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 استراتيجيات ادارة الصراع في التنظيمات األدارية

 

        *م.م. صالح احمد صالح       *م.فائزة عبدهللا علي

 

 المستخلص

حظىىا الصىىراه بام مىىام واطىى  الن ىىاا  جلىىا ب ناولىىة مىىح العدمىىد مىىح البىىاح مح ومىىح 
مخ لىىىال اا جامىىىام  ور ىىىم  لىىىف ا نجىىىد اخ عفىىىا جومرمىىىا مرفزعلىىىا دور  نىىىاف  واخىىى عال 
ال وجهىىام وااراو والمصىىالح لىىدا اافىىراد ومىى ا  بمعىىي بىىمح البنىىر . فمىىا اح النظىىرة للصىىراه 
اخ لفىىم حطىىم المىىدار  )ال ,لمدمىىة  الطىىلوفمة  ال فاعلمىىة(  ولفىىخ مدرطىىة ا جىىا  خىىا  بهىىا  لىى ا ف,ىىد 

ح طىىىبع م بامنىىىة ادارة ومواجهىىىة الصىىىراه  ممىىىا مفىىىرة علىىىا ادارة المنظمىىىة  نىىىاوخ البىىىاح و
 ضرورة ا باه  وجه اداري منطجم ومط وا الصراه ال ي وصلم المه المنظمة.

ل,ىىد  ضىىمنم الدراطىىة  ع ىىة فصىىوخ  حمىىل انىى مخ الفصىىخ ااوخ علىىا اربعىىة مباحىىل  ناولىىم مفىىاممم 
المنظمىىىىة اادارمىىىىة واطىىىى را مجمام ادارة الصىىىىراه واممم ىىىىه  واطىىىىالمم ادارة الصىىىىراه ضىىىىمح 

الصىىراه  امىىا الفصىىخ ال ىىاني ف,ىىد رفىىز علىىا الجانىىم الممىىداني لطىى را مجمام ادارة الصىىراه  امىىا 
 الفصخ ال الل ف,د رفز علا ااط ن اجام وال وصمام ال ي خرج بها البحل.

 ح المنظمة األدارمةاطالمم ادارة الصراه ضم ، اط را مجملم ادارة الصراه الكلمات المفتاحية:  
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  فلمة المنصور الجامعة*
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 المقدمة

عدة   ظوامر  مة  قام ااج ماع فاععم والعع جة ال   حدل في حماة اافراد والجماعام والمنظمام ن م
مح فالحماة والمنظمام في حالة   ور و غمر مط مر  ل ا فمح  مر الم وق  اح  ط مر  لف  لة  في حا قام  العع

 ااط ,رار والوئام  بخ ابد اح  حدل بعة ال ناقضام والخعفام ال ي قد  صخ الا درجة الصراه.

صراه  طبام ال فالصراه طمة قدممة جدمدة فمن  الصراه ااوخ مابمح قابمخ ومابمخ الا زماننا م ا  ع بر ا
ه ا واحدة وااخ عال في ال وجهام وال ففمر  فاانطاح مدني ب نا   وب  بعه وا مط  م  العمش بمعزخ عح ال

ل ي  الخصو  م,وخ رطولنا الفرمم )صلا هللا علمه وطلم ( )ال ي مخال  النا  ومصبر علا ا امم خمر مح ا
فم (  نلوا و  مم رمح نازعوا ف ف فرمم )وا   به ال في ف ا ا مخال  النا  وا مصبر علا ا امم(  وقاخ  عالا 

 .46اانفاخ/ 

مح و ؤمح ا بد  بخ ا ضه   مه أو انخفا به وانعدا ع ر اج نا مة م  ادارة الحدم ة بأح الصراه ظامرة ح م
طبة  ط را مجمة منا ني  خعخ  ب مح  مام  فراد والمنظ ط وا اا لا م طواو ع نه  ئدة م بر فا ما اف ادار ه و ح,

 ادار ه.

 -ل ا ف,د جاو بح نا لبحل اا ي :

 مشكلة البحث1-

عدم   بامح ااطالمم المع مدة  لة  في حا نفخ فبمر نفلة ب فاقم الم صراه و   في ادارة ال مح قبخ المنظمام 
 وجود ط را مجمة معمنة او محددة ممفح اط خدامها مح قبخ المدراو في ادارة الصراه.

 هدف البحث-2

 -مهدال البحل الا ماملي :

عرال عرة لمفاممم الصراه في ظخ منامج اادارة المخ لفة وفي المنظور ااطعمي نظرما   -أ   وال 
 ممدانما  علا المفهوم مح وجهة نظر عمنة البحل.

ها  -م م  ال ي  رح ط را مجمام الخ ط ا لع مدراو اادارام الو ما  ال عرال ممدانما  علا مدا   ب
 ( في ادارة الصراه.حنمو ج ) وما  وفلما

 ه. حدمد ااط را مجمة ااف ر اط خداما  مح قبخ مدراو اادارام الوط ا في ادارة الصرا -ج
ط وا اادارة  -د لا م صراعام ع حخ ال في  طاممة  نأنها الم  ,دمم الم, رحام وال وصمام ال ي مح 

 الوط ا.

 

 عينة البحث-3
مار ) ,دمها  و م اخ  ( 10 م اخ مار النرفة العامة للزموم النبا مة فمجاخ لل  بما الممداني نظرا  ل

 مدراو مح اادارة الوط ا في النرفة المخ ارة.
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 ادوات جمع البيانات وتحليلها -4

 - م جم  بمانام البحل مح خعخ:
 
 مراجعة اادبمام الم وفرة في فلمة المنصور الجامعة وفلمة اادارة وااق صاد ونبفة اان رنمم. -أ

حا  -م ظر مل ط بماح )ان ط مارة اا خعخ ا مح  مداني  نم الم ضمنم )-1- م جم  بمانام الجا ( 37( وال ي  
 هم للعمنة المخ ارة.طؤاا  وج

 اما  حلمخ البمانام فمفوح مح خعخ اع ماد معادلة )لمفرم(.
 -وقد اع مم لف,رام ااجابة الدرجام ال المة: 

 درجة 3اع مم ا فا
 درجة 2ا فا لحد ما اع مم   

 درجة 1ا ا فا        اع مم          

 

 م وط  الدرجام لفخ طؤاخ =

 

 فما م اط خدام م,ما  م,ارنة الحدود ال ع ة لعجابة م  ف,رام فخ محور وحطم المعادلة ال المة:

 عدد ف,رام المحور×3الحد ااعلا لعجابة ) ا فا(= 

 عدد ف,رام المحور ×2الحد ااوط  )ا فا لحد ما(= 

 عدد ف,رام المحور ×1الحد اادنا )ا ا فا (=

حل  عة مبا نمخ ارب ظري و نم الن صخ ااوخ للجا مل   را الف صوخ  ح ب عل ف نا  جاو بح  قد  م ا و
في  صراه  ظرة لل  ناوخ المبحل ااوخ مفهوم الصراه واممم ه  اما المبحل ال اني ف,د   را الا   ور الن

طبام  عرة ا لل ل حل ال ا فر  المب طعمي و حل الففر ااداري الغربي واا ما المب ها  ا صراه وانواع ال
 الراب  ف,د رفز علا عرة لط را مجمام الصراه.

اما الفصخ ال اني ف,د فر  لعرة و حلمخ بمانام الجانم الممداني مح خعخ اط مارة ااط بماح اما الفصخ ال الل 
 ف,د  ضمح ابرز ااط ن اجام وال وصمام ال ا خرج بها البحل.

 

 

 

 1×+  فرار ا ا فا 2×+  فرار ا فا لحد ما3× فرار ا فا

 مجموه ال فرارام
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 المبحث االول

 الصراع وأهميتهمفهوم 

حظىي الصىراه بام مىىام واطى  الن ىىاا  جلىا ب ناولىىه مىح قبىخ العدمىىد مىح البىىاح مح ومىح مخ لىىال 
اا جامام الففرمة. فال حدمد اان ,اقي لفلمة الصراه في اللغة العربمة مو النزاه  الخصام الخعال  الن,اا 

ضرم،  "Conflict"...الخ  أما فلمة  ني )ال ني و ع مة فهي مح اصخ ا م غة اانفلمز في الل ط خدمم  (  وا
 161,1992)ل عني العراف أو الخصام.)الدماح  

عه  مخ م مة ال عا فه وفمف نأح  عرم ظر ب هام الن فم وج ما اخ ل صراه ف ظرة لل فم الن ,د اخ ل أما اص عحا  ف
مخ  في  ع  ط خدامه  فح ا ما مم مة  ف صمة المنظ فرد أو نخ صمة ال ناو نخ في ب طامم  صرعممفح أح م فال

 ام الفرد وإ عال نخصم ه وفي  دممر المنظمة ومعفها.إبداع

ضة  مدافهم  الم عار مة  أ فراد  والمنظ عة  اا بمح مجمو قام  فخ العع مو  ندورال"  ند "دام صراه ع فال
 (.Dahendarf , 1959,  𝑝22والم نافرة)

جه اما مارش وطمموح ف,د افدا علا اح الصراه حالة اض رام او  ع مخ في عملمة ا خا ال,رار  بحمل موا
 (March,Simon,1952,p112الفرد او الجماعة صعوبة في اخ مار البدمخ. )

فما معرفه "لمفمم" علا انه )نوه مح اإلحبا  م ممز بالضغ  في ا جاممح مخ لفمح في  ام الوقم او وض  
مLeavit,1964,𝑝212م  لم ا خا  قرار بمح حاج مح م عارض مح) مح زاو صراه  ظر لل لي فمن ما فم ة (.أ

فح مأخرا علا انه ن مجة جانبمة لل غم صراه مم مة  فال طم رة المنظ ر  وممفح ااط فادة منه ووضعه  حم 
نة  مة الفام مة والجماع فاوام الفرد مم والف قام والموا مر ال ا لا  فج مؤدي ا مل  عاا  بح فا  وف فوح ماد اح م

(Kelly,1974,𝑝137 ) 

طلوم م ا وقد أنار للمضموح نفطه لم رر فالصراه عند   لا األ مد ع طلبما  ومع  ما  أو  فوح امجاب فح أح م مم
 (.Litterer, 1967, 𝑝377ال ي م ب  لمعالج ه)

,م  لو  ح, نة  مداال معم ما ا فرد ل ح, ب لها ال نم ة م حاوام ن عح م بارة  صراه ع ,وخ أح ال فرم فم أما لم
 ( Likert,1976.p7لحجبم عح اآلخرمح األمداال ال ي مب غوح  ح,م,ها)

ما فما معرفه) نئ بمنه عارة النا عة ال  مدرفمح ل بم بمح  رفمح  طي  ض  ال ناف نه مم خ الو لا ا بولدنف( ع
 ,Boulding. 1962)ومر م فخ منهما في الحصوخ علا المرفز الم عارة م  ر بة ال رال الم,ابخ.

p305) 

ه فة  إا أن نفاخ مخ ل صراه بأ عرمفهم لل بمح الُف ام و  ما  فري فم بامح الف مح ال  لر م  لا ا مروح اح وع م 
 -الصراه منجم عح األطبام ال المة:

لدا  -1 جد  حدودة  و صادر م مح م عمح  صمم م لا ن صوخ ع في الح مح اا راال  فخ  رال  بة  ر 
 المنظمة.

