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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيبِرَحْمَتِكَفِي عِبَاِدكَ الصَِّاِلحِنيَ
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كلمـــــة شكـــــر
الحمد هلل الذي وفقنا في إنهاء
هذا العمل المتواضع  ،كما أتقدم
بالشكر والعرفان إلى الدكتورة :
حميدي سامية على إشرافها على
هذ العمل وعلى توجيهاتها القيمة
كما أتقدم بشكري الجزيل إلى
كافة موظفي والية المسيلة
خاصة البشير بلطرش على تقديم
التسهيالت وتعاونه معي .
كما أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب
مكتبة الشروق سعيد النذير
وكذلك ال ننسى صديقي الدراجي
لدعمهما لي في إنجاز هذا العمل.
بن معتوق محزة

بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وها
نحن اليوم والحمد هلل نطوي سهر الليالي وتعب األيام وخالصة مشوارنا
بين دفتي هذا العمل المتواضع .
إلى منارة العلم واإلمام المصطفى إلى األمي الذي علم المتعلمين إلى سيد
الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم .
إلى الينبوع الذي ال يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة
من قلبها إلى والدتي العزيزة .
إلى من سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل
دفعي في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر
إلى والدي العزيز .
إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى أخواتي
وإخواني إلى روح جدي الطاهرة رحمه هللا وأسكنه فسيح الجنان
" الشاوش عمر "
إلى كل رفقاء الدراسة في جميع األطوار التعليمية
إلى كل من علمني حرفا منذ نعومة أظافري جميع معلمي وأساتذتي
الكرام
إلى كل من ينبض قلبه حبا لهذا الوطن الغالي
أهديكم ثمرة هذا العمل المتواضع
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ﻤﻘدﻤﺔ :
ﺘﺤﺘﺎج اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﺤﺠﺎﻤﻬﺎ وطﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ إﻝﻰ ﻗﻴﺎدات ﺘﺘﺤﻤل
اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ٕواﻨﺠﺎز أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻝﻴﺔ  ،وﺒدون
ﺘﻠك اﻝﻘﻴﺎدات اﻝواﻋﻴﺔ واﻝﻤﺴﺌوﻝﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌذر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ ﺒل ﺘﺘﺨﺒط ﻓﻲ
ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ وطﻤوﺤﺎﺘﻬﺎ .
وﻗد أدى ﺘﻌﻘد اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ واﻻﺘﺠﺎﻩ إﻝﻰ ﻜﺒر ﺤﺠم اﻝﻤﻨظﻤﺎت  ،وﺘﻌدد اﻝﻌﻼﻗﺎت
اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻜذﻝك ﺘﺄﺜﻴر اﻝظروف اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت إﻝﻰ ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺒﺤث واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺘﺠدﻴد واﻻﺒﺘﻜﺎر واﻝﺘطوﻴر وﻫﻲ
أﻤور ﻻ ﺘﺘﺤﻘق إﻻ ﻓﻲ ظل ﻗﻴﺎدة إدارﻴﺔ واﻋﻴﺔ وﻤﺘﻔﻬﻤﺔ  ،وﻝذﻝك ﺘﺤظﻰ اﻝﻘﻴﺎدة ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻜﺎﻓﺔ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ٕواﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل وﺘطوﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت،
وأﺼﺒﺢ واﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼرﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ أن ﺘﻘدم اﻷﻤم ﻨﺘﻴﺠﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎداﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد
ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت  ،وﻝذا ﺘﺤﺎول ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻘدرات اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﺒﻴن أﻓرادﻫﺎ
واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدرﻴﺒﻬﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻷداء دورﻫﺎ اﻝﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ .
واﻝﻘﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤرة اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ وﻴرﺘﺒط ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻻﺴﺘﻤ اررﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻤر
ﻋن ﻋﻼﻗﺔ وطﻴدة ﺒﻴن اﻝرﺌﻴس واﻝﻤرؤوس  ،وﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝرﺌﻴس أن ﻴؤﺜر
ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻝﻤرؤوﺴﻴن  ،وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻜذﻝك ﻴﻤد اﻝﻤرؤوس رﺌﻴﺴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎذ
اﻝﻘ اررات .
وﺘﺴﺘﻤد اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ
وﻤواردﻫﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ أداء اﻝﻤوظﻔﻴن وﻜذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎﻜل واﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻲ
ﻗد ﺘﻨﺸﺄ داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،وﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎﻋل ﻓﺈن ظﺎﻫرة اﻝﺼراع ﺤﺘﻤﻴﺔ .
ﺤﻴث أن ﻫذا اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﻤﻜن أن ﻴؤدي ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن إﻝﻰ اﺘﻔﺎق اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ
ﻤواﻗف وﺘﻌﺎرﻀﻬم ﻓﻲ ﻤواﻗف أﺨرى  ،وﻫذا اﻝﺘﻌﺎرض واﻻﺨﺘﻼف ﻴﻘود إﻝﻰ ﻨﺸﺄة اﻝﺼراع
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،واﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻗﺎدة اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬم اﻝﻴوﻤﻲ .
ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻤﻌظم اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺘرى ﺒﺄن اﻝﺼراع أﻤر ﻤﻀر ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻻﺒد ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ
ورﻓﻀﻪ  ،وﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻘق اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻗﻴم اﻝﻔرد وﻗﻴم اﻝﺘﻨظﻴم اﻝذي ﻴﻌﻤل ﻓﻲ إطﺎرﻩ وﻻ ﻴﺴﻬم
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ  ،إﻻ أﻨﻪ ﺘم اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺼراع ظﺎﻫرة طﺒﻴﻌﻴﺔ  ،ﺤﻴث أﻀﺤت
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اﻹدارة ﻻ ﺘرﻓﻀﻪ ٕ ،واﻨﻤﺎ ﺘﺘﻘﺒﻠﻪ وﺘﻌد اﻝﻌدة ﻹدارﺘﻪ وﺘوظﻴﻔﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ
ﻋﻠﻴﻪ .
واﻝوﻻﻴﺔ ﺘﻌد أﺤد اﻝﻨظم اﻹدارﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن اﻝﺼراع ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ
وأﻨواﻋﻪ  ،وﻫﻲ ﺒذﻝك ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﻀرورة ﻤﺘراﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻋطﺎﺌﻬﺎ وﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ  ،ﺒل ﻴﻤﻜن
اﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻝﺼراع ﻤن أﺴﺒﺎب اﻝﺘطور واﻝﺘﻘدم ﺒل وﺘﻔوق أي إدارة إذا أﺤﺴن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
أﺴﺒﺎﺒﻪ واﺴﺘﺨدﻤت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ إدارﺘﻪ .
وﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ذﻜرﻩ ﻜﺎن اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻤوﻀوع " اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﺤﺘواء
اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ" واﻝذي ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎﻩ ﻤن ﺨﻼل ﺨطﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠت ﻤﻘدﻤﺔ وﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼول
وﺨﺎﺘﻤﺔ  ،وﻗد ﺠﺎءت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻘدﻴم ٕواﺜﺎرة ﻝﻠﻤوﻀوع.
أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻓﻘد أﺜﻴرت ﻓﻴﻪ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وأﺴﺒﺎب إﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع
وأﻫدف اﻝدراﺴﺔ  ،وﻜذﻝك ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ وأﺨﻴ ار اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
واﻝﺘﻌﻘﻴب ﻋﻠﻴﻬﺎ .
أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ  ،ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘﻴﺎدة
وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ ،أﻨﻤﺎط اﻝﻘﻴﺎدة واﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،أﻤراض اﻝﻘﻴﺎدة وﻨﻤﺎذﺠﻬﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ .
أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻓﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﻬوم اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ وﺘطورﻩ  ،أﻨواع
اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻤراﺤﻠﻪ  ،أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وأطراﻓﻪ  ،أﺴﺎﻝﻴب واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة
اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ .
أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺎﻻت اﻝدراﺴﺔ  ،اﻝﻤﻨﻬﺞ واﻷدوات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ  ،اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .
أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ،ﺘﺤﻠﻴل وﺘﻔﺴﻴر وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،
اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ﺜم ﻨﺨﺘم ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﺘوﺼﻴﺎت واﻻﻗﺘراﺤﺎت وﻨﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن
اﻻﻋﺘﺒﺎر .
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الفصــــــــل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع الدراســـــــــة 
 - 1اﻝﻤدﺨل اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ :
ﺤﺎول وﻻ ﻴزال اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺒﺎﺤﺜون وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ واﻝﻌﻠوم اﻹدارﻴﺔ ﻤﻨذ أﻤد
ﺒﻌﻴد ﺘﻔﺴﻴر وﺸرح اﻝﺨﺼﺎﺌص واﻝﺴﻤﺎت واﻝﻔروق اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز اﻝﻘﺎﺌد ﻋن ﻏﻴرﻩ  ،وﺘطورت ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت واﻷﺒﺤﺎث اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول إﺒراز اﻝﻤﻘوﻤﺎت
واﻝﻌواﻤل واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎح وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎدة واﺴﺘﺨدﻤت ﻤن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت
واﻝﻨظرﻴﺎت ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻘﻴﺎس ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎدة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ.
وﻤن ﺒﻴن أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت :

)(1

.

أوﻻ  :ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻤﺎت ) أو ﻨظرﻴﺔ اﻝرﺠل اﻝﻌظﻴم ( Tyaits thesry
ﺘﻌد ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻤﺎت ﻤن أوﻝﻰ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﻘﻴﺎدة وﺘﻔﺘرض ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ أن
اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ إﻨﺠﺎز اﻝﺘﻐﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼل أﻓراد ﻤن ذوي
اﻝﻤواﻫب واﻝﻘدرات اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﻔردﻴﺔ أو اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ،واﻝرﺠل اﻝﻌظﻴم ﻫو اﻝﻘﺎﺌد اﻝذي ﻴﺤﺘل
ﻤﻜﺎﻨﺔ وﻤﻨزﻝﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ أو ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻤدﻋﺎة
ﻝﻺﻋﺘزاز واﻝﻔﺨر ﻤن ﻗﺒل اﻵﺨرﻴن وﻤن ﻤﻤﻴزات ﻫذا اﻝﻘﺎﺌد اﻝﺸﻬرة وﺴﻬوﻝﺔ اﻹﻨﺠﺎز واﻝﺘﻜﻴﻴف
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ

)(2

.

وﻫﻨﺎك دراﺴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﺘوﺼﻠت إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴﺎدة واﻝﺴﻤﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﺤﻴث
وﺠدت ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ وﻜل ﻤن ﺴﻤﺎت اﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔس  ،اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ
اﻹﺸراف  ،اﻝذﻜﺎء  ،اﻝﻤﺒﺎدأة وﻗد اﻜﺘﺸف " ﺴﺘوﺠدل " أن اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺘوﺴط أو اﻝﻌﺎدي اﻝذي
ﻴﺸﻐل ﻤرﻜ از ﻗﻴﺎدﻴﺎ ﻴﻔوق اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌص ﻤﺜل اﻝذﻜﺎء واﻝﻤﻌرﻓﺔ
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔس وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ واﻻﺒﺘﻜﺎر واﻹﺴﻬﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻤرﺘﺒﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

)(3

.

)(1

– حسين حريم  :السلوك التنظيمي،سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال  ،دار الحامد للنشر والوزيع ،األردن 2004،ص .199
)(2
– خليل محمد حسن الشماغ  ،خضير كاظم حمود  :نظرية المنظمة  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،ط  ، 1عمان األردن ، 2000 ،ص . 228
)(3
– أحمد سيد مصطفى  :إدارة البشر األصول والمھارات  ،الدار الجامعية  ،ط  ، 8اإلسكندرية  ،2002 ،ص . 231
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وﻗد ﺠرﺒت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺤﺎوﻻت ﻝﺘطوﻴر ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻤﺎت وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد اﻝﺴﻤﺎت اﻝﺘﻲ
ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌد ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﻓراد وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺴﻤﺎت أو ) اﻝﺼﻔﺎت( ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
أ -اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺒدﻨﻴﺔ ) اﻝﻔﻴزﻴوﻝوﺠﻴﺔ ( :
وﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺼﻔﺎت ﻤﺜل اﻝﻌﻤر  ،واﻝطول  ،واﻝوزن  ،واﻝﺼﺤﺔ  ،واﻝﻘوة  ،واﻝذﻜﺎء ،
واﻝﻠﺒﺎﻗﺔ  ،واﻝﺘﺒﺼر  ،واﻝﻠﻴﺎﻗﺔ وﻏﻴرﻫﺎ اﻝﻜﺜﻴر .
ب -اﻝﺼﻔﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ) اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ ( :
وﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﺼﻔﺎت ﻤﺜل اﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔس  ،واﻝﻤﻬﺎرة  ،وروح اﻝﻤﺒﺎدرة  ،واﻝﻘدرة
ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات  ،وﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ  ،واﻷﻤﺎﻨﺔ واﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ  ،واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻨﺎع  ،وﺤﺴن
اﻝﻤﻌﺸر  ،واﻝﻠطف  ،واﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ،واﻻﺤﺘرام  ،واﻝﺘﻘدﻴر وﻏﻴرﻫﺎ .
ج -اﻝﺼﻔﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
وﺘﻀم ﺴﻤﺎت ﻜﺜﻴرة ﻤﺜل اﻝﻤرﻜز أو اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺤرﻜﻴﺔ  ،اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
)(1

اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  ،واﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻤﺎﺴك وﻏﻴرﻫﺎ

.

د -اﻝﺼﻔﺎت اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ :
ﻨﺠد أن اﻝﻘﺎدة ﻴﺘﺼﻔون ﺒﺎﻝﺜﺒﺎت اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ واﻝﻨﻀﺞ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ وﻗوة اﻹرادة  ،واﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس
وﻀﺒط اﻝﻨﻔس

)(2

.

وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌددة ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ  ،ﻓﺈﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﺼﻔﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻝﻠﻘﺎﺌد  ،ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ رﻜزت ﺠل اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎت اﻝﻘﺎﺌد ذاﺘﻪ واﻋﺘﺒرﺘﻬﺎ ﻫﺒﺎت
ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔ  ،وأﻫﻤﻠت آﺜﺎر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺎت أو اﻝﺴﻤﺎت  ،وﻝذﻝك
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌد ﻨظرﻴﺔ ﻗﺎﺼرة ﻋن إﻴﺠﺎد ﻤﺘﻐﻴرات ﻴﻤﻜن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﺘﺤدﻴد ﺼﻔﺎت اﻝﻘﺎﺌد ﺒﺸﻜل
دﻗﻴق  ،ﻜﻤﺎ أن ﺤل ٕوادارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻻﻴﻤﻜن أن ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻤﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﺌد

)(1

 خليل محمد حسن الشماغ  ،خضير كاظم حمود  :نفس المرجع السابق ص . 228)(2
– شفيق رضوان  :علم النفس االجتماعي  ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،بيروت لبنان ،ص . 218
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ﻓﻘط ﺒل ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝرﺌﻴس واﻝﻤرؤوس وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻗف وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻌرف
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ Situational thesry
إن اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ ﻤﺴﺘوﺤﺎة ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ  ،ﺤﻴث ﺘرى أن اﻝﻤوﻗف
ﻫو اﻝذي ﻴﺤدد اﻝﺴﻠوﻜﺎت اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﻔرد اﻝذي ﻴﻜون ﻗﺎﺌدا ﻓﻲ ﻤوﻗف ﻤﻌﻴن ﻗد
ﻴﻜون ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﻤوﻗف آﺨر ﻓﺎﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺌدا ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﻌﺘﻘد ﻓﻴﻪ أﻨﻪ ﻫو اﻝﺸﺨص
اﻝذي ﻴﻌرف ﺠﻴدا ﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻤﻠﻪ  ،وﻴرى ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
واﻝواﻗﻊ ﻴظﻬر ﻝﻨﺎ ﻋددا ﻤن اﻝﻘﺎدة اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤواﻗف ﻤﻊ أﻨﻬم ﻴﺘﻤﻴزون ﺒﺨﺼﺎﺌص
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻨﺤدروا ﻤن وﻀﻌﻴﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻴﻀﺎ ﻓﺎﻝﻤوﻗف ﻴﻠﻌب
دو ار ﻜﺒﻴ ار ﻓﻲ ظﻬور اﻝﻘﺎدة وﻝﻜن إذا ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄن اﻝﻤوﻗف ﻫو اﻝذي ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﺌد ﻓﻜﻴف ﻨﻔﺴر
ظﻬور ﻗﺎﺌدا ﻤﻌﻴﻨﺎ " أ " ﻤﺜﻼ وﻝﻴس " ب" أو " ج " ﻗد ﻴﻜون اﻝﺠواب أن اﻝﻤوﻗف ﻴﺒرز ذﻝك
اﻝذي ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝذﻝك اﻝﻤوﻗف اﻝﻤﺤدد  ،وﻝﻜن ﻴﺒﻘﻰ ﺘﻔﺴﻴر ﺤﺎﻻت
اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴﻤﺘﻠﻜون اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﺨﺼﺎﺌص وﻴﺒدو أﻨﻬم أﻜﺜر ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﻤواﻗف
ﻤﻌﻴﻨﺔ إﻻ أﻨﻬم ﻻ ﻴظﻬرون ﻜذﻝك  ،ﻫذا رﺒﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﺤﻘﻴﻘﺔ وﺠود ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻔردﻴﺔ
واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ

)(1

.

وﻴؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻝﻘﺎدة أرﺒﻊ ﻤﺘﻐﻴرات ﻤوﻗﻔﻴﺔ :
أ -ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤدﻴرﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  :ﻜﺎﻝذﻜﺎء واﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔس  ،وﺤﺎﺠﺎﺘﻬم ودواﻓﻌﻬم وﺜﻘﺎﻓﺘﻬم .
ب -ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن  :وﻫﻲ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أﻴﻀﺎ واﻝﺤﺎﺠﺎت واﻝدواﻓﻊ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ .
ج -ﻋواﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  :اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻨﺠﺎح أو ﻓﺸل اﻝﺘﻨظﻴم وﻤن أﻫﻤﻬﺎ  :ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨﻤو
اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وأﺴﻠوب اﻝﻘﺎﺌد ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﺴﻠوﻜﻬﺎ  ،ﻫﻴﻜل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وطﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﻤدى ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ
وﺘﻌﺎوﻨﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ .

)(1

– جابر نصرالدين  ،لوكيا الھاشمي  :مفاھيم أساسية في علم النفس االجتماعي  ،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع  ،عين مليلة  ،الجزائر
 ، 2006ص . 158
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)(1

د -ﻋواﻤل اﻝﻤﻨظﻤﺔ  :اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨوع اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻤﺼﺎدر اﻝﻘوة وﻀﻐوط اﻝﻌﻤل واﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات
ﺜﺎﻝﺜﺎ  :اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ) : ( Intersctional thesry

ﻝﻘد أﺼﺒﺢ واﻀﺤﺎ أن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎدة ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد اﻝﻤﻨﺎﺴب اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن
اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب وﺘوﺠد ﻀﻤن ﻫذا اﻝطرح ﻋدة ﺘﻨﺎوﻻت ﺘواﻓﻘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎول ﻓﻴدﻝر
" "Fiedlerاﻝذي ﻗﺎم ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺤث ﻤﻜﺜف ﻨﺠم ﻋﻨﻪ إﻨﺸﺎء اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘواﻓﻘﻲ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻘﻴﺎدة  ،وﺘﺘﻀﻤن ﻨظرﻴﺔ ﻓﻴدﻝر ﻋﻠﻰ أن اﻝﻘﻴﺎدة ﻫﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻴن ﺘﻜون ﻗدرة اﻝﻘﺎﺌد ﻋﻠﻰ
ﺘطﺒﻴق اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻝﻤﻬﻤﺔ واﻝﻤوﻗف وﻋﻠﻰ ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌد وﻨﻤط
اﻝﻘﻴﺎدة وطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻨﺎول  ،وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻓﺈن اﻷﻓراد ﻴﺼﺒﺤون ﻗﺎدة ﻻ ﻤن ﺤﻴث ﺨﺼﺎﺌﺼﻬم
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺤﺴب ٕواﻨﻤﺎ أﻴﻀﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌواﻤل اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ ودرﺠﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻘﺎﺌد واﻝﻤوﻗف
واﻷﻓراد .
وﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻬﺎ  ،أن اﻝﻘﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻝﻘﺎﺌد ﻴﺠب
أن ﻴﻜون ﻋﻀوا ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺸﺎرﻜﻬﺎ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ وﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ وأﻤﺎﻝﻬﺎ وﻴوطد اﻝﺼﻠﺔ ﻤﻊ
أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﻴﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎوﻨﻬم وﻴﺘوﻗف اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻝﻠﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ إدراك اﻷﻋﻀﺎء ﻝﻪ ﻜﺄﺼﻠﺢ
ﺸﺨص ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤطﺎﻝب ﻫذا اﻝدور اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ

)(2

 ،وﻫﻲ ﺘﺘﻐﻴر ﻤن ﻤوﻗف ﻝﻤوﻗف وﻤن ﻋﻤل

ﻝﻌﻤل ،ﻓﺎﻝﻘﻴﺎدة إذن ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
وﺘﻨﺤو ﻤﻌظم اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎدة ﻫذا اﻝﻨﺤو أو ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤﻨﻪ وﻤن ذﻝك ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎدة
 اﻝﻤﺘﻤرﻜزة ﺤول اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ – وﻫﻲ ﻨظرﻴﺔ أﺴﻬم ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺠوردن " "Gordonوﻗد ﺘﺄﺜر ﻓﻲﻨظرﻴﺘﻪ ﻫذﻩ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻜﺎرل روﺠرز وﻴﻌرف ﺠوردن ﻫدف اﻝﻘﻴﺎدة ﺒﺄﻨﻪ ﺘوزﻴﻊ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻓراد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﻨطﻠق طﺎﻗﺎﺘﻬم ﻤن ﻋﻘﺎﻝﻬﺎ  ،وﻴﻨﻔﺴﺢ اﻝﻤﺠﺎل أﻤﺎم اﺒﺘﻜﺎراﺘﻬم ﻓﺘﺴﺨر ﻜل
ﻫذﻩ اﻝطﺎﻗﺎت واﻻﺒﺘﻜﺎرات ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﺌد ﻓﻲ ﻀوء ﻫذا
اﻝﺘﻌرﻴف  ،أن ﻴﺘﻌرف إﻝﻰ اﻝﻌواﺌق اﻝﺘﻲ ﺘﻘف ﻓﻲ طرﻴق ﺘﻌﻠم اﻝﻔرد ﻜﻴف ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ
)(1

ad

–szilagyi and wallace ; 1980 ; organizationl behaviar and performance , 2 ed crood year publiching
companny . p 276 .
)(2
– جابر نصر الدين  ،لوكيا الھاشمي  :نفس المرجع السابق  ،ص . 160

8

الفصــــــــل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع الدراســـــــــة 
وﺒﺼورة ﺒﻨﺎءة ﻜﻌﻀو ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﻝﻴس ﻫذا ﺒﺎﻷﻤر اﻝﻴﺴﻴر ﻓﻘد أﻋﺘﺎد اﻝﻨﺎس اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻝﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﺎدﺘﻬم ٕواﻝﻘﺎء أﻋﺒﺎﺌﻬم ﻋﻠﻴﻬم ﺒدرﺠﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ وﻝدرﺠﺔ أﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﺼﻌب ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﺘﺤﻤﻠوا ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬم

)(1

.

وﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
)(2

اﻝﺴﻤﺎت  +ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤوﻗف  +ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤراد ﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ

)*(

ﺸﻜل رﻗم ) (01ﻨظﺎم ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻠﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﻀوء ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل

القائـــــــــد

الجمـــــــــاعة

التـــــأثير

المــــــوقف

راﺒﻌﺎ  :اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ( Fonctionnal theory) :
واﻝﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﻀوء ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ وﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ وظﻴﻔﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ.
وﻴﻬﺘم أﺼﺤﺎب ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴؤال ﻋن " ﻜﻴف ﺘﺘوزع اﻝوظﺎﺌف اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ "؟
ﻓﻘد ﻴﻜون ﺘوزﻴﻊ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ وﻗد ﻴﻜون ﻀﻴﻘﺎ ﺠدا ﻝدرﺠﺔ أن ﻜل
اﻝوظﺎﺌف اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﺸﺨص واﺤد ﻫو اﻝﻘﺎﺌد .
أﻫم وظﺎﺌف اﻝﻘﺎﺌد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ :
)(1

 جابر نصر الدين  ،لوكيا الھاشمي  :نفس المرجع السابق  ،ص .161)(2
– محمد قاسم القريوتي  :السلوك التنظيمي  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،الكويت  ، 2003 ،ص .186
)*(
– محمد حسن الشماغ  ،خضير كاظم حمود  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 230

9

الفصــــــــل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع الدراســـــــــة 
 اﻝﺘﺨطﻴط  :ﻝﻸﻫداف اﻝﻘرﻴﺒﺔ واﻝﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى . وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  :واﻝﻘﺎﺌد ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤرك ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ اﻷﻫداف ﻤن ﺜﻼث ﻤﺼﺎدر ،ﻤﺼﺎدر ﻓوﻗﻴﺔ ) اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ( وﻤﺼﺎدر ﺘﺤﺘﻴﺔ ) ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻗرار أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻜل (
وﻤن اﻝﻘﺎﺌد ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻴث ﺘﻔوﻀﻪ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ أو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ
ﻓﻴﻨﻔرد ﺒوﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ .
 اﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ  :وﻫﻨﺎ ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻘﺎﺌد ﻜﺄﻴدﻴوﻝوﺠﻲ ﻓﻬو ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻌﻤل ﻜﻤﺼدرﻝﻸﻓﻜﺎر وﻗﻴم اﻷﻋﻀﺎء وﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم .
 اﻝﺨﺒرة  :وﻫﻨﺎ ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻘﺎﺌد ﻜﺨﺒﻴر وﻤﺼدر ﻝﻠﺨﺒرة اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹدارة واﻝﺘﻨﻔﻴذ  :ﻴﻘوم اﻝﻘﺎﺌد ﺒﺘﺤرﻴك اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻨﺴﻴق ﺴﻴﺎﺴﺔ وأﻫداف اﻝﺠﻤﺎﻋﺔوﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف .
 اﻝﺤﻜم واﻝوﺴﺎطﺔ  :ﻴﻜون اﻝﻘﺎﺌد ﺤﻜﻤﺎ ووﺴﻴطﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗد ﻴﻨﺸب ﻤن ﺼراﻋﺎت داﺨل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺜواب واﻝﻌﻘﺎب  :ﻴﻜون اﻝﻘﺎﺌد ﻫو ﻤﺼدر اﻝﺜواب واﻝﻌﻘﺎب وﻫذا ﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻀﺒط واﻝرﺒط)(1

ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ

.

 ﻨﻤوذج ﻴﺤﺘذى ﺒﻪ  :وﻤﺜل أﻋﻠﻰ ﻝﻠﺴﻠوك . رﻤز ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ  :واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ. ﺼورة ﻝﻸب  :رﻤز ﻤﺜﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘوﺤد واﻝﺘﻘﻤص .وﺒﺈﻴﺠﺎز ﻓﺈن ﻤﺠﺎل دراﺴﺔ اﻝﻘﻴﺎدة ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﻨوع وﺜراء اﻝﻤداﺨل واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ
ﺘراﻜم ٕواﺴﺘﻤ اررﻴﺔ اﻷﺒﺤﺎث وﻤﺎ ﺘﺒﻊ ذﻝك ﻤن ﻜﺜرة اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ،وﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺒﺄن
اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻨﺎﺠﺢ ﻫو اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺼﻔﺎت اﻝﻤوروﺜﺔ واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ إدارة واﺤﺘواء
اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ .

)(1

– شفيق رضوان  :مرجع سبق ذكره  ،ص ص . 220 -219
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 - 2إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث :
ﻴﻌﺘﺒر ﻤوﻀوع اﻝﻘﻴﺎدة ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤوﻀوﻋﺎت إﺜﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻹدارة  ،ﻓﺎﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ
أﺼﺒﺤت اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝذي ﻴﺤدد ﻨﺠﺎح أي ﺘﻨظﻴم  ،ﺤﻴث ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌزى ﻨﺠﺎح أو ﻓﺸل اﻝﺘﻨظﻴم
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف إﻝﻰ ﻜﻔﺎءة ﻗﻴﺎدﺘﻪ أو ﻋدم ﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ .
واﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺸﺎط إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﻘوم ﺒﻪ ﺸﺨص ﺒﻘرار رﺴﻤﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻤن
ﺨﻼﻝﻪ ﻗﺎﺌدا إدارﻴﺎ ﺘﺘواﻓر ﺒﻪ ﺴﻤﺎت وﺨﺼﺎﺌص ﻗﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف واﻀﺤﺔ ﺒوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻻﺴﺘﻤﺎﻝﺔ واﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝﻤﻨﺎﺴب وﻋﻨد
اﻝﻀرورة.
وﻴﺨﺘﻠف اﻝﻤدﻴرون ﻓﻲ ﺴﻠوﻜﻬم اﻝﻘﻴﺎدي وﻝﻜل واﺤد ﻤﻨﻬم طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﻨﻬم
اﻝﺒﻴروﻗراطﻲ واﻝدﻴﻤﻘراطﻲ واﻝﻤﺘﺴﻠط واﻝﻔوﻀوي  ،ﻓﺤﺴب ﻨظرﻴﺎت اﻝﻘﻴﺎدة ﻓﺈﻨﻪ ﻴوﺠد ﻫﻨﺎك
ﻤدﻴرون ﻤﺘﻔﻬﻤون ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻌﻤﻠون ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﺠو ﻋﻤل ﻤرﻴﺢ ﻝﻤرؤوﺴﻴﻬم ﻹﻴﻤﺎﻨﻬم
ﺒﺄﻨك إذا ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ راﺤﺔ اﻝﻤوظف ﻓﺈﻨﻪ ﺴوف ﻴﻨﺘﺞ وﻴﻌطﻲ أﻓﻀل ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ وﻫم ﻏﺎﻝﺒﺎ
ﻴﻌﻤﻠون ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤوظﻔﻴن وﻋﻠﻰ راﺤﺘﻬم وﻫﻨﺎﻝك أﻴﻀﺎ ﻤدﻴرون ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻨوع
اﻷول ﻴﺴﺒﺒون اﻝﻤﺸﺎﻜل وﻻ ﻴﻘوﻤون ﺒﺤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ إﻨﻬم أﺼﺒﺤوا ﻤﺼدر إزﻋﺎج ﻝﻤرؤوﺴﻴﻬم
ﻓﻴﻨﺘﻬﺞ اﻝﻤوظﻔون طرق ﻋدة ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻬم ﺒﺎﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬم .
إن اﻝﻘﺎﺌد ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻜون ﻤوﻀوﻋﻴﺎ ﻋﺎدﻻ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﻤﺤﺎﺒﺎة ،
وﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ  ،وﻤﺘﻔﻬﻤﺎ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤرؤوﺴﻴﻪ  ،ﺒﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗﻴم
واﺘﺠﺎﻫﺎت وﻤﻴول  ،ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻜﺴب ﺜﻘﺔ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ واﺤﺘراﻤﻬﺎ  ،ﻓﺎﻝﻘﻴﺎدة إﺤدى اﻝﻤﺘﻐﻴرات
اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة أﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻨظﺎم  ،وﻴﻤﻜن ﻝﻠﻘﺎﺌد أن ﻴﻜون ﻓﻌﺎﻻ إذا ﺘﺼرف ﻜﻌﺎﻤل ﻤوﺤد
ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﻤﺤﻔز وﻤرﺠﻊ ﻝﻬﺎ  ،وأن ﻴدرك أن ﻤن أﺒﻌﺎد وظﻴﻔﺘﻪ ﻤﺴﺎﻋدة ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو
واﻹﺒداع  ،وﻀﻤﺎن ﺠو ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻗد ﺘﻌددت أدوار اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ
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اﻝوﻗت اﻝراﻫن ﺒﺴﺒب ﻜﺒر اﻝﻤﻨﺸﺂت وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻨوع ﻤن اﻻﻨﺴداد ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻹدارﻴﺔ وظﻬور اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﻌﻤﺎل وﻜذﻝك ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺒﻴن اﻹدارة واﻝﻌﻤﺎل .
وﺘﻌد ظﺎﻫرة اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤن أﻫم ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻌﻤل ﻝدى اﻝﻤدﻴرﻴن ،
ﻓﺈذا ﻝم ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹدارﺘﻬﺎ  ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﺠﻬد اﻹدارة ووﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ  ،ﺒدﻻ ﻤن اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫذا اﻝوﻗت واﻝﺠﻬد ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ  ،وﺘﺸﺘت ﺠﻬود اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤﺴﺎر ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف وﺘﺜﺒط اﻝﻤﻌﻨوﻴﺎت واﻝﻌزاﺌم  ،وﺘﻀﻌف روح اﻝﻔرﻴق ﺒﻴن
اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن  ،وﻴﺸﻴر اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي أﺼدرﺘﻪ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻺدارة إﻝﻰ أﻨﻪ ﻤﻨذ أﻜﺜر ﻤن 20
ﺴﻨﺔ ﻜﺎن اﻝﻤدﻴرون وﻨواﺒﻬم ﻴﻘﻀون ﺤواﻝﻲ  %25ﻤن أوﻗﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺼراﻋﺎت
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ).(1
وأﺼﺒﺢ ﻤن واﺠب اﻝﻘﻴﺎدة اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ظﺎﻫرة طﺒﻴﻌﻴﺔ وﻻﺒد
ﻤن وﺠودﻩ ﻓﻲ أﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ  ،واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺴﺒﺎﺒﻪ  ،ﺴﻌﻴﺎ ﻝﻠﺘوﺼل
إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ  ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ وأن اﻝﺼراﻋﺎت ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب
ﺒﺴﺒب اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻬم واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم وﻤؤﻫﻼﺘﻬم  ،وﻤدرﻜﺎﺘﻬم  ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﺸﺄ
اﻝﺼراﻋﺎت ﻷﺴﺒﺎب ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﻘﻴﺎدة اﻤﺘﻼك اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻤن أﺠل
اﺤﺘواء اﻝﺼراع وﺤﺴن إدارﺘﻪ  ،ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم ﻤﺼﻠﺤﺔ وأﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺸﻜل إﻴﺠﺎﺒﻲ .
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨطرح اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ :
• ﻜﻴف ﺘﺴﺎﻫم اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ؟
اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ :
• ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺤل اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ ؟

(1): Lippitt, J.LManaging Conflict in Today's Organizations Training and Development Journal, vol.36,No.2,
(1982). p67.
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• وﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺨطوات اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌد ﻤن أﺠل اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ؟
• وﻤﺎ ﻫو اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ؟
 -3ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ :
ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻨﻌﺘﺒرﻫﺎ أﻜﺜر اﻹﺠﺎﺒﺎت
اﺤﺘﻤﺎﻻ ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ ﻨص اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ داﺌﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻓﻲ
ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ .
* ﺘﺴﺎﻫم اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻪ .
ﺘﺘﻔرع ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ :
* ﻴﻌﺘﺒر أﺴﻠوب اﻝﺘﻌﺎون ﻤن أﻜﺜر اﻷﺴﺎﻝﻴب اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻝﺤل اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ .
* ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻘﺎﺌد أﻫم اﻝﺨطوات اﻹدارﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﺤﺘواء
اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ .
* ﻴﻌد اﻝﻨﻤط اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻫو اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ .
 -4أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع :
ﻷي ﺒﺎﺤث ﻓﻲ أي ﻤﺠﺎل أﺴﺒﺎب ﺘدﻓﻌﻪ ﻹﺨﺘﻴﺎر ﻤوﻀوع ﻤﻌﻴن دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ ،
ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀوﻋﻲ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ذاﺘﻲ .
أ -اﻷﺴﺒﺎب اﻝذاﺘﻴﺔ :
 -ارﺘﺒﺎط ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﺒﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻲ .
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 اﻝرﻏﺒﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ واﻝﻤﻴل اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ودراﺴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲاﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ .
 ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﺜراء اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﻤرﺠﻊ ﻋن اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ واﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔاﻝﻌرﺒﻴﺔ .
ب -اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ :
 اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﺘﺄﺜﻴر ذﻝكﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺔ .
 ﻴﻌﺘﺒر ﻤوﻀوع اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ وﻜذا ﻤوﻀوع اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤواﻀﻴﻊاﻝﺘﻲ ﻝﻘﻴت اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺘزاﻴد ﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻝﺴﻠوك
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ.
 اﻝﻨﻘص اﻝذي ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺒﻌض اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒوﺠود ﻗﻴﺎدات ذات ﻜﻔﺎءةﻻﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ .
 -5أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ:
ﺘﻨﺒﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ،
ﺤﻴث أﻓرزت اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺜروة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن أﻨواع
اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ أداء اﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أﺼﺒﺢ ﻝﻠﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ دو ار ﻜﺒﻴ ار ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝرؤﺴﺎء واﻝﻘﻴﺎدﻴﻴن ﻋﻠﻰ إدارة ﻫذﻩ
اﻝﺼراﻋﺎت  ،ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ اﻷﺴﻠوب اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﺤل ٕوادارة ﻫذﻩ اﻝﺼراﻋﺎت ،وﻴﻤﻜن ﺘﻨﺎول
أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ :

14

الفصــــــــل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع الدراســـــــــة 
* اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ :
ﺘﺘﻤﺜل اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق إﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘواﻀﻌﺔ ﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
وﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ  ،ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن
ﺘﻀﻴﻔﻬﺎ دراﺴﺔ اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ داﺨل اﻹدارة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻝوﻻﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺴوف ﺘﺴﺎﻫم ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل أﻤﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻹﻋداد دراﺴﺎت
ﺘﺘﻨﺎول دور اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺨرى .
* اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ :
ﺘﺘﻤﺜل اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﺴﻬﺎم اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﺤﺘواء
اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ،ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺼراﻋﺎت ﻤﻤﺎ ﻴؤدي اﻝﻰ
ﺘوﻓﻴر ﻤﻨﺎخ ﻤﻼﺌم داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺨﻠق وﻻء اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻝﻠﻌﻤل  ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ .
 -6أﻫداف اﻝدراﺴﺔ :
 ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ . اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ . دراﺴﺔ أﻫم اﻝﺨطوات واﻝطرق اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌد ﻤن أﺠل اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ. ﻤﻌرﻓﺔ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع . -اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ .
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 -7ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ :
 اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ :ﻴﻘﺼد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻗدرة اﻝﻔرد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ
اﻵﺨرﻴن وﺘوﺠﻴﻬﻬم ﻨﺤو ﻫدف ﻤﺸﺘرك  ،وﺘﺤﻔﻴزﻫم ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤوﻜﻠﺔ إﻝﻴﻬم ".
 اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي :ﻴﻘﺼد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ " ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻜررة واﻝﺘﻲ
ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻘﻴﺎدﻴﻴن داﺨل اﻹدارة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝوﻻﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ،أو اﻷﺴﻠوب اﻝذي ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻫؤﻻء
اﻝﻘﺎدة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤرؤوﺴﻴﻪ  ،ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق أداء أﻓﻀل ".
 اﻝﺼراع :اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺼراع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ "ﻫو ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷطراف اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ وﻴﻌﻴق أﻫداﻓﻬﺎ".
 اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :وﻨﻘﺼد ﺒﺎﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ "ﺒﺄﻨﻪ اﻝﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻷﻓراد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﻤﻘر
وﻻﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻷدوار واﻷﻫداف  ،وﻋدم اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻘ اررات ".
 إدارة اﻝﺼراع :واﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ"ﻫﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻓﻴﻬﺎ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘدﺨل ﻤن أﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺼراع
أو اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ" .
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 -8اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﺘﻌﻘﻴب ﻋﻠﻴﻬﺎ:
أوﻻ  :اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ :
ﺴوف ﻨﺴﺘﻌرض اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺜم اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻨﻘﺎط اﻻﺘﻔﺎق واﻻﺨﺘﻼف ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻗد ﺘم ﺘرﺘﻴب
اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻷﻗدم إﻝﻰ اﻷﺤدث ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ :
اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ :
 اﻝدراﺴﺔ اﻷوﻝﻰ  :دراﺴﺔ ) ﻤﺤﻤد رﻀﺎ ﺸﻨﺔ  ( 2007 ،وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان " اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارةاﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌري ﺤﺎﻻت  :ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ  ،ﺴطﻴف  ،ﺒﺴﻜرة ".
وﺤﺎوﻝت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸﻤوﻝﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ  ،وﻜذﻝك ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘوﺠﻴﻪ أﻨظﺎر اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴن
واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤﻘل اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻘﻴق ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﺘﺘﻤﺤور ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺤول ﺴؤال رﺌﻴﺴﻲ ﻫو :
 ﻤﺎ ﻫﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻹدارة اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ؟وﺠﺎءت اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  :ﻹدارة اﻝﺼراع داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻷﻓراد اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ اﺴﺘﺨدام اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت .
واﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻓﺠﺎءت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ :
 ﺘﺴﺘﺨدم اﻷطراف اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراع إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون . ﺘﺴﺘﺨدم اﻷطراف اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراع إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓس . ﺘﺴﺘﺨدم اﻷطراف اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراع إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺠﻨب .17
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واﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘﺒﺎﻨﻪ أﻋدت ﻝﻬذا اﻝﻐرض ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ) (30ﻋﺒﺎرة ﺘﻐطﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
إدارة اﻝﺼراع  ،ﺜم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋرﻀﻴﺔ ﺒﻠﻐت ) (53ﻋﺎﻤﻼ .
ﻜﻤﺎ اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻹﺠراء دراﺴﺘﻪ .
وﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ  :ﻤﻴل أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب ﻤن ﺤﻴث ﻤدى اﻝﺘطﺒﻴق  :اﻝﺘﻌﺎون  ،اﻝﺘﺠﻨب  ،اﻝﺘﻨﺎﻓس  ،ﻜﻤﺎ
ﺘﺸﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إﻝﻰ وﺠود ﻓروق ﻓﻲ ﻤدى ﺘطﺒﻴق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺘﻌزى ﻝﻌواﻤل  :اﻝﻤؤﻫل
اﻝﻌﻠﻤﻲ  ،اﻝﻌﻤر  ،ﻤدة اﻝﺨدﻤﺔ .
اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ :
ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺤﻴث أﻨﻬﺎ رﻜزت ﻋﻠﻰ ﻀرورة وﻀﻊ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤن
ﻗﺒل اﻷطراف اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﺘطرﻗت
إﻝﻰ ﻜﺸف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ واﻷﻜﺜر ﺘطﺒﻴﻘﺎ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراع ،
وﻝﻜن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤﻠت ﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﺘﺄﺜﻴر
ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻷداء .
اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :دراﺴﺔ ) أﺤﻤد ﻴوﺴف أﺤﻤد اﻝﻠوح  ( 2008 ،وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان  " :اﻝﺼراﻋﺎت
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ  ،دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝوﺠﻬﺎت ﻨظر اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ
ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ اﻷزﻫر واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ " .
وﺤﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺜر اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺤﺴﺎس اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻝرﻀﺎ
اﻝوظﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن  ،ﻤن ﺨﻼل إﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ .
ﻜﻤﺎ ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻌﻪ .
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واﻝﺘﺴﺎؤل اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻓﻬو ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  :ﻤﺎ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻀﺎ
اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝدى اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر ﺒﻐزة ؟
وﻴﺘﻔرع ﻤن ﻫذا اﻝﺴؤال اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫرﺒﻐزة ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﺎ ؟
 ﻤﺎ ﻫﻲ أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر ﺒﻐزةﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﻤﺎ ؟
 ﻤﺎ ﻫﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر ﺒﻐزة ؟
أﻤﺎ ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ :
 ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺒﻴن اﻝرﻀﺎاﻝوظﻴﻔﻲ .
 ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن أﺴﺒﺎب اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺒﻴن اﻝرﻀﺎاﻝوظﻴﻔﻲ .
 ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراﻋﺎتاﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺒﻴن اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ .
 ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن إﺠﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺘﻌزى ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ .وﻗد أﺠرﻴت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ طﺒﻘﻴﺔ ﻤن اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن واﻹدارﻴﻴن ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ
اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن ﺒﻠﻐت )  ( 280ﻤوظﻔﺎ  ،وﺘم ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺼﻤﻤت
ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ  ،وﻗد اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻹﺠراء اﻝدراﺴﺔ .
وﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ :
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 أن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ داﺨل ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ اﻷزﻫر واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ . أن أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻫﻲ أﺴﺒﺎب ﻀﻌﻴﻔﺔ  ،وﻻ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺼراع ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴنﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .
 أن ﻫﻨﺎك اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻤﺘوﺴطﺎ ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ . ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  α = 0.05ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴنﺤول ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝدى اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻜل ﻤن
ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ اﻷزﻫر واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌزى ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  :اﻝﻌﻤر  ،اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ ،
اﻝﻤﺴﺘوى اﻹداري  ،ﺨﺒرة اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻹداري  ،ﺨﺒرة اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل
اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ .
وأوﺼت اﻝدراﺴﺔ ﺒﻀرورة وﻋﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﺘﻌﻤﻴق ﻓﻬﻤﻬم ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،ﻜﻤﺎ
أوﺼت ﺒﺎﺴﺘﺨدام إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون ﻜوﻨﻬﺎ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﻤﻴﻊ .
اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ :
ﺘﻤﻜﻨت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وأﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ
اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن واﻋﺘﻤدت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤوظﻔﻲ ﺠﺎﻤﻌﺘﻴن ﻝﻤﻌرﻓﺔ
اﻝﻔروق اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴث ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤول
ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻌﻤﺎل ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن .
اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  :دراﺴﺔ ) أﻴﻤن ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم  . ( 2010 ،وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان  " :دور
اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ و ازرات اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﺒﻘطﺎع
ﻏزة " .
وﺤﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ و ازرات اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ) اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ( وﺘﺘﻠﺨص ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴؤال اﻝﺘﺎﻝﻲ :
20

الفصــــــــل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع الدراســـــــــة 
 ﻤﺎ ﻫو دور اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ و ازرات اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ؟وﺘﺴﻌﻰ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﺨﺘﺒﺎر ﺼﺤﺔ ﻓرﻀﻴﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ :
 ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ  0.05ﺒﻴن ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔﻓﻲ اﻝو ازرات اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ وﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ .
 ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ  0.05ﺒﻴن إﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺤولدور اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺘﻌود ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  :اﻝﻤﺴﻤﻰ
اﻝوظﻴﻔﻲ  ،اﻝﺨﺒرة  ،اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ  ،اﻝﻌﻤر  ،اﻝﺠﻨس  ،اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
وﻗد أﺠرﻴت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ طﺒﻘﻴﺔ ﻤن اﻝوظﺎﺌف اﻹﺸراﻓﻴﺔ ﻓﻲ و ازرات اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ  ،ﺒﻠﻐت ) (333ﻤوظﻔﺎ وﻤوظﻔﺔ  ،وذﻝك ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن  ،وﻗد
اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ .
وﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ  :إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ :
 وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ وﻤﺤﺎور ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ . أظﻬرت اﻝدراﺴﺔ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺘم ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻝو ازرات اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة .
 اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝو ازرات اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻐل اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻔﻌﺎل اﺴﺘﻐﻼﻻأﻤﺜل وﻤن ﺜم ﻝم ﺘﺤﻘق اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼراع .
وﻗد أوﺼت اﻝدراﺴﺔ ﺒﻀرورة إﻗﻨﺎع اﻹدارات اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒدأ اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ  ،وﻜذﻝك
اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن إدارة اﻝﺼراع .
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اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ :
ﺘﺘﺠﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ إﻋطﺎء أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝدور اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارة
اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك وﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أن اﻹدارة
اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﺘطﺒق ﻨظﺎم اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  .وأﻫﻤﻠت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘطرق
إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع وأﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻹدارات اﻝﻌﻠﻴﺎ .
اﻝدراﺴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ  :دراﺴﺔ ) اﻷﺨﻀر ﺼﻴﺎﺤﻲ  ( 2011 ،وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان " ﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ
وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ،دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ  :ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ
ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ " .
وﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻝﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻝﺘﻐﻴﻴر  ،وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺘﺎﻝﻲ :
 ﻫل ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ؟
وﻴﺘﻔرع ﻋﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ :
 ﻤﺎﻫﻲ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ وراء ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ؟
 ﻤﺎ ﻫو اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ؟
 ﻤﺎ ﻫو اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي اﻝﻤطﻠوب ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ؟وﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻔرﻀﻴﺎت ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻤطروﺤﺔ :
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اﻝﻔرض اﻝرﺌﻴﺴﻲ  " :ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ" .
اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ :
 اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﻜذا اﻹﺤﺎطﺔﺒﺎﻝظروف واﻷوﻀﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن طرف ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨظﻤﺔ
ﻴﺤد ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر .
 ﺘﻌﺘﻤد ﺨطﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻓﻲ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴر  ،واﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ ﺨطﺔ
اﻝﺘﻐﻴﻴر .
 ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ ﻫو اﻷﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ .
واﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻻﺴﺘﻤﺎرة واﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ وطﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ
ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث ﻗدرت ﺒـ ) (31ﻋﺎﻤﻼ  ،ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ
اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ وﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت ﻝﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ :
 أن ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻓﻲ إﻋداد وﺘﻨﻔﻴذ ﺨطط اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻴزﻴد ﻤن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذواﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﺠوة .
 ﺴﻼﻤﺔ ﻗﻨوات اﻻﺘﺼﺎل وﻀﻤﺎن اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻘﺎدة واﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻝوﺼولإﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﻀﻤﺎن ﺘﻌﺎون ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨظﻤﺔ .
ﺘدرك اﻝﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ أن اﻝﺘﻐﻴﻴر أﺼﺒﺢ ﻀرورة ﻝﺘطوﻴرﻫﺎ ،
ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘزال ﺘﺘﺒﻊ ﺒﻌض اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ .
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اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ :
ﺠﺎءت دراﺴﺔ اﻷﺨﻀر ﺼﻴﺎﺤﻲ ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻤﻼﺌم وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،وﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝدراﺴﺔ أن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻀروري وﻤﻬم
وﻝﻜن اﻝﻘﻴﺎدات اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﺘطﺒﻘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب  ،وأن اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴر ،
ﻜﻤﺎ ﺴﻌت اﻝدراﺴﺔ ﻝﺘوﻀﻴﺢ أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤرؤوﺴﻴن .
اﻝدراﺴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  :دراﺴﺔ ) ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس  ( 2012 ،وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان " ﺘﺄﺜﻴر أﻨﻤﺎط اﻝﻘﻴﺎدة
اﻹدارﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﻗ اررات اﻝﺘﻐﻴﻴر  ،دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝوطﻨﻴﺔ
اﻷردﻨﻴﺔ " .
وﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر أﻨﻤﺎط اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ) اﻷوﺘوﻗراطﻴﺔ ،
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ( ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار  ،وﻤدى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻝﻠﻘ اررات
وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ .
وﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻔرﻀﻴﺎت وﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ :
 ﻻ ﺘوﺠد ﻓﻲ أﻨﻤﺎط ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ . ﻻ ﻴﻘﺎوﻤون اﻝﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻗرار اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ .0.05 ﻻ ﻴوﺠد أﺜر ذو دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎط اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝﻘ ارراتاﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝوطﻨﻴﺔ  ،ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ . 0.05
وﻤن اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺜم اﺸﺘﻘﺎق ﺜﻼث ﻓرﻀﻴﺎت ﻓرﻋﻴﺔ :
 ﻻ ﻴوﺠد أﺜر ذو دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎط اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝﻘ ارراتاﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝوطﻨﻴﺔ  ،ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ .0.05
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 ﻻ ﻴوﺠد أﺜر ذو دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎط اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻤﺘﺴﺎﻫل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝﻘرارتاﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻤﺌوﻴﺔ .0.05
 ﻻ ﻴوﺠد أﺜر ذو دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎط اﻝﻘﻴﺎدة اﻷوﺘوﻗراطﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝﻘ ارراتاﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ . 0.05
واﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث أداة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻝﻘﻴﺎس ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ وﺸﻤﻠت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ )  (119ﻋﺎﻤﻼ
ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﻋﻨﻘودﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث .
ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒدراﺴﺘﻪ .
وﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ :
 ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي دﻴﻤﻘراطﻴﺎ ازد ﺘﺄﺜﻴرﻩ اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار ﻓﻲﺸرﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﻨﻤط اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ،واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار واﻝﺘﻔوﻴض اﻝﺴﻠﻴم واﻹﺘﺼﺎل اﻝﺠﻴد ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻘﺒل
اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝﻠﻘرار .
 وﺒﺨﺼوص اﻝﻨﻤطﻴن اﻝﻘﻴﺎدﻴﻴن اﻝﻤﺘﺴﺎﻫل واﻷوﺘوﻗراطﻲ  ،ﻓﻘد أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻝﻬﻤﺎﺘﺄﺜﻴ ار ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻝﺼﻨﻊ اﻝﻘرار وﺘﻨﻔﻴذﻩ  ،وذﻝك ﺒﺴﺒب ﻋدم إﺸراﻜﻬم
ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻪ  ،وﻋدم إدراﻜﻬم ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ .
اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ :
ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎول ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﻘﻴﺎدة وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ
ﻗ اررات اﻝﺘﻐﻴﻴر  ،ﺤﻴث رﻜزت ﻋﻠﻰ أﺜر اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﻗ اررات
اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻝﻜن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤﻠت ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻤﺎت
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي وأﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﻗ اررات اﻝﺘﻐﻴﻴر .
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اﻝدراﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ :اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ  :دراﺴﺔ ) ( Dietrich ,1991ﺒﻌﻨوان " اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﺴﺎﻝﻴب إدارة اﻝﺼراع
واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝذﻜرﻴﺔ ﻝﻤدﻴري اﻝﻤدارس اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ورؤﺴﺎء ﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤدارس
وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬم " .
ﺤﻴث أﺠرﻴت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ " ﻜﺎﻨﺴﺎس " ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ،
وﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد أﺴﺎﻝﻴب إدارة اﻝﺼراع واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝذﻜرﻴﺔ ٕوادراك
اﻷﻗران واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻨﺠﺎح ﻗﺎدة اﻝﻤدارس ﻓﻲ ﻋرض اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ .
واﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث أداة ) ﺘوﻤﺎس وﻜﻠﻴﻤﺎن ( ﻝﺘﻘﻴﻴم أﺴﺎﻝﻴب إدارة اﻝﺼراع واﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻝﺘﺤدﻴد دور
اﻝﺠﻨس إﻀﺎﻓﺔ ﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ أﺨرى ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﺎدة اﻝﻤدرﺴﺔ وﻨﺠﺎﺤﻬم ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
وﻗد دﻝت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ أﻝﻔﺎ=0.05
ﺒﻴن أﺴﺎﻝﻴب إدارة اﻝﺼراع اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤدﻴري اﻝﺘرﺒﻴﺔ ورؤﺴﺎء ﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤدارس .
ﻜﻤﺎ ﻝم ﺘظﻬر اﻝدراﺴﺔ ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن دور اﻝﺠﻨس وأﺴﺎﻝﻴب إدارة اﻝﺼراع.
ووﺠد أن أﺴﻠوب ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻓﻘط ﻜﺎن ذا دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈدراك اﻷﻓراد ﻋن ﻨﺠﺎح
رؤﺴﺎﺌﻬم  ،وأن ﻫﻨﺎك دﻻﻻت إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن أﺴﻠوب اﻝﺘﺠﻨب وﻋﻤر ﻤدﻴر اﻝﻤدرﺴﺔ وﻤﺴﺘواﻩ
اﻝﻌﻠﻤﻲ  ،واﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ  ،وﻜذﻝك وﺠدت ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن أﺴﻠوب اﻝﺤزم
ﻓﻲ اﻝﺼراع واﻝﻌﻤر واﻝﺨﺒرة واﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ .
اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ :
 ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﺴﺎﻝﻴب إدارة اﻝﺼراعواﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝذﻜرﻴﺔ ﻝﻤدﻴري اﻝﻤدارس وﻜذﻝك رؤﺴﺎء ﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤدارس وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬم
وأوﻀﺤت ﻫذﻩ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﺴﻠوب إدارة اﻝﺼراع ،واﻝﻌﻤر ،واﻝﺨﺒرة واﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ
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ﻓﻘط ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝو ﺤﺎوﻝت اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث وأﺴﻠوب إدارة اﻝﺼراع ﻝﻜﺎن
أﻓﻀل وﻝﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .
اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ  :دراﺴﺔ )  ( Mclntyre , 1997وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان " ﻨﻤط إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﺎﺒﻊ،
اﻝﻤﺴﻴطر ﻤن ﻗﺒل اﻝﻔرد واﻵﺨرﻴن " وﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤدﻴرﻴن ﺤول اﻝﺼراع
ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤرؤوﺴﻴن .
وﻗد ﺒﻴﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ أن اﻝﻤدﻴرﻴن واﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻗﺎﻤوا ﺒﺘرﺘﻴب اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة
اﻝﺼراع اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴرﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻜرار اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ  ،إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل ،
اﻝﺘﺴوﻴﺔ  ،اﻝﺴﻴطرة  ،اﻝﺘﺠﻨب .
وﻗد وﺠدت اﻝدراﺴﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻓروﻗﺎ ذات دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن ﻨﻤط اﻹدارة وﺘﻘﺎرﻴرﻫﺎ ﺤول
اﻝﺼراع وﻜذﻝك وﺠدت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أن ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤدﻴر ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻀﻤن أﺴﻠوب اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻝﺴﻴطرة
،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﺘﺘﻀﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﺠﻨب .
اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ :
ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴرﻴن واﻝﻤرؤوﺴﻴن
ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراع وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻜل ﺠﻬﺔ  ،ﺤﻴث
ﺨﻠﺼت إﻝﻰ أن اﻝﻤدﻴرﻴن ﻴﻤﻴﻠون إﻝﻰ اﻝﺴﻴطرة  ،واﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻴﺴﺘﻌﻤﻠون أﺴﻠوب اﻝﺘﺠﻨب .
اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ  :دراﺴﺔ ) ( Hammond ; 1999دراﺴﺔ ﺒﻌﻨوان" أﻨﻤﺎط إدارة اﻝﺼراع "
وﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻝﺼراع اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﻠﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺘﻴن
وﻝﻠطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ واﺤدة ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ .
وﻗد ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻨﻤط اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ) اﻝﺘﻌﺎون ( اﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ إدارة
اﻝﺼراع وﺘﻼﻩ اﻝﻨﻤط اﻹﻝزاﻤﻲ وﻗد ﺒﻴﻨت اﻝدراﺴﺔ ﻋدم وﺠود ﻓروق ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺘﻌزى إﻝﻰ اﻝﺠﻨس
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ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراع  ،ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨت اﻝدراﺴﺔ أﻴﻀﺎ ﻋدم وﺠود ﻓروق ﺒﻴن
اﻝﻤوظﻔﻴن واﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراع .
اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ :
 ﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺤﻴث أﻨﻬﺎ رﻜزت ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﻨﻤﺎط اﻝﺼراع اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدىاﻝﻤوظﻔﻴن واﻝطﻠﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻌت ﻝﻤﻌرﻓﺔ إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك وﺠود ﻓروق ﻓردﻴﺔ ﺒﻴن ﻨوع اﻝﺠﻨس
واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراع .
وﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤﻠت ﻋﺎﻤل اﻝﺨﺒرة  ،واﻝﻌﻤر وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﻠوب إدارة اﻝﺼراع .
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :اﻝﺘﻌﻘﻴب ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ :
 -1ﺘﺤدﺜت ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت ﻋن اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤن ﺤﻴث أﻨﻤﺎطﻪ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارﺘﻪ
وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ وﻤﺎ ﻫو اﻷﺴﻠوب اﻷﻨﺴب ﻹدارﺘﻪ .
 -2وﺘﺤدﺜت دراﺴﺎت أﺨرى ﻋن اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ وأﻨﻤﺎطﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر .
 -3اﺘﻔﻘت ﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻗدرة اﻝﻤدﻴرﻴن ﻋﻠﻰ
اﺴﺘﺨدام اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻓﻲ إدارة اﻝﺼراع وﻜذا ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي اﻝﻤﻨﺎﺴب .
 -4ﺘظﻬر اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أن أﺴﻠوب اﻝﺘﻌﺎون ﻴﻜﺎد ﻴﻜون اﻷﻜﺜر اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ .
 -5وﺘظﻬر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ أن اﻝﻨﻤط اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻫو اﻷﻜﺜر ﺸﻴوﻋﺎ
ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت .
 -6ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎول ﻤوﻀوع اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻝﻘﻴﺎدة
اﻹدارﻴﺔ .
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 -7وﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،
وﻜذﻝك اﺴﺘﺨدام اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﺄداة ﻝﻠدراﺴﺔ .
 -8طﺒﻘت اﻝدراﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ طﺒق ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ و ازرات وﻤؤﺴﺴﺎت ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
وﺠﺎﻤﻌﺎت  ،وﻤؤﺴﺴﺎت ﺘرﺒوﻴﺔ .
وﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ :
 ﻜوﻨﻬﺎ ﺘرﺒط ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،أيﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي اﻝﻤﻨﺎﺴب ودورﻩ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر أﺴﻠوب إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
اﻝﻤﻼﺌم .
 طﺒﻘت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻲ ﻤﻘر وﻻﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺘوﺴطﺔ .وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝم ﺘﺘﻨﺎول أﺜر اﻝﻘﻴﺎدة
اﻹدارﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﺤﺘواء اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺒﻴﺎن
أﺜر ﻫذا اﻝدور وﺴوف ﻴﺴﺘﻔﻴد اﻝﺒﺎﺤث ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻝﻨظري وﺘﺼﻤﻴم
اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ .
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تمهيد :

