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 في المؤسسات التعميمية إدارة الصراع التنظيمي وانعكاساتيا عمي األداء الوظيفي
 الرءوف عمي الوراقي د. ميسرة عبد

 :مقدمةال
يتفػػاوت اخاػػفاص فػػي مػػدراتيـ واهػػتعداداتيـ وميػػوليـ واتراىػػاتيـ الفكركػػة  وتػػربطيـ اػػ كة        

معقدة مف العالمات المت ادلة. فال يتومع أف يهود مناخ دائـ ومهتمر مف الوفػاؽ والوئػاـ نػيف أفػراد 
أف تحػدث ما في مراؿ التعميـ الذؼ يحتاج إلي التعاوف فيما نيػنيـ. فالنػد و المرموعة الواحدة الهي  

 عض الفالفات والتنامضات التػي مػد ت ػح أحيانػا إلػة دررػة ال ػراع  وال يتومػل حػدوث ال ػراع 
نيف اخفراد فيما نينيـ   أو نيف الرماعات فقط نح مد يحدث دافح الفرد نفهو عندما تنازعػو رب ػة 

 في تحقيق ىدفيف متنامضيف. 
ؤههػػة تعميميػػة عمػة مهػػتوػ التنظيمػػات ولمػا كػػاف ال ػراع رػػز ال مػػف الوضػع الطنيعػػي خيػة م     

االرتماعيػػة أو الهياهػػػية أو االمت ػػػادية. يحيػػث يػػػؤدؼ اإلنهػػػاف عػػدة أدوار مفتمفػػػة فػػػي  ف واحػػػد 
فالمعمـ مثالل يقوـ ندور: الزوج  واخب  والمراد  والمرؤوس  والرئيس في أومات مفتمفة مف يومو 

 (1)وىذا نوع مف أنواع ال راع ي  أو حياتو والند مف أف يح ح التعارض نيف ىذه اخدوار
ونظرا لكوف طنيعة اخفراد والمنظمات تهتدعي التطور والتغيير خف االهتقرار والث ات حالة       

بيػػر طنيعيػػة لػػذا فػػعف ال ػػراعات بال ػػا مػػاترافق التغيػػرات الحا ػػمة فػػي مرمػػح العالمػػات الهػػائدة. 
المربػػوب فػػعذا زاد ال ػػراع  اطػػاره ال ػػراع فػػي واإلدارة اليادفػػة ين غػػي أف تهػػعة دومػػال لى قػػا  عمػػة

أمػػا إذا   عػف الحػد أو المهػتوػ المعػيف يرػب أف تتػدفح لتقمػػيص أثػره وتففيضػو لمحػد المهػموح  ػو
تحػػت هػػيطرتيا  مائمػػال يرعمػػو عنػػد الحػػد الػػذؼ تغذيػػو وتاػػرعو لي قػػي أف  فعنػػو يرػػب عمييػػاانففػػض 

ثػػػارة المواىػػػب االنتكاركػػػة واإلنداعيػػػة لػػػدؼ و المناػػػودة التعميميػػػة والتربويػػػة تحقيػػػق اخىػػػداؼ وذلػػػؾ ل ا 
 .(2)المعمميف

ويعود االىتماـ  ال راع إلي إحهاس اإلداركيف  ػنف التنظػيـ المدرهػي يتضػمف أنواعػال عديػدة       
. وىػو (3)% مػف ومػتيـ فػي إدارة ال ػراع ي 25مف ال راعات  ي التي تهتحوذ عمي ما يقارب مػف 

مػػػػا أكدتػػػػو دراهػػػػة أكاديميػػػػة اإلدارة  الواليػػػػات المتحػػػػدة اخمرككيػػػػة حػػػػوؿ التكمفػػػػة الحقيقيػػػػة لم ػػػػراع. 
% مػػػػف ومػػػػت المػػػػديركف ياهػػػػتيمؾ فػػػػي إدارة ال ػػػػراع نػػػػيف المػػػػوظفيف  وأف 33وكاػػػػفت أف ىنػػػػاؾ 

% مػػف عيػػوب  65ال ػراعات الممتػػدة نيػػنيـ والتػػي لػػـ يػػتـ الو ػػوؿ إلػي حػػح  اػػننيا مهػػئولة عػػف 
  كمػػا تعػػد مهػػئولة عػػف حػاالت تػػرؾ العمػػح عمػػي بيػػر إرادة الموظػل ممػػا ينػػت  عنػػو تكمفػػة  العمػح

                                                           
الهموؾ التنظيمي دراهة لمهموؾ اإلنهاني الفردؼ والرماعي في المنظمات المفتمفة  عماف اخردف  دار الاروؽ لمنار والتوزكع دمحم ماهـ القركوتي: (1) 

 . 243  ص  2333  3الط عة  
2
 . 943,  942, ص  2002,  3الطبعة  دار الصفا للنشر والتوزيع, , األردن,عمان ,الهموؾ التنظيمي( خضير قاسم حمود: (

(3) Lippitt, G.L.: Managing Conflict in today's Organization Training and Development Journal, 36, 1982, PP.67-74. 
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.ىذا عمي  عيد المنظمات اإلداركػة (1)أفرؼ وىي إحالؿ الموظفيف الميرة المدربيف  موظفيف ردد
نرػػػد أف ىػػػذه النهػػػ ة مػػػد ت ػػػح إلػػػي العامػػة  أمػػػا عمػػػي  ػػػعيد اإلدارات فػػػي المؤههػػػات التعميميػػػة ف

ت اإلداركػػيف فييػػا نظػػرال لطنيعػػة الترمعػػات نػػدافميا. ومػػف رانػػب  فػػر فػػعف ال ػػراع % مػػف أومػػا53
ينطوؼ عمي تكمفة أفرؼ بيػر مرئيػة وي ػعب توثيقيػا حيػث يهػيـ فػي زكػادة الومػت الضػائع  كمػا 

. وىػو مػا يعػد (2)بيضعل مف كفا ة عمميػة اتفػاذ القػرار  نػح مػد يػدفع إلػي أعمػاؿ الهػرمة والتفركػ
 الموامػل معظػـ ال ػراع التنظيمػي. حيػث أف موضوع في ال حث أىمية عمة الدالةالمؤارات  مف

 كمػا أف ىنػاؾ يت ػوره الػ عض  الػذؼ ال هاطة مف القدر نذلؾ تعد ال راع ال ناوب إلة المؤدية
 مداه. يتهع  راع عمني إلة مف  راع مهتتر ال راع وتحولو تؤر  العديد مف العوامح التي

وعميػػػو فالمػػػدير فػػػي المرػػػاؿ اإلدارؼ التعميمػػػي يحتػػػؾ  اػػػرائو مفتمفػػػة مػػػف المعممػػػيف واخفػػػراد      
وأوليا  اخومػور ممػا يحػتـ عميػو مواريػة أنمػاا ال ػراع المفتمفػة وتوريييػا لفدمػة أىػداؼ العمميػة 
التعميميػػػة التػػػي يرمػػػي إلػػػة تح ػػػيميا مػػػف احػػػداث نػػػوع مػػػف أنػػػواع ال ػػػراع المورػػػو لفدمػػػة أىدافػػػو 

مػػف يزكػػد وكػػؤر  لتعميميػػة. ىػػذا  اإلضػػافة إلػػة ارت ػػاا ال ػػراع  العمػػح فػػي اإلدارة ال اػػركة الػػذؼ ا
الهػػػي ما ومػػػد أكػػػد  عػػػض ال ػػػاحثيف ي  ننػػػو يغمػػػب عمػػػي ماػػػكالت والمعومػػػات النفهػػػية واالرتماعيػػػة ال

المرتمػػع المدرهػػي اهػػتفداـ ال ػػراع كنهػػموب لمعالرػػة الماػػكالت نػػدال مػػف التعػػاوف والتوافػػق نػػيف 
. اخمر الذؼ يؤثر هم ال عمي تحقيق اخىداؼ التعميمية المناودة. وىو ما أظيرتو العديد (3)راده يأف

مػػػف الدراهػػػات التػػػي تناولػػػت  عػػػض امثػػػار الهػػػمنية المترت ػػػة عمػػػي ال ػػػراعات المدرهػػػية كضػػػعل 
خهػػر التعػػاوف نػػيف المعممػػيف  وانتاػػار الاػػممية لػػيس نػػيف أفػػراد اخهػػرة العمميػػة الواحػػدة ولكػػف نػػيف ا

المفتمفػػة. نػػح مػػد يتعػػداه إلػػي دررػػة مػػف الماػػاحنات والماػػاررات التػػي ت ػػح إلػػي الف ػػومة فيمػػا 
نيػػنيـ. فضػػػالل عػػػف ضػػعل رديػػػة  عػػػض المعممػػيف فػػػي اػػػرح دروهػػيـ  وانتاػػػار  عػػػض الاػػػعارات 
الهػػػػمنية نحػػػػو العمػػػػح  إضػػػػافة إلدفػػػػار  عػػػػض المعممػػػػيف لريػػػػودىـ لمػػػػدروس الف و ػػػػية مقارنػػػػة 

المؤههػػة التعميميػػة. ممػػا يػػؤدؼ إلػػي تػػدني مهػػتوؼ الػػروح المعنويػػة  والرضػػا   ػػالريود المنذولػػة فػػي
 . (4)الوظيفي لدؼ  عض العامميف  مراؿ التعميـ مقارنة  الميف امفرؼ 

 
                                                           

(1) Greg Hessel :The Cost of Organizational Conflict, Available at (http:||www.cheshirrmediation.org) accessed at         6|2013. 
2
كلية  اورة( رهالة مارهتير )بير من, العربية مدارس التعميـ الثانوػ العاـ نرميوركة م ر لدؼ مديرؼ  ال راع التنظيمة واخنماا القيادية( إيمان سليمان عبد ربه دمحم: (

 . 2001التربية, جامعة عين شمس, 
 .168  ص  2333ة  أحمد يوهل هعد و فروف: وامع االنض اا في المدرهة الم ركة دراهة اثنوررافية نقدية  المركز القومي لم حوث التربوية والتنمية  القاىر ( (3

التعميمية المؤثرة في تحقيق المناخ التربوؼ  المدرهة الثانوية العامة في م ر  رهالة مارهتير) كماؿ عند الوىاب أحمد: دراهة تحميمية ل عض الماكالت  - انظر: ( (4
 .157  ص  2333بير مناورة(  كمية التربية  العركش  رامعة مناة الهويس العركش   

رسالة ة  حهيف دمحم عمي عند الرازؽ: فعاليات االت اؿ التربوؼ  المدرهة الثانوية العامة في محافظة الريزة نرميوركة م ر العربية دراهة تحميمي -
 .191  ص 2335معيد الدراهات وال حوث التربوية  رامعة القاىرة   ماجستير) غير منشورة(،

 .77: 74  ص 2333الوامع والعالج  القاىرة  دار الفكر العربي   -دارسإنراىيـ أحمد أحمد: الق ور اإلدارؼ في الم -

رسالة ماجستير )غير  ،أثر إدارة ال راع التنظيمي عمة الرضا الوظيفي دراهة تطنيقية عمة وزارة التربية في اليمف: عند الممؾ أحمد عمي الع رؼ  -
 . 235   ص2336أكاديمية الهادات لمعمـو اإلداركة  القاىرة  منشورة(، 
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 :مشكمة البحث 
أ  و ال راع حالة مائمة وضرورة الند منيػا نػيف المنظمػات وفا ػة المنظمػات التعميميػة        

 فعػػػح اػػػدة المنافهػػػة  وف ػػػائص المنافهػػػة  ونػػػدرة المػػػوارد. ممػػػا أدؼ إلػػػي تنمػػػور مفيػػػـو ال ػػػراع 
التنظيمي وأىميتو واهتراتيريات العمح  و  حيث اليمكػف خؼ منظمػة تعميميػة أف يكتػب ليػا ال قػا  

االهتمرار في حالة الهكوف الدائـ حتة وأف كانت تعمح ضمف فطػط مدروهػة ومتعػارؼ عمييػا. و 
فيناؾ تفاعالت نيف المنظمات التعميمية وبيف نيئاتيا الفاررية والدافميػة اخمػر الػذؼ يترتػب عميػو 
تغيػػػرات مفتمفػػػة وعمػػػة المهػػػتويات كافػػػة. وهػػػنب ذلػػػؾ ىػػػو ورػػػود ظػػػروؼ امت ػػػادية وارتماعيػػػة 

تغيػػرة  اهػػتمرار فػػي النيئػػة الفارريػػة  و اػػكح يػػؤدؼ إلػػة حػػدوث تغييػػرات مهػػتمرة فػػي وهياهػػية م
المنظمةالتعميمية. لذلؾ يمكف اعت ار المنظمة اإلداركػة التعميميػة نهػقال ارتماعيػال محػددال يهػعة إلػة 
العمح لتحقيق أىداؼ مرهومة وليػذا النهػق االرتمػاعي عنا ػر ومػدفالت تعمػح لممحافظػة عمػة 

هػػتقراره واهػػػتمراره   وكورػػد فػػػي المقانػػح عنا ػػػر تثيػػر ال ػػػراع نػػيف عنا ػػػر ىػػذا النهػػػق توازنػػو وا
ومدفالتو الذؼ يتطمب مف اإلدارة ضرورة العمح عمة اهتفداـ اهتراتيريات وأهاليب تهاعد عمة 

ثارة ىذا ال راع ومف ىنا تنمورت ماكمة ال حث   مف فالؿ التهاوالت امتية:التففيل مف حدة وا 
تراتيريات المهػتفدمة مػف منػح الكػادر اإلدارؼ التعميمػي فػي معالرػة ال ػراع ماىي االهػ  -

 التنظيمي ؟ 
وأؼ االهتراتيريات أكثر اهتفدامال في معالرة ال راع التنظيمي مف منػح الكػادر اإلدارؼ  -

 ؟التعميمي
 ما مدؼ تنثير نتائ  ال راع عمي اخدا  الوظيفي دافح المؤههات التعميمية؟ -

 :ف البحث اىدأ
  التعرؼ عمة االهتراتيريات الاائعة في معالرة ال راع التنظيمي مف منػح الكػادر اإلدارؼ

 التعميمي في المؤههات التعميمية.
  أكثر االهتراتيريات اهتفدامال فػي معالرػة ال ػراع التنظيمػي مػف منػح الكػادر التعرؼ عمة

 .اإلدارؼ التعميمي
  وانعكاهػػػيا عمػػػي اخدا  الػػػوظيفي تحديػػػد أثػػػر تطنيػػػق اهػػػتراتيريات إدارة ال ػػػراع التنظيمػػػي

 دافح المؤههات التعميمية.
   لبحث:أىمية ا

  واالهػػػػػتراتيريات المهػػػػػتفدمة فػػػػػي إدارتػػػػػو تقػػػػػديـ اطػػػػػار مفػػػػػاىيمي عػػػػػف ال ػػػػػراع التنظيمػػػػػي
 وانعكاهيا عمي اخدا  الوظيفي دافح المؤههات التعميمية.
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 وكيفية التعامح عمييا التعرؼ مف الند الحدوث  طنيعية إنهانية  ظاىرةا ال حث ىذ ارت اا 
 أه ا و  أنواعو  التنظيمي  ال راع مفيـو عمة لمتعرؼ تهعة الدراهة فيذه معيا 

  عد همنياتو إال وترنب إيرانياتو عمة والح وؿ إدارتو يمكف فال معو  التعامح وأهاليب
 .معو التعامح كيفية عمة التعرؼ

 ال راع عف الهيئة وتحهيف ال ورة لم راعات التنظيمية  اإليرانية والهمنية امثار إنراز 
 .طركقة إدارتو في المت عة اإلهتراتيريات وتوضيو التنظيمي 

 مماثمة لدراهات نداية نقطة تكوف  أف يمكف أنيا. 
 :منيج البحث 

مرموعة مف القواعد واإلررا ات المنيرية التي تحدد مهمؾ الدراهة  يت ع ال حث الحالي      
المنيري المتمثح في المني  الو في التحميمي  وذلؾ إلنراز اهتراتيريات إدارة ال راع 
التنظيمي والنتائ  المرت ة عمي اهتفدميا ومدؼ تنثيرىا عمي اخدا  الوظيفي دافح المؤههة 

 التعميمية.
   :مصطمحات البحث

 ستراتيجيةاال
 المدػ عمة المؤههة أدا  تحدد التي اإلداركة واخعماؿ القرارات مف ىي ي مرموعة       
 لىهتمرار  مانمة تنافهية تحقيق أرح مف الموارد تف يص نحو تورو ااممة فطة أو الطوكح
 موارية في المهتقنح في عممو يمكف عما تننؤات أفضح وتعكس التنافهية  النيئة عمة وتركز

 (1) محددي. ىدؼ نحو المؤههة طامات كح توريو يتـ أف  معنة المتغيرة  والظروؼ المنافهة

 استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
 ال راع عمة لى قا  ال راع موامل مع لمتعامح المدير يت عيا التي الهموكية اخهاليب ىي       

  عد ا:لم راع ىم إدارتو أثنا  المدير هموؾ يحدداف  عديف عمة والمننثقة فيو  المربوب الحد إلة
 (2)اخثناف معالي.  أو  امفركف  االىتماـ  عد  الذات  االىتماـ

 يت عيا التي والتدانير اخهاليب إدارة ال راع التنظيمي  ننيا ي اهتراتيريات ال احثة وتعرؼ      
 العامميف نيف أو العامميف  وبيف نينيـ تنان مد التي الفالفات المؤههات التعميمية لموارية مديرو

 يحقق  ما العمح هير وضماف المطموب التغيير إلحداث يال هع فضيا  عمة والعمح أنفهيـ 
 المؤههة التعميمية.  أىداؼ

 
                                                           

 . 55  ص  2334( طو حهيف  وهالمة حهيف: اهتراتيريات إدارة ال راع المدرهي  عماف  اخردف  دار الفكر العربي لمنار والتوزكع  (1
 نظر ورية مف يهتفدمونيا التي ال راع إدارة  اهتراتيريات وعالمتيا اخردف في الثانوية المدارس ومديرات لمديرؼ  المينية الكفايات( ليمي مطياات: (2

 . 17  ص  2334اخردف   العميا  عماف  لمدراهات العربية عماف رامعة  منشورة غير دكتوراهرسالة  والمعمميف  المديركف
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 :الوظيفي األداء
 أو المنظمة نيا تكمفو التي والوار ات المهئوليات مف الوظيفة  نع ا  الموظل ىي ي مياـ       

 (1)نياي. وظيفتو ترت ط التي الرية
 وفق نيـ المنوطة والوار ات الوظيفي  ننو تنفيذ المعمميف لممياـ اخدا  ال احثة وتعرؼ       

 التي الوظائل لتحقيق نيا يعمموف  المؤههة التعميمية التي ميادة تحددىا التي المهئوليات
 ياغمونيا.

 االطار النظري 
األسس النظرية إلدارة الصراع التنظيمي واستراتيجيات إدارتو في المؤسسات  :المبحث األول

 التعميمية
تعد المؤههات التعميمية أحد أىـ التنظيمات االرتماعيػة التػي يرتمػع فييػا المعممػيف مػف      

كهػانيـ المعػارؼ  أرح تحقيق أىداؼ العمميػة التعميميػة والتربويػة فػي إعػداد الكػوادر ال اػركة  وا 
عمومات  وفمق المواطف الفاعح فػي مفتمػل المرػاالت. فضػالل عػف إهػياميا فػي التماهػؾ والم

المرتمعي نيف اخفراد وا عدادىـ خدوارىـ المينية المقنمة والدفوؿ في مراالت العمح في نياية 
المطاؼ. ولكي تقوـ المؤههة التعميمية  ػندا  ىػذا الػدور عمػي الورػو اخكمػح عمييػا أف توارػو 

 وال راعات اليومية نيف أفراد ريازىا اإلدارؼ.التحديات 
 الصراع التنظيمي وتطوره -أواًل:
يعرؼ ال راع لغة:  ننو الَ ْرعا أو الطَّْرحا َأرضال   اَرَعو فَ َرَعو َيْ َرعاو َ ْرعال وِ ْرعال      

َأيُّياما َيْ َرعا   والما اَرعة وال راع: ماعاَلَرتايما (2)فيو م روٌع و ِركٌع والرمع َ ْرَعة
 .(3) اِحَ و

 Conflictusوىي مف أ ح التيني  Conflictأما ال راع في المغة اإلنرميزكة فتقانمو كممة      
ومعناىا عممية التطاحف  اهتفداـ القوة  ويعرفيا المورد في المغة اإلنرميزكة ي ننيا افتالؼ في 

. أما ماموس أاكهفورد فيعرفو (4)معركة  والنزاع ياالتراىات الفكركة واالىتمامات  وأنيا القتاؿ  وال
 ننو ي حالة هننيا تعارض حقيقي أو متفيح لالحتيارات والقيـ والم الو. ويمكف أف يكوف ىذا 

. كما يعرفو ماموس (5)اثنيف أو أكثر مف المعمميفي ال راع دافميال في المعمـ نفهو أو فارريال نيف

                                                           
 . 43  ص  2334 الرامعية  الدار  م ر والعممية  العممية الناحية مف ال اركة الموارد (  الح الديف عندال امي:(1
 .197  ص1994  3نيروت  دار  ادر  الط عة انف منظور: لهاف العرب   ((2
(
3
 .363  ص 1993رميوركة م ر العربية: المعرـ الوريز  القاىرة  المطا ع اخميركة  الط عة الثانية   (

4
 . 235  ص  2331   35عربي  نيروت  دار العمـ لممالييف  الط عة  -انرميزؼ  -منير ال عم كي: المورد( (

(5) Edmund Weiner & John Simpson: A New English Dictionary on Historical Principles, United Kingdom, 

Oxford University Press, 1989, P. 1456.  
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أكثر نتعارض اخىداؼ فيهعياف إلة اضعاؼ مدرات امفر وك هتر  ننو ي ت ور معمماف أو 
 .  (1)لمو وؿ لميدؼ ي

وكفتمػػل النظػػر إلػػي ال ػػراع مػػف اػػفص خفػػر فيػػو هػػالح ذو حػػديف يمكػػف اهػػتفداـ أحػػد        
والتػػدمير وتقػػويض الننيػػاف اإلدارؼ  كمػػا يمكػػف تورييػػو إلػػة أداة فاعمػػة لمنمػػو  أطرافػػو فػػي العنػػل

حو الترارب الفع الة والننا ة. وبيف ىذه النظرة وتمؾ تورد ثالثػة اتراىػات المعمموف ن والرمي وحفز
   -إداركة تفتمل رؤية كح منيا وتورييا نحو ال راع وكيفية إدارتيا لو:

الذؼ ينظر لم راع عمي أهاس  ثاره الهمنية ي التي تاتت ريود المعمميف  -االتراه الهمني: .0
يمية  مما يؤدؼ إلي اهتيالؾ مواردىا  اكح بير وت عدىـ عف تحقيق أىداؼ المؤههة التعم

. فضالل عف تنثيره الهمني عمي نفهية المعمميف  وزكادة ضغط العمح عمييـ. (2)منت  ي
و التالي ي  و التعاوف نيف أفراد المؤههة التعميمية ا و مهتحيح  ىذا  اإلضافة إلي أف ي 

نيف المرموعات دافح المؤههة تزايد حدة ال راع يمكف أف تؤدؼ إلي المزكد مف العنل 
. ومدير المدرهة ذو النظرة الهمنية تراه ال راع يرؼ أف أؼ  راع (3)التعميمية وفاررياي

دافح المؤههة تعميمية بير مهموح  و وبير مربوب فيو. ولذلؾ يهعي راىدال إلي تففيض 
والقوانيف  أو تحريـ حده ال راعات والقضا  عمييا مهتفدمال في ذلؾ اإلررا ات القاهية

ال ارمة والنمط الديكتاتورؼ في اإلدارة  وربما ي ح اخمر إلي توميع  عض الرزا ات أو 
  .(4)حتي الف ح ل عض المعمميف الذيف ىـ طرفا ال راع

 Fredrickومػػػف أن ػػػار ىػػػذا االترػػػاه المدرهػػػة الكالهػػػيكية ورائػػػدىا فركػػػدركؾ تػػػايمور)         
Taylor ف كهػػػػػالة  وال يمكػػػػػف تحفيػػػػػزىـ إال مػػػػػف فػػػػػالؿ الرواتػػػػػب ( الػػػػػذؼ افتػػػػػرض ي أف المعممػػػػػي

مػف أرػح الو ػوؿ لنظػاـ عػادؿ لمرواتػب والحػوافز. كمػا رأؼ أف ال ػراع  (5)والحوافز الماليػة فقػط ي
اليػػػة المؤههػػػة التعميميػػػة واهػػػتطاعت أف  نػػػيف المعممػػػيف واإلدارة يمكػػػف أف يفتفػػػي إذا مػػػا زادت فع 

 (.6) تطنق م ادغ اإلدارة العممية

( فقػػػد افتػػػرض أف المعممػػػػيف ي بيػػػر عقالنيػػػيف وأنيػػػػـ  Max Weberأمػػػا مػػػاكس فينػػػر)       
. ومػػد (7)انفعػػاليوف فػػي أدائيػػـ خعمػػاليـ ممػػا يرعػػح االعت ػػارات الاف ػػية ىػػي الهػػائدة فػػي العمػػحي

                                                           
(1) David B. Gralnik: Webster New World Dictionary, Second call: Audition, New York, 1984, P.1543. 

(
2
)The Cost of Conflict: Centre for Conflict Resolution Internationals, (http//www.conflictatwork.com) accessed at 

9|2011. 
(

3
) Organizational Conflict, (http ||www. lotsofessays.com). accessed at 9|2011. 