 منافخ نا جة عح عدم وضوح اا صاخ بمح األفراد والجماعام. -2
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 اخ عال في المصالح بمح اافراد والجماعام. -3
 لألمور وال,ضاما المخ لفة.اخ عال األفراد في نظر هم وإدرافهم  -4
ضغو   -5 في ال طواو  فراد  بمح األ نزاه  صراه او ال جاد ال في إم طما   عم دورا  رئم مة  ل ضغو  البمئ ال

بمح  نزاه  صراه و عح  ن ج  ل ي م طي ا ضغ  النف لا ال ااج ماعمة أو ااق صادمة ألنها  ,ود بدورما ا
 اافراد.

ها ومهما مفح مح اخ عال بمح العلماو حوخ مفهوم الصر ها فجممع ما بمن ما  فم فا  جومر اه إا اننا انجد اخ ع
نر.  بمح الب عي   رفز علا وجود  ناف  واخ عال في ال وجمهام واآلراو والمصالح لدا األفراد  وم ا  بم
لا  مؤدي ا فراد و مداال اا ما ا في  ح, طامم  إا أح م ا الصراه قد مفوح امجابما  ومممزا  لصالح المنظمة فم

 ففاوة ااداو علا الصعمد الفردي والمنظمي او مفوح ضارا  ومؤدي الا ااخ عخ الوظمفي . اابداه ورف 
 -وعلمه ممفح أح نط ن ج أمم الخصائ  ال ي م ممز بها الصراه وفما ملي:

 م ضمح الصراه  رفمح م نازعمح او أف ر. -1
 وجود أطبام وظروال  ؤد ي إلا حدول الصراه. -2
 ر بمح ا راال الصراه. وجود عدم  وافا وحالة مح ال و  -3
 أح أ راال الصراه علا وعي وإدراف باأل راال األخرا. -4
ما  -5 قة  ح, لا إعا فخ  رال إ هدال  لبعة وم ضهم ا م م   أ راال الصراه بال,درة علا األضرار ببع

 أمداال ال رال األخر.
  ب,ا ن ائج الصراه  مر معلومة اي  رال لغامة ان هاو الصراه. -6

 (83,2000)ال,رمو ي  محمد  -لصراه بالن,ا  ال المة:مما  ,دم ممفح اح نوضح أمممة ا
 أداة للتكيف والبقاء: -1

ضماح  جخ  مح ا مال  هة وال ف مح ج مر  مدفعها لل غم ما  مح م اف ناال الصراه علا اإلدارة مواجه ه م
 اط ,رار وب,او المنظمة ونموما.

 
 أداة للتطوير وتحفيز قدرات المدير: -2

الحاضر مهمة أطاطمة مح مهام المدمر ال ي من ظر مواجهة  عد مواجهة وإدارة الصراه  في الوقم 
مة  لا أمم مد ع طاوي او  ز صراه   الصراه وإدار ه  وقد  بمح مح خعخ الدراطام اح مواجه ه ال

 الوظائال اإلدارمة )فال خ م   ال نظمم ا خا  ال,رارام...الخ(.
 أداة لإلبداع: -3

,دار جود م بداه اح و مح أدوام اإل صراه أداة  عد ال مف  م لا  حر مؤدي ا صراه  مح ال مه  طم ر عل م
مح  عاني األداو  طوال م مة ف في المنظ صراه  ناف  فوح م ندما ا م وإنعاش ال ففمر وا خا  ال,رارام  فع
مؤدي  طوال  ضب ه ف مه و طم رة عل صعم ال ف  وم صراه مر  ط وا ال فاح م هة  وإ ا  مح ج مود  الج

 ة مؤ ر طلبما علا األداو وبال الي الا اإلبداه.لن ائج طلبمة م خ ظهور العنال او عدم ال عاوح والعمباا
 اداة لتحقيق اهداف المنظمة:  -4

عاملمح  فراد ال ناف  اا ندما م  صة ع مة خا مداال المنظ ما ا ضرورمة ل ح, منظر للصراه علا انه اداة 
نه  ,رم م نر وال  طؤوخ المبا ضا الم فمما بمنهم مح اجخ ال وصخ الا مط وا ااداو الم لوم وفطم ر

  ح,ما اامداال علا المط وا الفردي والمنظمي. مح اجخ
 اداة لخلق الميزة التنافسية: -5

مطامم الصراه في  ح,ما الممزة ال نافطمة بمح المنظمام  فالصراه لح م, صر علا اافراد العاملمح بخ 
 ممفح اح مفوح بمح منظمة واخرا.
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 المبحث الثاني

 تطور النظرة للصراع في الفكر اإلداري
 

النظىىرة للصىىراه ب  ىىورام  زامنىىم مىى  ال  ىىور الحاصىىخ فىىي الففىىر ااداري مىىح جهىىة مىىرم 
مام  بر النظر ه ا ال  ور ع طن  را ل ل ا  وال  ورام ال ي حد م في علم نف  النخصمة مح جهة أخرا. 

 -وفاا ي:
 (p377 1988:  )الطالم أوالً:النظرية التقليدية

لف  طادم م   النظرمة معظم ال,رح ال اط  عنر وح ا النصال األوخ مح ال,رح العنرمح.ورفزم  
طملة  بأي و مه  ضاو عل ضرورة ال, ظمم و لا ال ن النظرمة علا ففرة ضرر الصراه بفافة أنفاله وأنواعه ع
ند  ها ع ضاو علم صراه وال, لة ال صوخ لمرح عدم الو غي  جه ومنب جم عع مرة م هو  مة  ف حة ومعئ م ا

ظ صراه  بر ال مة  ع  طة البمروقرا  هور . فالمدر مد  لىف ظ طلبي و ع  مر  ما أ لخ إداري وظهور امرة خ
 -المدرطة في نظر ها للصراه علا ااف راضام ال المة:

 مع بر الصراه حالة ممفح  جنبها فهو نوه مح المرة. -
 الصراه مو ن مجة لمنافخ نخصمة ولم   نظمممة. -
 من ج الصراه ردود فعخ طلبمة و مر طلممة. -
 وطلوفهم بدا  مح حندما جممعا  ل ح,ما أمداال المنظمة.م م  جزئة إدرافام ومناعر اافراد  -

مما  ,دم م ضح اح ال مطف ب لف النظرمة معما عملمة حخ الصراعام بنفخ امجابي وم جامخ آمة ن ائج       
فوح    ر م علا م,اومة بروز الصراعام فإخفاو النعور بعدم الرضا وعدم وجود فر  لل عبمر عنه قد م

 لما  اخ فب ه و م  جامخ وجود  فلما فانم الن ائج أطوأ.مدمرا  نفطما    وف
 

 ثانياً: النظرية السلوكية للصراع:
مر  صراه أ فرة أح ال مة ف لف النظر نم   نرمح   و ب ,رح الع طادم م   النظرمة من  الخمطمنام مح ال

نه  بوخ م ط وا الم, حدد الم مه و  عرال عل لا اإلدارة إا أح    ما ع به و فح  جن خدم ضروري وا مم ما م ب
 أمدافها.

بمح  ما  مخ فم طالمم الع مد أ نأح  حد فام ب ما  خع ناف دائ مة   فه ماة المنظ في ح فررة  مة م  صراه عمل فال
ااقطام  أو  وزم  الموارد  إضافة إلا اح األفراد العاملمح في المنظمة لدمهم العدمد مح الحاجام والر بام 

 الم عارضة فمما بمنهم.
 (p.211,1993)عبد المع ي   طاح : ااف راضام ال المةو ع مد  لف النظرمة علا 

 أح الصراه أمر امفر منه. -
 للصراه أطبام م عددة ممفح ال عرال علمها عح  رما دراطة الموقال ففخ. -
 الصراه عنصر حموي في عملمة ال غممر ال نظممي. -
 الصراه ممفح اح مفوح في صالح المنظمة. -

صراه م مة أح ال لف النظر ما  را   فإح ل ا وف طم رة اإلدارة   وإا  عح ن اا  خرج  جم اح ام
 خروجه معد أمرا   مر م,بوخ.
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 ثالثاً:النظرية الحديثة )التفاعلية(:

مام  في المنظ ما    م خ  لف النظرمة آخر مراحخ ال  ور و  بنا الفلطفة ال,ائلة بأح الصراه لم  ح م
طعمة  مح ال لم   في ف,   بخ مو امجابما  في بعة األحماح و فأح اإلدارة   دخخ  ل ا  ما     نه نهائ ل خل  م ا

 -احدا الحال مح:

إ ا زاد مط وا الصراه عح المط وا المحدد والمر وم فمه فإح مح واجم اإلدارة أح   دخخ ل خفمة  -
 الصراه الا المط وا الم لوم.

صراه  - ,ي بال ن  و ر  لا اادارة اح  ن لوم فع مو م  ما  صراه ع ط وا ال فاة م لة انخ لا في حا ا
 المط وا الم لوم وبما م طا وامداال المنظمة.

بر   بخ  ع  عي  نيو  بم نه  لا ا صراه ع ظر لل مة و ن مة وامجاب ها واقع مة بأن لف النظر مزم   ,د  م ل ا ف
في ااراو  خ عال  ناف  وا جود   لا و ظامرة صحمة وم لوبة و دخ علا حمومة المنظمة. فجممعها  رفز ع

 والمصالح وم ا  بمعي بمح البنر.
 ابعاً:إدارة الصراع منمنظور إسالمي:ر

حخ  في  ماة  ط ور ح صف ه د طامم ب طعم  جد أح اإل صراه ن حخ ال مح المفهوم ااطعمي في إدارة و
لال  مام  خ  في المنظ فام  طعممة للخع ظرة اا بمح الن خ عال  ناف ا الخعفام والنزاعام بمح األفراد.  وم

مل اح  مرا عح نظرة أصحام الففر اإلداري ال ,لمدي ح ما  مة  بمن ظرة  بمع فام ن طعممة للخع ظرة اا الن
هرا   مة و م خ مظ مر  بمع ظامرة   مة  أصحام الففر ااداري ال ,لمدي إح الخعفام أو النزاعام في المنظ

 طمئا  للمنظمة.

