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شكـــــــــر

بن عالل علي/ السیدذ المشرفنتقد بالشكر إلى األستا

مقدما لنا النصح ، الذي أشرف على هذه الرسالة وأخذ بأیدینا

ة الذین ساهموا ـكما نتقدم إلى عمال بلدیة الجلف، اإلرشادو 

.العمل المتواضـــعفي هذا 



ملخص الدراسة

ار فــي بلدیــة الجلفــة   یهــدف هــذا البحــث التعــرف علــى  الصــراع التنظیمــي وأثــره فــي عملیــة اتخــاذ القــر 
و التعــرف علــى مســتوى الصــراع واآلثــار المتوقعــة لــه علــى عملیــة اتخــان القــرارات مــن خــالل الــربط 

الصـراع ) سنوات الخبرة، العمرالة االجتماعیة، ، المؤهل العلميالجنس، الح(بین مؤشرات الدراسة 
.التنظیمي وعملیة اتخان القرارات

عـامال، وطبقـت الدراسـة علـى ) 35(مال بلدیة الجلفة البالغ عددهم یتكون مجتمع الدراسة من فئة ع
فرد، باستخدام أداة الدراسة وهي االسـتبانه، وكانـت نسـبة االسـترداد ) 30(عینة عشوائیة متكونة من 

85.7.%

واهم النتائج التي خرجت بها الدراسة أن الصراع التنظیمـي لـه بـالغ األثـر فـي عملیـة اتخـاذ القـرارات  
أفراد العینة فقد أظهرت النتائج وجود مؤشرات تدل على ذلك ، كما بینـت أن هنـاك عالقـة بـین لدى 

الصراع التنظیمي وعملیة اتخان القرارات 

أوصــت الدراســة بمزیــد مــن االهتمــام بــالمورد البشــري فیمــا یخــص الصــراع التنظیمــي  وعملیــة اتخــان 
.القرارات ، وٕاجراء المزید من األبحاث حول تأثیرات الصراع في عملیة اتخان القرارات



Résumé de l'étude

Cette recherche vise à identifier le conflit organisationnel et son impact
sur le processus décisionnel dans la municipalité de Djelfa et identifier le
niveau de conflit et ses effets attendus sur le processus décisionnel en
reliant les indicateurs de l'étude (genre, état matrimonial, qualification
scientifique, années d'expérience, âge) Et le processus de décisions de
fumer.

La population étudiée est composée de 35 travailleurs de la municipalité
de Jelfa et a été appliquée à un échantillon aléatoire de 30 individus, en
utilisant l'outil d'étude qu'est le questionnaire.

Les résultats les plus importants de l'étude que le conflit organisationnel
est très influent dans le processus décisionnel de l'échantillon, les
résultats ont montré l'existence d'indicateurs pour indiquer cela, et ont
montré qu'il existe une relation entre le conflit organisationnel et le
processus de prise de décision

L'étude recommande d'accorder plus d'attention aux ressources
humaines en termes de conflit organisationnel et de processus de prise
de décision, et de poursuivre les recherches sur les effets des conflits
dans le processus décisionnel.





أ

مقدمـــــــــــــة

بمعـــزل عـــن تطـــور العملیـــة یكـــن لـــم والـــذي النالتطـــور البشـــري الـــذي نشـــهده لنتیجـــة

منهـــا عـــدة أشـــكال وأســـالیب و أخـــذ العمـــل تطـــور اإلنتاجیـــة وبالتـــالي تطـــور أســـالیب العمـــل حیـــث 

ـــذ بـــدأ اإلنســـان بالســـیطرة علـــى الطبیعـــة بمختلـــف الطـــرق،ظهـــور التنظیمـــات الحدیثـــة  التـــي فمن

والعبودیــة حتــى الشــكل الحــالي لتقســیم العمــل فالعمــال كــان اننــقاألعهــد شــهدها تطــور العمــل منــذ 

لهم تاریخ حافل من النضال والصراع المستمیت مـن أجـل التطـور والتحـرر مـن العبودیـة التقلیدیـة 

ات ، التنظیمــات الحدیثــة ال تخلــو مــن التفاعــل والصــراعافعالقــات العمــل التــي شــاهدته،للعمــل 

حیــث یــتم اســتغالل متجاهلــة بــذلك الجانــب اإلنســانيالن هــذه التنظیمــات تســعى لتحقیــق أهــدافها 

ن العمال یرون أنفسهم جزء ال یتجـزأ مـن هـذه التنظیمـات فهـم أصـحاب بأبشع الطرق ، وألالعمال

.القرارات التنظیمیةصناعة التأثیر في حقوق و قرار لذا فهم في صراع دائم من 



ب

:الدراسةیة أهم*

:ن األهمیة المتوخات من هذه الدراسة هيإ

اتخــاذ محاولــة االســتفادة مــن اآلثــار االیجابیــة للصــراع التنظیمــي و محاولــة توظیفهــا فــي عملیــة -

.القرار في المنظمة

ضــرورة االهتمــام بــإدارة الصــراع التنظیمــي مــن خــالل إشــراك العمــال فــي عملیــة اتخــاذ القــرار -

.أهداف التنظیم وبالتالي تحقیق

البحث عن نتائج یمكن االعتماد علیها وتطبیقها میدانیا في مجال إدارة المنظمات-

:الدراسةأهداف *

:تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق التالي

تي تؤدي إلى الصراع التنظیمي عرف على أهم العوامل التال-1

.نظمةالمداخل العوامل المؤثرة في صنع القرارإلقاء الضوء على -2

التنظیميعملیة صنع القرار من خالل إدارة الصراع بهامعرفة السبل والطرق التي تتم -3

:الموضوعاختیارمبررات*

الذاتیـة، و القسـم الثـانيبـالمبررات األولقسمین یتعلق القسم إلىموضوع الراتیاخمبرراتتنقسم 

:موضوعیة البالمبررات



ت

:الذاتیة ــ المبررات

زاتهـا االجتماعیـة تبقـى نقطـة یرف على البناء التنظیمي ألي منظمة، و كیفیـة عملهـا، و ممالتع-

یفضلون البقاء في المنظمة، صاألشخاجعلیالسبب الذي بو تتعلق التساؤلثیر ت

فالتكیـو مـا یتبـع هـذا ) ماعیـة، البیئیـة االجتالتنظیمیـة،( ف مع مختلف أبعاد عملهـمكییتالو 

٠للقدرات و الطموحات الشخصیة رازبإاجات، و للحإشباعمن 

الرغبة الشخصیة في اإللمام بجوانب الموضوع-

:الموضوعیة ــ المبررات

نالــت التــي المواضــیع أكثــرمــن التنظیمیــة صــناعة القــراراتوعالقتــه بالصــراع التنظیمــيتبــر عی-

بـــرى التـــي كالاألهمیـــةهتمـــام ، و لعـــل أهـــم أســـباب هـــذا االاألبحـــاثات وـمـــن الدراســـرایـــكبقســـطا 

دات حــول تقــو المعاآلراءة مــن ــــشــكل كــل فــرد مجموعی، حیــث صاألشــخایمثلهــا العمــل فــي حیــاة

، كما أن نجاح المنظمة یكمن في كیفیة احتوائها لهذا الموضوع هذا العمل

ارتباط الموضوع بمجال التخصص-

:الدراسةإشكالیة*

فإنـه تأثیر الصراع التنظیمي في عملیة اتخاذ القرار من أجل فك غموض الجدل حول طبیعة

:صیاغة إشكالیة البحث على النحو التالي نایمكن

:اإلشكالیة الرئیسیة*

؟في بلدیة الجلفة في مقراإلداریةالقرارات اتخاذما مدى تأثیر الصراع التنظیمي على 



ث

: ةـــالفرعیالتساؤالت

:ل التساؤل الرئیسي وهيمن خالیمكن طرح جملة من التساؤالت 

؟عمال بلدیة الجلفةعلىأي مدى یمكن أن یؤثر الصراع التنظیمي إلى-01

؟مقر بلدیة الجلفةفيإدارة الصراع  كیف یمكن-02

؟مدى أهمیة اتخاذ القرار في مقر بلدیة الجلفةما-03

:الدراسةفرضیات *

عــن التســاؤل اإلجابــةمــن أجــل و بالدراســة ال یخلــو مــن الفرضــیات المتعلقــةالبحــث العلمــي إن

:نقوم بوضع الفرضیات التالیةیجب أنالرئیسي 

:الرئیسیةلفرضیة ا

بلدیة الجلفةمقرفياتالقرار اتخاذفي كبیر تأثیرللصراع التنظیمي

:ات الفرعیةلفرضیا

:األولىلفرضیة ا

مقر بلدیة الجلفةعامل مؤثر في الصراع التنظیمي

:ة یلجزئیة الثانالفرضیة ا

مقر بلدیة الجلفةفيعملیة مهمة التنظیمي إدارة الصراع 

:الثالثةالفرضیة الجزئیة 

مقر بلدیة الجلفةاتخاذ القرار عملیة حساسة في 



ج

:حدود الدراسة *

.2018نة سة خالل فترة السداسي الثاني من تمتد هذه الدراس: يالزماناإلطار 

ة في مقر بلدیة الجلفةتمت الدراس: اإلطار المكاني

)ةــلسابقاالدراسات (: أدبیات الدراسة*

:الدراسات  المتعلقة بالصراع التنظیمي : أوال 

الغـربیین ، حیـث تنـاول هـذا الموضـوع مجموعـة ینثالباحلقد حظیت مشكلة إدارة الصراع باهتمام 

نذكر علـى سـبیل المثـال سـمن المفكرین المختصـین فـي المجـاالت السـلوكیة و مـن هـذه الدراسـات 

: الدراسات التالیة ال الحصر

بأن معالجة الصراع في دراستهما 1958سنة الحظ مارج وسایمون :مارج وسایموندراسة - 

1: تكمن فیما یأتي

استخدام األسالیب العلمیة في حل الصراع-أ

اإلقناع -ب

التفاوض والتوفیق بین االطراف المتصارعة -ج

حاولة زیادة قوة الطرف الضعیف في الصراعالسیاسة وم-د

بدراسـة تهـدف إلـى الكشـف عـن الباحـثقـام 2002فـي سـنة :الخشـاليهللادراسة شاكر جار ا-

،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان األردن ، نظریة المنظمةحمودخلیل محمد حسن الشماع ، خضیر كاضم -1
308:، ص2005الطبعة الثانیة 



ح

یر اســتراتیجیات التعــاون، التنــافس، التجنــب، المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة فــي التعامــل مــع ثمـدى تــأ

ت الصناعیة األردنیة ، ومـن النتـائج التـي الصراع التنظیمي، وقد أجریت الدراسة في بعفن الشركا

1:توصلت إلیها الدراسة ما یلي 

التعاون و التجنب من جهة وٕاحساس العـاملین بفعالیـة اإلدارة ستراتیجیةن إبیوجود عالقة إیجابیة 

التعــاون والتجنــب مــن جهــة، وٕاحســاس إســتراتیجیةبــین أخــرى، فیمــا كانــت العالقــة ســلبیة مــن جهــة

٠العاملین بحدة الصراع من جهة أخرى 

افس و إحســـاس العـــاملین بحـــدة الصـــراع، كمـــا نـــتســـتراتیجیة ال١بـــینفیمـــا جـــاءت العالقـــة إیجابیـــة 

لین بإیجابیــة الصــراع التعــاون وٕاحســاس العــامإســتراتیجیةبــین م وجــود عالقــة بینــت الدراســات عــد

ـــــالتنــافس والتجنــب مــن جهإســتراتیجیةإیجابیــة بــین ه العالقــة ذفیمــا كانــت هــ إحســاس العــاملین ة وـ

.بإیجابیة الصراع من جهة أخرى

الدراسات المتعلقة باتخاذ القرارات: ثانیا 
عنوانهــا مشــاركة العــاملین فــي ةبدارســ1994فــي ســنة الصــبیحاتقــام : الصــبیحاتدراســة -

همة العامــة المختلطــة الصــناعیة فــي األردن  هــدفت فــي الشــركات المســااإلداریــةالقــراراتذاتخــا

إلـــى الكشـــف عـــن مـــدى مشـــاركة العـــاملین فـــي الشـــركات المســـاهمة العامـــة المختلطـــة الصـــناعیة 

عاملـة ةات كبیـر كك عن طرق مسح أداء العاملین فـي شـر ، وذلداریةاإلدنیة في صنع القرارات ر األ

منـاجم الفوسـفات ركةوشـیوم ة وشركة البوتاسدنیر اة البترول األفة مصكشر : المیدان وهي في هذا 

راسة میدانیة على عینة من د، إستراتیجیات إدارة الصراع التنظیمي بالمؤسسة الصناعیة الجزائریة"ا ، ا شنضحمد ر م- 1
67، ص 2006/2007، جامعة منتوري قسنطینة،ماجستیررسالة ،"الجزائريقالمؤسسات بالشر 



خ

عـــــاملین النتـــــائج أن أكثـــــر فئـــــات الأظهـــــرتوقـــــد ،دنیـــــة ر دنیــــة وشـــــركة مصـــــانع االســـــمنت األر األ

یـــب تیلـــیهم علـــى التر ) فـــأكترســـنوات 10( ة ـالطویلـــةالخبـــر ور هـــم ذو راكة فـــي صـــنع القـــر مشـــاال

ؤهالت العلمیــة مــن نة فحملــة المــســ) 30( ت أعمــارهم األقســام ثــم الموظفــون الــذي تجــاوز رؤســاء

وكــذلك فقــد ،ترااالقــر فــي صــنع ركةبــین أن اإلنــاث كــن أقــل الفئــات مشــا، وتوقالتــوجیهي فمــا فــ

ارات الجماعیـــة فـــي ة فـــي صـــنع القــر كالمشــار تــي تواجـــه كالت المشـــكشــفت الدراســـة إلــى أن أبـــز ال

وســـیهم، وجمـــود رؤ مإشـــراكضـــعف رغبـــة الرؤســـاء فـــي : یـــب تات المبحوثـــة هـــي علـــى التر كالشـــر 

ـــذة فـــي الشـــر القـــو  ـــة، وعـــدم كفـــاءة األســـالیب المتبعـــة فـــي صـــنع كانین والتعلیمـــات الناف ات المبحوث

لــدى ةاركة، ونقــص الخبــر مشــالالزمــة، وضــیق الوقــت المتــاح لل، ونقــص كمیــة المعلومــاتترااالقــر 

1٠نرؤوسیلما

:المنهج المتبع*

ى واسع عن تصوره للبحـث أو لمنهجـه إن إن مجموع المساعي التي یعتمدها الباحث تكشف بمعن

یتحــــدد بكیفیــــة غامضــــة ، ولكنــــه یكــــون قائمــــا علــــى اقتراحــــات تــــم التفكیــــر فیهــــا هــــذا المــــنهج ال

ومراجعتهـا جیــدا والتــي تســمح لــه بتنفیــذ خطـوات عملــه بصــفة صــارمة بمســاعدة األدوات والوســائل 

2التي تضمن له النجاح

اإلحاطـةلدراسة على المـنهج الوصـفي الـذي یسـاعد علـى تم االعتماد في هذه اومن هذا المنطلق 

األعمالةفي إدار ،ماجستیررسالة ،"اإلداریةتالقراراأثر االتصاالت اإلداریة في تحقیق فاعلیة "،محمد عبد اهللا العنزي- 1
2010الكویت ، ، كلیة األعمالجامعة الشرق األوسط

37ص2006-2004،دار القصبة للنشر ، الجزائر منهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة،أنجرسموریس -2



د

فـي الجانـب التطبیقـي، كما تم االعتماد أسلوب دراسة الحالةاصة بالموضوعبجمیع الجوانب الخ

قمنا باستعمال تقنیة المالحظة ثم االستمارة، حیث 

ألنها المفتاح في كل البحوث االجتماعیة: المالحظة/ 01

جموعــة مــن األســئلة مبنیــة علــى أســاس المؤشــرات واألدلــة التــي وضــعت وهــي م: االســتمارة/ 02

.من التحلیل ألمفهومي للفرضیات

:صعوبات البحث*

إن من الصعوبة مما كان اإللمام بموضوع الصراع ، إذ أنه یجب علینا المـرور والبحـث فـي عـدة 
ظیمــات الرســمیة وغیــر والقیــادة والتنيمجــاالت متشــابهة ومتشــابكة وهــي اإلدارة والســلوك التنظیمــ

.الدراسات لرسمیة ومن الصعب اإللمام بكل هذها

یخلو من الصعوبة في عالقة ربط بالصراع هذا في الجانب النظري واتخاذ القرار ال

وجـــدنا صـــعوبة فـــي إقنـــاع العمـــال أمـــا فـــي الجانـــب التطبیقـــي فنظـــرا لحساســـیة موضـــوع الدراســـة 

العلمیــة ، خصوصــا كــون الدراســة تقــدم إســهام كبیــر بالتعــاون معنــا وبجدیــة الموضــوع و ضــرورته

.لحل موضوع الصراع وكذلك واجهتنا صعوبة االتصال في بالعمال

: ة الدراسة خط*

ول ــمن أجل اإلحاطة بجمیع جوانب الدراسة قمنا بتقسیم الدراسة إلى ثالث فص

، أســـبابه ، مراحلـــه  مفهـــوم الصـــراع التنظیمـــي بـــدورها تنـــاوالمبحثـــیناشـــتمل علـــى الفصـــل األول

فقـــد خصـــص لصـــناعة القـــرارات اإلداریـــة الفصـــل الثـــانيأمـــا ، الـــخ.....أنواعـــه و كیفیـــة إدارتـــه



ذ

الخ ....وأنواعها مراحل اتخاذها و مفهوم القرارات  التنظیمیةوشمل 

حاولنا في هذا الفصل إسقاط الجوانب ، المیدانيلجانبفقد خصص لالفصل الثالثأما 

ول ومیة وهي بلدیة الجلفة ، وتم تنابدراسة حالة في مؤسسة عمالواقع المیداني النظریة على

أما تم التعریف ببلدیة الجلفة ، وعدد العمال والمهامالمبحث األول، ذلك من خالل مبحثین 

الدراسة التطبیقیة وهي تحلیل المعطیات الكمیة التحقق من صحة فتناولنا فیه المبحث الثاني