4
 . 453  ص  2335هيد دمحم راد الرب: الهموؾ التنظيمي موضوعات وترارـ و حوث إداركة متقدمة  القاىرة  مط عة العارؼ  ( (

(5) Fredrick W.Taylor: Principles of Scientific Management, New York, Harper & Brothers Publishing Co, 1911, P 

P .231. 

(6)The Principles of Scientific Management, by Frederick WinslowTaylor, Available at (http||www.ibiblio.org) 

accessed at 9|2011.  

(7) Max Weber- From Wikipedia, the free encyclopedia. Available at (http|| www. En.wikipedia.org) accessed at 

9|2011. 

http://www.conflictatwork.com/conflict/cost_e.cfm
http://www.lotsofessays.com/viewpaper/1693328.html
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=Scientific%2BManagement&source=web&cd=10&ved=0CHEQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ibiblio.org%2Feldritch%2Ffwt%2Fti.html&ei=i0SETsmcDeHX0QWD_6DVDw&usg=AFQjCNECzESSl3tlvtcWqWXgO27G-Toy-g
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=Scientific%2BManagement&source=web&cd=10&ved=0CHEQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ibiblio.org%2Feldritch%2Ffwt%2Fti.html&ei=i0SETsmcDeHX0QWD_6DVDw&usg=AFQjCNECzESSl3tlvtcWqWXgO27G-Toy-g
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=Scientific%2BManagement&source=web&cd=10&ved=0CHEQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ibiblio.org%2Feldritch%2Ffwt%2Fti.html&ei=i0SETsmcDeHX0QWD_6DVDw&usg=AFQjCNECzESSl3tlvtcWqWXgO27G-Toy-g
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=Scientific%2BManagement&source=web&cd=10&ved=0CHEQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ibiblio.org%2Feldritch%2Ffwt%2Fti.html&ei=i0SETsmcDeHX0QWD_6DVDw&usg=AFQjCNECzESSl3tlvtcWqWXgO27G-Toy-g
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أنعكػػس ذلػػؾ عمػػة تفهػػيره لكيفيػػة الهػػيطرة عمػػة الهػػموؾ اإلنهػػاني دافػػح المؤههػػات التعميميػػة عػػف 
 .(1) ـر لمقواعد واإلررا ات دافح المؤههة التعميميةطركق وضع نظاـ  ا

تنهيهػػال لمػػا هػػنق نرػػد أف المدرهػػة الكالهػػيكية نظػػرت إلػػي ال ػػراع مػػف زاويػػة هػػمنية ومػػف        
  (2)منطق الربو والفهارة. فوردت أنو وضع ين غي عمي المؤههة التعميميػة ترن ػو والقضػا  عميػو

والػػتفمص مػػف امثػػار المترت ػػة عميػػو حتػػي ولػػو لػػـز اخمػػر اهػػتفداـ القػػوة خنػػو نػػات  عػػف معممػػيف 
محػػػدثو اإلضػػػرا ات  وعمػػػي المػػػدير التقميػػػح منػػػو إلػػػي أدنػػػي حػػػد ممكػػػف أو منعػػػو وعػػػدـ الهػػػماح  ػػػو 

 والقضا  عميو نيائيال. 
ييكح التنظيمي المناهب كما يتضو عدـ مدرة اإلدارة في المدرهة الكالهيكية عمة تكوكف ال      

لمتعامح مع ال راع التنظيمي. و التالي تنظر ىذه المدرهة الفكركة إلي ال راع عمي أنو نوع مف 
النقص والق ور النات  في الييكح التنظيمي  وعدـ مدرة اإلدارة عمي تكوكف الييكح التنظيمي 

رة التعاوف وتقميح المناهب  ىذا فضالل عف ضعل منوات االت اؿ نيف المعمميف  وففض در 
 . (3)لروح الرماعة فيما نينيـ   وارتفاع لمعدالت دوراف العمح   وأفيرال عدـ وضوح لألىداؼ

ي والذؼ ينظر إلي ال راع عمي أنػو أمػر مربػوب فيػو لمػا لػو مػف أثػر ريػد  -االتراه المتوازف: .1
ة ضػارال . فورػوده لػيس  الضػرور (4)في  عػض اخومػات  وبيػر مربػوب فيػو فػي الػ عض امفػري

 اعت اره يمنع ديكتاتوركة وهيطرة أفكار معينػة عمػي المؤههػة التعميميػة   كمػا يمكػف أف تكػوف 
لو نتائرو اإليرانية خنو يعد انعكاهال لمتغيير   اإلضافة إلي مدرة اإلدارة عمي توظيفو واإلفػادة 

نيائػػو وعػػدـ  . (5)تاػػريعومػػف معطياتػػو. وربػػـ ذلػػؾ إال أنيػػا ال تنػػادؼ  ػػو وتػػرؼ ضػػرورة حمػػو وا 
ػػاالل أف تكػػوف لػػو وريػػة نظػػر متوازنػػة  حيػػث تػػرؼ أنػػو ين غػػي عمػػي مػػدير المدرهػػة لكػػي يكػػوف فع 
ترػػاه ال ػػراع   معنػػي أف يحػػػدد ال ػػراعات بيػػر المربػػوب فييػػػا ويحػػاوؿ التقميػػح أو التحرػػػيـ 

 منيا  وال راعات االيرانية والمربوب فييا ليدعميا ويارعيا. 
راه المدرهة اإلنهانية التي رػا ت كػرد فعػح لممدرهػة الكالهػيكية. ومف أن ار ىذا االت          

الػرواد اخوائػح ليػذه المدرهػة التػي رأت أف العمػح إنمػا  ( مفElton - Mayo ويعتنر ألتوف مايو)
الظروؼ مما يرفع مف الروح المعنوية لممعمـ ويحقػق  ىو نااا ارتماعي ماترؾ تاراعة فيو رميع

. كمػا نظػرت إلػي (6)توػ التعميمي لمرميع ويهػاعد فػي اتفػاذ القػراراتي الرضا الوظيفي وكرفع المه
                                                           

(1) Max Weber (Stanford Encyclopedia of Philosophy), Available at (http|| www. plato.stanford.edu) accessed at 

9|2011. 

(
2

 . 79  ص  1991هيزالتي و فروف : الهموؾ التنظيمي واخدا   تررمة: رعفر أنو ماهـ أحمد الركاض  معيد اإلدارة العامة  ( 
3
  . نرام  تهوية ال راعات في المدارس   مركز ت ادؿ المعمومات اركؾ   التربية والتعميـ مورتوف اينغر : ((

(www. Ericdigests.org) accessed at 6 |2009.  Available at  
(

4
)What Is Organizational Conflict? ( http//www.en.wikipedia.org)accessed at

 
9/2011.    

5
  ص 2338اخولي   القاىرة  دار الحامد  الط عة إدارة ال راع وأزمات وضغوا العمح والتغيير  :معف محمود عيا رة  مرواف دمحم نني أحمد( (

26 . 
(

6
) Behaviorism - Wikipedia, the free encyclopedia  Available at (http || www. En.wikipedia.org) accessed at 9|2011. 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=Max%2BWeber&source=web&cd=11&ved=0CGkQFjAK&url=http%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2Fentries%2Fweber%2F&ei=qEuETryCDqOy0QXE05jzDw&usg=AFQjCNEOVO-zYqY8VemDHalmfxPSGLqZhQ
http://www.ehow.com/facts_6012578_organizational-conflict_.html
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=Behaviorism&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBehaviorism&ei=FFCETtfHOcHC0QXsn8TXDw&usg=AFQjCNE3o32PsI3SChSJd07SIVCLI9E8zg
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ال راع  اعت اره ي ظاىرة طنيعية تنظيمية ين غي إداراتيا إذا وردت وتحقيق أم ي اهػتفادة ممكنػة 
  وأنو همة أهاهية مالزمة لمتفاعالت اإلنهانية فػي أؼ مؤههػة التعميميػة   ويكػوف عمػي (1)منيا ي

 رانيي فاعح   و راع يهمنيي بير فاعح.نوعيف  راع ي إي
ومػػد اهػػتفدمت ىػػذه المدرهػػة الفكركػػة طػػرؽ ال حػػث العممػػي لو ػػل وتفهػػير هػػموؾ المعمػػـ         

والرماعة دافح المؤههات التعميمية  ودراهة نمػاذج التفػاعالت نػيف الرماعػات ال ػغيرة  ودراهػة 
ت فػي معالرتيػا لم ػراع عمػة نمػوذج ال راع وحح مااكح التنظػيـ وتقػديـ الحمػوؿ ليػا. كمػا اعتمػد

تهوية ال راع )الحح الوهط(  والذؼ يؤكد عمة أىمية التقركب نيف وريات النظر المتعارضة مػف 
   -: (2)فالؿ إت اع عدة أهاليب مف أىميا ما يمي

تففيل ال راع : وذلؾ مف فالؿ حث رميع المعمميف المت ػارعيف عمػة التعػاوف مػف أرػح  -
 وتقميح حرـ ال راعات نينيما. تحقيق م محة الطرفيف

الموائمػػة: مػػف فػػالؿ تنػػازؿ كػػال المعممػػيف المت ػػارعيف عػػف  عػػض احتياراتػػو  غيػػة الو ػػوؿ  -
 إلة اتفاؽ عاـ.

المااركة : مف فػالؿ ماػاركة رميػع المعممػيف المت ػارعيف فػي تاػفيص الماػاكح الهػائدة  -
 .  الحح المناهبمف أرح التعرؼ عمة اخه اب الحقيقية لم راع  غية الو وؿ إلة 

 حتمػي كنمر المدرهة الفكركة  ننيا تقنح ال راع ىذه( Robbins ) روبنز  لفص ومد          
أىداؼ المؤههة التعميميػة.  مف ما يهاعد عمي تغيير ىدفال  وأنو المؤههات التعميمية  في الحدوث

 وتحهيف التغيرات إحداثاخحياف في   عض في تفيد التي مد االيرانية خنو ال يفمو مف المظاىر
 يفيػل اػي  وأنػو لػيس دافعػة لممرموعػة  مػوة يكػوف  أف يمكػف المرموعة.  اإلضافة إلي أنو أدا 

نما ىو ظاىرة المنظمات  لألفراد التي ال الحارات اخهاهية مف ال اركة تن ع لمترمعات طنيعية وا 
 .(3)عميو القضا  يمكف

 ولكػف ىػذه المدرهػة الفكركػة أيضػا هػرعاف مػا تعرضػت النتقػادات كثيػرة خنيػا اىتمػت فقػط       
  النيئػة الدافميػػة لألعمػػاؿ ولػػـ تراعػي الظػػروؼ والمتغيػػرات الفارريػػة   اإلضػافة إلػػي أف عمميػػات
 ةال حث والتحميح لدييا لـ تكف  الدمة المطمو ة. ومػد حاولػت حركػة العالمػات اإلنهػانية مثػح حركػ

اإلدارة العممية التو ػح إلػة أفضػح طركقػة خدا  العمػح وزكػادة معػدالت اإلنتػاج. ففػي حػيف ركػزت 
حركة اإلدارة العمميػة عمػة الرانػب المػادؼ والفنػي  اعت ػاره المحػدد اخهاهػي لكميػة العمػح. ركػزت 

إدارة حركة العالمات اإلنهانية عمة ال عد النفهي واالرتمػاعي لىنهػاف  وتو ػمت إلػة أف أفضػح 

                                                           
(

1
) Smith, K .G., Erez M., Chah, D., and Schaeffer, A.: The effects of intra – individual goal conflict on performance.      

Journal of Management, 1994, 20, P.P 67-91. 
(

2
)Kathryn R .Carlson: Promenting Promoting Peer Interaction through Co-operative Learning Community 

Builiding, Higher Order Thinking and Conflict Management, California, Journal of Riefeb, Vol.12, 
No.4, 1996, p.17.                                                                                

(
3
) Robbins, S.  P.: Organizational Behavior. Op.Cit, P. 231. 
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المعنويػػة ليػػا تنثيرىػػا ال ػػالم عمػػة المعممػػيف.  الديمقراطيػػة  وأف الحػػوافز خدا  العمػػح ىػػي القيػػادة
و التالي نرد أف مدرهة العالمات اإلنهانية كاف ليػا فضػح الهػنق فػي االعتػراؼ  ال ػراع  وأىميػة 

نتاريػػػة دراهػػػتو وفيمػػػو واهػػػتثماره وتطػػػوكره  مػػػا يػػػنعكس عمػػػي هػػػموؾ المعممػػػيف  وعمػػػي تطػػػوكر اإل
 المدرهية  اكح عاـ. 

ينظػر لم ػػراع عمػي أنػػو ي فر ػػة لممؤههػة التعميميػػة لكػي تحػػح ماػػاكميا  -االترػاه اإليرػػاني : .2
 طركقػػة ننػػا ة تهػػمو نتقػػديـ طػػرح منػػدع لألفكػػار لمواريػػة تمػػؾ الماػػكالت  إلػػي رانػػب زكػػادة 

  عػػف طركػػق (1)ثيػػق العالمػػات فيمػػا نيػػنيـيإنتاريػػة المعممػػيف العػػامميف  المؤههػػة التعميميػػة وتو 
محاولػػػة المعممػػػيف المهػػػتمرة فػػػي أف يهػػػنق  عضػػػيـ الػػػ عض لمو ػػػوؿ إلػػػي تحقيػػػق اخىػػػداؼ 
المربوب فييػا  نمػح ريػد وأمػح تكمفػة وفػي الومػت المناهػب  و مػا يػؤدؼ إلػي اإلنػداع واالنتكػار 

وتقدميا نحو تحقيق أىدافيا  ما والتطوكر. وىو ما يقود المؤههة التعميمية إلي زكادة إنتاريتيا 
. ومما يدلح عمي ذلػؾ أف إدارة ال ػراع  نهػموب نػارو والنظػرة (2)في ذلؾ أىداؼ المعمميف نيا

اإليرانية لمدير المدرهة تراه ىذا ال راع يزكد مف عمميػة ي منػوؿ المعممػيف خؼ تغييػر تناػده 
ي الػربـ مػف افتالفػاتيـ   ممػا المؤههة التعميمية   كما ياػرعيـ عمػي التعػاوف فيمػا نيػنيـ عمػ

: الرما ػػػة الفعالػػػة   والتو ػػػيل الػػػوظيفي (3)يػػػؤدؼ إلػػػي تغييػػػر تنظيمػػػي كامػػػح وبنػػػا  مػػػائـ عمػػػي
الػػدميق  ووضػػوح تومعػػات المعممػػيف فػػي المدرهػػة . والػػذؼ مػػف اػػننو تطػػوكر المدرهػػة أفالميػػال 

 وتفعيح مندأ العدالة في التعامح مع المعمميف.  
وكننيػا كػائف  التراه المدرهة الحديثة أو التفاعمية التي اعتنرت المنظمػاتومف أن ار ىذا ا      

النيئػة الفارريػة لكػي تهػتمر  حي تكتهب حاراتيا مػف منظػور احتياريػا إلػة ال قػا   والتفاعػح مػع
وتحػػافع عمػػة ورودىػػا. وأنيػػا نظػػاـ ارتمػػاعي مػػائـ عمػػة العالمػػات المت ادلػػة نػػيف أرزائيػػا وأطرافيػػا 

مناود  كما تعتنر أف مااركة المعمميف في اإلدارة ىي اخهاس لالرتقا   مهتوؼ لتحقيق اليدؼ ال
 اإلنتاج.

الذؼ يرؼي أف  Coser)ومف رواد ىذه المدرهة في إدارة ال راع عالـ االرتماع كوهر )     
المرتمع ما ىو إال مرموعة مف ال راعات المتدافمة والمتنوعة نيف اخرزا  المكونة والمتفاعمة 

كما يرؼ أف ال راع يقضي عمي الروتيف ويطمق ارارات الترديد  وأف التنظيـ الذؼ يميح  فيو 
إلي الهكوف والتطانق واليدو  ىو اخكثر عرضو خف ي  و تنظيمال راكدال وبير مهتريب 

                                                           
 هالـ مرزوؽ الطحيو : إدارة النزاع هموؾ تنظيمي. ( (9

Cba. Edu. kw | tuhaih | Managing Conflict) accessed at
 
 9|2011.    ( www. Available at 

2
  .451هيد دمحم راد الرب: الهموؾ التنظيمي موضوعات وترارـ و حوث إداركة متقدمة  مررع هانق  ص  ((

(
3
)Robbins, S .P. Essentials of organizational behavior, Op. Cit, P. 170.     
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. و التالي تعتنر المدرهة الحديثة ال راع في المؤههات التعميمية أمرال حتميال  (1)لمتحديثي 
ف المعمميف دافح التنظيـ يكوف نينيـ دائمال حالة مف التفاعح المهتمر. كما تنادؼ  اعت ار أ

 التعامح مع ىذا ال راع خف وروده ياكح أحد عوامح  قا  المؤههة التعميمية واهتمرارىا  
ويهاعد عمي النقد الذاتي واإلنداع والتردد  وكرننيا الركود والممح والروتيف. وترؼ أف التغيير 

 .(2)الحالي  وأنو مهتميـ مف ال راع ف عدـ القناعة  الوضعينرـ ع
 (Diagnosis of Conflictثانيًا: تشخيص الصراع التنظيمي)

نرد أف  عض أنواع ال راع مد تهاىـ  اكح فع اؿ في رفع كفا ة المؤههة التعميميػة   ممػا        
يورب إدارة ىذه ال راعات  طركقة تقمح مف المهاوغ الفطيرة التي مد تهننيا إلي أمح حد ممكػف  

يغفػح تػنثير  وتزكد االهتفادة مف المزايا والفوائد التي مد تحققيا. وأنػو يرػب عمػي مػدير المدرهػة أال
أؼ نوع مف أنواع ال راع عمي اعت ار أنو بير دافح في افت ا و  أو أنو يفػص المعمػـ ولػيس 
ػػاؿ ىػػو الػػذؼ يتعػػايش وكتعامػػح مػػع كػػح أنػػواع  لممؤههػػة التعميميػػة أؼ ت ػػرؼ حيالػػو. فالمػػدير الفع 

. وىػذا مػا ال راعات ويحاوؿ نفنراتو أف يػديرىا لتحقيػق التوافػق المطمػوب نػيف اخطػراؼ المتنازعػة
 يرعمنا نتطرؽ إلي مفتمل أنواع ال راع والفرؽ نيف كال منيا:   

 -(:The Types Conflictأنواع ال راع )  -أ 
تتعدد أنواع ال راع مف  راع ذاتي دافح المعمـ إلي  ػراع ارتمػاعي نينػو وبػيف بيػره مػف        

ات دافػح المؤههػة التعميميػة المعمميف أو  راع نيف أعضا  الفركق الواحػد أو نػيف الفػرؽ أو اإلدار 
ثػػػـ ال ػػػراع نػػػيف المؤههػػػة التعميميػػػة واخطػػػراؼ الفارريػػػة مثػػػح: الحكومػػػات  واإلدارات التعميميػػػة  
ونقا ػػات المعممػػيف  والمؤههػػات التعميميػػة المنافهػػة  وبيرىػػا مػػف الريػػات. وهػػوؼ تتنػػاوؿ ال احثػػة 

 أنواع ال راع عمي النحو التالي:
فقػػال لم ػػدره الػػي  ػػراعات دافميػػة ينقهػػـ ال ػػراع و  -ال ػػراع:الت ػػنيل وفقػػال لم ػػدر  .1

  -فرؼ فاررية:وأ
  ال ػػراعات الدافميػػةConflict Internal:-  وتتضػػمف ال ػػراعات التػػي تحػػدث دافػػح المعمػػـ أو

 -ال راعات التي تحدث نيف المعمميف و عضيـ ال عض:
يحدث ال راع دافح الفرد  -(:  Conflict Within the Individualال راع دافح الفرد) (0

عندما ي يوارو المعمـ مومفال ما يتطمب منو افتيار نديح مف عدة ندائح  أو ترؾ الندائح 

                                                           
9
رامعة  رسالة ماجستير )غير منشورة (هعيد دمحم م طفي: أهاليب إدارة ال راع في الرامعات الحكومية مف ورية نظر أعضا  ىيئة التدركس    ((

 . 31  ص  1996اليرموؾ   
2
 . 89ص    1998   2وائح  الط عة  دار   عماف   اخفراد هموؾ -المنظمي والهموؾ التربويةالطوكح: اإلدارة  الرحمف عند ىاني( (
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. وتنقهـ الندائح التي توارو المعمـ إلي ثالثة أنواع (1)امفرػ لعدـ مدرتو عمي تحقيقياي 
 ىي:

   راع اإلمداـ – ( اإلمداـConflict Approach - Approach :)-  يحػدث ىػذا النػوع
مف ال راع عندما يوارو المعمـ فر تيف مورنتيف  ولكف ىاتيف الفر تيف متعارضتاف  وذلؾ 

 .(2)يعني أف افتيار أحدىما يكوف عمي حهاب التضحية  امفرؼ 
  ػػراع اإلحرػػاـ – ( اإلحرػػاـConflict Avoidance Avoidance -:)-  يحػػدث ىػػذا

ر ػتيف بيػر مربػوب فػي أؼ منيمػا  ولكػف عميػو النوع مف ال ػراع عنػدما يوارػو المعمػـ ف
 أف يفتار أمميما ضررال.

 راع اإلمداـ - ( اإلحراـ- Avoidance Conflict Approach :)-  ويحدث ىذا
النوع عندما يوارو المعمـ فر تيف كالل منيما لو نتائ  إيرانية و فرؼ همنية  ولكنو يتردد 

 . (3)في اتفاذ القرار
اخوؿ مف ال راع مف فالؿ مهاعدة المعمـ عمي تفضيح احدؼ  ويمكف حح النوع       

الفر تيف نعنراز أكثرىا فائدة لو  وكذلؾ النوع الثاني نعنراز أمميا ضررال. أما النوع الثالث مف 
ال راع فيو أكثرىـ ايوعال وفطرال لما مد يترتب عميو مف حاالت اإلح اا واالضطرا ات الاديدة  

اإليرانية والهمنية لمفر ة عمي دررة واحدة تقرك ال. كما يمكف التمييز  وفا ة إذا كانت الروانب
 نيف نوعيف مف ال راع الذؼ يحدث دافح المعمـ  ىما:  راع الدور  و راع الميمة.

وياير إليي مرموعة مف اخناطة الفا ة والمترا طة التي يقـو نتنفيذىا معمـ  - راع الدور: -أ 
التي ترت ط م اارة  و  ويطمق عمييا )مرموعة دور الفرد( معيف  أو مرموعة مف اخدوار 

. وذلؾ مثح: أف يقوـ المعمـ  الارح لمطم ة   وأفذ الغياب  واإلاراؼ عمي الطانور  (4)ي
واالاتراؾ في اخناطة التعميمية والنواحي اإلداركة  فضالل عف التحضير لالفت ارات هوا  

وليا  اخمور والمورييف. وىذا يحتاج منو إلي ما الدوركة أو النيائية  إلي رانب مقانمة أ
يعرؼ ) متطم ات الدور( وىي ع ارة عف التومعات والمحددات الرهمية وبير الرهمية مف 

 أعضا  مرموعة الدور. 

                                                           
9
 .427  426ص   2333ننيا  رامعة ننيا  أحمد هيد م طفي: إدارة الهموؾ التنظيمي رؤية معا رة  ( (

2
 .453هيد دمحم راد الرب: الهموؾ التنظيمي موضوعات وترارـ و حوث إداركة متقدمة  مررع هانق  ص( (

3
 . 63  ص  2333رؤية إداركة لمقائد العربي   القاىرة  مركز وايد هيرفيس لالهتاارات والتطوكر اإلدارؼ   هعيد يس عامر : ((

(
4
)Rashid's. A, & Arch, M. Organizations behavior. Canada. Methuen Publications, 1983, P. 371. 
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ويحدث عندما يطمب مف معمـ ما ميمتاف مد تتعارضاف مع  عضيما  - راع الميمة: -ب 
ف مفتمفتيف. فالمياـ في ىذه الحالة تكوف بير ال عض  أو ميمة واحدة يمكف أدائيا  طركقتي

 .(1)واضحة  مما يؤدؼ إلي االرت اؾ الاف ي والاعور  عدـ االرتياح
يحدث ىذا المهتوؼ  -(: between Individuals   Conflict Theال راع نيف اخفراد ) (1

مف ال راع نيف معمميف أو أكثر دافح المؤههات التعميمية ي نتيرة الفتالؼ حارات 
المعمميف وأدوارىـ  أو نتيرة الفتالؼ وريات النظر نينيـ حوؿ مضايا معينة في المهتوؼ 

. وىذا المهتوؼ مف ال راع كثيرال ما يحدث نيف القائد التربوؼ وأحد معمميو أو (2)التنظيميي
مرموعة منيـ   ويمكف رده إلي عدة م ادر مف أىميا: عدـ االتفاؽ عمي اخىداؼ 

واالفتالؼ عمي إررا ات نموغ ىذه اخىداؼ  أو االفتالؼ حوؿ اخمور التعميمية  
العاطفية مثح : المااعر الهمنية التي تنعكس في  ورة الغضب  وعدـ الثقة  والفوؼ  

فا ة نيف مدير المدرهة ومعمميو والتي مد تكوف أيضا تراكمية أو  -والرفض  والمقاومة 
  (3)عمي المهتوؼ الرماعي إلي مهميف ىما:ها قة لموامل ال راع . وكنقهـ ال راع 

 :ويظيػػػػر عنػػػػد محاولػػػػة أحػػػػد اخمهػػػػاـ دافػػػػح المؤههػػػػة التعميميػػػػة تحديػػػػد  -ال ػػػػراع المؤههػػػػي
الوار ات واخناطة لألمهاـ امفرػ. مثح: ال راع حوؿ امتهاـ الميزانية نيف مهػـ الركاضػيات 

 والعموـ. 
 :أحيانػػػػػػال أو لالفتقػػػػػػار لممعػػػػػػايير ويحػػػػػػدث نتيرػػػػػػة لعػػػػػػدـ الرضػػػػػػا الػػػػػػوظيفي  -ال ػػػػػػراع الطػػػػػػارغ

الموضوعية في توزكع الموارد ال اركة. ولعح ىذه المهتوؼ مف ال راع ىو الغالػب واخعػـ فػي 
المؤههة التعميميػة   نظػرال لكثػرة ظيػوره فػي المرتمػع المدرهػي نػيف المعممػيف. وىػو مػا يحتػاج 

يػارة مػف المػػدير اإلدارؼ إلػي معرفػة اخهػاليب التػػي يمكػف أف تت ػع لعالرػػو  كمػا يحتػاج إلػػي م
 في افتيار أفضح اخهاليب لمعالرة ىذا المهتوؼ مف ال راع. 

