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 : الملخص

المهام التي يجب على الموظف أداء القواعد اليومية. الصراع تعد إدارة الصراع واحدة من المهارات الرئيسية التي لها تأثير كبير على  
أمر ال مفر منه في الروتين اليومي للمنظمات. تزداد أهميته في البلدان النامية مثل جورجيا ألن العوامل الخارجية تجعل الناس يعملون  

لى المصادر الثانوية من الدراسات السابقة للموضوع في مواقف ال يمكن التنبؤ بها. يستند هذا المقال إلى بحث تم إجراؤه باإلعتماد ع
الحالي، ويظهر التحديات واالتجاهات الرئيسية وفهم إدارة الصراع ويظهر النتائج، ويقدم توصيات حول كيفية جعل الموظفين أكثر إنتاجية 

رة الصراع ، وتأثيرها على إنتاجية الموظفين من خالل إدارتها بفعالية. األهداف: هدفت هذه الدراسة إلى تقييم التحديات الرئيسية إلدا
والمنظمة، والتوصل إلى استنتاجات وتقديم توصيات للمديرين والموظفين حول كيفية التعامل مع حاالت الصراع وتحسين النتائج البناءة. 

 كما تم التحقيق في العوامل األخرى التي تؤثر على اإلنتاجية المرتبطة بإدارة الصراع.

  :المقدمة

الصراع في المنظمات كان دائما من مصلحة الباحثين ولم يقل اهتمامه حتى اآلن. هذه المشكلة هي في الواقع بنفس الحدة للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. يحتاج أسلوب العمل المعاصر إلى فهم من وجهة نظر اليوم، عالوة على ذلك، في فترة الوباء، يمكن أن  

ة على العالقات والمهام. ينشأ تضارب المصالح في ندرة الحرية والموقف والموارد الجماعية. الموظفون، الذين لديهم تكون النزاعات قائم
شخصيات مختلفة، لديهم مواقف مختلفة تجاه النزاعات التنظيمية. نتيجة لذلك، لديهم سلوك مختلف أثناء النزاعات. بالنسبة للموظفين 

لظرفية ضرورية. لكن هناك أشخاص غير مرنين في النزاعات التنظيمية. من المهم احترام ومراعاة فإن كل من الشخصية والعوامل ا
دوافع سلوكهم من أجل السيطرة عليهم أثناء عملية الصراع. وبالتالي، فإن الصراع مستوطن على الرغم من أفضل الممارسات اإلدارية 

 مفر منها لعالقات العمل.في المنظمات ويتجلى في أشكال مختلفة كسمة جوهرية ال 

الصراعات ال مفر منها. النزاعات هي ظاهرة يومية في كل منظمة. هناك اعتراف متزايد بأهمية الصراع في المنظمة. أشارت دراسة  
تهم. يجادل  استقصائية حديثة إلى أن المديرين يقضون جزًءا كبيًرا من وقتهم في التعامل مع الصراع وأن إدارة الصراع تزداد أهمية لفعالي

ة بأنه على الرغم من هذه الحقيقة ، فإن السالم يشكل أحد العوامل األساسية لتعزيز اإلنتاجية مع الفوائد الناتجة لكل من العمل واإلدار 
النظر   وكذلك للتنمية االقتصادية للبلد. لذلك ، لن يكون من غير المناسب اعتبار الصراع عاماًل حتمًيا ومرغوًبا في مكان العمل. يمكن

إلى الصراع على أنه حالة منافسة يدرك فيها الطرفان عدم إمكانية المقارنة بين المواقف المستقبلية المحتملة التي يرغب كل طرف فيها 
في شغل منصب ال يتوافق مع رغبات الطرف اآلخر. يمكن أن ينشأ الصراع بسبب سعي الموظف لتحقيق أقصى قدر من األرباح أثناء  

لعمال لضمان تحسين ظروف المعيشة ألعضائهم باستمرار. يمكن أن ينشأ الصراع أيًضا نتيجة عدم احترام البنود المتفق  خروج ممثلي ا
عليها بشأن المفاوضة الجماعية. يؤكد أنه إذا تم الدوس على حقوق هؤالء العمال وامتيازاتهم ، فقد يتسبب ذلك أيًضا في حدوث نزاع.  

