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"ٌّ ٌّ رأٖت ٘إ  لكاُ ِذا ّٗزغ لٕ : غدٓ يف قاه إاّل ٖٕوْ يف كتابا أحد ٖكتب ال ْأ

 لكاُ ِذا تزك ٔلٕ أفضن، لكاُ ِذا قّدً ٔلٕ ٖستحسَ، لكاُ ِذا سٖد أحسَ،  ٔلٕ

 "البشز مجمة عمى قصالٍّ استٗالء عمى العرب أعظي وَ ِٔذا أمجن،

  - األصفّاٌ٘ العىاد -



 

   اإلهداء
   

 

 ا هدي مثزج هذا انعمم املرىاضع :

 اننيب املزسم       إىل حثٍيب وقز ّّج عٍين

 سٍدوا حممد املعهّّم األو ل

 " أتً و أمً  " إىل

 "سوجيت " إىل

 ، ووشهرهم راحرهم وقد حساب عهى انعمم هذا كان مه إىل

 اجلهٍم"عثد انص مد"  و  "عثد ": قهيب أطفايل  مثزاخ إىل

 عثد انكّّايف"  و  "منى"إىل روح مه رحم مه أتنائً :" 

 "إخىذً وأخىاذً وأسواجهم و أتناؤهم   "إىل كنىس اندوٍا

        إىل جاويب مه وقفهكم إىل          

 كمال،سٌىسٌىجخهٍم، ،،عثد اجملٍدتهكثريار،عثد اجلث ،تىحفص  ،شىقً ،رضا "إىل أصدقائً:

 "تكريي ، شزٌفً دهٍين،أغٍار،ته شزقً، ، املفرش عثد انقار،احلاج أمحدته ٌىسف،           

  وانرّّعهٍم" انرّّزتٍح رجال كمّّ" إىل

 "تىداعح  ، ته حسان عثد اهلل "إىل روح  مه رحم

 انذٌه أواروا درتً يف طهة انعهم." األفاضم أساذذذً "إىل

 يف اجناس هذا انعمم مه قزٌة أو تعٍد. ساعدوً مه كم إىل ،

             ،، موهل يل انرىفٍق "ذعاىل اهلل "سائالً جهدي املرىاضع مثزج مجٍعاً مهل أهدي
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   اإلهداء

 الشّكس والتّقدٌس

 

 على مجٍع فضله وتىفٍقه إلمتام هرا العول اهلل املعني القدٌسشكس أ

 كس اجلصٌلم بالشّتقدّأ

 لعلى بىكوٍش  األستاذ الدكتىز لألستاذ املشسف

 على هعلىهاته القٍّوت ،وتىجٍهاته النٍّسة

 اخلالص ستقدّم بالشّكأ

 املىجّه. و الري كاى ًعن النّاصح ا ًعٍجتالدكتىز زضإىل 

 تً األفاضل الرٌي أًازوا دزبً يف طلب العلن أساترإىل 

 تقدميهن يل ٌد العىىلبىالٌت أدزاز  هدٌسي املدازض االبتدائٍتأشكس مجٍع 

 مجٍعا أمسى عبازاث التقدٌس و االحرتام .  أشفّ هلن
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 الرقم  عنوان الجدول الصفحة

10 حيث اجلنس من راسةالد   عناصر رلتمع  توزيع  09

10 حيث اجلنس من راسةالد   مفردات عي نة توزيع   11

10 ورلاالهتا الس ابقة استقراء الد راسات  05-02

10 اجلنس دلتغي   وفًقا مفردات العين ة عزيتو   122

15 العمردلتغي   وفًقا مفردات العين ة عيتوز   123

12 يف  منصب مدير ادلهنيةدلتغي  اخلربة  وفًقا مفردات العين ة عيتوز   124

10 احملص ل عليو ادلؤى ل العلمي توزيع العينة حسب متغي    125

10 دلتغي  االنتماء اجلغرايف وفًقا مفردات العين ة عيتوز   126

10 دراسةوقع ادلمدلتغي   وفًقا مفردات العين ة عيتوز   000

01 ."أننا يف قارب واحد"ادلبحوثني حول عملهم على تعزيز فكرة جابة إ  000

00 دلناقشة ادلشكلة بطريقة مباشرة. ادلبحوثني حول ميلهم الدائمجابة إ  000

00 رسة.على هتيئة مناخ يسوده روح التعاون حلل بوادر نشوء الصراع داخل ادلد ادلبحوثني حول عملهمجابة إ  000

00 جهود واضحة دلعرفة أسباب الص راع مع كافة ادلتصارعني ادلبحوثني حول بذذلمجابة إ  1001

00 الفرصة بقدر متساو  ألطراف الص راع لعرض وجهات نظرىا إتاحتهمادلبحوثني حول جابة إ  000

05 ة بينهم بصراحة ووضوحأطراف الص راع إىل مناقشة اخلالفات ادلوجود ادلبحوثني حول تشجيعجابة إ  000

02 مع ادلعل مني للوصول إىل قرارات ترضي األطراف ادلتصارعة ادلبحوثني حول تعاوهنمجابة إ  000

00 الت عاون يف حل  الص راع ميكن أن يؤد ي إىل نتائج أفضل جلميع األطراف.ادلبحوثني حول رؤيتهم أن جابة إ  000

000 

توسطات احلسابية واالرحراف ادلعياري والرتب جإجابة ادلبحوثني على العبارات ادلتعلقة التكرارات والنسب ادلئوية وادل 
واليت مفادىا ىناك استخدام ألسلوب التعاون للت عامل مع الص راع الت نظيمي يف ادلؤس سة  األوىلبالفرضية الفرعية 

 ة.طات احلسابي  اجلزائري ة مرتبة تنازلياً حسب ادلتوس  
00

000 19 ظر.يف وجهات الن   هموائح واألنظمة بشد ة على من خيتلف معق الل  بيتطادلبحوثني حول عملهم على جابة إ 

000 20 .  راعة ألطراف الص  خصي  كثيا بادلشاعر واحلاجات الش    ادلبحوثني حول  عدم اىتمامهمجابة إ 

000 21 راعإجياد حلول للص   مصلحة العمل يف سل م األولويات يف سبيل ادلبحوثني حول وضعهمجابة إ 
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000 22 البحث عن أسباب الص راع دلعاجلتها ادلبحوثني حول زلاولتهمجابة إ 

001 23 الذي يعترب مناسبا دلصلحة العمل الضغط على أطراف الص راع لقبول احلل   ادلبحوثني حول زلاولتهمجابة إ 

001 24 راعراع للحصول على تنازالت تنهي الص  غط على أطراف الص  الض   زلاولتهم ادلبحوثني حول جابة إ 

000 25 ات.الحي  والص   ةعلى الل وائح التنظيمية الر مسي  ادلبحوثني حول اعتمادىم يف تعاملهم مع الص راع جابة إ 

000 26 ادلبحوثني حول رفعهم الص راع إىل جهات أعلى عندما ال يتعاون معك أطراف الص راعجابة إ 

000

تب جإجابة ادلبحوثني على العبارات ة واالرحراف ادلعياري والر  طات احلسابي  ة وادلتوس  سب ادلئوي  لن  كرارات واالت   
انية واليت مفادىا ىناك استخدام ألسلوب الت نافس للت عامل مع الص راع الت نظيمي ة الث  ة الفرعي  قة بالفرضي  ادلتعل  

 احلسابية.يف ادلؤس سة اجلزائري ة مرتبة تنازلياً حسب ادلتوسطات 
27

002 28 ة.ي  الص راع عندما تكون ادلشكلة قليلة األه   ادلبحوثني حول جتن بهمجابة إ 

002 29 .مواجهة الص راع بشكل مباشر ادلبحوثني حول تفاديهمجابة إ 

000 30 مني.ادلناقشات ادلفتوحة بشأن اخلالفات مع ادلعل  ادلبحوثني حول جتن بهم جابة إ 

000 31 تكوين عالقات مع أي طرف من األطراف ادلتصارعة.بحوثني حول تفاديهم ادلجابة إ 

000 32 .مشكلة الص راع لألطراف ادلتصارعة لتجد حال   ادلبحوثني حول تركهمجابة إ 

000 33 فكي فيهاوقتا كافيا للت   جيدواقضايا الص راع حّت   حل   تأجيلادلبحوثني حول قيامهم بجابة إ 

000
ما راع مظهرا تعاطفا وتفه  دة مع مجيع أطراف الص  على العالقة اجلي   احملافظة دلبحوثني حول زلاولتهماجابة إ 

34 .طرف دلوقف كل  

051 35 اختاذ مواقف قد تؤدي إىل جدل ادلبحوثني حول عملهم على تاليفجابة إ 

050

والرتب جإجابة ادلبحوثني على العبارات كرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية واالرحراف ادلعياري الت   
ب للت عامل مع الص راع الت نظيمي جن  انية واليت مفادىا ىناك استخدام ألسلوب الت  ة الث  ة الفرعي  ادلتعلقة بالفرضي  

 ة.طات احلسابي  يف ادلؤس سة اجلزائري ة مرتبة تنازلياً حسب ادلتوس  
36

050-

055
37 نظيميعامل مع الص راع الت  الت   عبارات أساليب جلميع ادلعيارية االرحرافات و ةاحلسابي   طاتادلتوس   

052 38 نظيمي.عامل مع الص راع الت  للت   ائدواألسلوب الس    ةادلعياري   االرحرافات و ةاحلسابي   طاتادلتوس   



                      ألشكالفهرس ا                                                                                               
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30 اموتون . بليك منوذج يف الص راع حل   أستليب19

34 اكيلرتن تومتس منوذج يف الص راع حل   أستليب13
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يٍ ًجيخ َظز يذّزُ  اجلشائزّخ  أطبنْت انزّؼبيم يغ انصّزاع انزنظًِْ ثبدلذارص االثزذائْخحبث  إىل  ىذفذ ىذه انذراطخ                    

ّْنخ راطخ ادلْذاَْخ ػهَ ػراطخ فقذ متّ رطجْق انذّ.ًالجنبس ىذه انذّحهْهِادلنيج انٌصفِ انزّ ًقذ متّ االػزًبد ػهَ.ادلذارص االثزذائّْخ 

 إحصبئّْبجلًغ انجْبَبد ًحتهْهيب  أطبطّْخكٌطْهخ يقْبص" نْكزد" ًيف اجلبَت ادلْذاَِ اطزخذو انجبحث  . يذّزا  (521)يكٌَّخ يٍ  قصذّو 

 .بهتبراطخ ًاخزجبر فزضّْانذّ أطئهخثاخلبصّخ  إىل األجٌثخنهٌصٌل 

  :انزبيل اننحٌ ػهَ كبَذ اننزبئج يٍ جمًٌػخ إىل انجحث ىذا خهص ًقذ
 

 ّانزّنبفض( ،انزّجنّت انزّؼبًٌ، انزّطجْق،) يذٍ حْث يٍ ثبنزّزرْت اطزخذاو األطبنْت انثاّلثخ إىل انذّراطخ ػّْنخ أفزاد يْم. 

  انزنظًْْخ ؼبيم يغ انصزاػبد نهزّيٍ قجم يذّزُ ادلذارص  اطزخذايبّؼذّ أطهٌة انزؼبًٌ  ىٌ األطهٌة األكثز. 

 

 رٌصْبد انذراطخ : 

 

 انزنظًْْخ انصّزاػبد رؼبيهيى يغ ػنذ انزّؼبًٌ أطهٌة ثبطزخذاو ادلذارص يذّزُ اىزًبو ضزًرح 

 ٌذرّت يٍ خالل انزّ نهزّؼبيم يغ انصّزاػبدًقذ يضَ ثضزًرح رطٌّز ًرنًْخ ييبراهتى  أُّيٍ  أكثزيطبنجني انٌْو  ادلذّزٍّ إ

 األطبنْت احلذّثخ.ًاالطالع ػهَ 

 ًّثأطبنْت انزّؼبيم يغ انصّزاع انزنّظًِْ .راطخ اخلبص نذّا إطبرني نزٌطْغ دػٌح انجبحثني ًادليز 
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Summary of the study: 
 
The objective of the study was to investigateorganizational conflict in 

the Algerian primary schools from the standpoint of elementary schools 

principals. 

The descriptive analytical method was used for this study .A purposive 

sample was adopted for this research, it consisted of (521)  directors. 

On the field side, the researcher used the " Likert scale"   as the primary 

means of data collection and statistical analysis to get answers to specific 

questions for the study and testing of hypotheses. 
 

-This research has concluded the following result : 
 
 Individuals of the specimen have tendency to use successively the three 

strategies according to the application: collaboration, avoidance,competition. 
 Collaborating was the most style used by principals todeal with conflict 

in the schools. 

 

-The recommendations of the study : 
 

 the need of the school headmasters to pay attention in using the method of 

cooperation inmanagingorganizational conflicts 
 The managers today are more demanding than ever, the need to develop 

skills to deal with conflicts through training and access to modern methods. 
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ّمةّ:مقدّ 
خمتلف شؤون احلياة  ببقية أفراد جمتمعو ومشاركتهم االختالط أن  بطبعو وفطرتو  اإلنسانأدرك  ّّّّّّّ

العزلة والبقاء وحيدا وبعيد عن نشاطات أفراد  لحيتم الان و و حقيقة من حقائق احلياة اإلنسانية  االجتماعية
ومنو كان لزاما عليو  .اآلخرينعن  مبعزلة ة واالجتماعي  ي  ، ومن مث  فإن و ال يستطيع تلبية حاجاتو اإلنسانجمتمعو
ّا لتلبية حاجاتو ورغباتو .جمعات إطارا تنظيمي  ة ويتخذ من ىذه الت  عات بشري  إىل جتم   م  ضأن ين

ة مفتوحة تتفاعل مع بيئة ا يف حقيقتها أنشطة اجتماعي  سم بالثبات ألن  البشرية ال تت   ىذه التجم عات       
 والذي ىوعنو ما يسم ى بالص راع  ، مما ينجر   والزمنيةة احلدود املكاني   وتضاؤل فوالل غي  وسع والت  لت  از بتتمي  
 ايواجههأن  وعليو اإلنسان هايعيش قد ةاجتماعي   ظاىرة الصراعو  ، البشرية احلياة يف عنفاً  لوكالس   أمناط أشد  

 ويتعامل معها.
صورة طبيعي ة على العنصر البشري .فلكل  فرد داخل ىذا الن سق أدوارا نشاطها ب ملزاولة املنظ ماتتعتمد        

بادل اتصاالت تؤد ي وظيفة الت كامل يف املهام املوكلة لعنالرىا وتس هل عملي ة الت  ومكانة ، وال ختلوا املنظ مة من 
عنو تعارض ولراع داخل  تجينىاتو العملي ة الت بادلي ة ختلق جو ا تفاعلي ا بني عنالر الت نظيم  بني املستويات.

 املنظ مة.
 ومنو فالص راع كعملية اجتماعي ة قد حتدث داخل التنظيم  وقد تصبح ىذه الظاىرة يف بعض األحيان       

مبا خيدم حتقيق  قدرهتا على التع امل معوأن توليو االىتمام من خالل واقعا ال مفر  منو ، مما حيت م على املنظ مة 
 من إخراجهاهبدف  ساتنامؤس   واقع لفهم اضروري   مدخال تعد   ألة الص راع الت نظيميمس أن   ذلكأىدافها،

 .أىدافها وحتقيق مهامها أداء عن تعيقها والت   املرتاكمة املشكالت
 ظريةفالن   ، راعالص   إىل نظرهتا يف ظرياتالن   بني اختالفا ىناك أن   ةالعلمي   راساتالد   أوضحت كما       

 أن   فرتى لوكيةالس   ظريةالن   اأم   ، عليو القضاء و بوجتن   ينبغي سلب   شيء وأن   على راعالص   إىل ظرتن ةقليدي  الت  
ا نادت بضرورة حل  الص راع  ، تنظيم أي   داخل اإلنسانية فاعالتالت   تصاحب طبيعية ظاىرة راعالص   إذ أن 

 .وختفيفو والت قليص من حجمو دون أن تشي  إىل ضرورة تشجيعو
 .ةوسلبي   ةإجيابي   جوانب نيتضم   ماتاملنظ   يف حتمي إنساين سلوك راعالص   أن   فرتى ، احلديثة ظريةالن   اأم   

 عاونالت   أساليب: الذي استخدم" Baker and other و زمالئو"،" بيكر" منوذج على اعتمدنا ويف دراستنا ىذه
 (1*) .التنظيمي الص راع مع عامللت  ل بجن  والت   ، نافسوالت  

والجناز ىذه الدراسة فقد مت  تقسيمها اىل أربعة فصول ،تطرقنا يف الفصل األول إىل اإلطار املنهجي للدراسة 
كما قمنا املوضوع، اختيار وأسباب ، هاوأىداف الد راسة وأمهية ، اوفرضياهت الد راسة ةإشكالي   موضحني فيو 

راسة ، استعرضنا بعة إلعداد ىذه الد  ة املت  جراءات املنهجي  ، مث  تطرقنا إىل اإلالت حديد اإلجرائي ملفاىيم الد راسةب

                                                 
1

 60انظر الصفحة (*) 
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وأخيا اشرنا  ،راسة احلاليةابقة حول املوضوع وبي نا نقاط االختالف واالتفاق بينها وبني الد  راسات الس  بعض الد  
 إىل بعض الص عوبات الت واجهتنا أثناء قيامنا بالدراسة .

بدءا من ،ماىية الص راع متمث ال يف  راسةللد   ظريالن   اإلطارشطر األول من ال إىلوتطرقنا يف الفصل الثاين        
مث  التطر ق إىل طبيعة  ،همبين الفرق ،و فاالختال نافسالت   وواملفاىيم املساوقة كالن زاع  مفهومو و راعالص   تعريف

احلديث عن مسار الص راع مرورا  ب  ،أسبابو ومراحلو وآثاره الصراع من خالل خصائصو وأنواعو ومستوياتو  مث  
 ّالت جن ب.، الت نافس ، عاونالت   : تشمل الت و راعالص   ات وأساليب الت عامل معآلي   إىل باإلضافة

 
 ظرياتالن   فيو تناولنا حيث وسيولوجي ة ،الص راع يف ضوء الن ظري ة  الس   بدراسة قمنا الثالث   الفصل يف      

 .بدراستنا مباشرة عالقة هلا الت ظرياتالن  وخال ة  وروادىا، مداخلها تلفمبخ الص راع تناولت الت ةاألساسي  
 من عدد يف البيانات تفريغ مت   حيث ةامليداني   ومناقشة نتائج الد راسةصناه لعرض فخص   ابعالر   الفصل اأم   

 راسة،الد   نتائج تناولت خادتة أوردنا البحث ناية ويف .الفرضيات اختبار مت   أين تائجالن   عرض مت   مث اجلداول ،
 . اتولي  الت   وبعض

  



 األوّل لفصلا
 اإلطار المنهجي للدّراسة

 
 اإلشكاليّة - أوّال

 الفرضيّات - ثانيا

 الذّراسة أمهّيّة -  ثالثا

 أهذاف الذّراسة - اراتع

  ىضى امل اختيار أسثاب -امساخ

 التّحذيذ اإلخرائي ملفاهيم الذّراسة -سادسا

 منىرج الذّراسة-ساتعا

 .جماالت الذّراسة  – ثامنا

 ةنالعيّ -اسعا ت

  املنهح - عاشرا

 أدوات مجع الثيانات.-حادي عشر

 األسالية اإلحصائية املستخذمة. – ثاني عشر

 الذراسات السّاتقة. – ثالث عشر

 .راسة الذّ صعىتات - راتع عشر
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 تهايأه  وبيان  شكاليتهاإ من حيث حتديد اإلطار ادلنهجي للد راسةإىل  هذا الفصليف  قسوف نتطر                

ووضع منوذج  فيهاالواردة دلفاهيم ألهم اإلجرائي الت حديد اوصوال إىل ، القيام هبا أسبابو وأهدافها  اهتاوفرضي  
 ومنهج الدراسة ادلتبع وكذاراسة و رلتمع  الد   و ت الد راسةرلاالاحلديث عن  الفصل هذا يف ت   كما راسة.للد  
ويف أخر  ،ألساليب اإلحصائية ادلستخدمة،بعد ذالك ت  التطر ق لمجع البيانات ادلستخدمة يف دواتواأل نةالعي  

 اسةر الد   مع اختالفها و تشاهبها مدى و الدراسة مبوضوع لةالص   ذات ابقةالس   راساتالد   بعض استعرضناالفصل 
  الدراسة. ذ  أثناء قيامنا هب واجهتنااليت عوبات الص   إىلأخَتا مث  تطر قنا استفادة الباحث منها، مدى و  احلالية

  : اإلشكانيح  -أًال 

زلور ودعامة ، كما يعد  ة فيهامن مسات احلياة احلركي   مات و مسةيف تكوين ادلنظ   ايعترب اإلنسان عنصرا جوهري      
هذا  يقد يؤد   لتحقيق هذ  األهداف وسعيهم بينهم فاعل العاملون فيمابت .حتقيق أهدافهاها و ة لنجاحرئيسي  

راع يسمى بالص   ي إىل نشوب ماا يؤد  إىل اتفاق العاملُت يف بعض ادلواقف واختالفهم يف البعض األخر شل   فاعلالت  
الهتم و مدركاهتم، كما مؤه  جتاهاهتم،و وا،العاملُت تالفات يف قيماالخ بسبب يف الغالب والذي حيصلنظيمي. الت  

عامل زمة للت  ة الال  لوكي  امتالك ادلهارات الس   الفاعلُتب من ، وهذا يتطل   ي ةتنظيمألسباب  راعاتديكن أن تنشأ الص  
 مة بشكل إجيايب. معها ، مبا خيدم مصلحة و أهداف ادلنظ  

 ةتنظيمي   ة،سلوكي   ة،طبيعي   ةقدم اإلنسان، عملي   قددية ظاهرةفهو  ديدراع التنظيمي ليس باألمر اجلوالص        
وختتلف وجهات .  ة يف علم االجتماعمن ادلواضيع ادلهم  وهو أو ادلؤس سات  األفراد بُت فاعلالت   عن تنجم ةمستمر  

دلوضوع  ئة ، وهناك اجتا  سلوكيه حالة سي  ن  أراع على ا نظر إىل الص  اجتاها تقليدي    هناك راع إذ أن  ظر حول الص  الن  
 أن هراع  ترى هناك نظرة حديثة للص   نظيمات ادلختلفة ، كما أن  راع ينظر إليه باعتبار  أمرا طبيعي احلدوث يف الت  الص  

 .اجلوانب االجيابية منه أمرا جيب تشجيع
من ليسَت مات من األمور اليت تأخذ وقتا ليس بانظيمي يف ادلنظ  راع الت  عامل مع الص  ولقد أصبحت ظاهرة الت         

 .ادلنظ مات هاال ختلوا منهذ  الظاهرة أن  كذال ادلدير،وقت 
ة ه يعترب مهم  ، ألن   امل معهعللت    كبَتا   على ادلديرين ، يصرفون وقتاراع التنظيمي عبئا ثقيال ويعترب الص        
خفيف من لك بالت  وذ،امل معه عراية الكافية للت  الد   ار فيهالذي جيب أن تتوف   مة ادلعاصرة ة من مهام ادلنظ  أساسي  

 .نظيمة للت  قوم باستثمار  لتحقيق ادلصلحة العام  و أن تته ال لكبحه ، حد  
اهبم ه منذ أكثر من عشرين سنة كان ادلديرون ونو  ن  أة لإلدارة ، إىل األمريكي   ةته اجلمعي  قرير الذي أعد  يشَت الت      

 (1).ماتات ضمن ادلنظ  زاعمن أوقاهتم يف معاجلة الن  ( %25)يقضون حوايل 

                                                 
(1)

-Gordon L. Lippitt, , " Managing Conflict in Today's Organizations,"Training and Development Journal 

,vol(36),n(2),1982, pp 66-67   
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 تول د عنه عد ة أساليب دلعاجلة الص راعات اهتماما كبَتا وهذا ما التنظيمي راعلقي موضوع التع امل مع الص   ولقد 

ات ، بل وحل ها ، وال يوجد أسلوب مثايل منوذجي ديكن تطبيقه  حلل  الص راعات  فلكل  منه مزايا وسلبي   التنظيمية
ساليب مكم لة لبعضها البعض ،وال ديكن االعتماد على أسلوب واحد دون األساليب إن  معظم هذ  األ

 .(1)األخرى
ة ة وملح  حاجة ماس   هناك ن  أعور بللواقع ادليداين والش   باحثعلى ما سبق ومن خالل استقراء ال وبناءً          

تكمن يف معرفة  راسةذلذ  الد   ةاحملوري   اإلشكالية فان  ، راع التنظيميللتغيَت يف أساليب تعامل ادلديرين مع الص  
             : ئيسي الذي مفاد  ساؤل الر  نطرح الت  سة اجلزائرية ومن هذا ادلنطلق ادلؤس  بنظيمي راع الت  عامل مع الص  الت   أساليب

من وجهة نظر مديري المدارس بالمؤسسة الجزائرية  راع التنظيميعامل مع الص  الت   هي أساليبما -
 ة ؟ئي  االبتدا

 :  اوه ُتفرعي   ُتية تساؤلع عن اإلشكالية الرئيس  تفر  يو 
 بالمؤسسة راع التنظيمي للتعامل مع الص   )الت عاون، الت نافس، الت جنب( ما مدى استخدام أساليب

 الجزائرية ؟
 ؟ للتعامل مع الصراع التنظيمي بالمؤسسة الجزائريةائد الس   األسلوب ما 

 الية:ة الفرض ية العام ة الت    الد راسة الختبار صح  تسعى هذ : اخانفشضيّ -ثاويا
 .نافس ،الت جن ب (عاون ،الت  وفق ثالث أساليب )الت  ة سة الجزائري  المؤس  بنظيمي  راع الت  عامل مع الص  الت  يتم  

 : اآلتيةة ات اجلزئي  ة الفرضي  العام   ةويتفر ع عن هذ  الفرضي         
نظيمي   راع الت  عامل مع الص  ت  لل ت عاون ،الت نافس ، الت جن ب ( ) اللمختلف أساليب هناك استخدام - (1

 .ة سة الجزائري  المؤس  ب
 ة .سة الجزائري  المؤس  بنظيمي مع الص راع الت  عامل ائد  في الت  عاون األسلوب الس  يعتبر الت   - (2

 : انذّساصح أمهيّح -ثانثا

 تانيح:ساصح مه خالل احلمائك انّتنثغ أمهيح انذّ    
من  من األمور اليت تأخذ وقتاً ليس باليسَتأصبحت  يف ادلنظمات احلديثة نظيميالت عامل مع الص راع الت   ظاهرة .1

ها،  اليت  األساسية  اإلدارية  الوظائف  إىل جانب  فهو،وقت ادلدير   من  جزءا  خيص ص  أيضا  فإنه  يتوال 
 ادلنظمات.  تعايش  دائمة  ظاهرة  أصبح  الذي  التنظيمي  راعالص    مع  للتعامل  وقته

 
                                                 

(1 )
 .89،ص 1990السعودية ،،الرياض ،68،العدد ةة اإلدارة العام  رلل  ، "مفاهيمه، أسبابه ، واسًتاتيجيات إدارته:التوت ر التنظيمي "مؤيد السامل ، 
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  الغياب  العمل،  دوران  مثل  الت نظيمية  ادلشكالت  بعض  يف  سببا  يكون  قد  التنظيمي  الص راع  إن .2

  منظماتنا  وعي  زيادة  يف  الد راسة  هذ   تساعد  أن  ديكن  لذلك  العمل،  ترك  األحيان  بعض  ويف
 .التنظيمي  للصراع  اآلثار  هبذ 

  أن  يؤمل  واليت  إليها  وصلالت    ديكن  اليت  تائجالن    طريق  عن  ادلوضوع  حول  وءالض    من  ادلزيد  ءإلقا .3
  اليت  واألساليب  باتهومسب    ينظيمالت    راعالص    ةي  بأه    احلالية  دراستنا  لدتث    اليت  نةالعي    معارف  من  تزيد
 معه.   عاملالت    من  نهمدتك  

مبكان من كوهنا تتطر ق إىل   األهية ة منسة اجلزائري  نظيمي يف ادلؤس  الت عامل مع الص راع الت  أساليب دراسة  إن   .4
 يهتم بالعنصرإذ يعترب من ادلوضوعات ادلهم ة ألي  منظ مة ألن ه  ،نظيميوادلتمث لة يف الص راع الت   الظواهرأهم   

سيعود بالنف ع على سة ن مث  فإن  تطو ر أداء ادلؤس  وم .عترب بنية خصبة للص راعات التنظيميةي الذيالبشري 
 اجملتمع اجلزائري عامًة و األدراري خاص ًة من خالل دورها يف تنمية اجملتمع وتطوير  .

ة ة الض روري  ادلهارات األساسي   ة هي احديسة اجلزائري  نظيمي يف ادلؤس  الت عامل مع الص راع الت  ادلدير على ن  قدرة إ .5
  العوامل اذلام ة يف توضيح الفارق بُت احلفاظ على ادلستوى ادلطلوب أو تدن يه. وإلحداث تلنجاح ادلنظ ما

 : انذّساصح أىذاف -ساتؼا
 حتقيق أهداف علمية وعملية إىلراسة تسعى الد      

 : ًتتمثّم فيما يهي  :األىذاف انؼهميح -أًّال 
 سة اجلزائرية.ادلؤسب الت عامل مع الص راع التنظيمي  الت عرف على أساليب -
 ادلدارس االبتدائية بأدرار. ألساليب ادلستخدمة من طرف مديريمعرفة أبرز ا -

 : األىذاف انؼمهيح: ًتتمثّم فيما يهي  -ثاويا 
للت عامل مع الص راع  السليمةسة اجلزائرية للت طور باعتمادها على األساليب الوقوف على مدى مسايرة ادلؤس   -

 التنظيمي. 
راع عامل مع الص  ستوى استخدام أساليب الت  متسهم يف رفع  نأات اليت ديكن وصي  تائج والت  اخلروج ببعض الن   -

 البتدائية اجلزائرية.انظيمي بادلدارس الت  
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 واليت صن فت إىل : الت الية لألسباب راسة  الد  هذ اختيار ت     :ساصحانذّ اختياس أصثاب - اخامض

 :يما يهيًتتمثّم ف  اتيحاألصثاب انزّ –أًّال  
 البارزة. ادلوضوعات من الت نظيمي الص راع يعترب -
نظيمية واالستفادة منها وحتويلها من راعات الت  قناعة الباحث أن  ادلدير الناجح هو الذي حياول عالج الص   -

 مة.إىل أداة بناء داخل ادلنظ  معول هدم 

 :ًتتمثّم فيما يهي  األصثاب املٌضٌػيح –ثاويا 
 .ادلوضوع هبذا العادلي ة العلمي ة د وائرال من الكثَت اهتمام -
 اط العنا. حدود يف ذلك و اجلزائر، يف ادلوضوع هذا حول للد راسات الش ديدة القل ة -
ابقة راسات الس  راسة مبثابة نقطة وصل بُت الد  فتح رلال البحث أمام توجهات أخرى، وإعتبار هذ  الد   -

 حقة.راسات الال  والد  

 : ساصحملفاىيم انذّ ياإلخشائانتّحذيذ  - صادصا
ضنا ذلا يف الد راسة الن ظرية ومنها أيضا ما عر  تالعديد من ادلفاهيم، واليت ستخدمنا يف هذ  الد راسة وقد ا       

 يتعل ق بالد راسة ادليداني ة وهى : 

 : انصّشاع انتنظيمي (1

 متعل قة قضايا حولعارض لتوافق أو الت  حالة من حاالت عدم ا هبأن   إجرائياً  نظيمي الص راع الت   ديكن تعريف        
مُت مُت وادلدير أو بُت ادلعل  ادلعل   شخصي ة بُت قضايا حول اخلالفات أو ةنظيمي  الت   واألهداف كادلهم ات بالعمل

راعات للت عامل مع الص   جن ب(الت   ،نافس الت   ،عاون )الت   اختاذ أساليب ا يفرض على مدير ادلدرسةأنفسهم شل  
 ا.حلل ه نظيميةالت  
 

 :انتنظيمي مغ انصّشاع انّتؼامم (2

ير ادلدرسة االبتدائية مد استخدام هبأن   إجرائيا الت عليمية ادلؤس سة يف التنظيمي الص راع يعرف الت عامل مع     
القرارات  واختاذ ادلدرسة،  يف حتدث اليت التنظيمية الص راعات دلعاجلة جن ب( نافس ، الت  عاون ، الت  )الت  ألساليب

اء يعود بالفائدة على وبن  نظيمي على شكل خالف مفيد حبيث يتدخ ل ادلدير ليبدوا الص راع الت   حلل ها، دلناسبةا
 .اوحل هنظيمية راعات الت  من هذ  الص   أو الت دخل دلنع الض ارادلدرسة 
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  :انتنظيمي انصّشاع أصانية انّتؼامم مغ (3

راع عامل مع حاالت الص  اليت ديكن للمديرين استخدامها للت   لوكيةالس  رق واألساليب والط   األمناطهي تلك      
 نظيمي .الت  

 أن  ظيمي ،ذلك راع التن  عامل مع الص  ماذج ادلقًتحة ألساليب الت  راسة على أحدث الن  الد  هذ  وتقتصر       
 "،ونبالك وموت"اقًتحه موذج الذي (،يعد  تطويرا للن  م8811 )"ئهوزمال بيكر"النموذج الذي اقًتحه ) 

 " Blake and Mounton " (8891  وتطويرا للن،) طوماس وكيلمان"وضعه موذج الذي" " Thomas & 

Kilmann (8818) وحيتوي  راع التنظيمي.للص   الوظيفي وادلدخل الكالسيكي، ادلدخل نظر وجهة عكسيهو هبذا و
شارك( ،وأسلوب عاون) الت  الت   هي : أسلوبنظيمي و راع الت  عامل مع الص  موذج على ثالثة أساليب للت  هذا الن  

 .فادي(جن ب) الت  نافس )االجبار(، وأسلوب الت  الت  

 أصهٌب انتّؼاًن) انتّشاسن( : .1
ويتميز هذا األسلوب باهتمامه ببعدي احلزم والتعاون واللجوء إىل القوة وإىل العالقات اإلنسانية، حيث        

ذوي العالقة وطرح بدائل احلل ومناقشتها مع األطراف يقوم ادلدير بدراسة أسباب الصراع مع كافة األطراف 
حىت يتم عالج األمر عالًجا فعااًل مقبواًل من اجلميع، وهذا األسلوب يلزمه الوقت الكايف الذي قد ال يتوفر 

 للمدير أحيانًا . 

 (:اإلخثاسأصهٌب انتّنافش ) .2
ركز واحلل الذي يتوصل إليه يكون يف صاحل أحد يلجأ ادلدير يف استخدامه ذلذا األسلوب إىل قوة السلطة وادل      

 األطراف فقط، عندما يكون الصراع بُت الزمالء يلجأ ادلدير دلمارسة السلطة على الطرف اآلخر.

 :أصهٌب انتّدنّة) انتّفادي( .3

 ةالنسبي التهدئة على احملافظة مبحاولةوذلك  التنظيمي الصراعالتعامل مع ويقصد به عملية االنسحاب من      
الت أجيل أو الت جاهل أو الفصل بُت األطراف  استخدامطريق  عن ،ادلنظمة داخل ادلوجودة لالختالفات

 .ادلتنازعة

 املؤصّضح: (4

 نهمؤصّضح : اإلخشائيانّتؼشيف -
ادلؤس سة  تقوم الفاعلُت ،حبيث األفراد من رلموعة يضم   اجتماعي، نظام هي ادلؤس سة أن   القول ديكن        
  تفاعل بينهم ينشأل دة،زلد   قواعد وفق سلتلفة بوظائف اذلم ليقومو  ادلتاحة واإلمكانيات الوسائل كل   بتسخَت
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 تقدمي وهو هدفها، حتقيق أجل من ذلك و متكامل، متناسق نظام وفق العمل عملية تتم   خالله من ،اجتماعي  

 .معها ادلتعاملُت لدى اخلدمات من شلكن قدر أكرب

 انرتتٌيح : املؤصّضح (1

  .سنوات مخس دلدة يستغرق وإلزامي، أساسي فيها التعليم :معنوية شخصية ذات عمومية مؤسسة       
 منها وينتهي اخلامسة سن بلوغ بعد الطفلهبا  يلتحق اليت باجلزائر االبتدائي التعليم مراحل من األوىل ادلرحلة هي
 .االبتدائي اخلامس الصف إىل التحضَتي الصف من ودتتد عشرة، احلادية سن يف

 :االتتذائيح نهمشحهح املذسصح مذيش (2

 التسيَت يف هبا باس ال خربة اكتسب ، الًتبية قطاع يف أقدميه له مقتدر معلم هو ادلدير ، الًتبوية الزاوية من
 أما . والتسيَت اإلدارة تقنيات عن اليسَت اجلزء ولو أخذ و قرب عن بادلؤسسة اإلداري اقمبالط   واحتك   البيداغوجي

 تابعة مدرسية مؤسسة إدارة يف  كموظف العمومية الوظيفة قطاع يف مستخدم هو فادلدير التشريعي اجلانب نم
 الباحث يعرف احلالية الدراسة رلال ويف . والتكوين التعليم مؤسسات إدارة مستخدمي فئة من الوطنية للًتبية

 وتنظيمها ادلدرسة إدارة يتوىل ومشرف بويتر  قائد " بأنه إجرائيا االبتدائية للمرحلة ادلدرسة مدير مصطلح
 ادلنبثقة مدرسته أهداف بتحقيق الكفيلة واإلمكانيات التسهيالت وتوفَت اجلهود سلتلف وتنسيق عليها واإلشراف

 حتقيق عن األول وادلسؤول بادلدرسة العاملُت يعمج عن ادلباشر ادلسؤول هو .رلتمعه يف الًتبية أهداف فلسفة من
 . وادلدرسة البيت بُت العالقة توثيق عن ادلسؤول أنه كما ، هتاغايا وبلوغ فهاألهدا ادلدرسة

 : ساصحمنٌرج انذّ–صاتؼا 

 
 يوض ح منوذج الد راسة (01)الش كل رقم 

 (الباحثمن تصميم  ) ادلصدر :
 

 أسلوب الّتنافس أسلوب الّتجّنب

 أسلوب الّتعاون

أساليب الّتعامل مع الّصراع 

 الّتنظيمي
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 جماالخ انذّساصح  -ثامنا 

 مٍت : والبشري والز  وتتمث ل يف كل  من اجملال ادلكاين      

 : املكاوياجملال  - أ
 وفقاً  هذا ويكون زليطه، يف والدراسة بتحديد  الباحث يقوم الذي واإلقليم اجلغرايف اجملال ذلك هو به وادلقصود

 سبيل ويف .حتقيقها إىل نسعى اليت واألهداف وخصائصه، ادليدان وطبيعة بدراستها، نقوم اليت ادلشكلة لطبيعة
 .ادليدانية الدراسة فيه جترى مكاين كمجال أدرار والية اختيار ت مبوضوعية الدراسة ألهداف حتقيقنا

 .*والية أدرار من مدارس مقاطعات مدرسة ابتدائي ة  (125يف) الد راسة أجريت ومنه فقد    

 :ادساس ًاليح ػه تؼشيفيح زجوث -
 حسب الواليات تصنيف يف 1 رقم واليةال هي. للجزائر الغريب اجلنوب يف تقع حدودية والية هي أدرار والية

 وأغلبية الصحراوي، ادلناخ الوالية يف ويسود موريتانيا، و مايل من كل مع حدود ذلا. اجلزائري اإلداري تنظيمال
 احلضري الريفي الطابع يغلب وكما احلمادات، تسمى الوالية مشال يف صخرية جرداء مناطق مع رملية تضاريسها

 .مبساحتها مقارنة نسيبا صغَت فيها سكانال وحجم الوالية، على
 28 و دائرة 11 تضم( 2008) نسمة 389.898 وتضم مربع كيلومًت 427.000 الوالية مساحة تبلغ

 .قصر 299 و بلدية
 إال سائد اجلاف الصحراوي ادلناخ أن من فبالرغم مساحتها، شساعة عن ناجم وذلك أدرار بوالية ادلناخ يتعدد

 مداري شبه مناخ،صحراوي مناخ،صحراوي شبه مناخ:هي مناطق ثالث دتييز ديكن أنه

 اجملال انثششي :  - ب
الد راسة من هذ  تكو ن رلتمع حيث ويقصد به رلموعة األفراد أو اجلماعات اليت ستجرى عليهم الد راسة،       

ق اإلحصاءات الر مسية مديرة وف (18)مديرا منهم (226)مجيع مديري ادلدارس االبتدائية بوالية أدرار والبالغ عددهم
 .(2013/2014)دلديرية الًتبية لوالية أدرار للعام الدراسي
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 :من حيث الجنس راسةالد   مجتمع عناصر عيتوز  حيوض   (11رقم ) جدول

 النسبة ادلؤية العدد اجلنس
 %7.96 208 ذكر
 %92.03 18 أنثى

 %100 226 اجملموع
 () المصدر : نتائج الت حليل اإلحصائي

 

 اجملال انزّمين : - خ
 : يلي كما توزيعه وديكن متقطعا زمانيا حي زا ةادليداني   راسةالد   أخذت

 االستطالعية التفقدية الزيارة فًتة وهي م2014مارس  إىل  م2014فرباير   من ودتتد   : األولى ةمني  الز   الفترة-
 بية لوالية أدرار بغية احلصول على قوائم مديرية الًت  مث قمنا بزيارة .البحث رلال بويةات الًت  سادلؤس   على عرفالت   بغية

ادلدارس البعيدة عن مركز  هواتف بأمساء ادلديرين وادلدارس االبتدائية وكذا عددها ودتوقعها اجلغرايف وحىت بعض أرقام
  ستوىم بادلديرية وكذا على ادلسئولُتبعض  على تناوله بصدد ضلن الذي ادلوضوع طبيعةقمنا بشرح و  .الوالية 

 ادلواضيع من وعالن   ذلدا لهمتقب   مدى على فناوتعر   ،ة منهابادلوجودة على مستوى الوالية والقري بويةسات الًت  ادلؤس  
 .ت مع مديري ادلدارس االبتدائية ادلقابال إجراءأوقات  على االتفاق وبعدها ، باإلجياب كان الذي

مجيع مديري ادلدارس  على االستمارة جتريب ت   وفيها 2015 جانفي إىل نوفمرب من ودتتد : انيةالث   منيةالز   الفترة-
 .عدمها من األسئلة بعض مالئمة على للوقوف االبتدائية للمقاطعة اإلدارية األوىل 

 .2015جوانإىل غاية كتابة الت قرير النهائي يف هناية شهر  جانفي من ودتتد   :الثةالث   منيةالز   الفترة-
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 : نحانؼيّ –تاصؼا 

راسة بشكل أساسي على طبيعة ادلوضوع ادلدروس واألهداف ادلراد حتقيقها من نة الد  يتوقف اختيار عي          
وهي دتث ل  ر( مديرا من مديري ادلدارس االبتدائية بأدرا125بلغت )فقد اكتفى الباحث بأخذ عي نة قصدية راسة.الد  

 (1*) .مديرا(226)البالغ  ( من إمجايل عدد ادلديرين بالوالية%55.30نسبة )

 شًط انتانيح : انؼيّنح ًفك انشّ حتذيذنمذ متّ ً -
مسح شامل جلميع ادلديرين الذين يشتغلون يف ادلؤس سات االبتدائية بسبب كثرة عددهم من جهة مل يتم إجراء -

تساع نظرا الغرافيا ج ومتفر قة إىل هذ  ادلدارس االبتدائية لتواجدها يف أماكن متباعدة وبسبب صعوبة الت نق ل
 . 2)**(مساحة الوالية 

مبسبب  سنتُتمن يف منصب مدير مدرسة أقل  ةالذين خربهتم ادلهني ادلدارس مديرو استبعاد ت   - مل يكونوا  أهن 
م كانوا يف طور الت كوين أو مل تدرج أمسائهم بسبب كوين لنا من مصلحة الت   أعطيتضمن القوائم اليت  أم ا ألهن 

 2014-2013ادلوسم  وادلعي نون يف بداية حديثا ونجادلتخر   وهمَت ملفاهتم من طرف ادلراقب ادلايل.انتظار تأش
 ،وقد بلغنظيمية يف ادلدارس االبتدائيةراعات الت  عامل مع الص  ليست لديهم سوابق يف الت   ولسبب آخر هو اهن م،

ادلالية ادلخصصة إلدارة ادلدارس  ادلناصب( من إمجايل عدد %19.91وهي دتث ل نسبة )مديرا ، (45)عددهم
  .منصبا. (226)عددها  والبالغ االبتدائية بالوالية

اادلدارس اليت ال يوجد هبا مدير  استبعاد ت   - ف باإلدارة إىل حُت تعيُت مدير مدرسة رمسي وقد بلغ م مكل  معل   وإمن 
 . ة بالواليةاالبتدائي   سادلدار ( من إمجايل عدد %12.38وهي دتث ل نسبة ) (28)عدد هذ  ادلدارس 

 وقد بلغ عدد هذ  ادلدارس .(2014-2013)ت  استبعاد ادلدارس اليت أحيل مديروها على التقاعد يف بداية ادلوسم -
 . االبتدائية بالوالية ادلدارس( من إمجايل عدد %12.38وهي دتث ل نسبة )مدرسة   (28)
 
 
 
 
 
 

                                                 

 الد راسة بوالية أدرار عي نة دتث ل اليت االبتدائية يوض ح الت وزيع اجلغرايف للمدارسالذي و (02)ادللحق رقم  انظر -(*)

  (2008) نسمة 389.898 وتضم  ، من مساحة الوطن ،وهي الثانية من حيث ادلساحة بعد والية دتنراست%18يأكيلومًت مربع   427.000 والية أدرار  بلغ مساحةت -(*)*
 .قصر 299بلدية و  28دائرة و  11تضم    

https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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 :من حيث الجنس راسةلد  ا مفردات عينة عيتوز  حيوض   (12رقم ) جدول

 النسبة ادلؤية العدد اجلنس
 %96.80 121 ذكر
 %03.20 04 أنثى

 %100 125 اجملموع
 ) المصدر : نتائج الت حليل اإلحصائي(

 

 : ساصحمنيح انذّ - ػاششا
ات يقصد بادلنهج تلك الط رق واألساليب اليت تستعُت هبا فروع العلم ادلختلفة يف عملية مجع البيان       

األنسب حليلي باعتبار  ادلنهج الوصفي الت   ت  االعتماد يف هذ  الدراسة علىمن ادليدان، لقد (1)واكتساب ادلعرفة
  .راسة الد   ذلذ 
 ونوعية ةالكيفي   و ةي  الكم   طبيعتها ووصف اهرةالظ   حتديد خصائص أساس على يقوم الوصفي ادلنهج إن       

  نةظاهرة معي   أو مشكلة أغوار سرب حول تدور جوانب من ذلك إىل وما واجتاهاهتا اهتا وأسباهبامتغَت   بُت العالقة
 األخرى ادلناهج كافة يشمل ادلنهج الوصفي ن  أب الباحثُت بعض ويعترب .. الواقع ارض يف حقيقتها على عرفوالت  

  وموجودة مشًتكة مسألة تكون تكاد للظواهر حليلوالت   عملية الوصف ن  أل . جرييبوالت   ارخييالت   ادلنهجُت باستثناء
وحتديد  ) كائن هو ما أي ) القائم الوضع تفسَت على الوصفي ادلنهج ويعتمد .ةالبحوث العلمي   أنواع كافة يف

 اهرةالظ   حول ةوصفي   مجع بيانات رلرد الوصفي ادلنهج ىيتعد   كما . اتادلتغَت   بُت ادلوجودة والعالقات الظروف
 مع يتالءم ما هو و (2)،منها النتائج وقياسها واستخالص وتصنيفها البيانات ذلذ  فسَتت  وال بطوالر   حليلالت   إىل

 . دراستنا
ا تعد  من نظيمي يف ادلؤس  راع الت  عامل مع الص  راسة الر اهنة تتناول أساليب الت  ودلا كانت الد        سة اجلزائرية  فإهن 

نظيمي، الت   راعبحث هبدف لفت الن ظر إىل أبعاد الص  الد راسات الوصفي ة اليت هتدف لوصف وتشخيص ظاهرة ال
بغرض   نظيمي،راع الت  عامل مع الص  مبعٌت وصف وجهة نظر مدير ادلدرسة االبتدائية لألساليب ادلستخدمة للت  

 راسة يف رلتمع البحث .احلصول على معلومات وبيانات عن مشكلة الد  

 
                                                 

(1
 

)
 .  182،ص 1982، ،مصرمكتبة هنضة الشرق، القاهرةد.ط ،، معجم علم االجتماععبد اذلادي اجلوهري، -

(2
 

)
 .9 ص ، 1982،بَتوت،لبنان الكتاب اللبناين، دار ة،الكوني   و بيعيةالط   العلوم مجال في العرب عند العلمي البحث منهج ،مرسي احلميد عبد زلمد ،ادلنعم جالل عبد -
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 : مجغ انثياواخ  أدًاخ- حادي ػشش

   املمياس : .1
وهو عبارة عن مقياس مخاسي وجه  راسة،لقد ت  استخدام ادلقياس كأداة أساسية جلمع البيانات من عي نة الد   

من خالل االعتماد  وقد ت  بناء ادلقياسنظيمي راع الت  بع للت عامل مع الص  حتديد األسلوب ادلت  للمديرين من أجل 
وكذلك الدراسة االستطالعية وكذا األخذ مبالحظات  على الًتاث النظري حول ادلوضوع وكذا الدراسات السابقة

 : من قسمُتادلقياس ويتألف  احملك مُت 
: وحيتوي على معلومات تتعل ق باخلصائص الش خصية والوظيفية للمبحوثُت )كاجلنس ، العمر ،  لاألًّ انمضم - أ

 6إىل  1، وتغط يه األسئلة من (اسة،موقع الد ر االنتماء اجلغرايف ادلؤه ل العلمي،اخلربة ادلهني ة يف منصب مدير ، 
 هَت لقياس " الش  ليكرتت  تصميمه على شاكلة مقياس " وهو عبارة عن مقياس مخاسي:   اويانثّ انمضم - ب

وهو مكو ن من ب. نظيمي يف واقع عمل ادلبحوث  وهي: الت عاون ، الت نافس ، الت جن  أساليب الت عامل مع الص راع الت  
 اور الت الية :فقرة  موز عة حسب احمل 24

 8إىل  1: ويتعل ق بأسلوب الت عاون وتغط يه الفقرات من  احملٌس األًّل. 
 16إىل  9: ويتعل ق بأسلوب الت نافس وتغط يه الفقرات من  احملٌس انثّاوي.   
 24إىل  17: ويتعل ق بأسلوب الت جن ب وتغط يه الفقرات من  احملٌس انثّانث.                                                              

 للتأك د من صدق األداة قام الباحث مبا يلي:و 
1عدد من احملك مُت و األستاذ ادلشرفبعد موافقة –يف صورته األولية  ادلقياسعرض 

سواء جبامعة أدرار أو  (*)
 .وصدقه ومالءمته لقياس ما وضع ألجلهادلقياس وهران،وذالك للحكم على مدى صالحي ة 

مديرا من مديري  13قياس ثبات األداة فقد ت  تطبيق ادلقياس على عي نة جتريبية قوامها  أما  فيما خيص        
 ادلدارس االبتدائية مث  أعيد تطبيق القياس على نفس العي نة بعد مرور ثالثة أسابيع وت  الت وص ل إىل نفس النتائج.

 املالحظح دًن املشاسكح :-2
رص الباحث على مالحظة اجلماعة دون مشاركتها يف أنشطتها ودون إثارة اهتمام ادلبحوثُت، وفيها حي             

من أفضل األدوات  وهى تعد   م حتت ادلالحظة.ويكون االتصال بأعضاء اجلماعة مباشرا دون شعورهم بأهن  
 ة زيارات حيث قمنا بعد   (2).ة الت لقائية كما هو يف الواقعللتعر ف على الس لوك الفعلي للفرد يف صورته الطبيعي  

 

                                                 
1

 بأمساء زلك مي أداة الد راسة يوض ح قائمة (01ملحق رقم ) -(*) 

(2
 .51،ص 2000دب، ،طد، تصميم البحوث االجتماعيةعبد الرحيم دتام ابو كريشة ،،عبد الرؤف الضبع - ( 
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دريس  لعد ة سنوات وتعاملنا مع عدد كبَت من ادلديرين جملتمع البحث والذي ضلن جزء منه لكوننا زاولنا مهنة الت  
 راسات أسس الد   هذا ساعدنا على استعمال ادلالحظة اليت تعترب من أهم   فان  ،ومنارس مهنة مدير مدرسة ابتدائية 

ظرة ة وهذا ساعدنا أيضا على إمكانية زلاولة الكشف عن العوامل اليت أد ت إىل حتديد تلك الن  ة ادليداني  الجتماعي  
 نظيمية .راعات الت  لتحديد أساليب تعامل مدير ادلدرسة مع الص  

ة لي  عم لوتتمث   راسة،للد   زمةالال   ادلعطيات مجع خالذلا من ت   اليت الوسائل أهم   إحدى قابلةادل وتعد      ح :املماته-3
مع  جابتهإل ستماعاالو  عليه األسئلة طرح مث   ومن البحوث مع لقاء وإجراء أسئلة ةلعد   الباحث حتضَت يف ادلقابلة

من مديري  كثَت أن   بالذكر واجلدير .دراستنا يف األسلوب هذا استعملنا وقد ، هأفعال وردود هفاتبتصر   االهتمام
 جتاوبا قابلةادل أسلوب لقي وقد والت حليل، الش رح يف لرغبتهم بياناالست على ادلقابلة فضلوا ادلؤسسات الًتبوية

 كبَتا.

 : ح املضتخذمح األصانية اإلحصائيّ -ثاوي ػشش 

ت  حتليل بياناهتا من خالل األساليب  راسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها،بناء على طبيعة الد            
 :اليةة الت  اإلحصائي  

، ( ادلقياس اخلماسي)ة لتوصيف اإلجابات وفقا للمقياس ادلستخدم من طرف الباحث ادلئوي  الت كرارات والن سب  -
 الد راسة.وكذا لوصف خصائص عين ة 

 ة .ة واالضلرافات ادلعياري  طات احلسابي  قاطعي ة متضم نة  الت كرارات والن سب ادلئوي ة و ادلتوس  اجلداول الت    -
لتحديد األسلوب ادلستخدم من طرف ادلدير  ةجيبُت و واالضلرافات ادلعياري  للمست ةاحلسابي   طاتادلتوس   اعتمدت -
 .ظيمي راع التن  عامل مع الص  للت  

ية أكرب يتيح حر   ألن ه ( likert ) " ليكرت" نظام استخدام ادلقياس اخلماسي حسب (*1)ونماحملك   وقد أقًتح
 : يلي كما ة ودرجة اإلجابة اليت يريدهاللمستجيب  يف اختيار نوعي  

 1أبدا =      ، 2  نادرا=     ، 3 = أحيانا      ، 4 = غالبا    ، 5دائما =          
 ةاإلحصائي   ادلعادلة على وبناء )3(ادلعياري هو احلسايب طادلتوس   فإن   (5-4-3-2-1 قياس اخلماسي )ادل
س فقد ت  وضع ثالثة مستويات ولتحديد داللة ادلقيا. وأخر مستوى بُت ادلدى هوو 1.33 =4/3=1-5الية :الت  

 لدرجة ادلوافقة على النحو التايل :
 على مستوى ضعيف من ادلوافقة يدل         ] 2.33_ 1]: لالمدى األو   -
 على مستوى متوسط من ادلوافقة يدل     ] 3666_2.33]: انيالمدى الث   -
  على مستوى عايل من ادلوافقة يدل        ] 5_ 3666]: الثالمدى الث   -
  5وال أكرب من  1من  ط ال ديكن أن يكون أقل  ومنه ادلتوس  

                                                 
 بأمساء زلك مي أداة الد راسة يوض ح قائمة (01ملحق رقم )(*)
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 : اتمح ساصاخ انضّانذّ - ثانث ػشش
تستلزم  ضرورات البحوث العلمي ة أن يط لع الباحث عند دراسته على مجيع اجلهود العلمي ة الس ابقة ادلتاحة          

ي يشَت الباحث إىل بعض الد راسات الس ابقة اليت  اليت تتعل ق مبوضوع دراسته بأي  شكل من األشكال ، وفيما يل
تطر قت إىل بعض ادلوضوعات ذات العالقة بالد راسة احلالية ، ،واليت ديكن أن ختدم أو تتصل بإشكالية الد راسة 

 ومن ، متعد دة زوايا ومن باحث من أكثر ادلوضوع هذا تناول ت احلالية سواء بصورة مباشرة أو غَت مباشرة ، ولقد
ذلذا  عموما، ومؤس سات األعمال ، وادلؤس سات الص ناعي ة الًتبوية ادلؤس سات يف تناوله ت   حيث ، تمعات سلتلفةرل

 ويف اجلزائر. ،العريب العامل يف الد ول األجنبي ة ،ويف أجريت اليت الد راسات بعض سأحاول إيراد

 :  حانذّساصاخ األخنثيّ  -أًّال
 المدارس مديري عند الص راع إدارة "أساليب عنوانها (8881سنة ) "kamba " دراسة قام بها "كامبا"- (1

 (1)" أمريكا غرب جنوب في الث انوية
 ادلرحلة يف الد راسة أظهرت قدو   ، امدير  (209) من الد راسة ادلكو نة عي نة على مرحلتُت على ال دراسة دت ت       

 :الن تائج الت اليةاألوىل 
 بُت كل   و الص راع إدارة يف ادلديرون يستخدمها اليت   األساليب بُت احصائية اللةد ذات فروق هناك ليس أن ه -

 .واجلنس الت نظيمي ادلستوى من
  :الن تائج الت الية ثا نيةال ادلرحلة أظهرت و
م على وصفوا أنفسهم الذين ادلديرين أن   -  األسلوب هبذا ةيلتزمون بالض رور  ال الت كامل أسلوب يستخدمون أهن 

م ذلك و  متعد دة. بأساليب ادلعل مُت بُت يديرون الص راعات ألهن 
 

 أساليب " بعنوان(2111) ةسن , Henkin  & Cistone , and  Dee  ودي" كيستون و هنكن دراسة "- (2
اتية" اإلدارة مدارس مديري لدى الص راع إدارة  (2)الذ 

 عي نة تكو نت و ، ادلدارس هذ  مديري لدى الص راع حلل   ادلفض لة األساليب معرفة إىل الد راسة هذ  هدفت    
 ، األمريكي ة ادلت حدة الواليات شرق جبنوب احلضري ة ادلدن يف الواقعة ادلدارس مديري من مدير (103) من الد راسة

 : الت الية الن تائج إىل الد راسة توص لت و
 . ادلدارس يف حتصل اليت عاتالص را إدارة يف الت جن ب أسلوب استخدام إىل ادلديرون يلجأ ما نادرا -
 . الت عاون أسلوب هو ادلديرين قبل من استخداما األساليب أكثر -

                                                 
(1

 
)

 بويةالًت   اإلدارة قسم بوية ،الًت   اإلدارة يف أطروحة دكتورا   الفلسفة"،تصور مقترح-عوديةالعربية الس   انوية بالمملكةالث   المدارس في ظيميالتن   راعالص   إدارة "ملة ،الن   سليمان -
 .63، ص 2007بية، جامعة ادللك سعود ،ية الًت  كل  

(2)
- Henkin. & Cistone , and Dee , J" Conflict Managemenet Strategies of Principals in site "- Based Managed 

Schools ,Journal of Educational Administration" , U.S.A , 2000 .  
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 استخدام أسلوب مث   الت عاون أسلوب هو: ذلا ادلديرين تفضيل حسب ادلستخدمة الصراع إدارة أساليب -

 . الت جنب أسلوب مث   الس لطة
 للحل . كأسلوب الت عاون أسلوب إىل ل جوءال زاد الص راع حل   يف ادلشاركُت عدد زاد اكلم   -

 انذّساصاخ انؼشتيّح :  -ثـــــــــــاويا 
 (1)إدارته" وطرق عوامله :الت نظيمي ( بعنوان "الص راع1994سنة ) "سعود بن محمد الن مر" دراسة- (1

 يف ادلؤس سات تنشأ اليت الت نظيمية الص راعات نشوء يف ادلؤث رة العوامل إىل الت عرف الد راسة إىل هدفت          
 مجع على القائمة الدراسة ادليدانية وأسلوب التحليلي الوصفي ادلنهج الباحث اتبع ، وقد إلدارهتا ادلالئمة والط رق
 راسةالد   أداة اأم   راسةالد   ألغراض روريةادلعلومات الض   ةدق   تثبت ووثائق مكتبية مصادر من وادلعلومات البيانات

 . راسةالد   ذلذ  خصيصا ةممصم   استبانه فهي
 من األجهزة مخسة يف الوسطى اإلدارة موظ في من موظ فا (450) عددها بلغ عشوائي ة عي نة استخدام ت   وقد 

 أه ها: كان الن تائج رلموعة من الد راسة أظهرت وقد ، الر ياض مبدينة اخلدمية احلكومي ة
 نظيميالت   الص راع بظاهرة وعي على العي نة أفراد أن   - 
 وتوزيع غموض ادلسؤولي ات ، الًت قية فرص ، ادلاد ي ة العوامل : العاملُت بُت الص راع نشوء أسباب أهم   من أن   - 

 . الس لطة
 وهذ  ظروف ادلوقف، دتليه ما حسب متفاوتة بدرجات الص راع إدارة أساليب تستخدم الد راسة ع ينة أن   - 

 القو ة. مث   الت جن ب ادلواجهة، الت وفيق، : كالت ايل تنازلي ا مرت بة األساليب
 
اإلمارات  دولة في الص راع إدارة بعنوان"استراتيجيات ،(1995) " سنةزايد محمد عادل"دراسة - (2

 (2)" المت حدة العربي ة
 و ةاإلجيابي   تائجالن   حتديد و ادلديرون يستخدمها اليت راعالص   إدارة أساليب حتليل إىل راسةالد   هذ  هدفت        

 عي نة مفردات اختيار يف البسيطة العشوائي ة العي نة أسلوب على اعتمد الباحث قد و ، راعالص   إدارة لعملية لبيةالس  
العربي ة  اإلمارات دولة يف عاملة حكومي ة قطاعات ثالثة يف الد راسة وقد مث ل رلتمع ، قطاع كل   داخل من البحث
 . الص حة وزارة وقطاع الب لدي ات قطاع ، الت عليمو  الًت بية وزارة قطاع : وهي ادلت حدة
 وزمالؤ "بيكر" أعد ها  اليت االستقصاء قائمة فكانت ادلت بعة البحث أداة أما ، مفردة (578) الد راسة عي نة بلغت
 .م 1988 عام
 

                                                 
(1

 
)

 .38،ص  1994، ،7مج ،جدة  ، االقتصاد واإلدارة،ة جامعة ادللك عبد العزيزرلل  " ، الص راع الت نظيمي: عوامله وطرق إدارتهمر ،"سعود بن زلمد الن   -
(2

 
)

 .553-525ص ص.1995، 4ع ،34مج  لرياض، ، ةاإلدارة العام   ةرلل   ، "ادلت حدة العربي ة اإلمارات دولة يف التنظيمي الص راع إدارة اسًتاتيجيات"، زايد زلمد عادل  -
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 إىل الص راع لُت حبد ةالعام إحساس من الت قليل إىل تؤد ي الت نظيمي الص راع إدارة يف الت عاون إسًتاتيجي ة أن   -

 بعرض والس ماح ادلفتوح إجراء احلوار أساسي ة بصفة ادلدير اعتماد إىل ذلك يف الس بب ويرجع ، كبَت حد  
 ادلتعارضة. الن ظر وجهات من العديد

 إحساس العاملُت من وتزيد اإلدارة بفاعلي ة العاملُت إحساس على عكسي ا تؤث ر الت نافس إسًتاتيجية أن   -
  راعبالص  

 هي إسًتاتيجي ة للص راع اإلجيابي ة اجلوانب حتقيق يف ادلساهة يف اإلطالق على االسًتاتيجي ات أقل   أن   -
 الت جن ب.

 
 الجامعات في الص راع إدارة "أساليب (بعنوان1996عبابنة" سنة ) نجيب تميم قام بها " دراسة - (3

 (1)"الت دريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األردن الحكومي ة في
 احلكومي ة اجلامعات يف الكلي ات عمداء يتب عها اليت إدارة الص راع أساليب معرفة إىل الد راسة هذ  هدفت          

ات أثر معرفة إىل ، و الت دريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األردني ة  ،والر تبة الت دريسي ة اخلربة و اجلنس متغَت 
 .األساليب ذلذ  الت دريس هيئة أعضاء تصو رات يف اجلامعة و الكلي ة و ، األكادديي ة

 عين ة تكو نت و ، األكادديي ة الكلي ات ضمن العاملُت هيئة الت دريس أعضاء مجيع من الد راسة رلتمع تكو ن       
 : إىل الد راسة نتائج أشارت هيئة الت دريس و أعضاء من( 309 )من الد راسة

       : هيو  استخداما األقل   إىل استخداما من األكثر العمداء قبل من ةادلستخدم الص راع إدارة أساليب أن   -
 التو فيق. و الت عاون ، ،اجملاملة اإلجبار ، الت جن ب  
 . اإلناث لصاحل كان قد و الت جن ب أسلوب على ادلوجود األثر باستثناء اجلنس دلتغَت   أثرا الد راسة مل جتد -
  الكلي ات اإلنساني ة لصاحل كان و الت عاون أسلوب على ادلوجود األثر باستثناء لكلي ةا دلتغَت   أثرا الد راسة جتد مل-

ات وجود إىل الد راسة نتائج أشارت كذلك-   اجلامعة. دلتغَت   و الر تبة األكادديي ة دلتغَت   و الت دريسية اخلربة أثر متغَت 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1

 
)

 :راسة انظرحول هذ  الد   -
 .63،ص 2006،عم ان ،األردن، 1، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع ،طبويةسات التر  راع في المؤس  نظيمي وإدارة الص  المناخ الت  واصل مجيل ادلومٍت ،-         
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 (1)نظيمي في المؤس سات األكاديمي ة الس عودية "( بعنوان " الص راع الت  1997دراسة "الش ريف"  سنة )- (4

استهدفت هذ  الد راسة الت عرف على أسباب الص راع الت نظيمي واألساليب اليت  يتم  الت عامل هبا مع              
 الص راع  وأكثر هذ  األساليب  أه ي ة من وجهة نظر أعضاء هيئة الت دريس باجلامعة.

هج الوصفي ، وتكو ن رلتمع الد راسة من رلموعة من أعضاء هيئة الت دريس  باجلامعة ، وقد استخدمت الباحثة ادلن
 على توزيعها وت الباحث صممها اليت االستبانة هي الدراسة أداة كانت وقد، ( فردا81وبلغ عدد رلتمع الد راسة )

 باجلامعة التدريس هيئة أعضاء من عينة
 أه ها : وتوص لت الد راسة إىل عدد من الن تائج 

          أن  هناك عد ة عوامل تساهم يف حدوث الص راع الت نظيمي منها :زلدودية ادلوارد ، وتفاوت الص فات  -
 الش خصي ة ، وصراع الد ور. 

 لت عامل مع الص راع داخل الق سم أن  أسلوب الت عاون هو أكثر األساليب اليت يستخدمها رئيس القسم يف ا -
 

 (2)." الت ربوي ة المؤس سات في الص راع إدارة" بعنوان (2116) " سنةقطيشات الحميد عبد ليلىدراسة"- (5
 ومديرات ادلدارس مديري لدى ادلهني ة الكفايات توافر على درجة الت عرف الد راسة إىل هذ  هدفت             

 مدير ( 90 ) من عي نة الد راسة وتكو نت ، الص راع إدارة ألساليب استخدامهم ودرجة األردن يف العام ة الث انوية
 وقد ،أالرتباطي الت حليلي ادلنهج الوصفي الباحثة ، واستخدمت ومعل مة معل ما ( 360) ) إىل باإلضافة ومديرة
 الد راسة. نةعي   على توزيعها وت الباحث صممها اليت االستبانة هي الدراسة أداة كانت

  : الت الية الن تائج إىل وخلصت 
 العاملُت كفاية إدارة : الت ايل الن حو على كانت نظرهم وجهة من ادلديرين لدى ادلتوافرة ادلهني ة ياتالكفا أن   -

 . وتطوير  ادلنهاج ادلدرسي حتسُت وأخَتا الط لبة شئون إدارة ، وادلتابعة الت قومي ، ادلالي ة والشئون
 الت وفيق ،ادلنافسة أسلوب : الت ايل ن حوال على كانت ادلديرون يستخدمها اليت الص راع إدارة أساليب أن   -

 . االسًتضاء وأخَتا ،الت جن ب  ن،الت عاو 
 . ادلديرون قبل من عالية بدرجة تستخدم وادلنافسة والت وفيق الت عاون أساليب أن   -
 اوناسًتاتيجييت التع   استخدام ضلو يت جهون البكالوريوس عن العلمي ة مؤه الهتم تزيد الذين ادلديرين أن   -

 الص راعات. حلل   والت وفيق
 

                                                 
(1

 
)

 لالستزادة انظر : -

 ماجستَت ،رسالة"ياضالر   ة لوجهات نظر ضب اط المديري ة العام ة للجوازات بمدينةدراسة مسحي الص راعات التن ظيمية وأساليب الت عامل معها"طارق موسى العتييب ،  -          
 .63-62ص ،2006، ياضة، الر  جامعة نايف للعلوم األمني   قسم العلوم اإلدارية ،منشورة غَت

(2
 

)
 .2006، األردن ، انعم   ، األكادديي الكتابدار مركز  ، منشورة ماجستَت رسالة ،1ط، ربوية الت   ساتالمؤس   في الص راع ، إدارة قطيشات احلميد عبد ليلى -
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 معها الت عامل وأساليب الت نظيمية ( بعنوان "الص راعات2116سنة ) "موسى العتيبي طارق" دراسة- (6

  (1)" .الر ياض بمدينة للجوازات العامة المديري ة ضب اط نظر لوجهات مسحية دراسة
 :يلي ما حتقيق إىل الد راسة هدفت
 الضب اط وجهة نظر من الر ياض مبدينة للجوازات العامة ادلديرية يف الت نظيمي الص راع مستويات على الت عرف -

 . فيها العاملُت
 الضباط وجهة نظر من الر ياض مدينة يف للجوازات العام ة ادلديرية يف الت نظيمي الص راع أسباب على الت عر ف -

 . فيها العاملُت
 البالغو  للجوازات العام ة ادلديريةب ادلتمث ل يف الضباط العاملُت لد راسةا رلتمع أفراد كاف ة على وطب قت الد راسة

 . الدراسة ذلذ  الرئيسية األداة االستبانة ، وشك لت الوصفي ادلنهج الباحث استخدم وقد ضابطاً  )271 (عددهم
 : أه ها من الن تائج من العديد إىل الد راسة توص لت وقد

 . عام بشكل متوس طاً  ظهر للجوازات العام ة ادلديرية يف الت نظيمي الص راع مستوى إن   -
 على إىل األقل   األكثر من ترتيبها حبسب اجلوازات ضب اط نظر وجهة من الت نظيمي الص راع أسباب أهم   إن   -

 . األهداف ، تعارض ادلسؤولي ات حتديد عدم الص الحيات حتديد عدم ، ادلوارد زلدودية : التايل الن حو
 تنازلي اً  حبسب ترتيبها للجوازات العام ة ادلديرية يف ادلستخدمة الت نظيمي الص راع مع الت عامل أساليب هم  أ إن   -

 . الت نافسمث   الت جن ب مث   الت عاون : الت ايل الن حو على جاءت
 

 دائيةاالبت المدارس في الت نظيمي الص راع إدارة" ( بعنوان 2117("،سنة العتيبي نايف منيرة دراسة "- (7
 (2)"الر ياض بمدينة للبنات
من  الرياض مبدينة االبتدائية ادلدارس داخل التنظيمي الص راع واقع على التعر ف الدراسة إىل  هدفت           

 وأنواعه، ومعرفة التنظيمي الص راع أسباب حيث ادلدارس،من بتلك اإلداريات وادلشرفات ادلديرات نظر وجهة
 ادلنهج الباحثة باستخدام قامت الدارسة، أهداف ولتحقيق .التنظيمي الص راع إدارة يف ادلتبعة االسًتاتيجيات 

 البالغ العينة ألفراد وجهتهاو  .الغرض ذلذا صم مت اليت االستبانة طريق عن البيانات ومجع الت حليلي الوصفي
 : الدراسة نتائج أهم نم وكان ، إدارية مشرفة  120 ) مديرة349 ) ) :كالتايل موزعة مفردة ( 469 ) عددها
 باألسباب وادلتعلقة الرياض مبدينة للبنات االبتدائية ادلدارس داخل التنظيمية الصراعات أسباب أبرز أن -

 إصلاز يف االتكالية يليها ، ادلدرسة احتياجات دلواجهة ادلديرة لدى صالحيات وجود عدم : هو التنظيمية
 . التعليم نظام يف االتصال أجهزة فاعلية فضع مث ، ادلدرسة يف العامالت عند األعمال

                                                 
(1

 
)

 مرجع سابق.طارق موسى العتييب ،  -
(2

 
)

قسم اإلدارة الًتبوية،كل ية الًتبية ، غَت منشورة ماجستَت سالةر ، مقترح تصور الرياض، بمدينة للبنات االبتدائية المدارس في التنظيمي الصراع إدارة ، العتييب نايف منَتة -
 .2007،ياض، الر  سعود ادللك معةجا،
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 مث ، األفراد بُت الشخصية الصفات يف التباين : كان الصراع تسبب اليت الشخصية األسباب أهم أن -

 . األفراد بُت والعلمي الثقايف ادلستوى يف التباين
 رلموعة بُت الصراع مث وآخر فرد بُت الصراع : هو العينة أفراد نظر وجهة من الصراعات أنواع أبرز أن -

 . ورلموعة فرد بُت الصراع وأخَتا  ورلموعة
 اإلجبار وأخَتا التجنب مث التعاون : كان ادلدارس قبل من الصراع إدارة يف ادلتبعة االسًتاتيجيات أبرز أن -

 . والتنافس
 ويفضلنه تخدامهاس من اجلميع يكسب باً  أسلو لكونه التعاون أسلوب تعزيز الدراسة توصيات من كان وقد -

 والشهرية السنوية واخلطط األهداف وضع يف ادلدرسة أفراد مجيع إشراك كذلك ادلدارس، مديرات غالبية
 .ووضوح شفافية بكل معها والتعامل واليومية،

 العربية بالمملكة الثانوية بالمدارس الصراع إدارة " عنوانب (2117"سنة ) ملةالن   سليمان" دراسة- (8
 (1)."مقترح تصور – السعودية

 ادلدارس مديرو يستخدمه اليت إدارته وأساليب التنظيمي، الصراع مفهوم علي للتعرف الدراسة هدفت        
 .وادلديرين ادلعلمُت نظر وجهة من السعودية العربية ادلملكة يف الثانوية

 النتائج على بناء السعودية ةالعربي ادلملكة يف الثانوية ادلدارس يف الصراع إلدارة مقًتح تصور لتقدمي هدفت كما
 .الدراسة عنها أسفرت اليت
 .معلما ( 588 ) و مديراً  ( 85 ) من تكونت فقد الدراسة عينة أما ، الوصفي ادلنهج الباحث اتبع

 : منها نتائج إىل الدراسة وتوصلت
 يليه عودية،الس   ربيةالع بادلملكة انويةالث   ادلدارس مديري قبل من استخداماً  األكثر هو عاونالت   أسلوب أن   -

 عليموالت   بيةالًت   إدارة إىل جوءالل   فأسلوب لطة،الس   استخدام فأسلوب اجملاملة، فأسلوب ، الوسط احلل   أسلوب
 .بجن  الت   أسلوب مث
 ادلدارس مديري قبل من ضعيفة بدرجة يستخدم التنظيمي الصراع إدارة أساليب من " أسلوب يوجد ال -
 .عوديةالس   عربيةال بادلملكة انويةالث  
 ادلدارس يف راعبالص   قيتعل   فيما عليمالت   منسويب إىل هةادلوج   وعيةالت   بربامج االهتمام بضرورة راسةالد   أوصت -

 .راعالص   بإدارة ةاخلاص   احلديثة راساتوالد   شراتالن   وتوفَت
 وعضوية ادلدرسة مدير يرأسه مدرسة، كل   يف راعالص   على لإلشراف دائمة يةفن   جلنة بتشكيل وأوصت -

 .القدماء ادلعلمُت من وأعضاء وادلرشد الوكيل
                                                 

(1
 

 انظر(
 قسم بوية ،الًت   اإلدارة يف أطروحة دكتورا   الفلسفة"،تصور مقترح-عوديةالعربية الس   انوية بالمملكةالث   المدارس في ظيميالتن   راعالص   إدارة "ملة ،الن   سليمان -             

 .2007د ،بية، جامعة ادللك سعو ية الًت  كل   بويةالًت   اإلدارة
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مديرات  لدى الت نظيمي الص راع ( بعنوان  "إدارة2118)  القصيمي"سنة إبراهيم خليل " دراسة- (9

 (1)" الس عودي ة العربي ة المملكة في للبنات الث انوية المدارس
 بادلملكة العربي ة للبنات الث انوية ادلدارس يف الت نظيمي راعالص   واقع على الت عرف الد راسة هو هدف        

  ادلديرات نظر من وجهة الت نظيمي الص راع إدارة دلهارات الث انوية ادلدارس مديرات امتالك ودرجة ، الس عودية
 استبانات الثث وأعد   كما لطبيعة الد راسة دلناسبته الت حليلي الوصف ادلنهج الباحث استخدم ولقد ، وادلعل مات

 : لذلك
 . التنظيمي الص راع واقع استبانه : األوىل-
 . التنظيمي الص راع إدارة مهارات استبانة : الثانية-
 .للبنات الث انوية ادلدارس يف طب قت ومجيعها الت نظيمي، الص راع إدارة أساليب استبانة : الثالثة-

 ( 421 ) وكيلة مدرسة، ( 155 ) و مديرة ( 129 ) الت ايلك توزيعها وكان ، مفردة ( 705 ) العينة حجم بلغ وقد
 : يلي ما الد راسة نتائج أهم من وكان من الس عودي ة ، الشرقية بادلنطقة للبنات الث انوية ادلدارس من معل مة
ا منخفض الش رقي ة بادلنطقة الث انوية ادلدارس يف الت نظيمي الص راع واقع أن   -  . جد 
 .مث اإلداري ة الس لوكية تأيت مث ادلديرات دتلكها اليت ادلهارات أعلى هي جتماعي ةاال ادلهارات أن   -
 . للبنات الث انوية ادلدارس مديرات قبل من استخداما األساليب أكثر هو الت عاون أسلوب أن   -
 مث  اجملاملة الوسط احلل   ، الت عاون كالت ايل تنازلي ا مرت بة جاءت األخرى الص راع إدارة أساليب استخدام أن   -

 الت جنب مث   الس لطة استغالل يليها
 مديرات إدارة العلمي  (يف أساليب ادلؤه ل – اإلداري العمل يف اخلربة – الت عليم يف تأثَت)اخلربة وجود عدم -

 مدارسهن. يف للص راع للبنات الث انوية ادلدارس
 

 نظيميالت   راعالص   إدارة أساليب " : بعنوان ، (2118)سنة   "الخالدي محمد مهدي " دراسة- (10
 من مينللمعل   ةالمعنوي   بالروح وعالقتها مةالمكر   ةمك   بمدينة الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى

  "(2)نظرهم وجهة
 مةادلكر   ةمك   مبدينة احلكومية الثانوية ادلدارس مديري شلارسة درجة على التعرف إىل الدراسة هدفت            
  ولتحقيق ، ادلكرمة مكة مبدينة الثانوية دلعلمي ادلعنوية الروح مستوى وكذلك ، التنظيمي الصراع إدارة ألساليب

 

                                                 
(1

 
)

 ، يةاخلليج اجلامعة ، منشورة غَت دكتورا  رسالة ،  "العربي ة الس عودية المملكة في للبنات الث انوية المدارس مديري لدى الت نظيمي الص راع إدارة "، القصيمي إبراهيم خليل -
 .2008 ، البحرين لكةشل
(2)-

 وجهة من مينللمعل   وح المعنوية  بالر   وعالقتها مةالمكر   ةمك   بمدينة ةالحكومي   انويةالمدارس الث   مديري لدى نظيميالت   راعالص   إدارة أساليب"، اخلالدي زلمد مهدي 
 .2008كلية الًتبية،خطيط،والت   بويةالًت   اإلدارة غَت منشورة ،قسم ،رسالة ماجستَت "نظرهم
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 ادلدارس من مامعل   ( 300 ) الد راسة عي نة بلغت حيث ، الوصفي ادلنهج الباحث استخدم راسةالد   أهداف

 . راسةالد   ذلذ  يسيةالرئ األداة االستبانة وشك لت ، مةادلكر   ةمك   مبدينة انويةالث  
 : ايلالت   عن راسةالد   نتائج أسفرت وقد 

 . مُتادلعل   نظر وجهة من ادلدارس مديري لدى استخداما األكثر هو عاونالت   أسلوب ن  أ  - 
 . نظرهم وجهة من مُتادلعل   لدى عال مبستوى جاءت ادلعنوية وحالر   أبعاد مجيع ن  أ -  
 ادلعنوية وحالر   مستوى وبُت انويةالث   ادلدارس مديري لدى عاونالت   أسلوب بُت ةموجب ارتباطيه عالقة هناك أن  -  

 . نظرهم وجهة من مُتللمعل  
 وفقا عاونالت   أسلوب حول راسةالد   ةعين   أفراد استجابات طاتمتوس   بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود  -

 . العلمي لادلؤه   دلتغَت  
 

إدارة  بأسلوب وعالقته الت نظيمي االتصال" بعنوان (2119سنة ) الس فياني" عليان فاطمة دراسة"- (11
 (1)جد ة" بمحافظات للبنات والت عليم الت ربية إدارة منسوبو يدركها كما الص راع

بية إدارة يف الس ائد الت نظيمي االتصال مستوى على الت عرف الد راسة إىل هدفت                للبنات  والت عليم الًت 
 جد ة. للبنات مبحافظة والت عليم الًت بية إدارة منسوبو يدركها كما الص راع إدارة بأسلوب وعالقته ، د ةج مبحافظة

 أساليب ومقياس التنظيمي االتصال مقياس ببناء قامت وقد ، ادلسحي الوصفي ادلنهج الباحثة استخدمت وقد
 : قسمُت من راسةالد   نةعي   نتتكو   وقد ، راعالص   إدارة

 ( 86 )من  نتكو   : والثاين الدراسة، رلتمع كامل ديثلون وقيادية قياديا ( 86 ) من نتكو   : لو  األالقسم 
 : أه ها الن تائج من رلموعة إىل الد راسة توص لت وقد،  الدراسة عينة ديثلون وموظفة موظفا

 وادلوظ فُت وادلوظ فات ، والقياديات القياديُت نظر وجهة من الس ائد الت نظيمي االتصال أبعاد مستوى أن   -
 . الباحثة وصفته الذي احملك   وفق كبَتة بدرجة جاءت

 أسلوب : كالت ايل وجهة نظرهم من والت عليم الًت بية إدارة يف القيادة لدى الص راع إدارة أساليب شلارسة درجة أن   -
ا كبَتة بدرجة أسلوب الت عاون ، منخفضة بدرجة الت نافس أسلوب ، متوس طة بدرجة الت جن ب  . جد 

بية إدارة يف القيادة لدى الص راع إدارة أساليب شلارسة درجة أن   -  وادلوظ فات نظر ادلوظ فُت وجهة من والت عليم الًت 
 متوس طة.  بدرجات ، الت عاون ، الت نافس ، الت جن ب : كالتا يل

 ، وأسلوب الت جن ب ، الت نافس بأسلو  وبُت ، الت نظيمي االتصال أبعاد بُت سالبة ارتباط عالقة هناك أن   -
 فكانت الت عاون الت نظيمي وأسلوب االتصال أبعد بُت العالقة أم ا ، عكسي ة عالقة بينها العالقة تكون وعليه

  موجبة. ارتباطي ه
                                                 

(1
 

)
 غَت ماجستَت رسالة ، "جدة بمحافظة للبنات والتعليم التربية إدارة منسوبوا  يدركها كما الصراع إدارة بأسلوب وعالقته التنظيمي االتصال "، عليان السفياين فاطمة -

    2009 . ، السعودية العربية ادلملكة ، القرى أم جامعة قسم اإلدارة الًتبوية والتخطيط، كلي ة الًتبية،، منشورة
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 الص راع إدارة وتحليل ( بعنوان " دراسة2113العويوي"   سنة ) شاهر فراس محمد دراسة "- (12

 (1)" الخليل محافظة في الت ربية والت عليم مديري ات في التن ظيمي
بية يف مديريات الت نظيمي الص راع واقع على الت عرف إىل الد راسة هدفت حيث            زلافظة يف والت عليم الًت 

 ر ئيسي ة أداةك  اإلستبانة واعتمد الباحث على ، ادلسحي الوصفي ادلنهج الباحث استخدم وقد.بفلسطُت اخلليل
 كاف ة ديث لون قسم رئيس (48) من تكو ن األول مالقس :  قسمُت على الد راسة عي نة اشتملت ، وقد راسةالد   ذلذ 

 . الدراسة رلتمع كافة ديثلون مدرسة ومديرة مدير  ( 360من) تكو ن الث اين و رلتمع الد راسة،
 : التا يل الن حو على كانت الن تائج من رلموعة إىل الدراسة تخلص وقد
 . بدرجة  متوس طة كان اخلليل زلافظة يف والتعليم الًتبية مديريات يف التنظيمي الص راع ستوىم أن   -
 كانت مرتفعة. الت نظيمي الص راع أسباب ضلو األقسام ورؤساء ادلدارس مديري اجتاهات درجة أن   -
 ؛ الت ايل على الن حو جاء األقسام ورؤساء ادلدارس مديري نظر وجهة من الت نظيمي الص راع أسباب أهم أن   -

 الص الحيات، وضوح مث  عدم يليه األسباب الش خصي ة، ادلوارد، األسباب)زلدودي ة هذ  أعلى أن   تبُت   حيث
 ادلسؤولي ات( وضوح عدم وأخَتا

 متوس طة. كانت  الت نظيمي الص راع أنواع ضلو األقسام ورؤساء ادلدارس مديري اجتاهات درجة أن   -
 الت ايل: الن حو جاء على األقسام ورؤساء ادلدارس مديري نظر وجهة من الت نظيمي ة الص راعات أنواع أهم   أن   -

  أخرى ورلموعة رلموعة بُت الص راع وأخَتا ورلموعة، فرد بُت عمث الص را  وآخر فرد بُت الص راع
 .متوسطة كانت نظيميالصراع الت إدارة إسًتاتيجيات ضلو األقسام ورؤساء ادلدارس مديري اجتاهات درجة أن   -
 على جاءت ورؤساء األقسام ادلدارس مديري نظر وجهة من التن ظيمية الص راعات مع الت عامل أساليب أهم أن   -

 أسلوب وأخَتا الت جن ب، أسلوب يليه )أسلوب الت عاون، واألساليب اإلسًتاتيجيات هذ  أعلى : الت ايل الن حو
 الت نافس(.