ويحدث ىذا النوع إما دافح الرماعات  -(:groups  Conflict راع الرماعات )  (2
المدرهية أو نيف أعضا  رماعة مدرهية و فرؼ  حيث تتنثر فاعمية الرماعات في 

عتمادية نيف أعضائيا ودررة اهتقرار كح مرموعة المؤههة التعميمية  طنيعة العالمات اال
 عالمات التعاوف نيف أعضائيا والمرموعات امفرؼ. فحينما تتعرض تمؾ العالمات 

 لمتعارض يحدث ال راع  والذؼ ينقهـ إلي:

                                                           
9
، رسالة دراهة حالة مهتافي الق ر العيني -اخريزة الحكومية الفدمية في م ر ماؿ ماىر نترا: تنثير ال راع التنظيمي عمي الرضا الوظيفي في ( (

 . 18  ص  2333كمية االمت اد والعمـو الهياهية  رامعة القاىرة   ماجستير)غير منشورة (،
(

2
)Hanson, E.M.: Educational Administration and behavior, , ( 4 th ED). Asimon and Schuster Company, Neednam 

Heights, Massachusetts, 1996, P.263. 
3
 .223  ص 2332 ع لمنار والتوزك المهيرة دار   اخردف   دمحم حهف العمايرة: م ادغ اإلدارة المدرهية  عماف( (
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  ال ػػػراع دافػػػح الرماعػػػػاتConflict Intergroup :-  يحػػػدث ىػػػذا النػػػػوع مػػػف ال ػػػراع نػػػػيف
يػؤثر عمػي رػودة مفرراتيػا   اعت ػار أف هػموؾ أؼ معمػـ   عض أو كػح أعضػا  الرماعػة ممػا

. ففػي المؤههػة التعميميػة يعمػح أفػراد (1)دافح المرموعة يػؤثر  طركقػة مػا عمػي الرماعػة ككػح
 كح أهرة عممية معال إال أف لكح منيـ تراربو وفنراتو التي تفتمل  الضرورة عف بيره.

  ال ػػػراع نػػػيف الرماعػػػاتConflict Intergroup :- دث ذلػػػؾ النػػػوع مػػػف ال ػػػراع دافػػػح ويحػػػ
المؤههة التعميميػة نػيف وحػداتيا اإلداركػة أو التنظيميػة  هػنب ي عمميػة هػعي وحػدات نظػاـ مػا 

  كمػػا (2)أو أفػػراده لتحقيػػق م ػػالحيـ عمػػي حهػػاب وحػػدات أو أفػػراد  فػػركف فػػي ىػػذا النظػػاـي 
ات والمػػوائو المت عػػة يحػدث نتيرػػة ثقافػػة ورهػػالة ورؤيػػة المؤههػػة التعميميػػة   أو نتيرػػة لىرػػرا 

فػػػي العمػػػح وأهػػػاليب توزكػػػع الهػػػمطات والمهػػػئوليات  وكيفيػػػة تحديػػػد هػػػاعات العمػػػح والطػػػرؽ 
المت عة في تحفيز المعمميف. وبال ال ما يتمثح ىذا النوع مف ال راع في المنافهة نيف المؤههة 

ر طالنيػػا التعميميػػة وبيرىػػا مػػف المؤههػػات  ممػػا يترتػػب عميػػو دفػػع المؤههػػة التعميميػػة لتطػػوك
وانتكػػار كػػح مػػا ىػػو رديػػد . ويمكػػف تقهػػيـ تمػػؾ ال ػػراعات إلػػي  ػػراع رأهػػي  و ػػراع أفقػػي  

 و راع دورؼ.
ال ػػػػراع الرأهػػػػي: وىػػػػو ال ػػػػراع الػػػػذؼ يحػػػػدث نػػػػيف معممػػػػيف ينتمػػػػوف إلػػػػي مهػػػػتويات تنظيميػػػػة  -أ 

. مثػػح:  ػػراع مػػدير المدرهػػة مػػع مػػدير التربيػػة والتعمػػيـ  أو  ػػراع معمػػـ مػػع مػػدير (3)مفتمفػػة
 ة  فرؼ .مدره

ال ػػراع اخفقػػي: ويحػػدث نػػيف معممػػيف ينتمػػوف إلػػي رماعػػات أو وحػػدات تنظيميػػة واحػػدة   أو  -ب 
نػيف معممػػيف أو رماعػات تنظيميػػة مفتمفػػة تقػع فػػي مهػػتوؼ تنظيمػي واحػػد دوف أف يكػػوف خؼ 

. مثح :  راع مدير المدرهة مع الماػرؼ التربػوؼ  أو  ػراع معمػـ (4)منيـ همطة عمي امفر
 المؤههة التعميمية.مع  فر دافح 

ال راع الدورؼ: ويحدث عندما ي يتومل أدا  الرماعة المدرهية أو تػنفير مياميػا مػف حيػث:  -ج 
. أو (5)الومػػت  أو رػػودة االنرػػاز أو كميػػة العمػػح  عمػػي مػػا تقػػوـ  ػػو رماعػػة  فػػرؼ أو أكثػػري

. وذلػؾ مثػح: (6) معني  فر فعف مفررػات المرموعػة اخولػي تعػد مػدفالت المرموعػة الثانيػةي
 تدركس مادة حهاب المثمثات ال يمكف تدركهيا منح تدركس مادة اليندهة. 

                                                           
9
رسالة ماجستير)غير  تطنيقيو عمي الننوؾ اإلهالمية في م ر   دراهة  –ي: تقييـ اهتراتيريات موارية ال راعات التنظيمية فنفالد دمحم ح( (

 . 83ص    1997  كمية الترارة  رامعة عيف امس منشورة(،
2
 . 333 ص  1998ىاني عند الرحمف  الو : اإلدارة التربوية والهموؾ التنظيمي  عماف  دار وائح لمنار والتوزكع  الط عة الثانية  ( (

(
3
)What Is Organizational Conflict?  

6|2010. accessed at                       Available at (http//www.it.kau.edu.sa|Show Res)  
4
  دراهة تطنيقية عمي رامعة الممؾ عند العزكز. – مرمة اخ حاث التربوية: ال راع التنظيمي في المؤههات اخكاديمية( (

6|2010. accessed at  Available at  (http||www.it.kau.edu.sa|Show Res)      

(
5
)Betty, J: Management of the Business Classroom, (editor), national Business Education Association, 2001, P.56. 

(
6
)Maccabe , P.: The Role of the School Principal,    Available at (http|| www. Paperwriters.com) accessed at 9|2011 

file:///D:/الرسالة/What%20Is Organizational%20Conflict
http://www.it.kau.edu.sa|show/
http://www.it.kau.edu.sa|show/
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تنهيهال لما هنق نرد أف ال راعات المدرهية ليا طنيعة فا ة اخولي : أنيا تراكمية         
 معني أف ينتي  راع رديد ليتراكـ عمي  راع مديـ وكنت  عنو  راع اامح لىثنيف معال. الثانية: 

ا  راعات مترا طة  معني أف كح  راع مرت ط   راع  فر أو  راعات أفرؼ. فقد ياعر أني
معممال ما   راع في ال قا  في وظيفتو  وىذا ال راع يؤدؼ  و إلي تدىور عالماتو مع زمالئو في 

 العمح مما ينت  عنو  راع  فر.
  ال راعات الفارريةExternal Conflict  :-  ويق د نيا ال راعات التي تحدث  هنب

عوامح النيئة الفاررية المحيطة  المؤههة التعميمية  كالعوامح التكنولورية والهياهية 
. فمثح ىذه ال راعات تعود إلي عوامح ي عب عمي المؤههة (1)واالمت ادية واالرتماعية

المؤههات التعميمية نعيراد التعميمية واإلدارة التحكـ فييا. كما يحدث في حالة مياـ احدؼ 
ظروؼ و عو ات ومعومات لمؤههة تعميمية  فرؼ فيما يتعمق  الفدمات التي تقدميا لمطالب 

 أو في ال راع نيف القرارات اإلداركة والموائو الحكومية وبيف المؤههة التعميمية.
نيا ال يمكف وىذا النوع مف ال راعات ربـ أنو بير محنب إلي اإلدارة المدرهية إال أ       

إبفالو حيث أنيا ال تهتطيع أف تعمح  معزؿ عف القوؼ والمؤثرات النيئة المحيطة. ولذلؾ فعف 
عمي المؤههة التعميمية أف تتفاعح مع ىذه ال راعات  وتتعامح معيا وتعالريا في الحدود 

افيا واخطر االرتماعية والقانونية واخفالمية الهائدة في المرتمع و ما يضمف تحقيق أىد
 التعميمية.
 -الت نيل وفقال لمحور ال راع: .2

ويعني ت نيل ال راع وفقػال لاػكمو وطنيعتػو ومػدؼ فدمتػو لنيئػة العمػح. فينقهػـ ال ػراع        
فػػي ىػػذا النػػوع الػػي  ػػراع وظيفػػي يفػػدـ العمميػػة التعميميػػة ويهػػاعد عمػػي رودتيػػا  و ػػراع بيػػر 

 ػنؼ اػكح مػف اخاػكاؿ نػح يكػوف هػن ال فػي وظيفي ال يمت لمعمميػة التعميميػة   ػمة وال يفػدميا 
 عرممتيا وا عامتيا.

وتنت  عند تطانق اخىداؼ لمعممػيف دافػح  -:  Functional Conflicts راعات وظيفية - أ
المؤههػػػػػة التعميميػػػػػة أو عمػػػػػي مهػػػػػتوؼ المؤههػػػػػات التعميميػػػػػة وذلػػػػػؾ نيػػػػػدؼ تحهػػػػػيف اخدا  

لمعممػػػيف عمػػػي التحػػػاور . فيعمػػػح ىػػػذا النػػػوع مػػػف ال ػػػراع عمػػػي حػػػث ا(2)الػػػوظيفي وتطػػػوكره
والتعارؼ فيما نينيـ   وتوليد اخفكار  واإلنداع  والمااركة في اتفاذ القػرار و التػالي ضػماف 

 .(3)تنفيذىا  ما يفدـ اخىداؼ التنظيمية 

                                                           
9
 .854الرب: السلوك التنظيمي موضوعات وتراجم وبحوث إدارية متقدمة، مرجع سابق، صسيد دمحم جاد ( (

(
2
)Available at( http|| www.moeforum .net) accessed at 9|2011 

(
3
) Robert Kreniter, Angelo Kinicki : Organizational Behavior, Third Edition, London, Richard D. Irwin, Inc, 

1995, P. P 283 – 290. 
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وتحػدث نتيرػػة لمتفاعػػح نػػيف  -:Functional Conflicts  Non ػراعات بيػػر الوظيفيػػة - ب
ح يترتػب عميػػو تفركػػب وعرممػة نرػػاح المؤههػػة معممػيف مفتمفػػيف فػػي اخىػداؼ والحمػػوؿ  اػػك

. كػػنف يحػػدث فػػالؼ نػػيف المعممػػيف حػػوؿ (1)التعميميػػة فػػي تحقيػػق أىػػدافيا التربويػػة والتعميميػػة
الردوؿ الدراهي  أو حوؿ ركادية كال منيما لف ح ما. و التػالي فػعف ىػذا النػوع مػف ال ػراع 

أىػػػداؼ المؤههػػػة التعميميػػػة   مػػػد ينػػػت  عنػػػو الكثيػػػر مػػػف امثػػػار الهػػػمنية التػػػي تعيػػػق تحقيػػػق 
 .(2)وتؤدؼ إلي عدـ الرضا لدؼ المعمميف  والت اطؤ في أدا  اخعماؿ

 (3)-الت نيل وفقال لالتراه : .3
 ينقهـ ال راع وفقال لالتراه الي  راع اخىداؼ  والعاطفة  وال راع الفكرؼ  والهموكي.    
ع عنػدما يربػب معمػـ يناػن ىػذا النػوع مػف ال ػرا  -: Conflict  Goal ػراع اخىػداؼ  -أ 

 أو مرموعة مف المعمميف إلي تحقيق أىدافيـ عمي حهاب أىداؼ امفركف. 
ينان ىذا النوع مف ال راع عنػدما ياػعر معمػـ  -:Affective Conflict راع العاطفة  -ب 

 أو مرموعة مف المعمميف  اتراىات معادية لمرموعة  فرؼ.
ىػػذا النػػوع مػػف ال ػػراع عنػػدما يناػػن  -:The cognitive Conflictال ػػراع الفكػػرؼ  -ج 

 يحدث تضارب نيف أفكار معمـ أو مرموعة مف المعمميف وأفكار مرموعة  فرؼ.
ينان ىذا النوع مف ال راع عندما ال  -:Behavioral Conflictال راع الهموكي  -د 

 يحدث توافق نيف هموؾ معمـ أو مرموعة مف المعمميف مع هموؾ مرموعة  فرؼ.
 -ف ال راع:الت نيل وفقال لمتعنير ع .4
يقهػػـ ىػػذا النػػوع مػػف الت ػػنيل ال ػػراع إلػػي  ػػراع مػػنظـ و فػػر بيػػر مػػنظـ ولكػػال  منيمػػا         

 -ف ائ و التي تميزه عف امفر:
وكفتمػل ىػػذا النػوع مػػف ال ػراع عػػف  -:Organized Conflictال ػراع الرمػاعي المػػنظـ  -أ 

ي  ػػراعات بيػػر اخنػػواع امفػػرؼ  معنػػي أنػػو  ػػراع مفطػػط لػػو نينمػػا ال ػػراعات امفػػرؼ ىػػ
مفطط ليا. أؼ أنػو ينمػو ويظيػر نتيرػة لفطػة أو ىػدؼ مرهػـو منػذ الندايػة  نيػدؼ تحقيػق 
فائدة ذاتية هوا  لممعمـ أو المؤههة التعميمية   وكتـ الح وؿ عميو مف فالؿ تقويـ اخدا . 

 .(4) حيث يكوف عمي اكح عالوة أو ترمية مف المؤههة التعميمية لممعمـ أو لمرموعة منيـ 

                                                           
9
  198  ص  1987  37لىدارة  العدد العربية المرمة التنظيمي  ال راع في روانب  دمحم الديب: مدحت( (

(5)Rahim, m. Afzalur: Managing Organizational Conflict. (3
rd

 Ed), 2001. Available at (http||             
www.books.googal.com) accessed at 9|2011. 
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وىذا النوع ال ينفذ اكالل  -: Unorganized Conflictال راع الرماعي بير المنظـ  -ب 
منظمال أو محددال نح يظير مف فالؿ أاكاؿ هموكية فردية يهتطيع مف فالليا المعمـ أف 
يعنر عف ال راع ندافمو  التذمر والغياب أو التنفر عف العمح  وعدـ االلتزاـ  الموائو 

 . (1)ي ترؾ العمحوالقوانيف  والرب ة ف
 -الت نيل وفقال لمقيـ: .5

 وكنقهـ إلي  راع ذاتي وفردؼ و راع نيف ميـ الفرد والمؤههة التعميمية.    
ويحػدث عنػدما تكػوف اخولويػات  -:Intrapersonal Value Conflict ػراع القيمػة الػذاتي  -أ 

 الدافمية لممعمـ ترذ و في اتراىات متضادة.
ويحػػدث ىػػذا النػػوع مػػف ال ػػراع  -: Individual Value Conflict ػػراع القيمػػة الفػػردؼ  -ب 

عنػػػدما تفتمػػػل معتقػػػدات المعمػػػـ الاف ػػػية عػػػف امفػػػركف . فكمػػػا أف المعممػػػيف ليػػػـ أهػػػاليب 
فا ة ال تتناهب مع اخفراد امفركف  فعنيـ أيضا يممكوف تركي ة فا ة تميزىـ عف بيرىـ  

 ر.وتحت ظروؼ معينة تضعيـ في حالة مف عدـ االتفاؽ مع الغي
 Conflict of Value between the Individual and راع القيـ نيف الفرد والمدرهة  -ج 

School  :-  ويحدث ىذا النوع مف ال راع عندما تحاوؿ المؤههة التعميمية أف تضع
 عض القيـ الفا ة نيا وتضمنيا  عض ثقافتيا  كما ينان عندما تتعارض ىذه القيـ مع القيـ 

 الذاتية لممعمميف العامميف في المؤههة التعميمية.
 -الت نيل وفقال لآلثار والنتائ  المترت ة عمي ال راع: .6

  نل إلي نوعيف مف ال راع ىما: ال راع الننا   وال راع اليداـ.وي    
وىػػو ذلػػؾ ال ػػراع الػػذؼ يهػػاىـ فػػي تحهػػيف اخدا  وزكػػادة  -:Constructiveال ػػراع الننػػا   -أ 

الية المؤههة التعميمية   كنف يثير مدير المدرهػة التحػدؼ نػيف المعممػيف وأنػو هػوؼ يكػاف   فع 
 الحالي. أفضح مف يقدـ لو فطة لمعاـ الدراهي

وىػػو ذلػػؾ ال ػػراع الػػذؼ لػػو تػػنثير هػػمني عمػػي أدا  المعممػػيف  -:Destructiveال ػػراع اليػػداـ  -ب 
والمؤههػػة التعميميػػة   كػػنف يفػػص مػػدير المدرهػػة معمػػـ مػػا  اىتمامػػو ورعايتػػو وتاػػريعو دوف 
 قيػػػة المعممػػػيف عنػػػد إثػػػارة التحػػػدؼ نيػػػنيـ ممػػػا يكػػػوف لػػػو أثػػػر هػػػمني فػػػي تثنػػػيط ىمػػػـ امفػػػركف 

 لمتعاوف فيما نينيـ. وافتقادىـ
 
 

                                                           
9
رسالة  دة: دراهة ميدانية هتراتيرية مقترحة إلدارة ال راع نيف مديرؼ التعميـ العاـ والمارفيف التربوكيف  محافظة را هعود هعيد مهفر الهممي:(    (

 .66ص   2334 كمية الننات  رامعة عيف امس  دكتوراه ) غير منشورة(
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 -: Causes of Conflictثالثًا : أسباب الصراع 
تاػػػػمح المؤههػػػػات التعميميػػػػة كػػػػنؼ أنظمػػػػة ارتماعيػػػػة عمػػػػي  عػػػػديف أهاهػػػػيف ىمػػػػا : ال عػػػػد        

الاف ػػػي  عنا ػػػره  وال عػػػد التنظيمػػػي  مكوناتػػػو. وبتفاعػػػح ىػػػذيف ال عػػػديف مػػػد يحػػػدث عػػػدـ اتفػػػاؽ 
و راع نيف المرموعتيف. وتتعدد أه اب ال راع التػي تناػن فػي مفتمػل التنظيمػات اإلداركػة وكػرؼ 

( أنػػػػو مػػػػف الميػػػػـ رؤيػػػػة ال ػػػػراع كعمميػػػػة أو همهػػػػمة معقػػػػدة مػػػػف اخحػػػػداث أو Thomasتومػػػػاس)
التطػورات التػي تعكػس  مػرور الومػت أهػ ا ال فارريػة تػؤثر ت اعػال فػي مفتمػل مراحػح ال ػراع  كمػا 
يرؼ أف أحداث ال راع نيف المعممػيف تػنرـ عػف أحػداث مهػ قة ممػا يفمػق نتػائ  ومعطيػات ناترػة 

أهػػ اب ال ػػراع وريػػات نظػػر مت اينػػة  يمكػػف تقهػػيميا إلػػي ثػػالث  . ولمعممػػا  فػػي ت ػػنيل(1)عنػػو
 -عنا ر:

 الذؼ ي ل أه اب ال راع التنظيمي حهب المهتوؼ الذؼ يحدث فيو. -اخوؿ:  
 وىو الذؼ يعرض أه اب ال راع التنظيمي دوف ت نيل أو تفركق فيما نينيـ. -الثاني:  
ب اف ػية ) أؼ متعمقػة  ػالمعمميف دافػح في نل أه اب ال راع التنظيمي إلػي أهػ ا -الثالث : 

التنظػػيـ   وط ػػائعيـ الاف ػػية   والعالمػػات القائمػػة فيمػػا نيػػنيـ (  وأفػػرؼ تنظيميػػة ) ذات عالمػػة 
  التنظيـ (.

وهػػوؼ تتننػػي ال احثػػة وريػػة النظػػػر الثالثػػة لمػػا تقػػـو  ػػو مػػػف ف ػػح نػػيف أهػػ اب ال ػػػراع         
يمية كمكػاف لمعمػح  وبػيف أهػ اب ال ػراع الاف ػية الفا ة  الييكح التنظيمي في المؤههة التعم
 -الفا ة  المعمميف وهتقوـ  عرضيا كالتالي:

 :وىػػي اخهػػ اب التػػي تتعمػػق  اف ػػية المعممػػيف واإلداركػػيف دافػػح  -اخهػػ اب الاف ػػية
 المرتمع المدرهي وانفعاالتيـ ومركزىـ الوظيفي  وتتمثح فيما يمي:

فيػػػػرؼ الػػػػ عض أف أهػػػػ اب ال ػػػػراع تتكػػػػرر فػػػػي المنػػػػاخ بيػػػػر ال ػػػػحي لممؤههػػػػة التعميميػػػػة:  -
المؤههات التعميمية التي ياؾ المعمميف في دوافع  عضيـ ال عض  ممػا يولػد كراىيػة  عضػيـ 

 لألفر.
تعػػارض الػػدور: ينػػت  تعػػارض الػػدور مػػف الفػػرؽ نػػيف مػػا يؤديػػو مػػدير المدرهػػة أو المعمػػـ دافػػح  -

عػػارض ىػػي: عػػدـ فيػػـ الػػدور أو وظيفتػػو وبػػيف مػػا ياػػعر أنػػو يرػػب أف يؤديػػو. وأهػػ اب ىػػذا الت
الوظيفػػػػة  عػػػػدـ ورػػػػود توضػػػػيو دميػػػػق ليػػػػذا الػػػػدور  اخوامػػػػر المتعارضػػػػة مػػػػف المػػػػديركف إلػػػػي 
المعمميف  أع ا  العمح المتزايدة  عدـ الرضػا الػوظيفي. فكػح ىػذه اخهػ اب مؤديػو إلػي حػدوث 

 .(2) راع نيف مدير المدرهة أو المعمـ وبيف بيره

                                                           
(

1
) Jerald Greenberg & Robert A. Baron: Behavior in Organizations Understanding & Managing The Human Side 

of Work, (5 th Ed), Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1997, P. 429. 
2
 .273   ص1995  5اإلهكندركة  مركز التنمية اإلداركة  الط عة مدفح لننا  الميارات   -أحمد ماىر: الهموؾ التنظيمي( (
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ومفاىيـ فاطئة عف الطرؼ امفر أو ت رفات همنية متكػررة مػف ورود عواطل همنية موية:  -
 .(1)الطرؼ المقانح

تعػػارض اخىػػداؼ الاف ػػية: نرػػد أف كػػح معمػػـ لػػو أىػػداؼ وم ػػالو مػػد تتفػػق أو تفتمػػل مػػع  -
 .(2)بيره  وىذه اخىداؼ الاف ية تهنب تنامضال نيف المعمميف واإلداركيف دافح التنظيـ

ا المعمػػـ عػػف مومعػػو الػػوظيفي أو عػػف التعميمػػات والقػػوانيف الرضػػا الػػوظيفي: نرػػد أف عػػدـ رضػػ -
والموائو المتعمقة نوظيفتو ال ادرة إليو والمطموب تنفيذىا  مػد تػؤدؼ  ػالمعمـ إلػي عػدـ التعػاوف 
مع زمالئو أو إلي عدـ اتقاف العمح أو التغيػب أو التػنفير أو تػرؾ العمػح. وكػذلؾ فػعف النظػرة 

ممينػػػة  وعػػػدـ ااػػػراؾ المعممػػػيف فػػػي  ػػػنع القػػػرار مػػػد يػػػؤدؼ الدونيػػػة لممعمػػػـ وضػػػعل االنتمػػػا  ل
 المعمـ إلي عدـ الرضا عػف وظيفتػو. ممػا يرعػح المعمػـ فػي تػوتر دائػـ أو ال م ػاالة وكػح ىػذه 

. ومػػد ظيػػرا كالىمػػا أثنػػا  أفػػذ  را  (3)المظػػاىر يمكػػف أف تولػػد ال ػػراع مػػع المعممػػيف امفػػركف
 العينة عمي االهت انو.