مة والمزايا اإلضافية من بين أمور أخرى. الحظ أن النزاعات تنطوي على النطاق اإلجمالي للسلوكيات وتشمل هذه األجور وشروط الخد 
والمواقف التي هي في المعارضة بين المالكين / المديرين من ناحية والعاملين من ناحية أخرى. إنها حالة من الخالف حول قضايا 

 الثقة أو الصدامات الشخصية.   جوهرية أو عداء عاطفي وقد تنشأ بسبب الغضب أو عدم
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 الدراسات السابقة

فى ظل التغيرات السريعة والمستمرة فى منظمات (، أثر الصراع التنظيمي على الرضا الوظيفي:  2014دراسة مصطفى، فاطمة إبراهيم ) 
تتسم بالتعقيد وحدة المنافسة ومحدودية الموارد  األعمال والبيئة الخارجية المحيطة بها والتى تتفاعل معها تفاعاًل تبادليًا، هذه البيئة التى  

كل هذه السمات ادت الى حدوث حالة عدم التاكد مما ادى الى ظهور الصراعات التنظيمية فكيف للمنظمة التكيف مع هذه البصراعات 
فما هى مسبباته وعالقته  ومن ثم رفع مستوى الرضا الوظيفى. من هنا نبعت مشكلة الدراسة متمثلة فى إنخفاض مستوى الرضى الوظيفى  

بالصراع التنظيمي واسليب إدارته، ولتحقيق هذا الهدف تم تقديم إستبانة. وتمثلت أهمية الدراسة فى أن موضوع الصراع التنظيمى والرضا  
من أداء األفراد.  الوظيفي يمثالن أهمية بالغة فى مجال السلوك التنظيمى، حيث أن الصراع المستمر يؤثر سلبًا على إستقرار العمل ويقلل  

العاملين بهدف مواجهتها، والتعرف على أثر الصراع   التنظيمية لدى  التعرف على أهم عوامل واسباب الصراعات  الدراسة الى  هدفت 
التنظيمي على الرضا الوظيفي والعمل على تقديم بعض الحلول والتوصيات التى تساعد على تخفيض حدة الصراع. وفيما يلى أهم النتائج 

لقد اتفق جميع الموظفين بالبنك على اإلستراتيجيات التى يستخدمها المديرون لحل الصراع غير مرضية.  -1توصل اليها البحث:  التى
تزداد درجة الرضا    - 3انخفاض الرضا بدرجة عالية ووجود تأثير سلبى لصراع الدور وكمية العمل ونوعيته على الرضا العام للعمل.    -2

أسلوب المواجهة فى حل الصراعات الشخصية الموجودة بينهم بدرجة أكبر من رضائهم عن استخدام األساليب للعاملين عند استخدام  
كلما زادت حدة الصراعات الشخصية بين العاملين داخل المنظمة ولم يتدخل المديرين لحلها كلما أدى ذلك إلى انخفاض   -4األخرى.  

نشوء الصراع هى االتصاالت ونقل المعلومات وعدم التوافق مع األسلوب اإلدارى  ان أكثر أسباب    -5درجة رضا العاملين عن العمل. 
من أهم أسباب الصراعات ندرة الموارد وتشابك األعمال وعدم وضوح الدور وسياسية المنظمة   -6وعدم مالئمة الفرد إلحتياجات الوظيفة.  

بعه اإلدارة بين األفراد. وقد قام الباحث على ضوء نتائج الدراسة  المتمثلة فى عدم مشاركة العاملين فى صنع القرار والتمايز الذى تت
التوصيات، أهمها :   الوظيفى لجميع  1بوضع عدد من  الرضا  الصراعات حتى يتحقق  / استخدام إستراتيجيات وأساليب مناسبة لحل 

/ استخدام أسلوب المواجهة 3فى صنع القرار.  / توفير الموارد وتوضيح االدوار واتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة  2اإلطراف المتصارعة.  
/ عدم تجاهل الصراعات الشخصية التى تحدث بين العاملين 4لحل الصراع عن طريق مشاركة االطراف المتصارعة فى حل الصراع.  

رفع مستوى الرضا   / إجراء المزيد من البحوث المستقبلية حول كيفية إدارة الصراعات ومن ثم5ألن ذلك يؤثر سلبًا على مستوى الرضا.  
/ عقد دورات تدريبية للمدراء حول كيفية إدارة الصراعات الشخصية بين العاملين وأهمية تحقيق الرضا الوظيفى 6الوظيفى للعاملين.  