 .اجلنس دلتغَت وفقا التنظيمي الصراع واقع جتا  الدراسة فرادأ آراء بُت فروق توجد ال -
 اخلربة ، ادلديري ة الوظيفة ، العمر، دلتغَت   وفقا الت نظيمي الص راع واقع جتا  الد راسة أفراد آراء بُت فروق توجد -

 العلم ي. وادلؤه ل اإلدارية
 
 
 
 

                                                 
(1)

 األعمال إدارة قسم،غَت منشورة رسالة ماجستَت ، "الخليل محافظة في عليمربية والت  الت   مديريات في نظيميالت   راعالص   إدارة وتحليل دراسة"العويوي،  شاهر فراس زلمد -
 .2013اخلليل، فلسطُت ، جامعة العليا، راساتالد   ةي  كل  ،
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 : اجلزائشيّح  اخانذّساص  -ثانثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
"علي غربي " سنة )- (1 دراسة –( بعنوان "العالقات الص ناعية في مجتمع المصنع" 1989دراسة  

  (1)سوسيولوجي ة  للعالقة بين الص راع الص ناعي والت سيير االشتراكي للمؤس سات بالش رق الجزائري

ناعي ة و يدور حول معرفة طبيعة العالقة يندرج موضوع الد راسة للباحث علي غريب حتت رلال العالقات الص        
 اليت تربط بُت الت سيَت االشًتاكي للمؤس سات، وحدوث اإلضرابات باجملتمع اجلزائري.

ين اوسعت  اإلضرابات لت سيَت االشًتاكي للمؤس سات 6 و الد راسة للوقوف على العالقة اليت تربط بُت ادلتغَت 
نا هبا الواقع العمالي ة6و ذلك بتشخيص األوضاع الواقعي   ة للص راع الص ناعي يف ضوء الش واهد و ادلرب رات اليت ديد 

 اقتصادي ة وسياسي ة.و االجتماعي  اجلزائري الذي يشهد حتوال ت اجتماعي ة 
 عامل اختَتوا بطريقة عشوائي ة طبقي ة من واقع قوائم ادلستخدمُت بكل  مؤس سة(647) من الد راسة تكونت عي نة و

  شرق اجلزائري .من مؤسسات ال
 : الت الية الن تائج إىل توص لت الد راسة قد و
واستنادا للد راسة ادليداني ة  كي للمؤس ساتليس هناك ارتباط بُت تكراري ة اإلضرابات وبُت فعالي ة الت سيَت االشًتا -

 فقد كشفت عن عجز الت سيَت االشًتاكي للمؤس سات يف الت خفيف من حد هتا .
يف ادلنظ مات الص ناعية اجلزائري ة تعود أساسا إىل عوامل أخرى تتمث ل أساسا يف أجور منخفضة إن  الص راعات -

 االقتصادي ة –والظ روف السي ئة والص عبة احمليطة بالعملي ة اإلنتاجي ة ، وشعور العم ال باإلحباط يف حتقيق طموحاهتم 
قي ات يؤد ي  إ–والس ياسي ة  ىل خلق اضطرابات يف الوضع أو ادلكانة ادلهني ة للعاملُت ، وإتباع سياسات معي نة من الًت 

 أم ا العامل اجلوهري  واألساسي  فهو استخدام القو ة لفئتُت أو لفئات معي نة متعارضة يف مصاحلها.-
 
( بعنوان "الص راع العم الي نظريا ت تطبيقي ة  في 1993دراسة قامت بها "فاطمة الز هراء براحيل" سنة )- (2

 (2)ع دراسة حالة الجزائر".العالم م
دراسة نظري ة حتليلي ة للص راع العم ايل يف اجملتمع الر أمسايل ،ويف اجملتمع االشًتاكي وكذالك يف دول العامل           

الث الث ، ويف اجلزائر مع دراسة مونوغرافي ة دلؤس سة فَتوفيل لوالية عن ابة  .واستخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي 
 إضافة إىل هذا استخدمت ادلنهج ادلقارن الذي ت  من خالله إجراء دراسة مقارنة لطبيعة الص راع العم ايل  الت حليلي

يف سلتلف األنظمة االجتماعي ة يف العامل ، مع عرض دراسة حالة اجلزائر  اليت  ت  فيها مقارنة طبيعة الص راع العم ايل 
 البالد وما بعدها .  دلا قبل اإلصالحات الس ياسية واالقتصادي ة يف

                                                 
(1

 
)

طروحة ،أتسيير االشتراكي للمؤسسات بالشرق الجزائريدراسة سوسيولوجية للعالقة بين الصراع الصناعي والالقات الصناعية في مجتمع المصنع :الع، علي غريب  -
   .1989 ،قسم علم االجتماع، جامعة القاهرة منشورة، ،دكتورا   يف علم االجتماع

(2
 

)
، قسم  علم ةَت منشور غماجستَت يف علم اجتماع التنظيم، ، رسالة "الصراع العمالي نظريات تطبيقية في العالم مع دراسة حالة الجزائر"فاطمة الزهراء براحيل ،   -

   .61993 جامعة اجلزائر، ،كلي ة العلوم اإلنسانية واالجتماعية االجتماع
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 وأهم  الن تائج واالقًتاحات اليت توص لت إليها الباحثة تتمث ل يف : 

            حتقيق مطالب العم ال ادلتمث لة يف حتسُت األجور والعدالة يف توزيعها ، وبتحسُت ظروف العمل الفيزيقية  -
 ا يل.وتوفَت اخلدمات االجتماعي ة للعم ال  ختف حد ة الص راع العم

ولكن أهم  نتيجة متوص ل إليها هي أن  طبيعة الص راع العم ايل ال ديكن فهمه ، إال  من خالل دراسته ضمن  -
 العالقات االجتماعي ة ونوعية الن ظام الس ياسي واالقتصادي يف اجملتمع.

راسة حالة دفعالية التسيير اإلداري الصراع التنظيمي و  ( بعنوان "2115قاسيمي" سنة )  دراسة"ناصر- (3
 (1)الجماعات المحلية" 

علم  بقسم ةاالجتماعي   ةاإلنساني   العلوم كلي ة من دولة دكتورا  شهادة لنيل الد راسة هذ  قد مت             
 ،وهدف الباحث من الد راسة هو معرفة أسباب الص راع الت نظيمي وعالقته بالفعالي ة داخل  اجلزائر ةجبامع عاالجتما 

دارية . واستخدم الباحث منهج الد راسة الت جريبية ، واستعمل تقني ة االستمارة وادلقابلة نصف ال تنظيمات اإل
 هذ  توص لت وقد ( مبحوثا.96ادلوج هة ، أم ا العينة ادلختارة هي عي نة عن طريق الصدفة قد ر عدد ادلبحوثُت ب )

 :أه ها فيما يتعلق مبوضوعنا هو  نتائج عد ة إىل الد راسة
 فعالي ة تأث ر يف واليت الت نظيم داخل الص راع مظاهر إثارة يف الر مسي ة وغَت الر مسي ة، الس لوك أمناط بعض تسهم  -

 الت نظيمي. وازداد الت عاون الص راع تراجع للموظ فُت ةواالجتماعي   الش خصي ة، صاخلصائ جتانست فكل ما الت سيَت
 في: ( الص راع إدارة بأسلوب الت نظيمي المناخ قةعال" بعنوان ، (2119نقبيل"سنة )بوجمعة  " دراسة- (4

 (2)"العام ة الجزائرية الث انوية المدارس
 يف ادلدارس الص راع إدارة وأسلوب ، الت نظيمي ادلناخ بُت العالقة عن الكشفإىل  الد راسة هدفت              

غط ت ، فقرة (82) من نتكو   مقياس تصميم وقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي وت العام ة اجلزائري ة الث انوي ة
 عشوائي ة عي نة ( فقرة منها زلور أسلوب إدارة الصراع وت  اعتماد25( فقرة منها زلور ادلناخ التنظيمي و)57)

 أظهرت وقد ، ادلسيلة والية مستوى على ثانوي ة مدارس (8) على موز عُت مفردة (205) أفرادها عدد للد راسة بلغ
 :زلور أسلوب إدارة الصراع مايلي  أهم  ماخيص   كان الن تائج موعة منرل الد راسة
 .األساليب مجيع يستخدمون ادلديرين وأن   ، استخداما األساليب أكثر هو الت عاوين األسلوب أن   -
 و اجلنس متغَت   إىل تعزى الص راع إدارة أساليب يف العي نة أفراد بُت إحصائي ة داللة ذات فروق وجود عدم -

 . اخلربة
 

                                                 
(1

 
)

، ةغَت منشور  أطروحة دكتورا   يف علم اجتماع الت نظيم، ،"الص راع الت نظيمي وفعالية الت سيير اإلداري دراسة حالة الجماعات المحلي ة لوالية الجزائر "، ناصر قاسيمي -
   .62005 جامعة اجلزائر، ،كلي ة العلوم اإلنسانية واالجتماعية علم االجتماعقسم  

(2
 

)
 ، منشورة غَت ماجستَت ،رسالة ادلسيلة والية بثانويات ميدانية دراسة : ةالعام   الجزائرية انويةالث   المدارس في راعالص   إدارة بأسلوب نظيميالت   المناخ عالقة بومجعة نقبيل، -

 . 2009، اجلزائر وعلوم الًتبية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ،جامع احلاج خلضر،باتنة، قسم علم النفس
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 : ًجماالهتا انضّاتمح اصتمشاء انذّساصاخ  - ساتؼـــــــــــا 
 

 ومجاالتها الس ابقة استقراء الد راسات ( يوض ح13رقم ) جدول
 

 
 الد راسة مجتمع الباحث تاريخها الد راسة عنوان الرقم

 الد راسة مجال
 مستوى
 الص راع

 أسباب
 الص راع

 أنواع
 الص راع

 إدارة أساليب
 الص راع

11 
العالقات الص ناعية يف رلتمع 

 ادلصنع
 علي غريب 1989

مؤسسات بالشرق 
   *  اجلزائري

12 
الص راع العم ايل نظري ات تطبيقي ة  

 يف العامل
1993 

فاطمة 
الزهراء 
 براحيل

    * دراسة حالة اجلزائر
13 

 الص راع إدارة أساليب
 

 كامبا 1993
 الثانوية ادلدارس مديري

 *    أمريكا غرب جنوب يف
14 

 وطرق عوامله :التنظيمي الصر اع
 إدارته

 النمر 1994
 احلكومية األجهزة
 *  *  الرياض مبدينة اخلدمية

 زايد 1995 الص راع إدارة اسًتاتيجيات 15

 قطاعات ثالثة
 دولة يف عاملة حكومية

العربية  اإلمارات
 ادلتحدة

 *  * 

17 
 اجلامعات يف الص راع إدارة أساليب
 األردن حلكومية يفا

أعضاء هيئة التدريس  عبابنة 1996
 *    باجلامعة

18 
الص راع الت نظيمي يف ادلؤس سات 

 األكادديية الس عودية
أعضاء هيئة التدريس  الشريف 1997

 *  *  باجلامعة

 2000 الص راع إدارة أساليب 19

Henkin 
, & 

Cistone 
. & Dee 

 اإلدارة مدارس مديري
شرق  الذاتية جبنوب 
 و.م. أ

   * 

11 
سيَت فعالية الت  الص راع الت نظيمي و 
 اإلداري

2005 
 ناصر

 قاسيمي
 حالة اجلماعات احمللية"

  *  * 
11 

 وأساليب التنظيمية الص راعات
 معها الت عامل

2006 
موسى 
 العتييب
 

العامة  ادلديرية
مبدينة  للجوازات

 الرياض
* *  * 
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12 
 يف التنظيمي الص راع إدارة

بوية س ساتادلؤ   الًت 
 قطيشات 2006

 ادلدارس الثانوية مديري
 *    يف األردن العامة

 النملة 2007  التنظيمي الص راع إدارة 13
 الثانوية ادلدارس مديري

بادلملكة العربية 
 السعودية.

   * 
 2007 التنظيمي الص راع إدارة 14

منَتة 
 العتييب

االبتدائية  ادلدارس
 * * * * مبدين الرياض للبنات

15 
 لدى التنظيمي الص راع إدارة

 ادلدارس مديرات
 القصيمي 2008

للبنات    الثانوية ادلدارس
 * * * * السعودية يف

16 
 وعالقته االتصال الت نظيمي

 إدارة الص راع بأسلوب
 والتعليم الًتبية إدارة الس فياين 2009

 *    جدة زلافظة يف للبنات
 الثانوية اجلزائرية ادلدارس نقبيل 2009 لص راعإدارة ا بأسلوب ادلناخ عالقة 17

 *    العامة
18 

 الص راع إدارة وحتليل دراسة
 الت نظيمي

 العويوي 2013
الًتبية  مديريات يف

 زلافظة يف والتعليم
 اخلليل

* * * * 

 ) المصدر : من إعداد الباحث(
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 : احلانيح ساصح نهذّ تاننضثح يايتاتمح ًأمهّانضّ ساصاخانذّ منالشح  -خامضــــــــا 

وأدواهتا  وأهدافها، ومنهجيتها، أهيتها، يف تنو ع هناك وجد الس ابقة للد راسات الباحث استعراض خالل من
 :لذلك يلي عرضاً  وفيما احلالية، بالد راسة عالقتها ومدى ونتائجها، اإلحصائية، وأساليبها

ديث ، فقد تناولته الد راسات القددية وال تزال تتناوله الد راسات نظيمي موضوع قدمي وحإن  موضوع الص راع الت   -
 احلديثة ، وهدا دليل على أه ي ة موضوع الص راع.

أن ه ال ديكن فهم  ظاهرة الص راع وأسباب حدوثه إال  من إىل   ادلنظمات باجلزائراجتهت الد راسات على مستوى  -
ويعٍت هذا األخذ واالقتصادية اليت عاشتها التنظيمات  ةالظ روف الس ياسية واالجتماعي   خالل دراسته ضمن

تتجه لًتك ز على العوامل كما يالحظ ان  الدراسات احلالية العوامل اخلارجي ة ادلسب بة للص راع ،   باحلسبان تأثَت
 .الد اخلية حلدوث الص راع  

 :هي األقل   إىل األكثر من هاترتيب حبسب التنظيمي أسباب الص راع أهم   أن   الد راسات بعض نتائج أظهرت-
األهداف،تفاوت الص فات  وتعارض ادلسؤولي ات، حتديد وعدم حتديد الص الحي ات، وعدم ادلوارد، زلدودي ة

قية، غموض ادلسؤولي ات وتوزيع الس لطة الش خصي ة ،صراع الد ور،العوامل ادلادية،فرص  ،إحالة ادلوظ فُت على الًت 
 دراية على ليسوا ادلدارس وامدير  معظم وأن   ، الش خصي ة والص دامات ، اإلداري ة اءةالكف وعدم ،إجبارياالتق اعد 

 التن ظيم داخل الص راع مظاهر إثارة يف الر مسي ة وغَت الر مسي ة، الس لوك أمناط بعض تسهموقد . التنظيمي الص راع بإدارة
 وازداد التع اون الص راع تراجع للموظ فُت االجتماعي ةو  الش خصي ة، اخلصائص جتانست فكل ما الت سيَت فعالي ة وتأث ر يف

ما بينت الص راع ك مواقف حدوث يف دور ذلا اإلداريُت بُت ادلدرسة يف االتصال كفاءة ضعف أن   الت نظيمي،كما
قاسيمي  ، دراسة (2006العتييب ) (، دراسة2007العتييب ) ( ، دراسة2013)العويوي   دراسةكل من 

 (.1989دراسة غريب)،(1993(، دراسة براحيل  )1994(، دراسة النمر )1997الشريف )دراسة  (، ،2005)
 ادلستخدمة الص راع إدارة عبابنة أن أسلوب التف ادي أو الت جن ب هو أكثر أساليب (1996يف حُت بينت دراسة)

 . العمداء قبل من
 ساصح احلانيح :ذّاتمح ًانساصاخ انضًّوثيّه فيما يهي أًخو االختالف ًاالتفاق تني انذّ

 أًخو االختالف -أ
 نظيمىراع الت  عامل مع الص  على أساليب الت   خصية للمبحوثُتات الش  ز على أثر ادلتغَت  ترك   مل راسة احلاليةالد  -
نظيمى  وعالقتها ببعض راع الت  عامل مع الص  أساليب الت   على رصد تواليت ركز  ابقة راسات الس  معظم الد  ك

 ة .ل العلمي ، اخلربة ادلهني  نس ، العمر ، ادلؤه  ات  مثل اجلادلتغَت  
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 من دراستها تنوعت عي نات ادلستجيب،كما لنوع تبعاً  ىخر أل دراسة من الس ابقة الد راسات ناتعي   تباينت لقد-

 ورؤساء باجلامعات، الت دريس هيئة الط لبة،والط البات،وادلعل مُت،وادلعل مات،وادلديرين،وادلديرات،واإلداريُت،وأعضاء
 .وادلوظ فُت األقسام،

 الد راسات فيها طب قت اليت   البيئات تنو عت الت طبيق، حيث بيئة يف الس ابقة الد راسات مع احلالية الد راسة ختتلف -
  . زلل ي ةو وعربي ة  أجنبي ة بيئات بُت ما الس ابقة

 تناولت الت عامل مع الص راع الت نظيمي من أوائل الد راسات اليتيعترب -يف حدود علم الباحث-الد راسة احلاليةرلال  -
م  يف نظر الباحث هم األقدر  بوية بوالية أدرار  واختيارها عي نة ادلديرين للت عرف على أرائهم  ألهن  يف ادلؤس سات الًت 

 نظيمية لتطويرها.على وصف واقع شلارستهم ألساليب الت عامل مع الص راعات الت  
 . الباحثُت ألهداف تبعاً  هدافهاأ يف الس ابقة الد راسات اختلفت -

 أًخو االتفاق:-ب
 التنظيمية هو أسلوب الص راعات الت عامل مع يف ادلتب عة أبرز األساليب أن   على الد راسات رلمل اتفقت           

ة العاملُت إحساس من الت قليل إىل والذي يؤد ي استخدامه والت كامل الت عاون  رجعوي ، كبَت حد   إىل الص راع حبد 
 الن ظر وجهات من العديد بعرض والس ماح ادلفتوح احلوار إجراء أساسي ة بصفة ادلدير اعتماد إىل ذلك يف الس بب

دراسة الش ريف  ،(1995)دراسة زايد ،  (2000هانكُت وسيستون ودي) دراسة وقد بينت هذا كل  من ادلتعارضة
 .(2006العتييب )دراسة  ،(1997)

بوية. بًتكيزهاالدراسات السابقة  ع معظمم الد راسة احلالية تتفق -  على  الص راع  يف ادلؤس سات الًت 
الد راسة احلالية يف أهدافها مع جل  الد راسات الس ابقة من خالل تقاطعها مع اذلدف الر ئيس  وادلتمث ل يف  تتفق -

 معرفة واقع استخدام  أساليب التعامل مع الص راعات الت نظيمية.
للد راسة دون الت عرض  العام اذلدف حيث من (2000هانكُت وسيستون ودي) دراسة مع يةاحلال الد راسة تتفق -

 ألثر اخلصائص الش خصية والوظيفية دلبحوثي الد راسة احلالية.
درجة تطبيق كل  أسلوب من أساليب الت عامل مع الص راعات الت نظيمية حيث جاءت أساليب) الت عاون  -

العويوي   ،( 2008) القصيمي دراسة (،2007العتييب ) دراسةدراسات أخرى ك والت جن ب والت نافس( متوافقة مع
(2013). 
منوذج طوماس وكيلمان(  (معظم الدراسات السابقة تناولت مخس أساليب للتعامل مع الصراع التنظيمي -

 : ي ظيمي وهراع التن  عامل مع الص  اليت تناولت أربع أساليب فقط للت   ،(2006) باستثناء دراسة قطيشات 
فق يف تناوذلا ألساليب راسة احلالية تت  ا فالد  ذوهب. االسًتضاء وأخَتا بجن  عاون  ،الت  ،الت   وفيق ،ادلنافسةالت   أسلوب

  ،(2007العتييب ) دراسة ،(2000هانكُت وسيستون ودي) دراسة من راع  مع كل  عامل مع الص  الت  
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( والاليت اقتصرن على ثالثة 2013عويوي  )ال دراسة(2009) السفياين دراسة ،(2008) القصيميدراسة -

 أساليب للتعامل مع الصراع) منوذج بيكر ( وهي : ) الت عاون والت جن ب والت نافس(
 ادلالئم باعتبار  ادلنهج الوصفي للمنهج استخدامها يف الس ابقة الد راسات مع احلالي ة الد راسة هذ  تت فق -

 اإلنساني ة للد راسات
 وهي ادلتوس طات ادلستخدمة اإلحصائية ادلعاجلات يف الس ابقة الد راسات مع أيضا تت فق كما -

 . ادلعيارية احلسابي ة،واالضلرافات
 .راسةللد   وادلقابلة كأداة اإلستبانة استخدام الس ابقة يف الد راسات مع احلالي ة الد راسةتتفق  -
 ( ، دراسة1993اطمة الزهراء براحيل  )دراسة ف  (،1989دراسة علي غريب) مع كل من احلالي ة الد راسة اتفقت -

ا أجريت يف اجلزائر. التطبيق من، يف بيئة (2009) نقبيل  راسة،د( 2005قاسيمي )  ناصر   حيث أهن 

 اصتفاد انثاحث مه ىزه انذساصاخ مه خالل : -د

 حتديد مسار الباحث يف اختيار رلموعة من االختيارات ادلنهجية: -
 تصويب اإلشكالية .-
 الفرضيات بشكل دقيق .صياغة -
 رات اليت ديكن قياسها يف ادليدان .حتديد ادلؤش  -
 اختبار ادلنهج واألدوات . -

  فسَت. حليل والت  تكوين رصيد نظري مساعد على الت   -     

  :ساصح انذّ صؼٌتاخ   - ساتغ ػشش

ظري ة أو يف مرحلة مجع البيانات ال ختلوا أي دراسة علمي ة من صعوبات تواجه الباحث سواء يف مرحلة الد راسة الن  
قد واجهتنا صعوبات متعد دة وخاص ة  وولكن  الباحث حياول بشىت  الط رق التغل ب عليها،  –ال دراسة ادليداني ة  –

 لد راسة ادليداني ة :با القيامعند 
يطرة فيما يتعل ق بتسريع إن  من أهم  الص عوبات اليت واجهت الباحث هو اإلطار الز مٍت احملد د والش عور بعدم الس   -

ة ادلتاحة  إجابات أفراد العين ة وإكمال الط باعة واصلاز عملية الت حليل اإلحصائي ضمن زمن يتناسب مع ادلد 
 للد راسة 

واجهتنا كذلك صعوبات منهجي ة كثَتة أبرزها كيفي ة التصر ف يف ادلعلومات اليت  حصلنا عليها وتبويبها عرب  -
 يار احملاور األساسي ة اليت ديكن يف ظل ها تناول هذا ادلوضوع.فصول البحث، وكذلك اخت
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 ة أن  هذا البحث موج ه لالنتقاص من دورهم. حساسي ة ادلوضوع واعتقاد بعض ادلديرين خاص   -
واليت ديكن الر كون إليها دلقارنة نتائجها مع   -حدود علم الباحثيف -ندرة الد راسات اجلزائرية ادليداني ة الس ابقة -
ائج الدراسة احلالية  وعلى الر غم من أن ذلك يعد  ميزة للد راسة احلالية إال  أن  غياب أو ندرة هذ  الد راسات نت

 .أد ى إىل قل ة حاالت ادلقارنة 
  راسة ادليدانية.ل للقيام بالد  التنق  ة القاهرة صع بت عملية روف ادلناخي  شساعة مساحة الوالية والظ   -
 



 

 الثاني  لفصلا        

 التّنظيمي ماهية الصّراع            

    ملساوقح املفاهين ا و  راعهفهىم الصّ - أوال

 هفهىم الصّراع .1

 زاعهفهىم النّ .2

 نافسهفهىم التّ .3

 هفهىم االختالف .4

 التنظيوي راعالصّ طثيؼح -ثانيـــــا 

 التنظيوي راعخصائص الصّ .1

 راعهستىياخ الصّ .2

 التنظيوي راعالصّهسار  -ثالثـــــا 

 التنظيوي راعالصّأسثاب  .1

 التنظيوي راعالصّهراحل  .2

   التنظيوي راعالصّ ثار آ .3

 التنظيوي راعؼاهل هغ الصّأسالية التّ -راتؼــــا  

 للتّؼاهل هغ الصّراع التنظيوي الفؼّالحاألسالية  .1

 للتّؼاهل هغ الصّراع التنظيوي لحاالفؼّاألسالية غري  .2

 الؼىاهل املساػدج ػلى جناح التؼاهل هغ الصّراع التنظيوي .3

 تقيين أسالية التؼاهل هغ الصراع التنظيوي .4
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 تعريفبدءا من ،ماىية الّصراع بل يف متمثّ  راسةللدّ  ظرمالنّ  اإلطارؿ من طر األكّ الشّ   اينالثّ  الفصل يشمل          
التطّرؽ إذل طبيعة الصراع من  ثّ  ،همبين الفرؽ ،ك ؼاالختبل نافسالتّ  زاع ككالنّ   كادلفاىيم ادلساكقة مفهومو ك راعالصّ 

 إذل باإلضافة ، آثارهراع مركرا  بأسبابو كمراحلو ك احلديث عن مسار الصّ  ّ ث  خبلؿ خصائصو كأنواعو كمستوياتو
  ب.جنّ التّ ، نافسالتّ  ، عاكفالتّ  : تشمل اليت ك راعالصّ  ات كأساليب الّتعامل معآليّ 

    دلغبًقخ ادلفبىٌْ ا ً  شاعاىصّ رؼشّف -الأًّ
ظائف ّل من أعّلها ما يتعّلق بإمكانية كجود أبعاد أك ك الّصراع من الّنقاط اجلوىريّة، كلع تعريفالوقوؼ على         

فهـو الّصراع  دل ادلساكقةرفع لذالك الّلبس كالّتداخل ادلفاىيمي لتلك ادلفاىيم  للّصراع، كما يرتبط بذلك من
 إخل...كالّتنافس ،كالّنزاع، كاخلبلؼ.

د اغلايب كاآلخر سلّّب الّف الّصراع ليس شّر عند الّتطّرؽ دلوضوع الّصراع ؽلكن التمييز بُت بعدين اثنُت ، كاح    
الّصراع فمرّد زلّتما كما أنّو ليس صفة مبلزمة للطبيعة البشريّة. كإذا كاف من العسَت  إدراؾ اجلانب االغلايب من 

د االغلايب العاـ ذلذا ادلفهـو يف عقولنا كاستقرار  مفاىيم الّتدمَت كاالستغبلؿ يف أذىاننا أّما الّبع ذالك إذل االرتباط
عندما تكوف  "يف أّف الّصراع يساىم داخل اجلماعة يف  إقامة االتساؽCoser    "كوزر " فيشَت كما ذكر ذلكّ 

اجلماعة مهّددة بادلشاعر العدائّية كادلتعارضة مع أعضائها ، كتتوّقف فائدة الّصراع يف ربقيق الّتكّيف الّداخلي على 
 (1)بناء االجتماعّي الذم يظهر داخلو الّصراع .ظلط ادلسائل ادلتصارع عليها، كظلط ال

كىف ىذا االذباه، فإنو ؽلكن الّتأكيد على بعض ادلنطلقات األساسّية اليت تسهم يف دعم االذباه ضلو تعظيم     
 األبعاد اإلغلابّية للّصراع ك أىم تلك ادلنطلقات ىي:

قادركف على  -كانوا كال يزالوف-ة البشريّة فالبشرالّصراع ليس شرّا زلتّما ، كما أنّو ليس مسة مبلزمة للطبيع-
 الّتعامل مع نزاعاهتم إلغلاد احللوؿ ذلا.

أثناء تعامبلتنا اليومّية يسعى كّل مّنا لتلبية رغباتو كمصلحتو على مصلحة األخر ، كال يتأتّى ذلك إاّل من خبلؿ  -
 ذل تبادؿ مقنع ػلّقق الّتوافق بدؿ الّتصادـ.تقدًن تنازالت من احد األطراؼ ،كمن خبلؿ توّصل أطراؼ الّصراع إ

بسبب الّتفاعل  ادلنّظمات من منّظمة منها زبلو ال ظاىرة على ضوء ما سبق، ؽلكن الّتأكيد على أّف الّصراع
 يؤّدم قد  العمل بيئة ىذا الّتفاعل يف أفّ  غَت ، ادلنشودة األىداؼ لتحقيق بعض مع بعضهم العاملُت ادلتبادؿ بُت

 يكوف تنافسي بأنّو"كضع الّصراع "ىافالدّ  "عرّفت فقد. الّصراع حدكث إذل االختبلؼ كمن ّث  أك عارضالتّ  إذل
 ػلصل أف يف طرؼ كلّ  كيرغب ادلستقّلة ادلراكز على احلصوؿ إمكانية للّتعارض يف مدركُت الّصراع أطراؼ فيو

 (2)اآلخر" الطّرؼ رغبة مع يتعارض ادلركز الذم على
مطالعتنا ألدبّيات الّدراسة  لفت انتباىنا أّف بعض األدبّيات الّلغويّة كالعلمّية  يف بعض األحياف   أثناء          

كغَتىا،كقد استعملت  كاالختبلؼ اخلبلؼ كالّتنافس، الّنزاع راع كادلفاىيم ادلرتبطة بو مثلزبلط بُت مفهـو الصّ 
                                                 

(1)
 167ص ،1984 ،، مصرالقاىرة ادلصرية،الكتب  ، دار2ط ،علم االجتماع :النظريات الكالسيكية والنقديةأمحد زايد،  -

(2)
 150 ص ،1992 ألردف،ا عّماف، الصفدم، مطبعة ،1ط ، لاألعما ماتمنظّ  نظريات الدىاف، أميمو  -
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م بوجو عاـ بتواضع مفهومها الّصراعي مقارنة دبفهـو الّصراع ىاتو ادلفاىيم للّداللة على الّصراع بالرغم من أّّنا تّتس
ض احلاصل يف الّتداخل ادلفاىيم لنزع الّلبس كالغمو  ىذهكمنو كاف لزاما أف نقـو ابتداء بالّتمييز بُت 

 وسيولوجي على ادلفهـو  الّصراعي.السّ  بغة كالطّابعأيضا من إضفاء الصّ  كلنتمّكن،ادلفاىيمي

 اىّصّشاع  : (1

  اع ىغخ :شاىصّ - أ

الّتحديد االشتقاقي لكلمة  " كمنو فافّ (1)" َأفَّ اْلصَّرعَ ىَو الَطرْح باأَلْرض البن منظورجاء يف لساف العرب " 
 .(2)الّصراع يف الّلغة العربّية " ُىَو اْلنَزاعُ َكاخلَصاـُ  َكاخلبلُؼ كالّشقاؽ" 

 نزاع الّصراع كيعترب "تضارب" أك "خالف" أك "نزاع" نّوأ على العربية الّلغة قواميس يف الّصراع كما يعّرؼ     
 إذل للّتوصل ضركريان  شرطان  اخلصم ىزؽلة كتعترب .كاحد ىدؼ أجل من أفراد كمجاعات بُت كمقصود مباشر
كذلك  "كتعٍتle chocكاليّت تعٍت الّصدمة" "conflit" تينيةالبلّ  مصطلح مأخوذ من الكلمةراع الصّ .  (3)اذلدؼ

"la lutte "(4)أم الّصراع ادلفتوح كأحيانا ادلسّلح" . قتاؿ"ال  
 to تعنياف التينيتُت كلمتُت من اشتق قد ادلصطلح ىذا أف لوجدنا ،فظياللّ  تركيبو حبسب راعالصّ  فناعرّ  إذا       

striche "" "to gether" .  ادلتنافسُت، أحد سول إليو يصل أف ؽلكن ال معُت، ىدؼ ربقيقهبما  كيقصد 
 االتفاؽ عدـ على تُدؿ كىي القوة، باستخداـ معان  التضامن تعٍت اليتك  ىي "conflicts"التينية كلمة يف كرُِكب
 غةباللّ  "conflict"ك,بالفرنسية "conflit"مصطلح يقابلو بالعربية زاعأك النّ  راعكالصّ  .اخلبلؼ أك التعارض أك التنافر

 تًتمجها اآلخر كبعضها راعبالصّ  "conflit" اصطبلح ت تًتجمالكتابا بعض أفّ  إذل باإلشارة اجلدير فمن .االصلليزية
 .(5) زاعبالنّ 

كما عّرؼ الّصراع يف قاموس علم االجتماع بأنّو :عملّية اجتماعّية كموقف ػلاكؿ فيو طرفاف أك أكثر ، سواء كانوا 
 .(6) , كعرقلة اآلخرين " مكمصاحله مأىدافه واأفرادا أك مجاعات أف ػلققّ 

 .(7) "معُّت  ىدؼ أجل من البعض، بعضهم مع األفراد فيو يتنازع ينشاط كلّ " :بأنّو ضاو أيعرّف كما
 

                                                 
(1)

 .33ص ،1997لبناف،  بَتكت, ادس,السّ  مجشر, كالنّ باعة , دار صادر للطّ 1 ط ,لسان العرب, بن منظورا  -
(2)

 . 12, ص2112, ديواف ادلطبوعات اجلامعية,اجلزائر,1, طالكائن في المجتمع الّصراع في المؤّسسات وجه من أوجه العنفحجيلة رّحارل,   -
(3)

،  اجلامعية ادلعرفة دار ،1ط، لطالب قسم االجتماع االجتماعية العلوم مصطلحات في المرجع ، ،الّسيد عبد العاطي السّيدرزلمد ،سامية زلمد جاب زلمد علي  -
 .82 ص ، 1985  ،اإلسكندرية

(4)
 .9, ص2114 اجلزائر, ديواف ادلطبوعات اجلامعية, ,1ط, دراسات نظرية وتطبيقية :سوسيولوجيا المنظمات  يمي,ناصر قاس  -

(5)
 ماجستَت غَت ، رسالة "ة المنتخبة بوالية األغواطعبية المحليّ دراسة حالة المجالس الشّ  :ة المنتـخبةراع في الهـيئات المحـليّ تحلـيل سوسيـولوجي للـصّ "،بن عوف  الزُّبػَت  -

 .143، ص2112 م مرباح، كرقلة، اجلزائر،جامعة قاصد ة،ة كاالجتماعيّ ة العلـو اإلنسانيّ يّ ة، كلّ منشورة، قسم العلـو االجتماعيّ 
(6)

- E.Williemas, Dictionnaire de Sociologie, Adaptation française par Armand Cuvillier,2 
ème

 Éd, librairie 

Marcel Rivière et Cie, Paris,1971,p.62. 
(7)

 74ص ،2116 دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، ,د ط ،قاموس علم االجتماعزلمد عاطف غيث،  -

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%88%D9%86%2C+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8F%D9%91%D8%A8%D9%80%D9%8A%D8%B1
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%88%D9%86%2C+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8F%D9%91%D8%A8%D9%80%D9%8A%D8%B1
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  اىصّشاع اصطالحب : - ة
معُّت  ضغط شلارسة عن الّناتج االتفاؽ عدـ أك الّنزاع أك اخلبلؼ عملّية إذل عاّمة بصفة الّصراع مفهـو يشَت     
 الباحثُت ادلفّكرين ك نظر كجهات باختبلؼ تعريفو ؼلتلف دق الّصراع مفهـو أفّ  إالّ  ، مجاعيّ  أك فردمّ  جانب من
 : يلي ما الّتعريفات ىذه من ك
 "Ibn Khaldoun"    "خلدون ابن"-

 الذم األساس أفّ  :"ىي خلدكف، ابن ربليبلت من استخلصها نتيجة إذل "الجابري عابد محمد"ادلفكر خلص
 يبدكا كىكذا اؿ،الفعّ  ئيسيالرّ  العنصر ادلعاش أمور فيها لتشكّ  يّت ال ادلشًتكة ادلصلحة ىو ةالعصبيّ  ابطةالرّ  عليو تقـو
 ةسيكولوجيّ  كمظاىر ةمعنويّ  امتيازات من بو عيتقنّ  اشلّ  غمالرّ  على كاضحة ةاقتصاديّ  صبغة ذك العصّبّ  راعالصّ  أفّ 

 .(1) "ةكاجتماعيّ 
 ": Auguste Comte""كونت أوغست"-
 ظاـالنّ  على كاافظة االستقرار لتحقيق عيكالسّ  .قديةالنّ  السلبية دلواقفا اك النزعات تبٍّت  عدـإذل  كونت دعى 

 كاإلصبلح جديدكالتّ  َتّتغيال يف ورةالثّ  ألسلوب ان كليّ  رفضو بعد األفضل إذل كتطويره كإصبلحو االجتماعي
 اّنيار مانعتربىا بقدر اجملتمع لبناء  كسيلة ليست ورةالثّ  أفّ  ":قاؿ عندما كونت دهحدّ  ما كىذا االجتماعي،

 .(2)األكذل رجةالدّ  من أخبلقي
  " Durkheim Emile هايم"،"دورك اميل" - 

 وأنّ  كيعتقد ةطبيعيّ  كلسيت ةشاذّ  حالة وأنّ  كيرل كليةن  راعالصّ  ينكر ال سيموف ساف بفلسفة رادلتأثّ  دكركاًن رتصوّ  إفّ 
 .لؤلفراد بيعيةالطّ  القدرات مراعاة عدـ من ينشأ

 اسالنّ  بتعليم اجملتمع يف راعالصّ  حلّ  يتمّ  اكاظلّ  ة،راعيّ الصّ  ظريةالنّ  يف الوضع ىو كما جذريان اجملتمع  تغيَت يتمّ  ال
 على االعتماد من دكركاًن لنظرية طبقان  ىنا مفرّ  كال االجتماعي، للكائن ادلختلفة الوظائف بُت كالتنسيق ظاـالنّ 

 ة،وسيومهنيّ كالسّ  ةاالجتماعيّ  الفئات سلتلف بُت العمل سيملتق األخبلقي األساس مينظّ  الذم االجتماعي بطالضّ 
 ماسكللتّ  اجملتمع أداةّ  ىو دكركاًن عند كالعقاب بطفالضّ  معركؼ ىو ككما اس،للنّ  بيعيةالطّ  القدرات سلتلف كبُت
 مَتالضّ  على كاالعتداء كاالنتحار كاجلرؽلة راعالصّ  مثل االجتماعية األمراض ظهور كمنع االجتماعي، ضامنكالتّ 

 .(3)للمجتمع اجلمعي العقل أك اجلمعي
 
 

                                                 
(1)

 .177ص ،س.ب ،تبَتك ، العربية الوحدة دراسات مركز ،8ط ،ولةوالدّ  ةالعصبيّ  : خلدون ابن فكر اجلابرم، عابد زلمد -
(2)

 .129-128ص  ، ص2113ة، مصر، اإلسكندريّ  ة،، دار ادلعرفة اجلامعيّ 1ج ،، د ط: النظريّة الكالسيكية ظرية في علم االجتماعالنّ  عبد الرمحن، زلمد عبد ا -
(3)

 .129ص ,1991ليبيا،  ،طرابلس ادلفتوحة، اجلامعة منشورات ،1، طةاالجتماعيّ  ظريةنّ ال ، اتاحلوّ  على -
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 ":Georg Hegel "،" هيجل  جورج "-
 عملية خبلؿ من ،اجملتمعات خبلذلا من تتقدـ اليت اآللية ىي راعاتكالصّ  التناقضات أفّ  يرل فنجده "هيجل "اأمّ 

 قول ظهور إذل عارضالتّ  ىذا ميؤدّ  متعارضتُت، تُتقوّ  تنافس إذل تشَت كاليت(. األفكار نسق تصادـ) ديالكتيكية
 .(1)كحده راعالصّ  طريق عن قيتحقّ  ـقدّ التّ  أفّ  إذل "ىيجل" كذىب .بينها االحتداـ ذلذا نتيجة جديدة

 :"Max Wiber"  "ماكس فيبر"يرل  -
أكثر من أّف الّصراع يعرّب عن "عبلقة اجتماعّية ذلا عّدة دالالت كأكجو منها الّتعبَت عن الّتعارض كالّنزاع كالكفاح 
  .(2)الّتعبَت عن الّتعاطف كاجملاملة ألنّو يف احلالتُت يوّجو األفراد تصرفاهتم كسلوكياهتم بالّتناقل من كاحد آلخر"

 Karl Marx"9"  راعماركس والصّ  كارل-

 :بقولو ربيّعك "يادقتصاا ددا تبقالّطا اعفصراجملتمع  يف اعرلّصا صلأ ةّيدالقتصاا تلتناقضاا يعترب "كسرفما

 .(3) "  ةّيدالقتصاكا ةّيدّ دلاا ملالعوا نتيجة ىو جتماعّيا بنقبلا ّلك"
 : "Keneth Boulding ""كينث بولدينغ"أما  -

 ادلراكز على احلصوؿ يف إمكانّية للّتعارض مدركُت الّصراع أطراؼ فيو يكوف تنافسيّ  بأنّو " كضع"فيعّرؼ الّصراع 
 .(4) اآلخر" رغبة الطّرؼ مع يتعارض الذل كزادلر  على احلصوؿ يف طرؼ كلّ  كيرغب ادلستقبلّية،

 ": March & Simon"  "مارش وسيمون"كيعرؼ 
 .(5)أك تعّطل يف عملية ازباذ القرارات حبيث ذبد ادلنّظمة صعوبة يف اختيار الّبديل" اضطراب"بأنّو  راعالصّ  
 : "كوزر"عّرؼ  كما 
ادرة حيث يعمل األضداد إذل ربييد ة ك ادلوارد النّ ة ك القوّ عي حوؿ ادلكانكفاح حوؿ القيم ك السّ "و راع على أنّ الصّ  

 .(6)"أعدائهم ك القضاء عليهم
بأنّو العملية اليت تبدأ عندما يرل أك يدرؾ أحد األطراؼ أّف الطرؼ  " :الّصراع  "طوماس وكيلمان"كعرّفا كّل من  

 (7)." اىتماماتو ػلبط أف كشك على أك ػلبط أك يعيق األخر 
 : بأنّو اموس علم االجتماعق وفكيعرّ 

إذل  لا للتوصّ خلصم شرطا ضركريّ انزاع مباشر مقصود بُت أطراؼ ك مجاعات من أجل ىدؼ كاحد ك تعترب ىزؽلة "
 .(8) "اذلدؼ

                                                 
 

(1)
 .149ص ،مرجع سابق ،تااحلوّ  على -

(2)
 Weber. Max, Economie et Société ,Plon, Paris,1971, p.24. 

 (3)
 .251-251 ص ص ،2119 ،16 ع،ئراجلز، اعنابة، جامعة ،صلاولّتارللة  ،وسيولوجي"لّساحلقل ا إطارتماعي يف الجاع ارلّصة اة لظاىرمعرفّياءة "قر، موسىش حلر -

(4)
 .363ص  ,2113 ,عّماف, األردف دار كائل, ,6, طمات األعمالنظيمي في منظّ لوك التّ السّ , زلمود سلماف العمياف -

(5)
 Jean-Joseph Moisset et autres,  La gestion des Ressources Humaines pour la Réussite Scolaire, Presses de 

l’Université de Québec, Québec, 1997, p.191. 
(6)

 .363ص  ,مرجع سابقزلمود سلماف العمياف,  -
(7)

,كالثّ بية مة العربية للًتّ , ادلنظّ ربويةمعجم مصطلحات الحكامة التّ  خيّب كآخركف,د الشّ يّ علي السّ   -  .58, ص 2112, باط, ادلغربالرّ  قافة كالعلـو
(8)

 .73ص ، مرجع سابق زلمد عاطف غيث، -
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 :وأنّ الّصراع على  "محمد حسين العمايرة"كيف نفس الّسياؽ يعترب 
سجاـ داخل األفراد أك فيما بينهم أك داخل "حالة تفاعلّية تظهر عند عدـ االتفاؽ كاالختبلفات أك عدـ االن

 . (1)اجلماعات أك فيما بينهم" 
 :و نّ أ راع عل الصّ  "ثابت عبد الرحمن إدريس "كعّرؼ 

ن صورة من صور العداء ك عادة ما تتضمّ  مات ك اليتّ فة يف ادلنافسة بُت األفراد ك اجلماعات أك ادلنظّ حالة متطرّ "
ظر كجهات النّ  اتفاؽفاعل ك ينتج عنها عدـ و صورة من صور التّ فو البعض على أنّ يعرّ  غبة يف األضرار ، كماالرّ  ادبرّ 

ة تعوؽ أك سبنع ارل ربدث أثار ضارّ يف األنشطة ك ادلمارسات ك بالتّ  االنسجاـأك القيم أك عدـ  األىداؼأك 
جل إفساد جهود أا من شخص م  بو د يقـو راع عمل متعمّ الصّ  مة من ربقيق أىدافها بفعالية ك ذلك أفّ ادلنظّ 

ب يف عدـ باإلحباط كتتسبّ  شكل من أشكاؿ اإلعاقة اليت ؽلكن أف تؤدم إذل شعوره  باستعماؿشخص أخر 
 .(2) "قدرتو على ربقيق أىدافو ك مصاحلو 

 كقد عّرؼ أيضا بأنّو :
اشرة مرتبطة دبحيط "نتيجة دلعارضة كاختبلؼ يف اآلراء أك ادلصاحل , أك االعتبارات بُت طرفُت ذلم عبلقات مب 

 .(3) عملهم ،حبيث يعمل كّل طرؼ على عرقلة الطّرؼ األخر للوصوؿ إذل ربقيق األىداؼ"
 أك األفراد ػلاكؿ طريقها عن اليّت  العملية تلك إذل عاـ يشَت بوجو راعالصّ  مفهـو أفّ  "لطفي إبراهيم طلعت"يرل 

 طريقها عن اليّت  ةالعمليّ  إذل يشَت راعالصّ  أفّ  أم منافسيهم، من صالتخلّ  أك ررالضّ  إحلاؽ أك ربييد اجلماعات
 عن كإبعادىم ادلعارضة، اجلماعات أك األفراد من غَتىم على الفوز أك وؽالتفّ  كاجلماعات األفراد بعض ػلاكؿ

 .(4) طريقة شلكنة ةبأيّ  ادلنافسة
 أّّنا تتضّمن الّسابقة الّتعريفات من يّتضح أنّو إالّ  ، الّصراع تعريف حوؿ الّنظر كجهات تباين من الّرغم على ك

جرّاء كجود أطراؼ يف موقف  نتيجة ربدث عملّية اجتماعّية الّصراع أفّ  ىو أعّلها لعلّ  ك ، ادلشًتكة ادلفاىيم بعض
 إذل يؤّدم شلّا ادلشًتكة، ادلوارد آلّية  توزيع  تتخلخل أك قيمهم تتباين أك تفاعلي ديناميكي تتعارض مصاحلهم 

 .اإلعاقة ك بالّتعارض ظيمي طبيعي يّتسمتن سلوؾ ظهور
نظيمي ىو تلك راع التّ الصّ  مايلي :كعرّفو ناصر قاسيمي   الذملّصراع الّتنظيمي اكسنأخذ بتعريف          
تكوف بُت فردين أك  اليتنظيم ك التّ  يف ركرمفاعل االجتماعي الضّ اذبة عن عملية التّ النّ  ةالدينامكيالوضعية 

مسي، ك لكل صراع تنظيمي أطرافو كدكافعو ك الرّ  مسي أك غَتادلستول الرّ  يفأك أكثر  أكثر أك بُت مجاعتُت
 .نظيملبية على التّ كسائلو ك نتائجو اإلغلابية أك السّ 

نظيم التّ  يوجدىا شخص أك أكثر أك مجاعة أك أكثر أك حىت اليت استقرار وتر ك البلك يعٍت أيضا حالة التّ 
                                                 

(1)
 . 24ص  ,2112 األردف, اف،عمّ  كالطباعة، كالّتوزيع للنشر ادلسَتة دار ,3ط  ،المدرسية اإلدارة مبادئ زلمد العمايرة، حسن -

(2)
 .354-353ص ص  ،د.س مصر، ,شمسمكتبة عُت ال،  د.ط ة،اإلعالن و العالقات العامّ ثابت عبد الرمحن إدريس،  -

(3)
 Sekiou.Blondin.Fabi.Bayed.et autres, Gestion des Ressources Humaines,2

ème
 éd., Boeck ,Québec , 

Canada,2001,p.796 

 
(4)

 .101ص ،1996 ،مصر غريب, دار ,1 ، طناعيالصّ  االجتماع علم، لطفي إبراىيم طلعت -
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 يفتعترب نادرة  اليت ةية ك ادلعنويّ لطة ك االمتيازات ادلادّ وصوؿ إذل مصادر السّ ال يفطرؼ  ذاتو بسبب رغبة كلّ 
عليمات ك ادلشاعر تناقض التّ  سيَت ك بسببحكم ىف عملية التّ نظيمي عن التّ نظيم، كبسبب عجز البناء التّ التّ 

ا ينعكس سلبا أك كف شلّ عااذباىهم ضلو التّ  راع أكثر منكسوء العبلقات ك بسبب غلبة اذباه الفاعلُت ضلو الصّ 
 (1)نظيمإغلابا على فعالية أداء التّ 

 رؼشّف ادلفبىٌْ ادلغبًقخ ىيّصشاع : (2

 :اىنّضاع ٍفيًٌ .1

يعترب الّنزاع من أبرز ادلفاىيم ادلشاهبة للّصراع شلا خلق التباسا كغموضا ،كمرّد ذلك إذل اجلانب الّنظرم  كإشكالية 
غتُت الفرنسية كاالصلليزية ،إذل الّلغة العربّية، شلّا خلق أّكؿ ربّد أماـ باللّ  "Conflict"أك "conflit"ترمجة مفهـو 

 الباحث فيما ؼلّص الّتمييز بُت ادلصطلحُت . 
، إذ يرل بأّف الّتنازع ىو ''لسان العرب''سبييزا بُت الّصراع كالّنزاع، يف معجمو  "ابن منظور"لقد قّدـ       

هم نزاعة ، أّما الّصراع كادلصارعة فيداّلف على اجملاهبة احلاّدة حيث على كاحد الّتخاصم ،كتنازع القـو اختصموا كبين
 .(2) أف يصرع اآلخر

يعّرؼ النزاع يف دكائر ادلصادر الّلغوية بأنو " إعطاء أسباب أك حقائق لتأييد أك معارضة شئ ما"، أك أنو ك 
 .(3)"ادلناقشة" ، أك اجملادلة، أك السجاؿ حوؿ شئ ما أك خبصوصو"

مييز إذ تعترب أّف الّصراع ينطوم على ''جداؿ عنيف'' أك كما تأخذ العديد من ادلوسوعات األجنبية هبذا التّ 
''كفاح ضّد الغَت،" يف حُت يشَت الّنزاع إذل ''االختبلؼ'' أك ''الّتعارض'' أك''الّتنافس يف األفكار،'' كىذا يعٍت أّف 

 ؿ إذل صراع.الّنزاع ىو مرحلة سابقة للّصراع كقد ال يتحوّ 
كمن ّث، فإّف مقارنة مفهـو الّنزاع دبفهـو الّصراع توّضح أّف مفهـو األكؿ يشَت إذل درجة أقّل حّدة كأقّل مشوال يف 
االختبلفات عن الثّاين ، كأنّو قد ؽلكن احتواؤه كالّسيطرة عليو من كجود تعارض يف القيم أك ادلصاحل حبيث تشعر 

الّصراع ال يكوف فقط متوّرطا  ها غَت متوافقة من جانب. كما أّف كبّل من أطراؼمعو أطراؼ الّصراع أّف أىداف
بصورة أك بأخرل يف ادلوقف الّصراعى، كلكّنو أيضا يكوف مهتّما من جانب آخر باستثمار ىذا ادلوقف الّصراعى 

قد ؽلكن احتواؤه ربقيق الفوز كالنصر، أك على األقّل حىّت ال ؼلسر. كأنّو  من خبلؿ الّتصعيد، كذلك هبدؼ
 .(4)كالّسيطرة عليو كمنع انتشاره 

                                                 
 .11ص ،مرجع سابق، ناصر قاسيمي -(1)
(2)

 .141ص ،مرجع سابق ،ابن منظور  -
(3)

 .256، ص 1988 ،، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرةليو اون الدراعات الدولية: دراسة في سياسات التعّ ، إدارة الصّ السيد عليوه -
(4)

 .43ص ، 3،1997ع،مصر أسيوط، جامعة ،ستقبليةم دراسات رللة "، كاألنواع األسباب ة،ظريّ النّ  األصوؿ يف راعالصّ  مفهـو ،"بدكم زلمود منَت -
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يبدك إذف، أّف مفهـو الّصراع أكسع من مفهـو الّنزاع، مثل الّصراع احلضارم بُت اإلسبلـ كالغرب باإلضافة        
راع بعدا إذل الّصراع اإليديولوجي بُت ما كاف يعرؼ بُت ادلعسكر الّشرقي كادلعسكر الّغريب، إذ غالبا ما يتناكؿ  الصّ 

 إيديولوجّيا أك دينّيا أك عقائديّا.
نا من خبلؿ ما تقّدـ نبلحظ  أّف استخداـ ادلصطلحُت يأخذ ادلعٌت نفسو يف األدبيات الّلغوية كما أسلف           

كتضارب   مضامُت عديدةدبعاف ك *كالعلمّية كاالجتماعّية   الّسياسّية كالقانونّية كاإلداريةالذكر كؼلتلفاف يف األدبّيات 
 قافات , نزاع مسّلح ,نزاع حديدم..اخلادلصاحل , صراع احلضارات , صراع الثّ 

 .الّتنازع مفهـو استخدـ ابن خلدكف كاف كإف الّصراع، مصطلح يستخدـ ما فغالبان  الّسوسيولوجيا يف أّما
 بُت ثورم يف صراع يّتضح اعالّصر  استخداـ أفّ  صلد كالّنزاع الّصراع سوسيولوجيا يف للًتاث قراءتنا خبلؿ كمن     

  .اجتماعّية طبقات
 (الطّبقي كالّصراع ماركس كارؿ ت)أطركحا (La lutte des classes) ادثة ادلاركسّية ربليبلت يف أّما        

  .كاجتماعّية سياسّية مصاحل أجل من اجتماعّية كفئات شرائح بُت كنزاع الّنزاع، مفهـو فتستخدـ
 خبلؿ فمن ،(1)بالّنزاع يًتمجو اآلخر كالبعض بالّصراع يًتمجو للمفهـو فالبعض العربّية تالًّتمجا من فبالرغم

 الّصراع مصطلح تستبدؿ كوّنا يف الّتشابو ىذا لكيتمثّ ،بينها تشابو ىناؾ أف نبلحظ السوسيولوجية الّتعاريف
 أّّنما على دراستنا يف فهومُتىذين ادل سنتناكؿ األساس ىذا كعلى . داكاح ادلعٌت يبقى كلكن الّنزاع دبصطلح
 الّنزاع. مصطلح من بدالن  الّصراع مصطلح توظيف كالّتحليل الّتناكؿ يف الّتفضيل مع مًتادفُت،

 اىزّنبفظ: ٍفيًٌ .2

" نزعة فطرية تدعوا إذل بذؿ اجلهد يف سبيل التشّبو بالعظماء كالّلحوؽ هبم". "كتنافس القـو يف  يعٍت لغةالّتنافس 
 .(2)كتباركا من دكف اف يلحق بعضهم الضرر ببعض كشيء نفيس يتنافس فيو يرغب"كذا تنافسوا فيو 
 .(3)﴾َوفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴿كيف التنزيل العزيز

 ألفّ  ذلك ادلنافسة عن ؼلتلف الّصراع أفّ  حُت يف مًتادفُت، كيعتربعلا كالّصراع، الّتنافس بُت ؼللط من ك ىناؾ
 دكف ىدؼ لتحقيق تسعى ادلنافسة بينما إلعاقتو، كزلاكالت أفعاؿ يتضّمن كىو آخر، ضلو طرؼ موّجو الّصراع
عندما  كذلك صراع إذل ادلنافسة تؤّدم أف كؽلكن .كنشاطاتو أىدافو إعاقة بدكف الطّرؼ الثّاين ك شؤكف يف الّتدخل
 الّشائعات بثّ  أك قائق،احل تشويو أك الرئيس، لدل اآلخر بالّطرؼ بالوشاية تقًتف أك شريفة، غَت ادلنافسة تكوف
 .(4)كنشرىا اآلخر  ادلنافس ضدّ 
 كصوؿ يستهدؼ الّتنافس أفّ  اعترب من فمنهم كالّصراع، ادلنافسة بُت الّتفريق يف االجتماع علماء اختلف كقد

 حُت ادلتنافس، يف بالّطرؼ األذل إحلاؽ كبدكف منو، قسط أكرب على حصولو أك اآلخر، الغرض قبل إذل صاحبو
                                                 

(1)
 .149ص ،مرجع سابق ،بن عوف الزُّبػَت -

(2)
 .41-39ص ص ،مرجع سابق ،نظورابن م -

(3)
 .26سورة ادلطففُت : آية  -

(4)
 .23 ص ، 2007،األردف وزيع،كالتّ  شرللنّ  الفكر ، دارالمدرسي راعالصّ  إدارة استراتيجيات ، حسن العظيم عبد طو ، حسن العظيم عبد سبلمة -

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%88%D9%86%2C+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8F%D9%91%D8%A8%D9%80%D9%8A%D8%B1
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%88%D9%86%2C+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8F%D9%91%D8%A8%D9%80%D9%8A%D8%B1
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 فهي .ادليداف من إخراجو أك كلّية، معو ادلتصارع الّشخص على القضاء جانب ذلك إذل يستهدؼ ّصراعال أفّ 
 (1)اجتماعي" قتل " عملّية

 مكاف احتبلؿ إذل الفرد ميل ":أنّو على الفلسفي المعجم يف االجتماع علماء قبل من للّتنافس كصدر تعريف
 أشكاؿ من خاص شكل ىو .كالّتنافس"(2)كالوظائف ادلؤّسسات ُتب ككذلك األفراد، بُت ىذا الّتنافس كيقع غَته،

 من الوقت نفس كيقّلل يف ادلخّففة، صورتو يف الّصراع ػلقق إظلا تنافسياًّ، سلوكان  اإلنساف يسلك فحُت الّصراع،
 .(3)صراعات  شكل تأخذ اليت ادلنافسات حدة
للّصراع،ككظائفها  مباشران  غَت شكبلن  سبّثل األخَتة أفّ  إذل ذاىبان  ادلنافسة ك الّصراع بُت "SIMMELسيمل" فّرؽ كقد

اغلابية باستمرار أما الصراع فأىدافو يتحكم فيها أحد أطراؼ الصراع كقد تكوف كظائفو اغلابية أك سلبية أك كبلعلا 
 تناقضافم طرفاف يبذذلا قد اليت ادلتوازية اجلهود تلك إذل لئلشارة مصطلح الّصراع نستخدـ ":يقوؿ حيث (4)معا 

 .(5)كاحد" شيء على للحصوؿ
ادلنافسة كالّصراع يف كوف األخَت يستخدـ القّوة  كالعنف لتحقيق األىداؼ  بُت االختبلؼ ربديد ؽلكن كبالّتارل

 .على عكس ادلنافسة اليّت تسعى إذل ربديد األىداؼ بطريقة كاعية دكف استخداـ العنف  

  :االخزالف ٍفيًٌ .3
خالف، كما أّف االختبلؼ مصدر اختلف، كاخلبلؼ ىو: ادلضاّدة، كقد خالفو سلالفة  مصدر يعٍت اخلبلؼ لغةن   

، قاؿ سبحانو: "َكالنَّْخَل (6)كخبلفان، كزبالف األمراف كاختلفا، دل يّتفقا، ككل ما دل يتساَك فقد زبالف كاختلف
 ".(7)َكالزَّرَْع سُلَْتِلفان أُُكُلوُ 

االتفاؽ، كىو أعّم من الّضد، قاؿ الرّاغب األصفهاين: "اخلبلؼ: أعّم من  إذان: اخلبلؼ كاالختبلؼ يف الّلغة: ضدّ 
 .(8)الّضد؛ ألّف كّل ضّدين سلتلفاف، كليس كل سلتلفُت ضّدين"

كاخلبلؼ ىو ادلضاّدة، كقد خالفو سلالفة كخبلفا، فهو يدّؿ على ما يدّؿ عليو لفظ االختبلؼ كإف    االختبلؼ:
 .(9)د، كال يلـز من كل سلتلفُت أف يكونا ضّدين كإف كاف كّل من الّضدين سلتلفُتكاف معناه أعّم، إذ ىو من الضّ 

 .(9)سلتلفُت

سبايز األفراد فزيولوجّيا كنفسّيا كاجتماعيّا .ىذا الّتمايز  حيث من الّناس بُت الّبشريّة الطّبيعة إذل االختبلؼ يشَت
 بطابع تّتسم اليّت  األشياء من باعتبارىا اإليه ينظر دل العاديّة، إف ينظر إليو كسمة من مسات احلياة كاالختبلؼ 

                                                 
(1)

 .255 ص ، 1975ناف،لب بَتكت، العربية، النهضة دار ،االجتماع علم أسس ،سعفاف شحاتة حسن -
(2)

 .348 ص ،1978 لبناف ، ، بَتكت ، اللبناين الكتاب دار ،1مج ،الفلسفي المعجم ،صيليا مجيل -

(3)
 .386 ص ، 1979مصر، اإلسكندرية، العربية، النهضة ، داراالجتماع علم في معاصرة قضايا ،قبارم امساعيل زلمد -

(4)
 .166، ص مرجع سابقأمحد زايد،  -

(5)
 .216 ص، 9811 ادلعارؼ، دار ، القاىرة كآخركف، اجلوىرم زلمد :تر ،االجتماعي والنقد االجتماع علم بوتومور، توماس -

(6)
 . 192-181 ص، ص مرجع سابقابن منظور,  -

(7)
 .141سورة األنعاـ : آية  -

(8)
 .294ص ،1992 سوريا، ، دار القلم، دمشق،2ط مفردات ألفاظ القرآن، ،اغب األصفهاينالرّ  -

(9)
 .بعدىا  كما 431ص  ،نفس المرجعابن منظور,  -
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كالفعالّية،كمرّد ذلك إذل اخلصائص الّشخصّية للفرد كانفعاالتو ، كلقد  احليويّة قدران من عليها يضفي للحياة خاص
َوَلْو َشاَء رَبَُّك ﴿سبحانو–االختبلؼ على بٍت آدـ، كجعل ذلك من لواـز خلقتهم، يقوؿ  -سبحانو–قّدر ا 

كتتمثّل يف تفاكت  (1)﴾النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوال يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن، ِإالَّ َمْن رَِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ  َلَجَعلَ 
  ادلواصفات الّشخصّية كمسات األفراد كالسّن كاجلنس كاالذباىات كالقيم كالعقائد الّدينية كادلستويات الثّقافية

دلدركات كادلعاين اليت يكّوّنا الفرد عن الّظواىر ادلختلفة . كؼلتلف األفراد يف تركيبتهم الّنفسية كاالختبلؼ يف سبّثل ا
فمنهم ادلتعاكف كادلتعاطف كالعدكاين كادلزاجي كاالنطوائي فتجده صعبا يف الّتعامل مع اآلخرين يف بيئة العمل كمن 

اليها الّتفسَتات اخلاطئة لتصرّفات اآلخرين كعدـ الثّقة  ث الّتعارض يف األفكار كاآلراء كادلواقف.كادلصاحل  أضف 
كمن ث نشوء الّصراعات فيما بينهم كتعّمق  كّل ىذه العوامل تسهم يف اختبلؼ األفراد كسبايزىم فيما بينهم 

 حّدهتا كإف كاف االختبلؼ ليس سببا لذاتو كاظلا مثّل كمصدر لو.

 اىزنظَِْ شاعاىصّ طجْؼخ -ثبّْـــــب 

 اىزنظَِْ : شاعاىصّخصبئص  .1

 : (2)يلي دبا راعالصّ  لسبثّ  اليت اخلصائص " العميان "تناكؿ     
 من ادلفضلة الوسيلة احلوار عملية كتكوف أطرافو، لدل متكافئة غَت أكلية أىداؼ كجود على الصراع ينطوم-أ

 (.ادلشًتكة ادلصلحة) األىداؼ يف التكافؤ من حالة إذل للوصوؿ األطراؼ ىذه قبل
 ادلعنية األطراؼدخوؿ  إمكانية ثناياه يف ينطوم ما كىو الصراع، يف أساسيان  بعدان  (Tension) التوتر يعترب -ب
  يرضى ال اليت احللوؿ بعض قبوؿ على األطراؼ من أكثر أك كاحد إلجبار البعض بعضها ضد عدائي نشاط يف
 .هبا
 ة.دلزمنا الصراعات من الكثَت كجود رغم مؤقتان، كضعان  الصراع ؽلثل-ج
 قبوؿ على أخرل منافسة أطراؼ إجبار تستهدؼ اليت األطراؼ بعض جانب من زلاكلة على الصراع ينطوم-د

 .فيها راغبة األخَتة األطراؼ تكوف ال قد اتفاقية أك حل
 على النهاية يف يرغمها ما كىو الصراع، فًتة طيلة ادلعنية األطراؼ على باىظة كتكاليف أعباء الصراع يفرض-ق

  . القسرية ةبالقوّ  أك لميةالسّ  الطرؽب  إما الصراع حسم
 : (3)ارلكالتّ  نظيميالتّ  راعللصّ  ةياألساس اخلصائص عرض فقد "العتيبي" أما       

 .أكثر أك متنازعُت طرفُت راعالصّ  موقف يتضمن أف- أ
 .راعالصّ  حدكث إذل متؤدّ  كظركؼ أسباب كجود -ب
 .راعالصّ  أطراؼ بُت روتالتّ  من كحالة توافق عدـ كجود  -ج

                                                 
(1)

 .119-118سورة ىود : آية  -
(2)

 .366ص  ,مرجع سابقماف العمياف, زلمود سل -
(3)

 .14-13، ص ص مرجع سابقطارؽ موسى العتيّب،  -
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 .األخرل باألطراؼ كإدراؾ كعي على راعالصّ  أطراؼ أفّ  - د
 أىداؼ إعاقة إذل منهم طرؼ كلّ  يهدؼ ك ، البعض ببعضهم اإلضرار على بالقدرة راعالصّ  أطراؼ عيتمتّ  -ق

 .اآلخر رؼالطّ 

  .راعالصّ  انتهاء حلُت طرؼ ألمّ  معلومة غَت راعالصّ  نتائج تظلّ - ك

 : شاعاىصٍّغزٌّبد  .2

أنّو يطلق على ادلدل الّواقع من االختبلفات البسيطة يصطلح على تسميتو بالّصراع , إذ ىناؾ مستويات سلتلفة دلا 
  (1)الواقعة بُت  فردين إذل الّنزاعات احلاّدة بُت رلموعات العمل باعتبارىا كلها صراعات.

 صّنفت ،ك فيو ػلدث الذم ادلستول حسب الّصراع اؿأشك الّصراع بظاىرة ادلهتّمة األدبّيات من العديد كتناكلت
 الّصراع ، أفراد التّنظيم بُت الّصراع ، الفرد نفسو داخل الّصراع : إذل الّصراع فيها ػلدث أف ؽلكن اليت ادلستويات

ات  . كسنحاكؿ الًّتكيز يف ىذه الّدراسة على ثبلث مستوي الّتنظيم, الّصراع بُت ادلنّظمات داخل اجملموعات بُت
التنظيم  دلا ذلا من  داخل اجملموعات بُت الّصراع ، أفراد الّتنظيم بُت الّصراع ، الفرد نفسو داخل الّصراع ىي :

 األشكاؿ ذلذه مفصل شرح يلي فيما عبلقة دبوضوعنا. ك
    (Intrapersonal conflict ):اىفشد داخو اىصّشاع -أ 

 دكار اليتلفرد مع أىدافو أك تناقضات الفرد مع األتناقضات ا ل يفراع الفردم، كيتمثّ ى أيضا الصّ يسمّ  
 حياتو تواجو الفرد يف طات اليتثبّ كادل اتحباطلئليط الذم يعيش فيو، كقد يكوف مة كانظّ ا داخل ادليقـو هب

 ق أىدافويقالفرد كرب قا بُتيكوف عائ حيث، ايتالذّ راع صّ الوع من سلبية على حدكث ىذا النّ  راكعملو آثا
  (2) خر.كسط أك بديل آ طرؼ أك قبوؿ حلّ ، أك التّ نسحاباالحباط ردكد فعل دفاعية، مثل ذلك اإلفينتج عن 

األدكار اليت يقـو هبا داخل العمل ، كنستطيع  كيتمثل ذلك يف تناقضات الفرد مع أىدافو ، أك تعارض الفرد مػع
توتر كالضيق ، عندما يكوف موجودا بُت يشعر فيها الفرد بال أف نعرؼ ىذا الصراع بأنو : " حالة نفسػية مؤدلػة

دافعُت كرغبتُت أك اذباىُت متناقضُت، يريد إشباعهما يف كقت كاحد ، كال ؽلكن إشباعهما دفعة كاحدة ، شلا غلعلو 
. الصراع عاجزا عػن حػل

 (3)   
 داخل ػلدث راعاتالصّ  من الّنوع ىذا أفّ  من ػلدث ىذا الّنوع من الّصراعات بُت الفرد كذاتو , كبالّرغم     
عبلقاتو يف العمل كعلى أىداؼ ادلنّظمة الذم ىو مطالب بتحقيق أىدافها   ك سلوكو على ينعكس أنّو إاّل  الفرد

كونو  عضو فيها ، كغالبا ما ػلدث ىذا الّصراع عندما غلد الفرد نفسو تتنازعو عوامل عّدة تصّعب عليو االختيار 
أىداؼ طلبت منو ألّّنا ال تتوافق مع خربتو كاىتماماتو يف  و كربقيقو ؿعن اإلحجاـ أك معُّت  سلوؾ على لئلقداـ

 الوقت ذاتو ,كيتضّمن ىذا الّنوع من الّصراع كبلّ من صراع اذلدؼ كصراع الّدكر. 
                                                 

(1)
 .48, ص2116 ديواف ادلطبوعات اجلامعية, اجلزائر, ,2, ط ظيميفس التنّ دمة في علم النّ مقّ  بوفلجة غياث,  -

(2)
 .346ص ، 1993السعودية، الرياض، للطباعة، مرامر ،1ط ،الّتنظيمي الّسلوك إدارة العديلي، زلمد ناصر -

(3)
 .31، ص2007 ، األردف، افوزيع، عمّ شر كالتّ للنّ  ، دار الفكػر1، طاستراتيجيات إدارة الصـّراع المدرسـي ،حسُت طو عبد العظيم -
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 :Goal Conflict )  (اذلذف  صشاع -ة 

 إغلابيُت ىدفُت بُت تيارالّصراع عندما يعجز الفرد عن ربقيق ىدفو إّما لعدـ قدرتو على االخ من الّنوع ىذا ػلدث
سلّب,  ىدؼ ك إغلايب ىدؼ بُت ، كمن ّث عدـ القدرة على ربديد أكلويات معّينة ألىدافو ,أك متساكيّة أعلّية ذلما

 1أك صعوبة االختيار بُت ىدفُت ال يرغب يف ربقيقهما فكبل اذلدفُت بالنسبة لو سلبياف.

