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Abstract 

This analytical study was conducted to identify the role of Management Leadership 

in the management of cultural diversity and its relation to organizational conflict by 

analyzing the relationship between the three variables: Management Leadership, 

cultural diversity of human resources, organizational conflict. The aim was to learn 

how to integrate management leadership with cultural diversity and their relationship 

with organizational conflict. Through documentary analysis of primary and 

secondary sources, to answer the question of the study and achieve its objectives 

arising from the objectives of the Conference on the development of human 

resources and the enhancement of expertise and administrative capabilities in the 

field of development. 

When Western culture meets Eastern culture through: multinational organizations, 

the knowledge society, or the internationalization of production. In the business 

environment, there are cultures that represent human values, either innate difficult 

to change it or acquired can be changed, and as cultures reflect behaviors, this leads 

to appear the conflict between workers of different cultures. Thus, management 

leadership patterns: democracy, charisma, or ethical especially in the presence of 

organizational conflict. 
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 ملخص الدراسة

وعالقته بالصراع  للعاملنيدور القيادة اإلدارية يف إدارة التنوع الثقايف "على  للتعرف التحليلية هذه الدراسة ذهبت

. كما " بتحليل العالقة بني املتغريات الثالثة: القيادة اإلدارية، التنوع الثقايف للموارد البشرية، الصراع التنظيميالتنظيمي

مي. وذلك بالتحليل وعالقتهما بالصراع التنظيهدفت للتعرف على كيفية التكامل بني القيادة اإلدارية والتنوع الثقايف 

تؤرمر إاا  تنمية املنبثقة من أهداف امل الوثائقي للمصادر األولية والثانوية، لإلجابة على تساؤل الدراسة وحتقيق أهدافها

 .املوارد البشرية وتعزيز اخلربات والقدرات اإلدارية يف جمال التنمية

 بيةة بواسطة: املنظمات املتعددة اجلنسية، وجمتمع املعرفة، أو تدويل اإلنتاج. ظهر يفالغربية بالشرقية  ةوبالتقا  الثقاف

األعمال أن هناك ثقافات تشكل قيَّم اإلنسان، إما فطرية صعبة التغيري أو مكتسبة ممكن هتذيبها، وملا كانت الثقافات 

القيادة  ات متنوعة، وبالتايل جند أمناطتعكس السلوكيات أدى ذلك لنشو  الصراع بني العاملني املنحدرين من ثقاف

 اإلدارية: الدميوقراطية، والكاريزمية، واألخالقية هي األنسب إلدارة ذلك التنوع سيما يف وجود الصراع التنظيمي.
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 مقدمة

ا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبً تعاىل: )يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن اهلل قال بادئاً ذي بد ، 

بدراسات عرب الثقافية يف علم النفس، من القطب رنون ڤ قام الربوفيسور عندما .(1)ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي(

فال ال يستطيعون ، وجد أن األطاملقوسة ذهب إىل القبائل اليت تعيش يف األكواخ حينماأنه و الشمايل حىت خط االستوا ، 

املنحدر  قطعة خيزران مقوسة، واألشجار املائلة، واألفق يف رسم خط مستقيم. ألنه مبجرد والدته، حتمله أمه على ظهرها

تأثري البيةة  بسببطًا مستقيم، األطفال أن يرمسوا خمن بعيد، كلها أشيا  تأخذ الشكل املقوس. ولذلك مل يستطع 

 إن هذا. (2) البتذلناهاا ، أو رمب، فهي الثقافة اليت يستحيل االبتعاد عنها، أو اليت قد خنطئ يف جتاهلهاعليهم السابقة

ما املنظمة ف ؛وال غرو يف ذلك. العاملةواحد من العديد من الثقافات اليت تنتقل للمنظمات، أي عرب القوى هو  السياق

املرحلة املتقدمة  قافته معث تالامت حيث .هبا أيضاً  عتدَّ الورمبا  ،ما يعزو نفسه لثقافةٍ  فيهاكل فرد و إال جمتمع بشري، 

 ظهر املنظمات اإلدارية، عيدصعلى و . املتؤثرين عليهاألشخاص من  حيراهامن ُعُمره إبان تلقيه التنشةة البيةية والقيم اليت 

 التنوع الثقايف اهمس قدو  .أحد مصطلحات املوارد البشريةكو  اإلدارةفاهيم مفهوم التنوع الثقايف كنقطة يف خط متصل مل

لقوى العاملة اتطورًا جليًا عرب اجلهود الرامية إىل التنويع يف جنس  حققتوكثمرة  أدا ها،تطور و املنظمات  تنمية يف

ري مع ذلك خمتلفة، لتش حاليًا بأشخاص ينتمون إىل ثقافات وأصول عرقيةأماكن العمل تعج وأعراقهم وأعمارهم، ف

                                                           
 .القرآن الكريم(. 21)اآلية: ، سورة احلجرات (1)
. ية الثالثةالتربية والتعددية الثقافية مع مطلع األلف -المؤتمر السنوي الثامن م(. التعددية الثقافية من منظور سيكولوجي. 1002أبو حطب، فتؤاد. ) (2)

 املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية.مصر: جامعة عني مشس، كلية الرتبية، اجلمعية 
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من أفارقة يها فمن املتوقع أن يكون نصف قوة العمل  اإلحصائيات هبذا الشأن أن يف الواليات األمريكية املتحدة مثالً 

من الوظائف   املائةيف 56ن املرأة أصبحت حتصل على حوايل م، كما أ1000يف عاممريكا الالتينية ومن آسيا أومن 

اجلديدة، وخالل سنوات قليلة سوف تشغل نصف قوة العمل، ويف إحدى شركات جتميع الكمبيوتر يف كاليفورنيا اليت 

 أمناطإىل ظهور  وكل ذلك أدى. (3)أكثر من أربعني لغة بو جنسية  (10)موظف ينتمون إىل  (00011)يعمل هبا 

توافق والتكامل ألمهية البعد ذلك لضرورة و  وما دعا املتعددة اجلنسية،الدوليون والشركات  والقادة لإلدارة كاملدرا  حديثة

أن تُلهم اليت تستطيع  ةاإلداري بذلك القيادة ويقصد، الثقايف بني القيادة اإلدارية وبني هذا التنوعالعالقة التأثريية  يف

لنقاط العميا  يف بكفا ة وفاعلية، واليت تدرك اأهداف املنظمة حتقيق  جتاهاألتباع ذوي التنوع الثقايف  وحتفز وتوجه

إضافةً لالستفادة  ،ثقايفال سيما أن عملية التوجيه هي حمور عملية القيادة يف ظل التنوعالسلوكيات مع خمتلف الثقافات، 

تقدمها البيةة فرص متاحة كعاملني  الرؤية للتنوع الثقايف لل من خاللمضافة للعمل  قيمةً تنوع يف سبيل حتقيق هذا المن 

 مخاطر مهددة.كال  

 الدراسةمشكلة أواًل: 