 للعاملين.

على أثر    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف:  أثر أساليب حل الصراع التنظيمي في أداء العاملين(،  ٢٠١٧محمد خورشيد محمد ابراهيم، ) 
أساليب حل الصراع التنظيمي في أداء العاملين في الجامعات الخاصة في إقليم الشمال في األردن، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  
 ، التحليلي حيث قام الباحث بتطوير استبانة لقياس حل الصراع التنظيمي بأبعاده )التعاون، الهيمنة، التجنب، القوة والسيطرة، األسترضاء(

الدراسة من)  األداء(، حيث تكونت عينة  األداء، حجم  دقة األداء، جودة  األداء،  بأبعاده )سرعة  العاملين  أداء  ( استبانة،  149وقياس 
( ألبعاد أساليب حل الصراع في  0.05وأظهرت الدراسة العديد من النتائج منها: وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )??  

وأوصت الدراسة بعديد من التوصيات منها: ضرورة اهتمام إدارة الجامعات الخاصة أن تنهي الصراع التنظيمية بأوامر أداء العاملين.  
 وتعليمات وأن تسمح للموظفين بمناقشتها وذلك من أجل الحد من الصراع وتحسين مستوى أداء العاملين.
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:  ن دراسة حالة بمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية بسكرةأثر الصراع التنظيمي على أداء العامليدراسة شمول عبد العزيز.  
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الصراع التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين في مديرية اإلعمار والعمارة والبناء بوالية بسكرة،  

سبابه. طرق العالج، وأهم االستراتيجيات المتبعة، ولتحقيق هذا  وكذلك السعي إلى معرفة أسباب الصراع التنظيمي ومظاهره وأشكاله وأ
  40الهدف استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل توزيع استبيان مصمم لهذا الغرض، وتوزيعه على عينة عشوائية تقدر بـ  

الوظيف التنظيمي واألداء  الصراع  بين  قوية  أن هناك عالقة غير  استنتاجه.  تم  الفردية بين عاماًل،  الدراسة، والمتغيرات  لدي عينة  ي. 
م  العاملين مثل العمر والجنس والمستوى التعليمي واألقدمية المهنية ال يبدو أنها تؤثر على أداء العاملين أثناء الصراع بل تؤدي إلى عد

 االستقرار في العمل على األقل من رأي عينة الدراسة. 

ة النزاع على أداء الموظفين في منظمة القطاع العام في نيجيريا: حققت هذه الدراسة في تأثير ، تأثير إدار (2014وآخرون )  Oluدراسة  
(. اعتمدت هذه الدراسة  PHCNإدارة الصراع على أداء الموظفين في مؤسسة القطاع العام، حالة شركة الطاقة القابضة في نيجيريا )

يب للدراسة باستخدام تقنية أخذ العينات الطبقية. تم استخدام االستبيان مستج 100على تصميم البحث المسحي. تم اختيار ما مجموعه 
لجمع البيانات األولية. تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام اإلحصاء الوصفي. تم اختبار الفرضيات من خالل تحليل االنحدار  

الموظف في المنظمة وأن نظام إدارة الصراع في تلك المنظمة يؤثر  ومعامل االرتباط. كشفت النتائج أن اإلدارة الفعالة للنزاع تعزز أداء  
على أداء الموظف في المنظمة. تمت التوصية بضرورة أن تشرع المنظمة في تدريب وإعادة تدريب موظفيها في مجال إدارة الصراع من 

ن في المنظمة. سيؤدي ذلك إلى تقليل أجل خلق بيئة عمل مواتية للموظفين وأن يكون هناك اتصال فعال بين جميع فئات الموظفي
 المواقف المتضاربة في المنظمة. 