 :( Role Conflict )اىذًّس صشاع -ج 
فدكره يف البيت ؼلتلف عن دكره يف  يها فػي احليػاةفرد رلموعة من األدكار ادلختلفة اليت يؤدّ  لكلّ  من ادلعلـو أفّ 

ف من أفراد األسرة كاألقارب البيت يتكوّ  حيث أفّ  طبيعة األفػراد زبتلػف ، سة اليت يعمل فيها ، كما أفّ ادلؤسّ 
كمواعيد كالتزامات، كإف كانت ىذه اجملموعة زمبلء كرؤساء  ف منكاألىل اجلَتاف ، بينما رلموعة العمل تتكوّ 

 (2) .منظومة احلياة العامة اليت يعيشها الفرد  فتتكامل مع بعضها البعض لتكػوّ 
ادلقصود من الّدكر ىو رلموعة من األنشطة ادلتكاملة اليت يقـو هبا شخص معُّت، كاألفراد يف مؤسسة ما يقوموف 

فراد رلموعة الّدكر. ففي ادلدرسة مثبل  تتّكوف رلموعة الّدكر من ادلدير دبجموعة من األدكار حبيث يشّكل ىؤالء األ
كادلعّلمُت كالّتبلميذ..كخارج ادلدرسة تتكّوف رلموعة الّدكر من األسرة كاجملتمع اّلي.. فمدير ادلدرسة  مساعدهك 

ظة على البناء ادلدرسي كتقدًن كّل مساعدة يتوّقع من ادلعّلمُت تنفيذ اخلطّة الًّتبويّة كيتوّقع من البيئة الّية ااف
شلكنو للمدرسة، كما أّف ادلعّلمُت يتوّقعوف من مدير ادلدرسة تقدًن كل مساعدة شلكنة يف سبيل بلوغ األىداؼ 
الًتّبويّة كيتوّقع اجملتمع اّلي من ادلدرسة تربية أطفاذلم بطريقة سويّة متكاملة ، كبالّتارل ػلدث صراع الّدكر بسبب 
كجود رلموعتُت أك أكثر من الّضغوط فإّف الفرد غلد صعوبة يف االستجابة إذل كاحدة أك أكثر من رلموعات 
الّضغط األخرل. فعلي سبيل ادلثاؿ قد يطلب من ادلعّلم القياـ بنشاطات ال صفّية خارج الّدكاـ الّرمسي كىذا 

 لو.يتعارض مع متطلّبات دكره كأب كزكج معان شلا يؤدم إذل صراع داخ
 :(3)الّدكر لصراع رئيسية حاالت مخس بُت الّتمييز ؽلكن

 .القوانُت أك القواعد بعض سلالفة دكف شئ عمل للفرد ؽلكن ال .1
 .آخر دكر سلوؾ مع يتعارض معُّت  دكر سلوؾ إتباع .2
 .كاحد آف يف بدكرين القياـ .3
 .كأخبلقياتو قيمو مع تتعارض كأخبلقيات قيم شلارسة على الفرد إرغاـ .4
 .األكلويّة لو يكوف أف غلب منها أيّان  يعرؼ كال أدكار بعّدة لفردا قياـ   .5
 

                                                 
(1)

 .14-13، ص ص مرجع سابق طارؽ موسى العتيّب،  -
(2)

رسالة ماجستَت غَت منشورة  ،األساليب المّتبعة في إدارة الّصراع الّتنظيمي داخل المنّظمات غير الحكومية في قطاع غّزة من وجهة نظر المدراءعبد الواحد، مؤمن خلف  -
 .31، ص2118،اجلامعة اإلسبلمية، غزة، فلسطُت قسم إدارة األعماؿ، كلّية التجارة،،
(3)

 .369, ص مرجع سابقسلماف العمياف, زلمود  -
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 اىزّنظٌْ أفشاد ثني اىصّشاع -د 
،كالّصراع الذم يقع بُت الفرد كرؤسائو كزمبلئو  ادلنّظمة داخل أكثر أك فردين بُت الّصراع من ادلستول ىذا ػلدث

 نتيجة أك ، أدكارىم اليت يقوموف بو ك ، حاجات األفراد الختبلؼ نتيجة ذلك ك كمرؤكسيو داخل ادلنّظمة ,
 أفراد بُت ػلدث الّصراع كغالبا ما الّتنظيمي  ادلستول يف معيّنة قضايا حوؿ(1) بينهم الّنظر كجهات الختبلؼ

الّتنظيم نتيجة للفركؽ ىف األظلاط الّشخصية بُت األفراد, كيتفجر ىذا الّنوع من الّصراع عادة نتيجة تداخل األدكار، 
 :(2)علا مصدرين إذل رّده ؽلكن ادلنّظمة يف األفراد فإفّ الّصراع بُت كبصفة عاّمة .ات الّتصادمية بُت األفرادكالعبلق

 إجراءات على االختبلؼ كحاالت اإلجراءات، أك األىداؼ على االتفاؽ عدـ كيشمل :األّول المصدر -أ-
  دة،ادلتعدّ  كالوسائل كاألساليب الطّرؽ ضمن تقع كاليت األىداؼ بلوغ

 الثّقة، كانعداـ الغضب، صورة يف تنعكس اليت العاطفّية كالسلوكيات األفعاؿ كيشمل :الثّاني المصدر-ب-
 الّصراعي. للموقف سابقة أك تراكمّية السلبّية ادلشاعر كادلقاكمة،ىذه كالرّفض كاخلوؼ

 : ذلك أمثلة كمن ، كإدراكو لؤلمور نظرتو كزبتلف كخرباتو ذباربو لو شخص فكلّ  ، األفراد بُت الّصراع ىذا كيتمّثل
 كمرؤكسيو. ادلدير بُت الّصراع 
 كاالستشارم الّتنفيذم ادلدير بُت الّصراع .  
 كادلشرؼ العامل بُت الّصراع 
 كالعامل العامل بُت الّصراع . 

 اجلَبػبد : ثني اىصّشاع -ه 
لبسط الّنفوذ   أك ىم تفا لسوء  بينها، ما يف تتصارع رلموعات ين تكو إؿ ادلنّظمة أفراد بُت  االختبلؼ يؤّدم

 ىذه األىداؼ تكوف قد لتحقيقها كيسعى لو، أىداؼ يضع الذم الّرمسي غَت بالّتنظيم يسمىّ  ما كىذا كالّسلطة،
 كما كالّتنظيم الّرمسي الّرمسي غَت التّنظيم بُت الّصراع يبعث ما عنها، ؼلتلف أك الّرمسي الّتنظيم يريدىا اليت نفسها

اجلماعات  إدراؾ أفراد يف اختبلؼ ىناؾ إذ أىدافها، كتضارب تنافسها نتيجة اجلماعات بُت تبلؼاالخ يكوف قد
 (3)إشباعهم حلاجاهتم. يف 

ادلنّظمات  ألفّ  ،كذلك ادلنّظمات يف شائعا أمرا الّتنظيمية الوحدات أك اجملموعات أك اجلماعات بُت الّصراع يعدّ 
 كىذه ، ادلختلفة العمل بُت مجاعات مستمرّة صراعات ادلنظّمات كتشهد ، اجملموعات خبلؿ من أعماذلا تنجز

 سلبّية بالّضركرة ليست كىي ، اخلطورة أك كبالغة األعلّية جوىريّة تكوف كقد ، كثانويّة بسيطة تكوف قد الّصراعات
 (4). األفراد بُت الّصراع شأف ذلك يف شأّنا ، إغلابّية تكوف أف ؽلكن بل ، بادلنّظمة كضاّرة

                                                 
(1)

 .73, صمرجع سابق ،رحارل حجيلة -
(2)

 .151ص  ,مرجع سابق ،الزبَت بن عوف  -
(3)

-
 

 .146 ص ,مرجع سابق، غياث بوفلجة 
(4)

 .256 ص ,2111 ,فاألرد ،افعمّ  وزيع،كالتّ  شرللنّ  ادلناىج دار ،1ط، التعليم في الحديثة اإلدارية المداخل زلمد، العليم عبد  -
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 :(1)منها ، ادلؤّسسة يف رلاالت عدة يف يظهر الّصراع من الّنوع ىذا أفّ  إذل "العمايرة" كيشَت  
 ادلباشرة( ، الوسطى اإلدارة ، العليا اإلدارة ) الّسلطة مستويات بُت الّصراع   -أ 
 · . الوظيفّية اإلدارات بُت الّصراع -ب 
 · . االستشاريّة كالوظائف الّتنفيذية الوظائف بُت الّصراع -ج 
 · . الّرمسي غَت كالّتنظيم الّرمسي الّتنظيم بُت الّصراع -د 

 يؤثّر اجلماعات بُت الّصراع أفّ  استخلصت اجلماعات، بُت الّصراع على أجريت سيكوسوسيولوجّية دراسة كيف
 يدكر ما كمنها اجلماعة، حبياة يرتبط ما منها نتائج عّدة كطرحت اخلارجّية، عبلقاهتا كعلى حياة اجلماعة، على

 (2)فيما بينها. اجلماعات عبلقات وؿح
 : منها كثَتة أسباب إذل الّصراع من الّنوع ىذا حدكث يف الّسبب كيرجع

على ادلوارد  الّتنافس ث الّدكر صراع ، كتعارضها كاألىداؼ الّوسائل غموض ، العمل يف ادلتبادؿ االعتماد
 (3)ادكدة.

 بُت الرّأسي التّنظيمي الّصراع ػلدث : يلي كما أفقيا أك رأسيا فيكو  أف إّما ادلنّظمة ضمن الّتنظيمي الّصراع ك
 مدير مع ادلدرسة مدير صراع مثل ، مرؤكس رئيس ك بُت الّصراع أمّ  ، سلتلفة تنظيمّية مستويات إذل تنتمي أطراؼ

 األفقي الّصراع أما. ادلدرسة مدير مع رلموعة منهم أك صراع معّلم أك ، الّتعليم ك الًتّبية مدير ك الًّتبومّ  اإلشراؼ
 مجاعات أك أفراد بُت أك ، كاحدة تنظيمّية كحدة أك مجاعة تنتمي إذل أطراؼ بُت ػلدث الذم الّصراع فهو

 مع معّلم صراع مثل ، األخرل على سلطة منها ألمّ  يكوف أف دكف تنظيمي كاحد مستوم يف تقع سلتلفة تنظيمّية
 (4)ادلدرسة. داخل معلم

 اىزنظَِْ اعشاىصّ ٍغبس - ىثبثب

 :اىزنظَِْ أعجبة اىصّشاع .1
عب حصرىا ك معرفة ىذه األسباب يفيد كثَتا يف البحث عن طرؽ راع التنظيمي أسباب عديدة من الصّ للصّ  فّ إ

مة لديها نافس على ادلوارد ادكدة ، فبل يوجد منظّ مة ىو التّ سباب إثارة الصراع داخل ادلنظّ أ ىمّ أعبلجو ك من 
 . (5)ات لؤلفرادراع ػلدث غالبا على توزيع أك زبصيص ادلوارد ادلالية أك ادلعدّ الصّ  موارد غَت زلدكدة ك

ة بالغة لدل اخلاضعُت ذلا فهي اسيّ سل حة ك اليت تشكّ مسيّ لوكيات التنظيمية الرّ قابة أحد ادلهاـ ك السّ كما تعترب الرّ 
اؿ ك تدعم ر يف العبلقات بُت العمّ ك تؤثّ  راعؼ لذلك تثَت الصّ صرّ ة التّ من حريّ  خطاء ك احلدّ تعٍت الكشف عن األ

                                                 
(1)

 .239-238 ص ص ,مرجع سابق زلمد العمايرة، حسن  -
(2)

 .111-98ص ص، 1996لبناف، وزيع, بَتكت،كالتّ  شركالنّ  راساتللدّ  اجلامعية سةادلؤسّ ، 2ط جاىل، نظَت :،ترواالتصال لطةالسّ ، الجماعة ، موراف.أ ، دلفيك ىوغ .ب.ج -
(3)

 . 86ص ,مرجع سابق، بومجعة  نقبيل  -
(4)

 .92-91 ص ص ،1987, 3 ،ع11مج ،اف, األردفعمّ  ،اإلدارية لّتنميةة لالعربيّ  مةادلنظّ  ,ة لئلدارةة العربيّ اجمللّ  ، "نظيميراع التّ جوانب يف الصّ " ،يبالدّ  زلي مدحت -
 . 245 - 241ص  ، صمرجع سابق، ناصر قاسيمي -(5)
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 .خرلطرفا من األطراؼ األ
نظيم يقـو أحيانا جبزء من بعض األفراد داخل التّ راع إذ صلد أف ّ تقسيم العمل أحد عوامل إثارة الصّ  عتربيكذلك 

خر أك اآلرؼ ف على الطّ ئيس إذل تكثيف العمل على طرؼ ما ك ؼلفّ ادلهاـ اليت كانت لغَتىم ك قد يعمد الرّ 
خوؿ إذل العمل شلا يثَت غضب العماؿ ك ازباذ و يعمل على ضبط توقيت الدّ ف ما إذل غَته أك أنّ إسناد مهاـ دلوظّ 

 .(1)نظيممواقف مناقضة للتّ 

قت ل ك األسرة من حيث الوّ من العمّ  عارض بُت مطالب كلّ راع ذلك التّ من أسباب إثارة الصّ  إضافة إذل ذلك صلدّ 
ات األفراد ك قيمهم ك أخبلقهم األمر الذم يثَت ادلشاحنات كتصادـ كجهات ك تباين شخصيّ فكَت ك كذلك التّ 
 .(2) النظر

ة ة مثل الغَتة ك كراىيّ راع على إعبلّنا منها العوامل النفسيّ أطراؼ الصّ  أ ة ال ذبر ىناؾ أسباب خفيّ  بينما كجد أفّ 
ة أك ألسباب ترجع إذل ة ك حزبيّ ألسباب إيديولوجيّ  لفرد ما ك خصيّ اريخ الشّ قة بالتّ اجلنس األخر كأسباب متعلّ 

 .(3)نظيمة داخل التّ عبلقات عاطفيّ 

أسباب الّصراع داخل ادلنّظمة إذل األسباب الفرديّة  مصطفىد احمد سيّ من الّصعب حصرىا  لكّن يرجع 

 :(4)كالّشخصّية كتتمّثل فيما يلي
يثَت ادلشاحنات كتعارض أك تصادـ كجهات  تباين شخصّيات األفراد كقيمهم كأخبلقياهتم األمر الذم .1

 الّنظر.
 اختبلؼ أك تعارض األىداؼ كادلصاحل. .2
األنانّية: حيث يسعى طرؼ أك أكثر  إذل االضلياز الكامل دلصاحلو غَت عابئ دبصاحل الطّرؼ اآلخر أك  .3

 متعدياّ عليها.
 قيق ادلصاحل الّذاتّية.الولع بالّسلطة كالّسعي دلوقع الّسلطة كما هتيئو من نفوذ رمسي يسّهل رب .4
ضغوط الّوقت كالعمل كما تسّببو من توتّر كعصبّية سبثل بدكرىا سببا مؤديّا إذل الّصراع أك مساعدا على  .5

 تأجيجو.
 تعارض مطالب كل من العمل كاألسرة من حيث الوقت كالتفكَت. .6

 

                                                 
(1)

 .11-11 ص ص ،2115القاىرة، مصر،  دار الفكر العريب، ،1ط ،اس في العملؤية معاصرة لسلوك النّ ر  :لوك التنظيميالسّ إدارة  مصطفى، أمحد سيد -
(2)

 .243 ص ، مرجع سابقسيمي، اق ناصر -
(3)

 .385ص  ،مرجع سابقزلمود سلماف العمياف،  -
(4)

 ، نفس الصفحة .نفس المرجع مصطفى، أمحد سيد -
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 :(1)سباب الّتالية يرجع لأل الصراع أنّ ريان في"  Hodge, B, j &  Anthony " ”هودج وانطوني“ا أمّ 

التعارض أك الّتغَّت يف األدكار ، كػلدث بسبب كجود رلموعتُت أك أكثر من الّضغوط اليّت يعاين منها الفرد يف  .1
نفس الّوقت ، كباالستجابة إذل رلموعة كاحدة من الّضغوط فإّف الّشخص غلد من الّصعوبة االستجابة إذل 

 كاحدة أك أكثر من رلموعة الضغوط األخرل.
التغَت يف الّصبلحيات اليت يتمّتع هبا الفرد أك اجلماعة ، فزيادة الّصبلحيات أك نقصاّنا ؽلكن أف تسّبب  .2

 صراعا للفرد أك اجلماعة.

الّتغَّت يف ادلركز أك الوضع، قد يسّبب الّتغَّت يف ادلركز الذم يشغلو الفرد يف ادلنظمة صراعا للفرد كاضطرابا يف  .3
 عليو.اذليكل التنظيمي ادلتفق 

حدكث ازدكاجية أك تداخل يف العمل ، كيقع ذلك عندما يطلب من شخصيُت أك اكثر أف يقوموا بنفس  .4
 العمل.

 الّتنافس على ادلوارد ، قد ػلدث نوع من ادلنافسة بُت أفراد ادلنّظمة الواحدة على نفس ادلوارد ادلتاحة. .5
           

وؿ على ادلوارد ادكدة  من أكضح أسباب الّصراعات من أّف الّتنافس على احلص "كمال بوقّرة"يرم        
شأنو  أف يزيد من حّدة الصراع نتيجة العتقاد كل طرؼ بأحقيتو عن غَته يف امتبلؾ ادلوارد  كمن كجهة نظره 
يعترب ىذا رلرد تربير للحصوؿ على جزء أكرب من ىذه ادلوارد ، كلذلك فهو يرل أنو ليس من ادلستغرب  أف 

 إذل صراع طويل ادلدل. يؤّدم ىذا
باإلضافة إذل سببُت إضافيُت للّصراع علا : غموض ادلسؤكلية كعدـ كضوح الّسلطة ففي بعض األحياف يكوف 

 فإّف  ذلك يوجد كعندما كاألنشطة، الواجبات سلتلف أداء عن ادلسئولة ىناؾ عدـ الّدقة  يف ربديد اجلماعات
أنو ال ؽلكن يف كثَت من  إالّ ،بسرعة الّصراع أك الّنزاع يتوّلد كىنا ،مسؤكليتو من يتهرب قد النشاط هبذا ادلكّلف

مة ك طبيعة األفراد مة ك أظلا تتوقف أسبابو على حسب طبيعة ادلنظّ راع داخل ادلنظّ األحياف حصر أسباب الصّ 
راع التنظيمي بوادر الصّ  األسباب ادلذكورة سابقا ليست األسباب الوحيدة لظهور اليت تنتمي إليها يعٍت ذلك إفّ 

 (2).نظيميسق التّ داخل النّ 

 :(3)أسباب الصراع إذل رلموعتُت أساسيتُت علا    "بوقرة كمال" قّسم
عوامل  .أسباب غَت تنظيمية كىي  كظائفها أك ادلنظمة ىيكل إذل ترجع :كىي عوامل أسباب تنظيمية للصراع

 من أصبل مستمّدة ثقافية كاجتماعية عوامل من يؤطرىا كما ادلنظمة يف العاملُت بُت الشخصية بالعبلقات ترتبط

                                                 
(1)

 .365-364ص  ص ,مرجع سابق ،زلمود سلماف العمياف -
(2)

، أطركحة دكتوراه العلـو وحدة باتنة–دراسة ميدانّية بمؤّسسات قارورات الغاز -المسألة الّثقافّية وعالقتها بالمشكالت الّتنظيمّية بالمؤّسسة العمومّية الجزائريّة،بوقّرة كماؿ-
 .298ص، 2117،باتنة ،خلضر احلاج جامعة، اإلسبلمية كالعلـو جتماعيةاال العلـو كلية،كالدؽلوغرافيا االجتماع علم قسم ،الجتماع الّتنظيم كالعمليف علم ا

(3)
 نفس ادلرجع، نفس الصفحة . ،بوقّرة كماؿ-



 التّنظيمي ماهية الصّراع                                   ني                                                                                              الثّا الفصل
 

 
36 

الكّلي ، كالّتفسَتات اخلاطئة كالّنمطّية الّسائدة كاالتصاؿ اخلاطئ مع األفراد ،  اجملتمع من أم ادلنّظمة خارج
كالواقعّية الّساذجة عندما يعتقد احد األطراؼ أّف كجهة نظره موضوعّية كتعكس الواقع بينما نظرة اآلخرين 

 (1) كمتأثّرة خبلفياهتم الثّقافية ،أك العرقية أك األيديولوجة.متحّيزة 

 : اىزنظَِْ ٍشاحو اىصّشاع .2
الّصراع كعملّية ديناميكّية سبّر خبلؿ سلسلة متعاقبة من ادلراحل كاألحداث اليت تتوّلد  يتجلّى من خبلؿ الّنظر إرل

 متعاقبة، أك سبلسل مراحل عرب كيتطور ينشأ ميكية،دينا عملية بأّنو التنظيمي الّصراع العمياف اعترب كقد ،باستمرار
 أك ادلراحل ىذه عدد حوؿ الباحثُت بُت زلّدد ىناؾ اتفاؽ كليس "الصراع حياة دورة" عليها يطَلق أف كؽلكن

كذلك كونو  "Pondy" "بوندم" إاّل أّف ىناؾ عّدة ظلاذج لّتوضيح ىذه ادلرّاحل سيتّم استعراض ظلوذج طبيعتها،
 الّصراع خبمس مراحل متعاقبة  "بوندم"حّدد كقد  (2)ة كانسجامان مع اسًتاتيجيات الّتعامل مع الّصراع أكثر مشولي

 :(3)كىي كالتارل

 :(Conflict Latent)  صشاع مبٍِ -ً 
 الّشكول، الّرضا، عدـ الرّفض، عنو: ادلعرّبة  األساليب كمن منّظمة، كغَت شخصّية خاصية لو الكامن الّصراع 

ك ىي ادلرحلة الىّت تتوافر فيها الظّركؼ كالّشركط  لنشوء الّصراع أّم  مسّبباتو دكف  (4).كاحلقد لكرها الّظن، سوء
حدكثو. ك من أمثلة تلك احلاالت ادلواقف اليت يتنافس فيها أعضاء ادلنّظمة على بعض ادلوارد ادكدة أك يف 

ض أك تناقض كظيفي . ك يف كل ىذه احلاالت حاالت الّرغبة يف ربقيق أىداؼ متعارضة أك يف حاالت كجود تعار 
 ال يطفو الّصراع إذل الّسطح كتكوف عملّية نشوئو سهلة ما دل يتّم إدارة ادلوقف حبذر لتجّنبو.

 :(Perceived Conflict) صشاع ٍذسك -أ 
ادلديرين كيتمّثل بادراؾ األطراؼ للّصراع اتمل أك مبلحظة كجوده كمهّدد دلصاحلهم الّشخصّية , عندىا يتعّرؼ 

على الّصدمات، كتلعب ادلعلومات دكران مهّمان يف تغذيتو، كيكتشف ادلديركف يف ىذه ادلرحلة باّف أنشطة كسلوؾ 
 مجاعة أك قسم آخر يعمل على إعاقة ربقيق أىداؼ مجاعتهم.

 :(Felt Conflict) صشاع حمغٌط -ب 
 بعض حوؿ رئيس خبلؼ كجود ؼاألطرا أحد يدرؾ فقد ، بو الّشعور ك الّصراع إدراؾ بُت اختبلؼ ىناؾ

 لذلك يكوف ال ردّبا ك ، الّتوتر أك بالقلق شعوره يف ذلك يتسّبب ال لكن ك اآلخر الطّرؼ بُت ك بينو الّسياسات

                                                 
(1)

 ، نفس الصفحة . مرجع سابق ،بوقّرة كماؿ -
(2)

 .375ص ،مرجع سابق ،زلمود سلماف العمياف -
(3)

- Pondy L. Organizational Conflict: Concepts and Models, Administrative Science Quarterly, Vol. 2, No. 

12,1980 P. 111 

- 
(4)

  Marcel Laflamme, Dix Approches pour Humaniser et Développer les Organisations, 2
ème

 Ed, Gaetan 

Morin éditions Québec, 1979 ,p. 3 
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 من للكثَت مصدرا يعد شخصية مسألة إذل الصراع ربوؿ فإف كعموما . األطراؼ بُت العبلقات على تأثَت أمّ 
 (1).الصراع ايسببه اليت ادلرغوبة غَت النتائج

كيتّم الّشعور بو عندما يبدأ ادلديركف بتشخيص الّصراع كإلقاء الّلـو على األفراد نتيجة للّصراع احلاصل، كيربز 
  الّصراع بشكل أكثر كضوحان كأكثر تعبَتان .

 :(Manifest Conflict )صشاع ظبىشُ )ػيين( -ج 
 تنظيمّية صورة كيكوف  يف كالّتخريب اإلضراب مظاىره كمن كمنّظمة، عقبلنّية خاّصّية لو الظاىر الّصراع 

 بو مظاىر  ارتبطت أك أنتجت، اليت الّصراعات من الّنوع ذلك بو كيقصد (2)كالّنقابات  العمالّية كاالربادات
 أك كالّتخريب، العنف أعماؿ, مثل الّتغيب عن العمل ,الّتأّخر, الّتمارض,اإلعلاؿ أطرافو قبل من سلوكية

 تعكس ادلظاىر ىذه مثل فإفّ  ىنا كمن القائم، الّصراع بصدد زلّددة مطالب إعبلف أك القّوة، داـباستخ الّتهديدات
صراع  بأنوّ  لوصفو كأساس بالّصراع ادلرتبطة ادلظاىر ىذه تستخدـ ثّ  كمن .الّصراع مراحل من متقّدمة مرحلة
 (3)ظاىر.

 :(Conflict Aftermath )شاعٍب ثؼذ اىصّ -د 
عامل مع الّصراع  كربقيق الّتغيَتات الّضركرية،كيكوف ذالك بتدّخل ادلدير بكل شجاعة كيتّم فيها عملية التّ  

 تعاكف ىناؾ يكوف الطّريقة كهبذه كزلاكلة الوقوؼ على جذكر ادلشكلة كمسّبباهتا كالعمل على إغلاد احللوؿ ذلا،
تقّر أحد األطراؼ بأّّنا اخلاسرة اجلماعات, كإذا دل يتّم الّتوصل إذل اتفاؽ مرٍض حبيث  أك بُت األفراد كظيفي

اإلدارة ذباىل الّصراع كقمعو  فإنّو  حاكلت إذا ما حالة يف لكن فستكوف ىناؾ جولة جديدة زلتملة للمشكلة,
كالّصراع ادلتجّدد ؽلكن أف يشّكل . خطورة أكثر صورة يف ذلك بعد كينفجر يتفاقم أك يهدأ ليعود مرّة أخرل ،

  (4)عليو الوضع سابقا.مشكلة أكرب بكثَت شلا كاف 
 عدـ من حالة تسود أك ، تعاكف يعقبو للطّرفُت حّل مرض إذل التوّصل الّصراع فإّما سلرجات ادلرحلة ىذه كسبثل 

 األفراد بُت العلٍت الّصراع صور الّصراع أعلى مرحلة سلرجات .كسبّثل الكامنة للّصراع احلالة تتفاقم كبالّتارل ، الّرضا
 (5)نّظمات .اجلماعات أك ادل أك
 ادلؤثّرات ك بينها فيما العبلقات ك الّصراع مراحل لديناميكّيات الّرؤية لتلك األساسّية بوندم الفكرة يلّخص ك

 تكوف فردبّا ايطة البيئة اعتباره يف أخذ  " بوندم" أفّ   (13) الّشكل من كيبلحظ مرحلة على كل تؤثرّ  اليّت 
ذلك  غَت تكوف ردبا أك للمدرسة ادلوارد من ادلزيد توافر ذلك مثاؿ ك ، منالكا الّصراع ظركؼ من تقّلل ك ثريةّ 

 .فيها جديدة أزمات خبلق فتعّجل
                                                 

(1)
 .86ص ,مرجع سابق، ملةماف النّ يسل -

(2)
 - Marcel Laflamme , op.cit,p. 43. 

(3)
 .7 ص ،سابق مرجع بدكم، زلمد منَت  -

(4)
 .71ص, مرجع سابق، حجيلة رحارل  -

(5)
 .311ص ،2007األردف، عّماف، باعة،كالطّ  وزيعكالتّ  شرللنّ  ادلسَتة دار ،3ط ،المنظمة نظريةزلمود خضَت،  الشماع،كاظم خليل زلمد -
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 "بوندي"راع عند ح مراحل الصّ يوضّ  (02رقم ) الّشكل

 
   

 
 

            
  
  

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

) Source: Pondy L, , Op.Cit ,p 3  & p. 111 . (  )1( 

 اىصّشاع اىزنّظَِْ: آثبس 3. 

أشار معظم ادلهتمُت بدراسة الّصراع  أّف كجوده يف ادلنّظمة يعترب  أمرا طبيعّيا ، كأنّو إف كاف ضمن احلدكد الطّبيعّية 
 من الّنوعُت كبل يعتمد ك. فسيكوف لو نتائج اغلابيّة ، كإّف لو نتائج سلبّية  إذا زاد أك قّل عن احلدكد الطّبيعية 

 .(2) الّصراع ادلدرسة مدير هبا يدير اليّت  الطّريقة على اآلثار
أّف الّصراع التنظيمي حقيقة كاقعة يف كّل الّنظم كلكّنو ليس بالّضركرة مصطلحا سلبّيا ،  العميانكيرل            

أيضا ؽلكن  أف يكوف  بل إّف لو أحيانا قيمتو االغلابّية للنظاـ ، فالّصراع ذك حّدين ؽلكن أف يكوف سلبّيا كلكّنو
 إغلابيا ، كىذا يتوّقف على بدائل العمل كطريقة إدارة الّصراع . إّف ادلهّم ليس الّصراع نفسو ، بقدر معرفة ماىو 

                                                 
(1)

 .21ص ,مرجع سابق، ملةماف النّ يسل نقبل عن -
(2)

 .24ص ,نفس ادلرجع  -

 ٍشحيخ اىصّشاع اىنبٍِ

 

 اىصشاع قجو  ٍب ٍشحيخ

 اىنجذ ًاىنٌاّب ادلذثشح اىصشاع قجو  ٍب
 

 اىصشاع قجو  ٍب ٍشحيخ

 اىصشاع و قج ٍب

 ٍشحيخ اىشّؼٌس ثبىصّشاع
 اىنبٍِ

 

 اىصشاع قجو  ٍب ٍشحيخ

 اىصشاع قجو  ٍب

 ًخبسجو ظٌٌْرش داخو اىزنّاىزّ

 ٍشحيخ ٍب قجو اىصّشاع

 

 

 ٍب اىصشاع قجو  ٍب ٍشحيخ

 اىصشاع قجو 

 ٍشحيخ إدساك اىصّشاع
 اىنبٍِ

 

 اىصشاع قجو  ٍب ٍشحيخ

 اىصشاع قجو  ٍب

 األعبىْت ادلغزخذٍخ حلوّ اىصّشاع

 اىصشاع

  سدًد اىفؼو حنٌ اىصشاع  ٍشحيخ إظيبس اىصّشاع

 ٍشحيخ ٍب ثؼذ اىصّشاع)خمشجبد اىصشاع(

 ٍثَشح
 ٍذٍّشح

 ٍؤثشاد ثْئْخ
 

 اىصشاع قجو  ٍب ٍشحيخ

 اىصشاع قجو  ٍب
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الّدافع إليو ، أم ىل األفراد الذين يعيشوف الّصراع راغبوف بالعمل يف ىذه ادلنّظمة كاالنتماء إليها ، أـ  إّّنم 
ة ؟ كىل ينظركف إذل الّصراع كبناء ؼلدـ كظائف ادلنّظمة أـ ينظركف إليو على أنّو سلّل بوظائف مدفوعوف برغبة زبريبيّ 

ادلنّظمة ؟ كىذا كّلو متوّقف على طبيعة أثر الّصراع على أىداؼ ادلنّظمة ،فإذا ماكاف ىذا الّصراع التنظيمي داعما 
داء ، أّما إذا كاف الّصراع عامبل مؤديا إذل إحباط أك ذلذه األىداؼ أعترب صراعا إغلابّيا بّناءا كزلّسنا دلستول األ

 .(1)إعاقة ربقيق ىذه األىداؼ فإنّو عندئذ يعترب صراعا سلبّيا سلبّل بوظائف ادلنّظمة

 اإلجيبثّْخ ىيصّشاع اىزنّظَِْ : آثبس -أ 
اع سلبّية  كغلب تفاديها ، .كيعتقد معظمنا أّف كّل نتائج الّصر ماتادلنظّ  ةكفاعليّ  كفاءة من تزيد اليت تائجالنّ  كىي

بل إّف الّتعامل اجلّيد لؤلفراد مع الّصراع بطريقة جّيدة من شأنو أف ؽلّدنا  بنتائج إغلابّية .كمرّد ذالك إذل الّنظرة 
الّتقليدية للّصراع كاليت ظّلت سائدة ردحا من الّزمن ، كاليّت تعترب الّصراع مؤّشرا لوجود خلل يف ادلنّظمة ، كإنّو ال 

من القياـ ببعض اإلجراءات التنظيمّية للقضاء عليو ، كمنو فإّف الّصراع ليست لو فوائد تذكر ألنّو يشّتت جهود  بدّ 
ادلديرين كيؤّدم إذل إىدار ادلوارد التنظيمّية .لكّن اليـو اتفق اجلميع على أّف الصراعات ال ؽلكن ذبّنبها حبيث 

 (2). أصبحت ذلا فائدة يف تطّور ادلنّظمة

 : (3) يلي ما التنظيمي راعاالغلابية للصّ  اآلثار كمن-

 يساعد على إشباع احلاجات النفسية لؤلفراد كخاصة ذكم ادليوؿ العدكانية .
 ينموا لدل األفراد احلماس كالّنشاط  للبحث عن أساليب أفضل فالّصراع يشحذ طاقات الّناس ليصبحوا مبدعُت 

 . ة لؤلفراد العاملُت يف ادلنّظمةللّصراع أف يكّوف خربة تعليمّية جديدؽلكن  -أ 
ادلشكبلت اليت قد تكوف مكبوتة كمدفونة ؽلكن أف تطفو ا على الّسطح حيث تتّم مواجهتها كبذلك  -ة 

يتضمن الّصراع عادة حبثا عن حّل مشكلة كمن خبلؿ ىذا احلل يتم اكتشاؼ الّتغَّتات الضركرية لنظاـ 
 ادلنّظمة .

للمناقشة بطريقة ادلواجهة ادلباشرة. ؽلكن أف يؤّدم الّصراع إذل كيعمل الّصراع كذلك على فتح قضايا  -ج 
 بُت أطراؼ الّصراع أم إعادة تأليف مشاعر العاملُت كتنسيق جهودىم . تعميق الفهم ادلتبادؿ

    نتيجة حلّل الّصراع يصبح األفراد أكثر التزاما ذباه النّتيجة من خبلؿ مشاركتهم يف حّلها. -د 
 شاؼ فرص للتغيَت كالّتحسُت ادلستمر .يساعد الّصراع على اكت -ق 
 يساعد الّصراع  أيضا على زيادة اإلنتاجية كيعمل على ظلو ادلنظمة . -ك 

 

                                                 
(1)

 381.-381 ص ص ،مرجع سابقزلمود سلماف العمياف،  -
(2

 
)

 -Dolan .S L, Gosselin .E ,Carriere .J, La Dynamique et la Gestion des Conflits en Milieu de Travail et 

Comportement Organisationnel ,3 éd , Montréal Gaetan Morin ,2007 , p.247 
(3)

 .82,صمرجع سابقحجيلة رحارل, -
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 الّذايت الكياف على احلفاظ يف تتمّثل عديدة، اغلابّية كظائف أّف للّصراع أيضا "رشوان حسين"يرل         
 اجلماعات طاقات كتعبئة حشد من الوظيفتُت ط بتلكيرتب كما اجلماعة هبويتها ادلتمايزة، كعي كتعميق للجماعة،
 صّماـ فهو معنويّة، بادكار يقـو الّصراع ذلك عن كفضبلن  أفرادىا، بُت القائمة اخلبلفات أسباب كتنحية كقدراهتا،

 السلوكية يف األظلاط العدكاف كطاقات اإلحباط كمشاعر كالّتوتر الّشحنات إفراغ شأنو من كللجماعة، للفرد أماف

 (1).اجتماعّيا دلقبولةا

 أداءه على كأثره ناحية، من الّتنظيم ثبات على احلفاظ يف اغلابيان  دكران  يلعب الّصراع فإفّ  التنظيمي، اجملاؿ يف أما
 أك بالّتكّيف ادلتعّلقة الكامنة كظائفو خبلؿ من كخباّصة للّصراع، معينة صور تلعب فقد أخرل، من ناحية لوظيفتو
 مع حدكدىا على كػلافظ اجلماعات، بناء تدعيم يف الّصراع فيسهم .التنظيم يف ثبات أساسيان  دكران  أماف، صّماـ
 كيعدّ  .منهما كل يف األعضاء بُت الّداخلية الوحدة اجلماعات الّصراع بُت ػلققّ  حيث ايط هبا، اخلارجي العادل
 ىذه يف تنموا مشًتكة نتائج معها العداكةك  اجلماعات األخرل، كاحتقار ككره أجلها، من كالّتضحية للجماعة الوالء

 بناءه، كإعادة اجلماعة بناء سباسك على يساعد الّصراع أفّ  افًتض عندما كوزر لويس بو قاؿ ما كىذا .ادلواقف
 على يساعد الصراع كقد .الّصراع خبلؿ من متنّفسان  ذلا ذبد اجلماعة هتّدد اليت كالّتعارض اخلصومة مشاعر ألف

 ادلوقف على يتوّقف كىذا لبنائها، كالّتماسك الوحدة إقامة على اجلماعات داخل كادلصاحل كالقيم األىداؼ
 أعضائها، بُت الداخلي االتصاؿ يتدّعم حبيث األخرل، اجلماعات مع بالّصراعات اجلماعة بناء الّصراعي،ك يتأثّر

 .(3)عارضُتكادلت (2)ادلرتبطُت غَت أفرادىا كيتحّدد االجتماعّية بينهم، العزلة كتقلّ 

 اىغّيجْخ  ىيصّشاع اىزنّظَِْ : آثبس -ة 
 :التالية اآلثار ادلنظمة داخل ػلدث الذم الصراع عن ينشأ من غالبا

 ادلنظمة داخل التكتبلت كظهور التفكك .1

 .من الصراع الناشئة التكتبلت أىداؼ ربقيق على كالًتكيز التنظيم أىداؼ إعلاؿ .2

 كادلصلحة العقل فيها حيث يًتاجع رشيدة، كال عقبلنية غَت مقي يسودىا اليت ادلعارؾ من الكثَت حدكث .3

 (4).الضغائن الشخصية كاألحقاد العواطف أماـ ادلشًتكة
 : (5)الّسلبّية  ادلًتتّبة عن الّصراع  أبرزىا اآلثارمجلة من   "صالح الدين محمد عبد الباقي"كسرد 

كاجلسمانّية لؤلفراد .دبّا يؤّدم  إذل اذباىات كسلوكّيات قد يؤّدم الصراع إذل حدكث آثار ضارّة بالّصحة الّنفسّية 
 سلبّية ذباه األفراد كبعضهم البعض .

                                                 
(1)

 242 .ص ، 2008اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة، 1ط، والمجتمع االجتماعية الطبقات ،رشواف أمحد احلميد عبد حسُت -
(2)

   .262 ص ،2114مصر، ار اجلامعية، اإلسكندرية، الدّ  ،1، طماتال في المنظّ لوك الفعّ السّ  ،صبلح الدين زلمد عبد الباقي  -
(3)

 .134،133ص  ص، 2006، األردف، افعمّ  وزيع،كالتّ  شرللنّ  ركؽالشّ  دار ،1ط  ،ربويةالتّ  اإلدارة في معاصرة قضايا بطاح، أمحد  -
(4)

 .291، صمرجع سابق، كماؿ بوقّرة-
(5)

  . 262 ص، نفس المرجع ،صبلح الدين زلمد عبد الباقي -
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الّشلل يف الّتصرؼ يرافق الّتوتر الّنفسي الذم يؤّدم إذل اإلحباط كالغضب كعدـ التأّكد كضعف الثّقة  -
 كفقداّنا .

على حساب ادلصلحة الكّلّية للمنّظمة ،  قد يدفع كّل طرؼ من أطراؼ الّصراع إذل الّتطرؼ يف تقدير مصلحتو -
 كبذلك يؤدم إذل شيوع االىتماـ بالّذات كاألنانية.

عدـ الّشعور بالّرضا لدل األشخاص الذين ينشأ بينهم الّنزاع ، كيؤّدم ذالك إذل اطلفاض الّركح ادلعنويّة كعدـ  -
 ربقيق ركح الفريق الواحد كبذالك يعوؽ العمل كالّتعاكف اجلماعي .

 ؤّدم الّصراعات إذل اطلفاض األداء كاإلنتاجية نتيجة حلدكث صراع بُت اإلدارة كالعاملُت يف ادلنظّمة.قد ت -
 يؤّدم الّصراع إذل إىدار الّوقت كاجلهد كادلاؿ سواء نتيجة للّصراع أك نتيجة زلاكالت اإلدارة لعبلج الّصراع. -
 .ػلّوؿ الطّاقة كاجلهد عن ادلهّمة  احلقيقّية  يف ادلنظّمة  -
 إخفاء ادلعلومات كعدـ الّتعاكف مع ادلسؤكلُت كاإلدارة كتركيج إشاعات كاذب -
كهبذا يتضح لنا أّف الّصراع  ذك حدين ؽلكن أف يكوف سلبّيا أك اغلابيّا للمنّظمة كىذا يتوّقف على العمل    -

 كطريقة كأسلوب الّتعامل مع الّصراع كبالّتارل فهو حقيقة كاقعة يف كّل ادلنّظمات  .
 من خبلؿ ، ادلدرسة يف ادلوجود الّصراع من لبلستفادة يسعى قع على عاتق مدير ادلدرسة االبتدائية أفكي -

اإلغلايب كىذا باالستناد إذل مركنة  يأخذ الّشكل أثر ك قّوة إذل الّصراع عن ادلتوّلدة الطّاقة ربويل على حرصو
 اإلغلابّية ك للمدرسة ػلّقق على مستول معتدؿادلديرين كقدرهتم على الّتعامل مع الّصراعات من أجل احلفاظ 

 الّسلبّية. غلّنبها
 الّصراعات، كاالستفادة عبلج ػلاكلوف الذين ىم الناجحُت ادلديرين إف " :بقولو ذلك  "مالئكة "كيؤّكد     -

 أك ةمجاع أك فرد خسارة ألمّ  حدكث يف تسّبب ال األقل على أك ، نفع عامل إذل ىدـ عامل من كربويلها منها

(1) منّظمة 
 بادلنّظمة كضارّة فهي كخيمة عاديا إنسانا أك باحثا كاف سواء متتّبع أمّ  على زبفي ال الّصراع آثار إفّ ."

 يف الّصراع مشكلة ذلذا مسبقا، غَت اسوبة اجلانبية اإلغلابية اآلثار عضبب أف ينّوه إاّل  للباحث ؽلكن كال ،
 (2).ادلنّظمة داخل األنساؽ لوظائف ت ادلعيقةادلشكبل من تعدّ  اجلزائرية ساتادلؤسّ 

 

 

 

 
 

                                                 
(1)

 .144ص، 1989مصر، القاىرة، ،وزيعكالتّ  شرللنّ  النوابغ دار ،د .ط ، اإلدارية يادةالق مهارات تنمية ،زلمد مبلئكة العزيز عبد -
(2)

 .291، صمرجع سابقبوقّرة،  كماؿ -
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 ن مخرجات الّصراع المثمرة والمدّمرةيبيّ :(03رقم ) الّشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مبية كعلالًتّ  ةيّ كلّ  ةرللّ  ،"ةعليميّ التّ  ساتادلؤسّ  يف نظيميالتّ  راعالصّ  إلدارة مقًتحة إسًتاتيجية"،ىيبةك  كحساـ ادلهدمزلمد سوزاف :المصدر) 
 (.225ص ،2111، 4ج ، 24ع مشس، عُت جامعة،فسالنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 اىصّشاع خمشجبد 

 

قجو  ٍب اىصشاع قجو  ٍب ٍشحيخ

 عاىصشا 

ٍثَشح 
 

 اىصشاع قجو  ٍب ٍشحيخ

 اىصشاع قجو  ٍب

 شحٍذٍّ

 االثزنبس

 صّبدح اإلّزبج 

 ٌٍاجيخ اىزّحذُّ

 حتغني طشق اىؼَو

 َخادلنظّ ًٌٍاسد اىٌقذ اعزيالك

 · ًاألفشاد

 · ًاخلصٌٍبد اىؼذاء سًح رٌىِّذ

  ًاإلّزبجْخ األداء ٍغزٌٍ اخنفبض

 خ ىألفشادادلؼنٌّّ ًحاىشّ رذىٌس
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 اىزؼبٍو ٍغ اىصّشاع اىزّنظَِْ:أعبىْت  -ساثؼب
ستو إضافة إذل الوظائف اإلداريّة كالًتبوية زبصيص ادلدير جلزء من كقتو للتّعامل مع الّصراعات داخل مؤسّ  إفّ 

توماس "التنظيمي ظاىرة دائمة تتعايش معها ادلنّظمات ، فقد أشار  كالتسَتية اليت يزاكذلا ،جعل من الّصراع
من أكقاهتم يف  % 24إذل أّف ادلديرين يف سلتلف ادلستويات ؼلّصصوف حوارل  " Schmidt &  Thomas " كمشيدت

 عملو إدارة الّصراع ، كأصبح الّتعامل مع الّصراع  التنظيمي من الواجبات األساسية اليت يضطلع هبا ادلدير يف
 (1)اليومي.

  نظَِْ :شاع اىزّؼبٍو ٍغ اىصّىيزّ فؼّبىخ اىاألعبىْت  .1

 ، التنظيمي الصراع مع للتعامل النظرية األسس من العديد التنظيمي الصراع رلاؿ يف الباحثوف طور لقد         
 مدركسة علمية أسس كفق ستومؤسّ  يف راعالصّ الّتعامل مع إ من اإلدارم أك القائد ليتمكن أساليب عدة كاقًتحوا

 ، كفيما كخارجها سةادلؤسّ  داخل وافقكالتّ  طويرالتّ  إذل دمتؤّ  ةإغلابيّ  نتائج ربقيق بغرض كذلك العشوائية من بدال
  :األساليب ىذه من رلموعة نتناكؿ يلي
 ":  Robbins " سًثْنض دنٌرج -أًال

 : (2)كىي اتمادلنظّ  يف راعالصّ  لتناكؿ كأساليب سبلتسعة  ركبينز قّدـ       
 كجها لوجو بُت الفئات ادلتصارعة ادلقابلة  .1

 األطراؼ كافة إالبتعاكف ربقيقها ؽلكن كال ادلتصارعة األطراؼ هتم أىداؼ أم  :مشًتكة أىداؼ من االنطبلؽ .2
 .بالصراع ادلعنية

 ادلوارد توسيع ذلإ السعي فإف لذا التنظيمي، الصراع أسباب أحد تعترب ادكدة ادلوارد إف حيث : ادلوارد توسيع .3
 .الصراع مشكبلت حل يف يساعد بشرية أـ مادية كانت سواء

 على كمن ادلخطئمن  على ليس كالًتكيز ادلتصارعة الفئات بُت كادلقابلة ادلواجهة أم : ادلشكبلت حل أسلوب .4
 .حل إذل للوصل نفسها ادلشكلة على بل صواب

 من بدالن  إليو اللجوء كيتم األمد قصَت أسلوب ىوك  حللو، التدخل كعدـ الصراع إعلاؿ أم : الصراع ذبنب .5
 .ادلواجهة

 إذل ادلتصارعة األطراؼ بُت االختبلفات لتقليل األسلوب ىذا استخداـ كؽلكن ادلواقف، تليُت أم : التهدئة .6
 .شلكن حد أدىن

 .بالصراع ادلعنية األطراؼ مجيع يقبلو كسط حل إذل التوصل أم :التسوية .7
 .الصراع حلل كالقوة الرمسية لسلطةا استخداـ أم : اإلكراه .8

                                                 
(1)

 .38ص  ،مرجع سابق ،مرسعود بن زلمد النّ    -
(2)

 .269-268 ص ص ،2119 ف،األرد اف،عمّ  ،دار ادلناىج ،عليمالتّ  في الحديثة اإلدارية المداخل، عمر الشّريف،أسامة عبد العليم  -
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 عن ناذبان  الصراع يكوف عندما األسلوب ىذا كيستخدـ للنظاـ :اذليكلية ادلتغَتات على كتبديل تغيَت إجراء .9
 أك األقساـ بُت ادلوظفُت تبادؿ إجراء فيد ادل من يكوف احلالة ىذه كيف التنظيمي، باذليكل تتعلق أسباب

 . األفراد مسؤكليات تغيَت أك تطويره أك ما نظاـ استحداث
 "Marche and  Simone" "ًعٌَُْ ٍبسػدنٌرج " -ثبّْب 

 (19) كىي الّصراع مع ادلنّظمة تتعامل أف خبلذلا من ؽلكن عمليات أربع طرحي ك            
 يف تتمثّل القرار ازباذ مشكلة كاحدة، كافّ  األىداؼ أفّ  يفًتض :ادلشكلة حلل العلمي األسلوب استخداـ .1
 الطّرفُت يرضي حل غلادإ

 فباستخداـ التنظيمي، اجملاؿ  يف األفراد كمصاحل بتعّدد تصّورات متعّددة الفرديّة األىداؼ أفّ  يفًتض :اإلقناع .2
 للتنظيم كالعاّمة ادلشًتكة مصاحلها كاألىداؼ على ادلتصارعة األطراؼ إقناع اجل من تتمّ  اإلقناع أسلوب

 حللّ " المساومة "أسلوب يف كادلتمّثل الثّالث األسلوب ؼلصّ  فيما أّما :مة(الصراع )ادلساك  أطراؼ بُت التوفيق .3
 أخرل، جهة من الّتنظيمية كاألىداؼ جهة من لؤلفراد الفرديّة األىداؼ حوؿ أماـ االختبلؼ كخاّصة الّصراع
 تستخدـ األسلوب ىذا كيف كالّصراحة، بالعدالة تتعّلق مشًتكة لقيم حلوؿ ادلساكمة سبثيل درجة على ادلساكمة كترّكز

 .كاحلقائق الوقائع فكتزيّ  الّتهديدات
 أثناء طرؼ على طرؼموقف لتقوية كذلك الصراع، أطراؼ قول ذبميع هبا كيقصد : (الّتحالفات)السياسة  .4

 تستخدـ كبالّتارل قوة )الّتحالف( ، األقلّ  الصراع طرؼ كيتّم الّلجوء إذل ىذا األسلوب بشكل خاصالتوفيق 
 . احلالة ىذه يف ىاّمة كوسيلة إلسًتاتيجيةا الّسياسة

 :"ٌٍرٌُ" ً "ثيْل" ٍِ موّ اقرتحو اىزُ اىنٌَّرج -ثبىثب 
 كاليت"موتون" و "بليك" دراسة على راعالصّ  إدارة أساليب تناكلت اليت راساتالدّ  معظم اعتمدت           

 (2) .ادلنظمة يف صحية ظاىرة الصراع تعترب
 مةادلنظّ  داخل باألفراد االىتماـ بعد : كعلا ، راعالصّ  إلدارة األبعاد ثنائي ظلوذجا كموتوف كبلي الباحثاف ـقدّ  كقد  

 إحداثا البعدين ىذين من لكلّ  ،كجعبل إدارية شبكة على البعدين ىذين أكضحا كقد ، باإلنتاج االىتماـ كبعد
 الوسط، يف الواقعة قطةالنّ  ككذلك بكة،الشّ  زكايا يف الواقعة قاطالنّ  على الباحثاف زركّ  كقد (9إذل صفر) من ؽلتدّ 

  (3) .كادلواجهة ، هدئةالتّ  ، الوسط احللّ  اإلجبار، ب،جنّ التّ  كىي راعالصّ  إلدارة مخسة أساليب داحدّ  رلكبالتاّ 

                                                 
(1)

 .317ص ،مرجع سابق، خضَت زلمود كاظم ،زلمد خليل الشماع -
(2)

 .98 ، ص2117،، األردفافعمّ  وزيع،كالتّ  شرللنّ  الفكر دار ، 1ط ،المدرسي راعالصّ  إدارة استراتيجيات ،حسُت العظيم عبد طو  -
(3)

 .24ص ،مرجع سابق ،العمايرة حسن زلمد  -
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صلاعة  أكرب  التنظيم كالعبلقات مابُت التنظيمات تكوف إذل أّف العبلقات بُت األفراد يفا كقد خلصت نتائجهم 
 كيتمّ  الطّاكلة على أكراقو طرؼ كلّ  يضع حيث على ادلواجهة حلّل ادلشاكلإذا اعتمدكا بدرجة أكرب كفعالّية 

 (1)ذلا. حلوؿ كمناقشة أطراؼ الّصراع قبل من كتقوؽلها فحصها
 كلالشّ  تلخيصها يف كيكن كموتوف بليك أجراىا اليت الدراسة حسب الصراع كإدارة حل أساليب كتتنوع تتعدد

 :(2) يلي كما كىي (16)  رقم

 .األخر للطرؼ أكامر يصدر الطّرفُت أحد أفّ  أك الّصراع، بإّناء أكامرىا بإصدار اإلدارة قياـ  :اإلخماد .1
 .العاطفية اللغة كاستخداـ ادلتصارعة األطراؼ دبواساة الّصراع عن التنفيس :لطيفالتّ  .2
 .تغيَت ادلوضوع أك اذل غَته من اجملاالت الصراع عن االىتماـ توجيو االنسحاب أك ب :الّتجنّ  .3
 .جزئية مكاسبا منهما لكلّ  ػلّقق ادلتصارعُت الّطرفُت بُت كسط حلّ  إؿ الّتوصل:الّتوفيق  .4
 كالّتكامل الّتنسيق طريق عن حّلو اكلة النزاع جهيت غَت أخرل جهة تدّخل أم :ثالثة جهة من الّتدخل .5

 .ادلتصارعة التنظيمات بُت كالّتعاكف
 .جديدة جلماعة ادلتصارعُت ضم أم :النضماما .6
 استخداـ أك الّنظر كجهات لتبادؿ كالّلقاءات كالّندكات االجتماعات طريق عن كذلك :ةالديمقراطي العملية .7

 . القرارات ازباذ يف الّتصويت
 اتادلهمّ  فهم من ؽلّكنو موقف يف غلعلو األخر الطّرؼ دلوقع طرؼ كلّ  إشغاؿ أفّ  حيث: الوظائف تبادل .8

 . احلل يسّهل كبالتارل كادلشكبلت، كاالذباىات
 .كاقعي قرار إؿ الّتوصل أجل من لوجو، كجها ادلتصارعة األطراؼ بُت احلقائق طرح أم :المجابهة .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

-  Blake R. and Mounton J, The Managerial Grid, Gulf  Publishing ،Company Houston, New York ,1964. 
(2)

 .311-319ص ص ،مرجع سابق، خضَت زلمود كاظم زلمد خليل الشماع، -
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 "وموتون"،" بليك "نموذج في الّصراع حلّ  ن أساليبيبيّ  ( :04) كل رقمشّ ال
 

 
 

 (319ص ،مرجع سابق ،ضَتخ كاظم ودزلم ،زلمد الشماع خليل: بتصّرف المصدر)
 

 ًمْيَبُ" دنٌرج " طٌٍبط - ساثؼب

  :(1)،كعلا بعدين على أيضا يقـو كىو فو كموت بليك لنموذج تطويرا يعترب ظلوذجا ككيلماف وماسط ـقدّ     
 اليت رجةالدّ  البعد ىذا دكػلدّ  ، متعاكف درجة إذل ادلتعاكف غَت درجة من كؽلتدّ : Cooperativeness  عاكفالتّ  بعد -

 . كمصاحلهم اآلخرين حاجات اعتباره يف كيضع ، اآلخر رؼالطّ  حاجات إشباع يف الفرد يصلها
 اليت رجةالدّ  البعد ىذا دكػلدّ  ، حاـز درجة إذل حاـز غَت درجة من كؽلتدّ : Assertiveness  وكيدمالتّ  احلـز بعد -

 .اآلخرين حاجات عن ظرالنّ  بغض حاجاتو ربقيق دكيؤكّ  حاجاتو، إشباع يف الفرد إليها يصل
 (7موّضح يف الّشكل رقم )ىو  اكم راعالصّ  إلدارة اسًتاتيجيات مخس البعدين ىذين توحيد عن كينتج       

  : (2)كىي
 

                                                 
(1)

 63ص  ،مرجع سابق كاصل مجيل ادلومٍت، -
(2)

 532ص  ،مرجع سابق ،عادؿ زلمد زايد -
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 ، اآلخرين حساب على كلو حىت ، خصيةالشّ  احلاجات بتلبية اإلسًتاتيجية ىذه كهتتمّ  : نافسالتّ  ةإستراتيجيّ  (1
 .متعاكف كغَت حازما يكوف اإلدارم ألفّ  األنانية، من نوع يكوف ارلكبالتّ 

 مراعية غَت فهي ارلكبالتّ  ، تعاكف كال حـز يوجد ال ألنو ، األضعف اإلسًتاتيجية ىيك  : بجنّ التّ  إستراتيجية (2
 . اآلخرين حلاجات كال ادلدير حلاجات
 يف يساىم أف ؽلكن اإلغفاؿ أفّ  ةفرضيّ  لىع يقـو راعللصّ  ادلدير ذباىل أفّ  من غمبالرّ  ونّ أ العسكر حكيوضّ        

" دبوز وبرنجل "من كبلّ  أفّ  حُت يف، ضراكة راعالصّ  يزيد أف ؽلكن اإلغفاؿ أفّ  إاّل  ، متومنظّ  داخل راعالصّ  حلّ 

"Dubose and Pringle "(1) ةاغلابيّ  نتائج ذلا يكوف أف ؽلكن بجنّ التّ  أك اإلغفاؿ إسًتاتيجية أفّ  أكضحا قد ، 
 يف ظرالنّ  كإعادة ، ةكالعقبلنيّ  مكّ كالًتّ  فكَتللتّ  كافية ةزمنيّ  فًتات إذل ادلرؤكسُت فيها ػلتاج اليت احلاالت تلك سيما
 .الصراع حدكث إذل تأدّ  اليت األمور

 كحاجات الفرد حلاجات مراعية ألّنا ؛ راعالصّ  إدارة يف االسًتاتيجيات أفضل لكسبثّ  : عاونالتّ  ةإستراتيجيّ  (3
 اإلدارة يف كاحلـز عاكفالتّ  من مةمتقدّ  درجة إذل ترقى فإّنا ، ادلسؤكؿ قبل من استخدامها تّ  ما كإذا ، اآلخرين

 تبُّت  اليت كاحلقائق البيانات من شلكن قدر أكرب مجع إذل حباجة ادلسؤكؿ فإفّ  اإلسًتاتيجية ىذه استخداـ كعند.
 القرار إذل الوصوؿ تعرقل بدكرىا كاليت راعالصّ  أطراؼ بو كيتمسّ  اليت القيم كربديد ، إحداثو ادلراد غيَتالتّ  ةأعليّ 

 عمل أم كمنع ، ادلطلوب غيَتالتّ  مع فقتتّ  كاليت ظر،النّ  كجهات بتقرّ  اليت ةالفلسفيّ  القيم بعض كإبراز ، ادلناسب
 دكجو  أساس على اجلماعتُت بُت االتصاؿ سبل كتأمُت ، ادلنافسة اجلماعة ألعضاء أضرار إحداث شأنو من يكوف

 .(2) االتصاؿ حلدكث متساكية فرص
 نتيجة ؼلسر سوؼ األطراؼ أحد بأفّ  افًتاض يوجد ال اإلسًتاتيجية ىذه يف وأنّ  كربالذّ  جدير ىو كشلا      

 الكل أفّ  يعٍت ما كىو رابح – رابح فلسفة : على تقـو اإلسًتاتيجية ىذه ففلسفة ، اآلخر رؼالطّ  قوػلقّ  مكسب
 .(3) اجلميع منها يستفيد اتفاقيات أك حلوؿ إذل وصلللتّ  كاريوابت كبصورة معا يعمل سوؼ

 ألفّ  ، اآلخرين مع كسط حلّ  إذل للوصوؿ اىتماماتو بعض عن ادلسؤكؿ يتنازؿ قد كفيها : سويةالتّ  إستراتيجية (4
 حلّ  إغلاد بغية رةكمناك  إقناع إسًتاتيجية اأّنّ  على اإلسًتاتيجية ىذه إذل ظرالنّ  كؽلكن . كاحلـز عاكفالتّ  من شيئا فيها

 ؼلسر كما ، ما شيئا طرؼ كلّ  يربح كفيو ، األطراؼ من طرؼ كلّ  جزئي كبشكل يرضي كمقبوؿ مبلئم كسط

 .(4)  تةمؤقّ  تسويات إذل متؤدّ  األغلب كيف ، ما شيئا طرؼ كلّ 
                                                 

 
)1(

 -Dubose P . and Pringle C" ,  Choosing a Conflict Management Technique , "Journal of Organizational 

Behavior " ,Vol (50) , No. 6  ,4878, P. 10.  
(2)

زىراء الشرؽ،  مكتبػة ،بيةية الًتّ ة كلّ رللّ  بوم"،ظاـ الًتّ بوم داخل النّ غيَت الًتّ طوير كالتّ نظيمي كدركىا يف إحداث عملية التّ راع التّ "اسًتاتيجيات إدارة الصّ  د اجلندم،عادؿ السيّ  -
  .211ص  ،1998 ،2ج ، 22، ع القاىرة

(3)
  .44ص  ،1997، 249 ، عيػاضقافية، الرّ دار الفيصل الثّ  ،الفيصلة رللّ  ،"عليمية: دراسة ربليليةالتّ  ماتادلنظّ  يف بومالًتّ  غيَتالتّ  كإحداث راعالصّ  إدارة" رمضاف أمحد عيد، -

(4)
 ة،الوطنيّ  جاحالنّ  جامعة راسات العليا،كلّية الدّ ،غَت منشورة ماجستَت رسالة ،فلسطين في ياضةوالرّ  بابالشّ  وزارة إداري لدى نظيميالتّ  راعالصّ  إدارة عيسى كشاحي، مركاف -

 .37 ص ،2112 ،فلسطُت نابلس،
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 من كذلك ، خصيةالشّ  احلاجات حساب على اآلخرين برغبات اىتماـ فيها كيكوف : نازلالتّ  إستراتيجية (5
 يف ةسلبيّ  مشاركة على ينطوم كونو راعالصّ  حلّ  يف سلّب األسلوب كىذا ، اآلخرين مع فكيّ كالتّ  التأقلم أجل

 .(1)  سليم بشكل ادلوجودة اقاتالطّ  من االستفادة على تساعد ال الفرد قبل من العمياء فادلوافقة ، الفريق عمل
 

 وكيلمان ماستو  نموذج في الّصراع حلّ  يبين أساليب (05)شكل رقم 
 
 

 

 

 

 ثؼذ اىزؼبًُ                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                  ثؼذ احلضً                                                                                                 

 
 

، 1991،الّرياض ة،تر: جعفر أبو القاسم امحد، معهد اإلدارة العامّ  ، الّسلوك الّتنظيمي واألداء،اندرك دم سيزالقي، مارؾ جي كاالس :المصدر) 
 (.276ص

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .61 ص ، مرجع سابق ،عبد الواحد مؤمن خلف -

 اىزّؼبًُ

 رؼبًُ ًحضً

 

 احلوّ اىٌعط
 ثشنو جضئِ اىزؼبًُ ًاحلضً ٍؼب 

 اىزّنبفظ

 رؼبًُ حضً ًال

 

 اىزّجنّت

 ال رؼبًُ ًال حضً

 

 اىزّنبصه
 ضًح رؼبًُ ًال



 التّنظيمي ماهية الصّراع                                   ني                                                                                              الثّا الفصل
 

 
54 

 ًاالط جِ ًٍبسك ضالقِْع أّذسً دنٌرج - خبٍغب

 :(1)اآليت كتشمل الصراع، إلدارة اسًتاتيجيات أربع على  الزىراين عن نقبل النموذج ىذا يقـو       
 ربت راعالصّ  يستمر أف على ، الصراع أسباب عن غاضيالتّ  كتتضمن( :Avoiding ) التجنب إستراتيجية 1-

 : منها ، أساليب ةعدّ  بإتباع ةكزلكوم نةمعيّ  ظركؼ
 . األسوأ ضلو يسَت أك ، يستمر قد ادلوقف فإف كبالتارل ، يتحسن أف إذل ادلوقف ذباىل كيعٍت : اإلعلاؿ -أ

 .بينها  التفاعل انعدـ إذا البعض بعضها عن ادلتصارعة اجملموعات إبعاد أم :اجلسدم الفصل -ب
 فقط الرمسية ادلواقف كيف زلدكدة بصورة ادلتصارعة األطراؼ بُت التفاعل يتم كىنا : ادكد التفاعل -ج

 . كصارمة دقيقة أعماؿ جداكؿ ذلا دػلدّ  ال اليت كاالجتماعات
 األطراؼ عواطف هتدئة يكفل الذم الوقت عنصر على اإلسًتاتيجية ىذه كترتكز : التهدئة إستراتيجية-2

 االختبلؼ نقاط تسوية تضمن اإلسًتاتيجية كىذه ، ازعُتادلتن رفُتالطّ  بُت راعالصّ  ةحدّ  كزبفيف ، ادلتصارعة
 : للتهدئة طريقتاف كىنالك ، الوقت دبركر خطرىا يتناقص أك ، لتبقى اجلوىرية قاطالنّ  تًتؾ أف على انويةالثّ 
 ، اإلغلابية ادلواقف إبراز يتم حيث ، النظر كجهات تقريب زلاكلة بو كيقصد ( :Smoothing) التخفيف -أ :

 .اإلمكاف بقدر االختبلؼ نقاط شأف من قليلكالتّ  ، ادلشًتكة كادلصاحل ، الشبو كأكجو
 كل إف إذ ، خاسر أك رابح كجود عنها ينتج كال ، كعطاء أخذ عبلقة كىي ( :Compromising)التسوية -ب

 الحتماؿ تةمؤقّ  إسًتاتيجية سويةالتّ  إسًتاتيجية فإفّ  السبب كذلذا ، التسوية إذل للتوصل التنازالت يقدـ طرؼ
 .ادلستقبل يف أخرل مرة ادلوقف عنها نشأ اليت راعالصّ  باتمسبّ  ظهور
 باستخداـ شلكن كقت بأسرع ادلتصارعة األطراؼ بُت الصراع إّناء يتم كفيها : القوة استخدام إستراتيجية 3-

 : طريق عن كذلك ، القانوف قوة
 .األكامر ؼلالف من ضد الرئيس قبل من وينقان إدارم إجراء باستخداـ كذلك :العليا السلطة تدخل -أ

 . ادلتصارعة األطراؼ بُت القول توزيع بإعادة سياسيا الصراع معاجلة يتم كىنا : السياسة -ب
 هدئةكالتّ  بالتجنّ  إسًتاتيجييت عن كزبتلف ، راعالصّ  معاجلة اسًتاتيجيات آخر كىي : المواجهة إستراتيجية 4-

 للمجموعات ادلشًتكة ادلصاحل معرفة العملية ىذه خبلؿ من يتمّ  حيث ، راعالصّ  مصادر كمناقشة ربديد عملية يف
 : للمواجهة كطرؽ فتصنّ  أساليب ثبلثة كىنالك ، عليها كيزكالًّت  ادلتصارعة

 كظيفة كاستيعاب معرفة بغرض اجلماعات بُت كالتفاىم االتصاؿ زيادة األدكار تبادؿ يتضمن : األدكار تبادؿ -أ
 .اآلخر الطرؼ

 يطلب اليت القصول األعلية ذات األىداؼ كىي : ادلشًتكة العليا األىداؼ من رئيسي ىدؼ على كيزالًّت  -ب
 . عليها االىتماـ تركيز ادلتصارعة األطراؼ من

                                                 
(1)

 .38-36ص ص  ،1999 السعودية، العربية ادلملكة القرل، أـ جامعة ،منشورة ماجستَت رسالة ،ائفالطّ  بمدينة انويةالثّ  المدارس في راعالصّ  ارةإد الزىراين، أمحد ا عبد -
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 رمسي مواجهة اجتماع يف اجلماعات إحضار خبلؿ من ذلك كيتم : للمواجهة أك ادلشكبلت حللّ  اجتماعات -ج
 ىذه يف يسمح كال ، نظرىا كجهات عرضت كي اجلماعات ذلذه الفرصة إتاحة بغرض ، ادلؤسسة مدير من بدعوة

 قد يكوف ادلدير ألف ؛ كاللباقة باذلدكء ادلواجهة ىذه تتسم كإظلا ، أخطأ كمن أصاب من دبناقشة االجتماعات
 .ادلواجهة جلسة قبل الصراع أطراؼ كافة مع كتكامل تنسيق عبلقات كوف

 :ىيزّؼبٍو ٍغ اىصّشاع اىزّنظَِْ" ًصٍالئو  ثْنش "دنٌرج  – عبدعب

عامل ثبلث أساليب للتّ    Beker أساليب  حيث اقًتح بيكر الّصراع بثبلث مع التعامل تّ  فقد الدراسة ىذه حلدكد

 (1)راععامل مع  الصّ ماذج اليت كضعت لغرض ربليل أساليب التّ راع، كاليت ىي من أحدث النّ مع الصّ 

 : (2)النموذج  مايلي هبذاكاّف من أسباب األخذ  
أم أنّو قدًن فكريا كمّر بعملّيات اختبار  (1964)الذم كضع عاـ  موتون و بليككونو مطّور من ظلوذج   .1

 مطّورة.
 ب ( أكثر كضوحا كأسهل قياسا ككونو أكثر مبلئمة للبحث.جنّ ، التّ  اإلجبارعاكف ، إّف أساليب ) التّ  .2

 ىذه األساليب  بإغلاز سنناقش يلي كفيما .الّدراسة ىذه ألغراض جموذ النّ  ىذا اعتماد يتمّ  سوؼعليو ك    

 :"Collaborative "ؼبًُاىزّ أعيٌة (1
 احلقيقية راعالصّ  أسباب على عرؼالتّ  ستلـزي كىذه ، ادلشكبلت كحلّ  ادلواجهة لوبأس أحياناعليو  يطلق       

 باقةكاللّ  باذلدكء سمةادلتّ  ادلقابلة بل ، عسفالتّ  أك االصطداـ تعٍت ال ىنا كادلواجهة ، دةزلدّ  دبنهجية هاكحلّ 

         (3) . راعالصّ  أطراؼ بُت كتكامل تنسيق عبلقات فكتكوّ  ، ةكالعقبلنيّ 
 بعض إلغلاد مع اآلخرين العمل زلاكلة إذل األسلوب ىذا كفق راعالصّ  عامل معالتّ  يف الفاعلة األطراؼ تسعى      

 .(4)اجلميع اىتمامات ترضي اليت احللوؿ
 ربقيق تأمُت أك طرؼ كلّ  دبعٌت ػلاكؿ ادلتصارعُت، زلاكلة تأمُت مصاحل الطّرفُت إذل األسلوب يدعو ىذا     

 سبّكن اليت الوسائل إغلاد يقطر  عن الّصراع معاجلة زلاكلة ىذا األسلوب ؽلّثل ك اآلخر، الطّرؼ كمصلحة مصلحتو

 (5)  .احتياجاهتا ربقيق من أطراؼ الّصراع
 

                                                 
(1)

 ركاتالشّ  من نةعيّ  يف ميدانية دراسة :اعرّ صّ ال اغلابية ة ككحدّ  اإلدارة ةبفاعليّ  العاملُت إحساس على كأثرىا التنظيمي، الصراع إدارة اسًتاتيجيات" اخلشارل، ،اشاكر جار  -
 .17 ص ،2114 ، 1ع ،7مج األردف، ف،عماّ  ،ةطبيقيّ التّ  للعلـو األردنية ةاجمللّ   ،"األردف يف ةناعيّ الصّ 

(2)
  .78ص،2118، 69 بغداد،ع ،اجلامعة ادلستنصرية د،ة اإلدارة كاالقتصارللّ  ،"مةظيمي كإمكانية  ربقيق أىداؼ ادلنظّ راع  التنّ إسًتاتيجية  الصّ زلمود علي العبيدم،"  أمل -

(3)
  .353، صمرجع سابق عيد، أمحد رمضاف -

(4)
 353 ص ،مرجع سابق العديلي، زلمد ناصر -

(5)
 .414ص ،2112 قاىرة،ال قافة العربية،دار الثّ ، 3ط ،نظيمفي التّ  اإلنسانيلوك أساسيات السّ اجلزيرم،  خَتم -
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 : آىْبرو - أ
كاحلقائق اليت  ادلسؤكؿ حباجة إذل مجع أكرب قدر شلكن من البيانػات فإفّ عند استخداـ ىذا األسلوب          

بدكرىا تعرقل الوصوؿ إذل  راع كاليتأطراؼ الصّ  اك هبغيَت ادلراد إحداثو ، كربديد القيم اليت يتمسّ ية التّ  أعلّ تبُّت 
 فق مع الّتغيَت ادلطلوب ، كمنع ، كاليت تتّ ة اليت تقّرب كجهات الّنظرم الفلسفيّ القرار ادلناسب ، كإبراز بعض القي

ادلنافسة ، كتأمُت سبل االتصاؿ بُت اجلماعتُت على   عمل يكوف من شأنو إحداث أضرار ألعضاء اجلماعةأم 
(1) . أساس كجود فرص متساكية حلدكث االتصاؿ

  

 .(2) التنازؿ كالّتوفيق يف حالة إدراؾ أعلّّية مصاحل الطرفُتيتحّقق الّتعاكف عن طريق إغلاد حّل متكامل ك        
إّف ربقيق الّتعاكف كفعل يقـو بو اإلنساف ػلتاج إذل فهم اإلنساف أّكال يف سلوكو كدكافعو ، كىذا ػلتاج إذل معرفة -

كحاجاتو لذا خصوصيات كّل شخصّية يف ادلنّظمة  نظرا للّسمات اليت تنفرد هبا ، كنظرا ألّف لكّل شخص ظركفو 
أىّم الوسائل  فتحقيق  الّتعاكف عملية معّقدة بتعّقد اإلنساف الذم يصعب أحيانا فهم سلوكو كيعترب االتصاؿ أحد

ونو من نظيم الّرمسي من خبلؿ ذباذب الفاعلُت فيما بينهم كما يتلقّ عاكف يف التّ ق التّ يتحقّ ك  لتحقيق ىذا اذلدؼ.
كلنجاح  ا تفرضو الّنصوص القانونّية كما تضعو من قواعد اجلزاء كالعقاب.أكامر كبُت كما يصدر عن الّرؤساء ،كم

ضحية ألجل مصلحة اجلماعة ، كتوّفر احلوافز البّلزمة اليت الّتعاكف  يشًتط توّفر اإلرادة لدل الفاعلُت كركح التّ 
 (3) .تغّذم بصفة مستمرة العمل الّتعاكين

 اجيبثْبرو : -ة

 اغلابية معاجلة إغلاد من خبلؿ إليها ادلتوّصل الّنتائج عن راض طرؼ كلّ  علغل الّتعاكين األسلوب ىذا إفّ 
 كمنو عليو، ادلتصارع ادلوقف إزاء نفسو من متأّكد اآلخر بأنّو طرؼ يبُّت للّطرؼ كلّ  كبالّتارل القائمة، للّصراعات

 كتكوف لكلى الّطرفُت، متبادؿ تعاكف ىناؾ يكوف العمـو كعلى اآلخر، الطّرؼ احتياجات فهم أجل من العمل
 نظر يف ادلطالب ىذه تصبح كهبذا دبطالبو لآلخرين، طرؼ كتعريف كلّ  إمكانات كبَتة لبلتصاؿ كاحلوار  ىناؾ

 . (4)كخطَت  مضرّ  ىجـو كليس معقولة كموضوعّية مبادرة عن عبارة اآلخر الطّرؼ
ؼلسر نتيجة مكسب  األطراؼ سػوؼ أحد ال يوجد افًتاض بأفّ ىذا األسلوب و يف كر أنّ كشلا ىو جدير بالذّ 

سوؼ  الكلّ  كىو ما يعٍت أفّ  (رابح –رابح )تقـو على : فلسفة ىذا األسلوب رؼ اآلخر ، ففلسفة و الطّ ػلققّ 

 (5) اجلميع. وصل إذل حلوؿ أك اتفاقيات يستفيد منهايعمل معا كبصورة ابتكاريو للتّ 

                                                 
(1)

 .211ص ،رجع سابقم ،اجلندم دالسيّ  عادؿ -
(2)

 Anzieu,Didier. Martin, Jacques. Yves , La Dynamique des Groupes Restreints, PUF, Paris,1986.p.189. 
(3)

 .152-151, ص صمرجع سابقناصر قاسيمي,  -
(4)

 Sekiou.Blodin.Fabri.Bayed.et autres,op.cit. p.806 . 
(5)

 .211ص  ،مرجع سابقرمضاف أمحد عيد ، -
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 عيجْبرو : -ج 

 كالوقت . بسبب اجلهداف تطبيقو عملّيا كيعترب ىذا األسلوب من الّصعوبة دبك  
 زّؼبًُ:ادلٌاقف ادلنبعجخ العزخذاً أعيٌة اى -د 

 : (1)صلد األسلوب ذلذا ادلناسبة االستخدامات أىمّ  بُت كمن
 العبلقات. على الوقت اافظة نفس كيف الوسط، احللوؿ تقبل ال اليت ادلهّمة ادلصاحل على اافظة -
 كخلفّيات سلتلفة. نظر كجهات ذلم آخرين أشخاص أك أطراؼ كمشاعر ذبارب اكتساب -
 ال يفّكر أف من اتمل كاف كاليت معا البدائل اكتشاؼ يف الّرغبة من خبلؿ االبتكارية الّنزعة إلظهار -

 .دبفرده طرؼ أمّ  فيها
 يبذذلا اليت اجلهود الّطويل.كيعكس ادلدل على العمل عبلقات تعرقل قد اليت ادلشاكل جذكر إذل للوصوؿ -

 الطّبيعي كمن بعض عن بعضها كمستقل من متعارضة أكثر متوافقة العاملُت أىداؼ إف فكرة تدعيم يف ادلدير
 توظيف يتمّ  كبذلك ككضوح بصراحة بينهم ادلوجودة مناقشة اخلبلفات إذل كالعاملُت االعتقاد ىذا يدفع إف

(2)ادلختلفة األطراؼ دلصلحة الّصراع
 .  