علمیة ومن ثمة الخروج باستنتاج عامالفروض ال



الفصـــــل األول

دــــــتمهی

مفهوم الصراع التنظیمي ومراحل تطوره التاریخي: المبحث األول

ه ــــومراحل الصراع التنظیمي وطرق إدارت: المبحث الثاني

لـخالصة الفص
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دــــــــتمهی

تقوم المنظمات بتحدید األهـداف التـي قامـت مـن أجهـا، وتسـعى إلـى تحقیـق تلـك األهـداف 

رهـــا ألن اإلنســـان هـــو محو و بتفاعـــل جمیـــع عناصـــرها وأفرادهـــا، و فـــي جمیـــع مســـتویاتها التنظیمیـــة 

یــة فــي المنظمــات والتــي تعتمــد فعالیتهــا علــى فعالیتــه كوالــذي یعبــر عــن ســمة الحیــاة الحر الرئیســي

ال بـد فـوالوئـام الـدائم قرار فإنه من غیـر المتوقـع أن تسـتمر العالقـات المختلفـة فـي حالـة مـن االسـت

، ولغـرض تحقیـق هـذه عاقـى إلـى درجـة الصـر ر ض التناقضـات والخالفـات التـي قـد تأن تحدث بعـ

البد من االستعانة بمجموعـة مـن العـاملین مـن ذوي التخصصـات المختلفـة الـذین المنظمة أهداف 

ضیعتمـــدون علـــى بعضـــهم الـــبعیكلفـــون بتحقیـــق األهـــداف الجزئیـــة للوحـــدات التـــي یعملـــون فیهـــا، 

فهــذه ،ل تبــادل المعلومــات و الــرأي و الخبــرة و التعــاون و التشــاور و التنســیقثــألغــراض شــتى م

یــؤدي إلــى اتفــاق العــاملین فــي قــدضبــین عمــال الوحــدات مــع بعضــهم الــبعتــرابط االعتمادیــة و ال

ضوتعارضــــــهم واخــــــتالفهم فــــــي الــــــبع) ةكاتفــــــاقهم حــــــول األهــــــداف المشــــــترك( المواقــــــف ضبعــــــ

هـو مـا و ) وجهات نظرهم حول كیفیة إنجاز العمل، أو فـي الوسـائل الالزمـة لـذلككاختالف(اآلخر

.یؤدي إلى حدوث الصراع التنظیمي 
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ومراحل تطوره التاریخيالتنظیميمفهوم الصراع :األولالمبحث

مــن ســمات الحیــاة الصــحیة والمنظمــات ســمتان الــدائمینو الالســكون تعــد حالــة الحركیــة

الـذي ینشـأ عنـه صـراع الـدائم بـین أفرادهـا فهـي ال تخلـو مـن التفاعـل ،أنساق اجتماعیة باعتبارها 

نتطـرق الــى ، وفـي هــذا المبحـث سـوف نتیجـة احتكـاك مصـالح أفـراد المنظمــة، ومصـالح المنظمـة 

.الصراع التنظیمي ومراحل تطورهمفهوم 

مفهوم الصراع: األولب ــالمطل

:فهوم الصراع م- 

.والشقاقإن كلمة الصراع في اللغة العربیة هو النزاع والخصام أو الخالف :الصراع لغة-

الصدمة ، إذن یعني الصراع اشتقاقا فتعني العراك أو الخصام و) Conflict( أما كلمة -

.التعارض بین مصالح وآراء أو الخالف

مدارســهم،لــم یتفــق العلمــاء علــى تعریــف موحــد للصــراع التنظیمــي لتبــاین :اصــطالحاالصــراع -

:رومن هذه التعریفات نذك
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یمثــل الوضــع التنافســي بــین طــرفین مــدركین بأنــه : الصــراع التنظیمــي ) Boulding( عــرف ت-

لطبیعة التعارض الناشيء بینهما ، ویرغب كل منهما الحصول على المركز المتعارض مـع رغبـة 

.1الطرف المقابل

& March )(ویعـرف - Simonهـو عبـارة عـن حالـة اضـطراب وتعطیـل ”:التنظیمـيالصـراع

2األفضللعملیة اتخاذ القرار ، بحیث یواجه الفرد والجماعة صعوبة اختیار البدیل 

للتـــأثیر ســـلبا علــى طـــرف أخـــر أن الصـــراع عمـــل مقصــود مـــن طـــرف مــا باختصــار یمكــن القـــول 

ینشــأ لــدى إذابشــكل یــؤثر ســلبا علــى قــدرة ذلــك الطــرف ویعیــق تحقیــق أهدافــه وخدمــة مصــالحه ، 

، وعنــــدما یحــــدث التفاعــــل بــــین هـــــذه األخــــرىالتــــي تقــــوم بهــــا الجماعــــات األعمــــالأعمــــالهم و

أو تنـــاقض الیومیـــة یكـــون هنـــاك احتمـــال لنشـــوء صـــراع األعمـــالالجماعـــات المختلفـــة مـــن خـــالل 

3بینها

حالة من التعارض تحدث بین طرفین أو أكثر نتیجة للتفاعل بینهم «یعرف الصراع بأنه 

عنه ضعف في األداء ؤدي إلى نشوء حالة من التوتر في العالقات بین أطراف الصراع ینتج ی

4. روٕارباك للقرا

295: ، صنفس المرجع خلیل محمد حسن الشماع ، خضیر كاضم حمود، -1

296: ، صنفس المرجع -2

258،ص2009الطبعة الخامسة،،األردن،والتوزیع، دار وائل للنشر السلوك التنظیميالقیروني ،محمد قاسم -3

12/03/2018:، بتاریخمhttp://www.mouwazaf-dz.com2013، الصراع التنظیميأحمد السید كردي، -4

صباحا10:10
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یمكن أن یكون ذا هدف وظیفي ، وقد یؤدي إلى االختالل الوظیفي:الصراع التنظیمي-

هو أحد أشكال القلق والضیق النفسي التي تعرض فیها اإلنسان لمواقف والصراع التنظیمي 

.سلوكیة في الماضي وتعكس تأثیراتها على سلوكیاته الحاضرة والمستقبلیة

التجارب اختالفواالتجاهاتالقیم واختالفوال شك أن للصراع أسبابًا كثیرة منها 

أنماط واختالفوالخبرات واختالف األهداف والغایات وتتداخل المسئولیات والصالحیات 

1.الشخصیات وغیر ذلك

ینشأ الصراع بین األطراف بطریقة تلقائیة حینًا وبطرق متعمدة أحیانًا كأن یلجأ إلیه و 

خدمة ألهدافه » فّرق تسد«الرئیس أو المشرف لخلق حالة من التوتر بین األفراد على طریقة 

أو بین والجدیر بالذكر أن الصراع یمكن أن یحدث بین األفراد أو داخل الجماعات . وغایاته

2.و بین المنظماتالجماعات أ

حیث أشار معظم الكتاب إلى أن وجود الصراع عند مستوى معین یعتبر حافز ویعتبر أیضًا أحد 

مصادر القوة لرفع األداء الوظیفي لألفراد والجماعات ولكن وصول الصراع إلى مستوى عالي 

یترتب علیه آثار سلبیة أكثر منها إیجابیة

منتدیات ، mhttp://kenanaonline.co،"في بیئة العمل إدارة الصراع التنظیمي"، منصور بن صالح الیوسف-1
11:15الساعة ، 12/03/2018:بتاریخ،2010االدارة التربویة ، المنتدى العام طالب ماجستیر

10.00الساعة ، 12/03/2018:بتاریخ، http://kenanaonline.com، الصراع حقیقة كونیة، أسامة داود-2
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الصراع مفھوم حول المنظمات اتجاھات-

أحـــد أطرافـــه فـــي العنـــف اســـتخدامهنـــاك مـــن نظـــر للصـــراع علـــى أنـــه ســـالح ذو حـــدین یمكـــن 

والتــــدمیر وتقــــویض البنیــــان اإلداري كمــــا یمكــــن توجیهــــه إلــــى أداء فاعلــــة للنمــــو والرقــــي وحفــــز 

یكــون ســلبیًا ولكنــه أیضــا أنالمــوظفین نحــو التجــارب الفعالیــة والبنــاء، وبالتــالي فالصــراع یمكــن 

ـــاول مفهـــوم الصـــراع التنظیمـــي مـــن خـــالل وجهـــیمكـــن إن ـــًا، ویمكـــن تن نظـــر ات الیكـــون ایجابی

1:التالیة

ینظــر إلـــى الصــراع علــى أنــه فرصــة جیــدة لــتلمس مـــواطن اتجــاهوهــو : اإلیجــابياالتجــاه-1

الضعف في المنظمة ومـن ثـم إیجـاد الحلـول الناجعـة لهـا عـن طریـق قبـول المقترحـات ووجهـات 

النظر المختلفة حول موضوعات الخالف مع تشجیع عملیة اإلبداع والتفكیـر الخـالق فـي سـبیل 

ین األداء وزیـادة اإلنتاجیـة وبنـاء عالقـات تطویر اإلجراءات واألسالیب والهیاكل التنظیمیة لتحسـ

.جیدة بین األفراد عن طریق إحداث تغییر حقیقي للوصول إلى تحقیق األهداف المنشودة

ینظـر إلـى الصـراع مـن جانبـه السـلبي حیـث إنـه یشـتت الجهـود اتجاهوهو :السلبياالتجاه-2

ط العمــل علــى المــوظفین ممــا ویســتهلك قــدًرا كبیــًرا مــن مــوارد المنظمــة ویتســبب فــي زیــادة ضــغو 

یقلل من اإلنتاجیة ویضعف األداء ویوتر العالقات بینهم فیصـبح التعـاون مسـتحیًال ممـا یتسـبب 

.في حاالت من العنف بین األفراد

وهـو اتجـاه ینظـر إلـى الصـراع نظـرة واقعیـة حیـث إن بعـض الصـراعات : المتـوازناالتجاه-3

ذكرهقمرجع سب، منصور بن صالح الیوسف-1
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كمـا ینظـر إلـى أن . حسـب الظـروف واإلمكانیـاتمرغوب بها والبعض اآلخر غیر مرغـوب بهـا

بعض الصراعات یمكن تجنبها وعدم االكتراث بها والبعض اآلخر یمكن التعامل معهـا وٕادارتهـا 

.بطریقة فاعلة تؤدي إلى حل للمشكلة المسببة للصراع

:التطور التاریخي للصراع التنظیمي: الثانيب ــالمطل

ونتیجـــة الدراســـات اإلداريالصـــراعات التنظیمیـــة بتغیـــر وتطـــور الفكـــر إلـــىلقــد تغیـــرت النظـــرة 

نظـرة علـى المسـار التـاریخي بإلقـاءفي مجال السلوك التنظیمـي وسـوف نقـوم أجریتالعلمیة التي 

ایجابیــة ، إلــيالــذي اختلفــت فیــه وجهــات نظــرهم نحــو الصــراع مــن ســلبیة اإلداريلعلمــاء الفكــر 

1اآلراءذه ـنموذج یوفق بین مختلف هإلىبالوصول أخیراوالتي انتهت 

2):ةــالتقلیدی(ة الكالسیكیة یالنظر- 1

یرى أصحاب هذه النظرة الكالسیكیة أن الصراع شيء غیـر مرغـوب فیـه، ویجـب تقلیلـه أدنـى 

وٕاعــادة حــد ممكــن، أو إزالتــه مــن خــالل االختیــار الســلیم لألفــراد، والتــدریب، وتوصــیف الوظــائف، 

التنظــیم وغالبــا مــا تســاعد هــذه المبــادئ علــى تقلیــل أو احتمــال منــع بعــض أشــكال الصــراع غیــر 

. المرغوب فیه 

األردن،عمان  2015الطبعة األولى،،دار غیداء للنشر والتوزیع،إدارة السلوك التنظیميالزبیدي، تنايدحامدغني - 1
167ص

ذكرهبقمرجع ساحمد السید كردي،-2
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المفهوم التقلیــدي یـرى فــي الصـراع أنــه عملیــة أو سـلوك تنظیمــي معطـل وغیــر مرغـوب فیــه نــاتج فـ

ـــرئیس والعـــاملین، أو بـــین العـــاملین بعضـــهم  بعضـــا، عـــن تعـــارض أو اخـــتالف أو خـــالف بـــین ال

وتقلیـــل روح الجماعـــة، ، وخفـــض درجـــة التعـــاون فیمـــا بیـــنهم، ویـــؤدي إلـــى تفتیـــت جهـــود العـــاملین

وارتفــــاع معــــدالت دوران العمــــل، وعــــدم القــــدرة علــــى تحقیــــق الرضــــا الــــوظیفي، وضــــعف االنتمــــاء 

ما یعوق تحقیق أهدافها ویهدد بقاءها واسـتمرارها فـي، وارتفاع الخسائر المادیة للمنظمة، للمنظمة

وبحكم هذا المفهوم التقلیدي فإن الصراع التنظیمي یكـون دائمـًا سـلبیًا وغیـر فاعـل وغیـر ، نشاطها

. األمــر الـذي یتطلــب مـن القیــادة تجنبـه واالبتعــاد عنـه قــدر اإلمكـان لتفــادي التـوتر والقلــق، صـحي

.ولألسف هذا المفهوم هو األكثر شیوعًا في منظماتنا المحلیة

):السلوكیة(ة الوظیفیة یالنظر - 2

ـــة الســـلوكیة للصـــرع تطـــور للنظ ـــة فتـــرى أنـــه أمـــر حتمـــي ریـــةتعـــد وجهـــة نظـــر المرحل التقلیدی

وطبیعــي فــي المنظمــة، وهــو بــذلك أمــر واقعــي وقــد یكــون حیویــا أو إیجابیــا فــي المنظمــة حیــث أن 

، ع ال یمكـــن تجنبـــه وهـــو انعكـــاس للتغییـــرراوجـــوده یمنـــع دیكتاتوریـــة وســـیطر أفكـــار معینـــة، والصـــ

وال یافــي حــده األدنــى یعــد ضــرور الصــراعوظیفــه وتوجیهــه واإلفــادة مــن معطیاتــه و تةلــإلدار ویمكــن 

1حله وٕانهائه وعدم تشجیعهةمغر منه وهو ال یشكل مخیفا وهذه النظریة تنادي بضرور 

في علم االجتماعماجستیررسالة ،"الصراع التنظیميفي احتواء ودورها اإلداریةالقیادة "،بن معتوق حمزة-1
84، ص2014/2015،تنظیم وعمل: خصصت
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)األسلوب التفاعلي( المرحلة الحدیثة -3

الحــدیث أن الصــراع شــيء طبیعــي بــل هــو ظــاهرة صــحیة ، وبدرجــة مــا اإلداريیــرى الفكــر 

فهو ظاهرة مطلوبة حیث إن وجـود الصـراع یمنـع دیكتاتوریـة أفكـار معینـة ، كمـا أنـه دلیـل علـى 

1:حیویة المنظمة ، وبالتالي تقوم النظرة الحدیثة للصراع على االفتراضات التالیة 

.الصراع حالة یمكن تجنبها -

انعكاس طبیعي للتجدیدالصراع -

.إدارة الصراع ممكنة-

.من الصراع شیئا عادیا بل ضروریایعتبر الحد األدنى-

تین سـلنظام الـذي منیـت بـه المدر التنظیمي ودور في صحة االصراعك أهمیة اإن الفشل في إدر 

تفـاعلي ء الحدیثـة التـي طرحـت األسـلوب الاالتقلیدیة والسـلوكیة األمـر الـذي أدى إلـى ظهـور اآلر 

كـوزر حیث كان من أوائـل الـذین طرحـوا هـذا األسـلوب عـالم االجتمـاع الصراعأو التعاملي مع 

)Coser ( علــى أنهـا أمــور یمكـن أن تســهم علـى المــدى تابـةع وعــدم الر االـذي ینظـر إلــى الصـر

) Robbins(ینــز برو وفــي ضــوء هــذه الرؤیــة أوضــح ،البعیــد فــي تحقیــق شــيء مفیــد للمنظمــة 

ع الــوظیفي الــذي یــؤثر إیجابیــا اع تعتمــد علــى نمــط ذلــك الصــر اأن النتــائج المتحققــة عــن الصــر 

2هاع غیر الوظیفي یؤثر سلبا على أداءاعلى أداء الجماعة بینما الصر 

.260، ص مرجع سبق ذكرهمحمد قاسم القیروتي، -1
86ص مرجع سبق ذكره ،، حمزةبن معتوق -2
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:التنظیميأسباب الصراع:الثالثالمطلب 

1:ع في المنظمة أهمها انشوء الصر تسببهناك العدید من العوامل 

والمعلومات والمستلزمات المادیة، فربما األموال،بشكل عام دتتضمن الموار : المواردةندر - أ 

وعندما یتنافس الصراعهم والذي یدخلهم في دموار زیادةاألهدافمن اجل تحقیق اإلفرادیسعى 

.راع محتماـالصیصیرفرق العمل على الموارد النادر أودااإلفر 

عندما تكون حدود الوظیفة والمسؤولیة الصراعیظهر:عدم وضوح حدود المسؤولیة- ب 

أماالعاملون واجبهم وحدودهم، يمسؤولیة مهمة معینة واضحة یعتكونغیر واضحة، فعندما 

٠یتقاعسون عن تنفیذ المهمة أوالعاملون ضفعندما تكون غیر واضحة یر 

یر كبیر على فرق العمل المحلیة ثتردي االتصاالت له تأإن:ضعف عملیات االتصال- ج

، حیث ینتج عن ثقافات متباینةوبالتالي من مختلفةبلدان منوالعالمیة بسبب كین العاملون هم 

هم وربما سل لائل التي تر سوفهم العاملین للر كاإدر عدم كفاءتها عدم أوضعف االتصاالت 

.دةعات بین العاملین داخل المجموعة الواحاحدوث صر إلىیؤدي ذلك 

مجلة جامعة كركوك ، "نظریة ألسباب ومراحل الصراعاتةدراسالصراع في المنظماتةإدار "،هادي عید الحسین مطر. م- 1
30، ص04المجلد 14العد الكلیة التقنیة السلیمانیة،للعلوم االقتصادیة
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ختالفات لین بسبب االشخصیة بین العامنزاعات ت والالخالفاتظهر :فات الشخصیةالاالخت- د