لا  فاإلطعم مطعا إلا حخ الخعفام او النزعام عح  رما العمخ علا عدم حدو ها مح األصخ أو  ,لملها ا
 -الم,بوخ  وموضح منهج اإلطعم مح إدارة الخعفام فما ملي: الحد

سين  كذلك تح فرد و صية ال اوالً: الوقاية ومن وقوع الخالفات خاصة تلك التي ترجع لصفات سيئة في شخ
 االتجاه نحو األلفة والمحبة بين األفراد بدالً من روح الشقاق والخالف وذلك على النحو التالي:

هي معالجة الظواهر السي -أ ئةفي شخصية الفرد التي تساهم في إيجاد بعض الخالفات حيث أن اإلسالم ين
 عن:

 منها عح طوو الظح بالغمر -1
 (  12قاخ  عالا :)ماأمها ال مح امنوا اج نبوا ف مرا  مح الظح إح بعة الظح أ ٌم( )الحجرام:

 منها عح اح ,ار المطلم ألخمه  -2
طاو قاخ  عالا : )ماأمها ال مح أمنوا ا مطخر  مح ن طاو  منهم وا ن مرا   نوا خ طا اح مفو قوم مح قوم ع

 (11عطا اح مفح خمرا  منهح( )الحجرام:
 منها عح الحطد -3
 منها عح ال فبر واح ,ار الغمر  -4

 (20قاخ  عالا: )ومح آما ه اح خل,فم مح  رام  م إ ا ان م بنر  ن نروح()الروم :
 منها عح الظلم  -5

عمىىىا معمىىىخ الظىىىالموح إنمىىىا مىىىؤخرمم لمىىىوم  نىىىخ  فمىىىه قىىىاخ  عىىىالا: )وا حطىىىبح هللا  ىىىافع  
 (42األبصار()إبراممم:
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 منها عح المحاباة والمحطوبمة. -6
نا   مواخ ال مح أ ,ا   فام ل أفلوا فرم لا الح ها ا منفم بالبا خ و دلوا ب موالفم ب عالا: )وا  أفلوا أ قاخ  

 (188باا م وان م  علموح()الب,رة:
 عامم بغمر ع ر نرعيمنها عح ال جط  وفنال المطاوئ والم -7

طوا وامغ م  ظح إ م وا جط عة ال ظح إح ب مح ال مرا   بوا ف  نوا اج ن ل مح أم ها ا ما أم عالا: ) قاخ  
بعضىىىفم بعضىىىا  أمحىىىم أحىىىدفم أح مأفىىىخ لحىىىم اخمىىىه مم ىىىا  ففرم مىىىو  وا ,ىىىوا هللا إح هللا  ىىىوام 

 (12رحمم()الحجرام:
 منها عح الغش والخداه  -8

 مح ا ا اف ىىالوا علىىا النىىا  مطىى وفوح وإ ا فىىالومم او وزنىىومم قىىاخ  عىىالا: )ومىىٌخ للم ففىىمح الىى
 (.3-1مخطروح()الم ففمح :

 منهي عح الغمبة -9
طوا وامغ م  ظح إ م وا  جط عة ال ظح اح ب مح ال مرا  بوا ف  نوا اج ن ل مح أم ها ا ما أم عالا: ) قاخ  

 (12بعضفم بعضا ()الحجرام:
 منها عح النمممة. -10

 (11-10مح مماز مناو بنممم()ال,لم:قاخ  عالا: )وا     فخ حعال مه
 منها عح الف م. -11

 (.28قاخ  عالا:)إح هللا ا مهدي مح مو مطرال ف ام() افر:
 
 
 

 تقوية روح المحبة والتعاون بين االفراد ونبذ روح الخالف والشقاق,حيث ان االسالم يعمل على: -ب
 الدف  باألحطح ح ا م,خ الخعال بمح اافراد -1

 قاخ  عالا:
(.34 ي مي احطح فإ ا ال ي بمنف وبمنه عداوة فأنه ولي حممم()فصلم:الحطنة بالطمئة ادف  بال  )وا ط وي   

 خلا روح ااخوة -2
 (.10قاخ  عالا: )إنما المؤمنوح اخوة فأصلحوا بمح اخومفم وا ,وا هللا لعلفم  رحموح()الحجرام:

 خلا روح ال عاوح -3
علىىا اإل ىىم والعىىدواح وا ,ىىوا هللا لعلفىىم قىىاخ  عالا:)و عىىاونوا علىىا البىىر وال ,ىىوا وا  عىىاونوا 

 (.2 رحموح()المائدة:
 الوفاو بالعهد  -4

قاخ  عالا: )واوفوا بعهد هللا ا ا  عامد م وا  ن,ضوا اامماح بعد  وفمدما وقد جعل م هللا علمفم ففمع اح 
 (91هللا معلم ما  فعلوح()النحخ:

 خلا روح المحبة -5
ل ي طعم: )وا صعة وال ضخ ال نوا ح ا  قاخ علمه اف نوا وا  ؤم نة ح ا  ؤم مد  ا  دخلوا الج طي ب نف

  حابوا اوا ادلفم علا نيو ا ا  فعلو   حابب م؟ افنوا الطعم بمنفم()روا  مطلم(.
 نب  الخعفام وخلا روح ال عاوح -6
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بمح فألال  عداو  ن م ا لمفم ا  ف مة هللا ع فروا نع  قاخ  عالا: )واع صموا بحبخ هللا جممعا  وا  فرقوا وا 
 (.103قلوبفم فأصبح م بنعم ه اخوانا(.)آخ عمراح:

 الحل علا  عارال اافراد بعضهم ببعة -7
ند  فرمفم ع عارفوا إح ا ئخ ل  نعوبا  وقبا نافم  قاخ  عالا: )ماأمها النا  إنا خل,نافم مح  فر وان ا وجعل

 (.13هللا ا ,افم اح هللا علمم خبمر()الحجرام:
 امجاد المودة والرحمة بمح اافراد -8
لف قا في   مة اح  مودة ورح منفم  عخ ب خ  عالا: )ومح اما ه اح خلا لفم مح انفطفم ازواجا  ل طفنوا المها وج

 (.21آلمام ل,وم م ففروح()الروم :

 ثانيا:طرق المنهج اإلسالمي في إدارة الخالفات:

 حل الخالفات بالرجوع الى القرآن والسنة. -1
 (.10هللا ربي علمه  وفلم والمه أنمم()النورا:قاخ  عالا: )وما اخ لف م فمه مح نيو فحفمه الا 

 المشورة )جلسات المواجهة(. -2
فاة  عد و فاة ب مانعي الز ومح أم ل ها حخ الخعال ال ي حدل بمح مجموعام المطلممح في الموقال مح 
نة أو  مم المناق خالال   م   فر رأي م بي ب مر رأي وأل الرطوخ )صلا هللا علمه وآله وطلم(  ففاح لع

فر المواجهة وا بي ب صحة رأي أ طلم( ب مه و صلا هللا عل مد ) طوخ مح صحام الر باقي أ مر و ن  ع ق 
 فأ بعه الجمم  في ظخ روح المحبة واإلخاو.

 استخدام أهداف عليا مشتركة. -3
ل ي  خعال ا حخ ال في  طلم(  له و مه وآ صلا هللا عل طوخ ) ط خدمها الر م اخ علا  لف ال رم,ة ال ي ا

بخ بع ة ننم بمح قبائخ قرمش علا مح مض  ال بة ق حجر األطود في مفانه عند إعادة بناو جدراح الفع
رطوخ هللا )صلا هللا علمه وطلم(   لف اح الرطوخ )صلا هللا علمه وطلم( حوخ بحفم ه الخعال ال,ائم 
مح  خرا  ئخ األ مح ال,با ن   طود واح  م جر األ ض  الح نرال و فوز ب علا إصرارفخ قبملة علا اح  

جر وضعه. بأح جعلهم جممعا  مح ض  الح ما و عح  ر ضمة   عا  ومر هم جمم ن رفة ل صلحة م ,,وح م
ضعه   م  لغ مو عا  ح ا ب ااطود في  وبه   م  لم مح فخ قبملة اح  أخ  بناحمة ال وم   م رفعو  جمم

 بنا مو علمه الطعم بمد  النرمفة.
 استخدام وسيط: -4

عالا : ومفوح الوطم   رفا  محامدا   مرضا عنه ال رفاح المخ لفاح  مؤمع   قاخ   خعال بمنهم. حخ ال ل
ما إح  فا هللا بمنه )واح خف م ن,اقا  بمنهما فابع وا حفما  مح أمله وحفما  مح أملها   إح مرمدا إصعحا  مو

 (35هللا فاح علمما  خبمرا()النطاو:
 استخدام اإلجبار والقوة -5

م ا  فوح ومو فرة حخ معمح علا افراد الفرم,مح المخ لفمح عح  رما  رال  الل   و قد م ال رال 
رئم  المجموع مح او الفرما.قاخ  عالا : )وإح  ائف اح مح المؤمنمح اق  لوا فأصلحوا بمنهما فإح بغم 
عدخ  ما بال صلحوا بمنه فاوم فأ فاح  مر هللا  لا ا في ا غي ح ا   ,ا لوا ال ي  ب خرا ف لا اا حدمما ع أ

 .(9وأقط وا إح هللا محم الم,ط مح( )الحجرام:
 طريق تهدئة الموقف -6
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قاخ  فمح  ئة ال رفمح المخ ل خعال ب هد ما  جد بمنه موع مح الل مح مو ئد المج ,وم قا ,ة م م   ال رم في  و
لوبفم  بمح ق  عالا )واع صموا بحبخ هللا جممعا  وا  فرقوا وا فروا نعمة هللا علمفم إ  فن م أعداو فألال 

ف ل ها  , فم من نار فأن مح ال فرة  نفا ح لا  ن م ع نا  وف فم فأصبح م بنعم ه إخوا فم آما ه لعل بمح هللا ل ف م
 (.103 ه دوح()آخ عمراح :

ندما  لف ع مة  و  صلح الحدمب في  طلم(  له و مه وآ اط خدم حخ وط  موقال الرطوخ محمد)صلا هللا عل
طبعمائة  في  خرج  رأا في عامه الطاد  مح الهجرة انه طوال مع مر الا بمم هللا الحرام في مفة   ف

ف مرمح  ول فة مع  لا م طلممح ا عالا  مح الم طبحانه و  ما هللا  ما قرر طعممة ف لدعوة اا صلحة ا ح لم
مح  بالر م  مة   في الحدمب قرمش  م   وأعلم بها مح قبخ رطوخ هللا )صلا هللا علمه وآله وطلم( الصلح 
طوخ هللا  ج  ر طملة  ور انه قد مبدواح فمه بعة ال نازخ عح  فر صف ه بأنه رطوخ هللا وعح ف ابة الب

له مه وآ صلا هللا عل طعم  ) صالح اا في  لف  فاح   عام و لف ال مروا   طلموح دوح اح مع  طلم( والم و
 والمطلممح  حمل دخخ النا  في دمح هللا بأعداد ف مرة في ف رة الصلح ال ي دامم عاممح.

,مح  نمح محل ناو هللا أم حرام إح  طجد ال بالحا ل دخلح الم ما  طوله الرو صدا هللا ر ,د  عالا: )ل قاخ  
 (27خافوح فعلم مالم  علموا فجعخ مح دوح  لف ف حا  قرمبا ()الف ح:رووطفم وم,صرمح ا 

 
 

 المبحث الثالث

 أساب الصراع وانواعه ومراحله

في  فة  طام المخ ل بمح ااق مخ او  عام الع بمح مجمو مام او  بمح المنظ ضام  صراه وال ناق طبام ال نوه ا   
ها  عدة من طمة  حاور رئم فا م طبام و لف اا م    فح اح نج نه مم نوه اا ا م ا ال  حدة، ور م  مة الوا المنظ

 .(2002 387)العمماح، محمود طلمماح 

 محور القيم واالتجاهات .1
نم  عود معظم حاام  طواو فا ,مم،  في ال فام  لا ااخ ع صرة ا مام المعا الصراه ال ي  عمنها المنظ

ما  ما فل ها قو طف ب فاح ال م ما  طاومة، وفل بخ الم ,مم ا  , لف ال مة  و  مة او امدمولوج مة او ع,ائد اج ماع
 زادم اح ماام الصراه. ل ا فعلا المنظمة اح  ؤفد علا :

بمح ال − مح عدم ال عارة بمح منظومة ال,مم و بد  فع  عمح  عارة م صخ   مة، وا ا ح عد العلم ,وا
  رجمح األخمرة بنفخ ع,عني.