  اإلججبس: أً نبفظاىزّ أعيٌة (2

 مصادرىا على التعرؼ شلكن بعد كقت بأسرع التنظيمية الصراعات إدارة األسلوب ىو ىذه من اذلدؼ إفّ        
 أرضية توجد ال األسلوب حينما ىذه الّصراعات، كيستخدـ حلسم القّوة إذل الّلجوء تتضمن حيث  احلقيقية
  .متعاكنة الصراع أطراؼ تكوف ال أك حينما كاالتفاؽ ؽلكن استخدامها كأساس للحوار مشًتكة

 ، اآلخرين عن مصاحل الّنظر بصرؼ كأىدافو الّذاتية مصلحتو ربقيق الفرد ػلاكؿ األسلوب ىذا خبلؿ كمن     
 مكسب نتيجة ؼلسر األطراؼ أحد  أفّ  ىو اإلسًتاتيجية ىذه عليو تنهض الذم األساسيّ  فاالفًتاض ثّ  كمن

 . (3)اآلخر الطّرؼ ػلّققو

 

 

 

                                                 
22-21،ص ص 1999السعودية،  جرير، مكتبة مشًتكة، :تر ،تسوية الخالفات في العملكزينسكي،  جَتم -(1)
(2)

 531ص ،1995،  ،4 ع،34 مج الرياض، ،ةاإلدارة العامّ  ةرللّ  "، ةالعربيّ  اإلمارات دكلة يف نظيميالتّ  راعالصّ  إدارة اسًتاتيجياتزلمد،" عادؿ زيد -
(3)

 القاىرة، جامعة عُت مشس،، جارةكالتّ  لبلقتصاد ةالعلميّ  ةاجمللّ  ، "الرؤساء مع  الصراع معاجلة ألظلاط بتفضيلهم بادلرؤكسُت الشخصية ادلتغَتات عبلقة قياس ،" العسكر مسَت أمحد -
 .25 ص ،1991 ،2ع
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 آىْبرو: -أ 

 : (1)كعلا أساسياف  أسلوباف على االعتماد األسلوب ؽلكن ىذه يف ك
 أطراؼ بأمر ىذا األخَت حيث يتّدخل أقول مركز يف أعلى مسؤكؿ تدّخل دبعٌت :العليا الّسلطة تدّخل- .1

 أخرل كظائف يف كيعّينها ادلوقف عن األطراؼ ادلتصارعة كقد يبعد العقاب استعماؿ سيتم كإال بإّنائو الّصراع
 .من العقاب أسوء أنواع استعماؿ مّ أكيت

 توزيع إعادة عن طريق كذلك األسلوب ىذا كفق الّصراعات مع التعامل تيتم ما عادة :الّسياسة استعمال- .2
 األساليب األخرل كلكّنها من أقلّ  كقتا األسلوب ىذه يستغرؽ ما الغالب يف ادلتصارعة، ك األطراؼ بُت القول
يتّم  اليت الّصراعات تتجّدد كقد ادلختلفة األكضاع حوؿ باعًتاضاهتم األخذ لعدـ داألفرا لدل سلبّية آثارا زبّلف
 ال غلب ارلكبالتّ  أخرل، بصراعات سةادلؤسّ  إدارة أخرل كتفاجأ ةمرّ  ىذا األسلوب كفق معاجلتها أك إدارهتا

 .األساليب. مجيع فشل حالة يف إال التنظيمية  الصراعات إدارة ىذا األسلوب يف استعماؿ

 اجيبثْبرو : -ة 

 :(2) احلاالت منها بعض يف ىذا األسلوب استخداـ ؽلكن ك          

 تطبيق تغيَتات شاسعة. إذل ربتاج اليت األكقات يف -
 فشلها. كتثبت األخرل األساليب ذبربة عند -
 .ادلتبادلة قةالثّ  فيها تقلّ  اليت العمل عبلقات يف -
 .سريع قرار ازباذ كغلب طارئة ةالقضيّ  كانت إذا  -

 عيجْبرو : -ج 

ال يهتّم مدير ادلدرسة  كثَتا بادلشاعر كاحلاجات الّشخصية ألطراؼ الّصراع.كيضع دائما مصلحة العمل يف سّلم 
 مصاحل االعتبار يف آخذا الّصراع إّناء على يرّكز ما بقدر ، معاجلتها ك الّصراع أسباب يبحث عن ال أكلوياتو ك
 أطراؼاحد  يلجأ قد الزمبلء بُت الّصراع يكوف فحينما األطراؼ، أحد حةمصل أك األكذل بالّدرجة العمل اإلدارة ك
 األطراؼ راع بُتالصّ  يزيد قد شلا ، اآلخر رؼالطّ  على اإلجبار شلارسة ث من ك دبوقفو ادلدير إقناع إذل الّصراع

كمن مصاحل اآلخرين ، ػلاكؿ الفرد ربقيق مصلحتو الذاتية كأىدافو بصرؼ النظر عن.نفسها اإلدارة مع ك ادلتصارعة
ػلدث  ما ذلك مثاؿ ك.(3)األطراؼ ؼلسر نتيجة مكسب ػلققو الطرؼ اآلخر أحػد فاالفًتاض األساسي ىو أفّ  ثّ 

 ادلدارس االبتدائية يف بداية ادلوسم الّدراسي عند العمل عل إنشاء االستعماالت الًّتبوية لتنظيم احلصص  يف أحيانا
                                                 

(1)
 ،2114 األردف، عّماف، كالّتوزيع،شر للن الشركؽ دار ،4ط ،المختلفة تالمنّظما في والجماعي الفردي اإلنساني الّسلوك دراسة التنظيمي، الّسلوك القريويت، قاسم زلمد -
  261ص

(2)
  .17، ص مرجع سابقكزينسكي،  جَتم  -

(3)-
 .25 ص ،مرجع سابق، العسكر مسَت أمحد 
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 بعض فَتفض ربّية مع معّلمي اللغة الفرنسية يف توزيع الفًتات الزمنية للحصصإذ  قد ؼلتلف معلمو  الّلغة الع
إذل ادلدير للّضغط عل ادلعّلم األخر للرضوخ  كتوضيح  يلجئوفادلعّلمُت  بعض أفّ  إذل األمر يستدعي شلا ، ادلعّلمُت

 األسلوب ىذا ؼللق ك.م األّكؿ مربّراتو أك إليصاؿ معلومات خاطئة من شأّنا أف تستفّز ادلدير لتلبية رغبة ادلعلّ 
 أجرب خاسر آخر ك رابح طرؼ بو موقفا

 ربت كامنا غلعلو ك يضّغطو بل ، غالبا الّصراع ػللّ  ال األسلوب فإّف ىذا ذلك ك ، أقول لسلطة اخلضوع على 
 .الّسطح
 ؽلتلكو دلا كذلك ظره،ن لبلمتثاؿ لوجهة ادلتصارعة األطراؼ إجبار ػلاكؿ ادلدير فإفّ  ىذا األسلوب كدبوجب       

ػلاكؿ  ، اذباىاهتا ك الّصراع أطراؼ حاجات يتجاىل األسلوب ذلذا استخدامو يف ادلدير أفّ  .  كما(1)سلطة من
كبسّبب قّلة الّصبلحّيات ادلمنوحة للمدير ،من ؼلتلف معو يف كجهات الّنظر  ىتطبيق الّلوائح كاألنظمة بشّدة عل
 هات أعلى عندما ال يتعاكف معو أطراؼ الّصراع. فقد يضطّر إذل رفع الّصراع إذل ج

الّتسامح  سلوب الّتصلب كفرض القوانُت كعدـكمن ادلبلحظ أّف جلوء مدير ادلدرسة االبتدائّية منذ البداية إذل أ    
 ق جّوا مشحونا باإلحباط كالتأزّـكاإلفراط  يف تطبيق الّنصوص التنظيمية للّتعامل مع الّصراع من شأنو أف ؼلل

 عاكفالتّ  ركح ىدـكمن عيوب ىذا األسلوب  تنعكس على عدـ جدكل فعالية حّلو.  رألفق مظاىكتظهر يف ا

 .(2)اجلماعي

 :ادلٌاقف ادلنبعجخ العزخذاً أعيٌة اىزنبفظ -د

ة  كمن ادلواقف ادلناسبة الستخداـ أسلوب التنافس لّلتعامل مع الّصراع  التنظيمي لدل مدير ادلدرسة االبتدائيّ        
    من كجهة نظر الباحث  مايلي :

إذا كاف  حّل الّصراع ىاّما دلصلحة العمل كلدل ادلدير الّرغبة يف إغلاد حّل سريع تفاديا دلعارضة قراره ك -
 للّتغّلب على عناد ادلرؤكسُت.

 على  ازباذ القرار. ادلرؤكسُتعند عدـ قدرة -
 كاحلامسة الطارئة الظركؼ حالة يف استخدامو يف فضلاأل ىو األسلوب ىذا أف إذل " طوماس وكلمان " كيشَت

 اإلسًتاتيجية ىذه مزايا كمن .قراراتو صحة متأكد من ادلدير كاف إذا ما حالة يف ،أيضا للمنظمة بالنسبة كاحليوية
  (3)كالتجديد ادلنافسة ركح خلق ىو

 

 
                                                 

(1 )
-
 

 7 ص ،،مرجع سابق ا اخلشارل جار شاكر 
(2 )

 .213،ص1988ت،الكوي القلم، دار ،1ط ،نظيمي التّ  لوكالسّ  بدر، حامد أمحد  -
(3 )

 نفس الصفحة. ، نفس المرجع   -
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 : جنّتاىزّ أعيٌة (3

الطّرؼ اآلخر عن طريق الّتأجيل أك الّتجاىل أك الفصل كيقصد بو عملية االنسحاب من الّصراع مع             
ىذا ادلوقف يؤّدم إذل إحداث نتائج  فّ أبُت األطراؼ ادلتنازعة, فقد يتجّنب ادلدير حضور اجتماع معُّت، رغم 

سلبّية على ربقيق األىداؼ كمع ذلك ؽلكن الّلجوء إليو كمثاؿ ذلك أف يكوف ىناؾ آخركف ؽلكنهم الّتعامل مع  
كيعٍت أيضا إعلاؿ الفرد دلصاحلو كمصاحل اآلخرين بتفادم أك ذبنب  .راع أفضل من ادلدير مثل احد ادلرؤكسُتالصّ 

  (1)نقاط التعارض أك الصراع
 ، ادلنظمة داخل لبلختبلفات ادلوجودة النسبية كالتهدئة التجانس على اافظة ػلاكؿ ادلدير أف كيعٍت ىذا األسلوب

 . (2)ادلرؤكسُت لدل اإلحباط أك الغضب شعور انتشار منع كػلاكؿ
 

 آىْبرو : -أ 

 : (3)كىى أساليب، عدة بإتباع
 .ضلو األسوأ يسَت أك يستمر، قد ادلوقف فإفّ  كبالّتارل يتحّسن، أف إذل ادلوقف ذباىل كيعٌت : اإلهمال .أ

 ، البعض،بعضها عن ادلتصارعة اجملموعات أك األفراد إبعاد أم :الّصراع أطراف بين الجسدي الفصل .ب
 كلكن الّصراع ، يزكؿ اجملموعات كبالّتارل بُت الّتفاعل يزيل اجملموعات بُت الّتفاعل انعداـ أفّ  من انطبلقان  كذلك
 ادلتبادلة االعتمادية من عالية درجة كجود يف حالة الكلّية الفعالّية على "الّسلّب التأثَت" أسلوباه ىزا ػيَ يؤخذ

 "اجلماعات أك األفراد بُت

 يف مواقف ذلك يتمّ  حيث زلدكدة، بصورة ادلتصارعة األطراؼ بُت الّتفاعل يتمّ  كىنا : المحدود لتفاعلا .ج
 ..كصارمة دقيقة أعماؿ جداكؿ ذلا ػلّدد اليت الّرمسية االجتماعات مثل رمسّية،

 حلّ  يف يساىم فأ اإلغفاؿ ؽلكن أفّ  فرضّية على يقـو للّصراع ادلدير ذباىل أفّ  من بالّرغم العسكر أنّو كيوضح

 ،(4) ضراكة الّصراع يزيد أف ؽلكن اإلغفاؿ أفّ  إال ، منّظمتو داخل الّصراع

 

 

 
 

                                                 
(1 )

 .277ص ، مرجع سابق، جي دالس كمارؾ يقسيزال دم أندرك  -
(2 )

 .212ص،  مرجع سابق، اجلندم السيد عادؿ  -
(3 )

  25،ص مرجع سابق ، القريويت قاسم زلمد -
(4 )

 .25 ص ،مرجع سابق، العسكر مسَت أمحد -
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 اجيبثْبرو : -ة 

 أف ؽلكن جّنبالتّ  أك إسًتاتيجية اإلغفاؿ أفّ  أكضحا قد "Dubose" and "Pringle ""برصلل"ك "دبوز"من كبلّ  إفّ 
 كالًّتكم للّتفكَت كافية زمنّية فًتات إذل فيها ادلرؤكسُت جػلتا  اليت احلاالت تلك سيما ، اغلابّية نتائج ذلا يكوف

 .(1)الّصراع حدكث إذل اليت أّدت األمور يف الّنظر كإعادة ، كالعقبلنّية
 و من عدـ تقّبلو من طرؼ ادلعلمُتالقرار خلوف ازباذ أجل تأجيل من األسلوب ىذا استخداـ ادلدير يقصد قد -

 .دلوضوع نقطة اخلبلؼأك لعدـ توافر حقائق كمعطيات حل ا
 أفضل الّصراع الّتعامل مع  ؽلكنها أطرافا أخرل ىناؾ أفّ  يعتقد عندما األسلوب ىذا إذل اللجوء يفضل ادلدير -

ترؾ ادلعلمُت يوزعوف بأنفسهم استعماالت الزمن أك عدـ القياـ بزيارات لؤلقساـ أك تفادم تكوين  كمثل منو
 التجنب. أسلوب ىو يستخدـ ك ادلعلمُت اجلدد إلقناع عبلقات مع ادلعلمُت القدامى أك تكليفهم

 عيجْبرو: -ج 
 عند كجود معُّت  اجتماع حضور بذبنّ  كمثل راعالصّ  إدارة يف نةمعيّ  مواقف ذباىلهم ادلديرين أك إعلاؿ عند -

 األموراحلديث عن  مبهذبنّ  أفّ  كفكثَتا ما يعتقد ادلدير ق ،ك الكثَت من االستفسارات كادلطالب اليت دل ربقّ 
ىدكءا يف  ك استقرار وفقفادم ػلقّ هبذا التّ  مأّنّ  ممُت مباشرة ضنا منهادلعلّ  اخلبلفية كادلسائل اليت سبسّ 

راع بسبب عدـ من احتماالت ادلقاكمة كالصّ  كفمشاعر الغضب كيزيد كفيف احلقيقة يغذّ  م، ى ممدرسته
 .(2)نفيسفرص التّ  إتاحة

كيتضّمن ىذا  لسة أقّل من األطراؼ األخر اع داخل ادلؤسّ ادلدير على التعامل مع الصر  قدرة تكوف عندما -
 (3) .الّصراع أسباب عن الّتغاضي عاّمة بصفة األسلوب أيضا 

،كيعتربه   الّزمن دبركر نفسو تلقاء من ادلوقف يتحّسن أف أمل على األسلوب ىذا مدير ادلدرسة يستخدـ -
يف بعض احلاالت يقف  أك ل الّصراع مباشرةمضيعة للوقت كاجلهد كخارجا عن صبلحياتو ،كهبذا فهو يتفاد

 موقف ادلتّفرج  بًتؾ األطراؼ ادلتصارعة ذبد حبّل كذلك بتفادم تكوين عبلقات مع األطراؼ ادلتصارعة.
 اىزّجنّت:ادلٌاقف ادلنبعجخ العزخذاً أعيٌة  -د 

 يلي :  نظر الباحث  ما كمن ادلواقف ادلناسبة الستخداـ أسلوب التجّنب لّلتعامل مع الّصراع  التنظيمي من كجهة
 للمواجهة كاجّلهد الوقت تستحق ال تافهة حبيث ادلسألة تكوف حُت -
 . النزاع حل عن الّنامجة من الفوائد أكرب سلبّية آثار للمواجهة يكوف عندما -

                                                 
(1)

-Dubose P . and Pringle C" ,  , op.cit ,p .44 
 

(2 )
-
 .187, ص مرجع سابقناصر قاسيمي,  

(3 )
  .25ص ،مرجع سابق ،القريويت قاسم زلمد -



 التّنظيمي ماهية الصّراع                                   ني                                                                                              الثّا الفصل
 

 
57 

 .األطراؼ ادلتصارعة بُت اذلدكء إلشاعة -
 أخرل مرّة الّصراع قضية يف الّنظر حبيث يعيدكا إلعطائهم الفرصة    -

 نظَِْ :شاع اىزّؼبٍو ٍغ اىصّىيزّ فؼّبىخ اىاألعبىْت غري  .2
  : (1)ليمة كاليت تّؤثر على فعالّية ادلنّظمة مثلسّ القد يستخدـ ادلدير بعض األساليب غَت 

: كإف كاف مفيدا يف بعض احلاالت  لكن يف أحياف أخرل يكوف لتجّنب الّصراع كذباىلو  تجّنب الّصراع -
 ابو عواقب كخيمة.كاالبتعاد عن معاجلة أسب

 : فاحلل السريع غَت ادلبٍت على معلومات سرعاف ماينهار. حّل الّصراع الّسابق ألوانه -
:أحيانا يتدّخل طرؼ ثالث يف الّصراع ليثبت قدرتو على ادلواجهة يف  المبالغة في الّتدخل في الّصراع -

 حُت أّف بعض الّصراعات تتبلشى دكف تدّخل طرؼ ثالث.
: كذلك بأف يكوف لدل كّل طرؼ يف الّصراع رؤية بالّنسبة للقضّية ادلتنازع عليها   باتخاذ موقف متصلّ  -

 ال يرل معها إمكانّية حللّ ىذه القضّية .
كعلى العكس من ذلك فقدرة ادلدير على الّتعامل الفّعاؿ مع الّصراع  تربز من خبلؿ اعتقاده بأّف الّصراع ظاىرة 

متوّقعة تتطّلب حبّل يف بيئة يتشارؾ فيها أفراد التنظيم من شأّنا أف تؤّدم إذل حتمّية  يف ادلؤّسسة كأّنّا مشكلة 
  نتائج إغلابّية .

 نظَِْ:شاع اىزّؼبٍو ٍغ اىصّاىؼٌاٍو ادلغبػذح ػيَ جنبح اىزّ .3
الّصراع  قد تتعّدد سبل كآليات الّتعامل مع الّصراع  إاّل أّف األىّم ىو االىتماـ بفعالية حّلو ، ألّف تكرار          

كشّدتو كربّولو إذل أزمة ؽلكن أف تكوف لو أثار مدّمرة على سلوؾ  أفراد الّتنظيم  مثل العزلة كاالبتعاد عن الفريق 
الًّتبوم كاإلدارم كالبلمباالة أك اإلحساس بعدـ القيمة ، كتفاقم ظاىرة التأّخر كالتغّيب ، كالعزكؼ عن ادلشاركة يف 

ية بدعول ادلرض، كالّتحّجج بأسباب كاىية بعدـ احلضور للمجالس، كقد تكوف الّتظاىرات العلمّية كالثّقاف
االجتماعات مسرحا للّصراعات كفرصة مواتية إلحراج ،كخبلؿ االجتماع قد يتفاعل األطراؼ فيما بينهم 
باستخداـ الرموز كاإلشارات  اليت ربمل معٌت كرسالة احتجاج  لؤلطراؼ األخرل، كمن ذالك التزاـ البعض 
الّصمت كالّسكوت كالعزكؼ عن ادلناقشة كعدـ التّعليق كعدـ الّتدخل  من خبلؿ رفضهم إبداء رأيهم يف أمور 
هتّم ادلؤّسسة ، كقد يتطّور ادلوقف إذل الوقوؼ يف طريق اخلصم كمعارضتو كلو كاف ذلك على حساب مصاحل 

 ادلؤّسسة.
أثارىا أحد األطراؼ ادلتصارعة كأف ترتفع األصوات كقد يتم إلغاء االجتماع أك تأجيلو بسبب نشوب فوضى      

عن ادلألوؼ كيكثر استخداـ األيدم  مرفقة بالصراخ عندىا يلجأ أحد األطراؼ للخركج  من االجتماع أك إدراج 
مشاكل ىامشّية أك حقيقّية أك قدؽلة إلثارهتا فيضطّر رئيس اجللسة ادلتمّثل يف ادلدير أك من ينوبو  إذل إلغاء 

                                                 
(1 )

 .92-91 ص ص ،1994، 56العدد  أـ القرل، الّسعودية، ةجامع ،ة اإلدارمرللّ خص، "إدارة الّنزاع يف ادلنّظمات"، زلمد الشّ  أديب -
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اع يف كسط  من الفوضى كيف جّو مشحوف من الّشحناء كالعداكة كالبغضاء ، كقد يستمّر ىذا الّصراع االجتم
دقائق بعد فّض االجتماع بتبادؿ الّتهم حوؿ ادلتسّبب يف  تعطيل ادلهاـ الرمسية  كاهتاـ أحد الطرفُت بالظلم ، 

عياتو إذل أطراؼ أخرل خاّصة لؤلطراؼ كعادة ما يصبح االتصاؿ بُت األطراؼ ادلتصارعة صعبا كقد سبتّد تدا
اجلديدة على ادلدرسة. كتضطّر األطراؼ ادلتصارعة إذل اعتماد عبلقات يف حدكدىا الّدنيا كاالكتفاء قدر اإلمكاف 
بالعبلقة الّرمسية فقط ، كنكوف ىنا أماـ عبلقات اجتماعّية متوتّرة كباردة جدا كىي كضعية تؤّدم إذل نقص فعالية 

توّجههم ضلو البحث عن عبلقات أخرل خارج  ادلنّظمة أك البحث عن تغيَت مكاف العمل كاالستقالة ، ادلوظّفُت ك 
   "لوئيش"كىذه الّسلوكات ذبلب اخلسارة للمنّظمة خاّصة إذا كاف ىؤالء من اإلطارات الكفأة ، كقد أشار 

"Lehisch"دلتصارعُت كتتعبهم إذ لكّل فرد قدرة أّف الّصراعات مهما كانت خفّية أك ظاىرة فإّّنا تستهلك طاقات ا
 (1)طاقويّة يستهلكها خبلؿ يـو عملو ، كعلى ادلؤّسسة أف توّجو الطّاقة خلدمة أىداؼ ادلنّظمة كسَته احلسن .

 من كأشكاذلا كحّدهتا أظلاطها كتتنوع تتعّدد ادلدارس االبتدائية، الّصراعات يف حللّ  ادلهّمة اآلليات أفّ  ادلبلحظ كمن
الّنصوص كالقوانُت التّنظيمّية ادلنّظمة للمؤّسسات  يف تتمثّل الّصراع حلّ  يف ادلساعدة فاآلليات.خرلأل مدرسة
 عن طريق تدّخل الّصراعات ربلّ  أك . الّصراع هتدئة يف كبَت ككذا تدّخل الّسلطات الوصّية اليت ذلا دكر الًّتبويّة 

 .األحياف بعض يف الّصراع كّ لف الببلد كأعياف اخلارجّية كالّشخصّيات األطراؼ بعض
كمادامت كذلك ،فيجب أف ال يشغلو  كىنا البّد من اإلشارة إذل أّف دكر مدير ادلدرسة يف الّتعامل مع الّصراعات ،

ىذا عن الوقوؼ على  درسة كمعاجلة نتائجها ، أف يشغلويف الّتعامل مع الّصراعات اليت ربدث يف ادل اّنماكو
ّصّحي  اإلغلايب . كمن الّسبل اليت ؽلكن أف تستخدـ إلثارة  صراع بّناء داخل الّنظاـ ، كسائل استثارة  الّصراع ال

استخداـ اإلداريُت كالقادة لعملّية الّتواصل يف الّنظاـ  يف استثارة أفراده كتنشيطهم كادلناكرة بالبيانات كادلعلومات 
األمر كربفيز العاملُت على اإلبداع كاالبتكار هبدؼ تشجيع الّتعامل ، كتوفَت فرص للّتعبَت عن الرّأم كمناقشة 

كمنو فعلى القائد الًّتبوّم استثارة معّلميو على رفع أساليب ادلناقشة إذل احلّد ادلقبوؿ كادلتوّسط،  (2)كالنمو كالتغيَت.
 (3)كإذا كاف الّصراع مرتفعا، فيجب على مدير ادلدرسة أف يعمل على خفضو كالّتقليل منو إذل احلد ادلقبوؿ.

ة يف معظم ة ثابتة كمستقرّ راع كظاىرة تنظيميّ نظيمي يعكس حقيقة كجود الصّ راع التّ عامل مع الصّ د أساليب التّ تعدّ 
 ة.عامل معو بطريقة علميّ احلاجة إذل التّ  مات كمن ثّ ادلنظّ 

ة تعمل على رعاية و يزاكؿ نشاطو يف مؤّسسة تربويّ كمن ىنا تأيت أعلية أف يدرؾ مدير ادلدرسة االبتدائية خاّصة أنّ 
الّنشء كتربيتو كهتذيبو كتفاعل األفراد فيما بينهم  غلعل الّصراع ظاىرة يومّية سواء بُت ادلعّلمُت أنفسهم أك بينو 
كبُت ادلعّلمُت أك بُت ادلعّلمُت كادلتعّلمُت أك حىّت بُت ادلتعّلمُت أنفسهم. كبالّتارل غلب أف يكوف ادلدير أميل إذل 

ت طابع عقبلين كإقناعي بعيدا عن تلك اليت تعتمد على الّسلطة كالقّوة إاّل يف الظّركؼ القاىرة انتقاء أساليب ذا
 م ذلك.كادلدير ادلتسّلح بادلعرفة العلمّية للّصراع يتجو إذل تبٍّت االذباه احلديث الّداعي إذل حتمّية كجود قدر اليت ربتّ 

                                                 
(1)- Lehisch .J P  . La communication dans l’Entreprise.P.U.F.3 

éme
 Ed.Paris. 1991.p.104 

 .315ص ،1998 ، األردف ،فعماّ  التوزيع ك للنشر دار كائل ،2 ط ،التنظيمي لوكالسّ  و التربوية اإلدارة الطويل، الرمحن عبد ىاين -(2)
(3)

 .213-212 ص ، ص مرجع سابق لعمايرة ،احسن زلمد  -
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استئصاؿ الّصراع بقدر سبّكنو من الّتعامل معو كإدارتو بطريقة  من الّصراع يف ادلؤّسسات كأمر بّناء كانّو ليس عليو
 علمّية.

حيث اختربا استعماؿ كّل من ادلواجهة  "  Lawrence  Lorsch& "لورنس ولورش"نفس النتيجة توّصل إليها 
األكثر كإظهار القّوة  كالّليونة كطرؼ للّتفاعل مع الّصراعات يف سّتة تنظيمات ، كقد استخلصا أف الوحدتُت 

 (1). فعالّية ، كانتا تلك اليت استعملت فيها طريقة ادلواجهة  إذل حد أكرب شلا استعملت يف التنظيمات األخرل
 كاستخداـ ة،اإلنسانيّ  ادلهارات رتوفّ  ضركرة على زتركّ  ماتادلنظّ  يف راعالصّ  إدارة أساليب كلّ  أف نستنتج       

 كبت عن عوضان  ادلتصارعة األطراؼ بُت فاكضكالتّ  احلوار كفتح كاجلماعات، لوكيالسّ  أثَتكادلنطق، كالتّ  ةالعقبلنيّ 
 .نةادلعيّ  راعالصّ  ألطراؼ حالة ُمرضية إذل الوصوؿ زلاكلة يف راعالصّ 

 أك ة،االجتماعيّ  كناتالسّ  توزيع طريقة من جوانب سببو يكوف كأف أسبابو، باختفاء ؼلتفي أف راعللصّ  كؽلكن
 ظيمالتنّ  ضمن أفراد بصفتهم نظيمالتّ  أعضاء بُت فيما ةاالقتصاديّ  نمويةالتّ  ادلشاريع كتوزيع األظرؼ فتح أثناء

 اآلخر كالبعض حينو يف ػللّ  منها كالبعض ادلداكالت أثناء دتتولّ  راعاتفبعض الصّ  مشاركُت كغَت فيو مشاركُت
 أسباب اختفاء فحُت .كأكسع كأعمق أكرب كالعوائق، كصراعات ادلشكبلت معو كغلرّ  يوعالشّ  إذل كؽلتدّ  يتواصل

 لبتدخّ  راعالصّ  ؼلتفي كقد لغياب مربّر، راعيالصّ  كسلوكو فعلو عن وقفالتّ  أطراؼ من طرؼ كلّ  غلعل راعالصّ 
 كتطبيق غوطاتكالضّ  كاألكامر هديدالتّ  طريق عن كالوارل ائرةالدّ  كرئيس لديةبالبّ  ةالوصيّ  كاإلدارة ادلباشر ادلسؤكؿ
ة تفاعليّ  ةاجتماعيّ  عبلقة أكالن  ىي اليت ادلفاكضات طريق عن يزكؿ أف ؽلكن كما .انونيةالق صوصكالنّ  القواعد
 .كتأثَت نفوذ كعبلقة القرار، ازباذ عملية يف تصبّ 
 كاألساليب كاألىداؼ الوقائع صراعات كمن فات،صرّ كالتّ  ادلصاحل تضارب من أساسا ادلفاكضات تنطلق      
 تتصادـ كمصاحلو، كأىدافو كرغباتو راتوكتصوّ  كمعتقداتو كأفكاره قيمو راعالصّ  أطراؼ طرؼ من كلّ  فّ كأل .كالقيم
 ةخاصّ  كقواعد كطرؽ اتصارل نظاـ ادلفاكضات بعتتّ  كلذلك كالغضب كاالنفعاؿ، وترالتّ  كيزداد األخَتة، ىاتو

 .عاكف() التّ  مشًتؾ لتحقيق مشركع أك راعاتالصّ  تسوية أجل من دبراحل كسبرّ  باجلوار،
ىناؾ عّدة مستويات للّتدخل ك العمل على حّل الّصراع ك ذلك حسب قّوتو كمدل ضركرة االستنجاد       

بأطراؼ خارجّية للمساعلة يف حّلو.فقد تستغل القنوات العادية ادلتوّفرة داخل الّتنظيم، أك غلّند أفراد للّتفاكض 
يط يسعى إذل الّصلح ك حّل ادلشاكل أك االلتجاء ادلباشر مع الطّرؼ اآلخر كقد يضطر الّتنظيم إذل االستعانة بوس
بعض التدّخبلت ادلساعلة يف حّل  يكفيما يل إذل مكاتب الّدراسة لبلستفادة من خربهتا يف ىذا اجملاؿ .

 :(2)الصراعات
:بكّل تنظيم إدارة تسهر على مواجهة ادلشاكل ك العمل على حّلها كىي عملّية استعمال القنوات العاديّة-1

 ة يقـو  هبا كل   مسؤكؿ بادلؤسسة  .ركتينيّ 
                                                 

(1 )
 .52ص ،ع سابقمرج،بوفلجة غياث  -

(2 )
 .54ص، نفس المرجع،بوفلجة غياث  -
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ذلذا ؽلكن استغبلؿ اإلمكانيات ك الطّرؽ ك القنوات ادلوضوعة ذلذا الغرض ك تنشيطها للقياـ بدكرىا ادلنوط هبا 
 دلواجهة ادلشاكل ك الّصراعات يف مهدىا كذلك قبل القياـ بإجراءات  إضافّية أك استثنائّية .

عات ك االختبلفات إذل مرحلة أكثر تطّورا تضطر اإلدارة إذل تفويض أفراد :بعد أف تصل الّصرا المفاوضات-2
للنيابة عنها يف الّتفاكض مع اجلهات األخرل .كىنا تستعمل  رلموعة من الّضغوط من تنديد ك ربذير ككعود أك 

ث مراحل :جرد أّف ادلفاكضة سبّر عرب ثبل  Tapia تابياتنازالت  ك كّلها طرؽ للّضغط على الطّرؼ األخر  .يرل 
 نقط االختبلؼ االعًتاؼ بإمكانية الّتفاىم  ك احلّل ادلؤّقت أك الّنهائّي.

:كىو تدّخل فرد أك رلموعة أفراد زلايدين ك مقبولُت من كبل الطّرفُت ، للّتوّسط بينهما ك العمل على الوسيط-3
 إغلاد نقط الّتفاىم ،اليت قد تقّرهبما إذل حّل مرض للجميع.

:ك ينتموف عادة إذل مكاتب مستقّلة  للّدراسة ك البحث  كيهتموف بتنمية الّتنظيمات  منتهجُت نالمستشارو -4
يف ذلك طريق الّدراسة كالبحث العّلمي .ك ىكذا يكشفوف عن ادلشاكل ك يقدموف االقًتاحات للحلوؿ ادلناسبة  

الية اليت أّدت إذل مشاكل داخل كعبلج للخلل ادلوجود يف ىيكل التنظيم ،أك يف طريق مواصبلتو ك ادلساكئ احل
 الّتنظيم .

 رقٌْْ أعبىْت اىزؼبٍو ٍغ اىصشاع اىزنظَِْ : .4

 توضيحو سبق امفمّ  آلخر، تنظيمي رلاؿ كمن آلخر، اجتماعي نطاؽ من الّصراعات كحلّ  تسوية أساليب زبتلف
 إغلابيةّ  ككظائف جوانب الظّاىرة ىذه حلدكث كإفّ  طبيعّية، ظاىرة منّظمة يعترب أك رلتمع يف أمّ  الّصراع أفّ نستنتج 

 األفراد على أك أطراؼ الّصراع  على لزاما يكوف كىنا .ىّدامة كمدّمرة سلبّية ككظائف جوانب ككذلك بّناءة،
 فهو سيئ، أك جّيد أنّو على كصفو ؽلكن ال قيمي، ذاتو مصطلح حدّ  يف الّصراع فّ أ ":يدركوا أف للتنظيم ادلكونُت
 فيها تتمّ  اليت الطّريقة على كبَت حدّ  كإذل يعتمد فيو األفراد سلوكات كعلى الّتنظيم يف هأثر  كأفّ  حيادم، مصطلح

 (1)" كتناكلو. الّصراع إدارة
 كعنفها حّدهتا درجة حيث من مواجهة الّصراع أساليب ترتيب أفّ  "إذل السياؽ ىذا يف "هندروفاد" كيشَت    
 األىلّية، احلرب من قريبان  شكبلن  تتخذ اليتّ  العّماؿ، كبُت العمل أصحاب بُت من الّصراعات يبدأ متدرّج سّلم على
 كادلناقشات ادلباحثات بوسيلة الّسلمّ  ىذا كينتهي الثبّلثينيات، أكائل شيكاغو  يف اضطرابات يف حدث ما ضلو على

 (2). "رادلظه رقيّ  من كبَت جانب األفراد على بُت ادلفاكضات مائدة على تتمّ  اليّت  كاذلادفة، اذلادئة
 تعددت مهما أنو يرل الباحث فإف ، الصراع إلدارة كالنماذج األساليب من اجملموعة ىذه عرض بعد        

 من كاألىمّ  ، راعالصّ  دلواقف حلوؿ إذل وصلالتّ  أجل من كضعت النهاية يف فإّنا ، كاالسًتاتيجيات األساليب
 . مركنة إذل ػلتاج معو عاملكالتّ  ، حلدكثا طبيعي أمر راعالصّ  بأفّ  شعور لدينا ديتولّ  أف ىو ذلك

 
                                                 

 .303 ص ،مرجع سابق ،الطويل الرمحن عبد ىاين -( 1)
(2 )

 .201 ص ،مرجع سابق اجلوىرم، زلمد -
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 :ىيذّساعخ اىفصو اىثّبِّ ٍيخّص   
 مايلي : يف تتمّثل نقاط عّدة استخبلص ؽلكن ، للّدراسة الفصل الثّاين ربليل خبلؿ من       
 مجيع األشكاؿ يف من بشكل يواجهو ك ، الّصراع ىذا اإلنساف يعيش قد ، نفسّية اجتماعّية ظاىرة الّصراع      

 أنواعها ك سلتلف على ادلنّظمات يف قدؽلة قدـ اإلنساف ،موجودة  طبيعّية اجتماعّية ظاىرة الّصراع ك ركؼ،الظّ 
 أك أىداؼ مع مصاحلهم أك تضارب أىدافهم نتيجة اجلماعات بُت أك بينهم فيما األفراد بُت يـو كلّ  تتكّرر
 . أطراؼ مصاحل
فهو ؽلّر بسلسلة   ةلطبيعة ادلنّظمة كاألفراد،كألّف الّصراع عملية دينامكيّ  للّصراع أسباب يصعب حصرىا تبعا      

 الّشعور كمرحلة ، الّصراع إدراؾ مرحلة ك ، الكامن الّصراع متعاقبة من ادلراحل تتّولد باستمرار كىي : مرحلة
 الّصراع. سلرجات مرحلة أخَتا ك ، الّصراع إظهار مرحلة بالصرّاع ،ك

 من الّصراع أكثر إغلابيات أفّ  الباحث يرل ك سلبّية ، آثار للّصراع يكوف إغلابية كأحيانا آثارا للّصراع أفّ  كما
 الّدراسات . يف كرد ما حسب سلبياتو
 : منها عّدة أظلاط لو الفرد داخل الّصراع : ىي ك فيها ػلدث اليت حسب ادلستويات أشكاؿ عّدة لو كما     
 . اجملموعات بُت اّلصراع ك األفراد بُت اعالّصر  صراع الّدكر،ك ، اذلدؼ صراع
 الّتقليديّة فالّنظرية ، الّصراع إذل نظرهتا يف بُت الّنظريات اختبلفا ىناؾ أفّ  العلمية الّدراسات أكضحت كما    
 ظاىرة عالّصرا  أفّ  فًتل الّسلوكّية الّنظريّة أّما ، عليو القضاء ك ينبغي ذبّنبو سلّبّ  شيء أنّو على الّصراع إذل تنظر

 أما . للّصراع االغلابية باجلوانب تعًتؼ ال لكّنها ك ، تنظيم أمّ  داخل الّتفاعبلت اإلنسانية تصاحب طبيعّية
إغلابّية  جوانب يتضّمن ادلنّظمات يف إنساينّ  سلوؾ أّف الّصراع فًتل ، ادلعاصرة سبّثل اآلراء اليت ك احلديثة الّنظريّة
 . كسلبّية

ؽلكن  اليتك  الّصراعات شلارستها للّتعامل مع  ؽلكن اليت األساليب من رلموعة لعلمّيةا الّدراسات أكضحت كما
 أسلوب الّتعاكف ك ، الّتنافس أسلوب ك ، الّتجّنب أسلوب : ىي ك العمل يف مواجهتها



 

 لث الفصل الثاّ

 وسيولوجيّةالصّراع في ضوء النّظريّة  السّ 

 

 النّظريّت اخللدونيّت –أوال 

 النظرياث الكالسيكيت -ثانيا 

 النظريت البنائيت الىظيفيت الكالسيكيت  .1

 كسيّت ردلاالنّظريّت  ا .2

 فاعل االجتماعي نظريت التّ .3

 النّظريّت احلديثت  -ثالثا 

 ت احلديثت ت الىظيفيّالبنائيّ تظريّالنّ .1

 راع  احملدثت الصّ نظريت .2

 راع ادلعاصرة الصّ تينظرّ -رابعا 

 فرانكفىرث النقديت  مدرست .1

 قايفالثّ راعوالصّ تانيّخيارالتّ تنظريّ .2

 الرتكيبيت البنىيت .3

 االسرتاتيجي حليلالتّ مقاربت .4

 نظيمي راع التّالنظرياث و مىقفها من الصّ-خامسا 

 ت قليديّادلدرست التّ راع يف ظلّالصّ .1

 ت ادلدرست الكالسيكيّ راع يف ظلّالصّ .2

 فاعليت ادلدرست التّ راع يف ظلّالصّ .3
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 :ظريت اخللذوويتالنّ – أوال 
 العريب العادل إذل يعود ٧تده ةخاصّ  بصفة راعيالصّ  الفكر وتاريخ ةعامّ  بصفة االجتماعي الفكر تاريخ قرأنا إذا     
 للمجتمع رؤيتو يف طرحها اليت ةواالقتصاديّ  ةياسيّ والسّ  ةاالجتماعيّ  أفكاره خالؿ من خلدوف ابن ٛتافالرّ  عبد

 ةإشكاليّ  درس ْتيث لطة،والسّ  اجملتمع يف هتاوعالقا ةالسياسيّ  واٟتياة ة،القبليّ  ةالعصبيّ  ١توضوع وٖتليلو اإلنساين
 العامل يف لتتمثّ  واليت راعالصّ  عوامل ودرس آنذاؾ ةياسيّ السّ  نظيماتالتّ  يف االجتماعي ا١تستوى على راعالصّ 

 ،ةاٟتاكم لطةالسّ  وبُت والبدوية ةالقبليّ  اتالعصبيّ  بُت طرفُت بُت راعالصّ  ١تظاىر ومشاىدتو .ياسيوالسّ  االقتصادي
 وا١تشاىدة ا١تالحظة على القائم وا١تنهج العلمي ارٮتيالتّ  ا١تنهج على قائمة اجملتمعو  للحياة رؤيتو كانت واليت

 الوقائع من وقع قد ١تا واألسباب العلل عن البحث خالؿ من وذلك فسَت،التّ  و٤تاولة قدوالنّ  حليلوالتّ  والوصف
 .العمراف وبداية وؿالدّ  نشأة إذل تأدّ 

 وحده العمراف فعلم ،مستوفيا يكوف أف ٯتكن ال للحكم ةحقيقيّ  دراسة على ينبٍت الذي ياسيالسّ  فكَتالتّ       
 اليت ولةالدّ  دراسة ىي االجتماعي اإلنساف تاريخ دراسة الفّ  ذلك ياسيالسّ  اٟتكم طبيعة عن الكشف على القادر

 البشري العمراف أكثر بتفصيل مةوا١تقدّ  العرب كتاب يف درس خلدوف فابن ة،االجتماعيّ  حداثاأل رتطوّ  يكلهت
 (1).العادل عمراف من واحدة صورة وىي ة،والعصبيّ  وا١تلك ولةالدّ  ْتث موضوع ىو الذي

 العادل على ينبغي دة٤تدّ  ةاجتماعيّ  ةديناميكيّ  وجود إذل االنتباه خلدوف ابن لفت لقد األمر، واقع يف       
 ٚتاعة أو ةعصبيّ  تقوده اجتماعي صراع شكل يف القوانُت ىذه وتتمظهر اكتشافها، االجتماعي والباحث
 يطرةالسّ  يف لةوا١تتمثّ  غايتها ٖتقيق بغية واٖتادىا، وتناصرىا وتعاضدىا تالٛتها شروط كامل استوفت ةاجتماعيّ 

 واحملافظة اٟتماية وأيضا .وتضاىيها تعاد٢تا ٤تتملة ٚتاعة أي واقتصاد بكاملها، "لطةالسّ " ا١تلك على واالستحواذ
 تمعجملا وعلى عيفةالضّ  اتالعصبيّ  ٚتيع على يطرةالسّ  تعميم على فضالً  ىذا ة،مدّ  ألطوؿ وا١تلك اٟتكم على
 (2).توبرمّ 

 أياـ يف وا٠ترب ا١تبتدأ وديواف العرب - كتاب يف وذكرىا ةالعصبيّ  ومفهـو مصطلح على خلدوف ابن أكدّ       
 بالقبيلة ٭تصالف إ٪تا ا١تلك أو ةالعامّ  ولةالدّ  إفّ  -األكرب السلطاف ذوي من عاصرىم ومن والرببر والعجم العرب

 كلّ  واستماتة ذامرالتّ  من فيها ١تا ةبالعصبيّ  تكوف اإ٪تّ  وا١تمانعة ا١تغالبة إفّ  ":خلدوف ابن يقوؿ ىذا ويف ةوالعصبيّ 
 ةالبدنيّ  هواتوالشّ  نيويةالدّ  ا٠تَتات ٚتيع على يشتمل ملذوذ شريف منصب ا١تلك إفّ  ثّ  صاحبو، دوف منهم واحد

  وا١تالذ
 
 
 

                                                 
 (1

 
)

 .53ص  ,مرجع سابق بَت بن عوف,الزّ  -
 (2)

- Fredj Stambouli ," Ibn Khaldoun et le Système Social, Traditionnel Maghrébin ", Revue Tunisienne des 

Sciences Sociales, Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales , Tunis n
0
20 , 1970, p 216. 
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 إذل وتقضي ا١تنازعة فتقع عليو، غلبت إذا إالّ  لصاحبو أحد مويسلّ  أف وقلّ  غالبًا، نافسالتّ  فيو فيقع فسانية،النّ 

 (1)".ةبالعصبيّ  إالّ  يقع ال منها وشيء وا١تغالبة، والقتاؿ اٟترب
 ٛتاية ٖتت وتدخل تتحالف أو ،أخرى دولة أنقاض على إلقامتو جاىدة فتعمل للملك، ةالقبليّ  ةالعصبيّ  عتتطلّ "

 ضمن فصل يف خلدوف ابن شرحو ما وىذا ا١تلك ىي ةالعصبيّ  القبيلة إليها تسعى اليت فالغاية ائد،السّ  اٟتكم نظاـ
 .(2) "ا١تلك ىي ةالعصبيّ  إليها ٕتري اليت الغاية أفّ  يف مةا١تقدّ 

 ٕتعل اليت حمةاللّ  تلك كتفكّ  يف أي ة،العصبيّ  فساد يف ةا٠تاصّ  ا١تصاحل صراع آثار ةاٟتضريّ  باٟتياة ىتتجلّ       
 األنا فيها ويسيطر اٞتمعي، األنا فيها يطغى ٚتاعة متجانسة، وحدة اٟتكم على ا١تستولية ائرةالثّ  ةالعصبيّ  أفراد من

 ا١تستولية ةالعصبيّ  نتتمكّ  عندما وتتفكك تنفك الوحدة وىذه تفسد ةالعصبيّ  ىذه .خصيالشّ  األنا على العصيب
 اجل من باؽالسّ  عادل آخر، عادل يف تدخل حينئذ األنّ  حكمها، دعائم وتثبيت دولتها، توطيد من اٟتكم على
  .(3) " للماؿ ا١تفيد اٞتاه

 من فالبدّ  دةمتعدّ  اتوعصبيّ  قةمتفرّ  بيوتات فيو كانت واف الواحد القبيل إفّ  ث"ىذا يف خلدوف ابن يقوؿ      
 واحدة ةعصبيّ  انّ وكأ وتصَت فيها اتالعصبيّ  ٚتيع وتلتحم وتستتبعها، تغلبها ٚتيعها من أقوى تكوف ةعصبيّ 

 ثّ  ،األرض لفسدت ببعض بعضهم الناس اهلل دفع ولوال نازع،والتّ  االختالؼ إذل ا١تفضي االفًتاؽ وقع وإالّ  كربى،
 .(4)".... عنها بعيدة أخرى ةعصبيّ  أىل على غلبالتّ  بطبعها طلب قومها على ةالعصبيّ  بتلك بغلّ التّ  صلح إذا
 شخص كلّ  فيها يرى اليت ا١تشًتكة للمصلحة والء اوإ٪تّ  ١تبدأ، وال لشخص والء ليس العصيباجملتمع  يف الوالء إفّ 

 ةا٠تاصّ  ا١تصاحل ىذه تتبلور عندما اأمّ  عنها، فاعلدّ ا ٯتكنو الذي كلبالشّ  بعد تتبلور دل اليت ة،ا٠تاصّ  مصلحتو
 تصبح حينئذ ا١تشًتكة ا١تصلحة فافّ  ٖتقيقها على العمل أو عنها، فاعالدّ  األفراد مستطاع غَت يف يصبح وعندما

 .(5) لو معٌت ال يغدوا ٢تا الوالء أفّ  كما موضوع، ذات غَت
 ةٙتّ  ومن نافس،التّ  إطار يف عاضدوالتّ  ناصرالتّ  وعلى الوحدة، داخل الكثرة على يقـو القبليّ  اجملتمع إفّ        
 من طبعاً  بصفتو راعالصّ  إذل نظر خلدوف ابن أفّ  الواضح ومن .دائم صراع حياة البدوي العمراف يف اٟتياة كانت
 البشر أخالؽ ومن "آنذاؾ اتوالعصبيّ  األفراد يف العدواين بعالطّ  ولطبيعة حمالرّ  صلة لطبيعة نتيجة العمراف طبائع

 اوأمّ  ... هيصدّ  أف إال أخذه إذل يده امتدت أخيو متاع إذل عينو امتدت فمن بعض على بعض والعدواف لمالظّ  فيو
 أف ةالكافّ  من ٖتتهم من أيدي على قبضوا ٔتا وؿوالدّ  ـاٟتكاّ  تدفعو بعض على بعضهم فعدواف واألمصار ا١تدف
 من كاف إذا إالّ  ظادل،التّ  على لطافوالسّ  القهر ْتكمة كبحوفم فهم عليو، بعدوا آو بعض على بعضهم ٯتتدّ 

  إالّ  والذيادىم دفاعهم يصدؽ وال ... وكربائهم مشاٮتهم بعض على بعضهم فيزغ البدو وإحياء ... بنفسو اٟتاكم

                                                 
 (1

 
)

 .107ص  ، 2000 ، ا٢تالؿ تبةومك دار منشورات ،بَتوت ، خلدون ابن مقدمة ، خلدوف ابن الرٛتاف عبد  -
 (2

 
)

 .96ص  ,مرجع سابق الزبَت بن عوف, -
 (3

 
)

 .213 ص ،مرجع سابق ،اٞتابري عابد ٤تمد -
 (4

 
)

 .96ص، نفس المرجع ,خلدوف ابن الرٛتاف عبد -
 (5

 
)

 .335 ص ،المرجع نفس ،اٞتابري عابد ٤تمد -
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 تويّ وعصب نسبو على أحد كلّ  نعرة إذ ،جانبهم وٮتشى شوكتهم تشتدّ  بذلك مألنّ  واحد نسب وأىل ةعصبيّ  كانوا
 ة،البشريّ  بائعالطّ  يف موجودة وأقربائهم أرحامهم ذوي على عرةوالنّ  فقةالشّ  من عباده قلوب يف اهلل جعل وما ،أىمّ 

 .(1)...." ٢تم العدوّ  بةيى وتعظم اصروالتنّ   عاضدالتّ  يكوف اهبذو 
 من صراع ىو بل ،باألنساب االعتداء ٣ترد إذل راجعاً  وال ماء،الدّ  بُت صراعاً  ليس العصيب راعفالصّ  وىكذا      
 يف يبدوا فإ٪تا واضحًا، اقتصادياً  مظهراً  يتخذ ال راعالصّ  ىذا كاف وإذا .العيش لقمة اجل من صراع البقاء اجل

 ةاالجتماعيّ  روؼالظّ  لطبيعة إالّ  ذلك فما واحد، نسب إذل تنتسب اليت اٞتماعات أو اتعصبيّ  صراع شكل
 جلّ  يستغرؽ ا١تعاش ٖتصيل اجل من بيعةالطّ  مع راعفالصّ  ،البدويّ  العمراف يف ائدةالسّ  ةواالقتصاديّ  ةوالطبيعيّ 

 اإلنتاج طبيعة كانت ْتيث ٤تدودة، عالقات بيعةالطّ  مع صراعهم يف بينهم تنشأ قد اليّت  والعالقات يالبدوّ  نشاط
 لألسرة ايتالذّ  االكتفاء أو الفردي ا١تعاش ٖتصيل أي" الفردي ابعبالطّ  سمتتّ  وقبلو خلدوف ابن زمن البادية يف

 جعل ا٦تّ  ،األسرة نطاؽ الغالب يف ىتتعدّ  تكن دل اإلنتاج عالقات فإفّ  ةٙتّ  ومن ،"ا١تعاصر االقتصادي با١تفهـو
 (2).ومشاركة تعاوف عالقات منها

 الذي األساس أفّ  ىي خلدوف، ابن ٖتليالت من استخلصها نتيجة إذل اٞتابري عابد ٤تمد را١تفكّ  وخلص     
 يبدوا وىكذا ؿ،الفعاّ  ئيسيالرّ  العنصر ا١تعاش أمور فيها لتشكّ  اليتّ  ا١تشًتكة ا١تصلحة ىو ةالعصبيّ  ابطةالرّ  عليو ـوتق
 ةسيكولوجيّ  ومظاىر ةمعنويّ  امتيازات من بوع يتمتّ  ٦تا غمالرّ  على واضحة ةاقتصاديّ  صبغة ذو العصيب راعالصّ  أفّ 

 (3).ةواجتماعيّ 

 ابن ٧تد ،ةالعصبيّ  ةللقوّ  ؾ٤ترّ  ووانّ  خاللو من العصيّب  راعالصّ  ديتولّ  عامل االقتصاديّ  عامللا أشرنا إذل أفّ        
 من صراع من راعالصّ  ؿيتحوّ  ْتيث ."لطةالسّ " ا١تلك إذل ةالعصبيّ  غاية وىو إال خفيّ  ثاين لعامل ؽيتطرّ  خلدوف

 من تكوف ْتيث القبائل، شيوخ من شيخل القبيلة العصبية داخل لطةالسّ  دتقلّ  اجل من صراع إذل البقاء اجل
 من تأيت أو ة،ا٠تاصّ  ةالعصبيّ  يف مهتوعشَت  مهتدو  على القـو شيوخ رئاسة تعٍت واليتّ  بالغلب، تأيت واليت نسبهم،

 ."لطةالسّ " ا١تلك دتقلّ  إذل تسعى هتاقوّ  تكوف وحُت ة،العامّ  ةالعصبيّ  يف أخرى لعصبيات عصبية رئاسة خالؿ
 غلبالتّ  بطبعها طلبت قومها على ةالعصبيّ  تلكل غلبالتّ  حصل إذا ث ":بقولو ريقالطّ  ىذه مراحل يشرح ولذلك

 هتاحوز  على غلبالتّ  منهما واحدة ولكلّ  وأنظارا، اقتاالً  كانوا هتاكافأ فإذا عنها، بعيدة أخرى ةعصبيّ  أىل على
 غلبالتّ  يف هتات قوّ وزاد أيضا التحمت هبا هاواستتبعت غلبتها واف العادل، يف قةا١تتفرّ  واألمم القبائل شأف وقومها،

 ةقوّ هتا بقوّ  تكافؤ حىت دائماً  وىكذا وابعد، األوذل الغاية من أعلى حكموالتّ  غلبالتّ  من غاية وطلبت ،هتاقوّ  على
  زعتوانت عليها استولت ات،العصبيّ  وأىل ولةالدّ  أولياء من مانع ٢تا يكن ودل ىرمها يف ولةالدّ  أدركت فافّ  ولة،الدّ 

                                                 
 (1

 
)

 88 ص ،مرجع سابق خلدوف، ابن الرٛتاف عبد  -
 (2

 
)

 174 ص ،سابق مرجع ، اٞتابري عابد ٤تمد -
 (3

 
)

 177 ص ،المرجع نفس  -
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 إذل حاجتها قارف وإ٪تا ولة،الدّ  ىـر ذلك يقارف ودل هتاقوّ  إذل انتهت واف ٢تا، أٚتع ا١تلك وصار يدىا، من األمر

 آخر ملك وطلك مقصدىا، من تعنّ  من على هبا تستظهر أوليائها يف ولةالدّ  انتظمتها اتالعصبيّ  بأىل االستظهار
 الغاية بلوغ على عاقتها واف لذلك، ا١تقارف الوقت يسعو ما حسب ةوا١تظاىر  لالستبداد إما... ا١تستبد ا١تلك دوف

 (1)...."أمره اهلل يقضي أف إذل مقامها يف وقفت نبينو، كما عوائق
 قاؿ اليت العصبية ىذه للعصبية، االمتدادي الطبع على ا١تلك يف نظريتو بٌت خلدوف ابن أف الواضح فمن        

 ٣ترد اٟتقيقة يف تكوف أف تعدوا ال اجتماعية، - سيكولوجية رابطة عن عبارة نا"أ اٞتابري عابد ٤تمد ا١تفكر عنها
 الدولة ىـر عن ا١تسؤولة ىي متشابكة متداخلة موضوعية عوامل تأثَت ٖتت البدو فاعليات فيو تتأطر تنظيمي إطار

 (2)." اٞتديدة الدولة وقياـ القائمة
 أجل من ا١تختلفة العصبيات بُت الصراع فيكوف .والتعاوف الصراع بُت يًتاوح ا٠تلدونية العصبية يف الفعل إف       
 الذي مقدمتو يف وف خلد ابن قوؿ من ىذا على دؿونست ،األقوى للعصبية الغلبة تكوف اٟتكم،بينما إذل الوصوؿ

 غلبت إذا ةالقبيل أفّ  ذلك وسبب عيم،النّ  يف القبيل وانغماس ؼالًتّ  حصوؿ ا١تلك عوائق أفّ  سبب يف ": أفّ  يرى
 ةوحصّ  سهم ذلك يف معهم وضربت وا٠تصب، عمالنّ  أىل وشاركت عيمالنّ  على استولت الغلب بعض بعصبيتها

 مشاركتها وال أمرىا انتزاع يف احد يطمع ال ْتيث ةالقوّ  من ولةالدّ  كانت فإذا هبا ولةالدّ  واستظهار غلبها ٔتقدار
 ٔتذاىب واألخذ احةوالرّ  عةالدّ  إذل ولةالدّ  ظلّ  يف كوفالسّ و  العيش وخصب والكسب عيمالنّ  هم٫تّ  اإ٪تّ  ... فيو

 من إليو يدعوا وما ؼ،والًتّ  الرياش من حصل ما ٔتقدار فيو قأنّ والتّ  ذلك من واالستكثار وا١تالبس ا١تباين يف ا١تلك
 (3)..." ةالعصبيّ  وتضعف البداوة خشونة فتذىب ذلك، توابع

 ظرياث الكالضيكيت النّ-ثاويا 

 ت البنائيت الىظيفيت الكالضيكيت :ظريالنّ .1
ة وأكثر نفعا يف ٖتليل را يف اٟتياة االجتماعيّ علماء االجتماع إذل فريقُت متناقضُت حوؿ أيّهما أثّ  انقسم        

 راع.إتاه الصّ  وأإتاه البنائية الوظيفية  البناء االجتماعي ؟
االجتماعّية أمر  اؽ على ا١تبادئ الرئيسّية للحياةة واالتفنسانيّ فالبنائّية الوظيفّية ترى أّف تشارؾ الّناس يف القيم اإل 

أساسّي لتحليل بنية اجملتمع ، ومن ّث تأكيدىا على تكامل اجملتمع وتناغم أجزائو الّداخلية ، فاألبنية واألنساؽ 
 تؤّدي وظائف اجتماعية ٤تّددة داخل الّنسق االجتماعي الكّلي .

أصحاب  الّصراع ىي ظواىر مرضّية ، ويزيدواالضطراب والّتفكك و  عدـ االستقرار كما يرى ىذا االٕتاه أفّ     
 .ىذا االٕتاه على ضرورة  احملافظة على األوضاع القائمة والّتوازف والّنمط

                                                 
 (1

 
)

 .96 ص ،سابق رجعم خلدوف، ابن الرٛتاف عبد  -
 (2

 
)

 .123 ص ،مرجع سابق اٞتابري، عابد ٤تمد -
 (3

 
)

 .98 ص ،نفس المرجع ،خلدوف ابن الرٛتاف عبد -
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عشر عندما  عليست فكرة حديثة العهد بل أّنا ٘تتّد إذل منتصف القرف الّتاس يف اٟتقيقة أّف فكرة البناء االجتماعي

ىر سق االجتماعي على أساس أّف مظاكتابات " مونتسكيو " وحينها ، ظهرت فكرة النّ  ت يفظهر 
القانوف وعالقتو  االجتماعّية تؤّلف فيما بينها وحدة متماسكة مّتسقة وذلك عندما ٖتّدث مونتسكيو عن اٟتياة

ليد وغَتىا ٦تّا يشّكل يف جوىره والّتقا بالًّتكيب الّسياسي واالقتصادي والّدين وا١تناخ وحجم الّسكاف والعادات
 (1).االجتماعي الّبناء فكرة

اجملتمع  الّبنائية والوظيفّية بصورة واضحة بشكل علمّي يف كتابات ىربرت سبنسر يف ٣تاؿ تشبيو ظهرت     
كل   ا١تتبادؿ بُت نظم اجملتمع يف بالكائن العضوي . فكاف سبنسر يؤّكد دائمًا وجود الّتساند الوظيفي واالعتماد

اليت كاف يهدؼ إليها ىي إ٬تاد حالة من الّتوازف تساعد اجملتمع على  والغاية .مرحلة من مراحل الّتطور االجتماعي
يدخل يف  الوجود . وكاف سبنسر أيضًا يتصّور اجملتمع على أنّو جزء من الّنظاـ الطبيعي للكوف وأنو االستمرار يف

الوظيفّية ذروهتا يف تفكَت إميل دوركاًن وٓتاصة  وبلغت الفكرة(2)اسك .تركيبو ولذا ٯتكن تصّوره كبناء لو كياف متم
اليت ٘تتاز بعموميتها وقدرهتا على االنتقاؿ من جيل آلخر وقدرهتا على  يف مواجهة موضوع اٟتقائق االجتماعية

بناء لو درجة  تؤلفاجملتمع . والّنظم ا١توجودة يف اجملتمع من سياسية واقتصادية وقانونية وغَتىا  فرض نفسها على
 (3)معينو من الثبات واالستمرار .

ٯتكن  تائج أو اآلثار اليتّ ا تلك النّ مو مَتتوف حيث قاؿ : إنّ الذي قدّ  ة ذلكيّ هَتة للوظيفعريفات الشّ ومن التّ     
 .(4)وافق يف نسق معُّت ف والتّ كيّ ي إذل ٖتقيق التّ تؤدّ  واليت مالحظتها

 تشكل يف بعض القضايا اليّت  أنم ٬تمعوف فيما بينهم على ة إالّ فهـو الوظيفيّ د أراء العلماء حوؿ مورغم تعدّ 
 وىي قضايا ّتةفاف دف برج " ىذه ا١تفاىيم يف س " ة يف علم االجتماع وقد حصرظرية للوظيفيّ ياغة النّ ٚتلتها الصّ 

  : (5)ىي

  . ا١تتكاملةباعتباره نسقا ٭تتوي على ٣تموعة من األجزاء  ة للمجتمعظرة الكليّ النّ  -1
 التوازف الديناميكي. ألنساؽ االجتماعية ٗتضع ٟتالة منا  أفّ ا على اإلطالؽ إاّل ال يكوف تامّ  كاملالتّ  رغم أفّ  -2
  . داخل النسق وازف واال٨ترافات والقصور الوظيفي ٯتكن أف يقـوأف التّ  -3
  . وة تالئميّ غَت بصفة تدر٬تيّ ٭تدث التّ  -4
  جديدالوظيفي والتّ  مو الناتج عن االختالؼفو والنّ سق وتكيّ ل يف تالـؤ النّ ر ثالثة تتمثّ غَت من مصادالتّ  يأيت -5

                                                 

(1
 

)
 .228ص ،1982 عودية،ة ،السّ وزيع، جدّ شر والتّ ، شركة مكتبات عكاظ للنّ انياالنثروبولوجيا والفكر اإلنس٤تمد زكي إٝتاعيل،   -

 (2
 

)
 .11، ص 1982 مصر، ، اإلسكندريّة،، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث8، طالبناء االجتماعي: مدخل لدراسة المجتمعأٛتد أبو زيد،   -

 (3
 

)
 نفس الصفحة.،  نفس المرجعأٛتد أبو زيد ،   -

 (4
 

)
 .331، ص1978القاىرة، مصر،  دار ا١تعارؼ، ،٤5تمود عودة وآخروف، ط  :، تررهاة علم االجتماع طبيعتها وتطو  نظري  ، نيكوال تيماشيف -

 (5
 

)
 .304، ص1993 اإلسكندرية، مصر، اٞتامعة، سة شباب، مؤسّ نظريات علم االجتماععلي السيد شتا،  -



 ظريّة  السّوسيولوجيّةالصّراع يف ضوء النّ                                                          لث الفصل الثاّ  

 
47 

 
 .ل يف االتفاؽ على القيميتمثّ  كامل االجتماعييف خلق التّ  العامل األساسيّ -6

  ،الجتماعيا سقلّنا خلدا لكّلا بُت واألجزاء  بُت لتلقائيا لتناغموا االنسجاـ بغيا أفّ  "كونت"يرى         
 ورةبد ٯتاثل اعرلّصا أفّ  كما ع،الٚتاا فهو ىنا ناغملّتأو ا ـالنسجاا اّمأ ،جتماعيةا اضمرأ دجوو ذلا يشَت مرأ
 مرأ بأنو ـحملتوا ىارقد يصف لعاملةا بقةلّطا ورلد مناقشتو يف كونت أفّ  ٧تدفمثال . ) ة١ترضّيا ٟتالة)ا لباثولوجياا

 ئمالّدا فٟترماا  تعاين (لعاملةا بقةلّطا أيّ  لهاليجع) ١تستقرا غَتو با١تخاطر ؼحملفوا لعملا عن ناتج مرتبط
 عن ئمادا يبحث ٧تده ة،خطَت ةجتماعّيا كمشكلة لوضعا هبذا كونت فيو ؼيعًت يلّذا قتلّوا يف.و ١تستمّروا

 دئمبا من صفوو ١تا تقويضأو ، ـلعاا باالقتصادإخالؿ  ٪تادو لكن ،لعاملةا بقةلّطا عضاأو لتحسُت سبل
 على سارأ ـلنظاا قلب وؿ٭تا هربأفكا يلذا كسرما رلكا ٘تاما يناقض هبذا ىوو(1). بقيلّطا رجدلّتأو ا للتصنيف

 (2).."األوذلمانعتربىا انيار أخالقي من الدرجة  ربقد اجملتمع ءلبنا  سيلةو ليست رةلثوا فّ إ: ".يقوؿ كونتعقب
 ،لعملا بصحاأ مع اعرلّصا جلأ من وفتتعاو ،ٟتقيقيا عيهاو دادسًتإ على اضعةا٠تو  لعاملةا لطبقةا ةمساعدو
 ءلقضاوا بل ،عملهمو معيشتهم وؼظر ٖتسُتو ؿلعمّاا ؽحقو إرجاع ذلا يدّ تؤ شاملة رةثو عنو دتتوّل يلذوا

  .بقيةلّطا ةٟتياا على

 على حملافظوا قيبلّرا وربد ـليقو شريعيلّتا ـظالّنوا فلقانوا دجوو ة٫تّيأ على ىو اآلخر  كاًندور صحر كما    
 الجتماعيا ـظالّنوا ءلبناا على حملافظةوا الجتماعيا ضامنلّتا عن نظريتو جوىر جعل ما اىذو ،الجتماعيا ألمنا

 لٯتّث جتماعيا شكل يف ،كامللّتوا وفعالّتوا ـالنسجاوا ازفوبالّتهتتم  ليتا وسيولوجيةلّسا هرفكاأ جوىر ىو
          (3).ساساأمة منّظ ةلآ يئ ش قبل كل اجملتمع  :"أفّ    ؿرب عنها بالقوليت ّعة لذاهتا بذاهتا، وارة مفّسّيورضرة حدو

ألخالقية للوقائع د االبعاج اماىو نتار ة بقدالجتماعّيالبيئة اعمل ج نتا ىوالجتماعي اماسك لّتا أفّ يرى دوركاًن 
اد ألفرع اعلى ٚتو ـ يتعُّت لعااالجتماعي ـ النظاا د يسو أفجل أمن و"يذكر:د دلّصا ايف ىذ، واهتاذة الجتماعّيا

 أـ لقليل الديهم ف كا إذافيها وا ال يفكرأف عليهم  يتعُتلقناعة اتتحقق ىذه أف  جلأمن و،تقتنع بنصيبهاأف 
سلطة د جوولك كلو البد من ذ يتّم أفجل أمن ، و١تزيدايف  ٟتّقا ٢تم ليس ف بأع القتناابل عليهم ، يرلكثا

(4)...."ٟتقوا ٠تَتا ىو من هايةلّنا  يف ٢تم دٖتّد ليتا لطةلّسا تلك ،هتادسياو قهابتفّو ٞتميعؼ ايعًت

ّف دوركاًن إبقي ومن ّث الثورة فراع الطّ د عنو الصّ على خالؼ ماركس الذي كاف يرى أّف تقسيم العمل يتولّ 
 وع األكثر بساطة ) تقسيم العمل يف اجملتمع ( على مفهومو عن نوعُت مثاليُت من اجملتمعات. النّ  س ٖتليلو يفأسّ 
 
 

                                                 
 (1

 
)

 .63، ص2000ة ، مصر ، ة ،اإلسكندريّ دار ا١تعرفة اٞتامعيّ ، يديد عبد العاطي السّ السّ  :، تر1،ج ظرية في علم االجتماعالن  أالف سيجود ، -
 (2

 
)

 .129-128ص ، صمرجع سابق عبد الرٛتن،٤تمد عبد اهلل  -
 (3 )

 .66ص ،1982وزيع، القاىرة، مصر، شر والتّ دار ا١تعارؼ للنّ  ،ة في علم االجتماع واالنتروبولوجياة الوظيفي  البنائي  علي ليلة،  -
 (4

 
)

 .136ص ،نفس المرجع آالف سيجود، -
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غَت متباين نسبيًا وينعدـ فيو تقسيم العمل أو يوجد يف أدىن درجاتو.  ضامن اآلرل وىو ذو بناء اجتماعيز بالتّ يتميّ 

       تقسيم واسع للعمل.ضامن العضوي وبو ز بالتّ ٟتديث يتميّ وع االنّ 
د فيها ٗتصيص يتحدّ  اليترجة ن الدّ ية تتضمّ بالنسبة لدوركاًن تقسيم العمل يف اجملتمع حقيقة اجتماعية مادّ       

ًا يؤدوف فيها قدر واسع من ا١تهاـ ة جدّ وف مواقع عامّ اس يف اجملتمعات البسيطة ٭تتلّ ت. النّ األعماؿ وا١تسئوليا
 ا١تهن.  خص البسيط ىو رجل كلّ الشّ  ا١تختلفة ويتعاملوف مع عدد كبَت من ا١تسئوليات. ٔتعٌت آخر إفّ 

صًا و٢تم نطاؽ كثر ٗتصّ وف مواقع أأولئك الذين يعيشوف يف ٣تتمعات حديثة ٭تتلّ  قيض من ذلك فإفّ على النّ  
(1) ق من ا١تهاـ وا١تسئولياتضيّ 

 . 

 وف٬تاىد ىمو ،ما مسألة يقبل لعملا صاحب ٬تعل ذلك فّ فا ؿلعمّاا د٘تّر إذا ونّأ ": دوركايميرى        

 .(2) "ئمادا دةمتضا عناصر على لعملا ماكنأ ىٖتتو ال إذ ،لتحقيقها
ة ١تػػاكس فيػػرب تعكػػس بوضػػوح أفكػػاره وتصػػّوراتو وأطروحاتػػو ، فهػػو إّف طبيعػػة اٟتيػػاة االجتماعيػػة واألسػػريّ            

 من ا١تشكالت والّظواىر االجتماعّية واالقتصاديّة ة والعليا ،درس العديد ينتمي إذل أسرة من الطّبقات ا١تتوّسط
اين مػػن صػػف الثّػػظػػروؼ أوربػػا مػػابُت النّ  ل يفالػػذي عايشػػو وا١تتمثّػػ والّسياسػػّية الػػيت عاصػػرىا بالفعل.فػػالظّرؼ اجملتمعػػيّ 

طريقهػػا كػػي  ، وبػػدأت أ١تانيػػا شػػقّ  ةالرأٝتاليّػػا صػػعود اسػػع عشػػر ومطلػػع القػػرف العشػػرين ، حيػػث أصػػبح جليّػػالقػػرف التّ 
  ، وتراكمات رأس ا١تاؿ فكَت العلميّ ا، كانت فًتة ىدوء وا٧تاز داخلي ٪تا فيها التّ ا صناعيّ يكوف ٣تتمعا رأٝتاليّ 

 ٓتاّصةو ،ةياسّيلّسا ةلفلسفّيوا  ةلعلمّيا تظرياللّن يلفكروا لعلميا رالطاا يلبتحل إلىتمامو  باالضافة   طػػػػػػػػػػػػػوروالتّ 
 السيماويف كتابات ماركس وا٧تلز ، واٗتذ منهما موقفا عدائيا وناقػدا راديكاليػا، جاءت كما ٮتيةرلتاا يةد١تاا نظرية
. خل...ا ابالغًتوا كيةاشًتالوا طيةالدٯتقروا لدينوا ،ٝتاليةأللر واهتامػػػػو،   بقيلّطا اعرلّصا ؿحو كسرما راتتصو

 جتماعيا ـكنظا ٝتاليةألرا عن فيربآراء  يف فعال ٘تثل ما اىذو نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأل١تاا ٝتاليةألرا عن عبالدفا فيرب ىتما قدو
 كنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  ٝتاليةألرا اـحًتا ورةضر على يؤكدو علمية سسأ على ـيقو عقالين ـكنظاو دي،قتصاوا سياسيو

 .(3)  وإيديولوجي يفكر
 كنقيض كانت ساتوودرا كتاباتو وافّ  فيرب عاشو يلّذا يلفكرا خ١تناا من جانبا  ةكسّير١تاا  ةظرّيلّنا تشكّل لقد

-  فيرب تساأي درا - اأّنػػػػػػػػػػػػػػػو  ،الجتماعّيا َتّغلّتا ملاعو يف ةّيدالقتصاا يةدّ ١تاا ىلقوا ةلوّيوبأ ةكسّير١تاا ويلدعا
  يف ىتمافقد  لذلك.والجتماعيا رطوللّت احيدوعامال وسببا (  تستانيةولربا ؽألخالا)  ينيةلّدا رألفكاا من جعلت
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)

  http://www.ahewar.orgموقع ، عن2014-12-03، يـو (23:47)على الساعة   2010 ، 2937 ،عفا١تتمدّ  اٟتوار ،"اميل دوركاًن : تقسيم العمل"،لطفي اإلدريسي -
 (2

 
)

 .73-72ص  ص ، مرجع سابق علي ليلة ، -
 (3

 
)

 53,ص مرجع سابقالزبَت بن عوف ،  -

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E1%D8%DD%ED+%C7%E1%C5%CF%D1%ED%D3%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2937
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2937
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اس ة مػػػن النّػػػقلّػػػ ناعات اٟتديثػػػة ٘تركػػػزت يف يػػػدلػػػيالحظ أف رؤوس األمػػػواؿ والّصػػػ (1)لعا١تيةا فيادلأل نةر١تقاا ساتودرا

 وىكذا ىيمنت ) الربوليتاريا (اس إذل عماؿ يف مصانعهملتنمو طبقة جديدة من اجملتمع ٖتاوؿ ٖتويل النّ 
ة  طور إذل الرأٝتاليّ ارل فإف مفتاح التّ ة. وبالتّ سات االجتماعيّ ة واحدة وىي االقتصاد على باقي ا١تؤسّ سة اجتماعيّ مؤسّ 

االقتصػادي،  يا١تػادّ  ة دل تنشػأ فقػط بسػبب الفعػلر الرأٝتاليّػتطوّ  يف حُت رأى فيرب أفّ  .كاف ىو العامل االقتصادي
ة ال تنشػأ اعيّػات االجتمغػَتّ التّ  كيػف أفّ   ربة ودورىػا يف ٖتفيػز العقػل. ونػاقش فيػز على ا١تعتقدات والقيم اإلنسػانيّ وركّ 

بػػُت  ومػػن ىنػػا يكمػػن ا٠تػػالؼ األساسػػيّ  .اس يف العػػادلا يف كيفيػػة تفكػػَت النّػػفقػػط مػػن كيفيػػة اإلنتػػاج اإلنسػػاين، إ٪تّػػ
 وراتينية اليت أنتجتها الثّ ىو حزمة األفكار الدّ  فسَتي األساسيّ العامل التّ  ة فرؤية فيرب ىي أفّ والعقالنيّ  ةا١تاركسيّ 

ة مرتبطػة بشػكل ة والعدليّػينيػة والعسػكريّ سػات العسػكرية والدّ ا١تؤسّ  عشر. كما يرى فيرب أفّ  ادسينية يف القرف السّ الدّ 
رؽ يف حُت  ة الطّ ٖتاوؿ كسب ا١تاؿ يف كافّ  األنّ ة ة ىي عقالنيّ ة الغربيّ الرأٝتاليّ  وظيفي باالقتصاد. لذلك رأى فيرب أفّ 

م ١تعظػػػػػ ة اٟتاجػػػػات األساسػػػػيةّ ألنػػػػا أخفقػػػػػت يف تلبيّػػػػ ة ا غػػػػَت عقالنيّػػػػة بأّنػػػػالغربيّػػػػػ مػػػػاركس للرأٝتاليػػػػةّ  رؤيػػػػةكانػػػػت 
 راعظاـ الرأٝتارل وموافقة ويرب على وجود الصّ وداوية ا١تشًتكة لكال العا١تُت للنّ السّ  ؤيةالرّ غم من وعلى الرّ .البشر

 ورفػػػػػػػضو  ارٮتي التّػػػػػػغػػػػػػَّت ؾ مركػػػػػػػزي يف التّ بقػػػػػػي كمحػػػػػػرّ راع الطّ الّصػػػػػػػ رؤيػػػػػػةرفػػػػػػض  الطبقػػػػػػي ودوره التػػػػػػارٮتي، إال أنػػػػػػػوّ 
سػػػيؤدي إذل زيػػػادة  ةة العاّمػػػا١تلكيّػػػ ة، فنقػػػل وسػػػائل اإلنتػػػاج إذلللمشػػػاكل االجتماعيّػػػ ودل يػػػراه حػػػالا  االشػػػًتاكي ا١تبػػػدأ

 .أٝتارلّ ظاـ الرّ ىي عليو يف النّ  اة وتصبح بَتوقراطية أكثر ٦تّ ة واالقتصاديّ ياسيّ ولة السّ ة ضمن أنظمة الدّ البَتوقراطيّ 
 طبقة فيشكّلوو تٚتاعاو تتنظيما يف ؿلعّماا ٕتّمع ْتتمّية عتقدي األخَت  أفّ  حيث من كسرما مع فيرب ٮتتلف

 دـلّتصاا جلأ من وفلتّعاوا ،١تشًتكةا فهااىدوأ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامصاٟت ٖتقيق جلأ من ،ٔتطالبهاو ْتقوقها عيةوا يةدقتصاا
 ؿللعّما ٯتكنو ،جملتمػػػػػػػػػػعا خلدا طبيعي مرأ لّطبقيا ـالنقساا فّ بأ فيعتقد فيرب ّماأ ،ةّيازجورلبوا لّطبقةا مع اعلّصروا

 أفّ  ذلا عيةالّدا ٟتقيقةا تلك لتقّب ـعد ىي ليت. ا ةحدوا حالة يف لكنو اعرلّصا اىذو جمعلّتا هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ايقوموأف 
 ءلبناأو ا ة١تلكّيوا وةرلّثا يعزتو ـنظا مرجعو باينلّتا فّ بأ دالعتقاوا ،طبيعي مرأ لبشرا بُت ةٟتياا صفر يف باينلّتا
 . لقائما ديالقتصاا

 اعرلّصا من ٕتعل أساليب اجملتمعات كل يف وّن":أ بقولو Lookwood دلوكو فيددا لنا حللوظيفية يوّض نقده يف
 بعض أفّ  دتؤّك اجملتمع خلدا ةلقّوا وتتفا ففإ ؿ١تثاا سبيل على."و ةحتمّي ةظاىر وّنوأ  منو مفّر ال مرأ

 (2).  عيةالجتماا ؽالنساا يف اعرلّصوا دـصالّتوا روّتللّتر بؤ فتكّوو ىر خألا تٞتماعاا عن تستقّل قد تٞتماعاا
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  " ، ، عن موقع "اجنماعي" . (17:18)اعة لّساعلى 2014-12-06در، يـو ٛتد باقاابكر أبو  :تر، ة لفكر ماكس فيربسة نقدّيدرا:ـالسالوا االجتماععلم ، ين تَتنرابر-
mw.ejtemay.cohttp://ww " 

 (2
 

)
  .86، ص2008 شر، األردف،دار ٣تدالوي للنّ  ،1، طعالجتماايف علم ة ملعاصراظرية لن ا٤تمد عبد الكرًن اٟتوراين،  -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.ejtemay.com/
http://www.ejtemay.com/
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 ٔتقالة ووخصّ  دوركاًن انتقد كوزر أفّ  و٧تد احملافظ، اهلالٕتّ  مغايرة وبصورة ونقد، لتفنيد راعالصّ  نظرية وجاءت   

 يف ٤تافظ وتوجّ  صاحب دوركاًن اعترب وأنّ  ضمنها ومن االجتماعي، للواقع دوركاًن راتتصوّ  فيها ة يعاجلنقديّ 
 راعالصّ  أبرزىا من ة واليتاجملتمعيّ  اتالعمليّ  بتنوع الواجبة اإلحاطة من عوو منتوجّ  وىو للمجتمع دراستو

 ا٨تراؼ ٔتثابة والعنف واٞترٯتة فكككالتّ  األزمات نظر إذل وأنّ  إذل احملافظ االلتزاـ ىذا ىأدّ  ولقد االجتماعي،
 (1).اءةة البنّ االجتماعيّ  اتغَتّ للتّ  فرص ىي ا٦تّ  أكثر االجتماعيّ  وازفللتّ  ومرض

                              كطيّت :  ردلاالنّظريّت  ا .2
ريق الفكري لكثَت من دت الطّ ابع عشر ىي اليت مهّ ة اليت حدثت يف القرف السّ ة والفلسفيّ الفكريّ  اإلرىاصات إفّ  

بفلسفة  كبَت  را إذل حدّ راع متأثّ ونشأ إتاه الصّ . امن عشروالفلسفات اليت ظهرت يف القرف الثّ  األفكار
لطّبيعية وا١تثالّية والوضعّية والرباغماتّية تؤمن بالقوانُت ا ةوعقالنيّ  ةوما أنتجو من أفكار وضعيّ  نويرالتّ  عصر

واالشًتاكّية ، وكاف لألوضاع الّسياسّية واالجتماعّية واالقتصاديّة األثر األكرب على منظّري االٕتاه الّصراعي مقارنة 
 اىتمامهم   أكثر من ،ة وتغَّت اجملتمعم أولوا اىتماماهتم باٟتاجات اإلنسانيّ ٔتنظّري االٕتاه احملافظ، من خالؿ أنّ 

بل ويتمّيزوف  أيضا بإٯتانم بضرورة الثّورة وإنتاج وإعادة إنتاج الّنمط ،ٔتشكلة توازف األنساؽ واألنظمة القائمة 
 .اجملتمعيّ 

نافس ي التّ اٞتماعات ا١تختلفة داخل اجملتمع ٢تا مصاحل و قيم متصارعة، و يؤدّ  راع أفّ و يرى أصحاب منظور الصّ 
ة ساؤالت ا٢تامّ غَت االجتماعي، و يثَت أصحاب ىذا ا١تنظور بعض التّ استمرار عملية التّ بُت ىذه اٞتماعات إذل 

 أكثر ضعفاً  ؟ و كيف ة داخل اجملتمع، و ما ىي اٞتماعات اليت تعدّ أكثر قوّ  مثل: ما ىي اٞتماعات اليت تعدّ 

  (2)ماعات الضعيفة ؟تستفيد اٞتماعات األقوى من النظاـ االجتماعي القائم ؟ و كيف يتحقق الضرر للج 
 ات و األفكارظريّ كارؿ ماركس يبقى أشهرىم و صاحب النّ   أفّ  راعية، إالّ ة الصّ ظريّ د من كتبوا يف النّ رغم تعدّ       

 ما جاء حوؿ  ض ألىمّ نوات ، منذ كتاباتو األوذل حىت تارٮتنا اٟتارل، و سنتعرّ األكثر إثارة للجدؿ طواؿ ىذه السّ 
 .ات ظريّ ىذه النّ 