، تأثير استراتيجيات حل النزاعات على أداء الموظف )دراسة للبنوك التجارية المختارة في الغوس(: درست Odeleye  (2021)دراسة  
ة في والية الغوس. سعت الدراسة إلى دراسة تأثير الدراسة تأثير استراتيجيات حل النزاعات على أداء الموظفين في بنوك تجارية مختار 

استراتيجية فرض على كفاءة الموظف. استراتيجية تنعيم إبداع الموظف؛ تجنب إستراتيجية تقديم خدمة الموظف ومواجهة إستراتيجية 
. Wema Bank  و   Eco Bankو    UBA Bankو    First Bankإنتاجية الموظف. تتألف عينة الدراسة من أربعة بنوك تجارية هي  

موظف تم اختيارهم عشوائيًا في   200تم استخدام البيانات األولية في الدراسة. تم استخدام استبيان منظم لجمع البيانات الالزمة من  
 البنوك. وظفت الدراسة استخدام كل من التصاميم البحثية الوصفية والمسحية. تم استخدام البيانات األولية والثانوية لجمع المعلومات 

ينات الالزمة. كانت األداة الرئيسية التي تم استخدامها لجمع البيانات هي االستبيان. كانت تقنية أخذ العينات المستخدمة هي تقنية أخذ الع
العشوائية البسيطة، وتم إجراء تحليالت للبيانات من خالل استخدام جدول تكراري، وتم اختبار الفرضيات بمساعدة معامل ارتباط األفراد 

إلى إنشاء العالقة بين المتغيرات. أشارت نتائج الدراسة إلى أن    25( اإلصدار SPSSاستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )ب
ية استراتيجية التأثير كان لها تأثير كبير على كفاءة الموظفين. كان إلستراتيجية التجانس تأثير كبير على إبداع الموظف ؛ كان الستراتيج 

تأثير كبير على تقديم خدمة الموظف وكان الستراتيجية المواجهة تأثير كبير على إنتاجية الموظف. أكدت الدراسة أن استراتيجيات التجنب  
حل النزاعات تعزز أداء الموظف على أساس أنها تستخدم بشكل بناء. أوصت الدراسة، من بين أمور أخرى، بأنه يجب على كل من 

ا بشكل ودي من خالل صياغة استراتيجيات فعالة والحفاظ على السياسات المقبولة كآلية فعالة إلدارة الصراع اإلدارة والموظفين العمل معً 
 على أساس مستمر في المنظمات.
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، أثر استراتيجيات حل النزاعات على أداء الموظفين في هيئة مدينة كمباال: أجريت هذه الدراسة لفحص Osunsan  (2020)دراسة  
(. تقتصر الدراسة على العاملين في مدينة الملك KCCAات حل النزاعات على أداء الموظفين في سلطة مدينة كمباال )تأثير استراتيجي

موظًفا فنًيا   498عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتبنت استخدام تصميم بحث مسح مقطعي في توليد البيانات األولية المطلوبة. وقد استهدفت  
ط ألخذ العينات العشوائية. تم تحليل البيانات باستخدام الوسائل واالنحرافات المعيارية واالنحدار المتعدد. بالمؤسسة باستخدام أسلوب بسي

كشفت النتائج أن كال من مستويات استراتيجيات حل النزاعات وأداء الموظف مرضية. وأكد أيًضا أن استراتيجيات حل النزاعات يمكن 
(. وأكدت كذلك R Square = 0.277   ،p = 0.000٪ من أداء الموظف )المعدل  27.7نسبة  أن تفسر بشكل كبير تبايًنا إجمالًيا ب

(، يليها تدخل الطرف الثالث 0.00، ع =    0.374أن التسوية كاستراتيجية لحل النزاعات هي أعلى مؤشر على أداء الموظف )بيتا =  
لم يكن مؤشرا هاما. وبالتالي، خلصت الدراسة إلى أن  (  0.022، ع =   0.083( ؛ التفاوض )بيتا =  0.012، ع =    0.185)بيتا =  

استراتيجيات حل النزاعات تؤثر بشكل إيجابي على أداء الموظفين في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. التوصية كما ُقدمت بأن  
وسط وتدخالت األطراف الثالثة أكثر استراتيجيات حل النزاعات ضرورية دائًما ألداء الموظف. ويوصى كذلك بضرورة تبني الحلول ال 

 من المفاوضات التي قد ال تسفر عن النتيجة المطلوبة. 