بین العاملین ةبعض االختالفات الشخصیإن، واالتجاهاتوالتعلم،ات،فقاالثة،سماتهم الشخصی

٠حال لها إیجادمن الصعب یكونعات نزالب علیها لكن بعض الغیمكن الت

تأثیروالقوة عندما یكون هناك المكانةات في الفتظهر االخت:القوة والمكانةاالختالف في - ـه

یادة قوتهم ومحاولة ز ع من اجل اربما ینهمك العاملون في صر فأخرىقسم معین على أووحدة 

. على المنظمةأوعلى فرق العمل یرالتأث

أهدافلتحقیق دااألفر ع بسهولة بسبب متابعة ایظهر الصر : األهداففي تاالختالفا- و

فربما یقع رجال البیع في ٠في المنظماتةهي مسألة طبیعیاألهداففي فالفاالخت٠متباینة

قسم المبیعات أهدافذلك فان إلىةإضافمدیر المبیعات معأوع مع بعضهم البعضاصر 

.قسم التشنیع وهكذاأهدافع مع اقع في صر تربما 

األجهزة ضفي بعإن تصمیم أنظمة الحوافز والترقیات والتعیینات :نافس أنظمة الحوافزت—ج

ضقیات قد تقود في بعتر الفي جماعات العمل واألسس التي یتم علیها توزیع الحوافز ویؤثر

. األحیان االختالفات وحصول الصراعات بین جماعات العمل وأقسام المنظمات

تستخدم المنظمات :فیز ودفع العاملیناستخدام المنظمات المنافسة كإستراتیجیة للتح—د

الجید، لكن قد تقود هذه المنافسة إلى لألداءدافعیتهم المنافسة كأسلوب لتحفیز العمال و
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الصراعات في حالة ما إذا لم تتمكن إدارة المنظمة من التحكم في درجة المنافسة أو غیر 

.مخطط لها بالشكل الذي یؤدي إلى تحسن األداء

:وطرق إدارتهالتنظیميالصراعومراحل المبحـث الثاني 

ظهر بجالء عن طریق تلك المطالب المتزایدة ت، التوظیفالطبیعة الدینامیكیة لعالقاتإن

ما تظهر هذه العالقات انتشار الصراعات داخل التنظیم، وهذا كماللمزایا والخدمات المتنوعة، 

في شكل من لمواجهة الصراعات وتحقیق مطالب العمالساعد على ظهور النقابات العمالیة 

أشكال مظاهر الصراع الذي تتطلب إدارته استراتیجیات محددة وفي هذا المبحث سوف نعرج 

على مختلف مراحل الصراع التنظیمي وطرق إدارته

:التنظیميمراحل الصراع :األولالمطلب 

1:المستویات تمر بمراحل رئیسیة أربع وهيیرى الباحثون أن عملیة الصراع على مختلف 

غیر الظاهرة و التي تتمثل بعدم الرضا عن الوضع الراهن هي و :مرحلة المعارضة الكامنة* 

وهي المرحلة بلورة الشخص لموضوع الصراع والمشكلة : مرحلة اإلدراك والتشخیص* 

األساسیة التي أدت إلیه

266، ص مرجع سبق ذكرهد محمد قاسم القیروتي، - 1
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وهي مرحلة الرد أو التفاعل مع موضوع الصراع والتصرف على أساسه :مرحلة السلوك * 

.الخ....و یظهر ذلك بالتغیب عن العمل ،أو التمارض ،أو اإلهمال.سلبا أو إیجابا 

وهي مرحلة التفاعل بین السلوك الصادر عن الشخص مصدر : مرحلة مخرجات الصراع * 

م المستمر بین أطراف النزاع وتدني الصراع والجهة التي تتفاعل معه ، ومن ذلك الصدا

.اإلنتاجیة

: التنظیمي الصراع - أنواع

قــد یســاهم الصــراع فــي تجنیــد طاقــات قــد تبقــى جامــدة وســلبیة فــي حالــة الغیــاب الكلــي للصــراع ، 

وفــــي خســــارة للتنظــــیم ،أن الصــــراع لــــیس ســــلبیا فــــي مجملــــه ،ألنــــه ال یعنــــي العنــــف فــــي مواجهــــة 

المواقف في كل الحاالت وٕانما قد یكون فـي صـورة اخـتالف فـي األفكـار المطروحـة علـى السـاحة 

1ة حك إثراء لألفكار والمواقف المطرو ، وتكون بذلالمهام داخل التنظیم وخارجهلمواجهة مختلف 

یعــاني الفــرد داخــل الجماعــة مــن الشــعور بالتنــاقض والنــزاع بــین :الصــراع بــین الفــرد ونفســه* 

قـوى عدیــدة داخـل نفســه ، ویرجــع ذلـك للعدیــد مـن األســباب منهــا شـعور الفــرد بتعـارض فــي الــدور 

.119صوهران ، ،الطبعة الثالثة ،دار الغرب للنشر والتوزیع،مبادئ التسییر البشريد بوفلجة غیات، -1
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ماعــة وشــعوره مــن خــالل الجاعــة ، وشــعوره بعــدم إمكانیــة إشــباع حاجاتــهالجمالــذي یلعبــه داخــل 

1العملبتعارض نتیجة لمشاكل 

ینشـــأ هـــذا الصـــراع بســـبب تبـــاین األدوار التـــي یقـــوم بهـــا األفـــراد، وتبـــاین :الصـــراع بـــین األفـــراد* 

لــرئیس مراكــزهم فــي العمــل، واخــتالف الجماعــات التــي ینتمــون إلیهــا، مثــل صــراع التنــاقض بــین ا

.والمرؤوس

ویتمثل هذا الصراع بین األفراد ، فكل شخص له تجاربـه وخبراتـه وتختلـف نظرتـه وٕادراكـه لألمـور 

2:ومن أمثلة ذلك 

الصراع بین المدیر ومرؤوسیه-

الصراع بین المدیر التنفیذي واالستشاري-

الصراع بین العامل والمشرف-

الصراع بین العامل والعامل-

شباكبین األفراد نموذج یعرف باسم األشكال المعتمد علیها لتحلیل الصراع ومن 

3.جوهاري

.273، ص2002/2003اإلسكندریة، الدار الجامعیة ، مدخل بناء المهاراتالسلوك  التنظیمي ، أحمد ماهر،-1
265، ص مرجع سبق ذكره، د محمد قاسم القیروتي- 2
ماجستیررسالة ،"إستراتیجیات إدارة الصراع التنظیمي بالمؤسسة الصناعیة الجزائریة" ا ، شناضحمد ر م-3

67، ص 2006/2007جامعة منتوري قسنطینة،الموارد البشریةفي علم النفس التنظیمي وتنمیة
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يجوهار شباك):1(ویوضح الشكل رقم 

الفرد ال یعرف اآلخرینالفرد یعرف اآلخرین

0102الفرد یعرف نفسه

0304الفرد ال یعرف نفسه

01الشكل رقم 

مصر اإلسكندریةأحمد ماهر،السلوك  التنظیمي ، مدخل بناء المهارات، الدار الجامعیة ، - 1: المصدر

276، ص2002/2003

الــذي 01تقــع هــذه الحالــة فــي المربــع رقــم و اآلخــرینویعــرفنفســهیعرفالفرد: األولىلحالة ا

وهــذا المربــع یعنــي أن الفــرد یعــرف نفســه جیــدا كمــا یعــرف األولوالعمــود األولیتضــمن الصــف 

بمشـاعر وأیضـاادراكاتـه ومعلوماتـه ودوافعـه جیدا حیث یكون الفرد على بینة بمشاعره واآلخرین

الذین یتعامل معهم اآلخرینادراكات ومعلومات ودوافع و

حیـث یسـهل اآلخـرینمـع متبادلة وقوة فـي التفاعـل ثقةاء نویؤدي هذا النوع من التعامل إلى ب

1یقضي على الصراعات االتصال و 

الفـرد لنفســه إدراكوفـي هــذه الحالـة یكــون وال یعــرف اآلخــرینیعـرف نفســه الفــرد:الثانیــةالحالـة 

ــــه وٕادراكــــه بــــاآلخرین تكــــون منخفضــــة فهــــو ال ــــا ، ولكــــن معرفت إدراكــــات ویعــــرف مشــــاعر عالی

277،ص مرجع سبق ذكرهأحمد ماهر، - 1
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فاعـل الفـرد مـع اآلخـرین تهذا األمر ناتجا عن قلة الذین یتعامل معهم اآلخرین ومعلومات ودوافع 

1بهم هحتكاكوا

، ولكـن یكون لـدى الفـرد معلومـات عـن االخـرین اآلخرین فقطنفسه و الفرد یعرف :الثالثةالحالة

2لیس لدیه معلومات عن نفسه

حیــث ، وتعــد هــذه الحالــة أســوأ الحــاالت الفــرد ال یعــرف نفســه وال یعــرف اآلخــرین:بعــةر الحالــة ال

یرتفــع عــدم الفهــم وســوء االتصــال، وینفجــر الموقــف بحــاالت حــادة مــن الصــراعات بــین أعضــاء 

3.الجماعة الواحدة

یشمل التناقضات بین مجموعات العمل فـي المنظمـة، كالتنـاقض بـین :الصراع بین الجماعات* 

التبــاین فــي األهــداف ویرجــع ذلــك إلــى . إدارة المبیعــات وٕادارة اإلنتــاج، أو التنفیــذیین واالستشــاریین

.أو تداخل السلطات فیما بینها

یحدث هذا بین اإلدارات أو الوحدات التنظیمیة داخل المنظمة ، فهناك الصـراع بـین إدارة اإلنتـاج 

ـــین إدارة المشـــتریات و إدارة المســـتودعات والصـــراع بـــین إدارة  وٕادارة التســـویق ، كـــذلك الصـــراع ب

4مالیة من جهة أخرىالتخطیط من جهة وبین اإلدارة من ال

278ص ،مرجع سبق ذكرهأحمد ماهر، -1

278ص ،المرجع السابقنفس -2

75،صمرجع سبق ذكرها، ا شنضحمد ر م-3

265، صمرجع سبق ذكرهد محمد قاسم القیروتي، -4
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تكـــاد ال تختلـــف الحالـــة التـــي التـــي تظهـــر بهـــا صـــورة الصـــراع بـــین :الصـــراع بـــین المنظمـــات* 

المنظمــات عــن طبیعــة الصــراعات التــي تنشــأ بــین جماعــات العمــل ذاتهــا فالتبــاین بــین المــدركات 

،وهیكل العــرض والطلــب األســواقتحقیقهــا ، إضــافة لمحدودیــة البیئــة مثــل، حجــم وســبل واألهــداف

والمنافســـــة بـــــین المنظمـــــات ، وغیرهـــــا مـــــن العوامـــــل لألفـــــراد،والقدرة الشـــــرائیة المتباینـــــة واألســـــعار

ظهــور هــذه الحالــة مــن الصــراع بــین إلــىاالقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة والسیاســیة التــي تــؤدي 

1المنظمات المختلفة

2:یليإیجابیة وسلبیة تتمثل فیماع آثاراللصر : آثار الصراع التنظیمي:الثانيالمطلب 

إن أصحاب الفكر اإلداري الحدیث یعترفون بأن للصرع آثار :للصراعاآلثار اإلیجابیة/ 01

وظروف في المنظمة على اعتبار أنه اع ع ال یمكن تجنبه و هو ولید أوضاإیجابیة وأن الصر 

ها أن نمن شأجدیدةألفكار االخالقة وتطویر جیعه للمبادر شإلبداع من حیث تللتقدم واأساس

ي حولها ومن اآلثار اإلیجابیة للصرع التنظیمي تة مع المتغیرات الفتجعل المنظمة متطور ومتكی

:ما یلي 

والستعدادات الكامنة الني ال تبرز تالقدراویبرز داألفراع التنظیمي الطاقة لدى ایولد الصر -

.في ظل الظروف العادیة

307، ص مرجع سبق ذكرهخلیل محمد حسن الشماع ، خضیر كاضم حمود، -1
اإلستراتیجیة، جامعة إدارة األعمال،مذكرة ماستر،"مساهمة االتصال في إدارة الصراع التنظیمي"سالم حلیمة ، -2

2012/2013،البویرة
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الحل یتم اكتشاف التغیرات ع عادة بحثا عن حل المشكلة، ومن خالل هذا االصر یتضمن -

.لنظام المنظمةریةالضرو 

.ع على إشباع الحاجات النفسیة لألفراد و خاصة ذوي المیول العدوانیةرایساعد الص-

الستار عن حقائق و معلوما ت تساعد على تشخیص بعض زاحةقد یؤدي إلى إراع إن الص-

.في المنظمةالمشاكل

.یكون الصدع خبرة تعلیمیة جدیدة لألفرادأن یمكن -

.یعمل على فتح قضایا للمناقشة بطریقة المواجهة المباشرة-

.اإلنتاجیةزیادةیعمل على -

.لالتصالحل الصدع یفتح طرقا جدیدة -

.یعمل على توضیح القضایا المثار الخالف علیها-

:لبیة للصرع ما یلي ساآلثار المن :لسلبیةاآلثار ا/ 02

من الوقت والجهود وبالتالي إلى تحقیق الكثیر ع بصفة عامة قد یؤدي إلى إضاعة راالصإن -أ

٠التئامها في المستقبل یصعبادیة وٕاصابات نفسیة قدخائر م

:الذي یحدث داخل جماعة ما اآلثار التالیةالصراعغالبا ما ینشأ عن - ب 

.التكتالت داخل الجماعةالتفكك و ظهور -

.إهمال أهداف الجماعة و المز على تحقیق أهداف التكتالت الجدیدة-



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصراع التنظیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألولالفصل 

28

إستراتیجیات إدارة الصراع التنظیمي: الثالثالمطلب 

.ع على مستوى األفراد و المنظمةراراتیجیات یمكن إتباعها لحل الصتهناك إس

1إستراتیجیات حل الصراع بین األفراد: الفرع األول

:بین األفراد وهيراعللتعامل مع الصإتباعهاراتیجیات یمكن تإسثالث هناك 

ال تحقق اهبأناإلستراتیجیةو تتمیز هذه :نزاعإستراتیجیة یخسر فیها جمیع أطراف ال- 01

ع على راتبقى األسباب الحقیقیة للص، و أو أهدافه الحقیقیةحاجتهراعألحد من أطراف الص

.حالها

ةاإلستراتیجیوتتمیز هذه :آخرفیها طرف یخسر وفیها طرف ب سیكإستراتیجیة —02

:بالخصائص التالیة

.أو أهداف اآلخرینحاجاتعلى حساب حاجاتهع اف الصر اتحقق ألحد أطر -

.مستقباللم تحل، فإن هناك احتماال لتكراره راعطالما أن جذور الص-

.272، صنمرجع سبق ذكرهمحمد قاسم القریوتي، - 1
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عار ــیتم حل الصاهبأنةاإلستراتیجیو تتمیز هذه :عیإستراتیجیة یكسب فیها الجم- 03

و یعرف اجهة المشاكل معا، تعتمد أسلوب مو ، ة ألطرافهتركمن منظور المصلحة المش

.إلیهاالنتباهع بأن هناك شیئا غیر سلیم یتعین اف الصر راأطعیجم

مستوى المنظمةعلى الصراع حل إستراتیجیات : الفرع الثاني

أن ومعالجته قبل راعحدة الصالمختلفة للتخفیف من تاإلستراتیجیاتلخیص یمكن 

:التنظیمياألداء على السلبیة هبآثار ینعكس 

أكثر في أن أو راعأحد أطراف الصیعمدةاإلستراتیجیفي هذه :التجنبإستراتیجیة - أ

الطرف اآلخر، بمعنى التغاضي عن جابهةمن مینسحب أو راع عن الصتركیزهیبعد 

یمكن استعمال العدید من األسالیب لتجنب ةاإلستراتیجی، في هذه راعأسباب الص

1:تشمل ما یليو الصراعات 

الموقف بعد فترة من الزمن من یتحسن هنا تجاهل الموقف كله على أمل أن یتم :اإلهمال- 01

، الزمناألمر سوءا بمرور یزدادیمكن معه أن أنهلى هذا األسلوب عه، ولكن یعاب ستلقاء نف

.الصراعلم یتم تحدید مصادر وسباب حیث 

.276، ص1991، معهد اإلدارة العامة، السعودیة،"السلوك التنظیمي و األداء"جعفر أبو قاسم أحمد، .1
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جموعات لماأوویعني ذلك إبعاد األفراد :ل الجسدي بین أطراف الصراع صالف- 02

، ولكن الصراعیل ز یالمجموعاتانعدام التفاعل بین أنة عن بعضها، انطالقا من ارعالمتص

على المنظمة في حالة درجة عالیة من االعتمادیة السلبيالتأثیر سلوبعلى هذا األیؤخذ 

.المتبادلة بین األفراد و الجماعات

ذلك في یسمح لألفراد هنا بصورة محدودة من التفاعل، حیث یتم :التفاعل المحدود-03

. ي یحدد لها جداول أعمال دقیقة وصارمةتفقط، مثل االجتماعات الرسمیة المیةسمواقف ر 

:إستراتیجیة التهدئة—ب 

طریقدئتهم وذلك عن هبغیة تمواساة أطراف الصراعطریقبمعنى تلطیف وتسكین الصراع عن 

ة، وتسعى هذه اإلستراتیجیة إلى رعلیمة بین األطراف المتصاسإلعادة العالقات المؤثرةلغة 

وهناك ،راف المتصارعة وتخف حدة الصراعاتنفعاالت األطدأ العواطف واهتتىحقتب الو سك

1:جاللملوبان یمكن استخدامها في هذا اسأ

أوجه التوافق و المصالح إبراز ، و االختالفنقاط شأن التقلیل من یتم :التخفیف—01

الصراع ألها أطراف تدرك إلى أن ذلك أن یؤدي ع ، فمن الممكن رالص١بین أطراف ركةالمشت

.كل كلي كما كانت تعتقدبشت متعارضة األهداف سلی

50ص، مرجع سبق ذكره، سالم حلیمة - 1
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تنازالت تقیمیتم حیث خاسر تماما، أوبح تماما اال یوجد في هذا األسلوب ر :قـالتوفی–02