ة: افػتالؼ ال ػفات الاف ػية مػف معمػـ إلػي  فػر دافػح المؤههػة تفاوت ال ػفات الاف ػي -
التعميمية: كالهف  والقيـ  والمعتقدات  والمهتوؼ التعميمي  والمهتوؼ الثقافي. يمكػف أف تكػوف 
م درال مف م ادر ال راع نيف المعمميف واإلداركيف. فالتفاوت في اخعمار مثالل ينان عنو ما 

 .(4)يهمي   راع اخرياؿ
يػػب الهػػيكولوري لمفػػرد: يفتمػػل المعممػػيف واإلداركػػيف مػػف حيػػث التركيػػب الاف ػػي لكػػح الترك -

مػػػنيـ  فمػػػنيـ مػػػف يميػػػح إلػػػي العدوانيػػػة وعػػػدـ التعػػػاوف مػػػع اخفػػػركيف  ومػػػنيـ مػػػف يميػػػح إلػػػي 
المعارضػػػة الدائمػػػة  ومػػػنيـ مػػػف يتميػػػز  حػػػده الط ػػػع والحهاهػػػية الزائػػػدة. اخمػػػر الػػػذؼ يرعػػػح 

 .(5)ف احتماؿ ظيور النزاعات أو ال راعات نينيـالتعامح معيـ  ع ال وكزكد م
افػػتالؼ اإلدراؾ: واإلدراؾ ىػػو مرموعػػة المعػػاني التػػي يعطييػػا المعمػػـ لمظػػواىر المفتمفػػة  ومػػد  -

تفتمل ىذه المعاني مف معمـ مفر  مما يهنب تفاوتال نيف المعمميف واإلداركيف و التالي يؤدؼ 
 .(6)إلي حدوث ال راع

 :وىي اخه اب التي تتعمق  الظروؼ التي تعمح فييا المؤههات  -اخه اب التنظيمية
 التعميمية  وكذلؾ اخهاليب واخنظمة التي تعمح نيا. ويمكف إيرازىا كاختي:

                                                           
9
تحميمية  مررع حهيف دمحم عمي عند الرازؽ: فعاليات االت اؿ التربوؼ  المدرهة الثانوية العامة في محافظة الريزة نرميوركة م ر العربية دراهة ( (

 .113هانق  ص

(
2
)Jerald Greenberg & Robert A. Baron: Behavior in Organizations Understanding & Managing The Human Side 

of Work, Op,Cit, , P. P. 381-382.  
3
  ص 1994  2عماف  اخردف  دار الفكر  الط عة في التنظيـ   الرماعة و الفرد مفاىيـ وأهس هموؾ –كامح دمحم المغربي: الهموؾ التنظيمي  ((

168. 
4
 . 237هوزاف دمحم الميدؼ  حهاـ إهماعيح ىي ة: إهتراتيرية مقترحة إلدارة ال راع التنظيمي في المؤههات التعميمية  مررع هانق  ص(     (

5
 .167مفاىيـ وأهس  عماف  مررع هانق  ص –كامح دمحم المغربي: الهموؾ التنظيمي ( (

6
 .199   ص  2333   3دراهة الهموؾ اإلنهاني الفردؼ والرماعي  عماف  دار الاروؽ  الط عة  -دمحم ماهـ القركوتي: الهموؾ التنظيمي ((
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تعارض اخىداؼ: لكح مؤههة تعميمية عدة أىداؼ يهعي المعمموف فييا إلي تحقيقيا  إال أف  -
المفتمفػػػة دافػػػح المؤههػػػة التعميميػػػة  ىػػػذا ال يمنػػػع ورػػػود أىػػػداؼ فرعيػػػة لألمهػػػاـ والمرموعػػػات

 .(1)فتكوف هن ال لورود ال راع نيف المعمميف والرماعات
التنػػافس عمػػػي المػػوارد: وكتحقػػػق فػػػي المؤههػػات التعميميػػػة التػػي تعػػػاني مػػػف نػػدرة فػػػي مواردىػػػا  -

المالية  أو ضيق المهاحة  أو ممػة فػي عػدد المعممػيف. اخمػر الػذؼ يػؤثر عمػي تحقيػق أىػداؼ 
تعميميػػة  وكفمػػق  ػػراع نػػيف أفرادىػػا الػػذيف يتنافهػػوف لمح ػػوؿ عمػػي ىػػذه المػػوارد المؤههػػة ال

 .(2)المحدودة
العالمات المت ادلة: وتعني التدافح نيف اخناطة المدرهية أؼ نػيف المعممػيف واإلداركػيف دافػح  -

المؤههػػػة التعميميػػػة    معنػػػي أف كػػػح معمػػػـ يعتمػػػد عمػػػي اخفػػػر فػػػي القيػػػاـ نناػػػاطو أو تحقيػػػق 
 -االعتماد المتػراكـ أو الماػترؾ -: االعتماد المت ادؿ(4)  ولالعتماد ثالثة أاكاؿ ىي(3)أىدافو

. ومف ثـ ترؼ ال احثة أف عممية االعتماد المت ادؿ مد تكوف مف (5)االعتماد المتتا ع -الماترؾ
مػػػػف أىػػػػـ م ػػػػادر ظيػػػػور ال ػػػػراع التنظيمػػػػي فػػػػي المؤههػػػػة التعميميػػػػة  هػػػػنب تػػػػدافح الميػػػػاـ 

 نظرال لالحتكاؾ الم اار  العديد مف اخطراؼ.والمهئوليات نيف المعمميف 
عدـ تحديد المهئوليات  اكح دميق: يتهنب عدـ التحديد الواضو لمهمطات والمهئوليات  -

الوظيفية الفا ة  المعمميف واإلداركيف في حدوث ال راع دافح المؤههة التعميمية  وذلؾ 
في أدا  العمح أكثر مف عندما تتدافح االفت ا ات نيف المعمميف وفا ة عندما ياترؾ 

. (6)إدارة واحدة. حيث يفتمل المعمميف في اخىداؼ واالتراىات والقيـ وأهاليب إدارة العمح
مما يرعميـ في حيرة مف أمرىـ وكؤدؼ إلي بموض اخدوار  وكرعميـ بير مادركف عمي 

. (7)لعمحالت رؼ والعمح عمي الورو ال حيو  و التالي يثير الفالفات والنزعات مع زمال  ا
. كما يؤدؼ عدـ تحديد المهئوليات  اكح دميق إلي عدـ القدرة عمي اتفاذ القرار (7)لعمحا

المناهب في الومت المناهب مما يعيق العممية التعميمية  و التالي يكوف ذلؾ هن ال لم راعات 
. ولألهل فعف ىذا الهنب ظير رميال في اخونة (8)والفالفات نيف زمال  العمح المدرهي

س عمي مهتوؼ المعمميف نح عمي مهتوؼ ايوخ المعاىد والمورييف نح والمناطق اخفيرة لي
                                                           

9
 . 233هتراتيرية مقترحة إلدارة ال راع التنظيمي في المؤههات التعميمية  مررع هانق  ص  الميدؼ  حهاـ إهماعيح ىي ة: اهوزاف دمحم( (

(
2
)Richard L. Daft: Understanding the Theory and Design of Organizations, Thomson South – Western, Australia, 

2007, P. 365. 
(

3
) Bush, T.: Theory of Educational Management, London: Harber Row Publisher.1986, P. 239. 

(
4
) Kizlik, Robert. : Classroom and Behavior Management, U.S.A: university of New Orleans, 1999, P.398. 

(
5
)Maccabe, P.: The Role of the School Principal, Op.Cit, 

                            Available at (http|| www. Paperwriters.com) accessed at 9|2011 
6
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 . 53 – 52  ص  2331كمية االمت اد  رسالة ماجستير ) غير منشورة (، 
1
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1
 . 234هتراتيرية مقترحة إلدارة ال راع التنظيمي في المؤههات التعميمية  مررع هانق  ص الميدؼ  حهاـ إهماعيح ىي ة: ا هوزاف دمحم ((
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التعميمية فميس ىناؾ تحديد واضو لحدود المهئوليات و التالي القدرة والهرعة عمي اتفاذ 
 .-ظير أثنا  تطنيق االهت انو –القرارات 

أو معممػيف  راع المتف  يف: ويحدث ىذا ال ػراع نػيف المتف  ػيف هػوا  أكػانوا مػديركف  -
كما يحدث نيف بير المتف  يف مما ياعر المعمميف  اإلح اا ترػاه مػديركيـ  أو عنػد عػدـ 
ورػػػود منػػػوات ات ػػػاؿ نيػػػنيـ ممػػػا يػػػؤدؼ  الت عيػػػة إلػػػة افتقػػػاد المعممػػػيف لمتقػػػدير  وعػػػدـ وال ىػػػـ 
لممػػػديركف أو لممؤههػػػة التعميميػػػة نػػػح يكػػػوف والئيػػػـ لتف  ػػػاتيـ ممػػػا يػػػؤدؼ إلػػػة العديػػػد مػػػف 

 .(1)ت نينيـال راعا
أنظمة الرما ة التنظيمية: تعتنػر أنظمػة الرما ػة فػي منظمػات العمػح مػف أىػـ الم ػادر الرئيهػة  -

لم ػػراع دافػػح المؤههػػة التعميميػػة  وتتمثػػح فػػي ورػػود  عػػض مػػديرؼ المػػدارس الػػذيف يعتمػػدوف 
  حيػػث ال يرػػب (2)عمػػي الهػػمطة والػػتحكـ الفػػردؼ لمرما ػػة عمػػي المعممػػيف واإلداركػػيف امفػػركيف

عمي المدير أف يفػرض الرما ػة فرضػال عمػي المعممػيف  المؤههػة التعميميػة   وأف يعػاونيـ عمػي 
تكوكف فرؽ عمح وكتـ تنفيػذ  رائيػا  ويكػوف عمػح المػدير ىػو توريػو الرما ػة التػي فرضػتيا ىػذه 
الفػػرؽ عمػػي نفهػػيا. إال أنػػو أثنػػا  تطنيػػق االهػػت انو نمحػػع أف أكثػػر الع ػػارات التػػي حػػازت عمػػي 

يضع م محة العمح في ممة اخولويات في هنيح  دير العينو ىي ع ارة اإلر ار  ننو يأعمي تق
  وتظير الماكمة أكثر عندما تحػاور المعممػيف فترػد أنيػـ مقتنعػيف ومػؤمنيف  ػنف حح ال راعي

 ىذا يعد مف أىـ مياـ ومهئوليات ايخ المعيد.

دافح المؤههػة التعميميػة كػالتغيير التغيير اإلدارؼ: إف التغيير اإلدارؼ في المنا ب اإلداركة  -
مف وظيفة وكيح إلي مدير مدرهػة أو مػف معمػـ إلػي معمػـ أوؿ. مػد يهػنب  عػض اإلربػاؾ نػيف 
المعمميف دافح المؤههة التعميميػة   اخمػر الػذؼ يػؤدؼ إلػي حػدوث ال ػراعات نػيف اإلداركػيف 

 ( 3)والمعمميف أو دافح  عضيـ ال عض
اؿ: والذؼ ينت  عنو نقص فػي المعمومػات الضػروركة  أو في نظاـ المعمومات ومااكح االت  -

عنػػد التفهػػيرات المفتمفػػة لممعمومػػات  أو فػػي حػػاؿ اعطػػا  معمومػػات فاطئػػة تػػؤدؼ إلػػي مػػرارات 
 .(4)بير  ائ ة
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كميػػة الترػػارة   رسااالة دكتااوراه )غياار منشااورة(،ننيػػح عنػػد المػػنعـ دمحم عنػػد المطمػػب:  نمػػوذج مقتػػرح إلدارة ال ػػراع فػػي اػػركات المقػػاوالت  القػػاىرة  ( (

 .53  ص 2333رامعة عيف امس  
2
  296  ص  1995 – 1415رة العامة  منظور كمي مقارف  الركاض  مناورات معيد اإلدا –نا ر دمحم العديمي: الهموؾ اإلنهاني والتنظيمي ( (

3
 .236 - 235مؤههات التعميمية  مررع هانق  صهوزاف دمحم الميدؼ  حهاـ إهماعيح ىي ة: إهتراتيرية مقترحة إلدارة ال راع التنظيمي في ال( (
4
ة  مررع حهيف دمحم عمي عند الرازؽ: فعاليات االت اؿ التربوؼ  المدرهة الثانوية العامة في محافظة الريزة نرميوركة م ر العربية دراهة تحميمي( (
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عالمة مدير المدرهة  المعمميف: ىناؾ  عض الهػمنيات التػي تظيػر فػي عالمػة مػدير المدرهػة  -
 (1) المعمميف  تتضو فيما يمي:

اهػػػتفداـ  عػػػض مػػػديرؼ المػػػدارس لػػػنمط القيػػػادة الديمقراطيػػػة  ػػػال ضػػػوا ط أو حػػػدود حتػػػي  .1
ي ػػ و نمػػط ترهػػمي. وكػػذلؾ اهػػتفداـ  عػػض المػػديركف لمػػنمط االهػػتندادؼ التهػػمطي الػػذؼ 

 ينفر المعمميف مف العمح دافح المؤههة التعميمية.
القواعػػد والمػػوائو تركيػػز  عػػض المػػديركف فػػي العمػػح اإلدارؼ عمػػي اخمػػور المتعمقػػة  حرفيػػة  .2

و نعماؿ الهكرتاركة والمهائح اإلداركة أكثر مف اىتماميـ  العالمات اإلنهانية المؤثرة في 
 أدا  المعمميف دافح المؤههة التعميمية.

عدـ إاراؾ المديركف لممعمميف وا عطائيـ حق المااركة في اتفاذ القرارات المفتمفة دافػح  .3
 في الوضع العاـ لمتعميـ. المؤههة التعميمية   أو إندا   رائيـ

اليػػػة  عػػػض مػػػديرؼ المػػػدارس فػػػي التعامػػػح مػػػع المعمػػػـ الكهػػػوؿ  والمعمػػػـ القػػػديـ   .4 عػػػدـ فع 
والمعمػـ الحػػديث  والمعمػػـ بيػػر الػػديمقراطي  والمعمػػـ الػػذؼ يعػػارض  والمعمػػـ بيػػر الرابػػب 

 في التدركس  والمعمـ المتذمر.
اليتيػا ممة االرتماعات المدرهػية نػيف اخعضػا  العػامميف فػي  .5 المؤههػة التعميميػة وعػدـ فع 

 ربـ أىمية االرتماعات المدرهية إلندا  الرأؼ فيما يفص العممية التعميمية.
حرػػـ المؤههػػة التعميميػػة: ٌيزكػػد حرػػـ المؤههػػة التعميميػػة وعػػدد  ػػفوفيا مػػف تعقػػد تاػػكيالت  -

الت نػػيف أمهػػاميا  وتطػػور المػػوائو والتعميمػػات لمهػػيطرة عمػػي هػػموؾ معممييػػا  وتحديػػد االت ػػا
اخمهاـ المفتمفة  وفي الغالب ال يتـ التػنثير عمػي الهػموؾ والعالمػات فػي اخمهػاـ  مػا يضػمف 
االتفػػاؽ فيمػػا نينيػػا  كمػػا أف التهمهػػح اليرمػػي فػػي المؤههػػة التعميميػػة يػػؤدؼ إلػػي افػػتالؼ فػػي 

 .(2)القوة والهمطة نيف اخمهاـ
 لعمح نيا را عال: اهتراتيريات إدارة ال راع التنظيمي وأهاليب ا

نػػػػدأ اهػػػػتفداـ مفيػػػػوـ إدارة ال ػػػػراع التنظيمػػػػي واضػػػػحال فػػػػي كتا ػػػػات اإلدارة فػػػػالؿ العقػػػػديف       
الماضػػييف عاكهػػال االىتمػػاـ المتزايػػد مػػف منػػح اإلدارة المدرهػػية  ال ػػراعات التنظيميػػة و ثارىػػا عمػػي 

مي ال ػراع أو منػع كفا ة اخدا  الكمي لممؤههة التعميمية   ف عد أف كاف يهتفدـ تعنير القضا  ع
   Managementأ  و يهتفدـ امف تعنير إدارة ال راع  Conflict Preventingال راع    
Conflict أو معالرتو والتعامح معوMandling  Conflict . 
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ومػػػف ث ػػػـ فػػػعف إدارة ال ػػػراع ىػػػي ي اخهػػػاليب اإلداركػػػة التػػػي تقػػػوـ نيػػػا اإلدارة المدرهػػػية         
لمعالرػػة ماػػكالت ال ػػراعات هػػوا  عمػػي مهػػتوؼ المعمػػـ أو المعممػػيف واإلدارات أو حتػػي عمػػي 

. وتيػػػدؼ إلػػػي اهػػػتفداـ اخهػػػاليب (1)مهػػػتوؼ التنظيمػػػات امفػػػرؼ التػػػي تتعامػػػح معيػػػا اإلدارة ي 
إلدارة ال راع  عيػدال عػف اخىػوا  الاف ػية والهػمطة النيرومراطيػة حتػي يمكػف االهػتفادة العممية 

مف نتائرو اإليرانية التي تنعكس ندورىا عمي رودة العممية التعميمية. وتتطمػب معالرػة ال ػراع 
اخولػػي: أف يكػػوف مػػادرال عمػػي التاػػفيص -مػػف مػػدير المدرهػػة ورػػود مرمػػوعتيف مػػف الميػػارات:

اب ال ػػراع وافتيػػار االهػػتراتيرات المالئمػػة إلدارتػػو. والثانيػػة: أف يكػػوف مػػادرال عمػػي الػػدميق خهػػ 
التهػػوية الفعالػػة لم ػػراعات التفاعميػػة نػػيف المعممػػيف  طركقػػة تحػػح الماػػكالت اخهاهػػية وال تضػػر 

. كمػا يهػاعده فػي عمميػة إدارتػو لم ػراع وضػع (2)العالمات التفاعميػة نػيف المعممػيف المت ػارعيف
ية واضػحة مػف أرػػح الكاػل عػف أفضػح الهػػنح الهػتفداـ المػوارد واإلمكانػات المتاحػػة  اهػتراتير

. (3)ولمتغمػػب عمػػي ال ػػعو ات والمعومػػات المحيطػػة وذلػػؾ لتػػنميف الو ػػوؿ إلػػي اليػػدؼ المحػػدد
 -:(4)وىناؾ عدد مف العنا ر والهمات التي ين غي أف تتوافر في ىذه اإلهتراتيرية مف أىميا

 وضوح اخىداؼ. -
 المتغيرات والمعومات التي تعترض تحقيق اليدؼ.تحديد  -
 اتفاذ القرار أو القدرة عمي االفتيار والمفاضمة نيف الندائح المفتمفة. -
أف تهتوعب كح ما ىو رديد  حيث تكوف مرنة وتترؾ مراؿ لممهتويات اإلداركة لىنػداع  -

 والترديد.
متوهػػطة  م ػػيرة (  أف تكػػوف اإلهػػتراتيرية مرنػػة المػػدؼ  قػػدر مناهػػب فتكػػوف ) طوكمػػة  -

 اخرح.
و التػػػالي فػػػعف مػػػدير المدرهػػػة يقػػػوـ نػػػعدارة ال ػػػراع دافػػػح مؤههػػػتو التعميميػػػة وفػػػق مرموعػػػة مػػػف 

 االهتراتيريات اإلداركة مف نينيا ما يمي:
 وتنقهـ إلي -اهتراتيريات إدارة ال راع في المؤههات التعميمية: -أ 
 -اهتراتيريات إدارة ال راع الذاتي: .0

وب محػػدد يمكػػف أف يهػػتفدمو مػػدير المدرهػػة إلدارة ال ػػراع الػػذاتي أو الفػػردؼ ال يورػػد أهػػم      
والػػذؼ ياػػمح: ي  ػػراع الػػدور   و ػػراع اليػػدؼ ي المػػذيف تػػـ التطػػرؽ ليمػػا ضػػمف أاػػكاؿ ال ػػراع   
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 .28ص    مررع هانق إلدارة ال راع في اركات المقاوالت  ننيح عند المنعـ دمحم عند المطمب: نموذج مقترح( (
2
ينية لىدارة  دافيد وكتوف  تيـ كاميروف: اإلدارة والقيادة العالمات والتفاعح اإليراني تررمة: دمحم محمود عند الحميـ  القاىرة  مركز الفنرات الم( (

 . 367  ص  2331
(

3
)Moyer, Mart: Conflict Management – the Free library. 

                            Available at (http|| www. free online libray.com) accessed at 3|2009. 
4
  مررع هعود هعيد مهفر الهممي: إهتراتيرية مقترحة إلدارة ال راع نيف مديرؼ التعميـ العاـ والمارفيف التربوكيف  محافظة ردة: دراهة ميدانية( (
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وذلؾ خف اف ية المعمـ وأهموب تعاممو مع المعمميف امفركيف تعتنػراف مػف المتغيػرات الاػرطية 
هػػتراتيريات التػػي يمكػػف اهػػتفدميا إلدارة ىػػذا ال ػػراع. فػػيمكف لممعمػػـ أف التػػي تػػؤثر عمػػي تمػػؾ اال

يمرػػن إلػػي اهػػتفداـ وهػػائح دفػػاع هػػيكولورية دوف أف يػػدرؾ ذلػػؾ مػػع أنػػو مػػف الهػػيح عميػػو تميػػزه 
لألفػػركيف حينمػػا يهػػػتفدميا   حيػػث تنػػدو ىػػػذه الوهػػائح وكننيػػػا رػػز ال رئيهػػال مػػػف اف ػػيتو وىػػػذه 

  -همي  الميكانزمات الدفاعية ىي :الوهائح الهيكولورية أو ما ي
الهمو: يويعني تنقية الدوافع الغركزكة مف الغضب والمااعر العدوانية  والتفكير  طركقة  -

تقانوي  .(1)إيرانية  مما يدفعو إلي التركيز عمي إنراز العمح وا 
التعويض: ي فعندما يدرؾ المعمـ ورود م ور في ميارة مف الميارات التي يرب أف  -

ومد يكوف ىذا الق ور ىو الهنب في تعرضو لم راع الذاتي  فيحاوؿ تعويض يمتمكيا 
 .(2)ذلؾ نعث ات دررة عالية مف الكفا ة في مراؿ  فري

االنهػػػحاب: مػػػدي ينهػػػحب المعمػػػـ نتيرػػػة ال ػػػراع الػػػذاتي وكترنػػػب المعممػػػيف المتهػػػننيف فػػػي  -
لتو ػػح إلػػي حػػح   ومػػف المحتمػػح أف يػػؤدؼ ذلػػؾ إلػػي زكػػادة حػػدة ال ػػراع وعػػدـ ا(3)ال ػػراعي 

 لو.
التنركػػر: ويعنػػيي فمػػق المعمػػـ لهػػن ال مقنػػوالل ارتماعيػػال لتنركػػر هػػموكو نػػدالل مػػف إنػػدا  الهػػنب  -

  فقد يعزؼ المعمػـ ال ػراع الػذؼ ياػعر  ػو إلػي هػنب  فػر بيػر الهػنب (4)الحقيقي لم راعي 
 الحقيقي.

ا أو إل ػػاؽ اإلهػػقاا : وىػػو طركقػػة لمػػتفمص مػػف الاػػعور  الفاػػح أو الػػذنب ي وذلػػؾ نعهػػقا -
 .(5)المفاوؼ والرب ات واخفكار بير المقنولة ارتماعيال  معمـ  فري 

ومف ث ـ يتضو لنا مف فالؿ العرض الهانق خىـ اهتراتيريات إدارة ال راع الذاتي لدؼ          
المعمـ أف أهموبي يالتعويض   والهموي مف اخهاليب اإليرانية خنيما يدفعاف المعمـ إلي التفكير 

 ات  طركقة إيرانية. مف فالؿ اىتمامو  عممو وتطوكر ميارتو في العمح لتعويض النقص واث
وروده . نينما تعد أهاليب ياالنهحاب  والتنركر  واإلهقاا ي مف اخهاليب الهمنية  خنيا تدفع 

 المعمـ إلي اليروب مف الماكمة الحقيقية وعدـ الهعي لمواريتيا والتغمب عمييا.
 
 

                                                           
(1) Conflicts management Introduction Webster's Dictionary, Available at (http|| www.  downloads.cas.psu.edu) 

accessed at 9|2011. 

(2) Conflict Management. Available at (http|| www. guide.couchdb.org) accessed at 9|2011. 

(3) Conflict Management Services Available at (http||www.truenorthlearning.com) accessed at 9|2011. 

(
4
)Emerald | International Journal of Conflict Management information. Available 

at(http||www.emeraldinsigt.com) accessed at 9/2011. 
(

5
)Conflict Resolution — National Crime Prevention CouncilL.  