ما  − مة او  مر نة  نظمم طالمم ممف باي أ مة و في المنظ محاولة ال وحمد المط مر بمح ال,مم الطاندة 
 لفي ا  فوح  لف ال,مم مجاخ للصراه.

 محور المصالح وطرق توزيعها .2
مة   نوه المصالح في المنظمام اادارمة  المعاصرة، فعندما محدل اخ عال بمح المصلحة العامة للمنظ

م ا  ها و مة وقماد  طممر المنظ وبمح مصالح العاملمح في ا ارما وخاصة المط ومام العلما ال ي   ولا  
 -قد معرة المنظمة لعنهمار ومنا ابد مح :

بىىمح  ىرجمح المصىىلحة العامىة علىىا المصىلحة الخاصىىة وخصوصىا  فىىي حالىة وجىىود  عىارة  −
 المصلح مح.
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ظرا  − طهخ ن باامر ال لم   مداال  مد اا صة، إا اح  وح مة والخا صالح العا مداال والم مد اا  وح
صراه،  نم ال صعم  ج مح ال فاح  ل لف  مة،  عاممر المنظ خ عال م عاملمح وا مداال ال خ عال ا ا
ولفىىح ممفىىح  خفمضىىه مىىح خىىعخ المفافئىىة، الع,ىىام، احمىىاو روح الفرمىىا، روح المطىىؤولمة 

 اعمة، المنارفة بالعمخ...الخ.ااج م
 محور المكانة والهيبة .3

مة  ها الماد نباه حاجا  مح إ نم  ط ومام  مف لف الم ما، ف  مة العل ط ومام اادار حور بالم م ا الم مر ب  
 وا جهم لعم مام بالحاجام ااج ماعمة ورفعها ألعلا موق .

ق   مح الم و ل ا ف طل ة  ,و  وال م  ال حور  م ا الم با   بالنظر ار  مادام و بمح ال, صراه  اح مح دم ال
 اادارمة مح اجخ الوصوخ للمرا م العلما.

 محور النفوذ .4
طف  حاولوح ال م ما مح اادار مح م حظ اح  مظهر م ا المحور في اادار مح الوط ا والدنما، ومح المع

ما  فو مم ل ح, لا ن لف ع منعف    هم، و مدما ل ما او  أم طم ود حاولوح ف ما وم صالحهم باادارة العل م
 واح ماجا هم ح ا لو فانم علا حطام ااخرمح.

 محور االختصاصات والمسؤوليات .5
لال  عع ، ومخ  حور ا مة الم مة والنام لداح العرب في الب مح أطوو أنواه النزاعام ال ي  واجه المنظمام 
طه  م ا النزاه مح نخ  اخر، ف,د معلح احد اا راال الحرم علا ال رال ااخر بحجة اح ما ممار

فو    مح الن مد  لا المز صوخ ع بداف  الح لف  فوح   قد م طؤولما ه و صه وم مح اخ صا مو  لف ال رال 
حة  مح الرا والهمبة. وبنف  الوقم قد نجد الحالة العفطمة فنجد ال رال محاوخ الحصوخ علا افبر قدر 

مر  خ ضها لغ مد  وا مفو طل ة ب ح فظ بال فا وال هرم مح المطؤلمة  ل ا نجد اح بعة الرؤطاو مظخ م و
 منه علا مفان ه ونفو  ، وعدم  , ه بمرؤوطمه مح جهه اخرا.

طبام  ور م امممة م ا ال ,طمم وحطم المحاور الطابا  فرما، اا انه قد ظهرم  ,طممام اخرا، فاا
 (155، 1992)الدماح، امممة، الع,عنمة والعع,عنمة.

قد فااطبام الع,عنمة  حدل بطبم الصراه الوظمفي اي بمح وظائال  المنظمة ااطاطمة والمطاعدة، او 
طام  بمح اق لة  مة الم باد طبم ااع ماد حدل ب مفوح ممفلي بطبم نظام المفافئام، الحوافز و مرما. او م

 المنظمة الواحدة.

مخ.  اما ااطبام الع ع,عنمة ف حدل ن مجة العدوانمة في الطلوف و حرمال المعلومام و مرما مح العوا
صراعام  ومح الجدمر بال فر اح حدة ال ندة و ما  في  عم طما  ط لعم دورا اطا ما  طبام و مر لف اا  

 ال,ائمة بمح اافراد والجماعام والمنظمام.

صنمال  في ال  ما  فح اع ماد عاممر مم طم م عدة وح نواه   لا ا صراه ا صنال ال نا اح ن مه بامفان وعل
 فالمط ومام، اا جا ، ال نظمم...الخ.
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 -مر ومنها حطم المط ومام، فالصراه من,طم الا انواه عدة منها:ل ا طنع مد علا ابرز  لف المعام

 الصراع داخل الفرد -1
خرا  طؤلمام ا له لم لا  حم ععوة ع له،  م,  م ا الصراه بمح الفرد و ا ه، فالفرد م حمخ مطؤولمة عم

عة خخ الجما به دا ل ي ملع لدور ا ،  فالعائله ومط لزما ها ، وم ا مؤدي الا الصراه داخخ الفرد ن مجة ا
نه  ل ي  عم ماخ ا ئم  الع م ع  ر طمي ف أو احطاطه بعدم الرضا ، وم ا الدور قد مفوح رطمي أو  مر ر
صراه  المنظمه  ع بر  عمح لها علا العماخ ، ومنظر المه علا انه منهم ومه م بنؤوح العماخ. ومحدل 

 -الدور في المنظمه ألطبام عدة منها :

ا  امجىىابي فمطىىامم فىىي  همئىىة الظىىروال وال,ىىرارام : ممفىىح اح مفىىوح لىىه دور الهيكللل التنظيمللي -أ
ها  عدم  خومل طل ة و في ال مه  مح اازدواج عاني  ف  فم لا الع والطماطام الواضحه ، أو مفوح ع

 بنفخ واضح و مرما.
في المركز -م طه  طمه او رئم بام مرؤو : قد منغخ الفرد مرفزا وظمفما  مجعله  مر قادر علا  لبمة  ل

 العمخ.
م ا : قد اسلوب االشراف -م فرد، و اموفر المنرال المعلومام الفافمة عح  بمعة العمخ المفلال به ال

 مجعخ الفرد معمش حالة صراه م   ا ه فمنعر بال,لا وال و ر.
لف  عح   منجم  فرد، و جام ال نباه حا عدم ا مو  فرد  خخ ال صراه دا حدول ال خرا ل ومح ااطبام اا

قد الحالة احبا  مصمم قدرام الفرد وقدر ه علا  ح,ما ام حدو ها  مخ وف رة  دافه، فما اح منافخ الع
  صمم الفرد بالصراه الداخلي وم ا مؤ ر علا  حطمح مط وا ادائه و ,دممه في العمخ.

 (248م،  2000)ال,رمو ي، محمد قاطم، الصراع بين االفراد -2
ومحدل م ا الصراه بمح اافراد اي بعضهم م  بعة ن مجة اخ عال طمام او مواصفام اافراد 

 -امنهم الففري وال ,افي وال ربوي...الخ، و حدل  لف ااخ عفام بطبم:و ب
 اي فخ مامف طبه الفرد ورا ما. -العوامخ الداخلمة )المورو ة( -أ

 اي فخ مامف طبه مح البمئة المحم ة بالفرد. -العوامخ الخارجمة )المف طبة( -م
عدم  -)موظال المنرال(، -المدمر(، )العامخ  –وقد محدل م ا الصراه مابمح )الفرد  موظال(...الخ بطبم 

 اا فاا علا الخ   والطماطام وال,رارام وبطبم حاام عدم ال عاوح والرفة.
لف  نا   ومح ابرز النما ج النائعه في  حدمد م ا النوه مح الصراه )ناف ة جوماري( والنفخ ال الي موضح ل

 -الناف ة:
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 (241،   1996)مرمم، حطمح، ناف ة جوماري للصراه بمح اافراد وااخرمح(  1نفخ)

النفخ اعع  اح الحالة ااولا  عد مح افضخ الحاام، حمل  نعدم فمها حاام الصراه  وفما مو واضح في
 او  فوح ضئمله جدا.

صراه.  هور ال ماخ لظ برز اح  نا م فار وم اما في الحالة ال انمة فمحاوخ الفرد اخفاو بعة الطلوفمام او ااف
جد اما في الحاله ال ال ه فهناف انماو واضحه لآلخرمح عح الفرد اا  نا مو فرد . وم لدا ال انها  مر معروفة 

عح  اح ماخ لظهور الصراه ، اما في الحاله الرابعه فما مو واضح مح النفخ اح مناف انماو  مر معروفه 
 الفرد ، طواو لنفطه او لآلخرمح ومظهر الصراه في  لف الحاله بطبم طوو الفهم او اا صاخ بمح اافراد.

 الصراع بين االفراد والمجموعات -3

,در   لدمها ال عه  مظهر م ا النوه عندما م,اوم الفرد عادام الجماعة  ام ال أ مر ال,وي علا اافراد . فالجما
ماعي  نفخ ج طوح وب ,اوم المرؤو ندما م له ع لف الحا علا اع راة قمام فرد معمح ب ح,ما مدفه ، و ظهر  

طل ه  امر الرئم  في ال,مام بمجموعة مح اانن ه مح اجخ الحصوخ علا امدافه لرئم  لل م عف ا ، ر م ا
 الرطممه، اا انه مفضخ عدم اط خدامها.

 الصراع داخل المجموعه  -4
فاا  عدم اا  طبم  محدل  داخخ بمح المجموعام فمؤدي الا حدول الصراه بمح اعضاو المجموعه نفطها ب

 فمما بمنهم . 
 الصراع على مستوى الجماعات -5

هام في وج فام  طبم ااخ ع صراه ب م ا ال حدل  بمح  م صراه  حدل ال حدة، فم مة الوا خخ المنظ ظر دا الن
 المجامم ، وم ا مؤ ر علا عملمة ال عاوح وال ناطا بمح المجموعام.

 صراع منظمي -6
 مظهر م ا الصراه عندما  حاوخ وحدام نظام ما اح  ح,ا مصالحها علا حطام وحدام اخرا.