رت النقلة النوعية منللعاملنيوالتنوع الثقايف  اإلدارية التكامل بني القيادة فكرةانطالقاً من  جمتمع اإلنتاج إىل  ، فقد جسَّ

 -أي املنظمات-  هي األخريةاليتالتفاعل بني الثقافات املختلفة للعاملني يف املنظمات اإلدارية،  رمكنيجمتمع املعرفة يف 

                                                           
. )الطبعة الثالثة(. )ترمجة رفاعي حممد رفاعي؛ امساعيل علي بسيوين(. إدارة السلوك في المنظمات. (251: م1026، جريالد؛ وبارون، روبرت. )جرينربج (3)

 الرياض: دار املريخ للنشر.
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ت اليت شهدها  حوالوبسبب الت دائرة التنوع الثقايف للعاملنيلوما صاحب ذلك من اتساع  .تسري يف ظل القيادة اإلدارية

اخلاص  لقطاعا ملنظماتاستهداف األسواق العاملية اإلنتاج بكان ذلك يف تدويل اخلاص سوا  أمن القطاعني العام و  كلٌ 

ئف الدفاع دورها جمرد وظا جتاوانتيجًة ملا يعرف بالدولة املتدخلة واليت  من جهٍة أخرى ويف القطاع العام ،جهةمن 

رمثلت ولقد  .ةعمتنو  الثقافيةخلفيات لألفراد العاملني من ني القطاعكال استقطاب  تزامن مع ذلك  إذ، والقضا  واألمن

يف اإلدارية  وبني القيادة العاملنيبني املبين  فعالالكفتؤ و ال تكاملال حتقيقهلا الكيفية اليت يتم من خال يف نواة املشكلة

، لك بالصراع التنظيميوعالقة ذ للعاملنيالتنوع الثقايف إدارة  يفلقيادة اإلدارية ادور طبيعة وذلك عرب حبث ، القطاع العام

افي ما دور القيادة اإلدارية في إدارة التنوع الثقن بلورة مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس: مبعد ذلك ميَّكن  ما

  ؟وعالقته بالصراع التنظيمي للعاملين

 الدراسةأهداف ثانياً: 

وذلك لتحقيق  ،يميوعالقته بالصراع التنظ للعاملني الثقايفلتنوع القيادة اإلدارية يف إدارة ا دورإىل تناول  الدراسة هتدف

 هداف التالية:األ

دراسة دور القيادة اإلدارية يف إدارة التنوع الثقايف وبلورة إطار نظري يضم املفاهيم األساسية للقيادة اإلدارية  .2

 بشكل عام نزوالً إىل مفهوم التنوع الثقايف وأبعاده وعالقته بالصراع التنظيمي.

ة وعالق تنوع الثقايفالي القيادة اإلدارية و مفهوم، وكذلك على لتنوع الثقايف للموارد البشريةا مالمحالتعرف على  .1

 .ي هبماالصراع التنظيم
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 إلدارة التنوع الثقايف.ليت تنتهجها القيادة اإلدارية ا املمارساتالوصول إىل أبرا  .1

 للموارد البشرية.لتنوع الثقايف ا إاا تنظيمي صراع الوجود ومسببات التعرف على مدى  .0

 لقيادة اإلدارية والتنوع الثقايف.دراسة وحتليل طبيعة العالقة بني ا .6

 الدراسةأهمية ثالثاً: 

عند ية الحتوائها على موضوعات ذات أمهلعنصر البشري يف املنظمات، و ر احليوي لدو التنبع أمهية هذه الدراسة من 

ثقايف موضوعاً خصب التنوع المعه زال والذي ال ي، والصراع التنظيمي والتنوع الثقايفالقيادة اإلدارية حتليلها لكٍل من: 

حمالً لنقاش العديد من الدراسات واألحباث احلية. ومن جانب آخر للوصول إىل رؤية عن مدى عالقة الصراع التنظيمي 

من  عددة لتوصيات االستجابأن تسهم الدراسة يف كما يتوقع   إدارة التنوع الثقايف للموظفني. بدور القيادة اإلدارية يف

رنة اجتاهات العاملني دراسة ومقابو اليت أوصت بدراسة القيادة اإلدارية جتاه املتغريات املتعددة، املعاصرة الدراسات العلمية 

ى حد علم عل –ية حيث إهنا مله الدراسة باإلضافة العإاا  إدارة التنوع الثقايف، لذلك يأمل الباحث أن تسهم هذ

ته حدى الدراسات العربية القليلة اليت تناولت العالقة بني القيادة اإلدارية وبني التنوع الثقايف للموظفني وعالقإ –الباحث 

 بالصراع التنظيمي.
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 مفاهيم ومصطلحات الدراسة:رابعاً: 

"القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق (: Management Leadershipالقيادة اإلدارية ) -0

 (4)ة"مال السلطة الرمسية عند الضرور والرقابة لتحقيق هدف معني، وذلك باستعمال التأثري أو النفوذ، وباستع

"ما مييز أفراد جمموعة عن غريها اعتبارًا جلملة من األبعاد األولية  (Cultural Diversityالتنوع الثقافي ) -1

للغة، اوالثانوية اليت هلا تأثري مباشر على هويات األفراد مثل: اجلنس، العرق، القدرات العقلية واجلسدية، املعتقد الديين، 

 .(5) اخلربة، املوقع اجلغرايف"

"هو ظاهرة سلوكية تنجم عن بعض العالقات اليت تسود  (Organizational Conflictالصراع التنظيمي ) -1

مجاعات العمل بفعل اختالف وجهات النظر، أو صراع األدوار واحلاجات والرغبات، أو البحث عن السلطة، أو 

 .(6)فراد"نزاع بني األاملصاحل الشخصية، إضافة لدور الضغوط االجتماعية واالقتصادية والنفسية يف انبعاث ال

 الدراسةأدبيات 

، حيث يتناول نيرئيس مبحثنيسوف يتم التطرق يف هذا الفصل إىل أدبيات الدراسة يف موضوع البحث، وذلك يف 
 ظيمي.الثاين التنوع الثقايف وعالقته بالصراع التن املبحثاألول القيادة اإلدارية، يف حني سوف يتناول  املبحث

                                                           
 ، جامعة قريونس، بنغااي.العامةمبادئ علم اإلدارة (، دعثمان، حممد. )ب. (4)
. المؤتمر الدولي الثامن في طرابلس: التنوع الثقافي أعمال(. إدارة التنوع الثقايف داخل املنظمات الفرص والتحديات. 6: م1026اراور، برامهي. ) (5)

www.jilrc.com 
 للطباعة اإللكرتونية.. الرياض: مرام إدارة السلوك التنظيمي(. 101: م2991العديلي، ناصر حممد. )( 6)
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 القيادة اإلداريةالمبحث األول: 