                            Available at (http||www.ncpc.org/topics/conflict-resolution) accessed at 9|2011. 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=conflict%2Bmanagement&source=web&cd=12&ved=0CC8QFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fdownloads.cas.psu.edu%2Fleadership%2Fpdf%2Fconflictmanagement.pdf&ei=_tSETtrQHomAhQf6kqHpDA&usg=AFQjCNHJfTeZbqe-V6LlgCwAs_i5Js3aBA
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=conflict%2Bmanagement&source=web&cd=14&ved=0CEEQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fguide.couchdb.org%2Fdraft%2Fconflicts.html&ei=_tSETtrQHomAhQf6kqHpDA&usg=AFQjCNEh_jOzbdKKK7TKj0rHN2hEayJ6QA
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=conflict%2Bmanagement&source=web&cd=16&ved=0CFMQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.truenorthlearning.com.au%2Fprograms%2Fconflict-management-services.php&ei=_tSETtrQHomAhQf6kqHpDA&usg=AFQjCNH2q4NJZ5PuvSPK49qPhOaJ8IsCzA
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=conflict%2Bmanagement&source=web&cd=18&ved=0CGQQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.emeraldinsight.com%2Fproducts%2Fjournals%2Fjournals.htm%3Fid%3Dijcma&ei=_tSETtrQHomAhQf6kqHpDA&usg=AFQjCNFvTDWDb3JhaublNvgmNgiY1RuI0w
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=conflict%2Bmanagement&source=web&cd=22&ved=0CC8QFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ncpc.org%2Ftopics%2Fconflict-resolution&ei=mOCETv6SEsPChAfD8vntDA&usg=AFQjCNFLn2bGkYU6GMFG18uaN0hmT6wzOg
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 -اهتراتيريات إدارة ال راع نيف اخفراد: .1
 ىي:وت نل ىذه االهتراتيريات إلي ثالثة مرموعات رئيهة 

 -المرموعة اخولي: اهتراتيريات تتعمق نعيراد أىداؼ عامة وماتركة:
 معني تنمية مرموعة مف اخىداؼ والموضوعات الماتركة والهممية  التي ال يمكف تحقيقيػا      

إال نتعػػاوف كػػالل مػػف المعممػػيف واإلداركػػيف فػػي المدرهػػة. والتػػي ال يمكػػف لاػػفص مػػنيـ أف يحققيػػا 
راد أرضية ماتركة أو أىػداؼ عامػة ماػتركة تهػتفيد منيػا اخطػراؼ المت ػارعة . فيعد إي(1) مفرده

 أهاهال ريدال لتحديد نقطة الند  في حح ال راعات المورودة دافح المؤههة التعميمية. 
 -المرموعة الثانية: اهتراتيريات تتعمق  اهتفداـ اتراىات ىيكمية لحح ال راعات:

تعمح ىػذه االهػتراتيريات   ػفة أهاهػية عمػي إدارة ال ػراع مػفي فػالؿ تنػديح وتغييػر حرػـ       
ال ػػراع الػػذؼ يعانيػػو المعممػػيف أفػػراد التنظػػيـ عػػف طركػػق: تحهػػيف فاعميػػة التنظػػيـ   وتغييػػر  عػػض 

. مثػػػػح: نظػػػاـ االت ػػػاالت  ت ػػػػنيل الوظػػػائل  تحميػػػػح (2)ف ػػػائص الت ػػػميـ الييكمػػػػي لمنظػػػاـي 
ادة التنظػػيـ  وبيػػر ذلػػؾ مػػف أمػػور تنظيميػػة يمكػػف أف تهػػيـ فػػي معالرػػة ال ػػراع. ممػػا الميػػاـ  إعػػ

يعني أف ىذا المدفح يحاوؿ  اهتمرار التغيير والتطوكر في الييكح التنظيمي ومراكز الضعل فيو 
والتػػي تػػؤدؼ إلػػي ناػػوب ال ػػراع. كمػػا تعتمػػد أهػػاليب ىػػذا المػػدفح عمػػي الييكػػح اإلدارؼ لممدرهػػة 

 :(3) راعات  وتتمثح ىذه االهتراتيريات فيكوهيمة لحح ال
رفع الماكمة التي هننت ال راع نيف القهميف أو اإلدارتيف إلي مهػتوؼ إدارؼ أعمػي أو إلػي  -

 المدير المهئوؿ عنيما معال.
تقميح االعتمادية نيف الوحدات المت ارعة ودم  ىذه الوحدات إف أمكف. فمف الممكف دم   -

ة  وذلؾ لتففيل حػدة ال ػراعات فيمػا نيػنيـ   حيػث ي ػ و وحدتيف أو أكثر في وحدة واحد
 ىدفيـ واحد وتحت ميادة واحدة وكف ص ليـ موارد محددة. 

وتػػرؼ ال احثػػة ورػػود تنظػػيـ بيػػر الرهػػمي ربمػػا يكػػوف مػػف أفضػػح الطػػرؽ لحػػح ال ػػراع نػػيف        
. حيػػث تهػػتطيع الوحػػدات التنظيميػػة  المؤههػػة التعميميػػة   أو نػػيف المؤههػػة التعميميػػة والمعممػػيف

اإلدارة عػػػف طركػػػق التطػػػوكر التنظيمػػػي مهػػػاندة المعممػػػيف والتغييػػػر مػػػف هػػػموكياتيـ الهػػػيئة ورؤيػػػة 
الماػػكمة عمػػي حقيقتيػػا  وتننييػػا لمقػػيـ الفعالػػة. كمػػا تهػػتطيع مػػف فػػالؿ ىػػذه االهػػتراتيرية تطػػوكر 

العمػح دافػح  مدرات وميارات المعمميف  ما يهاعدىـ عمي زكادة مهتويات أدائيـ وتطػوكر عالمػات
 :(4)المؤههة التعميمية. وكرؼ ال عض أف اهتفداـ اإلدارة ليذا اخهموب يعمح عمي

                                                           
9
 . 245هوزاف دمحم الميدؼ  حهاـ إهماعيح ىي ة: إهتراتيرية مقترحة إلدارة ال راع التنظيمي في المؤههات التعميمية  مررع هانق  ص ( (

2
 . 243دمحم حهف العمايرة: م ادغ اإلدارة المدرهية  مررع هانق  ص ( (

3
 . 66ايركف موهي عمي نركمو:  راعات العمح المينية في المكت ات الرامعية  القاىرة الكنرؼ : دراهة ميدانية  مررع هانق  ص ( (

4
رسالة دراهة ميدانية   –حمد محمود مفتار: العوامح المحددة إلدارة ال راع التنظيمي في المهتافي الرامعي لرامعة مناة الهويس  اإلهماعيمية أ(   (

 .91  ص 2333اإلهماعيمية  كمية الترارة  رامعة الهويس   ستير ) غير منشورة (،ماج
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إناا  مناخ  حي دافػح المؤههػة التعميميػة مػف فػالؿ ناػرىا وتننييػا لمقػيـ الهػميمة نػيف  -
 المعمميف.

 تغيير اتراىات المعمميف أو تعديميا أو ت حيحيا. -
 وتطوكره.تييئة الييكح التنظيمي لمعمح  مرونة  -
 تطوكر انهياب العمح  التغير التكنولوري. -
 تنمية التفكير اإلنداعي واالهتفادة مف اخفكار الحية التي يتو موف إلييا. -

وكرؼ فنرا  التطوكر التنظيمي أف مثح ىذا التطػوكر ين غػي أف ياػمح كػح إدارات وأمهػاـ          
المؤههػػػػة التعميميػػػػة  ونظميػػػػا المفتمفػػػػة كممػػػػا أمكػػػػف ذلػػػػؾ. وأف الوحػػػػدات التػػػػي يمكػػػػف أف ياػػػػمميا 

 اخفراد  الييكح  المياـ  التكنولوريا.  -:(1)التطوكر تتمثح في
 -يات هموكية لحح ال راعات:المرموعة الثالثة: اهتراتير

تعتمػػػد ىػػػذه االهػػػتراتيرية عمػػػي العن ػػػر ال اػػػرؼ فػػػي إدارة ال ػػػراعات  معنػػػي أنػػػو يحػػػاوؿي        
الية التنظيـ عف طركػق مرموعػة مػف الناػاطات التػي تيػدؼ إلػي تنميػة أعضػا  التنظػيـ  تحهيف فع 

مفتمػػل أهػػاليب معالرػػة  حيػػث يتمكنػػوا مػػف تعػػديح هػػموكياتيـ واتراىػػاتيـ   كمػػا تمكػػنيـ مػػف تعمػػـ 
   والموامل التي تهتفدـ فييا ىذه اهتراتيريات تؤتي نثمارىػا المررػوة .  (2)ال راع نيف المعمميفي

 -وكندرج أهفح ىذه المرموعة  عض االهتراتيريات ىي:
 Forcingاإلر ار  (1

   Competition  ويهػػػميو أفػػػروف المنافهػػػة  Dominatingويهػػميو الػػػ عض الييمنػػػة          
ىو أحد االهتراتيريات التي يمرن إلييا مدير المدرهػة لتففػيض أو حػح ال ػراع وفػق مػا يػراه دوف و 

النظػػر إلػػي  را  المعممػػيف المت ػػارعيف ورب ػػاتيـ  حيػػث يترػػو مػػدير المدرهػػة إلػػي اهػػتفداـ القػػوة 
والهيطرة في حهـ وت فية  عض ال راعات دافح المدرهة هوا  نيف المعمميف و عضيـ الػ عض 

 .(3)نيـ وبيف اإلدارة أو ني
وتقوـ فمهفة ىذه االهػتراتيرية عمػي محاولػة مػدير المدرهػةي تحقيػق م ػمحتو الذاتيػة   ػرؼ      

ر ػار المعممػيف (4)النظر عف م الو امفركيف فينظر لم راع مف منطمق المكهب أو الفهارةي   وا 
 طػرؼ ممػا يفمػق -اخولويػاتيضػع م ػمحة العمػح فػي ممػة  –لالمتثػاؿ لوريػة نظػره ومقترحاتػو 

                                                           
9
 .99المررع الهانق  ص ( (

2
 . 243دمحم حهف العمايرة: م ادغ اإلدارة المدرهية  مررع هانق  ص ( (

3
 .486هيد دمحم راد الرب: الهموؾ التنظيمي موضوعات وترارـ و حوث إداركة متقدمة  مررع هانق  ص( (

4
  ص 1995   4  العدد 34مرمة اإلدارة العامة  المرمد    المتحدة العربية اإلمارات دولة في التنظيمي ال راع إدارة اهتراتيريات دمحم زايد: عادؿ( (

531   532 . 
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 تحػح ال هػتراتيرية يه االولػذلؾ فػعف ىػذ لهػمطة أمػوػ. الفضػوع عمػة أرنػر فاهػر و فػر را ػو 
 . (1)الهطوي تحت كامنال  وترعمو تضغطو نح بال ال  ال راع

وعمي الربـ مف أف ىذه االهػتراتيرية تقػوـ عمػي اإلر ػار إال أنػو مػد ي ػمو فػي أحػد الموامػل      
 :(2)التالية

عنػػدما يتطمػػب المومػػػل اتفػػاذ مػػرارات هػػػركعة  اػػنف عمػػح حاهػػػـ وحيػػوؼ  النهػػ ة لممؤههػػػة  -
 التعميمية   وفي الحاالت الطارئة  وعند ظيور مؤارات فطر عمي المؤههة التعميمية.

في القضػايا الحيويػة التػي ت ػب فػي م ػمحة المؤههػة التعميميػة وتتعمػق  اهػتقرارىا  وذلػؾ  -
 لممحافظة عمي اهتقرارىا.

 د المعمميف الذيف يندوف هموكال بير هوؼ تراه المؤههة التعميمية.ض -
 في القضايا الميمة حيث اخعماؿ بير المنلوفة التي تحتاج إلي اعادة االنض اا. -
عندما يترؾ حركة وومت لحح وتهوية ال راعات نيف المعمميف و عضيـ دوف تدفح اإلدارة  -

 ثـ تفاح ىذه اخطراؼ في حح ال راع.
 :(3)وكترتب عمي اهتفداـ ىذه االهتراتيرية ما يمي       

زكادة الضغوا والتوترات التي يتعرض ليا المعمموف مما يؤدؼ إلػي التػنثير عمػي هػموكياتيـ  -
 وا  انتيـ  االكتئاب واإلح اا والينس.

 زكادة حرـ التكتالت وتوحد المعمموف والرماعات ضد إدارة المدرهة. -
 اومة والعدا  مف رانب المعمميف.المزكد مف العناد والمق -

 Avoidingالترنب  (2
وىو أحد اهتراتيريات التعامح مع ال راع  ويطمق عميو عدة مهميات منيا االنهحاب أو         

التحااي  وفيو يتفمص مدير المدرهة مف ال راع عف طركق إنكار وروده أو تراىمو وتحاايو 
انتاار الاعور  الغضب واإلح اا. فيتراىح نيدؼ الحفاظ عمي ترانس المدرهة ومحاولة منع 

مهن ات ال راع  الربـ مف الهماح  اهتمرار ال راع ذاتو عمي أمح أف يتحهف المومل أو 
  .(4)ال راعي إدارة مف االنهحاب أو لمتيرب يتالاي ال راع. و التالي فيو يعد يعممية

                                                           
9
   1998العامة   اإلدارة الركاض  معيدهإدارتيا   كيفية و نتائريا م ادرىا و لدراهة اامح مني  :العمح ضغوا : ىيراف نف أحمد نف الرحمف عند( (

 . 396ص 

(
2
) Robert P. Vecchio: Organization Behavior Core Concepts, (4

th
 Ed), the Dryden Press, New York, 2000, P.245. 

3
دراهة ميدانية  مررع  - اإلهماعيميةأحمد محمود مفتار: العوامح المحددة إلدارة ال راع التنظيمي في المهتافي الرامعي لرامعة مناة الهويس ( (

 .83هانق  ص
4
 . 393إدارتيا  مررع هانق   ص  كيفية و نتائريا م ادرىا و لدراهة اامح مني  -  العمح ضغوا :ىيراف نف أحمد نف الرحمف عند( (
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تراىمو لم راع ورفضو لو رفضال  أو عمي اىماؿ مدير المدرهةوتقـو فمهفة ىذه االهتراتيرية      
تامال  وأفذه لمرانب الدفاعي  كما يالحع هعي أحد المعمميف مف أطراؼ ال راع إلي كنت 

فماده كي ينتيي ل الحو.   ال راع وا 
وىناؾ عدة  ػور يهػتطيع المعممػوف اهػتفدميا لترنػب ال ػراع وذلػؾ عػف طركػق: ال ػمت       

وترنب هاحة ال راع أو رفض إعطا  أؼ أرو ة. كما أنيـ  أو تغيير موضوع ال راع أو المغادرة
فػػعف يترننػػوف ال ػػراع نفهػػيال نتراىمػػو عنػػدما يناػػط أو رفػػض ورػػوده ومنعػػو مػػف الظيػػور. و التػػالي 

 يتميز  اىتماـ مميح  اخفراد واإلنتاج.ىذه االهتراتيرية 
فػػػي أحػػػد الموامػػػل  قػػػـو عمػػػي الترنػػػب إال أنػػػو ي ػػػمووعمػػػي الػػػربـ مػػػف أف ىػػػذه االهػػػتراتيرية ت    

 :(1)التالية
عندما يحتاج المعمموف إلي فترات زمنية كافية لمتفكير والتػروؼ والعقالنيػة وا عػادة النظػر فػي  -

اخمػػػػور التػػػػي أدت إلػػػػي ال ػػػػراع  ممػػػػا يفهػػػػو المرػػػػاؿ إلعػػػػادة ترتيػػػػب العالمػػػػات وتفحػػػػص 
 الفالفات  ومد يؤدؼ ذلؾ إلي حح الفالؼ نتيرة لمتروؼ والتفكير فيو.

يكوف مدير المدرهة ال يتمتع  اف ية أو حضور موؼ يؤدؼ إلي حػدوث تغييػر فػي عندما  -
 الموامل.

عنػػػدما تكػػػوف اخع ػػػا  والريػػػود المنذولػػػة فػػػي حػػػح ال ػػػراع أكثػػػر وزنػػػال مػػػف الفوائػػػد والمنػػػافع  -
 المرروة مف ال راع.

 عندما يكوف موضوع ال راع ثانويال أو روتينيال ومتكررال. -
اإلدارة القدرة عمي امنػاع المعممػيف  اخهػ اب التػي مػف أرميػا تػـ وضػع عندما ال تتوافر لدؼ  -

 هياهة ما أو اررا  ما أو اتفاذ مرار معيف.
في معالرة ال راع ال ي مو مع رميع المهتويات فقد حدد ويالحع أف ىذه االهتراتيرية         

اع نػػيف المعممػػيف فػػعف : إذا كػػاف ال ػػر (2)ىػػذه المهػػتويات عمػػي النحػػو التػػالي Robbinsلنػػا روبنػػز 
عمي مدير المدرهة أف يتحمح مهئوليتو في إدارة ال راع وحهـ المومل. أما إذا كػاف ال ػراع مػع 
الرؤهػػػا  فقػػػد ينهػػػحب المػػػدير مػػػف ال ػػػراع نػػػدالل مػػػف ت ػػػعيده  ىػػػذا نفػػػالؼ إذا كػػػاف ال ػػػراع مػػػع 

ذا كػػاف النػػد مػػف الػػزمال  مػػف المػػديركف فقػػد يترنػػب المػػدير االت ػػاؿ نيػػؤال  أو يتحااػػة ال ػػراع إ
 االت اؿ نيـ  وىنا ال يتـ نذؿ أؼ محاولة لحح الهنب الرئيس لموضوع ال راع.

 :(3)ما يمي ايؤفذ عمييو التالي فعف ىذه االهتراتيرية 

                                                           
(

1
)Daniel Feldman C.: Taxonomy of Inter group Conflict – Resolution Strategies – the Pfeiffer Library, Vol 9, 1998, 

P.218. 
(

2
) Robbins, S .P: Organization Behavior: concept, controversies Application, Op.Cit, P.390. 

(
3
) Robert P. Vecchio: Organization Behavior Core Concepts, Op.Cit, P.245.  
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ممػػػا يػػػؤدؼ إلػػػي زكػػػادة ماح  ػػػو عطػػػي انط اعػػػال لػػػدؼ المعممػػػيف  قنػػػوؿ اإلدارة لم ػػػراع والهػػػت -
 ال راعات الضارة.

 ال راع إال لومت م ير.معالرة  مو في ال ت -
يظح مورودال نح وربما  وتنثير همني عمي العالمات الاف ية وعمي حح ال راع خن الي -

      .يتطور
وترؼ ال احثة أف مدير المدرهة في ىذا اخهموب ال ييتـ نتحديد م ادر ال راع خنو مف      

ير ليذه ال راعات يمكف أف المحتمح أف يهتمر ال راع أو يهير نحو اخهوأ. بير أف ترنب المد
يؤدؼ إلي حدوث تنثير همني عمي العمح  كما يمكف أف يؤدؼ إلي تفامـ حدة ال راع وأفذه 

  ورال متعددة. 
  Smoothingالتيدئة (3

 معنػػي إنػػدا  المرونػػة نحػػو تحقيػػق رب ػػات أحػػد  Obligingويهػػميو الػػ عض االهترضػػا           
لحػػيف تيدئػػة عواطػػل وانفعػػاالت المعممػػيف أطػػراؼ  هياهػػة كهػػب الومػػتو أطػػراؼ ال ػػراع وأىدافػػو 

. وكػػرؼ الػػ عض (1)ال ػػراع وتهػػوية أهػػ ا و الثانويػػة وا ىمػػاؿ النقػػاا الرئيهػػة لتهػػوؼ مػػع مػػرور الػػزمف
كوضع حالة مف التوازف نيف المعمميف يتـ  -:أوليما:(2)التيدئة أو التكيل مف منظوركفاهتراتيرية 

كعمميػػة لمتكيػػل االرتمػػاعي نػػيف المعممػػيف  -. وثانييمػػا:مػػف فالليػػا منػػوؿ  عػػض الترتي ػػات العمميػػة
 لمنع اال طداـ نينيـ مؤمتال.

عمػػي معالرػػػة ال ػػػراع مػػف فػػػالؿ تػػدفح أطػػػراؼ فارريػػػة وتقػػـو فمهػػػفة ىػػذه االهػػػتراتيرية         
 :(3) حيث تت ع أحد اخهموبييف التالييف

روانػب االتفػاؽ والتعػاوف ويعتمد عمي التقميح مف نقػاا الفػالؼ  والتركيػز عمػي  -التففيل: -
نراز أىمية ذلؾ  التقميح مف أىمية النقاا الهمنية.  نيف المعمميف أطراؼ ال راع  وا 

ويعتمد عمي تقديـ تنػازالت نػيف المعممػيف أطػراؼ ال ػراع  والتو ػح إلػي الحمػوؿ  -التوفيق: -
 المرضية خطراؼ ال راع. 

في أحد  ا مو اهتفداميا مد تتيدئة إال أنيقـو عمي الوعمي الربـ مف أف ىذه االهتراتيرية ت     
 :(4)الموامل التالية

 ضعل مومل أحد المعمميف والرب ة في االفهاح لممعمـ اخفر نعظيار حررو ومنرراتو. -

                                                           
9
 . 26معف محمود عيا رة  مرواف دمحم نني أحمد إدارة ال راع وأزمات وضغوا العمح والتغيير  مررع هانق  ( (
2
و مررع حهيف دمحم عمي عند الرازؽ: فعاليات االت اؿ التربوؼ  المدرهة الثانوية العامة في محافظة الريزة نرميوركة م ر العربية دراهة تحميمي( (

 .123هانق  ص
3
  59د عيا رة  مرواف دمحم نني أحمد إدارة ال راع وأزمات وضغوا العمح والتغيير  مررع هانق  ص معف محمو ( (

(
4
) Robert P. Vecchio: Organization Behavior Core Concepts, Op.Cit, P.245.  



961 
 

عندما تكوف القضػايا المطروحػة أكثػر أىميػة لممعمػـ اخفػر عػف أىميتيػا لػألوؿ  والرب ػة فػي  -
 ارضائيـ والمحافظة عمي التعاوف معيـ.

 عندما ي ح المعمموف أطراؼ ال راع إلي نقطة االنفرار. -
 عندما يكوف االهتقرار أمرال حيويال وميمال  النه ة لىدارة والمؤههة التعميمية. -

إلدارة ال راع إذا كاف طارئال لمحاولة كهب مزكد  وترؼ ال احثة أف ىذه االهتراتيرية ريداة      
نيا  ورمع مزكد مف المعمومات عنيا. إال أنو ال مف الومت  ودراهة الماكمة مف رميع روان

 .المؤههة التعميميةدافح الهمة الهائدة في معالرة ال راع  ىيين غي أف يكوف 
 Confrontationالموارية  (4

ـ مناماػتيا المااركة والفحص والتقييـ خه اب ال راع ث االعتراؼ  راحة  ال راع وىي 
ػاؿ لم ػراع يحظػي  قنػوؿ و التالي إمكاني مف رانب كافة اخطراؼ  ة الو وؿ إلي حػح فع 

 رميع المعمميف. 
 -:(1)عمي االهتراتيرية  وتقـو فمهفة ىذه        

وتػتـ  اػكح مت ػادؿ نػيف المعممػيف لتهػنو الفر ػة لمطػرفيف  ػالتعرؼ  -ت ادؿ وريات النظر: -
 عمي ورية نظر الطرؼ امفر وتقركب وريات النظر وزكادة التفاىـ.

نوضػػػع ىػػػدؼ ماػػػترؾ وذا أىميػػػة لممعممػػػيف مػػػف أطػػػراؼ  -ىػػػدؼ إهػػػتراتيري:التركيػػػز عمػػػي  -
مثػح  قػا  واهػتمراركة تطػور المؤههػة التعميميػة  -ال راع ليتـ التركيز عميو مف منػح الرميػع

والتقميػػح مػػف أؼ أىػػداؼ راننيػػة مػػد تاػػغميـ عػػف اليػػدؼ اخهاهػػي  ممػػا يورػػب أف يكػػوف  -
كن غػػي أف تكػػوف ىػػذه اخىػػداؼ المػػراد تحقيقيػػا ىنػػاؾ اعتمػػاد مت ػػادؿ نػػيف رميػػع المعممػػيف. و 

 ذات ميمة ومربو ة مف الرميع  كما ين غي ورود نوع مف الحافز لألدا .
وتتـ الموارية نيف المعمميف أطراؼ ال راع مػف فػالؿ عقػد ارتمػاع  -ارتماعات الموارية: -

 رهمي ليتهني عرض وريات نظر ىذه اخطراؼ ل حث أه اب ال راع والو ح إلػي حمػوؿ
 ليا.

قػـو ا تهتفدـ مػني  حػح الماػكالت فػي إدارة ال ػراع  خنيػو التالي فعف ىذه االهتراتيرية ت       
نتحديػػػد الماػػػكمة المثػػػارة وتحميميػػػا  ورمػػػع المعمومػػػات والنيانػػػات حوليػػػا  وتحديػػػد النػػػدائح وافتيػػػار 

 أفضميا. 
      

                                                           
9
 . 63نق  معف محمود عيا رة  مرواف دمحم نني أحمد إدارة ال راع وأزمات وضغوا العمح والتغيير  مررع ها( (
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 -:(1)عف بيره  عدة مميزات مف نينيااالهتراتيرية  ىذهتميز وت 
اعتقػاد المعممػوف مػف أطػراؼ رمهػة المواريػة  ػػنف النػات  الكمػي مػف المواريػة هػيكوف فػػي  -

  الحيـ رميعال.
المعممػػوف المت ػػارعوف ىػػـ مػػف يتفػػذو مػػرار حػػح ال ػػراع  خنيػػـ أمػػدر اخفػػراد عمػػي ذلػػؾ  -

  اعت ارىـ المتنثركف  ال راع.
التوفيػق نػيف وريػات نظػر يتمثح اليدؼ مف رمهة الموارية التو ح لحح لمماكمة وليس  -

 متعارضة.
 :(2)ه االهتراتيرية وىناؾ عدة اروا ين غي توافرىا لنراح ىذ

يرب أف تتوافر لدؼ المعمميف أطراؼ رمهة الموارية رب ة حقيقة لحػح الماػكمة واالهػتماع  -
 لوريات نظر امفركيف. 