ؿ ٚتلة لو فيما يعرؼ لو كارؿ ماركس يف أوّ ىذا ىو ما سجّ " بقيراع الطّ اجملتمعات ىو تاريخ الصّ  تاريخ كلّ  إفّ  "
 أثَت قد استمرّ ميز و التّ ىذا التّ  ز فكر ماركس ، بل إفّ ما ٯتيّ  بقي ىو أىمّ راع الطّ ذكر الصّ  يوعي ، و لعلّ بالبياف الشّ 

  . بيل ناية القرف العشرينحىت وقتنا ا١تعاصر، رغم سقوط االشًتاكية ق
نات ا تعكس ا١تكوّ ، نستطيع أف نلمس بوضوح كيف أنّ  كارل ماركسسَتة حُت نتأمل ما جاء يف       

ة أثناء دراستو األوذل يف اٞتامعة ، الً  بالفلسفة األ١تانيّ ر أوّ لت يف صياغة نسقو الفكري، فلقد تأثّ ة اليت تدخّ األساسيّ 
 ، و عندما انتقل إذل باريس عاش فًتة يف رحاب األفكار فيورباخ وهيجل ة فلسفة اصّ و إقامتو يف أ١تانيا و ٓت
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)

 .82ص  ,مرجع سابق بن عوف, الزبَت -
 (2

 
)

 .95-94ص ص ،1999مصر،  دار غريب، القاىرة،، ظرية المعاصرة في علم االجتماعالن   طلعت إبراىيم لطفي، و كماؿ الزيات، -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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، ث ما لبث أف عكف على دراسة  برودونو  سيموناالشًتاكية اليت اىتم هبا عموما و خاصة أفكار ساف 

 .(1)آدم سميثفدرس موضوعات ىذا العلم لدى أكثر من عادل و منهم  ياسيّ االقتصاد السّ 

 :(2) ة  ٢تذا االٕتاهمات  األساسيّ ن فهم االٕتاه ا١تاركسي  ما دل  نفهم من البداية ا١تسلّ ال ٯتك

 نقطة البدء يف ٖتليل  ارل فإفّ ة مادي وليس فكري، و بالتّ أساس الواقع االجتماعي واٟتياة االجتماعيّ  ػػ أفّ  1
 ة و لكي يتمّ يّ راد احتياجاهتم الفيزيقية اٟتقيقاجملتمع ٬تب أف تكوف األفراد اٟتقيقيُت بلحمهم و دمهم.و ٢تؤالء األف

 . أف يتفاعل األفراد مع الطبيعة إشباع ىذه اٟتاجات ال بدّ 
 .واالجتماعيّ  بيعيّ طور دائماً و قادر على تغيَت عا١تو الطّ اإلنساف كائن قابل للتّ  ػػ أفّ  2 

بيعة من جهة و بُت اجملموعات و الطّ  ائم بُت اإلنسافراع الدّ طور االجتماعي ٭تدث نتيجة للصّ التّ  أفّ  ػػ 3
 .بقية من جهة أخرىة ا١تتصارعة يف اجملتمعات الطّ االجتماعيّ 

و ما أف يظهر تكوين اجتماعي ػػ اقتصادي جديد على اجملتمع يكوف فقط يف حالة ثبات نسيب، ذلك أنّ  أفّ  ػػ 4
 ات و ٖتدث فيو تغَتّ  أنّ إاّل  سيبّ ثباتو النّ غم من أنقاض تكوين سابق حىت تظهر فيو أيضاً بذور فنائو ، و على الرّ 

 . كيفي فيوي تراكمها إذل حدوث تغَّت ة يؤدّ كميّ 
ها أيضاً تشمل ا١تمارسة أو ة من أجل فهمها و لكنّ اىرات االجتماعيّ وظيفة العادل ليست فقط دراسة الظّ  أفّ  ػػ 5

 . يكتشفهاة اليّت العمل من أجل تغيَتىا وفقاً للقوانُت االجتماعيّ 
 ليست ىي الفرد و لكن التكوين االجتماعي االقتصادي الذي يكوف تارٮتياً  ةاألساسي حليلالتّ وحدة  إفّ  ػػ 6
إف النظرية االجتماعية ٬تب أف تضم القوانُت العامة اليت ٖتكم اجملتمع اإلنساين يف تطوره و القوانُت النوعية اليت  ػػ 7

  .ية ٤تددة و اليت ٖتكم الظاىرات النوعيةٖتكم كل ٪تط من أ٪تاط اجملتمعات يف مرحلة تارٮت
ا١تتغَتات اليت يتم على أساسها تفسَت الظاىرات االجتماعية ىي ا١تتغَتات االقتصادية ػػ االجتماعية ذات  ػػ 8

و ىكذا نرى بأف ىذه ا١تسلمات انطوت على العديد من ا١تفاىيم و األفكار اليت ناقشها ماركس  الطبيعة التارٮتية.
  :اتو و مؤلفاتو و بياناتو ، و ٯتكن اإلشارة إليها باختصار و ىييف أطروح

 ا١تادية اٞتدلية و ا١تادية التارٮتيةػػ  
 .ػػ األساس االقتصادي و البناء الفوقي للمجتمع 
  . ػػ التكوين االقتصادي االجتماعي 
  .و الصراع الطبقي طبقاتػػ ال 

 االغًتاب  ػػ ظاىرة *
 ػػ الوعي االجتماعي  *

                                                 
 (1

 
)

 .105،ص 1997رفة اٞتامعية، اإلسكندرية،مصر، ، دار ا١تعفكر االجتماعيتاريخ العلي ٤تمد ،  ٤تمد  -
 (2

 
)

 .196-195ص  ، ص1977، مكتبة سعيد رأفت، القاىرة، مصر، النظرية في علم االجتماعٝتَت نعيم أٛتد،  -

 



 ظريّة  السّوسيولوجيّةالصّراع يف ضوء النّ                                                          لث الفصل الثاّ  

 
77 

 
 رنصاأ بُت يٞتوىرا ؼ٠تالاف ، جملتمعا منيقفوف موقفا نقديا   راعلّصا  ٕتاها بصحاأ ا١تالحظ أفّ          
 ظيفتووو اعلّصرا حتمّية ؿحو وريد عالجتماا علم يف يلّنقدا الٕتاها رنصاأ بُت" و حملافظ"ا لوظيفيا االٕتاه 

 تٞتماعاا بُت اعلّصرا من ةمستمر حالة يف ّنوأ جملتمعا ذلا اعلّصرا ٕتاها بصحاأ ينظر ْتيث ،جملتمعا خلدا
يف وقت ما   ازفلّتوا ـعد من حالة يف الجتماعي ا لّنسقا وأفّ  ، لّتغَتوا لّتوترا ٨تو يّتجووالجتماعية  ا تلّطبقاوا
 ٯتكنو اؼ،الىدا ؼالختال نتيجة ية الجتماعاوتبدو عملّية الّصراع يف اٟتياة  ة،لقّوا يعزتو يف اتللّتغَت نتيجة ،

، أي أّف منظور الّصراع ال يتصّور األنساؽ االجتماعية   ةلقّوا اـستخدا ؿخال من ـلعاا الجتماعيا ـلّنظاا ٖتقيق
على أّنا منتظمة حوؿ ٣تموعة  من القيم ا١تّتسقة ، بل يتصّورىا على أّنا انساؽ  تتضّمن مواقف صراعّية ويّتسم 

  (1).ا١توقف الّصراعي يف غالب األحواؿ بعدـ الّتوازف يف القوى 
تمية االقتصادية أّف " العالقات االقتصادية ىي اليت توفر األسس اليت تبٌت عليها باقي ا١تنظمات تعٍت اٟت

  (2).االجتماعية والسياسية األخرى يف  اجملتمع "
د و يوجد شكل أو ٪توذج ٤تدّ ة ال توجد أو تنشأ بشكل عشوائي فقد أوضح أنّ يرى ماركس أّف البناءات االجتماعيّ 

ـّ  اإلنتاجلع ا١تختلفة أو عملية للسّ  اإلنتاجتنظيم  ليت يتمّ ريقة امعروؼ للطّ  من قبل ا١تناطق ا١تختلفة  بشكل عا
 (3).ة ارٮتيّ ة التّ يّ اريخ  واجملتمع با١تادّ ظرية ا١ترتبطة بالتّ ى ىذه النّ اريخ وتسمّ بالعادل يف أوقات ٥تتلفة من التّ 

ة بُت بقيّ ة الطّ تركيزه على قضيّ  راع انصبّ ارٮتية للصّ ر التّ عو للجذو من خالؿ تتبّ  ماركس ٦تا سبق نالحظ أفّ          
راع بُت من ٯتلك ومن بقات ، الصّ تاريخ تلك اجملتمعات ىو تاريخ صراع تلك الطّ  أفّ ة والعبيد ، وقد رأى الربجوازيّ 

جهده  إالّ ٯتلك  وبُت من الة،ة واالجتماعيّ ياسيّ لطة السّ ومن ّث السّ  اإلنتاجال ٯتلك ، صراع بُت من ٯتلك وسائل 
 .اريخ واجملتمع ى ْتركة التّ يسمّ  راع يوّلد ما، صراع بُت العبيد واألحرار، ىذا الصّ  األٙتافويبيعو بأٓتص 

منو  اوية يف الفهم ا١تاركسي للمجتمع ، و ىذا األساس شرط البدّ يعترب األساس االقتصادي حجر الزّ و            
يٍت شريعي و الفلسفي و األخالقي واٞتمارل والدّ و التّ  ياسيّ البناء السّ  ى بالبناء العلوي، أيّ لظهور ما يسمّ 

مات ، و البناء العلوي ىنا يعتمد على سات و منظّ ب على ذلك من عالقات و مؤسّ للمجتمع، و ما يًتتّ 
انعداـ  ( فيظهر بتنوع ىذا األساس، و لو أخذنا اجملتمع البدائي على سبيل ا١تثاؿ لوجدنا أفّ األساس )االقتصاديّ 

ة أو سات سياسيّ و دل يكن يف ىذا اجملتمع دولة أو مؤسّ بب يف أنّ بقات فيو، كاف ىو السّ ة و الطّ ة ا٠تاصّ ا١تلكيّ 
بقات )سادة و عبيد( ظهر بناء علوي من نوع ة إذل الوجود و ظهور الطّ ة ا٠تاصّ ة، و مع ظهور ا١تلكيّ تشريعيّ 

ولة( لتحمي ىذا اٟتكم ، سات )مثل الدّ بيد و ظهرت مؤسّ ر حكم صاحب العبيد للع٥تالف ، فظهرت أفكار تربّ 
 ية اٟتاكمة يف ة ا١تادّ ل القوّ  ٘تثّ بقة اليّت بقة ا١تسيطرة ىي اليت تسود ، فالطّ سات الطّ أفكار و مؤسّ  ويرى ماركس بأفّ 

                                                 
 (1

 
)

 .194،ص1983وف ، منشأة ا١تعارؼ ، اإلسكندرية، مصر، خري وآٞتوىراترٚتو ٤تمد ،  ةالجتماعي اظرية لن ايف ة ت أساسي  مشكال، كس ف رجو-
 (2

 
)

 .102-101،ص ص 2012 ،27عجامعة باتنة، اٞتزائر،، ةواإلنسانية ٣تلة العلـو االجتماعيّ ، "ةمة :قراءة نقديّ اسهامات االٕتاه ا١تاركسي يف دراسة ا١تنظّ "لعلى بوكميش، -
 (3

 
)

 .97، ص 2010وزيع، مصر، شر والتّ ر العربية للنّ ،مص1ط ، تر: ٤تمد ياسر ا٠تواجة،ة والممارسة البحثيةات االجتماعي  ظري  الن  فيليب جونز،  -
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 ة و هبذا فإفّ اديّ يطرة االقتصة يكوف للبورجوازية السّ الرأٝتاليّ  ة اٟتاكمة ، و يف ظلّ بقة الفكريّ اجملتمع ىي الطّ 
 يادة يف ساهتا السّ ألفكارىا و مؤسّ 

ف أفكارىا و بقة تكوّ بقات الكادحة )الربوليتاريا( و ىذه الطّ اجملتمع ، و تستخدـ ىذه األفكار حملاربة الطّ 

  (1).ة(ياسيّ ة و األحزاب السّ قابات العماليّ ة )مثل النّ ساهتا اليت تتصارع مع البورجوازيّ مؤسّ 
 منو فٯتلكو من بُت اعرلّصا ىو وكّل يخرافالّت ،يخرالّتا اثحدأ صنع يف يدّ ١تاا لعاملا ةّي٫ّتأ اركسم ظهرأ لقد   
  صلأ ةّيدالقتصاا تلتناقضاا يعترب كسرفما عليوو ،ٮتينيتورتا للمجتمع يعطي يلذا ىو  عليوو فٯتلكو ال
 ىو جتماعّيا بنقالا كّل": بقولو حبوضو كسرما ربيّعو يادقتصاا دحملدا تبقالّطا اعفصراجملتمع  يف اعرلّصا

   . (2) " ةّيدالقتصاوا ةّيدّ ١تاا ملالعوا نتيجة
دة أنواع أو ٪تاذج متعدّ  تظهر بل ارٮتية دل تأخذ شكال أو ٪تطا يف مراحلها التّ  اجملتمعات  كلّ   أفّ ا١تعروؼ         
 ستندا ليّتا راتوصلّتا ضنعر ،ةّيدّ ١تاا توراتصّو ؿحو كسرما نظر جهةو لتفسَتو.يف ٣تتمعات ٥تتلفة  لإلنتاج

 :(3) ةمستقّل  قضايا سّتمن  فتتكّو  ليتوا ،يخرالّتا لفهم اكثَت ليهاإ
 .   تبقالّطا اعصر يخرتا ونّأ ذلإ يخرالّتا منةأز معظم تشَت -1
 .   جإلنتاا نظم سطةابو ةالجتماعّيا تبقالّطا ءلبنا ة٠تاّصا بيعةلّطا دتتحّد -2
 وحّل ذلا يدّ تؤ ةكثَت تمتناقضا ثناياه يف ٭تمل ةتماعّيالجا ظملّنا ٚتيع مثل مثلو ازيجورلبوا ـظالّنا إفّ - -3
 .   تياذا تدمَتهو
 ـظالّنا ذلإ ؿتتحّو ّث، ياسيةلّسا  ةيطربالّس ؼيعر ما تكتسبو درة١تباا ـنظا لعاملةا تبقالّطا تأخذ ؼسو -4
 .  الأوّ  كياالشًتا ـظالّنا لعاملةا تبقالّطا تتبٌّت ؼسو يوعيلّشا

 ةللحرّي زال٧تاا تجادر علىأ ةيوعّيلّشوا ةكّياالشًتا من لكّل دينٞتديا لعلموا قافةلّثا من كّل ستعكس -5
 .     ةّيدلفرا

 ،بقيلّطا اعرلّصا ةبفكر اجملتمعات رلتطّوو ةّيدّ ١تاا للحركة ستودرا ؿحو توراتصّو كسرما رؿكا بطر          

  (4):يلي فيما توضيحها الن ٯتكن ليتوا بينها فيما خلةا١تتدا تلعالقاا د٭تّدأف  وؿحاو ياسةلّسوا دالقتصاا ةبنوعّيو
 خلةامتد تعالقا يف تدخل توامعتقد نسقو هرفكاوأ فإلنساا من كّل أفّ  ذلإ ة١تستمرا يخرلتّاا حركة ؿّ تد -1
 تعالقا ةخاّصو دة،١توجوا يةدالقتصاا و  الجتماعيةا  لبٌتا  ةنوعّي حسب تشكيلها يف  يتم ليتوا ة،دمعّقو
  اجملتمع يف دللفر قافيةلّثوا لفكريةا ؽألنساا يلتشك يفا ساسّيوأ جوىريا ا دور تلعب ليتا جإلنتاا ىقوو

                                                 
 (1

 
)

 .166-15ص ص  ،مرجع سابقٝتَت نعيم أٛتد،  -
 (2

 
)

 .249-244ص  ، صمرجع سابق، موسىش ٟتر -
 (3

 
)

 .211، ص مرجع سابقعبد الرٛتن، ٤تمد عبد اهلل -
 (4

 
)

 .43، ص نفس المرجع عبد الرٛتن، ٤تمد عبد اهلل -
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 يف بقيلّطا اعرلّصا يظهري لذا ببلّسا توذا حّد يف جإلنتاا تعالقاو جإلنتاا ىقو بُت لقائما لتناقضا أفّ  -2

 .  ٝتارلألّرااجملتمع 
 ةر ولّثوا رة،ولّثا نظرية ذاهتا حّد يف نتتضّم جإلنتاا تعالقاو جإلنتاا ىقو بُت ةلديالكتيكّيا  ٟتركةا أفّ  - -3

 كماتر ةليدو ىيو،لقيامها ةألساسّيا فعوالّدوا ذلوألا عثالبوا ٔتناسبة كانت دةمتعّد ظائفو ٖتقيق ذلا تسعى
 .تلتناقضاا ىذه حّل جلا من رهولّظا ذلت إأدّ  ةعديد تتناقضاو اثحدوأ وؼظر
ة سس ا١تنهجيّ للمجتمع على األ ارٮتية أو علم االجتماع ا١تاركسي يهدؼ إذل ٖتقيق فهم علميّ ة التّ يّ و ا١تادّ    
 (1) :اليةالتّ 

 .٢تا اىرات االجتماعية و ٕتاوز ذلك إذل تقدًن ٖتليل علميّ عدـ االقتصار على وصف الظّ 
 .ارٮتيطور التّ  تنتمي إذل نفس ا١ترحلة من التّ استخالص ا٠تصائص ا١تشًتكة يف ٥تتلف اجملتمعات اليّت  .1
ة و بُت القوانُت ة ػػ االقتصاديّ كوينات االجتماعيّ دًا من التّ ة اليت ٖتكم عدة العامّ التمييز بُت القوانُت االجتماعيّ  .2
 .غةنة مثل اللّ ، و اليت ٖتكم ظاىرات اجتماعية معيّ ىي على حداجتماعّ  تكوين اقتصاديّ  وعية اليت ٖتكم كلّ النّ 
إلنتاج، وعليو فالتحليالت ا١تاركسية تنطلق وبشكل أساسي من مقولة مبدئية مفادىا أف عالقة األفراد بوسائل ا .3

 (2).ىي العامل احملوري اٟتاسم يف ٖتديد مفهـو الطبقة،وتشكل بنية التدرج الطبقي
 
ا١تعروؼ اّف كلمة طبقة ذائعة االستخداـ يف علم االجتماع ، ويف االستخداـ العادي ، لكن ماركس              

اريخ  لوجدنا طبقتُت واحدة تمعات عرب التّ ر اجملتطوّ عنا لو تتبّ و انّ  يرىفهو زا استخدـ ىذا ا١تصطلح استخداما ٦تيّ 
 ٘تلك شيئا . ال واألخرى  اإلنتاج٘تلك وسائل 

بقات هبدؼ الوصوؿ إذل القوانُت اليت م يف دراسة الطّ ؿ من استخدـ ا١تنهج العلمي ا١تنظّ ماركس أوّ  ويعدّ         
وف نفس الوظيفة يف ع ألشخاص يؤدّ ػّ ٕتم بقػة "أيّ دد يعرؼ مػاركس الطّ .ويف ىذا الصّ طور االجتماعيّ ٖتكم التّ 

 (3)".البعض على أساس أوضاعها االقتصادية بقات عػن بعضػهانظيم اإلنتاجي ،وٗتتلف الطّ ة التّ عمليّ 

 قٍت ور التّ ف واحد الدّ آدىا يف بقةِ " ٣تموعة موسومة ٔتكانتها يف سياؽ اإلنتاج ، وىذه ا١تكانة ٭تدّ يعٍت مفهـو الطّ و 
نتاج ، وفضال عن ذلك إّف ىذه اجملموعة تعٍت ذاهتا وتكتشف وحدهتا بالنسبة جملموعات و العالقة بوسائل اإل

ة للبناء نات األساسيّ ل أحد ا١تكوّ اس تشكّ ٚتاعة من النّ " عٍت أيضا وت  (4). ىا"أخرى وٗتوض نضاال ضدّ 
"االجتماعي

(1) 

                                                 
 (1

 
)

 .156-155ص ص  ،مرجع سابقٝتَت نعيم أٛتد،  -
 (2

 
)

 .29، ص 2003ة، مصر، اإلسكندريّ  ة،دار ا١تعارؼ اٞتامعيّ  ،بقي االجتماعيالبناء الط   ت،د عبد اٟتليم الزياّ السيّ  -

 (3
 

)
 .65،صمرجع سابق ،ةبقات االجتماعي  الط  غريب سيد اٛتد،  -

 (4
 

)
-
 

 .20،ص1983، منشورات عويدات، بَتوت ، لبناف ، 3سلسلة زدين علما ، ط،  بقات، تر: عبد الحميد الكاتبصراع الط  رٯتوف آروف ،  
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 ة تنظيم اإلنتاجوف نفس الوظيفة يف عمليّ اص يؤدّ ع من األشخا " ٕتمّ ة بأنّ بقة االجتماعيّ الطّ  "ماركس"ؼ يعرّ و    

من خالؿ تعاوف   بقات إحداىا عن األخرى باختالؼ الوضع الذي تشغلوىذه الطّ  بُت  "ماركس"ز ٯتيّ و (2). "
تارٮتيا يف  اإلنتاجوعالقتهم بوسائل  اإلنتاجودورىم يف عملية ة اآلخرين يف إشباع حاجاهتم األساسيّ  األفراد مع
 كل الوجودي بقولو :ويصف ماركس ىذا الشّ .نتاج االجتماعيعملية اإل

 ليتا ٝتاليُتألّرا طبقة جهة فمن ،جتماعيتُتإ طبقتُت دجوو مسبقا ضتفًت ٟتاليةا ٝتاليةألّرا جالنتاا طريقة "إفّ 
  ٘تتلك ال ة١تلكّيا ىذه من ىادلتجّر نظرا  ليتا الربوليتاريا طبقة أخرى جهة منو ة١تعيشّيا جالنتاا سائلو ٘تتلك
 ،معيشتها سائلو على ؿٟتصوا بغية عملها ةقّو بيع تظهر لذلكو ،عملها ةقّو ىي ةحدواسلطة  ىسو للبيع

 (3)." إنتاجها يف ةد١تتجّسوا اجتماعيا  الضرورية ة١تلكّيا ىادٖتّد ؿحا ةّيأ على لطةلّسا ىذه قيمةو
قدرا كبَتا   زٖتو  األنّ  ىخرألا من ةقّو أكثر ىي تبقالّطا بعضو ةلقّوا أساس ىي بقةلّطا أفّ  اىذ من نفهم   
  لوظيفيُتا عكس على.و عليو حملافظةوا هزٖتو ما ٛتاية من ٘تلكها ليتا بالوسائل ىادوّ يز  اىذو وةرلّثوا ة١تلكّيا من
 يف لةاعد كثرأ كةرمشا قٖتّقأف  ٯتكن ةكّياالشًتا أفّ  يعتقد فهو ،يةورضر ةحتميّ  ٟتالةا ىذه أفّ  كسرما ىير ال

 (4).وةرلّثوا ة١تلكّيوا ةلقّوا
ة ىناؾ ظروفًا عديدة تعترب ظروفًا جوىريّ  ة، حيث يرى بأفّ بقة االجتماعيّ ر هبا ظهور الطّ ح الوسيلة اليت تصوّ وضّ و ي

االتصاؿ اس، و بيعي ٞتماىَت النّ ركز الطّ مة ، و التراع على االمتيازات االقتصاديّ ة ىي: الصّ بقة االجتماعيّ لظهور الطّ 
هم من أجل ٖتقيق أىدافهم ا١تشًتكة ، و يضيف ماركس إذل ىذه هل بينهم و وجود تنظيم يعرب عن تضامنالسّ 
ة اليت ة ، فالعالقات االجتماعيّ الرأٝتاليّ  بة على اإلنتاج اآلرل يف ظلّ ة ا١تًتتّ ل يف اآلثار اإلنسانيّ روؼ عاماًل يتمثّ الظّ 

العمل و قد أطلق ماركس على فسية يف ة ٖتـر الطبقة العاملة من فرص إشباع حاجاهتم النّ ناعة الرأٝتاليّ تفرضها الصّ 

 (5)". ذلك " اغًتاب العمل اإلنساين
  واٞتماعات  األفراد إدراؾ أفّ " مقولة ١تاركس معناىا  ىو الذي يقّرر الوعي االجتماعيّ  "الواقع االجتماعيّ      

ألفراد ىي اليت ظروؼ ا .معٌت ذلك أفّ  فئة أو طبقةلوف يشكّ  مبأنّ زىم ووعيهم و٘تيّ  اإلنتاج١تواقعهم من وسائل 
بقة أف تعي الطّ  ، أيّ  بقي" وف اسم "الوعي الطّ ا١تاركسيّ د وعيهم ومواقفهم ، ىذا الوعي الذي يصطلح عليو ٖتدّ 

مصاٟتها  وأفّ ليم ألبعاد االستغالؿ،السّ  اإلدراؾا قادرة على وأنّ زة عن غَتىا ة متميّ فئة اجتماعيّ ف ا تكوّ ذاهتا بأنّ 
  .ذلك ٗتوض نضاال ألخذىامتعارضة مع مصاحل غَتىا وب

                                                                                                                                                         
 (1

 
)

-
 

 .217،ص1978رة، مصر ،ھ،دار ا١تعارؼ ،القاالثنمية في العالم الث  علم االجتماع و قضايا الت  ري ،ھ٤تمد اٞتو 

 (2
 

)
-
 

 .172،ص  مرجع سابقٝتَت نعيم أٛتد ،  
 (3

 
)

-
 

 .158، ص  مرجع سابقعلي اٟتوات ،  
 (4

 
)

-
 

 .55،ص 2009ة، مصر، لقاىر، اة الجتماعّيت اسارالّدث والبحوامركز ،  عالجتمااة علم يف نظري ة معاصراءات قراد ،ٞتوامصطفى خلف عبد  

 (5
 

)
 .129،ص مرجع سابق، ٤تمد علي ٤تمد - 
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 هايةلّنا يف يدّ يؤحيث  ونفسياجتماعيا ا اعرلّصا فيكو بقتُتلّطا ىاتُت بُت ١تتناقضةا ١تصاحلوا اؼلالىد ونتيجة
  أفة ال ٯتكن ا١تستغلّ  بقةفالّط ة،ائدلّسا ة١تلكّيا لشكل جالنتاا تعالقا تغيَت ذلا ةالجتماعّيا رةولّثا ؿخال منو

إذ   (1).ايّ ورة يف رأي ماركس حتمخالؿ الثّ  من إجبارىا فيكو لذلكو ةجتماعّيالا ةبقّيلّطا تتنازؿ عن امتيازاهتا
 بقي أكثر بساطة: فإفّ ناحر الطّ و جعل التّ ة ، ىو أنّ ػز عصرنا اٟتاضر، عصر الربجوازيّ الػذي ٯتيّ  يقوؿ مػاركس "إفّ 

كبَتتُت، العداء بينهما اجملتمع آخذ يف االنقساـ أكثر فأكثر إذل معسكرين فسيحُت متعارضُت، إذل طبقيتُت  

 (2). "٫تا الربجوازية والربوليتاريا -مباشر
ت بقات يف اجملتمعاراع بُت الطّ الصّ  أفّ  ماركس حيث يرىبقي "، راع الطّ ضاؿ اسم " الصّ ويصطلح  على ىذا النّ 

و برزت  و قوى اإلنتاج عالقاتت معو  أسلوب اإلنتاج تغَتّ ما تغَتّ بذلك كلّ اريخ البشر و ىي ٝتة مالزمة لت
 طبقات جديدة متصارعة .

على د يؤكّ  ة بلكما ترى الوظيفيّ   وازفكامل والتّ فكرة التّ  د علىيؤكّ  ا١تاركسي ال االٕتاه فّ نستنتج بأ اذوهب           
  .راع يصبح اجملتمع خاليا من الصّ  ة ومن ثّ سيزوؿ بعد قياـ اجملتمعات االشًتاكيّ  راع  ،وىدا الصّ راع والتغَّت الصّ 

(  ىي فلسفة اقتبسها " ماركس "  من أستاذه " جورج ىيجل " و الذي  Dialecticالديالكتيك أو اٞتدؿ )       
ف الفكرتُت تضمحالّ   صراع معها ، ومع مرور الوقت كالفكرة فكرة أخرى تناقضها و ىي يف لكلّ  كاف يرى أفّ 

 . د عنهما فكرة جديدة ٖتمل معها فكرة تناقضها وىكذالتتولّ 
ل لة يف الفكرة اليت تناقضها. لقد كاف إسهاـ " ماركس " يتمثّ فكل فكرة ٖتمل معها بذور فنائها و ا١تتمثّ  إذف      

أي نقلو من عادل األفكار إذل  ،ةيّ  الفكري وتطبيقو يف األنظمة االقتصادية و ا١تادّ موذج يف التغَتّ يف نقل ىذا النّ 
 (. Dialectical materialismة اٞتدلية )يّ ي لذلك ٝتيت با١تادّ العادل ا١تادّ 

د لدينا قضية جديدة ٢تا أيضا قضية تناقضها و ىي راع بينهما يولّ إذف ىناؾ القضية ونقيض القضية و الصّ       
ؾ ا١تالّ  غَت أٝتاليُت ىم القضية وأفّ ؾ أي الرّ د قضية جديدة وىكذا . ويرى ماكس أف ا١تالّ ا يولّ يف صراع معها ٦تّ 

راع بينهما سيقود إذل نظاـ اقتصادي جديد أي قضية جديدة الصّ  ع أفّ لقضية ، وكاف يتوقّ اؿ ىم نقيض اأي العمّ 

  (3).ةىي االشًتاكيّ 
اليت تقع بُت أجزاء اجملتمع ىي من  اتراعترى أّف التناقضات والصّ  ة ة أو الديالكتيكيّ الفلسفة اٞتدليّ  إفّ       
 طور.التّ  وليسراع و الفناء الصّ  غَت ٬تب حدوثو للتّ كتيكي  انّ موذج الدياليقًتح النّ ، و يف اجملتمع  التغَّت  يصنع

ب عن ىذه األفكار حليل و ذلك ١تا ترتّ للنقد والتّ  عرضللتّ دايات األوذل  منذ البأفكار كارؿ ماركس ودل تسلم  
ق سواء ما يتعلّ تناوؿ ىذه األفكار  ة ، و قد تّ ست على ا١تبادئ ا١تاركسيّ ت إذل قياـ دوؿ أسّ من تأثَتات عميقة أدّ 

 على ة و ر كثَتاً من الوقائع االجتماعيّ باٞتانب االقتصادي اٟتتمي أو اٞتانب االجتماعي و ما ٛتلو من مفاىيم تفسّ 
                                                 

 (1
 

)
 .55،ص  مرجع سابقاد ، ٞتوامصطفى خلف عبد  -

 (2
 

)
 .38، ص لبناف ، دت ،ة للكتاب، بَتوتاللبنانيّ ،الشركة يوعيالبيان الش  ، ٧تلزماركس وا -
3 )    .102-101،ص ص مرجع سابقلعلى بوكميش ،- 

 
) 
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 .ي(بقراع ) الطّ على األخص ظاىرة الصّ 

مل قد للفكر ا١تاركسي ٧تد ماكس فيرب حيث يرى عدـ كفاية العاهوا أصابع النّ فمن العلماء الذين وجّ         
االقتصادي يف تفسَت حاجات اإلنساف ألنو ٯتلك حاجات أخرى مثل العاطفية و اإلبداعية و اإلدراكية اليت 

فكَت و اإلبداع و الفهم مفاىيم مفقودة يف نظرية و التّ  أ٫تلها ماركس يف تفسَته ٟتاجات اإلنساف ، فاٟتبّ 
  . ةيّ ماركس ا١تادّ 
ة الفوقية ، و تضع كنولوجيا يف البنيّ ة ال تستطيع ٖتليل األفكار ألنا تضع التّ يّ ظرية ا١تادّ النّ  أفّ  "بارسونز"بينما يرى 

 ١تصاحل فقط ألنا أ٫تلت د على اة ، تؤكّ ا نظرية مصلحيّ ة بأنّ ظرية ا١تاركسيّ هم النّ حتية ، كما يتّ األفكار يف البنية التّ 

  (1). ة فقطة ا١تصلحيّ يّ د على القوى ا١تادّ تؤكّ و ،ةاالجتماعيّ  ا١تعايَت
اعات النزّ  إسهاـ ماركس يف إرجاع كلّ  اقضات : مثال أفّ تنغَت أف نظرية " ماركس " ال ٗتلو من          

ا ال ٯتكن أف تظهر دائما يف طابع في يف فكر ماركس ألنّ ة عبارة عن تبسيط تعسّ ة إذل نزاعات طبقيّ االجتماعيّ 
 (2)... واحد

نو الفكر ا١تاركسي من خلل اؿ االجتماع يف البالد العربية إذل ما يتضمّ وقد أشار بعض الباحثُت ا١تاركسيُت من رج
 : (3)من حيث ما يلي

ة، أٝتاليّ يف البالد الرّ  غَتات اليت طرأت على البناء االجتماعيّ : فشل علم االجتماع ا١تاركسي يف تفسَت التّ  أوالً 
 .ركسأ بو مايف غَت االٕتاه الذي تنبّ  أٝتارلّ ظاـ الرّ ر النّ حيث تطوّ 

ات اليت حدثت يف اجملتمعات االشًتاكية ذاهتا ، و اليت ٮتضع غَتّ : عجز علم االجتماع ا١تاركسي عن فهم التّ ثانيًا 
 .ةة ا٠تاصّ ة اليت أعطاىا ماركس للملكيّ ك يف األ٫تيّ ى ىذا إذل الشّ ولة، فأدّ ناعة فيهما لسيطرة الدّ االقتصاد و الصّ 

 فة، فبالرغم من أفّ مة للدوؿ ا١تتخلّ وؿ ا١تتقدّ عن فهم قضية استغالؿ الدّ  : عجز علم االجتماع ا١تاركسي ثالثاً 
ضاؿ عند ل طليعة النّ مة تشكّ وؿ ا١تتقدّ بقة العاملة يف الدّ الطّ  ة ، و أفّ لث ٘تثل بروليتاريا عا١تيّ شعوب العادل الثاّ 

  .ةفوؿ ا١تتخلّ دّ ة استغالؿ قرينتها يف ىذه الاألخَتة تشارؾ يف عمليّ  ماركس، فإفّ 

و يف ناية ة ، حيث يرى أنّ هايات اليت يريد ماركس أف ٭تمل اجملتمع إليها ىي نايات فوضويّ النّ  و اٟتقيقة أفّ 
ياسية با١تعٌت لطة السّ السّ  ة ، إذ أفّ ياسيّ ة صبغتها السّ لطة العامّ راع بُت البورجوازية و الربوليتاريا سوؼ تفقد السّ الصّ 
ا قة من أجل اضطهاد طبقة أخرى، و مع وصوؿ طبقة الربوليتاريا للسلطة فإنّ مة لطبلطة ا١تنظّ حيح ىي السّ الصّ 

 هبدمها عالقات اإلنتاج القدٯتة هتدـ يف الوقت نفسو ظروؼ وجود التناقض و التناحر بُت الطبقات بصورة عامة ، 
 

                                                 
 (1

 
)

 .136ص،  1994 ،األردف، دار األمل انشطار المصطلح االجتماعي،معن خليل عمر،  -
 (2)

- Gerey  Rocher , le Changement Social, Tome 03 , Paris 1968 , page 107. 
 (3

 
)

 . 24-23، ص ص2000،ا١تنتدى اإلسالمي، لندف، 1،طاعترافات علماء االجتماعد ابراىيم خضر،أٛت -
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  (1).و بذلك هتدـ أيضاً سيادهتا ذاهتا من حيث ىي طبقة

ر خيارل ، يقود العادل إذل فوضوية ال ٯتكن هة للمجتمع ىو تصوّ ة ا١توجّ ياسيّ لطة السّ صور لعادل ٮتلو من السّ ىذا التّ 
 . ةرىا ، حيث ال نظاـ بال قانوف و ال قانوف بال سلطة عامّ تصوّ 

 : (2)  ضيمل ىر جل فاعل االجتماعيوظريت التّ .3
 ة،وسيولوجيّ السّ  اىتماماتو نوعية "سيمل جورج" عاشها اليت قافيةوالثّ  ةوا١تهنيّ  ةاالجتماعيّ  اٟتياة طبيعة عكست

 ةوأكادٯتيّ  ةتعليميّ  حياة بأ١تانيا ( 1918.1858 ) بُت ما الفًتة يف عاش .ةعامّ  بصورة بتحليلها ودراستها اىتمّ  واليت
 و رس   د   فقد .ةوا١تيتافيزيقيّ  ارٮتيةوالتّ  بيعيةوالطّ  واالجتماعية اإلنسانية من القضايا العديد على التعّرؼ إذل لتوأىّ 

  ذاع فيو، ليختص االجتماع علم على وحرص .االجتماعي واألخالؽ فسالنّ  وعلم اريخوالتّ  وا١تنطق الفلسفة دّرس
 فألّ  ة،األمريكيّ  حدةا١تتّ  والواليات يف أوربا ولكن أ١تانيا يف فقط ليس األستاذية لدرجة دهتقلّ  بعد العلميّ  صيتو

 ىذه أىمّ  ومن .ةغات العا١تيّ اللّ  من العديد إذل منها الكثَت ترٚتة تّ  مقالة سبعوف من وأكثر فاتا١تؤلّ  من العديد
 فو عنومؤلّ  ة،االجتماعيّ  ا١تشكالت لدراسة سوكرّ  والذي 1890 عاـ نشره والذي "االجتماعيّ  مايزالتّ " فاتا١تؤلّ 
 "ةاالجتماعيّ  وابطالرّ  عن البحث"و "قودالنّ  فلسفة"و ،"األخالؽ يف مةمقدّ "و ،"اريخالتّ  فلسفة مشاكل" 
 .راع "ئيسية لعلم االجتماع "وسوسيولوجيا الصّ الرّ  القضايا"و

 ليس عنده جملتمعا ْتيث العلماء، من سابقيو نظرة عن ٗتتلف للمجتمع سيمل جورج نظرة إفّ                
 د٭تدّ  اجملتمع بل ،جزاءهأ عن سابقة ةوجوديّ  ةأولويّ  لو كالا  ليس وانّ  كما طور،التّ  قوانُت ٖتملها ةموضوعيّ  معطيات

 االجتماعي فاعلالتّ  وصور أشكاؿ يف موضوعو ديتحدّ  االجتماعي،والذي العادل   بدراسة فاعلالتّ  حدود يف عنده
 موضوعياً  نسقاً  يكوف اجملتمع بافّ  الوظيفي االٕتاه دعوى سيمل رفض وقد .واال٬تابية الفعالة اإلنسانية الذوات بُت

 عةوا١تتنوّ  دةا١تتعدّ  فاعالتالتّ  من دةمعقّ  شبكة وبأنّ  عرّفو بل ضمنو، ٣تاؿ أي فردلل وليس أعضاءه على يسيطر
 طريق عن ببعض بعضهم يرتبطوف أفراد من اجملتمع بويًتكّ  ة،االجتماعيّ  مبدأ دٕتسّ  األفراد بُت ا١تتبادلة والعالقات

 فيما فاعلالتّ  إذل يفتقروف ارلوبالتّ  طّور،التّ  يعوزىم منعزلُت أفراد وجود ةاالجتماعيّ  فكرة نتتضمّ  وال .فاعلالتّ 
 إطارىا يف اليت ورةأو الصّ  كلالشّ  ا جملتمع ىو وأفّ  .٣تتمع يكوف أف ٯتكن ال واألشكاؿ ورالصّ  و بدوفانّ  إذ بينهم،

 وريالصّ  ا١تذىب ضمن تدخل سيمل نظرية أفّ  نلمس وىنا - مصاٟتهم وحدات تشّبع يف معاً  األفراد ريتطوّ 
 . -كليوالشّ 

 أو ةالفرديّ  األفعاؿ عن بعيداً  بادلية،التّ  واألشكاؿ ورالصّ  يف ليتمثّ  سيمل عند االجتماع علم موضوع          
 وحدة، يف األفراد ريتصوّ  األشكاؿ ىذه خالؿ من وانّ  إذ للمجتمع، يا١تادّ  ا١تضموف تشّكل اليت ا١تنعزلة العناصر

  خصيةوالشّ  ةالفرديّ  ماتوالسّ  ا٠تصائص ٣تاؿ يف ةالفرديّ  واألىواء اضواألغر  واالنفعالية العاطفية وافعالدّ  ؿوتتحوّ 
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 .120-112، ص ص 2000اإلسكندرية، مصر، رؼ،ا١تعا فرج، منشأة عيدالسّ  تر ٤تمد ،2ط ،عاالجتما  علم في ظريةالن   بناء تَتنر، جوناثاف -
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 داقةالصّ - األفراد وشبكات ةالعاطفيّ  وابطالرّ  يف االجتماعيةواألشكاؿ  ورالصّ  ىذه لوتتمثّ  االجتماعي، اجملاؿ  إذل
 منها، ويتكّوف.اجملتمع ىي وروالصّ  األشكاؿ فهذه ارلوبالتّ  نظيماتوالتّ  وغَتىا ةالعماليّ  واالٖتادات - مالةوالزّ 

 .راعوالصّ  االنسجاـ بعية،والتّ  ةاالستقالليّ  ةوالكراىيّ  ةاحملبّ  تنافر،والّ  جاذبالتّ  يف لتتمثّ  اليت ةاالجتماعيّ  وتكوف
 عارضالتّ  يف ضحتتّ  واليت االجتماعيّ  فاعلالتّ  عمليات من ةأساسيّ  ةاجتماعيّ  عملية راعالصّ  سيمل يعترب          

 وابطالرّ  تقوية إذل ييؤدّ  وألنّ  ةاالجتماعيّ  اٟتياة من ىاـ جانب يعدّ  كما اجملتمع، أعضاء بُت وا١تصاحل غباترّ ال بُت
 .أخرى أحيانا  هبا واإلحاطة أحيانا تعديلها على يعملأو  اجملتمعات وبُت اٞتماعات بُت

 من العلماء بدوره ونّبو إنسانية ظاىرة عرا الصّ  أفّ  واعترب بقي،الطّ  راعالصّ  حوؿ ماركس بأعماؿ سيمل رتأثّ       
 بدالً  الصغرى والوحدات اٞتماعات ودراسة ةمهمّ  كقضية بو واالىتماـ راعالصّ  لدراسة وجوالتّ إذل  ظيفيالوّ  االٕتاه

 األسباب ومعرفة دراسة إذل جهوده االجتماع عادل ووجّ ي بأف ونصح طّور،والتّ  كربى كوحدة اجملتمع دراسة من
 حوؿ االىتماـ وتركيز االجتماعية، نظيماتوالتّ  العالقات و٪تط الواقعي، االجتماعي البناء يف غَتالتّ  إذل يةا١تؤدّ 

 .راعوالصّ  نافسوالتّ  عاوفكالتّ  االجتماعية والعالقات وابطالرّ  وأشكاؿ فاعلالتّ  أ٪تاط دراسة
       

 ىدؼ للمتنافسُت ليس الفّ  مباشرا غَت صراعا ةا١تنافس يف يرى ْتيث راع،والصّ  ا١تنافسة بُت  سيمل زميّ  وقد       
 راعالصّ  اأمّ  .طّورالتّ  على مساعدة آلية وىي األحياف اغلب يف ا٬تابية تكوف أف إذل ٘تيل وظائفها والف يبتغونو،
 جاىدا عىفيس اينالثّ  أما امتيازات، من ٭توز وما ومركزه استقراره على ٭تافظؿ فاألوّ  وأىدافو  طرؼ فلكلّ  ا١تباشر

 ووأنّ  ة،سلبيّ  أو ا٬تابية راعالصّ  وظائف تكوف وقد مركزه، من األوؿ رؼالطّ  وٖتييد االمتيازات على اٟتصوؿ إذل
 وانّ  يف راعالصّ  أ٫تية تبدوا كما .واقعي صراع كاف إذا ةاالجتماعيّ  واألنساؽ نظيماتالتّ  يف ةا٬تابيّ  وظيفة ق٭تقّ 

 عبارة الفرد بناء وأفّ  ،جملتمعا وبناء األفراد بناء بُت ٬تمع راعوالصّ  ة،االجتماعيّ  واىرالظّ  يف ا١تتغَتة اٞتوانب يكشف
 ةوالكراىيّ  اٟتبّ  دوافع مثل ةالبشريّ  أو ةاإلنسانيّ  والغايات والغرائز وافعوالدّ  واالنفعاالت األحاسيس من مزيج عن
 .ةاالجتماعيّ  العالقات وعناصرىا ةالكليّ  طبيعتها عن تنتج قوى ٣تموعة من يتكّوف االجتماعيّ  البناء فإفّ  فاع،والدّ 

 خالؿ من يتشّكل أو يتأّلف وأنّ  أساس على ليس االجتماعيّ  ناءالبّ  إذل سيمل ينظر ماركس من العكس وعلى
 فيوجد اقعالوّ  يف أما حليلالتّ  يف بينهما انفصاؿ ال  ةوتفككيّ  ترابطية ٥تتلفة عمليات من وإ٪تا ،واإلخضاع السيطرة
 صفيتّ  وانّ  على وتفسَته ٖتليلو يف سيمل ويضعو ذاتياً، متسق وشكلو ودوافعو فريداً  يكوف دق فالبناء .انفصاؿ
 نائيات،الثّ  ٟتلّ  مصّمم راعالصّ  فافّ  وىكذا ":ىذا يف ويقوؿ مناقضة،أو  ةمضادّ  واألخرى أحادية األوذل بنزعتُت

 فقيتّ  وىذا راع،الصّ  أطراؼ أحد على اءالقض تيجةالنّ  كانت ولو حىتّ  حدةالوّ  من نوع إذل للوصوؿ كوسيلة أنّوو 
 خلصللتّ  العضوي الكائن جهد لٯتثّ  الذي ىو العضوي، باٞتسم عنفاً  ا١ترض أعراض أكثر أفّ  حقيقة على وينطبق

 ."لو بهايسبّ  قد اليت واألضرار االضطراب ومن منو
 أو ومعادياً، دائماً  متنافراً  افعاً د سيمل يفًتض ةالعضويّ  يف واالنسجاـ االتساؽ يف اىرالظّ  ناقضالتّ  ويف       
  كالعاطفة األخرى والغرائز ٥تتلفة الغريزة ىذه أفّ  ولو العضوي، الكائن وحدات ضاؿ بُتوالنّ  ةبالكراىيّ  اٟتاجة
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 أكثر ىو ١تا انعكاساً  راعالصّ  يعترب سيمل كاف و٢تذا ة،العالقات االجتماعيّ  ةبقوّ  منها اٟتدّ  ويتمّ  ٛتة،والرّ  واٟتبّ 

 ىذه ة،العدائيّ  الغرائز من اٚتةالنّ  راعاتالصّ  انعكاس لتلك أيضا اوإ٪تّ  ماركس زعم كما ا١تصاحل صراعات د٣ترّ  من
 سيمل أفّ  نفهم وهبذا .بغرائز العاطفة وأيضا ا١تنسجمة بالعالقات وٗتفيفها ا١تصاحل، لصراع إثارهتا ٯتكن اليت الغرائز

 كثَت ة مثلعمليّ  ةالعدوانيّ  اٟتوافز أفّ  واعترب راعللصّ  ةالرئيسيّ  ا١تصادر حدأ باعتبارىا للبشر ةالفطريّ  ةالبنيّ  إذل نظر
 فإفّ  اٟتياة، ةوسنّ  يتعارض عاوينالتّ أّف اجملتمع  اعترب وبينما تناقضو، وال االجتماعي الكلّ  على ٖتافظ اتالعمليّ 

 . ودوركاًن سبنسر ىربرت بأعماؿ كبَت حد إذل رمتأثّ  راعٖتليلو للصّ 
 القتاؿ وغرائز ةالكراىيّ  وأفكار العضوي الكائن طبيعة بُت وفيقالتّ  اجل من فيها دمج اليت فرضياتو ويف        

 الغرائز تعترب ىذا وعلى ،االجتماعيّ  الكلّ  صيانة إذل ييؤدّ  راعالصّ  أفّ  باٞتملة فيها يفًتض وقضايا اتفرضيّ  صاغ
  صيانة اتعمليّ  من كوحدة بل إضعافو إذل ييؤدّ  كسرطاف تعمل أو العضوي الكلّ  مع تتناقض ال ةالعدوانيّ 
 اإلثارة ىذه وتزيد ةاالنفعاليّ  لإلثارة نتيجة يكوف العنيف راعالصّ  أفّ  يرى ماركس مثل فمثلو .االجتماعيّ  للكائن
  ةتأسيسيّ  عالقات من راعالصّ  ٚتاعات تظهر عندما أو داخلياً، ومتكاملة متماسكة راعالصّ  ٚتاعات تكوف عندما

 كوسيلة راعالصّ  إذل نةمعيّ  ظروؼ ظلّ  يف ييؤدّ  أف لو ٯتكن ا١تشًتكة با١تصاحل الوعيأعضائو و  بُت اـالتّ  نسجاـباال
  اؿوالعمّ  اإلدارة بُت العالقات يف مثاالً  لنا ويضرب الشديدة، واالنفعالية العنف مظاىر من ٮتلو كغاية وليس

 ُتّسطر ما سرعاف ولكن ةىشّ  واألىداؼ ا١تصاحل تظهر كوينهات وبدايات الية،العمّ  واالٖتادات قاباتالنّ  وتكوين
 نظيموالتّ  عبئةالتّ  عملية إذل ىذا يويؤدّ  عنفاً  اقلّ  راعالصّ  يكوف وبذلك مصاحل، يف مطالبها ضحوتتّ  دوٖتدّ  األىداؼ

 .الواقعي راعبالصّ  تذكرنا قطةالنّ  وىذه راعالصّ  ٞتماعات شادوالرّ  بالعقالنية يُسَّت  الذي احملكم
 ألطرافو بالنسبة راعالصّ  بوظائف قةا١تتعلّ  افًتاضاتو تبقى (1)سيمل جورج طروحات لناوحلّ  ثناٖتدّ  ومهما          

 لتصورات ولكم لنا واضحة صورة تعطي اآلتية فاالفًتاضات .األساس ىي () االجتماعيّ ظاميالنّ  للكلّ  سبةوبالنّ 
 اجملتمع. يف ووظائفو راعللصّ  سيمل
 .بينهم اٟتواجز إزالة احتماؿ قلّ  بينهما، راعالصّ  تكرار وازداد اٞتماعات بُت العداوة عنف دازدا ماكلّ  -
 .راعالصّ  يف طةمتورّ  ٚتاعة داخل االستبداد زتركّ  ازداد اٞتماعة، تكامل وقلّ  ةشدّ  راعالصّ  ازداد ماكلّ  -
 .تصارعةا١ت اٞتماعات بُت اخليالدّ  ماسكالتّ  ازداد ة،شدّ  راعالصّ  ازداد ماكلّ  -
 .ٚتاعة كلّ  أفراد بُت اخليالدّ  ماسكالتّ  ازداد ا١تتصارعة، اٞتماعات حجم وصغر ةشدّ  راعالصّ  ازداد ماكلّ  -
 االنقساـ أو باال٨تراؼ يتعلق فيما سامحالتّ  قلّ  ا١تتصارعة، اٞتماعات حجم وصغر ةشدّ  راعالصّ  ازداد ماكلّ  -

 .ٚتاعة كل داخل
 ٢تذه اخليالدّ  ماسكالتّ  ازداد سق،النّ  داخل ةاألقليّ  لوضع اٞتماعة ٘تثيل زدادوا ة،شدّ  راعالصّ  ازداد ماكلّ  -

 .اٞتماعة
 .اخليالدّ  ماسكالتّ  ازداد ات،الذّ  عن فاعالدّ  اجل من اٞتماعة ارتباط وازداد ة،شدّ  راعالصّ  ازداد اكلمّ  -
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 39-38ص ص   سابق،، مرجع ظرية في علم االجتماعالن  عبد ااهلل عبد الرٛتاف، -ب  لسيمل ننصحك  واإليديولوجيللمزيد من التعرؼ على االٕتاه الفكري  -
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 :االجتماعي الكلّ  أجل من راعالصّ  ا بالنسبة لوظائفأمّ 
 ق٭تقّ  أف احتماؿ ازداد الوظيفي، ساندالتّ  على االجتماعي الكلّ  اعتماد وازداد راع،لصّ ا ةشدّ  تقلّ  ماكلّ  -

 .االجتماعي لالكّ  اجل من تكاملية نتائج راعالصّ 
 فوتكوّ  العدواف، مشاعر من ا٠تاضعة اٞتماعات أعضاء فخفّ  ماكلّ  توشدّ  توقلّ  راعالصّ  تكرار ازداد ماكلّ  -

 .سقالنّ  ٘تاسك على ٭تافظوف ولذا ،ىمأقدار  على بالسيطرة شعور لديهم
 .راعالصّ  لضبط معايَت إ٬تاد احتماؿ ازداد تكراره، وازداد تو،وشدّ  راعالصّ  فًتة طالت ماكلّ   -
 راعالصّ  حاالت تكرار وقلّ  بقي،الطّ  اجملتمع يف اٞتماعات بُت ةوالكراىيّ  العداوة عالقات ةقوّ  ازدادت ماكلّ   -

 احملافظة ةٙتّ  ومن ة،االجتماعيّ  ا١تسافة على احملافظة احتماؿ وازداد اخليالدّ  هم٘تاسك ازداد بينهم، ا١تكشوؼ
 .القائم االجتماعي جالتدرّ  على
 تنظيم ازداد سلط،للتّ  ا١تختلفة ا١تستويات ذات اٞتماعات بُت توشدّ  توخفّ  راع،الصّ  فًتة طالت ماكلّ  -

 .بينهم ةالقوّ  عالقات
 .ا١تًتابطة غَت اٞتماعات بُت ٖتالفات تكوين احتماؿ ازداد تو،شدّ  ادتوازد راع،الصّ  فًتة طالت اكلمّ   -
 .ا١تتصارعة األطراؼ كل بُت حالفالتّ  استمرار ازداد األطراؼ، ٞتميع العنيف راعالصّ  ازداد هتديد ماكلّ    -

 تــــــــــــــــالنّظريّت احلذيث -ثالثا 

 ت احلذيثتت الىظيفيّالبنائيّ تظريّالنّ .1

 : "Talcott Parsons  "ضىوستالكىث بار -أ 
ن بارسونز من ىضم علم ٘تكّ وماكس فيرب. من دور كاًن  يعترب فكر بارسونز امتدادًا طبيعيًا لفكر كلّ       

ة ـ لو صياغة أمريكيّ من ) دور كاًن وباريتو ومارشاؿ (، ث قدّ  ات كلّ ة نظريّ االجتماع الكالسيكي األورويب خاصّ 
د بارسونز تالميذه كبَت يتخذ من نظرية الفعل االجتماعي إطارًا لو، وقد جنّ   لت يف مشروع نظريجديدة ٘تثّ 

ة يف علم سة األكادٯتيّ ، ْتيث أصبحت تسيطر سيطرة كاملة على ا١تؤسّ هامة اليت قدّ ياغة األمريكيّ للًتويج لتلك الصّ 
 (1)االجتماع الغريب.

 مطبالنّ  وذلك متكامال، كالّ  باعتباره اجملتمع عن متماسكة نظرية ريطوّ  اجتماعي عادل ؿأوّ  بارسونز كاف فقد 
 جريدوالتّ  ةالعموميّ  البالغ ا١تشروع وىذا .ظريالنّ  مطالنّ  وىو ائدالسّ  مطللنّ  با١تقابل وسيولوجيّ السّ  االمربيقي

 ةا١تعنون دراستو مةمقدّ  يف ىذا عن بارسونز كشف وقد واحملافظ، ابقالسّ  األوريب الفكر وا١تستنبط من االجتماعيّ 
 يف رئيسية حركة ٯتثلوف فيرب وماكس ودوركاًن وباريتو مارشاؿ ألفرد مفكرين مثل أفّ  "االجتماعي الفعل بناء" ب
  ةٙتّ  ومن اجملتمع، يف اإلنساف مشاكل حوؿ األوريب الفكر رتطوّ  يف ٘تاما جديدا ومظهرا االجتماعي الفكر بناء

                                                 
 (1

 
)

 .104-103،ص ص  مرجع سابق أٛتد زايد، -
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 جديد رتصوّ  إذل اليت توصلت االجتماعي الفعل ةريّ نظ عناصر يف اعتقد كما ٚتيعا روفا١تفكّ  ىؤالء أسهم
 (1).لإلنساف واجملتمع

نسق  أف يعمل ٬تب أف يكوف قادرا على استيفاء أربعة شروط  و لكي  يستطيع أيّ يرى أنّ  بارسونز  كاف        
الوظائف سوؼ تغيَت يف أداء ىذه  أيّ  سق من خالؿ أداءىا لوظائفها و أفّ أف ٖتافظ على توازف النّ ال بد ٢تا 

 :(2)وىي  سق و نشوء ا١تشاكل فيوي إذل اختالؿ توازف النّ يؤدّ 
 ٚتيعا ىذه يهايسمّ  .كاملالتّ  - رالتوتّ  وضبط مطالنّ  على اٟتفاظ - ا٢تدؼ ٖتقيق - البيئة مع فكيّ التّ 

 "ةالوظيفيّ  باتا١تتطلّ  " أو " الوظيفية ا١تستلزمات
مؤمن و أنّ ، ذالك  سق االجتماعيّ ة عمليات النّ حليل لكافّ التّ  سأساىو عند بارسونز  مرجعي  كإطاروازف  فالتّ 

 ا٨تراؼ أو خلل حدث فإذا ،  ظاـ الكوف جبل على النّ  أفّ ، ٔتعٌت  وإنسانيةساند كحقيقة كونية وازف والتّ بفكرة التّ 
 .جديد من وازفالتّ  على للحفاظ وعالجو وحلّ  أف يتوذلّ  األخَت ىذا فعلى االجتماعيّ  سقالنّ  أجزاء يف
د على القيم لديو وىو يؤكّ  ة الفعػل االجتماعيّ بقي يف حدود اإلطار ا١ترجعػي لنظريػّ درج الطّ التّ  بارسونز  ل٭تلّ 

صور البارسونزي عبارة عن ة يف ضوء التّ بقػة االجتماعيّ بقة . فالطّ للطّ   دافسق القرايب كمحدّ ة و النّ االجتماعيّ 
 .(3)"بقيتيب الطّ ة معينة يف سياؽ ىـر الًتّ سم أعضائها مكانة اجتماعيّ "حاصل ٚتع الوحدات القرابية التػي تتقا

 تطوير على قدرتو يف ليتمثّ  سقالنّ  فنجاح مرض، أنّو على رهصوّ ي راعالصّ  ١تعاٞتة بارسونز يشتغل وعندما
 ا١تصادر اليت فافّ  راعالصّ  ىذا مصادر عن أما راع،الصّ  أشكاؿ على بغلّ للتّ  االجتماعيّ  بطللضّ  كافية ميكانزمات

 اليت االستغالؿ عالقات من تنتج اليت ةاٟتقيقيّ  راعمشكلة الصّ  ستلم ال - لبارسونز قدوالنّ  - ماركس كارؿ مهاقدّ 
 : اآلتية قاطالنّ  يف مصادر نذكرىا ةستّ  يف بارسونز حصرىا ةسطحيّ  ىي اوإ٪تّ  أٝتارل،الرّ  اجملتمع هبا زيتميّ 
 .ا١تهٍت سقالنّ  يف منالكا نافسالتّ  عن اتجالنّ  راعالصّ  -
 . لطةالسّ  قواعد مقاومة -
 .عفاءللضّ  األقوياء استغالؿ -
 .ةالقرابيّ  األشكاؿ تباين - األبنية وتباين باختالؼ قافاتالثّ  اختالؼ-
  .الفرص تكافؤ عدـ -
  ا١تعضلة يلتفاد االجتماعيّ  بطالضّ  ٔتيكانزمات يقابلها أف دوف راعيةالصّ  ا١تشكالت ىذه عاجل بارسونز أفّ  ولو

  من العكس على وولكنّ  وازف،التّ  على للمحافظة االجتماعي بطوالضّ  ةاالجتماعي نشئةالتّ  طريق عن تأيت فيها، واليت
 طريق عنث ٖتد أف من بدّ  ال ىذه راعالصّ  مصادر أفّ  اعترب وأنّ  درجة إذل ناغموالتّ  وازفالتّ  ّتوانب  اىتمّ  ذلك

 (4).سقالنّ  دىايولّ  ميكانزمات

                                                 
 (1

 
)

 .180ص  ، 1990،ليبيا ،ا١تفتوحة اٞتامعة منشورات ،جتماعاال علم مبادئ اٟتوات، علي -
 (2

 
)

 .61 ،ص 2006 اإلسكندرية،  اٞتامعية ا١تعرفة دار ،راديكالية نقدية االجتماع :رؤية علم نظرية ،زيد أبو سليماف اٛتد-
 (3)

- Talcott Parsons, An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification,in: Essays in Sociological 

Theory, The Free Press ,1962,pp 62-79. 
 (4

 
)

  .138-137ص ص  ،مرجع سابقأٛتد زايد،   -
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سق لوظائفو  وأي تغيَت يف من خالؿ  أداء النّ  إالّ  سق على توازنو عند بارسونز ال يتمّ ة ٤تافظة النّ حتميّ         
 ويبدو من االستحالة ٔتكاف وازف أمر نسيّب سق . أبدية ىذا التّ ي  إذل اختالؿ توازف النّ أداء ىذه الوظائف سيؤدّ 

مظاىر  إذل يوتوبيا يفتقدوازف ىذا سيجعل اجملتمع ستمرارية التّ ا١تستوى البيولوجي للفرد أو اجملتمع، وا سواء على
سق االجتماعي ماىو  يف حقيقتو  النّ  جديد .و٬تب أف ال ننسى أفّ رافضا للتّ   ومن ثّ غَّت راع والتّ مثل اال٨تراؼ والصّ 

 جزء من نسق أكرب . إالّ 
 " Robert Mirton " :روبرث مريتىن -ب 

 صوروالتّ  ا١توقف من كثَتا يقًتب ٧تده إذ الوظيفي، االٕتاه ريمفكّ  ةلغالبيّ  ٥تالفا موقفا مَتتوف قدـ        
 :(1)ىي ةمهمّ  ةأساسيّ  جوانب ثالثة خالؿ من وذلك القضايا، بعض يف بارسونز أستاذه عن كثَتا ويبتعد ا١تاركسي

 موقفاً  يقف أف ٯتكن وظيفيال يف رأيو حد على فهو الوظيفي، االٕتاه عن إيديولوجي التزاـ أيّ  إلغاء ٭تاوؿ ونّ أ -
 . ا٤تافظ موقفا ويتبنّ  إمكانية بقدر راديكالياً إيديولوجيا 

 ظواىر وجود على كثَتا ديؤكّ  فهو ةا١تاركسيّ  ؤيةبالرّ  هبا يستشهد ورؤية بقراءة األمريكي اجملتمع لواقع قراءتو -
 .ككلّ  االجتماعي ناءالبّ  يف كبَت بتحّوؿد هتدّ  اليت وا١تظاىر واىرالظّ  وىي ناقض،والتّ  راعوالصّ  غَتالتّ 
 ةإمكانيّ  وتأكيد ة،الوظيفيّ  الوحدة مةمسلّ  كرفض ةا١تاركسيّ  غةاللّ  من قريبة ومفاىيم ١تصطلحات استخدامو -
 .كاملالتّ  من بدالً  كاملالتّ  عدـإذل  جملتمعا إسناد بناء
 إذ .احملافظ الوظيفي االٕتاه ؽونطا ٠تصائص جديدا راتصوّ  مَتتوف قّدـ الفكري االنقالب ىذا خالؿ ومن -

 .باطل ىو وما ةالوظيفيّ  ماتومسلّ  يف وصادؽ صحيح ماىو فيو دوحدّ  ،(2)الوظيفي كرالفّ  ماتمسلّ  تنظيم أعاد
 انتقاد قبل بنفسو وانتقد .٢تا حلوؿ لصياغة ةالوظيفيّ  لدى رىاتوفّ  ٬تب اليت وا١تشكالت القضايا دحدّ  ثّ 

 تومتعنّ  غَّت للتّ  ومضاد ٤تافظ موقف ٨تو زحيّ التّ  من يعاين الوظيفي حليلالتّ  أفّ  ديؤكّ و  احملافظ االٕتاه ةا١تاركسيّ 
 سقالنّ  اتمتغَتّ  رتصوّ  قضاياا نّ أ على راعوالصّ  غَّت والتّ  ناقضالتّ  لقضايا معاٞتتو خالؿ من ذلك ضحويتّ  لفكره

 .ةئيسيّ الرّ 
 يذىب دل أكيدالتّ  سبيل وعلى بارسونز، ثّ  اًنفدورك كونت من ابتداءاً  الوظيفيُت وادالرّ  ةكافّ  خالؼ على

 اليتة ا١تقاوم على بغلّ التّ  خاللو من يتمّ  تعديل بل "سقالنّ  على يطرأ تعديل ٣ترد" ىو غَّت التّ  أفّ  إذل بارسونز
 ."(3) حدوثو دوف ٖتوؿ

 حدوث احتماؿ عن يضاً أ تعرّب  بل سق،النّ  داخل ا١تصاحل تباين فقط عكست ال غَتّ التّ  ةعمليّ  أفّ  مَتتوف رأي ويف
 يف بعيداً  يكن دل مَتتوف أفّ  يعٍت ا٦تّ  .االجتماعي سقالنّ  جوىر يف راعالصّ  تضع أف ةالقضيّ  ىذه شأف ومن راع،الصّ 

 .ماركس كارؿ عن اجملاؿ ىذا 
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 .05 ص ،2006، مصر ، اإلسكندرية ، ا١تصرية ا١تكتبة ،الوظيفية البنائية داخل والتجديد ميرتون روبرت ليلة، علي -على اطلع مَتتوف ٕتديد حوؿ أكثر لالطالع   -
 (2

 
)

 .378.375 ص.ص ، مرجع سابق ،ليلة على- إذل ارجع الوظيفية ا١تسلمات يف للتوسع  -
 (3

 
)

 .213 ص ،1985 لبناف، بَتوت، العربية، النهضة دار ،1ط ،نقدية اجتماعية نظرية نحو اٟتسيٍت، السيد  -
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 نظر وجهة من سقللنّ  ةاألساسيّ  اٟتالة كانت وأنّ  ْتيث ،صر٭تا اختالفا بارسونز مع مَتتوف ٮتتلف دل ذلك ومع
 حالة يف االجتماعي سقالنّ  أفّ  على ديؤكّ  بارسونز تالكوت أفّ  ٧تد نافإنّ  كامل،والتّ  وازفالتّ  حالة ىي ةالوظيفيّ 
  اٟتالة ىو األخَت عيالسّ  ىذا أصبح حىت ؾ،ا١تتحرّ  أو يناميالدّ  وازفالتّ  ٖتقيق دائماً  يستهدؼ ة،مستمرّ  تالؤمية
 كاملالتّ  حالة لتشكّ  مثلما وأنّ  دليؤكّ  وا١توقف اٞتانب ىذا طّور قد مَتتوف أف جانبو إذل و٧تد للنسق، الدائمة

  .(1)كاملالتّ عدـ  أو وازفالتّ  عدـ إذل سقالنّ  يستند أف أيضاً  ا١تمكن من وفإنّ  سقللنّ  ةا١ترجعيّ  اٟتالة وازفوالتّ 
 أي وظيفتها، عن نبحث أف علينا نةمعيّ  ةاجتماعيّ  ظاىرة وجود تفسَت نستطيع لكي وأنّ  مَتتوف ويرى       

 اىتماـ ٤تور ": مَتتوف يقوؿ ىذا ويف منها جزء ٘تثل الذي األكرب االجتماعيّ  سقللنّ  سبةعليها بالنّ  بةا١تًتتّ  تائجالنّ 
   ."(2)هاتضمّ  اليت الكربى للبناءات سبةبالنّ  نتائجها عن الكشف طريق عن البيانات تفسَت ىو ةالوظيفيّ  ةالبنائيّ 

 األنساؽ بُت ةبعامّ  راعالصّ  لقضية ةللوظيفيّ  ظريالنّ  للبناء مكاف ىناؾ يكن دل وأنّ  األخَت ىذا من نفهم   
 ةفرعيّ  انساؽ منو ا١تتصارعتاف الوحدتاف ل٘تثّ  .عمتصدّ  أو ىائل نسق وجود تعٍت الكلمة معٌت ألف ة،االجتماعيّ 

 وظيفي خلل أو وازفالتّ  انعداـ أو ةرضيّ م حالة أو ٖتّوؿ تعتربه غَتالتّ  من نوع تعاجل ةعامّ  بصفة ظريةالنّ  لكن فيو،
 ولالستجابة االجتماعي سقالنّ  لتدىور رمؤشّ  بل غَّت للتّ  مصدراً  ليس راعالصّ  إفّ  .ائدالسّ  وازفالتّ  نطاؽ داخل

 ةالقوّ  ةأ٫تيّ  من ليقلّ  البارسوين موذجالنّ  إفّ  االقتصادي، سقالنّ  داخل والقّوة وا١تكانة خلالدّ  مساواة لعدـ ا١تنحرفة
 بارسونز من كلّ  رفض ىنا ومن .ةواقعيّ  ةأ٫تيّ  من العنصرين ٢تذين ما نفسو الوقت يف ينكر ال وولكنّ  راع،والصّ 

 ولكن .ظاـوالنّ  وازفالتّ  تؤكد وأخرى راعالصّ  دتؤكّ  اتنظريّ  إذل االجتماع علم ينقسم أف ضرورة مقولة معاً  ومَتتوف
 ٔتدرسة يعرؼ ووظيفي جدرل ٤تدث ماركسي إتاه وظهور اعر الصّ  منظور بروز حُت فعالً  بارزة كانت اٟتقيقة

  (3).لوكود دافيد ،كوزر لويس ،دىرندروؼ رالف من كل رأسها على راعالصّ 

 راع  احملذثت الصّ وظريت .2

الذي  ة و كاف ىدفها اٟتفاظ على اإلرث ا١تاركسيّ ة الكالسيكيّ ظريات واآلراء اليت ظهرت بعد ا١تاركسيّ ىي تلك النّ 
دويالت اليت كانت ٖتت سيطرة االٖتاد الرقي وفقدانو للعديد من الشي نتيجة لسقوط ا١تعسكر الشّ لتّ بدأ يف ا

ها ٤تلّ   سيحلّ ة اليّت أٝتاليّ كارؿ ماركس بسقوط الرّ   نبوءةق اين عدـ ٖتقّ ا األمر الثّ وفييت ىذا من جهة ، أمّ السّ 
 .أصقاع ا١تعمورة الية يف شىتّ أٝتة .بل أعقب ذلك انتشار سريع للرّ يوعيّ الشّ  ة ثّ االشًتاكيّ 

راع الذي كاف يقصد بو ة مع تعديل طفيف يف معٌت الصّ قليديّ ة التّ ة احملدثة حافظة على مضموف ا١تاركسيّ ا١تاركسيّ 
  أفجل ألطة الذين ٯتتلكوف وسائل اإلنتاج من السّ  أو أصحاببقة الكادحة على أرباب العمل ماركس انقالب الطّ 

اتو ٭تمل مضموف احًتاـ راع يف طيّ الصّ  أفّ وف احملدثوف يروف فراد. أما ا١تاركسيّ األا ٞتميع تصبح ىذه الوسائل ملك
 .حديث والتّ غَّت راع أداة للتّ لطة واعتبار الصّ ظاـ و السّ للنّ 
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 .18ص ، مرجع سابق ليلة، علي  -
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)

 .50ص ، 2005اٞتامعية،اإلسكندرية، ا١تعرفة دار ،االجتماع علم نظرية في األساسية اتاالتجاه جليب، الرزاؽ عبد علي  -
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 .74,ص مرجع سابق الزبَت بن عوف,  -
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ة" ة خالصة، ، نوعا من "االختزاليّ ة ماركسيّ راعية" باعتبارىا نظريّ يعترب اٟتديث عن ا١تدرسة "الصّ يف اٟتقيقة،

رين ة عند ٣تموعة من ا١تفكّ صورات ا١تاركسيّ فة بالتّ ت مغلّ راع وإف ظلّ ة الصّ نظريّ  ذلك أفّ  ف العلميّ عسّ والتّ 
ة ة الوظيفيّ ظرية للبنيويّ  عن ٤تاولة لتجاوز ا١تشاكل النّ ا يف الوقت ذاتو تعربّ  أنّ ا١تاركسيُت السيما رالف دارندوؼ؛ إاّل 

ة ياسيّ احية السّ مت بكونا ٤تافظة من النّ ة؛ فقد اهتّ ها من وجوه عدّ اليت بدأت تفقد بريقها مع تزايد ا٢تجـو علي
راع حليل ا١تالئم للصّ اكنة وقصورىا عن التّ  االجتماعي بسبب تركيزىا على األبنية السّ غَتّ عامل مع التّ وعاجزة عن التّ 

ة مشكالت الوظيفيّ نتائج ىذه االنتقادات بروز دراسات وأْتاث حاولت أف تتجاوز   . وقد كاف مناالجتماعيّ 
راع، ومن أبرز ىذه احملاوالت كتاب لويس كوزر حوؿ وظائف من خالؿ دمج االىتماـ بالبناء مع االىتماـ بالصّ 

 (1) .ة للعادلة البنائيّ ؤية الوظيفيّ يف إطار الرّ  راع االجتماعيّ راع االجتماعي الذي حاوؿ فيو دراسة الصّ الصّ 
 سقالنّ  ىذاأّف و  بينها، فيما رالتأثّ  تتبادؿ أجزاء من فيتكوّ  اكليّ  نسقا باعتباره اجملتمع  راعالصّ  مدرسة تدرس       
 على ا١تهيمنة فوةالصّ  ٚتاعة عليها تسيطر اليت ا١توارد على تتنافس اٞتماعات من ٣تموعة ويضمّ  باستمرار يتطّور

 قّوتو، ومدى وشكلو راعالصّ  ىذا دواـ ةفًت  ا١تختلفة ةكانيّ والسّ  ةاألوضاع االجتماعيّ  ٣تموعة دوٖتدّ  روة،الثّ  مصادر
 طبيعة د اجملتمع٭تدّ  ةٙتّ  ومن ره،تطوّ  من معينة يف فًتة اجملتمع يف ائدةالسّ  السيطرة ٪تط عن البناء يعكس كما

 القهر أشكاؿ من خاص شكل إذل ييؤدّ  ا٦تّ  .روة(الثّ  ا١تكانة، ة،لطة،القوّ )السّ  ا١توارد على ئيسيالرّ  نافسالتّ  وشكل
 ا١تاركسيّ  الفكر تأثَتات مضمونا يف ٖتمل اأنّ  راع علىالصّ  يف ا١تعاصرة ظريةالنّ  وصف ٯتكن ةٙتّ  ومن .يمنةا٢ت أو
 صورة يف راعالصّ  يف ظريةالنّ  ارل تبدواوبالتّ  كلي كنسق أيّ  ككلّ  بدراسة  اجملتمع مفتهتّ  كلالشّ  حيث من اأمّ  .