 كٍل من مفهوم، وأمهية، وأمناط القيادة اإلدارية:  املبحثيتناول هذا 

 مفهوم القيادة اإلدارية

لقد تناولت األحباث واملتؤلفات يف القيادة اإلدارية العديد من املفاهيم والتعاريف وذلك عائداً إما للغرض املراد 

حتقيقه إاا  البحث أو حبسب رغبات وتوجهات املتؤلف التخصصية. وعليه فإننا جند أن القيادة اإلدارية مت تعريفها 

إليها  ات وسلوكيات اجملموعة من أجل حتقيق األهداف اليت تسعىبشكل عام بأهنا عملية التأثري والتوجيه يف توجه

املنظمة. ويشري يف ذلك تعريف روست للقيادة اإلدارية بأهنا القدرة على التأثري املتبادل بني القادة واألتباع اهلادفة إىل 

دارية كأحد األبعاد للمناخ وعندما يتم النظر للقيادة اإل. (7)إحداث تغيريات حقيقية تعكس اهلدف من املشاركة بينهم 

التنظيمي السائد يف بيةة العمل، وما هلا بناً  على ذلك من عوامل تسهم يف حتفيز ورمكني العاملني سيما إن كانت يف 

ى إثر ذلك من نزاع قد يظهر علخلفيات متعددة من العاملني، وما بيةة عمل تتصف بكوهنا بيةة ذات ثقافات متنوعة و 

ل ة التنوع الثقايف بينهم. إذ رمثل القيادة اإلدارية للعاملني درجة الشعور بوجود املساعدة والدعم من قببني العاملني نتيج

القادة، سوا  أكان ذلك ظاهرياً أم ضمنيًا يف إطار تعاملي يكتنفه االهتمام بآرائهم وأفكارهم وعلى مدى من األخذ 

 من قدرات ومن مبادرات العاملني خبالف اإلشراف الالمركزيهبا يف جمال العمل، فاإلشراف التسلطي أو املركزي حيد 

                                                           

م(. أثر األمناط القيادية على فعالية عملية اختاذ القرارات دراسة ميدانية يف املدينة العامة للضمان االجتماعي األردين. 1021احلمد، حسني سليمان. ) (7)

 .80-12(، ص ص 12. مج )العلوم االنسانية واالجتماعية: االردن -مؤتة للبحوث والدراسات 
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الذي يتؤدي بدوره إىل رمكني العاملني عن طريق إجياد سلوكيات مبدعة وتصرفات مبتكرة ميارسها الفرد داخل بيةة العمل 

ق شي  ا على حتقيالقيادة اإلدارية مزيج من الصفات اليت رُمكن من حيواه إىل أن (9) ويف هذا السياق أشار النجار. (8)

ما، عن طريق تأثريه يف اآلخرين وجعلهم راغبني يف أدائه، كم ا يصف القائد بأنه ليس ذلك الشخص الذي يكون بارعاً 

يف فرض إرادته الشخص ية عل ى أف راد جمموعته ويف تصيريهم لطاعته، بل هو الذي عرف كيفية الربط بني اإلدارات 

ختدم أهداف املنظمة بشكل عام. وبالتايل نستطيع أن نقول بأن القيادة اإلدارية: هي املتباينة وجعل منها ق وة موجهة 

القيادة املتمثلة يف املدير القائد الذي يعمل على توجيه ورمكني وحتفيز األفراد حنو حتقيق أهداف األفراد واملنظمة يف آٍن 

 األهداف، معىن للمسامهة يف التنظيم ويف عملية بنا واحد، وتعزيز اجلهود التشاركية من خالل إعطا  األفراد وسائل ذات 

تكثر األحاديث عن و  .وهذا يعين أنه على القادة أن يكونوا أفضل بكثري يف بنا  الشعور واألمان النفسي لدى موظفيهم

كني اآلخرين ، ولعل األهم من ذلك أن يركز القادة على رمعلى سجيتكالقيادة اجلديرة بالثقة )احلقيقية(، مبعىن أن تكون 

تضح فضالً عن توافر التغذية العكسية يف العالقة التبادلية بني القائد واألتباع. ومما سبق ي ،على سجيتهممن أن يكونوا 

ع رؤوس األولوية ملنا أيضًا أمهية احلديث عن القيادة اإلدارية يف منظمات اليوم، وما هلا من ضرورة تكاد أن تنااع 

                                                           
م(. أبعاد املناخ التنظيمي وأثره يف تنمية القدرات اإلبداعية لدى األفراد: دراسة حتليلية آلرا  عينة من األفراد 1006املوىل، مساح متؤيد حممود ياسني. ) (8)

 .120-291(، ص ص 62. ع )مجلة اإلدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية: العراقالعاملني يف الشركة العامة للزيوت النباتية. 
 . دمشق: نفس املتؤلف.األسس العلمية لنظرية التنظيم واإلدارةه(. 2000النجار، حممد عدنان. ) (9)
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فاعلية اإلنتاجية للمورد البشري وال الكفا ةالذي تستطيع املنظمات من خالله حتقيق  العنصراألموال، كيف وهي 

 القصوى من األدا  عرب األفراد.

 :أهمية القيادة اإلدارية

وحسب، ومبعىن  و تابعاً لقد تطور مفهوم اإلدارة اليوم عما كان عليه يف السابق، فلم يعد اإلداري قائداً حمضاً أ

أهنا ال تأيت وفق هنايات اصطالحية بسيطة، حيث إنه من املنظور التعاملي يسري يف االجتاهني معاً، ولتوضيح تلك 

املقاربة فهو من ناحية معينة يشغل دور القائد وم ن ناحي ة أخ رى هو تابع، مع العلم أنه ليس بالضرورة أن تتم هذه 

يف صدد احلديث عن القيادة اإلدارية بشكل عام وعنها يف القطاع العام بشكل خاص. وتتؤدي الفرضية الطرفية، وحنن 

القيادة اإلدارية دوراً بارااً يف حث العاملني باملتؤسس ات عل ى أدا  واجباهتم مبا يكفل للعملية اإلنتاجية بلوغ أهدافها، 

بعًا لطبيعة هنا قد رمتد لتظهر بني أفراد اجملموعة توهي بذلك ليست مقتصرة على القادة حبك م وظ ائفهم الرمسية بل إ

املواقف ولتغري األدوار، وقد تنتقل هبذا القيادة من يد القائ د الرمسي إىل أيدي أتباعه يف اجملموعة عن طريق ما يبذلونه 

املعايري اليت حيدد على . وبالتايل أصبحت القيادة اإلدارية هي من أحد (10) وما ميارسونه من أدوار فاعلة من إبداع

ضوئها جناح التنظيمات اإلدارية من عدمه، فالقيادة هنا مبثابة الرأس املفكر والعقل املدبر للجسد التنظيمي، لتكون 

بذلك مركزاً للتنظيم وللتوجيه ولصنع القرار وللتطوير أو للعديد من املهام ذات الركيزة األساسية لنجاح املنظمة، وهبذا  

شطتها وقطاعاهتا نلقيادات اإلدارية امللهمة حامساً يف أحيان كثرية إاا  جناح وتقدم املنظمات على خمتلف أكان اختيار ا

                                                           
 . بريوت: دار الفك ر اللبن اين.نحو إدارة تربوية واعيةم(. ٧٨٩١قراقزة، حممود عبد القادر. ) (10)
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. كما للقيادة اإلدارية أيضاً أمهية أخرى يف حقل اإلدارة العامة واليت تتمثل يف سلوكيات وممارسات القادة يف توجيه (11)

نظيم  شك يف أن املهارات القيادية تتؤثر يف مستوى األدا  العام يف التالعاملني حنو حتقيق األهداف املرغوب فيها، وال

لكون القائد هو من حيرك ومن يوجه الطاقات البشرية لتحقيق أفضل املستويات لإلجناا، وعلى هذا املنوال تكون 

أ من طبيعة تأثريية تنشاستجابة العاملني حسب درجة تأثرهم بالنمط القيادي الذي ميارسه القائد، فالعالقة كما أسلفنا 

 تبادلية يف أساسها.