معػػػيف يرػػب أال ينظػػػر المعممػػوف لمماػػػكمة مػػػف وريػػة نظػػػر اف ػػػية  واال ػػرار عمػػػي رأؼ  -
 حتي ولو كاف منطقيال.

يرػب عػػدـ التقميػػح مػػف ميمػػة  را  أو وريػػات نظػر امفػػركيف  خف ذلػػؾ يػػدفعيـ إلػػي التمهػػؾ  -
 أكثر نورية نظرىـ.

يرب أال تتهـ الماكمة موضوع ال راع  التعقد  وتوافر المعمومات الكافية لػدؼ كػح أطػراؼ  -
 ال راع عف امفر.

 ادؿ نيف أطراؼ رمهة الموارية.يرب تحهيف عممية االت اؿ الاف ي المت  -
ىو المكاافة وعرض الحقائق ترؼ ال احثة أف أىـ ما يميز ىذه االهتراتيرية  ومف ث ـ        

عالنية مع اخطراؼ المعنية  ال راع  فضالل عف عدـ محاولة التوفيق نيف اخطراؼ المتعارضة  
كز عمي وضع نقاا ماتركة نينيـ خف ذلؾ لف ينرو  اعت ار أف االفتالؼ فطرة  اركة  ولكنو ير 

( نموذرال إلدارة ال راع 1996ومحاولة حح اخه اب الرئيهة المؤدية لم راع. ومد وضع )ىالؿ 
ييدؼ إلي الهيطرة عمي ال راعات  وتوريييا لم محة الكياف التنظيمي لممدرهة  وىذا النموذج 

 :(3)يتمثح في النقاا التالية
 -ع واليدؼ منو:الدراهة المندئية خ عاد ال را  -أ 

 تحديد العوامح الماتركة في ال راع. -
 تحديد أه اب االحتكاؾ. -

                                                           
(

1
)Ronald, Burke: Methods of Resolving Interpersonal Conflict Personnel. 

                           Available at (http|| www.dnacc.edu.com) accessed at 6\ 2012. 
2
  67دراهة ميدانية  مررع هانق   ص ايركف موهي عمي نركمو:  راعات العمح المينية في المكت ات الرامعية  القاىرة الكنرؼ : ( (

3
 القاىرة  مركز تطوكر اخدا  والتنمية  الط عة الثانيةدمحم عند الغني ىالؿ: ميارات إدارة اخزمات: اخزمة نيف الوماية منيا والهيطرة عمييا  ( (
 .23ص    1996 
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 تحديد المدؼ الذؼ و ح إليو ال راع. -
 تحديد اخطراؼ المؤكدة والمعارضة. -

وذلؾ نيدؼ ايراد ماعدة لمنيانػات لمتعامػح مػع ال ػراع  وكػتـ ذلػؾ  -الدراهة التحميمية لم راع: -ب 
 -مف فالؿ:

 الظواىر واخه اب.التفرمة الواضحة نيف  -أ 
 التنكد مف اخه اب التي أدت إلي حدوث ال راع. -ب 
 تحديد عدد العنا ر الماتركة في ال راع ونه ة تنثير كح منيما. -ج 
 تومع امثار النارمة عف ال راع وأثر الومت عمي ذلؾ. -د 
تحديػػد االمكانػػات المتاحػػة   ػػورة م ااػػرة  واإلمكانػػات التػػي يمكػػف الح ػػوؿ عمييػػا فػػي ومػػت  -ه 

 الهتفدميا.مناهب 
وتعتمػػػػد ىػػػذه المرحمػػػػة عمػػػي الفطػػػػوات الهػػػػا قة  -التفطػػػيط لممواريػػػػة والتعامػػػح مػػػػع ال ػػػراع: -ج 

 التحديد الواضو لأله اب. كما يرب أف تنتيي مرحمة التفطيط ىذه نوضع الحموؿ والقػرارات 
المالئمػػة وبػػدائميا مػػف فػػالؿ: الفيػػـ الكامػػح لمنيانػػات  التركيػػز عمػػي تحقيػػق اخىػػداؼ التػػي تػػـ 
تحديػػػدىا.  حيػػػث تمثػػػح الحمػػػوؿ المقترحػػػة  ػػػورال عقميػػػة لألفكػػػار التػػػي تفػػػدـ المومػػػل الحػػػالي 
لمتحرؾ إلي اليدؼ المطموب. وكتـ ذلؾ التفطيط  االهػتعداد لممواريػة عػف طركػق اإلرػرا ات 

 التالية:
تحديػػد مرموعػػة مػػف اإلرػػرا ات والقػػرارات الوارػػب اتفاذىػػا وترتيػػب ىػػذه االرػػرا ات ط قػػال لمػػا  -

 عمي تقميح االحتكاؾ وتومل التدىور. يهاعد
 إعادة ىيكمة الموارد ال اركة المتاحة  وتحديد المهئوليات  اكح دميق. -
 تحديد نوع المعمومات التي هتهتفدـ وتوميت  دورىا. -
 تنظيـ عممية االت اؿ دافح مراؿ ال راع  اكح أفضح. -

هػا قة عمػي الترتيػب. حيػث وكتـ ذلؾ  عد تحقيق الفطػوات ال -الموارية والتفاعح مع ال راع: -د 
يػػػتـ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة الهػػػيطرة عمػػػي المومػػػل  وتنفيػػػذ القػػػرارات التػػػي تػػػـ تحديػػػدىا  وتوضػػػيو 
المهػػار ال ػػحيو لممعممػػيف أطػػراؼ ال ػػراع  والحػػديث عػػف اخىػػداؼ الماػػتركة نيػػنيـ وكيفيػػة 

رارات تحقيقيػػا  ومعالرػػة اخثػػار النفهػػية واالرتماعيػػة الناترػػة عػػف المومػػل  والو ػػوؿ إلػػي مػػ
اليتيا.  تهاعد عمي تطوكر المدرهة وزكادة فع 

تررمة حقيقية إلدارة عممية  اهتراتيرية الموارية ىيتنهيهال لما هنق ترؼ ال احثة أف        
مائمة عمي الديمقراطية والحوار نيف أفرادىا  لدييا ماعدة نيانات موية  وفركق عمح إلدارة ال راع 

يف لو  مع ورود منوات ات اؿ مفتوحة نيف المعمميف المت ارعيف يتمتع  االهتقاللية وحب المعمم
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تهمو نت حيو المعمومات المغموطة لدييـ  ومف ث ـ الرموس عمي مائدة مهتديرة لعرض امرا  
 ودراهة تداعيات المومل  والفروج  حموؿ تمقي منوؿ المعمميف المت ارعيف.

 Compromisingالحح الوهط أو التهوية  (5
االعتقاد  نف المعمميف ال يهتطيعوف حح  راعيـ إال و   اهتراتيرية الحح الوهط ياياار إلي       

إلػي التوفيػق عمػي أنػو ي تهػوية ال ػراع  Dess . وكنظر دهمر(1)نعيراد منطقة وهطي يمتقوف فييا
 إليػو  اعت ػاره ي مومػل يتطمػب مػفRobbins   في حيف ينظر روبنػز(2)مف فالؿ ت ادؿ الم الوي

 .(3)كح معمـ مف المعمميف أطراؼ ال راع أف يقدـ ايئال ما ي
يراد حموؿ لمعظـ ال راعات  إلي حح وهط  يو فمهفة اخفذ والعطا  لمو وؿ عمي وتقوـ        ا 

يقػػـو و  .(4)وال ينػػت  عنػػو طػػرؼ را ػػو و فػػر فاهػػر  كمػػا يتميػػز  اىتمػػاـ معتػػدؿ  ػػاخفراد واإلنتػػاجي 
  -:(5)ت اع الفطوات التاليةإلمدير المدرهة  التعاوف مع المعمميف 

تنني مومفال وهطال نيف التادد والتعاوف عندما ال تكػوف ىنػاؾ أرضػية ماػتركة نػيف المعممػيف  -
 المت ارعيف لمتعاوف فيما نينيـ.

ي حػػث  التعػػاوف مػػع المعممػػيف عػػف تحقيػػق الرضػػا الرزئػػي لألطػػراؼ المت ػػارعة مػػف فػػالؿ  -
 تقركب وريات النظر نينيـ.

كمػػا يهػػتطيع مػػدير المدرهػػة عنػػد التو ػػح إلػػي حػػح وهػػط مػػف الهػػعي واالهتكاػػاؼ لمعرفػػة      
اخهػػػ اب الحقيقيػػػة لم ػػػػراع. فيقػػػوـ نػػػدور المحػػػػامي لكػػػح معمػػػػـ ممػػػا يهػػػاعده فػػػػي رمػػػع اخطػػػػراؼ 

يف لكالىمػا المت ارعة  وا عطا  كالل منيـ الفر ة لمحديث عف انط اعو حوؿ المومل  وبػذلؾ يتنػ
 . (6)عدـ فيمو لمومل اخفر

 :(7)في الموامل التالية التالي يهتفدـ مدير المدرهة ىذه االهتراتيرية و  
 حاالت ورود أىداؼ ميمة إال أنيا ال تهاوؼ الريد المنذوؿ في ال راع. -
حاالت تهاوؼ موة المعمميف أطراؼ ال راع نهػنيال ولكػح مػنيـ أىػداؼ مت ادلػة مػع الطػرؼ  -

 اخفر.
 عند رب ة المعمميف في تحقيق تهوية مؤمتة لمقضايا المعقدة. -
 حينما تكوف التهوية أو الحح الوهط فطوة في حح رذرؼ. -

                                                           
(

1
) Henry L. Tosi ET. AL: Management Organization Behavior, (3 ed ED), Blackwell Publishers Ins, Oxford, 1995, 

P.519. 
(

2
) Gary Dessler: Management Leading People and Organization In the 2Ist Century, and Edition , Prentice Hall, 

New Jersey, 2001 , P.449. 
(

3
)Robbins, S .P: Organization Behavior: concept, controversies Application, Op.Cit, P.403. 

4
 . 279هيزالتي و فروف : الهموؾ التنظيمي واخدا    مررع هانق  ص ( (

5
 .231  ص 1991  7  العدد4المرمد اإلدارة  في ال راع دور :العهكر أحمد همير( (
6
  ص  2331ال تتهرع  الحموؿ ثالثة عار وىما في إهتراتيرية التفكير  تررمة: مرواف الحموؼ  الركاض  مكت ة العنيكاف   وكمياـ ب. روس :( (

156 – 167 . 
(

7
)Robert P. Vecchio: Organization Behavior Core Concepts, Op.Cit, P.245.  
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 حينما ياعر الطرفاف نورود أرضية ماتركة. -
 عند الرب ة في الو وؿ إلي حموؿ مؤمتة تحت ضغط الومت. -
ؼ ال ػراع أف يتضػمف الحػح وعمي مػدير المدرهػة إذا تو ػح إلػي تهػوية نػيف المعممػيف أطػرا     

 :(1)الذؼ تو ح إليو عمي مرموعة مف اخىداؼ مف نينيا
 يهاعد في ننا  عالمات عمح ريدة. -
 ينفذ في الحه اف رميع فيارات اخطراؼ الماتركة. -
 يهاعد عمي تحهيف االت اؿ نيف رميع اخطراؼ. -
 التعميمية.يكوف مانونيال وك عد عف التمييز ومتفقال مع ميـ ومعايير المؤههة  -

وتػػرؼ ال احثػػة أنػػو يرػػب عمػػي كػػح معمػػـ أف يكػػوف مممػػال  هياهػػة  التوفيػػق وىػػي: معرفػػة        
اخاػػيا  التػػي يمكػػف أف يتنػػازؿ عنيػػا واخاػػيا  التػػي ال يمكػػف أف يتنػػازؿ عنيػػا. وبال ػػال مػػا ت ػػح 
 اخطػػراؼ فػػي ىػػذا اخهػػموب إلػػي حمػػوؿ وهػػطية تفمػػق اػػيئال مػػف التفػػاىـ وترننيػػا الو ػػوؿ إلػػي

 هػركع كتاػفيص مػف ال ػراع م كػرة مرحمػة فػي االهػتراتيرية هىػذ هػتفدـلػذا تطركػق مهػدود.  
. بير أنو في حالة ورػود طػرؼ  ال راع طرفي موة تهاوت إذا اإليي المرو  يمكف كما لمماكمة 

ػػػاالل. وذلػػػؾ خف الرانػػػب القػػػوؼ  مػػػوؼ و فػػػر ضػػػعيل فػػػعف أهػػػموب الحػػػح الوهػػػط مػػػد ال يكػػػوف فع 
المطروحػة  كمػا أنػو يمكػف أف يهػتفدميا لمو ػوؿ إلػي تهػوية مؤمتػة لممهػائح هيعارض الحموؿ 

 العالقة  وحموؿ عارمة في حالة ضيق الومت.
 Negotiationالتفاوض  (6
التفاوض ىو العممية التي يقوـ فييػا المعممػوف  االرتمػاع مػع  عضػيا الػ عض  ويكػوف لػدؼ       

ي يمكػف أف يقػـو الطرفػاف  التنػازؿ عنيػا كح طرؼ ورية نظر مه قة مف أرػح تحديػد الاػروا التػ
. والمرػػو  إلػػي التفػػاوض نػػيف اخطػػراؼ المت ػػارعة ودفوليمػػا فػػي حػػوار (2)والتو ػػح إلػػي حػػح ليػػا

  ركو وم اار مد يو ح الطرفيف إلي حح يحقق فائدة لمرميع. 
 :(3)إذا توافرت المتطم ات التاليةاالهتراتيرية ويمكف اهتفداـ  

إلػػي الماػػكمة  وتوضػػيو أىميػػة عمػػح اخطػػراؼ المت ػػارعة  النهػػ ة  تحديػػد العوامػػح المؤديػػة -
 إلي المؤههة التعميمية.

 اهتعداد المعمموف أطراؼ ال راع لمتركيز عمي أه ا و الرئيهة وترؾ اخه اب الراننية. -
توضػػيو مػػا ىػػي الفطػػوات التػػي يرػػب أف تتننيػػا فػػي الحػػح  وتحديػػد كيفيػػة تنفيػػذىا والومػػت  -

 الالـز لمتفاوض.
                                                           

9
 . 72الرامعية  القاىرة الكنرؼ : دراهة ميدانية  مررع هانق  ص ايركف موهي عمي نركمو:  راعات العمح المينية في المكت ات ( (

(
2
) Robert P. Vecchio: Organization Behavior Core Concepts, Op.Cit, P.245. 

3
ماق  مررع مف ورية نظر الهادة أعضا  الييئة التدركهية في رامعة د -ركـ رمضاف: أهاليب إدارة ال راع الاف ي وأثره عمي اخدا  التنظيمي( (

 . 84هانق  ص 
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 و أه اب ال راع حوؿ اخعماؿ التي لـ يتـ أدائيا أو تـ أدائيا  اكح بير  حيو.توضي -
والتفاوض النارو يترتب عميو في  عض اخحياف  عض اخثار المفيدة لممعمميف أطراؼ         

ال راع كتحقيق مزكد مف التفاىـ  وتحهيف العالمة نيف كال الطرفيف. ولكف إذا فامت المفاوضات 
 ركق مهدود فهوؼ تكوف العام ة مزكد مف ال راعات.وو مت إلي ط

 :(1)في أحد الموامل التالية ياوكمرن مدير المدرهة إلي اهتفدام   
عنػػػدما ياػػػعر المعممػػػوف الماػػػتركوف فػػػي ال ػػػراع  ػػػنف لػػػدييـ ميػػػارات عاليػػػة فػػػي التفػػػاوض  -

 والمناورة والمطال ة  الحق.
 تؤثر عمي الطرؼ اخفر في ال راع.عندما ياعر أحد اخطراؼ  نف لديو حيح هياهية  -
عندما ياعر الطرفاف نعمكانية التفاىـ والتعاوف والتنهيق مع ورػود مػدر مػف المرونػة تهػمو  -

  نف يقدـ أطراؼ ال راع  عض التنازالت.
 عندما ياعر المعمـ  نف لديو مطالب هميمة وواضحة تهتند عمي حقوؽ ال رداؿ فييا. -
 فر يعتمد عميو  اده وأنو أموؼ منو.عندما ياعر المعمـ  نف الطرؼ اخ -
 عندما يقدر المعمـ عمي تنظيـ نفهو أو رماعتو في التفاوض أفضح مف الطرؼ اخفر. -

اإلداركة في حح ال راع وىو يتطمب مف االهتراتيريات ومف ث ـ فالتفاوض ىو أحد         
تمد عمة الدفوؿ ال ركو المعمميف أطراؼ ال راع تقديـ تنازالت إليراد حح وهط. وكتميز  ننو يع

والم اار  ودراهة نقاا الفالؼ ندمة وعناية   وبذؿ الريد مف الطرفيف إليراد الحموؿ لكح 
رزئية. وعميو فعف عممية التفاوض تتطمب ورود طرفيف لدييما اىتمامات مت ارعة  ويحمالف 

ذا ما ط قنا ىذا عمة مد ارهنا نرد أف فيارات مف أرح مناماتيا والو وؿ إلة حح لم راع. وا 
عممية التفاوض عممية تفاعح نيف ال ار تعتمد عمي اف ية المفاوض التي تمعب دورال ىامال في 
ىذه العممية. ف قدر ما يتمتع مدير المدرهة مف مدرة عمة فيـ الناس والتعامح معيـ ننراح  قدر 

 ما تتحدد مدرتو عمة النراح في المفاوضات.
 Accommodationالمراممة ) التكيل (  (7
يهػػػعوف  اهػػػموكال متعاونػػػال خف مػػػديرؼ المػػػدارس الػػػذيف يهػػػتفدمونيتمثػػػح ىػػػذه االهػػػتراتيرية       

لمراممة المعمميف امفركيف عف طركػق مهػاعدتيـ فػي تحقيػق اىتمامػاتيـ حتػي إذا كػاف ذلػؾ عمػي 
حهاب م الحيـ الاف ية ولكف في حدود معينة. والافص المرامػح عكػس الاػفص المنػافس 

عمي إرضا  المعمميف امفركيف ومهاعدتيـ عمي تحقيق م الحيـ  نينمػا يركػز المعمػـ خنو يركز 
المنافس عمي م الحو الاف ية حتي إذا كانت عمػي حهػاب م ػالو امفػركيف  والمرامػح ربمػا 

                                                           
9
 . 51  ص 2336االهكندركة  الدار الرامعية  أحمد ماىر: كيل تهيطر عمي  راعات العمح  ( (
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يهػػػتمد ىػػػذه الاف ػػػية مػػػف إيمانػػػو نعنكػػػار الػػػذات أو الكػػػـر أو القنػػػوؿ والطاعػػػة لألفػػػركيف عنػػػدما 
 .(1)ي دروف اخوامر

 :(2)مدير المدرهة في الموامل التالية اويهتفدم 
عنػػػدما يػػػدرؾ المعمػػػـ أنػػػو عمػػػي فطػػػن ويهػػػعي لفمػػػق وضػػػع أفضػػػح يهػػػتمع فيػػػو وكػػػتعمـ مػػػف  -

 امفركيف.
عندما تكوف القضية محح ال راع أكثر أىمية لممعممػيف امفػركيف مقارنػة  نىميتيػا لمطػرؼ  -

 المتو معيـ.اخفر  و التالي يهعي المعمـ إلرضائيـ والحفاظ عمي ع
 إلمامة وتنمية عالمات ارتماعية مع امفركيف تفيد في المهتقنح. -
 تففيض الفهائر لمحد اخدنة عندما يكوف أحد أطراؼ ال راع فاهرال. -
 إذا كاف االنهراـ واالهتقرار ىاميف   فة فا ة لممؤههة التعميمية أو المعمـ. -
طارئػال ليترنػب مػدير المدرهػة لػوـ أؼ طػرؼ عندما يكوف ال راع ىذه االهتراتيرية هتفدـ وت     

مف اخطراؼ  لمػا يتميػز  ػو مػف اىتمػاـ عػاؿ   ػاخفراد واىتمػاـ مميػح  اإلنتػاج. و التػالي يضػع مػدير 
المدرهػػة كمعػػال  لم ػػراع ترضػػية أطػػراؼ ال ػػراع ن ػػب عينيػػو ليحػػتفع معيػػـ  عالمػػات ريػػدة عػػف 

 -:(3)طركق ما يمي
 الهترضائيـ الهي ما إذا كاف ال راع بير ذؼ أىمية.تقنح وريات نظرىـ والهعي  -
أف يكػػوف ىنػػاؾ ميػػح حقيقػػػي لممهػػاعدة مػػف منػػح اإلدارة أو مػػػف أحػػد المعممػػيف مػػف أطػػػراؼ  -

 ال راع ليضحي أو يتنازؿ ن عض اىتماماتو في هنيح أف يناؿ الطرؼ اخفر ما يركد.
توتر وكدعو كح اخطراؼ إلػي أف يتهـ أهموب المدير  الم امة والكياهة  وأف يحاوؿ تقميح ال -

 التعاوف. 
في الموامل التي يكوف ال راع حادال  وترؼ ال احثة أف ىذه االهتراتيرية تكوف مناه ة        

وت ح فيو اخمور إلي الذروة  لعمح نوع مف التيدئة في المومل. أو عندما يكوف ال راع مائمال 
ارعة. وىنا نمحع تراىح مهن ات أهاهال عمي افتالؼ ال فات الاف ية لألطراؼ المت 

ال راع  الربـ مف الهماح  اهتمراره في ظح ظروؼ معينو. وىذا يعني اعطا  المعمميف فترة 
 زمنية لمتفكير والتروؼ وا عادة النظر في اخمور. 

 -ما يمي: ايؤفذ عمييلتالي فعف ىذه االهتراتيرية و ا
  ـ.مااعرى اففا  المعمموف عمة ارعت -

                                                           
9
 .286  ص2338   القاىرة  كمية الترارة  رامعة عيف امسعايدة هيد فطاب و فروف: العمـو الهموكية  ( (
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ا بير -  في المحهوبية أو االنحياز مف نوعال  ىناؾ أف ال راع أطراؼ أحد أعتقد إذا لةفع 
 أو أف اإلدارة بير عادلة في اتفاذ القرارات.ال راع   إدارة

 . الماكالت مف الكثير مع التعامح في يااليتعدـ فع    -
ىو محاولة هركعة لت فية النفوس وتيدئة الرو نيف االهتراتيرية  ترؼ ال احثة أف ىذهو        

المعمميف المت ارعيف  كما أنو يهتفدـ عادة أثنا  اليوـ الدراهي لما يورد فيو مف مااحنات 
 هوا  إداركة أو دراهية تحتاج إلي حموؿ  هيطة وهركعة مع االحتفاظ  العالمات الريدة نينيـ. 