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

تعتبر القيادة من الوظائف اإلدارية التي شغلت بال معظم الباحثين من داخل
المؤسسات  ،وكذا علماء اإلدارة والكتاب المهتمين بإدارة الموارد البشرية  ،نظ ار
ألهميتها ومكانتها في عالم المنظمات ،إذ يتفق الباحثون على أنها بمثابة قوة الدفع
الرئيسية لتحريك المنظمات إلى األمام لتأثيراتها وانعكاساتها على فشل أو نجاح
المنظمات .
والنمط القيادي هو أحد المعايير التي تحدد مدى نجاح المنظمة أو فشلها من
خالل أداء القيادة اإلدارية لمهامها من تنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة ،فهي تساهم في
تحقيق األهداف المخطط لها كما تحافظ على بقاء واستمرار التنظيم وتدفع به إلى
األمام من أجل إستراتيجية راشدة ،وال يمكننا عزل الممارسات القيادية بصفاتها
اإليجابية عن القيادة كمفهوم إنساني يلعب فيه الفرد دو ار أساسيا وايجابيا في التأثير
على اآلخرين ودفعهم نحو تحقيق هدف عام .
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المبحث األول  :مفهوم القيادة اإلدارية ووظائفها

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

 -1القيادة اإلدارية :
لغة  " :فالقيادة مأخوذة من كلمة قاد  ،يقود  ،قود  ،يقود الدابة من أمامها ويسوقها
من خلفها  ،فالقود من األمام والسوق من الخلف  ،ومنها االنقياد بمعنى الخضوع ،
ومنها قادة وهو جمع قائد"

()1

اصطالحا " :إن القيادة اإلدارية بمفهومها الواسع تعد مزيجا من السلطة والنفوذ ،
فالقائد الناجح هو القائد القادر على توجيه مرؤوسيه والتأثير فيهم سلبا أو إيجابا لكي
ينفذوا أوامره أو ما يشير عليهم به"

()2

كما يمكن تحديد معنى القيادة " بأنها القدرة لدى المدير أو الرئيس اإلداري
المسئول في التأثير في األفراد أعضاء التنظيم وتحقيق والئهم للتنظيم وألهدافه  ،بناءا
على اإلقناع االختياري وليس بناءا على ما يملكه الرئيس من سلطة رسمية"(.)3
يعرف القيادة على أنها  " :عملية إنسانية وفكرية

كما أن علي السلمي

باألساس تعتمد على التوجيه والتأثير من أجل تحفيز اآلخرين وتمكينهم من تحقيق
أهداف المؤسسة باستثمار الفرص المتاحة لها والتعامل اإليجابي مع المخاطر
والمهددات المحيطة بها"

()4

.

تعريف أحمد زكي بدوي للقيادة  ":هي القدرة على معاملة الطبيعة البشرية أو
على التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف مشترك بطريقة
تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم بمعنى آخر فبدون القيادة ال تتمكن
الجماعة من تعيين اتجاه سلوكها أو جهودها"

()5

.

( – )1ابن منظور  :لسان العرب  ،دار صادر  :بيروت  ،المجلد  ، 12ط ،2000 ، 1ص . 315
( – )2نبيل عبد الفتاح  :تنمية القيادة اإلدارية بجهاز الخدمة المدنية بسلطنة عمان ( دراسة ميدانية ) مجلة اإلداري  ،السنة ، )48( 14
. 1992
( – )3محمود شحماط  :المدخل لعلم اإلدارة العامة  ،دار الهدى للنشر والتوزيع  ،ط ، 1عين مليلة  ،الجزائر  ،2010ص . 64
( – )4علي السلمي  :إدارة السلوك التنظيمي  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،مصر  ،2004 ،ص. 708
( – )5عبد الرحمن محمد العيسوي  :المدير الناجح  ،دار الفكر الجامعي  ،ط ،1اإلسكندرية مصر  2007 ،ص . 124
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 -2تعريف القائد :

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

ينظر للقائد على أنه " الشخص الذي يستطيع التأثير على سلوك اآلخرين
واتجاهاتهم وأفعالهم لتحقيق أهداف المنظمة"

()1

.

كما يعرف القائد على أنه " هو الشخص الذي يتميز عن بقية أفراد الجماعة
بمكان مرموق من الناحية العلمية مثال  ،كما أن الشخص الذي أعطي منصبا رسميا
ليرأس جماعة ما يعتبر قائدا  ،والشخص الذي يظهر في موقف معين مقدرة على
قيادة الجماعة بمساعدتها في تحقيق

هدفها وتدعيمه يعتبر قائدا"(.)2

ويعرف القائد أيضا من الناحية السيكولوجية " على أنه هو الشخص الذي يتلقى
الدعم من أعضاء جماعته  ،ويكون قاد ار على التأثير في سلوكياتهم دون تدخل من
سلطة خارجية"

()3

.

 -3صفات القائد اإلداري :
إن هذه الصفات هي اإلطار الذي يحكم تصرفات القيادي ويقال أن أصعب
التصرفات التي تظهر في أوقات التغير أو عدم االستقرار والذي يعتبر فيه التصرف
أو اتخاذ القرار نوعا من المخاطرة .
لقد كتبوا الكثير عن القيادة ودورها  ،وكل ما كتب يكشف عن حقيقة هامة
وهي أن هناك كمية ضخمة من الدراسات النظرية والتطبيقية التي تثير التساؤل عن
السمات التي يجب توفرها في الرئيس اإلداري كي يرتقي إلى موقع القائد اإلداري ؟ .
أ -كليتون وماسون :
وقد أورد كل منهما الصفات التي يجب توفرها في القيادة اإلدارية كما يلي

()4

:

( – )1معن محمود عياصرة  ،مروان محمد بني أحمد :القيادة والرقابة واالتصال اإلداري  ،دار الحامد ط ، 3األردن ، 3002ص .340
( – )3محمد نصر مهنا  :في تنظير اإلدارة العامة  ،مركز اإلسكندرية للمكتبات  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 3002 ،ص . 312
( – )1بوفلجة غيات  :مبادئ التسيير البشري  ،دار الغرب للنشر والتوزيع  ،ط ، 3وهران  ، 3004ص . 69
( - )4عبد العزيز صالح بن جبتور  :أصول ومبادئ اإلدارة العامة  ،الدار العلمية للنشر والتوزيع  ،ط ، 3األردن  ، 3000ص .349

11

Hgtwg
الفصل الثاني


 -الصحة والفعالية – القدرة على تحمل عبء المسؤولية والرغبة في تفويضها

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

– الدافع أو الحافز -الطموح المشروع – الذهنية المتفتحة – المثابرة واإلصرار على
إنجاح التنظيم – المبادأة الشجاعة -القدرة على التنظيم – االجتهاد في إيجاد الحلول
المناسبة لبعض المشاكل – القدرة على التحليل والتقييم– االهتمام واإلحاطة
بالموضوع المطروح للمناقشة – الحساسية االجتماعية – القوة بما فيها القوة الذهنية
– القدرة في الحكم على الناس والزامهم طاعته – المعرفة الفنية – القدرة على
التعاون – القدرة على صنع الق اررات الشخصية القيادية.
ب -رنسيس ليكرت :
هو يرى أن المدير القيادي الناجح يتمتع بعدة صفات يمكن تصنيفها إلى أربع
مجموعات :
 -1من حيث عالقته بالعاملين :
عالقة تتسم بروح التعاون بعيدا عن أي مظهر من مظاهر األنانية بروح الود
واالهتمام بنجاح من هم بمعيته  ،بالروح الديمقراطية ومنصفا عادال في المساعدة
لمن يستحقها .
 -2من حيث نشاط المنظمة :
نشاطا يستوعب حماسته ورغبته وقدرته للتنظيم .
 -3من حيث المهارة الفنية :
التي تساعد لكي يكون مخططا ومنظما مقتد ار على انتقاء العاملين الجدد مع
الحرص على تدريبهم .
 -4من حيث شخصيته :
فعليه أن يتمتع بشخصية ديناميكية حسنة قادرة على استيعاب ظروف التنظيم
ومشاعر وقدرات

()3
العاملين

( )3عبد العزيز صالح بن جبتور  :المرجع نفسه  ،ص . 342
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ج -النظرية الذاتية " نظرية الخصال " :

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

ويشير أنصار هذه النظرية إلى وجود مجموعة خصائص مشتركة يجب أن
تتوافر في القائد اإلداري وان كان كل واحد منهم يختلف في طبيعة وصياغة هذه
الخصال نذكر منهم :
شيستر بارنارد  :الذي يرى أن هناك خصائص هامة للقيادة يجب توافرها في القائد
اإلداري النموذج مثل :
 الحيوية في العمل وقوة التحمل .
 الحزم اإلداري والقدرة على الحسم والتقدير .
 اإلقناع أي القدرة الذاتية على احتواء الغير وكسب طاعتهم وقناعاتهم .
 المسؤولية  ،مسؤولية اتخاذ القرار والعزم على تحقيقه .
 حيوية القدرة الذهنية وتوظيفها في العمل القيادي .
ريتشاردويل  :وعنده خصائص القيادة قد تكون :
 خصائص فطرية  :تتوفر في الشخص قبل أن يبدأ بممارسة مسؤولياته مثل :الخلق النقي  ،حدة الذكاء  ،القدرة على الحدس .
 خصائص مكتسبة :أي خصائص تنمو فــي الشخص بعد شغل وظيفته وتشمل الخبرة  ،القابلية
للتكليف  ،المهارة

الخاصة()3

.

د -النظرية الموقفية :
ويرى أنصار هذه النظرية أنه ال توجد سمات عامة أو خصائص مشتركة
يجب توافرها في الشخص حتى يصير قائدا  ،بل إن هذه الخصائص يجب أن ترتبط
بالموقف والموقع الذي يشغله القائد والظروف المحيطة به لذلك قد ينجح قائد في
( - )3عبد العزيز صالح بن جبتور  :المرجع نفسه . 342 ،
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موقف معين وفي ظروف معينة وقد ال يحالفه هذا النجاح في موقف أخر  ،أو إذا
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أحاطت به ظروف أخرى ومن هنا كان تقرير المبدأ الشهير في علم اإلدارة وجوب
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
وقد حاول الدكتور رفيق رمزي جمع صفات القائد اإلداري الناجح في
األمور اآلتية :
 أن يكون نظيف الحياة ظاهريا .
 أن يكون مشبعا بفكرة المسؤولية الجماعية مرهف الشعور .
 ذا خلق طيب وسلوك حسن .
 عادال ومنصفا في معامالته .
 أن يتمتع بصحة جيدة .
 وان يكون قوي االحتمال .
 مستبش ار متفائال .
 قوي االستعداد لالهتمام بالمشاكل الخاصة لمن يعملون معه .
 أن يكون على مقدرة كبيرة في اكتشاف وتقدير مميزات اآلخرين وامكانياتهم
وأن يعمل على استغاللها ما أمكن ذلك  ،وأن يتمتع بروح الفكاهة والمرح .
 أن يكون هادئا في األزمات  ،مسيطر على أعصابه  ،سريع التفكير في
أوقات الخطر ونرى أنه يجب أن يضاف إلى السمات السالف ذكرها سمات
أخرى .
 أن يكون لدى القائد استعداد طبيعي لإلقناع واالقتناع  ،وان يبتعد قدر الطاقة
عن األسلوب التسلطي  ،أو االستبدادي في

اإلدارة()3

.

 القدرة على التنسيق واحداث الترابط داخل التنظيم واقامة نوع من االتصاالت
داخل التنظيم وخارجه  ،أي مع التنظيمات األخرى .
( – )3إبراهيم عبد العزيز شيحا  :أصول اإلدارة العامة  ،منشأة المعارف للنشر  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 3004 ،ص . 136
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 ارتباط سلوك القائد بقيم وأهداف وسلوك التنظيم .
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 قدرته على المبادرة في اتخاذ الق اررات .
 أن يكون قاد ار على اكتساب ثقة مرؤوسيه والتأثير فيهم .
 القدرة على تقديس الصالح العام وتغلبه على الصالح

الخاص()3

.

 -4خصائص السلوك القيادي :
 المبادأة واالبتكار والطموح :فالجماعة تنتظر من القائد أن يكون أكثر األعضاء مبادأة بالعمل وأكثرهم
قدرة على االبتكار في المواقف االجتماعية ن فهو أول من تتوقع منه الجماعة أن
يبدأ بالسلوك والتصرف كذلك تتوقع الجماعة منه أن يكون أكثر مثابرة وأقوى احتماال
ومستوى طموحه أعلى من الفرد المتوسط .
 التفاعل االجتماعي :فالجماعة تنتظر من القائد أن يكون أكثر األعضاء مساهمة ونشاطا وايجابية
في التفاعل االجتماعي في شيء أكثر من الوعي االجتماعي وبدرجة أكبر من
الذكاء االجتماعي وتنتظر منه أن يكون أكثر ودا وح اررة في استجاباته االنفعالية .
 السيطرة :قد يكون لدى القائد أكثر من غيره من أعضاء الجماعة في السيطرة وعلو المركز
والمكانة االجتماعية وتركيز السلطة والقوة في يده.
 التمثيل الخارجي للجماعة :وهنا يعمل القائد كممثل خارجي للجماعة وكسفير لها لدى الجماعات األخرى واألفراد
اآلخرين خارج الجماعة (.)3

( - )3إبراهيم عبد العزيز شيحا  :المرجع السابق  ،ص . 130
( – )3شفيق رضوان  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 343
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 العالقات العامة :وهنا يعمل القائد كضابط للعالقات العامة الداخلية بين أعضاء الجماعة بعضهم
ببعض وهو يعمل كحارس ورقيب على سالمة التماسك االجتماعي.
 التكامل :والقائد يعمل على تحقيق التكامل االجتماعي في جماعته ويعمل على تخفيف
حدة التوتر ويعمل على جمع شمل الجماعة ويحترم مبدأ القيادة الجماعية ويعمل
على تدعيمه .
 التخطيط والنظام والتنظيم :والقائد باالشتراك مع أعضاء الجماعة يضطلع بقدر أكبر من غيره في عملية
تخطيط السلوك الجماعي للجماعة وتنظيم هذا السلوك وتنسيقه وتوجيهه وتركيز
انتباه األعضاء على الهدف .
 اإلعالم :يلعب القائد دو ار هاما كرجل إعالم في الجماعة يطلعها على حقائق األمور ،
فعن طريقه عادة تصل المعلومات إلى أعضاء الجماعة وتنتقل المعلومات منها إلى
جماعات أخرى .
 التقبل واالعتراف المتبادل بين القائد واأل تباع :ويشترط أن يعبر عن هذا التقبل واالعتراف والعالقات الوطيدة ومراعاة مشاعر
اآلخرين وأن يترجم هذا كله سلوكيا .
 التوافق النفسي االجتماعي :وهذا ضروري جدا في السلوك القيادي  ،ويرتبط به الثبات والرزانة وعدم التأثر بالنقد
وتقبله بروح طيبة واالستفادة منه واالعتراف باألخطاء والمبادرة إلى
( - )3شفيق رضوان  :نفس المرجع السابق  ،ص .341
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 -5وظائف القائد :
ال شك أن القيادة ال تأتي بالتنصيب أو االعتبارات الخاصة وال تأتي بالمال
أيضا ،بل هي قدرات خاصة ومواهب يعتمد عليها القائد وتضفي عليها التجارب وقوة
التفكير وسعة األفق ورحابة الصدر ،مهارات رائعة تجعله يمسك بزمام األمور بثقة
واقتدار بل البد أن يتولى القائد مهاما أساسية في المنظمة التي يديرها حتى يصلح
أن يكون في هذا المقام  ،وتقسم مهام القائد في الغالب إلى قسمين :
أوال  :مهام رسمية تنظيمية :
وتتلخص المهام الرسمية في مراعاة تنفيذ مبادئ التنظيم اإلداري في المنظمة لكي
تسير األمور بانضباط وجدية  ،وأبرز هذه المهام بما يلي :
أ -التخطيط  :أي رسم السياسات ووضع االستراتيجيات وتحديد األهداف البعيدة
والقريبة ووضع الخطط الموصلة إليها وتحديد الموارد واإلمكانات المادية والبشرية في
ذلك كله  ،ولكي يتمكن القائد من إنجاز مهامه بشكل فاعل وناجح عليه أن يقوم
بتوضيح أهداف المنظمة للعاملين معه  ،واالستماع إلى أرائهم حول القضايا والتعرف
إلى أهدافهم الشخصية  ،وليس الحصول على تعهداتهم والتزاماتهم بالمشاركة في
إنجاز األدوار والخطط فقط  ،فالقيادة الناجحة والفاعلة تقوم على القناعات الشخصية
لألفراد وتحظى بالتعاطف والتعاون بإرادة ورضا  ،وهذا ال يتحقق في الغالب إال إذا
شعر األفراد أن في إنجاز خطط المنظمة وتحقيق أهدافها تحقيقا ألهدافهم
وط موحاتهم أيضا  ،ولو تلك الطموحات الذاتية التي يجب أن يشعر فيها الكثير من
األفراد باالحترام والتقدير واالعتناء برأيهم واالهتمام بدورهم (.)3

( – )3خيري مصطفى كتانة  :مدخل إلى إدارة األعمال دار جرير للنشر والتوزيع  ،ط ، 3عمان  ،األردن  ، 3002 ،ص . 313
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ب -التنظيم :
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يعد التنظيم وظيفة مهمة من وظائف القائد ذات التأثير الشمولي على كامل
نشاطات المشروع  ،إن دور التنظيم يتحدد في أنه يقدم لنا الوسائل التي يستطيع
األفراد بمقتضاها العمل جماعيا وبفاعلية نحو تحقيق األهداف المرسومة  ،ولتحقيق
هذه األهداف فإن على القائد أن يحدد أوال النشاطات واألعمال المطلوب تنفيذها
وادارتها ومن سيتولى مساعدته ولمن يقدم تقارير العمل  ،ومن يقدم له بدوره هذه
التقارير والبد للقائد أن يعرف اإلطار التنظيمي الكلي الذي يعمل فيه وموقعه في هذا
اإلطار ووسائل االتصاالت وبدوره فإن المرؤوس يجب أن يعرف طبيعة الوظيفة
المطلوبة منه وحدود هذه الوظيفة وعالقته برئيسه والمجموعات التي تعمل معه
والمجموعة الكلية التي يتكون منها البناء

()3
التنظيمي

.

إن جوهر وظيفة التنظيم يقوم على أساس تجميع المدخالت البشرية
واالقتصادية في وحدات تنظيمية مختلفة  ،ثم تحديد العالقات بين هذه الوحدات بما
يحقق التكامل والتنسيق بينهما من أجل تحقيق األهداف المطلوبة بكفاءة وفعالية(.)3
ج -التنسيق :
يعد التنسيق بين أطراف العمل وأجنحته وتوجيه الجميع للمسير باتجاه هدف
المنظمة األول والحث على األداء بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية  ،وهنا البد
للمدير من العمل على تذليل العقبات التي تقف أمام التنسيق وتمنع من تحققه أو
تعرقل نجاحه من النزاعات الشخصية بين األفراد أو عدم قناعة البعض األخر
المؤمن بالفردية أو الذي يصعب عليه تجاوزهما للقبول بالجماعية والتنسيق
وغير ذلك من الموانع أو المعوقات التي تواجه التنسيق والتعاون ،وهذا ما يتطلب
منه االتصال الدائم مع العاملين وشرح أهداف المنظمة لهم وتذكيرهم بها باستمرار
( – )3بشير العالق  :اإلدارة الحديثة  ،نظريات ومفاهيم  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،عمان األردن  ، 3002 ،ص . 321
( – )3مدحت محمد أبو النصر  :أساسيات علم ومهنة اإلدارة  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة  ،ط ، 3القاهرة  ،مصر ،
 ، 3002ص . 49
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لشحذ هممهم وتحفيزهم للتعاون وبعبارة مختصرة ،عليه أن يعمل دائما لخلق روح
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الفريق المتكامل والمتعامل المتحد األهداف والطموحات .
د -تشكيل شبكة من االتصاالت العمودية واألفقية :
وذلك لنقل المعلومات واألفكار والق اررات واالطالع على مجريات األمور وتذليل
الصعوبات أو معرفتها ليكون الجميع في مجال العمل وتفهم حاجاته ومتطلباته .
ج -المتابعة واإلشراف :
فنجاح واستمرار الكثير من األعمال يعود إلى مهمة المتابعة التي يقوم بها
المدير مباشرة أو بواسطة المهام والخطط  ،كما تعد المتابعة المستمرة وسيلة للثواب
والعقاب وأداة لإلصالح والتقويم والتطوير وأيضا تعد مهمة كبيرة الكتشاف الطاقات
الكبيرة من تلك الخاملة  ،لتحفيز الخامل وترقية الكفء المتحمس إلى غير ذلك من
فوائد جمة  ،فمهمة المتابعة المتواصلة من المدير تعد من أكثر المهام تأثي ار على
اإلنجاز وتحقيقا

للنجاحات()3

.

هـ -الرقابة :
من خالل الرقابة يستطيع القائد التأكد من تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج
التي تؤدي إلى تحقيق أهداف التنظيم ويكون على القائد عند إجراء الرقابة االلتجاء
إلى استخدام معدالت موضوعية غير شخصية وأن يستهدف وهو يقوم بالرقابة
محاولة الكشف عما قد يعتري التنظيم من أخطاء والقضاء على ما قد يكون هناك
من معوقات يكون لها تأثيرها في تنفيذ أهداف التنظيم كما يجب على القائد أن
يمارس الرقابة على أساس اعتبارها أداة تقويم واصالح ال على أساس اعتبارها وسيلة
لتوقيع الجزاء

()3
والعقاب

.

( - )3خيري مصطفى كتانة  :المرجع السابق  ،ص ص . 311 .313
(‘– )3إبراهيم عبد العزيز شيحا  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 132
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ثانيا  :مهام غير رسمية :
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تعتمد بشكل كبير على شخصية القائد وآفاقه وأسلوبه الشخصي في التعامل
مع اآلخرين إال أن لها الدور الكبير في تحقيق أهداف المنظمة وتطوير العاملين
وتماسكهم ومن هذه المهام :
أ -االهتمام بالجماعات غير الرسمية :
جماعات العمل غير الرسمية هي تلك الجماعات األولية الصغيرة الحجم
والتي ال يزيد عدد أعضائها على عشرة عمال والتي تقوم على أسس شخصية
وتتكون بطريقة عفوية أو تلقائية غير مخططة نتيجة لالتصال المستمر والتفاعل
الحر لفترة طويلة بين العمال داخل وخارج المؤسسة وتؤدي هذه الجماعات وظائف
معينة غير رسمية بالنسبة

ألعضائها()3

.

وهنا يتوجب على القائد االهتمام بهذه الجماعات واقامة اتصاالت جيدة معهم وذلك
بهدف االقتراب منهم والتعرف على مشكالتهم وأفكارهم من الداخل لتذليل الصعوبات
وتحقيق ما يمكن تحقيقه بما ال يضر بمصالح المنظمة بل يصعب في خدمتها (.)3
ب -االتصال مع الجماعات المختلفة في المنظمة :
يعتبر االتصال أحد الوظائف والعمليات اإلدارية األساسية التي بدونها ال يمكن
للعملية اإلدارية أن تكتمل فأي قصور في خدمة االتصاالت يمكن أن يؤثر سلبا
على مستوى أداء األعمال في المؤسسة.
ويتفرغ االتصال اإلداري إلى اتصال تنظيمي واتصال بين أفراد التنظيم فيما بعضهم
البعض وتظهر أهمية االتصاالت اإلدارية ودورها في اإلدارة من خالل تأكيد بعض
النظريات اإلدارية على مبدأ المشاركة كأساس لإلدارة الناجحة وبوجه خاص المدخل

( – )3طلعت إبراهيم لطفي  :علم اجتماع التنظيم  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،مصر  ، 3002ص .361
( – )3خيري مصطفى كتانة  :مرجع سابق  ،ص . 314
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السلوكي في اإلدارة فعملية االتصاالت بالمعنى الواسع تمثل العملية الهادفة إلى نقل
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وتبادل المعلومات بين األفراد والجماعات بهدف التأثير في سلوكهم

وتوجيههم()3

.

ج -المشاركة :
وقد بات نموذج اإلدارة التشاركية حقيقة مفروضة على واقع المنظمات إذا أرادت
االنتصار في المجاالت المختلفة وتتمثل القيادة التشاركية في إقامة العالقات
اإلنسانية الطيبة بين القائد والعاملين معه ،واحتوائهم عاطفيا وتحسيسهم بأهميتهم
وموقعهم من قلب القائد ورعايته فيجعلهم دائما في ظله وكنفه ينعمون بالراحة
والطمأنينة والثقة به  ،وبهذا يمنع من وجود أفراد يسبحون خارج فضاء المنظمة وان
وجد منهم فإن أسلوبه الحكيم هذا من شأنه أن يحتويهم ويرجعهم إلى األجواء.
د -مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات اإلدارية :
فمن الخطأ أن يتصور بعض المدراء أن مشاركة المدير للعاملين معه في
الرأي والقرار يقلل من شأن المدير القائد أو ينزل من مستواه بل الروح الجماعية
المتفتحة ترفع من شأن المدير وتعطيه قوة فوق قوته وتضفي عليه احتراما وتقدي ار قد
ال يحصل عليه إال بهذا األسلوب كما تعد من أبرز عوامل نجاحه في القيادة وتأثيره
على األفراد وحفظ تماسك المنظمة وتحقيق أهدافها .
هـ -درجة الرعاية التي يبديها المدير تجاه القيم والمثل اإلنسانية واألخالقية في
التعامل :
كقيمة الوفاء والستر على النواقض والعثرات والعفو الصفح والسماحة والكرم وغيرها
من صفات إنسانية نبيلة تجعله قدوة وأسوة يحتذ بها

الجميع()3

فيسعى لتقمص

شخصيتها وبذلك يحول المدير منظمته إلى مدرسة للتربية والتهذيب والتعليم وهي
تمارس أدوارها اليومية في العمل .
( – )3جمال الدين لعويسات  :السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري  ،دار هومة  ،عين مليلة  ،الجزائر  ، 3003 ،ص ص . 16-12
( – )3خيري مصطفى كتانة  :المرجع السابق  ،ص . 312
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و -المهارة في تنظيم الوقت وادارته :
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وذلك من خالل تحديد المهمات المطلوب إنجازها وتحديد األولويات وتتابعها
اإلنجازي على مراحل الزمن  ،وتالشي األوقات

()3
المهدورة

.

المبحث الثاني  :عناصر القيادة ومبادئها
 -1عناصر القيادة :
 القائد  :هو الشخص الذي يتمتع بالمهارات الفكرية والسلوكية والفنية وهو قادرعلى توجيه العمال اآلخرين والتأثير عليهم لتحقيق األهداف المرجوة .
 المرؤوسين  :ويقصد بهم العمال وهم يختلفون فيما بينهم من حيث السماتالسلوكية والدوافع والكفاءة المهنية .
 الهدف  :ويعتبر المحرك األساسي للعملية باعتبار أن كل من القائد والتابعينيسعون لتحقيق أهداف معينة سواء كانت مشتركة أو مختلفة .
 الموقف  :وهو يتغير بتغير األداء والمشكالت وطبيعة العمل ويتطلب قدراتمتطورة من القائد ليتمكن من خاللها من إدارة األفراد التابعين له في المواقف
المختلفة بكفاءة

( )3

.

 -2مصادر قوة القائد :
من أجل أن يتمكن القائد من ممارسة عملية القيادة يلزمه مصادر قوة وأدوات تأثير
ليستخدمها في التأثير على األفراد وتعديل سلوكهم ونيل امتثالهم لمطالبه ورغباته وقد
صنف الكاتبان  John Franch and Rovenمصادر قوة وتأثير القائد إلى
خمسة مصادر رئيسية وهي :
أ -قوة الشرعية  :هي القوة الممنوحة لموقع أو منصب ما كما هو محدد في
التسلسل الهيكلي اإلداري وفي السلطة الرسمية المعطاة لهذا المنصب  ،فالمدير الذي
( - )3خيري مصطفى كتانة  :المرجع السابق  ،ص 312
( – )3جازية زعتر  :أصول التنظيم واإلدارة  ،مكتبة عين شمس للنشر  ،ط ، 3مصر  ، 3662 ،ص . 131
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يمارس سلطته ويكلف المهام لمرؤوسيه إنما يفعل ذلك من موقعه كرئيس وما على
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مرؤوسيه سوى إطاعته كون المؤسسة منحته القوة الشرعية للتأثير عليهم ومراقبتهم
ومحاسبتهم ومعاقبتهم  ،باختصار قوة الشرعية هي قوة المكتب وليست قوة الشخص.
ب -قوة المكافأة  :هي قوة عطاء أو حجب حوافز مادية أو غير مادية ذات قيمة
مقابل التأثير على اآلخرين  ،فالمدير يسيطر على آلية توزيع التعويضات وتوزيع
المهام والواجب ات وباقي الحوافز وتزداد أهميتها وقيمتها بمقدار ما تزداد قوة المكافأة
التي أعطيت لهؤالء الرؤساء .
ج -قوة اإلكراه  :هي قوة التأثير على اآلخرين بواسطة العقاب أو حجب مسلمات
إيجابية إذا لم يخضعوا للسلوكيات المرغوبة من بين العناصر الدالة على قوة اإلكراه
أو اإلجبار  .االنتقادات الصادرة عن الرئيس إلى مرؤوسيه  ،توجيه رسائل تنبيه ،
فصل المرؤوسين ،حسم الرواتب  ،إصدار عقوبات مختلفة ومن بينها إسقاط الرتب .
د -قوة الخبرة  :هي قوة امتالك المعلومات أو خبرة االختصاص في مجاالت محددة
من المعرفة أو ما شابه  ،فالخبرة التي تمكن صاحبها من اكتشاف فرصة ما أو
اختراق مشكلة ما هي بحد ذاتها قوة نافذة تعزز من مكانة ومنصب مالكها وقد تجعل
منه رقما صعبا في بيئة عمله  ،والخبرة قد تكون أحد أبرز الدالئل على ديمومة أو
استم اررية بعض الرؤساء في مناصبهم ولفترات زمنية طويلة األمد والبارز في الخبرة
اكتسابها مع الوقت وعلى وجه العموم ،فإن األفراد الذين تبوءوا مناصب قيادية
وادارية في الوقت ذاته يمتلكون حجما هائال من قوة الخبرة التي أوصلتهم إلى تلك
المناصب الريادية .

()3

( )3حسن إبراهيم بلوط  :المبادئ واالتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات  ،دار النهضة العربية  ،بيروت لبنان ،ص ص .434، 431
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هـ -قوة االقتداء واإلعجاب :
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وتعتمد على تمثل المرؤوس بشخصية الرئيس واعجابه به وتقدير له لما يتمتع به من
خصائص وسمات شخصية .
ومن مصادر القوة الناشئة عن هيكلة المنظمة  :القدرة على تأمين الموارد الالزمة
للمنظمة وتسويق منتجاتها ،وامتالك الخبرة النادرة ،والمعلومات الهامة ،واشغال موقع
هام في المنظمة ويضيف الكاتب  yuklلهذه المصادر األدوات والوسائل التالية :
 االستمالة القائمة على الرشد  ،من خالل إقناع القائد لمرؤوسيه بأن السلوكالمطلوب يمثل أفضل الطرق إلشباع حاجاتهم .
 اإللمام واثارة الحماس من خالل التركيز على قيم ومثاليات التابعين . تغيير قيم ومعتقدات األفراد . تطويع القائد للمعلومات التي يزود بها المرؤوسون . تطويع القائد لبيئة العمل وأدواته ووسائله . -المشاركة في القرار

()3

.

جدول رقم (  ) 11مصادر القوة والقراءة المختصرة للقيادة أو المديرين

(*)

مصدر القوة

قراءة القيادة أو اإلدارة لمصدر القوة

قوة الشرعية

أنا الرئيس وبناء عليه يفترض أن تعمل ما اطلبه منك

قوة المكافأة

أعمل ما أطلبه منك وسوف أعطيك مكافأة

قوة اإلكراه

إذا لم تعمل ما اطلبه فسوف أعاقبك

قوة الخبرة

من الواجب أن تفعل ما اطلبه منك ألنني أملك خبرة في هذا المجال

قوة االقتداء واإلعجاب

من الواجب أن تفعل ما اطلبه لكي تحافظ على عالقة إيجابية معي

( - )3حسين حريم :مبادئ اإلدارة الحديثة  ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،ط، 3عمان األردن،3009،ص.336
(*) – المصدر  :حسين إبراهيم بلوط  :مرجع سابق ص . 434
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 -3أهمية القيادة :
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احتلت دراسة القيادة أهمية رئيسية منذ ظهور الكتابات النظرية والدراسات
الميدانية خاصة في الجانب اإلداري إال أن أهميتها برزت في الفكر اإلداري
المعاصر أكثر .
ويرى بعض الباحثين أن القيادة شاملة لكل أوجه النشاط اإلداري حيث أن تلك
العملية أصبحت أهم وأصعب مهمة تواجه اإلدارة في وقتنا الحالي والتي تختلف عن
اإلدارة في الماضي في كثير من النواحي ولعل أبرزها  ،التخصص الشديد في العمل
الذي يعتبر من أبرز خصائص ما يسمى بالبيروقراطية الحديثة التي جعلها غياب
القادة الصالحة سجن الطاقات البشرية ومعتقل للروتين  ،أما إذا توفرت القيادة
الصالحة فإن تلك البيروقراطية تتحول إلى أداة فاعلة في تحقيق المرجوة للتنظيم .
فالقيادة إذا هي أداة ضرورية لتعبئة وتنسيق جهود وامكانيات التنظيم والدفع بها إلى
االتجاه المؤدي إلى تحقيق األهداف المرسومة كما إن مركز السلطة هي المسئولة
في أي تنظيم حيث يتوقف عليها النجاح والتوفيق والفعالية باإلضافة إلى أنها
تستطيع أن تسهم بجهودها وأساليبها المختلفة إسهاما كبي ار في تهيئة المناخ المناسب
للعمل .
ومن خالل ما سبق تستوقفنا مجموعة من النقاط الهامة الموجبة ألهمية القيادة
في اإلدارة وضرورة وجود القائد الفعال وهذه النقاط هي :
 القيادة هي النواة التي يلتف حولها األفراد بما يحافظ على تماسك الجماعةوتسيير الموارد الجماعية .

()3

 إنها ضرورية لتوجيه الطاقات والتنسيق بينها بما يضمن أداء العاملين فيإطار خطة المنظمة وتطوراتها المستقبلية .

( – )3عبد السالم حامد زهران  :علم النفس االجتماعي  ،عالم الكتب للنشر  ،القاهرة  ،مصر ص . 321
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 -أنها حجر الزاوية في العملية اإلدارية أي الموجه لتنفيذ وظائف اإلدارة
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المختلفة والمقيمة لنتائج األعمال(.)3
 تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم أهم الموارد للمنظمة كما أن األفراديتخذون من القائد قدوة لهم .
 تدعيم القوى اإليجابية في المنظمة وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان . مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة ووضع إستراتيجية راشدةفي عملية تحريك محفزة نحو هدف عام .
 وتعتبر القيادة من أهم ظواهر التفاعل االجتماعي ألن القادة يقومون بدوررئيسي فيها إذ يؤثرون في توجيه نشاط الجماعة وفي مدى إنتاجها والروح
السائدة بين أفرادها.

()3

 -4مبادئ القيادة :
يعمل القائد دائما على إثارة دوافع العمل لدى األفراد  ،وبذلك يجب عليه توفير
الجو المالئم لمرؤوسيه من وضع كل إمكانياتهم وقدراتهم في خدمة المشروع ومن
واجبه أن يشيع بينهم روح التعاون والتفاهم من أجل توحيد جهودهم للوصول إلى
الهدف المشترك  ،من أجل تحقيق ذلك يتوجب عليه إتباع أسلوب معين في أداء
واجبه القيادي ولهذا فهناك العديد من المبادئ يمكن أن تساعد القائد في تكوين
أسلوب القيادة الناجحة  ،والمناسبة لكل عملية قيادية وتطبق هذه المبادئ في كل
الحاالت تحت تأثير مختلف الظروف ونذكر من بين هذه المبادئ ما يلي :
 مبدأ رفع كفاءة المؤسسة :وذلك من خالل رفع قدرة المرؤوسين لتحقيق المهام المقدمة إليهم بنجاح  ،ووسيلة
القائد لتحقيق ذلك ممكنة إذا تحقق االهتمام بالتدريب لرفع كفاءة الفرد  ،وذلك بعقد
( - )3نواف كنعان  :القيادة اإلدارية  ،مكتبة دار الثقافة  ،ط ، 3عمان األردن  ، 3003 ،ص . 60
( – )3هيثم هاشم  :مبادئ اإلدارة  ،مطبعة طريين  ،ط ، 3جامعة دمشق  ،سوريا  ، 3622 ،ص . 163
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دورات تدريبية للعمال وفقا لالحتياجات العمل وتوفير الظروف المالئمة لذلك وكذلك
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الحفاظ على كفاءة األجهزة والمعدات وذلك بالعناية بها وصيانتها ومحاسبة
المسئولين ومكافأة للمجتهدين وتحقيق االنضباط وغرسه بين المرؤوسين وذلك بمكافأة
الجاد ومعاقبة السيئ .
 االهتمام بالروح المعنوية لدى المرؤوسين :ونقصد بالروح المعنوية الحالة النفسية والذهنية ألفراد المجموعة التي تحكم
بسلوكهم وتحدد رغبتهم في التعاون ومن مظاهرها الجهد المبذول من طرف من
طرف العمال  ،مدى استقرار المرؤوسين بأماكن عملهم ورغبتهم باالستمرار بها،
درجة رضا المرؤوسين تجاه رؤسائهم ومرؤوسيهم .
والقائد الناجح يسعى إلى رفع الروح المعنوية لمرؤوسيه بمختلف الوسائل وكافة السبل
من خالل اإلشباع المادي والوظيفي والمعنوي وذلك بـ :
 زيادة اللقاءات الفردية مع المرؤوسين على حدا وغرس الرغبة في العمل وحبالمؤسسة
 رفع فرصة الترقية بكل عدالة وموضوعية ووضع أنظمة لتقويم وتقرير الكفاءة . ضمان كفاءة وسائل االتصال بالوحدة  ،وتوفير نظام سليم ومناسب لحوافز العملالمادية .
 تدعيم روح الفريق لدى المرؤوسين :روح الفريق هي حالة وجدانية تتأسس على افتخار األفراد بمؤسستهم واحساسهم
بالمسؤولية نحوها ويتم تدعيم روح الفريق من خالل :
 تنمية عالقة القائد بالمرؤوسين من خالل حسن استخدام القائد لسلطته وحمايتهألتباعه .

()3

( – )3محمد شفيق  :اإلنسان والمجتمع مقدمة في السلوك اإلنساني  ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 3662 ،ص ص
. 302. 304
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 -االمتناع عن التفرقة بين المرؤوسين والمحافظة على حقوقهم وواجباتهم في عدالة
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تامة طبقا لقوانين المنظمة .
 االهتمام بحسن مظهر األفراد وتنظيم وتنسيق وابراز جمال المظهر مع الحفاظعلى التقاليد السائدة واالحترام المتبادل وهو ما يشبع روح النظام واالعتزاز بالنفس
والمنظمة .
 إعالم المرؤوسين بالحقائق ومراعاة تفهمهم لمهامهم :ألن فهم المرؤوسين لحقيقة األمور وتطورات المواقف يجعله متفهما لديناميكيات
العمل وجوانبه وكذا السعي لتعريف المرؤوسين بحقوقهم وواجباتهم .
 فهم القائد لجوانب عمله وتفاصيله :يتحقق فهمه لواجباته الوظيفية ومهام عمله وخصائص مرؤوسيه والتعليمات اإلدارية
المنظمة للعمل بـ:
 رفع الكفاءة الشخصية من خالل التدريب والتأهيل العلمي . الوعي بنظام العمل بالمالحظة العملية لسير العمل ومتابعة المرؤوسين داخلالعمل ومراجعة معدالت األداء لديهم .
 االطالع على ما يصدر من قوانين منظمة وتعليمات بصفة مستمرة . التأكد من الكفاءة الفنية للمرؤوسين في إدارة أعمالهم . ضرب المثل األعلى للمرؤوسين :بالسعي لتحقيق المساواة بين المرؤوسين في الظروف االستثنائية العصيبة ومشاركة
المرؤوسين في جوانب عملهم من خالل تنمية روح االبتكار وتحمل المسؤولية وأن
يتحكم في عواطفه ويسلك المسلك الذي يتحقق فيه االتزان االنفعالي وخاصة في
أوقات األزمات والمشكالت (.)3

( - )3محمد شفيق  :المرجع نفسه  ،ص ص . 309-302
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 الحسم في اتخاذ الق اررات :القائد الناجح هو الذي يتخذ الق اررات بثقة موضوعية ويتم ذلك باالستعانة بتوجيهات
القادة الزمالء وأيضا بالمرؤوسين واصدار الق اررات في المواقيت المناسبة تسمح
للمرؤوسين بالتنفيذ وتحقيق المهام بنجاح .
 فاعلية القائد وتفاعله مع المرؤوسين :تعد ركيزة أساسية يتحقق بها التوازن في المؤسسة وذلك من خالل االستغالل األمثل
لوقت المرؤوسين وتوجيههم لصالح العمل .
 وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب وتحديد معايير موضوعية وعادلةألداء العمل وفقا للتخصصات المختلفة .
 االهتمام بالتخطيط الجيد في المؤسسة . الحفاظ على دوام عقد اللقاءات الدورية مع تعمد القيام بالتفتيشات الفجائية . مشاركة القائد للمرؤوسين في احتفاالتهم ولقاءاتهم الترفيهية والرياضية والعمل علىاستمالة المرؤوسين وتحفيزهم .
فالقيادة السليمة ال تعتمد فقط على قوة السلطة الرسمية وانما التأثير التوجيهي
للمرؤوسين وتحفيزهم لالستجابة وشرح األسباب فمعيار سلطته هو قبول المرؤوسين
لها والتي تتبع من قائد حاسم محبوب وليس مسئول مكروه

()3
وعدواني

.

 -5مراحل العلمية القيادية :
إن العملية القيادية كغيرها من العمليات اإلدارية تمر بمجموعة من المراحل ،
فهذه األخيرة حسب الكاتب " علي السلمي " فإنها تمر بمرحلتين هما :

( - )3محمد شفيق  :نفس المرجع السابق  ،ص ص . 302-302
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أوال  :مرحلة بناء التوجهات اإلستراتيجية :

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

يهتم القادة في هذه المرحلة بتوضيح البناء االستراتيجي للمنظمة والذي يمثل
األساس في جميع فعاليتها وذلك على النحو التالي :
 تحديد الغاية اإلستراتيجية .
 تحديد الرؤية اإلستراتيجية للمنظمة .
 توضيح األهداف اإلستراتيجية في األجل الطويل  ،والتوجهات اإلستراتيجية
في المدى القصير والمتوسط .
 تحديد مستويات األداء واإلنجازات المستهدفة ومقاييس الحكم على اإلنجاز .
 تحديد أسس ومعايير البناء التنظيمي وثقافة المنظمة ذات التوجهات
اإلستراتيجية .
 تشكيل األساس الموضوعي لبناء وتنمية وتمكين الموارد البشرية واطالق
الفرص أمامهم لإلبداع والتطوير واإلنجاز .
ثانيا  :مرحلة إدارة السلوك التنظيمي :
تتعلق هذه المرحلة المستمرة والمتجددة بدور القيادة في توفير التوجيه واإلرشاد
والدعم والمساندة والتقويم والتصحيح لسلوك مختلف لعناصر المنظمة وتأكيد جودة
وتوافق هذا األخير مع توجهات المنظمة وأهدافها اإلستراتيجية  ،وتشمل هذه المرحلة
بالدرجة األولى المهام القيادية التالية:
 تحديد االتجاهات العامة للسلوك المستهدف وتوضيح عالقته باألهداف والتوجهاتاإلستراتيجية للمنظمة وسياستها الرئيسية.
 توضيح متطلبات السلوك المستهدف ومقوماته األساسية الواجب على الفرد( جماعة العمل ) إدراكها والتعامل معها بإيجابية (.)3
( - )3األخضر صياحي  :نمط القيادة اإلدارية وعالقته بالتغيير التنظيمي في المؤسسة االقتصادية – دراسة حالة – مطاحن الحضنة
بالمسيلة  ،مذكرة غير منشورة  ،مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إدارة المنظمات  ،جامعة المسيلة  ، 3033 ،ص . 14
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 -توجيه السلوك نحو أفضل أساليب تنفيذ الخطط وتنسيق أداء األفراد وجماعة

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

العمل المختلفة.
 متابعة السلوك الفعلي ورصد االتجاهات نحو االنحراف عن المستويات المستهدفةوالمعدالت المقررة  ،والتدخل السريع إلعادة األداء إلى المستويات الصحيحة .
 تقويم اإلنجازات ومكافئة العاملين على الجهد المبذول ونوعية السلوك  ،ومدىااللتزام بمستويات الجودة المقررة .
 تخطيط عمليات تطوير السلوك وتحسين أداء العاملين في ضوء الدروسالمستفادة من متابعة وتحليل السلوك الفعلي وكذا لمواكبة تطلعات العمالء ومتغيرات
السوق

()3
والتقنية

.

المبحث الثالث  :أنماط القيادة والتدريب عليها
 -1أنماط القيادة :
إن التعدد في وسائل التأثير التي يعتمدها القائد في عملية توجيه المرؤوسين
يعكس وجود اختالف في أساليب وأنماط القيادة اإلدارية وقد حاولت العديد من
الدراسات التي قام بها باحثون في مجال اإلدارة وعلم النفس وعلم االجتماع  ،البحث
عن أفضل أسلوب ونمط قيادي  ،يمكن أن ينتهجه القائد لتحقيق األهداف العامة
بشكل فعال وايجابي  ،ويمكن تعريف النمط القيادي من الناحية اللغوية
واإلصطالحية على أنه :
لغة  " :النمط هو طريقة وأسلوب وشكل أو مذهب  ،ونمط الشيء أي جعله على
نفس النوع أو األسلوب  ،والنمط القيادي هو الطريقة التي يعتمدها القائد في إدارة
مرؤوسيه"

()2

.

( - )3األخضر صياحي  :نفس المرجع السابق  ،ص . 12
( – )2معجم المعاني الجامع  ،معجم عربي – عربي  ،متوفر على الرابط  www.almaany.comبتاريخ  39فيفري . 3034
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اصطالحا " :بأنه تعبير عن تصرفات القائد اتجاه جميع أطراف الموقف الذي يواجهه
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وكذلك األهداف المرتبطة بهذا الموقف"

()1

.

ويعرف أيضا " بأنه هو أسلوب القائد وطريقته في عملية التأثير على

()2
موظفيه".

ومن بين أهم التصنيفات التي توصلت إليها الدراسات في مجال القيادة :
أ  -تصنيف القادة من حيث طريقة اختيارهم إلى قادة يعينون من السلطة التنفيذية
العليا  ،وآخرين يتم اختيارهم من بين صفوف الجماعة التي يقودونها لصفات خاصة
()1
بهم

.

ب -من حيث االتجا هات والميوالت االجتماعية  ،يوجد قادة محافظين وحساسين ،
وآخرين ذوي اتجاهات موضوعية .
ج -تصنيفهم على أساس عالقاتهم مع مرؤوسيهم  ،فنجد قادة ذوي ميول تحكمية
وتعسفية  ،وآخرين أكثر إنسانية

وتفهم()4

.

ويمكن تصنيف أنماط القيادة إلى نوعين :
أوال  :القيادة حسب سلوك القائد :
أ -القيادة األوتوقراطية :
يتميز القائد األوتوقراطي بمحاولة تركيز كل السلطات والصالحيات في يده فهو
يتولى القيام بكل صغيرة وكبيرة وال يشرك معه أحد في مباشرة وظيفته  ،ويتخذ من
المركزية المطلقة أسلوبا في العمل  ،فهو ال يفوض سلطاته حتى البسيطة منها  ،بل
يسعى دائما لتوسيع دائرة سلطاته وصالحياته .

( – )3حنفي محمود سليمان  :السلوك اإلداري وتطوير المنظمات  ،دار الجامعات المصرية  ،القاهرة  ،ص . 394
( – )3رجاء زهير العسيلي  :النمط القيادي السائد لدى رئاسة الخليل وبوليتكنيك فلسطين وعالقتها بالرضا الوظيفي  ،رسالة ماجستير غير
منشورة جامعة القدس  ،فلسطين  ، 3666 ،ص. 30
( – )1صالح محمد عبد الباقي  :السلوك اإلنساني في المنظمات  ،الدار الجامعية  ،القاهرة  ، 3003 ،ص . 362
( – )4عبد الفتاح بوخمخم  :إدارة الموارد البشرية  ،مطبوعات الجامعية  ،قسنطينة  ، 3003 ،ص . 339 ،
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وينفرد القائد في هذا النمط بوظيفة اتخاذ الق اررات ووضع السياسات والخطط دون
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مشاركة من مرؤوسيه أو حتى استشارتهم في

()1
ذلك

.

ولهذا النمط القيادي سلبياته وايجابياته فمن إيجابياته الفعالية في حالة كفاءة القائد ما
يؤدي إلى السرعة في اإلجراءات خاصة في الحاالت الحرجة  ،وفي حاالت ضيق
الوقت والحاالت المستعجلة غير أنه بطريقة تسيير ال يسمح بإطالق مواهب العاملين
وال بالتعبير عن أرائهم ومواقفهم اتجاه ما يقرره القائد أو أي أخطاء يالحظونها في
التسيير()2

.