 اإلدارية أنماط القيادة

إن التصرفات البشرية هي ليست يف معظمها إال استجابة للمثريات والدوافع اليت حتفز السلوك جتاه منحًى ما دون 

، يتضح من راآلخر، وبذلك ميثل النمط القيادي النقطة الساخنة يف حميط تصرفات األتباع. وعلى صعيد علمي أكث

األدبيات السابقة أنه من املمكن التنبتؤ بتصرفات وبسلوكيات العاملني من خالل النمط القيادي املمارس من قبل القائد، 

اليت درست العالقة بني السلوك القيادي وااللتزام التنظيمي للموظفني عدة أسةلة  (12)وهنا طرحت دراسة ندا امليدانية 

لعاملني : هل كالً من القيادة التحويلية والقيادة التبادلية ميكن أن تتنبآن بااللتزام التنظيمي لمن بينها كان ستؤالني كالتايل

بأنواعه الثالث املعياري والعاطفي واالستمراري، وبعد تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة أظهرت النتائج أنه من 

                                                           
 .06-02(، ص ص 00. ع )اإلدارية: مصرالتنمية م(. أمهية القيادة يف مصر. 2988احلمامي، آمال مصطفي. ) (11)

 -رة المجلة العلمية لالقتصاد واإلدام(. العالقة بني سلوك القيادة وااللتزام التنظيمي للمرؤوسني: دراسة مقارنة. 0102ندا، فواي شعبان مدكور. ) (12)
 .609-022(، ص ص 1، ع )مصر
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لي والنمط ادي املمارس، والذي كانا ميثالن النمط التحوياملمكن التنبتؤ بسلوكيات وتصرفات املوظفني عرب النمط القي

التباديل حمل الدراسة. لذلك جند أنه على ضو  ما تقدم ومما خرجت به أدبيات علم االجتماع أن اإلنسان هو كائن 

يهم لاجتماعي بطبعه، وأنه مىت ما توفرت جمموعة اجتماعية كان من البداهة أن يقومون بالبحث عن قائدًا وتعيينه ع

ودومنا متغريات دخيلة، وأهنا مبثابة عادة اجتماعية ُفطروا عليها، هبدف حتقيق مساعيهم ورغباهتم من خالل التوجيه 

. وعلى الرغم من تعدد التصنيفات ألمناط القيادة فإن أكثر املعايري شيوعاً يف األدبيات (13)بل من قبل اجملموعة املستق

عيار األول: ويقوم على تصنيف القادة من حيث أسلوب القائد وطريقته يف ممارسة السابقة معياران رئيسان، ومها: امل

أن هناك ثالثة أمناط للقيادة اإلدارية شائعة االستعمال يف أدبيات  (14)يف هذا السياق ذكر اليامي التأثري على العاملني، و 

رتسلي، ألسلوب الدميوقراطي واألسلوب احلر العلم ال نفس الص ناعي واإلدارة، وهي: األسلوب األوتوقراطي االستبدادي وا

ففي حالة القائ د األوت وقراطي أو الدكتاتوري )املستبد(: جند أن سلطة اختاذ القرار حيتفظ هبا القائد شخصيًا لنفسه،  

من  كم ا أن العم ل يك ون مفروضاً على العاملني، حبيث تنعدم العالقة اليت تغذي تساؤالت األتباع حول األسباب اليت

أجله ا يقوم ون بتنفي ذ العمل حىت وإن كان بشكل خاطئ، أما القائد الدميقراطي )املشارك(: فيتضح أنه يوج ه الس لطة 

مللكية لألتباع، تاركاً هلم حرية التصرف يف صنع بعض الق رارات املبني ة عل ى أس اس اهتمام اهتم وكفا هتم يف التعامل مع 

عي ، وي تؤدي ذل ك إىل ايادة يف مستوى االهتمام والو املدينةمعتاد أثنا  أعماهلم داخل  املواقف اليت يواجهوهنا بشكل

                                                           
 اإلصدار الثامن(. عمان: دار الثقافة للنشر. -. )الطبعة األوىلالقيادة اإلداريةم(. 1009كنعان، نواف. ) (13)
ض: . رسالة ماجستري غري منشورة، الرياالشعور باألمن لدى المديرين وعالقته بالنجاح في القيادة اإلداريةه(. 2000اليامي، حمسن عبد الرمحن. ) (14)

 جامعة امللك سعود.
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باملشاكل املهنية ومن مستوى الرضا ال وظيفي ع ن العم ل، ويس مح أيضًا مبشاركة األتباع يف صنع القرارات ومن مث 

مباشر يف   فيتضمن عدم تدخل القائد بشكل: (الرتسلي)االنعكاس على حتقيق ذواهتم، وأما األسلوب الثالث وهو احلر 

كثري من األحيان، حيث يفوض القائد شخصاً آخر يف مجاعة العمل لتويل دوره ألسباب عديدة يعزى بعضها لضعف 

يف ثقته يف نفسه أو اخلوف من عدم رمكنه من أدا  مهامه القيادية، أو نظراً لوجود دواف ع ذات مس توى مرتف ع وخربات 

عاملني يف األعمال املكلفني هبا. أما املعيار الثاين: فيقوم على أساس النظر للقيادة من حيث مصدر طويلة لدى ال

السلطة اليت يعتمد عليها القائد يف توجيه العاملني، إذ يتم تصنيفها وفق هذا املعيار إىل قيادة رمسية وقيادة غري رمسية، 

وامر ًة إىل قوة ذات صبغة قانونية أو شرعية من خالل حق إصدار األفالقيادة الرمسية: تربا داخل التنظيم الرمسي مستند

والتعليمات والتوجيهات للمرؤوسني، يف حني جند أن القيادة غري الرمسية: تربا داخل اجملموعة نتيجًة ملا حيظى به القائد 

من سلطته  مه هلم، ما جيعلمن مكانة لدى اجملموعة وما حتدده تلك املكانة من قبول له على إثر تفاعله املستمر ودع