 النظري  اإلطار

 مفهوم الصراع 

تتمثل إحدى المهام المهمة لإلدارة في خلق بيئة يمكن فيها لألفراد ومجموعات األشخاص التعاون مع بعضهم البعض لتحقيق أهدافهم 
ذلك، فإن إحدى المشكالت المستمرة في المنظمات هي أن األفراد ومجموعات العمل يتنافسون على الموارد  وأهداف المنظمة ككل. ومع  

والسلطة والوضع المحدود وما إلى ذلك لدرجة أن تنافسهم يؤدي إلى تعطيل )أو حتى تعزيز( المساعي التعاونية. يشار إلى هذه المسابقات 
 ت.)سيئة أو جيدة( بشكل عام على أنها صراعا

ُيعّرف النزاع بأنه حالة من الخالف الجاد والحجة حول شيء يعتبره أحد األطراف المعنية على األقل مهًما، ويمكن تعريف النزاع على  
أنه خالف بين طرفين أو أكثر ممن يرون أن لديهم مخاوف غير متوافقة. إنه موجود عندما ُينظر إلى إجراء من قبل أحد األطراف على  

يتدخل في أهداف أو احتياجات أو أفعال طرف آخر. يمكن اعتبار الصراع على أنه واقع لإلدارة والسلوك التنظيمي ويمكن أنه يمنع أو  
أن يكون مرتبًطا بالسلطة والسياسة. يرى الصراع على أنه سلوك يهدف إلى إعاقة تحقيق أهداف شخص آخر. وفًقا لهذا المؤلف، يعتمد 

 وينشأ من السلوكيات المتعارضة. يمكن عرضها على المستوى الفردي أو الجماعي أو التنظيمي.الصراع على عدم توافق األهداف 

توجد التعارضات عندما ُينظر إلى إجراء يقوم به أحد األطراف على أنه يمنع أو يتدخل في أهداف أو احتياجات أو أفعال طرف آخر.  
يمكن أن ينشأ الصراع على خبرات تنظيمية متعددة، مثل األهداف غير المتوافقة، واالختالفات في تفسير الحقائق، والمشاعر السلبية، 

قيم والفلسفات، أو الخالفات على الموارد المشتركة. كما تم تعريفه أعاله، يميل الصراع إلى أن يكون مرتبًطا بالسمات واالختالفات في ال
والمواقف السلبية التي تؤدي إلى عدم الكفاءة أو عدم الفعالية أو عواقب غير فعالة. ولكن في بعض الحاالت، يمكن أن يحفز في الواقع 

حسين الوضع لجميع األطراف المعنية. في هذه المقالة، ننظر ببساطة إلى الصراع التنظيمي على أنه تنافس حل المشكالت اإلبداعي وت
ف  بين األفراد والجماعات على الموارد التنظيمية والمكافآت التنظيمية. نظًرا ألن العالقات الصناعية تهدف أساًسا إلى العالقة بين مختل

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  كانون األول –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

390 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ح من الضروري فحص أسباب وآثار الصراع وتقديم رؤى حول كيفية أداء هذه العالقات بشكل  الجهات الفاعلة في مكان العمل، يصب
 مناسب. 

 إدارة النزاعات

إدارة الصراع هي مهارة تتطلبها أي منظمة، حيث ال توجد منظمة في الواقع دون وجود تعارض. إدارة الصراع التنظيمي هو اإلطار العام 
ي أن ذلك يعتمد على حل المشاكل والخالفات، تعمل أساليب إدارة النزاع بشكل إيجابي على تهدئة للمدخل والمعالجة الشاملة مما يعن

العالقة بين تناقض المهام واألداء. كما ذكر أعاله، يمكن أن يكون الصراع قائًما على المهمة أو العالقة. كالهما له تأثير كبير على  
 إنتاجية الموظف والنتائج التنظيمية. 

 راع التنظيميمصادر الص

التي يمكن أن تتعارض مع  من أجل حدوث الصراع، يجب أن توجد شروط معينة. وبالتالي، من الضروري فهم الظروف األساسية 
القيم والفلسفات، أو  المتوافقة، واالختالفات في  النزاعات على خبرات تنظيمية متعددة ، مثل األهداف غير  الصراع، ويمكن أن تنشأ 

موارد المشتركة. الصراع هو تصور ، لذلك يبدأ عندما يعتقد شخص ما أن شخًصا آخر قد يعيق جهوده. يمكن أن ينشأ الخالفات حول ال
الصراع بسبب سعي صاحب العمل لتحقيق أقصى قدر من الربح أثناء خروج ممثلي العمال لضمان ظروف معيشية محسنة باستمرار 