. المتنافسةالمجموعاتبینالصراعرد موضوع، إذ یمكن تقسیم الموااعر الصأطرافبین 

الصراعات التنظیمیة إدارةهو اإلستراتیجیة إن الهدف من هذه :إستراتجیة استخدام القوة- ج

لحسم إلى القوه تتضمن اللجوء الحقیقیة، حيرهمصادعلى وقت ممكن بعد التعرف بأسرع

یمكن استخدامها تركة مشأرضیة توجد ال حینما اإلستراتیجیة هذه خدم ، وتستراعاتالص

اإلستراتیجیة وفي هذه . عاونةیر متغالصراعف أطراحینما تكون كأساس للحوار واالتفاق أو

1:و هماأساسیانأسلوبان على تماداالعیمكن 

، حیث یتدخل هذا أقوىركزأعلى في مبمعنى تدخل مسؤول:تدخل السلطة العلیا- 01

رعةالعقاب، وقد یبعد األطراف المتصاالصراع بإلهائه، وٕاال سیتم استعمال فأطرااألخیر لیأمر 

.أسوأ من العقابأنواعیتم استعمال آورىعن الموقف ویعینها في وظائف أخ

ات وفق هذا األسلوب و ذلك عن عاده ما یتم التعامل مع الصراع:السیاسةاستعمال- 02

.القوى بین األطراف المتصارعةزیع تو هإعادتطریق

260ص ،مرجع سبق ذكره، محمد قاسم القیروتي- 1
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:إستراتیجیة المواجهة- د

على معرفة األسباب الحقیقیة باالعتمادیتم فیها إدارة الصراعات القائمة وتسویة الموقف 

ي تستعمل تمن خالل مجموعة من األسالیب الاإلستراتیجیةلیها وتطبق هذه تركیز عع والاللصر 

1:كطرق المواجهة وتتمثل في

والتفاهم بین الجماعات المختلفة بتبادل العمال االتصالادة زیأي :ظفینتبادل المو -1

ة واستیعاب وظیفة الطرف رفرة من الزمن، والغرض من هذا األسلوب هو معتوالموظفین لف

.اآلخر

ي یطلب من األفراد تات األهمیة القصوى الذوهي األهداف :ركةاألهداف العلیا أهداف مشت-2

تحقیق واستمرار المنظمة، ألنه حین یتعلق األمر اهتمامهم علیها بغرض ركیز ترعةالمتصا

. ببقاء واستمرار المنظمة، ستصبح الخالفات بسیطة وًاقل أهمیة

ض مــن هــذا الغــر :لحــل المشــاكل عــن شــق المواجهــة الرســمیةاالجتماعــاتأســلوب عقــد -3

بـین االختالفـات، وتبحـث فـي ظرهـاصة لهذه الجماعات لتعرض وجهات نفر لوب هو إتاحة الساأل

الت و ــــــحــــول تحدیــــد المشكاالجتماعــــاتوجهــــات النظــــر المطروحــــة وینصــــب النقــــاش فــــي هــــذه 

.تحلیلها و إیجاد مختلف الحلول الممكنة لها

51ص ،مرجع سبق ذكره سالم حلیمة ، -1
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:إستراتیجیة الوساطة- و

فيحاید یتمیز بقوة النفوذ والتأثیربطرف ثالث ماالستعانةعلى اإلستراتیجیةتعتمد هذه 

ةإدار وویة سر الوسیط وبالتالي یعمل جاهدا لتله القیام بدو یمكن حیث األطراف المتصارعة 

.1عاالصراعات والفصل بین طرفي الصر 

:إستراتیجیة التفاوص - و

ح و المباشر بین األطراف و یها تعتمد على التدخل الصر نبأةاإلستراتیجیتتمیز هذه 

إیجاد الحلول لكل ع من أجل یقة وعنایة و بذل الجهود بین الجمسة نقاط الخالف بدادر 

.2الصراعات القائمة

:إستراتیجیة التحكیم—ي 

الصدع، أطراف وهناك نوعان من التحكیم، التحكیم االختیاري یتم اللجوء إلیه بموافقة 

.3رض بموجب القوانین واألنظمةفاإلجباري یوالتحكیم 

52، صنفس المرجع السابق- 1

52، صنفس المرجع السابق- 2

53، صنفس المرجع السابق- 3
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لــــــخالصة الفص

لنظام الذي منیت به التنظیمي ودور في صحة االصراعك أهمیة اإن الفشل في إدر 

ء الحدیثة التي طرحت األسلوب اتین التقلیدیة والسلوكیة األمر الذي أدى إلى ظهور اآلر سالمدر 

على أنها أمور یمكن أن تابةوعدم الر الصراعالذي ینظر إلى الصراعالتفاعلي أو التعاملي مع 

القضاء على الصراعن من أهداف اللمنظمة و تسهم على المدى البعید في تحقیق شيء مفید 

التي تأخذ الطابع التقلیدي الممل وبالتالي یشجع اإلبداع واالبتكار والنقد الذاتي تابةالروتین والر 

على السماح للصرع وتشجیعه والحفاظ على قدر محتوم منه وذلك للمحافظة ةوقد تعمل اإلدار 

.ریة النمو والتطوراعلى استمر 



الثانيل ـــالفص

دــــــتمهی

مفهوم القرارات التنظیمیة ومراحل اتخاذها : المبحث األول

اإلداریـــةرارات ـــالقواعـــأن: المبحث الثاني

لـخالصة الفص
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دـــتمهی

مختلــف التنظیمــات لالتنظیمیـة تالركیـزة األساســیة فـي الســلوكیاالقـرارات اإلداریــة صــناعة تعـد 

اإلداریة ، فالتنظیم مهما تعددت  أشكاله وتنوعت فهو یعتمـد ویقـوم علـى مبـدأ اتخـاذ وصـناعة 

ن تسـتمر ، فبدونها ال یمكـن للتنظیمـات أالقرار اإلداریة ضمن مختلف األنشطة التي یقوم بها 

.وأهدافنا التي أنشئت من أجلها وتحقق ذاتها 

شر فـي جمیـع المسـتویات اإلداریـة ویقـوم بهـا كـل إداري، كمـا أنهـا نتإن عملیة اتخاذ القرارات ت

تتصــل اتصــاال مباشــرا بالوظــائف اإلداریــة األخــرى بــل یمكــن القــول أنهــا أكثــر أهمیــة مــن بــاقي 

تخطــیط، تنظــیم، (ا بــین كــل الوظــائف اإلداریــة العملیــات األخــرى حیــث تشــكل عــامال مشــترك

1.).الخ....توجیه، رقابة

مفهـوم : سنحاول أن نناقش الموضوعات المتعلقة بعملیة اتخاذ القـرارات وهـيالفصلا ذوفي ه

ف القراراتصنیتوعملیة اتخاذ القرارات ومراحل اتخاذها، أنواع

03ومي،جامعة الجزائر م، التسییر العریماجیسترسالة،"رالمقاربة الكمیة في اتخاذ القرا"سهام عزي، -01

39،ص2011/2012،
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تخاذهاومراحل امفهوم القرارات التنظیمیة : األولالمبحث 

واتخــاذه مــن الموضــوعات ذات األهمیــة الكبــرى التــي شــغلت صــنع القــراریعتبــر موضــوع

بــال العلمــاء االجتمــاعیین وبخاصــة المضــطلعین مــنهم بعلــم االجتمــاع أو اإلدارة أو الــنفس أو 

أمـــر أكـــادیمي وأمـــر مجتمعـــي ویتمثـــل األمـــر : همیـــة مـــن أمـــرین أساســـیینالسیاســـة وتنطلـــق األ

1)األكادیمي(

التنظیمیةمفهوم القرارات: األولالمطلب 

فیقــال قــّر فــي ) الــتمكن ( واصــل معنــاه علــى مــا نریــد هــو ) القــر ( مشــتق مــن لغویــاً القــرار

2.المكان ، أي قربه وتمكن فیه 

:التالیةالمفاهیملىاإلشارة إیلي، فیما أصالحاً أما

المحــددة لصــانع القــرار بشــأن مــا یجــب ومــا ال یجــب اإلرادةتعنــي كلمــة قــرار البــت النهــائي و

علــى أن هنــاك بعــدًا آخــر یمكــن أن . فعلــه للوصــول لوضــع معــین والــى نتیجــة محــددة ونهائیــة

قسم ینتج مـن تـزاوج : مفهوم القرار فأفعال كل منا یمكن أن تنقسم قسمین رئیسیینإلىیضاف

وینــتج عــن القســم األول مــا ، إیحــائيالــتمعن والحســاب والتفكیــر، وقســم آخــر ال شــعوري تلقــائي 

وحینمـا یكـون هنـاك محـل لقـرار فانـة . أفعـال آنیـةإلـىیسمى قرارات، أمـا القسـم الثـاني فینتهـي 

هـــذه إلـــىبـــد وأن تكـــون هنـــاك نتیجـــة ینبغـــي انجازهـــا ووســـائل ومســـارات للوصـــول بالتـــداعي ال

مســار فعــل یختــاره المقــرر باعتبــاره أنســب وســیلة (ومــن ثــم یمكــن تعریــف القــرار بأنــه ،النتیجــة

10:54:الساعة15/04/2018یوم http://kenanaonline.com، "اتخاذ القرار"، كرديمحمد علي - 1
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ومــن ، )متاحــة أمامــه النجــاز الهــدف أو األهــداف التــي یبتغیهــا أي لحــل المشــكلة التــي تشــغله

سلســـلة االســـتجابات الفردیـــة أو الجماعیـــة التـــي تنتهـــي (ر هـــو وجهـــة نظرنـــا فـــان صـــنع القـــرا

إن مفهــوم صــنع القــرار ال یعنــي اتخــاذ ، )باختیــار البــدیل األنســب فــي مواجهــة موقــف معــین

نفســیة، سیاســیة، : القــرار فحســب وانمــا هــو عملیــة معقــدة للغایــة تتــداخل فیهــا عوامــل متعــددة

1.اقتصادیة واجتماعیة وتتضمن عناصر عدیدة

هو تقدم عقالني لتحدید معضـلة وتحدیـد البـدائل ثـم اختیـار أفضـل اتخاذ القرارأنریجانرىی

الخیارات المناسبة وترجمتها إلى مسالك عمل ومن ثم بدایة النشاطات التنفیذیة 

ین األفـراد خـالل آلیـات المجتمـع هـو نمـوذج للتفـاعالت بـاتخـاذ القـراریقـول أنولـیم جـورأما

) . تدعم تطور النشاط الجماعي بفاعلیة وتحافظ علیه التيتلك 

رة بأنهـا عملیـة عرف اإلداالذيسایمونالقرارات یعود إلىاتخاذیرجع معظم الباحثین إلى أن 

2اتخاذ القرارات

القـــائم علـــى أســـاس راالختبـــا"عملیـــة اتخـــاذ القـــرارات بأنهـــا )2001(تینـــووالشـــاميویعـــرف 

وهمــا أیضــا میــزوا بــین القــرار " بعــض المعــاییر لبــدیل واحــد مــن بــین بــدیلین محتملــین أو أكثــر

یـتم اختیـاره مـن الـذيبـدیل اإلداري وعملیة اتخـاذ القـرار، فـالقرار اإلداري یعبـر عـن الحـل أو ال

بـــین عـــدة بـــدائل أو حلـــول ونلـــك للتعامـــل مـــع مشـــكلة معینـــة، أمـــا اتخـــاذ القـــرار اإلداري فهـــي 

10:40الساعة 14/04/2018:یومhttp://www.annajah.net/arabic:نجم الدین الغنوم، نقال عن موقع- 1
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القـــرار بهــدف الوصـــول إلـــى متخــذلیـــة المتتابعــة التـــي یســـتخدمها مجموعــة مـــن الخطــوات العم

.1.اختیار القرار األمثل

:اإلدارياصر القرار نع

Wilson"سیالكلقد وضح كل من ولسون و & Alexis " أن هناك سـتة أجـزاء أو عناصـر

2:للقرار اإلداري نوضحها على النحو التالي

البیئیـة الداخلیـة والخارجیـة التـي نـور علـى شراتویشیر هذا العنصر إلى المؤ :بیئة القرار. 1

.متخذ القرار عند قیامه باختیار البدیل المالئم

لجماعـــات التـــي تقـــوم بالفعـــل باالختیـــار مـــن بـــین البـــدائل و اأوهـــم األفـــراد :متخـــذو القـــرار. 2

.و مواجهة الموقفأالمطروحة لحل المشكلة 

.یهاى القرار لتحقیقها أو الوصول إلوهي األهداف التي یسع:أهداف القرار. 3

غالبا ما یتضمن موقف القرار بدیلین مالئمین على األقل : بدائل مالئمة التخاذ القرار.4

.ر أهمیة فاألقلثلترتیب تنازلیا حیث یبدأ من البدائل األك١یكون :بدائلالترتیب. 5

.ة أن القرار قد اتخذیقإن االختیار یؤكد حق:یار البدائلتاخ. 6

الجامعة اإلسالمیة غزة كلیة ،قسم إدارة األعمال،"اثر ضغوط العمل على عملیة اتخاذ القرارات"،میسون سلیم الستا-1
25، ص غزة فلسطینالتجارة 

"الضفة الغربیة، جامعات جنوبفياإلداریةلموارد البشریة في صنع القرارات دور إدارة ا"،اويقغدیر الشر .م- 2
34، ص 2016، فلسطینفي جامعة الخلیلفي إدارة األعمال بكلبیة الدراسات العلیاماجستیررسالة 
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عملیة اتخاذ القراراتمراحل : المطلب الثاني 

اكل وصـعوبات یجـب حلهـا بـل هنـاك شـت كلهـا مساألعمال لیةفي مجال إدار تالقراراإن 

النــي ال تمثــل حلــوال لمشــاكل ألهنــا تــدخل فــي مجــال آخــر مــن مجــاالت العمــل تالقــراراعــض ب

، ٠٠٠لتحسین األداء توقرارا، ةتنظیمیكقرارالیومي 

أن رةتــى ســتطیع اإلداحتمیــة البــد مــن القــدوم علــى اتخاذهــا، حضــرورةبتتعلــق تقــراراا هــأو أن

1.یصادفها من فجواتعن أهداف المنشأة وما هاتمسؤولیاها ور دو ستمار 

من األمور المهمة التي ینبغي على المدیر إدراكها وهو بصدد :تشخیص المشكلة-1

التعرف على المشكلة األساسیة وأبعادها، هي تحدیده لطبیعة الموقف الذي خلق المشكلة، 

ودرجة أهمیة المشكلة، وعدم الخلط بین أعراضها وأسبابها، والوقت المالئم للتصدي لحلها 

.اتخاذ القرار الفعال والمناسب بشأنهاو 

إن فهم المشكلة فهًما حقیقًیا، واقتراح بدائل مناسبة لحلها :جمع البیانات والمعلومات -02

یتطلب جمع البیانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة محل القرار، ذلك أن اتخاذ القرار 

ر ممكن من البیانات الدقیقة الفعال یعتمد على قدرة المدیر في الحصول على أكبر قد

والمعلومات المحایدة والمالئمة زمنًیا من مصادرها المختلفة، ومن ثم تحدید أحسن الطرق 

ذلك ویقارن الحقائق واألرقام ویخرج من، للحصول علیها، ثم یقوم بتحلیلها تحلیًال دقیًقا

جامعة قاصدي التسییر ،في علوم ماجستیررسالة "راالقر ذاتخافينظام المعلومات ودوره " ،ي بلقاسمنمرغ-1
45ص2014، سنة التسییرقسم علوم ،والتجاریة وعلوم التسییراالقتصادیةكلیة العلوم ،مرباح ورقلة
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بعض علماء وقد صنف ، بمؤشرات ومعلومات تساعده على الوصول إلى القرار المناسب

.اإلدارة أنواع البیانات والمعلومات التي یستخدمها المدیر

.البیانات والمعلومات األولیة والثانویة-1

.البیانات والمعلومات الكمیة-2

.البیانات والمعلومات النوعیة-3

.األمور والحقائق-4

:منهالدة عوامویتوقف عدد الحلول ونوعها على ع:تحدید الحلول المتاحة وتقویمها -3

، والسیاسات التي تطبقها، والفلسفة التي تلتزم بها، وٕامكانیاتها المادیة، والوقت المنظمةوضع 

وقدرته على التفكیر المنطقي -متخذ القرار-المتاح أمام متخذ القرار، واتجاهات المدیر 

ع وخلق األفكار والمبدع، الذي یعتمد على التفكیر االبتكاري الذي یرتكز على التصور والتوق

.مما یساعد على تصنیف البدائل المتوافرة وترتیبها والتوصل إلى عدد محدود منها

وتتم عملیة المفاضلة بین البدائل المتاحة واختیار :اختیار الحل المناسب للمشكلة -04

أهم البدیل األنسب وفًقا لمعاییر واعتبارات موضوعیة یستند إلیها المدیر في عملیة االختیار و 

:هذه المعاییر

تحقیق الحل للهدف أو األهداف المحددة، فیفضل البدیل الذي یحقق لهم األهداف أو -

.أكثرها مساهمة في تحقیقها

.وأهدافها وقیمها ونظمها وٕاجراءاتهاالمنظمةمع أهمیة البدیلاتفاق -

.واستعدادهم لتنفیذهالبدیل للحل المنظمةقبول أفراد -
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.على العالقات اإلنسانیة والمعامالت الناجحة بین أفراد المؤسسةبدیلالدرجة تأثیر -

، والموعد الذي یراد الحصول فیه على النتائج البدیلدرجة السرعة المطلوبة في الحل-

.المطلوبة

للمنظمة مثل العادات والتقالید العوامل البیئیة الخارجیةبدیل مع مدى مالئمة كل -

لوك واألنماط االستهالكیة وما یمكن أن تغرزه هذه البیئة من عوامل القیم وأنماط الس-

.مساعدة أو معوقة لكل بدیل

.المعلومات المتاحة عن الظروف البیئیة المحیطة-

.المختارالبدیل، والعائد الذي سیحققه إتباع البدیلكفاءة -

لوقت المناسب إلعالن یجب على متخذ القرار اختیار ا:متابعة تنفیذ القرار وتقویمه -05

وعندما یطبق القرار المتخذ، وتظهر نتائجه یقوم ،القرار حتى یؤدي القرار أحسن النتائج