. وملا كانت هذه األمناط ذات تأثري على تصرفات وسلوكيات (15) يادة الرمسيةامتياااً له ال حق مكتسب على غرار الق

األتباع خصوصًا إذا كانوا ذوي تنوع ثقايف، ولتجنب النزاعات اليت قد تظهر كان من املناسب للمنظمة يف مثل هذه 

إىل أن كالً من أمناط القيادة اإلدارية  (16) توصلت دراسة طوالبة النمط القيادي املمارس، ويف هذا احلالة إعادة النظر يف

                                                           
جلة مم(. دراسة منط القيادة الرمسية ملديري املدارس يف بعض عمليات االدارة املدرسية من وجهة نظر املعلمني. 2999عبدالعليم، أسامة حممد شاكر. ) (15)

 .255-222(، ص ص 82. مج )التربية: مصر
المديرين: دراسة ميدانية على المؤسسات العامة في أثر األنماط القيادية على إدارة الصراع التنظيمي لدى م(. 1008طوالبة، توفيق حامد. ) (16)

 . رسالة دكتوراه غري منشورة، األردن: األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية.األردن
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)التسلطية املستغلة، والتسلطية اخلرية، واملشاركة، والتحويلية، واالستشارية( هلا أثر وعالقة يف إدارة النزاع التنظيمي، كما 

من العينة يف حني كان اإلناث يف املائة ( 69.1مثلت نسبة الذكور ) مت مالحظة أن العينة كانت ذات تنوع ثقايف حبيث

 ذلك أيضاً يشري يف( يف املائة من العينة، باإلضافة الختالفات السن واملتؤهل التعليمي واخلربة العملية. و 00.2ميثلن )

لتحديات واليت إىل جمموعة من ا يف متؤرمر التحديات اليت تواجه القيادات اإلدارية يف القرن الواحد والعشرين (17) املاضي

ابه من بينها حتديات التنوع الثقايف يف املوارد البشرية، والذي يتمثل يف كيفية إدارة هذا التنوع الثقايف ويف طريقة استيع

وتوجيهه، وما يتبع ذلك من مراعاة للتواان بني اجلنسيات والعرقيات املختلفة، وفهم أبعاد كل منهما، وكيفية حسن 

مل معهما، ومن جتنب الصراع إىل إدارته، وهذا حبد ذاته أمر صعب، الفرتاض أن هذا التعامل يقع يف الشرق التعا

الثقايف متسمًة بكوهنا  بيةة إدارية فعالة الحتضان التنوع يزال الطريق فيها طويالً حنواألوسط أي يف البيةة العربية اليت ال 

من املتعارف عليه يف حقل اإلدارة العامة أن أمهية العنصر البشري و  ذلك. إجيابية رغم وحدة اللغة والقومية وأكثر من

قد دعت منظري ورواد نظرية العالقات اإلنسانية إىل تطوير اإلدارة عرب املدخل اإلنساين، وذلك بتخليصها من منط 

مل احلوافز والتعاملي، والذي يستعاإلدارة التسلطي الذي يركز على العمل وحده، وال يقيُم االهتمام للعمل التشاركي 

املادية كمحفز ومتؤثر وحيد ألدا  العمل، بيد أنه مل يهتم بعملية املواانة والتوفيق بني الدوافع اإلنسانية وبني مستويات 

. ويف اجلانب (18)قبول وإىل حٍد ما األدا ، ما مكن ذلك للنمط الدميوقراطي التشاركي فرصة لتقدمي نفسه كنمط م

                                                           
د البشرية في مية الموار مؤتمر إدارة وتنم(. التحديات اليت تواجه القيادات اإلدارية العربية يف القرن الواحد والعشرون. 1022املاضي، حممد احملمدي. ) (17)

 (.101-222. املنظمة العربية للتنمية اإلدارية: مصر. ص ص )القطاع العام: الواقع والتطلعات والتحديات
 م. مرجع سابق.2988احلمامي،  (18)
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لإلدارة جند أن دور القيادة اإلدارية ميثل جمااًل مهمًا يف أدبياته، فوظائف اإلدارة ختدم غرض املنظمة وغاياهتا  اإلنساين

واألهداف، وتتوقف فاعلية تلك الوظائف على العنصر البشري الذي هو حمور الوظيفة اإلدارية، ليكون دور القيادة 

م حينةذ عرب الرتكيز على اجلوانب الشخصية للفرد لالهتمام هبا، ليتاإلدارية ممثاًل يف التوجيه لذلك النسق البشري 

استخدامها بغرض التحفيز والتمكني ومنح فرصة املبادأة واملشاركة، وبذلك يقول ساميون: إن إخفاق القائد اإلداري يف 

نظيم حتقيق أهداف الت هااتصاله مبرؤوسيه إمنا هو نتيجة تناسيه لسلوك العاملني الذي يشكل أداة فعالة ميكنه بواسطت

 . (19)الذي يقوده 

 التنوع الثقافيالمبحث الثاني: 

يتم تناول وف سالتنوع الثقايف. كما واجيابيات وسلبيات مفهوم، وأبعاد، كٍل من: يتم التعرض إىل   املبحثيف هذا 

 جانب إدارة التنوع الثقايف والصراع يف املنظمات.

 مفهوم التنوع الثقافي

من  التنوع الثقايف إىل الطبيعة االنفتاحية للثقافة االنسانية اليت تتسم بالتنوع والتباين، آخذةً تشري عبارة 

. ومدخل القيادة اإلدارية يف التنوع (20)ى تنوع مسالكها املختلفة االختالف هويًة وحٌق هلا، وأيضاً منحىن يف احلفاظ عل

                                                           
 . مرجع سابق.81م: 1009كنعان، (19)

ات مجلة دفاتر مركز األبحاث والدراسم(. مكانة التنوع الثقايف يف عامل تكنولوجيا املعلومات والعوملة: طرح إشكايل. 1020فراعي، عبد السالم. ) (20)
 .11-11(، ص ص 5، ع )النفسية واالجتماعية
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الثقايف هو منزلق لبحث الكيفية يف إدارة هذا اإلنسان الذي يتأثر بالضرورة بالثقافة اليت ينشأ فيها، وتتؤثر تباعًا على 

د ر املنظمة. ولقد اختلف املنظرون والباحثون يف حتديد تعريف أو ضبط تعريف إجرائي للتنوع الثقايف كبعد إداري يف املوا

البشرية، وهذا ما رد اختالف توجهاهتم يف النظر إىل التنوع الثقايف كميزة إجيابية أو عيب سليب. وعلى إثر ما تقدم، 

 Sphereسوف يورد الباحث مجلة من التعاريف اليت يأمل يف أن تفضي لتوضيح ماهية التنوع الثقايف، فقد عرف سفار 

نسية، يت رميز كل فرٍد عن غريه، وعلى سبيل املثال: العمر، التوجهات اجلالتنوع الثقايف بأنه: جمموعة من اخلصائص ال