 ( الذات الخفيه2) ( الذات المكشوفة1)

 ( الذات غير مكشوفه4) الذات العمياء( 3)

 اشياء يعرفها الفرد عن نفسه

 اشياء ال يعرفها الفرد عن نفسه

 اشياء يعرفها عنه اآلخرون عنه اآلخروناشياء ال يعرفها 
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 الصراع بين المؤسسات -7
الطم رة علا نف  المصادر ال ي  رمدما المؤططه ااخرا، محدل م ا الصراه عندما  حاوخ مؤططه ما 

 ف,د محدل الصراه بمح ا حادام العماخ واربام العمخ.
بر  نأ وم  ور ع مة من مة دمناممف نه عمل لا ا صراه ع ظر لل صراه ، ا  من حخ ال لا مرا نارة ا وابد مح اا

طاح Pondyمراحخ او طعطخ م ابعة م لا علمها )دورة حماة الصراه( فما مراما ) ( في النفخ ال الي ) 
 (1984  عبد المع ي :

 

 

 دورة حماة الصراه (2نفخ )
 

 -:وفي مايلي عرض موجز لتلك المراحل

 مرحلة الصراع الضمني -1
  ضمح م   المرحلة النرو  والظروال المططبة لننوو الصراه وال ي  البا ما  علا بال ناف  علا 

مداال او  في الموارد الدنما في اا هم  طبام ال ي   مح اا لف  مر   عام او   فراد والجما بمح اا مة  ااع ماد
 ممعد الصراه بنفخ ضمني  مر معلح.

 مرحلة الصراع المدرك -2
نأم    عه و ن فرد او المجمو بخ ال صراه ماق حدول ال مة  ها ادراف امفان م م فم لة ال ي  مي المرح و

ص حخ المرحلة عند طوو فهم اا راال الم عددة، ولمواقعها ال فح اح م لة مم م   المرح في  صراه  حمحة وال
 مح خعخ مامطما اا صاخ بمح  لف اا راال.

 مرحلة الشعور بالصراع -3
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عح  لف المرحلة م بلور بنفخ واضح حمل   ولد فمها انفاخ مح ال,لا الفردي او الجماعي المنجعه 
 .علا صراه و فوح الرؤما عح  بمعه ومطببا ه وماطوال مؤدي المه اف ر وضوحا

 مرحلة الصراع العلني -4
ني  طلوف عل في  لور  ظامر لم ب نفخ  صراه ب ومي المرحلة ال ي ممار  فمها الفرد او المجموعه ال
خ   قد مأ مة او  عد ال نظمم ها ال,وا مة ال ي  حرم ناحنام العلن عداوام والم هه وال عددة فالمجاب صور م  مأخ  

 ماح.بنفخ العمبااة او ال اعة العمماو لل,واعد فنوه مح العص
 مرحلة مابعد الصراع العلني -5

فا ا  م  صراه  حخ ال قد  فوح م   المرحلة امجابمة او طلبمه بالنطبة للمنظمة و لف  ع مد علا فمفمة 
ما  الصراه بصورة  فمة فانه ممفح اح مؤدي الا ععقه اف ر  عاونمة و ح,ما الرضا بمح جمم  اا راال  ا

صراه  ا ا اق صرم اادارة علا محاوله حخ الصراه ظروال ال فاقم  ب ,لمله ولم  حله بصورة فاملة ف,د   
نفاخ  لا ا مامؤدي ا وب لف طوال  عمد المرحلة مجدداُ، اي مبدأ الصراه الضمني والصراه المدرف ومف ا م

 اف ر خ ور .
,دمام واح  وبال أفمد ممر الصراه ال نظممي في المنظمه بمراحخ وطعطخ م عددة وا مظهر فجأة دوح امة م

ب عل فاح  مر  مل م مه ح الصراه مظهر احمانا  وفأنه قد ننأة مح العدم ، وممفننا منا  نبمهه بالعملمه اان اج
 -: 3مراحخ رئمطمه فما مظهر في النفخ

 

 (40، 1995)طلمماح ،ابو بفر، المراحخ الرئمطمه للصراه  (3) نفخ
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 المبحث الرابع

 ستراتيجيات ادارة الصراع

ظم الف ام مما م ,دم م ضح لنا  جه مع ,د ا  ل ا ف مام    ماح المنظ مم ف اح الصراه طمة اطاطمة از
ط را مجمة  " اا ار  ,د باا والباح مح في الع,ود ااخمرة الا ضرورة اام مام بط را مجمام الصراه   ومع

فة النز نافخ و عام العام للمعالجة وال ي مح خعلها ممفح  حدمد الوطائخ وال را ال ي  ع مد في حخ الم ا
" 

طل ة او  ,وة او ال ط خدام ال لا ا صر ع فل,د فانم ااط را مجمام الطاب,ة لحخ الصراه او ادار ه  , 
ط را مجمام ادارة  صة ب هادام الخا لم ااج  ما زا طفمنه   و طمه او   صراه او ح م  ال جخ ق مح ا ما  فعم

قدموا ارب خرمح  ط را مجمام وا قدم  عل  طم  ط را مجمام   الصراه قائمة بمح المه ممح   ف, طة  عة أو خم
 -والجدوخ ال الي موضح  لف ااط را مجمام:

 اط را مجمام ادارة الصراه ال نظممي 1جدوخ 
 1958مارج وسيمون 

(1) 
 1965ليترر 
(2) 

 1966  كاتز وكان 
(3) 

  1979هودج وانتوني 
(4) 

استخدام االسلوب  -1
العلمللللي فللللي حللللل 

 الصراع 
 االقناع -2
 التفاوض -3
السياسة )محاولة  -4

زيلللادة قلللوة الطلللرف 
 الضعيف( .

اسللللللتخدام حللللللواجز  -1
(Buffers بللللللللللللللين )

 االطراف المتعارضة .
مسللاعدة االفللراد فللي  -2

التغلللب علللى صللراعاتهم 
عن  ية  ية او الخارج الداخل
طريللللق تفهللللم انفسللللهم 
وكيفيلللللة تللللل ثيرهم فلللللي 

 االخرين .
تعديل الهيكل التنظيمي  -3

 للمنظمة .

بين تحسين العالقة  -1
اعضللللللاء المنظمللللللة 
هارة فلي  ستخدام الم با

 العالقات .
ية  -2 هة ادار جاد ج اي

مسلللللؤولة لمعالجلللللة 
 الصراع وادارته .

اعلللللادة تصلللللميم  -3
الهيكللللللل التنظيمللللللي 

 للمنظمة .

اسلللللتخدام القلللللوة او  -1
سم  في ح ما  السلطة كلتيه

 الصراع .
تلطيللللللف الصللللللراع  -2

Smoothing 
التجنللب او االنسللحاب  -3

 من الموقف .
طراف  -4 بين اال التوفيق 

المعارضللللللللللللللللللللللللللة 
Compromising 

المجابهللللللللللللللللللللللة  -5
Confrontation 

1- March and Simon, op. cit., p 129., 2-J. A. Litterer, op. cit. pp. 30., 3- D. Katg and R. Kahn , The Social Psychology 

of Organizations., 4- B. J Hodge and W. P. Anthony, op. cit., pp. 324-326. 

ل ي  مو ج ا مو الن صراه  ط را مجمام ال مو ج ادارة  ضخ ن جد اح اف نا ن خرا   اا ان طام ا ور م ظهور درا
 -(   وفاا ي :385  2002قدمه  وما  وفلماح)العمماح  
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 نمو ج  وما  وفلماح ااط را مجمام الخمطة في ادارة الصراه لنمو ج  وما  وفلماح( 4)نفخ

 (385  386  2002وفي ما ملي عرضا  ل لف ااط را مجمام :)العمماح  

 اوالً:ستراتيجية القوة والسيطرة

صراه  قال ال لا و صارعة ع بار اا راال الم  ,وة واج طائخ ال ط را مجمة و لف اا بوخ  ط خدم   وق
لو  ها ح ا  به و ح,م, صة  صالحه الخا عة ام ماما ه وم صراه بم اب حلوخ معمنة. او اح م,وم احد ا راال ال
صخ ال رال  في مح طل ة. ل ,وة وال طائخ م خ ال فة الو ط خدام فا لف با خر و  طام ال رال اا فاح علا ح

 ااخر علا ربح. ومو حازم و مر  عاوني

ل جه ا نا ومم خ م ا النم  اقصا درجام ال و عة. واد بالفرد او المجمو صة  صالح الخا مام بالم داخلي لعم 
لف  درجام اام مام بمصالح اا راال ااخرا ومعرال م ا المدخخ "باانانمة " وممفح اح م ح,ا عندما  م 
مد   بر مف ال,وة والنفو  للطم رة وفرة الرأي  علا الر م مح المنفعم المصاحبة له   ااط را مجمة و ع 

 حاام الخاصة في ااوقام ال ي    لم حلوا  طرمعة. و نمخ م مااط را مجمة وطمل مح:في بعة ال

  دخخ الطل ام الطرمعة: -1
ن ار لع راال  مر واا جه اا م م خ في  دخخ مطؤوخ اعلا او مرفز قوا اعلا لمعالجة الموقال و لف م و

 بأنهاو الصراه.
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 الطماطة: -2
خعخ م م فرة حلوخ مح خعخ  دخخ  مح  طما   حخ طما لا ال فامم ع م م ال  فح  ما ول مح اادارة العل مطؤوخ 

موارد او  ,وا وال بمح ال اعادة  وزم  ال,وا بمح اا راال  فأ ا فاح مناف مح مم لف ا راال الصراه مجم  
  فومح ائ عال مح الممفح اح من هي المه الحخ او ال,رار.

 ثانياً: ستراتيجية التعاون )المواجهة(

حخ  ع بر  جاد  صراه إلم بمح ا راال ال عاوح  م   ااط را مجمة عف  اط را مجمة ال جنم و عني ال 
نفخ  خ   عاوح مأ مة. وال  مة و عاون ط را مجمة حاز هي ا م  اا راال ف مام جم نباه ام ما معئم. وبال الي ا

 اط  مار الخعال لفي م علم ا راال الصراه مح خبرة وحفمة بعضهم البعة.

مة  ع بر م   ااط را  مة العلم مح الناح ما  مجمة مح ااط را مجمام الم المة لحخ الصراه إا انه صعم ال  ب
ط را مجمة  لف اا جاح   صالح ال رفمح. ولن مام لم صا ام  ما اق خعخ  ح, مح  صراه  حخ ال طعا ل مو م و

مد عداد ج ا . م  لم مح جمم  اا راال ااع راال بففاوام ومممزام بعضهم البعة فمواف,ة فخ فرد معدا  ا
لم وق ا   لل رفمز علا حخ المنفلة الرامنة ولم  للدفاه عح المواقال النخصمة وفي النهامة اح ال عاوح م  
عام  ن رفة للمجمو صالح الم فة الم جخ معر مح ا نارفمح  نخا  الم م  اا مح جم  ومع  وال م   بالصبر 

 -الم صارعة وال رفمز علمها فممفح اع ماد الوطائخ ال المة:

مل  -هام النظر: بادخ وج -1 لزمح بح مح ا وم م  لف مح خعخ  بادخ الموظفمح والجماعام المخ لفة لف رة 
 م ,بخ مؤاو الموظفمح وجهام النظر مما مؤدي الا زمادة حالة ال عامش وال فامم.