المدیر بتقویم هذه النتائج لیرى درجة فاعلیتها، ومقدار نجاح القرار في تحقیق الهدف الذي 

.اتخذ من أجله

درة على تحري الدقة والواقعیة في القرارات أو مساعدیهم القمتخذوعملیة المتابعة تنمي لدى 

التحلیل أثناء عملیة التنفیذ مما یساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفة أسبابها واقتراح 

ویضاف إلى ذلك أن عملیة المتابعة لتنفیذ القرار تساعد على تنمیة روح ،سبل عالجها

.المسؤولیة 
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:اإلداریةتالقراراخصائص : المطلب الثالث 

زهاالقرارات أهم العملیات اإلداریة هذه العملیة ال بد أن تتسم بخصائص تمییذیة اتخاإن عمل

1أنهاالخصائصاألخرى ومن هذهةاریاإلدالعملیات مناغیرهعن

یر من الوقت ثعقالني بالدرجة األولى یحتاج الكفكیر تفاتخاذ القرار هو :عملیة عقلیة-

.يـــوالتأن

كلة أو شوسیلة لتحقیق هدف معین بخصوص مما هو إالرارالقإن :هادفة لیةعم-

ن، إذ لها هدف معین یموقف معین، كما أن اتخاذ القرارات هي صفة مانعة لعمل المدیر 

٠ن إلى تحقیقه ییسعى المدیر 

ویعني ذلك أن عملیة اتخاذ القرارات تقوم على المفاضلة ما بین البدائل :عملیة اختیار-

٠القرار لیصل إلى اختیار البدیل المناسب من بینها لمطروحة أمام متخذ١

بالقراروبالبیئة المحیطة راالختیاأن العملیة معقدة بمعاییر تعني:یة معقدةلعم-

٠ومتطلباتها 

اني سواء من قبل متخذ ستربط بالجانب اإلنترااالقر بمعنى أن عملیة اتخاذ :یة إنسانیةلعم

٠بالقرارر أو المتأثرین االقر 

ظهر في المستقبل ولذلك یجب أن یكون لمتخذ تر اثار اتخاذ القر أأي أن :یة مستقبلیةلعم

٠الماضي والحاضر ترااقر معلومات عن ملمستقبلیة تحرؤیةر االقر 

30، ص مرجع سبق ذكره ، محمد عبد اهللا العنزي- 1
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:اإلداریةالقرارات أنواع:نيالمبحث الثا

این من حیث باتخاذ العدید من القرارات التي تتباإلداريیقوم المدیر خالل ممارسته للعمل 

عند اتخاذ القرار فهناك القرارات المطلوب دراستها والمتغیراتأثرها على المنظمة وأهمیتها 

البسیطة التي ال تتطلب جهدا أو وقتا طویال عند اتخاذها مثل القرارات المتعلقة بتحدید 

رضیة، الرواتب لموظف جدید أو إصدار العالوة السنویة أو منح اإلجازات االعتیادیة أو الم

وهناك القرارات التي تتسم بطابع استراتیجي یتعلق بقیام المنظمة بتأسیس خط إنتاجي جدید 

1أو إنشاء مصنع أخر ألغراض تكامل اإلنتاج 

أصناف القرارات:المطلب األول

2:نوعینف القرارات إلىنتص

:القرارات التقلیدیة-أوالً 

البسیطة المتكررة كتلك المتعلقة بالحضور وهي تتعلق بالمشكالت: القرارات التنفیذیةأ ـ 

وهذا النوع من . واالنصراف وتوزیع العمل والغیاب واألجازات، وكیفیة معالجة الشكاوى

القرارات یمكن البت فیه على الفور نتیجة الخبرات والتجارب التي اكتسبها المدیر والمعلومات 

.التي لدیه

رات متكررة وٕان كانت في مستوى أعلى من وتتصف بأنها قرا:ب ـ القرارات التكتیكیة

ویوكل أمر مواجهتها إلى الرؤساء الفنیین . القرارات التنفیذیة وأكثر فنیة وتفصیالً 

.والمتخصصین
244: ، صمرجع سبق ذكره خلیل محمد حسن الشماع ، خضیر كاضم حمود، - 1
11:23:، الساعة15/04/2018یوم ،www.azzaman.com، الرزاق حسینمنى عبد- 2
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:وفیهاالقرارات غیر التقلیدیة-ثانیاً 

هي تتعلق بمشكالت حیویة یحتاج في حلها إلى التفاهم والمناقشة :أ ـ القرارات الحیویة

واجهة هذا النوع من المشكالت یبادر المدیر ـ متخذ رأي على نطاق واسع، وفي موتبادل ال

القرار ـ بدعوة مساعدیه ومستشاریه من اإلداریین والفنیین والقانونیین إلى اجتماع یعقد لدراسة 

المشكلة، وهنا یسعى المدیر ـ متخذ القرار ـ إلشراك كل من یعنیهم أمر القرار من جمیع 

.ریة المناقشة مع توضیح نقاط القوة والضعفاألطراف في مؤتمر، وأن یعطیهم جمیًعا ح

وذات ةإستراتیجیوهي قرارات غیر تقلیدیة، تتصل بمشكالت :ستراتیجیةاإلب ـ القرارات 

أبعاد متعددة، وعلى جانب كبیر من العمق والتعقید، وهذه النوعیة من القرارات تتطلب البحث 

ي تتناول جمیع الفرضیات المتعمق والدراسة المتأنیة والمستفیضة والمتخصصة الت

.واالحتماالت وتناقشها

:اإلداریةمعوقات اتخاذ القرارات :الثاني المطلب

القرارات لیس بالعملیة السهلة وذلك لوجود عدة مشاكل ومعوقات ذرفنا أن اتخالقد ع

القرار بحد ذاته أو بالبیئة المحیطة به سواء ذية ومتشعبة منها ما هو مرتبط بمتخمتعدد

1:داخلیا أو خارجیا وأهم هذه العقبات ما یلي

جامعة العمومي،خصص التسییر ت، ماجستیررسالة،"القرارات اإلداریةذ اتخافيالمقاربة الكمیة "،سهام عزي- 1
32، ص2011/2012وعلوم التسییر كلیة العلوم االقتصادیة، التجاریة3الجزائر
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تمارس ضغوطات خارجیة على متخذ :اإلداريضغوطات خارجیة على متخذ القرار -01

رات والجوانب دون االهتمام باالعتباالقرار لتفضیل حلول وتحقیق أهداف مطلوبة ومرغوبة،

.القرار اإلداريذاء عملیة اتخام مراعاتها أقز األخرى الال

قد یتردد القائد من إصدار القرار حیال اختیار حل :التردد والخوف من إصدار القرار-02

:معین، ومن أسباب ذلك ما یلي

.عدم القدرة على تحدید األهداف أو المشكالت بدقة-

.عدم القدرة على تحدید النتائج المتوقعة من البدائل-

تخذ القرار، كما یولد الخوف والشك تعدد األسالیب واألجهزة الرقابیة على تصرفات م-

.والسلبیة

.عدم وضوح السلطات والمسؤولیات وممارستها على وجه غیر مرضي-

مما یجعله یختار حال : بجمیع الحلول الممكنةاإللمامعدم قدرة متخذ القرار على -03

.أقل قیمة من الحلول األخرى

سالمة وفعالیة القرار اإلداري تتوقف إن: القرارخاذتال مة ز عدم وفرة المعلومات الال -04

بالدرجة األولى على دقة وكفاءة المعلومات التي ستبنى على أساسها القرار، كما أن معظم 

ها، إلى جانب ثتاإلدارات تعاني من نقحن المعلومات المطلوبة إلى جانب عدم دقتها أو حدا

عدم توفر األسالیب العلمیة
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یمكن معالجة هذه المشكلة : ین الرئیس والمرؤوسیننعدام االنسجام والتفاعل با-05

بفتح شعب لإلحصاء في جمیع المؤسسات، وتعمیم عقد الندوات والمؤثرات العلمیة لمناقشة 

المختلفة أو بحث نقاط المواضیع الهامة التي یمكن من خاللها التعرف على وجهات النظر

كون لمشاركة الخبراء وأساتذة الجامعات الضعف والقوة في السیاسة المتبعة الحالیة، كما قد ی

. دورا مهما في تطعیم التطبیق العملي ألفكار جدیدة تخدم المؤسسة وأهدافها

مما یجعل متخذ القرار في : عدم تخصیص الوقت الكافي لدراسة لبدائل وتقییمها-06

.غیر سلیمیكون القرار المتخذوقدعجلة التخاذ القرار خالل وقت قصیر دون تنبؤ بالنتائج

نظریات اتخاذ القرارات : الثالثالمطلب 

یات لم ر رات وبالرغم من ذلك فإن هذه النظیات عملیة صنع القرار تناولت العدید من النظ

تستطع الوصول إلى نموذج مثالي التخاذ القرار ذلك ألن مل هذا النموذج البد أن یكون 

یات التي أسهمت في ر ر وأبسطها، ومن أهم النظقادرًا على وصف أعقد حاالت اتخاذ القرا

: ریة النظریات التالیةاإلداراسة القرارات د

:القرارات ذالنظریة الكالسیكیة في اتخا-1

)F.Taylor(یتجسد الفكر اإلداري الكالسیكي في ثـالث نظریـات هـي نظریـة اإلدارة العلمیـة 

، والتــي ضــمت )M.Weber(قراطیــة یــة البیرو ر نظو ) H.Fayol(ونظریــة العملیــة اإلداریــة 
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وف اقتصـــــادیة ر رات زمنیـــــة متقاربـــــة تســـــودها ظـــــفتـــــل تیـــــارات فكریـــــة متشـــــابهة ظهـــــرت خـــــال

ووصـفت نظریـات المدرسـة الكالسـیكیة بـالنموذج المیكـانیكي، ألنهـا تعتبـر . واجتماعیة متماثلـة

درســــة وقــــد أهملــــت الم. العنصــــر البشــــري آلــــة ینبغــــي علیــــه أن یتــــأقلم مــــع العمــــل والوظیفــــة

ترضـت النظریــة فوبشـكل عــام ا. ا باالهتمـام الكــافيالكالسـیكیة عملیــة صـنع القــرار ولـم تخصــه

ار فــي أي تنظــیم هــي ر قــفات التــي یقــوم بهــا متخــذ الر رارات أن التصــقــســیكیة فــي اتخــاذ الالكال

تصــرفات رشــیدة یســعى مــن خاللهــا لتحقــق أهــداف التنظــیم بأقــل النفقــات الممكنــة، واعتمــدت 

لق في صنع القرار، حیث لم تأخـذ بعـین االعتبـار إال مجموعـة محـدودة مـن غام الممفهوم النظ

المنفعــة العوامــل البیئیــة وخاصــة مــا یتعلــق بالعالقــة بــین نتــائج البــدائل الممكنــة لحــل المشــكلة و 

1التي یجددها متخذ القرار

ان افترضت النظریة الكالسیكیة في اتخاذ القرارات أن المدیر في أي منظمة هو إنس

اقتصادي رشید یسعى للحصول على أكبر المنافع والغایات لمنظمته من خالل القرارات 

الرشیدة التي یتخذها بعد دراسة جمیع البدائل المتاحة واختیار البدیل األفضل الذي یحقق 

وبالتالي فإن هذه ،أقصى المنافع، ولذلك یطلق على هذه النظریة أیضا نظریة القرار الرشید

فترض بأن متخذ القرار قادر على تحدید النتائج المحتملة لكل بدیل من البدائل النظریة ت

المتاحة أمامه، وأمامه الوقت الكافي لدراسة كل بدیل، وقادرًا أیضا على اختیار البدیل 

األفضل، ولدیه أیضا جمیع المعلومات التي تحتاجها عملیة تقییم البدائل، ومن هنا فقد 
65، صمرجع سبق ذكره، اويقغدیر الشر .م- 1
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ذه النظریة من قبل النظریة السلوكیة في اتخاذ القرارات، وكان على جاءت االنتقادات على ه

رأس المنتقدین هربرت سایمون الذي رأى بان الرشد عبارة عن مفهوم نسبي ال یؤدي دوما 

إلى الحصول على القرار األفضل، وذلك الن الفرد یواجه مجموعه من العوامل المحیطة به 

ر الرشید ولذلك فان اإلداري یعتمد على الرشد المحدود  والتي تحد من قدرته على اتخاذ القرا

.بدال من الرشد المطلق

:ةـــنظریة العالقات اإلنسانی-2

فـي السـلوك التنظیمـي للمؤسسـةانیةسـاإلنهدفت هذه النظریة إلى الدور الـذي تلعبـه العالقـات 

أن تماســك الجماعــة وقــد اكتشــفت هــذه النظریــة أهمیــة العوامــل االجتماعیــة فــي اإلنتــاج، حیــث

التـــي نـــوش فـــي لـــه تأشـــر علـــى إنتاجیـــة العمـــال وســـلوكهم، ومـــن ثـــم اســـتنتجت بـــأن التغیـــرات 

1:فيثل السلوك التنظیمي تتم

.ف داخل المؤسسةرایادة ونمط اإلشقال-

.التنظیمات غیر الرسمیة في فعالیة التنظیم٠االتصاالت ودور-

٠رتلقرایة التسییر واتخاذ المشاركة من خالل إدماج العمال في عمل١-

:اط وهيقظریة التقلیدیة في مجموعة من النو بهذا تكون هذه النظریة قد اختلفت عن الن

.تارار قزیة في اتخاذ الكالالمر 

مــذكرة ،"بالرضـي علـى األداء الـوظیفيداخـل التنظـیم  وعالقتهــا اتخــاذ القـرار آلیـات"أمنــة مسـغوني، سـهیلة شـویة ، -1
46، ص 2014/2015:جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، سنةكلیة العلوم اإلنسانیة، ، علم اجتماع التنظیم،ماستر
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.االعتماد على الجماعات ولیس على األفراد

ئ وافز المادیـــــة، وٕانمـــــا شـــــخص یمتلـــــك شـــــس برجـــــل اقتصـــــادي أو آلـــــة تحكمـــــه الحـــــلـــــیدالفـــــر 

.بنيمست كلها مادیة بل منها ما هو لی، واحتیاجاته سیوأحاس

علــى أن متخــذ ١ت، بــل ركــزوار ار قــلعملیــة اتخــاذ الرحأصــحاب هــذه النظریــة أي شــیعــطولــم 

. ولكــنهم لــم یبینــوا كیــف هــذا اإلشــراك وحــدودهالقــرار،العمــال فــي هــذا یشــاركیجــب أن ارر قــال

ىخــر ارســمیة وشــبكةمــن خــالل تالمعلومــایحصــل علــى القــراروحســب هــذه النظریــة فمتخــذ

الذي یؤثر ایجابیا علـى عملیـة التغییرلكنه لم یحدث اإلنتاجیةواثر الحوافز على غیر رسمیة 

.وبالتالي على جودة القرارات اتخاذ القرار

:الكمیة/ النظریات العلمیة -3

دارة كـــأداة فعالـــة لقـــد بـــرزت مـــؤخرًا أهمیـــة اســـتخدام األســـالیب العملیـــة والتحلیـــل الكمـــي فـــى اإل

التخــاذ القــرارات فــى المجــال اإلداري ، وذلــك نتیجــة لتوســع حجــم المنظمــات وزیــادة المنافســة 

بینهـــا ، فاألســـالیب التقلیدیـــة التـــى تعتمـــد علـــى الخبـــرة الســـابقة لمتخـــذ القـــرار وأســـلوب التجربـــة 

.والخطأ أصبحت غیر مجدیة لحل المشكالت المتجددة والمعقدة

یعتبـر أول مـن قـدم وصـفًا لألسـالیب العلمیـة ) فرانشـس بـاكون(المفكـرحـظ أنمـن المال

قبــل فتــرة طویلــة ، كانــت بمثابــة الــدلیل إلجــراء البحــوث الفیزیائیــة ، وقــد جــذب نجــاح األســلوب 

العلمي فـى العلـوم الطبیعیـة االهتمـام بهـا فـى المجـاالت الصـناعیة واإلداریـة ، لـذا نجـد أنـه قـد 
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علــى أن ) علــى الســلمي(ویؤكــد . تلــك األســالیب العلمیــة فــى مجــال اإلدارة تــم ســریعًا تطبیــق 

البدایـــة الحقیقیـــة لألســـلوب المتكامـــل لتطبیـــق المـــنهج العلمـــي فـــى عـــالج المشـــكالت اإلداریـــة 

یالحــظ أنــه بعــد تطبیــق أســلوب . یرجــع إلــى فتــرة الحــرب العالمیــة الثانیــة) بحــوث العملیــات(

اإلداریـــة ، فقـــد أدى ذلـــك إلـــى تطـــویر األســـلوب العلمـــي بحـــوث العملیـــات فـــى حـــل المشـــاكل 

حیــــث یعتمــــد األســــلوب العلمــــي التخــــاذ القــــرارات علــــى مجموعــــة . التخــــاذ القــــرارات اإلداریــــة 

، ، تحدیـــد البــــدائل ، تقیـــیم البــــدائلتعریـــف المشــــكلة ، جمـــع البیانــــات : الخطـــوات تتمثـــل فــــى 

.اختیار البدیل األفضل ، وتطبیق الحل

فــى اإلدارة یعتبــر امتــدادًا لالتجــاه الكمیــةبــأن اســتخدام األســالیب) ســونیا البكــرى(د وتؤكــ

أن ) ســونیا(وقــد أوضــحت ،العلمــي ألنهــا تعبــر عــن اتجــاه الفكــر اإلداري فــى العصــر الحــدیث

، فهــى تعــین مــدخل العلمــي لعملیــة اتخــاذ القــرارالفوائــد مــن تطبیــق الهنــاك العدیــد مــن المزایــا و 

لفهـم األفضـل لكیفیـة اتخـاذ متخذ القرار بطریقـة منتظمـة وقـدر كبیـر مـن الدقـة ، كمـا تتـیح لـه ا

، باإلضافة إلـى أن وضـع المشـكالت اإلداریـة فـى شـكل كمـي وبطریقـة دقیقـة یسـهل مـن القرار

.1عملیة تطویر البدائل
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:الفصــــلصة خال

لیســت بالعملیــة العشــوائیة التــي یســتأثر بهــا صــاحب ســلطة ر قــراعملیــة اتخــاذ الأهمیــة إن 