أن التنوع هو عبارة عن الفروقات يف الدين  (22). ولذلك يرى العامري (21) األصل، الطائفة الدينية، والطبقة االجتماعية

 (23)يب أو العرق. ويضيف الكت أو االنتما ات العشائرية أو املناطقية أو السياسية أو غري ذلك من حيث السن واجلنس

أن التنوع: هو ذلك االختالف يف ثقافات ويف خلفيات أعضا  قوة العمل. وبصورة مشولية أكثر تناوله أبو قحف 

بأنه جمموعة من القيم والتصرفات لألفراد يف دولٍة ما أو يف تنظيٍم ما، فالثقافة رمزية املضمون وتشاركية  (24)وامالؤه 

ل اخلاص مبمارستها. وبالتايل ميكن النظر إىل التنوع الثقايف كمصدر داليل للقيم، وما لتلك القيم الفعل ومنطية الشك

من تباينات بني العاملني، الشي  الذي يقود إىل إمكانية عمل املعايرة أو املقايسة بني شواهد تلك القيم، واليت نتعارف 

                                                           
 . مرجع سابق.6:م1026، اراور (21)

 .االقتصاديةلقوى العاملة يف الشركات الكربى. م(. إدارة تنوع ا1009مايو،  2العامري، صاحل مهدي. ) (22)
 .، )د. ن(اللجنة العلمية الدائمةم(. إدارة املوارد البشرية املتباينة اخلصائص. 1001الكتيب، حمسن علي. ) (23)
م(. العوامل )التنافسية، التكاليفية، التشريعية( اليت تتؤثر يف قرار حتديد أسعار التحويل بني فروع 1022أبو قحف، عبد السالم حممود؛ عبيد اهلل، فايزة. ) (24)

-662(، ص ص )2. ع )مويلمجلة التجارة والتالشركات العاملية يف ظل الوضع احلايل ملصر: دراسة استطالعية يف بعض فروع الشركات متعددة اجلنسيات. 
511.) 
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عة عن غريها د عرف التنوع الثقايف على أنه: ما مييز أفراد جممو عليها مبصطلح أبعاد التنوع الثقايف. أما ليدن روانز فق

اعتبارًا جلملة من األبعاد األولية واألبعاد الثانوية واليت هلا تأثري مباشر على هويات األفراد مثل: النوع االجتماعي، 

لتعليمية، واملوقع : اخللفية اوالعرق، والقدرات العقلية واجلسدية، والتوجه اجلنسي؛ أما األبعاد الثانوية فتشتمل على

إىل أن هناك قيمتان  (26). ويف هذا السياق أشار حمفوظ (25) العملية والتنظيميةاجلغرايف، والدين، واللغة واخلربات 

اع أساسيتان يف التنوع الثقايف رمثالن عملية الضبط يف أصل هذا املفهوم مها العدل والتعارف، فالتنوع الثقايف مصدر لإلبد

واالبتكار واجلمال إذا رمت إدارته بعدل، وهو يصبح تنوع فعال إذا فتحت له اآلفاق للتعارف وملد جسور التواصل بني 

 عاملني.خمتلف ثقافات ال

 أبعاد التنوع الثقافي

إن عدم اتفاق الباحثني والكتاب يف حقل اإلدارة حول مفهوم التنوع الثقايف أي املفهوم الشامل، أدى ذلك جلذبه إىل 

تفاق واال توصل إليهاال وذلك أهنا مت ،من أبعاد للتنوع الثقايف (27)ما أورده الطبال وجند مناسبة أبعاد التنوع الثقايف. 

جمموعة من الباحثني، حيث مت تقسيم تلك األبعاد إىل أبعاد أولية موروثة وأبعاد ثانوية مكتسبة، فأما  ها من قبلعلي

                                                           
م(. املتغريات الشخصية والتنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي والعدالة التنظيمية بالشركات متعددة اجلنسيات: 1022حسني، أمينة حممد سليمان. ) (25)

 .222-221(، ص ص 216، ع )االعمال مجلة إدارةدراسة ميدانية. 
 (.2508، ع )جريدة الرياضم(. إدارة التنوع اإلنساين. 1021يوليو،  1حمفوظ، حممد. ) (26)
جلة مم(. االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية يف املنظمات العاملية: مدخل إدارة التنوع: دراسة نظرية. 1022الطبال، عبد اهلل عبد اهلل أمحد. ) (27)

 .56-68(، ص ص 216، ع )إدارة االعمال
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األبعاد األولية فقد رمثلت يف: )العمر، األصل، العرق، النوع، والقدرات اجلسدية( ويبدوا واضحًا أهنا أبعاد تكتسب 

اخلربات بيد أنه عند النظر إىل األبعاد الثانوية جند أهنا تكونت من: ) .والجبلًة وال مكانة لتغيريها يف الطبيعي من األح

املتجمعة، الدخل، احلاالت االجتماعية، اخلربات العسكرية، املعتقدات الدينية، اجلنسيات، حالة الوالدين، املتؤهالت 

ة املوروثة. وهنا األولي العلمية، واللغات( وهي بذلك رمثلت على شكل أبعاد األصل فيها أن تكتسب خبالف األبعاد

بُعداً من أبعاد التنوع الثقايف عالوًة على ما سبق، حيث ميكن النظر إليه كبعد أويل موروث ويف  (28)يضيف العامري 

نفس الوقت قد يندرج ضمن األبعاد الثانوية املكتسبة وفقًا حلاالت أخرى، وهو البعد الذي ميثل الفةة اليت ال رملك 

هبا العاملني يف املنظمة وهم املعاقون أو ذوي االحتياجات اخلاصة، واملالحظ كثرة دخوهلم إىل سوق النعمة اليت يتمتع 

العمل يف اآلونة األخري سيما أنه بات توجهاً عاملياً يدعو لتشجيع ودعم هذه الفةة. وعوداً على أبعاد التنوع الثقايف جند 

عاد اليت تركز ت: فةة األبعاد السلوكية وفةة األبعاد الداخلية وفةة األبأنه من املمكن تصنيف األبعاد السابقة إىل ثالثة فةا

إىل أن للمتغريات الشخصية  (29)امليدانية ألبعاد توصلت دراسة حسني على االختالفات الفردية. ويف إدارة تلك ا

االلتزام التنظيمي وعلى  ية علىللعاملني من متنوعي الثقافة كالعمر واملتؤهل التعليمي واخلربة أثر إجيايب وذو داللة إحصائ

العدالة التنظيمية أيضاً يف الشركات متعددة اجلنسيات، مبعىن أن الوعي وإدارة تلك األبعاد للعاملني من ذوي الثقافات 

املختلفة قاد إىل إدارة تفاعلها واالجتاه هبا حنو الفعالية التنظيمية، ومبا يتؤدي إىل ختفيف حدة صراع الدور بينهم، وإىل 

                                                           
 مرجع سابق. م(.1009مايو،  2العامري، صاحل مهدي. ) (28)

 .مرجع سابق م(.1022حسني، أمينة حممد سليمان. ) (29)
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ع وعلى صعيٍد علمي أكثر وبصورة حتليلية أدق، جند أن حمتوى أبعاد التنو  حتسني املناخ التنظيمي بشكل مستمر.