عة  -ال رفمز علا الهدال ااط را مجي: -2 م م ال رفمز علا اامداال المن رفة ال ي  جم  اا راال الم ناز
 -خ ب,او المنظمة او   ومرما مما مزمخ م   الخعفام  ولمفوح م ا ااطلوم فعاخ مجم:م 
 اح مفوح اع ماد م بادخ بمح الجماعام. -
 اح مفوح الهدال ااط را مجي مر وم فمه وله قمم ه العالمة إل راال النزاه. -
 وجود نوه مح الحوافز والمفافئام. -
عرة اج ماعام لحخ المنفلة والمواجهة  -3 م م دعوة اا راال الم نازعة اج ماه رطمي م م مح خعله 

ها و ح اج  طم ل لوخ اان نفعم والح مد الم م م  حد وجهام النظر وا م ناقش مح الخ أ او الصوام ولفح 
 م   ااط را مجمة وق ا   ومع  مح الزمح ومط وا عالي مح اال زام.

 ثالثاً: ستراتيجية التسوية 
م م  ها  صلحة مح خعل مح م فاح  طلوم ا ا  م ا اا ضخ  به ومف عة م ال عح ب فخ  رال  نازخ   

 ال رفمح قبوخ بعة الخطارة بدا  مح عدم حخ علا اا عا.
ط را مجمة  م   اا صاحم  ئا و صراه او جزم مح ال م  اا راال  ضي جم ط ي مر حخ و جاد  م م ام نا  وم

ما م وط  الحزم وم وط  ال عاوح  حمل مواجه م   المنفلة ب رم,ة  لم  بع مبانرة اف ر مح  جنم ولفح 
بمح  لة  خ  وع او م باد قة ا مي عع طومة  و عام وال  حخ النزا مة ل ط را مجمة  ,لمد لف اا عد   عاوح. و  ال 
عة  فوح اا راال الم ناز ندما   ط را مجمة ع م   اا ط خدم  طر   بح او خا ا راال النزاه وا من ج عنها را

 ل ح,ما مدال من رف فما  طما م   ااط را مجمة )من صال ال رما(. م لف ال,وة المناطبة ومطعا اا ناح 
صراه  حدة ال خال  عة و  هدأ عوا ال اا راال الم ناز قم ح ا   طم الو و طعا م   ااط را مجمة الا ف
ما  ناق  خ ر ,ا او م  مة ل ب ,ا  الجومر لا اح   رف الن مة ع خعال ال انو ,ا  ال طومة ن ضمح   ما و   بمنه

 -فح اط خدام اطلوبي:بمرور الزمح  ومنا مم
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ن رفة  -1 صالح الم فا والم ال خفمال: اي محاولة  ة النظر عح ن,ا  ااخ عال وال رفمز علا ن,ا  ال وا
 بمح اا راال الم صارعة ومنا ط بدو مطببام الصراه بنفخ فامخ.

بمح اا را -2 صراه  حخ ال موارد م طمم ال فح  , صراه ا  مم بمح ا راال ال نازخ  حدل   ال ال وفما: اي م
 الم نافطة.

 رابعاً: ستراتيجية التجنب

حاوخ  خر وا م مام ال رال اا نرة وا ام ما صراه ا م اب  ام ماما ه المبا في ال حد  ر اي اح ا
قم  ها ح ا و ف لف  أجمل ما و ضمة  نم ق في  ج طة  ب  المطام معالجة الصراه فصاحم م   ااط را مجمة م 

 صالحة   ومو  مر حازم و مر م عاوح.اخر مناطم او اانطحام مح موقال م ضمح  هدمد لم
 اط را مجمة ال جنم  ع ة انفاخ مي:

مة  -اامماخ: -1 صرفام العدائ عح ال  ضي  قال وال غا ماخ الموا خعخ ام اي محاولة  جنم الصراعام مح 
 لل رال ااخر علا امخ  حطمح الموقال اح,ا .

مادي: -2 صخ ال ض -الف عح بع صارعة  عام الم  عاد المجمو لة اب عخ او محاو عدم ال فا مل من لبعة بح ها ا
 ال عامخ ومح  م مطببام الصراه.

 بحمل   م ال فاععم بحدود ضم,ة وعند الضرورة م خ ااج ماعام الرطممة. -ال فاعخ المحدود : -3
فوح  قد م ها و عخ مع صها وا م فا م م  نخم صراه ا  صادر ال مرة فم ناف  ف  ,ا م ط را مجمة ا  ح م   اا و

ق في مفمدا  في موا ظر  عادة الن صارعة ا حاوخ اا راال الم  لا اح   قم ا بدمخ مؤ ط خدم ف فاح م نة  ال معم
 مواقفها وعدم  صعمد الخعفام .

 خامساً : ستراتيجية التنازل 

خر    بام ال رال اا ما ر  بخ  ح, به م,ا صة  صراه م رف ام ماما ه الخا حد ا راال ال اي اح ا
ل رال الم,ابخ وم صال بالفرم وال اعة امر ااخرمح   فصاحم م   ااط را مجمة مضحي بنفطه مح اجخ ا

 و  طم م   ااط را مجمة بفونها  مر حازمة ولفنها م عاونة .
طعا  ما م خر   بمن فال رال المه م بحخ الصراه طمرفز علا  ح,ما المصالح بأقصا حد ومه م بال رال اا

ط  م   اا طما  مح اح الا  ح,ما الحد اادنا مح مصالحه او ام ماما ه و  لر م  لا ا بى)اام ار( ع را مجمة 
  لف ااط را مجمة قد  بدو وفأنها محاولة لل خلي او ااط طعم وفي مواقال اخرا معد امجابما  ومفمدا .
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 عرض وتحليل بيانات الجانب الميداني

 للعينة المختارة

غرة  قم بغمة  ح,ما امداال البحل ف,د  م  صممم اط مارة اط بماح له ا ال حا ر ظر المل ضمنم -1-)ان ( و 
( طؤاا  اط خدم فمها الم,ما  ال ع ي لعجابة علا اطئلة ااط مارة و ضمح )ا فا  ا فا الا حد ما   ا 37)

مرم  ظري . واخ  نم الن في الجا ا فا( وقد  م  رح  لف ااطئلة حطم ااط را مجمام الخمطة المنار المها 
مة فم موم النبا  مة للز نرفة العا هة ال مح ج مة  ن  ها ال نظمم عدد ان ,دمها و  بالنظر ل لي   ما العم  اخ لل  ب

مدراو  مح ال نة  لا عم حل ع وزمادة عدد العاملمح في ال نظممام اادارمة مح جهة  انمة  وزعم اط مارة الب
غم )15العاملمح في اادارة الوط ا وبلغ عددمم ) ط لمة بل ط مارة الم ط مارام10( مدمرا    أا اح اا  ( ا

 -% وطم م  حلمخ بمانام ااط مارة وفا المحاور اا مة :66ف,  اي بنطبة قدرما 

 المحور ااوخ : معلومام  عرمفمة عح العمنة المخ ارة و عرمفهم للصراه. -1
 المحور ال اني : اط را مجمة ال,وة والطم رة . -2
 المحور ال الل : اط را مجمة ال عاوح . -3
  مجمة ال طومة .المحور الراب  : اط را -4
 المحور الخام  : اط را مجمة ال نازخ . -5
 المحور الطاد  : اط را مجمة ال جنم . -6

 وفي ما ملي عرة لفخ  لف المحاور :
 المحور االول : معلومات تعريفية عن العينة المختارة وتعريفهم للصراع 

العاملة في النرفة  االوط طبا واح  مم اانارة الا عدد ااط مارام المط لمة مح اادارة 
( اط مارام ف,   وزعم علا عدد مح اادارام . فما مو واضح في 10العامة للزموم النبا مة مي )

 ( 2جدوخ )

 العمنة المنمولة بالبحل (2جدوخ )

 العمر مدة الخدمة الكلية االدارات

 طنة 42 طنة 16 ادارة الموارد البشرية -1

 طنة 54 طنة 26 قسم مركز المعلومات -2

 طنة 61 طنة 35 التفتيش الهندسي -3

 طنة 48 طنة 14 ادارة الموارد البشرية/شعبة المالك -4

 طنة 40 طنة 28 ادارة التسويق -5

 طنة 51 طنة 27 ادارة المشاريع-6

 طنة 54 طنة 30 ادارة الصيانة -7

 طنة 30 طنوام 7 القسم الرقابي -8

 طنة 55 طنوام 10 ادارة العمليات -9

 طنة 50 طنة 30 االدارة المالية -10
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في 3ممفح اط خراج الجدوخ رقم ) مح الجدوخ اعع  فزم  قد  ر نة المخ ارة  ( وال ي منمر الا اعمار العم
 %.30( وأخ م نطبة قدرما 50-41% وجاو بعدما الفئة )40( ونفلم نطبة قدرما 60-51الفئة )

 الفئام العمرمة للعمنة المخ ارة (3جدوخ )

 ف كثر 61 60 -51 50 - 41 40 – 30 الفئة

 1 4 3 2 التكرار

 

قدرما 30-26أما بالنطبة لمدة الخدمة ف,د اخ م الفئة ) ئة )50( طنة اعلا نطبة  عدما ف جاو ب ( 14-7% و
 (.4% وفما مو موضح في جدوخ )30طنة ف,د اخ م نطبة قدرما 

 مدة خدمة العمنة المخ ارة (4جدوخ رقم )

 ف كثر 30 - 26 25 - 15 14 – 7 الفئة

 31 5 1 3 التكرار

هم  طبة ل صراه بالن لا اح ال نة المخ ارة ع فدم العم ,د أ أما فمما مخ  نظرة العمنة المخ ارة )للصراه(   ف
 مم خ حالة  ناف   خصام    عارة ...الخ

 المحور الثاني : استراتيجية القوة والسيطرة

مح  ألجخ ال عرال ممدانما علا اط را مجمة ال,وة طئلة  نة المخ ارة اا لا العم والطم رة ف,د  رحنا ع
مابمح 2 3( الا الف,ر مح )5( و نمر بمانام الجدوخ )1-6) فوة  راوح  جام مر ط   در ( وقد اخ  ا م و
 ( درجة وما اح الف,ر اح مما :8 1 -5 1)

  ه م بالمصالح الخاصة طواو للفرد او الجماعة ألحد  رفي النزاه دوح ااخر. -1

طام ال رال  -2 لا ح نم ع لو فا صة ح ا  مط مر احد  رفي الصراه بم ابعة ام ماما ه ومعالجا ه الخا

 ااخر.