 .(2)ا١تضموف اإليديولوجي يف جذريا ااختالف عنها اختلفت فوا كل،الشّ  حيث من ولو ةالوظيفيّ  البنائية ٘تاثل

 :   Ralf Dahrandorfرالف داهروذروف .1
راعية اليت تقـو جزئيا على اعُت للنظرة الصّ ؿ الدّ رالف  داىرندروؼ عادل اجتماع من أصل أ١تاين ، أوّ        
ة يف كونا تفتقر إذل أساس ىي أحوج ما تكوف ة البنائيّ الوظيفيّ  يت حاوؿ من خالؿ نظرتو ىذه ٕتاوزة  والّ ا١تاركسيّ 

و ليس ٣ترد راع على أنّ ،و نظر إذل الصّ يف ا١تاركسية فقد كاف داىرندروؼ  متضّلعا ؛ إليو وىو األساس ا١تاركسيّ 
 ة للمجتمعاتة فحسب بل ىو جزء من اٟتياة اليوميّ ظاىرة طبقيّ 

لوؾ السّ  راع تفًتض أفّ و٘تاسكو ، فاف مدرسة الصّ  دوا على ضرورة تناسق اجملتمعوف قد أكّ واف كاف الوظيفيّ 
راع صفة روري أف يأخذ ىذا الصّ راعات بُت اٞتماعات وليس من الضّ ال ٯتكن فهمو إال يف سياؽ الصّ  االجتماعيّ 

 العنف.
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 .285-284ص ص، مرجع سابق،اد ٞتوامصطفى خلف عبد   -
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 .260،ص 1990 اإلسكندرية، مصر، دار ا١تعرفة اٞتامعية، لسعيد فرج،٤تمد ا :، ترتمهيد في النظرية االجتماعية :تطورها ونماذجها الكبرى جراىاـ كيتلوتش، -
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 اتوونظريّ  آراءه وىح الذي "أٝتارلّ الرّ  اجملتمع  يف بقيالطّ  راعوالصّ  بقةالطّ  ا١تعنوف " دىرندروؼ يف  كتابوويرى   

 راعوالصّ  غَّت التّ  مشاكل بتحليل االجتماع علم ميهتّ  أف بضرورة دىرندروؼ نادى وفيو 1957 سنة صدر قد وكاف
 .(1)االجتماعيّ  البناء يف والعنف
 نظريات ىاويعترب  معا، ةا١تاركسيّ  ةظريّ والنّ  ةالوظيفيّ  ةللبنائيّ  نقد من للمجتمع تونظريّ  يف دىرندروؼ ينطلق            
  ْتيث مطلقة مثالية نظرة للمجتمع ينظر الذي الطوبائي حليلالتّ  ىذا عن ا٠تروج ويرى ضرورة * .اليوتوبيا ٣تتمع

 ةونظريّ  كاملالتّ  بنظرية لوحلّ  ظريتُتالنّ  لكلى حليلالتّ  أدوات استخدـ نفس ونّ أ إالّ  ،متضامنة ساتا١تؤسّ  كلّ 
 ولكلّ  ا١تتكاملة، عناصره بناء حيث من ما وثابت درجة إذل متواصل اجملتمع كلّ  أفّ  كاملالتّ  ةنظريّ  تنظر .القهر
 الوفاؽ من نوع على اجتماعي وظيفي بناء كل ويعتمد كنسق، اجملتمع دواـ يف يسهم ْتيث ةخاصّ  وظيفة عنصر

 ياتموضوع عمل عن عبارة ٣تتمع كلّ  أف على القهر ةنظريّ  تركز األفكار ىذه من العكس وعلى أعضاءه، بُت
 أو زاعالنّ  من نوعاً  فًتة كلّ  يف ٣تتمع كلّ  رويصوّ  الوجود، كلّ  ىذا  االجتماعيغَّت والتّ  بأخرى، أو بوجهة غَّت التّ 

 على يعتمد اوإ٪تّ  القيم، وفاؽ على اجتماعي بناء كل أفّ  كما سق،النّ  تكامل عدـ يف عنصر كل راع ويسهمالصّ 

 .(2)اجتماعهما يف اجملتمع لفهم تُتىامّ  ظريتُتالنّ  اكلت أفّ  داىرندروؼ رأى وقد البعض، بعضها قهر
 ، فبانتقاده  غَّت طبيعية  ا٬تابية تدفع ٨تو التّ راع كظاىرة  ٢تما الصّ تُت أوّ يشَت داىرندروؼ اذل فكرتُت أساسيّ        

نسيق ر  ٣تتمع مبٍت على التّ وّ فهو  ال يتص-ة كما نظر ٢تا ة وا١تاركسيّ ة الوظيفيّ ز  البنائيّ وباوية  اليت ٘تيّ لليوتوبيا والطّ 
 ره  يف ضوء صراع طبقي دوف  ا١تفهـو االقتصادي ضامن ، كما ال يتصوّ وازف والتّ ناسق والتّ كامل والتّ الوظيفي والتّ 

 ينطوي اليت والقهر راعوالصّ  غَتّ التّ  ٨تو مشكالت االجتماع علم توجيو إعادة بضرورة ينادي ي ١تاركس ، وإ٪ّتاا١تادّ 
 .االجتماعيّ  ءالبنا عليها

راع ىو بُت ىذا الصّ  و ال يعتقد بأفّ  أنّ ة، إاّل ناعيّ سات الصّ ا يف ا١تؤسّ ىناؾ صراعا طبقيّ  أفّ يرى داىرندروؼ        
اؿ وأرباب راع بُت العمّ سبب الصّ  الية وطبقة أرباب العمل كما اعتقد ماركس، وال يعتقد كذلك بأفّ بقة العمّ الطّ 

 ة.يّ العمل يرجع إذل عوامل مادّ 
وأكثرىا  داىرندروؼوأشهر أعماؿ  ( أىمّ 1959بقي يف اجملتمع الصناعي" )راع الطّ بقة والصّ كتاب "الطّ   يعدّ        

لطة كواقع اجتماعي؛ فهو يتناوؿ راع إذل مفهـو السّ وسيولوجي حوؿ الصّ ره السّ راع. ويستند تصوّ ة الصّ تأثَتا يف نظريّ 
ا ٭تافظ على اجملتمع إ٪تّ  وؼ يعتقد أفّ ر ندىلطة يف اجملتمع. فدار ر السّ من خالؿ معاينتو لعنص راع االجتماعيّ الصّ 

على  ،ة يف ٣تتمع مااالجتماعيّ  لطة اليت تفرضها بعض ا١تواقعة السّ ة وقوّ غوط القويّ ظاـ بواسطة ما يعرؼ بالضّ النّ 
  ٭تتاج حليلالتّ  ؿ " ىذاأٝتارل  يقو حليل الذي استخدمو ماركس لدراسة اجملتمع الرّ ويف فحصو للتّ ا١تواقع األخرى.
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  .20 ص ، 2005 األردف، والتوزيع، للنشر وؽ الشر ، داراالجتماع علم في معاصرة اتنظري   معن، خليل معن -
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 44 ص ،1979 مصر، اإلسكندرية، اٞتامعية، فةا١تعر  دار اٛتد، سيدالّ  غريب :تر ،االجتماعية المشكالت ودراسة االجتماع علم تاٯتز، يونل  -
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 البناء أفّ  إذل ذلك ويرجع أٝتارل،الرّ  بعد اٟتديث أو اجملتمع ما ناعيالصّ  اجملتمع على قويطبّ  عندما تعديل إذل
 جارية،والتّ  ناعيةالصّ  كاتالشّر  رتطوّ  :مثل ماركس أعماؿ منذ ملحوظة اتتغَتّ  شهد اجملتمع قد  ٢تذا االجتماعي

 وغَت ا١تهرة اؿالت العمّ معدّ  واختالؼ ناعيةالصّ  كاتالشّر  يف اؿالعمّ  أوضاع وتغَّت  ولوجي،كنالتّ  للتقّدـ ونتيجة
 اٟتراؾ  معّدالت وارتفاع البيضاء، الياقات ذوي تضمّ  أصبحت اليت الوسطى بقةالطّ  مفهـو روتطوّ  ا١تهرة،

 (1)األجياؿ....". بُت ةوٓتاصّ  االجتماعي
 سوؼ أٝتارلالرّ  بعد ما اجملتمع يف راعالصّ  أفّ  اٟتديث ناعيالصّ  للمجتمع ٖتليلو يف دىرندروؼ حويوضّ          

 .ومعروفة دة٤تدّ  لقواعد خضع إذا عليو السيطرة أو محكّ والتّ  بو ؤنبّ التّ  ٯتكن ة٪تطيّ  بصورة ويتمّ  مامنظّ  صراعا يصبح
 إذل اإلنتاج لوسائل ةا١تلكيّ  قاتعال يف ا١تيداف االقتصادي ، ومن وليس  ياسيّ السّ  احمليط يف ويقع يتمّ  راعفالصّ 

 يف البحث إذل للتغَّت  ضرورية كوسيلة راعومن الصّ  راع،الصّ  استمرار إذل ا١تصاحل تعارض ومن لطة،السّ  عالقات
 الذي أٝتارلالرّ  أسس اجملتمع دىرندروؼ ٭تّدد ؤيةالرّ  ىذه إذل واستنادا .االجتماعي الكلّ  يف راع الصّ  وظائف

:اليةالتّ  قاطالنّ  يف "أٝتارلالرّ  عدب ما ٣تتمع " يويسمّ 
(2)

  

 أو عنيفاً  تدر٬تياً  او سريعاً  التغَّت  ىذا يكوف وقد باستمرار، ونظمة قيمو من عندنا معروؼ ٣تتمع كل يغَّت  -
 إطارىا يف ليعيشوا تنظيمات ٮتلقوف األفراد أفّ  أبداً  ىنالذّ  عن يغيب أف ٯتكن ال ولكن ٤تدودا، أو شامال ماً منظّ 
 .ظاـوالنّ  وازفحالة التّ  وىي متعاونُت، اسويّ 

 تتمثل مربيقيةأ كفاءة لو الذي راع،الصّ  ٪توذج اذل اليوتوبيا عادل من لتخرج ةاالجتماعيّ  ظريةالنّ  صياغة إعادة ٬تب-
 .التغَت تصاحب اليت ا٠تالقة القوة ىو فالصراع التغَت، دراسة الكبَتة على قدرتو يف

 االستقرار عن يكشف ؿاألوّ  :متوازياف وجهاف لو فاجملتمع وازف،والتّ  اعر الصّ  بنموذج دىرندروؼ يتمسك -
 ٔتقدورنا ليس ىنا ومن ،"راعالصّ " حوؿوالتّ  غَّت التّ  عن يكشف اينالثّ  والوجو ،"وازفالعاـ "التّ  واالتفاؽ آلفوالتّ 
 غَتّ والتّ  باتالثّ  بُت رلاٞتد فاعلالتّ  على أيدينا وضعنا إذا إاّل  بشكل حقيقي الواقع فهم _لدىرندروؼ والفهم_

 .والصراع
 البناء ىذا تغَتّ  فقد اٟتديثة، ةناعيّ الصّ  اجملتمعات بناء مع تتالئم بقيالطّ  راعالصّ  يف ركسية ا١تا ةظريّ النّ  تعدّ  دل-

 دىرندروؼ رأي يف غَتّ التّ  ىذا مظاىر أىمّ  ومن .أطروحتو ماركس فيو كتب الذي الوقت عن أٝتارلّ الرّ  االجتماعيّ 
 مكانة يشغلوف الربوليتاريا أفراد كلّ  يعد فلم العاملة بقةالطّ  وحدة تإذل تفتّ  إضافة اإلدارة عن ةا١تلكيّ  انفصاؿ
 ".بقاتالطّ " من بدال "اٞتماعات مصطلح "أشباه على دىرندروؼ زيركّ  وىنا اجملتمع، يف واحدة
 حينما" واحدة منها، وبكلمة ستبعادواال لطةالسّ  حيازة خالؿ من دٖتدّ  اٞتماعات ىذه هاتتوجّ  بأفّ  ويرى

 ."اجلها من اسالنّ  يناضل فسوؼ لطةالسّ  وجدت
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 .532ص ،1986 مصر، القاىرة، ة،، دار ا١تعرفة اٞتامعيّ تاريخ علم االجتماع٤تمد علي ٤تمد،  -

 (2
 

)
 198-185 ص.ص ،2005مصر،  ،القاىرة، ا١تعارؼ دار ،ةقدي  والن   ةالكالسيكي   االتجاهات بين االجتماع علم زايد، اٛتد -
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 األنظمة يف وا٢تيمنة واإلكراه والقسر القوة منها ةخاصّ  ماركس أفكار من الكثَت يستعَت داىرندروؼ أفّ  و٧تد  
 يطرةالسّ  فعالقات لطة،السّ  قاتعال وىو راعللصّ  ٥تتلفا مصطلحا مفًتضا بالفعل و ينتهينّ أ إالّ  .االجتماعية

 أٝتارلالرّ  بعد ما ينطوي اجملتمع":يقوؿ نظره وجهة على وللربىنة ة للمصاحل،موضوعيّ  معارضة إذل يتؤدّ  وا٠تضوع
 لطة،السّ  خارج واآلخرين لطةالسّ  يف إحدا٫تا ٣تموعتُت متعارضتُت من يتكّوف منها كلّ  وابطالرّ  من ديةتعدّ  على

 ا١تصلحة ىتتجلّ  حيث مصلحة* ٚتاعات تصبح هالكنّ  اٞتماعات أشباه وتكّوف كامنة تكوف مصاٟتهما حيث
 (1).واضحة..." ظاىرة وتصبح

راع ة على فكرة الصّ ة ا١تبنيّ ي للعالقات االجتماعيّ ا١تادّ  يفسَت ا١تاركسداىرندروؼ قد ابتعد كثَتا عن التّ  أفّ نالحظ 
ة شريعيّ لطة التّ ة لوسائل اإلنتاج  إذل عالقة السّ قات من عالقات ا١تلكيّ لت العالأٝتارل ٖتوّ بعد اجملتمع الرّ  بقي ماالطّ 
 ة يف  ة ،والدٯتوقراطيّ ت الفرديّ ياّ ة وٖترير ا١تواىب واٟترّ نظيمية من خالؿ الوعي بالقيم الفردانيّ شريع والقوانُت التّ والتّ 

 االجتماعيّ  والواقع راعيةالصّ  ركةللح ودىرندروؼ ماركس من كلّ  رتصوّ  أماـ حليلالتّ  ىذا يضعنا.شرعي  إطار
: رأيا ْتيث

(2)
  

 .راعالصّ  من ةمستمرّ  حالة يف ةاالجتماعيّ  األنظمة أفّ  -
 .االجتماعي ا٢تيكل يف لةا١تتأصّ  ا١تتصارعة ا١تصاحل من ينشأ راعالصّ  أفّ  -
 .ا٠تاضعة ٞتماعاتوا ا١تسيطرة اٞتماعات بُت ةالقوّ  توزيع يف روؼللظّ  انعكاس ىي ا١تتعارضة ا١تصاحل أفّ  -
 داخل احملتـو راعللصّ  ةجدليّ  نتيجة وىو ة،االجتماعيّ  لألنظمة قائمة ةعامّ  ٝتة ٔتثابة االجتماعي غَّت التّ  أفّ  -

 .سيةاأل٪تاط ا١تؤسّ  ٥تتلف أنواع
 عالقات ٖتليل إذل ماركس مثل ذلك يف مثلو دىرندروؼ قادت ةجدليّ  ةدوريّ  عملية باعتبارىا ورةالصّ  ىذه

 :ىي اتفرضيّ  يف ةرئيسيّ 
 ةالبنائيّ  تيباتالًتّ  داخل ا١تتعارضة القوى عن ناشئة مطلقة عملية ٔتثابة وأنّ  على راعالصّ  إذل ينظر -

 .ةاالجتماعيّ 
 .ا١تتداخلة اتا١تتغَتّ  أو ةالبنائيّ  روؼالظّ  من لسلسلة نتيجة ريؤخّ  أو يعجل راعالصّ  ىذا -
 بُت راعالصّ  من ا١تزيد إذل حتماً  دةو٤تدّ  نةمعيّ  ظروؼ ٖتت ييؤدّ  اً بنائيّ  موقفاً  ٮتلق نقطة يف راعالصّ  حل -

  .ا١تتعارضة القوى
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 .205.185 ص ص ،1993، اإلسكندرية اٞتامعية، ا١تعرفة عثماف، دار إبراىيم ،عود ٤تمود :تر ،االجتماع: دراسة نقدية علم في المعاصرة ظريةالن   ، زايتلن نجارف -
، ص 2005، 12ع ،جامعة باتنة ،ةواإلنسانيّ  ةاالجتماعيّ  العلـو ة٣تلّ  ،"ظيماتالتنّ  يف ا١تصلحة ٞتماعات وسيولوجيالسّ  حليلالتّ  "سعدوف، يوسف مقالة انظر ا١توضوع يف أكثر للتوسع

135. 
 (2

 
)-

 .320 ص ،مرجع سابق طاحوف، أبو عدرل   
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ماسك غم من التّ و على الرّ ه أنّ راع عند دارندوؼ، ٬تدر بنا أف ننوّ ة الصّ وقبل أف ٩تتم ىذا العرض ا١تختصر لنظريّ   
ليشمل ٥تتلف جوانب اٟتياة  ا١تاركسيّ  راع ة عملت على تعميم مفهـو الصّ ظرية كنظريّ الذي أظهرتو ىذه النّ 

 :(1)و ٯتكن إبداء مالحظتُت نقديتُت على األقل أنّ ة، إاّل االجتماعيّ 

ة ة الوظيفيّ ة من البنيويّ ظري أف تنفك من ضغط ا١تفهومات ا١تستمدّ ماسك النّ ة رغم ىذا التّ ظريّ دل تستطع النّ  -
على  راع االجتماعي من جهة وتأكيده ا١تستمرّ إذل جانب الصّ  وافق االجتماعيّ ة مع تأكيد دارندوؼ على التّ خاصّ 

  ة.ة ا١تاركسيّ ظريّ ىاب بعيدا يف إتاه النّ ة فشلت يف الذّ ظريّ ىذه النّ  راع وىذا ما جعل البعض يعتقد أفّ وظيفة الصّ 

 . Lewis Coser:  لىيص كىزر .2

 لعلم كأساتذة ةا١تهنيّ  كتاباهتم ٓترباهتم امتزجت ذينال راالصّ  ةنظريّ  أو احملدثة ةا١تاركسيّ  ادروّ  كوزر أحد لويس يعترب
 روبرت تالمذة من وكاف بأمريكا، ودّرس بأ١تانيا ولد ة،واألمريكيّ  ةاألوربيّ  اٞتامعات من يف العديد االجتماع

 وظائف" أعمالو أىمّ  ومن العاـ، االجتماع وعلم ا١تعرفة االجتماع وسيولوجية وعلمالسّ  ظريةبالنّ  اىتم مَتتوف،

 (2).1956 عاـ صدر الذي "االجتماعي راعالصّ 

راع يف مة لظاىرة الصّ قة وا١تنظّ أو من خالؿ مالحظاتو ا١تعمّ  إ٢تاموراع من وحي صّ لل *دل تأت نظرية لويس كوزر
 ة حصل عليها من خالؿ :٣تتمعو األمريكي أو أّي ٣تتمع آخر إ٪ّتا جاءت من خالؿ إرىاصات فكريّ 

 .راعي ة وعدـ تأكيدىا على جانبها الصّ دت على تكامل اٟتياة االجتماعيّ ة اليت أكّ ة الوظيفيّ ة البنائيّ ظريّ نقده للنّ -
ة عالية ة اليت  ٢تا أ٫تيّ راع اال٬تابيّ وظائف الصّ عندما قّللت من أ٫تية  راعية الصّ   ة رالف  دىرندروؼنقده لنظريّ  -

 ظاـ االجتماعي .يف اٟتفاظ على وجود النّ 
ف أكثرىم بروزا يف نظريتو ىو فكر العادل األ١تاين جورج سيمل الذي أّكد على خر الذي كااإلرىاص اآل -

 (3). ةراعيّ ة الصّ راع واشًتاؾ الوجداف والعاطفة يف العمليّ ة للصّ اٞتوانب اال٬تابيّ 
 ٧تد ع(را للصّ  ةظاميّ النّ  ونتائجو)اٞتذور وأنواعو راعالصّ  وأسباب ألصل ودراساهتم احملدثة ةا١تاركسيّ  رواد غرار وعلى
 ةاألبنيّ  كلّ  يف توجد واليت راعالصّ  عن بةا١تًتتّ  تائجالنّ  على كيزالًّت  إذل راعالصّ  حوؿ طروحاتو سعى يف قد كوزر

 . ةواالستمراريّ  غَّت للتّ  القابلة البٌت من وعالنّ  ذلك إذل باإلضافة ا١تسيطرة ةاالجتماعيّ 
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 .285ص ،مرجع سابق ،ادٞتوامصطفى خلف عبد  -
 (2

 
)-

 275 ص ، مرجع سابق ، كيلوتش جراىاـ  
 (3

 
)

 .28, صمرجع سابق،حجيلة رحارل -
(

*
 : طلع على كتابو اوسيولوجية السّ  كوزر إسهامات حوؿ حليلالتّ  من للمزيد (

- Louis. Cozer , Les Fonctions du Conflit Social , Traduit par Matigman , éd PUF, Paris, 1992 
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 من ٭تويو ٔتا أٝتارلّ الرّ  بعد اجملتمع ما إذل أٝتارلّ الرّ  من اجملتمع ؿٖتوّ  نتاج اجملتمع ىي داخل راعللصّ  نظرتو إفّ      
 . حديثة جديدة وتنظيمات ظروؼ

 بل":ماركس كارؿ زعم كما ةا١تلكيّ  على راعالصّ  ليس يف اجملتمعات اٟتديثة االجتماعيّ  راعالصّ  أفّ  كوزر ويرى
 القيم ٖتقيق ا١تتصارعة اٞتماعات ىذه بوسع تكوف ال ْتيث ادرة،النّ  وا١توارد ا١تكانة القيم وطلب على صراع

 (1). ا١تتنافسة" اٞتماعات إقصاء أو حىت وإيذاء ٖتييد بل فحسب، ا١ترغوبة

 حوؿ وا٠تالفات ا١تتعارضة ا١تصاحل فيها توقف أف ٯتكن اليت ا١تواقف يتضّمن أنو عريفالتّ  ىذا على يؤخذ وعّما
 .ا٠تصـو ايذاء دوف القيم
راع، ز بُت نوعُت من الصّ ، ويف ىذا ٯتيّ سق االجتماعيّ فقاً لدرجة انتظامو ا١تعياري داخل النّ راع و ف كوزر الصّ يصنّ 
 اين غَت مصاغ صوغاً . والثّ راع الواقعيّ ناتو، وىو الصّ عو بُت مكوّ سق ويوزّ لو النّ اً، يتمثّ مصاغ صوغاً نظاميّ  ؿاألوّ 

. ويف ىذا ٧تده راع غَت الواقعيّ ة وىو الصّ و االجتماعيّ وظائف أداءسق عن ّوؽ النّ عراع الذي ي، وىو ذلك الصّ نظامياا 
 إعادةراع يساىم يف  الذي ٭تدث كنتيجة مصاحبة للصّ غَّت التّ  أفّ  ورأىراع، ر البارسوين عن الصّ صوّ بالتّ  رامتأثّ 

 .سق من جديد وضبط توازنوالنّ  إنتاج وإعادة لألعضاء كييف االجتماعيّ التّ 
د فيو نظيمية تتحدّ سات التّ ة وا١تؤسّ من القواعد النظاميّ  إطارراع داخل ع من الصّ لنوّ راع الواقعي: ٭تدث ىذا االصّ  -
نظيم لُت للتّ ا١تشكّ  األفرادماً، ٭تدث بُت لطات وتقسيمات العمل وا١تهاـ، ويكوف غالباً صراعاً عقالنياً منظّ السّ 

  نظيميةواٞتماعات التّ 
 أوعي عن اٟترماف من ا١تشاركة يف ا١تطالب االجتماعي والذاتية، الصراع غَت الواقعي: يُعرّب الصر اع غَت الواق -

  إطارراع يف وع من الصّ ، وغالباً ما يُفّسر ىذا النّ األىداؼعدـ قدرة أطراؼ الصراع ا١تتنافرة وا١تتناحرة على ٖتديد 
 .واٞتماعات لألفرادة ى با١تصاحل ا٠تاصّ ما يسمّ 

 أالثٍتوالشعوب، أو بُت ٚتاعتُت أو اكثر مثل الصراع  األممع بُت الصراع ا٠تارجي: يتم ىذا النوع من الصرا  -
 .رجيةاوالعاطفي، أي بُت طرؼ اٞتماعة واٞتماعة ا٠ت

رات وٖتليالت االٕتاه الوظيفي اخلي بتصوّ راع الدّ اخلي: استعاف كوزر يف ضبط مصطلح الصّ راع الدّ الصّ  -
ة القائلة بأف اسات االنًتبولوجية، وانطلق من فكرة الوظيفيّ ر يكولوجي، واالستشهاد بالدّ واالٕتاه السّ  وا١تاركسيّ 

 (2).سقاٞتماعة داخل النّ  أعضاءالصراع يعكس مظاىر ا٠تلل واال٨تراؼ والتفكك الذي يظهر بُت 
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 .116ص ، 2006 ، اإلسكندرية اٞتامعية ، ا١تعرفة دار، نظرية علم االجتماع : رؤية نقدية"،" زيد سليماف أبو اٛتد -
 (2) -

  Louis. Cozer, op.cit , p p 151-154. 
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 David Lochwood:  دافيذ لىكىد .3

 بديالً  نفسها نظرية كلّ  عتربتا إذ وسيمل، ماركس إذل ٘تتدّ  واٞتدرل الوظيفي راعالصّ  ةلنظريّ  ةالفكريّ  اٞتذور إفّ 
 واذل أساسي نقد إذل اٟتوار ىذا لفتوصّ  عامًا، عشرين ١تدة اٟتوار ظهور إذل ا١تواقف يف دالتشدّ  ىأدّ  وقد ةللوظيفيّ 

  كوزر، طو٥تطّ  دىرندروؼ طكمخطّ  بديلة، نظرية ٥تططات واقًتح .مفرط آخر ونقد طللمخطّ  معتدؿ ما حدّ 
 قدللنّ  ا١توضوع طا١تخطّ  بُت وفيقللتّ  العلماء ٤تاوالت بعض وظهرت ديل،والبّ  قدنّ ال على مطلق ىجـو حدث ْتيث

 شاطالنّ  ىذا كل جدوى عن ة(الوظيفيّ   ةالبنائيّ  ادوروّ  وسيمل ا١تقًتحة) دىرندروؼ وسيمل( والبدائل )ماركس

 (1).االجتماع علم يف ةنظريّ  لتقدًن

 بارسونز ةنظريّ  نقد إذل"(2) االجتماعيّ  سقالنّ  ةنظريّ  على اتمالحظ بعض" بعنواف لو شهَت مقاؿ يف لوكود تطّرؽ
 ة،ظاميّ النّ  ا١تعايَت من عددا تطرح راعالصّ  يف جديدة رؤية لتقدًن منو ٤تاولة يف االجتماعي سقحوؿ النّ  ةالوظيفيّ 

 تشكيل يف ووظّفها ةالعامّ  ماتوا١تسلّ  القضايا من العديد فيها طرح واليت .الكلّ  ضدّ  الكلّ  حرب عملية يف لوتتمثّ 
 .اٟتديث أٝتارلالرّ  للمجتمع ا١ترجعي اإلطار
 االجتماعي سقالنّ  ٞتعل كثَتا استطرد بارسونز أفّ  إالّ  فيرب، ١تاكس االجتماعيّ  الفعل ةلنظريّ  امتدادا تعترب ونظريتو

  على للمحافظة يارياً مع وافعالدّ  بناء ضبط يتمّ  خال٢تا من اليت العمليات على زوركّ  ،امعياريّ  نسقا إالّ  ىو ما
 من التحيت ا١تستوى ىذا تكّوف اليت ا١تتصارعة ا١تصاحل ٣تموعة أ٫تل قد يكوف بذلك وىو .االجتماعي االستقرار

 مصاحل وىي للموقف، ا١تعياري حديدالتّ  مع أثناء مواقفو يف ٖتقيقها إذل الفاعل يسعى اليت للمصاحل مغايرة طبيعة
 تأخذ حيتالتّ  ا١تستوى يف أفّ  أخرى وبعبارة .ا١تعياري البناء عن ةمستقلّ  بطريقة لهاٖتلي ٬تب ٙتة ومن معيارية، غَت

 بالنسبة - للمحافظة يهدؼ الذي ا١تعياري، بارسونز ومقًتح ألسلوب أسلوبا مغايرا ٘تاما ا١تصاحل ٖتقيق ةعمليّ 
 (3)أيضا. اجملتمعيّ  ا١توقف أو ذاتو للفرد بالنسبة سواء - للوكود
 Gold Thorpe ثروب جولد أمثاؿ من زمالئو ةٔتعيّ  ةاالجتماعيّ  بقةالطّ  حوؿ وإسهاماتو لوكود ليالتٖت جاءت     

 وداءالسّ  ةالسًت  ذو العامل عن دراستو ففي .ا١تًتؼ العامل عن هتمدراسا يف Platt .وبالت  Bechhofer  وبيشوفر
 طريق عن وذلك بقة،للطّ  اتيةالذّ  وا١تظاىر ةا١توضوعيّ  ةاٟتقيقيّ  ا١تظاىر بُت العالقة ريفسّ  أفّ  فيها حاوؿ اليت اكنةالدّ 

  أعضاء من جزءا يعتربوف (وداءالسّ  ًتاتالسّ  ذو اؿالعمّ ) الكتبة أو فُتا١توظّ  أفّ  رأى حيث .ماركس ةلنظريّ  مناقشتو
 اؿالعمّ  معظم فّ أو  ،تاجاإلن وسائل ٘تتلك اليت أٝتاليةالرّ  الفئات من يعتربوف الم ألنّ  (الربوليتاريا) ةالعماليّ  بقةالطّ 
  ىل :لوكود يتساءؿ ىنا ومن ،شيء أٝتى بل ٘تاما ٥تتلف شيء باعتبارىم أنفسهم إذل ينظروف ال الفئة ىذه من
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)
  ص ، سابق مرجع ، تَتنر جوناثاف - 

 (2)
- Lockwood .David , "Some Remarks on « The Social System" ,checked on 16/04/2014 at 88:87)  (   

http://www.jstor.org/» 
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 .91-90,ص ص سابق مرجع الزبَت بن عوف, 
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 طبقتهم يف ائفالزّ  عيالوّ  من نوع لديهم ىل أـ ؟ ائفالزّ  بقيالطّ  الوعي آو عورالشّ  من نوعا يعترب ال ىذا
 ؟ االجتماعية

 ماركس، عند بقةالطّ  ١تفهـو فيرب تفسَتات على اعتماده طريق عن ساؤالتالتّ  ىذه عن تإجابا قّدـ وقد      
 اؿالعمّ  من الفئة ٢تذه بقيالطّ  الوعي أو اإلدراؾ ٢تذا لتحليلو أساسيُت ١توقفُت خالؿ مناقشتو من وذلك

 :(1)ا١توقفُت فيمايلي ىذين إذل اإلشارة وٯتكن.(فُتا١توظّ 

 قيمة ببيع فقط يقوموف م ألنّ  ،اإلنتاج وسائل ٘تلك ال الكتبة فُتا١توظّ  فئة أفّ  كودلو  رأى لقد :وقالس   موقف -
 وال (الربوليتاريا) الكربى اليةالعمّ  بقةالطّ  من جزء م أنّ  على إليهم ننظر أف ٯتكن ولذا ا١تفتوح، وؽالسّ  يف عملهم

 على إالّ  فقط ٭تصلوف الم نّ أ ٧تد ١تاضية،ا سنة ا٠تمسُت خالؿ فُتا١توظّ  فئة دخل طبيعة إذل نظرنا ما إذا سيما
 .الربوليتاريُت العاديُت اؿالعمّ  دخل أو أجر طمتوسّ 

 الفئة أفّ  سيما وال العاديُت، اؿوالعمّ  (الكتبة)فُتا١توظّ  بُت واضح ٘تايز إذل لوكود توصل لقد :العمل موقف -
 ا١تعاشات من أعلى التومعدّ  أفضل عمل ظروؼ يف عملهم مثل ،أعلى زات٦تيّ  على ْتصو٢تا عتتمتّ  األوذل

 .العاديُت اؿللعمّ  نظيمالتّ  معاملة من أفضل بصورة كأفراد يعاملوف م أنّ  كما .ا١ترض وعالوات
 يف نظر وجهة عن تكشف ٢تا معّدلة صورة ـوقدّ  لوكود آراء بنقد Percy Cohe كوىن بَتسي قاـ وقد           

 ٖتليالت فيها يتفادى اليت كوىن ٖتليل ويف .احملدثة راعالصّ  ةنظريّ  سَتاتتف من قريبة االجتماعيّ   الواقع تفسَت
 فنموذج ، افوقيّ  بناءا واآلخر اٖتتيّ  بناءا احد٫تا واعترب فصاًل، ا١تعياري والبناء صراع ا١تصاحل بُت فصل عندما لوكود

 درجات ضوء يف ةاالجتماعيّ  واألنساؽ االجتماعي البناء من نةعناصر معيّ  بتفسَت ":يقوؿ كما لنا يسمح كوىن
 معُّت  نسق يف وأنّ  اىامؤدّ  اليت اٟتقيقة بذلك بادراؾ لنا ويسمح ة،اخليّ والدّ  ةا٠تارجيّ  وابطالضّ  تأثَت من ٥تتلفة
 ال ذلك وبناءا على ."ةاأل٫تيّ  من كبَتة درجة على ا١ترتبطة هبا قافيةالثّ  واالستعدادات ةظاميّ النّ  االستعدادات تكوف
 بسدّ   تتمّ اليّت  ظمالنّ  يف ليتمثّ  حيتالتّ  البناء اوإ٪تّ  لوكود، إليو ذىب ما على حيتالتّ  البناء ىو ا١تصاحل صراع يكوف

 وىو نفسها، فاعلالتّ  عملية يف يظهر إّنو ف نفسو راعالصّ  اأمّ  .ا١توارد يف متتحكّ  اليت ظمالنّ  اإنّ  ئيسية،الرّ  اٟتاجات
 ينخرط فكما ":بنفسو كوىن ويقوؿ بادؿ،التّ  عاوف،التّ  :مثل ةالجتماعيّ ا اٟتياة زُ٘تيّ  أخرى عناصر يظهر ّتانب

 راع،الصّ  من كلّ  ويظهر معهم، يتفاعلوف شركاء أو حلفاء إذل أيضا ٭تتاجوف م فإنّ  بينهم فيما راعالصّ  يف األفراد

 (2)." ةواالجتماعيّ  ةقافيّ الثّ  اٟتياة ظروؼ خالؿ من بادؿوالتّ  عاوفالتّ 
ة، استطاعت ة االجتماعيّ ظريّ ر النّ ظر إليها باعتبارىا مرحلة يف تطوّ راع ينبغي النّ ة الصّ نظريّ  قوؿ أفّ وعموما ٯتكن ال

وسيولوجي مع عاطي السّ ة معاصرة قادرة على التّ ة اجتماعيّ ة للجهود ا١تستمرة لبلورة نظريّ أف تضيف قيمة علميّ 
 .الواقع االجتماعي ا١تعاصر ٔتا يطرحو من تعقيد كبَت
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 راع ادلعاصرةالصّ تيوظرّ - رابعا

 فراوكفىرث النقذيت : مذرضت .1

 االجتماعيّ  البحث معهد ارٝتيّ  تكّوف حينما ، 1923 بعاـ ةقديّ النّ  فرانكفورت مدرسة نشأة تاريخ يرتبط       
عاـ  واضح بشكل اٟتقيقي وا١تنهجي ا١تعريفّ  ههاتوجّ  ضحواتّ  (Grunberg)جرونربغ  فرانكفورت بقيادة ّتامعة

 موعةجمل ٚتاعية وأْتاث مناقشات خالؿ من نتتكوّ  ةفكريّ  حلقة ىو ما  ، بقدر مدرسة يعترب ال .وا١تعهد 1930
 وفرـو ،Marcuse )، وماركيوزAdirno )، وادرنوM.Horkhiemer ))ىوركاٯتر ماكس) أمثاؿ من مالءالزّ  من

Fromm)، وبوالؾ(Polak ) ،وىابرماس( Habermas .(. 
 بيًتتّ  وما كنولوجي،والتّ  العلمي قدـالتّ  بطبيعة قيتعلّ  ما منها العوامل، من ٣تموعة قديالنّ  اريالتّ  ىذا ساعد لقد

  وكلّ  أٝتارل،اجملتمع الرّ   بنموّ  مرتبطة مشكالت وظهور بناء اجملتمع، يف ةواقتصاديّ  ةاجتماعيّ  اتمن تغَتّ  عليها
 حركات وظهور العاملة، بقةللطّ  ةاالقتصاديّ  وضاعاأل بتدينّ  قيتعلّ  ما ةوخاصّ  ،فيو ةاالجتماعيّ  اٟتياة جوانب

 اتومثاليّ  بُت داخلي تناقض من نويتضمّ  وما ذاتو، بعلم االجتماع يرتبط آخر عامل ةٙتّ  ٧تد كما يٍت،الدّ  اإلصالح
 فهم ٨تو سبيلو يف ةا١توضوعيّ  من اكرب قدر ٖتقيق و٤تاولة القيم من ريتحرّ  الذي الوقت ففي الفعلي، وسلوكو

 ال أىداؼ ٨تو خدمة ةاإلنسانيّ  بأىدافو وينحرؼ ياسة،بالسّ  الوثيق االرتباط إذل يسعى البشر، سلوؾ سَتوتف
ل يتمثّ  اليت ةاالجتماعيّ  ةاإلنسانيّ  وظيفتو على االجتماع علم يف قديالنّ  االٕتاه أنصار معظم دأكّ  وكذلك .ةإنسانيّ 

 ٟتاجات إشباعا أكثر يكوف أفضل مستقبل ٨تو وٕتاوزه الواقع تشخيص جلأ من الفهم وكذلك البحث، يف

 (1).اإلنساف

 ما ةوخاصّ  ومناىجها، ا١تعرفة أوجو نقد على : الأوّ  أصحاهبا لًتكيز قديةالنّ  صفة ا١تدرسة اكتسبت وهبذا      
 للمجتمعات نقد من معظمهم ١تا وّجو أصحاهبا يف : وثانيا .ةاالقتصاديّ  ةاٟتتميّ  ومن ضمنها ةبالوضعيّ  يرتبط

  سمتواتّ  .مهيمنة ةمركزيّ  سلطات من فيها رتطوّ  ؤتا ا،وثقافيّ  االفرد اجتماعيّ  على با٢تيمنة صفتاتّ  اليت اٟتديثة
 العا١تي، بقيالطّ  واالستغالؿ الث(،الثّ  العادل ودوؿ مةوؿ ا١تتقدّ الدّ  راع بُت)الصّ   ضّد االستعمار ٔتواقفهم كتاباهتم

  سواء االستغالؿ مظاىر وإناء جّمع،أي والتّ الرّ  ٖتقيق على والعمل ة،والبَتوقراطيّ  ةكنوقراطيّ التّ  وا٢تيمنة واالستبداد
 ةالوضعيّ  للفلسفة ومعريف منهجي بنقد وقاموا .بُت اجملتمعات العا١تي ا١تستوى على أو ،مستوى اجملتمع على
من  ألوجو ونقدىم االجتماع، وعلم ةاالجتماعيّ  العلـو ونقد .ا١تثالية االٕتاىات يف فةا١تتطرّ  ةالعلميّ  زعاتوالنّ 

 (2).ةاٞتماىَتيّ  قافةوالثّ  اٟتديث اجملتمع  ونقد .راهتم وتصوّ  ةا١تاركسيّ 
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 نقد" فومؤلّ  يف ماركس صاغو الذي ايتالذّ  قدالنّ  ٪توذج تتبنّ  قد فرانكفورت مدرسة أفّ  من غمالرّ  وعلى     
 فهناؾ االٕتاىات، من عدد بُت والًتّدد باينبالتّ  سمتاتّ  قد ا١تدرسة ىذه مواقف أفّ  إالّ  "ياسيالسّ  االقتصاد

 أيضا وىناؾ .وريالثّ  ياسيالسّ  راعالصّ  ٤تاوالت من جزءا ل٘تثّ  أعما٢تم أفّ  فرانكفورت مدرسة علماء بُت اعتقاد
 على كيزًّت وال حيتّ التّ  بالبناء االىتماـ يف حوؿمن التّ  نوعا الحقة مرحلة يف نالحظ ثّ  ،ا١تاركسيّ  للفكر مراجعة

 (1).الفوقيّ  البناء

  Harbert Marcuse:ماركيىز هربرث -أ 
 يف درس أ١تاين، اجتماع وعادل كفيلسوؼ يعترب . 1979 سنة وتويف 1898 سنة برلُت يف ماركيوز ولد       
 االجتماعيّ  البحث معهد يف عمل ىيدجر، إشراؼ ٖتت فراتبورغ جامعة من كتوراهالدّ  على وٖتصل برلُت جامعة

 ١تغادرة ماركيوز اضطرّ  أ١تانيا، يف اٟتكم ازيةالنّ  متسلّ  لدى ا١تعهد إغالؽ تّ  حيث 1933 سنة حىت فرانكفورت يف
  ودافع االجتماعي، غيَتالتّ  فكرة ماركيوز تبٌت وقد .األمريكية ا١تتحدة الواليات إذل ازيالنّ  البطش من ىرباً  أ١تانيا
 وأوربا أ١تانيا يف وريُتالثّ  من وللعديد اٞتديد، لليسار رمزاً  العشرين القرف ستينيات يف كاف و٢تذا كبَتاً، دفاعاً  عنها

  .وأمريكا
 اتظٟت من نةمعيّ  ةظٟت أيّ  عند ةاإلنسانيّ  ةا١تاىيّ  تثبت ال انّ أل ةميّ تقدّ  فلسفة ةا١تاركسيّ  أفّ  ماركيوز رأى         

 إالّ  يفهم ال اإلنساف فإفّ  ةٙتّ  ومن عليو، ماىو ؼخال على يصبح أف ٟتظة كلّ  يف كنوٯت اإلنساف إفّ  بل .رىاتطوّ 
 ىناؾ ليس أخرى وبعبارة بعينها، ٟتظة أيّ  يف عليو مايكوف خالؿ من يستوعب أف ٯتكن وال ة،يناميّ الدّ  حركتو يف

 شكل ٖتقيق تستهدؼ معُّت  عصر كلّ  يف اإلنساف فحياة ماىيتو، ٖتقيق وبُت اإلنساف، ةتارٮتيّ  بُت فاصل حدّ 
 أفّ  كيف ونقد .اريخالتّ  عرب ينتجها اليتّ  األشكاؿ من د٤تدّ  شكل أي يف كاملة قتتحقّ  ال فهي ةٙتّ  ومن جديد،
 من لالنتقاؿ ةا١توضوعيّ  روؼالظّ  ئويهيّ  ،أٝتارلّ الرّ اجملتمع  قلب على يقـو ىائالً  اأساسيّ  تناقضاً  تفًتض ةا١تاركسيّ 

        (2).اؿالعمّ  وطبقة األعماؿ ابأصح طبقة بُت ناقضالتّ  ىو لالشًتاكية، أٝتاليةالرّ 
 حتماالتا افقدىا ٦تا اٞتديد، أٝتارلالرّ  ظاـالنّ  يف ةالعماليّ  بقةالطّ  باندماج االعتقاد إذل ماركيوز ماؿ        

 يف ارٮتيالتّ  دورىا ةالعماليّ  بقةالطّ  فقداف على وبناء وري،الثّ  ارٮتيالتّ  دورىا راع،وبالتارلالصّ  اتعمليّ  يف خوؿالدّ 
 وأحيانا ةواجملتمعيّ  ةالفئويّ  اٟتركات تلك ةوخاصّ  ةاالجتماعيّ  اٟتركات إذل انتقل قد ورالدّ  ىذا ماركيوز يرى غيَت،التّ 

  طٍتالوّ  حررالتّ  حركات العا١تي ا١تستوى على وتشمل العشرين، القرف من اينالثّ  صفالنّ  يف تبلورت اليت وليةالدّ 
 وا النسوية، واٟتركات الطالبية اٟتركات اجملتمعيّ  ا١تستوى على لهاٯتثّ  مابين .والبيئة اإلنساف، حقوؽ وحركات
 (3)أيضا. عا١تية أبعادا أخذت ىذه كانت واف واالثنية، العرقية ٟتركات
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 بالطالّ  صراع يف الحظ وولكنّ  أنصارىا، من كاف العشرين، القرف من تينياتالسّ  يف بالطالّ  ثورة ماركيوز عاش 
 حدةا١تتّ  الواليات يف اؿالعمّ  أفّ  لث،الثاّ  بالعادل حرريةالتّ  واٟتركات الفيتناـ، ربوح القائم، ظاـللنّ  تهمومناىض
 مييزالتّ  ضدّ  العاملة للحركات مناىضا موقف للبيض أفّ  الحظ كما ب،للطالّ  مناىضاً  موقفاً  اخذوا قد ةاألمريكيّ 

  أساسو يف يرتبط غَتالتّ  أفّ  وآمن .ظاـالنّ  يف العاملة بقةلطّ ا اندماجّت   األساس ىذا وعلى .والعنصريّ  العرقيّ 
 بوجود يعتقد ظلّ  ونّ أ إاّل  بقي،الطّ  راعالصّ  بكموف إٯتانو رغم ةاالجتماعيّ  اٟتركات بنجاح اٟتديثة اجملتمعات يف

 ىذا ومع أٝتارل،الرّ  مع.اجملت يف األساسيتاف بقتافالطّ  والربوليتارية ةالبورجوازيّ  تظلّ ":يقوؿ ىذا ظلّ  ويف بقات،الطّ 
 وّحد راىن  وضع نوٖتسّ  ببقاء ا١ترتبطة ا١تهيمنة فا١تصلحة ... بقتُتالطّ  وظائف بنية غَّت  أٝتارلالرّ  طورالتّ  فافّ 

 (1).ا١تعاصر اجملتمع يف ا٠تصمُت
 على بترتّ  وما ة،واالمربياليّ  ةاالقتصاديّ  ظمالنّ  وتفسَت ٖتليل يف ةا١تاركسيّ  عجز ماركيوز أوضح وقد كما      

 اإلبقاء اجل من اجملتمعيّ  الوضع على اٟتفاظ بضرورة يشعروف العاملة بقةالطّ  أفراد جعلت اتتغَتّ  من وجودىا
 تربيرات من مويقدّ  وما ،أٝتارلّ الرّ  ظاـالنّ  اىايتبنّ  اليتّ  ةاإليديولوجيّ  من  ةالعقليّ  ىذه نبعتقد و  مصاٟتهم، على

 (2).وريالثّ  دورىا دتفق العاملة بقةالطّ  جعلت مقنعة
 الربوليتارية بقةالطّ  فقداف على أكيدالتّ  يف قديالنّ  ارالتيّ  أنصار وبعض ماركيوز بُت كبَت تشابو يبدوا وىكذا     

 نُتا١تلوّ  يف ةخاصّ  دىاحدّ  قد ماركيوز أفّ  إاّل  ،األخرى اٞتماعات بعض دور إذل االىتماـ وٖتويل وريالثّ  لدورىم
 حُتالفالّ  ٚتاعات يف خراآل البعض دىاحدّ  الذي الوقت يف ة،عامّ  بصفة والفقراء دينا١تضطه أو لُتا١تتعطّ 
 (3).فةا١تثقّ  خبةالنّ  بقةالطّ  يف توراف أالف دىاحدّ  كما أو رين،وا١تفكّ  شُتوا١تهمّ 
 ٖتتوي وما ة،يّ أٝتالالرّ  االيدولوجيا لسيطرة وصفو يف وريالثّ  لدورىا العاملة بقةالطّ  فقداف عن ماركيوز عرّب  وقد     
 .زواتالنّ  تسامي خالؿ من القائم القمع آو "وريالثّ  القمع" مفهـو مثل ةالسيكولوجيّ  ا١تفاىيم بعض من عليو

 عنو اٟتديث سنفيض والذي فيو، يعيش الذي للمجتمع قةمتعمّ  ٖتليالت ـيقدّ  أف حاوؿ قد ماركيوز يكوف ذاىو 
  يف انتشرت قد ةاجتماعيّ  مشكالت من بيًتتّ  وما ا١تثالية، من كثَت عن فيها كشف والذي ا١توارل، العنصر يف

 ظاـللنّ  ةا١تتبنيّ  وؿالدّ  يف ائدةالسّ  غَتىا مع ىذا يف تتساوى اأنّ  يرى واليت ،اجملتمع يف ائدةالسّ  األنظمة ٥تتلف
  (4).االشًتاكي

 اإلنساف سيطرة ولّ ظ يف ختًتسّ  عسكريّ  ٣تتمع ا١تعاصر ٣تتمعنا أفّ  ":يف ا١تعاصراجملتمع  صورة ماركيوز ويرسم   
 ا١تصاحل بتحويل ةاٞتماىَتيّ  االتصاؿ وسائل فتقـو .ا١تشكالت من الكثَت اً ظاىريّ  ٭تلّ  ما وىذا بيعةالطّ  على
 ٯتتلك ا١تعاصر اجملتمع أفّ  وباعتبار .ككل للمجتمع ةعامّ  ١تصاحل نةمعيّ  طبقة أو نةمعيّ  بفئة ةا٠تاصّ  ياسيةالسّ 

  أفّ  حيث باألمس، مقارنة عالية درجة إذل البشر على ا٢تيمنة وصلت فقد ة،ومعنويّ  ةفكريّ  ىائلة طاقات
 

                                                 
 (1

 
 ، نفس الصفحة. سابق مرجع عثماف، ىعيس براىيمإ-(

 (2
 

)-
 .101 ص ،1985 ،مصر ة،اإلسكندريّ  ،ةاٞتامعيّ  ا١تعرفة دار ،االجتماع علم في نقدي ة قراءة ا١تعطي، عبد الباسط عبد  

 (3
 

)-
 132 ص ، سابق مرجع ، غنيم رشاد يدسال  

 (4
 

)-
 ، نفس الصفحة.نفس المرجع  



 ظريّة  السّوسيولوجيّةالصّراع يف ضوء النّ                                                          لث الفصل الثاّ  

 
807 

 :مزدوجة حركة عرب األزمات وامتصاص االجتماعيّ  الحمالتّ  لتحقيق العنف، عن بديالً   أصبحت قد كنولوجياالتّ 
 من ا١تعيشة مستوى يف تمرمس وٖتسُت جهة، من العاـ االجتماعيّ  ظاـالنّ  سَت ضمن البشر ةلغالبيّ  ساحق انتظاـ
 (1)".أخرى جهة

: Jurgan Habermas هابرماش يىرغه -ب 
(2) 

 منذ ةقديّ النّ  فرانكفورت ٔتدرسة اٝتو وارتبط ، 1929 عاـ ولد بدسلدورؼ آ١تاين، اجتماع وعادل فيلسوؼ       
 ٮتتلف انو إالّ  لمعهدل انتماءه ورغم ادورنو، يد على تتلمذ ، 1956 عاـ ةاالجتماعيّ  حوثالبّ  معهد يف عمل أف

 ةنظريّ  إتاىات رتطوّ  كاف زمنو ففي ة،الفلسفيّ  وإتاىاتو ظريوالنّ  ا١تعريف تكوينو يف قديةالنّ  ا١تدرسة يف سابقيو عن
 إذل ضافةإ معهم، اختالفو إذل ىأدّ  ٦تا ا١تعهد، يف لسابقيو رةمتوفّ  تكن دل ة،ولغويّ  وتأويلية وانًتبولوجية ةفلسفيّ 

 .اٟتداثة مابعد كريمف مع اختالفو
 ا١تناىج تلك يف ٢تاأوّ  ديتحدّ  ةأساسيّ  جوانب ثالث بُت االلتقاء عن تعبَتاً  ىابرماس أعماؿ ل٘تثّ          

 من حدث ما بُت االرتباط ذلك يف اينالثّ  اٞتانب لويتمثّ  ة،االجتماعيّ  العلـو يف راسةوالدّ  للبحث ا١تستخدمة
 والسيطرة، حكموالتّ  بطالضّ  عملية يف كنولوجيالتّ  ـقدّ التّ  استخداـ ٤تاولة على والقدرة بيعية،الطّ  العلـو يف رتطوّ 

 .ناعيةالصّ  اجملتمعات تلك يف ائدةالسّ  ةياسيّ السّ  واألفكار العلم بُت االرتباط مدى تناوؿ وأخَتا
 ابدوا قد منّ أ إالّ  ماع،االجت علم يف ةالوضعيّ  زعةللنّ  رفضهمعن  واعربّ  قد قديةالنّ  ا١تدرسة علماء كاف إذا        

 موقفو عن تعبَتاً  العلماء ىؤالء احرص من ىابرماس كاف ورٔتا اجتماعية، ةكنظريّ  ةا١تاركسيّ  على عديدة ظاتٖتفّ 
 ةا١تاركسيّ  وقبوؿ بينو حالت ةاجتماعيّ  وظروؼ عوامل وجود عن تكشف اٟترص ىذا اتوخلفيّ  .ةا١تاركسيّ  من

  :منها
 لوٖتلّ  ،االقتصاديّ  حررالتّ  ٖتقيق يف غبةالرّ  وضعف أٝتارل،الرّ جملتمع ا بناء على طرأت اليت ةاألساسيّ  غَتاتالتّ -

 ٥تتلفة، منظورات من ةا٢تيجليّ  بالفلسفة االىتماـ أعادت عةمتنوّ  ةفكريّ  راتتياّ  ظهور أيضا ومنها الربوليتاريا، طبقة
  االٖتاد لتبٌتّ  نتيجة ةا١تاركسيّ  على طرأ الذي للالشّ  وأخَتاً  .غويواللّ  الفلسفي حليلوالتّ  فسي،النّ  حليلالتّ  وبروز

" Fellmer" فيلمر ٔتاركيوز، فرانكفورت ١تدرسة األخَت اٞتيل ليثّ ٔتم تأدّ  كثَت وغَتىا العوامل ىذه .٢تا وفيايتالسّ 

  .ةا١تاركسيّ  ظريةبالنّ  صلتهم األمر ناية يف فقداف إذل يناتالستّ  قبل كهاتفكّ  قبل وىابرماس
 اجملتمع يف رةا١تؤثّ  ةاألساسيّ  ةالبنائيّ  للعوامل مناقشتو خالؿ من وذلك ة،ا١تاركسيّ  عن يوٗتلّ  يبدي ىابرماس د٧ت إذ

 قد ىابرماس أفّ  ذلك .ةاليوميّ  اٟتياة شؤوف على ةالعلميّ  زعةالنّ  وسيطرة ة،ا١تركزيّ  اإلدارة نطاؽ كاتساع البورجوازي،
 انّ أ اعتقد اليت ياسيةالسّ  بالعوامل اىاإيّ  مستبدالً  ،تمع جملا مسار ٖتديد يف ٤تدوداً  دوراً  ةاالقتصاديّ  العوامل منح

 .االقتصاد على اعتماداً  تعتمد تعدّ  دل ياسةالسّ  أفّ  ذلك ومعٌت .اٟتديث تمعجملا شؤوف إدارة يف حاٝتة أصبحت
  األساس استبدؿ وقد .ا١تعاصرة أٝتاليةالرّ  عاتجمّ تّ ال يف االجتماعية بقاتالطّ  تلعبو الذي ورالدّ  ينكر أنّو كما
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 ظاـالنّ  على طرأت اليتّ  ةاديكاليّ الرّ  حوالتالتّ  تفسَت جلأ من البورجوازي قايفالثّ  بالبناء ا١تاركسيّ  االقتصاديّ 
 .العا١تي أٝتارلالرّ 

 أف ىذه وتّ بنظري يستطع دل ماركس بأفّ  دأكّ  وقد ،أٝتاليةالرّ  يف ماركس ةنظريّ  مناقشة ىابرماس حاوؿ لقد          
  على القدرة ماركس لدى تكن فلم ا١تعاصر، ناعيالصّ  طورالتّ  صاحبت اليت وا١تشكالت عارضاتالتّ  يستوعب
 االتصاالت دعم يف تبدآ أف بطالضّ  نساؽأ تستطيع حيث كنولوجي،التّ  طورالتّ  من مةا١تتقدّ  ا١تراحل تلك استيعاب

 فحسب، ةطبقيّ  مصاحل د٣ترّ  تعد دل ا١تعاصرة، اإلنتاج أ٪تاط ٗتدـ يتال ا١تصاحل وأفّ  .ةاالجتماعيّ  واٟتركات ةمزيّ الرّ 
 االجتماعي سقالنّ  أصبح ْتيث ،ةفنيّ  ضرورات عن ويعربّ  كنوقراطي،التّ  الوعي ضوء يف صيغت مصاحل ىي اوإ٪تّ 

 أي والعمل، ؿا١تا رأس بُت عارضالتّ  طيتوسّ  يصبح اٞتديد الفٍّت  اإلداري ظاـالنّ  أفّ  ذلك ة،بنائيّ  ضغوطاً  يواجو
 يف ةالبنائيّ  اتا١تتغَتّ  توراف وآالف آروف رٯتوف إذل حىتّ  ولوكود وكوزر دىرندروؼ بو لحلّ  الذي نفسو با١تغزى

 ."البيضاء الياقات أصحاب" فةا١تثقّ  اإلداريُت طبقة وىي ةطا١تتوسّ  بقةالطّ  ظهور من ةأٝتاليّ الرّ  بعد ما جملتمعاتا
 بنظاـ أساسا مرتبط ىو اوإ٪تّ  ماركس، يعتقد كما وظروفو بالعمل مرتبطاً  يعد دل االغًتاب أفّ  القوؿ ٯتكن وىكذا
  أوضحها كما أوضح وبعبارة ، هتا يف اجملتمعسيطر  نطاؽ واتساع ة،يّ الفنػّ  غَتاتالتّ  ةحدّ  إذل ذلك ويُرجع عقالين

 دفع الذي األمر االرتفاع، من اً حدّ  وصل قد ةالغربيّ  ةناعيّ الصّ  اجملتمعات يف ا١تعيشي ستوىا١ت أفّ ":ىابرماس
 أفّ  ذلك ومعٌت ،االقتصاديّ  االستقالؿ من اجملتمع ٖترير فكرة عن خليّ التّ  إذل افكّ السّ  من عريضة بقطاعات
 يف العاملة بقةالطّ  أفّ  واضحاً  يبدوا ذلك ومن ."نطاؽ أوسع ثقايف اغًتاب ظلّ  يف قائماً  يظلّ  االقتصاديّ  االغًتاب

 .وعليها عنهاوا١تدافعُت  ٢تا سُتا١تتحمّ  فقدت ذاهتا ةوريّ الثّ  ةظريّ النّ  أفّ  طا١تا ثورياً، طاعاً ق ل٘تثّ  ال ىابرماس نظر
 مطالنّ  ذات ةرقيّ الشّ  اجملتمعاتو  ،أٝتارلالرّ  مطالنّ  ذات ةالغربيّ  للمجتمعات معارضتو يف ماركيوز مثل مثلو وىابرماس

 االشًتاكي.
 بقةالطّ  طرؼ من لإلنساف استعباد فهناؾ ،اإلنساف استعباد ٮتصّ  فيما مطُتالنّ  بُت تشابو ىناؾ أفّ إاّل         

 .اوإيديولوجيّ  ااقتصاديّ  استعباداً  يعمل الذي الشرؽ يف الواحد اٟتزب ةبَتوقراطيّ  طرؼ ومن الغرب، يف ةالبورجوازيّ 
 اإلنتاج قوى بُت ناقضالتّ  يف لةوا١تتمثّ  ة،االقتصاديّ  األزمة من ا٠تروج يف ماركس لدى ةاٟتتميّ  تيجةالنّ  كانت فإذا

  يف ةثقافيّ  أزمة يراىا ىابرماس فإفّ  .ةاالشًتاكيّ  إذل أٝتاليةالرّ  من حوؿوالتّ  ورة،والثّ  بقيالطّ  راعالصّ  يف لتتمثّ  وعالقاتو
 ينحصر ال الذي العقالين رىاوتطوّ  ةشريّ البّ  متعلّ  يف ىابرماس يراىا األزمة من وللخروج .ةاقتصاديّ  وليست أساسها

ـّ  الوجو معلّ التّ  عملية تشمل اوإ٪تّ  قنية،التّ  ا١تعرفة تطوير يف  فقواعد فاعل،التّ  بناء يف لةا١تتأصّ  ةا٠تلقيّ  للمعرفة ا٢تا
 .ةا٠تاصّ  ديناميتها ٢تا حيث(داتيةاأل (الغرضية ةالعقالنيّ  اً آليّ  بعتتّ  ال واسًتاتيجياتو االتصاؿ
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 Alain Tourain ،" "تىران النآل "يفقاالثّ راعوالصّ تاويّخيارالتّ توظريّ .2
، عمل 1925اد علم االجتماع ا١تعاصر، وىو فرنسي األصل، من مواليد سنة روّ  أالف تورين من أىمّ  يعدّ             

س مركز دراسات علم االجتماع العمل يف جامعة ، أسّ 1958ة حىت سنة باحثا يف اجمللس الوطٍت للبحوث الفرنسيّ 
 ٣تتمع ما »يف العلـو بباريس، اشتهر بتطويره مفهـو « إيتوديس»وأصبح باحثا يف إيكوؿ  ،1960تشيلي يف سنة 

 ، وكتب الكثَت يف ىذا اجملاؿ.«ةيّ اٟتركات االجتماع»بدراسة  ، اىتمّ «ناعيبعد الصّ 
ضال ا منا، وبناء عليو، جعل منو سوسيولوجيّ ياسيّ فض السّ ر أالف تورين منذ شبابو بأشكاؿ عديدة من الرّ وتأثّ 

 وري.ورىا إذا دل نقل منظورىا الثّ ة منظز ّتدّ بكتاباتو اليت تتميّ 
 Critique 1998نقد اٟتداثة سنة »وسيولوجي، ومن بينها: فات سا٫تت يف البحث العلمي السّ ة مؤلّ تورين عدّ ول

de la modernité» ،« ىي ما »، «اٟتركات االجتماعية»، «2005براديغما جديدة: من أجل فهم عادل اليـو
 ، وعدة مؤلفات أخرى...«الدٯتقراطية؟

ة يف حرر من أسرة ا١تدرسة الفرنسيّ قليدية من أجل التّ وسيولوجية التّ حاوؿ أالف تورين نقد السّ منذ البداية         
لة يف القاعدة ة ، متمثّ واىر االجتماعيّ ة "أوجيست كونت" و"دوركاًن" اليت كانت تدرس الظّ وسيولوجية خاصّ السّ 

و  ة قاىرة إلزامية على األفرادبل ٢تا قوّ   عن األفراد يف منهج دوركاًن باعتبارىا " أشياء " ٢تا وجودىا ا١تستقلّ  األوذل
ة كاألسرة وا١تدرسة سات االجتماعيّ قليدية على اختالؼ مدارسها بدراسة ا١تؤسّ وسيولوجية التّ ت السّ قد اىتمّ 

  بذلك أالف تورين أغفلت ي على الفاعلُت، يف حُت وكما عربّ ظاـ االجتماعس سيطرة النّ ولة ، وىي بذلك تكرّ والدّ 
 هبا الفاعلوف عن دواهتم يف مواجهة سيطرة وقهر ة اليت يعربّ ل يف اٟتركات االجتماعيّ اٞتانب األخر يف اجملتمع ا١تتمثّ 

  العالقة القائمة ز بتلكا١تعاصر متميّ  الفكر االجتماعيّ   تورين على أفّ ، ويف ىذا اإلطار بُّت  (1)ساتىذه ا١تؤسّ 
م بذلك اريخ من صنع اإلنساف كما سلّ سق ، فادا كاف التّ اريخ و ٔتعٌت آخر بُت الفاعل و النّ ياسة و التّ بُت السّ 

 بذلك تورين، فال غرابة أف يرفض إذف فكرة اريخ كما عرّب الفاعلُت االجتماعيُت ىم من ينتجوا التّ  ماركس فافّ 
كونت إذل يت سادت يف الفكر االجتماعي من أوغست  ال  ةطوريّ زعة التّ قة بالنّ علّ ة ا١تتقليديّ ة التّ وسيولوجيّ السّ 

 لياالشًتاكية ت مستقيم و بأفّ  أ٪تاط اجملتمع تتواذل و تتالحق يف خطّ  تالكوت بارسونز فمن الوىم أف نعترب أفّ 
 ة و ل نتيجة صراعاتو االجتماعيّ ارل فاجملتمع دل يعد مبدأ وحدة بة ، و بالتّ ة كما جاءت بذلك ا١تاركسيّ أٝتاليّ الرّ 

ارل سات و بالتّ لسيطرة على ا١تؤسّ لة الكربى اليت يسعى من خال٢تا الفاعلُت االجتماعيُت قافيّ هات الثّ وجّ نتيجة التّ 
 (2) اريخياسة و التّ إحداث انقالب العالقات بُت السّ 
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 (2)- Alain Touraine. Le retour de l’acteur, Fayard, Paris,1984, p24-26   
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 ةارٮتانيّ التّ  ومفهـو ارٮتيالتّ  الفعل نسق مفهـو :٫تا مفهومُت من توراف ينطلق االسًتاتيجيُت للفاعلُت تعريفو ويف  

  مٖتكّ  خالؿ من اجملتمع إنتاج إعادة مراقبة على القدرة "كذلك وىي" اريخالتّ  يف اإلنساف فعل ":ابأنّ  فهايعرّ  اليت
 عادة ةالقدر  ىذه يف مويتحكّ  نفسو االجتماعي نظيمالتّ  يف وكذلك بل ة،ا١تادّ  يف فقط ال باستمرار، متصاعد

 و٪تاذجو جملتمع ا مصاحل مع هبا ةا٠تاصّ  ةقافيّ الثّ  ماذجوالنّ  ا١تصاحل بُت القيالتّ  فرض اً فعليّ  نابإمكا اليت بقاتالطّ 
 (1)....ةقافيّ الثّ 

 مصاحل ةبقيّ الطّ  اٞتماعات من لكلّ  .فاعلُت يشمل ،دينامياا  بعداً  ىنا بقةالطّ  مفهـو يأخذ وبذلك         
 على بناءاً  يتشّكل .االجتماعيّ  ناءالبّ  وٖتليل دراسة أساس ةبقيّ الطّ  العالقات تصبح األساس اىذ وعلى وأىداؼ،

 بقةالطّ  صفتتّ  .ةاالجتماعيّ  بقاتللطّ  مزدوجة ةجدليّ  نتتضمّ  ة،ارٮتانيّ التّ  َتورةالسّ  من نسقاً  ةبقيّ الطّ  العالقات ىاتو
 :ومتكاملتُت ُتمتعارضت بصفتُت ةارٮتانيّ التّ  العملية ىذه يف ا١تسيطرة

 .وتوجيهاتو اكمالًتّ  إدارة يف مهابتحكّ  ا١ترتبطة هتاقوّ  نتيجة ،االجتماعيّ  قايفالثّ  موذجالنّ  قٖتقّ  اليتّ  ةالقوّ  ّناإ -
 .وىيمنتها نفوذىا لتثبيت جملتمعا ةبقيّ  كامل على إلكراه ا بقةالطّ  ىذه ٘تارس الوقت نفس يف -

 عملية يف تدخل ،(ا٠تاضعة) عليها ا١تسيطر بقاتالطّ  يشمل معارض دجدي تيار يظهر ىذا مقابل يف         
 السيطرة ضدّ  ا١تشًتؾ بالعمل اوإ٪تّ  ة،ا٠تاصّ  ا١تصاحل أو ةبالفئويّ  صفيتّ  ال يطرة،السّ  وأجهزة ساتمؤسّ  ضدّ  راعالصّ 
 أو تسيَت على وقدرتو تعبَته،و  خرباتو واستقاللية الفرد ٕتريد على ترتكز واليّت  الفرد على ةوالبَتوقراطيّ  سةا١تؤسّ  يف

  .(2)ةاالجتماعيّ  للعالقات احملوريّ  ىافالرّ  ىي قافةالثّ  تصبحهبذا و  .فيو رتؤثّ  اليتّ  اتغَتّ التّ  ضبط
 اجملتمعات يف ةاٞتوىريّ  يتوأ٫تّ  يفقد بدأ اؿوالعمّ  ا١تاؿ رأس مالكي بُت راعالصّ  أفّ  إذل توراف أالف ذىب          

  ةاالشًتاكيّ  جملتمعاتا يف توجد يطرةالسّ  من جديدة أشكاال أفّ  كما العشرين، القرف من اينالثّ صف النّ  يف ناعيةالصّ 
 التمّلك على بناءاً  تتحّدد دل اٞتديدة بقةفالطّ  االجتماعي، راعللصّ  اٞتديدة ا١تظاىر بعض ؾٖترّ  بدأت اليّت  أيضا
 ىذه ضدّ  ورةوالثّ  راعاتالصّ  دوتتولّ  .عليملتّ ا من معُّت  مستوى وعلى "ا١تعرفة" على بناءا بل ماركس، زعم كما
  ةا١تتغَتّ  بيعةالطّ  فكرة توراف دّعم ولقد استقالليتها، وتريد تبعيتها من صخلّ التّ  من ابعةالتّ  بقةالطّ  رغبة من بقةالطّ 

 بدور شاركت اليتّ  تلك ةخاصّ  جديدة ةاجتماعيّ  حركات ظهور إذل اإلشارة خالؿ من ىذه ناعيالصّ  راعللصّ 
 يف اللةالدّ  ذات اٞتوانب أحد ينحصر" قائالً  ورةالثّ  أحواؿ عن ثٖتدّ  وقد .فرنسا يف 1968 ماي ثورة يف اسمح

 القطاعات يف تظهر ال االجتماعيّ  راعللصّ  ةاألساسيّ  ا١توضوعات إتاه ةاٟتساسيّ  أفّ  ظهرتأ قد انّ أ يف ماي حركة
 ةاديكاليّ الرّ  األىداؼ بوضوح ا١تناجم اؿوعمّ  ةاٟتديديّ  ككسّ ال اؿعمّ  يستوعب فلم العاملة، بقةللطّ  تنظيما األكثر

 ىيئات يف األعلى، قايفالثّ  ا١تستوى ذات اٞتامعات بُت وإبداعا ةراديكاليّ  اٟتركات أكثر اٟتركة،وظهرت ٢تذه
 (3)."اٟتاؿ بطبيعة اٞتامعات يف لطةالسّ  دوف ا١تهارة ٯتلكوف الذين يُتالفنّ  وبُت البحث،
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 "Pierre Bourdieu "،"بىرديى لبيري " كيبيتالرت البنىيت .3
 شهادة وناؿ الفلسفة، درس فرنسا، ّتنوب ببيارف ولد . 2002 سنة وتويفّ  1930 سنة بورديو بيَت ولد     

 كاف الذي الوقت يف سارتر، بوؿ وجوف ماركس، أعماؿ على بورديوا لعاطّ  .1954سنة الفلسفة يف ةاألستاذيّ 
، وتاريخ ا١تنطق د ر س كما .ةالفلسفيّ  األوساط على يطغى الوجودي ا١تذىب  عليمالتّ  يف ةدراسيّ  حلقة وتابع العلـو

 االنًتبولوجية راساتبالدّ  واىتم اٞتزائر، يف اآلداب بكلية ّرسد كما .ىيجل عند الفلسفة حوؿ العارل
 .األورويب ماعاالجت علم معهد مدير منها ةوبيداغوجيّ  إدارية مناصب عدة تقّلد كما .وسيولوجيةوالسّ 
 حقل يف زة٦تيّ  مكانة ثلٯتّ  .العشرين القرف يف ةالفكريّ  األعالـ ابرز حدأو  فرنسي، اجتماع عادل بروديو يعدّ 
 .ةاإلنسانيّ  راساتالدّ 

 لصياغة سبقتو اليت روحاتالطّ  استطلع فقد ة،وسيولوجيّ السّ  ٖتليالتو يف البنائي النموذج على بورديو اعتمد      
 ْتيث منها ةقليديّ التّ  ال سيما ،اجملتمعات عن ةتقليديّ  صورة تعطي كانت اليت ةالبنيويّ  على اعتمد يووعل ،ونظريتّ 
 .فيها الحراؾ ساكنة االبٌت وكأنّ  تظهر
 معاصرة ةبنيويّ  وظهرت ا١تفاىيم تغَّتت 1949 سنة "للقرابة ةاألوليّ  البٌت"حوؿ سًتاوس لفِت كتاب ظهر و١تا      
 وتعتمد ة،ارٮتيّ التّ  العملية يف ةاٞتدليّ  بالتناقضات تعًتؼ وال ومطلقة، ةكليّ  أي شاملة، مقولة ىو ورطالتّ  أفّ  رتتصوّ 
(1)ةغويّ اللّ  اٟتقائق أو ة،االجتماعيّ  اٟتقائق من ٣تموعة كانت سواء البحث موضع ةللمادّ  البنيوي حليلالتّ  على

. 
 ة،االجتماعيّ  راعاتالصّ  من كحقل (اٟتيويّ  ا١تدى) جتماعياال ا١تدى رؤية من بورديو ينطلق كوينيةالتّ  البنيوية يف

  قليديالتّ  ا١تاركسيّ  احملتوى عن بعيدا إليها ظرالنّ  ينبغي اليت ةبقيّ الطّ  راعاتالصّ  ىذه بقات،الطّ  نطاؽ يف تقع اليت
 ذات ةمنهجيّ  بوصفو "*سا٢تابيتو " وىو ةكوينيّ التّ  ةالبنيويّ  يف ةا١تركزيّ  ا١تفاىيم أىمّ  ٔتحتوى بل .بقيالطّ  راعللصّ 

  (2).قايفالثّ  احملتوى عرب وتكريسو بل بقي،الطّ  راعالصّ  إنتاج إعادة وظيفتها ثقايف، ٤تتوى
 بقيالطّ  راعالصّ  أـ ي؟ا١تادّ  قيالطبّ  راعالصّ  ؟اجملتمعو  الفرد على وتأثَتاً  وقعاً  اشدّ  هماوأيّ  بقي؟الطّ  راعالصّ  يقع كيف

 الرمزي؟
 حىتّ  أو خلوالدّ  ا١تهنة على واعتماداً  بقيالطّ  درجالتّ  على اعتماداً  االقتصادي أٝتاؿالرّ  من انطلقنا ما إذا        

 طبقي صراع ٧تده .قليديالتّ  بقيالطّ  ملّ السّ  عن كثَتاً  ينفصل ال الذي القيمي ملّ السّ  أو ة،االجتماعيّ  ا١تكانة
 من وعالنّ  ىذا إذل وباإلضافة احرمان األشدّ  إذل ٌتغ األكثر من ةاالجتماعيّ  بقاتالطّ  بُت اقتصادي بعامل اقتصاديا

 حىت مايزالتّ  عيشرّ  ونّ أ لالنتباه ا١تلفت ومنا رسوخ واشدّ  وأوضح عمّ أ صراع عن يكشف آخر رأٝتاؿ يوجد راعالصّ 
 ذاتو وىو "مزيالرّ  أٝتاؿالرّ " ب بورديو يويسمّ  الرأٝتاؿ ىذا .ةاٟتساسيّ  إثارة دوف الواحدة، بقةالطّ  داخل مايزالتّ 
 يكشف الذي ىو ناتو،مكوّ  ؤتختلف مزيالرّ  أٝتاؿالرّ  .االقتصادي أٝتاؿالرّ  مقابل الكائن عسفيالتّ  قايفالثّ  أٝتاؿالرّ 

 على نافسالتّ  أساس على ليس قائماً  بقيّ الطّ  االجتماعيّ  راعالصّ  و٬تعل -ةطبقيّ  منطلقات أي- ىابيتوس عن
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 ْتيث ا١تاؿ رأس عيتنوّ  األساس ىذا وعلى .مزيةوالرّ  يةا١تادّ  رواتلثّ ا كلّ  استهالؾ على بل -اإلنتاج– القيمة فائض
  (1):٧تد
 واألطباء جار،التّ  طيكمتوسّ  االقتصادي أٝتاؿالرّ  من أعلى ثقايف رأٝتاؿ ذات طةومتوسّ  صغَتة برجوازية -

 .وا١تهندسوف
 .العمل ابأرب كصغار ٤تدود ثقايف ورأٝتاؿ عاؿ   اقتصادي رأٝتاؿ ذات مثلها بورجوازية -
 . أصال نفوذ ذات ةاجتماعيّ  أصوؿ إذل ا١تستندة ةاالجتماعيّ  العالقات ةقوّ  عن ناجم اجتماعي رأٝتاؿ -
 .اخل ... اٞتاذبية كاٞتماؿ، اٞتسد رأٝتاؿ ووا١توروث ا١تدرسي أٝتاؿكالرّ  مكتسب رأٝتاؿ -
 

 من إنتاجو وإعادة وتشكيلو، الجتماعيا ا١تدى بناء وتتيح مستخدمة، كبَتة طاقة بأنواعو أٝتاؿالرّ  يبدو ىكذا
 .جديد

 القوانُت عوتشرّ  رمزياا  فاً تعسّ  فيو الحظ والذي ا١تدرسي، اٟتقل فيو درس الذي "مزيالرّ  العنف" كتابو ويف       
 .للقانوف اٞتميع وخضوع الفرص تكافؤ مصدرىا عدالة على اىرةالظّ ت نامكوّ  يف تشتمل اليت بويةالًتّ  قاليدوالتّ 

  ىذا طريق فعن .قايفالثّ  فعسّ التّ  لفرض ا١تهيمنة بقاتالطّ  من تفويضاً  األمر واقع يف متتسلّ  ةا١تدرسيّ  لطةفالسّ  ووعلي
 من نوع اً موضوعيّ  ىو تربوي  نشاط أيّ  إفّ  ":ىذا يف بورديوا ويقوؿ بلطف، مزيالرّ  العنف ٘ترير يتمّ  فويضالتّ 

 (2)..."معُّت  ثقايف فلتعسّ  فةعسّ مت جهة قبل من فرضاً  بوصفو وذلك مزيالرّ  العنف
 فساد على الوقت ذلك يف حاداً  نقداً  فيو شن والذي(3) "بالعقوؿ العبالتّ  وآليات لفزيوفالتّ " كتابو يف اأمّ   

  كتابو ضمن وكاف "اٞتدد اٟتراسة كالب" عليهم يطلق الذي الفرنسيُّت  فُتا١تثقّ  ةوتبعيّ  ة،الفرنسيّ  اإلعالـ وسائل
 تفريغ ويف ائدة،السّ  ا١تصاحل تكريس يف لفزيوفالتّ  يلعبو الذي ا٠تطَت ورللدّ  قدالنّ  من األكرب صيبالنّ  لفزيوفالتّ 

 القنوات تعد دل بورديو فحسب .ا١تشاىدين من ا١تستهلكُت بعقوؿ العبوالتّ  مضمونو، من ياسيالسّ  العمل
 األدوات أصبحت فقد ثقيف،التّ  أو يةسلللتّ  برامج تقدـ قنوات ٣تّرد منها الفضائية خاص وبشكل ةلفزيونيّ التّ 

 لفزيوففالتّ  بورديو، استخدمو الذي للمصطلح ووفقاً  .اٟتديثة اجملتمعات يف االجتماعي حكموالتّ  للضبط ةالرئيسيّ 
 .وتسَّتىا األدوات ىذه على يمنهت ةاالجتماعيّ  بقاتالطّ  ٘تارسو الذي الرمزي العنف أدوات من أداة عن عبارة

 فن من ايفالثقّ  اإلنتاج مستوى على خطر ليشكّ  ال ةدا١تتعدّ  بآلياتو لفزيوفالتّ  و أفّ بوردي يعترب اسعالو  تأثَته وْتكم
     .ةٯتقراطيّ والدّ  ةالسياسيّ  اٟتياة أيضا ديهدّ  بات بل فحسب، وقانوف وفلسفة وعلم وآداب
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 من ىناؾ ناحية فمن راع،الصّ  فيو ريدو  الذياجملتمع  طبيعة عن ظرالنّ  بصرؼ طرفُت بُت دائماً  كاف راعالصّ     
 لشروط ٮتضعوف الذين أولئك دائماً  ىناؾ أخرى ناحية ومن م،والتحكّ  يطرةالسّ  وأدوات اإلنتاج وسائل ٯتلكوف

 وبُت البشر، من عليها ومن األرض ٯتلكوف ٦تن اإلقطاعيُت بُت ىذا حدث.فيها حكمللتّ  ويسعوف يطرةالسّ  ىذه
 يف مالحظتها ٯتكن نفسها اىرةالظّ  .رحرّ التّ  جلأ من عديدة بثورات وقاموا تنضاال خاضوا الذين حُتالفالّ 

 ىي اٞتوىر حيث من ةياسيّ والسّ  االجتماعية ا١تواجهة تظلّ  ْتيث .ةأٝتاليّ الرّ  اجملتمعات يف بورديو مالحظات
 من وبُت (ورشاتوال وا١تصانع األراضي ؾمالّ  اٟتالة ىذه يف) ويسيطروف ٯتلكوف من بُت راعالصّ  أي) نفسها،
 ةاأل٫تيّ  من ولعلّ  أساسا حُتوالفالّ  اؿالعمّ  من العاملُت) يطرةوالسّ  ا٢تيمنة ىذه داتو٤تدّ  شروط ظلّ  يف يعيشوف

 يف ٥تتلفة طرقاً  اتبعت اليت اجملتمعات يف ا١تضموف حيث من كثَتاً  ٮتتلف يكن دل األمر أفّ  إذل ىنا اإلشارة ٔتكاف
 ةاجتماعيّ  وحركات ثورات بعد ياسيالسّ  ظاـالنّ  طبيعة يف اتتغَتّ  فيها حدثت اليت تاجملتمعا ىنا ونقصد نمية،التّ 

 ويسيطر ٭تكم ٯتلك من معادلة تظلّ  اجملتمعات ىذه ففي .ةباالشًتاكيّ  تعرؼ كانت اليت اجملتمعات وىي .عنيفة
  ويديرىا ىايسَتّ  كاف اليت وؿالدّ  إذل يطرةوالسّ  حكمالتّ  وأدوات ،اإلنتاج وسائل ملكية انتقلت حيث صحيحة

 ٯتلك من أفّ  يرى اٟتديث العصر يف وبورديو .القدماء وا١تسيطرين ا١تالؾ ٤تل حّلت بَتوقراطية اجتماعية شرائح
 ىو ٥تتلفة بصورة ا١تعلومات ىذه ونشر إنتاج أدوات يف مويتحكّ  ينتج ومن كنولوجية،والتّ  ةالعلميّ  واألسس ا١تعرفة
 .اآلخرين على - ا٢تابيتوس - ومنطلقاتو تورؤي ويفرض ويسيطر ٭تكم الذي

 " Michel Crozier  " ، "كروزيه ياا دل "االضرتاتيجي حليلالتّ مقاربت .4
 ةالفرنسيّ  ا١تدرسة سمؤسّ  يعترب ، 1922 سنة فرنسا يف ولد نظيمات،التّ  جتماعإ عادل ىو كروزيو ميشاؿ           

 ةالعموميّ  نظيماتوالتّ  اإلدارات يف 1950 منذ عمل نظيمات،التّ  االجتماع علم مركز بتأسيس قاـ .نظيماتللتّ 
 خصوصا .