، أوهلا طبقة (30)تسب بني الُبعد املكللعاملني حيتوي على ثالث مستويات أو طبقات توضح املدى بني الُبعد الفطري و 

كلت ظهوراً، فهي تتعامل مع مناذج من الفهم والعالقات السببية اليت تشاالفرتاضات األساسية: وهي أكثر عمقاً وأقلها 

عرب التاريخ، وتناقلتها األجيال من خالل عملية التعلم، واملعتقدات واألفكار اليت تدور حول طبيعة اإلنسان، وهذه 

نية هي طبقة القيم االطبقة اليت يصعب يف معظم األحيان تغيريها خصوصًا لدى كبار السن. يف حني أن الطبقة الث

واألفكار: ورمثل مظاهر لالفرتاضات األساسية وتضمها جمموعة من القواعد اخلُلقية اليت حتكم اجلماعات االجتماعية، 

وميكن إىل حٍد ما تغيري القيم بواسطة معلومات جديدة ومواقف جديدة. يف حني أن الطبقة الثالثة هي طبقة السلوكيات: 

يم لثالث وضوحاً، وميكن تغيريها بالتعليم والتكّيف، وتغيري السلوكيات ال يعين تغيري القوهي أكثر هذه الطبقات ا

واألفكار، أو االفرتاضات األساسية، وإمنا هتذيبها حىت تتماشى مع وضع آخر وخمتلف. ومن خالل الطبقات السابقة 

عاد فطرية ال ميكن للعاملني، يتضح أن هناك أبأو ما نستطيع أن نطلق عليها اخلطوات يف بنا  القاعدة الثقافية/التنوعية 

أو قد يصعب تغيريها، وبالتايل يتم العمل واحملاولة على معاجلتها بالتعلم عنها أكثر، وميكن وصفها بأهنا أبعاد صلبة. 

 وهناك أبعاد أخرى باإلمكان أن تكتسب، ونفرتض استطاعة القائد اإلداري تكييفها حبسب القدرة على استيعاهبا أو

توجيهها، وهي تتسم بكوهنا أبعاد مرنة. وهذا أحد املتطلبات أو التحديات اليت يتعني على القائد مواجهتها يف إدارته 

                                                           
جلة البحوث مم(. التنوع الثقايف يف املنظمات متعددة اجلنسيات وانعكاساته على اسرتاتيجيات التنمية البشرية. 1020مرسي، سوسن عبد احلميد. )( 30)

 .216-200(، ص ص 1(، ع )18). مج االدارية
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للتنوع الثقايف للعاملني، وما يعين ذلك إمكانية أن توظف املنظمة عرب اسرتاتيجية املوارد البشرية أبعاد قابلة لالكتساب 

 أدوات إدارة التنوع يف املوارد البشرية.من قبل العاملني من خالل سياسات و 

 بيات التنوع الثقافي في المنظماتايجابيات وسل

أن ما  (31)مثلما أن للمفاهيم واملصطلحات اإلدارية األخرى من مزايا أو عيوب، وكأي نظام فقد ذكر الكرطوطي 

يُنسب إىل إدارة التنوع الثقايف من إجيابيات ميكن إمجاهلا من خالل املضامني التالية: بدً ا من كونه يليب متطلبات النفس 

البشرية التواقة إىل االستطالع وحب املعرفة، عالوًة على أهنا مصدر خصب لإلثرا  يف العمل من تفاعل ثقافات األفراد 

رى أن التنوع الثقايف من ضروريات احلياة استنادًا الشتقاقه من التنوع البيولوجي، ومن مع بعضهم البعض، إىل أنه ي

بأن هناك العديد من اإلجيابيات والسلبيات  (32)أمحد دراسة وضحت أضرورته لبقا  النفس البشرية. ومن جانٍب آخر 

البشرية  زيات: ايادة قدرة اجتذاب املوارداليت من املمكن أن حتدث يف ظل إدارة التنوع الثقايف من عدمها، ومن تلك امل

الكفتؤة، واملرونة التنظيمية، والتنوع يف األفكار واخلربات واملهارات الذي يقود إىل اإلبداع واالبتكار يف حل املشكالت. 

يات: بهذا ومل خيُل التنوع الثقايف من انعكاسات سلبية جنمت عن عدم إدارة التنوع الثقايف بشكٍل كف ، ومن هذه السل

العنصرية، والتمييز بني فةات العاملني، يليها سلبية العزو املتسرع ملسبيب املشكالت داخل العمل بسبب احندارهم من 

                                                           
 .220-202(، ص ص 11، ع )مجلة حوليات كلية اللغة العربيةم(. آليات تدبري التعدد الثقايف. 1002الكرطوطي، معتصم. ) (31)
مية كلية المجلة العلية. م(. دور إدارة املوارد البشرية لدعم مدخل إدارة تنوع املوارد البشرية بالشركات متعددة اجلنس1020أمحد، جنال  حسن مجعة. ) (32)

 .298-286(، ص ص 1(، ع )2. مج )التجارة باإلسماعيلية جامعة قناة السويس
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منطقة أو عرق أو دولة معينة، فضاًل عن حتيز املدرا  أو العاملني ضد أقليات أو دول حمددة ومنها التحيزات ضد 

"السقف الزجاجي" وهو حاجز غري مرئي تعاين عادًة منه النسا   النسا ، فظهر على ضو  ذلك ما يعرف مبصطلح

ا، أو يف تعلِّي على التقدم إىل الوظائف اإلدارية العلي مقليات العرقية، فهو حيد من قدرهتخصوصاً يف البدان النامية أو األ

تواهم املهين ة كفا هتم ومن مسسلَّم الوظائف اإلشرافية سواٌ  يف الشركات الكربى أم يف القطاع العام بالرغم من  درج

أو املعريف املتقدم، ورمبا بسبب كوهنم من فةات أخرى غري املسيطرة أو بسبب سيطرة الرجال، وقد يراه البعض مبثابة 

انتصارًا للتقاليد، مع مالحظة اطراد هذه املمارسات حىت بعد اتفاقية سيداو اليت تناولت تنظيم املرأة يف العمل. وقد 

الضو  على سبل عالج االقصا  جتاه املرأة يف بيةة العمل وذلك عرب تبين إدارة املنظمة  (33) مصطفى سلطت دراسة

لبعضاً من اخلطوات الناجعة يف ذلك، كأن يتم ختطيط الوظائف لكي تراعي وتناسب العنصر النسوي، وإعطا  املدرا  

الوظائف  ى هتيةة فرص كافية لتدريبهن علىحلقات دراسية وتوعوية عن طبيعة العمل النسائي، كما يتم العمل عل

القيادية، وتدعيم ذلك عرب توفري اخلدمات املالئمة يف بيةة العمل والالامة للعنصر النسائي، وأن تدعم األحباث العلمية 

 اليت تكرس جهدها خلدمتهن، ومن ذلك أيضاً مستؤولية وسائل اإلعالم جتاه دعم املسار القيادي واملهين هلن.