فاستخدام هذا النمط لدى القائد ال يكون بدرجة واحدة فتتحد بذلك أنماط سلوك القائد
وهو يتدرج في شدته بين نقطتين :
 السلوك األوتوقراطي المتطرف  ،وقد أطلق عليه القيادة األوتوقراطية أوالمتحكمة .
 السلوك األوتوقراطي غير المتطرف  ،وقد أطلق عليه القيادة األوتوقراطيةالصالحة أو الخبرة(.)3
ويمكن إضافة نقطة ثالثة وهي :
 األوتوقراطي المناور وهو أقل تشددا ويتخذ القائد الق اررات بنفسه لكنه يوهمالتابعين أنهم كانوا مشاركين وبفعالية في صنع ق اررات التغيير

()4
وغيرها

.

ب -القيادة الديمقراطية :
على نقيض القيادة األوتوقراطية  ،نجد أن القيادة الديمقراطية تشبع حاجات كل من
القائد والمرؤوسين  ،كما أنها تتسم باالحترام المتبادل  ،ويتقبل المرؤوسين قائدهم
بروح الرضا ويتعاونون معه مختارين هدف الجماعة والقيم التي تؤمن بها  ،والقائد

( – )3عادل ثابت  :اإلدارة المعاصرة  ،دار أسامة  ،ط ، 3عمان األردن  ، 3002 ،ص . 322
– crozier (M) : le monde des employés de bureau . op . cit .p 127.
( – )1صالح الدين محمد عبد الباقي  :السلوك الفعال في المنظمات  ،الدار الجامعية الجديدة  ،اإلسكندرية  ، 3003 ،ص . 332
( – )4معن محمود عياصرة ،ومروان محمد بني أحمد  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 321

22

)3

Hgtwg
الفصل الثاني


من هذا النمط يشرك األعضاء معه فيما يصدره من ق اررات وبذلك يضيف إلى قوته
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قوة الجماعة كلها  ،ومهمته الرئيسية تنظيمية أكثر منها توجيهية أو رقابية .
وتتسم القيادة الديمقراطية بالحرية في ممارسة شؤون الجماعة ومناقشة مشاكلها
بصورة جماعية أما أهم مشاكل القيادة الديمقراطية فتتمثل في أنه ينبغي أن يكون
األعضاء على درجة عالية من الوعي واإل لمام بشؤون جماعتهم وما يحيط بها من
ظروف  ،حتى تمارس الديمقراطية باألسلوب السليم وتنجم عنها اآلثار الفعالة ،
كذلك فهي تتسم بالبطء في اتخاذ الق اررات لقيامها على عقد االجتماعات والمناقشة
وضرورة التعرف على مختلف وجهات النظر .
ويمكن التمييز بين نوعين من القيادة الديمقراطية  ،هما :
القيادة الجماعية التي يشرك فيها عدد من القادة وتصدر ق ارراتهم باإلجماع وذلك
مصداقا لقول اهلل تب ـارك وتعالى في سورة الشورى(" )32وأمرهم شورى بينهم"

(*)

أما النوع الثاني فيقوم على القيادة الفردية مع االستعانة بالمستشارين  ،وال يتخذ
ال قائد ق ار ار إال بعد أن يستشير معاونيه ليتعرف على مختلف وجهات النظر  ،ويلم
بكافة اآلراء والحلول(.)3
وفي ظل القيادة الديمقراطية تنشط االتصاالت في كل االتجاهات من القائد
اإلداري للتابعين ومن التابعين إلى القائد اإلداري فالقائد اإلداري الديمقراطي يهمه
التعرف على آراء وأفكار تابعيه  ،ووجهات نظرهم وشكاياتهم مثلما يهمه توصيل
أفكاره وآرائه وتوجيهاته إلى هؤالء التابعين وفي ظل القيادة الديمقراطية يستمر العمل
في نفس مستواه في حالة غياب القائد لبعض الوقت عن

()3
الجماعة

.

وببساطة فإن القيادة الديمقراطية هي القيادة التي تستعمل الوسائل الديمقراطية في
التأثير على األفراد  ،وتفسح مجال المشاركة في اتخاذ الق اررات  ،وال تستند إلى
(*) المصدر  :قرآن الكريم  :سورة الشورى  ،اآلية . 32
( – )3علي عباس  :أساسيات علم اإلدارة  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،ط ، 3األردن  ، 3004 ،ص . 393
( – )3حسين عبد الحميد أحمد رشوان  :علم االجتماع الصناعي  ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 3002 ،ص. 62
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االلتزام بل إلى الفهم واالقتناع  ،مما يحفز األفراد على بذل أقصى درجات الجهد في
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تحقيق أهداف

()1
الجماعة

.

ج -القيادة الفوضوية  ( :النمط الحر )
ويتميز الجو اإلداري بأن قائد الجماعة أو رئيسها أو المشرف عليهم غير
مكترث بواجبات اإلدارة أو القيادة ومهمال في القيام بها ال يؤدي إال دو ار شكليا داخل
الجماعة  ،وبالتالي ال يوجد له دور فعلي في التخطيط أو التنفيذ أو التوجيه أو
الرقابة  ،ووجوده في الجماعة كعدم وجوده تماما  ،ولذا تكون في حالة فوضى
وانعدام

()2
المسؤولية

 .ومن أهم خصائص هذا النموذج :

 ال يستخدم القوة إال بقدر ضئيل وعند الحاجة الماسة فقط . اتصاالت متبادلة وغير منظمة . المسؤولية الجماعية لألفراد المنظمة . -القيادة تتدخل للتنسيق واإلمداد بالمعلومات  ،والتوجيه  ،ودعم

()3
النشاطات

.

ومن النادر وجود مثل هذه القيادات في الحياة العملية و يجدر القول بأن النمط
القيادي األكثر فعالية لمؤسسات المستقبل هو النمط الديمقراطي  ،نظ ار للمستوى
العالي من التعليم والتأهيل الذي سيكون عليه األفراد في المستقبل  ،نظ ار للتقدم
التكنولوجي والعلمي والفني

()4
المرتقب

.

د -القيادة األبوية  ( :النمط األبوي)
وظهر هذا النمط من القيادة نتيجة رد فعل التجاه النقابات بعد الحرب العالمية
األولى  ،وطبقت إدارة النمط القيادي األبوي في التعامل مع األفراد  ،واتجهت لدفع
أجور أفضل وتحسين ظروف العمل  ،ورممت مختلف البرامج لتنمية فئة العمل ووفقا
( – )3إعداد فريق من خبراء المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ،معجم المصطلحات اإلدارية  ،منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،
) ، ) ARADOمصر  ، 3009 ،ص . 329
( – )3فرج عبد القادر طه  :علم النفس الصناعي والتنظيمي  ،دار المعارف  ،ط ، 4مصر  ، 3621 ،ص . 393
( – )1عامر عوض  :السلوك التنظيمي اإلداري  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،عمان األردن  ،ص . 332
( – )4نبيل عبد الحافظ عبد الفتاح :القيادة اإلدارية بين الفكر اإلسالمي والمفهوم المعاصر  ،مجلة اإلداري  ،السنة  ، 33العدد 3006 ، 43
مسقط عمان .
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لذلك حصل العمل من المزايا لتحقيق األمن واالستقرار المترتبة على البطالة وبذلك
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شعرت المنظمات باحتياجات القوى العاملة وأعطتها االهتمام المالئم ويسمى هذا
النمط باألبوي  ،حيث تعتبر األعراف والتقاليد عناصر مهمة لهذا االتجاه ولكن هذا
النمط من القيادة يزرع االستياء بين األفراد نتيجة عدم مشاركتهم في اتخاذ
()3
الق اررات.

شكل رقم ( )2مخطط توضيحي لألنماط القيادية
القـــــــــــــائد

مرؤوس

مرؤوس

القـــــــــــــائد

مرؤوس

مرؤوس

 -1نمط أوتوقراطي
المدير يصدر األوامر – ال يستمعلمرؤوسيه – ال يتحاور معهم

مرؤوس

مرؤوس

مرؤوس

 -2نمط أبوي
-المدير يستمع لمرؤوسيه ويتحاور معهم

القـــــــــــــائد

مرؤوس

(*)

.

القـــــــــــــائد

مرؤوس

مرؤوس

مرؤوس

مرؤوس

 -4نمط فوضوي
عالقة المدير مع مرؤوسيه متقطعة وال يتدخل
في أعمالهم

 -3نمط ديمقراطي
يتحاور المدير مع مرؤوسيه ويشجعهم على
التحاور واالتصال
عالقات ضعيفة ومعلومات متقطعة

تدفق مستمر للمعلومات ولكن من جهة واحدة
عالقات ثنائية ومعلومات متبادلة
( - )3محمد حافظ الحجازي :المنظمات العامة ،بناء عمليات النمط اإلداري  ،مؤسسة طبيعة للنشر والتوزيع ط ، 3القاهرة  3003ص 22
(*) – المصدر  :محمد رفيق الطيب  :نظرية مدخل للتسيير  ،أساسيات –وظائف – تقنيات  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر،
 ، 3662ص . 363
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ثانيا  :القيادة حسب الهيكل التنظيمي
أ -النوع األول  :القيادة الرسمية :
تتواجد عندما يقود المدير من خالل ممارسة السلطة الرسمية  ،وأي ممارسة
السلطة الرسمية من خالل تلك التصرفات –مثل تحديد الواجبات والمهام –يتبع من
المركز الرسمي للمدير داخل هيكل السلطة للمنظمة  ،ونجد أن أي موظف في موقع
إداري لديه الفرصة والمسؤولية لممارسة القيادة الرسمية في عالقته بالمساعدين ،
وذلك فهم معنيون بالتأكد من أن أداء

()3
المساعدين

.

 مستويات القيادة داخل المنظمة :هناك تدرج للقادة اإلداريين في المنظمات ويسمى هذا التدرج بالتنظيم العمودي
أو الهرمي  ،وهو الذي يرسم المستويات والمراتب اإلدارية التي تناسب اإلدارة أو
المنظمة ويكون هذا التدرج حسب الصالحيات واالختصاصات المرتبطة بالوظائف
واألعمال فكل قائد مسئول على مجموعة األعضاء التابعين له  ،ومسئوال أمام قائده
في نفس الوقت حتى تصل إلى أعلى قمة في الهرم التنظيمي وهي على التدرج
التالي :
 القيادة القاعديـــــة :هم القادة اإلداريون الذين يقومون بمهام اإلشراف على أعضاء المنظمة
المنفذين وعلى استعمال الموارد البشرية والمادية والمالية في أدنى المستويات
التنظيمية  ،وتكمن مهامهم األساسية في مراقبة وتوجيه األعضاء من حيث تنف
األعمال الموكلة إليهم باإلضافة إلى نصحهم وارشادهم .

( – )3مركز التميز للمنظمات غير الحكومية  :مهارات تدريبية  ،العدد  - 09صwww.ngoce.org 3
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 -قيادة اإلدارة الوسطى :
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هم القادة الذين يكون رابطة وصل بين القادة القاعديين وقادة اإلدارة العليا  ،ويقومون
بتنظيم واستعمال الموارد ومراقبتها للتأكد من حسن سير التنظيم.
 قيادة اإلدارة العليا :هم القادة الذين يمارسون مهامهم في قمة الهرم التنظيمي  ،ويقومون بوضع
التخطيطات ورسم السياسة العامة وتنسيق أنشطة اإلدارة الوسطى وهذا من أجل
تحقيق األهداف المسطرة أو بصفة أخرى التأكد من سالمة المخرجات النهائية(.)3
شكل رقم ( )3يوضح مستويات القيادة داخل المنظمة

(*)

قيادة
اإلدارة
العليا
قيادة اإلدارة الوسطى

قيادة اإلدارة القاعدية

ب -النوع الثاني  :القيادة غير الرسمية
تظهر القيادة غير الرسمية نتيجة لمواقف اجتماعية معينة يمكن أن تمليها طبيعة
العالقات أو التفاعالت االجتماعية القائمة بين األفراد إذ ال يكون للباعث الرسمي
دور في بروز هذا النوع من القيادة ومما يسهم في ظهور هذا النوع من القيادة التباين
الكبير في طبيعة األفراد واختالف قابليتهم ومكانتهم االجتماعية وأدوارهم  ،بحيث
( - )3عمار عوابدي  :مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية  ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  ،الجزائر  ، 3624ص ص .304-301
(*) – .مدحت محمد أبو النصر  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 24
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يالحظ من خالل أي تجمع إنساني بروز قادة غير رسمين تفرزهم طبيعة التفاعالت
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القائمة بين األفراد  ،مثل السمات الشخصية أو المؤهالت أو اإلمكانات المتراكمة
التي يمتلكها األفراد والتي تؤهلهم لقيادة الجماعة بصورة غير محددة رسميا .
كما تسهم بعض المواقف التي تمر بها الجماعة في ظهور أفراد قادرين على
تحقيق أهداف الجماعة عن طريق الدفاع عن مصالحها أو اتخاذ المواقف المناسبة
للتعبير عن آرائها.
ومن هنا يتضح بأن القيادة غير الرسمية هي حصيلة اجتماعية هادفة تتبلور
من خالل التفاعالت االجتماعية بين األفراد وتقوم على أساس الثقة بالفرد القائد على
أنه ذو مؤهالت شخصية أو اجتماعية أو مهنية تؤهله للدفاع أو التعبير عن مصالح
الجماعة .
ولذلك اهتمت األوساط الصناعية بصورة خاصة بتعميق الوعي في مجال االستفادة
من هذه الحالة بين األفراد لتحقيق أهداف ( إنتاجية بشرية تسويقية  ،مالية أو
مجموعة متكاملة منها ) للمنظمة المعنية .
كما تطلعت بعض اإلدارات الرسمية بشكل عام إلى االستفادة من
األشخاص القياديين من خالل إعطائهم مراكز رسمية لكسب والئهم للمنظمة الرسمية
واالستفادة من مؤهالتهم القيادية في نشاطات المنظمة التي يعملون بها  ،غير أن
هذه الحالة غ البا ما تواجه الكثير من الصعوبات وبخاصة المواقف المتعلقة باإلفادة
من القيادات غير الرسمية لصالح المنظمة الرسمية(.)3

( - )3خليل محمد حسن الشماغ  ،خضير كاظم حمود  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 334
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 -2محددات فاعلية القيادة :
لقد أكدت جميع النظريات على أنه ليس هنالك نمط  ،أسلوب قيادي هو
األفضل واألكثر فاعلية دائما  ،إذ أن هنالك متغيرات موقفية تؤثر على فاعلية القائد
ولكن أيا من النظريات السابقة لم تقدم تفسي ار شامال معقوال لفاعلية القيادة  ،إلهمالها
كثي ار من المتغيرات الموقفية التي يمكن أن تساعد أو تعيق فاعلية وأداء القائد  ،ومن
هذه المتغيرات ما يتعلق بالقائد نفسه ومنها ما يتعلق بالمرؤوسين والبعض يتعلق
بالموقف والبيئة التنظيمية والبيئة الخارجية  ،ولكن هذه المتغيرات تتفاعل مع بعضها
البعض باستمرار لتؤثر في اختيار النمط القيادي الفعال وسنسلط الضوء على هذه
المتغيرات .
أ -عوامل تتعلق بالقائد نفسه :
لكل قائد قدراته واتجاهاته واعتقاده وميوله واهتماماته وتوقعاته وأهدافه وطموحاته
وفلسفته وقيمه  ،وما إذا كان يؤمن بمشاركة المرؤوسين ويثق بهم ومما ال شك فيه
أن هذه العوامل تجعل من السهل على القائد إتباع سلوك ونمط معين دون غيره .
ب -عوامل تتعلق بالجماعة وأفرادها :
كما يختلف القادة في قيمهم وميولهم واتجاهاتهم وادراكهم  ،كذلك يتفاوت
المرؤوسون في قدراتهم وخبراتهم وقيمهم وميلهم لالستقاللية واالستعداد لتحمل
المسؤولية  ،واهتمامهم بالمشكلة قيد البحث  ،ومدى تفهمهم والتزامهم بأهداف
()3
المنظمة

 ،وغيرها وبطبيعة الحال يتفاوت األسلوب القيادي المناسب باختالف هذه

المتغيرات من فرد آلخر ومن جماعة ألخرى  ،فبينما نجد جماعة تتقبل أسلوبا معينا
وتنجذب إليه  ،نجد أن جماعة أخرى يمكن أن ترفضه وال تنجذب إليه .

( – )3حسين حريم  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 332
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ومن المتغيرات ذات العالقة بالجماعة  :حجم الجماعة  ،ومدى تماسكها وثقافتها
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ومعاييرها  ،ومدى تعاونها  ...الخ التي تؤثر في اختيار نمط القيادة المناسب .
ج -موقف العمل :
ومن أهم المتغيرات المتعلقة بالموقف مدى وضوح المهام واألساليب
واإلجراءات وصعوبة وتعقد العمل  ،ومدى روتينية ونمطية العمل ومستوى القدرات
والمهارات التي يتطلبها  ،ومدى توافر المعلومات والضغوط التي يفرضها القائد .
ومن المتغيرات المتعلقة بالموقف  ،عامل الوقت فالمهام والمشكالت تتفاوت في
أولويتها ومدى اإللحاح واالستعجال لحلها وبذلك تختلف أساليب القيادة الفعالة
باختالف ضغط الوقت بالنسبة لكل مشكلة .
د -عوامل تتعلق بالمنظمة :
لكل منظمة ثقافتها الخاصة بها بما تتضمنه من قيم وعادات ومعايير وقواعد ومناخ
عام  ،وهذه جميعها تملي بعض القيود على سلوك المدير كذلك من األمور التي ال
يمكن إغفالها عدد موظفي المنظمة  ،والتوزيع الجغرافي للمنظمة ومدى سرية
السياسات والخطط  ،والوضع الصحي للمنظمة  ،وفعالية البناء التنظيمي والعمليات
في المنظمة وتوافق أهداف الجماعات المختلفة في المنظمة وغيرها .
و -عوامل بيئية :
هنالك عوامل بيئية خارجية ال يستطيع القائد تجاهلها،ألنها تملي بعض القيود على
سلوكه،ومن أهم هذه المتغيرات الثقافة السائدة في المجتمع( ،)3والثقافات الفرعية
والجماعات التي ينتمي إليها واألوضاع السياسية واالقتصادية المقبولة التي يقررها
المجتمع .

( - )3حسين حريم  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 336
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 -3إحراز القيادة :
إن إدراك األفراد لقدراتهم يؤثر في فرصهم ليصبحوا قادة ،فاألفراد الذين يمكنهم
إحراز مركز قيادي في الجماعة فإن ذلك يرجع لعوامل شخصية وموقفية وعوامل
مرتبطة بالجماعة  ،كما أن الطريقة التي يتم بها الحصول على مركز قيادي يؤثر
على سلوك القائد وعلى استجابات اآلخرين وعلى الجماعة  ،وعادة ما يتم إحراز
القيادة من خالل أحد الطرق الثالثة التالية :
 إثبات الذات  :أي االجتهاد والعمل وابراز القدرات والخصائص الذاتية مما يؤديإلى اعتراف الجماعة  ،وبالتالي الوصول إلى رتبة القيادة .
 االنتخاب  :قد يكون االنتخاب هو السبيل لالرتقاء إلى مركز القيادة  ،إذ أن أفرادالجماعة يختارون الفرد الذي تتوفر فيه مجموعة من الخصائص والصفات
والقدرات .
 التعيين  :يعتبر التعيين أحد الطرق المستعملة للوصول إلى مركز القيادة  ،خاصةفي حالة توفر معايير علمية موضوعية  ،تعتمد الكفاءة والقدرات في تعيين مختلف
()3
القادة

.

 -4التدريب على القيادة :
اتسع مجال القيادة في العصر االلكتروني الذي نعيش فيه  ،فلم تعد القيادة
عسكرية أو إدارية وانما أصبحت اجتماعية ونفسية وفنية واقتصادية وحكومية
وعمالية ودولية  .ونظرية تأسيس معاهد ودورات وكليات تنبع من مبدأ تعليمي هو أن
القائد يصنع أكثر مما يولد بالوراثة  ،فإذا اعتبرنا أن القيادة سمة شخصية فالسمة
تكتسب اجتماعيا وبيئيا بالتدريب  ،فقد وجد العالم ( بافيالس)  3634من خالل
دراسته التجريبية في مقارنته بين ثالث مشرفين غير مدربين يقومون باإلشراف على
( – )3بوفلجة غيات  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 304
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(ب) أيضا لمدة ثالث أسابيع  ،واستنتج ما يلي :
 أن نوعية العالقات بين المشرفين غير المدربين وأتباعهم كانت عالقات متفككةيسودها التسلط والخوف وانعدام الثقة بينما نوعية العالقات بين المشرفين المدربين
وأتباعهم هي عالقات ديمقراطية يسودها التفاهم والثقة بين الطرفين .
 كان األداء اإلشرافي عند غير المدربين رديئا لعدم معرفتهم لواجباتهم بينما األداءلدا المشرفين المدربين كان ذو مستوى عال بوضوح أهدافهم ومعرفتهم لواجباتهم مع
أفراد المجموعة ( ب ) .
 أن اإلنجاز العلمي عند التقييم في المجموعة التي كان يقودها مشرفون غيرمدربين كان ضئيال بالمقارنة باإلنجاز المرتفع لدى المجموعة التي كان يقودها
مشرفين مدربين .
 وكشفت هذه الدراسة وغيرها أن أهمية التدريب تكمن في جدواه وفوائده في رفعاإلنتاج وتحسين األداء وكشف المهارات ومضاعفة الفعالية وتطوير العالقات .
 نجد من طرق تدريب القادة أسلوب ( مارينو ) في أداء الدور حيث يقوم الفردبدور القائد في مواقف متنوعة أشبه ما تكون بمواقف الحياة اليومية .
والتدريب يمر بمراحل هي :
 تحديد وتعريف المهارات السلوكية المطلوب تعلمها . ممارسة السلوك بطرق وأساليب متعددة . نقل ما تعلمه الفرد بالتدريب ليصبح عادة سلوكية يومية كجزء من تصرفاتالفرد

()3
وشخصيته

.

( – )3عطوف محمد ياسين  :مدخل إلى علم النفس االجتماعي  ،دار النهار للنشر  ،بيروت  ، 3623 ،ص ص . 29-22
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 -5العوامل المساعدة في التدريب على القيادة :

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

 أن يتم التدريب على القيادة في حلقات وجماعات صغيرة حيث يتم مناقشة
أهداف الجماعة وطموحاتها .
 بناء ( جماعة التدريب ) بحيث تقبل التغيير وتكون مستعدة للنمو
 أن تكون هناك ( مشاركة إيجابية عملية من جانب المتدربين مما يسهل تبادل
االتصال واألداء للوصول للحلول في حرية ووضوح .
 توفر ( المدرب ) الكفء الدارس الذي يزود المدربين بالعلم والخبرة والذي
يكون عقال ووجدانا وقدوة صالحة .
 أن يالحظ القائد المدرب أفراد الجماعة مالحظة دقيقة دون أن يهمل واحدا
منهم ويوليهم قد ار متساويا من االهتمام واالحترام دون تمييز أو تفرقة إال
بحسن األداء والتضحية والمهارة والعمل .
 أن يزود المدرب نفسه بمعرفة واسعة في ديناميات الجماعة والرأي العام وعلم
النفس والسلوك االجتماعي واتخاذ القرار وتدريب القادة .
 التدرب على التخطيط الطويل والمرحلي ومعرفة أسس التقييم الدوري
 تعلم مهارة اإلصغاء الدقيق بالحواس الخمس والحاسة السادسة لبعث
ديناميات االتصال ،التفاعل والتجاوب بين كافة األفراد أثناء التدريب .
 التدريب على وضوح األهداف واألولويات وتحديدها وسرعة اتخاذ القرار
والبت في األمور وعلى األخص في الحاالت المفاجئة

( - )3عطوف محمد ياسين  :نفس المرجع السابق ص ص . 22-29
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المبحث الرابع  :أمراض القيادة ونماذجها الحديثة

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

 - 1أمراض القيادة :
قد يفشل القادة في أداء المهام المنوطة بهم على النحو وبالمستوى المطلوب
فقد يرجع ذلك إلى مجموعة من العناصر هي المسئولة عن هذا الفشل وقد اصطلح
عليها من طرف علماء اإلدارة بأمراض القيادة اإلدارية  ،وقد يكون مصدر هذه
األمراض القيادة في حد ذاتها والتي بدورها تكون سببا في أمراض تتعلق بالمرؤوسين
أو المنظمة ككل  ،وقد يتعلق األمر بالمجتمع ككل  ،وتتمثل أهمية تناولها  ،كونها
تصيب جهاز التحكم في المنظمة وتعيقها عن تحقيق أهدافها  ،فتحد هذه األمراض
من قدرة القيادة على ممارسة مهامها بفعالية وكفاءة  ،لن كل قائد في أي منظمة
يسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الفعالية ومن اآلثار الناجمة عن أمراض القيادة .
أ  -اآلثار المتعلقة بالمرؤوسين :
إذا ما تعلق األمر بالتابعين ( بالمرؤوسين )  ،فإن بعض الممارسات القيادية السلبية
ذات الطابع المرضي قد تؤدي إلى مجموعة من اآلثار السلبية لدى المرؤوسين  ،مما
قد يشكل بوادر مرض المنظمة ككل منها انخفاض درجة رضا المرؤوسين  ،ضعف
اإلنتاجية  ،نشوب صراعات داخل جماعات العمل  ،ارتفاع معدالت التغيب  ،زيادة
معدالت حوادث العمل ،غياب األفكار المبدعة وظهور مراكز نفوذ غير

()3
الرسمية

.

ب -اآلثار المتعلقة بالمنظمة :
قد تكون أمراض المنظمة هي حالة متقدمة من أمراض تتعلق بالمرؤوسين  ،لهذا
نجد أن لها صور شتى من أبرزها  :عدم بلوغ األهداف المتوقعة  ،زيادة نسبة
المنتجات المعينة  ،تكدس المخزون السلعي لعدم تصريفه نظ ار النخفاض جودته أو
لضعف الخطط والقدرات التسويقية  ،زيادة األعطال  ،تراكم المشكالت الفنية
( – )3سميرة صالحي  :أسلوب القيادة اإلدارية وأثره على الفعالية اإلنتاجية للمرؤوسين  ،رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة
الماجستير في العلوم االقتصادية  ،فرع تنظيم الموارد البشرية  ،غير منشورة  ،جامعة باتنة ، 3002 ،ص ص.92-94
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المطلوب حلها  ،تخبط السياسات اإلدارية وظهور العديد من العواقب السلبية

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

للق اررات المتخذة .
ج -اآلثار المتعلقة بالمجتمع ككل :
هذه األخيرة قد تكون حالة متقدمة جدا من اآلثار السابقة  ،فنجد من أبرز آثارها :
انخفاض الناتج القومي  ،تضاؤل إمكانات التصدير  ،تدني مستوى المعيشة بما
يترتب عليه من آثار سلبية على الحياة االقتصادية واالجتماعية  ،غياب المناخ
اإليجابي الذي يصنعه القادة األكفاء الكفيل بتنمية المرؤوسين وتوظيف قدراتهم
وطاقاتهم على نحو يعود بالنفع على المنظمة والمجتمع

()3
ككل

.

 -2سبل مواجهة أمراض القيادة :
هناك مجموعة من القدرات والملكات الواجب تنميتها والتي يمكن أن يكون لها أثر
بالغ في عملية مواجهة أمراض القيادة وهي :
 التدريب على عملية اتخاذ القرار من خالل التجارب السابقة ومحاولة
االستفادة منها .
 تنمية مهارة إدارة الوقت واعتبار هذا المورد هو أهم مورد بالنسبة للمنظمة
دون تسرع أو تردد مع إنجاز األعمال بإتقان .
 تنمية مهارات التواصل وكذا القدرة التفاوضية و اإلقناعية سواء مع األفراد أو
الهيئات أو الجماعات داخل خارج المنظمة.
 تنمية القدرة على إثارة التحدي والدافعية ذاتيا والسعي إلى إثبات الذات .
 تنمية التفكير النقدي البناء سواء للذات أو لآلخرين .
 المرونة الفكرية واالجتماعية واقامة عالقات وثيقة مع اآلخرين .
 الطالقة اللغوية والفكرية (.)3
( - )3سميرة صالحي  :نفس المرجع السابق  ،ص . 92
( – )3جاري ديسلر  :إدارة الموارد البشرية  ،ترجمة محمد سيد أحمد  ،دار المريخ  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية  ،. 3001ص
. 321

92

Hgtwg
الفصل الثاني


 ابتكار حلول للمشكالت بعيدا عن النمطية أو المواجهة المتفردة للمشكالت.

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

 شحذ الهمم ومحاربة كل السلوكات المثبطة كالشعور بالتعب والمشقة والرغبة
في

االسترخاء()3

.

 -3النماذج الحديثة في القيادة :
لم تتوقف نظريات القيادة بالظهور بل تعددت وتكاثرت وامتدت في اتجاهات
متعددة وواصلت زحفها بواسطة مساهمات وابداعات كبار الباحثين والرواد أخذت
بعين االعتبار متغيرات ومحددات جديدة لشرح القيادة ومن هنا ظهور اتجاهات
حديثة لتفسير وشرح عمل وفاعلية القيادة اإلدارية أبرزها االتجاهات اآلتية :
أ -القيادة التحويلية :
هي القيادة التي تعمل على قيادة التغيير وليس الثبات وهي مجموعة من
القدرات التي تسمح للقائد بأن يرى الحاجة إلى التغيير والى وضع رؤى تقود التغيير
المنشود وتنجزه بفاعلية من بين مهام قيادة التغيير التحويلية الدخول في شراكة أو
اندماج مع مؤسسات أخرى وخلق مجموعات عمل وثقافة مؤسساتية قوية  ،فالقادة
التحويليين هم قادة المبادرات وحث والهام اآلخرين على تحقيق انجازات أداء غير
عادية  ،فالقائد التحويلي هو القائد الكارازماتي الذي يحمس ويلمع مرؤوسيه ويوجه
انتباههم باتجاه معدالت األداء المرتفعة أو

()3
التصاعدية

.

وتتحقق القيادة التحويلية إذا قام القائد برفع إدراكات ووعي العاملين ألهمية
وقيمة العوائد أو المكاسب المرغوبة وكيفية تحقيقها واذا نجح في إقناع األفراد بأن
يتجاوزوا مصالحهم الخاصة من أجل تحقيق مصلحة المجوعة أو التنظيم  ،كما
تتحقق هذه القيادة  ،واذا تمكن القائد من مساعدة األفراد على تجاوز التركيز على

( - )3جاري ديسلر  :نفس المرجع السابق ص . 321
( – )3حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 444
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الحاجات األساسية أو الدنيا إلى التطلع إلشباع الحاجات العليا مثل تأكيد الذات أو

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

تقدير

()3
اآلخرين

.

عدد كوزيس ورفيقه بوزنر  Kouzex posnerبعض الميزات الخاصة للقادة
التحويليين والتي شملت الميزات اآلتية :
الرؤية  Vision :أي وجود أفكار لدى القائد وتحديد مسار واضح ومنطقي لألفرادالعاملين معه .
الكاريزما  Charisma :أي خلق القائد الحماس والصدق واإلخالص والفخر فينفوس مرؤوسيه .
الرمزية  Symolism :أي تشديد القائد على بطولة األفراد وتقديم المكافآت واقامةالحفالت التي تليق باإلنجازات الرائعة التي حققوها .
التمكين  éprouvèrent :أي تطوير القائد لقدرات اآلخرين وتفويض العمالالصعبة لهم والتشارك معهم بالمسؤولية بعد إزالة معوقات األداء الجيد .

-إثارة الوعي :

 : Intellectuel Stimulationأي تركيز القائد على

مساهمات اآلخرين من خالل خلق الوعي لديهم بمشكالت العمل وبالحلول الممكنة
المتاحة أمامهم .
االستقامة  Integrity :أي تمتع القائد بالنبل والصدق وتصرفه بعيدا عن أهواءالخيال واألحالم وتركيزه على عمل المجموعة وااللتزام به ومتابعة مراحل إنجازه .
ب -القيادة التعاملية :
القيادة التعاملية هي القيادة التي توجه مجهودات األفراد باتجاه المهام وتحدد
لهم األهداف الواجب

()3
إنجازها

 ،وتشدد على منافع ومكافآت محددة يحصل عليها

( – )3جمال الدين المرسي  :السلوك التنظيمي  ،الدار الجامعية  ،ط ، 3اإلسكندرية  ، 3003 ،ص . 220
( - )3حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 442
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هؤالء األفراد أو المرؤوسين نتيجة تقيدهم بإنجاز المهام والواجبات المتفق عليها

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

والمحددة مسبقا لهم .
فالقادة التعامليين يحددون اإلجراءات أو النشاطات أو الصفقات التي تتطلب
إشرافا ومتابعة ويحفزون بناء على ذلك مرؤوسيهم على بلوغ مستويات األداء
المرغوب بها  ،وتتوقع هذه القيادة من األفراد بذل مجهودات طيبة ومتميزة  ،إذ
تعطي هؤالء األفراد مقابل إنجازاتهم ما يرغبون به من حاجات ومنافع تقع ضمن
صالحياتهم وسيطرتهم وتقوم هذه القيادة وبحسب كاننغوا " "Kanungoaوزميله
ماندونكا " "Mendoncaعلى التبادل بحيث يستخدم القادة المكافآت والعقوبات
إلغراء مرؤوسيهم أداء مهام محددة واظهار الوالء وااللتزام للمؤسسة.
وهذا يعني أن األفراد قد يحصلون على التوقعات أو الطموحات التي يرغبون بها إذا
نفذوا عقود التبادل أو التعامل التصافقي مع قادتهم إال أن القيادة التعاملية ال يمكنها
وحدها مواجهة تحديات ومتطلبات المحيطات الدينامية للمؤسسات ما لم تواكبها
القيادة التحويلية .
ونذكر أن القيادة التحويلية ليست بديال عن القيادة التعاملية بل متمما لها إذ أن
الدور المحوري للقيادة التحويلية يتلخص بتشجيع األفراد على بذل مجهودات
استثنائية وغير عادية ومستويات أداء مميزة تتجاوز أهمية وحجما ما قد تنتجه القيادة
التعاملية التي تستخدم أسلوب التفاوض بين القائد ومرؤوسيه وتقوم على العالقات
المتبادلة بينهما

( )3

.

معظم الدراسات التي قارنت بين القيادتين أعطت القيادة التحويلية تفوقا
ملحوظا على القيادة التعاملية رغم اعتراف بعض الدراسات أن سلوكيات مختلفة تنتج
عن ممارسة األسلوبين  ،فدراسات باس " "BASSورفيقه أفوليو " "AVOLIOالتي
عاينت واختبرت أسلوب القادة في مؤسسات حربية أمريكية وكندية وبريطانية
( - )3حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 449
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وخرجت باستنتاجات مؤيدة لفاعلية القيادة التحويلية وتفوقها وعلى جميع المستويات

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

على القيادة التعاملية .
ج -قيادة الفريق :
القيادة التحويلية والقيادة التعاملية ركزتا على شخصيات وتصرفات أو سلوكيات
القادة وما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أداء األفراد والقيادة الفعالة لم
تعد مختصرة على تشجيع وتحفيز األفراد لجني األداء المرغوب به بل امتدت لتقود
مجموعات وفرق العمل على إنتاج األداء الجماعي المميز جودة وتكلفة ومنافسة لدى
بعض المؤسسات وبما أن عدد المؤسسات التي تستخدم فرق عمل قد ازداد بشكل
ملحوظ مؤخ ار  ،فإن الحاجة إلى قيادة الفرق أصبحت ملحة  .من هنا ظهور مفهوم
قيادة الفريق والتي أبرز مهامها تنسيق مهام ونشاطات الفريق وفعاليات المؤسسة
الخارجية وحل مشكالت عمل الفريق إضافة إلى إسداء اإلرشاد والنصح ألعضاء
الفريق لكي يتمكنوا من إنجاز عمل الفريق بكفاية

وفاعلية()3

.

جدول رقم ( )12مقارنة بين القائد اإلجرائي والقائد التحويلي

(*)

القائد اإلجرائي Transactionnel/

القائد التحويلي Transformationnel

 مكافأة مشروطة  :يعد بمنح العوائد مقابل  -الكاريزما  :يقدم رؤية ورسالة ذات معنىالجهد  ،يعترف باإلنجاز .

يزرع الفخر ينال االحترام والثقة.

 اإلدارة االستثناء  :يتابع ويبحث عن أي  -اإللهام  :يوصل توقعات عالية  ،يستخدمانحرافات عن األنظمة والمعايير ويتخذ الرموز والقيم لتركيز الجهود  ،يعبر عن
اإلجراءات التصويبية .

األغراض الهامة بطرق بسيطة .

 اإلدارة االستثناء ( سلبي )  :يتدخل فقط  -االستثارة الفكرية  :يطور الذكاء  ،العقالنيةحينما ال يتم استيفاء المعايير .

وحل المشكالت بعناية .

 متساهل  /ضعيف  :يتخلى عن المسؤولية  -االعتبار الفردي  :يعطي االنتباه الشخصييتجنب اتخاذ الق اررات .

يعامل كل فرد منفردا  ،يعلم ويدرب وينصح .

( - )3حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 442
(*) – المصدر  :حسين حريم  ،مرجع سبق ذكره ص . 311
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 -4النساء كقيادات إدارية :

ـــــــــــــــــــــــ القيادة اإلدارية  ،األمناط والنظريات

ظل التقدم اإلداري للنساء لفترات في الماضي مسدودا بسبب التقاليد التنظيمية ،
ولكن بالتدريج تم إزالة العقبات وتمهيد الطريق أمامهن وأصبحت المرأة تحتل الكثير
من المناصب في البنوك وفي القطاع الحكومي وفي الجامعات وفي قطاع األعمال
وفي القطاع الخاص  ...الخ ومنذ حقبتين من الزمان كان من الصعب دراسة أوجه
التشابه وأوجه االختالف بين قيادات الذكور واإلناث حيث كانت األقلية من النساء
تحتل المناصب القيادية ورغم أن النساء في اإلدارة ظللن أقلية إال أن مثل هذه
الدراسات أصبحت أكثر شيوعا وأكثر إمكانية إلجرائها اآلن عن ذي قبل .
وهناك سؤالين ينبغي توجيههما بشأن المناصب القيادية :
األول  :عن المهارات والمقدرات الالزمة للقيادة  ،هل القيادات من النساء أكثر أو
أقل من القيادات من الرجال في االهتمام بالناس ؟ وهل القيادات من النساء أكثر أو
أقل من القيادات من الرجال في االهتمام بالعمل ؟
الثاني  :يتعلق باستجابة التابعين للقيادات من الرجال ومن النساء  ،وهل ال يسمح
للنساء بالقيادة بسبب التعود والتقولب والتحيز من جانب العاملين الرجال ؟
وهناك بعض البحوث التي تجيب عن السؤال األول حيث أثبتت دراسات جامعة
أوهايو أنه ليس هناك فروق في االهتمام لكل من المجموعتين  ،وهناك باحثون
آخرون طبقوا بحوثهم على  3000مدير (  620نساء و 699رجال ) لمعرفة ما إذا
كانا مختلفين عند ممارسة العملية اإلدارية وتبين أنه ليس هناك أية فروق بين
القيادات من النساء والقيادات من

الرجال()3

.

أما اإلجابة عن السؤال الثان ــي فكانت من خ ــالل دراسة قام بها كل من (victor-
) vroom -Arthur- jagoأن النساء كن ذوات توجه في المشاركة أكثر من
الرجال  ،كما اكتشفوا أن النساء المتسلطات كان ينظر إليهن بشكل سلبي أكثر من
( – )3عادل ثابت  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 393
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الرجال المتسلطين  ،ولذا فينبغي على النساء أن يكن أكثر تساهال وأقل تشددا وأكثر
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اهتماما بمشاعر اآلخرين ووفقا لهذه الدراسة نجد أن الرجال يلزم اهتمامهم بهذه
البنود مثل النساء  ،كما توصلت دراسة أخرى أن القيادات من النساء والتي أخذت
بالنمط االستبدادي كن أقل فاعلية  ،أما بالنسبة للرجال فكانوا بصفة عامة أكثر قبوال
من المشرفات من النساء .
وعموما فإن القيادات من النساء لسن مختلفات عن القيادات من الرجال ولكن يتم
فهمهن على نحو مختلف وال شك أن القيادات من النساء المتعلمات –ومع زيادة
عددهن – سوف يدعو بالتدريج إلى الفهم الصحيح لهن من جانب مرؤوسيهم ،
ولسوء الحظ فإن السيدات الزلن يواجهن تميي از في المنافسة على الفرص الوظيفية
في

()3
اإلدارة

.

 -5أجندة القيادة :
تعني القيادة القدرة على تقدير ماذا يجب أن يفعل واقناع اآلخرين والتأثير
فيهم إلنجازه وان القيادات الفعالة هي التي تركز على ثالثة أنشطة هامة في أجندتها
وهي :
أ -الرؤية االبتكارية :
بمعنى التركيز على اإلبداع واالبتكار في مجاالت التغيير في المستقبل وتعني الرؤية
االبتكارية تحديد ماذا تم حتى اآلن وماذا يجب أن نكون عليه وهذه الرؤية تكون في
المدى الطويل والتي تتماشى مع اهتمامات المؤسسين والمشاركين في المنظمة .
ب -وضع إستراتيجية للتنفيذ :
وتقوم اإلستراتيجية على ترجمة الرؤية في أهداف إستراتيجية مرحلية تعكس الرؤية
االبتكارية في التغيير(.)3
( - )3عادل ثابت  :مرجع سبق ذكره  ،ص.391
( – )3منال طلعت محمود  :أساسيات في علم اإلدارة  ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية  ،مصر  ،ص . 331
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ج -توظيف المواد مع تحفيز األفراد لتحقيق األهداف :
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وهذا يعني قدرة القائد على خلق المشاركة الفعالة بين فرق العمل في اإلنجاز بكفاءة
عالية .
ويجب أن تشمل األجندة على العناصر التالية حتى يصبح قائدا فعاال :
 وضع إطار للرؤية المستقبلية للعمل .
 إدراك مصادر القوة المتاحة التي يملكها القائد والذين يعملون معه .
 وضع خطوات لالستفادة من عناصر القوة المتاحة .
 إدراك الخصائص البشرية لألفراد الذين يعملون معه .
 تطوير الصفات الشخصية له وللعاملين معه إذا كان ذلك ممكنا.
 يتذكر دائما أن القائد ال يولد وانما يتم إعداده وتنميته باستمرار .
 المرونة مع الموقف وظروفه باستمرار .
 توليد البدائل باستمرار في ظل الظروف العادية والطارئة .
 االبتكار واإلبداع في مجاالت العمل وفقا للمتغيرات الجديدة(.)3
 -6الممارسات القيادية بالدول النامية :
رغم تطور العلوم في مختلف المجاالت نجد أن القائد في الدول النامية عادة ما
يختار نتيجة انتمائه العسكري أو نتيجة انتماءاته الحزبية والقبلية  ،كما تتوقف عملية
منح المسؤوليات لألفراد وترقيتهم على مدى والئهم للسلطات العليا  ،ومدى ثقة هذه
األخيرة في والئهم وهكذا فإن ركود كثير من اإلطارات الكفأة في مناصب ثانوية
وتهميشها أدى بكثير منهم إلى هجرة بلدانهم إلى حيث يستطيعون الوصول إلى
مراكز قيادية في مستوى قدراتهم واستعداداتهم وهكذا تخسر الدول النامية كثي ار من
القادة األكفاء رغم حاجة دولهم لخدماتهم أما أنماط القيادة في الدول النامية  ،فعادة
ما تكون تسلطية  ،حيث تعطي أهمية كبيرة لحماية نفوذ بعض المسئولين  ،فتتغلب
( – )3منال طلعت محمود  :نفس المرجع السابق  ،ص . 334
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المنفعة الخاصة على المنفعة العامة  ،كل ذلك يؤدي إلى كثرة االجتماعات العقيمة
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وطغيان المناقشات البيزنطية  ،واصدار ق اررات تعسفية  ،وهو ما يؤدي إلى بقاء
غالبية تلك الق اررات حب ار على ورق لكونها لم تعتمد طرقا ديمقراطية شفافة مبنية على
أسس علمية ومنطقية بمشاركة أهل العلم والخبرة  ،وهكذا بقيت القيادة في الدول
النامية تعاني من اإلهمال والتهميش وهو ما يساهم في تعزيز التخلف بهذه الدول .
للقيادة دور متزايد في عصرنا  ،وقد برزت جامعات ومدارس في تخريج مختلف
القادة كما اهتم المسئولون بإجراء فترات تربصية دورية لمسئوليها لتكوينهم على
مختلف التقنيات القيادية .
لم تبقى المناصب القيادية حص ار على أصحاب النفوذ والجاه ن وانما أصبحت
تقنيات ومعارف وسمات شخصية يسعى األفراد إلى تكوينها وتنميتها من أجل إنجاح
التنظيمات واتخاذ الق اررات الصائبة بطرق ديمقراطية

( – )3بوفلجة غيات  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 302
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خالصة الفصل :
م ن خالل تناولنا لهذا الفصل يتضح أن عملية القيادة هي وظيفة هامة
وحيوية في التأثير على اآلخرين في سلوكهم وأفعالهم واتجاهاتهم للعمل برغبة لتحقيق
أهداف المنظمة وهذا من أجل إتباع استراتيجيات وسياسات ناجحة للمؤسسة لضمان
تفوقها .
فالقيادة هي جوهر العملية اإلدارية ونجاحها يتوقف أساسا على مدى مهارة وكفاءة
القائد ليس من ناحية تطبيق القوانين واإلجراءات في الواقع ولكن من ناحية القدرة
العالية في التفكير واالبتكار والتحليل لمواجهة الظروف المفاجئة والطارئة من أجل
إحداث توافق وتأقلم مع الظروف المتغيرة  ،ولهذا فإن المنظمة والبيئة والموقف كلها
تتفاعل لتؤثر في فاعلية ونجاح القائد .
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ﺘﻤﻬﻴد:
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝزﻴﺎدة درﺠﺔ ﺘﻌﻘﻴد اﻝﺤﻴﺎة وﺘطورﻫﺎ وظﻬور اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻹدارﻴﺔ  ،وﻷن
اﻹﻨﺴﺎن ﻫو ﻤﺤورﻫﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻲ واﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋن ﺴﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت
واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺴﺘﻤر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار واﻝوﺌﺎم اﻝداﺌم وﻻ ﺒد أن ﺘﺤدث ﺒﻌض اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻝﺨﻼﻓﺎت
اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘرﻗﻰ إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﺼراع  ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤن اﻝﻀرورة ﻹﻴﺠﺎد طرﻴﻘﺔ ﻴﺘم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺼراﻋﺎت ﺒﺎﻝﺼورة اﻷﻤﺜل واﻷﺤﺴن ﺒﺤﻴث ﻴﺘم اﺴﺘﺜﻤراﻫﺎ ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ
وﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ  ،وﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻻ ﺒد ﻤن ﻓﻬم وﻤﻌرﻓﺔ
اﻝﺼراع وأﻨواﻋﻪ وﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ وأﺴﺒﺎﺒﻪ وأﺴﺎﻝﻴب إدارﺘﻪ وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺘطرق ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا
اﻝﻔﺼل  ،وذﻝك ﻝﻨﺨرج ﺒطرق اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻹدارﻴﺔ دون ﻤﺎ أن ﻴؤدي
إﻝﻰ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ.
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اﻝﻤﺒﺤث اﻷول  :ﻤﻔﻬوم اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ وﺘطورﻩ
/1ﻤﻔﻬوم اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
أ -اﻝﺼراع ﻝﻐﺔ:
إن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي ﻝﻜﻠﻤﺔ ﺼراع ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨزاع  ،واﻝﺨﺼـﺎم ،
اﻝﺠدال  ،أو اﻝﻤﺸﺎدة  ،اﻝﺘﻨﺎﻓر  ،أو اﻝﺨﻼف واﻝﺸﻘﺎق  ،أﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ )  (conflictﻓﻬﻲ
ﻤن أﺼل ﻻﺘﻴﻨﻲ  ،وﺘﻌﻨﻲ اﻝﻌراك  ،أو اﻝﺨﺼﺎم واﻝﺼدام ،إذاً ﻓﺎﻝﺼراع ﻴﻌﻨﻲ اﺸﺘﻘﺎﻗﺎ :
اﻝﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻵراء ،أو اﻝﺨﻼف ).(1
ب  -اﻝﺼراع اﺼطﻼﺤﺎ:
"ﺒﺄﻨﻪ ظﺎﻫرة ﺴﻠوﻜﻴﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴود ﺘﺠﻤﻊ
اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻤل أو ﻓﻲ اﻷﺴرة أو ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ  ،وﻴﻨﺘﺞ اﻝﻨزاع أو اﻝﺼراع ﻜﺼدى
ﻻﺨﺘﻼف وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر أو ﺼراع اﻷدوار واﻝﺤﺎﺠﺎت واﻝرﻏﺒﺎت أو اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺴﻠطﺔ
أو اﻝﺴﻴطرة أو اﻝﻜﺴب اﻝﻤﺎدي أو اﻝﻤﻌﻨوي"

)(2

.

ج  -اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﺼطﻼﺤﺎ:
ﻝم ﻴﺘﻔق اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف ﻤوﺤد ﻝﻠﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وذﻝك ﻻﺨﺘﻼف وﺘﺒﺎﻴن
اﻝﻤدارس وآراء اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻨذﻜر ﻤﺎﻴﻠﻲ :
وﻴﻌرف  Bouldingاﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ " وﻀﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻪ أطراف
اﻝﺼراع ﻤدرﻜﻴن ﻝﻠﺘﻌﺎرض ﻓﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤراﻜز اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ،وﻴرﻏب ﻜل
طرف ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝذي ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ رﻏﺒﺔ اﻝطرف اﻵﺨر"
)(1

)(3

.

محمود سلمان العميان :السلوك التنظيمي في منظمات االعمال  ،ط ، 2دار زھران للنشر والتوزيع  ،عمان األردن ،2002،ص.363
)(2
– محمد ناصر العديلي  :السلوك اإلنساني والتنظيمي  ،معھد اإلدارة العامة  ،الرياض  ،السعودية  ، 1995ص . 295
)(3
– محمود سلمان العميان  :نفس المرجع  ،ص . 364
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وﻴﻌرف ﺴﺘوﻨر وﻓرﻴﻤﺎن ) (stoner and freemanاﻝﺼراع ﻋﻠﻰ أﻨﻪ" ﻋدم
اﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﻋﻀوﻴن أو ﺠﻤﺎﻋﺘﻴن أو أﻜﺜر داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻴﻨﺸﺄ ﻋن وﺠود اﻋﺘﻤﺎد
ﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ اﻝﻌﻤل أو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺨﺘﻼف ﻤراﻜزﻫﻤﺎ أو أﻫداﻓﻬﻤﺎ أو ﻗﻴﻤﻬﻤﺎ
أو ﻤدرﻜﺎﺘﻬﻤﺎ"

)(1

.

وﻴﺘﻨﺎول وﻴﻠﻴﺎﻤز ) : ( Williamsﻤﻔﻬوم اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻨظرة اﻝﻜﻠﻴﺔ
وﻝﻴﺴت اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻓﻬو ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺤدد ﺒﻌواﻤل داﺨﻠﻴﺔ
ﺒل ﻴرى أﻨﻪ " رد ﻓﻌل ﻨﻔﺴﻲ وﺒدﻨﻲ ﻴﺼدر ﻋن اﻝﻔرد ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺤﺎﻻت داﺨﻠﻴﺔ أو ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻ
)(2

ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ أو اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻝﺘﺄﻗﻠم ﻤﻌﻬﺎ

".

وﻴﻌرف اﻝﺼراع أﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ " إرﺒﺎك وﺘﻌطﻴل ﻝوﺴﺎﺌل اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات ﻤﻤﺎ
ﻴﺼﻌب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺒداﺌل وﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت  ،ﻓﻘد
ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﻼف ﺒﺎﻝرأي وﺘﻌدد اﻝﺒداﺌل وﻫو أﻤر ﺤﺘﻤﻲ ﻴﻘود إﻝﻰ اﻹﺒداع
)(3

واﻻﺒﺘﻜﺎر واﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋوﻀﺎ ﻋن اﻝﺠﻤود واﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻤوﻗف اﻝراﻫن"

وﻴﻌرف ﻜوزر ) : ( Coserاﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ  " :ﻜﻔﺎح ﺤول اﻝﻘﻴم
واﻝﺴﻌﻲ ﻤن أﺠل اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ واﻝﻘوة واﻝﻤوارد اﻝﻨﺎدرة أو اﻝﻤﺤدودة  ،ﺤﻴث ﻴﻬدف اﻷﻀداد
)(4

إﻝﻰ ﺘﺤﻴﻴد ﺨﺼوﻤﻬم أو اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬم

.

)(1

– محمد الصيرفي  :سلوك اإلداري والعالقات اإلنسانية  ،دار الوفاء للطباعة والنشر  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 2007 ،ص.372
)(2
– سعود بن محمد النمر  :الصراع التنظيمي – عوامله وطرق إدارته – مجلة جامعة الملك ع العزيز  ،االقتصاد واإلدارة  ،المجلد، 7
 ، 1994السعودية  ،ص . 48
)(3
– خضير كاظم  ،موسى سالمة  ،الشھابي  :السلوك التنظيمي  ،مفاھيم معاصرة  ،إثراء للنشر والتوزيع  ،ط ، 1عمان األردن ،
 ، 2009ص . 311
)(4
 -محمود سلمان العميان  :مرجع سبق ذكره  ،ص .363
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ج -اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ :
ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺠد ﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺤﻲ اﻝﺼراع واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ذﻝك ﻷن اﻝﺼراع ﻤوﺠﻪ ﻨﺤو
طرف آﺨر وﻫو ﻴﺘﻀﻤن ﺴﻠوﻜﺎ وﻤﺤﺎوﻻت ﻹﻋﺎﻗﺔ أﻫداف اﻝطرف  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫدف دون اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ ﺸؤون طرف آﺨر أو ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﻋﺎﻗﺔ أﻫداﻓﻪ أو
ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ).(1
وﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺘﻨﺎﻓس واﻝﺼراع :
)*(

ﺠدول رﻗم ) (03ﻴﺒﻴن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻨﺎﻓس واﻝﺼراع

اﻝﺼراع

اﻝﺘﻨﺎﻓس

ﺴﻠوك ﻓردي أو ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺴﻠوك ﻓردي أو ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﻬدف إﻝﻰ
ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ .

ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ .

ﻝﻪ ﺠواﻨب وآﺜﺎر إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وأﺨرى ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻪ آﺜﺎر وﺠواﻨب إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وأﺨرى ﺴﻠﺒﻴﺔ .
)اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻏﻴر ﺸرﻴف( .
اﻝﺴﻠوك ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺴﻠوك ﻗد ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻘواﻨﻴن
واﻷﻨظﻤﺔ .

وﻗد ﻻ ﻴﻨﺴﺠم .

اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﻜون ﻤﻨظﻤﺎ .

اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﻜون ﻤﻨظﻤﺎ أو ﻏﻴر ﻤﻨظم .

ﻻ ﻴﻨطوي ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌداﺌﻲ ﻴﺤﺎول ﻜل طرف إﻋﺎﻗﺔ اﻝﻜرف اﻵﺨر
ٕواﻝﺤﺎق اﻷﻀرار ﺒﻪ .
واﻷﻀرار اﻷﺨرى .
ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀرورة ﻜل طرف ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﻜل طرف ﻤن اﻷطراف ﻋﻠﻰ وﻋﻲ
ﺒﺎﻝطرف اﻵﺨر .

ﺒﺎﻝطرف اﻵﺨر .

ﻻ ﻴوﺠد ﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت.

ﻴوﺠد ﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت.

أﻗل ﺘوﺘ ار وﺤدة ﻤن اﻝﺼراع .

أﻋﻠﻰ ﺘوﺘ ار وﺤدة ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻓس .

)(1

– سالمة عبد العظيم حسين  :اتجاھات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة  ،دار الفكر للنشر والتوزيع  ،ط ، 1عمان األردن 2004
ص . 218 ،
)*(
– عبد  :أحمد الزھراني  :إدارة الصراع التنظيمي في المدارس الثانوية بمدينة الطائف  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية  ،جامعة أم
القرى  ،السعودية  ، 2000 ،غ م  ،ص . 17
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 -2ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :

ﻫﻨﺎك ﻋدة ﺨﺼﺎﺌص أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 ﻴﻨطوي اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ وﺠود أﻫداف أوﻝﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝدى أطراﻓﻪ  ،وﺘﻜونﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺤوار اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻫذﻩ اﻷطراف ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن
اﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻷﻫداف .
 ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘوﺘر ﺒﻌدا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﺼراع  ،وﻫو ﻤﺎ ﻴطوي ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ دﺨولاﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﻋداﺌﻲ ﻀد ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻹﺠﺒﺎر واﺤد أو أﻜﺜر
ﻤن اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻗﺒول ﺒﻌض اﻝﺤﻠول اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴرﻀﻰ ﺒﻬﺎ .
 ﻴﻤﺜل اﻝﺼراع وﻀﻌﺎ ﻤؤﻗﺘﺎ  ،رﻏم وﺠود اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﻼزﻤﺔ . ﻴﻨطوي اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب ﺒﻌض اﻷطراف اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف إﺠﺒﺎرأطراف ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ ﻗﺒول ﺤل أو اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗد ﻻ ﺘﻜون اﻷطراف اﻷﺨﻴرة
راﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ .
 ﻴﻔرض اﻝﺼراع أﻋﺒﺎء وﺘﻜﺎﻝﻴف ﺒﺎﻫظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻪ طﻴﻠﺔ ﻓﺘرةاﻝﺼراع وﻫو ﻤﺎ ﻴرﻏﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴم اﻝﺼراع إﻤﺎ ﺒﺎﻝطرق اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ أو
اﻝﻘﺴرﻴﺔ .
 ﻴﺘﻤﺘﻊ أطراف اﻝﺼراع ﺒﺎﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻀرار ﺒﺒﻌﻀﻬم اﻝﺒﻌض وﻴﻬدف ﻜلطرف ﻤﻨﻬم إﻝﻰ إﻋﺎﻗﺔ أﻫداف اﻝطرف اﻵﺨر  ،ﻜﻤﺎ ﺘظل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺼراع ﻏﻴر
)(1

ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻷي طرف ﻝﺤﻴن اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺼراع

)(1

– زھير بوجمعة شالبي  :مرجع سبق ذكره  ،ص ص . 95-94
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 -3ﻤراﺤل ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻹداري :
اﺨﺘﻠﻔت وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر واﻵراء ﺤول ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻋﺒر
اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻜر اﻹداري ﺤﻴث أن ﻫﻨﺎك اﺘﺠﺎﻫﺎ ﺘﻘﻠﻴدﻴﺎ ﻨظ ار إﻝﻰ اﻝﺼراع
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ  ،وﻫﻨﺎك اﺘﺠﺎﻫﺎ ﺴﻠوﻜﻴﺎ ﻝﻤوﻀوع اﻝﺼراع ﺒﺤﻴث ﻴﻨظر إﻝﻰ
اﻝﺼراع ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻤر طﺒﻴﻌﻲ اﻝﺤدوث ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك
ﻨظرة ﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﺼراع ﺘﺠد أن اﻝﺼراع ﺸﻲء ﻴﺠب ﺘﺸﺠﻌﻴﻪ  ،وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﺴﺘﻌراض
ﻝﻠﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼراع .
أوﻻ  :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
ﻴرى رواد ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ أن اﻝﺼراع ﻫو ﻨﺎﺘﺞ اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻀﻌﻴف ﺒﻴن اﻷﻓراد
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎت اﻝﻌﻤل وﻋن ﻋدم اﻻﻨﻔﺘﺎح وﻋدم ﻗدرة اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم
وﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  ،أي أن اﻝﻨظرة إﻝﻰ اﻝﺼراع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻜﺎﻨت ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس
أن اﻝﺼراع ﺸﻲء ﺴﻠﺒﻲ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝرﻋب واﻝﺨوف واﻝﻌﻘﺎب وﺘﻌﺘﻤد أراء ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻓﺘراﻀﺎت ﻤﻨﻬﺎ أن اﻝﺼراع ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨﺒﻪ  ،وأﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ اﻹدراك
واﻝﺴﻠوك ﺒﻴن اﻷطراف  ،وﻴﺴﺒب ردود ﻓﻌل ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ،أي أن اﻝﺼراع ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴﻌد أﻤ ار ﻏﻴر ﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ وﻴﺠب ﺘﻘﻠﻴﻠﻪ إﻝﻰ أدﻨﻰ ﺤد أو إزاﻝﺘﻪ ﻋن طرﻴق
اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻸﻓراد واﻝﺘدرﻴب وﺘوﺼﻴف اﻝوظﺎﺌف ٕواﻋﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم

)(1

.

ﺜﺎﻨﻴﺎ  :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﺴﻠوﻜﻲ
ﺘﻌد وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻝﻠﺼراع ﺘطو ار ﻝﻠﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﺘرى أﻨﻪ
أﻤر ﺤﺘﻤﻲ وطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،وﻫو ﺒذﻝك أﻤر واﻗﻌﻲ وﻗد ﻴﻜون ﺤﻴوﻴﺎ أو
إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺤﻴث أن وﺠودﻩ ﻴﻤﻨﻊ دﻴﻜﺘﺎﺘورﻴﺔ وﺴﻴطرة أﻓﻜﺎر ﻤﻌﻴﻨﺔ ،
)(1

– محمد الصيرفي  :مرجع سبق ذكره  ،ص .374
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واﻝﺼراع ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨﺒﻪ وﻫو اﻨﻌﻜﺎس ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر  ،وﻴﻤﻜن ﻝﻺدارة ﺘوظﻴﻔﻪ وﺘوﺠﻴﻬﻪ
واﻹﻓﺎدة ﻤن ﻤﻌطﻴﺎﺘﻪ واﻝﺼراع ﻓﻲ ﺤدﻩ اﻷدﻨﻰ ﻴﻌد ﻀرورﻴﺎ وﻻ ﻤﻔر ﻤﻨﻪ وﻫو ﻻ
ﻴﺸﻜل ﻤﺨﻴﻔﺎ وﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﻨﺎدي ﺒﻀرورة ﺤﻠﻪ ٕواﻨﻬﺎﺌﻪ وﻋدم ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ .
ﺜﺎﻝﺜﺎ  :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ) اﻷﺴﻠوب اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ أو اﻝﺘﻌﺎﻤﻠﻲ (
إن اﻝﻔﺸل ﻓﻲ إدراك أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝذي
ﻤﻨﻴت ﺒﻪ اﻝﻤدرﺴﺘﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ اﻷﻤر اﻝذي أدى إﻝﻰ ظﻬور اﻵراء اﻝﺤدﻴﺜﺔ
اﻝﺘﻲ طرﺤت اﻷﺴﻠوب اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ أو اﻝﺘﻌﺎﻤﻠﻲ ﻤﻊ اﻝﺼراع ﺤﻴث ﻜﺎن ﻤن أواﺌل
اﻝذﻴن طرﺤوا ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻋﺎﻝم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻜوزر ) ( Coserاﻝذي ﻴﻨظر إﻝﻰ
اﻝﺼراع وﻋدم اﻝرﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ أﻤور ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق
ﺸﻲء ﻤﻔﻴد ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ وأن ﻤن أﻫداف اﻝﺼراع اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝروﺘﻴن واﻝرﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ
ﺘﺄﺨذ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝﻤﻤل وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺸﺠﻊ اﻹﺒداع واﻻﺒﺘﻜﺎر واﻝﻨﻘد اﻝذاﺘﻲ وﻗد
ﺘﻌﻤل اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻠﺼراع وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤﺤﺘوم ﻤﻨﻪ وذﻝك
ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤ اررﻴﺔ اﻝﻨﻤو واﻝﺘطور ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻝﺘﻨظﻴم وﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫذا
اﻷﺴﻠوب ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻴﻨﺠم ﻋن ﻋدم اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ وأن ﻤﺴﺘﻠﻬم ﻤن اﻝﺼراع .
وﻓﻲ ﻀوء ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔ أوﻀﺢ روﺒﻨز ) ( Robbinsأن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋن
اﻝﺼراع ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨوع أو ﻨﻤط ذﻝك اﻝﺼراع اﻝوظﻴﻔﻲ ﻫو اﻝذي ﻴؤﺜر إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ
ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺼراع ﻏﻴر اﻝوظﻴﻔﻲ ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ .
وارﺘﺒطت اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻝﻠﺼراع ﻤن ﺨﻼل أﻨواﻋﻪ اﻝﻤﺘﻌددة
اﻝﻤﻨﻀوﻴﺔ ﻀﻤن ﺜﻼث ﻤرﺘﻜزات ﻫﻲ ) اﻝﻤﻬﻤﺔ  ،اﻝﻌﻼﻗﺎت  ،اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت (

)(1

)(1

.

– معن محمود عياصرة  ،مروان محمد بني أحمد  :إدارة الصراع واألزمات وضغوط العمل والتغيير  ،دار الحامد للنشر والتوزيع
ط ، 1عمان األردن  ، 2008 ،ص . 26
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وﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻌض اﻝﻔروﻗﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤدارس اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﺠدول رﻗم )(04
)*(

وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﻴﺎن

اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ

طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺼراع

ﻏرﻴب /دﺨﻴل

أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع

ﻋواﻤل ﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻋواﻤل ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ

ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺼراع

ﻀﺎر

ﻀﺎر  /ﻤﻔﻴد

ﻤﻔﻴد  /ﻀﺎر

أطراف اﻝﺼراع

ﻤﺜﻴر ﻝﻠﻤﺘﺎﻋب

اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻋرﻀﺔ ﻝﻪ

اﻝﺠﻤﻴﻊ

ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺼراع

ﺘدﻤﻴر

ﺘﻨﺎﻓس

ﺘطوﻴر

رد ﻓﻌل اﻹدارة

اﻝرﻓض

اﻝﻘﺒول

اﻝﺘﺸﺠﻴﻊ أﺤﻴﺎﻨﺎ

طرﻴﻘﺔ اﻝﻤواﺠﻬﺔ

ﺘﻔﺎدي

ﻋﻼج

ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ

اﻝﺘﻔﺎﻫم

اﻝﺘﻌﺎون

دور اﻹدارة

اﻝﺴﻠطﺔ
اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ

اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ

اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ

طﺒﻴﻌﻲ /داﺨل ﻓﻲ

ﻀروري  /ﻤﺤرك

اﻝﺘﻨظﻴم

ﻝﻺﺒداع
ﻋواﻤل ﻤوﻗﻔﻴﺔ
وﺸﺨﺼﻴﺔ

راﺒﻌﺎ  :ﻨظرة اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﻴﻨظر اﻹﺴﻼم إﻝﻰ اﻝﺼراﻋﺎت أو اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻨظرة
طﺒﻴﻌﻴﺔ  ،ذﻝك ﻷن اﻝﺨﻼﻓﺎت ظﺎﻫرة إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺒوﻝﺔ وطﺒﻴﻌﻴﺔ  ،وﻝﻴﺴت ظﺎﻫرة ﺸﺎذة

)*(

– المصدر :عبد الوھاب محمد علي  :دور القائد في حل النزاع في المنظمة  ،المجلة الدولية  ،للعلوم اإلدارية  ،م  ، 20العدد ، 04
اإلمارات العربية المتحدة  ، 1998 ،ص . 209
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)*(

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ  ":ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين "
) ﺴورة ﻫود آﻴﺔ . ( 118 :

واﻝﻌﻴب ﻝﻴس ﻓﻲ وﺠود اﻝﺨﻼف وﻝﻜن ﻓﻲ ﺘرﻜﻪ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻀﺎ ار ﺒﺎﻷﻓراد أو
اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،أو ﻓﻲ ﻋدم إدارﺘﻪ ﺤﺴب اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺼﺤﻴﺢ وﺒذﻝك ﻨﺠد أن
ﻨظرة اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹﺴﻼﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﺼراع ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﻨظرة اﻝﻔﻜر اﻹداري اﻝﺤدﻴث
وﻴﺨﺘﻠف ﻤﻊ ﻨظرة اﻝﻔﻜر اﻹداري اﻝﺘﻘﻠﻴدي وﻨﺠد أن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻹدارة
اﻝﺼراع ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ :
أ-اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن وﻗوع اﻝﺨﻼﻓﺎت :
ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝظواﻫر اﻝﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻔرد  ،وﻜذﻝك ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن
اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو روح اﻷﻝﻔﺔ واﻝﻤﺤﺒﺔ واﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻷﻓراد ﺒدﻻ ﻤن روح اﻝﺸﻘﺎق
واﻝﺨﻼف  ،وﺒذﻝك ﻴﻤﻜن اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺴﺒﺎب
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝدى اﻷﻓراد .
ب -ﺘﻘدﻴم طرق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺴﺒﺎب اﻝﺨﻼﻓﺎت :
واﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻌﻤل أو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺴﺒﺎب ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ

)(1

:

• ﺤل اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ
• اﻝﻤﺸورة ) ﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤواﺠﻬﺔ (
• اﺴﺘﺨدام أﻫداف ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺔ
• اﺴﺘﺨدام وﺴﻴط
• اﺴﺘﺨدام اﻹﺠﺒﺎر واﻝﻘوة
)*(

– المصدر  :القرآن الكريم  ،سورة ھود اآلية . 118 ،
)(1
– فاطمة بنت عليان السفياني  :االتصال التنظيمي وعالقته بأسلوب إدارة الصراع  ،رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط ،
جامعة أم القرى  ،المملكة العربية السعودية  ، 2009 ،غ م  ،ص . 61
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• طرﻴﻘﺔ ﺘﻬدﺌﺔ اﻝﻤوﻗف
• اﺴﺘﺨدام ﺤل وﺴط
• ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ

)(1

 -4أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﻤﻊ اﺨﺘﻼف وﺘﻌدد اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺼراع ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﺘﻤﻴﻴز ﻫذﻩ
اﻝﻨﻘﺎط ﺤول أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺼراع :
 اﻝﺼراع أداة ﻝﻠﺘﻜﻴف واﻝﺒﻘﺎء :ﺤﻴث أن وﺠود اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ واﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻤواﺠﻬﺘﻪ
وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر اﻝذي ﺘﺘﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤواﺌﻤﺔ واﻝﺘﻜﻴف ﺒﻬدف
اﺴﺘﻤرار ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ وﻨﻤوﻫﺎ .
 اﻝﺼراع أداة ﻝﺘطوﻴر وﺘﺤﻔﻴز ﻗدرات اﻝﻤدﻴر اﻝﻤﻌﺎﺼر :وﺘﻌد ﻤواﺠﻬﺔ ٕوادارة اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر  ،ﻤﻬﻤﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻬﺎم
اﻝﻤدﻴر اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝذي ﻴﻨﺘظر ﻤﻨﻪ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺼراع ٕواداراﺘﻪ ﻻ ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺤﻪ ﺒوﺼﻔﻪ
ﻤﺠرد ﺒﺸر

)(2

.

 اﻝﺼراع أداة ﻝﻺﺒداع :وﻝﻘد ذﻜر ) ( Robinsonأن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺼراع واﻷداء واﻹﺒداع
ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺼراع ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق  ،ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻷداء ﻤن اﻝﺠﺤود  ،أﻤﺎ
ﺘﺤت ظروف اﻝﺼراع اﻝﻤﺤدودة واﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻓﻴﻤﻜن أن ﻴﻨﺸﺄ ﻝدى اﻷﻓراد
)(1

 فاطمة بنت عليان السفياني  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 61)(2
– أمل محمود علي لعبيدي  :إستراتيجية الصراع التنظيمي وإمكانية تحقيق أھداف المنظمة  ،مجلة اإلدارة واالقتصاد العدد  ، 69سنة
 ، 2008كلية اإلدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية  ،بغداد  ،العراق  ،ص . 78
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اﻝداﻓﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎدرة واﻹﺒداع  ،وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻓﺈن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤرﺘﻔﻊ ﻝﻠﺼراع واﻝذي
ﻴوﺼف ﺒﺎﻝﻌﻨف أو ﻋدم اﻝﺘﻌﺎون أو اﻝﻼﻤﺒﺎﻻة اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻷداء
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻹﺒداع .
 اﻝﺼراع أداة ﻝﺘﺸﻐﻴل ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ :ﻴزداد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر ﺒﺎﻝﺼراع ﻝﻴس ﻝﻜوﻨﻪ ﻴﺴﺒب اﻝﻤزﻴد ﻤن
اﻹرﺒﺎك واﻝﻔوﻀﻰ أو ﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﻬﻴﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﺤﺴب  ،ﺒل ﻝﻜوﻨﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ زﻴﺎدة
ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺠﺘﻴﺎز ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻘﺼور اﻝذاﺘﻲ وﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ اﻝﻤرﺴوﻤﺔ
ﺒﻜﻔﺎءة  ،وﻫذا ﻫو اﻝﺴﺒب اﻝذي دﻓﻊ ) (Leslyإﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺴﺘﻌﻴش ﺨﻼل
اﻝﻔﺘرات اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻋﺼر اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻓﻲ رأﻴﻪ ﻫذا ﻤن وﺠود إﻴﺠﺎﺒﻴﺎت
ﻜﺜﻴرة ﻝﻠﺼراع  ،إذا ﻤن أﺤﺴن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﺴﻬم ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ
)(1

وﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺠﺎوز ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ

.

 -5ﺠواﻨب اﻝﺼراع :
ﻝﻠﺼراع ﺠﺎﻨﺒﺎن أﺤدﻫﻤﺎ وظﻴﻔﻲ ﺒﻨﺎء ﻴؤﺜر إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
واﻝﻤﻨظﻤﺎت  ،واﻵﺨر ﻏﻴر وظﻴﻔﻲ وﻏﻴر ﺒﻨﺎء  ،ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺨﻠل اﻝوظﻴﻔﻲ .
أ -اﻝﺼراع اﻝوظﻴﻔﻲ  :وﻴﻘﻊ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻴﺘﻌﻠق ﺒﺠوﻫر اﻝﻌﻤل ،
وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺜﺎرة اﻹﺒداع واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ،وﻴﻘود إﻝﻰ اﻝﻨﻤو اﻝﻤطرد ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ  ،وﻴرﺘﻘﻲ
ﺒﺄداء اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت  ،وﻴﻌطﻲ اﻝداﻓﻊ ﻝﻠﺒﺤث ﻋن ﺴﺒل ﺠدﻴدة ﻝﻸداء  ،وﻗد ﻴﻜون
ﻤﺘطﻠﺒﺎ ﻀرورﻴﺎ ﻝﻸﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،ﻓﻀﻼ ﻋن أﻨﻪ
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻠب اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﻬﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﺴطﺢ  ،ﻓﺘﺼﺒﺢ واﻀﺤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ أطراف
اﻝﺼراع  ،وﺘﻜون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ دﻗﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات .
)(1

– أمل محمود علي لعبيدي  :نفس المرجع السابق  ،ص . 78
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وﻴﻌد ﻤن اﻝﻀروري ﻝﻺداري اﻝﻨﺎﺠﺢ أن ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﺎرة اﻝﺼراع اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ
اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﺘﺠدﻴد واﻝﺘﺤﺴﻴن .
ب -اﻝﺼراع ﻏﻴر اﻝوظﻴﻔﻲ :
ﻓﺈﻨﻪ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﻬدر ﻓﻲ اﻷداء اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﺒذﻝك ﻴﻜون
ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﻤﺨرﺠﺎت أداء اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺸﻜل أﻜﺒر ﻤن ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ اﻷﻓراد أﻨﻔﺴﻬم  ،ﻜﻤﺎ
ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺼراع اﻝوﺠداﻨﻲ ﺒﻴن اﻷﻓراد  ،وﺘرﺴﻴﺦ اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ٕ ،واظﻬﺎر اﻝﺘﻨﺎﻓر
اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻷﻓراد  ،وﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ  ،وازدﻴﺎد اﻝﺘﻐﻴب ﻋن اﻝﻌﻤل ،
واﻨﺨﻔﺎض اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴق ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف .
ﻝذا ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻨﺘﺒﻪ اﻹداري إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺼراع  ،وأن ﻴﺒﺎدر ﻓو ار ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ
إزاﻝﺔ اﻝﻀرر اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ  ،وﻤﻨﻊ اﻝظﻠم  ،أو اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺤدوﺜﻪ ﻝﻠوﺼول ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﺤد
اﻷدﻨﻰ

)(1

.

)(1

– أحمد يوسف أحمد اللوح  :الصراعات التنظيمية وانعكاساتھا على الرضا الوظيفي  ،دراسة مقارنة لوجھات النظر العاملين في
جامعتي األزھر واإلسالمية  ،رسالة ماجستير غ م  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة فلسطين  ، 2008 ،ص . 14
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اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ  :أﻨواع اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻤراﺤﻠﻪ
 - 1أﻨواع اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﺘﻌددت ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺼراع ﺒﻴن ﻋﻠﻤﺎء اﻹدارة  ،ﺤﻴث ﺼﻨﻔوا اﻝﺼراع وﻓﻘﺎ
ﻝﻠﻤﺴﺘوى  ،وﻓﻘﺎ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎت  ،وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﺨطﻴط  ،وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﻨظﻴم ،وﻓﻘﺎ ﻝﻶﺜﺎر وﻫﻲ أﻫم
اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ اﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜون واﻝﻜﺘﺎب اﻝذﻴن ﻋﺎﻝﺠوا ﻤوﻀوع اﻝﺼراع .
أوﻻ  :ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺼراع وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘوى
أ -اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔرد :
واﻝذي ﻴﺤدث ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺠد اﻝﻔرد ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺠذب ﻝﻌواﻤل ﻋدﻴدة  ،ﺘﺤﺘم
ﻋﻠﻴﻪ اﺨﺘﻴﺎر إﺤداﻫﺎ  ،ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻌﺎ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﺤدث ﻫذا اﻝﺼراع ﻋﻨدﻤﺎ
ﻴﺴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد أن ﻴﺨﺘﺎر ﻤن ﺒداﺌل ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻊ أﻫداﻓﻪ  ،أو ﺘوﻗﻌﺎﺘﻪ  ،أو ﻗﻴﻤﺔ
وﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ  ،ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺠﺒر ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر أﺤد ﻫذﻩ اﻝﺒداﺌل

)(1

.

وﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﺈن اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔرد ﻴﺘﻀﻤن ﺼراع اﻝﻬدف وﺼراع
اﻝدور  ،ﻨوﺠزﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ :
 ﺼراع اﻝﻬدف :ﻴﺤدث ﻋﻨدﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻝﻠﻬدف اﻝﻤراد ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤظﺎﻫر ﺴﻠﺒﻴﺔ ٕواﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻨﻔس اﻝوﻗت  ،أو ﻋﻨدﻤﺎ ﻴواﺠﻪ اﻝﻔرد اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن ﻫدﻓﻴن أو أﻜﺜر وﻋﻠﻴﻪ اﺨﺘﻴﺎر واﺤد
)(2

ﻤﻨﻬﻤﺎ  ،وﻴﺄﺨذ إﺤدى اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ

:

)(1

– محمد القريوتي  :السلوك التنظيمي  ،دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات اإلدارية  ،المكتبة الوطنية  ،عمان
األردن  ، 1993 ،ص . 202
)(2
– محمود سلمان العميان  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 367
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*اﻝﺼراع ﺒﻴن ﻫدﻓﻴن إﻴﺠﺎﺒﻴﻴن :

وﻴﻨﺸﺄ ﻫذا اﻝﻨوع ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد أن ﻴﺨﺘﺎر ﺒﻴن ﺒدﻴﻠﻴن ﺠﻴدﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻪ ﻜﺎﻝﺼراع اﻝذي ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻝﻤدﻴر اﻝذي ﻴرﻴد أن ﻴوﺼﻲ ﺒﻤﻨﺼب ﻤﻌﻴن ﻷﺤد ﻤرؤوﺴﻴﻪ
 ،وﻝﻜن ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻫﻨﺎك ﻤرؤوس آﺨر ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻜﻔﺎءة ،
وﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻝﻨوع أﻴﻀﺎ ﺒﺘﻨﺎﻗض اﻷﻫداف اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ.
*اﻝﺼراع ﺒﻴن ﻫدﻓﻴن ﺴﻠﺒﻴﻴن :
وﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد أن ﻴﺨﺘﺎر ﺒﻴن ﺒدﻴﻠﻴن ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻏﻴر ﺠﻴد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻪ  ،ﻜﺄن ﻴﺠد اﻝﻤوظف أن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺨﺘﺎر ﺒﻴن أن ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻪ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒراﺘب
أﻗل ﻤﻊ إﻝﻐﺎء ﻜﺜﻴر ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ  ،أو أن ﻴﻘدم اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻤن ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ
ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى .
*اﻝﺼراع ﺒﻴن ﻫدف إﻴﺠﺎﺒﻲ وأﺨر ﺴﻠﺒﻲ :
وﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل اﻝﻔرد ﻤﻊ ﻤوﻗف ﻓﻴﻪ ﺠواﻨب ﺴﻠﺒﻴﺔ وﺠواﻨب إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻘدر
ﻤﺘﻘﺎرب  ،ﻜﺄن ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻤوظف ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫدف ﻤﻌﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻤل وﻝﻜﻨﻪ ﻴﺠد ﻤﻌﺎرﻀﺔ
ﺸدﻴدة ﻤن ﺒﻌض زﻤﻼﺌﻪ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤوﻗف ﺼراع ﻤﻊ ذاﺘﻪ  ،ﻫل ﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻝﺴﻌﻲ
ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف أم ﻴﺘراﺠﻊ .
*اﻝﺼراع ﺒﻴن ﻫدﻓﻴن ﻝﻬﻤﺎ إﻴﺠﺎﺒﻴﺎت وﺴﻠﺒﻴﺎت

)(1

:

وﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد أن ﻴﺨﺘﺎر ﺒﻴن ﺒدﻴﻠﻴن ﻝﻜل ﺒدﻴل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺠواﻨب
ﺴﻠﺒﻴﺔ ٕواﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ،ﻜﺄن ﻴﺠد اﻝﻤوظف أن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺨﺘﺎر ﺒﻴن أن ﺘﺘم ﺘرﻗﻴﺘﻪ ﻝوظﻴﻔﺔ

)(1

 -أديب محمد الشخص  :إدارة النزاعات في المنظمات  ،مجلة اإلداري  ،العدد  ، 1994 ، 56بيروت  ،لبنان  ،ص .76
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أﺨرى ﻻ ﻴرﻴدﻫﺎ  ،وﻝﻜن ﺒراﺘب أﻋﻠﻰ  ،أو أن ﻴﺘﻨﺎزل ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺘرﻗﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل أن ﻴﺒﻘﻰ
ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻴرﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻝراﺘب ﻨﻔﺴﻪ .
 ﺼراع اﻝدور :وﻴظﻬر ﻫذا اﻝﻨوع ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻌدد اﻷدوار اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝﻔرد ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻴوﻤﻴﺔ
ﻜﻔرد ﻓﻲ أﺴرة أو ﻜﺄب ﻷﺴرة  ،أو ﻜﻤوظف أو رﺌﻴس أو ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻤﻊ اﻝزﻤﻼء
واﻷﺼدﻗﺎء أو ﻤﻊ اﻷﻫل واﻷﻗﺎرب أو ﻜﻌﻀو ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ دﻴﻨﻴﺔ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋدم اﻝﺜﺒﺎت أو اﻝﺘﻨﺎﻗض

)(1

.

وﻴرى " اﻝﻌﻤﻴﺎن " أن ﺼـراع اﻝدور ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻫو ﻨﺘﺎج ﺘﺤطﻴم اﻝﻘﺎﻋدﺘﻴن
اﻝﺘﻘﻠﻴدﺘﻴن  :وﺤدة اﻷواﻤر وﺘﺴﻠﺴل اﻷواﻤر  ،وﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻨﺨﻔﺎض اﻝرﻀﺎ اﻝﺸﺨﺼﻲ
واﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،وﻴرى أن اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﺨط واﺤد
وواﻀﺢ ﻝﻠﺴﻠطﺔ ﻤن اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﺴﻔل ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إرﻀﺎء ﻤوظﻔﻴﻬﺎ
وﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ ﺒﺼورة أﻓﻀل ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺴﻠطﺔ ﺨطوط ﻤﺘﻌددة
وﺼراع اﻝدور ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻪ أﺴﺒﺎب ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ :
 اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  :واﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺴﺒب اﻷول ﻓﻲ ﺸﻌور اﻷﻓراد ﺒﺼراع اﻝدورداﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،ﻓﺎﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝظروف ﻷﻫداف  ،وﺴﻴﺎﺴﺎت ،
وﻗ اررات  ،وأواﻤر ﻗد ﺘﻜون ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ  ،ﻓﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ازدواﺠﻴﺔ
)(2

اﻝﺴﻠطﺔ وﻋدم ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ

.

 اﻝﻤرﻜز  :ﻴﺴﺒب اﻝﻤرﻜز اﻝوظﻴﻔﻲ اﻝذي ﻴﺸﻐﻠﻪ اﻝﻔرد ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺼراﻋﺎ ذاﺘﻴﺎ ﻝﻪ ،ﺤﻴث ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌض اﻝﻤوظﻔﻴن ﻤن ﻋدم ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ،
ﻜﺄن ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺸرف ﻤن ﺼراع اﻝدور ﺘﺠﺎﻩ ﺘوﻗﻌﺎت ﻤدﻴرﻩ وﺘوﻗﻌﺎت ﻤرؤوﺴﻴﻪ .
)(1

– معن محمود عياصرة  ،مروان محمد بني أحمد  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 23
)(2
 -محمود سلمان العميان  :مرجع سبق ذكره  ،ص .368
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 أﺴﻠوب اﻹﺸراف  :ﻴﻌد أﺴﻠوب اﻹﺸراف اﻝﻤﺘﺒﻊ داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺼد ار رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤنﻤﺼﺎدر ﺼراع اﻝدور  ،ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﻘوم اﻝﻤﺸرف ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋن أداء
اﻝﻌﻤل ﻝﻤرؤوﺴﻴﻪ ،أو ﻻ ﻴﻘوم ﺒﺘوﺼﻴل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﺼورة اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﺈن
اﻝﻤرؤوس ﻴﺸﻌر ﺒﻨوع ﻤن اﻝﺼراع ﻤﻊ ذاﺘﻪ  ،وﻜذﻝك ﻗد ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻤﺸرف إﻝﻰ ﺘﻜﻠﻴف
ﻤرؤوﺴﻴﻪ ﺒﻤﻬﺎم ﺘﻔوق ﻗدراﺘﻬم ٕواﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬم  ،ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﻝﺤدوث ﻨوع ﻤن اﻝﻘﻠق واﻝﺘوﺘر
ﻝدﻴﻬم

)(1

.

ب -اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻷﻓراد :
ﻴﻨﺸﺄ ﻫذا اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﻔرد وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﻓراد داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،أو ﺒﻴن اﻝﻔرد
ورﺌﻴﺴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺨﺘﻼف ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬم وﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم أو أﻫداﻓﻬم  ،وﻴؤدي ﻫذا
اﻝﺼراع إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ ﻋدم وﺠود روح اﻝﻔرﻴق اﻝواﺤد

)(2

.

وﻤن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل دﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻨﻤوذج ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﺴم ﻨﺎﻓذة
ﺠوﻫﺎري ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ )( Joseph and Horry

)(1

– محمود سلمان العميان  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 369
)(2
– صالح الدين محمد عبد الباقي  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 260
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)*(

ﺸﻜل رﻗم ) (4ﻴوﻀﺢ أﺠزاء ﻨﺎﻓذة ﺠو ﻫﺎري ﻝﺘﺤﻠﻴل دﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻷﻓراد

اﻵﺨــــرون
أﺸﻴﺎء ﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻵﺨرون
اﻝذات اﻝﻤﻜﺸوﻓﺔ
اﻝﻔــــرد
أﺸﻴﺎء ﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻝﻔرد )(1
أﺸﻴﺎء ﻻ ﻴﻌرﻓﻬﺎ

اﻝذات اﻝﻌﻤﻴﺎء
)(2

أﺸﻴﺎء ﻻ ﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻵﺨرون
أﺸﻴﺎء ﻴﻌرﻓﻬﺎ

اﻝذات اﻝﺨﻔﻴﺔ
)(3
اﻝذات اﻝﻐﻴر ﻤﻜﺘﺸﻔﺔ
)(4

أﺸﻴﺎء ﻴﻌرﻓﻬﺎ

أﺸﻴﺎء ﻻ ﻴﻌرﻓﻬﺎ

أﺸﻴﺎء ﻻ ﻴﻌرﻓﻬﺎ

اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ  :أن اﻝﻔرد ﻴﻌرف ﻨﻔﺴﻪ واﻵﺨرﻴن  ،وﻫذﻩ أﻓﻀل اﻝﺤﺎﻻت ﺤﻴث إن اﻝﻔرد
ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤن ﻤﺸﺎﻋرﻩ ودواﻓﻌﻪ  ،وأﻴﻀﺎ ﺒﻤﺸﺎﻋر ٕوادراﻜﺎت ودواﻓﻊ اﻵﺨرﻴن ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل
ﻤن ﺤدوث أي ﻤﺸﻜﻼت أو ﺼراﻋﺎت .
اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :اﻝﻔرد ﻴﻌرف ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘط  ،وﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻌرف ﻤﺸﺎﻋر ٕوادراﻜﺎت ودواﻓﻊ
اﻵﺨرﻴن .
اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  :اﻝﻔرد ﻴﻌرف اﻵﺨرﻴن ﻓﻘط  ،ﻝدﻴﻪ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘواﻓرة ﻋن اﻵﺨرﻴن وﻻ
ﻴﻌرف اﻝﻔرد ﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌر ﺒﺄﻨﻪ ﻋبء ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن
)(1

وﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻻﻨطواء وﻴﻜون ﺒﻌﻴدا ﻋن زﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل

.

اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝراﺒﻌﺔ  :اﻝﻔرد ﻻ ﻴﻌرف ﻨﻔﺴﻪ وﻻ ﻴﻌرف اﻵﺨرﻴن  ،وﻫذﻩ أﺴوأ اﻝﺤﺎﻻت ﺤﻴث
ﻴرﺘﻔﻊ ﻋدم اﻝﻔﻬم وﺴوء اﻻﺘﺼﺎل  ،وﻴﻨﻔﺠر اﻝﻤوﻗف ﺒﺤﺎﻻت ﺤﺎدة ﻤن اﻝﺼراﻋﺎت ﺒﻴن
أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ .

)*(

– المصدر  :واصل جميل المؤمني  :المناخ التنظيمي وإدارة الصراع في المؤسسات التربوية  ،دار الحامد للنشر والتوزيع  ،ط، 2
عمان األردن  ، 2011 ،ص . 45
)(1
– واصل جميل المؤمني  :نفس المرجع  ،ص . 46
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ج -اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت :

إن اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺘﻨﺠز أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻗﺴﺎم واﻹدارات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،
ﺤﻴث ﺘﺘﻤﻴز اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝوﺤدات اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘداﺨل واﻝﺘﻌﻘﻴد  ،ﻤﺎ
ﻴﺠﻌل وﺠود اﻝﺼراع أﻤر ﺤﺘﻤﻲ  ،ﻫذﻩ اﻝﺼراﻋﺎت ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺤﻴث ﺒﺴﺎطﺘﻬﺎ وﺨطورة
ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻀرورة ﻓﻘد ﺘﺤﻤل ﺠواﻨب إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ إن ﻜﺎﻨت ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى
)(1

اﻝﻤﻘﺒول ﻤن طرف اﻝﻤﻨظﻤﺔ

.

وﻴﺄﺨذ اﻝﺼراع ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻜﺎل أﺴﺎﺴﻴﺔ وﻫﻲ :
 اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻷﻗﺴﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ :إن ﺘﺒﺎﻴن وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﺒﻴن اﻷﻗﺴﺎم واﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﺘﻲ
ﺘﻌﻜس أﻫداﻓﻬﺎ وﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺴﺘؤدي ﺤﺘﻤﺎ ﻝوﺠود ﺼراع ﺒﻴن اﻹدارات واﻷﻗﺴﺎم وﻴﺴﻤﻰ
ﺒﺎﻝﺼراع اﻷﻓﻘﻲ واﻝذي ﻴﻌود ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
* اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد  :ﺤﻴث ﺘﺘﻨﺎﻓس اﻷﻗﺴﺎم واﻹدارات ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ وﻋﺎدة
ﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻤوارد ﻨﺎدرة ﻜﺎﻷﻤوال واﻝﺨﺎﻤﺎت واﻷﻓراد اﻝﻤﺎﻫرة وﻴظﻬر ذﻝك ﺠﻠﻴﺎ ﺤﻴن
)(2

ﺘﺘﻨﺎﻓر اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻝﻤوارد وﻗت إﻋداد اﻝﻤوازﻨﺎت

.

* اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻷداء  :ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻤن ﺼراع ﺘﻬدف
اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤن وراءﻩ إﻝﻰ ﺘﻤﻴﻴز أداﺌﻬﺎ ﻋن أداء ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت).(3
 اﻝﺼراع اﻝﻌﻤودي  :وﻴﻘﻊ ﻫذا اﻝﻨوع ﺒﻴن أطراف ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺤﻴث ﺘﺨﺘص ﺒﻌض اﻝﻤﻬﺎم ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ واﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﺒﺎﻹﺸراف واﻝﺘوﺠﻴﻪ
)(1

– حسين محمود حريم  :تصميم منظمة – الھيكل التنظيمي وإجراءات العمل – دار الحامد للنشر والتوزيع  ،ط ، 3عمان األردن ،
 ، 2006ص . 325
)(2
– أحمد ماھر  :السلوك التنظيمي  ،مدخل بناء المھارات  ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع  ،ط ، 8اإلسكندرية مصر  ، 2003 ،ص
. 274
)(3
 -محمود سلمان العميان  :مرجع سبق ذكره  ،ص .372
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واﻝرﻗﺎﺒﺔ وﺼﻨﻊ اﻝﻘرار  ،ﻓﻼﺒد ﻤن وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴطرة ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻝظﻬور
اﻝﺼراع ﻤﺜل ﻤدﻴر اﻝﻤدرﺴﺔ وﻤدﻴر اﻝﺘرﺒﻴﺔ .
* اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﻴن واﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﻴن :
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴواﺠﻪ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴون ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘدﺨل ﻓﻨﻲ ﻤن اﻝﺨﺒراء
واﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﻴن  ،ﻴﺴﺎرع اﻵﺨرون ﺒﺈﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺼﺢ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
واﻝﻤﺸورة  ،وﻗد ﻴﻤﺘد اﻷﻤر إﻝﻰ ﻗﻴﺎم اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﻴن ﺒﺸﻲء أﻜﺜر ﻤن اﻝﻨﺼﺢ واﻝﻤﺸورة ،
ﺒﺸﻲء ﻗد ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻘرار أو اﻝﺘﺼرف  ،وﻫذا ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺼراع).(1
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺼراع وﻓﻘﺎ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ :
وﻴﺄﺨذ ﻫذا اﻝﺘﺼﻨﻴف اﺘﺠﺎﻫﻴن رﺌﻴﺴﻴن ﻫﻤﺎ :
أ -اﻝﺼراع اﻝرأﺴﻲ  :ﻴﻘﻊ اﻝﺼراع اﻝرأﺴﻲ ﺒﻴن أطراف ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴن ﺘﺨﺘص ﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل أواﻝوظﺎﺌف ﺒﻤﻬﺎم اﻝﺘﻨﻔﻴذ،وﺘﻀﻴق ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎت
اﻝﺘﺼرف اﻝﻤﺴﺘﻘل،وﻴﺨﺘص اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﺒﻤﻬﺎم اﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻝرﻗﺎﺒﺔ وﺼﻨﻊ اﻝﻘرار .

ب -اﻝﺼراع اﻷﻓﻘﻲ  :ﻴﺤدث اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻷﻓﻘﻲ ﺒﻴن أطراف ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ
أو وﺤدة ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﺤدة  ،أو ﺒﻴن ﺠﻤﺎﻋﺎت أو وﺤدات ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ
ﻤﺴﺘوى ﺘﻨظﻴﻤﻲ واﺤد  ،ودون أن ﻴﻜون ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴﻠطﺔ أو ﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺨرى ،
)(2

وﺘرﺘﺒط ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺔ أداء أو اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺸﺘرك

)(1

.

– أيمن عبد القادر عبد الرحيم راضي  ،دور الالمركزية في فاعلية إدارة الصراع التنظيمي  ،رسالة ماجستير غ م  ،الجامعة
اإلسالمية غزة  ، 2010 ،ص . 31
)(2
– معن محمود عياصرة  ،مروان محمد بني أحمد  :مرجع سبق ذكره  ،ص ص . 39-38
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ﺜﺎﻝﺜﺎ  :ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺼراع وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﺨطﻴط :
ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺨطﻴط ﻓﺈن اﻝﺼراع ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﺼراع اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ) ﻤﺨطط ﻝﻪ ( وﺼراع
ﻏﻴر ﻤﺨطط ﻝﻪ .
أ -اﻝﺼراع اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ  :وﻫو اﻝﺼراع اﻝذي ﻴظﻬر وﻴﻨﻤو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺨطﺔ أو ﻫدف
ﻤرﺴوم ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ  ،وﻴﻜون ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻔﺎﺌدة ذاﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔرد أو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘم
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﺌدة ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘوﻴم اﻷداء وﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﺸﻜل زﻴﺎدة أو ﻫﺒﺔ ﻤن
)(1

اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻔرد أو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﺘرﻗﻴﺔ أو زﻴﺎدة ﺘﺄﺜﻴر وﺴﻠطﺔ

.

ب -اﻝﺼراع ﻏﻴر اﻝﻤﺨطط  :وﻫو اﻝﺼراع اﻝﻌﻔوي ﻏﻴر اﻝﻤﻘﺼود  ،واﻝذي ﻴﻨﺘﺞ
وﻴﺘطور ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝظروف وأوﻀﺎع ﻤﺜل اﻝﺼراع اﻝوظﻴﻔﻲ أو اﻝﺼراع اﻝﺸﺨﺼﻲ. (02
راﺒﻌﺎ  :ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺼراع وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﻨظﻴم :
أ -اﻝﺼراع اﻝﻤﻨظم  :ﻫو اﻝﺼراع اﻝذي ﻴﺴﺘﺨدم ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب
ﺘﻀﺎﻤﻨﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ  ،وﻴﺘم اﺴﺘﺨدام إﺠراءات اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ  ،وﺤﻴن ﺘﻔﺸل ﻓﻲ
ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﻴﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻹﻀراب أو أي ﻋﻘوﺒﺎت ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ،وﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺼراع ﻫو ﺼراع اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺔ.
ب -اﻝﺼراع ﻏﻴر اﻝﻤﻨظم  :ﻫو اﻝﺼراع اﻝذي ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻪ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر
ﻋن اﻝﺼراع ﻤﺜل اﻝﺸﻜوى واﻝﺘذﻤر  ،اﻝﺘﺄﺨر ﻋن اﻝﻌﻤل  ،اﻝﻐﻴﺎب ﻋن اﻝﻌﻤل  ،وﺘرك
اﻝﻌﻤل ).(3

)(1

– سوزان المھدي  ،حسام ھيبة  :إستراتيجية مقترحة إلدارة الصراع التنظيمي في المؤسسات التعليمية  ،مجلة كلية التربية ،العدد 24
 ،مجلد  ، 2000 ، 4جامعة عين شمس مصر  ،ص . 293
(02
– أحمد يوسف أحمد اللوح  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 25
)(3
– أميمه الدھان  :نظريات منظمات األعمال  ،مطبعة الصفدي  ،عمان األردن  ، 1992 ،ص . 151
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ﺨﺎﻤﺴﺎ  :ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺼراع وﻓﻘﺎ ﻝﻶﺜﺎر :
ﻝﻠﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ آﺜﺎر إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وأﺨرى ﺴﻠﺒﻴﺔ :
أ-أﺜﺎر إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ :
إن أﺼﺤﺎب اﻝﻔﻜر اﻹداري اﻝﺤدﻴث ﻴﻌﺘرﻓون ﺒﺄن ﻝﻠﺼراع أﺜﺎ ار إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وأن
اﻝﺼراع ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨﺒﻪ وﻫو وﻝﻴد أوﻀﺎع وظروف ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ
أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠﺘﻘدم واﻹﺒداع ﻤن ﺤﻴث ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻝﻠﻤﺒﺎدرة اﻝﺨﻼﻗﺔ وﺘطوﻴرﻩ ﻷﻓﻜﺎر ﺠدﻴدة ﻤن
ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺠﻌل اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺘطورة وﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺤوﻝﻬﺎ وﻤن اﻵﺜﺎر
اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 ﻴوﻝد اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝطﺎﻗﺔ ﻝدى اﻷﻓراد وﻴﺒرز اﻝﻘدرات واﻻﺴﺘﻌداداتاﻝﻜﺎﻤﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒرز ﻓﻲ ظل اﻝظروف اﻝﻌﺎدﻴﺔ .
 ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺼراع ﻋﺎدة ﺒﺤﺜﺎ ﻋن ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ  ،وﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺤل ﻴﺘماﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻨظﻤﺔ .
 اﻝﺼراع ﻨوع ﻤن اﻻﺘﺼﺎل وﺤل اﻝﺼراع ﻴﻔﺘﺢ طرﻗﺎ ﺠدﻴدة ﻝﻼﺘﺼﺎل . ﻴﺴﺎﻋد اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ إﺸﺒﺎع اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻸﻓراد وﺨﺎﺼﺔ ذوي اﻝﻤﻴولاﻝﻌدواﻨﻴﺔ .
 إن اﻝﺼراع ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ إزاﺤﺔ اﻝﺴﺘﺎر ﻋن ﺤﻘﺎﺌق وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰﺘﺸﺨﻴص ﺒﻌض اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ .
 ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون اﻝﺼراع ﺨﺒرة ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻸﻓراد . ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة . ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو . ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜﺎرة اﻝﺨﻼف .99
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 ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺒداع واﻻﺒﺘﻜﺎر واﻝﺤﻔز ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ .ب -أﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ :
إن أﺼﺤﺎب اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻴرون ﻀرورة ﺘﺠﻨب اﻝﺼراع ﻷﻨﻪ ﻴﺤدث ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻝﻤﺸﺎﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد  ،وﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ردود ﻓﻌل ﻏﻴر ﺴﻠﻴﻤﺔ وأن اﻝﺼراع ﻤﻬﻤﺎ
ﻜﺎن ﻤﺼدرﻩ ذو أﺜر ﺴﻠﺒﻲ وﻨذﻜر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 ﻗد ﻴؤدي ﺒﻜل طرف ﻤن أطراف اﻝﺼراع إﻝﻰ اﻝﺘطرف ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ)(1

ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ

.

 ﻗد ﻴؤدي اﻝﺼراع إﻝﻰ ﺤدوث أﺜﺎر ﻀﺎرة ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻸﻓرادﺒﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎت وﺴﻠوﻜﻴﺎت ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻷﻓراد وﺒﻌﻀﻬم اﻝﺒﻌض .
 ﻗد ﺘؤدي اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺤدوث ﺼراعﺒﻴن اﻹدارة واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن .
 ﻋدم اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝرﻀﺎ ﻝدى اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻨﻬم اﻝﻨزاع  ،وﻴؤدي ذﻝكإﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻝروح اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ وﻋدم ﺘﺤﻘﻴق روح اﻝﻔرﻴق اﻝواﺤد .
 ﻴؤدي اﻝﺼراع إﻝﻰ إﻫدار اﻝوﻗت واﻝﺠﻬد واﻝﻤﺎل ﺴواء ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺼراع أو ﻨﺘﻴﺠﺔ)(2

ﻤﺤﺎوﻻت اﻹدارة ﻝﻌﻼج اﻝﺼراع

.

)(1

– معن محمود عياصرة  ،مروان محمد بني أحمد  :مرجع سبق ذكره  ،ص ص . 47-46
)(2
– صالح الدين عبد الباقي  :مبادئ السلوك التنظيمي  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر ،2005،ص.281
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وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ أﻨواع اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ :
)*(

ﺸﻜل رﻗم ) (5ﻴوﻀﺢ أﻨواع اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
أنواع الصراع التنظيمي

وفقا لمستويات
حدوثه

-1الصراع على
مستوى الفرد

وفقا لالتجاھات

-1رأسي
-2أفقي

-2الصراع بن
األفراد

وفقا للتخطيط

وفقا للتنظيم

-1مخطط
)استراتيجي (

وفقا لآلثار

-1منظم

-1إيجابي

-2غير منظم

-2سلبي

-2غير مخطط

-3الصراع بين
الجماعات

 -2ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﻴﻘول " اﻝﻤﻐرﺒﻲ " ﺒﺄن ﻋﻠﻰ إدارة اﻝﻤﻨظﻤﺔ أن ﺘﺘدﺨل أﺜﻨﺎء اﻝﺼراع ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻴن :
 اﻷوﻝﻰ  :إذا زاد ﻤﺴﺘوى اﻝﺼراع ﻋن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤدد أو اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ  ،ﻓﺈن ﻤنواﺠب اﻹدارة اﻝﺘدﺨل ﻝﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ .
 اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :إذا اﻨﺨﻔض ﻤﺴﺘوى اﻝﺼراع ﻋﻤﺎ ﻫو ﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ  ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن)(1

ﺘﺘدﺨل ﻝﺘﻨﺸﻴط اﻝﺼراع واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻪ ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ
)*(

.

– المصدر  :طارق موسى العتيبي  :الصراعات التنظيمية وأساليب التعامل معھا  ،دراسة مسحية لوجھات نظر ضباط المديرية العامة
للجوازات بمدينة الرياض  ،رسالة ماجستير  ،غ م  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،السعودية  ، 2006 ،ص . 23
)(1
– كمال محمد المغربي  :السلوك التنظيمي مفاھيم وأسس  ،سلوك الفرد والجماعة في التنظيم  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،
ط ، 2عمان األردن  ، 1995 ،ص . 310
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وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أن اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻪ ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎت .
أ -ﻤﺴﺘوى اﻝﺼراع اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ ) اﻝﺤد اﻷﻤﺜل ﻝﻠﺼراع (
ب -ﻤﺴﺘوى ﺼراع أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ
ج -ﻤﺴﺘوى ﺼراع أﻗل ﻤن اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ .
)*(

ﺠدول رﻗم ) (5ﻴوﻀﺢ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
اﻝﻤوﻗف

أ

ﻤﺴﺘوى

ﻨﺘﺎﺌﺞ

اﻝﺼراع

اﻝﺼراع

ﻤﻨﻌدم أو
ﻤﻨﺨﻔض

ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻨظﻴم

ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻤﻨظﻤﺔ

ﻻﻤﺒﺎﻻة  ،ﺠﻤود ،ﺒطء اﻝﺘﺄﻗﻠم ،
ﻀﺎرة

ﻨﻘص اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺠﻴدة  ،ﻏﻴﺎب

ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

اﻝﺘﺤدي
ﺤﻴوﻴﺔ  ،ﻨﻘد ذاﺘﻲ  ،ﺘﺄﻗﻠم  ،ﺒﺤث

ب

اﻝﺤد اﻷﻤﺜل

ﻤﻔﻴدة

ج

ﻤرﺘﻔﻊ

ﻀﺎرة

ﻋن اﻝﺤﻠول ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت  ،ﺘﺤرك

ﻤرﺘﻔﻌﺔ

إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤو اﻝﻬدف
ﻋﺸواﺌﻴﺔ  ،ﻋدم ﺘﻌﺎون  ،ﺘﻌﺎرض
اﻷﻨﺸطﺔ  ،ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻨﺴﻴق

ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

 -3ﻤراﺤل اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﺤﻴث ﻴرى "أﺤﻤد ﻤﺎﻫر" أن اﻝﺼراع ﻋﻨد ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻴﻤر ﺒﺒﻌض اﻝﻤراﺤل ﻓﺈدراك
أطراف اﻝﻨزاع أو اﻝﺼراع ﻝوﺠود ﻫذا اﻝﺼراع ﻴوﻝد ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﻝدى
)(1

أطراف اﻝﺼراع ﺘﺠﻌﻠﻬم ﻴﻔﻜرون ﻓﻲ إﺘﺒﺎع طرﻴﻘﺔ وأﺴﻠوب ﻤﻌﻴن ﻝﻜﺴب اﻝﻤوﻗف

،

وﻴؤدي ﻫذا إﻝﻰ ﺴﻠوك ﻓﻌﻠﻲ ﻤن أﺤد اﻝﺠواﻨب واﻷطراف اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺼراع  ،وﻫذا

)*(

– المصدر  :طارق موسى العتيبي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .17
)(1
– أحمد ماھر  :كيف تسيطر على صراعات العمل  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 2006 ،ص . 12
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اﻝﺴﻠوك اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ رد ﻓﻌل ﻤن اﻝﺠﺎﻨب أو اﻝطرف اﻵﺨر ﻝﻠﺼراع وﺘﺘﻜرر ﻨﻔس
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺼراع ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل رﻗم ) (6ﻤراﺤل اﻝﺼراع اﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎﻫﺎ .
)*(

ﺸﻜل رﻗم ) (6ﻴوﻀﺢ ﻤراﺤل اﻝﺼراع
نشأة الصراع

عقد النية على التصرف
بأسلوب عدائي معين

أفكار وانفعاالت
أطراف الصراع

رد فعل الطرف اآلخر "
الخصم "

القيام بالسلوك العدائي فعال من
احد الطرفين

أﻤﺎ " ﻝوﻴس ﺒوﻨدي " ﻓﻴرى أن اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻴﻤر ﺒﺨﻤس ﻤراﺤل ﻫﻲ :
أ -ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺼراع اﻝﻜﺎﻤن ) اﻝﻀﻤﻨﻲ /اﻝﺨﻔﻲ ( :
ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸروط أو اﻝظروف اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻨﺸوء اﻝﺼراع  ،ﻤﺜل :
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ اﻝﻌﻤل واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺤددة وﺘﻌدد اﻝﻤﻬﺎم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻠﻔرد اﻝواﺤد  ،واﻻﺨﺘﻼف ﺤول اﻷﻫداف  ،وﺼﻌوﺒﺎت اﻻﺘﺼﺎل  ،واﻝﻘﻴم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻝﻸﻓراد اﻝﺘﻨظﻴم  ،ﻓﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝظروف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘؤﺴس ﻝﻠﺼراع .
ب -ﻤرﺤﻠﺔ إدراك اﻝﺼراع :
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴﺒدأ أطراف اﻝﺼراع ﻓﻲ إدراك أو ﻤﻼﺤظﺔ وﺠود ﺼراع ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﻴﻨﻬﺎ  ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻠﻌب اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت دو ار ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻐذﻴﺔ ﺼور وﻤدرﻜﺎت
اﻝﺼراع ﺤﻴث ﺘﻨﺴﺎب ﻋﺒر ﻗﻨوات اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت .

)*(

– أحمد ماھر  :نفس المرجع  ،ص . 13
)(1
– زھير بوجمعة شالبي  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 116
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ج -ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺼراع ) اﻹﺤﺴﺎس ( :
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴﺘوﻝد ﺸﻌور أو اﻨﻔﻌﺎل ﻋﺎطﻔﻲ ﻝدى أطراف اﻝﺼراع  ،ﺸﻌور
ﺸﺨﺼﻲ وداﺨﻠﻲ ﺒﺎﻝﺼراع ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻠﻔوز ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ .
د -ﻤرﺤﻠﺔ إظﻬﺎر اﻝﺼراع ) اﻝﻤﻜﺸوف  /اﻝﻌﻠﻨﻲ ( :
وﻫﻨﺎ ﻴظﻬر اﻝﺼراع إﻝﻰ اﻝﻌﻠن وﻴطﻔو ﻋﻠﻰ اﻝﺴطﺢ  ،وﻴﺼﺒﺢ ﻤﻜﺸوﻓﺎ وﻴﺘم
اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﺴﻠوﻜﻴﺎ  ،ﺤﻴث ﻴﺴﻌﻰ ﻜل طرف ﺒﺼورة ﻤﺘﻌﻤدة ﻋﻠﻰ إﺤﺒﺎط ﺨﺼﻤﻪ ،
وﻋدم اﻝﺘﻌﺎون أو اﻝﺘﺨرﻴب  ،ﻓﻼ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻷﻓراد اﻝﻌﻤل ﻤﻌﺎ  ،وﻫذا اﻝﺴﻠوك ﻤدﻤر ﻤﻤﺎ
ﻴﺴﺘوﺠب ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺼراع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ .
ﻫـ -ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺼراع ) ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺼراع /اﻵﺜﺎر اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ( :
وﻫذا ﻴﺘﺼل ﺒظروف ﻤﺎ ﺒﻌد ظﻬور اﻝﺼراع ﺴواء ﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب أو
ﺒﺎﻝﻜﺒت  ،ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ إدارة اﻝﺼراع ﻤرﻀﻴﺔ ﻝطرﻓﻲ اﻝﺼراع ن ﻓﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن
ﻴﺴود ﺠو ﻤن اﻝﺘﻌﺎون ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن أداء اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت  ،أﻤﺎ إذا اﻨﺘﻬت إدارة
اﻝﺼراع إﻝﻰ ﺤل ﻴرﻀﻲ اﻝطرﻓﻴن ﻓﺴﻴؤدي ذﻝك إﻝﻰ أن ﻴﻜﺒت ﻜل طرف ﺸﻌورﻩ
ﺒﺎﻝﺼراع وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻤن اﻝﺼراع ﺘﺘﺠﻤﻊ وﺘﺘراﻜم ﻓﻲ أﺸﻜﺎل ﺠدﻴدة وﺘظﻬر
)(1

ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورة أﻜﺜر ﺨطورة

.

واﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﻴﻨﻬﺎ واﻝﻤؤﺜرات اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ .

)(1

 -زھير بوجمعة شالبي  :مرجع سبق ذكره  ،ص .117
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)*(

اﻝﺸﻜل رﻗم ) (7ﻴوﻀﺢ ﻤراﺤل اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
الحاالت التي تساعد على الصراع

مؤثرات بيئية

الكبت والنوايا

ميكانيزمات
القدرة

مرحلة الصراع

مرحلة الشعور

مرحلة اإلدراك

مرحلة إظھار
الصراع

المؤثرات
التنظيمية

ردود الفعل نحو
الصراع

مرحلة ما بعد
الصراع

 -4ﻨﻤﺎذج اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻔﻬم ظﺎﻫرة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻀﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻋددا ﻤن اﻝﻨﻤﺎذج ﻝﺘﻔﺴﻴر
ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة  ،وﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻤﺎذج رﺌﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ :
 ﻨﻤوذج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺼراع :ﻴﺤﺎول ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻓﻬم ظﺎﻫرة اﻝﺼراع ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﻤراﺤل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ ﻤوﻗف اﻝﺼراع  ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﺜر ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ،
)*(

– المصدر  :زھير بوجمعة شالبي  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 119
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وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨظور ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺼراع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻤﻔﻴدا ﻋﻨدﻤﺎ
ﺘﻜون ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم أﺤداث وﻤراﺤل اﻝﺼراع واﻝﺘدﺨل ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت .
 اﻝﻨﻤوذج اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻬذا اﻝﺼراع :ﻴرﻜز ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻐوط واﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤوﻗف اﻝﺼراع ﺤﻴث
ﻴﻌﺘﺒر ﺴﻠوك ﻜل طرف ﻤن أطراف اﻝﺼراع ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻀﻐوط وﻫﻨﺎك أرﺒﻊ
ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤن اﻝﻌواﻤل أو اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤوﻗف اﻝﺼراع وﻫﻲ :
أ -اﻝﻨزاﻋﺎت واﻝﻤﻴول اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻝطرﻓﻲ اﻝﺼراع وﻫﻲ ﺘﻌﻜس ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .
ب -اﻝﻀﻐوط واﻝﻘﻴود اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ طرﻓﺎ اﻝﺼراع وﻫﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤن اﻝﺒﻴﺌﺔ
اﻝﻤﺤﻴطﺔ .
ج -ﻫﻴﻜل اﻝدواﻓﻊ ﻝدى طرﻓﻲ اﻝﺼراع ودرﺠﺔ اﻝﺘﻌﺎرض ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .
د -اﻝﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﺼراع .
وﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج  :اﻝﻨﻤوذج اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ  ،ﻨظ ار ﻷن ﻫذﻩ اﻝﻀﻐوط واﻝﻘﻴود ﺘﺘﺴم
ﺒﺎﻝﺜﺒﺎت اﻝﻨﺴﺒﻲ أو اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺒطﻲء وﻴﻌﺘﺒر ﻤﻔﻴدا ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
اﻝﻤوﻗف اﻝﺼراﻋﻲ ﻝﺘﺴﻬﻴل أﻨﻤﺎط ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .
 ﻨﻤوذج اﻝﻨظم  :اﻷﺴﺎس اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻪ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻫو أن اﻝﺼراع ﻴﻤﻜن أنﺘﻜون ﻝﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وأﺨرى ﺴﻠﺒﻴﺔ  ،وﻴﺘوﻗف ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ وﻴﺘﻜون
)(1

ﻨظﺎم اﻝﺼراع ﻤن ﺜﻼث ﻋﻨﺎﺼر ﻫﻲ

:

)(1

– أحمد بن محمد بن مھدي الخالدي  :أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية لمدينة مكة المكرمة
وعالقتھا بالروح المعنوية للمعلمين من وجھة نظرھم  ،رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط  ،جامعة أم القرى السعودية ،
 ، 2008غير منشورة  ،ص ص . 20-19
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أ -ﻤدﺨﻼت اﻝﻨظﺎم وﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎدر اﻝﺼراع  ،وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﻨﺎدرة
 ،وﺘﻌﺎرض اﻷﻫداف .
ب -اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻝطرق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺼراع .
ج -ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺼراع ﺴواء أﻜﺎﻨت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أم ﺴﻠﺒﻴﺔ وﻴﻔﻴد
)(1

ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر اﻷﺴﻠوب اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺼراع

.
)*(

اﻝﺸﻜل رﻗم ) (8ﻴوﻀﺢ ﻨﻤوذج اﻝﻨظم ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺼراع
مدخــــــالت

معالجـــــــــة

مخرجات

Input

Process

Out put

تغذية عكسية
Feed back

)(1

 أحمد بن محمد بن مھدي الخالدي  :نفس المرجع السابق  ،ص . 20)*(
– محمود سلمان العميان  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 378
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اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث  :أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وأطراﻓﻪ
 -1أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﻴﻨﺸﺄ اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﺒﻌﻀﻬﺎ أﺴﺒﺎب
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔرد وﺒﻌﻀﻬﺎ أﺴﺒﺎب ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ظروف اﻝﻤﻨظﻤﺔ وظروف
ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨوﺠز ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب :
أوﻻ  :اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﺼراع :
وﺘرﺠﻊ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب إﻝﻰ ﺨﺼﺎﺌص ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻔرد واﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ وﻤرﻜزﻩ اﻝوظﻴﻔﻲ
وأﻫﻤﻬﺎ :
 اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺤﻘد واﻝﻀﻐﻴﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻤﻴز اﻝﻐﻴر ﻋﻨﻪ ﺒﺒﻌض اﻝﻤزاﻴﺎ واﻝﺼﻔﺎت . ﺴوء إدراك اﻝﻔرد ﻝﺴﻠوﻜﻪ ودواﻓﻌﻪ وﺴوء ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻸﻤور . اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻴﺌﺔ ﺒﻴن اﻝﻔرد واﻵﺨرﻴن . اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌص اﻵﺨـ ـ ـرﻴن . ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻔرد وﺼﻔﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌص اﻵﺨرﻴن . اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝدوﻨﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗد ﻴدﻓﻊ اﻝﻔرد ﻝﻠﺤط ﻤن ﺸﺄن اﻵﺨرﻴن .)(1

 -اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌدواﻨﻴﺔ واﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒﻤﻌﺎﻨﺎة اﻵﺨ ـ ـرﻴن

.

ﺜﺎﻨﻴﺎ  :اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺼراع :
أ -إﺨﺘﻼف اﻷﻫداف وﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ :
إن ﻜﺎﻓﺔ اﻷﻗﺴﺎم واﻝﺸﻌب واﻝوﺤدات اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝواﺤدة ،
ﻴﻌﻤﻠون ﺴوﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ  ،إﻻ أﻨﻪ ﻴﺤﺼل أﺤﻴﺎﻨﺎ
ﺘﻌﺎرض وﻋدم اﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف داﺨل اﻝﻘﺴم اﻝواﺤد أو ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻷﻗﺴﺎم
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺴم إدارة اﻹﻨﺘﺎج واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
)(1

– أحمد ماھر  :مرجع سبق ذكره  ،ص. 13
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ﻤن أدوات وﻤﻌدات وﻤﺎدة أوﻝﻴﺔ ﺒﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ إﻻ أن اﻹدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗد ﻴﺘوﻓر ﻝدﻴﻬﺎ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ وﺒﺎﻝﺠودة اﻝﺘﻲ
ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤدﻴر اﻹﻨﺘﺎج  ،ﻜذﻝك أن ﻤدﻴر اﻹﻨﺘﺎج ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺘﻘدﻴم ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺴﻠﻊ
اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ  ،ﻝﻜن ﻤدﻴر اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺠودة ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﺒﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ
دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤراد إﻨﺠﺎزﻫﺎ وﻫﻜذا ﻨﺠد ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺴﻌﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝوﺤدات
واﻝﺸﻌب واﻷﻗﺴﺎم ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎم  ،إﻻ أن اﻝﺘﻌﺎرض ﺒﻴن ﺴﺒل إﻨﺠﺎز
ﻜل ﻗﺴم أو ﺸﻌﺒﺔ ﻝﻸﻫداف اﻝﻤراد إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻴدﻋوﻩ أﺤﻴﺎﻨﺎ أو ﻋدم اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ اﻵﺨر
)(1

وﻫﻜذا ﻴﺤﺼل اﻝﺼراع ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ

.

ب -اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺤددة :
ﻻ ﺘوﺠد ﻤﻨظﻤﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤوارد ﻏﻴر ﻤﺤدودة وﻝذﻝك ﻴدور اﻝﺼراع ﺤول ﺘﻘﺴﻴم
اﻷﻤوال ﺒﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝواﺤد  ....وﺘزﻴد ﺤدة اﻝﺼراع ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻻﻋﺘﻘﺎد ﻜل طرف أﻨﻪ أﺤق ﺒﺘﻠك اﻝﻤوارد ﻤن ﻏﻴرﻩ وأﻨﻪ اﻷﻜﺜر ﻤﺼداﻗﻴﺔ وﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
اﻝﻌﻤل .
ﻝذﻝك ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻐرب أن ﻴؤدي ذﻝك إﻝﻰ ﺼراع طوﻴل اﻷﻤد  .....وﻜذﻝك ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘوى اﻷﻓراد داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻴﺤدث اﻝﻨزاع ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘب ﻤﻌﻴن أو ﺘرﻗﻴﺔ أو
ﺘﻜرﻴم  ....ﻻﻋﺘﻘﺎدك ﺒﺄﻨك اﻷﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘب ﻓﺨم وﺘرﻗﻴﺔ ﻤﺎ  ،وﻤن ﻫﻨﺎ
)(2

ﻴﺒدأ اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻷﻓراد

.

ج -ﻏﻤوض أو ﻋدم وﻀوح اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻫﻲ اﻝﺘزام أو ﺘﻌﻬد ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻷن ﻴؤدي واﺠﺒﺎﺘﻪ
وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺼﻴﻎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺤﻴث ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴؤدي ﺴوء اﻝﻔﻬم او
ﻋدم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﺒدﻗﺔ إﻝﻰ ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎب أﻤﺎم ﻤﺸﻜل ﺘﻬرب ﺒﻌض اﻝﺠﻬﺎت ﻤن
)(1

– خضير كاظم حمود  :السلوك التنظيمي  ،دار الصفاء للنشر والتوزيع  ،ط ، 1عمان األردن  ، 2002 ،ص . 382
)(2
– أيمن عبد القادر عبد الرحيم راضي  :مرجع سبق ذكره ص . 34
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ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ  ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﻔﺸل واﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷداء ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺼراع
أﻤر واﻗﻊ  ،ﻓﺎﻝﺼراع ﻗد ﻴﺘﺄﺠﺞ ﺒﺤﺠﺔ ن اﻝطرف اﻷول ﻗد دﻓﻊ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻝﻴﺴت ﻤن
اﺨﺘﺼﺎص وﻻ ﻤن ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝطرف اﻝﺜﺎﻨﻲ  ،ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫذا اﻝﺨﻴر ﺘﺤت ﻋﺒﺊ
)(1

ﻜﺒﻴر

.
وﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﺤور ﺒدورﻩ ﻨوﻋﺎ ﻤن ﻤﺒررات اﻝﻨزاع ﺒﻴن اﻝرؤﺴﺎء

واﻝﻤرؤوﺴﻴن  ،وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤرص اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻴﻔوض ﻝﻬم اﻝرؤﺴﺎء ﺒﻌﻀﺎ
ﻤن اﻝﺴﻠطﺎت ﻜﺄﺴﺎس ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤروﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل  ،وﻝﺘدﻋﻴم ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬم وطﺎﻗﺎﺘﻬم
اﻹﺒداﻋﻴﺔ  ،وﻴظل اﻝرؤﺴﺎء ﻤﺘﺸﺒﺜﻴن ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻴن أﻴدﻴﻬم  ،إﻤﺎ ﻝﻌدم اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ
)(2

ﻤرؤوﺴﻴﻬم  ،أو ﺨوﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔوذﻫم وﻤﻜﺎﻨﺘﻬم أو ﻏﻴر ذﻝك

.

د -اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ :
وﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻓراد أو اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻌﻀﻬم
ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬم وﻨﺸﺎطﺎﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ أو اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ  ....اﻝﺦ
ﻓﻤﺜﻼ أن ﻗﺴم اﻝﺘﺴوﻴق ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻗﺴم اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﺴﻠﻊ ذات اﻝﺠودة
اﻝﻤرﻤوﻗﺔ واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺼور اﻻﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻲ
أداء اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت واﻝﻨﺸﺎطﺎت ذات أﺜر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﺸﺘداد ﺤدة اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﻘﺎﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬم
)(3

أﺜﻨﺎء أداء اﻝواﺠﺒﺎت واﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

.

وﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻜﺎل ﻝﻼﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ :
 اﻻﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ  :ﺤﻴث ﻻ ﻴﺘطﻠب ﻫذا اﻝﻨوع وﺠود ﺼﻼت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺒﺎدلﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻌﻤل  ،ﻓﺘؤدي ﻜل واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ أدوارﻫﺎ أو ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻐل  ،إﻻ
إن إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴم ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ أداء أو إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜل اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻪ

)(1

– عبد المعطي عساف  :السلوك اإلداري والتنظيمي في المنظمات المعاصرة  ،المكتبة الوطنية  ،عمان األردن  ، 1993 ،ص . 249
)(2
 أيمن عبد القادر عبد الرحيم راضي  :مرجع سبق ذكره ص . 34)(3
– خضير كاظم حمود  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 381
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واﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺼراع ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺘﻜون ﻤﺤدودة ﻨﺴﺒﻴﺎ وﻴﻤﻜن ﻝﻺدارة أن
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ٕواﺠراءات ﻨﻤطﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﺤد ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺘﻌﺎرض .
 اﻻﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ  :وﻴوﺠد ﻫذا اﻝﻨوع ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷوﻝﻰﻫﻲ ﻤدﺨﻼت ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺒدوﻨﻬﺎ ﻴﺼﻌب اﻝﺒدء ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم،
واﺤﺘﻤﺎل وﺠود اﻝﺼراع ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻝظروف ﺘﻜون ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ وﻴﺴﺘﻠزم ذﻝك ﺘدﺨل
اﻹدارة ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺠﻴدة ﻝﻔﻨون اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﻨﺴﻴق .
 اﻻﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ  :ﻴﺘطﻠب ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد أن ﺘﻜون ﻤﺨرﺠﺎت ﻜلﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤدﺨﻼت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴم  ،واﺤﺘﻤﺎل وﺠود
اﻝﺼراع ﺘﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ذات اﻻﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻤن
اﻹدارة ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻨون اﻻﺘﺼﺎل واﺘﺨﺎذ
اﻝﻘ اررات وﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت

)(1

.

ﻫـ -أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ :
ﺘﻌﺘﺒر أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻤن أﻫم اﻝﻤﺼﺎدر اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼراع
داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻼت ﺼراع أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 ﺘﻨﺎﻓس أﻨظﻤﺔ اﻝﺤواﻓز  :إن ﺘﺼﻤﻴم أﻨظﻤﺔ اﻝﺤواﻓز واﻝﻤﻜﺎﻓﺂت واﻝﺘرﻗﻴﺎتواﻻﻨﺘداﺒﺎت  ...اﻝﺦ ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺠﻬزة ﻗد ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤل  ،ﻜﻤﺎ أن
ﺘوزﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﺤواﻓز ﻗد ﻴﻘود إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﺨﻼﻓﺎت واﻝﺼراﻋﺎت ﺒﻴن ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤل أو
أﻗﺴﺎم اﻝﻤﻨظﻤﺎت .
 اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘدﻤﻴرﻴﺔ ﻷﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ  :ﺘﺴﺎﻫم أﻨظﻤﺔ ٕواﺠراءات ﺒﻌض ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌﻤلﺒطرﻴﻘﺔ أو ﺒﺄﺨرى ﻓﻲ إﻴﺠﺎد اﻝﺼراع داﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم واﻹدارات ﺴواء
ﺒﺎﻷﻨظﻤﺔ أو اﻹﺠراءات أو أﺴﺎﻝﻴب اﻹدارة واﻹﺸراف أو اﻝﺘوﺠﻴﻪ.
)(1

– جمال الدين المرسي  ،ثابت إدريس  :السلوك التنظيمي – نظريات ونماذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك في المنظمة – الدار
الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 2002 ،ص ص . 489-487
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 اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﺤﻔﻴز ودﻓﻊ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن  :وﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻗد ﺘدﻓﻊإﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻷداء وﻝﻜن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗد ﺘﻘود أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻝﻰ وﺠود اﻝﺼراع داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ).(1
و -ﻋدم ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨظﺎم اﻻﺘﺼﺎل :
ﻤﻌظم اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺘﻌود إﻝﻰ ﺴوء اﻝﻔﻬم أو ﻋدم وﻀوح ﺨطوط اﻻﺘﺼﺎل
وﻗﻨواﺘﻬﺎ وﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻷﻓراد واﻝﺘﺨﺎطب اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم  ،ﺒﻌﻀﻬم
اﻝﺒﻌض أو ﺒﻴﻨﻬم وﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻴد ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن
اﻝﻤﺨﺎطر وﻴﺠﻨب اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹدارﻴﺔ ﻤﺎ ﻗد ﻴﺘرﺘب ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ وﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت
اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺘﺼﺎل اﻹداري  ،اﻝﻔرو ﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻓﻘد ﻴﺨﺘﻠف اﻷﻓراد ﻓﻲ
ﻤﺴﺘوى إدراﻜﻬم ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل وﻗد ﻴﺨﺘﻠف اﻷﻓراد ﺒﺎﺨﺘﻼف اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم وﺘﺘﻀﻤن
)(2

اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت  :اﻻﻨطواء  ،ﺤﺒس اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ  ،اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺨطﻲ ﺨطوط اﻝﺴﻠطﺔ

.

ﻜﻤﺎ أورد " أﺤﻤد ﻴوﺴف أﺤﻤد اﻝﻠوح " ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼراع:
 اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻨﻔﺴﻲ  :ﺤﻴث ﻴﺨﺘﻠف اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻤﻴوﻝﻬم ودواﻓﻌﻬم واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬمﻓﻲ ﻤواﻗف وﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ .
 ﻋﺎﻤل اﻝﺴﻠطﺔ  :أي ﺘرﻜز اﻝﺴﻠطﺔ وﻋدم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ  ،وﻫذا ﻴؤدي إﻝﻰ اﻹﺴﺎءة ﻓﻲاﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴﻤﺘﻠﻜوﻨﻬﺎ .
 ﻋﺎﻤل اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ  :ﺘﻔﻀﻴل اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ . اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  :اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻤﺘﻼك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔﻝﻸﻓراد .
 اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺒﻴﺌﻲ  :اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻤذاﻫب واﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻝﻘﻴم اﻝذاﺘﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . اﻝﻌﺎﻤل أﻝﻤﻨظﻤﻲ  :أي اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ  ،ﻓﺎﻷﻓراد ﻴﺘواﺠدون ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ)(3

ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫذا ﻴﺠﻌل أﻫداﻓﻬم وﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
)(1

.

– ناصر محمد العديلي  :إدارة السلوك التنظيمي  ،معھد اإلدارة العامة  ،ط ، 1الرياض السعودية  ، 1993 ،ص . 343
)(2
– أحمد السيد كوردي  :الصراع التنظيمي  www.ahmed kordy.blogspot.com ،األربعاء  01فيفري . 2012
)(3
– أحمد يوسف أحمد اللوح  :مرجع سبق ذكره ص . 49
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)*(

اﻝﺸﻜل رﻗم )  ( 9ﻴوﻀﺢ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻠﺼراع
التفسيرات الخاطئة
االتصاالت السيئة

التنافس للحصول على
رصيد أكبر
الصراع
الشخصي

االعتماد المتبادل

الواقعية الساذجة

غموض المسؤولية
ومجال السلطة

وأرﺠﻊ " اﻝﻌﺘﻴﺒﻲ " إﻝﻰ وﺠود  43ﺴﺒﺒﺎ ﻤن أﺴﺒﺎب اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ
اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ :
)**(

ﺠدول رﻗم )  ( 6ﻴوﻀﺢ أﺴﺒﺎب اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
اﻝﺴﺒــــــــب

اﻝﺴﺒـــــــــب
1

طﺒﻴﻌﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات

 12ﻀﻌف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت

2

ﻋدم وﻀوح اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت

 13اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ

3

ﻋدم وﻀوح اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت

 14ﺘﻌﺎرض اﻷﻫداف

4

ﻤﺤدودﻴﺔ اﻝﻤوارد

 15ﺘﻐﻴرات اﻝﺒﻴﺌﺔ

5

ﻀﻌف اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ

 16اﺨﺘﻼف ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷداء

6

ﻀﻌف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ

 17اﺨﺘﻼف اﻷﻨﺸطﺔ

7

ﻀﻌف اﻻﺘﺼﺎل

 18اﺨﺘﻼف اﻝﻤراﻜز اﻹدارﻴﺔ

8

ﻀﻌف اﻝﺘﻨﺴﻴق

 19اﻝطﻠب اﻝﻤﺘزاﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن

9

اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ

 20ﻀﻌف اﻻﻝﺘزام اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ

10

اﻻﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ

 21اﺨﺘﻼف اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت

11

ﺼراع اﻝﻬدف

 22ﺼراع اﻝدور

)*(

– المصدر  :زھير بوجمعة شلبي  ،مرجع سبق ذكره ص . 114
)**(
– المصدر  :طارق موسى العتيبي  :مرجع سبق ذكره ص . 39
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23

ﻏﻤوض اﻝدور

 34اﻝﻨﻤط اﻝﻘﻴﺎدي

24

اﺨﺘﻼف اﻝﻘﻴم

 35ﻀﻌف اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ

25

اﺨﺘﻼف اﻝﺴﻤﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ

 36اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻹدارات اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ وظﻴﻔﻴﺎ

26

اﺨﺘﻼف اﻹدراك

 37اﻝﺘﻔﺎوت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن

27

اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻬﻴﺒﺔ

 38اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻷداء

28

اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻨﻔوذ

 39طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن

29

اﻹﺤﺒﺎط

 40اﻷﺴﻠوب اﻹﺸراﻓﻲ

30

ﺘﺸﺎﺒك اﻝﻌﻼﻗﺎت

 41اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝوظﻴﻔﻲ

31

ﻀﻌف اﻝﺤواﻓز

 42اﺨﺘﻼف اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ

32

ﻜﺒر ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ

 43ﺘﻔﺎوت اﻝﻤراﻜز اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن

33

ﻋدم اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن

 -2اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺤددة ﻝﻠﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﻴرى "أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور" ﺒﺄن ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺼراﻋﺎت وﻤﺎ ﻴط أر
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴرات  ،ﻓﻬﻨﺎك ﻤواﻗف اﻝﺼراع اﻝﺘﻲ ﺘﺒدأ ﺒﺨﻼف ﻋﻠﻰ أﻤور ﺒﺴﻴطﺔ ﺜم
ﺘﺘﺴﻊ ﻝﺘﺸﻤل ﺠواﻨب أﺨرى  ،وﻫﻨﺎك ﻤواﻗف اﻝﺼراع اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼﺎﻋد ﻓﻴﻬﺎ ﺤدة اﻝﺼراع
ﺒﻴن اﻷطراف ﺒﺴرﻋﺔ وﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻬﺎ اﻷطراف أﺴﺎﻝﻴب ﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ أﻀ ار ار ﻜﺒﻴرة
ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض أو ﺘﺠﻌل اﻻﺘﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻏﻴر ﻤﻤﻜن ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ،ﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك
ﻤواﻗف ﻤن اﻝﺼراع اﻝﺘﻲ ﺘظل ﻓﻲ داﺌرة ﻤﺤدودة وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﻌﺎون واﺘﻔﺎق اﻷطراف ﻋﻠﻰ
ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﻤن ﺘﻨﺎﻗض .
وﻴذﻜر " ﻋﺎﺸور " ﺒﺄن ﻫﻨﺎك أرﺒﻌﺔ ﻋواﻤل ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر
ﻓﻲ أطراف اﻝﺼراع وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻤدى ﺤدﺘﻪ وﻫﻲ :
أ -إدراك اﻷطراف ﻝﺤدة اﻝﺼراع وأﺜﺎرﻩ  :ﻓﻜﻠﻤﺎ أدرﻜت أطراف اﻝﺼراع أن ﻤدى
اﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴ ار وأن اﻝﻀرر واﻝﺨﺴﺎرة اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻠﺤق ﺒﻬم ﻤن ﺠراء ﻤواﻗف اﻝطرف
اﻵﺨر ﻜﺒﻴرة ﻜﻠﻤﺎ زاد ﻫذا ﻤن اﺤﺘﻤﺎل اﺘﺨﺎذﻫم ﻝﻤواﻗف ﻤﺘطرﻓﺔ ﻤن اﻝﺼراع .
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ب -ﻗوة أطراف اﻝﺼراع :
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻘوة اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ أﺤد أطراف اﻝﺼراع ﻜﺒﻴرة  ،ﻜﻠﻤﺎ زاد ﻫذا ﻤن
اﺤﺘﻤﺎل اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘوة  ،إﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻌﻴدﻩ أو ﻓﻲ إرﻏﺎم اﻝطرف اﻵﺨر ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم
ﺘﻨﺎزﻻت .
ج -ﺴﻠوك اﻷطراف اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺼراع :
أي ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﺴﻠوك ﻜل طرف ﻤن اﻷطراف  ،ﻓﻘﻴﺎم واﺤد ﻤن اﻷطراف ﺒﺎﻝﻨﻴل
ﻤن اﻝطرف اﻵﺨر  ،ﻓﻬذا ﻴدﻋو ﻻﺴﺘﺨدام اﻵﺨر أﺴﺎﻝﻴب أﻜﺜر ﻋدواﻨﻴﺔ .
د -ﺸﺨﺼﻴﺔ أطراف اﻝﺼراع :
ﺤﻴث ﺘﺘﺄﺜر اﻻﺴﺘراﺘﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ أطراف اﻝﺼراع ﺒﺼﻔﺎﺘﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
 ،ﻓﺎﻷﻓراد ذوي اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻝﺠﻤود اﻹدراﻜﻲ ﻓﻬم ﻴﻤﻴﻠون إﻝﻰ
ﺘﺼﻌﻴد اﻝﺼ ارع ﻜﻤﺎ أن اﻷﻓراد ﻤن ذوي ﺼﻔﺎت ﻋدم اﻝﺜﻘﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨدﻤون
أﺴﺎﻝﻴب اﻨﺘﻘﺎﻤﻴﺔ واﺴﺘﻐﻼﻝﻴﺔ  ،أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺎﻝﻤون واﻝﻤﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن ﻓﻴﺴﺘﺨدﻤون
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ).(1
وأﻀﺎف ﻜل ﻤن " ﻫرﺴﻲ وﻜﻴﻨﻴث " ﻋﺎﻤﻼ ﺨﺎﻤﺴﺎ وﻫو :
و -إدراك أطراف اﻝﺼراع ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬم :
ﺤﻴث ﻜﻠﻤﺎ أدرك أطراف اﻝﺼراع أن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬم ﻜﺒﻴر ﻜﻠﻤﺎ ﺤد
ﻫذا ﻤن اﺤﺘﻤﺎل اﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻝﻴب ﻋدواﻨﻴﺔ ﻤﺘطرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺼراع  ،وزاد ﻤن اﺤﺘﻤﺎل
اﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻔﺎوض ﺴﻠﻴﻤﺔ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻌﺎون ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤﺼر اﻝﺼراع
)(2

ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻀﻴق

.

)(1

– أحمد صقر عاشور  :السلوك اإلنساني في المنظمات  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 1990ص . 267
)(2
– أحمد يوسف أحمد اللوح  :مرجع سبق ذكره ص . 46
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 -3ﻤﺤﺎور اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :

وﻤن اﻝﻤﺤﺎور اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤوﻝﻬﺎ اﻝﺼراﻋﺎت ﻨذﻜر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
أ -ﻤﺤور اﻝﻘﻴم واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت :
ﺘﻤﺜل اﻝﻘﻴم أﻫم ﻤﺤور ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ أو اﻝﻔرد اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﻨوﻋﻴﺔ
واﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزة  ،وﻨظ ار ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن ﻤﻌظم ﺤﺎﻻت اﻝﺼراع
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺘﻌود إﻝﻰ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺤول اﻝﻘﻴم  ،وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘﻴم
اﻝﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ أو اﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ  ،أو اﻝﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة  ،وﻤرد ﻫذا اﻝﺼراع أن ﻫذﻩ
اﻝﻘﻴم ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻹطﻼق وﺘرﻓض اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ  ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﻤﺴﺎوﻤﺔ  ،وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن
اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ ﻗوﻴﺎ ﻜﻠﻤﺎ زادت اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺼراع  ،وﻤﻊ ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺘظل ﺘؤﻜد
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﻴم وﻝﻜن ﻀﻤن ﺸرطﻴن ﻫﻤﺎ :
أوﻻ  :ﻋدم اﻝﺘﻌرض ﺒﻴن ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﻴم واﻝﻘواﻋد اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ٕ ،واذا ﺤﺼل ﺘﻌﺎرض ﻓﻼﺒد
ﻤن ﺘرﺠﻴﺢ اﻷﺨﻴرة ﺘرﺠﻴﺤﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻤﻘﻨﻌﺎ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘوﺤﻴد اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺒﻴن اﻝﻘﻴم اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،وذﻝك ﺒﺄﻴﺔ أﺴﺎﻝﻴب
ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺘﻌﺒوﻴﺔ أو ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ  ،وذﻝك ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻤﺤو ار ﻝﻼﺨﺘﻼف أو
اﻝﺼراع .
ب -ﻤﺤور اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ :
ﺘﺘﻌدد اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹدارﻴﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﺘﻌدد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬم
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻓﻜل ﺸﺨص أو ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ أو اﻝﻐﻴر رﺴﻤﻴﺔ ﻴﻤﺘﻠك
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ أو طﻤوﺤﺎﺘﻬﺎ

)(1

 ،وﻴظل ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن

ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ اﻷﺸﺨﺎص اﻵﺨرون أو اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻷﺨرى  ،وأن ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻴﻤﺜل ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر اﻷﺴﺒﺎب اﻷوﻝﻰ ﻝﺤﺎﻻت اﻝﻨزاع
اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻗد ﻴدﻓﻊ ﻜل طرف إﻝﻰ ﺤﺸد ﻨﻔوذﻩ ﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻝطرف اﻵﺨر ،
)(1

– عبد المعطي عساف  :مرجع سبق ذكره ص ص . 215-214
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وﻫﻨﺎ ﺘﺼﻴر اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻤﻬددة ﺒﺎﻝﺘﻔﻜك واﻻﻨﻬﻴﺎر وﺘزداد ﺨطورة اﻷﻤر ﻋﻨدﻤﺎ
ﻴﺤدث اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ وﺒﻴن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ
وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ  ،وﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﺈن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺴﺘﻘﻊ ﻓرﻴﺴﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري اﻝﻤﺤﻘق وﻝﺘﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻫﻨﺎك
اﺘﺠﺎﻫﺎن ﻋﻼﺠﻴﺎن ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ وﻫﻤﺎ :
اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷول  :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺒدأ ﺘرﺠﻴﺢ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌرﻀﺎن .
اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ  :وﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺒدأ ﺘوﺤﻴد اﻷﻫداف واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ
إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ واﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ .
ج -ﻤﺤور اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ واﻝﻬﻴﺒﺔ :
وﻫو ﻴﺨﺘص ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ  ،وﻴﻌود ذﻝك ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ أن
اﻝﻘﻴﺎدات اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻜون ﻗد ﺘﻤﻜﻨت ﻤن إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ
واﺘﺠﻬت ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ إﻝﻰ ﻤوﻗﻊ اﻷوﻝوﻴﺔ اﻷوﻝﻰ.
وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ واﻝﻬﻴﺒﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤوﻗﻊ اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻘوة ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ
ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴﺤﺘدم اﻝﻨزاع ﺒﻴن اﻝﻘﻴﺎدات اﻹدارﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤوﻗﻊ رأس اﻝﺴﻠطﺔ
ﻤن ﺠﻬﺔ  ،أو إﻝﻰ اﻤﺘﻼك اﻝﻘوة واﻝﻘدرة اﻝﻼزﻤﺘﻴن ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ أﻤﺎم ﺠﻤﻬور
اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن  ،أو أﻤﺎم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ،وﺒﺼورة ﺘﺴﺤب اﻝﺒﺴﺎط ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤن ﺘﺤت أﻗدام اﻝﺴﻠطﺔ
رﺴﻤﻴﺎ وﺘﻠك ﻓﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻤﻌرﻜﺔ ﻤن أﺸد اﻝﻤﻌﺎرك ﻀراوة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة  ،وأﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨزاع اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﻴن واﻹدارﻴﻴن
)(1

ﻨﻤوذﺠﺎ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻏﺎﻝﺒﺎ.

)(1

عبد المعطي عسا ف :المرجع نفسه  ،ص ص .217،216
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د -ﻤﺤور اﻝﻨﻔوذ :

وﻴﺒدو ﻫذا اﻝﻤﺤور ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹدارة اﻝوﺴطﻰ واﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻨﻔس اﻷﺜر واﻝﺨطورة
ﻝﻤﺤور اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ واﻝﻬﻴﺒﺔ  ،وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻤﻌظم اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
ﻴرﺒطون وﻴﺤددون ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم ﺒﺎﻝﻘﻴﺎدات اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺴك ﺒزﻤﺎم
اﻷﻤور ﻓﻲ ذﻝك  ،وﻴﺤﺎوﻝون ﻜﺴب ود ﺘﻠك اﻝﻘﻴﺎدات أو ﺘﺄﻴﻴدﻫﺎ ﻝﻴﻤﺘﻠك ﻗد ار ﻤن اﻝﻨﻔوذ
اﻝذي ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ وﻝو ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻵﺨرﻴن واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم ،
وأﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن ﻜل ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻤﻠق اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ٕوادارﺘﻨﺎ ﺘﺴﺘﻬدف
أﺼﻼ ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻬدف .
ﻫـ -ﻤﺤور اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت :
ﺤﻴث أن اﻝﻨزاع ﺤول اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻴﻜﺎد ﻴﻤﺜل واﺤدا ﻤن أﺴوأ ﻤﺎ ﺘواﺠﻪ
اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ  ،واﻝﻨزاع ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻴﺨﺘﻠف ﻤن
ﺸﺨص ﻵﺨر  ،وﻗد ﻴﻌﻠن أﺤد اﻷطراف اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ طرف آﺨر ﺒﺤﺠﺔ أن ﻤﺎ ﻴﻤﺎرﺴﻪ
اﻷﺨﻴر ﻫو ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝطرف اﻷول وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ  ،وﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﺤور ﺒدورﻩ
ﻨوﻋﺎ ﻤن ﻤﺒررات اﻝﻨزاع ﺒﻴن اﻝرؤﺴﺎء واﻝﻤرؤوﺴﻴن  ،وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤرص
اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻴﻔوض ﻝﻬم اﻝرؤﺴﺎء ﺒﻌض ﻤن اﻝﺴﻠطﺎت ﻜﺄﺴﺎس ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤروﻨﺔ
)(1

ﻓﻲ اﻝﻌﻤل

.

 -4أطراف اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﺘﺘﻌدد ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻤﻊ ﺘﻌدد اﻝﻌﻼﻗﺎت وﺘﺸﺎﺒﻜﻬﺎ ،
وﻗد ﻻ ﻴﻜون ﻤن اﻝﺴﻬل ﺤﺼر ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻻت وﺘﺤدﻴد أطراﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ،
وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻜﺒﻴرة واﻝﻤﻌﻘدة وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷطراف
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
 اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ  ،ﺒﻴن اﻝﻘﻴﺎدات اﻹدارﻴﺔ وﺒﻌﻀﻬﺎ)(1

 -عبد المعطي عساف  :مرجع نفسه ص ص . 218-217
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الصراع التنظيمي  ،األسباب واألساليب

 اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹدارة اﻝوﺴطﻰ  ،وذﻝك ﺒﻴن اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹدارة اﻝدﻨﻴﺎ  ،وذﻝك ﺒﻴن اﻝﻘﻴﺎدات اﻹﺸراﻓﻴﺔ وﺒﻌﻀﻬﺎ ،أو ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﺒﻌﻀﻬم .
 اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝرؤﺴﺎء واﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻋﺒر ﻤﺨﺘﻠف ﺨطوط اﻝﺴﻠطﺔ . اﻝﺼ ارع ﺒﻴن اﻹدارة واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدﻨﻴﺎ. اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﺨﺒراء واﻹدارﻴﻴن ﻋﺒر ﻤﺨﺘﻠف ﺨطوط اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻤﺸورة . اﻝﺼراع ﺒﻴن إدارة اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﻴن اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى)(1

 -اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ أو إدارﺘﻬﺎ وﺒﻴن ﺠﻤﻬور اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن

)(1

– طارق موسى العتيبي  :مرجع سبق ذكره ص . 14
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اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ  :أﺴﺎﻝﻴب واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 -1إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﻫﻨﺎك اﻋﺘراف ﻤن ﻤﻌظم اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻝﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻋﻠﻰ أن
اﻝﺼراع ﻫو ﺸﻲء ﻤﺤﺘوم وﻻﺒد ﻤﻨﻪ  ،وﻋدم وﺠود اﻝﺼراع ﻓﻲ أي ﻤﻨظﻤﺔ أو وﺠودﻩ
ﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻨﺨﻔض ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝرﻜود واﻨﻬﻴﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻊ اﻝزﻤن وأﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل وﺠود
اﻝﺼراع ﺒﺸﻜل ﻋﺎل ﻴؤدي إﻝﻰ ﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ أﻤﺎ اﻝﻤطﻠوب ﻓﻬو وﺠود اﻝﺼراع
ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺘدل  ،وﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف إدارة اﻝﺼراع ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻹﺼطﻼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﻨﻪ:
ﻝﻐﺔ  :ﻜﻠﻤﺔ إدارة ﻤﺄﺨوذة ﻤن ﻤﺼطﻠﺢ أدار  ،إدارة  ،أدار اﻷﻤر ﺘوﻝﻰ اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ
ﺤﺴن ﻋﻤﻠﻪ " أدار اﻝﻤؤﺴﺴﺔ " .
ﺼراع  :ﺨﺼوﻤﺔ وﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ،ﻨزاع  ،ﻤﺸﺎدة .
إدارة اﻝﺼراع  :ﺘوﻝﻲ اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن إدارة اﻝﺼراع وﺤﻠﻪ واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻪ ).(1
اﺼطﻼﺤﺎ  :ﻴﻌرف ﺒﺄﻨﻪ " اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺼراع وﻤواﺠﻬﺘﻪ
ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺴﻠوب اﻝﻤﻼﺌم ﺒﻌد ﻓﻬم أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع وأﺒﻌﺎدﻩ"

)(2

.

وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴزداد اﻝﺼراع ﻓﻲ ﻓﺘرات اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﺘطوﻴر واﻝﺼراع ﻫو ﺠزء ﻤن اﻝﺤﻴﺎة
اﻝﺒﺸرﻴﺔ  ،ﻜﻤﺎ أن ﻝﻠﺼراع ﺠواﻨب إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﺒﻨﺎءة ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻴﻘظﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
وﻴدﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤل واﻝﻨﺸﺎط واﻹﺒداع وطرح " ﻤﺎرش وﺴﻴﻤون " ( MARCH and
) SIMONأرﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺼراع:
 أﺴﻠوب ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ . اﻹﻗﻨﺎع)(1

– معجم المعاني الجامع  :نفس المرجع السابق .
)(2
– زياد المعشر  :الصراع التنظيمي  ،دراسة تطبيقية التجاھات المرؤوسين نحو أساليب إدارة الصراع في الدوائر الحكومية في
محافظات الجنوب باألردن  ،المجلة األردنية في إدارة األعمال  ، 2005 (1)2ص . 49
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 اﻝﻤﺴﺎوﻤﺔ أو اﻝﺘﺼﺎﻓق أي ﻋﻘد اﻝﺼﻔﻘﺎت . اﻝﺘﺤﺎﻝف أو اﻻﺌﺘﻼف ).(1أﻤﺎ " روﺒﻨز " ) (ROBBINSﻓﻘد ﻗدم ﺘﺴﻌﺔ ﺴﺒل ﻝﺘﻨﺎول اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
أ -أﺴﻠوب اﻻﻨطﻼق ﻤن أﻫداف ﻤﺸﺘرﻜﺔ  :أي أﻫداف ﺘﻬم اﻷطراف اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ وﻻ
ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻻ ﺒﺘﻌﺎون ﻜﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼراع .
ب -أﺴﻠوب ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻤوارد  :ﺤﻴث إن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺤدودة ﺘﻌد أﺤد أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ،ﻝذا ﻓﺈن اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻤوارد ﺴواء ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺎدﻴﺔ أو اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋد
ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺼراع .
ج -أﺴﻠوب ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت  :أي اﻝﻤواﺠﻬﺔ واﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ واﻝﺘرﻜﻴز
ﻝﻴس ﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﺨطﺊ وﻤن ﻋﻠﻰ ﺼواب ﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺤل.
د -أﺴﻠوب ﺘﺠﻨب اﻝﺼراع  :أي إﻫﻤﺎل اﻝﺼراع  ،وﻋدم اﻝﺘدﺨل ﻝﺤﻠﻪ وﻫو أﺴﻠوب ﺤل
ﻗﺼﻴر اﻝﻤد  ،ﻴﺘم ﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻪ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﻤواﺠﻬﺔ .
ﻫـ -أﺴﻠوب اﻝﺘﻬدﺌﺔ  :أي ﺘﻠﻴﻴن اﻝﻤوﻗف  ،وﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻝﺘﻘﻠﻴل
اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻷطراف اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ إﻝﻰ أدﻨﻰ ﺤد ﻤﻤﻜن .
و -أﺴﻠوب اﻝﺘﺴوﻴﺔ  :أي اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﺤل وﺴﻴط ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻝﺼراع.
م -أﺴﻠوب اﻹﻜراﻩ  :أي اﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻠطﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻝﻘوة ﻝﺤل اﻝﺼراع .
ن -أﺴﻠوب إﺠراء ﺘﻐﻴﻴر وﺘﺒدﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم  :وﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا
اﻷﺴﻠوب ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﺼراع ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋن ﺴﺒب ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﻔﻴد إﺠراء ﺘﺒﺎدل اﻝﻤوظﻔﻴن ﺒﻴن اﻷﻗﺴﺎم أو ﺘطوﻴرﻩ أو ﺘﻐﻴﻴر
)(2

ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻷﻓراد وﺨﻼﻓﻪ

.

)(1

– معن محمود عياصرة  ،مروان بني أحمد  :مرجع سبق ذكره  ،ص ص . 54-53
)(2
– سليمان بن إبراھيم النملة  :إدارة الصراع التنظيمي في المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية  ،رسالة دكتوراه غ م  ،جامعة
الملك سعود  ،السعودية  ، 2007 ،ص . 43
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وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨورد أﺤد اﻝﻨﻤﺎذج ﻹدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
)*(

ﺸﻜل رﻗم )  ( 10ﻴوﻀﺢ ﻤراﺤل إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
إدارة العناصر المشتركة
للصراع

محاولة تحقيق االحتياجات التابعة

) -تكامل (

) -سيطرة(

 مشاركة) -تسوية (

 -تنازل

 -تجنب

 ) -إرضاء (

 ) -إغفال (

نتائج الفاعليــــة
التنظيميــــة

تحديد أسباب الصراع

وﻗد ﻗدم ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻨﻤﺎذج ﻹدارة اﻝﺼراع وﻤﻨﻬم " رﺤﻴم " )( RAHIM
اﻝذي ﻗدم ﻨﻤوذﺠﺎ ﻴﺘﻜون ﻤن أرﺒﻌﺔ ﺨطوات ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﻜﻔﺎءة
وﻓﻌﺎﻝﻴﺔ وﻨوﺠز ﻫذﻩ اﻝﺨطوات ﻓﻲ :

)*(

– المصدر  :أحمد يوسف أحمد اللوح  :مرجع سبق ذكره ص . 52
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أ  -اﻝﺘﺸﺨﻴص :
ﺘﻌد ﺨطوة اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺼراع ﻤن أﻫم ﺨطوات ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻝﺼراع
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺤﻴث أﻨﻬﺎ اﻝﺨطوة اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤﻘدار اﻝﺼراع اﻝﻤوﺠود  ،وﻤدى ﺸدة
ﻫذا اﻝﺼراع وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺼراع  ،ﻻ اﻷﻋراض اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ
وﺘﺠري ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸﺨﻴص ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺼراع وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻼت اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ
ب -اﻝﺘدﺨل :
ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺼراع ﻤن ﺨﻼل إﺘﺒﺎع أﺴﻠوﺒﻴن ﻫﻤﺎ :
 اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  :ﺤﻴث ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﺨل اﻝﺴﻠوﻜﻲ ﺒﺘﻔﻌﻴل اﻻﺘﺼﺎل واﺘﺨﺎذاﻝﻘ اررات  ،واﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ  ،واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،وﺘﻌﻠم ﻜﻴﻔﻴﺔ
إدارة اﻝﺼراع .
 اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ  :وﺘﻌود إﻝﻰ إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب وﺘوﺼﻴف اﻝوظﺎﺌف وﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺘﺒﺴﻴطاﻹﺠراءات ﻝﻸﻨﺸطﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت واﻝﺘﺤدﻴث ﻓﻲ اﻷﺠﻬزة واﻝﻤﻌدات واﻵﻻت واﻝوﺴﺎﺌل
اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل  ،واﻝﺘﻌدﻴل ﻓﻲ ﻫﻴﻜل وﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،وﻜل ذﻝك ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ
اﻝﻜﻔﺎءة  ،ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒوا اﻝﻤﻨظﻤﺔ واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .
ج -اﻝﺼراع :
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﻴﺘم ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺼراع ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ
درﺠﺔ اﻝﺸدة اﻝﺘﻲ وﺼل إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺼراع ﺒﺸﻘﻴﻪ اﻝوظﻴﻔﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﻤل  ،واﻝوﺠداﻨﻲ
ﻏﻴر اﻝوظﻴﻔﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ  ،وﻗد ﻴﻜون ﻫذا
اﻝﺼراع ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻘدار ﺸدﺘﻪ ﻤن اﻝﻤﺘدﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ أو اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ وﻗد ﻻ ﻴﻜون
ظﺎﻫ ار ﻝﻠﻌﻴﺎن  ،وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﺼراع ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺸﺎرﺘﻪ ﻝﻠزﻴﺎدة ﻤن
درﺠﺔ ﺸدﺘﻪ أو اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ زﻴﺎدﺘﻪ ﻋن اﻝﺤد اﻝﻤﻌﻘول ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ
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ﻋﻠﻰ اﻝﺤد اﻝﻤﻌﺘدل ﻤﻨﻪ  ،وﻻﺒد ﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺤدة اﻝﺼراع اﻝوﺠداﻨﻲ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ اﻝذي
ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺔ واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن .
د -اﻝﺘﻌﻠم واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ :
ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻝﺼراع واﻝذي ﻴﺘطﻠب
وﺠود ﻗﺎﺌد إداري ﺒﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
واﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤرؤوﺴﻴن واﻝﻤﺜﻴر ﻝﻺﺒداع .
وﻻﺒد أن ﻴﺘﺒﻊ ﻜل ﺨطوة ﻤن ﺨطوات إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ ﺒﻬدف
)(1

ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ

.
)*(

ﺸﻜل رﻗم )  ( 11ﻴوﻀﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻋﻨد رﺤﻴم
التشخيص

قياسالصراع

الصراع

التدخــــــل

مقدار
الصراع

-العمليات

التعلم
والفاعلية

األفراد-الجماعات

أساليب
الصراع

البنية-التحليل

المنظمةالتغذية الراجعة

)(1

– معن محمود عياصرة  ،مروان بني أحمد  :مرجع سبق ذكره  ،ص ص . 57-56
)*(
– المصدر  :معن محمود عياصرة  ،مروان بني أحمد  :مرجع سبق ذكره ص . 57
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 -2أﺴﺎﻝﻴب إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :

ﻝﻘد رﻜزت ﻤﺨﺘﻠف أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎت
أطراف اﻝﺼراع وأﻨﻤﺎطﻬم أو ﻗﻴﻤﻬم وﻗد رﻜزت ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴل اﻝﻔرد
اﻝﻌﺎﻤل ﻝﻠﺴﻠوك اﻝﻤوﺠﻪ ﻝﻠﻌﻤل أو اﻝﺴﻠوك اﻝﻤوﺠﻪ ﻝﻸﻓراد أو اﻻﺜﻨﻴن ﻤﻌﺎ وﻫذا ﻤﺎ أﻓﺴﺢ
اﻝﻤﺠﺎل واﺴﻌﺎ ﻝوﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﻘﺎﺌﻠﺔ  ":إن ﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝطرف اﻝﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻝﺼراع أو
ﻷﺴﻠوب اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺼراع اﻝﻘﺎﺌم "
وﺘﺒدأ ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﺒﺘﺤدﻴد ﺒﻌدﻴن أﺴﺎﺴﻴن ﻫﻤﺎ :
)(1

 -ﺒﻌد اﻝﺘﻌﺎون  -ﺒﻌد اﻝﺤزم أو اﻝﺘﺸدد

وﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذﻴن اﻝﺒﻌدﻴن ﺨﻤﺴﺔ أﺴﺎﻝﻴب ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺼراﻋﺎت أو ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ :
)*(

اﻝﺸﻜل رﻗم )  ( 12ﻴوﻀﺢ أﺴﺎﻝﻴب إدارة اﻝﺼراع
التعاون

متشدد

التنافس

.