 Collaborationالتعاوف  (8
 فػػروف حػػح الماػػكالت. وتاػػير أدنيػػات  اويهػػميي Integratingلػػ عض التكامػػح ا اويهػػميي       

اإلدارة إلي أف التعاوف نيف أفراد المؤههة التعميمية مف أىـ هػمات المؤههػات التعميميػة النارحػة  
فػػعذا اهػػتطاع مػػدير المدرهػػة حػػح ال ػػراع  التعػػاوف نػػيف المعممػػيف فػػعف ذلػػؾ هػػوؼ ين ػػب عمػػي 

ة ويكوف عامح ضرورؼ مػف عوامػح نراحيػا وتحقيػق أىػدافيا التعميميػة  م محة المؤههة التعميمي
في حح ال راع يهمو ننرػاح أكثػر لممعممػيف وبتقػديـ ىذه االهتراتيرية وكؤكد ال عض أف اهتفداـ 

 .(1)مهتوؼ أفضح مف اخدا 
ا عمي يالعمح عمي نقػاا الوفػاؽ وترنػب نقػاا الفػالؼ نػيف المعممػيف  كمػا أنيػ وتقوـ فمهفتيا     

  ورب ػة واهػتعداد مفتمػل المعممػيف لمرمػوس معػال والتعػرؼ (2)تميز  اىتماـ عاؿ   اخفراد واإلنتػاجيت
و والل إلي الحح المناهب. عمي اخه اب الحقيقية لم راع  و حث وتقييـ مفتمل المااكح المثارة 

 الديمقراطية في اإلدارة.االهتراتيريات مف االهتراتيرية  ىذه عدوليذا ت
  -:(3)مدير المدرهة  التعاوف مع المعمميف نعت اع الفطوات التاليةفييا يقـو      
 مناماة م ادر ال راع وتحديدىا ومعرفة الم الو الماتركة نينيـ والتركيز عمييا.  -
ظػػػرىـ و حػػػث االفػػػتالؼ نيػػػنيـ  غػػػض إتاحػػػة الفر ػػػة ليػػػـ  قػػػدر متهػػػاوؼ لعػػػرض وريػػػات ن -

 النظر عف فكرة مف ىو المفط  ومف كاف عمي  واب.
ين ػػػب النقػػػػاش عمػػػي تحديػػػػد الماػػػػكمة وتحميميػػػا ومقانمتيػػػػا  احتيارػػػات وم ػػػػالو المعممػػػػيف  -

أطػػػراؼ ال ػػػراع وطػػػرح النػػػدائح وافتيػػػار أفضػػػح الحمػػػوؿ. فضػػػالل عػػػف أنػػػو يهػػػمو نعمكانيػػػة 
  وص الماكمة المثارة. االت اؿ الم اار  وت ادؿ امرا  نف

      

                                                           
(

1
) John W. Slocum. Jr & Don Hellriegel: Fundamentals of Organizational Behav ior, Thomson South – Western, 

Australia, 2007, P.258. 
2
 . 395مررع هانق  ص    إدارتيا كيفية و نتائريا م ادرىا و لدراهة اامح مني  : العمح ضغوا : ىيراف نف أحمد نف الرحمف عند( (

3
 . 283هيزالتي و فروف : الهموؾ التنظيمي واخدا    مررع هانق  ص ( (
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 :(1)في الموامل التالية ياويمكف اهتفدام
عنػػػدما يتطمػػػب اخمػػػر إيرػػػاد حػػػح تعػػػاوني ويظيػػػر المعممػػػوف اىتمامػػػال واضػػػحال  العمػػػح مػػػع  -

  عضيـ.
 عندما يركد مدير المدرهة أف يتفيـ اخفروف أىدافو واكهانيـ الفنرة والتعميـ. -
 المعمموف المفتمفة لمموضوعات.عندما يركد مدير المدرهة دم  رؤية  -
 لكهب االلتزاـ واالرت اا وضـ المتفوفيف إلي حمقة االرماع وتعيد الرميع  التعاوف. -
دعو إلي ننذ الفالفات ا تأنياالهتراتيرية  يرانية ىذهاأف مف ومف ث ـ ترؼ ال احثة       

يع الموامل وال راعات  مو لرميا أوال  نوؿ. وربـ ذلؾ فعنو ال تفمو مف العيوب وال تومنامات
نظرال خنو يتطمب إلي  عض الومت لمتحميح ومناماة الماكمة موضوع ال راع ثـ وضع الحموؿ 
التي تناهنيا  ومد ال يتوفر ذلؾ عند حدوث ماكمة طارئة  مما يهتدعي مف اإلدارؼ وضع 

لدراهي  وأف مرموعة مف الهيناركوىات لمماكالت وال راعات المتومع أف يقانميا أثنا  اليوـ ا
يتفق مه قال عمي الطركقة أو املية التي يمكف مواريتيا نيا  وبذلؾ نتغمب عمي عامح الومت في 

 التفكير لحح ليا.
 Arbitration and Mediationالتحكيـ والوهاطة  (9

يعرؼ التحكيـ  ننو تمؾ العمميػة التػي يػتـ المرػو  فييػا إلػي طػرؼ ثالػث نيػدؼ اتفػاذ مػرار         
ح ال ػػراع نػػيف المعممػػيف  ويعطػػي ىػػذا الاػػفص المحكػػـ هػػمطة القاضػػي  ويكػػوف القػػرار نيػػائي لحػػ

ال ادر عادة نيائيال خنػو مػد تػـ االتفػاؽ المهػنق نػيف المعممػيف  قنػوؿ مػرار المحكػـ. و عػد التحكػيـ 
 .(2)الموارية أو إلي أهموب التيدئةاهتراتيرية فعنو يمكف لمرنة التحكيـ أف تمرن إلي 

ف المرو  إلي التحكيـ يتـ عادة عندما تنو  محاولة التوهط  الفاح  حيث أف التوهط كما أ       
يقت ر دوره عمي توضيو القضايا ووريات النظر نيف المعمميف مف أرح تحهيف العالمات 
نينيما  ومهاعدة طرفي ال راع عمي الو وؿ إلي اتفاؽ مقنوؿ منيما معال. فعذا فاال في ذلؾ 

 .يمرئوف إلي التحكيـ
 -:(3)ولمتحكيـ أربعة أنواع    
 التحكيـ اإللزامي: حيث يتـ فيو إر ار الطرفيف عمي منوؿ مرار التحكيـ.  -أ 
 التحكيـ االفتيارؼ: وال يتـ فيو إلزاـ الطرفيف  قرار التحكيـ وكترؾ ليما حركة االفتيار. -ب 
نظػػره  التحكػػيـ العرفػػي: ويهػػتطيع المحكػػـ فيػػو أف يقػػدـ المقترحػػات التػػي يراىػػا مػػف وريػػة -ج 

 مناه ة.

                                                           
(

1
) Robert P. Vecchio: Organization Behavior Core Concepts, Op.Cit, P.245.  

2
 . 211  ص  1995عند المعطي عهاؼ: التكنولوريا واإلدارة العامة  مهقط  مرمة إدارؼ  ( (

3
 . 81ايركف موهي عمي نركمو:  راعات العمح المينية في المكت ات الرامعية  القاىرة الكنرؼ : دراهة ميدانية  مررع هانق  ص ( (
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التحكيـ عمي العروض اخفيرة: وىو أف يفتار المحكـ أحد العروض اخفيػرة التػي مػدميا  -د 
 أطراؼ ال راع.

ومد ندأ ظيور دور الوهيط في المؤههات التعميميػة  طركقػة بيػر رهػمية فػي أوافػر القػرف        
ذ ذلػؾ الومػت أفػذ دور التاهع عار  إال أنو  حموؿ القرف العاركف ندأ يعرؼ   ػورة رهػمية  ومنػ

الوهػػيط فػػي حػػح ال ػػراع يتقػػدـ   ػػورة ممحوظػػة فا ػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة اخمرككيػػة وكنػػدا   
 National Associationظيرت المؤههة العالمية لمتوهط فة وهائح التعميـ  1983وفي عاـ 

of Mediation in Education ف مػػف أرػػح الػػربط نػػيف الوهػػطا  وبػػرام  التعمػػيـ   وكػػاف مػػ
انرػػػازات المؤههػػػة تػػػدركب النااػػػئيف مػػػف أرػػػح فالفػػػات المعممػػػيف  اإلضػػػافة إلػػػة حػػػح الماػػػكالت 

. وتعػػػػد االتحػػػػادات أو النقا ػػػػات العامػػػػة التػػػػي تمثػػػػح نقا ػػػػة (1)النارمػػػػة عػػػػف عػػػػدـ مركزكػػػػة القػػػػرارات
المعمميف أو المهتااركف الممثمػيف هػوا  لمػدير المدرهػة أو لممعممػيف أمثمػة لرماعػات فارريػة يػتـ 

تدعاؤىا أحيانػػال لحػػح ال ػػراعات دافػػح المدرهػػة. وتكمػػف ميػػزة ىػػذه الرماعػػات فػػي موضػػوعيتيـ اهػػ
ومدرتيـ عمي رؤية المومل ننظرة موضوعية ومحايدة دوف أؼ تحيز خطراؼ ال راع. وربػـ ذلػؾ 
ىنػػاؾ ماػػكمة فػػي مثػػح ىػػذه الرماعػػات وىػػي أنيػػا ال تكػػوف بال ػػال عمػػي درايػػة  الماػػاكح الفا ػػة 

  المدرهة.
 : (2)ىناؾ  عض المهاؤؼ التي ينطوؼ عمييا التحكيـ وىيو   

 أف التحكيـ ربما يهتغرؽ ومتال طويالل. -
مد تكوف أطراؼ ال راع أمػح مػيالل لاللتػزاـ  الحػح النػات  عػف التحكػيـ. وذلػؾ خف القػرار فػي  -

 النياية فرض عمييـ ولـ يتفذوه  ننفهيـ.
 المحكـ.ربما ياكؾ أحد المعمميف أطراؼ ال راع في حيادية  -

 الرفع لمهتوؼ إدارؼ أعمي (13
إلي مهتوؼ أعمي إلدارة ال راع  وفي ىذه الحالة حيث يتـ المرو  في ىذه االهتراتيرية        

الها قة فتنقح إلييا  االهتراتيريات الماار إلييا في الحاالتفعف لمرية اخعمي أف تمرن خؼ مف 
ىذه االهتراتيرية الي يهتفدـ مدير المدرهة . و الت(3)إدارة ال راع وت ير ىي المهئولة عف ذلؾ

عندما ال يكوف  امكانو إدارة ال راع دافح نطاؽ مؤههتو التعميمية  فيقوـي نرفع موضوع ال راع 
 كانت إذا   فمثال(4)ىذه الماكمة ي حهب التف ص لحح إلي المهتوؼ اإلدارؼ اخعمي منو وذلؾ

                                                           
9
الفمهطينية فة محافظة بزة مف ورية نظر أعضا  ىيئة التدركس  رهالة مارهتير )بير أهاليب إدارة ال راع فة الرامعات  :منة اركل نرزؽ ( (

 . 92  ص  2333مناورة(  كمية الننات   رامعة عيف امس   
(

2
) Pettas, William & Gililand, Steven L: Conflict in the Large Academic Library: Friend or Foe? The Journal of 

Academic Librarianship. Vol .18.No.1,1992, P. 28-29. 
3
 . 211عند المعطي عهاؼ: التكنولوريا واإلدارة العامة  مررع هانق  ص ( (

4
 .38اإلدارة  مررع هانق  ص في ال راع دور :العهكر أحمد همير( (
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 تفتص كانت أما إذا المعمميف  ىي ائوف النظر فييا  رية فعف  المعمميف تفتص الماكمة
في الحاالت ي  ياومد يمرن مدير المدرهة إلي اهتفدام. وىكذا الطالب فعنيا تت ع ائوف   الطالب

التي تكوف اإلدارة طرفال في ال راع  أو  هنب ممة ال الحيات الممنوحة لو والتي يمكف أف 
  ي أو في حالة تادد المعمموف (1)يتهاعده عمي إدارة ال راعات في نطاؽ مؤههتو التعميمية

  كما يكوف المرو   (2)أطراؼ ال راع وعدـ تعاونيـ مع مدير المدرهة لمو وؿ إلي حح مناهب ي
 وأفرػ   االهتراتيريات اخعندما ال ينرو مدير المدرهة في إدارة ال راعات التي تواريو  ياإلي
المؤههة  نطاؽ عف تفرج مد فرػ أ ماكالت عميو يترتب مد ال راع أف يرػ  أف حالة في

 .(3)المهئولة الريات إ الغ يضطره إلة مما المحمي المرتمع نطاؽ التعميمية إلة
 ره عمي اخدا  الوظيفي دافح المؤههات التعميميةنتائ  ال راع وأثالم حث الثاني: 

كاف الكتاب وال احثوف اخوائح فػي مرػاؿ اإلدارة ينظػروف إلػي ال ػراع   ػفة عامػة عمػي          
أنػو ضػار  المؤههػػة التعميميػة وأف نتائرػو دائمػػال هػمنية  إلػي أف رػػا ت المدرهػة التفاعميػة وبيػػرت 

يرانية إذا ىذه النظرة إليو  واعتنرت وروده في أؼ مؤههة تنظيمية أمرال طنيعيال  وأف لو نتائرو اإل
كاف في الحدود الطنيعة والمطمو ة  كما أف لو نتائرو الهػمنية إذا زاد أو مػح عػف الحػدود الطنيعيػة 

 -والمتومعة لو. وتتومل ىذه امثار الناترة عف ال راع عمي العديد مف العوامح أىميا:
وال ػراع الهػمني  معني أف ال راع اإليراني يترتب عميو أثار إيرانية  -نوع ال راع واتراىو: -

 ال ينت  عنو إال مزكد مف اخضرار والمااكح النفهية واالرتماعية.
 معنػػي مػػدؼ انتاػػار ال ػػراع فػػي المؤههػػة التعميميػػة   وىػػح يمثػػح ظػػاىرة  -انتاػػار ال ػػراع: -

عامػة تهػػتومل انت ػػاه واىتمػػاـ اإلدارة  أـ أنػػو يهػػير فػي الحػػدود المربػػوب فييػػا؟ فحرػػـ ال ػػراع 
 هاليب المالئمة لمتعامح معو.يهاىـ في تحديد اخ

فكمما كاف ال راع اديدال أو حادال كمما زادت المااكح المرت طػة  ػو وكػاف ىنػاؾ  -موة ال راع: -
 حذر في التعامح معو ومقاومتو.

ويق ػػػد نيػػػا مػػػدؼ حػػػدوث ال ػػػراعات فػػػي أومػػػات حررػػػة وماتمػػػة  -توميتػػػات حػػػدوث ال ػػػراع : -
تكػػػػػػػػوف اإلدارة ماػػػػػػػػغولة نوضػػػػػػػػع الفطػػػػػػػػط  النهػػػػػػػػ ة لممؤههػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػة   فينػػػػػػػػاؾ أومػػػػػػػػات 

 واإلهتراتيريات ومثح ىذه اخومات تربب اإلدارة في احداث نوع مف التوازف واليدو  الدافمي.

                                                           
9
   2مرمة الدراهات التربوية  الرز  دمحم فالو الحنيطي : ال راع التنظيمي : أه ا و وطرؽ إدارتو في المؤههات العامة والفا ة في اخردف   ( (

  34ص   1993   1العدد

2
 . 239, ص 1995  القدس المفتوحة  رامعة مناورات     اخردف عماف , التنظيمي السلوك :وآخرون ( بشير الخضرا(

 . 131ص     1999  وائح لمنار دار   اخردف عماف ( موهي الموزؼ: التطوكر التنظيمي:أهاهيات ومفاىيـ حديثة  (3
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 معني مف أيف يػنتي ال ػراع ىػح مػف المعممػيف أو مػف اإلدارة أو مػف  -تنثير أطراؼ ال راع: -
نفػػػػوذ أو أنيػػػـ أطػػػػراؼ فػػػارج المؤههػػػة التعميميػػػػة ؟ وىػػػح اخطػػػراؼ التػػػػي تحركػػػو مويػػػة وذات 

 عاديوف؟
فقػػػد تهػػػتفدـ اإلدارة  -اخهػػػاليب التػػػي تت عيػػػا اإلدارة فػػػي احتػػػوا  ال ػػػراعات الهػػػمنية المػػػدمرة: -

أهموب منع ال راع وميره مف فالؿ فرض هيطرتيا مما مد يترتػب عميػو توحػد المعممػيف ضػد 
لنتػػائ  المترت ػػة عمػػي المؤههػػة التعميميػػة  و التػػالي تػػزداد حػػدة وكثافػػة ال ػػراع. ويمكػػف تقهػػيـ ا

 -ال راع إلي أثار إيرانية وأفرؼ همنية وذلؾ عمي النحو التالي:
  -(: The Positive Effects of Conflictاإليرانية لم راع ) النتائ  أوالل: 

نرػػػد أف ال ػػػراع التنظيمػػػي إذا كػػػاف ضػػػمف الحػػػدود الطنيعيػػػة فػػػيمكف أف ينػػػت  عنػػػو اخثػػػار     
 : (1)اإليرانية التالية

يولد الطامة لدؼ المعمميف أفػراد التنظػيـ وكنػرز المواىػب والقػدرات واالهػتعدادات الكامنػة لػدييـ   -
 كاهترا ة لم راعات التي مد ال تظير في ظح الظروؼ العادية.

يورو االنت اه إلي الماكالت التي مد تكػوف مورػودة فػي المؤههػة التعميميػة ولكنيػا بيػر  ػارزة  -
المؤههة التعميمية عمي إيراد حموؿ ليا   اإلضافة إلي أنو يزكو عمي الهطو  و التالي تعمح 

 الهتار عف حقائق ومعمومات مد تهاعد في تافيص  عض المااكح الفعمية فييا.
يحفػز الماػاركيف عمػي فيػـ  عضػيـ الػ عض مػف فػالؿ محاولػة كػح معمػـ لمتعػرؼ عمػي أفكػػار  -

ؿ إلػي حػح مػرض  لمماػكمة القائمػة. المعمـ اخفر  اكح أكنر أثنا  فتػرة ال ػراع  و عػد الو ػو 
و التالي فعف ذلؾ مد يؤدؼ في النياية إلي توثيق أوا ر التعاوف نيف المعمميف الماتركيف في 

 ال راع   كما أنو مد ياحدث فنرة تعميمية رديدة لدييـ.
يعمح عمي إعادة تنليل مااعر المعمميف وتنهيق ريودىـ واكتااؼ فرص لمتغييػر والتحهػيف  -

فيمػػا نيػػنيـ. كمػػا يعمػػح عمػػي إاػػ اع حارػػاتيـ النفهػػية وفا ػػة ذوؼ الميػػوؿ العدوانيػػة المهػػتمر 
 عمي أال تزكد وتنقمب إلي ميوؿ تدميركو.

يؤدؼ إلي مرارات ليا مردود أفضح عمػي التنظػيـ  واهػتحداث أهػاليب رديػدة لمتوا ػح والتػزود  -
  المعمومات.

يـ فػي كافػة العمميػات التعميميػة  وتقويػة يارع عمي المااركة الننا ة نيف المعممػيف أفػراد التنظػ -
ػاؿ يمكػف أف يكػوف مػوة  اخدا  الوظيفي لػدييـ ورفػع مهػتواه. فعنػدما تػتـ إدارة ال ػراع  اػكح فع 

 ايرانية ومنترة.
 يهاعد عمي تنمية الميارات واخفكار اإلنداعية  وال حث عف أفكار ومدافح رديدة. -

                                                           
(

1
) Greenberg, J. & Baron. R. A.: Behavior in Organizations understanding and managing the human side of work, 

O.p, Cit, P.385.      
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حػػداث نػػوع مػػف يهػػاعد عمػػي افتيػػار النػػديح اخفضػػح لممؤههػػة ال - تعميميػػة وكػػذلؾ لممعممػػيف  وا 
 أو أهموب أدا  العمح (. –التغيير في المؤههة التعميمية ) كالتغيير في الييكح التنظيمي 

 يعمح عمي إظيار حقائق ومعمومات تهاعد في تافيص  عض الماكالت التنظيمية. -
هػػتوؼ االرت ػػاا يػػؤدؼ إلػػي مناماػػة مفتوحػػة لوريػػات النظػػر المتعارضػػة  والػػذؼ يحهػػف نػػدوره م -

 المؤههة التعميمية والتزاميـ  نىدافيا. وفي المقانػح فػعف المعممػيف يكونػوف أمػح وال ل لممؤههػة 
 .(1)التعميمية التي ال يتـ فييا ت ادؿ وريات النظر المتعارضة  حركة

يػػػػؤدؼ ال ػػػػراع الػػػػدافمي لممعمػػػػـ إلػػػػي نػػػػوع مػػػػف الرما ػػػػة الذاتيػػػػة مثػػػػح: االلتػػػػزاـ  معػػػػايير اخدا   -
وعية  وااللتػػزاـ  ػػاخوامر اإلداركػػة نػػربـ مػػا يترتػػب عمييػػا مػػف ماػػاؽ  وذلػػؾ مػػف فػػالؿ الموضػػ

 .(2)االلتزاـ  المعايير والقيـ االرتماعية والعقائدية الهائدة في المرتمع
يرانيػػة لم ػػراع أنيػػا تتفػػق مػػع           ومػػف ث ػػـ يتضػػو لنػػا مػػف فػػالؿ النظػػر فػػي ىػػذه اخثػػار اال 

وكي  والتػػي رأت أف لم ػػراع نتػػائ  ايرانيػػة وأفػػرؼ هػػمنية  وأنػػو ين غػػي مرحمػػة الفكػػر اإلدارؼ الهػػم
االهػػتفادة مػػػف النتػػائ  اإليرانيػػػة إلػػػي أم ػػي دررػػػة ممكنػػػة. كمػػا يتضػػػو مػػػدؼ أىميػػة ال ػػػراع فػػػي 
المؤههػػػات التعميميػػػة  وأنػػػو ال يمكػػػف االهػػػتغنا  عنػػػو خنػػػو يفمػػػق حالػػػة مػػػف الترػػػدد وك عػػػث عمػػػي 

أظيػػرت عػػدة دراهػػات أارركػػت لمعرفػػة اخثػػار اإليرانيػػة لم ػػراع التغييػػر والتحهػػيف المهػػتمر. كمػػا 
 النهػ ة لممؤههػة التعميميػة:إنفاؽ أمػح ومػت عمػي تهػوية  -:(3)عمي طالب المػدارس النتػائ  التاليػة

ال راعات نيف الطالب  تقميح التوتر نيف الطالب والمعمميف  تحهيف النيئة المدرهػية.أما  النهػ ة 
الػػة فػػي عمميػػة حػػح ال ػػراع  زكػػادة اإللتػػزاـ  نهػػاليب لمطػػالب: فتتمثػػح فػػي الماػػا ركة اإليرانيػػة والفع 

حمػػوؿ ال ػػراع مػػف أرػػح الم ػػمحة العامػػة  تػػوفير نمػػاذج ايرانيػػة مػػف أرػػح حػػح الماػػكالت  ممػػة 
تدفح الك ار هػوا   معمػـ  مػدير  ولػي أمػر   فػي حػح ال ػراعات  تاػريع االت ػاالت المفتوحػة 

االحتيارػات الاف ػية. أمػا  النهػ ة خثػاره اإليرانيػة عمػي الوهػطا  والتعامح  طرؽ ايرانية لتمنية 
في حمو فعنو يهاعد في: تطوكر ميارات القيادة لػدييـ  تحهػيف ميػارات االت ػاؿ فيمػا نيػنيـ  إلػي 
رانػػب تحهػػيف اخدا  اخكػػاديمي واحتػػراـ الػػذات وزكػػادة االنهػػراـ مػػع اخمػػراف    اإلضػػافة إلػػي أنػػو 

يب رديػدة لحػح الماػكالت. وأفيػرال فوائػده  النهػ ة لألهػرة والمرتمػع : فنرػد يهاعد في انتكػار أهػال
أف الميػػارات اإليرانيػػة المكتهػػ ة فػػي المدرهػػة تػػنعكس عمػػي اخهػػرة حيػػث يمكػػف اهػػتفدميا لحػػح 
ال راعات التي تظير في المنزؿ  أما  النه ة لممرتمع : فعنو يؤدؼ إلي التقميح مف أعماؿ العنل 

                                                           
9
ة  مررع حهيف دمحم عمي عند الرازؽ: فعاليات االت اؿ التربوؼ  المدرهة الثانوية العامة في محافظة الريزة نرميوركة م ر العربية دراهة تحميمي ((

 .111هانق  ص
2
 .1133هيد دمحم راد الرب: الهموؾ التنظيمي موضوعات وترارـ و حوث إداركة متقدمة  مررع هانق  ص( (

(
3
)Hahn, Bruce Lewis.: School Superintend dents Perceptions regarding the degree and Types of Conflict between 

the msetves .and their boards of trustees. Dissertation Abstracts International.54 (10), -A.1994. 
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لطػػالب عنػػدما ي ػػ حوف  ػػالغيف فػػعنيـ يهػػتطيعوف أف يط قػػوا مػػا تعممػػوه عمػػي  اإلضػػافة إلػػي أف ا
 اخهرة والعمح والمرتمع ككح. 

  -(: The Negative Effects of Conflictالهمنية لم راع )النتائ  ثانيال: 
إذا زاد مهػػتوؼ ال ػػراع أو مػػح عػػف الحػػدود الطنيعيػػة فػػيمكف أف تنػػت  عنػػو أثػػار هػػمنية عديػػدة      

  -وىي كالتالي:
تغيب مهتمر عف العمح وفمق نه ة معينة مف التوتر عمي كافة مهتويات المؤههة التعميمية  -

 .(1)  وزكادة في الاعور  اإلح اا  وكترمي ذلؾ  التذمر المهتمر حوؿ ظروؼ العمح
ظيػػور الماػػاعر الهػػمنية والضػػغط النفهػػي الزائػػد  وورػػود رػػو ممػػي   الكراىيػػة والحقػػد   ونمػػو  -

تيػػارات الف ػػومة نػػيف المعممػػيف  ممػػا يػػؤدؼ إلػػي عػػدـ التعػػاوف والعمػػح نػػروح الفركػػق و التػػالي 
 إعامة و وؿ المؤههة التعميمية إلي أىدافيا التنظيمية.

اركة والتعػػاوف  وىػػذا يػػؤدؼ إلػػي منػػاخ بيػػر يحمػػح القػػادة عمػػي فػػرض هػػمطتيـ نػػدالل عػػف الماػػ -
 مركو ومنت  لمعمح في المؤههة التعميمية.

ي ػػػيب المعمػػػـ  المزكػػػد مػػػف االضػػػطرا ات النفهػػػية والفهػػػيولورية مثػػػح: ال ػػػداع  واضػػػطرا ات  -
الريػػػػاز اليضػػػػمي  والقمػػػػق  وفقػػػػداف الثقػػػػة  ػػػػالنفس. كمػػػػا ينػػػػت  عنػػػػو هػػػػموكيات معينػػػػة منيػػػػا 

ه: العزلػػػة  واالنتعػػػاد عػػػف المرموعػػػة  والاػػػعور  الالم ػػػػاالة  االنهػػػحاب النفهػػػي ومػػػف مظػػػاىر 
واإلحهاس  عدـ اخىمية  أو االنهحاب المادؼ ومف مظاىره: الت اطؤ عف العمح  والتنفر أو 

 .(2)الغياب  أو اىمالو  وتفركب الممتمكات المدرهية
تثماره فػػػي ياػػػتت االنت ػػػاه ويهػػػتيمؾ ومػػػت وريػػػد اإلدارة فػػػي مواريػػػة ال ػػػراعات نػػػدالل مػػػف اهػػػ -

 .(3)أناطة منترة  مما يضعل مف مهتوؼ الكفا ة والفعالية في المؤههة التعميمية 
يدفع كح طرؼ مف أطراؼ ال راع إلي التطرؼ في تقدير م محتو وتفضيالتو الفا ة عمي  -

 حهاب الم محة الكمية.
ؼ إلػي يفمق رو بير  حي يحتوؼ عمي القمق واالنفعاؿ دافح المؤههة التعميمية   مما يؤد -

انففاض الكفػا ة التنظيميػة  وبيػاب االنهػراـ والتعػاوف والتنهػيق نػيف اخمهػاـ المفتمفػة دافػح 
 .(4)المؤههة 

ياغح اإلدارة وي رفيا عف تحقيق أىدافيا وتطوكر أدائيا ودوافعيا اخهاهػية  هػنب اهػتغراميا  -
 في حح ال راعات.