مابمح ) لة   راوح  ط ام م,بو خ م م و ,د ا  ,رام ف مة الف ما ب, قد  20 2-6 2ا ط    فاعلا م و جة(  در
 ( والخاصة بى:5حصلم علمه الف,رة رقم )

 جه اان ار واامر لع راال بأنهاو الصراه( .) لمعالجة الموقال م دخخ المطؤوخ ااعلا لمو

( وفمىا مظهىر مىح الجىدوخ علىا نفى  الم وطى  امىا اجمىىالي 6-4بعىد  لىف الف,ىرة قىد حصىلم الف,ىر مح )
 فما مو موضح في الجدوخ ادنا  :  درجة ( 9 6الم وط ام ل لف ااط را مجمة قد بلغ )
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 (5جدوخ )

 مستوى الدرجة العام ال اتفق اتفق الى حدما اتفق االسئلة

 2 2 1 6 3 تجبر -1
 8 1 4 4 2 يستمر -2
 5 1 6 3 1 يهتم -3
 4 2 2 2 6 يمتلك -4
 6 2  4 6 المعالجة -5
 4 2 2 2 6 يتم -6

 6 9    المجموع

حم  6 9ولو قارنا م ا الم وط  م  حدود ااجابة فنجد اح اجمالي م وط  الدرجام وقدر  )    , درجة(  م
 الحد ااوط  اي انه قرمم مح الحد اادنا فما في النفخ ادنا  .مط وا 

 

 ال,وة والطم رة موق  م وط  الدرجام اط را مجمة (5نفخ رقم )

 المحور الثالث : استراتيجية التعاون 

( عدد مح 6بغمة معرفة مدا   بما ط را مجمة ال عاوح مح قبخ العمنة المخ ارة ف,د  ضمح الجدوخ )
 ( فما مو في الجدوخ ادنا  .17( الا طؤاخ رقم )7 بدأ مح طؤاخ رقم )ااطئلة 
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 ط را مجمة ال عاوح المع مدة مح قبخ العمنة المخ ارة (6جدوخ )

 المتوسط ال اتفق اتفق الى حد ما اتفق االسئلة من

 4 2 2 2 6 م عاوح 7
 5 2 1 3 6  حاوخ 8
 8 2  2 8 اط  مار 9

 6 2 1 2 7 اح مبدي 10
 7 2  3 7 م  لم 11
 6 2  3 7 مح خعخ 12
 4 2  6 4 مرفز 13
 9 2  1 9 اح  عاوح 14
 3   10 ضرورة 15
 5 2  5 5 م م ال أفمد 16
 5 2  5 5 م م عوة 17
 9 28    المجموه 

 

مابمح ) حم  لة  راو ط ام م,بو لم م و قد نا ,رام  م  الف لا  3-4 2م بمح مح الجدوخ اح جم جة( . واع در
 ( والخاصة بى:15حصلم علمه الف,رة ) 3وقدر  م وط  

 ضرورة  بادخ وجهام النظر ... -

قم ) ,رة ر حرزم )14و لمها الف ,د ا ط وجم  9 2( ف عة م عاوح اا راال الم ناز بى اح   صة  جة( والخا در
 الصبر...

 درجة(   وعند م,ارن ه م  حدود ااجابة نجد انه : 9 28فما بلغ اجمالي  لف ااط را مجمة )

 م,   حم مط وا الحد ااوط 
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 موق  م وط  الدرجام لط را مجمة ال عاوح (6نفخ رقم )

 ستراتيجية التسوية  -المحور الرابع :

قم  مح -1- ضمنم  لف ااط را مجمة ااطئلة المعروضة في اط مارة ااط بماح )انظر ملحا ر بدا  ( وال ي  
قم 24-18الطؤاخ رقم ) جدوخ ر مح ال بدو  لة اح  ا -6-( م ط ام م,بو لا م و صلم ع قد ح ,رام  مة الف لب

 -( والخاصة بى :8 1ف,د اخ م م وط  مرفوة قدر  ) -21-( ما عدا الف,رة رقم 6 2 -2 راوحم مابمح )

جدوخ  - مح ال ضح  مو وا ما  )ا منجم عح  لف الط را مجمة ربح او خطارة بخ مي ععقة اخ  وع او( . وف
قدر  ) اح الف,رام الخاصة ب لف الط را مجمة صا و حد ااق لغ ) 3لم  صخ لل ط  ب فاعلا م و جة(  ( 6 2در

قدر  20 -18( و لمها الف,ر مح )23 -19حصلم علمه الف,ر مح ) لدرجام و ط  ا ف  م و (   ف,د احرز ا ن
(2 5. ) 

 درجة(.2 16م ا وقد بلغ اجمالي درجام  لف ااط را مجمة )
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 قبخ العمنة المخ ارةط را مجمة ال طومة الم ابعة مح ( 7)جدوخ 

متوسط  ال اتفق اتفق لحد ما اتفق االسئلة ت
 الدرجات

 5 2  5 5 م نازخ 18
 6 2 1 2 7 مح مصلحة 19
 5 2  2 8 م,دم 20
 8 1 5 2 3 ا منجم 21
 2 2 4  6  حاوخ 22
 6 2  4 6 ممفح 23
 2 4 2 4  ,لخ 24
 16,2    المجموع 

عام حد  وعند م,ارنة م وط  الدرجام ال ط وا ال فوا م   , نه م جد ا بة ن حدود ااجا م   ط را مجمة  لف اا ل 
 ااوط  ب,لمخ فما واضح في النفخ ال الي:

 

 موق  م وط  الدرجام لط را مجمة ال طومة( 7)نفخ 
 المحور الخامس : ستراتيجية التجنب

  را مجمة ال جنم .بامفاح العمنة المخ ارة اح  خ ار اط را مجمة اخرا في ادارة الصراه أا ومي اط

 (.8( فما واضح في الجدوخ )31 -25و ضمنم  لف ااط را مجمة ااطئلة مح )
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 ط را مجمة ال جنم ومدا اع مادما مح قبخ عمنة البحل( 8)جدوخ 

 أتفق االسئلة ت
 اتفق الى حد

 ما
 ال أتفق

 المتوسط
 العام

 8 1 6 3 4 عدم 25
 4 1 6 4   حاوخ 26
 7 1 6 1 3   ب  27
 7 2  3 7   جنم 28
 6 2 1 4 5   جامخ 29
 0 2 3 4 3 ابعاد 30
 3 2 1 5 4   م 31
 7 2  3 7  حاوخ 32
 12,3    المجموع 

مابمح  ضة   راوح  ط ام مرفو مح خعخ مراجعة الجدوخ اعع  م ضح لنا اح بعة الف,رام قد اخ م م و
ب,مة الف,رام ف,د اخ م م وط ام   راوح ( واما 25  26  27درجة ( ونملم  عل ف,رام ) 8 1 -4 1)

 درجة( . 2  7 -2بمح )
( ف,د 31و28وفما موضح الجدوخ اح افضخ ما م ب  في ظخ اط مرا مجمة ال جنم مح قبخ المدراو الف,ر مح )

 -درجة( والم عل, اح بى : 7 2اخ  ا نف  الم وط  وقدر  )
  جنم الصراه افضخ عندما .... -
 ....  حاور اا راال الم صارعة -

حدود 3 12ولو حطبنا م وط  الدرجام العام ل لف ااط را مجمة نجد  ) م   ط   م ا الم و درجة( ولو قارنا 
 ااجابة نجد اح م ا الم وط  م,  فوا مط وا الحد اادنا ب,لمخ فما مو واضح في النفخ ال الي:
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 السادس : ستراتيجية المجاملة والتنازلالمحور 

ط مرا مجمة  مي ا صراه اا و في ادارة ال ط مرا مجمة  خر ا ط خدموا ا ط ا اح م مدراو اادارة الو فاح  بأم
قم 37-33ال نازخ او المجاملة وال ي طبا ال  را المها نظرما   ف,د  ضمنم ااطئلة ) جدوخ ر ( ومبدو مح ال

حة 9) ,رام الم رو م  الف بمح )( اح جم ما  حم  لة  راو ط ام م,بو مم بم و قد حظ جدوخ  ( 7 2-2في ال
 ( و  عل,اح بى :36،35( درجة مما )7 2واعلا ف,ر مح قد اخ  ا )

  را اح   نازخ احد ا راال الصراه مح,ا ععقام امجابمة. -
 مبدو م ا المدخخ محاولة لعط عم او ال خلي . -

 درجة( والخاصة بى: 6 2درجام م,بوخ وقدر  )( ف,د اخ م م وط  37 م جاوم بعدما الف,رة رقم )
 م ب  م ا المدخخ عندما مفوح موضوه الصراه مامنما  .. -

 فما مو موضح في الجدوخ ادنا 

 اط را مجمة المجاملة ومدا اع مادما مح قبخ العمنة المم ازة (9جدوخ )

 أتفق الى حد أتفق االسئلة ت
 ما 

متوسط درجات  الأتفق
 العام

 0 2 3 4 3 م رف 33
 4 2 1 4 5  را 34
 7 2 1 1 8  را  35
 7 2  1 8 مبدو 36
 6 2  4 6 م ب  37

 12,4  المجموع

حد  ط وا ال فوا م   , لدرجام م ط  ا جد اح م و بة ن حدود ااجا م   ط را مجمة  م   اا مالي  نا اج لو قار و
 ااوط .

 

 موق  م وط  الدرجام اط را مجمة المجاملة (9نفخ )
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 والتوصياتأألستنتاجات 

 أوالً :االستنتاجات

 مح خعخ عرة الجانم النظري والممداني ممفننا الخروج بأبرز ااط ن اجام وفما ملي :

وردم  عىىىىارمال عىىىىدة للصىىىىراه   ور ىىىىم  بامنهىىىىا النىىىىفلي اا انىىىىه لىىىىم مفىىىىح منىىىىاف  بىىىىامح  -1
ملحىىىىوظ فىىىىي مضىىىىموح الصىىىىراه   فالصىىىىراه وفمىىىىا مىىىىرا  فرمىىىىا البحىىىىل مىىىىو وضىىىى  

فمىىىه ا ىىىراال الصىىىراه مىىىدرفي لل عىىىارة فممىىىا بمىىىنهم فىىىي ال رقىىىم الىىى ي  نافطىىىي مفىىىوح 
مر ىىىم فمىىىه فىىىخ  ىىىرال للحصىىىوخ علىىىا الصىىىعحمام واام مىىىازام وبمىىىا م عىىىارة مىىى  

 ر بة ال رال ااخر .

اح ادارة الصىىىىراه  عنىىىىي ال ىىىىرا والمهىىىىارام ال ىىىىي م بعهىىىىا المىىىىدمر فىىىىي المنظمىىىىة لل عامىىىىخ  -2
 ل فالمال . م  الصراه و عظمم عائدة اامجابي وخفة ا

افىىىىىد الجانىىىىىم النظىىىىىري علىىىىىا وجىىىىىود خمىىىىى  اطىىىىى را مجمام ادارة الصىىىىىراه ومىىىىىي : -3
طىىىى را مجمة ال,ىىىىىوة والطىىىىىم رة   طىىىىى را مجمة ال عىىىىىاوح   طىىىىى را مجمة ال جنىىىىىم  طىىىىى را مجمة 

 ال طومة و ط را مجمة ال نازخ.