لعدم احترام البنود المتفق عليها بشأن المفاوضة الجماعية. تؤكد على حقوق العمال  للنزاع بين أعضائهم يمكن أن ينشأ أيًضا نتيجة  
وامتيازات أصحاب العمل التي يمكن أن تتسبب في حدوث نزاع عندما ُيداس عليها. وتشمل هذه األجور، وحالة الخدمات، وما إلى ذلك،  

كنها ليست دائًما موضع ترحيب. تعتبر مقاومة التغيير أمًرا طبيعًيا وتنشأ التغييرات كسبب آخر للنزاع. التغييرات وفًقا له دائًما معنا ول
بسبب العادة بمجرد نشأتها، وعدد قليل من المجهول، والتوافق مع طرق السلوك المعتادة المتوقعة، وسوء فهم آثار التغيير، واالختالفات 

صراع أو حتى أزمات. األسباب األخرى للصراع التنظيمي هي التنافس   الفردية. وقال إنه ما لم تتم إدارته بشكل جيد، فقد يؤدي ذلك إلى
على الموارد النادرة، والوضع في التطابق، وحاالت الخسارة، والحاجة إلى التغيير، والقواعد الغامضة، ومشاكل االتصال من بين أمور 

 أخرى.

 الصراع في مكان العمل 

العديد من المؤلفين. ُعّرف الصراع في مكان العمل بأنه عمل من أعمال السخط   تم تعريف الصراع في مكان العمل بعدة طرق من قبل
والخالف الذي يستخدمه العمال أو أصحاب العمل للضغط المفرط على بعضهم البعض من أجل الحصول على مطالبهم؛ أوصاف 

ختلفة لألفراد أو الجماعات مع بعضهم البعض الصراع في مكان العمل كنزاع يحدث عندما ال تتوافق المصالح أو األهداف أو القيم الم
في المنظمات. بناًء على هذه الفرضية، يمكن اعتبار الصراع في مكان العمل في سياق عالقات العمل بمثابة تضارب حتمي في المصالح  

النشطين في المنظمات. وبال القيم وما ينتج عن ذلك من نزاعات متفاوتة الشدة بين وداخل أي من أو كل الفاعلين  تالي، في غياب 
 المشتركة في المنظمات، ال بد أن يحدث الصراع. 
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 العوامل المسببة للنزاع في مكان العمل

( رؤى حول العوامل المسببة للنزاع في مكان العمل. و وجدت نقص الموارد،  Odeleye, 2021قدمت نتائج البحث التجريبي في دراسة )
التعاون، واالعتماد المتبادل، ومشاكل االتصال كعوامل تسببت في حدوث صراعات في صناعة  والتوقعات المختلفة، والمنافسة، ونقص  

الخدمات. فيما يتعلق بذلك، حدد القطاع المصرفي شروط التوظيف غير المقبولة، والعالقات اإلنسانية السيئة بين اإلدارة والعاملين،  
التي تؤثر عليهم، وموقف اإلدارة المناهض للنقابات، وعدم وجود آليات فعالة  وعدم التشاور مع الموظفين قبل اتخاذ القرارات الرئيسية  

لمنع الصراع كعوامل سببية متعددة للنزاع في مكان العمل. كما صنفت دراسة فلبينية أجريت أيًضا في الصناعة المصرفية فشل االتصال،  
التنظيمية لها توجهات   واإلدراك، والقيم، ومشاكل الثقافة على أنها مصادر خطيرة إلى حد ما النزاعات  للصراع. وبالتالي، فإن معظم 

 اقتصادية وعدم توافق األهداف في مكان العمل. 

 إدارة الصراع في مكان العمل 

ية  تتضمن إدارة الصراع تصميم استراتيجيات فعالة لتقليل االختالالت الوظيفية للنزاع وتعزيز الوظائف البناءة من أجل تحسين التعلم وفعال
المنظمة. هذا يعني أن إدارة الصراع ال تعني بالضرورة التجنب أو اإلنهاء ولكن تقليل احتماالت التصعيد غير المنتج. على هذا النحو 
، فإن إدارة الصراع هي الطريقة التي تتعامل بها المنظمات واألفراد مع المظالم أو النزاعات من أجل إيجاد بديل وسط لزيادة الحل،  