 يف شهادة على حصولو بعد ةقابيّ النّ  اٟتركة ث ة،واالشًتاكيّ  ةاليّ العمّ  اٟتركات بدراسة ةالعلميّ  بدايتو استهل         
  منحة على 1947 سنة لٖتصّ  ث .واإلدارة واآلداب االقتصاد يف عليا بدراسات تكوينو دّعم ، 1943 سنة جارةالتّ 

 اؿوعمّ  نقابات" كتاب يف اؿالعمّ  لنقابات فاوضيةالتّ  ا١تمارسات عن بأْتاث فيها قاـ واليت أمريكا، إذل ةدراسيّ 
 فيو حصرّ  حيث 1956 سنة نشره الذي "العمل يف غارالصّ  فوفا١توظّ " وكتاب ، 1951 سنة نشره الذي "أمريكا
 .غارالصّ  فُتا١توظّ  عندّ  بقيالطّ  الوعي فيو ودرس ة،اليساريّ  ةاركسيّ ا١ت اإليديولوجية بتبٍّت  عالنية

 على ةا١تبنيّ  نظيميةالتّ  السرورات أ٪تاط اقًتاب طّور حيث االسًتاتيجي، حليلالتّ  سمؤسّ  كروزيو ميشاؿ يعترب
 كاليفورنيا، امعةّت ةاالجتماعيّ  العلـو ٔتدرسة زائر وأستاذ ىارفارد، ّتامعة االجتماع علم أستاذ وىو لطة،السّ 

 بباريس ةياسيّ السّ  راساتالدّ  معهد يف االجتماع لعلم العارل ورالطّ  نظيمات،ومديرللتّ  وسيولوجيالسّ  ا١تركز ومدير
 .1972 سنة سوأسّ  الذي

           
 



 ظريّة  السّوسيولوجيّةالصّراع يف ضوء النّ                                                          لث الفصل الثاّ  

 
887 

 
و   " SETTA" سةة يف فرنسا و ٫تا : مؤسّ ة ١تشروعُت من ا١تشروعات العامّ قاـ "كروزبييو" بدراسة ميدانيّ         

لوؾ ر السّ راستُت استطاع أف يفسّ الدّ  ىاتُتو من خالؿ  "L’administration des chèques postaux "سةمؤسّ 
ستُت ، و كذا ة ، كما قاـ ّتمع البيانات حوؿ طبيعة العمل يف ىاتُت ا١تؤسّ راتو ا٠تاصّ اإلنساين ٔتفاىيمو و تصوّ 

بيعة ة للعاملُت ، و استخلص بذلك الطّ تاجية و اٟتالة ا١تعنويّ ، و عامل اإلن منهما كلّ ة العاملة يف  تركيب القوّ 
 (1).قايف و اٟتضاري للمجتمعة باإلطار الثّ ، كما حاوؿ ربط مشكلة البَتوقراطيّ أثارىاة و ة للبَتوقراطيّ العامّ 
ة ها : القوّ ٪توذج " ماكس فيرب " قد ٕتاىل العديد من القضايا أ٫تّ  يو من خالؿ دراستو أفّ يو قد أوضح كروز       

الذي وضعو "ماكس فيرب" ،  .نظيم للتّ  كلي ا١تستقرّ ظمات و ذلك نتيجة اٞتانب الشّ غيَت يف ا١تنّ راع و التّ و الصّ 
 (2).هو ويثريولو بدال من أف يوجّ األمر الذي يعوؽ البحث و  يضلّ 

اءات ْتيث األمر الذي يولد ال للقواعد و اإلجر لبَتوقراطي يظهروف تقديسا و إجالنظيم االعاملُت يف التّ  إفّ  -
 ي إذل عدـ ا يؤدّ نظيم ٦تّ لدى أعضاء التّ  (3)كيف مع ا١تشاكل الطارئةأقلم و التّ وتُت و اٞتمود يصعب عليهم التّ الرّ 

د ، و عدـ إدراكهم ألىداؼ التنظيم عامة، لذلك يكوف ا١توظف غَت مهتم نظيم ا١توحّ شعورىم باالنتماء للتّ 
 ؤسسة و ىذا الشعور يعد من أخطر مظاىر الروتُت و البَتوقراطية . كما يؤدي ىذا ا١ت ٦تتلكاتباحملافظة على 

التقديس لإلجراءات و القواعد إذل انعزاؿ األفراد عن بعضهم البعض و تسود بينهم ا١تنافسة الشديدة على فرص 
 (4).ٖتسُت أمورىم ا١تعيشية و ينعدـ بذلك شعور اٞتماعة و تسود بينهم األنانية

 :" الذي ركز على ثالث مسلمات أساسية تتمثل يفالتحليل االستراتيجيإذل ٪توذج " يويكروز  توصل          
ا رة من طرؼ ا١تسؤولُت، إ٪تّ مة ا١تسطّ لتحقيق أىداؼ ا١تنظّ  لوف أبدا أف يعاملوا كوسائل تستغلّ األفراد ال يتقبّ  أفّ -

مة فهذه األخَتة تسَت معارضة أـ ال ألىداؼ ا١تنظّ  ة بو، اليت ٯتكن أف تكوففرد أىدافو، وطموحاتو ا٠تاصّ  لكلّ 
 .نُت ٢تا د أىداؼ األفراد ا١تكوّ على ضوء تعدّ 

ة، ٯتارسوف فيو نوع من يّ نظيمات، الفاعلُت ٯتلكوف ٣تاال من اٟترّ نوع من التّ  سبية للفاعل يف أيّ ة النّ يّ اٟترّ -
 االختيار

 (5).أف تكوف ىذه العقالنية ٤تدودة إسًتاتيجية الفاعل، تنبثق دوما من العقالنية بشرط- 
 
 
 
 

                                                 
 (1

 
)-

 .54، ص 2002 مصر، ،القاىرة، ، دار غريب2ط ،نظيمير الفكر الت  تطو   ،علي السلمي 
 (2

 
)-

اجستَت يف تنمية ا١توارد لة لنيل شهادة ا١ت، مذكرة مكمّ  دراسة ميدانية بمؤسسة نفطال بسكيكدة :دق اإلمبريقي ألطروحات ميشال كروزييه إشكالية الص   ،ح وىيبة رواب  
 . 29- 23ص ، ص2007،، جامعة منتوري، قسنطينة،قسم علم االجتماع و الدٯتوغرافيا  ،البشرية

 (3
 

)-
 . 58، ص سابق مرجععلي السلمي،   

 (4
 

)
 

-
 .55، ص  نفس المرجع  

 (5) -
  Crozier .Michael , Le phénomène Bureaucratique ,éd Du Seuil broché Bristol, Paris, 1963, p 56. 
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 نظيمي : راع التّاث و مىقفها مه الصّظريّالنّ - خامطا
مػا دامػت توجد بػدائل عمػل و قػرارات تتخذ فالّصراع أمػر حتمػي ، وما يهّمنا ليس الّصراع بذاتو بل الّدافع        

العمل داخل اإلطار التنظيمي ومن ّث الوالء لو أـ ىناؾ  إليو ٔتعٌت ىل الّصراعات بُت األفراد نابعة من  رغبتهم يف
 رغبات أخرى تدفعهم لفعل  لذلك. 

وٗتتلف وجهات النظر حوؿ الصراع؛ حيػث أف ىناؾ إتاىا تقليديا نظر إذل الّصراع على أنّو حالة سلبّية، وىناؾ 
أف ىناؾ  ٟتدوث يف التنظيمات ا١تختلفة، كمػاإتاىا سلوكيا ١توضػوع الّصراع، ْتيث ينظر إليو باعتباره أمراً طبيعي ا

 نظرة حديثة للصراع ٕتده شيء ٬تب تػشجيعو. وفيمػا يلػي اسػتعراض للّنظريات ا١تتعّلقة بالصراع:
 دىا بثالث مراحل و يصنفوىا كما يلي : و يأخذ الباحث يف ىذه الدراسة برأي من ٭تدّ 

 ت :قليذيّادلذرضت التّ راع يف ظلّالصّ .1
 اسػع عشػر و حتػى منتصػف األربعينيػات .الفكػر اإلداري منػذ أواخػر القػرف التّ  ةقليديّ ظرية التّ النّ  ادتسػ       

 ا تفًتض أّف الّصراع بكلّ وىي ال تعًتؼ باإلنساف  كقّوة أساسّية تقود العمل وتوّجهو ٨تو اإلنتاج األكفأ. كما أنّ 
 املُت، وينتج عنو ردود أفعاؿ سلبّية وضارّة با١تنّظمة؛ لذلك  وىو سلوؾ يدّؿ على عدـ رشد الع أشكالو شيء ضارّ 

اهتم ٬تب ٤تاربتو والعمل على إزالتو ألنّو مرض تنظيمي، كما أنّو ٬تزئ  إدراكات ومشاعر األفراد وكذلك سلوكيّ 
  (1)بداًل من تعبئتها لتحقيق أىداؼ ا١تنّظمة .

شيء غَت مرغوب فيو ، و٬تب تقليلو إذل أدىن حد ، أو إزالتو  راعالصّ  ة أفّ ظرة الكالسيكيّ حيث يرى أنصار النّ    
نظيم، وغالبا ما تساعد ىذه ا١تبادئ دريب وتوصيف الوظائف وإعادة التّ ليم لألفراد والتّ من خالؿ االختيار السّ 

 (2).راع غَت ا١ترغوب فيوعلى تقليل أو احتماؿ منع بعض أشكاؿ الصّ 
ىّداـ أي أنّو نتيجة  غَت  جّيدة  ناٚتة عن عدد من األسباب  كاالتصاؿ وكاف ينظر للّصراع على أنّو        

السيئ، و االفتقار إذل االنفتاح والثّقة بُت األفراد، أو فشل ا١تديرين يف االستجابة لرغبات  مرؤوسيهم وتطلعاهتم 
(3).   

ّصراع كظاىرة سلبّية ، ونادوا بضرورة إضافة  إذل ىذا ترتكز أفكار الّنظرية كتايلور وفايوؿ اللذين نظرا إذل ال     
 ٕتّنبو لتحقيق االنسجاـ من خالؿ القوانُت، واألنظمة واإلجراءات، على عّدة فرضّيات أ٫ّتها :

 الّصراع حالة ٯتكن ٕتّنبها  -
 ٭تدث الّصراع عادة بواسطة أشخاص  ٤تّددين  ٤تدثوا  ) االضطرابات(. -
 الّصراع. ٬تب أف تلعب الّسلطة دورا فّعاال ١تنع حدوث -
 

                                                 
 (1

 
 .148،ص2009حدة،ارقة ، اإلمارات ا١تتّ ،مكتبة اٞتامعة،الشّ 1، ط ظيميةة التن  القو  ادل ، د السّ مؤيّ  -(

 (2
 

)
 .26ص ،1983 ،4ع ياض ،، ،الرّ  اجمللة العربية للعلـو اإلدارية،  "راع يف اإلدارةدور الصّ "،  ٝتَت العسكرأٛتد  -

 (3
 

)
 .378،ص2011اف،األردف،زيع، عمّ شر والتوّ ، دار صفاء للنّ  1،ط غييرنظيمي في عصر الت  لوك الت  إدارة الس  جالب إحساف،  -



 ظريّة  السّوسيولوجيّةالصّراع يف ضوء النّ                                                          لث الفصل الثاّ  

 
884 

 

 (1).إذا حدث الّصراع فعلى اإلدارة أف تتجاىلو

و٦تّا ال شك فيو أّف ىذه اآلراء  اليت تنظر إذل الّصراع نظرة سوداويّة من كونو مضّر و٬تب الّتخلص منو         
لّتارل فإّف تشّكل عائق يف طريق الّتعامل مع الّصراعات الّتنظيمية إذ أخذنا ْتتمّية وجودىا داخل ا١تنّظمات،وبا

ا١تنّظمة ستكوف غَت قادرة على حّلو ، واف كانت تعتقد أّنا أٜتدت الّصراع إاّل أّف ىذا ظاىريا فقط ألّنا دل 
تتعامل مع اٞتذور األصلّية ١تسّببات الّصراع وبذالك فهذا الّتعامل سيؤّدي إذل  ظهور الّصراع مرة ثانية وبشكل 

 .حاّد ومدّمر إذا توّفرت شروط  حدوثو

 ت :ادلذرضت الكالضيكيّ راع يف ظلّالصّ .2
 ا٠تمسينات وبداية األربعينات ناية يف ٢تا التّنظَت وبدأ ، الّتقليديّة الّنظريّة مكاف الّنظريّة ىذه حّلت وقد        

 الّصراع أفّ  أساس على ا١ترحلة ىذه فلسفة وتقـو ، الّسبعينات منتصف حىت سائدة وظّلت ، العشرين القرف من
 على داخلها يف ٖتتوى بطبيعتها ا١تنّظمات ٚتيع وأفّ  ، وحتميتو بوجوده االعًتاؼ ٬تب ثّ  ومن ، طبيعّية رةظاى

    (2). الّصراعات أشكاؿ
 أف إالّ  اإلدارة على وما ٯتكن ٕتّنبو، وال الّتنظيم يف ضروري أمر الّصراع فّ  فكرة أ الّنظرية ىذه أصحاب وتبّػٌّت    

 (3).القائمة ظروفها يف ظلّ  أىدافها ٮتدـ ٔتا منو ا١تقبوؿ ستوىا١ت وٖتّدد عليو تتعّرؼ

 :(4)يلي ٔتا اإلنسانية الّنظرة تلخيص وٯتكن 

  منو. مفرّ  ال أمر الّصراع 
  ًككل دراسة ا١توقف طريق عن عليها التعّرؼ ٯتكن متعّددة للّصراع   أسبابا. 
 التنظيمي التغيَت عملّية يف حيويّ  الّصراع عنصر. 
 صاحل ا١تنّظمة.    يف يكوف أف ٯتكن الّصراع 

الواضح أّف ىػذه الّنظريػة اليت ظهرت لتؤّكد على أ٫تّية العنصر اإلنساين داخل ا١تنّظمة والذي  ىو  ليس        
موجود يف فراغ بل يتأثّر ٔتجموعة من اٟتاجات النفسّية واالجتماعّية،وعند تعارض رغبات األفراد وحاجياهتم 

نظيم  ٭تدث الّتضارب ٦تّا يؤّدي إذل ظهور  الّصراع  مهّددا استقرار كياف الّتنظيم ، وىذا ما وشخصيتهم  مع التّ 
يستدعي الّتدّخل ٟتّلو، وذالك بالعمل على جبهات متعّددة بغرض ٖتقيق الّتجانس بُت األطراؼ ا١تتصارعة.وىي 

 بذالك 
                                                 

 (1
 

)
 134.13 3ص.ص ،مرجع سابق بطاح، ٛتدأ-

 (2)
  14ص،1997، 9مج ،كلية العلـو اإلدارية، جامعة ا١تلك سعود، الرياض ،سعود ا١تلك جامعة ة٣تلّ  ، "إدارتو تواسًتاتيجياّ  ا١تفاىيم  :نظيميالتّ  راعالصّ  مفهـو" راشد، لطفي -

 (3
 

)
 ،1995 األردف، اف،عمّ  وزيع،والتّ  شروالنّ  للطباعة الفكر دار ،1ط ،نظيمالت   في والجماعة الفرد سلوك وُأسس مفاهيم :ظيميالتن   لوكالس   ،٤تمد كماؿ ا١تغريب  -

 (4
 

)
 .149،ص مرجع سابق، مؤيد الّسادل-
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و من إفرازات الّتفاعالت االجتماعّية، وىو ظاىرة طبيعّية تػرى أّف الّصػراع ال ٯتكن ٕتنّبو وال الّتخلص منو ألنّ    

حتمّية اٟتدوث ، غَت ٥تيفة للمنّظمات ٯتكنو أف يعطي للجماعات مؤشرات أداء قوي يسمح ٢تا بتحقيق نتائج 
ه ا٬تابية .فهو مصدر قّوة فّعالة  للمنّظمة للقياـ  ٔتا ىو مطلوب منها لتحقيق  األىداؼ التنظيمية.إاّل أّف ىذ

النظرية دل تدرؾ أّف للّصراع أ٫تّية وظيفّية ودور صحّي  إذ أّنا نادت بضرورة حّل الّصراع وٗتفيفو والّتقليص من 
 حجمو دوف أف تشَت  إذل ضرورة تشجيعو.

 فاعليت : ادلذرضت التّ راع يف ظلّالصّ .3
أبعد من ٣ترد  ديثة تذىب إذلإذا كانت ا١تدرسة الّسلوكية تعًتؼ بوجود الّصراع ، فإف ا١تدرسة اٟت         

 –أحيانا  –بػة  و مرغوب فيها نظيميػة ، إرل اعتبػاره ظػاىرة طيّ االعًتاؼ ْتتميتػو و كونػو ظػاىرة طبيعيػّة يف اٟتيػاة التّ 
و زيادة قدرهتا االبتكارية و  ٠أدىن منو ٔتا يضمن للجماعة حيويتها راع و إ٬تاد حدّ ضرورة تشجيع الصّ  و من ثّ 

سػة ل أحػد عوامػل بقػاء ا١تؤسّ وجوده يشكّ  راع ، ألفّ عامل مع الصّ ة بالتّ ظريّ ايت . وتنادي ىذه النّ قد الذّ ها للنّ ٦تارست
 كود و يقضي على بها الّر ايت و علػى اإلبداع ، و يطلق شرارة ٕتديد، و ٬تنّ قػد الػذّ و اسػتمرارىا ، و يسػاعد علػى النّ 

 راع يزيد من فاعليتها حيث يروف أفّ ػات علػى اإلبقاء على قدر معتدؿ من الصّ مع ا١تنظّ ا تشجّ وتُت ، كما أنّ الرّ 

                                     . راع  و مستوى األداءىناؾ عالقة وثيقة بُت حجم الصّ 
 -:  (1)راع عن غَتىا من ا١تدارس ٔتا يليز ا١تدرسة اٟتديثة يف نظريتها للصّ و تتميّ 

 .ةا أي تكوف لو نتائج إ٬تابيّ و ٯتكن أف يكوف وظيفيّ اع على أنّ ر تنظر إذل الصّ  – 1
 .ةراع و أساليب عالجيّ ن إثارة للصّ ا تتضمّ راع على أنّ تعرؼ إدارة الصّ  – 2
 ظاـ.مسؤولية كل إداري للنّ  اراع على أنّ تنظر إذل إدارة الصّ  – 3

 ىناؾ اختالفا واضحا بُت  لنا أفّ راع يتبُّت ا من الصّ ة و موقفهات اإلداريّ ظريّ ابق للنّ حليل السّ و من خالؿ التّ       
و أمر سػليب ٬تػب القضاء راع على أنّ قليدية إذل الصّ ا١تدرسة التّ  تراع ، ففي حُت نظر نظرة ا١تدارس إذل ظاىرة الصّ 

 طبيعي ختالؼىذا اال ة . و يف رأي الباحث أفّ ة و سلبيّ عليو ، عّدتو ا١تدرسة اٟتديثة أمرا طبيعيا لو جوانب إ٬تابيّ 
قصور الفكر اإلنساين ، الذي يصػاحبو جوانػب الضػعف واليت يسعى ب اإلنسانية اليت تّتسم  ةالطبيع إذليرجع 

  اإلنسػاف إذل اسػتكمالو .
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 : الثالث الفصل ملخص

 ايفقوالثّ  االجتماعي راعالصّ  ظاىرة درست اليت وسيولوجيةالسّ  االٕتاىات عرض خالؿ من نفهم            
 ظاـالنّ  على زركّ  من فمنهم .حليلوالتّ  رحالطّ  حيث من وأخرى ةنظريّ  بُت كبَت اختالؼ ىناؾ بأفّ  نظيمي،والتّ 

 .النظاـ ونبذ غَّت التّ  إذل دعى من ومنهم ،غَّت التّ  ونبذ االجتماعي
 عاوفالتّ  نسق أفّ  ثْتي مستمرين، وتكامل اتساؽ يف راع،الصّ  وانساؽ عاوفالتّ  انساؽ بُت ا٠تلدونية ٚتعت        

 فهذا .اموأيّ  واٟتضري البدويّ  العمراف يف ةيّ لالقب اتالعصبيّ  بُت صراع يف بعد، فيما للصراع باً مسبّ  أو صراعياً  يصبح
 من وصراع البقاء اجل من صراع ىو اوإ٪تّ  باألنساب، االعتداد د٣ترّ  إذل راجعاً  وال ماء،الدّ  بُت صراعاً  ليس راعالصّ 
 ٖتصيل أجل من صراع من راع،الصّ  من كلالشّ  ىذا ؿويتحوّ  ،البدويّ  العمراف يف العيش لقمة ٖتصيل اجل

 العمراف يف) لطةالسّ )ا١تلك دلتقلّ  عيالسّ  ىي ةالعصبيّ  غاية الفّ  وا١تلك، اٟتكم ٖتصيل اجل من صراع إذل ا١تعاش،
 اتالعصبيّ  بُت راعالصّ  فيكوف راع،والصّ  عاوفالتّ  بُت يًتاوح ةا٠تلدونيّ  ةالعصبيّ  يف راعالصّ  فعل إفّ  إذف اٟتضري ،

 .األقوى ةللعصبيّ  الغلبة تكوف بينما اٟتكم، إذل الوصوؿ جلأ من ا١تختلفة ةالقبليّ 
 فيها تًتابط ةوظيفيّ  وحدة لٯتثّ  بأنو للمجتمع فتنظر واٟتديثة، قليديةالتّ  ةالوظيفيّ  البنائية ظرياتالنّ  اأمّ            

 اختالؿ د٣ترّ  إذل ذلك ٖتقيق يف اإلخفاؽ ييؤدّ  ْتيث وانسجاـ، اتساؽ يف وعيةلنّ ا وظائفها يوتؤدّ  أجزاءه،
 ائدالسّ  ازفالتوّ  نطاؽ داخل الً ٖتوّ  يعتربونو وإ٪تا صراع، يعتربونو فال .غَتّ التّ  من نوع أو سق،النّ  داخل وازفالتّ 

 كلّ  ويف ٣تتمع كل يف ا١توجودة (راعوالصّ  كالتفكّ  االضطراب، االستقرار عدـ لظواىر ىمتفسَت  وأفّ  كما سق،بالنّ 
 روبرت بذلك قاؿ كما ةوظيفيّ  معوقات اءجرّ  من وظيفي خلل ّناوأ ة،وم ر ضيّ  ةشاذّ  ظواىر ٣ترد نّاأ على تنظيم،
 .مَتتوف

 ٯتلكوف من بُت يكوف أٝتارلالرّ  ناعيالصّ  تمعجملا يف االجتماعي راعالصّ  أفّ  أظهر فقد ماركس كارؿ أما          
 .ٯتلكوف ال ومن

 اليت ةاألساسيّ  الوحدة باعتبارىا االجتماعي فاعلالتّ  اتعمليّ  دراسة على زركّ  الذي سيمل جورج أما           
 االجتماعي، فاعلالتّ  عمليات من ةأساسيّ  ةاجتماعيّ  ةعمليّ  وبأنّ  راعالصّ  واعترب مع،اجملت دارسة طريقها عن ٯتكن
 رأى ْتيث راع،والصّ  ا١تنافسة بُت ميز وقد ،جملتمعا أعضاء بُت وا١تصاحل باتغالرّ  وتعارض تناقض يف ضحتتّ  واليّت 
 يف ةا٬تابيّ  وظيفة ق٭تقّ  ونّ أو  ة،سلبيّ  أو ة٬تابيّ إ راعالصّ  وظائف تكوف وقد مباشراً، غَت صراعاً  ا١تنافسة بأفّ 
 .واقعي صراع كاف إذا ةاالجتماعيّ  واألنساؽ نظيماتالتّ 

 أثَتالتّ  تبادؿ أجزاء من فيتكوّ  اً كليّ  نسقاً  باعتباره تمعجملا فدرسوا احملدثة راعالصّ  ةنظري أصحاب اأمّ           
 اليّت  ا١توارد على تتنافس اٞتماعات من ٣تموعة ويظمّ  باستمرار، ريتطوّ  ظاـوالنّ  سقالنّ  ىذا وأف بينها، فيما رأثّ والتّ 

 نافسالتّ  وشكل طبيعتو تمعجملا د٭تدّ  ةٙتّ  ومن روة،ثّ ال مصادر على ا١تهيمنة خبةوالنّ  فوةالصّ  ٚتاعات عليها تسيطر
 . روةوالثّ  ا١تكانة ة،القوّ  لطة،السّ ) ا١توارد على ئيسالرّ 

 اقتصادي ليس راعالصّ  شكل فّ أب يرى اً حتميّ  وا١تتناسقة ا١تًتابطة نظيماتللتّ  دراستو يف داىرندروؼ رالف         
  عليها وتتقاتل تتنافس اليتّ  ا١تناطق ىي فوذوالنّ  ةالقوّ  ومراكز لطةلسّ فا سياسي، صراع ىو اوإ٪تّ  ماركس، عىادّ  كما
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 رأى فقد كروز لويس اأمّ  وا٠تضوع، فوؽالتّ  عالقات خالؿ من دتتحدّ  اليت نظيمات،التّ  داخل ةالفرعيّ  اٞتماعات
 وطلب القيم لىع صراع ىو بل ماركس، زعم كما ةا١تلكيّ  على صراعاً  ليس اٟتديثة تمعاتجملا يف راعالصّ  بأفّ 

 ٖتييد بل فحسب ا١ترغوبة القيم ٖتقيق ا١تتصارعة، اٞتماعات ىذه بوسع يكوف ال ْتيث ادرة،النّ  وا١توارد ا١تكانة
 ظاـالنّ  يقابلو الذي الواقعي نظيمالتّ  بأفّ  فرأى لوكود دافيد أما .ا١تتنافسة، اٞتماعات على القضاء حىتّ  أو وإيذاء،
 .ّ فيو ا١تصاحل وراء ائمالدّ  عيالسّ  ويوجو ؿ،األوّ  ٭توي الذي ا١تعياري

 ىربرت اعتقد فقد القائم، ظاـالنّ  لنقد سعيهم يف ةقديّ النّ  فرانكفورت مدرسة أصحاب بأف واستنتجنا         
 اوإ٪تّ  ماركس، زعم كما وثورة طبقي راعص  لقياـ األساس يعد دل وعالقاتو اإلنتاج قوى بُت اقضالتنّ  أفّ  ماركيوز

 خمةالضّ  رواتالثّ  إنتاج على قادرة ا١تنتجة القوى اٟتديث أٝتارلالرّ  تمعجملا يف أصبحت
 .ةاقتصاديّ  وليست ةثقافيّ  أزمة ىي اٟتديثة ةأٝتاليّ الرّ  جملتمعاتا يف األزمة أفّ  فَتى ىامربماس يورغاف اأمّ         
 ةوالعلميّ  ةالعقليّ  ا١تصلحة ٕتاوز خالؿ من العقالين رىاوتطوّ  شريةالبّ  متعلّ  ضرورة يرى األزمة ىذه من وللخروج
 .هتموىويا للمتفاعلُت اإليديولوجية ا١تنطلقات واختالؼ واإلنعتاؽ، رحرّ التّ  ومصلحة مرحلة إذل للوصوؿ
 بقية،الطّ  ا١تستويات ٥تتلف بُت ةاخليّ الدّ  ناقضاتالتّ  نتيجة ىو االجتماعي غَتّ التّ  أفّ  فنظر توراف آالف أما       
 بو تقـو الذي راعالصّ  طريق عن ٭تدث غَّت فالتّ  .ةارٮتانيّ التّ  وليد هعند اجملتمع و ،اجملتمع يف باينوالتّ  بالسيطرة ويرتبط

 .جديدة وحقوؽ ا١تهضومة اٟتقوؽ على باٟتصوؿهتا إراد دوتتحدّ  ومصاٟتها مطالبها ٢تا اليت ةاالجتماعيّ  اٟتركات
 ةملكيّ  إفّ  بل ة،راعيّ الصّ  العملية يف دارةالصّ  مكاف ٭تتلّ  ال ورةالثّ  ةملكيّ  احتكار أفّ  فر توا ٖتليالت من والحظنا

 راعيةالصّ  ةالعمليّ  ىنا وتعتمد وخاضعُت، مسيطرين إذل اجملتمع تقسيم حيث من راعالصّ  ةعمليّ  أساس ىو ةالقوّ 
 .ةارٮتانيّ التّ  على

 تشكيلها؟ يعاد وكيف البٌت، دٕتدّ  كيف :اهمؤدّ  تساؤالً  طرح حينما ا١تأخذ نفس فأخذ بورديو بيَت أما       
 ضوفمفوّ  يشغلها .....(اقتصادية علمية، سياسية، اجتماعية،) حقوؿ من مشكالً  مفتوحاً  ٣تاالً  اجملتمع واعترب

 .وثقايفّ  واجتماعيّ  رمزيّ  ماؿ رأس بل فحسب، يمادّ  ليس ماؿ رأس بواسطة عليهم مهيمن وآخروف مهيمنوف
 إذل يدعو ال فهو بنيوي وظيفي حقيقتو يف ىو والذي كروزيو ميشاؿ بزعامة جياالسًتاتي حليلالتّ  مقاربة أما      

 واٞتماعات، األفراد يقيمها اليت حالفاتالتّ  انساؽ يف يظهر ما إال غَّت للتّ  كات٤تّر  إذل وال مات،ا١تنظّ  يف راعالصّ 
 الفئات معظم بُت تكوف يتال والعالقات درسها، اليت ساتا١تؤسّ  يف ظهرت اليت ا١تشكالت يف وْتث عاجل اوإ٪تّ 

 يبنوف ماتا١تنظّ  داخل االجتماعيُت الفاعلُت أفّ  استنتج فقد ة،ا١تهنيّ  روؼوالظّ  ةالوضعيّ  لطبيعة نظراً  ةا١تهنيّ 
 ٖتقيق أجل من متفاوتة حالفاتالتّ  من أنساقاً  ويقيموف ةفعليّ  سلطات سوفويؤسّ  ةوٖتالفيّ  ةيّ ودّ  اسًتاتيجيات

 فاوضبالتّ  سمتتّ  ةفرديّ  ةإسًتاتيجيّ  لكلّ  ةاتيّ والذّ  ةا٠تاصّ  األىداؼ ولتحقيق مةللمنظّ  ةعامّ  بصفة ةاٞتماعيّ  األىداؼ
 بُت وازفالتّ  إلحداث راعالصّ  ميادين إحدى ىي لطةالسّ  أفّ  واعترب ة،نظيميّ التّ  لطةالسّ  ومع البعض بعضهم مع

 بادؿالتّ  اتعمليّ  إثارة يف سبباً  أيضا وفوتك بل فقط، راعالصّ  يف سبباً  تكوف ال عنده لطةوالسّ  .ةالقوّ  عناصر
 افتعاؿ خالؿ من خصيةالشّ  موحاتوالطّ  ا١تآرب ٖتقيق أجل من عاوفوالتّ  (واالمتيازات ا١تصاحل وتبادؿ) فاوضوالتّ 

 .اٞتماعية حالفاتوالتّ  الفردية اتاالسًتاتيجيّ 



  الرّابعالفصل 
 الميدانية  وتحليل البيانات عرض

 
 

 وصف خصائص ػيّنة الذّراسة - أوّال

 هذي استخذام األسالية املختلفة للتؼاهل هغ الصراع التنظيوي تاملؤسّسة اجلزائريّة. – ثانيا

 .ة سة اجلزائريّاملؤسّتنظيوي   راع التّؼاهل هغ الصّتّهذي استخذام أسلىب التّؼاوى لل -أ 

 .ة سة اجلزائريّاملؤسّتنظيوي راع التّؼاهل هغ الصّتّتخذام أسلىب التّنافس للهذي اس -ب 

 .ة سة اجلزائريّاملؤسّتنظيوي راع التّؼاهل هغ الصّتّهذي استخذام أسلىب التّجنّة لل -ج 

تقيين هذي استخذام املثحىثني لألسالية املختلفة للتؼاهل هغ الصراع التنظيوي تاملؤسّسة  -د 

 اجلزائريّة.

  األسلىب السّائذ يف التّؼاهل هغ الصّراع التّنظيوي تاملؤسّسة اجلزائرية. -ثالثا

  وهناقشتها راسةنتائح الذّ ػرض – راتؼا

 ىصياتالتّ -خاهسا
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 ،أداهتابعد تظبيق  إليها لتوص   راسة ادليدانية اليتالباحث نتائج الد   سيعرضل يف ىذا الفص                    
باستخدام  إحصائياومعاجلتها  ،راسة ادليدانيةعلى تساؤالت الد  العينة  أفراد جاباتإ وذالك من خالل عرض

لنتائج  وربليلها وتفسَتىا يف ضوء اإلطار النظري وصوال إذل ا ،وأساليبو اإلحصائية الوصفي  اإلحصاءمفاىيم 
  ، وأخَتا تقدمي بعض التوصيات.للدراسة

 :ساسخ نخ انذًّصف خصبئص ػّْ -أًال
 :دلزغّْش اجلنس ًفقًب يفشداد انؼْنّخ غّرٌص -1

 :لمتغّير الجنس وفًقا مفردات العيّنة عيتوز  يوّضح (04رقم  ) الجدول
 

 بة%الّنس التكرارات الفئات المتغّير

 
 الجنس

 96.80% 121 ذكر

 3.20% 04 أنثى

 100% 125 اجملموع

    
وىذا يتفق مـع التوزيـع النسيب ألفراد اجملتمع  أن  نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث (04)رقم  يالحظ من اجلدول

بينما بلغت ، )% 96.80 (الذكورنسبة  األصلي للدراسة والذي ترتفع فيو نسبة الذكور عن اإلناث، حيث بلغـت
ائدة يف اجملتمع اجلزائري واليت قاليد الس  قافـة والعادات والت  ،ويعزو الباحـث ذلـك إلـى الث  )%3.20 (نسبة اإلناث

عن  عازفايف والية أدرار كان   ن سويالعنصر ال ادلالحظ أن  كور أكثر من اإلناث و ع على تعليم وعمل الذ  تشج  
ارل ال يستظعن ترك وبالت   ،مرىق لإلناث ىذا ادلنصب دبسؤولياتو الكبَتة كونتقل د منصب مدير مدرسة ابتدائية  

 ُتبعد ما قض ن  سكنه يف أماكن بعيدة عن مقر   تم  تعينهنحتما سي نألن   نوأسرى نأبنائهاذباه  نمسؤوليته
 انفسه ذبدنة حديثا ادلديرة ادلعي   اوإذا هب من عملهن،.را قريبا مؤخ   ينحىت استقر  ساتبُت ادلؤس   نلسنوات يتنق  

الن  إم اال ربتوي عل سكن وظيفي  أغلب ادلدارس يف والية أدرار أن   وادلعلوم ،نفس ادلشكلة إذل تدخل
ي عنها بسبب عدم وظيفيتها خل  كنات ت  الت  بعض الس   أن  نازل عنها وبيعت أو لسبب الت   ة ت  كنات الوظيفي  الس  

ر بعد تدب   نال يقدم على منصب مدير مدرسة ابتدائية  ويعزف  سويلن  ا ... وىذا جيعل العنصر ميموينقصها الًت  
منصب ادلدير ال خيتلف عن منصب األستاذ ادلكو ن أو  أن  إذ  . صلووا فيها قيات اليت  الًت  ومقارنتو باألمر جيدا 

 إذل ذالك حجم ادلسؤولية الكبَت ادللقاة على عاتق ادلدير.  أضفالرئيسي يف األجر 
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كون العائلة ترفض   -كما صر حت بذالك أغلب ادلديرات أثناء إجراء ادلقابالت معهن- ت اجتماعيةوالعتبارا
وىذا ماال  واألولياءش ائرة وادلفت  لدية والد  االتصال بالب   ىوقد ذبد ادلديرة نفسها رلربة علمجلة وتفصيال  األمر

 بتكليف  تتم   اإلداراتلبلدية وغَتىا من واصل مع امشكلة الت   أن  ورأت بعض ادلديرات .األزواجيستسيغو بعض 
 تقلد منصب مدير ن  أبعض ادلديرات  ىتر أو باستعمال اذلاتف ودل  باإلدارةمُت الذين كانوا مكلفُت أحد ادلعل  

االعتبارات الدينية فال ضَت من  خيالفان و مادام ال  إال   -وان كان صعبا- ة ليست مستويلة بالنسبة للمرأة مهم  
 .()*ذلك

 انؼًش:دلزغّْش  ًفقًب يفشداد انؼْنّخ غّرٌص -2

 :العمرلمتغّير  وفًقا مفردات العيّنة عيتوز  يوّضح( 55الجدول رقم )
 

 
ة راسة حسب العمر نالحظ تباين أعمار أفراد عين  ة الد  واخلاص بتوزيع أفراد عين   أعالهن خالل اجلدول م           

ة ت تليها الفئة العمري  )%  45.6(سنة بنسبة مئوية  ]45 – 35 ]تكرارا ىي من األكثرالفئة العمرية  راسة وإن  الد  
لذا ) % (29.6 )سنة بنسبة) 45)ة أكثر من العمري  ويف األخَت تأيت الفئة ) % 24.8)سنة بنسبة  )35)من  أقل  
امتزاج اخلربة  يدل  على أنن وىذا ديكن يف الس   ظة متوس  أعمار  إذلراسة سبيل الد   يف عينة   األكثرة الفئة العمري   فإن  

ر ىم من فئة معظم ادلديرين ادلشرفُت عل ادلدارس االبتدائية بأدرا أن  إذل  أيضا ويشَت ،ة الكافيةوالكفاءة العلمي  
 .لتقل د منصب مدير مدرسة ابتدائية يف اجلزائر دةروط اجلدية إذا نظرنا إذل الش  , وىي نسبة منظقي  والكهول بابالش  

)1( 
أىيل ادلظلوب مة  ىدف يسعى كل تنظيم  إذل ربقيقو بتأىيلهم الت  ادلنظ   يفباب طاقات الش   استثمار ادلعروف أن  و 

و التأقلم نًتنت قنية اذلائلة، كثورة االتصاالت واألة والت  ظورات العلمي  تجدات و الت  ليم مع ادلسالس   هملضمان تكيف
 .ودخول العادل يف مرحلة العودلة مع اإلصالحات ادلستمرة اليت يعرفها قظاع الًتبية باجلزائر

 
                                                 

 .قر ادلدرسةدب (17:00)على الساعة  2013ماي  05احلسُت بن علي بأدرار يوم  ة مدرسةقابلة مع مدير م-()*

(1 )- 
 - 315  رقم  التنفيذي  رسومملل م مادلعد ل وادلت  2012  سنة  مايو  29  يف  مؤر خ  12 - 240  رقم  التنفيذي  ادلرسوم الفقرة الثانية من 4مكرر  140نظر ادلادة رقم أ 

 .34بادلوظفُت ادلنتمُت لألسالك اخلاصة بالًتبية الوطنية، ج.ر ، عدد  اخلاص  األساسي  القانون  وادلتضمن  2008 سنة  أكتوبر11يف   خادلؤر    08  

 

 %الّنسبة التكرارات الفئات المتغّير

 العمر

 24.8% 31 سنة 35أقل من 
 45.6% 57 سنة 45 إذل 35من 

 29.6% 37 سنة 45أكثر من 
 100% 125 اجملموع
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لس ليم مع التك يف ا ظوررعة والت  لضمان الس   ستثمر يف عنصر الشبابت أن ادلنظمة ىكان لزاما عل  ىكذاو 
ربتوي على موظفُت شباب كلما كانت القابلية  كلما كانتمة حيث  شر اجيايب للمنظ  . وىذا مؤ   ادلستجد ات

 .م كبَتة للتعل  
 :يف  ينصت يذّش ادلينْخدلزغّْش اخلربح  ًفقًب يفشداد انؼْنّخ غّرٌص -3

 :في  منصب مدير نيةالمهلمتغّير الخبرة  وفًقا مفردات العيّنة عيتوز  يوّضح (06رقم  ) والجدول
 

 الّنسبة% التكرارات الفئات المتغّير

 
الخبرة 

المهنية في 
منصب 

 مدير

 24% 30 سنوات 5إذل  2من 

 48% 60 سنوات 9إذل  6من 

 28% 35 سنوات 10من أكثر 

 %100 125 اجملموع

 
ة الذين لديهم نسبة أفراد العين   أن  د  اخلربة ادلكتسبة حيث صلنة حسب متغَت  توزيع أفراد العي   (06)ل اجلدول رقم ديث  

وىي نسبة منخفضة نسبيا، يف حُت ) %24)بلغت  سنوات 5إذل  2من اخلربة ادلكتسبة يف  منصب مدير 
تليها نسبة ) %48 )إذل سنوات 9و 6بُت اخلربة ادلكتسبة يف  منصب مدير الذين لديهم  األفرادنسبة  تراوحت

 ).%28)سنوات بنسبة  )10)الذين تزيد خربهتم عن األفراد
ادلوظ فُت قد دراستنا ة لديهم خربة كافية وىذا سيساعدنا أكثر يف معظم أفراد العين   نالحظ أن        حيث أن  

راعات عامل مع الص  األساليب اليت مارسوىا للت   عنطريقة عمل واحدة شلا يكسبهم فكرة عامة  ملديه ترس خت
 عليها. سات اليت يشرفوننظيمية داخل ادلؤس  الت  

دل  دراستنا حدود   أن   إذل سنوات 5إذل  2من ) %24)ة يف منصب مدير  نسبة اخلربة ادلهني  سبب تدن   ويرجع
احلصول على منصب مدير مدرسة ابتدائية كان يعتمد  ن  وأيضا أل سنتُتالذين تقل خربهتم عن  ينتشمل ادلدير 

  أىيل دبعٌت االعتماد على عدد سنوات اخلربة .على الت  
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 و:ادلزسصّم ػهْ ادلإىّم انؼهًِدلزغّْش  ًفقًب يفشداد انؼْنّخ غّرٌص -4

 :المحّصل عليو المؤّىل العلمير ( توزيع العينة حسب متغيّ 07الجدول رقم )
 

 الّنسبة% التكرارات الفئات المتغّير

 
 

المؤىل 
 العلمي

 %20 25 شهادة الكفاءة ادلهنية

 %44 55 الثالثة ثانوي

 %21.6 27 بكالوريا

 %13.6 17 ليسانس

 % 0.8 1 ماجستَت

 % 100 125 اجملموع
 

ل ادلتوص   ادلؤى ل العلمي راسة حسب متغَت  الد   ةنأعاله اخلاص بتوزيع أفراد عي   (07رقم )نالحظ من خالل اجلدول 
تليها ) %44 )بةىم بنس مستوى الثالثة ثانويو ) %20ىم بنسبة شهادة الكفاءة ادلهنية  علىُت احلاصل أن   ،عليو
نسبة  وأخَتا ،من حاملي شهادة الليسانس  )%13.6)نسبة مث من حاملي شهادة البكالوريا )% 21.6)نسبة

 ).%0.8 )بحاملي شهادة الدراسات العليا 
روط اليت كانت ظر إذل الش  وىذا طبيعي بالن  ( %44)الثة ثانوي ىم بنسبة على مستوى الث   ُتاحلاصلأن   ادلالحظ

سجيل على قائمة من شروط االلتواق دبنصب مدير مدرسة الت   عليم وأيضا كانلتواق بسلك الت  تسمح باال
 الثةنة الث  نسبة احلاصلُت على مستوى الس   ن  أوادلالحظ  -ةم ادلدرسة االبتدائي  ة يف إطار معل  مهني   ةأقدمي  –أىيلالت  

عليم نظرا شرحية واسعة يف سلك الت  وهم  كنولوجيةادلعاىد الت   يخرجي أغلبيتهم شهادة البكالوريا  ثانوي وكذا حاملي
شهادة واحلاصلُت على  عليم،امن األساسي للموارد البشرية يف قظاع الت  لوجود فًتة كان ىذا اذليكل ىو الض  

 صارت ذبرىمنصب مدير  إذلقية الًت   الن  و  قاعدأغلبهم يف سن الت   وادلالحظ أن   للزوال يلونآ ىمو  الكفاءة ادلهنية
أو  وإن كان حامال لشهادة البكالوريا (1)ص دلدة سنة واحدةأساس االختبارات مع متابعة تكوين متخص   على

وىي نسبة مقبولة إن دل نقل ) %17)قدرت ب سحاملي شهادة الليسان ونالحظ أيضا أن  نسبة ، الليسانس
 فرص احلصول على عمل بعيد  ن  يسانس الدة مقارنة بفًتة أين كان من احملال أن ذبد مديرا حيمل شهادة الل  جي  
 

                                                 
 11ادلؤر خ يف  315-08ادلعد ل وادلتم م للمرسوم التنفيذي رقم  2012ماي  29ؤر خ يف ادل 240-12الفقرة األوذل من ادلرسوم التنفيذي رقم  4مكرر  140نظر ادلادة  رقم أ -( 1) 

     .34وادلتضم ن القانون األساسي اخلاص  بادلوظ فُت ادلنتمُت  لألسالك اخلاص ة بالًتبية الوطنية ،ج.ر ، عدد  2008أكتوبر 
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عليم ىو سوق العمل إن دل نقل الوحيد الذي استظاع توظيف رة بينما أصبح اليوم سلك الت  عليم كانت متوف  عن الت  
 وقد صر ح (*)واصلة دراساهتم العلياا أتاح الفرصة للكثَتين من ادلديرين دلشل  جُت يسانس ادلتخر  أكرب عدد من محلة الل  

راسة يف فًتة أن  رغبتهم يف مواصلة دراستهم يف اجلامعة كان مرد ىا أنم دل يستظيعوا مواصلة الد   نبعض ادلديرو 
 دريس باجلامعة.سابقة لظروف اجتماعية وأيضا لرغبتهم بااللتواق بالت  

 )5 )أستاذا رئيسيا دلدة عليم وأن يكونحىت يلتوق بسلك الت   شرط شهادة الليسانس للمًتش حإذل  وبالنظر أيضا
مات احلديثة اليت وىذا من مسات ادلنظ  ) 240/2012 )ق إال  منذ صدور ادلرسومسنوات على األقل وىدا دل يظب  

فيما خيص نسبة حاملي شهادات  ف مع متظلبات العمل .كي  ب مستوى تعليميا مرتفعا دلواجهة الت  تتظل  
راسات العليا مسابقات الد   أن  بب إذل الس  ويرجع الكثَت من ادلديرين ) %0.8 )ضعيفةراسات عليا فهي نسبة الد  

عوبة راسة واإلدارة من الص  وفيق بُت الد  أن  إمكانية الت  وأيضا إذل  األخَتةيف العشرية  إال  دل تشهدىا جامعة أدرار 
ورأى البعض ،راسة من غَت ترخيص ة قد صع بت من إمكانية الد  دبكان وقد أك د بعض ادلديرون أن  اجلهات الوصي  

 على التوضَت دا شلا جيعل ادلدير غَت قادرتفرض ربضَتا جي   دلناصب ادلفتوحة يف مسابقة ادلاجستَت قليلة جد  أن ا
ل هبا خاص ة وان  موعد ادلسابقات يربمج يف شهر أكتوبر أين يكون نشاط ادلدير يف بالن ظر إذل األعباء اليت يتكف  

 خول ادلدرسي .وافقا للد  مو ة  ة و البيداغوجي  ها لألعباء اإلداري  قم تو موج  
 

 :االَزًبء اجلغشايفدلزغّْش  ًفقًب يفشداد انؼْنّخ غّرٌصّ -5
 :االنتماء الجغرافيلمتغّير  وفًقا مفردات العيّنة عيتوز  (يوّضح08رقم  ) والجدول      

 

 الّنسبة% التكرارات الفئات المتغّير

 
متغّير 

االنتماء 
 الجغرافي

 76% 95 مقيم بالوالية

 24% 30 من والية أخرى قادم

 %100 125 اجملموع

 
ــالن    مــن خــالل اجلــدول أعــاله أن  يتبـُت   نــة ينتمــون  إذل واليــة أدرار أي أبنــاء ادلنظقــة وىــم احقة مـن أفــراد العي  ســبة الس 

 . قادمون من واليات أخرىة من أفراد العين  ) %24 )تليها نسبة, ) %76)بنسبة 
 .دبقر ادلدرسة( 21:26 )على الساعة 2013ماي  09بأدرار يوم  ة أم ادلؤمنُتعائش مدرسة قابلة مع مديرم-(*)
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إذل مراســـلة وزارة الًتبيـــة   وىـــذا راجـــع ســـة مـــن واليـــة أدراربادلؤس    ونادلـــدير أغلـــب  تظهـــر نتـــائج ىـــذا اجلـــدول أن     
ســات وظيــف لــدى اإلدارات وادلؤس  ت  ة كيفيــة الادلتضــمن   (1)لالــوزير األو   تعليمــةالوطنيــة مــديرياهتا الوالئيــة، عظفــا علــى 

وظيـــف للمقيمـــُت بالواليـــات د دبضـــمونا مـــن خـــالل مـــنح األولويـــة يف الت  ة، تـــأمرىم بضـــرورة التقي ـــواذليئـــات العمومي ـــ
وىــــم نتــــاج صلــــاحهم يف  ) %24)مــــن واليــــات أخــــري فتمث ــــل مــــا نســــبتو ينيف حــــُت أن  نســــبة الوافــــد والبلــــديات.

ظر إذل إجباريــة احلصــول علــى والــيت أصــبوت صــعبة بــالن   الواليــة ىم علــى مســتو ظ  ادلســابقات الوطنيــة الــيت كانــت تــن
صات الوالية أصبح لديها شبو اكتفاء من خرجيي اجلامعات يف سلتلف التخص   ن  ألظر ا شهادة اإلقامة بالوالية وبالن  

نــة تشــملهم ثقافــة واحــدة وقــيم ارل فــإن أفــراد العي  وبالت ــ  .للمشــاركة أقــل   ينمــن أبنــاء ادلنظقــة شلــا جعــل حظــوظ الوافــد
 ي إذل سباسك أفراد العينة )ادلوظفُت( يف مكان العمل.واحدة وىذا يؤد  

 :غ ادلذسسخيٌقدلزغّْش  ًفقًب يفشداد انؼْنّخ غّرٌص -6
 المدرسة: موقعلمتغّير  وفًقا مفردات العيّنة عيتوز  (يوّضح09رقم  ) والجدول      

 

 ة%الن سب التكرارات الفئات ادلتغَت  

 
متغّير موقع 

 المدرسة
 

 28% 35 مدينة

 72% 90 قصر

 %100 125 اجملموع

 
مــن أفــراد العينــة ) %28 )يف حــُت صلــد قصــرمــن أفــراد العينــة يقظنــون  ) % 72 )يظهــر اجلــدول أعــاله أن نســبة    

غم بــالر  ،ف ن لواليـة أدراركاظر اذل الت ـوزع الس ـىـو تـوز ع طبيعـي بـالن   ادلـوظفُتع تـوز  يسـكنون يف احلضـر.وىدا يعـٍت أن 
ــمــن الت   ــ كانجمــع الس  ــ واىرق ربجــزه الظ ــالوســظى ضــمن خــض طــورل ضــي   ماليةالــذي تعرفــو مناطقهــا الش  ظوية الس 
عـات مرورا بتـوات الوسـظى يف ذبم   قورارة مشاال إذل منظقة تيديكلت جنوبا لة باخلصوص يف العروق من منظقةادلتمث  

عدد سكانا ال يتناسب مع  فإن غم من ذلكوحدة سكانية فبالر  ) 350)دىا عد ويفوق "القصور"سكانية تسمى 
 . 2نسمة /كم 1كانية الكثافة الس   لمساحتها حبيث ال يتعدى معد  

 

 
 
 
 

                                                 
 .سات واذليئات العموميةوظيف لدى اإلدارات وادلؤس  ة الت  نة كيفي  وادلتضم   ،2013جويلية  29ادلؤرخة يف  242رقم  تعليمة الوزير األو ل (1)
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 :يذٍ اسزخذاو األسبنْت ادلخزهفخ نهزؼبيم يغ انصشاع انزنظًِْ ثبدلإسّسخ اجلضائشّّخ –ثبَْب 

عبارة  عند كل  ة األوذل من خالل الوقوف ة الفرعي  ة الفرضي  ار صو  سوف ضلاول يف ىذا العنصر اختب          
 .  ة ككل  بشيء من الت وليل ، مث نقوم بتقدمي ربليل عام للفرضي  

( انزّدنّت  انزّؼبًٌ، انزّنبفس،اسزخذاو دلخزهف أسبنْت)  يفبدىب: ىنبكخ األًىل خ انفشػّْانفشضّْ - (1

 اجلضائشّّخ.سخ بدلإسّثنظًِْ   شاع انزّيغ انصّ نهزّؼبيم

 .خ سخ اجلضائشّّبدلإسّثنظًِْ   شاع انزّؼبيم يغ انصّزّيذٍ اسزخذاو أسهٌة انزّؼبًٌ نه -أ 

 ."اَّنب يف قبسة ًازذفكشح "يذٍ ػًم ادلجسٌثني ػهَ رؼضّض  -1
 .الّرسالة المشتركة واألىداف العالية"فكرة "المبحوثين حول عملهم على تعزيز جابة إح ( يوضّ 10جدول رقم )      

 
رقم 
 العبارة

 العبارة
 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 الدرجة المعياري

ان نا فكرة " أعز ز 1
 "يف قارب واحد

 125 1 17 29 31 47 ت
3.85 0.59 

% 37.6 24.8 23.2 13.6 0.8 %100 

 
 عن مستوى عارل من ادلوافقة ويعرب    ]5_3,66] :الثالث  جملال ادلدى تمي ادلتوسض احلسايب صلد انو ينمن خالل 

، وىو ما  التأثَت بالكل   إذلي يصيب اجلزء فهو حتما سيؤد   ما ادلبووثُت لديهم نظرة تعميمية أي أن   وىذا يعٍت أن  
ؤية و نفس مسار ذلم نفس الر  اجلميع  بفكرة أن   التنظيمي راعالص  الت عامل مع ب ادلبووثُت ادلعنيون اقتناع  ريفس  

مة ذلا العالقات اإلنسانية داخل ادلنظ   سة .  ومنو وكتعبَت ذلذه الرؤية فإن  فكَت خبصوص حياهتم داخل ادلؤس  الت  
دييل الوضع دلصلوة طرف دون اآلخر بل وأن و لن  االجتماعي التنظيميفاعل  من خالل الت   دصورة زلًتمة ذبس  

 .بتغليب ادلصلوة اجلماعية
عالية تتظلب التعاون بُت أفراد ادلنظمة. وقد أك د  وأىدافوالقدرة ادلهارية للمدير أن يقوم خبلق رسالة مشًتكة 

ادلختلفة أن  أىدافهم مرتبظة ببعضها فان  ذلك سيزيد من درجة  تادلنظ ما يفادلديرون انو عندما يدرك العاملُت 
 .(*)الص راعالت عاون بُت العاملُت ويقل ل من 

 
 .دبقر ادلدرسة (09:26)على الساعة  2013ماي  25بأدرار يوم  طارق بن زياد/تنيالن مدرسة  مديرقابلة مع م-(*)
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فان  األىداف البد أن تكون واقعي ة وقابلة للت وقيق وأن دينح  يصبح ىذا األسلوب فع اللويالحظ أن و      
يشج ع األفراد على ربقيق الذي 1 (*)والتوفيزعاون العاملُت الوقت الال زم لتوقيق ىذه األىداف من خالل الت  

 .ىذه األىداف 
 :دلنبقشخ ادلشكهخ ثطشّقخ يجبششحيذٍ ادلْم انذائى نهًجسٌثني  -2

 :لمناقشة المشكلة بطريقة مباشرة المبحوثين حول ميلهم الدائمجابة إح يوضّ ( 11جدول رقم )    

رقم 
 العبارة

 العبارة
 

 داأب نادرا أحيانا غالبا دائما
 المجموع

المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 1 2 3 4 5 الدرجة المعياري

2 
دائما  أميل

دلناقشة ادلشكلة 
 بظريقة مباشرة

 125 9 15 23 39 39 ت
76.3 0.60 

% 31.2 31.2 18.4 12.0 7.2 %100 

 
نوعا   عن مستوى عارلويعرب    ]5_3,66]: الثالث  ادلدى ال و ينتمي جملن  أض احلسايب صلد ادلتوس  من خالل         

ألطراف  يعود بالفائدة شلا  أفراد العينة دييلون دلناقشة ادلشكلة بظريقة مباشرة على أن   شلا يدل  من ادلوافقة  ما 
نظيمي ادلناسب للسَت على اجلو الت   لون احللول اليت تكون ذلا آثار مفيدة من شأنا أن ربافظراع ، ويفض  الص  

 للقضاء عل التوتر يف العالقات مع ادلرؤوسُت.وخيتصرون الوقت دلعاجلة ادلشكلة يات التنظيمية احلسن لكل العمل
دبدى أمهية وقيمة األثر ادلفيد الذي تًتكو ىذه الكيفية يف معاجلة ) %62.4)النخبة أي أن ىناك و عي لدى ىذه

 ادلشاكل. مثل ىذه
 :حلم ثٌادس َشٌء انصشاع داخم ادلذسسخ ػهَ هتْئخ ينبش ّسٌده سًذ انزؼبًٌ ػًم ادلجسٌثنييذٍ  -3

الصراع  بعلى تهيئة مناخ يسوده روح التعاون لحل بوادر نشو  المبحوثين حول عملهمجابة إح يوضّ ( 12جدول رقم )
 :داخل المدرسة

رقم 
  العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

3 

على هتيئة  أعمل
مناخ يسوده روح 

 عاون حلل  الت  
 ببوادر نشو 

راع داخل الص  
 ادلدرسة

 125 10 13 37 28 37 ت

3.55 0.66 
% 29.6 22.4 29.6 10.4 8.0 %100 

                                                 
 .دبقر ادلدرسة (18:30)على الساعة  2013ماي 07يوم  بأدرار  عبد احلميد بن باديسقابلة مع مدير مدرسة م (*)
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 متوسضويعرب عن مستوى  ]3,66_2,33]ادلدى الثان: من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال          
هتيئة مناخ يسوده روح الت عاون حلل  بوادر  إزاءنوعا ما  أفكارىم تتفق نةأفراد العي   على أن   ا يدل  وىذا شل  ادلوافقة  من

ا مسة  سبيـ ز التنظـيم عـن غيـره مـن التنظيمـات وتدل  على قدرة مهارية لدى ادلدير   نشوء الص راع داخل ادلدرسة. ألن 
راع ة، وأن ينظر للص  راع شلا يسهم يف ربقيق النتائج ادلرجو  عاملُت للسيظرة على الص  دعيم التعاون بُت األفراد التك

يستظيع  ومن خالل هتيئة ادلناخ التعاون إذل ربقيق األىداف ادلنشودة، ىانظرة إجيابية حبيث يقود التنظيمداخل 
يم مرده إذل عملية ازباذ القرارات ويف ربقيق أىداف ادلنظمة بكفاءة وفاعلية. وزلاولة ربقيق ادلناخ النسيب يف التنظ

  توجيو األفراد ودفعهم ضلو مستوىٍ عال من األداء.
 

 :خيٌد ًاضسخ دلؼشفخ أسجبة انصّشاع يغ كبفخ ادلزصبسػني نجزل يذٍ يسبمهخ ادلجسٌثني -4
 :جهود واضحة لمعرفة أسباب الّصراع مع كافة المتصارعين لبذلالمبحوثين جابة إح يوضّ ( 13جدول رقم )

 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

4 

بذل جهود أ
واضوة دلعرفة 

أسباب الص راع مع  
 كافة ادلتصارعُت

 125 9 11 30 36 39 ت

3.68 0.65 
% 31.2 28.8 24.0 8.8 7.2 %100 

 
ويعرب عن مستوى عارل من   ]5_3,66]: الثالثجملال ادلدى و ينتمي سايب صلد ان  ض احلمن خالل ادلتوس  

تبذل جهود واضوة دلعرفة أسباب الص راع مع كافة ادلتصارعُت وشل ا  شل ا يدل  على أن  أفراد العينة وىذاادلوافقة 
يكون أساس البناء أو اذلدم  الشك   فيو أن  مدير ادلدرسة ىو القائد لفريق العمل، وىو ادلشرف يف مدرستو فقد

وال يرى األسباب اليت  تؤد ى إذل  من خالل اكتسابو دلعرفة علمية  يستظيع تظوير نفسو داخلها، فادلدير الذي ال
الص راع ويقوم باالنفراد بازباذ القرار، ىو بذلك يساعد حتما على نشر الص راع داخل ادلدرسة من خالل عدم 

ال لعاملُت اليت تساعدىم على القيام بالعمل بكفاءة لتوقيق األىداف ادلنشودة.  وقد إعظاء الص الحيات لألفراد ا
موعة من األفراد لديهم أغراض شخصية يسعون إذل ربقيقها شلا جيعل بيئة العمل غَت رلىناك ينتبو ادلدير إذل أن  

 صاحلة.
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 :    بد َظشىبانفشصخ ثقذس يزسبً  ألطشاف انصّشاع نؼشض ًخي يذٍ ئربزخ ادلجسٌثني -5
 :الفرصة بقدر متساو  ألطراف الّصراع لعرض وجهات نظرىا إلتاحتهمالمبحوثين جابة إح يوضّ ( 14جدول رقم )

 

رقم 
  العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

6 

تيح الفرصة بقدر أ
 إلطرافمتساو 

الص راع لعرض 
 وجهات نظرىا

 125 10 10 31 34 40 ت

3.67 0.66 
% 32.0 27.2 24.8 8.0 8.0 %100 

 
 ويعرب عن مستوى عارل من ادلوافقة  ]5_3,66]: الثالثادلدى من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال 

وعي نسيب بأمهية إتاحة   مالصراع التنظيمي ذلالتعامل مع  ادلبووثُت ادلعنيُت بوىذا شل ا يدل  على أن   النسبية
تشخيص ل بالتارل إتاحة الفرصة للمبووثُتو الفرصة بقدر متساو  ألطراف الص راع لعرض وجهات نظرىا

 من خالل ادلشكالت الس ائدة من أجل الت عرف على األسباب احلقيقية للص راع بغرض الوصول إذل احلل  ادلناسب
ريف يف ادلعاجلة وطرح وجهات الن ظر ادلختلفة من أجل الوصول إذل قرار  مجاعي يتفق عليو عملية البناء ادلعربقيق 

 اجلميع .
 

 :نبقشخ اخلفافبد ادلٌخٌدح ثْنيى ثصشازخ ًًضٌذدلأطشاف انصّشاع  يذٍ رشدْغ ادلجسٌثني -6
ودة بينهم بصراحة مناقشة الخالفات الموج علىأطراف الّصراع  تشجيعل المبحوثين جابة إح يوضّ ( 15جدول رقم )

 :ووضوح
 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

6 

 أطراف شج عأ
 علىالص راع 

مناقشة اخلالفات 
ادلوجودة بينهم 
 بصراحة ووضوح

 125 5 7 33 46 34 ت

3.78 0.60 
% 27.2 36.8 26.4 5.6 4.0 %100 
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ويعرب عن مستوى عارل من ادلوافقة  ] 5_3,66]من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال ادلدى الثالث: 

 بُت األطراف النمض الدديقراطي ادلبٍت على  مناقشة اخلالفات ادلوجودة ادلنظمةوىذا شل ا يدل  على زلاولة تبٌت 
يف تشخيص ادلشكالت،وذالك راجع  ادلنظمةكة الفعالة من مجيع أفراد بصراحة ووضوح والذي يتيح فرصة ادلشار 

التعامل مع  أثناءنتائج جيدة  إذلتؤدي  أنوديكنها  هولة دبكانة ليست من الس  اكتساب ىاتو القدرة ادلهاري   أن   إذل
()*1 .الصراع

1 

 : خيغ ادلؼهًّني نهٌصٌل ئىل قشاساد رشضِ األطشاف ادلزصبسػ يذٍ رؼبًٌ ادلجسٌثني -7
 :مع المعّلمين للوصول إلى قرارات ترضي األطراف المتصارعة تعاونهمل المبحوثين جابة إح يوضّ ( 16جدول رقم )

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

7 

مُت تعاون مع ادلعل  أ
 إذلللوصول 
رضي قرارات ت

 ادلتصارعة األطراف

 125 9 10 25 35 46 ت

3.79 0.60 
% 37 28.0 20.0 8.0 7.2 %100 

 
 ويعرب عن مستوى عارل من ادلوافقة  ]5_3,66]جملال ادلدى الثالث:  و ينتمين  أض احلسايب صلد من خالل ادلتوس  

21كما صر ح أغلبية ادلبووثُت  ا الشك  فيووىذا شل  

من خالل مراعاة  قات الت عاونية مع ادلعل مُتأن  تقوية العال ()**
العالقات اإلنسانية، وإشباع حاجات األفراد النفسية واالجتماعية، ومشاركتهم يف وضع احللول للمشكالت اليت 

واستخدام ىذا اإلجراء  .يؤدي إذل رفع روحهم ادلعنوية ورضاىم الوظيفي نتيجة هتيئة بيئة العمل قدقد تواجههم،
ىو نج لو عد ة أساليب سلتلفة يستخدم لتخفيف الص راع وتقليل   ظر ادلتعارضةلتقريب بـُت وجهات الن  ى إذل ايؤد  

ىو  ،وعلى ذلك جيب أن يكون االلتزام باستمرار ىذه العالقات التعاونية الفع الة نظمةداخل ادل حجم الص راعات
 .ف ادلتصارعةبيل دلواجهة  أي   صراعات و للوصول إذل قرارات ترضي األطراالس  
 
 
 
 

                                                 

1

 .ادلدرسةقر دب (18:00)على الساعة  2013 ارسم 3بأدرار يوم  بلعور بشَت مدرسة قابلة مع مديرم-()*

2

 .قر ادلدرسةدب (17:00)على الساعة  2013 ارسم 04بأدرار يوم  قويدري قويدر ة مدرسةقابلة مع مدير م-()**
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 :يف زمّ انصّشاع ميكٍ أٌ ّإدُّ ئىل َزبئح أفضم جلًْغ األطشاف انزؼبًٌ ثأٌّ ئيكبَْخ يذٍ سؤّخ ادلجسٌثني -8

الّتعاون في حّل الّصراع يمكن أن يؤّدي إلى نتائج أفضل رؤيتهم أن ل المبحوثينجابة إح يوضّ ( 17جدول رقم )
 :لجميع األطراف

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

9 

ى التعاون يف حل أر 
 أنالصراع ديكن 

نتائج  إذليؤدي 
أفضل جلميع 

 األطراف

 125 9 4 25 33 54 ت

3.95 0.66 
% 43.2 26 20.0 3.2 7 %100 

 
ويعرب عن مستوى عارل من   ]5_3,66]مي جملال ادلدى الثالث: من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينت     

ادلوافقة وىذا شل ا يعٍت موافقة عالية ألفراد عينة الد راسة يف نظرهتم إذل أن  الت عامل اجلي د لألفراد مع الص راع بظريقة 
نا  بنتائج إجيابي ة وىذا يوافق النظرة  احلديثة يف أن  الص راعات ال جي دة من خالل العمل التعاون من شأنو أن ديد 

 ديكن ذبن بها حبيث أصبوت ذلا فائدة يف تظو ر ادلنظ مة .
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 :بدلإسّسخ اجلضائشّّخ ثرقْْى يذٍ اسزخذاو ادلجسٌثني ألسهٌة انزّؼبًٌ نهزّؼبيم يغ انصّشاع انزّنظًِْ  -
 

 الحسابية واالنحراف المعياري والّرتب إلجابة المبحوثين الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطاتيوّضح ( 18الجدول رقم ) 
 مرتبة تنازلياً حسب المؤّسسة الجزائريّةبللّتعامل مع الّصراع التّنظيمي  عاونأسلوب التّ بمدى استخدام على العبارات المتعّلقة 

 المتوّسطات الحسابّية.

 أبدا نادرا احيانا غالبا دائما العبارات رقم العبارة
المتوسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعياري

5 4 3 2 1 

8 

 أنرى التعاون يف حل الصراع ديكن أ
 األطرافنتائج أفضل جلميع  إذليؤدي 

 125 9 4 25 33 54 ت
3.95 0.66 1 

% 43.2 26 20.0 3.2 7 %100 

1 

 125 1 17 29 31 47 ت "أن نا يف قارب واحدعز ز فكرة "أ
3.85 0.59 2 

% 37.6 24.8 23.2 13.6 0.8 %100 

7 

قرارات  إذلتعاون مع ادلعلمُت للوصول أ
 ادلتصارعة األطرافترضي 

 125 9 10 25 35 46 ت
3.79 0.60 3 

% 37 28.0 20.0 8.0 7.2 %100 

6 

مناقشة  علىالص راع  ع أطرافشج  أ
 اخلالفات ادلوجودة بينهم بصراحة ووضوح

 125 5 7 33 46 34 ت
3.78 0.60 4 

% 27.2 36.8 26.4 5.6 4.0 %100 

4 

بذل جهود واضوة دلعرفة أسباب الص راع أ
 مع كافة ادلتصارعُت

 125 9 11 30 36 39 ت
3.68 0.65 5 

% 31.2 28.8 24.0 8.8 7.2 %100 

3 

الص راع  إلطرافتيح الفرصة بقدر متساو أ
 لعرض وجهات نظرىا

 125 10 10 31 34 40 ت
3.67 0.66 6 

% 32.0 27.2 24.8 8.0 8.0 %100 

 ميل دائما دلناقشة ادلشكلة بظريقة مباشرةأ 4
 125 9 15 23 39 39 ت

3..3 0.60 7 
% 31.2 31.2 18.4 12.0 7.2 %100 

5 

عمل على هتيئة مناخ يسوده روح التعاون ا
 الصراع داخل ادلدرسة بحلل بوادر نشو 

 125 10 13 37 28 37 ت
3.55 0.66 8 

% 29.6 22.4 29.6 10.4 8.0 %100 

 ادلزٌسّط احلسبثِ انؼبو نهًسٌس
 

3.74 0.63 
  

 

 

 

   

 السابع
 

 رقد   عامحسايب ض توس  معاون ، حصلت العبارات اليت تقيس أسلوب الت   ( أن  18 من اجلدول رقم )يتبُت             
 وىو يدل  على   ] 5_3.66]: الثالثأن و ينتمي جملال  ادلدى  من خالل ادلتوس ض احلسايب صلدو .) 3.74)ب
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 عاونأسلوب التّ ألفراد عينة الد راسة يف استخدامهم  نوعا ما عاليةمن ادلوافقة وىذا شل ا يعٍت موافقة  عارلمستوى 
 راع التنظيمي.عامل مع الصّ للتّ 

 : ً كبٌ أفضم األسبنْت يٍ زْث ادلًبسسخ يٍ قجم أفشاد انذساسخ ىِ  -
 رى التعاون يف حل الصراع ديكن أن يؤد ي إذل نتائج أفضل جلميع األطراف.أ -
 الر سالة ادلشًتكة واألىداف العالية"عز ز فكرة "أ -
 تعاون مع ادلعلمُت للوصول إذل قرارات ترضي األطراف ادلتصارعة.أ -
 دفع أطراف الص راع إذل مناقشة اخلالفات ادلوجودة بينهم بصراحة ووضوح.أ -
 ود واضوة دلعرفة أسباب الص راع مع كافة ادلتصارعُت.بذل جهأ -

 ثْنًب كبٌ أقم األسبنْت يٍ زْث االسزخذاو نذٍ أفشاد انذساسخ ىِ : -

 يل دائما دلناقشة ادلشكلة بظريقة مباشرة.أم -
 تيح الفرصة بقدر متساو ألطراف الص راع لعرض وجهات نظرىا.أ -

    در نشوء الصراع داخل ادلدرسة.عمل على هتيئة مناخ يسوده روح التعاون حلل بواأ -
سبارس  ( عبارات5اليت تقيس أسلوب التعاون، ىناك )  يةالثمانبُت العبارات  ( أن   18يالحظ من اجلدول رقم ) 

 من قبل  األسلوب بدرجة متوسظة من عبارات ىـذا األخرىالعبارات و سبارس  .بدرجة عالية من قبل ادلديرين
دبتوسض حسايب وقدره (3.55)و  (3.95)بُت األسلوب ما ات عبارات ىذاظقد تراوحت متوس  ادلديرين و 

 .( 0.63)وباضلراف معياري قدر ب (3.74)ب
 ًكبَذ أفضم ػجبسح يٍ ػجبساد ىزا األسهٌة يٍ زْث ممبسسزيب يٍ قجم أفشاد انذساسخ ىِ :  -
 رى التعاون يف حل الصراع ديكن أن يؤد ي إذل نتائج أفضل جلميع األطراف.أ -
 كبَذ أقم ػجبسح يٍ زْث دسخخ ممبسسزيب نذٍ أفشاد انذساسخ ىِ :  ثْنًب -
    عمل على هتيئة مناخ يسوده روح التعاون حلل بوادر نشوء الصراع داخل ادلدرسة.أ -

 نقوم سوف - األوذل الفرضية – زلور التعاون عبارات من عبارة كل نتائج خبصوص سبت اليت ادلناقشة خالل من
 دبوتوى تتعلق واليت سابقا عرضها ت اليت النتائج تدل :ىذه الفرضية نتائج لنتيجة ليليةرب نظرة بإعظاء اآلن

اليت  بادلؤسسات التنظيمية الص راعات التعامل مع يف الفاعلة األطراف أن الدراسة ىذه من فرضيات األوذل الفرضية
من و . (3.74) ايب عام قد ر بمتوسض حسالتعاون فقد حصلت على  أسلوب استخدام إذل سبيل الدراسة مشلتها

 الفاعلة ألعضاءا أن   إذل يشَت اوىذا شل   ]  5_3.66]خالل ادلتوس ض احلسايب صلد أن و ينتمي جملال  ادلدى الثالث: 
راع عامل مع الصّ للتّ  عاونأسلوب التّ  سبثل رلملها يف اليت احتوتو العبارات دلا وتأييد اقتناع لديهم العملية ىذه يف
 أكيد توافق أىدافهم ت أجل من الفاعلة األطراف اليت تبذذلا اجلهود األخَتة ىذه تعكس حيث ،نظيمي.التّ 
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 ادلوجودة الصراعات معاجلة تتم أن على االعتقاد ىذا يدفع أن بالغريب وليس ، أكثر من استقاللية بعضها البعض
 ادلوضوع مفيدة حول خاصة عندما تكون لألطراف الفاعلة معلومات وضوح و صراحة بكل داخل التنظيم

  من كذلك يتم كما ، أفكارىم على تعميق األطراف كل يساعد ادلواقف ىذه مثل يف والتعاون ، فيو ادلختلف
 : مثلقدرات  ومستخدمي كما يربز لدى  .. إثراء ادلوضوع يف التكامل من نوع إحداث ،األسلوب ىذه خالل

 هبدف ادلتباينة ادلواقف استيعاب زلاولة من خالل احلوار إدارة و لفهم وجهات النظر  اآلخر مساع القدرة على
 ال وأن   و . ادلشًتكة بادلصاحل بادلساس طرف ألي السماح عدم ،كذلكاألطراف  كل حل يرضي إذل الوصول

من خالل الًتكيز على ربقيق أىداف التنظيم بظريقة خاسر، طرف حساب رابح على طرف ادلظاف ناية يف يوجد
 طرافاأل إتباع أن   كما  .آخر منظور من الص راع مع عند التعامل إليها التوصل ديكن كان ما اليت تعاونية اجيابية

 بفاعلية راعالص   مع ادلتعاملُت زيادة إحساسيف  جوىري بشكل سهمي التعاوناألسلوب   ادلتعاملة مع الص راع
يقع و  اجيابية بظريقة نظيميةالت   راعاتالص   عم يتعامل أن يستظيع الذي ىو ادلدير أن   إذل ذلك رجعي وقد. رلهوداهتم

 مُتادلعل   إكساب يف اىام   رادو  ويلعب الكفاءة، من عالية بدرجة التنظيمية األىداف ربقيقمسؤولية  على عاتقو
  واالختصاصات ادلهام، ربديد عملية خالل من وذلك الوظيفية، اخلربات واألساليب ادلهارية و من الكثَت بادلدرسة
 نظيميةالت   ادلصادر يف الرئيسي مادلتوك   فهو شديد وباختصار بينهم، فيما نسيقوالت   مُتادلعل   بُت األدوار وتقسيم

 راعللص   بةادلسب  
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عند كل عبارة بشيء من ة الثانية من خالل الوقوف ة الفرعي  ة الفرضي  سوف ضلاول يف ىذا العنصر اختبار صو  
  ربليل عام للفرضية ككل .الت وليل ، مث نقوم بتقدمي

 .خ سخ اجلضائشّّبدلإسّثنظًِْ شاع انزّؼبيم يغ انصّزّيذٍ اسزخذاو أسهٌة انزّنبفس نه  -ة 

 :ظشيف ًخيبد اننّ يىٌائر ًاألَظًخ ثشذّح ػهَ يٍ خيزهف يؼق انهّجْرطػهَ يذٍ ػًم ادلجسٌثني  -1
في وجهات  همواألنظمة بشّدة على من يختلف مع وائحق اللّ بيتطعملهم على ل المبحوثين جابة إح ( يوضّ 19جدول رقم )

 :ظرالنّ 
 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

5 4 3 2 1 

9 

 طب ق اللوائحأ
واألنظمة 

بشد ة على 
من خيتلف 

يف  يمع
وجهات 

 ظر.الن  

 521 34 33 23 19 16 ت

1.96 0.81 
% 12.8 15.2 18.4 26.4 27.2 %511 

 
من  ضعيفويعرب عن مستوى   ]2.33_  1]ادلدى األو ل:  و ينتمي جملالمن خالل ادلتوسض احلسايب صلد ان  

ادرة عن صوص التنظيمية و التشريعية الص  الن   ال يرجعون إذل يف كثَت من ادلواقف ادلبووثُت ادلوافقة وىذا يعٍت أن  
مة راعات داخل ادلنظ  عامل مع الص  ة للت  ىناك طرقا عد   ولقناعة ادلبووثُت أن   ةالعتبارات اجتماعي ذالك،الوزارة 

ويرجع الكثَت من ادلبووثُت أن  تظبيق الل وائح والن صوص الت نظيمية حلل  الن زاع وائح .صوص والل  بعيدا عن تظبيق الن  
تظبيق اللوائح القانونية على احد طريف  أن  ادلالحظ  ن  أهبا ، ذلك  إالداخل ادلنظ مة من طرف ادلدير لن يضر  

القانونية  اإلجراءات إليقافكثَتة   أطرافتدخ ل إذل  سيؤد يظبيق يف مصلوة ادلنظمة راع ولو كان ىذا الت  الص  
ن اآلخريادلدير تظبيق النصوص سبر د  إصرارسة يبقى يف ادلؤسس ة وقد يثَت ما حيدث يف ادلؤس   أنوتعظيلها بدعوى 

وبروز مظاىر الت أخرات أو الغيابات، أو إثارة مشاكل كانت كامنة ووجدت ادلناخ الذي ساعدىا على الظهور مر ة 
 أخرى. .... اخل.
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وقد صر ح آخرون أن  الكثَت من ادلشاكل اليت ربدث يف ادلنظ مة ربل  بظرق سلمية ولن تصل أبدا إذل مصاحل 
بية ،واحمليض الس وسيوثقايف حل  الن زاعات الت نظيمية ذالك أن  ادلنظقة مازالت تورل  يفللمنظقة يساىم كثَتا  مديرية الًت 

 1  ()* احًتاما كبَتا لشيوخها وأعيانا وكثَتا ما سامهوا يف حل  الكثَت من النزاعات.
 : شاعخ ألطشاف انصّخصّْكثريا ثبدلشبػش ًاحلبخبد انشّيذٍ ػذو اىزًبو ادلجسٌثني  -2

 : راعة ألطراف الصّ خصيّ كثيرا بالمشاعر والحاجات الشّ   عدم اىتمامهمب المبحوثين جابة إح يوضّ ( 20جدول رقم )
 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

5 4 3 2 1 

10 

كثَتا   ىتم  أال  
بادلشاعر 

واحلاجات 
خصية الش  

 راعألطراف الص  

 125 13 34 36 20 22 ت

2.17 0.81 
% 17.6 16.0 28.8 27.2 10.4 %100 

ويعرب عن مستوى ضعيف من ادلوافقة   ]2.33_ 1]ادلدى األو ل:  من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال
جتماعية تلعب لالىتمام باحلاجات الشخصية ألطراف الصراع ذالك أن البيئة االدييلون وىذا يعٍت أن ادلبووثُت 

دورا كبَتا يف تقريب أطراف الصراع خاصة إذا علمنا آن أغلبية ادلبووثُت يقظنون يف قصور أين يكون التضامن 
 اآلرل من ضرورات االجتماع يف القصر .