ضىىىىمح  هىىىىا ممىىىىزم العمنىىىىة المخ ىىىىارة ب,ىىىىدمها فىىىىي النىىىىرفة المخ ىىىىارة   لىىىى ا  رحنىىىىا عل  -4
( ااطىىىىى را مجمام الخمىىىىى  بىىىىىدوح -1-مارة ااطىىىىى بماح )انظىىىىىر الىىىىىا الملحىىىىىا رقىىىىىم اطىىىىى 

 حدمىىىىىىد عنىىىىىىاومح الطىىىىىى را مجمام ومبىىىىىىدو لنىىىىىىا ومىىىىىىح خىىىىىىعخ  حلمىىىىىىخ المحىىىىىىاور اح 
ااطىىىىى را مجمام الخمىىىىى   ع مىىىىىدما علىىىىىا العمنىىىىىة المخ ىىىىىارة لم وطىىىىى  درجىىىىىام مخ لىىىىىال 

بحىىىىدود طىىىىواو مىىىىح حمىىىىل المجمىىىىوه العىىىىام او موقىىىى  م وطىىىى  الىىىىدرجام العىىىىام م,ارنىىىىة 
ااجابىىىة لىىىو اخىىى نا مىىىح فىىىخ اطىىى را مجمة اعلىىىا الم وطىىى ام نجىىىد اح افضىىىخ اطىىى مرا مجمة 
قىىىد احىىىرزم  البمىىىة ف,را هىىىا الرضىىىا وال,بىىىوخ مىىىح قبىىىخ العمنىىىة المخ ىىىارة فانىىىم مر بىىىة 
بنىىىىىىفخ  نىىىىىىازلي )اطىىىىىى را مجمة ال عىىىىىىاوح   ال طىىىىىىومة   المجاملىىىىىىة   ال جنىىىىىىم   ال,ىىىىىىوة 

 والطم رة (.

مىىىىوم النبا مىىىىة  ع مىىىىد اطىىىى را مجمة ال عىىىىاوح باع بارمىىىىا مىىىىح اف ىىىىر اح النىىىىرفة العامىىىىة للز -5
ااطىىىى را مجمام فعالمىىىىة وامجابمىىىىة فىىىىي ادارة الصىىىىراه و لمهىىىىا طىىىى را مجمة ال جنىىىىم   فىىىىي 

 حمح نجد اح اط را مجمة ال,وة والطم رة فانم ااقخ في ادارة الصراه.

دارة الوطىىىى ا فىىىىي مبىىىىدو اح ال,ىىىىوا العاملىىىىة فىىىىي العمنىىىىة المخ ىىىىارة  ح ىىىىاج الىىىىا  عىىىىاوح اا -6
 ادارة الصراه بدا  

مىىىىح ا بىىىىاه اطىىىى را مجمة ال جنىىىىم و لىىىىف مىىىىح خىىىىعخ  جاملهىىىىا لىىىىبعة المواقىىىىال او ابعىىىىاد 
 المجموعام الم صارعة عح بعضها البعة وعدم ال فاعخ فمما بمنها.
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 ثانياً :التوصيات

 -في ضوو ااط ن اجام ال ي  رحها البحل نوصي ما ملي :

فة  -1 مام فا صراه ودور  علا المنظ مة ال مة بأمم مادة ال وع ه م بز خا  اح   نفخ  نة المخ ارة ب والعم
 الفعاخ في  ح,ما امداال المنظمة ورف  لففاو ها .

ما  -2 عح  ر صراه  ,ة بال طام الم عل برز الدرا لا ا ط ا ع مدراو اادارام الو مح المناطم اح م ل  
في الجامعام او نبفة اان رنمم او اح محاوخ مدمر فخ ادارة  طبة ادار ه  ط را مجمة المنا ط خدام ال ا

 ادارة الصراه.
علىىا اادارام الوطىى ا او العلمىىا اح  هىى م بحاجىىام ور بىىام العىىاملمح   واح  هىى م اف ىىر بالجانىىم  -3

 اانطاني في ال عامخ م  الصراه وخصوصا   أ مر  اامجابي علا مط وا اافراد والمنظمة.
 ىىومر بخصىىو  ع,ىىد دورام  درمبمىىة فىىي مجىىاخ ادارة ضىىرورة ااطىى عانة بمرافىىز ال ىىدرمم وال  -4

 الصراه طواو للعاملمح او لمدراو اادارام الوط ا وح ا العلما.
بدا   -5 صراه  في ادارة ال ط ا  عاوح اادارة الو لا   مبدو اح ال,وا العاملة في العمنة المخ ارة  ح اج ا

ال او ابعىىاد المجموعىىام مىىح ا بىىاه اطىى را مجمة ال جنىىم و لىىف مىىح خىىعخ  جاملهىىا لىىبعة المواقىى
 الم صارعة عح بعضها وعدم ال فاعخ فمما بمنها .

 اجراو الم,ابعم م  مخ لال اا راال عح  رما لجاح مخصصة  نفخ له ا الغرة . -
نافخ  - مح م عاني  فراد ال ي   طام او اا اجراو بحول ممدانمة و وزم  اط مارة اط بماح علا ااق

  مار الط را مجمة المناطبة وخعفام معمنة للفنال عح الصراعام واخ
 م ابعة نفاوا الموظفمح للفنال عح الصراعام وحاام عدم الرضا. -

جام  -6 ط مراد المن  خ  ا مح الممفح  ناوخ الصراه بمح منظمام ال, اه العام وال, اه الخا  فمما م
 فالزموم   الصابوح   مطاحما الغطمخ وح ا علا مط وا النرفام اان اجمة ااخرا. 
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 (1ملحا )

 امام فخ طؤاخ و حم الح,خ المناطي ألجاب ف .√ ( ل ح,ما مدال البحل مرجا وض  ععمة ) 
 مرجا عدم  رف اي طؤاخ مدوح  أنمر.

 

 

  

 الاتفق الاتفق لحد ما اتفق أألسئلة ت

1 
 الم صارعة علا وقال الصراهمجبر األ راال 

 وقبوخ حلوخ معمنة.؟
   

2 
 مط مر احد  رفي الصراه بم ابعة ام ماما ه ومعالج ه الخاصة 

 ح ا لو فاح علا حطام ال رال ااخر.؟
   

3 
  ه م بالمصالح الخاصة طواو للفرد او الجماعة احد  رفي

 ؟النزاه دوح ااخر. 
   

    وفرة الرأي.؟ م لف ال,وة والنفو  والطم رة  4

5 
لمعالجة الموقال م دخخ المطؤوخ ااعلا وموجه اان ار واألمر 

 لل رال بانهاو الصراه.؟
   

    م م ال فامم بمح اا راال الم صارعة ومعاد  وزم  ال,وا والموارد؟. 6

    م عاوح ا راال الصراه امجاد حخ معئم.؟ 7

     حاوخ انب   ام مامام جمم  اا راال.؟ 8

9 
 اط  مار الخعال لفي م علم ا راال الصراه مح خبرة وحفمة

 بعضهم البعة.؟ 
   

    اح مبدي  رفي الصراه الر بة في المعالجة وال عاوح.ظ 10

11 
 م  لم مح اا راال الم صارعة ااع راال بففاوة وخبرام

 بعضهم البعة.؟ 
   

12 
العاملمح مح خعخ  عاوح اا راال الم نازعة  فطم رضا وواو 

 و ح,ا المصلحة العامة.؟
   

13 
مرفز اافراد علا امجاد الحخ للمنفلة ال,ائمة ولمداف  عح المواقال 

 النخصمة أل راال النزاه؟
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 الاتفق الاتفق لحد ما  اتفق أألسئلة ت

14 
 اح  عاوح اا راال الم نازعة مط وجم الصبر مح

 جمم  اانخا .؟ 
   

15 
 ضرورة  بادخ وجهام النظر بمح ا راال النزاه لف رة 

 مح الزمح لزمادة حالة ال عامش بمح اا راال.؟
   

16 
 م م ال افمد علا بعة ااصناال ااط را مجمة م خ:

   ورما ؟ -2ب,او المنظمة  -1  
   

17 
 م م دعوة اا راال الم نازعة اج ماه رطمي او طماه

 وجهام النظر ل حدمد المنفعم والحلوخ اانطم لها.؟ 
   

    م نازخ  رفي الصراه عح بعة م البهم؟ 18

    مح مصلحة ال رفمح قبوخ بعة الخطارة بدا مح عدم الحخ.؟ 19

    م,دم حع  وط ا  بحمل مرضا جمم  اا راال؟. 20

21 
ععقة اخ  امنجم عح  لف ااط را مجمة ربح او خطارة بخ مي 

 وع او؟
   

22 
  حاوخ اح   جنم الن,ا  الن,ا  الجومرمة و ؤفد علا

 الن,ا  ال انومة.؟ 
   

    ممفح  ,طمم المواد محخ الصراه بمح اا راال الم نافطة.؟ 23

24 
  ,لخ مح ن,ا  ااخ عال و برز اوجه ال وافا 

 والمصالح المن رفة بمح اا راال الم صارعة؟
   

25 
 عدم قمام ا راال الصراه لمعحظ ه ام ماما ها 

 مبانرة وام مامام ال رال ااخر.؟
   

     حاوخ معالجة الصراه و غاة عح اطبابه.؟ 26

      ب  نم  المطامطة في  جنم قضمة ما فال أجمخ او اانطحام.؟ 27

28 
  جنم الصراه افضخ عندما  فوح فلفة ال حدي اعلا مح العائد

 فر  النجاح قلملة؟. 
   

29 
   جامخ الموقال و  غاة عح ال صرفام العدائمة ألحد 

 ا راال الصراه علا آمخ اح م حطح الموقال اح,ا .؟
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 الاتفق الاتفق لحد ما اتفق أألسئلة ت

30 
ابعاد المجموعام الم صارعة عح بعضها البعة بحمل منعدم 

 ال فاعخ فمما بمنها.؟
   

    ال فاععم بحدود ضم,ة م خ ااج ماعام الرطممة.؟  م  31

32 
  حاوخ اا راال الم صارعة اح  عمد النظر بمواقفها وعدم 

  صعمد خعفا ها.؟
   

33 
 م رف احد  رفي الصراه ام ماما ه الخاصة م,ابخ  ح,ما 

 عملمام ال رال ااخر ومعالج ه
   

     را اح ال رال المعني م صال بالفرم وال اعة؟ 34

35 
 را اح  نازخ احد ا راال النزاه مح,ا ععقام امجابمة افضخ مح 

 حالة عدم اا فاا.
   

    مبدو م ا المدخخ محاولة اط طعم او ال خلي. 36

37 
م ب  م ا المدخخ عندما مفوح موضوه الصراه مامنما  بالنطبة 

 للفرد المجامخ.
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The Strategies of Conflict Management in the Managerial 
Organization 

S. A. Sallih*,M.Sc.(Asst.Lecturer)     F.A.Ali*, M.Sc.(lecturer) 

 

Abstract 

Conflict has widely captured the attention of researchers from all 
direction. Even though, the differences among these researchers are not 
essential. All focus on differences of interests and opinions among 
individuals, a difference that is usually found in people. The conflict has 
been examined from different points of view such as classical, behavioral 
and interactional. Each has its own administrative approach the researchers 
use different ways to manage and face conflict. Therefore,it becomes 
necessary for management of organization to use a way that copes with the 
level of conflict in the organization. 

This research paper falls into three parts. The first shows the 
concepts, stages and reasons of conflict. The management of conflict within 
the administration and organization the relevant approaches and the 
concerned previous studies. The results an recommendation that may be 
used by the administration and the organization to manage and control 
conflict are shown in the second part of this study. 
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