توافق اآلراء وتقديم التزام حقيقي لصنع القرار، ألن الصراع أمر ال مفر منه في المنظمات، تحدد إدارتها ما إذا كانت ستحدث والعمل نحو  
تأثيرات إيجابية أو سلبية على األداء التنظيمي. إن االعتراف في الوقت المناسب والتفسير الفوري للتوتر األساسي قبل أن تخرج قضايا 

ة هما أمران وثيقان لإلدارة الفعالة للنزاع في مكان العمل. وبالتالي، فإن توجيه إدارة الصراع هو عملية اقتحامية للغاية الصراع عن السيطر 
  يمكن تنفيذها بعدد من الطرق المتنوعة للمنظمات. طرح عملية رباعية تتضمن التقييم واالستفسار والتصميم والتنفيذ والتقييم بهدف تحقيق

لة وموضوعية في مكان العمل. غالًبا ما يتم استخدام هذا النهج التكاملي لتشجيع اإلدارة على تلبية احتياجات أصحاب قرارات صراع فعا
المصلحة في حل النزاع. الحظ أن استخدام األسلوب التكاملي إلدارة الصراع من المرجح أن يؤدي إلى نتائج أفضل والتزام أعلى لدى  

إدارة الصراع غير التكاملية. النهج التكاملي يوسع فهم مشكلة الصراع ويزيد من حلها. وعلى نفس المنوال،  األفراد من الفرق التي تستخدم  
القانونية   تم اقتراح استراتيجية المفاوضة الجماعية كنهج إلدارة نزاع إدارة النقابات في المنظمات. هذا النهج مشهود له دولًيا باعتباره األداة 

 عمال واإلدارة بتسوية النزاعات الناشئة عن عقود العمل. التي من خاللها يقوم ال

 استراتيجيات حل النزاعات

ية تشير استراتيجية حل النزاع إلى الطريقة والعملية المتضمنة في تسهيل اإلنهاء السلمي للنزاع واالنتقام. استراتيجية حل النزاع هي عمل 
يجابية للصراع. من ناحية أخرى ، نعتقد أن استراتيجية حل الصراع تنطوي على  الحد من الجوانب السلبية للصراع مع زيادة الجوانب اإل

ل الحد من، والقضاء، أو إنهاء جميع أشكال وأنواع الصراع. يشير إلى استراتيجية حل النزاع على أنها ممارسة االعتراف بالنزاعات والتعام
النزاعات على أنها مطلب ضروري لبدء تدابير وقائية للنزاعات. وأضاف   معها بطريقة عقالنية ومتوازنة وفعالة. ُتعرَّف استراتيجية حل

 المؤلف كذلك أن إدارة الصراع تتطلب اتخاذ تدابير مناسبة لمنع تكرار المشكلة.

التفاوض الجيدة الستعادة  الفعال وقدرات حل المشكالت ومهارات  عادًة ما يتضمن حل النزاعات المطبق في بيئة األعمال التواصل 
 لتركيز على األهداف العامة للشركة. يرى أن حل النزاعات يقلل من النتائج السلبية للنزاع ويعزز النتائج اإليجابية للنزاع بهدف تحسينا
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التعلم في المنظمة. اشرح أن النزاع المدار بشكل صحيح يزيد من التعلم التنظيمي من خالل زيادة عدد األسئلة المطروحة وتشجيع الناس 
ي الوضع الراهن، وحل النزاعات يعني الحد من النزاع أو إزالته أو إنهائه وعدد كبير من الدراسات حول التفاوض والمساومة على تحد

 والوساطة والتحكيم تقع ضمن فئة حل النزاعات. 

وليت ثالث طرق رئيسية هناك العديد من األساليب التي يمكن استخدامها لحل النزاعات في المنظمات. من بين الكتاب األوائل، اقترح ف
للتعامل مع الصراع: الهيمنة ، والتسوية، والتكامل. عالوة على ذلك، وجدت أيًضا أشياء أخرى مثل التجنب والقمع. اقترح أن إحدى  
  /الطرق الخمس للتعامل مع الصراع هي المنافسة. النهج التنافسي لحل النزاع هو محاولة لتحقيق النصر الكامل. إنه نهجين )يربح  

يخسر(، موقف "الفائز يأخذ كل شيء". عادة، يكون التركيز على كسب الصراع بأي ثمن، بداًل من البحث عن الحل األنسب لجميع 
 األطراف المعنية.