، المنظمــةألهمیتهــا داخــل رانظــالقــرار فهــي عملیــة معقــدة ، یجــب أن یــولى لهــا اهتمــام كبیــر 

ت فهـي عملیــة ذات بعــد اســتراتیجي یجــب أن یحظــي بالدراســة الكافیــة و یمــر بجملــة مــن القنــوا

یتعاون فیها جمیع العمال حتى تكون قرارات المنظمة تخدم مصالح المنظمة ومصـالح أفرادهـا 

.وبالتالي نجاح المنظمة



الثالثل ـــالفص

دــــــتمهی

بلدیة الجلفةتقدیم عام حول : المبحث األول 

تحلیل وتفسیر النتائـــج:الثانيالمبحث 

لـخالصة الفص
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: تمهید

البلدیة هي الجماعة اإلقلیمیة المحددة بموجب القوانین والمنشأة قصد التسییر والتحكم 
، فهي النواة األساسیة في الدولة التي من خاللها تسعى الدولة إلى وتنفیذ برامج الدولة 

دة التحكم وممارسة سلطاتها وتوزیع أفرادها وتوزیع خدماتها على الشعب وبلدیة الجلفة واح
وسوف نحاول التطرق إلي الصراع  التنظیمي من تلك المنظمات أو الجماعات اإلقلیمیة  
.وأثره في عملیة اتخاذ القرار في هذه المنظمة
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.تقدیم عام لبلدیة الجلفة:المبحث األول 

:نبذة تاریخیة عن بلدیة الجلفة : المطلب األول

الفرنســـي ســـوقا أســـبوعیة لیـــومي الجمعـــة و تعمرســـ، انشـــأ الم1853فریـــل ســـنة أفـــي شـــهر 
ر عـن الطبیعـة التربیـة لهـذا ـــة تعبیـــوقـد جـاءت هـذه التسمی، "الجلفة "السبت بالمكان المسمى

طبقـات و یشـكلالسـیول وراـالموقع الذي حینما یجتاحه الجفـاف بعـد فتـر مـن سـقوط األمطـ
1861ري مـن سـنة فـر فیمن شـهعشرالث و في الث، ) ةــالجلف(نسمیها محلیا أخادید صغیر

سـكنا و 55یحتـوي علـى زیون الثالث الذي أنشأه رسمیا مركطوري لنابلاصدر المرسوم اإلمبر 
ســة، فــي إنجـاز كنیسـتعمرحیـث شــرع الم، )الجلفـة (یســمىهكتـار 1775یتربـع علـى مســاحة 

مـــن هـــذه فـــي جبـــل مخلخـــل وكـــان الهـــدفمواضـــع، و ســـد كو فـــرع بلـــدي ومقـــر للـــدر ةــــمدرس
1ئرياعمل كربط بین الشمال و الجنوب الجز ستیاكریسعاركز معماریة هو خلق ستالمبادر اال

صدر القانون اإلطـار الـذي بموجبـه أصـبحت بلدیـة الجلفـة دائـر 1958فیفي 05خ یوبتار 
وحــین إســترجعت الجزئــر ) département de Médéa( إداریــة تابعــة لمحافظــة المدیــة 

، تــم إنشــاء المندوبیــة 1962جویلیــة 05خ یالفرنســي بتــار المســتعمراللها مــن ســیادتها و اســتق
تســیرخ كانــت یومنــذ ذلــك التــار بلعبــاسســها المرحــوم دلولــة أالخاصــة لبلدیــة الجلفــة و علــى ر 

المــؤخ فــي 67/24معــین یســمى المندوبیــة الخاصــة إلــى غایــة صــدور األمــر بجهــازالبلدیــة 
2یث إكتملت هیاكل البلدیة المتعلق بالبلدیة ح1967/01/18

، إدارة الموارد البشریة،جامعة الجلفة ،قسم مذكرة ماستر، في البلدبةبادة االداریة والفرار الجماعيقالبن یحي لخضر،- 1
47، ص2016/2017العلوم السیاسیة ، سنة 

48بن یحي لخضر، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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.الهیكل التنظیمي للبلدیة: الثانيالمطلب -

1999/12/27خ في ر المؤ 162رقممداولة المجلس الشعبي البلدي بموجب 

حیــث یــتم 2000/05/24بتــاریخ 09تحــت رقــم الوالیــةوالــي طــرفو المصــادق علیهــا مــن 
3:یلي تفصیل الهیكل التنظیمي كما

: البلديالشعبيالمجلسرئیسأمائة -01

:تتفرع األمانة العامة إلى مكتبین هما :ة العامةناألما-02

: العام األمینتب أمانة كم—أ

:اإلحصاءاتو اآلليالم عتب اإلكم—ب

فرع مدیریة التنظیم و الشؤون العامة إلى تت: ن العامةوو الشؤ مظینمدیریة الت-03
:لحتین وهما مص

تتفرع الى مكتبین :لتنظیم والشؤونمصلحة ا"" أ

مكتب التنظیم والشؤون العامة -

: مكتب المنازعات و الشؤون القانونیة -

مكتبین تتفرع الى :ة الحالة المدنیة و االنتخاباتحمصل—ب

09:و المصادق علیها تحت رقم1999/12/27:بتاریخ162:رقممداولة المجلس الشعبي البلدي -3

.24/05/2000:بتاریخ
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تب الحالة المدنیةكم-

:تب االنتخابات و الخدمة الوطنیة كم-

تتفرع إلى مصلحتین : یةر البشوارد و المالمالیة و االقتصادیةةاإلدار مدیریة —4
:وهما 

نتبیمكها بو: التكوینالمستخدمینةحلمص—أ

: مكتب المستخدمین-

: مكتب التكوین-

وبها مكتبین:االقتصاديلتذشیطاةحمصل—ب

ة و المحاسبةیمكتب المال-

مكتب الممتلكات والعقود-

إلى مصلحتین تتفرع:الریاضةیة و و الثقافجتماعیةاالالشؤون مدیریة- 5

ها و ب:ة الشؤون االجتماعیة لحمص—أ

االجتماعيمكتب النشاط 

الریاضیةمكتب النشاطات 
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وهماو بها مصلحتین :زیمدیریة البناء ولتعمیر و التجه- 6

: وتتفرع إلى مكتبین :مصلحة التعمیر و البناء —أ

مكتب التعمیر-

مكتب البناء

.ویتفرع إلى مكتبین :ة التجهیز و الوسائل العامة مصلح- ب

مكتب التجهیز و الشبكات -

مكب الوسائل العامة -

إلى مصلحتین تتفرع : مدیریة النظافة و الصحة العمومیة و حمایة البیئة- 7

وتتفرع إلى مكتبین :مصلحة النظافة و الصحة العمومیة-أ

مكتب الوقایة و الصحة العمومیة -

مكتب النظافة -

وتتفرع إلى مكتبین: مصلحة تزیین المحیط وحمایة البیئة- ب

مكتب تزین المحیط -

مكتب حمایة البیئة -
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)دراسة الحالة(الدراسة المیدانیة : المبحث الثاني

الدراسة المیدانیة: المطلب األول

التـي ى عینـة الدراسـة،حیث وزعت علتوزیع استمارة الدراسة واسترجاعها في مدة أسبوعین تم

30عامـل وتـم اسـترجاع 35عمـال بلدیـة الجلفـة والبـالغ عـددهم تم اختیارها عشوائیا مـن بـین

.استمــارة

المؤشـــرات المتعلقـــة بموضـــوع أســـاسمبنیـــة علـــى األســـئلةوتكونـــت االســـتمارة مـــن جملـــة مـــن 

وأســــئلة متعلقــــة ، المســــتوى الدراســــي ، الحالــــة العائلیــــة،الشخصــــیةالدراســــة منهــــا المعلومــــات 

بموضــوع الدراســة وهــي الصــراع التنظیمــي ، عملیــة اتخــاذ القــرارات ، والتــي یمكــن مــن خاللهــا 

.قیاس مدي تاثیر الصراع التنظیمي على عملیة اتخاذ القرار

.2018نة سسة خالل فترة السداسي الثاني من تمتد هذه الدرا: ياإلطار الزمان*

.ةـــــمقر بلدیة الجلفتمت الدراسة في: اإلطار المكاني
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تحلیل وتفسیر النتائج: الثانيالمطلب 

تـــم إفـــراغ النتـــائج ضـــمن جـــداول إحصـــائیة بســـیطة التـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا قـــراءة الــــدالالت 
:وكانت كالتاليبمقر بلدیة الجلفة اإلحصائیة  حول موضوع الدراسة 

یبین توزیع العیینة حسب الجنس: 01الجدول رقم 

النسبةتكرارالالجنس

%2583.33ذكر

%0516.77أنثى

%30100المجموع

وهـي نسـبة تفـوق %83.30: نسـبة الـذكور قـدرت بــ مـن الجـدول تظهـر:اإلحصـائیةالقـراءة 
%16.70: نسبة اإلناث المقدرة بـ

و وهـــةـــــــفـــي بلدیـــة الجلفســـیطرة عنصـــر الـــذكومـــن خـــالل الجـــدول نجـــد :التحلیلیـــة القـــراءة 
مؤشـر یـرجح احتمالیـة حـدوث الصـراع الن مـن طبیعــة عنصـر اإلنـاث المیـل إلـى السـلم وعــدم 

.الصراع 
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السنیبین توزیع العیینة حسب : 02الجدول رقم 

النسبةالتكرارالجنس

%0826.7سنة30أقل من 

%1343.3سنة40-30من 

%0930سنة50-40من 

%0000سنة50أكثر من  

%30100المجموع

تمثـل أكبـر سـنة 40سنة إلى 30أن الفئة العمریة من من الجدول تظهر:القراءة اإلحصائیة
: ســنة بنســبة50ســنة إلــى 40ثــم تلیهــا الفئــة العمریــة مــن %43.30: بـــ نســبة حیــث قــدرت 

ألكثـر وأخیـرا الفئـة العمریـة ا%26.7:سـنة بــ30مـن األقـلثـم الفئـة العمریـة 30.00%
دون نسبة تذكرسنة 50من 

نســتنتج أن أغلــب العمــال هــم مــن فئــة الشــباب وهــي مــن خــالل الجــدول:القــراءة التحلیلیــة 
الفئــة القــادرة علــى إقامــة الصــراع مــن أجــل تحقیــق مطالــب والمشــاركة فــي قــرارات البلدیــة تلیهــا 

لمشــاركة الفعالــة ســنة وهــي فئــة قــادرة أیضــا علــى تحقیــق مطالــب مــن خــالل ا50و40مــابین 
في اتخاذ القرار
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الحالة العائلیةیبین توزیع العیینة حسب : 03الجدول رقم 

النسبةالتكرارالجنس

%1136.7أعزب

%1963.3متزوج

%0000مطلق

%0000أرمل

%30100المجموع

ثــم %63.30: ـ بــفئــة العمــال المتــزوجین تقــدر أن مــن الجــدول تظهــر:القــراءة اإلحصــائیة
وال توجد أي نسبة بالنسبة لفئة المطلقین و األرامل%36.3: بنسبةالعزابتلیها الفئة 

بنسـبة المتـزوجین نستنتج أن أغلب العمال هم مـن فئـة من خالل الجدول:القراءة التحلیلیة 
عائلیـة یدل على أن أغلب العمال في بلدیـة الجلفـة لـدیهم مسـؤولیاتوهذا المؤشر63.30%

وهــم ممــن یحــاولون الحفــاظ علــى مصــدر عیشــهم مــن خــالل القــرارات الرشــیدة وٕادارة الصــراع 
36.3: عكس فئة العزاب التـي لـیس لهـا مسـؤولیات عائلیـة والتـي قـدرت بنسـبةبشكل ایجابي 

التي قد تسعى إلى خلق صراع غیر مدروس العواقب أما نسبة المطلقین و األرامـل فهـي %
ا منعدمة تمام
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المستوى التعلیميیبین توزیع العیینة حسب : 04الجدول رقم 

النسبةالتكرارالجنس

%0103.3ابتدائ

%0103.3متوسط

%1240.0ثانوي

%1653.4جامعي

%30100المجموع

ـــراءة اإلحصـــائیة ــــ أن فئـــة العمـــال ذوي المســـتوى الجـــامعي تقـــدر مـــن الجـــدول تظهـــر:الق : ب
أمـا االبتـدائي والمتوسـط فهـم %40.0بنسـبة ذات المسـتوى الثـانوي ثم تلیهـا الفئـة 53.4%

%3.3: بنفس النسبة المقدرة بـ

بنسـبة جـامعیین نستنتج أن أغلب العمـال هـم مـن فئـة المن خالل الجدول:القراءة التحلیلیة 
مسـتوى عـالي ممـا م وهذا المؤشر یـدل علـى أن أغلـب العمـال فـي بلدیـة الجلفـة لـدیه53.4%

یة بعیــدا عــن مســؤولیعنــي أنهــم مــن الفئــة المثقفــة التــي تســتطیع إنجــاز المهــام بكفــاءة عالیــة و 
الصــراع العشــوائي والفوضــوي وهــي قــادرة علــى المشــاركة فــي عملیــة اتخــاذ القــرار مــن خــالل 

، وتلیهــا نســبة العمــال مــن ذوي المســتوى إدارة الصــراعات الحاصــلة بطــرق علمیــة ومدروســة 
وهـــي فئـــة ال تختلـــف كثیـــرا عـــن ســـابقتها مـــن حیـــث روح المهنیـــة %40.0الثـــانوي بنســـبة  

أنســـبة القـــرارات الرشـــیدة وٕادارة الصـــراع بشـــكل ایجـــابي  المشـــاركة فـــي مـــن خـــالل والمســـؤولیة 
لكــل واحــدة وهــي فئــة غیــر مــؤثرة %3.3: االبتــدائي والمتوســط فــي متســاویة حیــث قــدرت بـــ

.ین والثانویین بالنسبة للفئة الجامعی
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نوع عقد العملیبین توزیع العیینة حسب : 05الجدول رقم 

النسبةالتكرارالجنس

%2376.7دائم

%0723.3مؤقت

%30100المجموع

%76.7: بــ أن فئـة العمـال العـاملین بعقـد دائـم تقـدر من الجـدول تظهـر:القراءة اإلحصائیة

%23.3بنسبة ؤقت حیث تقدر العاملین بعقد مثم تلیها الفئة 

عــاملین بعقــد نســتنتج أن أغلــب العمــال هــم مــن فئــة المــن خــالل الجــدول:القــراءة التحلیلیــة 
وهــذا المؤشــر یــدل علــى أن أغلــب العمــال فــي بلدیــة %76.7:تهم بـــبنســبدائــم حیــث قــدرت 

مــن خــوف لاعقــود دائمــة أي أنهــم مرســمون فــي مناصــبهم وهــم یمارســون مهــامهم دون الجلفــة 
تسـتطیع احتمال فقدان مناصبهم فحقوقهم مكفولة بموجـب عقـودهم المحمیـة قانونـا وهـذه الفئـة  

المشاركة فـي عملیـة اتخـاذ القـرار ، وتلیهـا تحقیق مطالبها من خالل الصراع الحمید وتستطیع 
ســــتطیع إقامــــة وهــــي فئـــة ال ت%23.3بنســـبة  الـــذین یتمتعــــون بعقـــود مؤقتــــة نســـبة العمــــال 

ولكن هذه الفئة تبقـى تنشـط فـي إطـار ت فهي مهددة بالطرد بمجرد إقامة أول صراع ، صراعا
غیر رسمي لتحقیق مطالبها والمشاركة في القرارات ببلدیة الجلفة 
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الخبرة المهنیةیبین توزیع العیینة حسب : 06الجدول رقم 

النسبةالتكرارالجنس

%1033.3سنوات05أقل من 

%1033.3تسنوا10-05من 

%0413.3سنة15-10من 

%0206.7سنة20-15من 

%013.4سنة25-20من 

%0310.0سنة25أكثر من 

%30100المجموع

سـنوات تقـدر 05الذین تقل خبرتهم عن من الجدول تظهر أن فئة العمال :القراءة اإلحصائیة
ســـنوات 10إلـــىســـنوات 05تهم مـــن وهـــي نفـــس النســـبة مـــع الـــذین تتـــراوح خبـــر %33.3: بــــ

أمــا العــاملین %13.3بنســبة ســنة 15إلــىســنوات 10وتلیهــا الفئــة التــي تتــراوح  خبــرتهم مــن 
%6.7بنســة  ســنة 20إلــى15م مــن ثــ%10: ســنة فقــد قــدرت بـــ25الــذین تفــوق خبــرتهم 

%3.4سنة بنسبة  25إلى 20من خبرتهم ثم الذین تتراوح 

هـــم مـــن فئـــة ببلدیـــة الجلفـــة نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال مـــن خـــالل الجـــدول:لیـــةالقـــراءة التحلی
%66.6: درت بـــــــة قبسنة بنس10إلىمن سنة واحدة الذین تتراوح خبراتهم المهنیة العاملین 

وهــا مؤشــر یــدل علــى أن هنــاك دمــاء جدیــدة فــي الجهــاز اإلداري لبلدیــة الجلفــة قــد یــؤدي ذلــك 
ن العمــال مــازال أمــامهم الكثیــر مــن الوقــت فهــم یــرون بوجــوب إلــى خلــق صــراع خصوصــا كــو 

فــــي اتخـــــاذ القـــــرارات التنظیمیــــة التـــــي تخـــــدم إشـــــراكهممــــن حیـــــث اســــتجابة النظـــــام لمطـــــالبهم 



الفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة المیدانیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

66

15إلـى 10، أما الفئـة التـي تتـراوح خبرتهـا المهنیـة مـن مصالحهم وتخدم النظام بصفة عامة 

، والفئــة )األغلبیــة(الح الفئــة الســابقة والتــي قــد تصــب فــي صــ%13.3ســنة فهــي تمثــل نســبة 
ســـنة وهـــذه الفئـــة ثمـــل العمـــال الـــذین 25وهـــي فئـــة أكثـــر مـــن %10.0الموالیـــة تمثـــل نســـبة 

یوشـــكون علـــى اإلحالـــة علـــى التقاعـــد أو المســـؤولین القـــدماء وهـــي غیـــر مـــؤثرة وال تســـعى إلـــى 
أو المشـاركة فیـه ، أمـا فهي تنفذ قرارات التنظـیم دون محاولـة التغییـر فمصالحا إحداث صراع 