غير متشدد

التساھل

متعاون

التجنب

محاولة تحقيق المصالح الخاصة

التسوية

غير متعاون
محاولة تحقيق مصالح الطرف اآلخر

)(1

– بورغدة حسين  :إدارة الصراعات التنظيمية  ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  ،العدد  ، 2005 ، 5كلية العلوم االقتصادية
وعلوم التسيير  ،جامعة سطيف  ،ص . 152
)*(
– المصدر  :محمود سلمان العميان  ،مرجع سبق ذكره ص . 385
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وﻝﻺﺸﺎرة ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﻜﺘﻴﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹدارة
اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
أ -أﺴﻠوب اﻝﺘﻨﺎﻓس  ) :ﻤﺘﺸدد /ﻏﻴر ﻤﺘﻌﺎون (
وﻫو اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻝطرف اﻵﺨر ﺒﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻌزﻴز ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝطرف اﻷول ﻋﻠﻰ
ﺤﺴﺎب ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝطرف اﻵﺨر  ،أي ﻤﺤﺎوﻝﺔ طرف ﻤﺎ ان ﻴﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝطرف اﻵﺨر  ،واﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺴﻠوب ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل أو ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻫو ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺴﻴطرة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ  ،وﻫو ﻤوﻗف ﻴﺤﺎول ﻓﻴﻪ طرف ﻤﺎ
أن ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲء ) رﺒﺢ/ﺨﺴﺎرة (  ،وﻴﻌﺘﻤد ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻋﻠﻰ اﻝﻘوة ﺤﻴث
ﺘﺴﺘﺨدم أﻴﺔ ﻗوة ﺘﻌﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝك ﻝﻜﺴب ود اﻷﻓراد إﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒك .
وﺘﻌد اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎدﻝﺔ وﺘﻘدﻴم اﻝﺠزاءات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻘﻬر واﻝﻘوة ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ
ﻴﺸﻴﻊ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺴﻠوب .
وﻤن ﺒﻴن أﻫم اﺴﺘﺨداﻤﺎت أﺴﻠوب اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻨﺠد :
 ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝطوارئ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﺴرﻋﺔ واﻝﻌﻤل اﻝﺤﺎﺴم ﻀرورﻴﺔ . ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﺘﻐﻴرات ﻏﻴر ﺸﺎﺴﻌﺔ . ﻋﻨد ﺘﺠرﺒﺔ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻷﺨرى وﺘﺜﺒت ﻓﺸﻠﻬﺎ . ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ .ب -أﺴﻠوب اﻝﺘﺴﺎﻫل  ) :ﻏﻴر ﻤﺘﺸدد  /ﻤﺘﻌﺎون (
وﻫو ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻷﺴﻠوب اﻝﺴﺎﺒق  ،إذ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻴﺤﺎول طرف ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴق
ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝطرف اﻵﺨر ﺤﺘﻰ ٕوان ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ  ،وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ
ﺒﺄن ﻴﻜون ﻝطرف ﻤﺎ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻤوﻗﻔﻪ أﻤﺎم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝطرف اﻵﺨر .(01

(01

–بورغدة حسين  :نفس المرجع  ،ص ص . 153-152
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وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴرى ﺒﺄن أﺴﻠوب اﻝﺘﺴﺎﻫل ﻫذا إذا ﻤﺎ ﺘﺒﻨﺘﻪ إدارة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ،ﻝﻴس ﻀرورﻴﺎ
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌد ﻤؤﺸر ﻀﻌف ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔوﻴت أو إﻀﺎﻋﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺸﺄن ﺒﻌض
اﻷﻤور وﺘﺤﻘﻴق ﺒﻌض اﻷﻫداف  ،وﻝﻜن ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻓﺈﻨﻪ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺴن
اﻝﺘﺴﻴﻴر وﺠودﺘﻪ وﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬذا اﻷﺴﻠوب ﻨﺠد :
 ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت أﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔرد . ﻋﻨدﻤﺎ ﺘرﻴد إظﻬﺎر ﻗدر ﻤن ﺴﻌﺔ اﻝﻨﻔس . ﻋﻨدﻤﺎ ﺘرﻴد ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻵﺨرﻴن ﻋن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن وﺠﻬﺎت ﻨظرﻫم . ﻋﻨدﻤﺎ ﺘرﻴد أن ﻴﺘﻌﻠم اﻵﺨرون ﻤن اﺨﺘﻴﺎراﺘﻬم وأﻓﻌﺎﻝﻬم .ج -أﺴﻠوب اﻝﺘﺠﻨب  ) :ﻏﻴر ﻤﺘﺸدد  /ﻏﻴر ﻤﺘﻌﺎون (
ﻴﺘﻤﺜل ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ إﻫﻤﺎل اﻝﻔرد ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻪ وﻤﺼﺎﻝﺢ اﻵﺨرﻴن ﺒﺘﻔﺎدي أو
ﺘﺠﻨب ﻨﻘﺎط اﻝﺘﻌﺎرض أو اﻝﺼراع  ،ﺤﻴث ﻨﺠد ﻫﻨﺎك ﻤن اﻷﻓراد ﻤن ﻴرﻓﻀون اﻝدﺨول
ﻓﻲ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ،وﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذا اﻝﺘﺼرف ﻗد ﻴوﺼف
ﺴﻠوﻜﻬم ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻠوك ﺘﺠﻨﺒﻲ  ،واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻏﻴﺎب أو ﻋدم اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ أﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ أو
وﻀﻌﻴﺔ ﺼراﻋﻴﺔ  ،وﻋدم اﻻﻨﺨراط ﻫذا ﻴﺒرز ﻤن ﺨﻼل طرﻴﻘﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ :
 طرﻴﻘﺔ اﻻﻨﺴﺤﺎب . ﻋدم اﻝﺘﺼرف أو ﻋدم اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻝﺼراع .)(1

وﻤن أﻫم اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬذا اﻷﺴﻠوب ﻨﺠد

:

 إذا ﻜﺎن اﻵﺨرون ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﻜﻔﺎءة أﻜﺒر . إذا ﻜﺎن ﻜل طرف ﻓﻲ اﻝﺼراع ﻴﻌﺘﺒر أن اﻝﻤوﻀوع أﻤ ار ﺘﺎﻓﻬﺎ . إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﻠﻤوﻗف ﻨﻔﺴﻪ ﻗد ﻴﻜون ﻤدﻤ ار أو ﻤﻜﻠف ﻝﻠطرﻓﻴن . إذا ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻤوﻗف إﻴﻀﺎﺤﻲ . إذا ﻜﺎن اﻝطرﻓﺎن ﻴﺤﺘﺎﺠﺎن إﻝﻰ ﻓرﺼﺔ ﻝﻠﺘﻬدﺌﺔ .)(1

– بورغدة حسين  :المرجع نفسه  ،ص ص . 154-153
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د -أﺴﻠوب اﻝﺘﻌﺎون  ) :ﻤﺘﺸدد  /ﻤﺘﻌﺎون (
إن ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻴدﻋو إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺄﻤﻴن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝطرﻓﻴن اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﻴن
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﺎول ﻜل طرف ﺘﺄﻤﻴن أو ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝطرف اﻵﺨر وﻴﻤﺜل
ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻹدارة ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺼراع ﻋن طرﻴق إﻴﺠﺎد اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن
أطراف اﻝﺼراع ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ .
إن ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻴﺠﻌل ﻜل طرف راض ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ
ﻤن ﺨﻼل إﻴﺠﺎد ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼراع اﻝﻘﺎﺌم  ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜل طرف ﻴﺒﻴن ﻝﻠطرف
اﻵﺨر ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﺄﻜد ﻤن ﻨﻔﺴﻪ إزاء اﻝﻤوﻗف اﻝﻤﺘﺼﺎرع ﻋﻠﻴﻪ .
وﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬذا اﻷﺴﻠوب ﻨﺠد :
 اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺤﻠول اﻝوﺴط  ،وﻓﻲ ﻨﻔساﻝوﻗت اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت .
 اﻜﺘﺴﺎب ﺘﺠﺎرب وﻤﺸﺎﻋر أطراف أو أﺸﺨﺎص آﺨرﻴن ﻝﻬم وﺠﻬﺎت ﻨظروﺨﻠﻔﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
 ﻹظﻬﺎر اﻝﻨزﻋﺔ اﻻﺒﺘﻜﺎرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺒداﺌل ﻤﻌﺎ واﻝﺘﻲ ﻜﺎنﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﻻ ﻴﻔﻜر ﻓﻴﻬﺎ أي طرف ﺒﻤﻔردﻩ .
 ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺠذور اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻌرﻗل ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى)(1

اﻝطوﻴل

.

د -أﺴﻠوب اﻝﺘﺴوﻴﺔ ) اﻝوﺴط ( :
ﻴﺘﻤﻴز ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﺒﻤﺒدأ اﻷﺨذ واﻝﻌطﺎء ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺤل وﺴط وﺒﻘدر ﻤﻌﺘدل
ﻤن ﻜل اﻝﺤزم واﻝﺘﻌﺎون  ،ﻓﺎﻝﻤدﻴر ﻜﻤﻌﺎﻝﺞ ﻝﻠﺼراع ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤوﻗﻔﺎ وﺴطﺎ ﺒﻴن اﻝﺘﺸدﻴد
واﻝﺘﻌﺎون ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك أرﻀﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎون  ،وﻴﺒﺤث ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ أطراف
اﻝﺼراع ﻋن ﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻀﺎ اﻝﺠزﺌﻲ ﻝﻸطراف اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ  ،ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘرﻴب وﺠﻬﺎت
)(1

– بورغدة حسين  :المرجع نفسه  ،ص . 154
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اﻝﻨظر ﺒﻴن أطراف اﻝﺼراع  ،وﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺒﻜرة ﻤن اﻝﺼراع
ﻤﺜل  :اﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ وﻴﻤﻜن اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط إذا ﺘﺴﺎوت ﻗوة طرﻓﻲ
اﻝﺼراع  ،وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود طرف ﻗوي وآﺨر ﻀﻌﻴف ﻓﺈن أﺴﻠوب اﻝﺤل اﻝوﺴط ﻗد ﻻ
ﻴﻜون ﻓﺎﻋﻼ  ،ﻷن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘوي ﺴﻴﻌﺎرض اﻝﺤﻠول اﻝﻤطروﺤﺔ  ،وﻝﻜن ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام
)(1

ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺎﺠل ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ

.

 -3اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
ﺘﻌد " ﻤﺎري ﻓﻴوﻝﻴت " ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻷواﺌل اﻝذﻴن ﺤﺎوﻝوا وﻀﻊ إطﺎر ﻤﺘﻜﺎﻤل
ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺼراﻋﺎت ٕوادارﺘﻬﺎ وﻗد ﺘﻨﺎوﻝت ﺜﻼث طرق ﻫﻲ  :اﻝﺴﻴطرة ﺒﺘﻐﻠﻴب طرف
ﻋﻠﻰ اﻝطرف اﻵﺨر  ،اﻝﺘﺴوﻴﺔ وﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎزﻻت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن واﻝﺘﻜﺎﻤل
ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋن ﺤﻠول ﺘﻠﻘﻰ اﻹﺠﻤﺎع ﻤن ﻗﺒل أطراف اﻝﺼراع .
وﻋﻤوﻤﺎ ﻫﻨﺎك أرﺒﻊ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻹدارة اﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ :
إﺴﺘرﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺠﻨب :
ا
أ-
ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋن أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ أن ﻴﺴﺘﻤر
ﺘﺤت ظروف ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻤﺤﻜوﻤﺔ  ،ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺜﻼث أﺴﺎﻝﻴب ﻴﻤﻜن
إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ وﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 اﻹﻫﻤﺎل  :ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﺠﺎﻫل اﻝﻤوﻗف ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻤل أن ﺘﺘﺤﺴن اﻷﻤور ﻤن ﺘﻠﻘﺎءﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ  ،ﻴﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﻠوب إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗم اﻷوﻀﺎع وزﻴﺎدة ﺨطورﺘﻬﺎ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم ﺘﺤدﻴد أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع .
 اﻝﻔﺼل اﻝﺠﺴدي  :ﻴﺘم ﺒﺈﺒﻌﺎد اﻷطراف اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻗﺼد اﻝﺤدﻤن ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ .

)(2

)(1

– سليمان بن إبراھيم النملة  :مرجع سبق ذكره ص . 47
)(2
– محمد قاسم القريوتي  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 259
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 اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻤﺤدود  :أي اﻝﻔﺼل اﻝﺠزﺌﻲ ﻷطراف اﻝﺼراع إذ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬم ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲﻤواﻗف رﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘط.
ب -إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻬدﺌﺔ :
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻠطﻴف وﺘﺴﻜﻴن اﻝﺼراع ﻋن طرﻴق ﻤواﺴﺎة أطراف اﻝﺼراع ﺒﻐﻴﺔ
ﺘﻬدﺌﺘﻬم  ،وذﻝك ﻋن طرﻴق ﻝﻐﺔ ﻤؤﺜرة ﻹﻋﺎدة اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻴن اﻷطراف
اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ  ،وﺘﺴﻌﻰ ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻝﻰ ﻜﺴب اﻝوﻗت ﺤﺘﻰ ﺘﻬدأ اﻝﻌواطف
واﻨﻔﻌﺎﻻت اﻷطراف اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ وﺘﺨف ﺤدة اﻝﺼراﻋﺎت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﺘﺴوﻴﺔ
ﻨﻘﺎط اﻝﺨﻼف اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ وﺘرك اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﺘﺒﻘﻰ أو ﻴﺘﻨﺎﻗص ﺨطرﻫﺎ ﺒﻤرور اﻝوﻗت
وﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺎﻤل وﻫﻲ :
 أﺴﻠوب اﻝﺘﺨﻔﻴف  :ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺸﺄن ﻨﻘﺎط اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن أطراف اﻝﺼراع ،ٕواﺒراز أوﺠﻪ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ .
 أﺴﻠوب اﻝﺘﺴوﻴﺔ  :ﻋن طرﻴق اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻬﺎرات اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ أطراف)(1

اﻝﺼراع ﻝﻠﺘﺤرك ﻨﺤو إﻴﺠﺎد ﺤﻠول وﺴط وﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف

.

ج -إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة :
ﻴﺘم إﻨﻬﺎء اﻝﺼراع وﻓق ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤﻌرﻓﺔ أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع
أو ﺒدوﻨﻬﺎ  ،ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة ﻗﺼد إﻨﻬﺎء اﻝﺼراع ﺒﺄﺴرع ﻤﺎ ﻴﻤﻜن وﺘﺘم ﻤن
ﺨﻼل اﻷﺴﻠوﺒﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن :
 ﺘدﺨل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ  :وﻓق ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻴﺘدﺨل ﻤﺴﺌول أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤرﻜز أﻗوىوﻴﺄﻤر أطراف اﻝﺼراع ﺒﺈﻨﻬﺎﺌﻪ ٕواﻻ ﺘﻌرﻀوا ﻝﻠﻌﻘﺎب وﺘﻜون ﻝﻪ ﻜل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﻓﻲ
اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺤل اﻝذي ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﺴب واﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤب رﻓض ﺘطﺒﻴق اﻷواﻤر .

)(1

– بورغدة حسين  :مرجع سبق ذكره ص . 155
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 اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  :وﻓق ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻴﺘم إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝﻘوى ﺒﻴن أطراف اﻝﺼ ارع  ،ﺤﻴث)(1

ﻴﺒﺤث ﻜل طرف ﻋن اﻝﻨﻔوذ واﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت ﻹﻨﻬﺎء اﻝﺼراع ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ

.

د -إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤواﺠﻬﺔ :
وﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘم إدارة اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ وﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤوﻗف ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ
اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺼراع وذﻝك ﺒطرح اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف أطراف اﻝﺼراع وﻤﺤﺎوﻝﺔ
اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬم وﺘطﺒق ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜطرق ﻝﻠﻤواﺠﻬﺔ وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :
 ﺘﺒﺎدل اﻝﻤوظﻔﻴن  :أي زﻴﺎدة اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺘﺒﺎدلاﻝﻌﻤﺎل واﻝﻤوظﻔﻴن ﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝزﻤن ﻷن ﻫؤﻻء اﻝذﻴن ﺘم ﺘﻐﻴﻴرﻫم ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼب أو
وظﺎﺌف أﺨرى ﺴﻴﺘﻌرﻓون ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى وﻴﻨﻘﻠوا اﻨطﺒﺎﻋﺎﺘﻬم وأﻓﻜﺎرﻫم ﻋﻨﻬﺎ
إﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬم اﻷﺼﻠﻴﺔ .
 اﻷﻫداف اﻝﻌﻠﻴﺎ أﻫداف ﻤﺸﺘرﻜﺔ  :وﻫﻲ اﻷﻫداف ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺼوى اﻝﺘﻲﻴﺘطﻠب ﻤن اﻷﻓراد اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﺘرﻜﻴز اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻘﺎء واﺴﺘﻤرار
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ.
 أﺴﻠوب ﻋﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻝﺤل اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻋن طرﻴق اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ :واﻝﻐرض ﻤن ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻫو إﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻝﺘﻌرض وﺠﻬﺎت ﻨظرﻫﺎ
)(2

وﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر اﻝﻤطروﺤﺔ

)(1

.

سيزالقي أندرو  ،واالس مارك جي  :السلوك التنظيمي واألداء ترجمة أبو القاسم أحمد  ،معھد اإلدارة العامة  ،ط ، 1الرياض ،
السعودية  ، 1991 ،ص . 272
)(2
بورغدة حسين  :مرجع سبق ذكره ص . 156
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 -4دور اﻹدارة ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘل اﻝﺼراع :
إن وﺠود اﻝﺼراع داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أﻤر ﻀروري وﻤطﻠوب وﻝﻜن ﺒﺎﻝﺤد اﻝﻤﻘﺒول
وﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻼﺤظﺔ اﺨﺘﻔﺎء ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺌول ﺘﻨﺸﻴط اﻝﺼراع ﻤن أﺠل
ﺨﻠق روح اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻝﺘﺤدي وذﻝك ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﻏوﺒﺔ .
 أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤظﺎﻫر اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﻴظﻬر اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻤواﻓﻘﺔ داﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴطﻠب ﻤﻨﻬم دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ . اﻝﺨوف اﻝداﺌم ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤن إظﻬﺎر ﻋدم ﻤﻌرﻓﺘﻬم أو ﻓﻬﻤﻬم وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻻﺠﺘﻬﺎد . اﻝﺨوف ﻤن ﺒطش اﻹدارة ﻋﻨد وﺠود اﻝﺼراع أو ﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن . ﺴﻴﺎدة ﻤﻨﺎخ اﻝﺤﻠول اﻝوﺴطﻰ ﻝﻸﻤور ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ . ﺘﺤﺎول اﻹدارة داﺌﻤﺎ إﺨﻤﺎد اﻝﺼراﻋﺎت ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀر ﺒﺴﻤﻌﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ . ﻜﺴل وﺘراﺨﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ورﻓض اﻝﺠدﻴد .)(1

 -اﻨﻌدام اﻹﺒداع وﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘدﻴم

.

وﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻹﺜﺎرة اﻝﺼراع ﻨذﻜر ﻤﺎﻴﻠﻲ :
* ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد واﻷﻗﺴﺎم  :ﻋن طرﻴق أﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻜﺎﻓﺂت واﻝﺤواﻓز
ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواﻋﻬﺎ ٕواﺠراءاﺘﻬﺎ واﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﺒﻤﻌﺠزات ﻗﺴم ﻤﻌﻴن أو ﻓرد ﻤن اﻷﻓراد وﻤن
اﻝﻤﻌﻠوم أن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻜﻤﺎ أﻜدﻫﺎ ﺒﻌض اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻤن اﻝﻌواﻤل
اﻝداﻓﻌﺔ وﻝﻜن ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘراﻗب ﺒﺤذر وﻴﻨﺒﻐﻲ إﻓﻬﺎﻤﻬﺎ وﺘوﻀﻴﺢ ﻗواﻋدﻫﺎ ﺒدﻗﺔ إذ أن
اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌدى ﺘﻠك اﻝﻘواﻋد ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘوﺤد .
* اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻓراد أو ﺒﻬﻴﺌﺎت ﻤن ﺨﺎرج اﻝﻤﻨظﻤﺔ  :إذ أن اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن
اﻝوﺴﺎﺌل ﻫو ﻹﺜﺎرة اﻷﻓراد واﻷﻗﺴﺎم اﻝﺒطﻴﺌﺔ إذ ﻴﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻓراد ﻤﻤﻜن أن ﺘﻜون
ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬم وﻗﻴﻤﻬم وأﺴﺎﻝﻴﺒﻬم اﻹدارﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻊ
)(1

– محمود عياصرة  ،مروان محمد بني أحمد  :مرجع سبق ذكره ص ص . 68-67
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ﻤﻼﺤظﺔ ﻀرورة ﺘوﺨﻲ اﻝﺤذر ﻤﻊ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﺨوﻓﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﺜﻘﺘﻬم ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘدﻫور اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺤو اﻷﺴوأ .
* اﻻﺘﺼﺎﻻت  :واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ زﻴﺎدة درﺠﺎت اﻝﺼراع ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺤﻜم
ﺒﻘﻨوات اﻻﺘﺼﺎل ﻨﺤو اﻻﻨﺤراف ﻋن ﻗﻨوات اﻻﺘﺼﺎل اﻝرﺴﻤﻴﺔ أو ﺤﺠب ﺒﻌض
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻜذﻝك اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴرﻴب ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺒﻌض
اﻷﻓراد .
* ﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﻬﻴﻜــل اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ  :اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻐﻴر ﺘرﻜﻴب ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤل وﺘﻐﻴر
ﻤواﻗﻊ ﺒﻌض اﻷﻓراد  ،إذ أن إﻋﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم ﻴﻌﻨﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل أﻋﻀﺎء ﺠدد وﻤﺴؤوﻝﻴﺎت
ﺠدﻴدة ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ﻨوع ﻤن اﻝﺘوﺘر ).(1

)(1

– أمل محمود لعبيدي  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 83
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ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل :
ﻝﻘد اﺨﺘﻠﻔت اﻝﻤدارس اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﺘﻬﺎ وﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ،
ﻓوﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒرﻩ أﻤ ار ﺴﻠﺒﻴﺎ وﺘﻌدﻩ ﻤرادﻓﺎ ﻝﻠﻌﻨف واﻝﺘﺨرﻴب ﻴﺠب ﻋﻠﻰ
اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺘﺠﻨﺒﻪ  ،أﻤﺎ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻓﻘد اﻋﺘﺒرﺘﻪ ﻀرورة ﺤﺘﻤﻴﺔ وطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺼﺎﺤب
اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ داﺨل أي ﻤﻨظﻤﺔ  ،أﻤﺎ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ﻓﺘدﻋو إﻝﻰ
ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤدﻴرﻴن ﻝﻴس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺤد ﻤﻌﻴن ﻤﻨﻪ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﺠو ﻤﻘﺒول
ﻤن اﻝﺼراﻋﺎت داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻝزﻴﺎدة اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ .
وﻗد ﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻜذﻝك أﺴﺒﺎﺒﻪ وأﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ،
ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ وﺘطورﻩ  ،أﻨواع وﻤراﺤﻠﻪ  ،وﻜذﻝك ﻜﻴﻔﻴﺔ إدارﺘﻪ .

134

الجانب
الميداني

الفصل الرابع  :اإلجراءات المنهجية
تمهيد :
المبحث األول  :مجاالت الدراسة
 - 1المجال المكاني
 - 2المجال البشري
 - 3المجال الزمني
المبحث الثاني  :المنهج واألدوات المنهجية المستخدمة في الدراسة
 - 1منهج الدراسة
 - 2أدوات جمع البيانات
 -1-2االستمارة -2-2المقابلة -3-2المالحظة -4-2السجالت والوثائقالمبحث الثالث  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 - 1التك اررات
 - 2النسبة المئوية
 - 3الرسوم البيانية
 - 4اختبار
خالصة الفصل

كا2

اإلجراءاتـــاملنهجية
األولالرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصــــــــل

-------------------------------------------------------------دراسالفصــــــــل



تمهيد :
يمكن إعتبار مرحلة تحديد وضبط اإلجراءات المنهجية للدراسة  ،خطوة مهمة وال
يمكن اإل ستغناء في الدراسة العلمية الصحيحة وذلك قياسا لما تتضمنه هذه المرحلة من
خطوات تمثل في واقع األمر سدا منيعا يقي الباحث من االبتعاد عن العملية والحياد ،
خاصة على مستوى منهج الدراسة والعينة وأدوات جمع البيانات  ،فهذه الخطوات الثالث تعد
المحددات األساسية للدراسة وكلما التزم بها الباحث كان بحثه صحيحا وسليما .
 المبحث األول  :مجاالت الدراسة . -1المجال المكاني :
يتمثل المجال المكاني للبحث في المكان الذي يختاره الباحث إلجراء دراسته الميدانية
وفي هذا البحث فإن مكان الدراسة متمثل في اإلدارة المحلية في مقر والية المسيلة .
ظهرت والية المسيلة إلى الوجود بموجب التقسيم اإلداري لسنة  7711بمقتضى األمر
 71/11المؤرخ في  7711/21/02وذلك من شتات مناطق سطيف والمدية  ،وتعرف الوالية
على أنها جماعة محلية إقليمية لها اختصاصات سياسية  ،اقتصادية  ،اجتماعية  ،ثقافية
وهي منظمة إدارية للدولة ويتولى إدارتها الوالي  .إذ تعتبر الوالية المقر الرئيسي لجميع
الق اررات المتخذة لكونها تشرف على جميع المؤسسات الكائنة بمحيط الوالية  ،بناءا على ذلك
فهي تساهم بقسط كبير في تنظيم وتسيير كل دوائرها وبلدياتها وكذلك تسهر على تأسيس
البرامج المسطرة لجميع

()7
مؤسساتها

.

وتتكون الوالية من عدة مصالح نذكر منها ما يلي :

( – )7مرزوقي نبيلة  :الجماعات المحلية دراسة ميدانية بوالية المسيلة ،تقرير تربصي خاص بالسنة الثانية للمدرسة الوطنية لإلدارة  ،وزارة الداخلية
والجماعات المحلية ،غير منشور ،0221 ،ص.0
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أ -الديوان :
يعتبر الديوان المركز الرئيسي  ،ألنه يشرف عليه الوالي بصفة رئيسية تحت سلطته
المباشرة  ،وهو يضم رئيس الديوان بصفته المشرف عن الوالية بالنيابة والوالي بصفته
المشرف العام  ،ويتكون من عدة مكاتب :
 مكتب العرائض – مكتب مكلف بتسيير الشركات . مكتب الوالي – مكتب رئيس الديوان . مكتب مكلف باألمانة العامة الوطنية . مكتب مكلف بقطاع الصحة – مكتب قطاع التربية والتكوين المهني . مكتب قطاع البناء والطرق – مكتب قطاع الفالحة . مكتب مكلف بالوكاالت العقارية . مكتب البريد والمواصالت السلكية والالسلكية .ب -األمانة العامة للوالية :
فيما يخص تنظيم األما نة العامة للوالية  ،أو كما تسمى الكتابة العامة  ،صدرت التعليمة
الو ازرية المؤرخة في  23ماي  7770الجريدة الرسمية رقم  01الصادرة في  20ماي 7773
والتي تقسم األمانة العامة إلى  3مصالح ،ويترأس األمانة العامة أمين عام الذي يحتل
المرتبة الثانية بعد مركز الوالي لكون األمانة العامة الجهاز األكثر حيوية في إدارة الوالية
ويعين بموجب مرسوم رئاسي ( .)7ويقوم بمساعدة األمين العام في أداء مهامه ثالث مصالح
هي  :التخليص  ،التوثيق  ،األرشيف.
( – )7مرزوقي نبيلة  :المرجع السابق  ،ص . 27
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* مصلحة التخليص  :هي مصلحة تشرف على التنمية المحلية على مستوى الوالية
إ بتداءا من فكرة المشروع إلى غاية التجسيد الفعلي من طرف مصلحة التخليص .
* مصلحة التوثيق  :تتكون هذه المصلحة من مكتبين :
 مكتب التوثيق وبنك المعلومات  :هو المكتب الذي يهتم بجمع ونشر واستغالل كل وثيقةإدارية نشرية والتي بإمكانها أن تقدم منفعة إلى المديريات التنفيذية الوالئية .
 مكتب التخليص  :يقوم بجمع التقارير وحصائل السنة وتحليلها وتلخيصها* مصلحة األرشيف والمحفوظات  :وتتكون من مكتب اإلعالم والمساعدة ومكتب الحفظ .
 مكتب اإلعالم والمساعدة  :دوره يتمثل في تقديم يد العون لمختلف أجهزة اإلدارة العامةللوالية وهياكلها حول كيفية نقل األرشيف الوسيط إلى قاعات الحفظ .
 مكتب الحفظ  :فهو يشرف على قاعات األرشيف حيث يقوم بتنظيم األرشيف لتسهيلإمكانية البحث والدراسة .
ج -المفتشية العامة :
يعين موظفيها بمرسوم رئاسي حيث تتولى سلطة الوالي مهمة عامة ودائمة لتقويم
نشاط األجهزة والهياكل والمؤسسات  ،يسيرها مفتش عام يساعده مفتشان أو ثالثة من نفس
المرسوم  ،وحسب المادة  27من المرسوم السالف الذكر نصت لها المهام اآلتية

الذكر()7

:

 تقوم باستمرار عمل الهياكل واألجهزة والمؤسسات قصد النقائض واقتراح التصحيحاتالالزمة

( - )7مرزوقي نبيلة  :المرجع السابق  ،ص .02
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 تسهر على االحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهامأعمال الهياكل واألجهزة

.

 تتدخل المفتشية العامة في الوالية على أساس برنامج سنوي يتدرج في إطار مخططأعمال يقرره الوالي .
 ترفع إلى الوالي تقارير المفتشين التي يقررونها عقب إنهاء مهامهم ويرسل ملخصمنها دوريا إلى و ازرة الداخلية .
د -مديرية التنظيم والشؤون العامة :
تنظم هذه المديرية وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي  079/79المؤرخ في  27سبتمبر
 7779الذي يحدد صالحيات مصالح التقنيين والشؤون العامة واإلدارة المحلية  ،يحصر
صالحيات هذه المديرية بوجه عام في تنفيذ التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم العام
واحترامه  ،كما تقوم بكل عمل من شأنه أن يقدم دعما وسندا لباقي مصالح الوالية  ،وتتكون
هذه المديرية من ثالث مصالح  ،وكل مصلحة تضع عدد من المكاتب :
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات :تتكفل هذه المصلحة بالشؤون القانونية والمنازعات للوالية  ،حيث تقوم بمراقبة مشاريع
الق اررات التي تقدمها مديريات المجلس الوالئي ويتم إمضائها من طرف الوالي وتتكون هذه
المصلحة من ثالثة مكاتب وهي

كالتالي()7

:

 مكتب نزع الملكية والمنازعات .
 مكتب العقود اإلدارية والمداوالت الوالئية .
 مكتب العقود اإلدارية والمداوالت البلدية .

( - )7مرزوقي نبيلة  :المرجع السابق  ،ص .77
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 مصلحة تنقل األشخاص :هي مصلحة تتكفل بتسيير الحالة المدنية والخدمة الوطنية وتنقل الوطنين واألجانب
وتتكون من ثالثة مكاتب هي كالتالي :
 مكتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية .
 مكتب تنقل الوطنين .
 مكتب تنقل األجانب
 مصلحة التنظيم العام  :تتكون من ثالث مكاتب :* مكتب المؤسسات المصنفة  :يتكلف بملفات إنشاء المؤسسات المصنفة كالمقاهي
والمخابز  .....الخ .
* مكتب االنتخابات والجمعيات  :يتكفل هذا المكتب بتنظيم مختلف االنتخابات على مستوى
الوالية ( المجالس البلدية والوالئية والوطنية ) .
* مكتب حركة السيارات  :يتكفل بملفات ترقيم السيارات وانجاز البطاقات الرمادية للسيارات
والمركبات كما يقوم بإنجاز بطاقات المراقبة للسيارات .
هـ -مديرية اإلدارة المحلية :
هي إحدى المصلحتين اإلداريتين في الوالية  ،وتتمثل مهمة عموما في تنفيذ التدابير
التي تضمن تطبيق التنظيم العام واحترامه ويشرف على هذه المديرية مدير اإلدارة المحلية
الذي يتولى مهمة تنسيق وتوجيه عمل المصالح المكونة لهذه

المديرية()7

 ،حيث تعمل هذه

المديرية على تسيير الحياة المهنية واالجتماعية والمالية لجميع موظفي الوالية والدوائر
والبلديات  ،وهي تتكون من المصالح التالية :
( - )7مرزوقي نبيلة  :المرجع السابق  ،ص . 73
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 مصلحة الموظفين :تضم هذه المصلحة مكتبين هما  :مكتب مستخدمي الوالية ومكتب مستخدمي البلدية ،
باإلضافة إلى خلية ضحايا اإلرهاب وتقوم هذه المصلحة بـ :
 متابعة الحياة المهنية للموظفين. القيام بدورات تكوينية لفائدة المستخدمين قصد تحسين مستواهم . مصلحة الميزانية والممتلكات :دورها األساسي هو اإلشراف على كل ممتلكات الوالية وسيرها كما تهتم بسير ميزانية الوالية
وجزء من ميزانية الدولة الخاص بالوالية وتنقسم هذه المصلحة إلى ثالث مكاتب :
 مكتب ميزانية الوالية .
 مكتب ميزانية الدولة .
 مكتب ممتلكات الدولة .
 مصلحة التنشيط المحلي :تعمل هذه المصلحة بالتنسيق والتعاون مع البلديات حيث تتولى :
 تذكير البلديات بوجوب إتباع التسيير الخاص بالميزانية والممتلكات -مراقبة مداوالت المجلس الشعبي البلدي وتنقسم هذه المصلحة إلى ثالث

()7
مكاتب

:

* مكتب الميزانية وممتلكات البلديات  :يتولى هذا المكتب دراسة ومراقبة مالية البلديات من
خالل التأكد من صحة الحسابات بدقة  ،كما انه يقوم بالمراقبة والمعاينة لعمليات التنازل عن
ممتلكات البلديات .

( - )7مرزوقي نبيلة  :المرجع السابق  ،ص . 71
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* مكتب الصفقات والبرامج  :يكلف هذا المكتب بإعداد ومتابعة وتنفيذ الصفقات العمومية ،
باإلضافة إلى مصادقة المكتب على صفقات البلدية إذا كان منصب رئيس الدائرة شاغ ار .
* مكتب اإلعالم اآللي  :من بين المهام التي يقوم بها هذا المكتب – استغالل البرامج
المتواجدة على مستوى مكتب البرامج المتعلقة بسير ملف الناخبين  ،بطاقة السيارات ،
األجور والجمعيات .
 -التنسيق مع المصالح المعنية لوضع حيز لتنفيذ التوجهات

الضرورية()7

 -2المجال البشري :
والمقصود به العينة والتي تمثل النسبة الثابتة والمأخوذة من المجتمع األصلي وتعرف
العينة على أنها مجتمع الدراسة الذي يؤخذ منه البيانات الميدانية  ،إنها جزء من الكل ،
والعينة ليست إال مثاال أو مجموعة من أمثلة يستخلص منها أحكام فيها قدر من االحتمال
ويمكن االستعانة بها في بعض اإلجراءات العملية أو االستنتاجات النظرية .
وبعد االطالع على السجالت الخاصة بالموظفين بالوالية وجدنا أن عدد الموظفين بلغ 311
موظفا موزعين على الشكل

()0
التالي

:

 مديرية اإلدارة المحلية  719موظفا . مديرية التنظيم والشؤون العامة  17 :موظفا . األمانة العامة  31 :موظفا . الديوان  01 :موظفا . مندوبية األمن  13 :موظفا . المفتشية العامة  70 :موظفا .( - )7مرزوقي نبيلة -نفس المرجع السابق  ،ص71
( – )0دشوشة بوجملين -رئيس مصلحة التلخيص بمقر والية المسيلة .

713

اإلجراءاتـــاملنهجية
األولالرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصــــــــل

-------------------------------------------------------------دراسالفصــــــــل



يعني أن الموظفين داخل مقر الوالية قد بلغ  311موظفا وذلك في جانفي . 0271
 كيفية اختيار العينة :وقد ركزنا عند اختيارنا لعينة البحث على تطبيق العينة العشوائية الطبقية  " :وهي التي
يقوم الباحث في هذا النموذج من العينات بتصنيف مجتمع البحث إلى مجموعات وفقا
للفئات التي يتضمنها متغير معين  ،أو عدة متغيرات  ،ثم يختار وحدات عينة البحث اختيا ار
عشوائيا من كل

()7
مجموعة"

 ،وقد إخترنا العينة العشوائية الطبقية رغبة منا في تمثيل جميع

طبقات ومستويات اإلدارة المحلية بالمسيلة .
حيث قمنا بتصنيف مجتمع البحث إلى طبقات بعد أن قمنا بتقدير حجم العينة الكلي بـ
 ، 311وبعدها تم اختيار نسبة  %02من مجموع الموظفين :
 -اإلدارة المحلية :

=  39موظفا .

 -التنظيم والشؤون العامة :

=  72موظفين .

 -األمانة العامة :

=  1موظفين .

 -الديوان :

=  7موظفين .

 -مندوبية األمن :

=  79موظف .

 -المفتشية العامة :

= موظفان .

 -حجم العينة هو :

=  19موظفا .

وبعد هذه العملية قمنا بتوزيع االستبيان على الموظفين في كل مديرية توزيعا
عشوائيا استنادا على نسبة كل مصلحة  ،واسترجعنا في األخير  12استمارة بعد ضياع 3
استمارات واستمارتين كانت إجابتهم غير كاملة وبالتالي عينة البحث كانت  12مبحوثا .

( – )7رشيد زرواتي  :تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية ط ، 7ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر  ، 0220ص . 779
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 -3المجال الزمني :
يتمثل المجال الزمني في المدة الزمنية التي استغرقتها الدراسة الميدانية  ،حيث تمت الدراسة
على مرحلتين :
 المرحلة األولى :
تمثلت في الدراسة االستطالعية التي تم من خاللها االطالع على ميدان الدراسة
واكتشاف خصوصياته والتعرف عليه أكثر بغرض جمع البيانات والحصول على
المعطيات الالزمة للبحث  ،حيث قمنا باالتصال برئيس المستخدمين والتكوين والذي
أفادنا بكل المعلومات الالزمة عن خصائص العمال وعددهم  ،وذلك في الفترة الممتدة
من  07إلى  32جانفي . 0271
 المرحلة الثانية :
وهي المرحلة الممتدة من  03مارس  0271والتي تم فيما توزيع استمارات االستبيان على
المبحوثين وانتهت هذه العملية وتم جمع آخر االستمارات في  01مارس . 0271
المبحث الثاني  :المنهج واألدوات المنهجية المستخدمة في الدراسة .
 -1منهج الدراسة :
يحتاج الباحث في تفسيره للظواهر والكشف عن حقائقها بدقة إتباع المنهج العلمي
الذي يهدف إلى تفسير الظواهر بطريقة علمية للوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية ويعرف
المنهج العلمي على أنه " التنظيم الدقيق الصحيح لسلسة من األفكار العديدة التي يتضمنها
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موضوع ما  ،إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا  ،أو من أجل البرهنة على حقيقة
ال يعلمها اآلخرون ".

() 7

.

وأعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحليل
بيانات الدراسة المتحصل عليها  ،ويرجع استخدامنا لهذا المنهج ألنه هو المنهج المناسب
لدراسة البحوث التي تعتمد على أداة االستبيان .
وهذا المنهج يعبر عن الظاهرة المراد دراستها كما توجد في الواقع  ،ويهتم بوصفها
وصفا دقيقا  ،ويعبر عنها تعبي ار كيفيا وكميا كما أن هذا المنهج ال يتوقف فقط على جمع
البيانات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة وانما يقوم كذلك على تحليل الظاهرة وتفسيرها
والوصول إلى استنتاجات تسهم في تطوير الواقع

وتحسينه()0

.

 -2أدوات جمع البيانات :
إن حسن اختيار أدوات جمع البيانات يلعب دو ار كبي ار في توجيه مجريات ونتائج
الدراسة  ،ونظ ار لطبيعة موضوعنا والمتعلقة بدور القيادة اإلدارية في احتواء الصراع
التنظيمي  ،داخل مقر والية المسيلة  ،فإن األدوات المثلى لجمع هذه البيانات تتمثل أساسا
في االستبيان والمقابلة والمالحظة والتي تمثل إحدى المقاييس الذاتية التي شاع استخدامها
في اآلونة األخيرة إلى جانب ذلك اعتمدنا أيضا على دفاتر وسجالت المؤسسة كأداة
موضوعية مستخدمة للدراسة والمقارنة مع نتائج االستبيان .
 -1-2االستبيان :
هي تقنية اختبار يطرح من خاللها الباحث مجموعة من األسئلة على أفراد العينة من
أجل الحصول منهم على معلومات يتم معالجتها كميا فيما بعد ونقارن بها مع ما تم اقتراحه
( – )7عثمان حسن عثمان  :المنهجية في كتابة البحوث والرسائل الجامعية  ،منشورات الشهاب  ،باتنة  ، 7771 ،ص . 07
( – )0صالح حمد العساف  :المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية  ،مكتبة العبيكان  ،الرياض  ،السعودية  ، 0220 ،ص . 717
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في الفرضيات  " :تعتبر االستمارة تقنية مباشرة لطرح األسئلة على األفراد وبطريقة موجهة ،
ذلك أن صيغ اإلجابات تحدد مسبقا  ،هذا ما يسمح بالقيام بمعالجة كمية بهدف اكتشاف
عالقات رياضية واقامة مقارنات

كمية()7

.

* وصف االستبيان  :وقد تم بناء أجزاء أداة الدراسة على النحو التالي :
المحور األول  :يشتمل على معلومات شخصية عن الموظفين متمثلة في الجنس  ،السن ،
الحالة االجتماعية  ،المؤهل العلمي  ،المستوى الوظيفي  ،الخبرة .
المحور الثاني  :األساليب المناسبة لحل الصراع التنظيمي واشتملت على  71سؤاال .
 أسلوب التنافس . 77-73-1-1 : أسلوب التعاون . 77-70-77-72 : أسلوب التجنب . 02-71-7 : أسلوب التسوية .71-71-79 :المحور الثالث  :الخطوات التي يقوم بها القائد من أجل احتواء الصراع واشتملت على 70
سؤاال .
 تحمل مسؤولية حل الصراع . 00-07 : تحديد المشكلة واالستماع إلى أطرافها . 01-07-09-01-03 : التوصل إلى الحل المالئم . 07-01 : -متابعة حل الصراع حتى النهاية . 30-37-32 :

( – )7سعيد سبعون  ،حفصة جرادي  :الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماع  ،دار القصبة اانشر  ،الجزائر 0270 ،
 ،ص . 799
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المحور الرابع  :النمط القيادي المناسب للتخفيف من مستويات الصراع واشتمل على 70
سؤاال  ،واعتمدنا فيها على أسئلة تحمل ثالث احتماالت كل احتمال يمثل نمط قيادي ،
والعبارات من  7إلى . 7
 القيادة الديمقراطية  :نعم القيادة الديكتاتورية  :ال القيادة الفوضوية  :أحياناأما العبارات رقم  70-77-72فهي مفتوحة للمبحوثين إلبداء رأيهم .
* صدق االستبيان :
للتحقق من صدق االستمارة تم تقديمها إلى مجموعة من األساتذة المطلعين على
ميدان الدراسة  ،قصد اإلرشاد والتوجيه والطلب منهم إبداء الرأي في مدى وضوح عبارات
أداة البحث ومدى انتمائها للمحور الذي تنتمي إليه  ،ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت
ألجله وك ذلك إضافة أو تعديل أي عبارة من العبارات  ،وبعد اإلطالع عليها تم إلغاء شكل
االستمارة األول واعادة صياغة استمارة جديدة مع تعديل بعض العبارات  ،وبناءا على أراء
المحكمين واألستاذ المشرف تم وضع االستمارة في شكها الحالي .
* ثبات االستبيان :
ويعني أن الدرجات التي يتم الحصول عليها دقيقة وخالية من الخطأ  ،وهذا يعني أنه
في حالة تطبيق نفس أداة القياس على نفس الفرد أو الشيء أي عدد من المرات بنفس
الطريقة والشروط فإننا سوف نحصل على نفس القيمة في كل مرة  ،ونظ ار لتعذر تطبيق
االستبيان مرتين على نفس العينة تم حساب ألفاكرونباح .
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ألفاكرونباخ :
معامالت ثبات أداة جمع البيانات باستخدام معادلة كرونباخ لتقدير اإلتساق الداخلي
لإل ختبارات والمقاييس متعددة االختبار  ،أي عندما تكون اإلجابة ليست صفر أي ليست
ثنائية

()7
البعد

.

قانون معامل ألفاكرونباخ :
مج ع 0ك
ن
1
(
ر=
ن7-
ع 0س

)

حيث :

 ن=عدد الفقرات . ع 0س = تباين االختبار . ع 0ك = تباين الفقرات .جدول رقم( )70ثبات محاور االستمارة حسب معامل ألفا

كرونباخ(*)

محاور االستبيان

ألفاكرونباخ

عدد العبارات

المحور الثاني

740.0

1.

المحور الثالث

740.0

12

المحور الرابع

74030

17

مجموع المحاور

740.0

3.

من خالل الجدول نجد أن معامل آلفا كرونباخ لالستمارة بلغ  2.111وهي أكبر من
 2.7ومنه استمارة االستبيان ثابتة وجاهزة للتطبيق على عينة الدراسة .

( – )7محمد نصر الدين رضوان  :المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية  ،مركز كتاب للنشر  ،ط ، 7القاهرة  ، 0227 ،ص . 731
(*) – المصدر  :من إعداد الطالب .
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 - 2-2المقابلة :
وتعد المقابلة إحدى أهم الوسائل التي يتم من خاللها جمع المعطيات الالزمة للدراسة ،
وتتمثل عملية المقابلة في تحضير الباحث لعدة أسئلة واجراء مواجهة مع المبحوث ومن ثم
طرح األسئلة عليه واإلستماع إلى إجابته مع االهتمام بتصرفات وردود أفعال المبحوثين ،
وتعرف المقابلة على أنها " التبادل اللفظي الذي يتم وجها لوجه بين القائم بالمقابلة وبين
شخص آخر أو عدة أشخاص"

()7

وبناءا عليه قمنا في دراستنا هذه بالمقابلة الحرة مع بعض

الموظفين لمعرفة بعض الحقائق الخاصة بسلوك رؤسائهم وأساليب معاملتهم وقد ساعدتنا
أجوبتهم في تعديل وتغيير بعض أسئلة اإلستمارة .
 -3-2المالحظة :
هي وسيلة مساعدة للقيام بتسجيل بعض السلوكات التنظيمية  ،فهي أداة مكملة ألداة
االستمارة والمقابلة  ،وتعرف المالحظة على أنها " وسيلة من وسائل جمع المعطيات
وتستعمل لجمع وتصنيف وتحليل الحقائق والمعلومات التي يشتقها الباحث من الحقل
االجتماعي بعد فحصه ومالحظة تحليل جوانبه ثم استعمالها في الدراسة الميدانية"

()2

.

ولقد استعملنا هذا األسلوب بعد أن وجدنا أن بعض األسئلة التي يجيب عليها الموظفون
قد تكون مصطنعة أو غير دقيقة  ،فمن خالل تجولنا في أروقة ومكاتب بعض المصالح
داخل الوالية الحظنا عدة سلوكات وتصرفات لبعض الموظفين كانت لها صلة كبيرة
بموضوع الدراسة وقد بدأت هذه العملية ابتداءا من اتصالنا برئيس المستخدمين داخل مقر
الوالية من خالل االحتكاك بالموظفين والمدراء والتحاور معهم .

( – )7عبد الباسط محمد الحسن  :أصول البحث االجتماعي  ،ط 0مكتبة وهبة  ،مصر  7711 ،ص . 309 ،
( – )2محمود مصطفى أبو بكر  :البحث العلمي  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية  0220 ،ص . 13
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 - .-2السجالت والوثائق :
باإلضافة إلى االستبيان والمقابلة والمالحظة تم جمع البيانات حول المؤسسة ومواردها
البشرية عن طريق بعض السجالت والوثائق  ،كما اعتمدنا عليها عند اختيارنا لعينة البحث
وكذلك في التعريف بها  ،والهيكل التنظيمي  ،والوظائف الداخلية للمؤسسة .
المبحث الثالث  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة .
ل إلجابة عن أسئلة الدراسة وللتحقق من صحة فرضياتها تم استخدام األساليب
اإلحصائية التالية :
مقاييس اإلحصاء الوصفي وذلك لوصف عينة الدراسة اعتمادا على التك اررات
والنسب المئوية ولترتيب متغيرات الدراسة حسب أهميتها النسبية باالعتماد على

كا0

المحسوبة والجدولية .
 -1التك اررات  :تهدف التك اررات وبعبارة أدق التوزيع التكراري إلى تبسيط العمليات
اإلحصائية  ،وذلك بتبويبها في صورة مناسبة حسب ما يتطلبه التحليل ليتم إجرائها بسرعة
ودقة وتم اإل عتماد على التوزيعات التك اررية عند تحليل مختلف البيانات الخاصة بمجتمع
وعينة البحث وكذلك نتائج بيانات االستبيان .
 -2النسب المئوية  :استعملت في تحليل خصائص عينات البحث وكذا في تحديد النسبة
المئوية لدرجات الفرد المستجوب لكل عبارة من عبارات المقياس .
النسبة المئوية =

مجموع التكرارات
عدد أفراد العينة

× . 722

 -3الرسوم البيانية  :تدعيما للمعطيات وزيادة إيضاحها  ،استخدمنا الدائرة النسبية في
تحليل خصائص مفردات العينة .

797

اإلجراءاتـــاملنهجية
األولالرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصــــــــل

-------------------------------------------------------------دراسالفصــــــــل



 -.اختبار كاي مربع كا : 2قانون كا 0وسيلة مفيدة لغرض مقارنة النتائج التجريبية مع
النتائج المتوقعة ومعرفة مدى تطابقها بموجب فرض

()7
معين

.

كا 0هو اختبار البراميتري يحدد إذا ما كانت القيمة المالحظة تطابق أو تخالف القيم أو
التك اررات المتوقعة والمحتملة وهو يساعدنا في التحقق من ذلك  .وتستخرج قيمة كا 0من
خالل العالقة التالية :
كا = 0مج

(كش–كم

)0

كم
مج= رمز لمجموع التك اررات .

حيث :

ك ش = التك اررات المشاهدة .
ك م = التك اررات المتوقعة .
 مستوى الداللة . 2.29= αدرجة حرية ن =هـ  7 -حيث هـ تمثل عدد الفئات الداللة اإلحصائية لـ كا: 2إذا كانت كا 0المحسوبة أكبر أو تساوي كا 0المجدولة فنقول أن الفروق حقيقية وليست
راجعة للصدفة أي هناك داللة إحصائية  .إذا كان العكس كا 0المحسوبة أقل من

كا0

المجدولة فنقول أن الفروق غير حقيقية بل راجعة للصدفة وليس لها داللة إحصائية وهذا في
مستوى الداللة  2.29أي  %79ثقة و %9شك .

( – )7بوحفص عبد الكريم  :اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعية واإلنسانية  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر  ، 0227 ،ص . 073
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خالصة الفصل :
لقد أوضحنا في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية المعتمدة في سير الدراسة حيث قمنا
بجمع كل المعلومات والبيانات التي تخدم موضوع البحث لنتوصل في األخير إلى تحليل
وتفسير المعلومات في الفصل التالي .
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الفصل الخامس  :عرض وتحليل ومناقشة النتائج

تمهيد:
 - 1عرض وتحليل النتائج
 - 2تحليل وتفسير ومناقشة النتائج
 -3النتيجة العامة للدراسة
 - 4التوصيات واالقتراحات

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 

تمهيد :
تعرضنا في الفصل السابق إلى اإلجراءات المنهجية للبحث المتضمنة أدوات جمع
وتحليل البيانات وسنقوم في هذا الفصل باختبار وتحليل الفرضيات قصد إثباتها أو نفيها
اعتمادا على جداول إحصائية قصد التفسير والتحليل وبالتالي مناقشة النتائج .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
 -1عرض وتحليل النتائج :
 1-1عرض وتحليل البيانات الشخصية للمبحوثين :
جدول رقم 08:

شكل رقم13:

يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس

يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس

الجنس

التكرار

النسبة%

ذكر

54

77.1

أنثى

16

22.9

المجموع

70

100.0

المبيعات
22.9
ذكر
انثى

77.1

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )08أن أغلب المبحوثين هم من الذكور بنسبة
 % 77.1مقارنة  % 22.9نسبة اإلناث  ،حيث نالحظ انخفاض نسبة اإلناث وهذا راجع
ربما إلى حساسية العمل في هاته اإلدارة وأن معظم المناصب القيادية يسيطر عليها
الرجال .
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شكل رقم11:

جدول رقم 09:

يوضح توزيع المبحوثين حسب العمر

يوضح توزيع المبحوثين حسب العمر

العمر

التكرار

النسبة%

أقل من  25سنة

2

2.9

من  25إلى  35سنة

38

54.3

من  25الى  35سنة

من  36إلى  45سنة

15

21.4

من  36الى  45سنة

أكثر من  45سنة

15

21.4

اكثر من  45سنة

المجموع

70

100.0

المبيعات
أقل من  25سنة

2.9

21.4

54.3
21.4

من خالل الجدول رقم ( ) 90أعاله يتضح لنا أن الفئة العمرية المحصورة بين 51
إلى  51سنة تمثل أكبر نسبة من بين الفئات األخرى بنسبة  % 1.45أي  38مبحوثا من
أصل  70أما أصغر نسبة فهي موجودة في فئة اقل من  51سنة بنسبة .% 540
ومما سبق نستنتج أن عينة البحث تتمتع بمراحل عمرية جيدة وهي عمر الشباب
والحيوية  ،ولذلك من المتوقع أن يكون األداء الوظيفي لهم مرتفع  ،بحكم أنهم اليزالون في
سن القوة والعطاء .
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جدول رقم  10 :يوضح توزيع

شكل رقم 11 :

يوضح توزيع المبحوثين الحالة االجتماعية

المبحوثين حسب الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة%

أعزب

28

40.0

أعزب

متزوج

40

57.1

متزوج

أرمل

2

2.9

مطلق

0

0

المجموع

70

100.0

المبيعات
2.9
40

ارمل

57.1

تبين الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( ) 59الذي يوضح توزيع أفراد
العينة حسب الحالة االجتماعية أن نسبة  % 1145من المبحوثين هم فئة المتزوجين في حين
بلغت نسبة العزاب  % .9أما فئة األرامل تمثل ما نسبته  % 540أما المطلقين فال وجود
لهذ ه الفئة ومن خالل مالحظتنا لميدان الدراسة وكذلك للشواهد اإلحصائية نجد أنه يوجد
تقارب نوعا ما بين فئة المتزوجين والعزاب وهذا راجع ربما إلى أن أغلب أفراد عينة الدراسة
هم من الشباب وحديثي التوظيف أي أنهم لم يحققوا االستقرار االجتماعي بعد .
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شكل رقم 11 :

جدول رقم11 :

يوضح توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي التكرار

يوضح توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي

النسبة%

المبيعات

ابتدائي

0

0

متوسط

9

12.9

متوسط

ثانوي

16

22.9

ثانوي

جامعي

38

54.3

جامعي

دراسات عليا

7

10.0

دراسات عليا

المجموع

70

100.0

12.9

10

22.9
54.3

يتضح من الجدول رقم ( ) 55أن ( )51من الموظفين في مقر والية المسيلة يمثلون
ما نسبته  % 1.45من إجمالي المبحوثين لديهم مستوى جامعي ثم تليها نسبة  %5540لديهم
مستوى ثانوي ثم تأتي نسبة  %5540لديهم مستوى متوسط أما المبحوثين الذين لديهم مستوى
دراسات عليا فحلوا في المرتبة الرابعة بنسبة . %59
ومما سبق نالحظ أن عينة البحث تتمتع بمستوى دراسي عالي وهذا راجع ربما إلى
شروط التوظيف داخل مقر الوالية  ،وكذلك الى طبيعة المهام التي سيقومون بها .
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جدول رقم 11:

يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى الوظيفي

المستوى

التكرار

النسبة%

عون إداري

12

17.1

ملحق إداري

12

17.1

متصرف

34

48.6

مهندس

12

17.1

المجموع

70

100.0

الوظيفي

شكل رقم 11 :

يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى الوظيفي

المبيعات
عون اداري

17.1

17.1

ملحق اداري
متصرف
مهندس

48.6
17.1

يتضح من الجدول رقم ( ) 55أن نسبة  % .141من المبحوثين لديهم رتبة متصرف
إداري ثم تليها كل من رتبة ملحق وعون إدارة ومهندس بنسبة بلغت  %5145لكل منهم ،
وهذا راجع إلى طبيعة ونوعية األعمال اإلدارية داخل هاته اإلدارة  ،مثال لو أننا قمنا بهذا
البحث داخل مؤسسة اقتصادية لوجدنا أن عمال التنفيذ والمهندسين هم أكبر فئة بحكم طبيعة
األعمال ،ولكن عندما أجرينا دراستنا هذه في مؤسسة إدارية كانت نسبة المتصرفين اإلداريين
هي أكبر فئة .
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شكل رقم11 :

جدول رقم 11:

يوضح توزيع المبحوثين حسب الخبرة

يوضح توزيع المبحوثين حسب الخبرة
الخبرة

التكرار

النسبة%

أقل من  05سنوات

23

32.9

27

38.6

7

10.0

أكثر من  16سنة

13

18.6

المجموع

70

100.0

من  05إلى 10
سنوات
من  11إلى 15
سنة

المبيعات
اقل من 05
سنوات
من  05الى 10
سنوات
من  11الى 15
سنة

18.6

32.9

10
38.6

اكثر من 16
سنة

نالحظ من خالل الجدول رقم (  )55والذي يوضح توزيع المبحوثين حسب الخبرة
حيث نجد أن فئة من  1إلى  59سنوات تمثل أكبر نسبة من بين الفئات األخرى بنسبة
 %5141ثم تليها في المرتبة الثانية فئة أقل من  1سنوات بنسبة  %5540واحتلت فئة أكثر
من  51سنة المرتبة الثالثة بنسبة  %5141من إجمالي المبحوثين وفي األخير نجد فئة من
 55إلى  51سنة بنسبة . % 59
ومن خالل مالحظتنا للشواهد الكمية نجد أن عينة البحث أغلبيتهم من حديثي الخبرة
وهذا عامل مهم في تحديد مستويات الصراع  ،فالموظف حديث العهد بالعمل فإنه اليستطيع
أن يلم بجميع المعارف التي تساعده في أداء وظيفته وهذا قد يؤدي به الى التداخل في
الوظائف مما يسبب له الصراع مع الموظفين االخرين .

515

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
-1-1عرض وتحليل نتائج التساؤل الجزئي األول  :ما هي األساليب المناسبة لحل الصراع
التنظيمي داخل المنظمة ؟
جدول رقم (  ) 11يوضح رأي المبحوثين حول تعامل اإلدارة مع مواضيع الخالف على
أنها عملية مضرة بالتنظيم .