 األداء 

، يتم تعريف األداء على أنه تحقيق األهداف وكيفية تحقيق هذه األهداف. ينتج األداء العالي عن السلوك المناسب، وخاصة التقديري 
واالستخدام الفعال للمعرفة والمهارات والكفاءات المطلوبة، ويتضمن أداء الموظف جودة وكمية المخرجات، والحضور في العمل، والطبيعة 

ء  المالئمة والمفيدة، وحسن توقيت المخرجات، يمكن للمنظمات استخدام المكافآت والمكافآت المباشرة بناًء على األداء الفردي إذا كان أدا
ظف ملحوًظا. إلرضاء العمالء، تبذل الشركات الكثير من الجهد ولكنها ال تهتم بإرضاء الموظفين. لكن الحقيقة هي أن العمالء لن  المو 

يكونوا راضين حتى وما لم يكن الموظفون راضين. ألنه، إذا كان الموظفون راضين، فسوف يقومون بمزيد من العمل وبالتالي سيكون 
ين. يتأثر أداء الموظف في الواقع بالدافع ألنه إذا كان الموظفون متحفزين ، فسيعملون بمزيد من الجهد ومن العمالء في النهاية راض

 خالله سيتحسن األداء في النهاية.

 الخاتمة

الجهات الفاعلة  في الختام، وبالتالي، فإن الصراع هو عالقة متوترة في منظمة بين العمال وأرباب العمل، وقد يؤدي ارتفاع التوقعات بين  
في العالقات الصناعية إلى صراع صناعي، وسيؤدي الصراع الصناعي المستمر إلى إنتاجية وأداء أقل، واالستثمار بكثافة في إدارة 
الصراع سوف يؤدي إلى أداء تنظيمي فعال، هناك عالقة مباشرة بين الصراع الصناعي واألداء الفعال التنظيمي وال يمكن المبالغة في  

 كيد على إدارة الصراع الفعالة وهو الهدف الذي يجب على أي منظمة تحقيقه.التأ
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 :المصادر والمراجع

 Doctoral(. أثر الصراع التنظيمي على الرضا الوظيفي )2014الطاهر أحمد محمد على. )-مصطفى، فاطمة إبراهيم, & مشرف
dissertation.)جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا , 

(، أثر أساليب حل الصراع التنظيمي في أداء العاملين، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم ٢٠١٧محمد خورشيد محمد ابراهيم، )
 . ISN 770االدارية، ادارة األعمال، 

 لبناء لوالية بسكرة.شمول عبد العزيز. أثر الصراع التنظيمي على أداء العاملين دراسة حالة بمديرية التعمير والهندسة المعمارية وا

Olu, O. J. O., & Abolade, D. A. (2014). IMPACT OF CONFLICT MANAGEMENT ON EMPLOYEES’PERFORMANCE 

IN A PUBLIC SECTOR ORGANISATION IN NIGERIA. 

Odeleye, J. O. (2021). EFFECT OF CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES ON EMPLOYEE PERFORMANCE (A 

STUDY OF SELECTED COMMERCIAL BANKS IN LAGOS). 

Kolawole, I. O. (2019). Effects of industrial conflicts on employees’ performance in a private sector organization (A case of 

Ikeja Electricity Distribution Company Plc). European Journal of Business and Management, 11(24), 117-125. 

Osunsan, O. K. THE EFFECT OF CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN 

KAMPALA CAPITAL CITY AUTHORITY (KCCA), UGANDA. 

 

Abstract: 

Conflict management is one of the key skills that have a significant impact on the tasks that an employee has to perform daily 

rules. Conflict is inevitable in the daily routine of organizations. It is increasingly important in developing countries like 

Georgia because external factors make people work in unpredictable situations. This article is based on research based on 

secondary sources from previous studies of the current topic, shows challenges, key trends, understand conflict management, 

shows results, and makes recommendations on how to make employees more productive by managing them effectively. 

Objectives: This study aimed to assess the main challenges of conflict management, and their impact on the productivity of 

employees and the organization, to reach conclusions and make recommendations to managers and employees on how to 

deal with conflict situations and improve constructive outcomes. Other factors affecting productivity associated with conflict 

management were also investigated. 
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