فــي تمثــل فــي مجملهــا نســبة 25ســنة إلــى  ســنة 20ســنة ومــن 20إلــى 15الفئــة مــن  ســنة 
.وهي غیر مؤثرة بالنسبة لباقي النسب10.10%

المسؤولیاتیبین توزیع العیینة حسب : 07الجدول رقم 

النسبةالتكرارهل لدیك مسؤولیة

%1033.3)نعم(

%2066.7)ال(

%30100لمجموعا

تقـدر نسـبتهم یتحملـون مسـؤولیات من الجدول تظهر أن فئة العمال الـذین :القراءة اإلحصائیة
%66.7: قدرت بـنسبتهم فالذین لیس لدیهم مسؤولیة و %33.3: بـ

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
ا مؤشـــر یـــدل علـــى أن ذوهـــ%66.7: بنســـبة قـــدرت بــــال یتقلـــدون مســـؤولیة ن العـــاملین الـــذی

یــــؤدي ذلــــك إلــــى خلــــق صــــراع خصوصــــا كــــون العمــــال فهــــم یــــرون بوجــــوب اســــتجابة النظــــام 
التنظیمیـة التـي تخـدم مصـالحهم وتخـدم النظـام ت لمطالبهم من حیث إشراكهم في اتخـاذ القـرارا

فهــي تصــب فــي خدمــة مصــالح %33.3: ر بـــالمســؤولین والتــي تقــدبصــفة عامــة ، أمــا فئــة
التنظیم حفاظا على المسؤولیات الممنوحة لهم و تنفیذا لقرارات التنظیم 
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الضغوطات التي یتعرض لها أفراد التنظیم یبین : 08الجدول رقم 

النسبةالتكرارضغوطتعمل تحت الهل 

%2066.7)نعم(

%1033.3)ال(

%30100المجموع

یـــؤدون مهـــامهم دون ضـــغوط مـــن الجـــدول تظهـــر أن فئـــة العمـــال الـــذین :ة اإلحصـــائیةالقـــراء
: والــذین یــؤدون مهــامهم تحــت مختلــف الضــغوط فنســبتهم قــدرت بـــ%33.3: تقــدر بـــنســبتهم 
66.7%

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
%66.7: ة قـدرت بـــن مهامهم تحت تأثیر الضغوط المختلفة وذلك  بنسبالعاملین الذین یؤدو 

بـین الفـرد ونفسـه أو بـین المجموعـات المختلفـة أو بـین هنـاك صـراع وهذا مؤشر یـدل علـى أن 
وهــو مــا یؤكــد صــدق الفرضــیة  القائلــة بوجــود صــراع ویؤكــد ذلــك أن هنــاك األفــراد والمنضــمة 

فهــي تمثــل العمــال %33.3: أمــا النسـبة المقــدرة بـــ،یمتتعــارض مــع رؤى أفــراد التنظــقـرارات 
مع تلك التي یراها التنظیم ویقررهاالذین تتوافق أراؤهم و رأهم 
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تقسیم العملیبین : 09الجدول رقم 

النسبةالتكرارهل هناك تقسیم للعمل

%0826.7)نعم(

%2273.3)ال(

%30100المجموع

یــرون بــأن هنــاك تقســیم للعمــل مــن الجــدول تظهــر أن فئــة العمــال الــذین :القــراءة اإلحصــائیة
73.3: بــبعدم وجـود تقسـیم للعمـل فقـد قـدرت نسـبتهم یرون والذین %26.7: تقدر بـنسبتهم 
%

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
م دون تقسیم للعمل فهم یرون أنفسهم في غیر مناصبهم األصـلیة العاملین الذین یؤدون مهامه

وهــذا %73.3: التـي تــتالءم مــع مـؤهالتهم العلمیــة وكفــاءاتهم الذهنیـة وذلــك  بنســبة قـدرت بـــ
مؤشر یدل على أن هناك صراع بین الفرد ونفسه أو بین المجموعات المختلفـة أو بـین األفـراد 

القائلــة بوجــود صــراع ویؤكــد ذلــك أن هنــاك قــرارات والمنضــمة وهــو مــا یؤكــد صــدق الفرضــیة
: ، أمـــا النســـبة المقـــدرة بــــممـــا یؤكـــد صـــدق الفرضـــیة الثانیـــة تتعـــارض مـــع رؤى أفـــراد التنظـــیم 

یرون بأن هناك تقسـیم عـادل للعمـل وهـي الفئـة التـي تمثـل فهي تمثل العمال الذین 26.3%
المنظمةمع ؤاهمو ر أرائهمتتوافق األقلیة والتي 
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التسلسل الهرمي للسلطةیبین : 10الجدول رقم 

النسبةالتكرارهل هناك تسلسل هرمي للسلطة

%1756.7)نعم(

%1343.3)نعم(

%30100المجموع

الســلطة لــدیهم یــرون بــأن هنــاك مــن الجــدول تظهــر أن فئــة العمــال الــذین :القــراءة اإلحصــائیة
والـــذین یـــرون بعـــدم %56.7: تقـــدر بــــنســـبتهم لطة تقـــوم علـــى أســـاس التسلســـل الهرمـــي للســـ

%43.3: فقد قدرت نسبتهم بـالتسلسل الهرمي للسلطة وجود 

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
وهـذا %56.7: وذلك  بنسبة قـدرت بــیرون بأن هناك تسلسل هرمي للسلطة العاملین الذین 

الــذي وتــؤدي إلــى إحــداث قــرارات فوقیــة ومركزیــة أن هنــاك ســلمیة األوامــر و مؤشــر یــدل علــى 
صـراع بـین الفـرد ونفسـه أو الالذي من أشكاله یشعر العامل باالغتراب وعدم االنتماء للمنظمة 

ما یؤكد صدق الفرضیة  القائلـة بوجـود و بین المجموعات المختلفة أو بین األفراد والمنضمة وه
اع ویؤكد ذلك أن هناك قرارات تتعـارض مـع رؤى أفـراد التنظـیم ممـا یؤكـد صـدق الفرضـیة صر 

سلســل فهــي تمثــل العمــال الــذین یــرون بــأن هنــاك ت%43.3: الثانیــة ، أمــا النســبة المقــدرة بـــ
.یتنفذ ذلك التسلسل الهرمي من خاللها وهي الفئة التي تمثل األقلیة والتي هرمي 
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التعسف في استعمال السلطةبین ی: 11الجدول رقم 

النسبةالتكرارهناك تعسف في استعمال السلطة هل 

%1756.7)نعم(

%1343.3)ال(

%30100المجموع

رون بـــأن هنـــاك تعســـف فـــي یـــمـــن الجـــدول تظهـــر أن فئـــة العمـــال الـــذین :القـــراءة اإلحصـــائیة
ــ%56.7: تقــدر بـــنســبتهم اســتعمال الســلطة  بعــدم وجــود تعســف فــي اســتعمال رون والــذین ی

%43.3: نسبتهم قدرت بـالسلطة 

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
رون بوجــود تعســف مــن قبــل المســؤولین فــي اســتعمال الســلطات المخولــة لهــم العــاملین الــذین یــ
قـائم وهذا مؤشر یدل على أن هناك صـراع %56.7: وذلك  بنسبـة قدرت بـبحكم مناصبهم 

وهــو مــا وعــدم رضــي مــن قبــل أفــراد المنظمــة علــى القــرارات التــي تصــدر مــن قبــل المســؤولین 
یؤكــد صــدق الفرضــیة  القائلــة بوجــود صــراع ویؤكــد ذلــك أن هنــاك قــرارات تتعــارض مــع رؤى 

ال یــرون بـأن هنــاك الـذین فهــي تمثـل العمــال %43.3: أفـراد التنظـیم ، أمــا النسـبة المقــدرة بــ
.تعسف في استعمال السلطات 
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: یبین عالقة الرئیس بالمرؤوس الجدول رقم 12

النسبةالتكرارعالقتك بمرؤوسك حسنة هل 

%1756.7)نعم(

%1343.3)ال(

%30100المجموع

تقـدر نسـبتهم یهم بمرؤوسـعالقـتهم من الجدول تظهر أن فئة العمال الذین :القراءة اإلحصائیة
%42.3: نسبتهم قدرت بـعالقتهم غیر حسنة والذین %56.7: بـ

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
وهـذا مؤشـر %56.7: وذلـك  بنسبــة قـدرت بــلهم عالقات حسنة بمرؤوسـیهم العاملین الذین 

قــات شخصــي قائمــة بعیــدة عــن القــوانین و األعــراف اإلداریــة التــي قــد عالیــدل علــى أن هنــاك 
القــرارات التــي التــي تــؤثر علــى صــراع قــائم وعــدم رضــي مــن قبــل أفــراد المنظمــة تكــون منشــأ 

تصدر من قبل المسؤولین وهو ما یؤكد صـدق الفرضـیة  القائلـة بوجـود صـراع ویؤكـد ذلـك أن 
فهــي تمثــل %43.3: م ، أمــا النســبة المقــدرة بـــهنــاك قــرارات تتعــارض مــع رؤى أفــراد التنظــی

لهم عالقات سیئة مع مرؤوسیهم التي تولد صـراع دائـم وعـدم الرضـي والتـوتر العمال الذین ال 
.والقلق الدائم وبالتالي تؤدي إلى إعاقة التنظیم 
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مركزیة القرار یبین : 13الجدول رقم 

النسبةالتكرارهل هناك مركزیة للقرار

%2273.3)نعم(

%0826.3)ال(

%30100المجموع

نســبتهم كزیــة القــرار بمر یــرون مــن الجــدول تظهــر أن فئــة العمــال الــذین :القــراءة اإلحصــائیة
%26.7: نسبتهم قدرت بـیرون بعدم مركزیة القرار والذین %73.3: تقدر بـ

لعمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة نســـتنتج أن أغلـــب امـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
%73.3: العــاملین الــذین یــرون بــأن هنــاك مركزیــة للقــرارات التنظیمیــة وذلــك  بنسبـــة قــدرت بـــ

القــرارات التــي تصــدر عــن التنظــیم هــي قــرارات غیــر خاضــعة لمبــدأ وهــذا مؤشــر یــدل علــى أن 
كــون منشــأ صــراع التــي قــد تو المشــاركة وتؤخــذ بمعــزل عــن أفــراد التنظــیم وهــي غیــر مدروســة 

وهو ما یؤكد صدق الفرضیة  القائلة بوجـود صـراع ویؤكـد ذلـك أن هنـاك قـرارات تتعـارض مـع 
یـــرون بعـــدم الـــذینفهـــي تمثـــل العمـــال %26.7: رؤى أفـــراد التنظـــیم ، أمـــا النســـبة المقـــدرة بــــ

.وجود مركزیة للقرارات 



الفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة المیدانیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73

تالصراع وتأثیره في إتخاذ القرارایبین: 14الجدول رقم 

النسبةالتكرارالصراع في إتخاذ القراراتیؤثرهل

%2376.7)نعم(

%0723.3)ال(

%30100المجموع

مــن العمــال یــرون أن %76.7: مــن الجــدول یتبــین بــأن بنســبة تقــدر بـــ:القــراءة اإلحصــائیة
یر للصـراع من العمال ال ترى أن هناك تأث%23.3مقابل للصراع تأثیر في اتخاذ القرارت، 

.على عملیة اتخاذ القرارات

نســــتنتج أن أغلــــب العمــــال ببلدیــــة الجلفــــة یــــرون أن   مــــن خــــالل الجــــدول:القــــراءة التحلیلیــــة
أن وهـو مؤشـر یؤكـد %76.7: وهذا بنسبة قـــدرت بـللصراع تأثیر في عملیة إتخاذ القرارات

فهــي %23.3: نســبة المقــدرة بـــ، أمــا الزیــادة حــدة الصــراع تــؤثر علــى عملیــة اتخــاذ القــرارات
.یرون أن الصراع ال یؤثر على عملیة اتخاذ القراراتالذین العمالتمثل 

مبدأ التحاور مع المسؤولیبین : 51الجدول رقم 

النسبةالتكرارهل تتحاور مع المسؤول

%1033.3)نعم(

%2066.7)ال(

%30100المجموع
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یتحـاورون مـع المسـؤولین نسـبتهم ل تظهر أن فئـة العمـال الـذین من الجدو :القراءة اإلحصائیة
%66.7: ؤول نسبتهـم قدرت بــوالذین یرون بعدم وجود حوار مع المس%33.3: تقدر بـ

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
ـــة قــدرت بـــن ال یتحــاورون مــع المســؤولیالعــاملین الــذین  وهــذا مؤشــر %66.7: وذلــك  بنسب

یـــدل علـــى أن القـــرارات التـــي تصـــدر عـــن التنظـــیم هـــي قـــرارات غیـــر خاضـــعة لمبـــدأ المشـــاركة 
تؤخــذ بمعــزل عــن أفــراد التنظــیم وهــي غیــر مدروســة و التــي قــد تكــون منشــأ صــراع ووالحــوار 

ك قـرارات تتعـارض مـع وهو ما یؤكد صدق الفرضیة  القائلة بوجـود صـراع ویؤكـد ذلـك أن هنـا
یتحــاورون مــع فهــي تمثـل العمــال الـذین %33.3: رؤى أفـراد التنظــیم ، أمـا النســبة المقـدرة بـــ

.المشاركة في اتخاذ القرارات صراع وعدم وهي نسبة قلیلة تؤكد وجود الالمسؤولین

: یبین االجتماعات الدوریة الجدول رقم 16

بةالنسالتكرارهل هناك اجتماعات دوریة 

%1033.3)نعم(

%2066.7)ال(

%30100المجموع

: تقـدر بــوهـذا بنسـبة یتبـین بـأن لـیس هنـاك اجتماعـات دوریـة مـن الجـدول :القراءة اإلحصائیة
%33.3: نسبتهـم قدرت بـتقدر یقومون باالجتماعات الدوریةوالذین 66.7%

غلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة نســـتنتج أن أمـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
العاملین الذین ال یقومون باالجتماعات الدوریة التى تقوم على دراسة النقائص والتقییم الـدوري 

وهــذا مؤشــر یــدل علــى أن القــرارات التــي %66.7: لإلعمــال اإلداریــة وذلــك  بنسبـــة قــدرت بـــ
كـــذلك وعـــدم الحـــوار و عـــدم تصـــدر عـــن التنظـــیم هـــي قـــرارات غیـــر خاضـــعة لمبـــدأ المشـــاركة
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صـراع الهذا یـؤدي إلـىالدراسة والقرارات تؤخذ بمعزل عن أفراد التنظیم وهي غیر مدروســة و 
وهو ما یؤكد صدق الفرضیة  القائلة بوجـود صـراع ویؤكـد ذلـك أن هنـاك قـرارات تتعـارض مـع 

ـــــ ــــذین یفهــــي تمثــــل العمــــال ا%33.3: رؤى أفــــراد التنظــــیم ، أمــــا النســــبة المقــــدرة ب قومــــون ل
ؤكــد وجــود وذلــك یالمســؤولین جتمــع مــع تأنهـاة وهــي نســة قلیلــة تــدل علــىیــباالجتماعـات الدور 

.الصراع وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات 

: یبین الرقابة المستمرة الجدول رقم 17

النسبةالتكراررقابة مستمرةهناك هل 

%1860.0)نعم(

%1240.0)ال(

%30100المجموع

یتبین بـأن هنـاك رقابـة مسـتمرة یقـوم بهـا المسـؤول وهـذا بنسـبة من الجدول :القراءة اإلحصائیة
%40.0: والذین ال یخضعون للرقابة المستمرة  تقدر نسبتهـم قدرت بـ%60.0: تقدر بـ

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
وهــذا %60.0: بنســبة قــدرت بـــتكــون هنــاك رقابــة مســتمرة علــى أعمــالهم عــاملین الــذین ال ال

مؤشــــر یــــدل علــــى أن القــــرارات التــــي تصــــدر عــــن التنظــــیم هــــي قــــرارات غیــــر خاضــــعة لمبــــدأ 
یجـب علـى تؤخذ بمعزل عن أفراد التنظیم و هي و ،المشاركة كذلك وعدم الحوار و عدم الدراسة

و هـــذا یـــؤدي إلـــى الصـــراع وهـــو مـــا یؤكـــد صـــدق الفرضـــیة  القائلـــة قـــط أفـــراد التنظـــیم التنفیـــذ ف
ال یخضـعون للرقابـة فهي تمثل العمال الـذین %40.0: بوجود صراع ، أما النسبة المقدرة بـ

.وجود الصراع وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات یدل علىوذلك فئة المواالة المستمرة 
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طرف المسؤول االنتقاد من یبین : 81الجدول رقم 

النسبةالتكرارینتقدك المسؤولهل 

%1860.0)نعم(

%1240.0)ال(

%30100المجموع

تقـدر یتبین بـأن هنـاك انتقـادات دائمـة للمرؤوسـین وهـذا بنسـبة من الجدول :القراءة اإلحصائیة
%40.0: ینتقدون تقدر نسبتهـم قدرت بـوالذین ال%60.0: بـ

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:حلیلیـــةالقـــراءة الت
وهـذا مؤشـر یـدل %60.0: بنسـبة قـدرت بــینتقدون من طرف المسـؤول وهـذا العاملین الذین 

أن القــرارات التــي تصــدر عــن التنظــیم هــي قــرارات غیــر خاضــعة صــرامة المســؤولین و علــى 
التنظیم التنفیذ فقط و هذا یؤدي إلى الصراع وهـو مـا یؤكـد لمبدأ المشاركة ، ویجب على أفراد 

فهــي تمثــل العمــال %40.0: صــدق الفرضــیة  القائلــة بوجــود صــراع ، أمــا النســبة المقــدرة بـــ
التمییــز وذلــك یــدل علــى وجــود وهــم فئــة المنفــذین أو المســؤولین توجــه لهــم االنتقــادات الــذین ال 

.بین أفراد المنظمة
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یبین عدم المشاركة في اتخاذ القرارات  : الجدول رقم 19