 :يصهسخ انؼًم يف سهّى األًنٌّبد يف سجْم ئجيبد زهٌل نهصشاعيذٍ ًضغ ادلجسٌثني  -3
 :راعمصلحة العمل في سّلم األولويات في سبيل إيجاد حلول للصّ  ضعهملو ثين المبحو جابة إح يوضّ ( 21جدول رقم )

 

رقم 
  العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
 المجموع

المتوّسط 
الحسا

 بي

االنحراف 
 المعياري

5 4 3 2 1 

11 

ضع مصلوة العمل أ 
يف سل م األولويات يف 

سبيل إجياد حلول 
 راعللص  

 521 25 20 28 35 17 ت

2.32 0.66 
% 13.6 28 22.4 16.0 20 %511 

                                                 

1 1

.ظريف وجهات الن   همعلى من خيتلف مع كان ىناك شبو إمجاع من طرف ادلبووثُت الذين أجرينا معهم مقابالت على عدم تبٍت تظبيق الل وائح والن صوص الت نظيمية-()*  
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ويعرب عن مستوى ضعيف من ادلوافقة   ]2.33_ 1] األو ل:ادلدى  و ينتمي جملالمن خالل ادلتوسض احلسايب صلد ان  
إجياد حلول يف سبيل ضع مصلوة العمل يف سل م األولويات و تتفق أفكارىم  إزاء  وىذا شل ا يدل  على أن  أفراد العي نة

للمنظمة.وهبذا فأفراد العي نة يعتقدون بوجود ارتباط سليب  شلا يسهم يف ربقيق النتائج ادلرجو ة  عليوراع للسيظرة للص  
ضلو ربقيق ال ديكنو أن يكون عائقا  األطرافالصراع بُت  أندبعٌت  بُت نشوء الصراع وربقيق أىداف ادلنظمة

 .أىداف ادلنظمة بكفاءة وفاعلية 
 

 :انجسث ػٍ أسجبة انصّشاع دلؼبجلزيبحمبًنخ ادلجسٌثني  يذٍ -4
 :البحث عن أسباب الّصراع لمعالجتها محاولتهملالمبحوثين جابة إح يوضّ ( 22جدول رقم )

 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

12 

وث عن حاول البأ 
أسباب الص راع 

 دلعاجلتها

 18 22 37 29 19 18 ت

2.10 0.79 
% 14.4 15.2 23.2 29.6 17.6 14.4 

 
ويعرب عن مستوى ضعيف من   ]2.33_ 1] األو ل:ادلدى  من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال

ة دلعرفة أسباب الص راع مع كافة ادلتصارعُت تبذل جهود واضوال  نة شل ا يدل  على أن  أفراد العي   وىذا ادلوافقة 
 .بغرض معاجلتها 

راع كون الص  ،من الصعوبة دبكان  البوث عن أسباب الص راع دلعاجلتها وقد صر ح احد ادلبووثُت أن  زلاولة
نظرا لألعباء اإلدارية وااللتزامات البيداغوجية اليت ربيل دون  عب حصرىاأسباب عديدة من الص  لو نظيمي الت  

*()ذالك
ة عن ىذه الص  و (%32)وقد جاءت نسب ذالك يف اجلدول لعبارة )نادر وأبدا( بنسبة،1 عوبة ىي نسبة معرب 

ا تفيد كثَتا يف البوث عن طرق عالج الصراعات داخل معرفة ىذه األسباب  ف كما عرب  بذلك مبووث آخر أن 
**()ادلنظ مة

2. 
 

 
 
 

                                                 
 .دبقر ادلدرسة (19:30)على الساعة  2013 أفريل22يوم  بأدرار  االنتفاضةقابلة مع مدير مدرسة م(*)

 .دبقر ادلدرسة (11:10)على الساعة  2013 مارس 06يوم  بأدرار  مناد ازلمد قابلة مع مدير مدرسةم(**)
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 ع نقجٌل احلم انزُ ّؼزرب ينبسجب دلصهسخ انؼًمانضغط ػهَ أطشاف انصّشايذٍ حمبًنخ ادلجسٌثني  -5
الضغط على أطراف الّصراع لقبول الحل الذي يعتبر مناسبا  محاولتهمل المبحوثين جابة إح يوضّ ( 23جدول رقم )

 :لمصلحة العمل
 

 
ادلوافقة ويعرب عن مستوى ضعيف من   ]2.33_ 1] األو ل: جملال ادلدىانو ينتمي  صلدمن خالل ادلتوسض احلسايب 

غض على أطراف الص راع رباول الض  ال ظيمي راع التن  عامل مع  الص  وىذا شل ا يدل  على أن  األعضاء ادلشاركة يف الت  
ة ومرتفعة نوعا ما عن عدم  زلاولة  (%47.9)ونسبة .لقبول احلل الذي يعترب مناسبا دلصلوة العمل  ىي نسبة معرب 

 حىت ولو كان ىذا،أطراف الص راع  حساب على خصيةالش   محاجاهتبية ادلبووثُت استخدام قو ة الضغض لغرض تل
*()مناسبا دلصلوة العمل احلل  

12.   
 

 :انضغط ػهَ أطشاف انصّشاع نهسصٌل ػهَ رنبصالد رنيِ انصشاعيذٍ حمبًنخ ادلجسٌثني  -6
 :راع للحصول على تنازالت تنهي الصراعالضغط على أطراف الصّ  محاولتهمل  ثين المبحو جابة إح يوضّ ( 24جدول رقم )

 

 
 

                                                 
 .دبقر ادلدرسة (15:30)على الساعة  2013 أفريل07يوم   بأدرار  سكن/تنيالن  500قابلة مع مدير مدرسة م(*)

2  

رقم 
  العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

13 

حاول الضغض على أ  
أطراف الص راع لقبول 

احلل الذي يعترب مناسبا 
  .دلصلوة العمل

 521 26 34 25 24 16 ت

2.16 0.78 
% 12.8 19.2 20.0 27.2 20.8 %511 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

14 

حاول الضغض على أ
راع للوصول أطراف الص  

 . وعلى تنازالت تنهي

 521 16 24 34 32 19 ت

2.30 0.6 
% 15.2 25.6 27.2 19.2 12.8 %511 
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ويعرب عن مستوى ضعيف من ادلوافقة  ] 2.33_ 1] األو ل:ادلدى  من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال
 ويعرب عن مستوى عارل من ادلوافقة وىذا شل ا يدل  على زلاولة تبٌت مدير ادلدرسة النمض الدديقراطي ادلبٍت 

هم بصراحة ووضوح والذي يتيح فرصة ادلشاركة الفعالة من مجيع أفراد اجملتمع على  مناقشة اخلالفات ادلوجودة بين
 ادلدرسي يف تشخيص ادلشكالت،وذالك راجع إذل أن  اكتساب ىاتو القدرة ادلهاري ة ليست من الس هولة دبكان

 التعامل مع الصراع. أثناءنتائج جيدة  إذلتؤدي  أنوديكنها 
 

 :فازْبدػهَ انهٌّائر انزنظًْْخ انشمّسْخ ًانصّيغ انصّشاع  يذٍ اػزًبد ادلجسٌثني يف رؼبيهيى -7
على الّلوائح التنظيمية الّرسمية  في تعاملهم مع الّصراع العتمادىم المبحوثين حول جابة إح يوضّ ( 25جدول رقم )

 :الحياتوالصّ 
 

 
ستوى ضعيف من ويعرب عن م ] 2.33_ 1] األو ل:من خالل ادلتوس ض احلسايب صلد أن و ينتمي جملال  ادلدى 

من  وىذا شل ا الشك  فيو أن  تقوية العالقات الت عاونية مع ادلعل مُت ]   يدل  على مستوى متوس ض من ادلوافقةادلوافقة 
خالل مراعاة العالقات اإلنسانية، وإشباع حاجات األفراد النفسية واالجتماعية، ومشاركتهم يف وضع احللول 

 إذل رفع روحهم ادلعنوية ورضاىم الوظيفي نتيجة هتيئة بيئة العمل.  للمشكالت اليت قد تواجههم،قد يؤدي
ىو نج لو عد ة أساليب سلتلفة يستخدم   واستخدام ىذا اإلجراء يؤد ى إذل التقريب بـُت وجهات الن ظر ادلتعارضة

ىذه وعلى ذلك جيب أن يكون االلتزام باستمرار  داخل ادلدرسة لتخفيف الص راع وتقليل حجم الص راعات
 .العالقات التعاونية الفع الة ىو الس بيل دلواجهة  أي   صراعات و للوصول إذل قرارات ترضي األطراف ادلتصارعة

 
 
 
 
 

رقم 
  العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
حراف االن

 1 2 3 4 5 المعياري

15 

مع  يعتمد يف تعاملأ
الص راع على الل وائح 

التنظيمية الر مسية 
 والصالحيات.

 521 32 40 28 12 13 ت

1.80 0.6 
% 10.4 9.6 22.4 32.0 25.6 %511 
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 : يذٍ سفغ ادلجسٌثني نهصشاع ئىل خيبد أػهَ ػنذيب ال ّزؼبًٌ يؼيى أطشاف انصّشاع -8
 :أطراف الّصراع ال يتعاون معهم دماالّصراع إلى جهات أعلى عن رفعهمل المبحوثينجابة إح يوضّ ( 26جدول رقم )

 

 
 ض من ادلوافقةعلى مستوى متوس   يدل   ] 3,66_2.33]: ادلدى ض احلسايب صلد انو ينتمي جملالمن خالل ادلتوس  

  ىا األقصى ويصبح الت عاون بُت أطراف الصراع منعدم فمعٌتراع حد  ة الص  ويستخدم ىذا األسلوب عندما تبلغ حد  
 استخدام طرف ثالث أو وتضظر  إذل ال يتعاون معك أطراف الص راع رفع الص راع إذل جهات أعلى عندما

 راع .موضوع الص   حلل   اإلنسانالس لوك  يفاالستعانة ببعض اخلرباء 
البد أن تكون موضوع تقدير واحًتام من جانب  اجلهات األعلى وإرشادات واقًتاحاتأن  نصائح  ادلبووثُتويرى 

من وجهة نظرىم ديكن أن يقل ل من الص راع وىف نفس الوقت بناء اذباىات فهذا األسلوب  راع.الص  مجيع أطراف 
 تعاوني ة يف ادلنظمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

16 

ذل رفع الص راع إأ  
جهات أعلى عندما ال 

أطراف  يتعاون معي
 الص راع

 521 19 18 29 36 23 ت

2.51 0.8 
% 18.4 28.8 23.2 14.4 15.2 %511 
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  بدلإسّسخ اجلضائشّّخ :هزّؼبيم يغ انصّشاع انزّنظًِْ ثنبفس نرقْْى يذٍ اسزخذاو ادلجسٌثني ألسهٌة انزّ -
 المبحوثين إلجابةتب ات الحسابية واالنحراف المعياري والرّ طسب المئوية والمتوسّ كرارات والنّ التّ يوّضح  (27) الجدول رقم 

مرتبة تنازلياً حسب  المؤّسسة الجزائريّةبأسلوب التّنافس للّتعامل مع الّصراع التّنظيمي بمدى استخدام قة على العبارات المتعلّ 
 ة.طات الحسابيّ المتوسّ 

           

رقم 
 العبارات العبارة

 أبدا انادر  احيانا غالبا دائما
 المجموع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

5 4 3 2 1 

27 

ذل جهات أعلى رفع الص راع إأ
أطراف  عندما ال يتعاون معي

 .الص راع

 521 19 18 29 36 23 ت

 الأول 0.8 2.51
% 18.4 28.8 23.2 14.4 15.2 511% 

12 

ضع مصلوة العمل يف سل م أ
ت يف سبيل إجياد حلول األولويا

 .للصراع

 521 25 20 28 35 17 ت

 الثاين 0.66 2.32
% 13.6 28 22.4 16.0 20 511% 

14 

حاول الضغض على أطراف أ 
الصراع للوصول على تنازالت 

 و.تنهي

 521 16 24 34 32 19 ت

 الثالث 0.6 2.30
% 15.2 25.6 27.2 19.2 12.8 511% 

21 
دلشاعر واحلاجات ىتم كثَتا باأ ال

 .الشخصية ألطراف الصراع
 521 13 34 36 20 22 ت

 الرابع 0.81 2.17
% 17.6 16.0 28.8 27.2 10.4 511% 

24 

حاول الضغض على أطراف أ  
الص راع لقبول احلل الذي يعترب 

  .مناسبا دلصلوة العمل

 521 26 34 25 24 16 ت

 اخلامس 0.78 2.16
% 12.8 19.2 20.0 27.2 20.8 511% 

12 
حاول البوث عن أسباب أ 

 .الص راع دلعاجلتها
 521 22 37 29 19 18 ت

 السادس 0.79 2.10
% 14.4 15.2 23.2 29.6 17.6 511% 

9 

واألنظمة بشد ة  طب ق اللوائحأ 
يف وجهات  يعلى من خيتلف مع

 ظر.الن  

 521 23 33 34 19 16 ت

 السابع 0.81 1.96
% 12.8 15.2 27.2 26.4 18.4 %511 

15 

مع الص راع  يعتمد يف تعاملأ 
على الل وائح التنظيمية الر مسية 

 والصالحيات.

 521 32 40 28 12 13 ت

1.80 0.6 

 

 الثامن

 % 10.4 9.6 22.4 32.0 25.6 511% 

 ادلزٌسّط احلسبثِ انؼبو نهًسٌس
 

2.16 0.73 
  

    

 السابع
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 ب ر  ض حسايب عام قدمتوس  على ، حصلت  نافسالت  العبارات اليت تقيس أسلوب  ( أن  27دول رقم ) من اجليتبُت  
: ألو لمن خالل ادلتوس ض احلسايب صلد أن و ينتمي جملال  ادلدى ا. (0.73)وبانحراف معياري قّدر ب  (2.16)
 التنافسأسلوب استخدامهم  من ادلوافقة ألفراد عينة الد راسة يف ضعيفوىو يدل  على مستوى   ] 2.33_1]

 نظيمي.راع التّ عامل مع الصّ للتّ 

 ساسخ ىِ : ً كبٌ أفضم األسبنْت يٍ زْث ادلًبسسخ يٍ قجم أفشاد انذّ -
 أطراف الص راع. ذل جهات أعلى عندما ال يتعاون معيرفع الص راع إأ -
 .راعضع مصلوة العمل يف سل م األولويات يف سبيل إجياد حلول للص  أ -
 و.تنهيراع للوصول على تنازالت على أطراف الص  حاول الضغض أ -

 األسبنْت يٍ زْث االسزخذاو نذٍ أفشاد انذساسخ ىِ : ثْنًب كبٌ أقمّ -

 يف وجهات النظر. يطب ق اللوائح واألنظمة بشد ة على من خيتلف معأ -
 ات.الحي  مع الص راع على الل وائح التنظيمية الر مسية والص   يعتمد يف تعاملأ -

 
عبارات سبارس  (3) ، ىناك ت نافساليت تقيس أسلوب ال يةمان( أن  بُت العبارات الث  27دول رقم )يالحظ من اجل

، ، من قبل ضعيفةمن عبارات ىـذا األسلوب بدرجة  األخرىالعبارات و سبارس  ،من قبل ادلديرين ظةمتوس  بدرجة 
 بدبتوسض حسايب قدره )1.80) و )2.51)ادلديرين و قد تراوحت متوسظات عبارات ىذا األسلوب مابُت 

 . )0.73 )وباضلراف معياري قدر ب) 2.16)

 ًكبَذ أفضم ػجبسح يٍ ػجبساد ىزا األسهٌة يٍ زْث ممبسسزيب يٍ قجم أفشاد انذساسخ ىِ :  -
 أطراف الص راع. يرفع الص راع إذل جهات أعلى عندما ال يتعاون معأ -
 انذساسخ ىِ : ثْنًب كبَذ أقم ػجبسح يٍ زْث دسخخ ممبسسزيب نذٍ أفشاد  -
 مع الص راع على الل وائح التنظيمية الر مسية والصالحيات. يعتمد يف تعاملأ -

 سوف - الفرعية الثانية الفرضية -الت نافسزلور  عبارات من عبارة كل   نتائج خبصوص تسب   اليت ادلناقشة خالل من
 .ىذه الفرضية نتائج لنتيجة ربليلية نظرة بإعظاء اآلن نقوم

 أن   راسةالد   ىذه اتمن فرضي   الفرعي ة الث انية ةالفرضي   دبوتوى تتعلق واليت سابقا عرضها ت اليت جالنتائ تدل 
 أسلوب استخدام إذل سبيل الراسةالد   اليت مشلتها ساتبادلؤس   نظيميةالت   الص راعات عامل معالت   يف الفاعلة األطراف
من خالل ادلتوس ض احلسايب صلد أن و ينتمي و  .) 2.16)متوسض حسايب عام قد ر بفقد حصلت على  التنافس

 ال حياولون ربقيق العملية ىذه يف الفاعلة أن  األعضاء إذل يشَت وىذا شل ا   ] 2.33_1] :ألو لاجملال  ادلدى 
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اتية هممصلوت ديكن  مشًتكة أرضية لقناعة ادلبووثُت بوجود اآلخرين عن مصاحل الن ظر بصرفهم وأىداف الذ 
وبسب ب قل ة  ادلدير فإن   ىذا األسلوب ودبوجب راعالص   أطراف والتعاون بُت واالتفاق س للوواراستخدامها كأسا

 دبعٌت فقد يضظر  إذل رفع الص راع إذل جهات أعلى عندما ال يتعاون معو أطراف الص راع. لوالص الحي ات ادلمنوحة 
 استعمال سيتم وإال بإنائو الص راع أطراف بأمر ىذا األخَت حيث يتد خل أقوى مركز يف أعلى مسؤول تدخ ل

من  أسوء أنواع استعمال أويتم   أخرى وظائف يف ويعي نها ادلوقف عن األطراف ادلتصارعة وقد يبعد العقاب
 .العقاب
دائما مصلوة العمل  ونويضع،كثَتا بادلشاعر واحلاجات الش خصية ألطراف الص راع   ارسادلد مديرو  بعض ال يهتم  

 األوذل بالد رجة العمل اإلدارة و مصاحل االعتبار يف ينآخذ الص راع إناء على ونيرك ز  ما بقدر ، ميف سل م أولوياهت
 . األطراف أحد مصلوة أو

اتية ممصلوته ربقيق األفراد حياول األسلوب ىذا خالل ومن   ، اآلخرين عن مصاحل الن ظر بصرف موأىدافه الذ 

 احلقيقية مصادرىا على التعرف شلكن بعد وقت بأسرع التنظيمية اتالصراع إدارة األسلوب ىو ىذه من اذلدف إن  
 أرضية الكثَت من ادلديرين لوجود األسلوب ىذه يستخدم ال الص راعات، و حلسم القو ة إذل الل جوء تتضمن حيث 
 الن سبي ة والت هدئة الت جانس على لموافظةل والس عي واالتفاق ديكن استخدامها كأساس للووار مشًتكة

  .متعاونة الصراع أطراف أو حينما تكون ادلنظ مة داخل الختالفات ادلوجودةل
 تظبيق الل وائح واألنظمة بشد ة عل من خيتلف معو يف وجهات الن ظر  حياولوا دل   ونوادلالحظ أن  أغلبية ادلدير 

 راعاتالص   عامل معللت   واستعمال ال جيبنافس أو اإلجبار  تظبيق أسلوب الت   أن  ويرى الكثَت من ادلبووثُت 
 .األساليب. مجيع فشل حالة يف إال نظيمية الت  
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عبارة بشيء من  عند كل  الثة من خالل الوقوف سوف ضلاول يف ىذا العنصر اختبار صوة الفرضية الفرعية الث  
 .  الت وليل ، مث نقوم بتقدمي ربليل عام للفرضية ككل  

 .خ سخ اجلضائشّّبدلإسّثنظًِْ شاع انزّيغ انصّ ؼبيمزّيذٍ اسزخذاو أسهٌة انزّدنّت نه -ج 

 :خّْهصّشاع ػنذيب ركٌٌ ادلشكهخ قهْهخ األمهّيذٍ جتنّت ادلجسٌثني ن -5
 ة.يّ الّصراع عندما تكون المشكلة قليلة األىمّ  تجنّبهمل المبحوثين جابة إح ( يوضّ 28جدول رقم )

 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  عالمجمو 

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

28 

ذبنب الص راع أ
عندما تكون 
ادلشكلة قليلة 

 األمهية.

 521 21 20 23 24 37 ت

27.2 17.2 
% 29.6 19.2 18.4 16.0 16.8 511% 

 
ض من مستوى متوس   يعرب  عن ] 3.66_ 2.33] :الثانادلدى  من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال

ربويل االىتمام عن الصراع إذل غَته من اجملاالت أو إمهالو، أو  رباول نة شل ا يدل  على أن  أفراد العي   وىذا  ادلوافقة
 بُت األطراف ادلتصارعة استخدام احلواجز

 أن أمل على للمواجهة واجل هد الوقت تستوق ال حبيث ادلشكلة قليلة األمهية تكون حُت األسلوب ىذا يستخدمو 
   ادلبووثُت. ،ويعترب  مضيعة للوقت واجلهد وخارجا عن صالحيات الز من دبرور نفسو تلقاء من ادلوقف يتوس ن

 
 :يٌاخيخ انصّشاع ثشكم يجبششيذٍ رفبدُ ادلجسٌثني  -6

 .مواجهة الّصراع بشكل مباشر تفاديهمل المبحوثين جابة إح ( يوضّ 29جدول رقم )
 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا مادائ
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

29 

تفادى مواجهة أ
الص راع بشكل 

 مباشر.

 521 16 15 33 33 26 ت

3.26 0.69 
% 20.8 26.4 26.4 12.0 12.8 511% 
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ض من مستوى متوس   يعرب  عن ] 3.66_ 2.33] الثان:ادلدى  من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال
 . لتفادي مواجهة الصراع بظريقة مباشرةادلبووثُت دييلون شل ا يدل  على أن   ادلوافقة وىذا 

 ديكنها أطرافا أخرى ىناك أن   ونيعتقد عندمايستخدم  األسلوب ىذا إذل وقد صر ح بعض ادلديرين أن  جلوئهم
 حل عن الن امجة من الفوائد أكرب سلبي ة آثار للمواجهةأّن  ندما يشعرونم .أو عمنه أفضل الص راع الت عامل مع 

 . ة بظريقة مباشرةشكلادل
 

 :ًنيادلنبقشبد ادلفزٌزخ ثشأٌ اخلفافبد يغ ادلؼهّيذٍ جتنّت ادلجسٌثني  -7
 مين.المناقشات المفتوحة بشأن الخالفات مع المعلّ تجنّبهم المبحوثين لجابة إح ( يوضّ 30جدول رقم )

 
 رقم

 العبارة
 العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

2: 

ب ادلناقشات ذبن  أ
ادلفتوحة بشأن 
اخلالفات مع 

 مُت.ادلعل  

 521 16 14 30 30 35 ت

2.71 5.82 
% 28.0 24.0 24.0 11.2 12.8 511% 

 
ض من مستوى متوس   يعرب  عن  ]3.66_ 2.33] الثان:ادلدى   صلد انو ينتمي جملالمن خالل ادلتوسض احلسايب

 مُت.ادلناقشات ادلفتوحة بشأن اخلالفات مع ادلعل   دييلون لتجن ب شل ا يدل  على أن  ادلبووثُت ادلوافقة وىذا 
بُت ادلدير فوي ار الش  وان احلو من حيث ادلبدأ على لون من أل واالعتمادكل  منظ م يسبقو الت خظيض تعٍت  وادلناقشة 

يتسل ح  أنمن ادلهارات اليت جيب وىي  يف العملية التعليمية مُت بصفة اجيابيةادلعل  ذالك بإشراك و وىيئة التدريس 
اجلوانب وأن يكون على درجة كبَتة من دة تكشف عن قدرتو للتفاعل وامتالكو رؤية متعد   يهبا مدير ادلدرسة  فه

دلرونة يف طرح ادلشكلة.اخلربة والث قافة وا
 :ركٌٍّ ػفاقبد يغ أُ طشف يٍ األطشاف ادلزصبسػخيذٍ رفبدُ ادلجسٌثني  -8

 :تكوين عالقات مع أي طرف من األطراف المتصارعةتفاديهم المبحوثين لجابة إح ( يوضّ 31جدول رقم )

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
نحراف اال

 1 2 3 4 5 المعياري

31 

تفادى تكوين عالقات أ
مع أي طرف من 
 األطراف ادلتصارعة.

 521 16 18 25 32 34 ت

2.80 0.80 
% 27.2 25.6 20.0 14.4 12.8 511% 
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ض من مستوى متوس   يعرب  عن ] 3.66_ 2.33] الثان:ادلدى  من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال
لكي ال يكونوا طرفا  طرف من األطراف ادلتصارعة تكوين عالقات مع أي   يتفادون شل ا يدل  على أن  ادلبووثُت وافقة وىذا ادل

وقد أرجع بعض ادلبووثُت أن  انتهاجهم ذلذا األسلوب إلديانم أن  لظرف على طرف  راع وان ال يتهموا باالضلياز من أطراف الص  
بادلعل مُت أنفسهم وان   إال  الن  االحتكاك بُت ادلعل مُت واقع مفروض وان استمرار الص راعات لن يضر  الص راع سيزول دبرور الوقت 

 ادلدير الذ كي ىو من يتجن بها ألن و يف حالة انتهاء الص راع لن يكون إال ادلدير ىو اخلاسر األكرب يف حالة تبُت ضلوعو كظرف فيو.

 : شاف ادلزصبسػخ نزدذ زفاّيشكهخ انصّشاع نألطيذٍ رشك ادلجسٌثني  -9
 :مشكلة الّصراع لألطراف المتصارعة لتجد حالّ  تركهمل المبحوثين جابة إح يوضّ ( 32جدول رقم )

 

 
 يدل على مستوى متوسض من ادلوافقة  ]3,66_2.33]: ادلدى من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال

ة منهم خاص   ادلبووثُتويرى  ةصفة عام  خيدم مصلوة الفريق ب  أن ذبد األطراف ادلتصارعة حال  سبٌت  وىذا شل ا يعٍت  
 ينتمون عرقيا واجتماعيا إذل أطراف الصراعالذين ال 

(*)
أن عدم تدخ لهم أفضل من تدخ لهم يف حُت رأى آخرون  1

أن  زلاولة ادلدير تقم ص دور الوسيض قد يزيد ادلشكل تعقيدا لعدم إدراكو خللفية الص راع سواء كان عقديا أو 
ىو أسلوب فيو من االجيابيات الكثَت  ادلتصارعة لتجد حال   األطرافترك  أن  الكثَت من ادلبووثُت ى فَت  اجتماعيا. 
(**)ادلناخ السليم للتفاىم والتعاون إجيادومن مث على ربديد ادلشكل وأسبابو  األقدرادلتصارعة ىي  فاألطراف

2. 

 :فكري فْيبفْب نهزًّقزب كب جيذًاقضبّب انصّشاع ززَّ  زمّ زأخْميذٍ قْبو ادلجسٌثني ث -11
 :فكير فيهاوقتا كافيا للتّ  يجدواقضايا الّصراع حّتى  حلّ  تأجيلقيامهم بالمبحوثين لجابة إح ( يوضّ 33جدول رقم )

                                                 

11
 

 دبقر ادلدرسة (9:30)على الساعة  2013 أفريل18يوم   بأدرار مدرسة العقيد لظفي قابلة مع مدير م-(*)

2
 

.دبقر ادلدرسة (20:30)على الساعة  2013 أفريل13يوم   بأدرار  مدرسة عائشة أم ادلؤمنُتقابلة مع مدير م-(**)  

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
 المجموع

المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

32 

ترك مشكلة الص راع أ
تصارعة لألطراف ادل

 .لتجد حال  

 521 14 19 28 36 28 ت

2.69 0.78 
% 22.4 28.8 22.4 15.2 11.2 511% 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

33 

 ل حل  قوم بتأجيأ    
جد أقضايا الص راع حىت  

 وقتا كافيا للتفكَت فيها

 521 9 16 32 35 33 ت

2.77 0.60 % 26.4 28.0 25.6 12.8 7.2 511% 
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 يدل على مستوى متوسض من ادلوافقة  ]3,66_2.33]: ادلدى من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال
الن الزمن أحيانا يكون لو أثر حاسم يف ازباذ  .راعمع أطراف الص  عظاء مزيد من الوقت للتشاور إ وىذا شل ا يعٍت 

 احلل.
 أن ديكنوقتا كافيا للتفكَت فيها  جيدوا قضايا الص راع حىت   ل حل  تأجيأسلوب  أن   بعض ادلبووثُت  أوضح قدو  

وي ت فكَتلل كافية زمني ة فًتات إذلون فيها حيتاج اليت احلاالت تلك سيما ، اجيابي ة نتائج ذلا يكون  ، والعقالني ة والًت 
 بُت الت فاعل يتم   وىنا وتقليب اآلمر على مجيع وجوىو. الص راع حدوث إذل اليت أد ت األمور يف الن ظر وإعادة

(*)زلدودة بصورة ادلتصارعة األطراف
1. 

 
 .طشف ًب دلٌقف كمًّرفيّرؼبطفب  ٍّشاع يظيشذح يغ مجْغ أطشاف انصّػهَ انؼفاقخ اجلّْ يذٍ حمبًنخ ادلجسٌثني احملبفظخ -11

ين راع مظهر دة مع جميع أطراف الصّ على العالقة الجيّ  المحافظة محاولتهمالمبحوثين لجابة إح ( يوضّ 34جدول رقم )
 :طرف ما لموقف كلّ تعاطفا وتفهّ 

 

 
 توسض من موافقةيدل على مستوى م ] 3,66_2.33]: ادلدى من خالل ادلتوسض احلسايب صلد انو ينتمي جملال

 ما دلوقف كل  تعاطفا وتفه   ينراع مظهر دة مع مجيع أطراف الص  على العالقة اجلي   احملافظة ادلبووثُت حول زلاولتهم
 .طرف

ىو موقف تعبَتي حركي قائم بُت طرفُت أو أكثر حول قضية من القضايا يتم من خاللو عرض  وىذا األسلوب 
لنظر واستخدام كافة أساليب اإلقناع للوفاظ على ادلصاحل القائمة أو وتبادل وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات ا

للوصول على منفعة جديدة بإجبار اخلصم بالقيام بعمل معُت أو االمتناع عن عمل معُت يف إطار عالقة 
 .االرتباط بُت أطراف العملية التفاوضية ذباه أنفسهم أو ذباه الغَت

 

                                                 

1 
 .دبقر ادلدرسة (19:30)على الساعة  2013 أفريل07يوم   بأدرار   ابن باديس مدرسة  يرقابلة مع مدم(*)

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

34 

حاول احملافظة على أ
دة مع مجيع العالقة اجلي  

راع مظهرا أطراف الص  
ما دلوقف  تعاطفا وتفه  

 طرف  كل  

 521 10 16 34 32 33 ت

27.. 17.1 

% 26.4 25.6 27.2 12.8 8.0 511% 
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 :ٌاقف قذ رإدُ ئىل خذلاختبر ي ػهَ رفايفادلجسٌثني  ػًميذٍ  -12
 اتخاذ مواقف قد تؤدي إلى جدل عملهم على تالفيل المبحوثين جابة إح ( يوضّ 35جدول رقم )

 

رقم 
 العبارة العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
المتوّسط  المجموع

 الحسابي
االنحراف 
 1 2 3 4 5 المعياري

35 

تالىف ازباذ أ  
مواقف قد تؤدي 

 إذل جدل

 521 10 14 30 37 34 ت

2.85 0.60 
% 27.2 29.6 24.0 11.2 8.0 %511 

 
 يدل على مستوى متوسض من ادلوافقة  ]3,66_2.33]: ادلدى و ينتمي جملالن  أمن خالل ادلتوسض احلسايب صلد 

هبا تزو د يقدرة عن م ،وىذا يعرب   تالىف ازباذ مواقف قد تؤدي إذل جدليعملون على  ادلبووثُتأن   وىذا شل ا يعٍت 
 حسب ل أم  من خالل الت   ، يف ازباذ القرارات األمثلإذل اخليار  الوصولاخليارات والبدائل، مث  دبعرفة ادلدير

 .من ادلتاحبات ادلوقف، ويف حدود الز  روف احمليظة وحسب متظل  الظ  
فع وادلفيد يف ادلدى القريب واألفضل ليكون لو األثر النا األمثلإذًا فالقرار الذي نتودث عنو ىو كيف زبتار 

 .وادلدى البعيد
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 رقْْى يذٍ اسزخذاو ادلجسٌثني ألسهٌة انزّنبفس نهزّؼبيم يغ انصّشاع انزّنظًِْ   يف ادلإسّسخ اجلضائشّّخ : -

 تبطات الحسابية واالنحراف المعياري والرّ سب المئوية والمتوسّ كرارات والنّ التّ ( يوّضح  36الجدول رقم ) 
 استخدام ألسلوب الّتجّنب بمدىقة إلجابة المبحوثين على العبارات المتعلّ 

 طات الحسابية.مرتبة تنازلياً حسب المتوسّ  المؤّسسة الجزائريّةبللّتعامل مع الّصراع التّنظيمي 

           

رقم 
 العبارات العبارة

 
 أبدا نادرا احيانا غالبا دائما

 المجموع
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

5 4 3 2 1 

2 
تفادى مواجهة الص راع بشكل أ

 مباشر.
 521 16 15 33 33 26 ت

 الأول 0.69 3.26
% 20.8 26.4 26.4 12.0 12.8 511% 

1 
تالىف ازباذ مواقف قد تؤدي إذل أ  

 جدل
 521 10 14 30 37 34 ت

 الثاين 0.60 2.85
% 27.2 29.6 24.0 11.2 8.0 511% 

7 
تفادى تكوين عالقات مع أي أ

 طرف من األطراف ادلتصارعة.
 521 16 18 25 32 34 ت

 الثالث 0.80 2.80
% 27.2 25.6 20.0 14.4 12.8 511% 

6 
قوم بتأجيل قضايا الص راع حىت  أ    

 جد وقتا كافيا للتفكَت فيهاأ
 521 9 16 32 35 33 ت

 الرابع 0.60 2.77
% 26.4 28.0 25.6 12.8 7.2 511% 

4 
ذبنب الص راع عندما تكون ادلشكلة أ

 قليلة األمهية.
 521 21 20 23 24 37 ت

 اخلامس 0.84 2.74
% 29.6 19.2 18.4 16.0 16.8 511% 

3 
ذبنب ادلناقشات ادلفتوحة بشأن أ

 اخلالفات مع ادلعلمُت.
 521 16 14 30 30 35 ت

 السادس 17.2 27.5
% 28.0 24.0 24.0 11.2 12.8 511% 

2 
ترك مشكلة الص راع لألطراف أ

 .ادلتصارعة لتجد حال  
 521 14 19 28 36 28 ت

 السابع 0.78 2.69
% 22.4 28.8 22.4 15.2 11.2 511% 

5 
حاول احملافظة على العالقة اجليدة أ

مع مجيع أطراف الصراع مظهرا 
 تعاطفا وتفهما دلوقف كل طرف 

 521 10 16 34 32 33 ت

2.68 0.60 
 الثامن

 % 26.4 25.6 27.2 12.8 8.0 511% 

 0.72 2.81  ادلزٌسّط احلسبثِ انؼبو نهًسٌس
  

    

 السابع
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 ر  ض حسايب عام قدمتوس   على ، حصلت التجن بأن العبارات اليت تقيس أسلوب  (36)يتبُت من اجلدول رقم 
: الث انخالل ادلتوس ض احلسايب صلد أن و ينتمي جملال  ادلدى ،ومن  )0.72)ب وبانحراف معياري قّدر  )2.81)ب

 الّتجّنبأسلوب من ادلوافقة ألفراد عينة الد راسة يف استخدامهم  متوس ضوىو يدل  على مستوى ]3,66_2.33]
 نظيمي.راع التّ عامل مع الصّ للتّ 

 اسخ ىِ : سً كبٌ أفضم األسبنْت يٍ زْث ادلًبسسخ يٍ قجم أفشاد انذّ -
 تفادى مواجهة الص راع بشكل مباشر.أ -
 .تالىف ازباذ مواقف قد تؤدي إذل جدلأ   -
 تفادى تكوين عالقات مع أي طرف من األطراف ادلتصارعة.أ -

 األسبنْت يٍ زْث االسزخذاو نذٍ أفشاد انذساسخ ىِ : ثْنًب كبٌ أقمّ -

 ترك مشكلة الص راع لألطراف ادلتصارعة لتجد حال.أ -
 فظة على العالقة اجليدة مع مجيع أطراف الصراع مظهرا تعاطفا وتفهما دلوقف كل طرف حاول احملاأ -

سبارس  ةعبار  (1)، ىناك ت نافساليت تقيس أسلوب ال يةمانأن  بُت العبارات الث   ( 36) يالحظ من اجلدول رقم 
، من قبل متوس ظةدرجة من عبارات ىـذا األسلوب ب العبارات األخرىو سبارس  ،من قبل ادلديرين عاليةبدرجة 

 بحسايب قدره  توسضدب) 2.68(و ) 3.26 (ادلديرين و قد تراوحت متوسظات عبارات ىذا األسلوب مابُت
 )0.72 (وباضلراف معياري قد ر ب) 2.81)

 ًكبَذ أفضم ػجبسح يٍ ػجبساد ىزا األسهٌة يٍ زْث ممبسسزيب يٍ قجم أفشاد انذساسخ ىِ :  -
 مباشر. تفادى مواجهة الص راع بشكلأ -
 .راعضع مصلوة العمل يف سل م األولويات يف سبيل إجياد حلول للص  أ -
 ثْنًب كبَذ أقم ػجبسح يٍ زْث دسخخ ممبسسزيب نذٍ أفشاد انذساسخ ىِ :  -
  .طرف ما دلوقف كل  راع مظهرا تعاطفا وتفه  حاول احملافظة على العالقة اجليدة مع مجيع أطراف الص  أ -

 سوف -الثالثةالفرعية  الفرضية -جن بالت  زلور  عبارات من عبارة كل   نتائج خبصوص تسب   اليت ادلناقشة خالل من
 .ىذه الفرضية نتائج لنتيجة ربليلية نظرة بإعظاء اآلن نقوم

 أن   راسةالد   ىذه اتمن فرضي   الثالثةالفرعي ة  ةالفرضي   دبوتوى تتعلق واليت سابقا عرضها ت اليت النتائج تدل 
 أسلوب استخدام إذل سبيل راسةالد   اليت مشلتها ساتبادلؤس   نظيميةالت   الص راعات عامل معالت   يف الفاعلة األطراف
  دصلمن خالل ادلتوس ض احلسايب صلد أن و و . ) 2.81(ض حسايب عام قد ر بمتوس  فقد حصلت على  الت جن ب
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االنسواب من  ُت يستخدمون أسلوب ادلبووثأن   إذل يشَت وىذا شل ا ] 3,66_2.33]: لث اناجملال  ادلدى  يينتم
ا مع الظ رف اآلخر  يتجنبوهأو الص راع  ، أو الفصل بُت األطراف ادلتنازعةطريق الت أجيل أو الت جاىل  تنتهجوأن 

 يكون كأنديكن الل جوء إليو  إال  ان و رغم إن ىذا ادلوقف يؤد ي إذل إحداث نتائج سلبي ة على ربقيق األىداف و 
ويعٍت أيضا إمهال الفرد دلصاحلو .الص راع أفضل من ادلدير مثل احد ادلرؤوسُتم الت عامل مع ىناك آخرون ديكنه

 .راع عارض أو الص  ب  نقاط الت  ومصاحل اآلخرين بتفادي أو ذبن  
 شعور انتشار منع وحياول ، مةادلنظ   داخل لالختالفات ادلوجودة النسبية هدئةوالت   جانسالت   على احملافظة أو زلاولتو

 يف معينة مواقف ذباىلهم إمهاذلم أوب ادلديرين عندأيضا  ذلك يتضح و.ادلرؤوسُت لدى اإلحباط أو لغضبا
و هبذا أن  ا منو مباشرة ضن   ادلرؤوسُت اخلالفية وادلسائل اليت سبس   األموربو احلديث عن تجن  ك الصراع التعامل مع

زيد من احتماالت ادلقاومة تالغضب و  تغذية دلشاعرقة يف احلقي ي، ى منظ متوىدوءا يف  و ق استقرارفادي حيق  الت  
يف بعض احلاالت يقف موقف  أو فرص التنفيس،وهبذا فهو يتفادى الص راع مباشرة إتاحةراع بسبب عدم والص  

 ادلتف رج  بًتك األطراف ادلتصارعة ذبد حال  وذلك بتفادي تكوين عالقات مع األطراف ادلتصارعة.
 أفضل الص راع الت عامل مع  ديكنها أطرافا أخرى ىناك أن   يعتقد عندما األسلوب ىذا إذل اللجوء يفضل ادلدير و

القرار خلوفو من عدم تقب لو من طرف ادلعلمُت أو لعدم توافر حقائق ومعظيات حل  ازباذبعدم  يؤج لوأو  منو
)ادلوضوع نقظة اخلالف

*
).1 

 ظروف معينة ربت يستمر أن على الص راع ، ابأسب عن الت غاضي عام ة بصفة ويتضم ن ىذا األسلوب أيضا 
 .،المحدود التفاعلو اإلىمال ك أساليب، عدة بإتباع وزلكومة

  
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
(

*
 .دبقر ادلدرسة (صباحا10) على الساعة  2013ماي  09بأدرار يوم  االنتفاضةقابلة مع مدير مدرسة م -(
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 األسهٌة انسّبئذ يف انزّؼبيم يغ انصّشاع انزّنظًِْ ثبدلإسّسخ اجلضائشّخ. -ثبنثب

ؼبيم يغ انصّشاع انزّنظًِْ ثبدلإسّسخ انفشضّْخ انفشػّْخ انثّبَْخ يفبدىب: ّؼزرب انزّؼبًٌ األسهٌة انسّبئذ  نهزّ - (2

 اجلضائشّّخ .

التعامل مع  أساليبعبارات  لجميع المعيارية االنحرافات و الحسابية المتوسطات نيبيّ (37) رقم الجدول
 الّصراع التنظيمي

 
رقم 
ّسط الحسابيالمتو  األسلوب العبارة  الترتيب االنحراف المعياري 

 01 0.66 3.95 الّتعاون          01

 02 0.59 3.85 الّتعاون 02

 03 0.60 3.79 الّتعاون 03

 04 0.60 3.78 الّتعاون 04

 05 0.65 3.68 الّتعاون 05

 06 .0.6 3..3 الّتعاون 06

 07 0.60 3.67 الّتعاون 07

 08 0.66 3.55 الّتعاون 08

 األولى 0.63 3.74 ادلزٌسّط احلسبثِ انؼبو نفقشاد انزّؼبًٌ

 09 0.69 3.26 التجّنب 09

 10 0.60 2.85 التجّنب 10

 11 0.80 2.80 التجّنب 11

 12 0.60 2.77 التجّنب 12

 13 0.84 2.74 التجّنب 13

 14 06.1 1632 التجّنب 14

 15 0.78 2.69 التجّنب 15

 16 0.60 2.68 التجّنب 16

 الثّانية 0.72 2.81 ادلزٌسّط احلسبثِ انؼبو نهفقشاد انزّدنّت

 17 0.8 2.51 فسالّتنا 17
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 18 0.66 2.32 الّتنافس 18

 19 0.6 2.30 الّتنافس 19

 20 0.81 2.17 الّتنافس 20

 21 0.78 2.16 الّتنافس 21

 22 0.79 2.10 الّتنافس 22

 23 0.81 1.96 الّتنافس 23

 24 0.6 1.80 الّتنافس 24

 الثّالثة 0.73 2.16 ادلزٌسّط احلسبثِ انؼبو نفقشاد انزّنبفس

 
 عملية التعامل مع يف استخداما األساليب أكثر عدي عاونالت   أسلوبنستنتج أن   (37)من خالل اجلدول رقم 

 فأسلوبومنو ( 0.80وباضلراف معياري قدره)( 1.80ب)  قدر حسايب دبتوسض ذلك و ، التنظيمية الصراعات
مفادىا: يعترب الت عاون األسلوب الس ائد  للت عامل ليت افالفرضي ة الفرعي ة الث انية  وبالتارلائد .األسلوب الس  ىو  الت عاون

 .زلق قةمع الص راع الت نظيمي بادلؤس سة اجلزائري ة 
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  ًينبقشزيب ساسخَزبئح انذّ - ساثؼب
عامل مع الّصراع التّ  ساليبأل المعيارية االنحرافات و ةالحسابيّ  طاتالمتوسّ  نيبيّ ( 38)رقم  الجدول

 نظيميالتّ 
 انشّرجخ االحنشاف ادلؼْبسُ انؼبو نهًسٌس ادلزٌسّط احلسبثِ انؼبو نهًسٌس األسهٌة انشقى

 األًىل 0.63 3.74 انزّؼبًٌ 01

 انثّبَْخ 0.72 2.81 انزّدنّت 02

 انثّبنثخ 17.0 .265 انزّنبفس 03
 

   : يلي ما نالحظ نظيميراع الت  الص   عامل معأساليب الت   الذي يوض ح( 38) رقم اجلدول خالل من
 عاونالت   أسلوب عبارات بُت من كانت ادلمارسة درجة حيث من عبارة أعلى فإن   ككل ادلقياس لعبارات سبةبالن   
 بُت ما ظاهتامتوس   تتراوح و عالية درجة على(8) عددىا والبالغ عاونالت   أسلوب عبارات مجيع حصلت حيث ،
 يف ادلديرين قبل من عالية بدرجة سبارس عاونالت   أسلوب عبارات  مجيع أن   على يدل   شلا (3.55)و  (3.95)

 . كبَتةبدرجة ادلمارس األسلوب ىو عاونالت   أسلوب ، ومنو فإن  االبتدائية بوالية أدرار ادلدارس
 ترتيبو كان الذي و ، نافسالت   أسلوب عبارات بُت من كانت ادلمارسة درجة حيث من عبارة اقل   اأم           

 . راسةالد   حبثتها اليت  نظيميالت   راعالص   عامل معالت   أساليب بترتي يف األخَت
 مع عاونبالت   اىتماما أكثراالبتدائية بوالية أدرار  ادلدارس مديري أن   يالحظ ، عاونالت   بأسلوب قيتعل   فيما -

فة أسباب الص راع مع  عر م وحياولونالر سالة ادلشًتكة واألىداف العالية".فكرة "وأكثر اىتماما بتعزيز  راعالص   أطراف
وبسعيهم وإديانم أطراف الص راع إذل مناقشة اخلالفات ادلوجودة بينهم بصراحة ووضوح.، بدفعهم كافة ادلتصارعُت

 راع ديكن أن يؤد ي إذل نتائج أفضل جلميع األطراف.الص   حل   بأن  
 من اجلميع يكسب أسلوب كونو عاونالت   أسلوب تعزيزعلى  بأدرار وقد أمجع غالبية مديرو ادلدارس االبتدائية -

 األىداف وضع يف ادلدرسة أفراد مجيع إشراك طريق عن تائج االجيابيةويساىم يف ربقيق العديد من الن   استخدامو
 والعمل على خلق الرغبة للعمل..ووضوح شفافية بكل   معها عاملوالت   ، واليومية هريةوالش   نويةالس   واخلظض

 )*(  1غالبية ادلديرين يرجع الس بب الرئيسي يف اذباه -
 يتمت ع كون ىذا األسلوب  إذل استخدام أسلوب التعاون  1

 بادلشاركة األخرى األطراف التزام على احلصول ذلمزبو  االبتدائية وذلم خربة كبَتة  ادلدارس مديري من كبَت عدد بو
 أحدا. اليت ال زبدم ضر ةادلالذي خيدم ادلنظ مة بعيدا عن الصراعات  القرار ازباذ يف

                                                 
1

 مقابالت عد ة أجريت مع كثَت من ادلديرين بوالية أدرار )*( 
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اليت  األساليبمدراء ادلدارس االبتدائية كونو يعترب أسهل بذلك  ح كما صر    األوذليف ادلرتبة  عاونأسلوب التّ وجاء 
ادلستند على  األسلوبتظبيق ىذا  أن  ظيمية داخل ادلدارس ، ويرون راعات التن  ة الص  ديكن تظبيقها لتخفيف حد  

 ألفرادىاويتيح  ويقضي على دوران العمل، مةبوي داخل ادلنظ  فريق الًت  حيافظ على استقرار ال أنادلشاركة من شأنو 
أن  تظبيق أسلوب الت عاون من شأنو العمل  أيضا األمد. يف حُت رأى آخرونسة طويلة ربقيق مشاريع ادلؤس   إمكانية

 لتتوص   ما مع تيجةالن   ىذه فقتت   حيثوذبن ب الصراعات فيما بينهم،   على احملافظة على سباسك الفريق الًت بوي 
 التنظيمية ىو أسلوب الص راعات الت عامل مع يف ادلتب عة أبرز األساليب أن   على الد راسات رلمل فقت عليو ات  و 

 ،ودراسة(1995)، دراسة زايد (1997)، دراسة الش ريف  (2006)العتييب  من كل   كدراسة ، الت عاون
 (.1998) ليونارد ، دراسة (1994) بارسونز ،دراسة  (2000)ىنكن ،سيستون و دي،  دراسة (1998)اجلندي

 
برفع الص راع إذل  ونيهتم  االبتدائية بوالية أدرار  ادلدارس مديري بعض أن   يالحظ ، نافسالتّ  ألسلوب سبةبالن   -

.وجيعلون من  أولوياهتممصلوة العمل يف سل م  وجيعلونجهات أعلى عندما ال يتعاون معهم أطراف الص راع.
 .راعللوصول على تنازالت تنهي الص  مظية راع على أطراف الص   الضغض

 شلا ، [1.80و 2.51]مابُت  حسابية ظاتمتوس   على نافسالت   استخدام أسلوب مفردات معظم حصول يالحظ و
 ضعيفة – األسلوب ذلذا بأدرار االبتدائية ادلدارس مديري شلارسة أن   على يدل  

 
مواجهة الص راع  ونتفادي االبتدائية بوالية أدرار ادلدارس مديري بعض أن   يالحظ ، بجن  الت   ألسلوب بالنسبة-

طرف من  تكوين عالقات مع أي  أيضا  نو تفادوي ي إذل جدلازباذ مواقف قد تؤد   تالفونوي بشكل مباشر
 األطراف ادلتصارعة.

 تًتاوح ظةمتوس   حسابية ظاتمتوس   على(8) عددىا و بجنّ التّ  أسلوب عبارات مجيع حصول من ذلك ضحيت   و
 جاءت األسلوب ذلذااالبتدائية بوالية أدرار  ادلدارس مديري شلارسة أن   على يدل شلا [2.81و  3.26]بُت ما

 التعاون. أسلوب بعد الثانية ادلرتبة يف التجنب أسلوب يأيت حيث ، ظةمتوس   بدرجة
 

 نستنتج إذن :
 األساليب و مجيع يستخدمون ادلديرين وأن   ، استخداما األساليب أكثر ىو الت عاون األسلوب أن   راسةالد  رأت  -

 .ينادلدير  قبل من ات متباينةبدرج تستخدم وادلنافسة بجن  والت   الت عاون أساليب أن  
 من العديد أساسي  يف ربقيق بشكل يساىم التن ظيمي الص راع عامل معللت   الت عاون ادلدرسة ألسلوب  مدير إتباع -

 ية.اإلجياب النت ائج
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  بد :ٌصّْانزّ – يسب خب
 :باآليت إمجاذلا ديكن واليت اتوصي  الت   بعض تقدمي باحثلل ديكن راسةالد   إليها لتتوص   اليت النتائج ضوء يف
   ادلدارس يف  عاون من بُت األساليب األخرى استخدام أسلوب الت  ق راسة خبصوص  تفو  انسجاما مع نتائج الد

ترسيخ مفاىيم وأسس  ية يف أمه   عاون  دلا لو من تشجيع األسلوب الت  ضرورة  , يرى الباحثاالبتدائية بوالية أدرار 
أفراد العالقات ادلتبادلة بُت  على إقامةعاون يساعد الت   إذمن فوائد كبَتة   األسلوبدلا ذلذا  و عمل الفريق الواحد

 . نظيمالت  
   ظيمي وذلك بإجراءراع التن  عامل مع الص  بأساليب الت  راسة اخلاص الد   إطارُت لتوسيع دعوة الباحثُت وادلهتم 

يف -ادليدانية الدراسات ةلقل   ذلك نظرا و سلتلفة قظاعات يف و أخرى زوايا من ادلوضوع حول راساتالد   من ادلزيد
 .نظيميالت   لوكالس   رلال يف ادلوضوع ىذا أمهية تربز اليت و-حدود علمنا

 وتعريفهم أسلوب، سلبيات كل   و دلزايا و ادلختلفة نظيميالت   عرا الص   عامل معالت   ألساليب العاملُت فهم تعميق 
 األسلوب ادلناسب. استخدام فيها ديكن اليت نظيميةالت   روفالظ   و باحلاالت

 من رضا كل   تنال وأن ادلسظ رة، واألىداف ادلبذولة اجلهود مستوى يف النتائج ىذه تكون أن الباحثيأمل  أخَتا  
 والوطن. باألم ة  والر قي يالعلم البوث تظوير يهم و
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 خاتمة:
هي أساليب الّتعامل مع الّصراع التنظيمي  ما–ه مفاد حموري تساؤل من راسةالد   ىذه انطلقت                  

 بالمدارس االبتدائية بأدرار من وجهة نظر مديري المدارس االبتدائّية ؟
لص راع التنظيمي يف الت عرف على أساليب الت عامل مع ا هاأه   أىداف ةعد   حتقيق إىل هتدف راسةالد   وكانت

 معرفة أبرز األساليب املستخدمة من طرف مديري   املدارس االبتدائية بأدرار.و  املؤسسة اجلزائرية
سة نظيمي  في المؤسّ راع التّ عامل مع الصّ التّ  يتّم  حمتواىا " كان ةأساسي   فرضية وضع ت   الغرض وهلذا     

  انترتبط تانفرعي تانفرضي  وضع ت ولقد ،افس ، الّتجّنب (وفق ثالث أساليب ) الّتعاون ،الّتنة الجزائريّ 
 . سة اجلزائريةنظيمي يف املؤس  راع الت  عامل مع الص  األساليب املقرتحة للت  ب

عامل للتّ  لمختلف أساليب ) الّتعاون، الّتنافس ، الّتجّنب( هناك استخدام :األوىل اجلزئية ةالفرضي   فكانت -
 ة .سة الجزائريّ لمؤسّ نظيمي في امع الّصراع التّ 

نظيمي عامل مع الّصراع التّ لتّ في ا ائدالسّ  يعتبر الّتعاون األسلوب :حمتواىا فكانت اجلزئي ة الث انية الفرضية أما-
 ة .سة الجزائريّ في المؤسّ 

أساليب الّتعامل مع الّصراع التنظيمي بالمدارس  عن الكشف فعال ت   حيث أىدافها الدراسة حققت ولقد    
 ةالفرضي   صدق راسةالد   أثبتت حيث ،راسةالد   جمال بتدائية بأدرار من وجهة نظر مديري المدارس االبتدائّيةاال

مختلف أساليب ) الّتعاون، الّتنافس ،  استخدام  تثبت املختلفة اجلداول يف الواردة تائجالن   جاءت حيث األوىل
 .من طرف المديرين.ة سة الجزائريّ نظيمي في المؤسّ عامل مع الّصراع التّ للتّ  الّتجّنب(

عامل مع لتّ في ا الّتعاون يعتبر األسلوب الّسائد أن   واليت مفادىا انيةالث   اجلزئي ة ةالفرضي   صدق إثبات ت كما    
 ة .سة الجزائريّ نظيمي في المؤسّ الّصراع التّ 

عامل مع التّ  يتّم  "حمتواىا  كان ة واليتلعام  الفرضية ا ميكن القول أن   ابقةالس   البيانات يف ورد ام   انطالقا و وهلذا
 قت .قد حتق  ، وفق ثالث أساليب ) الّتعاون ،الّتنافس ، الّتجّنب (ة سة الجزائريّ نظيمي  في المؤسّ راع التّ الصّ 
 اجلدول يف خصمل   ىو كما و ككل   الدراسة فرضيات لنتائج بالنسبة سابقا مناقشتو و عرضو ت ما خالل من

 التعامل مع الص راع التنظيمي. أساليب جلميع املعيارية االحنرافات و احلسابية وضح املتوسطاتالذي ي (83)
 نستنج مايلي :فإن نا  

الثة لثّ ااألساليب  راسةالدّ  شملتها التي ساتبالمؤسّ  التنظيمي الصراع للتعامل مع  المديرون ستخدمي -
 .التنافس التجنب، :التعاون، اليةالتّ 
 ة.سة الجزائريّ نظيمي في المؤسّ مع الّصراع التّ عامل ائد  في التّ األسلوب السّ عاون يعتبر التّ -
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 . 1994، ،7جدة ،مج االقتصاد واإلدارة ،رلّلة جامعة ادللك عبد العزيز،" ، سعود بن زلمد الّنمر ،"الّصراع التّنظيمي: عواملو وطرؽ إدارتو .7
 و اجيابية الّصرّاع: اعلّية اإلدارة وحّدة شاكر جار اهلل اخلشايل، ،"اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي، وأثرىا على إحساس العاملني بف .8

 ، 7، عمّاف، األردف، مجاجملّلة األردنية للعلـو الّتطبيقّيةدراسة ميدانية يف عيّنة من الّشركات الّصناعّية يف األردف"،
 .2004،  1ع

 داخل الّنظاـ الرّتبوي"،  والّتغيري الرّتبوي عادؿ السّيد اجلندي، "اسرتاتيجيات إدارة الّصراع التّنظيمي ودروىا يف إحداث عملية الّتطوير .9
 .1998، 2، ج 22، مكتبػة زىراء الشرؽ، القاىرة، ع رلّلة كّلية الرّتبية

 ،34لرياض، مج ا، رلّلة اإلدارة العاّمةعادؿ زلمد زايد ،"اسرتاتيجيات إدارة الّصراع التنظيمي يف دولة اإلمارات العربّية ادلّتحدة" ، .10
 .1995، 4ع 

 جامعة ادللك سعود،كلية العلـو اإلدارية، ،رلّلة جامعة ادللك سعودفي راشد، "مفهـو الّصراع التّنظيمي : ادلفاىيم واسرتاتيجيّات إدارتو" ، لط.11
 9،1997الرياض، مج  

 ، يةرللة العلـو االجتماعّية واإلنساناالجتاه ادلاركسي يف دراسة ادلنّظمة :قراءة نقديّة"،  إسهاماتلعلى بوكميش،".12
 .2012، 27جامعة باتنة، اجلزائر،ع

  1990عودية ،ياض ،السّ الرّ ،68،العدد رلّلة اإلدارة العاّمةامل ،"التوتّر التنظيمي :مفاىيمو، أسبابو ، واسرتاتيجيات إدارتو"، مؤيد السّ .13
 جامعة باتنة،، عّية واإلنسانّيةرلّلة العلـو االجتمايوسف سعدوف، "الّتحليل الّسوسيولوجي جلماعات ادلصلحة يف التّنظيمات"، .14

 .2005، 12ع 
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 الرسائل اجلامعية : -د      

        عالقة المناخ التّنظيمي بأسلوب إدارة الّصراع في المدارس الثّانوية الجزائرية العاّمة : دراسة ميدانية بثانويات والية بومجعة نقبيل،  .1
س وعلـو الرتبية ،كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، ،جامع احلاج خلضر،باتنة، اجلزائر ،رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم علم النف المسيلة

،2009 . 
، رسالة   إدارة الّصراع التّنظيمي لدى مديري المدارس الثّانوية للبنات في المملكة العربّية الّسعوديةالقصيمي ، خليل إبراىيم  .2

 .2008البحرين ، دكتوراه غري منشورة ، اجلامعة اخلليجية ، مملكة 
  ، مذكرة مكّملة  إشكالية الّصدق اإلمبريقي ألطروحات ميشال كروزييه : دراسة ميدانية بمؤسسة نفطال بسكيكدةروابح وىيبة ،  .3

 2007لنيل شهادة ادلاجستري يف تنمية ادلوارد البشرية، قسم علم االجتماع و الدميوغرافيا ،جامعة منتوري، قسنطينة، ،
 ،أطروحة دكتوراه  الفلسفة تصور مقترح-إدارة الّصراع التّنظيمي في المدارس الثّانوية بالمملكة العربية الّسعوديةة ، ماف الّنمليسل .4

 2007يف اإلدارة الرتّبوية ، قسم اإلدارة الرتّبوية كلّية الرتّبية، جامعة ادللك سعود ،
عها دراسة مسحية لوجهات نظر ضّباط المديريّة العاّمة للجوازات الّصراعات التّنظيمية وأساليب الّتعامل مطارؽ موسى العتييب ،  .5

 .2006،رسالة ماجستري غري منشورة، قسم العلـو اإلدارية جامعة نايف للعلـو األمنّية، الرّياض ،بمدينة الّرياض
 العربية ادلملكة القرى، أـ جامعة ،ورةمنش ماجستري رسالة ،الطّائف بمدينة الثّانوية المدارس في الّصراع إدارة الزىراين، أمحد اهلل عبد .6

 .1999السعودية، 

العالقات الصناعية في مجتمع المصنع :دراسة سوسيولوجية للعالقة بين الصراع الصناعي والتسيير االشتراكي علي غريب،  .7
   .1989ىرة، ،أطروحة دكتوراه  يف علم االجتماع، منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة القاللمؤسسات بالشرق الجزائري

، رسالة ماجستري يف علم اجتماع الصراع العمالي نظريات تطبيقية في العالم مع دراسة حالة الجزائرفاطمة الزىراء براحيل ،  .8
 .  1993, التنظيم، غري منشورة، قسم  علم االجتماع،كلّية العلـو اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة اجلزائر

ال التنظيمي وعالقته بأسلوب إدارة الصراع كما يدركها منسوبوا  إدارة التربية والتعليم للبنات االتصفاطمة علياف السفياين ،  .9
، رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلّية الرتبية، جامعة أـ القرى ، ادلملكة العربية السعودية ، .  بمحافظة جدة

2009.    
، رسالة ماجستري منشورة ، مركز دار الكتاب األكادميي ، 1،ط  إدارة الّصراع في المؤّسسات الّتربوية ،ليلى عبد احلميد قطيشات  .10

 .2006عّماف ، األردف ،
، رسالة دراسة وتحليل إدارة الّصراع التّنظيمي في مديريات الّتربية والّتعليم في محافظة الخليلزلمد فراس شاىر العويوي،  .11

 .2013إدارة األعماؿ ،كّلّية الّدراسات العليا، جامعة اخلليل، فلسطني ،ماجستري غري منشورة،قسم 
أساليب إدارة الّصراع التّنظيمي لدى مديري المدارس الثّانوية الحكومّية بمدينة مّكة المكّرمة وعالقتها ،زلمد مهدي اخلالدي  .12

 .2008قسم اإلدارة الرّتبوية والّتخطيط،كلية الرتبية،،رسالة ماجستري غري منشورة ، بالّروح المعنويّة للمعّلمين من وجهة نظرهم
،رسالة ماجستري غري  إدارة الصراع التنظيمي في المدارس االبتدائية للبنات بمدينة الرياض، تصور مقترحمنرية نايف العتييب ،  .13

 .2007منشورة ،قسم اإلدارة الرتبوية،كلّية الرتبية ،جامعة ادللك سعود، الرّياض،
، أطروحة دكتوراه  يف الّصراع التّنظيمي وفعالية الّتسيير اإلداري دراسة حالة الجماعات المحلّية لوالية الجزائر،  يناصر قاسيم .14

 .  2005, علم اجتماع التّنظيم، غري منشورة، قسم  علم االجتماع،كلّية العلـو اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة اجلزائر
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 الّنصوص القانونية : -د 

ادلعّدؿ وادلتّمم للمرسـو  2012ماي  29ادلؤرّخ يف  240-12الفقرة األوىل من ادلرسـو التنفيذي رقم  4مكرر  140 ادلاّدة  رقم .1
وادلتضّمن القانوف األساسي اخلاص  بادلوظّفني ادلنتمني  لألسالؾ اخلاّصة  2008أكتوبر  11ادلؤرّخ يف  315-08التنفيذي رقم 

  2012  .34بالرتبية الوطنية ،ج.ر ، عدد 
ادلعّدؿ   2012  سنة  مايو  29  يف  مؤرّخ  12 - 240  رقم  التنفيذي  ادلرسـو الفقرة الثانية من 4مكرر  140ادلاّدة رقم  .2

 اخلاص  األساسي  القانوف  وادلتضمن  2008 سنة  أكتوبر11يف   ادلؤرّخ  08   - 315  رقم  التنفيذي  وادلتّمم للمرسـو
 2012 .34اخلاصة بالرتبية الوطنية، ج.ر ، عدد  بادلوظفني ادلنتمني لألسالؾ

سات واذليئات وظيف لدى اإلدارات وادلؤسّ ة التّ نة كيفيّ ، وادلتضمّ 2013جويلية  29ادلؤرخة يف  242رقم  تعليمة الوزير األّوؿ  .3
 .العمومية
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b) Reviews: 
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c) Dictionaries: 

1. E.Williemas, Dictionnaire de Sociologie, Adaptation française par Armand Cuvillier,2 
ème

 Éd, 

librairie Marcel Rivière et Cie, Paris,1971,p.62. 
 

d) Internet web sites : 
1. Lockwood .David , "Some Remarks on The Social System" ,checked on 16/04/2014 at 11322)  (   
http://www.jstor.org/» 

عن )15:37 (الساعة على 2014.11.12 يـو ،والبنيويّة ةوالوظيفيّ  ةالماركسيّ  بين االجتماع علم يةمنهجّ  القصري، أمحد .1
         www.kotobarabia.comادلكتبة االلكرتونية

: 20/2005العدد ،إنسانية علـو رلّلة ،"بورديو بيري اّلرتكيبية فلسفة البنيويّةحجازي،" أكـر .2  ،،على02/2014/ 23،يـو
   www.haria.arabblogs.com(22:58 الّساعة)

: ،20/2005 العدد ،إنسانية علـو رلّلة ،"بورديو بيري اّلرتكيبية فلسفة البنيويّة حجازي،" أكـر .3  ،    على12/11/2014يـو
  www.haria.arabblogs.com(23:58 الّساعة)

على 2014-12-06در، يـو محد باقاابكر أبو  :تر، ة لفكر ماكس فيربسة نقدّيدرا:ـالسالوا االجتماععلم ، ين ترينرابر .4
 " mw.ejtemay.cohttp://ww  " ، ، عن موقع "اجنماعي" . (17:18)اعة لّسا

  الساعة على 2014-12-03 يـو ، 2937 ،عفاحلوار ادلتمدّ  "،دوركامي : تقسيم العمل "إميل،لطفي اإلدريسي .5
 " http://www.ahewar.org "(، عن موقع 17:18)
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 جامعت أدرار عهم االجتماع تنظٍم وعمم د/ رضا نعٍجت 01
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 جامعت وهران عهم االجتماع تنظٍم وعمم د/ جنٍد حجٍّج  03
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 جامعت وهران عهم االجتماع تنظٍم وعمم د/عدّة بوجالل 05

 جامعت وهران عهم االجتماع تنظٍم وعمم د/ مصطفى مرضً  06

 

 

 

 

 

 



 

 

 التي االبتدائية يوضّح التّوزيع الجغرافي للمدارس  (02ملحق رقم )

 الدّراسة بوالية أدرار عيّنة تمثّل

 اىشقٌ
جنظ 

 املذَش
 اىشقٌ ٍناُ اىخعُني

جنظ 

 املذَش
 ٍناُ اىخعُني

ٍناد أمحذ أدساسٍذسعت  رمش 1  بىفـادٌ متنطُط رمش 63 

ط متنطُطّىٍنا رمش 64 ٍذسعت االٍاً احلغني ادساس أّثً 2  

 صاوَت عُذ اىبنشٌ رمش 65 االٍري عبذ اىقادس ادساس  رمش 3

 ٍذسعت حاعفاوث رمش 66 حُيُالُ أدساس رمش 4

 اوالداحلاج املاٍىُ رمش 67 بيعىس اىبشري أدساس رمش 5

 اجملَع اجلذَذ اوالد ععُذ رمش 68 ٍذسعت ابِ بادَظ ادساس رمش 6

مشر 69 ٍذسعت طاسق بِ صَاد أدساس رمش 7  ٍذسعت اىزمىس ابِ بادَظ حََُُىُ 

 ّىاسٌ حمَذ صاوَت اىذباغ رمش 77 ابٍ عبُذة بِ اجلشاح ادساس رمش 8

 ٍذسعت صاوَت اىذباغ املشمضَت رمش 71 بشَل عبذ اىقادس رمش 9

 ٍذسعت حمجىب  حََُُىُ رمش 72 ٍذسعت عائشت أً املؤٍنني رمش 17

قىَذسٌ قىَذس أدساسٍذسعت  رمش 11  حربغاٍني  رمش 73 

 ٍذسعت عُشاوٌ قادة صاوَت اىذباغ  رمش 74 صمشٌ عَش ادساس رمش 12

 اوالد وعالُ ششوَِ أّثً 75 ادغا أدساس رمش 13

ٍغنِ حنُالُ 577ٍذسعت  رمش 14  عني محى حُنشمىك رمش 76 

 ٍذسعت بين ٍهاله حََُُىُ رمش 77 ٍاىل بِ اّظ أدساس رمش 15

سعت اوالد حمَىدٍذ رمش 78 اىعقُذ ىطفٍ رمش 16  

 ٍذسعت حعنطاط ص/اىذباغ رمش 79 اإلّخفاضت رمش 17



 ٍذسعت بين ٍيىك حََُُىُ رمش 87 ٍذسعت االٍري عبذ اىقادس ادساس رمش 18

 ٍذسعت حبينىصة حُنشمىك رمش 81  اىعقُذ ىطفٍ أدساسٍذسعت  رمش 19

 حعشابج سقاُ رمش 82 ٍذسعت اوالد اوشِ رمش 27

عُغً ادساس  ٍذسعت أوالد رمش 21  حُذٍاَِ اجلذَذة رمش 83 

 جمَع سقاُ رمش 84 ٍذسعت املنصىسَت رمش 22

 ٍذسعت املناضري  رمش 85 ٍذسعت اوالد بىحفص رمش 23

عايل باب اهلل  رمش 86 ٍاىل بِ ّيب ادساس رمش 24  

 أبىبنش حُنىسث رمش 87 ٍذسعت خايل عيٍ عيٍ أّثً 25

عايلصاوَت احلشف  رمش 88 بىعيٍ رمش 26  

 ٍىالٌ عَش بشَش رمش 89 صاوَت اىشُخ رمش 27

 ٍَُىُ عايل رمش 97 أوالد عُذٌ وعيٍ رمش 28

 ٍذسعت عبذ احلَُذ بِ بادَظ املغخىس  رمش 91 بىصاُ رمش 29

 ٍذسعت عبع رمش 92 أوالد بشاهٌُ اىقذميت رمش 37

 اىضاوَت ىقصش فنىغُو رمش 93 اجملاهذ رمش 31

 اعباٍّ فنىغُو رمش 94 ٍذسعت اىعشبٍ بِ ٍهُذٌ اقبيٍ رمش 32

 بششُذ فنىغُو رمش 95 بىضُاف أوىف رمش 33

 عثَاُ بِ عفاُ فنىغُو رمش 96 بِ بىىعُذ حُط رمش 34

 ٍذسعت عضٌ  رمش 97 صاوَت حُنىُ األٍري عبذ اىقادس رمش 35

 ٍذسعت مايل رمش 98 املغُيٍ أوىف رمش 36

أوىف 1اىبناث  رمش 37  ٍذسعت اجنيى قصش قذوس رمش 99 

 امساعُو امحذ رمش 177 جمَع متقطِ رمش 38

 َغضس رمش 171 ٍذسعت مخُغيت أوىف  رمش 39

 أقغطِ رمش 172 اإلبشاهٍَُ أوىف رمش 47

 حُيىىني اىىعط رمش 173 ٍذسعت عُذٌ عُغً أوىف رمش 41



 
 

71بشج باجٍ خمخاس سقٌ :  رمش 42  أعبىد  رمش 174 

72باجٍ خمخاس سقٌ : بشج  رمش 43  أجنضٍري رمش 175 

 ٍذسعت حاوسعُج رمش 176 حَُُاوَِ رمش 44

 حُيىىني أفبىس رمش 177 ىقصُبت بىدة رمش 45

 ٍاعني رمش 178 بين واصه بىدة رمش 46

 ٍذسعت طشواَت رمش 179 ٍذسعت خبيت بىدة رمش 47

 ٍذسعت حال ىج رمش 117 املنصىس بىدة اجلذَذة رمش 48

 ٍذسعت شُخاوٌ اقبىس  رمش 111 ىغَاسة بىدة رمش 49

 اىربمت دىذوه رمش 112 ٍذسعت بِ دساعى بىدة رمش 57

 ٍذسعت عُذٌ عثَاُ رمش 113 بِ دساعى بــىدة رمش 51

 صقىس رمش 114 حُطاف حاٍغج رمش 52

 عُشاوٌ محادة فخُظ رمش 115 حلَش حاٍغج رمش 53

ت احلاج بيقاعٌٍذسعت صاوَ رمش 116 غشٍُاّى حاٍغج رمش 54  

 عُشاوٌ ٍغعىدة أّثً 117 اجلذَذ حاٍغج رمش 55

 حاوصَشث رمش 118 ٍذسعت وجالُ حغابُج رمش 56

 ٍذسعت عني محى رمش 119 ٍذسعت مربحِ حغابُج رمش 57

 أظىي ص منخت رمش 127 اهلبيت حغابُج رمش 58

 أوالد احلاج رمش 121 محاد حغابُج رمش 59

حغـابُج بشَنناُ اجلذَذة رمش 67  ٍذسعت اىناف رمش 122 

 ٍذسعت حُطاَِ اىششفاء رمش 123 ٍذسعت عشَاُ اىشأط رمش 61

 ٍذسعت أوالد عُغً رمش 124 باحلاج متنطُط رمش 62

 ٍذسعت حَُضالُ قصش قذوس رمش 125   
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 امجلهورية اجلزائرية ادلميلراطية الضؼبية

 وزارة التؼلمي الؼايل والبحث الؼلمي

 أ درار أ محد درايةجامؼة 

 لكية الؼلوم الإوساهية و الاجامتغية والؼلوم الإسالمية

 كسم الؼلوم الاجامتغية
 
 
 

 )ة(احملرتم )ة(املدير  )ة(الس ّيد

 

 حتّية طّيبة وبؼد ،،

 

 اس امترة حبث
 

ػداد مذكّ                        ا  ؼامل مع الّص التّ  أ ساليبؼرف ػىل " التّ  ،ماجس تري هدفهارة حنن بصدد اإ

  . أ درار بولية ةة ابملدارس الابتدائيّ دراسة ميداهيّ  -سة اجلزائريةيظميي يق املؤسّ التّ 

س تايان ىن  ىّكنّن املدرجة يف هذا الاس لة ال   ىلػة رصاحة وموضوغيّ  يرىج مٌمك الإجابة بكّ  ذلا             

ة صاكرين لمك مس بلا ىسن تمن حتليق هتاجئ مفيدة, وهؼلممك بأ ّن هتاجئ هذٍ ادّلراسّة سوف ثلّدم ل غراض ػلمّية حب 

 ثؼاوىمك .
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 املياس بة الإجابةػىل   xمالىظة : ضع ػالمة 

  :ة ىول املبحوثمؼلومات ػامّ 

    أَثَ                                                         ركش                                                    :         ًساجل    -1         

ىل  35 يٍ              س ية 35أ كل من                            :الؼمر   -2           س ية 45من أكثش                     س ية   45اإ

ىل 2من   : راخلربة املهيية يف مٌصب مدي -3          ىل 6من        س يوات           5اإ  س يوات10  أ كرث من س يوات                     9 اإ

                      ماجس تري         ليساوس                      باكلوراي              اثلثة اثهوي           بوية  صهادة النفاءة الرتّ    : ل الؼلمياملؤهّ  -4         

جابة  ابلولية                ملمي                     : الاهامتء اجلغرايف -5                          كادم من ولية أ خرى                      بدون اإ

 كص                           :                        مديية  ملدرسةموكع ا -6

 أ بدا اندرا أ ىياان غالبا دامئا الؼبارة ل سلوبا

  يف دبنخ َشٌة َضاع يف انؼًم أقٌو ة :

ون
تعا

ب ال
سلو

ال:أ
أو

 

      أَّنب مجْؼب يف قبسة ًادذ""ػضّص فكشح أ .1

      .يْم دائًب دلنبقشخ ادلشكهخ ثطشّقخ يجبششحأ .2

      .شاع داخم ادلذسسخانصّ ةثٌادس َشٌ ػًم ػهَ هتْئخ ينبر ّسٌده سًح انتؼبًٌ حلمّأ .3

      .ثزل جيٌد ًاضذخ دلؼشفخ أسجبة انصّشاع يغ كبفخ ادلتصبسػنيأ .4

      ..انصّشاع نؼشض ًجيبد َظشىب ألطشافتْخ انفشصخ ثقذس يتسبً أ .5

      انصّشاع إىل ينبقشخ اخلالفبد ادلٌجٌدح ثْنيى ثصشادخ ًًضٌح أطشاف شجّغأ .6

      .ادلتصبسػخ ألطشافاقشاساد تشضِ  إىلًني نهٌصٌل تؼبًٌ يغ ادلؼهّأ .7

      َتبئج أفضم جلًْغ األطشاف إىلُ ّؤدّ أٌشاع ميكٍ انصّ سٍ انتؼبًٌ يف دمّأ .8

س
ناف

 الت
وب

أسل
ا :

ثاني
 

      ظش.يف ًجيبد اننًّاألَظًخ ثشذّح ػهَ يٍ خيتهف يؼِ طجّق انهٌائخ أ .9

      .شاعخصْخ ألطشاف انصّىتى كثريا ثبدلشبػش ًاحلبجبد انشّأ ال  .11

      .شاعضغ يصهذخ انؼًم يف سهّى األًنٌّبد يف سجْم إجيبد دهٌل نهصّأ .11

      .دبًل انجذث ػٍ أسجبة انصّشاع دلؼبجلتيبأال  .12

      .دبًل انضغط ػهَ أطشاف انصّشاع نقجٌل احلم انزُ ّؼترب ينبسجب دلصهذخ انؼًم أ .13

      ْو.شاع نهذصٌل ػهَ تنبصالد تنيدبًل انضغط ػهَ أطشاف انصّأ .14

      .الدْبديغ انصّشاع ػهَ انهٌّائخ انتنظًْْخ انشّمسْخ ًانصّ ِػتًذ يف تؼبيهأ .15



 
 

      .أطشاف انصّشاع جيبد أػهَ ػنذيب ال ّتؼبًٌ يؼِ سفغ انصّشاع إىلأ .61

نب
لتج

ب ا
سلو

: أ
الثا

ث
 

      خ.جتنت انصّشاع ػنذيب تكٌٌ ادلشكهخ قهْهخ األمهّْأ .17

      م يجبشش.تفبدٍ يٌاجيخ انصّشاع ثشكأ .18

      ًني.جتنت ادلنبقشبد ادلفتٌدخ ثشأٌ اخلالفبد يغ ادلؼهّأ .19

      طشف يٍ األطشاف ادلتصبسػخ. أُتفبدٍ تكٌٍّ ػالقبد يغ أ .21

      .ذلب تشك يشكهخ انصّشاع نألطشاف ادلتصبسػخ نتجذ دالّأ .21

      .بجذ ًقتب كبفْب نهتفكري فْيأقضبّب انصّشاع دتَّ   دمّ قٌو ثتأجْمأ .22

دبًل احملبفظخ ػهَ انؼالقخ اجلّْذح يغ مجْغ أطشاف انصّشاع يظيشا تؼبطفب ًتفيًّب دلٌقف كم أ .23

 طشف .

     

      تالفَ اختبر يٌاقف قذ تؤدُّ إىل جذل.أ .24

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضّح دليل المقابلة (40ملحق رقم )

 



 المقابلة دليل

 

     كيف يبين ادلدير عالقاتو الشخصية مع ادلعلمني ؟- (1
 ماىو الطابع الذي جيب أن يغلب على عالقات مدير ادلدرسة مع ادلعلمني ؟- (2
كيف ينمي ادلدير عالقتو مع اجملتمع؟ كيف يقضي ادلدير يومو ادلدرسي منذ بداية العمل حىت - (3

 هنايتو ؟
 جلانب العالئقي وأمهيتو يف اإلدارة؟دلاذا كثر احلديث مؤخرا عن ا- (4
 ىل تقتصر العالقات اإلنسانية على جمرد كلمات طيبة أو عبارات جماملة تقال لآلخرين ؟- (5
 دلاذا ترتبط اإلدارة ارتباطا وثيقا بدستور الدولة وبقوانينها وبالسلطة التشريعية فيها ؟- (6
 ما الذي جيعل مدير ادلدرسة مديرا جيدا ناجحا ؟ - (7

أّي األساليب  ادلستخدمة للتعامل مع الصراعات التنظيمية داخل ادلدرسة؟ األساليبىي  ما- (8
 تفّضل ؟

 يف حالة نشوب نزاع يف العمل ما ىي اخلطوات األّولية اليت يقوم هبا مدير ادلدرسة ؟- (9

 كيف حيقق ادلدير النجاح أثناء أداء مهامو اإلداري ؟- (11
 يؤّدي اىل نتائج أفضل  حلّل الصراع ؟ما ىو ا أسلوب الذي تراه مناسبا وميكن أن – (11
 اىل أّي مدى تعتمد يف تعاملك مع الصراع على تطبيق اللوائح والنصوص التنظيمية؟- (12
 ىل ترى جتّنب الصراعات حالّ مفيدا ؟- (13