االحتماالت

التكرار النسبة%

نعم

27

38.6

ال

22

31.4

أحيانا

21

30.0

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

5.99

0.886

02

0.05

القرار

غير دال

من خالل الجدول رقم ( ) 5.يتضح لنا أن نسبة  % 5141من المبحوثين يرون أن
اإلدارة تتعامل مع مواضيع الخالف على أنها عملية مضرة بالتنظيم فحين أن نسبة %554.
من المبحوثين يرون عكس ذلك أما المبحوثين الذين اختاروا عبارة أحيانا فقد بلغت نسبتهم
. %59
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها بـ كا 5الجدولية عند درجة الحرية ()5
ومستوى الداللة  9491وجدناها تساوي  94111وهي أقل من قيمة كا 5الجدولية  1400مما
يدل على عدم وجود داللة إحصائية أي عدم وجود اختالف في إجابات المبحوثين حول
تعامل اإلدارة مع مواضيع الخالف .

515

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 

جدول رقم ( )11يبين رأي المبحوثين حول اعتماد اإلدارة على أسلوب فرض الرأي الواحد.
االحتماالت

التكرار النسبة%

دائما

20

28.6

أحيانا

39

55.7

مطلقا

11

15.7

المجموع

70

100.0

كا2

كا2

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

17.514

5.99

02

0.05

القرار

دال

من خالل الجدول رقم (  ) 51نجد أن نسبة  %1141من المبحوثين يرون أن اإلدارة
تطبق أسلوب فرض الرأي الواحد أحيانا فقط أما نسبة  %5141يرون أن اإلدارة دائما تطبق
هذا األسلوب في حين أن نسبة  %5141من المبحوثين أجابوا بالنفي .
مما يدل على أن اإلدارة تتميز بنوع من الديمقراطية وكذلك لديها أسلوب مرن في التعامل مع
الصراع .
ومن خالل الجدول يتبين لنا أن كا 5المحسوبة بلغت  51415.عند مستوى الداللة 9491
ودرجة حرية  5وهي أكبر من كا 5المجدولة  ، 1400ومنه توجد داللة إحصائية أي وجود
اختالف في إجابات المبحوثين حول هذه العبارة لصالح أحيانا .

515

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 

جدول رقم (  )11يوضح استجابة المبحوثين حول تفادي اإلدارة مناقشة القضايا الخالفية
مع األطراف التي ال تتفق معهم في الرأي .
االحتماالت

التكرار

أن اإلدارة تخاف المواجهة
أن اإلدارة تسعى لتهدئة
نعم

43

الموقف
ترى اإلدارة أنه ال فائدة من

النسبة%

12

17.1

18

25.7

61.4

13

النقاش

18.6

ال

27

38.6

المجموع

70

100.0

مستوى الداللة

0001

كا  1المحسوبة

3.657

كا 1المجدولة

1

درجة الحرية

1011

القرار

غير دال

حيث تشير الشواهد الكمية الواردة في الجدول رقم ( )51والمتعلقة بتفادي اإلدارة
مناقشة القضايا الخالفية مع األطراف التي تتفق معها في الرأي نجد أن نسبة  %154.من
المبحوثين أجابوا أن اإلدارة تتفادى مناقشتهم أما نسبة  %5141يرون أن اإلدارة تتحاور معهم
وتناقشهم في القضايا الخالفية .
وبتكميم إجابات المبحوثين الذين أجابوا بنعم توزعت بين :
 %5141 من المبحوثين يرون أن اإلدارة تسعى لتهدئة الموقف .
 %5141 من المبحوثين يعتقدون أن اإلدارة ترى أنه ال فائدة من النقاش .
 %5145 من المبحوثين يرون أن اإلدارة تخاف من المواجهة .
51.

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
من خالل هذه اإلحصائيات يتبين لنا أن اإلدارة ال تتحمل مسؤوليتها وال تبادر في
مناقشة وحل بعض المسائل الخالفية مع الموظفين وهذا قد يؤدي إلى تأزم الوضع وعدم حله
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق بالنسبة للمبحوثين الذين أجابوا بنعم ومقارنتها بـ

كا5

الجدولية عند درجة الحرية ( )5ومستوى الداللة  9491وجدناها تساوي  54111وهي أقل من
كا 5الجدولية  541.مما يدل عدم وجود داللة إحصائية أي وجود اختالف في إجابات
المبحوثين الذين أجابوا بنعم .
جدول رقم ( )11يوضح استجابة المبحوثين حول اعتماد اإلدارة سياسة تشجيع المنافسة.
التكرار

االحتماالت
مادية
نعم

النسبة%

1

معنوية

19

28

8

معا

1.4
40.0

27.1
11.4

ال

42

60.0

المجموع

70

100.0

مستوى الداللة

0001

كا  1المحسوبة

2.800

كا 1المجدولة

3.84

درجة الحرية

1

القرار

غير دال

حيث تظهر لنا القراءة اإلحصائية لنتائج الجدول والمتعلق باعتماد اإلدارة سياسة
تشجيع المنافسة يتبين لنا أن  %.9من المبحوثين يرون أن اإلدارة تقوم بتشجيعهم عند
أداء أعمالهم فحين نجد أن نسبة  %19من المبحوثين وهم األغلبية يرون عكس ذلك .
وبتكميم إجابات المبحوثين الذين أجابوا بنعم توزعت بين  %5145أجابوا بأن التشجيع
يكون معنويا فقط أما نسبة  %554.أكدوا بأن التشجيع يكون ماديا ومعنويا أما نسبة %54.
يرون أن التشجيع يكون ماديا  .ومن هنا نستنتج أن الرؤساء ليس لديهم سياسة تحفيز

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
واضحة وهذا قد يؤدي إلى تراجع العمل واهماله مما يوتر العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين
وينشأ الصراع .
من خالل الجدول السابق وعند حساب كا 5ومقارنتها كا 5الجدولية عند درجة حرية
( )5ومستوى الداللة  9491وجدناها تساوي  5419وهي أقل من كا 5الجدولية  541.مما يدل
على عدم وجود داللة إحصائية أي عدم وجود اختالف في إجابات المبحوثين .
جدول رقم (  )11يبين مدى إطالع اإلدارة على المشكالت القائمة داخل العمل .
االحتماالت

التكرار النسبة%

نعم

29

41.4

ال

41

58.6

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

2.057

3.84

1

0.05

بالنسبة للجدول رقم (  ) 51والذي يدور فحواه حول مدى إطالع اإلدارة على
المشكالت القائمة داخل العمل فنجد أن نسبة  %.54.من المبحوثين يرون أن اإلدارة تسعى
إلى معرفة أسباب المشكالت القائمة داخل العمل أما نسبة  %1141وهم األغلبية يرون أن
اإلدارة ال تحاول اإلطالع على المشكالت القائمة داخل العمل .
أما بالنسبة للمبحوثين الذين أجابوا بنعم ومن خالل السؤال المفتوح نجد أن أغلبية اإلجابات
أن اإلدارة تطلع على المشكالت من أجل تفادي الفوضى داخل اإلدارة وجاء في المرتبة
الثانية من أجل إيجاد الحلول واحتواء الصراع .
ومن خالل الجدول نستنتج أن اإلدارة تتميز بأنها فوضوية وال تقوم بواجبها اتجاه
المشكالت القائمة داخل مكان العمل مما يؤثر على أداء الموظفين وكذلك على الروح
المعنوية لديهم .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
و يتضح من الجدول السابق تبين أن القيمة المحسوبة كا 5أقل من القيمة الحرجة
وعليه فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  9491ودرجة الحرية ()5
في أجوبة المبحوثين حول إطالع اإلدارة على المشكالت القائمة داخل العمل .
جدول رقم ( )11يوضح رأي المبحوثين حول وضع اإلدارة ألهداف مشتركة ال يمكن
تحقيقها إال بتعاون الجميع .
االحتماالت

التكرار النسبة%

نعم

34

48.6

ال

36

51.4

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

0.057

3.84

1

0.05

وفيما يخص وضع اإلدارة ألهداف مشتركة ال يمكن تحقيقها إال بتعاون الجميع فإن
الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم (  ) 50تبين أن :
  % 154.من المبحوثين يرون أن اإلدارة ال تقوم بوضع أهداف مشتركة أما نسبة  %.141يرون أن اإلدارة تسعى دائما إلى وضع أهداف مشتركة ال يمكنتحقيقها إال بتعاون الجميع .
ومن خالل الجدول نجد تقارب في إجابات المبحوثين لكلتا العبارتين وعليه نستنتج
أن اإلدارة يجب عليها دائما أن تسعى إلى استعمال هذا األسلوب أي أسلوب التعاون
لكي يخلق روح التضامن والتعاون بين الموظفين من جهة وتفادي نشوب الصراع من
جهة أخرى .
ومن خالل الجدول يتبين لنا أن كا 5المحسوبة بلغت  94911عند مستوى الداللة
 9491ودرجة حرية ( )5وهي أقل من كا 5المجدولة  541.وعليه ال توجد داللة إحصائية
بين إجابات المبحوثين حول هذه العبارة .
511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )10يوضح اعتماد اإلدارة أسلوب القمع حيال أي موضوع قد ينتج عنه
نشوء صراعات داخل المنظمة .
االحتماالت

التكرار النسبة%

دائما

12

17.1

أحيانا

42

60.0

مطلقا

16

22.9

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

22.743

5.99

2

0.05

القرار

دال

باالعتماد على الجدول رقم (  ) 59يتضح أن نسبة  %19من المبحوثين يرون أن
اإلدارة تستعمل أسلوب القمع حيال أي موضوع وقد ينتج عنه نشوء الصراع أحيانا فقط .
أما نسبة  %5540يرون أن اإلدارة ال تستعمل هذا األسلوب مطلقا في حين يرى
 %5145من المبحوثين أن اإلدارة تستعمل أسلوب القمع دائما ومن خالل اإلجابات
المتحصل عليها فإن النسبة  %19وهي أكبر نسبة  ،وهذا يعني أن المبحوثين يرون أن
تستعمل أسلوب القمع إال أحيانا أي للضرورة فقط وفئة قليلة منهم يرون أن اإلدارة ال
تستعمل هذا األسلوب من هنا نستنتج أن اإلدارة ال تستعمل أسلوب القمع وال تعتمد عليه
في معالجة مواضيع الصراع إال عندما يتطلب األمر ذلك .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها كا 5الجدولية عند درجة حرية
( )5ومستوى الداللة  9491وجدناها تساوي  5541.وهي أكبر من قيمة كا 5الجدولية
4 1400
ومنه توجد داللة إحصائية أي وجود اختالف في إجابات المبحوثين حول هذه العبارة
لصالح أحيانا .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11يوضح رأي المبحوثين حول اعتماد اإلدارة الحياد حيال الصراعات
التي تنشأ بين مختلف األفراد واإلدارات .
االحتماالت

التكرار النسبة%

نعم

16

22.9

ال

23

32.9

أحيانا

31

44.3

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

5.99

4.829

2

0.05

القرار

غير دال

حيث تشير الشواهد الكمية الواردة في الجدول رقم ( )55ومتعلقة بالتزام اإلدارة
الحياد الكامل حيال الصراعات التي تنشأ بين مختلف األفراد واإلدارات نجد أن %..45
من المبحوثين يرون أن أحيانا ما تستعمل اإلدارة الحياد اتجاه الصراعات أما نسبة
 %5545يرون أنها ال تستعمل الحياد بل تقوم بحل المشكلة في حين أن نسبة %5540
من المبحوثين يرون أن اإلدارة تستعمل أسلوب الحياد أي تتجنب الفوضى في هذه
الصراعات .
ومن خالل نتائج الجدول نستنتج أن اإلدارة ال تقوم بالحياد الكامل اتجاه الصراعات
بين األفراد واإلدارات وانما تسعى دائما إلى حل هذه الصراعات إال في بعض األحيان
أي ما يوضح أن اإلدارة تستعمل أسلوب التجنب من حين إلى آخر .
ويوضح لنا الجدول السابق أن القيمة المحسوبة كا 5أقل من القيمة الحرجة وعليه
فإنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  9491ودرجة الحرية
( )5في أجوبة المبحوثين حول اعتماد اإلدارة الحياد حيال الصراعات التي تنشأ بين
مختلف األفراد واإلدارات .

510

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11سعي اإلدارة إلى تكوين عالقات اجتماعية مع موظفيها .
االحتماالت

التكرار

عالقة ضعيفة
نعم

النسبة%

5

عالقة متوسطة

17

28

عالقة ممتازة

7.1
40.0

24.3
8.6

6

ال

42

60.0

المجموع

70

100.0

مستوى الداللة

0001

كا  1المحسوبة

2.800

كا 1المجدولة

3.84

درجة الحرية

1

القرار

غير دال

من خالل الجدول رقم ( )55يتضح لنا أن  % 19من المبحوثين يرون أن اإلدارة
أن اإلدارة ال تسعى إلى تكوين عالقات اجتماعية معهم  ،أما نسبة  %.9من المبحوثين
يرون أن اإلدارة دائما ما تحاول تكوين عالقات اجتماعية معهم وبتكميم إجابات
المبحوثين الذين أجابوا بنعم توزعت بين :
  %5.45من المبحوثين يرون أن العالقة متوسطة .  %141من المبحوثين يرون أن العالقة ممتازة .  %145من المبحوثين يرون أن العالقة ضعيفة .من خالل هذه اإلحصائيات يتبين لنا أن اإلدارة ال تعطي أهمية كبيرة للعالقات
االجتماعية مع موظفيها حتى المبحوثين الذين يرون توجد عالقة بين اإلدارة والموظفين فهي
عالقة متوسطة  ،ولهذا يتوجب الرؤوساء تطوير العالقات االجتماعية مع موظفيهم .
ومن خالل الجدول يتبين لنا أن كا 5المحسوبة بلغت  5419عند مستوى الداللة
 9491ودرجة حرية ( )5وهي أقل من كا 5المجدولة  541.ومنه ال توجد داللة إحصائية بين
إجابات المبحوثين .
519

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( ) 11يوضح رأي المبحوثين حول استعمال اإلدارة لمبدأ السلطة والقوة لحل
الخالفات القائمة داخل المنظمة .
االحتماالت

التكرار النسبة%

دائما

18

25.7

أحيانا

39

55.7

نادرا

9

12.9

أبدا

4

5.7

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

40.971

7.82

3

0.05

القرار

دال

حيث تشير الشواهد الكمية الواردة في الجدول رقم ( )55والمتعلقة باستعمال اإلدارة
لمبدأ  ،السلطة والقوة لحل الخالفات القائمة داخل المنظمة نجد أن نسبة  %1141من
المبحوثين يرون أن اإلدارة أحيانا ما تستعمل أسلوب السلطة والقوة لحل الخالفات أما نسبة
 %5141يرون أن اإلدارة دائما ما تستعمل أسلوب السلطة والقوة في حين أن نسبة %5540
يرون أنه ناد ار ما تستعمل اإلدارة هذا األسلوب وفي المرتبة األخيرة نجد نسبة  %141يرون
أن اإلدارة ال تستعمل أسلوب السلطة والقوة في حل الخالفات .
من خالل نتائج الجدول نجد أن لإلدارة قبضة جديدة اتجاه الصراعات وال تتنازل عن
مبدأ السلطة والقوة أبدا في حل الخالف مما يؤكد على أنا أسلوب التنافس هو السائد داخل
المنظمة حسب إحصائيات الجدول .
وتبين لنا بيانات الجدول أن القيمة المحسوبة كا 5أكبر من القيمة المجدولة وعليه فإنه
توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  9491ودرجة الحرية ( )5في أجوبة
المبحوثين حول استعمال اإلدارة لمبدأ السلطة والقوة لحل الخالفات القائمة داخل المنظمة.

515

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11يوضح رأي المبحوثين حول تقليل اإلدارة من أهمية الخالفات بين األطراف
المتصارعة .
االحتماالت

التكرار النسبة%

نعم

39

55.7

ال

31

44.3

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

3.84

0.914

1

0.05

القرار

غير دال

من خالل الجدول رقم ( )5.نجد أن نسبة  %1141من المبحوثين يرون أن اإلدارة
تقلل من أهمية الخالفات بين األطراف المتصارعة أما نسبة  %..45من المبحوثين يرون
أن اإلدارة ال تقلل من أهمية الخالفات بين األطراف المتصارعة .
أما فيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بنعم فكانت إجاباتهم على السؤال المفتوح على
الترتيب التالي :
أ -إن اإلدارة تقلل من أهمية الخالفات عن طريق تغليب أسلوب الحوار بين األطراف
المتصارعة .
ب -إن اإلدارة تقلل من أهمية الخالفات عن طريق الحياد وتجاهل األطراف المتصارعة .
ج -إن اإلدارة تقلل من أهمية الخالفات عن طريق التقريب من وجهات نظر األطراف
المتصارعة .
ومن خالل بيانات الجدول نستنتج أن اإلدارة تحاول دائما التقليل من أهمية الخالفات
بين األطراف المتصارعة أي أنها تعتمد على أسلوب التسوية في حل الصراع ولكن التقليل
من الخالفات دائما قد تكون له نتائج سلبية على المنظمة .

515

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
ومن خالل الجدول يتبين لنا أن كا 5المحسوبة  9405عند مستوى الداللة  9491ودرجة
الحرية ( )5وهي أقل من كا 5المجدولة  541.ومنه ال توجد داللة إحصائية بين إجابات
المبحوثين .
جدول رقم ( )11يوضح أراء المبحوثين حول ميل اإلدارة إلى التنازل عن بعض األشياء
مقابل تحقيق نقاط أخرى .
االحتماالت

التكرار النسبة%

نعم

41

58.6

ال

29

41.4

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

3.84

2.057

1

0.05

القرار

غير دال

بالنسبة للجدول رقم ( )51والذي يتمحور حول ميل اإلدارة إلى التنازل عن بعض األشياء
مقابل تحقيق نقاط أخرى فنجد أن نسبة  %1141من المبحوثين يعتقدون أن اإلدارة تتنازل
عن بعض األشياء مقابل تحقيق مصالح أخرى أما نسبة  %.54.فيرون عكس ذلك .
فيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بنعم على تنازل اإلدارة فكانت إجابتهم وتعليلهم عن
سبب هذا التنازل على الترتيب التالي :
أ -تميل اإلدارة إلى التنازل عن بعض األشياء من أجل المحافظة على استقرار اإلدارة .
ب -تميل اإلدارة إلى التنازل من أجل تحقيق المصالح الكبرى للمنظمة .
ج -تميل اإلدارة إلى التنازل من أجل ضمان استم اررية العمل .
أما فيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بـ ال فكانت إجابتهم على السؤال المفتوح
وتعليلهم عن سبب عدم التنازل فكانت على الترتيب التالي :
515

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
أ -أن اإلدارة ال تميل إلى التنازل وذلك ألنها مسئولة عن تطبيق القوانين وفقط .
ب -أن اإلدارة ال تميل إلى التنازل ألنه يعد إنقاص لهيبتها وسلطتها .
ج -أن اإلدارة ال تميل إلى التنازل ألنها تتمتع بقوة السلطة والقانون .
ومن خالل الجدول نستنتج بأن اإلدارة تميل نحو التنازل لكسب األطراف المتصارعة وكذلك
من أجل ضمان السير الحسن للعمل وكذلك تحقيق أشياء مهمة أكثر من التي تتنازل عليها.
يتضح لنا من الجدول السابق وعند حساب كا 5ومقارنتها بـ كا 5الجدولية عند درجة
حرية ( )5ومستوى الداللة  9491وجدناها تساوي  5491وهي أقل من كا 5الجدولية 541.
مما يدل على عدم وجود داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .
جدول رقم ( )11يوضح تشجيع اإلدارة للموظفين على الفهم الصحيح لمشكالت العمل قبل
البدء في حلها 0
االحتماالت

التكرار النسبة%

نعم

33

47.1

ال

37

52.9

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

3.84

0.229

1

0.05

القرار

غير دال

حيث تشير الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )51والمتعلقة بتشجيع اإلدارة
للموظفين على الفهم الصحيح لمشكالت العمل قبل البدء في حلها نجد أن نسبة %1540
من المبحوثين يرون أن اإلدارة ال تقوم بتشجيعهم في حين أن نسبة  %.145من المبحوثين
يرون أن اإلدارة تساعدهم على الفهم الصحيح لمشكالت العمل .
ومن خالل الجدول نستنتج أن إجابات المبحوثين تكاد تكون متقاربة نسبيا إال أن
أغلبيتهم أكدوا على أن اإلدارة ال تشجعهم على الفهم الصحيح لمشكالت العمل وهذا
51.

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
قد يؤدي بالموظفين إلى عدم معرفة أعمالهم والتدخل في مهام اآلخرين مما قد ينتج عنه
نشوب الصراع .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها بـ كا 5المجدولة عند درجة حرية
( )5ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  9455وهي أقل من قيمة كا 5الجدولية 541.
ومنه ال توجد داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .
جدول رقم ( )11يوضح رأي المبحوثين حول األسلوب المناسب لحل الصراع التنظيمي .
االحتماالت

التكرار النسبة%

أسلوب التعاون

44

62.9

أسلوب التنافس

3

4.3

أسلوب التنازل

4

5.7

أسلوب التجنب

3

4.3

أسلوب التسوية

16

22.9

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

89.000

9.49

4

0.05

القرار

دال

باالعتماد على الجدول رقم ( )51يتضح لنا أن نسبة  %1540من المبحوثين يرون
أن أسلوب التعاون هو األسلوب المناسب لحل الصراع ثم تليها نسبة  %5540من المبحوثين
يرون أن أسلوب التسوية هو المناسب أما أسلوب التنافس والتجنب فتقدر نسبتهم بـ %.45
ومن خالل الجدول نستنتج أن التعاون داخل مكان العمل هو األسلوب المناسب من أجل
حل الصراع وخلق جو مالئم للموظفين من أجل القيام بمهامهم وتشجيعهم على التعاون
واإلبداع .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
ومن خالل الجدول يتبين لنا أن كا 5المحسوبة بلغت  10499عند مستوى الداللة
 9491ودرجة حرية ( ).وهي أكبر من قيمة كا 5المجدولة  04.0ومنه توجد داللة إحصائية
أي يوجد اختالف في إجابات المبحوثين لصالح أسلوب التعاون .
 -1-1عرض وتحليل نتائج التساؤل الجزئي الثاني  :ما هي الخطوات التي يقوم بها القائد
من أجل احتواء الصراع التنظيمي ؟ :
جدول رقم ( )11يوضح رأي المبحوثين حول تعامل رئيسهم بأسلوب مرن مع النزاعات
داخل العمل .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

نعم

22

31.4

ال

19

27.1

احيانا

29

41.4

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

2.257

5.99

2

0.05

القرار

غير دال

حيث تشير الشواهد الكمية الواردة في الجدول رقم ( )51والمتعلقة بتعامل الرئيس
بأسلوب مرن مع النزاعات داخل العمل نجد أن نسبة  %.54.من المبحوثين أجابوا بأن
المسئول عليهم يستعمل هذا األسلوب أحيانا من أجل فض النزاعات داخل العمل أما نسبة
 %554.فيرون ان رئيسهم دائما ما يتعامل بأسلوب مع النزاعات في حين أن نسبة %5145
يرون عكس ذلك .
ومن خالل هذه اإلحصائيات يتبين لنا على وجه العموم أن القائد اإلداري داخل مقر
والية المسيلة غالبا ما يتعامل بأسلوب مرن مع النزاعات من أجل حلها .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول ومقارنتها بـ كا 5المجدولة عند درجة حرية ()5
ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  5451وهي أقل من كا 5الجدولية  1400ومنه ال
توجد داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .
جدول رقم ( )11يوضح مدى تحمل الرئيس لمسؤولية حل الصراع .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

نعم

42

60.0

ال

28

40.0

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

2.800

3.84

1

0.05

القرار

غير دال

باالعتماد على الجدول رقم ( )50يتضح لنا أن نسبة  %19من المبحوثين يرون أن
الرئيس المسئول عليهم يتحمل مسؤولية حل الصراع في حين أن نسبة  %.9من المبحوثين
يرون أن رئيسهم ال يتحمل مسؤولياته اتجاه الصراع .
فيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بـ ال حول تحمل رئيسهم لمسؤولية حل الصراع
فكانت إجابتهم على السؤال المفتوح من الذي يتولى حل الصراع ؟ .
أ -أن الزمالء في العمل هم من يقومون بتسوية وحل الصراع .
ب -أن األطراف المتصارعة هي التي تقوم بحل الصراع .
وعليه نستنتج أن أغلبية المبحوثين أكدوا أن رئيسهم المباشر يتحمل مسؤولياته اتجاه
الصراع وهذا أمر مهم لخلق جو وبيئة مناسبة للعمل .
ومن خالل الجدول السابق تبين أن القيمة المحسوبة كا 5أقل من القيمة المجدولة وعليه
فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  9491ودرجة حرية ( )5في
أجوبة المبحوثين حول تحمل الرئيس لمسؤولية حل الصراع .
511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )10يوضح رأي المبحوثين حول طلب الرئيس باستمرار معلومات عن المشكلة
واألطراف المشاركين فيها .
االحتماالت

التكرار

فعال
نعم

15

نسبي الفعالية

26

46

غير فعال

النسبة%
21.4

65.7

37.1
7.1

5

ال

24

34.3

المجموع

70

100.0

مستوى الداللة

0001

القرار

دال

كا 1المحسوبة

6.914

كا 1المجدولة

3.84

درجة الحرية

1

تؤكد الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )59أن  %1141من المبحوثين
أكدوا أن رئيسهم يطلب منهم باستمرار معلومات عن المشكلة واألطراف المشاركة فيها  ،في
حين أن نسبة  %5.45أكدوا عكس ذلك وبتكميم إجابات المبحوثين الذين أجابوا بنعم عن
مدى فعالية ذلك في حل الصراع فتوزعت بين :
  % 5145من المبحوثين يرون أنه نسبي الفعالية .  %554.من المبحوثين يرون أنه فعال .  %145من المبحوثين يرون أنه غير فعال .نستنتج أن أغلبية المبحوثين يرون أن رئيسهم يحاول باستمرار معرفة المشكلة
واألطراف المشاركين فيها من أجل حلها غير أن هذا اإلجراء نسبي الفعالية وعلى المسئولين
اتخاذ تدابير أخرى إلحتواء الصراع .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها بـ كا 5الجدولية عند درجة حرية
( )5ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  1405وهي كبر من قيمة كا 5المجدولة 541.
مما يدل على وجود داللة إحصائية أي وجود اختالف في إجابات المبحوثين .
جدول رقم ( )11يوضح اعتماد الرئيس على معايير وأنظمة تحدد أسلوب العمل والعالقات
داخل المنظمة .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

نعم

34

48.6

ال

36

51.4

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

0.057

3.84

1

0.05

القرار
غير
دال

وفيما يخص اعتماد الرئيس على معايير وأنظمة تحدد أسلوب العمل والعالقات
داخل المنظمة فإن الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )55تبين أن  %154.من
المبحوثين يرون أنه ال توجد معايير وأنظمة تحدد أسلوب العمل والعالقات داخل المنظمة
في حين  %.141يقرون بوجود معايير وأنظمة تحدد أسلوب العمل .
ومن خالل الجدول نجد تقارب في إجابات المبحوثين لكلتا العبارتين وعليه نستنتج أنه
على الرئيس واإلدارة وضع معايير وأنظمة ثابتة وصارمة تحدد وتنظم عالقات العمل لتفادي
الصدام والصراع .
ونستخلص من الجدول أن كا 5المحسوبة بلغت  94911عند مستوى الداللة 9491
ودرجة حرية ( )5وهي أقل من كا 5المجدولة  541.ومنه ال توجد داللة إحصائية واختالف
بين إجابات المبحوثين .

510

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11سعي الرئيس على معرفة أسباب المشاكل .
التكرار

االحتماالت
سلبي
نعم

9

ايجابي

27

48

محايد

النسبة%
12.9

68.6

38.6
17.1

12

ال

22

31.4

المجموع

70

100.0

مستوى الداللة

0001

كا 1المحسوبة

9.657

كا 1المجدولة

3.84

درجة الحرية

1

القرار

دال

من خالل الجدول رقم ( )55المبين أعاله يتضح أن النسبة  %1141من
المبحوثين أجابوا بأن الرئيس يسعى دائما لمعرفة أسباب المشاكل وهي أكبر نسبة والمقدرة
بـ .1مبحوثا ،بينما نسبة  %554.أجابوا بأن الرئيس ال يعمل على معرفة أسباب المشاكل .
فمن خالل تفسير هذه النتائج فإن النسبة  %1141وهي نسبة كبيرة أجابوا بأن الرئيس
يسعى لمعرفة أسباب المشاكل وبتكميم إجاباتهم عن كيفية التعامل مع هذه المشاكل فتوزعت
بين :
 %5141 من المبحوثين يرون أن رئيسهم يتعامل بشكل إيجابي مع هذه المشاكل .
 %5145 من المبحوثين يرون ان رئيسهم يتعامل بشكل محايد .
 %5540 من المبحوثين يرون أن رئيسهم يتعامل بشكل سلبي مع هذه المشاكل .
وخالصة هذا الجدول أن الرئيس يسعى لمعرفة أسباب المشاكل دائما ويتعامل بشكل إيجابي
للوصول إلى حل مثالي للصراع .

519

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
ومن خالل الجدول المبين أعاله تبين أن القيمة المحسوبة كا 5أكبر من القيمة الحرجة
وعليه فإنه هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  9491ودرجة الحرية ( )5في
أجوبة المبحوثين حول سعي الرئيس على معرفة أسباب المشاكل .
جدول رقم ( )11يوضح رأي المبحوثين حول مساءلة الرئيس لهم لكي يفهم طبيعة
مشاكلهم .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

دائما

12

17.1

أحيانا

41

58.6

أبدا

17

24.3

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

20.600

5.99

2

القرار

0.05

دال

من خالل الجدول رقم ( )55المبين أعاله يتضح لنا أن نسبة  %1141من
المبحوثين أجابوا بأن الرئيس يقوم بمساءلتهم لكي يفهم طبيعة مشكلتهم وهي النسبة األكبر
والمقدرة بـ .5مبحوثا ثم نجد نسبة  %5.45من المبحوثين يرون أن الرئيس ال يقوم
بمساءلتهم حول طبيعة مشاكلهم بينما أن نسبة  %5145يرون بأن المسئول عليهم يقوم
بمساءلتهم ليفهم طبيعة مشاكلهم .
فمن خالل تفسير هذه النتائج نستنتج أن المسئولين داخل مقر والية المسيلة ال
يعطون أهمية كبيرة لالتصال والحوار بينهم وبين موظفيهم وكذلك السعي لمعرفة المشاكل
التي يعانون منها داخل العمل وهذا ما يؤدي بالموظف إلى نوع من اإلحباط واالغتراب
النفسي داخل عمله .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول ومقارنتها بـ كا 5المجدولة عند درجة حرية ()5
الجدولية وعليه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين لصالح أحيانا .
515

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11يوضح مدى إصغاء الرئيس ألطراف الصراع بشكل جيد .
التكرار

االحتماالت
كتابيا
نعم

3

شخصيا

24

42

من خالل اجتماع

النسبة%

60.0

15

4.3
34.3
21.4

ال

28

40.0

المجموع

70

100.0

كا 1المحسوبة

2.800

كا 1المجدولة

3.84

درجة الحرية

1

مستوى
الداللة
القرار

0001

غير دال

حيث تشير الشواهد الكمية الواردة في الجدول رقم ( )5.والمتعلقة بإصغاء الرئيس
ألطراف الصراع بشكل جيد نجد أن نسبة  %19من المبحوثين أجابوا بأن الرئيس يقوم
باإلصغاء لهم في حين أن نسبة  %.9يرون أن رئيسهم ال يصغي لهم بشكل جيد .
وبتكميم إجابات المبحوثين الذين أجابوا بنعم فتوزعت كالتالي :
 أن نسبة  %5.45من المبحوثين يرون أن رئيسهم يستمع إليهم شخصيا . أما نسبة  %554.من المبحوثين يرون أن رئيسهم يستمع لهم من خالل االجتماع . ونسبة  %.45من المبحوثين يرون أن رئيسهم يستمع ويتصل بهم كتابيا .ونستنتج من خالل الجدول أن المسئولين داخل هاته اإلدارة يقوم باالستماع بشكل
جيد ألطراف الصراع ويقابلونهم شخصيا من أجل حل واحتواء هذا الصراع .

515

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول ومقارنتها بـ كا 5المجدولة عند درجة حرية ()5
ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  5419وهي أقل من كا 5الجدولية  541.وبالتالي ال
توجد داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .
جدول رقم ( )11قيام الرئيس بعقد اجتماعات صلح بين األطراف المتصارعة .
التكرار

االحتماالت
داخل مكتبه
نعم

35

في منزله

2

38

في المقهى

النسبة%

54.3

50.0

1

2.9
1.4

ال

32

45.7

المجموع

70

100.0

مستوى الداللة

0001

القرار

غير دال

كا 1المحسوبة

0.514

كا 1المجدولة

3.84

درجة الحرية

1

تؤكد الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )51أن  %1.45من المبحوثين
أكدوا أن رئيسهم يقوم بعقد اجتماعات صلح بين األطراف المتصارعة وأن نسبة  %.141من
المبحوثين يرون أن رئيسهم ال يقوم بعقد اجتماعات صلح بين األطراف المتصارعة .
وبتكميم إجابات المبحوثين الذين أجابوا بنعم حول مكان عقد الصلح فتوزعت إجاباتهم على
الشكل التالي :
  %19يرون أن عقد الصلح يكون داخل مكتب المسئول .  % 540يرون أنه يكون في منزل المسئول . %54. -يرون عقد الصلح يكون في المقهى .

515

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
يتبين لنا من الجدول أن ه يوجد تقارب بين إجابات المبحوثين حول قيام الرئيس بعقد
إجتماعات صلح بين األطراف المتصارعة وأن أغلب جلسات الصلح تكون داخل مكتب
المسئول  ،وعليه يجب تكريس هذا المبدأ في تلطيف األجواء بين األطراف المتصارعة من
قبل الرؤساء .
ومن خالل الجدول المبين أعاله تبين أن القيمة المحسوبة كا 5أقل من القيمة
الجدولية وعليه فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  9491ودرجة
الحرية ( ) 5في أجوبة المبحوثين حول قيام الرئيس بعقد اجتماعات صلح بين األطراف
المتصارعة .
جدول رقم ( )11يبين األسلوب الذي يستعمله الرئيس من أجل التقريب بين األطراف
المتصارعة .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

القرار

أسلوب
التهديد

18

25.7

والوعيد
أسلوب التنازل
أسلوب
التحفيز

6

8.6

4

5.7

أسلوب
التسوية والحل

42

60.0

70

100.0

الوسط
المجموع

52.286

51.

7.82

3

0.05

دال

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 

وفيما يخص األسلوب الذي يستعمله الرئيس من أجل التقريب بين األطراف
المتصارعة فإن الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )51توضح أن نسبة  %19من
المبحوثين يرون أن المسئول عليهم يستعمل أسلوب التسوية والحل الوسط  ،وجاء في المرتبة
الثانية أسلوب التهديد والوعيد بنسبة  %5141أما المرتبة الثالثة فكانت ألسلوب التنازل بنسبة
 %141وجاء في المرتبة األخيرة أسلوب التحفيز بـ  %141من أراء المبحوثين .
ونستخلص من خالل بيانات الجدول أن المسئول يسعى دائما إلى التقريب بين
األطراف المتصارعة وكسب ودهم من خالل استعمال أسلوب التسوية والحل الوسط ومن
أجل تهدئة الموقف وضمان السير الحسن لمصالح اإلدارة .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول ومقارنتها بـ كا 5المجدولة عند درجة حرية ()5
ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  15451وهي أكبر من كا 5المجدولة  1415وعليه
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين لصالح أسلوب التسوية والحل
الوسط .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( ) 11يوضح مدى إجبار الرئيس ألطراف الصراع على تحمل المسؤوليات
والعواقب .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

نعم

48

68.6

ال

22

31.4

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

9.657

3.84

1

0.05

القرار

دال

حيث تشير الشواهد الكمية الواردة في الجدول رقم ( )51والمتعلقة بمدى إجبار
الرئيس ألطراف الصراع على تحمل المسؤوليات والعواقب نجد أن نسبة  %1141من
المبحوثين أجابوا بنعم في حين أن نسبة  % 554.من المبحوثين أجابوا بأن رئيسهم ال
يجبرهم على تحمل مسؤوليات الصراع .
ونستنتج من الجدول أن المسئول يقوم بإلزام أطراف الصراع على تحمل
المسؤوليات والعواقب اتجاه الصراع لتفادي التمادي في المشاكل ووضع حد للصراع ،
وكذلك تحديد مسؤوليات كل طرف عن النتائج المترتبة عن الصراع  ،وهذا أمر مهم بالنسبة
للموظفين واإلدارة وكذلك على سير العمل .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول ومقارنتها بـ كا 5المجدولة عند درجة حرية ()5
ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  0411وهي أكبر من كا 5المجدولة  541.وبالتالي
توجد داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين لصالح العبارة نعم .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11يبين حرص الرئيس على متابعة الحل إلى أن تتحقق األهداف المرسومة.
االحتماالت

التكرار

النسبة%

دائما

13

18.6

أحيانا

43

61.4

مطلقا

14

20.0

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

24.886

5.99

2

0.05

القرار

دال

من خالل الجدول رقم ( )51المبين أعاله يتضح أن نسبة  %154.من المبحوثين
أجابوا بأنه حيانا ما يقوم الرئيس بمتابعة الحل إلى أن تتحقق األهداف المرسومة  ،بينما
أجابت نسبة  %59بأنه مطلقا ما يقوم الرئيس بمتابعة الحل في حين أن نسبة  %5141أكدوا
أن الرئيس دائما ما يقوم بمتابعة الحل إلى أن تتحقق النتائج المرسومة .
فمن خالل هذه البيانات نستخلص أن المسئول ال يقوم دائما بمتابعة الحل إلى أن
تتحقق األهداف المرسومة وانما يقوم بهذا األمر أحيانا فقط  ،ولهذا يجب على المسئول
متابعة الحل حتى النهاية من أجل القضاء على مسببات الصراع نهائيا وعدم تكرار المشكلة
ألن هذا األمر في صالح اإلدارة وعند حساب كا 5لبيانات الجدول ومقارنتها بـ كا 5المجدولة
عند درجة حرية ( )5ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  5.411وهي أكبر من

كا5

المجدولة  1400وعليه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين لصالح
أحيانا .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11يوضح توثيق الرئيس للحل كتابيا ووضع جدول زمني من أجل االلتزام به
االحتماالت

التكرار

النسبة%

نعم

10

14.3

ال

35

50.0

أحيانا

25

35.7

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

13.571

5.99

2

0.05

القرار

دال

حيث تشير الشواهد الكمية الواردة في الجدول رقم ( )50والمتعلقة بتوثيق الرئيس
للحل كتابيا ووضع جدوال زمنيا من أجل االلتزام به نجد أن نسبة  %19من المبحوثين أجابوا
بأنه ال يقوم بتوثيق الحل كتابيا ووضع جدوال زمنيا له  ،أما نسبة  % 5141أجابوا بـ أحيانا
أما نسبة  %5.45من المبحوثين أجابوا بأن الرئيس يقوم بتوثيق الحل كتابيا ووضع جدوال
زمنيا من أجل االلتزام .
نالحظ من خالل الجدول أن نسبة  %19من المبحوثين أي ( )51موظفا وهي
النسبة األكبر يرون بأن رئيسهم ال يقوم بتوثيق الحل كتابيا ووضع جدوال زمنيا من أجل
االلتزام به  ،ولهذا يجب على المسئول الناجح في إدارة شؤون موظفيه وادارته أن يوثق الحل
كتابيا وأن يضع له جدوال زمنيا من أجل تطبيقه على أرض الواقع واحتواء الصراع بشكل
نهائي .
ومن خالل الجدول السابق تبين أن القيمة المحسوبة كا 5أكبر من القيمة الحرجة
وعليه فإنه هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  9491ودرجة الحرية ()5
حول توثيق الحل كتابيا ووضع جدول زمني له لصالح العبارة ال .

511

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )10يوضح العالقة بين أسلوب التقريب بين األطراف المتصارعة واستعمال
اإلدارة لمبدأ السلطة والقوة في حل الخالفات .
االحتماالت

االحتماالت

ت

المجموع

%

دائما

أحيانا

نادرا

أبدا

أسلوب التهديد

ت

9

7

2

0

18

والوعيد

%

%50.0

%38.9

%11.1

%0.0

%100.0

ت

1

4

1

0

6

%

%16.7

%66.7

%16.7

%0.0

%100.0

ت

2

2

0

0

4

%

%50.0

%50.0

%0.0

%0.0

%100.0

ت

6

26

6

4

42

%

%14.3

%61.9

%14.3

%9.5

%100.0

ت

18

39

9

4

70

%

%25.7

%55.7

%12.9

%5.7

%100.0

أسلوب التنازل
أسلوب التحفيز
أسلوب التسوية
والحل الوسط
المجموع
كا 1المحسوبة

12.085

كا 1المجدولة

16.92

درجة
الحرية
مستوى
الداللة

1

القرار

غير دال

0.05

تعكس الشواهد الكمية الواردة فيه االستنتاجات التالية :
حيث أكد  %1540من المبحوثين أن اإلدارة تستعمل أسلوب التسوية والحل الوسط
في التقريب بين األطراف المتصارعة و أن اإلدارة تستعمل مبدأ السلطة والقوة في حل
الخالفات أحيانا فقط .

510

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 

 و أكد  %19من المبحوثين أن اإلدارة تستعمل أسلوب التهديد والوعيد في التقريب بيناألطراف المتصارعة أن اإلدارة دائما ما تستعمل القوة في حل الخالفات .
 كما أكد  %5.45من المبحوثين أن اإلدارة ناد ار ما تستعمل أسلوب القوة في حل الخالفاتكما ترى النسبة ذاتها أن اإلدارة تستعمل أسلوب التسوية في التقريب بين األطراف
المتصارعة .
ومن خالل هذه النتائج نالحظ وجود عالقة قوية بين أسلوب التسوية والحل الوسط
في التقريب بين األطراف المتصارعة والعبارة أحيانا حول استعمال اإلدارة لمبدأ القوة والسلطة
في حل الخالفات  ،غير أن العالقة بين هذين المتغيرين بصفة عامة تبقى متوسطة .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها بـ كا 5الجدولية عند درجة
الحرية ( )0ومستوى الداللة  9491وجدناها تساوي  55491وهي أقل من قيمة كا 5الجدولية
 51405وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .

509

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11يبين مدى فسح الرئيس المجال أمام العاملين إلبداء أرائهم وطرح األفكار
الجديدة .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

نعم

16

22.9

ال

26

37.1

أحيانا

28

40.0

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

3.543

5.99

2

0.05

القرار

غير
دال

من خالل الجدول رقم ( ).5المبين أعاله يتضح أن نسبة  %.9من المبحوثين
يرون أن رئيسهم يفسح المجال أمامهم إلبداء أرائهم حول العمل وطرح األفكار الجديدة أحيانا
فقط ،أما نسبة  %5145يرون أن رئيسهم ال يعطي لهم الفرصة إلبداء أرائهم ،أما نسبة
 %5540من المبحوثين أكدوا على أن رئيسهم يفسح المجال أمامهم إلبداء رأيهم حول العمل
وطرح األفكار الجديدة .
ومن خالل الجدول نستنتج أن المسئول على الموظفين ال يعطي لهم الفرصة الكاملة
إلبداء أرائهم وتقديم األفكار الجديدة إال أحيانا وهذا ال يخلق جو ديمقراطي يساعد الموظفين
ويشجعهم على اإلبداع  ،ولهذا يجب على المسئول التواصل مع موظفيهم ومناقشة أفكارهم
في مجال العمل .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها بـ كا 5الجدولية عند درجة الحرية
( )5ومستوى الداللة  9491وجدناها تساوي  541.وهي أقل من كا 5المجدولة  1400مما يدل
على عدم وجود داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .

505

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11يوضح إتاحة الرئيس الحرية التامة لموظفيه لممارسة نشاطهم واصدار
الق اررات التي يرونها مالئمة إلنجاز العمل .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

نعم

7

10.0

ال

36

51.4

أحيانا

27

38.6

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

18.886

5.99

2

0.05

القرار

دال

حيث تشير الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( ).5والمتعلقة بإعطاء
الرئيس الحرية التامة لموظفيه لممارسة نشاطهم واصدار الق اررات التي يرونها مالئمة إلنجاز
العمل  ،حيث بينت النسبة أن  %154.من المبحوثين يرون أن رئيسهم ال يتيح لهم الفرصة
الكاملة لممارسة نشاطهم واصدار الق اررات  ،أما نسبة  %59يرون أن رئيسهم يعطي لهم
الحرية التامة في ممارسة نشاطهم واصدار الق اررات التي يرون أنها مالئمة إلنجاز العمل .
ومن خالل الجدول نستخلص أن  51موظفا أي ما تعادل نسبتهم  % 154.وهي
النسبة األكبر يرون أنه ال توجد حرية في التصرف داخل العمل ما يبين أن المسئول إنسان
يعتمد على المركزية وال يقوم بتفويض السلطة لموظفيهم كما أن العمل يسير بطريقة
ديكتاتورية نسبيا .
ومن خالل الجدول يتبين لنا أن كا 5المحسوبة بلغت  51411عند مستوى الداللة
 9491ودرجة الحرية ( )5وهي أكبر من كا 5المجدولة  1400ومنه توجد داللة إحصائية أي
وجود اختالف في إجابات المبحوثين حول هذه العبارة لصالح االحتمال ال .

505

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11يبين األساس الذي يستدعى عليه الموظفون ألداء المهام الخاصة .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

الكفاءة

10

14.3

الخبرة

14

20.0

درجة الوالء
لإلدارة

17

24.3

29

41.4

70

100.0

المباشر
المجموع

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

11.486

درجة الوالء
للمسئول

كا1

كا1

درجة

مستوى

القرار

7.82

3

0.05

دال

حيث تظهر القراءة اإلحصائية لنتائج الجدول رقم ( ).5والمتعلق باستدعاء
الموظفين ألداء المهام الخاصة فتبين لنا أن نسبة  %.54.من المبحوثين يقرون بأن
االستدعاء للمهام الخاصة يعتمد على درجة الوالء للمسئول المباشر في حين أن نسبة
 %5.45يرون انه يعتمد على درجة الوالء لإلدارة أما نسبة  %59من المبحوثين فأجابوا بأن
االستدعاء للمهام الخاصة يعتمد الخبرة أما نسبة  %5.45فيرون أنه يعتمد على الكفاءة .
نستنتج من الجدول أن النسبة الكبيرة من المبحوثين أكدوا على أن الوالء وتأييد
المسئول المباش ر هو الذي يتيح ويعطي لهم الحق في أداء المهام الخاصة  ،وعليه يمكن
القول أن اإلدارة المحلية لوالية المسيلة ال تعتمد على معايير منظمة تحدد أداء المهام
الخاصة داخل اإلدارة .
ومن خالل الجدول وعند حساب كا 5ومقارنتها بـ كا 5الجدولية عند درجة الحرية ()5
ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  554.1وهي أكبر من قيمة كا 5المجدولة 1415

505

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين لصالح العبارة
(درجة الوالء للمسئول المباشر ) .
جدول رقم ( )11يتمحور حول نجاح عملية إدارة الصراع باالعتماد على تفويض القائد
لجزء من صالحياته للمرؤوسين .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

نعم

41

58.6

ال

29

41.4

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

2.057

3.84

1

0.05

القرار
غير
دال

بالنسبة للجدول رقم ( )..والذي يدور فحواه على مدى نجاح عملية إدارة الصراع
باالعتماد على تفويض القائد لجزء من صالحياته للمرؤوسين فنجد أن نسبة  %1141من
المبحوثين يقرون بأن نجاح عملية إدارة الصراع يعتمد على تفويض القائد لجزء من
صالحياته للمرؤوسين .
أما نسبة  %.54.فيرون أن عملية إدارة الصراع ال تعتمد على تفويض القائد لجزء من
صالحياته للمرؤوسين .
ومن خالل الجدول نجد أن أغلبية المبحوثين أكدوا أن نجاح عملية إدارة الصراع
يعتمد على تفويض القائد لصالحياته  ،ويجب التنويه هنا انه على المسئولين األخذ بعين
االعتبار لمبدأ تفويض السلطة في العملية اإلدارية ككل وليس فقط في عملية إدارة الصراع
ألن جميع النظريات الكالسيكية والحديثة في اإلدارة تعطي أهمية كبيرة لمبدأ تفويض
السلطة .

50.

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
ومن خالل الجدول السابق تبين أن القيمة المحسوبة كا 5أقل من القيمة الحرجة وعليه
فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  9491ودرجة الحرية ( )5بين
إجابات المبحوثين .
جدول رقم ( )11يوضح قيام الرئيس بتحفيز العمال المجتهدين .
التكرار

االحتماالت
إهمال العمل
ال

عدم إتقان العمل
التغيب

41

10

14.3

12

17.1

8

تأخر عن العمل

النسبة%

11

58.6

11.4
15.7

نعم

29

41.4

المجموع

70

100.0

مستوى الداللة

0001

القرار

غير دال

كا  1المحسوبة

2.057

كا 1المجدولة

3.84

درجة الحرية

1

وفيما يخص قيام الرئيس بتحفيز العمال المجتهدين فإن الشواهد اإلحصائية الواردة
في الجدول رقم (  ) .1تبين أن  %1141من المبحوثين أجابوا بأن الرئيس ال يقوم بتحفيز
العمال المجتهدين أما نسبة  %.54.أكدوا بأن الرئيس يقوم بتحفيز العمال المجتهدين ،
وبتكميم إجابات المبحوثين الذين بال على مدى تأثير عدم التحفيز على أدائهم توزعت بين :
  %5145من المبحوثين يرون أن عدم التحفيز يؤدي إلى عدم إتقان العمل .  %5141يرون أن عدم التحفيز يؤدي إلى التأخر عن العمل .  %5.45يرون انه يؤدي إهمال العمل . %554. -يرون أن عدم التحفيز يؤدي إلى التغيب عن العمل .

501

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
ونستخلص من الجدول أن المسئولين داخل اإلدارة ال يقوم بتحفيز وتشجيع الموظفين
المجتهدين وهذا ما يؤدي إلى عدم إتقان العمل وتكريس الرداءة داخل اإلدارة من خالل
تساوي الموظف المجتهد مع الموظف الكسول  ،ولهذا وجب على المسئولين وضع برنامج
خاص بالحوافز للموظفين المجتهدين .
ومن خالل الجدول السابق تبين أن القيمة المحسوبة كا 5أقل من القيمة الحرجة وعليه
فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  9491ودرجة الحرية ( )5في
أجوبة المبحوثين حول تحفيز الرئيس للعمال المجتهدين .
جدول رقم ( )11يوضح وجود عدالة في الرقابة على الموظفين .
التكرار

االحتماالت
االنتماء إلى نفس المنطقة
الجغرافية
ال

االنتماء إلى نفس القرابة
االنتماء إلى نفس االتجاه

18

25.7

8

11.4

49

8

السياسي
االنتماء إلى نفس التكوين

النسبة%

70.0

11.4
21.4

15

نعم

21

30.0

المجموع

70

100.0

مستوى الداللة

0001

القرار

دال

كا 1المحسوبة

11.200

كا 1المجدولة

3.84

درجة الحرية

1

501

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
حيث تشير الشواهد الكمية الواردة في الجدول رقم ( ).1والمتعلقة بوجود عدالة في
الرقابة على الموظفين نجد أن نسبة  %19من المبحوثين يرون عدم وجود عدالة في الرقابة
في حين أن نسبة  %59من المبحوثين يؤكدون على وجود العدالة في الرقابة على
الموظفين .
وبتكميم إجابات المبحوثين أجابوا بـ ال عن سبب ذلك فتوزعت بين :
  %5141يرجعون السبب إلى االنتماء إلى نفس المنطقة الجغرافية .  % 21.4يرجعون سبب ذلك إلى االنتماء إلى نفس التكوين .  %554.يرجعون السبب إلى كل من االنتماء إلى نفس القرابة واالنتماء إلى نفساالتجاه السياسي .
من خالل الجدول نستنتج أن أغلبية المبحوثين أكدوا على عدم وجود عدالة في
الرقابة ويرجع ذلك إلى االنتماء إلى نفس المنطقة وكذلك االنتماء إلى نفس التكوين وهذا أمر
مشين داخل اإلدارة ألنه أحد األسباب القوية التي تؤدي إلى الصراع .
ومن خالل الجدول يتبين لنا أن كا 5المحسوبة  55459عند مستوى الداللة 9491
ودرجة الحرية ( )5وهي أكبر من كا 5الجدولية  541.وعليه توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين إجابات المبحوثين حول وجود عدالة في الرقابة .

501

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
جدول رقم ( )11يوضح غياب الرئيس عن العمل يؤدي إلى نشوب الصراع .
االحتماالت

التكرار

النسبة%

نعم

18

25.7

ال

52

74.3

المجموع

70

100.0

كا1

كا1

درجة

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

16.514

3.84

1

0.05

القرار

دال

من خالل الجدول رقم ( ).1يتضح لنا ان نسبة  %1.45من المبحوثين يرون أن
غياب الرئيس عن العمل ال يؤدي إلى نشوب الصراع أما نسبة  %5141يرون أن غياب
الرئيس يؤدي إلى نشوب الصراع .
وفيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بـ ال فكانت إجابتهم وتعليلهم عن سبب ذلك على
الترتيب التالي :
أ -غياب الرئيس عن العمل ال يؤدي إلى نشوب الصراع ويرجع ذلك ألن كل موظف له
مسؤولياته .
ب -غياب الرئيس عن العمل ال يؤدي إلى نشوب الصراع ويرجع ذلك ألن الموظفين
تربطهم عالقة جيدة .
ج -غياب الرئيس عن العمل ال يؤدي إلى نشوب الصراع ويرجع ذلك ألن العمل يسير
بوجود الرئيس أم لغيابه .
أما فيما يتعلق بالمبحوثين الذين أجابوا بنعم فكانت إجابتهم وتعليلهم عن سبب ذلك على
الترتيب التالي :
أ -غياب الرئيس يؤدي إلى نشوب الصراع ألن ذلك يرجع إلى االتكال واهمال العمل .
ب -غياب الرئيس يؤدي إلى نشوب الصراع ألن ذلك يرجع إلى تداخل في المسؤوليات.
501

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
ج -غياب الرئيس يؤدي إلى نشوب الصراع ألن وجوده يفرض الصرامة واحترام القوانين .
ونستخلص من الجدول أن غياب الرئيس ال يؤدي إلى نشوب الصراع ألن كل موظف يعرف
مهامه والمسؤوليات محددة مسبقا .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها بـ كا 5المجدولة عند درجة حرية
( )5ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  51415وهي أكبر من قيمة كا 5الجدولية
 541.ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .
جدول رقم ( )11يوضح مدى تشجيع الرئيس االتصاالت بينه وبين المرؤوسين .
التكرار

االحتماالت
يتصل بك شخصيا
وسائل مسموعة

نعم

30
5

37

وسائل مكتوبة ومقروءة

النسبة%

52.9

42.9

2

7.1
2.9

ال

33

47.1

المجموع

70

100.0

مستوى الداللة

0001

القرار

غير دال

كا 1المحسوبة

0.229

كا 1المجدولة

1

درجة الحرية

1011

حيث تشير الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( ).1والمتعلقة بتشجيع
الرئيس لالتصاالت بينه وبين المرؤوسين نجد أن نسبة  %1540من المبحوثين يرون أن
رئيسهم يشجع االتصاالت بينه وبين مرؤوسيه أما نسبة  %.145يرون أن الرئيس ال يشجع
االتصاالت بينه وبين مرؤوسيه .
وبتكميم إجابات المبحوثين الذين أجابوا بنعم عن وسيلة االتصال األكثر شيوعا فتوزعت
بين :
500

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 
  %.5409من المبحوثين يرون أنه يتصل بهم شخصيا .  %145من المبحوثين يرون أنه يتصل بهم عن طريق وسائل مسموعة .  %540من المبحوثين يرون انه يتصل بهم عن طريق وسائل مكتوبة ومقروءة .ونستنتج من الجدول وجود تقارب نسبي بين إجابات المبحوثين حول اتصال الرئيس
بمرؤوسيه ن ولكن يجب تعزيز هذا االتصال حتى يسود نوع من الرضا على العمل لدى
الموظفين .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها بـ كا 5المجدولة عند درجة الحرية
( )5ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  94550وهي أقل من قيمة كا 5الجدولية 541.
ومنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين .

599

الفصــــــــل اخلامس  --------------------------------عرض وحتليل ومناقشة النتـــــائج 

جدول رقم ( )11يوضح مدى صرامة الرئيس في التعامل مع موظفيه .
التكرار

االحتماالت
تهديد ووعيد
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كا 1المحسوبة

3.765

كا 1المجدولة

3.84

درجة الحرية

1

من خالل الجدول رقم ( ).0المبين أعاله يتضح أن نسبة  %19من المبحوثين يرون
أن رئيسهم صارم في التعامل معهم أما نسبة  %.9يرون أن رئيسهم ليس صارما في
التعامل معهم  .وبتكميم إجابات المبحوثين الذين أجابوا بنعم عن اإلجراءات التي تستعمل
ضدهم فتوزعت كالتالي :
  %5.عقوبات إدارية –  %5141تهديد ووعيد –  %59عقوبات مادية .ومن خالل الجدول نستنتج أن  %19من المبحوثين أجابوا بأن رئيسهم صارم في
التعامل معهم وكثير من األحيان ما يطلق العقوبات اإلدارية إن هم خالفوا لوائح العمل .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول ومقارنتها بـ كا 5المجدولة عند درجة حرية ()5
ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  5411وهي أقل من كا 5الجدولية  541.وبالتالي ال
توجد داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول صرامة الرئيس في التعامل مع موظفيه .
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جدول رقم ( )10يوضح النمط القيادي للمسؤول المشرف على الموظفين .
التكرار

النسبة%

االحتماالت

34
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24
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70
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قائد
ديمقراطي
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المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

10.400

5.99

2

0.05

القرار

دال

تشير الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )19والمتعلقة بشخصية القائد
المشرف على الموظفين حيث نجد أن نسبة  %.141من المبحوثين يرون أنه شخص
ديمقراطي في حين أن نسبة  %5.45يرونه شخص فوضوي أما نسبة  %5145من
المبحوثين يرون أنه قائد ديكتاتوري .
وفيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بأن المشرف شخص ديمقراطي فأكدوا من خالل السؤال
على أن سبب ذلك يرجع :
 لوجود حرية كبيرة في التعبير . يستقبل األفكار الجديدة ويتعامل معهم بمرونة . ألنه يلتزم بقوانين العمل .أما المبحوثون الذين أجابوا بأن المشرف شخص فوضوي فأرجعوا سبب ذلك إلى :
 عدم إدراكه قوانين العمل . عدم سماع الرأي اآلخر .595
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 ال يهتم بالمشاكل المطروحة ويعالجها معالجة سطحية . ال يوجد تنظيم وعدم تحديد المسؤوليات .أما فيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بأن المشرف شخص ديكتاتوري فأرجعوا سبب ذلك
إلى :
 أن المشرف ليس له تكوين عن اإلدارة . عدم المباالة . ليس عادال ويفتقد ألسلوب الحوار .ونستنتج من خالل الجدول أن النمط القيادي الديمقراطي هو السائد بصفة عامة
لدى الرؤساء داخل اإلدارة المحلية لوالية المسيلة  ،ولكن يجب تعزيز هذا النمط من خالل
فتح قنوات الحوار مع الموظفين ووضع قوانين واجراءات صارمة لتسيير العمل ويجب أن
يلتزم بها الجميع .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها بـ كا 5الجدولية عند درجة الحرية
( )5ومستوى الداللة  9491وجدنا أنها تساوي  594.9وهي أكبر من قيمة كا 5الجدولية
 1400مما يدل على وجود داللة إحصائية أي وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول
النمط اإلشرافي للمسئول لصالح القائد الديمقراطي .
العبارة ( )11من االستمارة والتي تتمحور حول ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر فيالشخص المشرف عليك ؟
وبما أنه سؤال مفتوح لم نقم بوضعه في جدول لصعوبة ذلك والختالف وتعدد
إجابات المبحوثين وكانت أغلب إجاباتهم على النحو التالي :
 يجب في الشخص المشرف أن يتمتع بالكفاءة واالنضباط .595
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 أن يتمتع بروح المسؤولية والنزاهة والخلق الحسن. أن يكون عادال وأن يتمتع بأسلوب الحوار . أن يكون له مستوى علمي وصادق وذكي . أن يتمتع بالصرامة واالحترام والمثابرة .ومن خالل هذه العبارات يمكن القول بأن جميعها صفات نبيلة يتمنى الموظفون داخل
مقر والية المسيلة أن تتوفر في المسئولين عليهم ولهذا يجب على المشرفين األخذ بعين
االعتبار لهذه الصفات ومحاولة االلتزام بها لرفع كفاءة وأداء موظفيهم .
 العبارة ( )11من االستمارة والتي تتمحور حول ما هي اإلجراءات التي يجب أن تتخذهااإلدارة لتقليل من مستويات الصراع؟
فكانت إجابات المبحوثين على الترتيب التالي :
 الصرامة في تطبيق اإلجراءات والقوانين . تبيان الحقوق والواجبات بصفة واضحة . أسلوب الحوار الفعال وعدم التداخل في العمل . وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. العدالة والمساواة بين الموظفين . ترك الحرية التامة للموظفين في العمل . تشجيع وتحفيز الموظفين .من خالل العبارات نجد أن اإلدارة لو تستطيع االلتزام بهاته االقتراحات حتما ستقلل
من مستويات الصراع إلى المستوى المرغوب به .
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جدول رقم ( )11يوضح العالقة بين النمط القيادي واألسلوب المناسب لحل الصراع .
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حيث تعكس الشواهد الكمية الواردة في االستنتاجات التالية :
أكد المبحوثون في األنماط القيادية الثالثة وخاصة النمط القيادي الديمقراطي أنهم
يفضلون أسلوب التعاون بنسبة بلغت  %1.41أما القيادة الديكتاتورية فيرى المبحوثين
 55/59ما نسبته  %1545أن أسلوب التعاون هو األفضل في حين أن الذين اختاروا النمط
القيادي الفوضوي  5./55ما نسبته  %19فقد اختاروا أسلوب التعاون .
كما يرى المبحوثون في األنماط القيادية الثالثة أن أسلوب التسوية مهم في حل
الصراعات من خالل إختيار المبحوثين في النمط الفوضوي ما نسبته  %5045ألسلوب
التسوية في حين أن المبحوثين في النمط القيادي الديمقراطي فأكدوا على أسلوب التسوية
591
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بنسبة بلغت  %5941أما النمط الديكتاتوري فقد اختاروا أسلوب التسوية بنسبة بلغت
. %5141
ومن خالل هذه النتائج نالحظ وجود عالقة بين هذين المتغيرين  ،وهذا ما توضحه
النسب المئوية التي تؤكد على أن المبحوثين الذين إختاروا النمط القيادي الديمقراطي في
اإلدارة هم الذين يؤكدون على أن أسلوب التعاون هواألسلوب المالئم في إدارة الصراع .
مما يعني أن القيادة الديمقراطية تكرس مبدأ التعاون من أجل حل الصراعات وادارة شؤونالموظفين والرفع من أداء العمل .
وعند حساب كا 5لبيانات الجدول السابق ومقارنتها بـ كا 5الجدولية عند درجة الحرية
( )1ومستوى الداللة  9491وجدناها تساوي  0401وهي أقل من قيمة كا 5المجدولة 51415
مما يدل على عدم وجود داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول العالقة بين النمط
القيادي وأسلوب حل الصراع .
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 -2تحليل وتفسير ومناقشة النتائج :
الفرضية الرئيسية  :تساهم القيادة اإلدارية بفعالية كبيرة في احتواء الصراع التنظيمي والتقليل
منه .
في الفصل األول من هذه الدراسة تعرضنا إلى إشكالية البحث والتساؤالت التي تدور
حولها وكذا األهداف التي تسعى إلى تحقيقها وقد أوضحنا أن مشكلة البحث تدور حول كيفة
مساهمة القيادة اإلدارية في احتواء الصراع التنظيمي  ،أما أبرز أهداف الدراسة فتتمثل في
ما يلي :
 معرفة الدور الذي تلعبه القيادة اإلدارية في احتواء الصراع التنظيمي . التعرف على األساليب واالستراتيجيات المناسبة إلدارة الصراع . معرفة األنماط القيادية السائدة داخل المنظمة وتأثيرها على مستويات الصراع .وفي هذا اإلطار نقوم بعرض نتائج كل فرضية من فرضيات البحث ثم النتائج العامة
للدراسة .
 -1-2نتائج الفرضية الجزئية األولى :
للوقوف على مدى صحة الفرضية القائلة أن أسلوب التعاون هو من أكثر األساليب
استخداما لحل الصراع التنظيمي ومن أجل إختبار وقياس مدى صدق هذه الفرضية في
إطار زماني ومكاني محدد فقد وضعنا وحددنا مجموعة مؤشرات لكل متغير من متغيرات
الفرضية واستخلصنا من عرض نتائجها ما يلي :
 تبين أن تعامل اإلدارة مع مواضيع الخالف على أنها عملية مضرة بالتنظيم بنسبة
بلغت  %5141وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم عدد المبحوثين .
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 تبين أن اعتماد اإلدارة على أسلوب فرض الرأي الواحد أحيانا فقط بنسبة بلغت
 %1141من أراء المبحوثين .
 يؤكد أغلبية المبحوثين أن اإلدارة تتفادى مناقشة القضايا الخالفية مع األطراف التي
ال تتفق معهم في الرأي وبنسبة وصلت  %15وهي نسبة مرتفعة .
 يؤكد المبحوثون على أن اإلدارة ال تعتمد على سياسة تشجيع المنافسة بنسبة وصلت
إلى . %19
 كما تبين أن اإلدارة ال تطلع على المشكالت القائمة داخل العمل بنسبة بلغت
. %1141
 وتبين أيضا أن اإلدارة ال تضع أهدافا مشتركة يمكن تحقيقها بتعاون الجميع بنسبة
بلغت . %154.
 أقر أغلب المبحوثين أن اإلدارة تستعمل أسلوب القمع تجاه أي موضوع قد ينتج عنه
نشوء صراعات داخل المنظمة أحيانا فقط بنسبة بلغت . %19
 صرح المبحوثون أن اإلدارة تلتزم الحياد الكامل حيال الصراعات التي تنشأ بين
مختلف األفراد واإلدارات أحيانا فقط بنسبة بلغت . %..45
 أكد المبحوثون أن اإلدارة ال تسعى إلى تكوين عالقات اجتماعية مع موظفيها بنسبة
. %19
 أكد أغلب المبحوثين بأن اإلدارة تستعمل مبدأ السلطة والقوة لحل الخالفات القائمة
داخل المنظمة أحيانا فقط بنسبة . %1141
 يعتقد المبحوثون أن اإلدارة تقلل من أهمية الخالفات بين األطراف المتصارعة بنسبة
. %1141
 كما أكد عدد كبير من المبحوثين أن اإلدارة تميل إلى التنازل عن بعض األشياء
مقابل تحقيق نقاط أخرى بنسبة بلغت .% 1141
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 تبين أن اإلدارة ال تقوم بتشجيع الموظفين على الفهم الصحيح لمشكالت العمل قبل
البدء في حلها بنسبة بلغت . %1540
 أقر معظم المبحوثين أن األسلوب المناسب لحل الصراع التنظيمي هو أسلوب
التعاون بنسبة . %1540
وتشير هذه النتائج الى أن القادة داخل مقر والية المسيلة يتجاهلون تماما أسلوب
التعاون وما ينطوي عليه من مزايا ومحاسن لكل من المرؤوسين من خالل تعلم روح التعاون
والتضامن وخلق جو مالئم للعمل وتفادي الصراعات داخل العمل  ،وبالنسبة للمسئولين عبر
السير الحسن للعمل وكذلك ارتفاع أداء العاملين وجعلهم أكثر مبادرة ومشاركة في تسيير
اإلدارة  ،وكذلك حل واحتواء الصراع بشكل مرن .
إال أن هناك مبررات لعدم استخدام أسلوب التعاون كون بعض القادة ال يستطيعون بناء فريق
عمل له أهداف مشتركة ال يمكن تحقيقها إال بتعاون الجميع  ،وكذلك لعدم اتساع صالحيات
بعض القادة مما يؤثر على تحديد األسلوب المناسب في حل الصراع .
واستنادا لما سلف ذكره نقول أن فرضيتنا لم تتحقق  ،وعليه نستنتج أن أسلوب التسوية والحل
الوسط هو أكثر األساليب استخداما لحل الصراع التنظيمي  ،وأن األساليب األخرى ( أسلوب
التنافس – التعاون – التجنب ) تستعمل أحيانا فقط .
 وبالتالي نرفض الفرضية القائلة بأن أسلوب التعاون هو أكثر األساليب استخداما لحل
الصراع التنظيمي.
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 -1-2نتائج الفرضية الجزئية الثانية :
للوقوف على مدى صحة الفرضية التي مفادها أن القائد يستخدم أهم الخطوات
اإلدارية والقانونية التي من شأنها أن تساهم في احتواء الصراع التنظيمي  ،نورد النتائج التي
تم التوصل إليها .
فمن خالل األسئلة التي تضمنت عدة مؤشرات حول الخطوات التي يقوم بها القائد من أجل
احتواء الصراع التنظيمي تبين ما يلي :
 يؤكد العمال أن القادة فيما يتعلق باستعمال أسلوب مرن مع النزاعات داخل العمل
يميلون أحيانا فقط الستعمال هذا األسلوب بنسبة بلغت . %.5
 أقر أغل ب الموظفين أن الرئيس المباشر يتحمل مسؤولية حل الصراع بنسبة بلغت
. %19
 تبين أن القادة يطلبون باستمرار معلومات عن المشكلة وعن األطراف المشاركين فيها
بنسبة بلغت . %1141
 أما فيما يخص اعتماد الرئيس على معايير وأنظمة تحدد أسلوب العمل والعالقات
داخل المنظمة فأكد المبحوثون بنسبة بلغت  %154.أن الرئيس ال يعتمد على هذه
المعايير .
 كما تبين أن الرئيس يسعى دائما إلى معرفة أسباب المشاكل بنسبة بلغت . %1141
 تبين أن الرئيس يقوم بمساءلة مرؤوسيه أحيانا فقط لكي يفهم طبيعة مشاكلهم بنسبة
بلغت . %1141
 معظم الموظفين أكدوا أن الرئيس يصغي بشكل جيد ألطراف الصراع بنسبة بلغت
. %19
 كما أكد العمال أن الرئيس يقوم بعقد اجتماعات صلح بين األطراف المتصارعة بنسبة
بلغت . %1.45
559
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 وصرح معظم الموظفين أن الرئيس يستعمل أسلوب التسوية والحل الوسط بنسبة بلغت
. %19
 وأكد أغلب المبحوثين أن الرئيس يجبر أطراف الصراع على تحمل المسؤوليات
والعواقب بنسبة بلغت %1141
 وأوضح جل الموظفين أن الرئيس يحرص على متابعة الحل إلى أن تتحقق األهداف
المرسومة أحيانا فقط بنسبة بلغت %154.
 وتبين أن الرئيس ال يقوم بتوثيق الحل كتابيا ووضع جدول زمني له من أجل االلتزام
به بنسبة بلغت . %19
من خالل هذا العرض لنتائج مؤشرات الفرضية الجزئية الثانية خاصة فيما يتعلق
بالخطوات التي يقوم بها القائد من أجل احتواء الصراع التنظيمي نجد أن القادة يتحملون
مسؤولية حل الصراع بنسبة كبيرة ويحاولون دائما تحديد المشكلة داخل العمل واالستماع إلى
كل األطراف من أجل الوصول إلى حل يالئم ويرضي جميع األطراف .
كما أنهم يتابعون حل الصراع التنظيمي حتى النهاية غير أن ما يعاب على المسئولين داخل
اإلدارة المحلية لوالية المسيلة أنهم ال يقوم بتوثيق الحل كتابيا وال يضعون له جدوال زمنيا من
أجل االلتزام به .
وبناءا على ما تم ذكره يمكن القول أن الفرضية الفرعية الثانية قد تحققت ولها نسبة
كبيرة من الصدق  ،وبالتالي نقبل الفرضية القائلة بأن القائد يستخدم أهم الخطوات اإلدارية
والقانونية التي من شأنها أن تساهم في احتواء الصراع التنظيمي .
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 -1-2نتائج الفرضية الجزئية الثالثة :
للوقوف على صحة الفرضية الجزئية الثالثة والتي مفادها أن النمط الديمقراطي هو
النمط القيادي المناسب للتخفيف من مستويات الصراع التنظيمي  ،نورد النتائج التالية:
فمن خالل األسئلة التي تضمنت عدة مؤشرات حول األنماط القيادية المختلفة تبين ما يلي:
* أن الرئيس يفسح المجال أمام العاملين إلبداء أرائهم في مجال العمل وطرح األفكار
الجديدة أحيانا فقط بنسبة بلغت . %.9
* وأكد المبحوثون أن رئيسهم ال يتيح لهم الحرية التامة في ممارسة نشاطهم واصدار
الق اررات التي يرونها مالئمة إلنجاز العمل بنسبة وصلت إلى . %154.
* وتبين أن األساس الذي يستدعى عليه الموظفين ألداء المهام الخاصة هو درجة الوالء
للمسئول المباشر بنسبة . %.54.
* وأقرت نسبة كبيرة من المبحوثين  %1141أن نجاح عملية إدارة الصراع يعتمد على
تفويض القائد لجزء من صالحياته للمرؤوسين .
* يعتقد الموظفون أن الرئيس ال يقوم بتحفيز العمال المجتهدين في العمل بنسبة .%1141
* صرح معظم المبحوثين أنه ال توجد عدالة في الرقابة على الموظفين بنسبة . % 19
* وتبين أن غياب الرئيس عن العمل ال يؤدي إلى نشوب الصراع بنسبة بلغت . %1.45
* تبين أيضا أن الرئيس يقوم بتشجيع االتصاالت بينه وبين المرؤوسين بنسبة . %1540
* أكدت نسبة  %19من المبحوثين أن الرئيس صارم في التعامل مع موظفيه .
* أما فيما يخص النمط القيادي السائد لدى المسئول المشرف على الموظفين فأكدت نسبة
 %.141من المبحوثين أن النمط القيادي الديمقراطي هو السائد .
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وتشير هذه النتائج الى أن القادة يتجاهلون مبدأ تفويض السلطة وكذلك إعطاء
الحرية التامة لموظفيهم في ممارسة نشاطهم وكذلك إبداء أرائهم وطرح األفكار الجديدة حول
العمل ألننا نالحظ وجود نقص واضح في هذا المجال  ،كما أن الجانب التحفيزي مغيب
نوعا ما  ،وهو أمر مهم ألن كل الدراسات العلمية في اإلدارة تركز على هذا الجانب  ،ولكننا
يمكن التنويه ببعض األمور اإليجابية التي تحسب للقادة والتي من بينها أنهم يشجعون
االتصاالت بينهم وبين الموظفين  .وكذلك غياب القادة عن العمل ال يؤثر على السير
الحسن للعمل مما يدل على وجود مناخ وجو ديمقراطي للعمل .
واستنادا لما سلف ذكره نقول أن الفرضية تتمتع بنسبة مقبولة من الصحة والصدق  ،وعليه
نستنتج أن النمط القيادي السائد هو النمط الديمقراطي نسبيا .
وبالتالي نقبل الفرضية القائلة بأن النمط الديمقراطي هو النمط القيادي المناسب للتخفيف من
مستويات الصراع التنظيمي .
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 -3النتيجة العامة للدراسة :
من خالل دراستنا هذه حاولنا أن نسلط الضوء على الدور الذي تلعبه القيادة اإلدارية
في احتواء الصراع التنظيمي من خالل دراسة ميدانية لإلدارة المحلية في مقر والية المسيلة ،
ومن خالل عرض نتائج واستنتاجات االستبيان  ،يمكن أن نستنتج خالصة تتمثل في اإلجابة
عن الفرضيات المقدمة في بداية الدراسة والمتمثلة فيما يلي :
 أن أسلوب التسوية والحل الوسط هو أكثر األساليب استخداما لحل الصراع التنظيمي،وأن
األساليب األخرى( أسلوب التنافس ،التعاون ،التجنب ) تستخدم أحيانا فقط .
 أن القائد اإلداري يستخدم أهم الخطوات القانونية واإلدارية التي من شأنها أن تساهم في
احتواء الصراع التنظيمي  ،وقد تمحورت هذه الخطوات في:
 أن القائد يتحمل مسؤولية حل الصراع . ويقوم بتحديد المشكلة واالستماع إلى أطرافها . يقوم بتطبيق الحل المالئم الذي يرضي جميع األطراف . أن النمط القيادي الديمقراطي نسبيا هو النمط القيادي المناسب للتخفيف من مستويات
الصراع التنظيمي .
ومن خالل النتائج الجزئية نخرج بنتيجة عامة للدراسة مفادها:
 أن القيادة اإلدارية تساهم بفعالية كبيرة في احتواء الصراع التنظيمي والتقليل منه .
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 -4التوصيات واالقتراحات :
إن النتائج المتوصل إليها تقودنا لتقديم بعض االقتراحات فيما يخص القيادة اإلدارية ودورها
في احتواء الصراع التنظيمي .
 -1ضرورة تعزيز أسلوب التعاون من قبل اإلدارة كبديل قوي في احتواء الصراع التنظيمي.
 -2البد من متابعة حل الصراع حتى النهاية وتوثيق هذا الحل كتابيا ووضع جدول زمني
من أجل االلتزام به من قبل الموظفين .
 - 3ضرورة إتاحة الحرية للموظفين إلدارة شؤون عملهم وفسح المجال أمامهم إلبداء أرائهم .
 -4يجب على اإلدارة االعتماد على مبدأ تفويض السلطة في حل بعض الصراعات
التنظيمية .
 -5يجب على اإلدارة تعزيز النمط الديمقراطي من خالل تشجيع االتصاالت بينها وبين
الموظفين  ،وكذلك من خالل تقييم األداء ونظام الحوافز .
 -6يجب أن تكون هناك عدالة في الرقابة على الموظفين  ،فهذه األخيرة تعد من األسباب
الرئيسية في نشوب الصراعات .
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خاتمة :

تعتبر القيادة اإلدارية المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه النشاطات واألعمال في

المنظمات على اختالف أنواعها  ،وهو ما جعل الدراسات والبحوث تتشعب في مجال القيادة
عبر تطور الفكر اإلداري  ،وهذا للوقوف على األسس التي يعتمد عليها القادة اإلداريون
للتأثير إيجابيا في س لوك األفراد وتنسيق جهودهم وتوجيههم لتحقيق أهداف المنظمة بواسطة
اإلقناع الشخصي بدل استخدام القوة والدخول معهم في صراعات ال طائل منها  ،إال أن
الدراسات اختلفت في تحديد مصادر تأثير القادة على مرؤوسيهم وأثر ذلك على مستويات
الصراع فقد أرجعها البعض لسمات يمتلكها بعض األفراد أو إلى السلوكيات والتصرفات التي
يقوم بها القادة اإلداريون في محاولة منهم للتأثير في اآلخرين  ،في حين أن هناك من
أرجعها إلى مدى قدرة القادة على التكيف مع المواقف التي يواجهونها أثناء قيادتهم سواء
تعلقت بالمرؤوسين أو بالمنظمة .
إن توافر القادة اإلداريين على السمات والمهارات واستخدامهم األساليب المناسبة في
القيادة يجعلهم يتحكمون كثي ار في إدارة الصراع التنظيمي  ،وهذا األخير يحدث نتيجة لعدة
أسباب إال أن هناك شبه إجماع بأن أسباب الصراع في معظمها تعود إلى شخصيات األفراد
وتباينهم وطبيعة المعلومات والق اررات التي يتخذونها  ،إضافة إلى طبيعة البيئة داخلية كانت
أم خارجية .
وبعد عملية التحليل والتفسير التي قمنا بها توصلنا إلى اإلجابة على إشكالية البحث
والمتمثلة في دور القيادة اإلدارية في احتواء الصراع التنظيمي والتي أكدت على أن القيادة
تساهم بفعالية كبيرة في احتواء الصراع  ،كما توصلنا إلى أن أسلوب التسوية والحل الوسط
هو أكثر األساليب استخداما لحل الصراع التنظيمي  ،كذلك قمنا بتحديد أهم الخطوات
القانونية واإلدارية التي يستخدمها القائد في احتواء الصراع التنظيمي  ،وبينت هذه الد ارسة
أن النمط القيادي الديمقراطي هو النمط المناسب للتخفيف من مستويات الصراع وفي ضوء
ما سبق يمكن القول أن إطالع القائد اإلداري على نتائج هذا البحث وتعرفه على القضايا
التي عالجها إنما يخلق لديه الوعي بكيفية استخدام األسلوب المناسب في إدارة الصراع
التنظيمي مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة بكفاية وفعالية،وبهذا نكون قد توصلنا الى
األهداف التي سطرناها في بداية هذه الدراسة وهز مايسعى إليه كل باحث ،غير أننا نرجو
أن تكون نتائج هذا البحث بمثابة نقطة إنطالق لبحوث أخرى .
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 -40عبد الرحمن محمد العيسوي  :المدير الناجح  ،دار الفكر الجامعي  ،ط ، 1اإلسكندرية مصر ،
. 2007
 -41عبد السالم حامد زهران  :علم النفس االجتماعي  ،عالم الكتب للنشر  ،القاهرة  ،مصر .
 -42عبد العزيز صالح بن جبتور  :أصول ومبادئ اإلدارة العامة  ،الدار العلمية للنشر والتوزيع  ،ط1
األردن .2000 ،
 -43عبد الفتاح بوخمخم  :إدارة الموارد البشرية  ،المطبوعات الجامعية  ،قسنطينة . 2001 ،
 -44عبد المعطي عساف  :السلوك اإلداري والتنظيمي في المنظمات المعاصرة  ،المكتبة الوطنية ،
عمان األردن .1993 ،
 -45عثمان حسن عثمان  :المنهجية في كتابة البحوث والرسائل الجامعية  ،منشورات الشهاب  ،باتنة
.1998
 -46عطوف محمد ياسين  :مدخل إلى علم النفس االجتماعي  ،دار النهار للنشر  ،بيروت .1981 ،
 -47علي السلمي  :إدارة السلوك التنظيمي  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،مصر
.2004
 -48علي عباس  :أساسيات علم اإلدارة  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،ط ، 1األردن . 2004 ،
 -49عمار عوابدي  :مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية  ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  ،الجزائر
. 1984
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 -50كمال محمد المغربي  :السلوك التنظيمي مفاهيم وأسس  ،سلوك الفرد والجماعة في التنظيم  ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط ، 2عمان األردن .1995 ،
 -51فرج عبد القادر طه  :علم النفس الصناعي والتنظيمي  ،دار المعارف  ،ط ، 4مصر.1983 ،
 -52محمد الصيرفي  :سلوك اإلداري والعالقات اإلنسانية  ،دار الوفاء للطباعة والنشر  ،اإلسكندرية
مصر . 2007 ،
 -53محمد حافظ الحجازي :المنظمات العامة ،بناء عمليات النمط اإلداري  ،مؤسسة طبيعة للنشر
والتوزيع ط ، 1القاهرة . 2002
 -54محمد رفيق الطيب  :نظرية مدخل للتسيير  ،أساسيات –وظائف – تقنيات  ،ديوان المطبوعات
الجامعية  ،الجزائر . 1995
 -55محمد شفيق  :اإلنسان والمجتمع مقدمة في السلوك اإلنساني  ،المكتب الجامعي الحديث ،
اإلسكندرية  ،مصر .1997 ،
 -56محمد قاسم القريوتي  :السلوك التنظيمي  ،دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في

المنظمات اإلدارية  ،المكتبة الوطنية  ،عمان األردن . 1993 ،

 -57محمد قاسم القريوتي  :السلوك التنظيمي  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،الكويت .2003،
 -58محمد ناصر العديلي  :السلوك اإلنساني والتنظيمي  ،معهد اإلدارة العامة  ،الرياض  ،السعودية
.1995
 -59محمد نصر الدين رضوان  :المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية  ،مركز الكتاب
للنشر  ،ط ، 1القاهرة . 2006 ،
 -60محمد نصر مهنا  :في تنظير اإلدارة العامة  ،مركز اإلسكندرية للمكتبات  ،اإلسكندرية  ،مصر
.2005
 -61محمود سلمان العميان  :السلوك التنظيمي في منظمات األعمال  ،ط ، 2دار زهران للنشر والتوزيع
عمان األردن . 2002 ،
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 -62محمود شحماط  :المدخل لعلم اإلدارة العامة  ،دار الهدى للنشر والتوزيع  ،ط ، 1عين مليلة ،
الجزائر. 2010 ،
 -63محمود مصطفى أبو بكر  :البحث العلمي  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية . 2002 ،
 -64مدحت محمد أبو النصر  :أساسيات علم ومهنة اإلدارة  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
والترجمة  ،ط ، 1القاهرة  ،مصر . 2007 ،
 -65معن محمود عياصرة  ،مروان محمد بني أحمد  :إدارة الصراع واألزمات وضغوط العمل والتغيير ،
دار الحامد للنشر والتوزيع ط ، 1عمان األردن . 2008 ،
 -66معن محمود عياصرة  ،مروان محمد بني أحمد :القيادة والرقابة واالتصال اإلداري ،دار الحامد
ط ،1األردن . 2008
 -67منال طلعت محمود  :أساسيات في علم اإلدارة ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية  ،مصر،
بس.
 -68ناصر محمد العديلي  :إدارة السلوك التنظيمي  ،معهد اإلدارة العامة  ،ط ، 1الرياض السعودية
. 1993
 -69نواف كنعان  :القيادة اإلدارية  ،مكتبة دار الثقافة  ،ط ، 1عمان األردن 2002 ،
 -70هيثم هاشم  :مبادئ اإلدارة  ،مطبعة طريين  ،ط ، 2جامعة دمشق  ،سوريا . 1987،
 -71واصل جميل المؤمني  :المناخ التنظيمي وادارة الصراع في المؤسسات التربوية  ،دار الحامد
للنشر والتوزيع  ،ط ، 2عمان األردن . 2011 ،

* ثالثا :الكتب باللغة األجنبية
 اللغة الفرنسية :
1– crozier (M) : le monde des employés de bureau . op . cit.(s.a).
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 اللغة االنجليزية :
1– szilagyi and wallace ; organizationl behaviar and performance , 2ad ed
crood year publiching companny . 1980 .
2-Lippitt, J.L Managing Conflict in Today's Organizations. Training and
Development Journal, vol.36,No.2, (1982).

* رابعا  :الرسائل العلمية والجامعية
 -1سليمان بن إبراهيم النملة  :إدارة الصراع التنظيمي في المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية
رسالة دكتوراه غ م  ،جامعة الملك سعود  ،السعودية . 2007 ،
 - 2أحمد بن محمد بن مهدي الخالدي  :أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية

الحكومية لمدينة مكة المكرمة وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين من وجهة نظرهم  ،رسالة ماجستير،
غ م  ،في اإلدارة التربوية والتخطيط  ،جامعة أم القرى السعودية . 2008 ،

 - 3أحمد يوسف أحمد اللوح  :الصراعات التنظيمية وانعكاساتها على الرضا الوظيفي  ،دراسة مقارنة
لوجهات النظر العاملين في جامعتي األزهر واإلسالمية  ،رسالة ماجستير غ م  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة

فلسطين . 2008 ،

 - 4أيمن عبد القادر عبد الرحيم راضي  :دور الالمركزية في فاعلية إدارة الصراع التنظيمي  ،رسالة
ماجستير غ م  ،الجامعة اإلسالمية غزة . 2010 ،
 - 5األخضر صياحي  :نمط القيادة اإلدارية وعالقته بالتغيير التنظيمي في المؤسسة االقتصادية –
دراسة حالة – مطاحن الحضنة بالمسيلة  ،مذكرة غير منشورة  ،مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إدارة
المنظمات  ،جامعة المسيلة . 2011 ،

 -6رجاء زهير العسيلي  :النمط القيادي السائد لدى رئاسة الخليل وبوليتكنيك فلسطين وعالقتها بالرضا
الوظيفي  ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القدس  ،فلسطين . 1999
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 -7سميرة صالحي  :أسلوب القيادة اإلدارية وأثره على الفعالية اإلنتاجية للمرؤوسين  ،رسالة تدخل
ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية  ،فرع تنظيم الموارد البشرية  ،غير منشورة ،
جامعة باتنة . 2008 ،
 -8طارق موسى العتيبي  :الصراعات التنظيمية وأساليب التعامل معها  ،دراسة مسحية لوجهات نظر
ضباط المديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض  ،رسالة ماجستير  ،غ م  ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية  ،السعودية . 2006 ،
 -9عبد اهلل أحمد الزهراني  :إدارة الصراع التنظيمي في المدارس الثانوية  ،بمدينة الطائف  ،رسالة
ماجستير  ،كلية التربية  ،جامعة أم القرى  ،السعودية . 2000 ،

 -10فاطمة بنت عليان السفياني  :االتصال التنظيمي وعالقته بأسلوب إدارة الصراع  ،رسالة ماجستير
في اإلدارة التربوية والتخطيط  ،جامعة أم القرى  ،المملكة العربية السعودية  ، 2009 ،غ م .
 -11مرزوقي نبيلة  :الجماعات المحلية دراسة ميدانية بوالية المسيلة ،تقرير تربصي خاص بالسنة
الثانية للمدرسة الوطنية لإلدارة  ،و ازرة الداخلية والجماعات المحلية ،غير منشور.2007 ،

* خامسا  :الجرائد والمجالت
 -1أديب محمد الشخص  :إدارة النزاعات في المنظمات  ،مجلة اإلداري  ،العدد  ، 199 ، 56بيروت ،
لبنان .
 -2أمل محمود علي لعبيدي  :إستراتيجية الصراع التنظيمي وامكانية تحقيق أهداف المنظمة  ،مجلة
اإلدارة واالقتصاد العدد  ، 69سنة  ، 2008كلية اإلدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية  ،بغداد ،

العراق .

 -3بورغدة حسين  :إدارة الصراعات التنظيمية  ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد 5
 ، 2005كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  ،جامعة سطيف .
 -4زياد المعشر  :الصراع التنظيمي  ،دراسة تطبيقية التجاهات المرؤوسين نحو أساليب إدارة الصراع
في الدوائر الحكومية في محافظات الجنوب باألردن  ،المجلة األردنية في إدارة األعمال . 2005 )1(2
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 - 5سعود بن محمد النمر  :الصراع التنظيمي – عوامله وطرق إدارته – مجلة جامعة الملك عبد
العزيز  ،كلية االقتصاد واإلدارة  ،المجلد ، 1994 ، 7السعودية .
 -6سوزان المهدي  ،حسام هيبة  :إستراتيجية مقترحة إلدارة الصراع التنظيمي في المؤسسات التعليمية
 ،مجلة كلية التربية  ،العدد  ، 24مجلد  ، 2000 ، 4جامعة عين شمس مصر .
 -7عبد الوهاب محمد علي  :دور القائد في حل النزاع في المنظمة  ،المجلة الدولية  ،للعلوم اإلدارية
م  ، 20العدد  ، 1998 ،04اإلمارات العربية المتحدة .
 -8نبيل عبد الفتاح  :تنمية القيادة اإلدارية بجهاز الخدمة المدنية بسلطنة عمان (دراسة ميدانية )
مجلة اإلداري  ،السنة . 1992 ، )48( 14

 -9نبيل عبد الحافظ عبد الفتاح :القيادة اإلدارية بين الفكر اإلسالمي والمفهوم المعاصر  ،مجلة
اإلداري  ،السنة  ،12العدد  ، 2009 ، 42مسقط عمان .

* سادسا  :القواميس والمعاجم
 -1ابن منظور  :لسان العرب  ،دار صادر  :بيروت  ،المجلد  ، 12ط. 2000 ، 1
 -2إعداد فريق من خبراء المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ،معجم المصطلحات اإلدارية  ،منشورات
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ، ) ARADO) ،مصر .2006 ،

* سابعا  :المواقع اإل لكترونية
 -1أحمد السيد كوردي  :الصراع التنظيمي . kordy.blogspot.com www.ahmed ،
 -2مركز التميز للمنظمات غير الحكومية  :مهارات تدريبية  ،العدد www.ngoce.org 1- 06
 -3معجم المعاني الجامع  :معجم عربي –عربي  ،متوفر على الرابط www.almaany.com
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المالحـــق

ملحق رقم 1 :
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
قسم العلوم االجتماعية
شعبة علم االجتماع

الدكتور ............................ :

الموضوع  :تحكيم استبانه
يطيب لي أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على جهودكم التي تبذلونها  ،وأفيدكم علما
بأنني أجري دراسة بعنوان :
" القيادة اإلدارية ودورها في احتواء الصراع التنظيمي "
دراسة ميدانية لإلدارة المحلية في مقر والية المسيلة استكماال للحصول على درجة
الماجستير في علم اجتماع التنظيم والعمل – جامعة بسكرة . -
ولما لسيادتكم من خبرة في مجال تحكيم االستبيانات فإنني أمل منكم تحكيم االستبانة
المرفقة  ،وابداء رأيكم ومالحظاتكم عليها .
وشك ار على تعاونكم
الطالب :
بن معتوق حمزة

ملحق رقم 2 :

قائمة األساتذة المحكمين

رقم
1

األستاذ

التخصص

أ.د  /ناصر قاسيمي علم اجتماع تنظيم وعمل

الجامعة
جامعة البليدة - 2 -

2

د  /السعيد بن
يمينة

علم اجتماع تنظيم وعمل

جامعة محمد بوضياف
 -المسيلة-

3

د  /عبد السالم
لراري

علم االجتماع

جامعة البليدة - 2 -

ملحق رقم 3 :
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
قسم العلوم االجتماعية
شعبة علم االجتماع

استبانه
ال يخفى عليكم أن وجود الصراعات في العمل  ،شيء طبيعي ولذلك تبذل
إدارتكم جهود لالستفادة اإليجابية من هذه الصراعات في صالح العمل  ،وألهمية هذا
الموضوع فنحن بصدد إجراء دراسة بعنوان  ":القيادة اإلدارية ودورها في احتواء
الصراع التنظيمي "  :دراسة ميدانية لإلدارة المحلية في مقر والية المسيلة  ،استكماال
للحصول على درجة الماجستير في علم اجتماع التنظيم والعمل .
ولكونك أحد الموظفين في هذا الصرح  ،فأنت أفضل من يجيب على أسئلة هذه
االستبانة  ،وستحظى إجابتك بسرية تامة نرجو منكم التكرم بقراءة محاور االستبانة
ووضع عالمة ) (Xأمام كل عبارة تراها مناسبة .

وشك ار الطالب
بن معت ــوق حمزة

ملحق رقم 3:
المحور األول  :البيانات الخاصة بالموظفين
 -/1الجنس  :ذكر

أنثى

 -/2العمر ................................... :
 -/3الحالة االجتماعية  :أعزب

متزوج

مطلق

أرمل

 -/4المؤهل العلمي  :ابتدائي
دراسات عليا

متوسط

ثانوي

جامعي

 -/5المستوى الوظيفي ................................ :
 -/6عدد سنوات الخبرة .............................:

ملحق رقم 3:
المحور الثاني  :األساليب المناسبة لحل الصراع التنظيمي
 -/7هل تتعامل اإلدارة مع مواضيع الخالف على أنها عملية مضرة بالتنظيم؟
 -نعم

 -أحيانا

 -ال

 -/8هل تعتمد اإلدارة أسلوب فرض الرأي الواحد ؟
 -دائما

 -أحيانا

 -مطلقا

 -/9هل تتفادى اإلدارة مناقشة القضايا الخالفية مع األطراف التي ال تتفق معهم في الرأي ؟
 -نعم

 -في حالة اإلجابة بـ :نعم هل ذلك راجع إلى :

 -ال

 -أن اإلدارة تسعى لتهدئة الموقف

 أن اإلدارة تخاف المواجهة -ترى اإلدارة أنه ال فائدة من النقاش

 -/10هل تعتمد اإلدارة سياسة تشجيع المنافسة ؟
 -نعم

 -ال

 -مادية

 -معنوية

 إذا كانت اإلجابة بـ  :نعم ما هي أساليب التشجيع ؟ -معا

 -/11هل تطلع اإلدارة على المشكالت القائمة داخل العمل ؟  -نعم

 -ال

 إذا كانت اإلجابة بـ  :نعم لماذا ؟ ............................................................... -/12هل تضع اإلدارة أهداف مشتركة ال يمكن تحقيقها إال بتعاون الجميع ؟
 -نعم

-ال

-/13هل تعتمد اإلدارة أسلوب القمع حيال أي موضوع قد ينتج عنه نشوء صراعات داخل
 مطلقا أحياناالمنظمة ؟  -دائما
 -/14هل تلتزم اإلدارة الحياد الكامل حيال الصراعات التي تنشأ بين مختلف األفراد
 أحيانا الواإلدارات ؟  -نعم
 -/15هل تسعى اإلدارة إلى تكوين عالقات اجتماعية مع موظفيها؟  -نعم
إذا كانت اإلجابة بـ  :نعم ما مدى قوة هذه العالقة ؟ -عالقة ضعيفة

 -عالقة متوسطة

 -عالقة ممتازة

-ال

ملحق رقم 3:
-/16هل تستعمل اإلدارة مبدأ السلطة والقوة لحل الخالفات القائمة داخل المنظمة ؟
 -أحيانا

 -دائما

 -نادرا

 -أبدا

 -/17هل تقلل اإلدارة من أهمية الخالفات بين األطراف المتصارعة ؟
 -نعم

 -ال

 إذا كانت اإلجابة بنعم كيف يتم ذلك ؟...................................................................................................
 -/18هل تميل اإلدارة إلى التنازل عن بعض األشياء مقابل تحقيق نقاط أخرى :
 -نعم

 -ال

في كلتا الحالتين لماذا ؟
...................................................................................................
 -/19هل تشجع اإلدارة الموظفين على الفهم الصحيح لمشكالت العمل قبل البدء في حلها ؟
 ال نعم -/20في رأيك ما هو األسلوب المناسب لحل الصراع التنظيمي ؟
 -أسلوب التعاون

 -أسلوب التنافس

 -أسلوب التجنب

 -أسلوب التسوية

 -أسلوب التنازل

المحور الثالث  :الخطوات التي يقوم بها القائد من أجل احتواء الصراع التنظيمي
 -/21هل يتعامل رئيسك بأسلوب مرن مع النزاعات داخل العمل ؟
 -نعم

 -ال

 -أحيانا

 -/22هل يتحمل رئيسك المباشر مسؤولية حل الصراع ؟
-نعم

 -ال

 إذا كانت اإلجابة بـ  :ال من الذي يتولى حل الصراع ؟...................................................................................................

ملحق رقم 3:
 -/23هل يطلب رئيسك باستمرار معلومات عن المشكلة واألطراف المشاركين فيها ؟
 نعم -فعال

إذا كانت اإلجابة بـ  :نعم ما مدى فعالية ذلك في حل الصراع؟
 ال غير فعال -نسبي الفعالية

 -/24هل يعتمد رئيسك على معايير وأنظمة تحدد أسلوب العمل والعالقات داخل المنظمة ؟
 ال نعم-/25هل يعمل رئيسك على معرفة أسباب المشاكل ؟
 -نعم

 -ال

 إذا كانت اإلجابة بـ  :نعم كيف يتعامل معها ؟ -بشكل سلبي

 -محايد

-إيجابي

 -/26إذا وقعت في مشكلة ما ،هل يقوم رئيسك بمساءلتك لكي يفهم طبيعتها ؟
 -دائما

 -أبدا

 -أحيانا

 -ال

 -/27هل يصغي رئيسك ألطراف الصراع بشكل جيد ؟  -نعم
إذا كانت اإلجابة بـ  :نعم كيف يكون ذلك ؟ -كتابيا

 -من خالل اجتماع

 -يقابلك شخصيا

 عن طريق واسطة -/28هل يقوم رئيسك بعقد اجتماعات صلح بين األطراف المتصارعة ؟
-نعم

 -ال

 -داخل مكتبه

إذا كانت اإلجابة بـ نعم ،أين يكون ذلك ؟
 -في منزله

 -في المقهى

 -في منزلك

 -/29ما هو األسلوب الذي يستعمله رئيسك من أجل التقريب بين األطراف المتصارعة؟
 -أسلوب التهديد والوعيد

 -أسلوب التنازل

 -أسلوب التحفيز

 أسلوب التسوية والحل الوسط -/30هل يجبر رئيسك كل فرد من أطراف الصراع على تحمل المسؤوليات والعواقب ؟
 -نعم

 -ال

ملحق رقم 3:
 -31هل يحرص رئيسك على متابعة الحل إلى أن تتحقق األهداف المرسومة ؟
 -دائما

 -أحيانا

 -مطلقا

 -/32هل يوثق رئيسك الحل كتابيا ويضع له جدوال زمنيا من أجل االلتزام به ؟
 -نعم

 -أحيانا

 -ال

المحور الرابع  :النمط القيادي المناسب للتخفيف من مستويات الصراع
 -/33هل يفسح رئيسك المجال أمام العاملين إلبداء آرائهم في مجال العمل وطرح األفكار
 أحيانا الالجديدة ؟  -نعم
 -/34هل يتيح رئيسك الحرية التامة لموظفيه لممارسة نشاطهم وإصدار القرارات التي
 أحيانا اليرونها مالئمة إلنجاز العمل ؟  -نعم
 -/35على أي أساس يستدعي الموظفون ألداء المهام الخاصة ) ( MISSIONS؟
 الخبرة الكفاءة -درجة الوالء للمسئول المباشر

 -درجة الوالء لإلدارة

أخرى......................
 -/36هل نجاح عملية إدارة الصراع يعتمد على تفويض القائد لجزء من صالحياته
 الللمرؤوسين ؟  -نعم
 -ال

 -/37هل يعمل رئيسك على تحفيز العمال المجتهدين ؟  -نعم
إذا كانت اإلجابة بـ  :ال كيف يؤثر عدم التحفيز في أدائك لمهامك ؟
-عدم إتقان العمل

 -إهمال العمل

 -التغيب

 -التأخر عن العمل

 -/38هل توجد عدالة في الرقابة على الموظفين ؟
 -نعم

 -ال

في حالة اإلجابة بـ ال–هل يرجع ذلك إلى:

 االنتماء إلى نفس المنطقة الجغرافية -االنتماء لنفس االتجاه السياسي

 االنتماء إلى نفس القرابة -االنتماء إلى نفس التكوين

أخرى...............................................................................................
...........

ملحق رقم 3:
 -/39هل غياب رئيسك عن العمل يؤدي إلى نشوب الصراع؟
 -نعم

 -ال

في كلتا الحالتين لماذا ؟ .........................................
-/40هل يشجع رئيسك االتصاالت بينه وبين المرؤوسين ؟  -نعم

 -ال

إذا كانت اإلجابة بـ  :نعم ما هي وسيلة االتصال األكثر شيوعا ؟ -يتصل بك شخصيا

 -وسائل مسموعة

 -وسائل مكتوبة ومقـروءة

 وسائل أخرى ....................................................... : -ال

 -/41هل رئيسك صارم في التعامل مع موظفيه ؟  -نعم
 إذا كانت اإلجابة بـ  :نعم ما هي اإلجراءات التي يستعملها ؟ -تهديد ووعيد

 -عقوبات مادية

 -/42هل يعتبر رئيسك شخص  - :ديمقراطي

 عقوبات إدارية -ديكتاتوري

 -فوضوي

ولماذا ؟ ........................................................................................
 -/43ما هي في رأيك الصفات التي يجب أن تتوفر في الشخص المشرف عليك ؟ ..........
......................................................................................................
......................................................................................................
 -/44حسب رأيك الشخصي ماهي اإلجراءات التي يجب أن تتخذها اإلدارة للتقليل من
الصراع ؟......................................................................................
...................................................................

ملحق رقم 4 :

ملحق رقم 4 :

ملخصات
الدراسة

ملخص الدراسة باللغة العربية
تناولت هذه الدراسة موضوع  " :القيادة اإلدارية ودورها في احتواء الصراع التنظيمي بمقر
اإلدارة المحلية لوالية المسيلة " .
إشكالية الدراسة  :وتمثلت في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي كيف تساهم القيادة
اإلدارية في احتواء الصراع التنظيمي ؟
أهداف الدراسة :
 محاولة التعرف على الدور الذي تلعبه القيادة اإلدارية في احتواء الصراع التنظيمي . التعرف على األساليب واالستراتيجيات المناسبة إلدارة الصراع التنظيمي . دراسة أهم الخطوات والطرق التي يقوم بها القائد من أجل احتواء الصراع التنظيمي . معرفة األنماط القيادية السائدة داخل المنظمة وتأثيرها على مستويات الصراع . التعرف على مستويات الصراع داخل المنظمة .المنهج المستخدم  :تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي .
المجال الزمني للدراسة  :المدة التي استغرقتها هذه الدراسة بجانبيها النظري والميداني إبتداءا
من السنة الجامعية  2012إلى غاية السنة الجامعية . 2014
مجتمع الدراسة  :بلغ مجتمع البحث  374موظف وطبقنا عليهم العينة العشوائية الطبقية ،
وأخذنا نسبة  %20من المجتمع األصلي للمبحوثين حيث كانت عينة البحث  70موظفا .
وتم جمع البيانات في هذه الدراسة بواسطة أداة االستبيان والتي احتوت على أربعة محاور،
المحور األول  :وتضمن البيانات الخاصة بالمبحوثين  ،أما المحاور األخرى فتمثلت في
الفرضيات الفرعية للدراسة .

وبعد االنتهاء من تفريغ البيانات وعرضها وتحليلها وتفسيرها  ،توصلت هذه الدراسة إلى
النتائج التالية :
 أن القيادة اإلدارية تساهم بفعالية كبيرة في احتواء الصراع التنظيمي والتقليل منه.
 أن أسلوب التسوية والحل الوسط هو أكثر األساليب استخداما لحل الصراع التنظيمي،
وأن األساليب األخرى " أسلوب التنافس  ،التعاون  ،التجنب" تستخدم أحيانا فقط وبدرجات
متفاوتة.
 أن القائد اإلداري يستخدم أهم الخطوات القانونية واإلدارية التي من شأنها أن تساهم في
احتواء الصراع التنظيمي.
وقد تمحورت هذه الخطوات في:
 أن القائد يتحمل مسؤولية حل الصراع . يقوم القائد بتحديد المشكلة واالستماع إلى أطرافها . يقوم القائد بتطبيق الحل الذي يرضي جميع األطراف . أن النمط القيادي الديمقراطي نسبيا هو النمط القيادي المناسب للتخفيف من مستويات
الصراع التنظيمي .
وفي ضوء النتائج اقترحت الدراسة بعض التوصيات من أبرزها :
ضرورة تعزيز أسلوب التعاون من قبل اإلدارة كبديل قوي في احتواء الصراع التنظيمي،
وكذلك يجب على اإلدارة تعزيز النمط القيادي الديمقراطي من خالل تشجيع االتصاالت بينها
وبين الموظفين  ،وكذلك من خالل تقيم األداء ونظام الحوافز  ،وأهمية متابعة حل الصراع
حتى النهاية وتوثيق هذا الحل كتابيا ووضع جدوال زمنيا من أجل االلتزام به من قبل
الموظفين .

Résumé de l'étude:
Cette étude a pour objet le leadership administratif et son action de contrôler
le conflit organisationnel au sein de l'administration locale de la Wilaya de
M'sila.
La problématique d’étude : répondre à la question majeure suivante : comment
contribue le leadership administratif au control du conflit organisationnel ?
Les Objectifs de l’étude:
- Tentative de connaitre le rôle que joue le leadership administratif à
l’action de contenir le conflit organisationnel.
- Connaitre les méthodes « techniques » et les stratégies convenantes à la
gérance du conflit organisationnel.
- Etudier les méthodes et les techniques suivies par le chef pour bien
contrôler le conflit organisationnel.
- Connaitre les modes « manières, styles » du leadership dominants et
leurs effets sur tous les niveaux du conflit.
- connaitre les degrés du conflit au sein de l’organisme.
Méthode Utilisée : on a utilisé une méthode descriptive-analytique.
Espace Temporel de l’étude : la période qu’a duré cette étude sur les deux
plans théorique et pratique de l’année universitaire 2012 jusqu’à l’année
universitaire 2014.
Le champ de l’étude : la communauté de recherche a atteint 374 employés. On
a appliqué l’échantillonnage aléatoire, ensuite on a pris 20% de la communauté
d’origine des enquetables où l’échantillon était 70 employés.
- Les données de cette étude ont été collectées à travers un questionnaire
qui comprit 04 chapitres :
1er chapitre : contient les données personnelles des enquetables. Les
autres chapitres ne représentent que des hypothèses secondaires de
l’étude.
- Après la décharge, la présentation, l’analyse et l’interprétation des
données, l’étude a dégagé les résultats suivants :
 Le leadership administratif contribue efficacement à contenir le
conflit organisationnel.

 Le mode de la régularisation à l’amiable est le plus utilisé, par contre
les autres modes de « collaboration, rivalité et évitement » ne sont
utilisés que parfois et variablement.
 Le chef administratif suit les méthodes juridiques et administratives
les plus essentielles et qui peuvent aider à résoudre le conflit.
Ces méthodes sont :
 Le chef assume la responsabilité du conflit.
 Le chef doit déterminer le problème et écouter les parties du conflit.
 Le chef suivre la solution qui satisfait toutes les parties.
 Le mode du leadership démocratique est le mode le plus convenant à
l’apaisement du conflit.
A travers ces résultats, on a pu suggérer quelques recommandations comme :
- La nécessité de renforcer le mode de collaboration de la part de
l’administration autant qu’un ersatz puissant dans le control du conflit.
Comme il est utile que l’administration resserre le mode leadership
démocratique en encourageant les communications entre elle et les
employés, aussi à travers l’évaluation de la performance, le system des
motivations et l’importance de la suivie du problème jusqu’à ce qu’il soit
résolu à l’écrit. Comme il faut mettre un emploi du temps pour
l’engagement des employés.

Abstract
This study deals with:” administrative leadership and its role in
containing organizational conflict at the headquarters of the local
administration of M’sila”.
The problematic: answering the following key question: how does
administrative leadership contribute to containing organizational
conflicts?
Goals of the study:
- Attempting to recognize the role played by administrative
leadership in containing organizational conflicts.
- Identifying the suitable styles and strategies to manage
organizational conflicts.
- Studying the most important steps and ways taken by the
leader to contain organizational conflicts.
- Identifying leadership styles prevailing inside the organization,
and its bearing on levels of conflict.
- Identifying levels of conflict inside the organization.
The Approach used: we have used the descriptive and analytical
approach.
Time extent of study: the span of time this study took at both its
theoretical and field aspects, from 2012 to 2014.
Study group:
The research community has reached 374 employees to whom we
applied stratified random sample, and took 20% of the original
community of the respondents where the research sample was 70
employees.
The data for this study were collected by means of a questionnaire
that encompassed four chapters:
The first chapter included respondents-special data while the
other three chapters consisted in sub-hypotheses of the study.

After collecting, exposing, analysing, and explaining data, our study
has reached the following results:
- Administrative leadership contributes effectively to containing
organizational conflicts, and thus reducing them.
- Type of settlement and mediation are but the most used styles
to solve organizational conflicts, and other styles “like
competition, cooperation, and avoidance” are sometimes but
not always used to varied degrees.
- Administrative leader makes use of the most important
administrative and legal steps that may contribute to
containing organizational conflicts.
These steps are centered on:
- The leader shoulders responsibility of solving conflicts.
- The leader should identify the problem, and listen to its sides.
- The leader should embody the solution that satisfies all sides.
The relatively democratic type of leadership is the suitable one to
downsize levels of organizational conflicts.
In light of the results, the study proposes some recommendations:
It is compulsory for the administration to further the style of
cooperation as a powerful alternative to contain organizational
conflicts. Also should it reinforce the democratic type of leadership
through encouraging communications between it and the employees,
as well as assessing the performance and the motivation system.
Additionally, it is important to follow up the conflict solving till the
end, and document it in writing as well as drawing on a timetable so
as to be committed to by the employees.
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