في اتخاذ ةشاركعدم المهل 
یؤدي الى الصراعالقرار 

النسبةالتكرار

%1653.3)نعم(

%1446.7)ال(

%30100المجموع

عدم المشاركة فـي اتخـاذ القـرار تـؤدي الـى الصـراع من الجدول یتبین بأن :القراءة اإلحصائیة
%46.7: تقدر نسبتهـم قدرت بـیرون عكس ذلك والذین %53.3:وهذا بنسبة تقدر بـ

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
: وهـذا بنسـبة قـدرت بــعدم المشاركة في اتخاذ القـرار تـؤدي الـى الصـراع رون العاملین الذین ی

أفــراد المنظمــة فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي رغبــة وهــذا مؤشــر یــدل علــى 53.3%
وبالتـــالي یـــؤدي ذلـــك الـــى نشـــوء نظـــرا لحرمـــانهم مـــن حقهـــم المشـــروع فـــي ذلـــك تخـــص التنظـــیم 

وهـو مـا یؤكـد صـدق الفرضـیة  القائلـة بوجـود صـراع أمـا النسـبة المقـدرة الصراع داخل التنظیم 
م المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار تــؤدي یــرون كــون عــدفهــي تمثــل العمــال الــذین ال %46.7: بـــ

فهذه الفئة تري بآلیة المورد البشري مثلهم مثل أراء المدرسة اآللیة، التي تجاهلـت إلى الصراع 
.الجانب اإلنساني وهذا ما كان منشأ للصراع عندها 
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: یبین نقل االنشغاالت للمسؤول  الجدول رقم 20

نسبةالالتكرارتنقل انشغاالتك للمسؤولهل 

%2066.7)نعم(

%1033.3)ال(

%30100المجموع

مــن العمــال یقومــون %66.7: مــن الجــدول یتبــین بــأن بنســبة تقــدر بـــ:القــراءة اإلحصــائیة
%33.3: م بـتقدر نسبتهیقومون بذلك ال بطرح االنشغاالت على رؤسائهم والذین 

غلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة نســـتنتج أن أمـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
%66.7: درت بــــــــــوهـــذا بنســـبة قیقومـــون بطـــرح االنشـــغاالت علـــى رؤســـائهم العـــاملین الـــذین

فهــي %33.3: أمــا النســبة المقــدرة بـــاتصــال صــاعد بــین أفــراد المنظمــةوجــود وهــذا مؤشــر 
یقومون بطرح االنشغاالت على رؤسائهم تمثل العمال الذین ال 

النظر في الشكاويیبین : 21ول رقم الجد

النسبةالتكرارهل تنقل انشغاالتك للمسؤول

%1653.3)نعم(

%1446.7)ال(

%30100المجموع
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مــن العمــال یــتم النظــر %53.3: مــن الجــدول یتبــین بــأن بنسـبة تقــدر بـــ:القــراءة اإلحصــائیة
یــتم النظــر فــي الشــكاوي المقدمــة الینوالــذ، علــى رؤســائهم فــي الشــكاوي المقدمــة مــن طــرفهم 

.%46.7: م بـتقدر نسبتهمن طرفهم

نســـتنتج أن أغلـــب العمـــال ببلدیـــة الجلفـــة هـــم مـــن فئـــة مـــن خـــالل الجـــدول:القـــراءة التحلیلیـــة
العاملین الـذین یـتم النظـر فـي الشـكاوي المقدمـة مـن طـرفهم علـى رؤسـائهم وهـذا بنسـبة قــــدرت 

فهـي تمثـل %46.7: وجود دراسة للشـكاوى  أمـا النسـبة المقـدرة بــوهذا مؤشر %53.3: بـ
نقـص دراسـة شـر علـى ؤ ال یـتم النظـر فـي الشـكاوي المقدمـة مـن طـرفهم ، وهـو مالعمال الـذین

.الشكاوى المقدمة و وجود التمییز بین أفراد المنظمة 

حساسیة عملیة إتخاذ القراریبین : 22الجدول رقم 

النسبةالتكراررار حساسةعملیة اتخاذ القهل 

%1756.7)نعم(

%1343.3)ال(

%30100المجموع

مــن العمــال یــرون أن %56.7: مــن الجــدول یتبــین بــأن بنســبة تقــدر بـــ:القــراءة اإلحصــائیة
عملیـــة اتخـــاذ القـــرار عملیـــة حساســـة ،  بینمـــا مـــا یـــرون أن عملیـــة اتخـــاذ القـــرار بســـیطة تقـــدر 

.%43.3: م بـنسبته

نستنتج أن أغلـب العمـال ببلدیـة الجلفـة هـم مـن یـرون أن من خالل الجدول:القراءة التحلیلیة
وهـذا مؤشـر یؤكـد تعقیـد %56.7: عملیة اتخـاذ القـرار معقـدة وحساسـة وهـذا بنسـبة قــــدرت بــ

تــرى فهــي تمثــل العمــال الــذین%43.3: وعمــق القــرارت وحساســیتها   أمــا النســبة المقــدرة بـــ
.لیة القرار عملیة بسیطة لعم
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المشاركة في عملیة إتخاذ القراریبین: 32الجدول رقم 

النسبةالتكرارتشارك في عملیة اتخاذ القرارهل

%0930)نعم(

%2170)ال(

%30100المجموع

ال یشــاركون مــن العمــال %70: مــن الجــدول یتبــین بــأن بنســبة تقــدر بـــ:القــراءة اإلحصــائیة
%30: بـمعملیة اتخاذ القرار نسبتهیشاركون فين ،  بینما معملیة اتخاذ القرار في

ال یشـاركون فـي  نسـتنتج أن أغلـب العمـال ببلدیـة الجلفـة مـن خـالل الجـدول:القراءة التحلیلیـة
أمــا ،القــرارتحساســیة وهــذا مؤشــر یؤكــد %70: عملیــة اتخــاذ القــرار وهــذا بنســبة قـــــدرت بـــ

.القراراتخاذ عملیة یشاركون في الذینالمسؤولینفهي تمثل %30: المقدرة بـالنسبة 

إتخاذ القرارفي اإلدارة العلیایبین: 24الجدول رقم 

النسبةالتكرارتتم عملیة اتخاذ القرارفي اإلدارة العلیاهل

%2376.7)نعم(

%0723.3)ال(

%30100المجموع

مــن العمــال یــرون أن %76.7: ن الجــدول یتبــین بــأن بنســبة تقــدر بـــمــ:القــراءة اإلحصــائیة
.من یرون عكس ذلك %23.3القرار تتم في اإلدارة العلیا ، و عملیة اتخاذ 
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نستنتج أن أغلب العمال ببلدیة الجلفة یـرون أن   عملیـة من خالل الجدول:القراءة التحلیلیة
وهـذا مؤشـر یؤكـد حساسـیة %76.7: بنسبة قــــدرت بــاتخاذ القرار تتم في اإلدارة العلیا وهذا

23.3: ، أمـا النسـبة المقـدرة بــمن جهة وانفراد المسؤول باتخاذ القرار من جهة أخـرىالقرارت

.في عملیة اتخاذ القرارالمشاركةیودونالذینالمرؤسینفهي تمثل %

إتخاذ القرارفي اإلدارة العلیایبین: 52الجدول رقم 

النسبةالتكرارهناك دراسة علمیة للقرارات هل

%0723.3)نعم(

%2376.7)ال(

%30100المجموع

مــن العمــال یــرون أنــه %76.7: مــن الجــدول یتبــین بــأن بنســبة تقــدر بـــ:القــراءة اإلحصــائیة
لــیس هنــاك دراســة علمیــة للقــرارات ،  بینمــا مــن یــرون عكــس ذلــك أي أن هنــاك دراســة علمیــة 

.%23.3: بـمرارات  فتقدر نسبتهللق

لــیس العمــال ببلدیــة الجلفــة یــرون أنــه نســتنتج أن أغلــب مــن خــالل الجــدول:القــراءة التحلیلیــة
.لدراسة القرارات یؤكد نقص المعلومات المطلوبة هو مؤشر هناك دراسة علمیة للقرارات و 
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دراسة البدائلیبین: 26الجدول رقم 

النسبةالتكراربدائل هناك دراسة للهل

%1136.7)نعم(

%1963.3)ال(

%30100المجموع

مـن العمـال ال یـرون أن %63.3: من الجدول یتبـین بـأن بنسـبة تقـدر بــ:القراءة اإلحصائیة
.ترى أن هناك دراسة للبدائل %36.7هناك دراسة للبدائل مقابل 

ج أن أغلب العمـال ببلدیـة الجلفـة ال یـرون أن   أن نستنتمن خالل الجدول:القراءة التحلیلیة
وهـو مؤشـر یؤكـد حساسـیة القـرارات مـن %63.3: هناك دراسة للبدائل وهذا بنسـبة قــــدرت بــ

مـن جهـة أخـرى جهة ، وعلى نقص المعلومات المطلوبة وعدم اإللمام بجمیـع الحلـول الممكنـة 
ـــ المشــاركة فــي عملیــة ؤســین الــذین یــودونفهــي تمثــل المر %36.7: ، أمــا النســبة المقــدرة ب

.وٕابداء إقتراحاتهماتخاذ القرار

الوقت الكافي لدراسة البدائلیبین: 72الجدول رقم 

النسبةالتكرارهناك وقت كافي لدراسة البدائل هل

%0930)نعم(

%2170)ال(

%30100المجموع
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مــن العمــال ال یــرون أن %70: ة تقــدر بـــمــن الجــدول یتبــین بــأن بنســب:القــراءة اإلحصــائیة
.ترى أن هناك وقت كافي لدراسة البدائل %30هناك وقت كافي لدراسة البدائل مقابل 

نستنتج أن أغلب العمـال ببلدیـة الجلفـة ال یـرون أن   أن من خالل الجدول:القراءة التحلیلیة
ـــ ـــدرت ب وهــو مؤشــر یؤكــد حساســیة %70: هنــاك وقــت كــافي لدراســة البــدائل وهــذا بنســبة قــ

القرارات من جهة ، وعلى قصر الوقت وآنیة الحلول وعدم اإللمام بجمیـع الحلـول الممكنـة مـن 
الذین یرون أن هنـاك بـدائل نالمرؤوسیفهي تمثل %30: جهة أخرى ، أما النسبة المقدرة بـ

.ولكنها للقرارات غیر اإلستعجالیةولكنها 

غوط على متخذ القرارالضیبین: 82الجدول رقم 

النسبةالتكرارهناك ضغوط على متخذ القرار هل

%2066.7)نعم(

%1033.3)ال(

%30100المجموع

مــن العمــال یــرون أن %66.7: مــن الجــدول یتبــین بــأن بنســبة تقــدر بـــ:القــراءة اإلحصــائیة
تـــرى أن هنـــاك المـــن العمـــال%33.3مقابـــل ضـــغوط ومســـؤولیة علـــى متخـــذ القـــرار،هنـــاك 

.ضغوط على متخذ القرار

نســتنتج أن أغلــب العمــال ببلدیــة الجلفــة یــرون أن هنــاك مــن خــالل الجــدول:القــراءة التحلیلیــة
عملیـة وهـو مؤشـر یؤكـد حساسـیة%66.7: وهـذا بنسـبة قــــدرت بــضغوط على متخذ القرار

مـن یتعرض لها متخذ القـرار حجم المسؤولیة والضغوطات التيالقرار من جهة ، وعلى اتخاذ
ال یـرون أي تـأثیر فهـي تمثـل المرؤسـین الـذین %33.3: جهة أخرى ، أما النسـبة المقـدرة بــ

.أو ضغوط عل متخذ القرار أو المسؤول 
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ةــــالخالص

وفـره مــن معطیـات وصـوال إلــى تحلیـل البیانــات، فقـد توصــلنا انطالقـا مـن البحــث المیـداني ومــا
:يــصها فیما یلإلى عدة نتائج نلخ

:لفرضیة األولى كالتالــــي بالنسبة ل-

:من معطیات البحث المیداني وتحلیل البیانات یمكن استخالص النتائج التالیة 

"الصراع التنظیمي عامل مؤثر في المنظمة بلدیة الجلفة" 

.للمسؤول دور كبیر في الحفاظ على العالقات مع المرؤوسین * 

ؤدي إلــى تــداخل المهــام واســتیاء المــوظفین مــن المهــام غیــر المالئمـــة عــدم تقســیم العمــل یــ* 
.االرتیاحومؤهالتهم وبالتالي عدم 

سـف عفـون تاعتبـره الموظهناك تسلسل هرمي للسلطة وتطبیق صارم للمسؤولین للقوانین ما* 
.في استعمال السلطة 

.وث الصراع التنظیمي مركزیة القرار وانفراد المسؤول في اتخاذ القرارات تؤدي إلى حد* 

.للصراع تأثیر كبیر في عملیة اتخاذ القرارات * 

.مما سبق یمكن القول أن الصراع التنظیمي عامل مؤثر في المنظمة بلدیة الجلفة 

:ي ــالفرضیة الثانیة كالتالبالنسبة -

"إدارة الصراع التنظیمي عملیة مهمة في المنظمة " 

:یل البیانات یمكن استخالص النتائج التالیة من معطیات البحث المیداني وتحل
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عـــدم القیـــام باجتماعـــات دوریـــة یزیـــد مـــن عـــدم اســـتخدام المســـؤول للحـــوار مـــع المرؤوســـین و * 
.الفجوة بین المسؤول والمرؤسین وهذا لغیاب اإلتصال بینهم 

ـــین *  ـــالي حـــدوث فجـــوة ب الرقابـــة المســـتمرة مـــن طـــرف المســـؤول تـــؤدي إلـــى عـــدم الثقـــة وبالت
.سؤول والمرؤوسین وزیادة الخالف والصراع الم

.انتقاد المسؤول للمرؤوسین یزید من حدة التوتر وبالتالي الخالف والصراع * 

.القرارات  وٕاهمالهم یؤدي إلى حدوث الخالفات والصراعاتخاذعدم إشراك المرؤوسین في * 

ل علـى المسـؤولین والمشاكاالقتراحاتنشغاالت ووجود اتصال صاعد من خالل طرح اال* 
.

والمشـاكل للمرؤوسـین یـؤدي إللـى ضـعف مشـاركة العمـال االنشغاالتعدم النظر في كافة * 
.في اتخاذ القرارات ویخلق فجوة بین القمة والقاعدة ویزید من حدة الصراعات 

ممــا ســبق یمكــن القــول أن إدارة الصــراع التنظیمــي عملیــة مهمــة ولكنهــا ال تــدار بطریقــة فعالــة 
بالمرؤوســین والنظــر فــي انشــغاالتهم واقتراحــاتهم ومشــاكلهم وهــذا باالتصــالفیمــا یتعلــق خاصــة 
.الخالفات والصراعات فور حدوثها الحتواء

:الفرضیة الثالثة على النحو التالي بالنسبة -

"القرار عملیة حساسة في المنظمة بلدیة الجلفة اتخاذ" 

طیـــات وصـــوال إلـــى تحلیـــل البیانـــات  وأهـــم مـــاوفـــره مـــن معانطالقـــا مـــن البحـــث المیـــداني ومـــا
:استخلصناه 

.القرارات عملیة حساسة معقدة وعمیقة وال تتم إال في اإلدارة العلیا اتخاذعملیة أن * 
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یؤكـد عـدم اإللمــام بجمیـع الحلــول یوجـد دراسـة علمیــة للقـرارات وال دراسـة للبــدائل وهـو مــاال* 
.الممكنة ونقص المعلومات المطلوبة 

.عدم وجود الوقت الكافي لدراسة البدائل وهذا بسبب قصر الوقت * 

قـرارات غیـر اتخـاذحجم المسـؤولیة والضـغوط التـي یتعـرض لهـا متخـذ القـرار قـد تـؤدي إلـى * 
.سلیمة 

القــرار عملیــة حساســة معقــدة وعمیقــة مــع عــدم وجــود دراســة اتخــاذممــا ســبق یمكــن القــول أن 
.دراسة للبدائلعلمیة وال
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: خاتمة

، حیـث قمنـا بمناقشـة القـرار اتخـاذ علـى ياع التنظیمـر الصـتـأثیر الدراسة موضوعهذه تناولت 
ـــة التـــي عالجـــت كـــل مـــن الصـــراع داخـــل التنظـــیم مختلـــف القضـــایا و واتخـــاذ المســـائل النظری

مفصـــل للمتغیـــرات التـــي تـــرتبط بالبنـــاء التنظیمـــي للمؤسســـة والمتمثلـــة فـــي ضعـــر ب، والقـــرار
اتخـاذ ر علـى ثـطبیعة اإلشراف وطبیعة االتصال، والمركز الـوظیفي ألفـراد التنظـیم والتـي لهـا أ

مــن اتخــاذ القــرارر هــذه المتغیــرات علــى ثیأتــوعلــى هــذا األســاس یبــدو لنــا جلیــا مــدى .القــرار
والمتعلقـة بالدراسـة، حیـث من خالل الدراسة المیدانیة تحصل علیها خالل جملة من النتائج الم

ؤوس والمبنیـــة علـــى االحتــــرام ر المــــأكـــدت هـــذه الدراســـة أن العالقــــات الحســـنة بـــین الـــرئیس و
والتقدیر، ووضع المشرف مساحة للعامل للتعبیر عن رأییه في تسییر العمل، ووضـوح خطـوط 

یصـبح العامـل یحـس باالنتمـاء و الـوالء للمؤسسـة، حیـث الصـراع إدارةاالتصال یساعد علـى 
في حین أن العالقات السیئة والتي یسودها الغموض والتذمر تؤدي إلـى الصـراعات التـي ال ،

، ویصـــبح العامـــل مغتربـــا عـــن عملـــه، وهـــذا یســــبب عـــوق عملیـــة اتخـــاذ القـــرارتنتهـــي وهـــذا ی
ودائمـــا فـــي إطـــار ،دالمـــردو انخفـــاض فـــي مســـتویات األداء وكـــذلك انخفـــاض فـــي مســـتویات 

رجین خـوكـذلك الصـراع الـذي یحـدث بـین المتاتخاذ القرارعلى يالصراع التنظیمتأثیرتحلیل 
وهـذا مــا مـن الجامعـات والعمـال القــدامى ألن كـال الطـرفین ال یقبــل تمیـز الطـرف اآلخــر عنـه،

.فروض الدراسیة حقق كل التأثبتته هذه الدراسة حیث سجلنا 
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