                                                           
(

1
)Thomson, Brad: The New Manager Hand Book, (S.1): Richard D- Irwin-Inc, 1995, P.236. 

(
2
)Owens, Robert: Organizational Behavior in Education. (Englewood, Op. Cit.  

(
3
)Jerald Greenberg & Robert A. Baron: Behavior in Organizations Understanding & Managing The Human Side 

of Work, Op,Cit, , P. 385.  

(
4
)Gatto, Rex P: Controlling Stress in the Work Place, How you Handle, What Happens. (S.L): Pfeiffer Company, 

1999, P.177. 
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يترتػػػػب عميػػػػو تومػػػػل تػػػػدفق يففػػػػض مػػػػف كفػػػػا ة االت ػػػػاؿ نػػػػيف المعممػػػػيف المت ػػػػارعيف ممػػػػا  -
 المعمومات فيما نينيـ.

تدني مهتوؼ الرضا الوظيفي نظرال لعدـ رضا المعمـ عف مومعو الوظيفي  أو عػدـ رضػاه عػف  -
التعميمات المت مة نوظيفتو  ممػا يػؤدؼ إلػي عػدـ اتقانػو لمعمػح أو تغي ػو عنػو ومػف ث ػـ يحػدث 

  راع مع رؤهائو أو زمالئو.
اع القرار مثح: اإلدراؾ المتحيز لألافاص والمعمومات  وبم ة يترؾ اوائب في هموكيات  ن -

 العاطفة عمي التفكير الرايد.
يقمػػػح مػػػف رب ػػػة اإلدارة فػػػي معرفػػػة وريػػػات نظػػػر المعممػػػيف ممػػػا يػػػنعكس هػػػم ال عمػػػي عمميػػػـ  -

نداعاتيـ. ويقمح مػف عامػح االنتمػا  لممؤههػة التعميميػة فيهػعي كػح معمػـ إلػي تحقيػق أىدافػو  وا 
 .(1)يؤدؼ إلي الفوؼ مف انتاار ال راع في مهتويات التنظيـ كافةالفا ة  مما 

تنهيهال لما هنق يتضو أنو عمي الربـ مف أف ال راع اي  حيوؼ وضرورؼ لممؤههة        
التعميمية ولو العديد مف اخثار االيرانية إال أف لو أثاره الهمنية أيضا  وكال النوعيف مف اخثار 

أو اخلية التي يدار نيا. فضالل عف أف أثار ال راع اليداـ أو الضار االهتراتيرية يعتمد عمي 
 نظرال  أو اكتاافو الننا  ال راع نمط إدراؾ ي عب عادة ما تظير نوضوح و اكح ممحوظ   نينما

اخحياف   اإلضافة إلي  مف كثير في والمتنني ال افي التفكير مف نوع إلة يحتاج تافي و خف
. (2)فياضي دراهةي نتائ  أاارت ما لم راع تفوؽ دائمال اخثار اإليرانية حهبأف اخثار الهمنية 

. كما يرؼ كال مف (3)وىو ما أكده العديد مف الكتاب وال احثيف المفت يف في دراهاتيـ
((Snowden & Gorton   أف ال راع ي مد يكوف مؤارال لممؤههة التعميمية عمي أف تغيرات

. (4)رب أفذىا في االعت ار وتطنيقيا في المؤههة التعميمية يىامة في طركقيا لمحدوث أو ي
أضل إلي ذلؾ أف حدوث ال راع  اهتمرار يعتنر مؤارال عمي أف ىناؾ أايا  بير مهتقرة 

 موامل تدير أف كمنظمة المدرهة إدارة عمة فعف المنظور ىذا وتحتاج إلعادة ترتيب . ومف
 العمح. تعطيح أو اإلرباؾ ةمرحم إلة و وليا لتمنع ال راع  حكمة وروية

 
                                                           

9
 .231أحمد هيد م طفي: إدارة الهموؾ التنظيمي رؤية معا رة  مررع هانق  ص ( (

2
رهالة مارهتير ) بير مناورة (  الرامعة  ارات في اخردف ررا  فالد فياض: النزعات التنظيمية نيف العامميف كما يراىا المديروف في الوز  ((

  .187  ص 1991اخردنية 
(

3
)Look at:-  

                -Thomas, K .W. & Kilmann, R.H.: Thomas –Kilmann Conflict mode instrument, Op.Cit 

                -Rahim, M. A.: Managing Conflict in Organizations, Op. Cit.  

                -Owens, Robert.: Organizations Behavior in Education (3 rd Ed). New Jersey: Prentice – Hall, Inc, 1987. 

                -Merwe, V. D. & Albertus , J .: The handling of conflict as task of the school principal ( ED .M ,     

Dissertation, University of Pretoria ) Dissertation Abstracts International , 31( 1 ), 514,1993.  

                -Robbins, S. P.: Essentials of Organizational behavior, Op. Cit.  

(
4
)Snowden, P. E. & Gorton, A.: School leadership and administration: important concepts, case studies and 

simulations (5 th Ed). San Diego State: McGraw – Hall, 1998, P.88. 
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المؤسسة ثالثًا: العالقة بين استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وأداء المعممين داخل 
 -التعميمية:

تمعػػب اهػػتراتيريات إدارة ال ػػػراع التنظيمػػي دورال ىامػػػال فػػي إدارة ال ػػراع  كمػػػا تػػؤثر ندررػػػة       
كنيػػػرة فػػػي مهػػػتويات أدا  المعممػػػوف  المؤههػػػة التعميميػػػة ودررػػػة رضػػػا ىـ ومػػػد تو ػػػح كػػػالل مػػػف 

( إلػي ورػود عالمػة عكهػية نػيف اهػتفداـ اهػتراتيرية Hatifield & Hatifield ىاتفيمد وىاتفيمد ) 
التعاوف وبيف دررة حدة ال راع عمي مهتوياتيا الثالث: الفرد  الرماعة  المؤههة التعميميػة. أمػا 
عمي مهتوؼ إدارة ال راع نيف المعمميف فعف االعتماد عمي ىذا االهتراتيرية  مفرده بير كاؼ نح 

 (et.at  Friedman. كمػػا تو ػػح فركػػدماف و فػػروف )(1)النػػد مػػف اهػػتفداـ  عػػض أهػػاليب القػػوة
إلػػػػي أف اهػػػػتفداـ اهػػػػتراتيرية التعػػػػاوف يهػػػػاىـ ندررػػػػة كنيػػػػرة فػػػػي ففػػػػض كػػػػالل مػػػػف  ػػػػراع الميػػػػاـ 
والعالمات الذؼ يناب نيف المعمميف في المدرهة  و التالي يهاىـ في تففيل حدة ضغوا العمػح 
التي مد يتعرض ليا ىػؤال  المعممػوف. وفػي المقانػح يػؤدؼ اهػتفداـ اهػتراتيريتي الترنػب واإلر ػار 

( أف التعػاوف والماػاركة  Behfar et.at . كما أوضو نييافر و فروف )(2)كادة حدة ال راعإلي ز 
الية إدارة ال ػراع  وفػي المقانػح تهػاىـ اهػتراتيرية الترنػب فػي زكػادة الماػاعر الهػمنية  يزكد مف فع 

 .(3)لدؼ اخطراؼ المت ارعة
وىػػذا مػػا أكدتػػو العديػػد مػػف ال حػػػوث والدراهػػات التػػي مامػػت ال احثػػة ندراهػػتيا وورػػػدت أف         

. فػي حػػيف (4)اهػتراتيرية التعػاوف تعػد مػف أكثػػر االهػتراتيريات اهػتفدامال مػف منػػح مػديرؼ المػدارس
ي ( أف المديركف يهتفدموف اهتراتيرية ياهػتفداـ الهػمطة أو اإلر ػار Dowdأاارت دراهة ديود ) 

                                                           
(

1
) Hatifield, Deborah Weider & Hatifield, John D.: Relationships among Conflict Management styles, Ievels of   

Conflict and reactions to work. Journal of social psychology.Vol, 135.No, 6, 1995, P.689.  
(

2
) Friedman, Raymond A & Currall, Steven C & Tsai, James C.: What Goges Around Comes around: The impact of 

personal Conflict Style on Work Conflict and stress. The international Journal of Conflict 
Management. Vol, 11, No, 1, 2000, P. 17. 

(
3
) Behfar, Kristin J ( et.at): the Critical Role of Conflict Resolution in Teams: aclose look at the links between 

Conflict type, Conflict Management strategies and team outcomes. Journal of Applied psychology. 
Vol, 93, No, 1, 2008, P. 171.  

 (
4
 يمكف الرروع إلي :(

ضو  متغيرات الفنرة والرنس رماؿ فارس هميماف : أنماا إدارة ال راع لدؼ مديرؼ المدارس اخهاهية في محافظة المفرؽ في  -
 . 1996والمؤىح العممي   رهالة مارهتير ) بير مناورة (   رامعة اليرموؾ   أربد   

 مررع هانق. دراهة مقارنة نيف مديرؼ القطاعيف العاـ والفاص في اخردف   –تميـ نريب ع اينة : أهاليب إدارة ال راع  -

 مررع هانق.  مميف كما يراىا المديروف في الوزارات في اخردف: النزعات التنظيمية نيف العاررا  فالد فياض  -

رهالة مارهتير  حهني فورؼ نواب : أهاليب إدارة ال راع التي يهتفدميا المدرا  في المدارس الثانوية اخكاديمية في اخردف   -
 .1986)بير مناورة(  عماف  الرامعة اخردنية  

              - Henkin, A .B. & Stone, P.J. & Dee, J.R.: Conflict management strategies of principals in site – based   
managed schools. Journal of educational administrations, 38(2)2000, P.142-158.  

        - Allison, J .F: Perceptions of Conflict resolution strategies, levels of Conflict and Administrator interaction 
in high schools. Unpublished ED.D thesis, Pennsylvania State University, 1991.   

             - Mcintyre , S.E. : Conflict management by male and female managing as reported by self and by male 
female subordinates . Unpublished PH.D thesis, Georgia State University, 1991.      
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( أف  Parsons. ومف ريػة  فػرؼ أظيػرت دراهػة نرهػونس ) (1)أكثر مف االهتراتيريات اخفرػ 
مػػػديرؼ المػػػدارس يهػػػتفدموف اهػػػتراتيرية التعػػػاوف مػػػع المعممػػػيف فػػػي حػػػيف يهػػػتفدموف اهػػػتراتيرية 

  (3). كمػػػػػا أوضػػػػػحت نتػػػػػائ  دراهػػػػػة حهػػػػػني (2)الترنػػػػػب مػػػػػع الطم ػػػػػة وفػػػػػي ذلػػػػػؾ تنػػػػػامض بركػػػػػب
أف مديرو المدارس يركزوف عمػي اهػتراتيريتيف مػف اهػتراتيريات إدارة  (4)( McCormickودراهة)

( أف اهػػػتفداـ  Hooverال ػػػراع ىمػػػا ي التعػػػاوف   والحػػػح الوهػػػط ي. فػػػي حػػػيف أظيػػػرت دراهػػػة ) 
المػػػديركف ي لمتعػػػاوف   والحػػػح الوهػػػط   والمراممػػػة ي يقمػػػح مػػػف مهػػػتويات ال ػػػراع دافػػػح المؤههػػػة 

اتيريات ي اهػػػتفداـ الهػػػمطة   والترنػػػب ي يػػػؤدؼ إلػػػي مهػػػتويات التعميميػػػة   وأف اهػػػتفداميـ الهػػػتر 
 .(5)عالية مف ال راع ندافميا

لذا تؤثر االهتراتيريات المهتفدمة في إدارة ال راع في عدد مف المتغيرات المتعمقػة  ػندا         
دا  المعمميف منيا: دررة الرضا الػوظيفي  ومهػتوؼ الماػاركة فػي اتفػاذ القػرارات  كمػا تػؤثر فػي أ

فركق العمح ودررة تماهكو. ومد أكدت ركـ رمضاف في ىذا الهػياؽ عمػي أف اهػتفداـ اهػتراتيرية 
المواريػػة فػػي حػػح ال ػػراعات يهػػاىـ فػػي دررػػة رضػػا المعممػػيف مقارنػػة  االهػػتراتيريات اخفػػرؼ ) 

( أف اهػػتفداـ اهػػتراتيرية Martin et.at. كمػػا أوضػػو مػػارتف و فػػروف ) (6)اإلر ػػار  التيدئػػة (
ر ار والهيطرة يؤدؼ إلي انففاض دررة الرضا الوظيفي لممعمميف وزكادة الفوؼ مف االت اؿ اإل

( إلػي أف  Mayer. كمػا تو ػمت مػاير ) (7) المديركف  فضالل عف أنو يرت ط همنيال نراذنية العمػح
اهتفداـ اهتراتيرية المااركة في إدارة ال راع نيف المعمميف في المؤههة التعميمية يرت ط  ارتفاع 

 .(8)معدالت أدا  المعمميف  وتحهيف إنتاريتيـ وزكادة االىتماـ نفدمة العمال ) الطالب (
في دعـ وتعظيـ  ويمكف في ىذا االتراه التنكيد عمة  عض المنطمقات اخهاهية التي تهيـ      

 : (9)اخ عاد اإليرانية لم راع عمة النحو التالي

                                                           
(

1
) Dowd, J. F.: School Superintendents perceptions of Conflict and how they deal with them. Unpublished ED.D 

thesis, Syracuse University, 1991.  
(

2
) Parsons, L .C: An analysis of crisis Conflict resolution strategies preferred by Washington state public high 

school principals. Unpublished PH.D thesis, Gonzaga University, 1994.     
3
 مررع هانق.رس الثانوية اخكاديمية في اخردف  حهني فورؼ نواب : أهاليب إدارة ال راع التي يهتفدميا المدرا  في المدا( (

(
4
)McCormick, N. D.: The Conflict intermediate school principals encounter and how they manage it, Unpublished 

ph .D thesis, Utah University1996.  
(

5
)Hoover, D. R.: Relationships among perceptions of principals Conflict management behaviors, levels of Conflict 

and organizational climate in high schools. Unpublished PH.D thesis, The Pennsylvania State 
University, 1990.     

6
مررع هانق     دماق رامعة في التدركهية الييئة أعضا  نظر الهادة ورية مف التنظيمي اخدا  في أثره و الاف ي ال راع إدارة أهاليب ركـ رمضاف:( (

 . 176ص 
(

7
) Martin, Matthe W.M (et.at): Subordinates Socio – Communicative Orientation & their use of conflict strategies 

strategies with superiors – communication research reports. Vol, 16, No, 4, 1999, P. 371. 
(

8
) Mayer, Susan: Organizational Response to Conflict: Future Conflict and Work outcomes. Social work research. 

Vol, 28, No, 3, 2004, P. 184.  

اب واخنواع  أهيوا  مرمة دراهات مهتقنمية  مركز دراهات المهتقنح  العدد دراهة في اخ وؿ النظركة لأله  –( منير دمحم ندوؼ: مفيـو ال راع 9) 
 .   41  ص 1997  رامعة أهيوا  يوليو 3العدد 
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أف الطنيعػػة اليدامػػة ليهػػت ران ػػال محتمػػال فػػي ال ػػراع   كمػػا أنيػػا ليهػػت هػػمة مالزمػػة لمطنيعػػة  -
ال اركة ال يمكف الهيطرة عمييا  فاخفراد كػانوا ومػازالوا يكتاػفوف إمكانيػة التو ػح إلػة وهػائح 

 ورة تؤدؼ إلة نتائ  أفضح نورو عاـ . مفتمفة لموارو ال راع   
أف ال ػػػراع مورػػػود كنحػػػػد هػػػمات وف ػػػػائص الحيػػػاة والعالمػػػات اإلنهػػػػانية. ففػػػي التفػػػػاعالت  -

الت ادليػػة اليوميػػة عػػادة مػػا يهػػعة كػػح طػػرؼ فييػػا إلػػة تعظػػيـ منفعتػػو  ولكػػي تتحقػػق النػػد وأف 
ت ػادؿ مقنػع  تنففض منفعػة الطػرؼ امفػر  ومػف ىنػا كانػت ضػرورة أف يتو ػح الطرفػاف إلػة

يراعػػػي ويحقػػػق  عػػػض القواعػػػد والحمػػػوؿ  و مػػػا يحقػػػق التوافػػػق واالهػػػتقرار نػػػدالل مػػػف الت ػػػادـ 
 وال راع . 

أف طرفي أو أطراؼ ال راع في مومل  راعي ومف فالؿ افتيارىـ لقنوات االت اؿ نينيما   -
خفعاؿ إلة فيما يفتاراف نيف  ورتيف: إما إمامة نمط لعالمة  راعية نينيما يؤدؼ فييا أحد ا

تحقيػػق فائػػػدة خحػػػد الطػػرفيف عمػػػة حهػػػاب امفػػر  أو أف يفتػػػار تنهػػػيس نمػػط عالمػػػة ت ادليػػػة 
 لموهائح والغايات. ومف ث ـ فعف الحركة نينيما تفيد كال الطرفيف  اكح ممحوظ . 

تنهيهال لما هنق يتضو لنا أف الكثير مف العمما  الميتميف  موضوع ال راع  وكروف أف          
تيرية التعاوف أو ما يهمي  االهتراتيرية التكاممية أو حح الماكالت ىو أكثر االهتراتيريات اهترا

مالئمة إلدارة ال راع. في حيف يرؼ  فروف أنو ليس ىناؾ اهتراتيرية مثالية إلدارة كح موامل 
نما مومل ال راع ىو الذؼ يفرض عمينا االهتراتيرية المناهب. وىو ما تؤكده ال ا حثة ال راع  وا 

وتتفق معو في حدود فنرتيا  العمح التربوؼ  فميس ىناؾ حح مثالي أو اهتراتيرية كاممة. إال أف 
ىذا ال يمنع مف أف نقوؿ أف اهتراتيرية التعاوف والموارية تعد مف أفضح االهتراتيريات خنيا 

ندا  امرا  إف لـ تكف ىناؾ ضغوا مف اخفراد أو  ممارهة تهمو ننوع مف الحوار ال ركو   وا 
لالنحياز والاممية . كما ترؼ ال احثة أف اليوـ الدراهي دافح المدرهة ممي   ال راعات المفتمفة 
نيف المعمميف  والتي يمكف أف تهتفدـ فييا رميع االهتراتيريات الميـ ىو االفتيار المناهب في 

 اة لطرؼ عمي المومل المناهب  وأال ياعر المعمـ ننوع مف االنحياز أو المحهوبية أو المحا
حهاب  فر. كما يتضو أف تحوؿ ال راعات التة تحدث دافح النيئة المدرهية إلة  راعات 

 ننا ة وليهت ىدامة يؤدػ إلة تحقيق اخىداؼ المدرهية والتعميمية  اكح أفضح. 
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 الخاتمة
 أواًل: ممخص ألىم األفكار

رىا عمي اخدا  ال راع التنظيمي وأث فدمة في إدارةتناولنا في  حثنا االهتراتيريات المهت      
 -إلي م حثيف ىما: والوظيفي لممعمميف في المؤههات التعميمية  وممنا نتقهيم

وأىـ  ظيوره  وأه اب  وتطوره  وتناولنا فيو ماىية ال راع التنظيميالمبحث األول: 
 االهتراتيريات المهتفدمة في إدارتو.

ال راع التنظيمي وأثره عمي اخدا  الوظيفي ونتائرو اإليرانية  وتناولنا فيوالمبحث الثاني: 
 والهمنية عالمتيا  اهتراتيريات إدارة ال راع التنظيمي.

 ثانيًا: نتائج البحث
 مف وامع دراهتنا لموضوع ال حث اهتفم نا مرموعة مف النتائ  اليامة نورزىا فيما يمي:    

واتراىػػػات اخفػػػراد فػػػي اتفػػػاذ القػػػرارات دافػػػح أف لم ػػػراع دور كنيػػػر فػػػي التػػػنثير عمػػػي هػػػموؾ  -
 المؤههة التعميمية.

عػػدـ ورػػود اتفػػاؽ نػػيف الكتػػاب عمػػي تقهػػيـ لم ػػراع. فقهػػميا الػػ عض إلػػي )  ػػراعات دافميػػة  -
وفاررية (  وال عض امفر إلي )  راعات وظيفية وبير وظيفية (  وىناؾ مف مهميا إلي ) 

(  ظمة (  والي )  ػراعات وفقػا لمقػيـوبير من  راعات وفقال لمنوع ( والي )  راعات منظمة
 وربـ ذلؾ التنوع واالفتالؼ في التقهيـ إال أنيا تعتنر رميعيا مكممة ل عضيا ال عض.

أف مراحػػح ال ػػراع مترا طػػة وليهػػت منف ػػمة عػػف  عضػػيا  حيػػث أنيػػا تمثػػح عمميػػة ديناميكيػػة  -
 واخنواع المفتمفة لو.تهتمر في اكح حمقات مت مة  وتتومل مراحح ال راع عمي مهن اتو 

لػػي ظيػػور أمػػراض نفهػػية  - نتاريػػة العمػػح  وا  عنػػدما ي ػػح مهػػتوؼ ال ػػراع إلػػي ففػػض كفػػا ة وا 
وهػػػموكية لألفػػػراد  وافتقػػػاد الثقػػػة نيػػػنيـ  يعتنػػػر ىػػػذا ال ػػػراع ضػػػد م ػػػمحة المؤههػػػة التعميميػػػة 

 وعائقال ليا أماـ تحقيق أىدافيا الناغاؿ العامميف فييا  فض تمؾ ال راعات.
راتيرية مػػػف اهػػػتراتيريات إدارة ال ػػػراع لػػػو مزايػػػا وعيػػػوب  لػػػذلؾ ين غػػػي عمػػػي مػػػدير كػػػح اهػػػت -

ػػػاؿ أف يفتػػػار االهػػػتراتيرية المالئمػػػة حهػػػب ظػػػروؼ ومتطم ػػػات مومػػػل ال ػػػراع  المدرهػػػة الفع 
 دافح المدرهة.

إذا لػػـ يػػتـ اهػػتفداـ االهػػتراتيرية المناهػػ ة فػػي عػػالج ال ػػراع فقػػد يتولػػد عنػػو كثػػرة ال ػػراعات  -
 تيا ومهاوئيا الهمنية.وزكادة حد

تعد اهتراتيرية التعاوف مف أنهػب اهػتراتيريات إدارة ال ػراع عنػدما ال تعػاني أطػراؼ ال ػراع  -
مػػػػف ضػػػػغوا الومػػػػت  وعنػػػػدما تركػػػػد حػػػػالل يحقػػػػق فائػػػػدة لمرميػػػػع مػػػػع امتنػػػػاع  نىميػػػػة الم ػػػػالو 

 الماتركة.
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التهػػػوية  القػػػوة.  أىػػػـ االهػػػتراتيريات المهػػػتفدمة لحػػػح ال ػػػراع: التعػػػاوف  التفػػػاوض  الترنػػػب  -
 ومف أكثر ىذه االهتراتيريات التي تؤدؼ إلي فاعمية في حح ال راع الموارية  والتعاوف. 

حػػداث  - يعػػد ورػػود دررػػة مقنولػػة مػػف ال ػػراع دافػػح المؤههػػة التعميميػػة وهػػيمة لتحفيػػز اخدا  وا 
 نوع مف التغيير واإلنداع في العمح  وذلؾ إذا تـ إدارتو  طركقة عممية حديثة.

راتيرية اإلر ػػػػار والمهػػػػاومة مػػػػف أكثػػػػر اخهػػػػاليب اهػػػػتفدامال لػػػػدػ الكػػػػادر اإلدارؼ دافػػػػح اهػػػػت -
 .المؤههة التعميمية
 ثالثًا: توصيات البحث

  ضػػػػػرورة تطػػػػػوكر ممارهػػػػػات مػػػػػديرؼ المؤههػػػػػات التعميميػػػػػة حػػػػػوؿ اهػػػػػتراتيريات إدارة ال ػػػػػراع
 التنظيمي.

  التعميميػة ترن ػال لم ػراعات المتعمقػة التحديد الدميق لمياـ ومهئوليات العػامميف فػي المؤههػات
 نعزدوارية المياـ وبموض اخدوار.

 وربػػط تحهػػيف اخدا  الػػوظيفي تقػديـ إدارة المؤههػػات التعميميػػة حػوافز تاػػريعية لمعػػامميف نيػا  
   الزكادة الهنوية.

   مػػف أرػػح تففيػػل حػػدة ال ػػراعات يفتػػرض أف يوضػػع الررػػح المناهػػب فػػي المكػػاف المناهػػب
دارات المهػػػئولة عػػػف إدارة ال ػػػراعات التنظيميػػػة ياػػػترا أف تتػػػوافر فػػػي أفرادىػػػا  معنػػػة أف اإل

يراد حموؿ ليا.   الكفا ة والمقدرة عمة معالرة أه اب ال راعات وا 
 .بال ال ما تهتفدـ المؤههات التعميمية ذات القوة التنافهية أهموب القوة لمهيطرة عمة معممييا 
  لمهئولة عف أعضا  الفركق الواحد عمة عالمػات حياديػة تاريع المالكات اإلداركة التدركنية ا

مػػع اخطػػراؼ المت ػػارعة ممػػا يهػػاىـ فػػي تحهػػيف وتطػػوكر رب ػػة تمػػؾ المالكػػات  حػػح ال ػػراع 
  طرؽ عادلة. 
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