 

 

                                                           
 .12-10(، ص ص 15(، ع )2، مج )مجلة التنمية اإلداريةم(. التمييز ضد املرأة يف التعيني والرتقية: أسبابه وعالجه. 2986مصطفى، أمحد. ) (33)
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 في المنظمات لتنوع الثقافيإدارة ا

مما تقدم حول إدارة التنوع الثقايف يتضح أنه أحد املصطلحات اإلدارية احلديثة نسبيًا لدى املنظمات، حيث تعرفه 

Allen (34)  بأهنا تلك اإلدارة اليت حتاول فهم وحتسني تفاعل امال  العمل واملديرين والعاملني والعمال . أي عبارة

عن دراسة ممارسات عملية اإلدارة عرب الثقافات املتعددة، فهي تشرح وتصف وتقارن سلوك األفراد واجملموعات ضمن 

قد عرفتها بأهنا عبارة  (35) (lia, 2005Commonwealth of Austraالبلدان والثقافات. بينما جند أن )

عن تطبيق ممارسات اإلدارة الفعالة اليت تعرتف بالتنوع البشري واالجتماعي يف قوة العمل وتعي االختالف بينهما، 

وإدارة هذه االختالفات سوا  من حيث النوع، واألصل، والعمر، والثقافة، اللغة، والعجز، والديانة، والتوجهات، أو وأية 

ا  وتوجهات األفراد يف املنظمات، وذلك هبدف االستفادة من فوائد التنوع يف ايادة فعالية خصائص أخرى تشكل آر 

األعمال واملنظمات ويف حتقيق العدالة بني مجيع العاملني يف املنظمات بعدم التحيز جلماعة على حساب مجاعة أخرى 

ي أن أي شكل من أشكال إدارة يف التنوع الثقايف وهللتبصر حملة  (36) (Miroshink, 2002وهكذا. وتضيف )

االختالفات الثقافية جيب أن يبدأ بإدراك هذه االختالفات، مع جتنب إطالق األحكام املسبقة عليها، مما يسمح برؤية 

االختالف حيث يوجد، وترى بأن جتاهل االختالفات الثقافية أمر غري جيد، كما أن احلكم عليها بأهنا جيدة أو سيةة 

                                                           
(34)Vloeberghs, (2001) CROSS CULTURAL PATTERNS OF INTERNATIONALIZATION Allen L. Bures, Daniël  

AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ISSUES, Competitiveness Review: An International Business 

Journal, Vol. 11 Issue: 2, pp.48-56. 
(35)ersity: a guide to resources for educators COA (Commonwealth of Australia) (2005) Managing cultural div 
.Commonwealth of Australia, Canberraand managers working in higher education. Diversity works.  
(36)Journal Victoria Miroshnik, (2002) CULTURE AND INTERNATIONAL MANAGMENT: a review",  

of Management Development, Vol. 21 Issue: 7, pp.521-544. 
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ساعد يف ي يات عرفية أو بيةية غري مالئمة، حيث أن الفهم واإلدراك املسبق هلذه االختالفاتسوف يتؤدي إىل سلوك

التخفيف من مثل هذه السلوكيات. وجيدر مراعاة أن هذا النوع من اإلدارة يستحسن تطبيقه يف املنظمات اليت حتتوي 

وأيضاً جند أن درجة االهتمام بإدارة االختالفات الثقافية  .(37)بالضرورة على عدد كبري من العاملني ذوي التنوع الثقايف 

تعلو عند الشركات متعددة اجلنسيات عنها يف الشركات األخرى، باعتبار أن طبيعة هذه الشركات تقوم بتوظيف أفراد 

هارات معينة مب من مجيع أحنا  العامل، وهذا األمر جيرت تلك الشركات ألن تواجه أمهية تنمية أو استقطاب قيادات إدارية

قادرة على إدراك هذا التباين الثقايف الداخلي، حبيث تستطيع املواانة بني وجهات النظر والقدرات داخل هذه الشركة 

ومراعاة عدم سيطرة إحدى اجملموعات اإلدارية على غريها، وتشجيع الرؤية املشرتكة وااللتزام الشخصي من أجل حتقيق 

ويف هذا املسار تناولت البعض من البحوث والدراسات  .(38)دة لألفراد العاملني فيها تكامل الشركة على مستوى القاع

أثر سيطرة األفراد أو اجلماعات املتنوعة على بعضها البعض داخل املنظمة، وما ينشئ على إثر ذلك من نزاعات بني 

ني دور القيادة اإلدارية لثقايف للعاملني وباألفراد، وكنتيجة لوجود فجوة مل يتم إدارهتا بالشكل األفضل بني واقع التنوع ا

 Brewerيف إدارته، وما لذلك من انعكاسات سلبية على منحىن األدا  واإلنتاجية الكلي للمنظمة، وقد أشارت دراسة 

et al (39) لذكور وسلوك إدارة الصراع لس وحالة املنظمة اليت أجريت جنوب اسرتاليا الختبار العالقة بني دور اجلن

                                                           
 مرجع سابق. م(.1020أمحد، جنال  حسن مجعة. ) (37)

 مرجع سابق. م(.1022أبو قحف، عبد السالم حممود؛ عبيد اهلل، فايزة. ) (38)

(39)Neil Brewer, Patricia Mitchell, Nathan Weber, (2002) GENDER ROLE, ORGANIZATIONAL STATUS,  
AND CONFLICT MANAGEMENT STYLES, International Journal of Conflict Management, Vol. 13 Issue: 

1, pp.78-94. 
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( فرداً ومبقارنة الدور تبني أن دور اإلناث سجل 228واإلناث يف ثالث منظمات متشاهبة، ومشلت الدراسة عينة من )

درجة أعلى يف جتنب النزاع بينما وجد أن دور الذكور كان مسيطراً يف النزاعات، كما اتضح دور اإلدارات املباشرة دوراً 

ديث للقيادة العليا دوراً مهماً يف احتوا  منوذج النزاع. وبنا ً على ما تقدم من احلهاماً يف الطاعة وتفادي النزاع، بينما كان 

حول إدارة التنوع الثقايف، يتضح أنه من املمكن حتديد األدوار أو املهام اليت جيب أن تسعى إليها إدارة التنوع الثقايف، 

بني  موا مةتسعى للفة املنظمة وثقافة العاملني فيها، و وهي: أن عملية إدارة التنوع الثقايف تقوم بتحقيق التواان بني ثقا

طريقة عمل الشركة األم وبني طريقة عمل فرع الشركة يف البلد اآلخر، كما أهنا تعمل على توعية العاملني جتاه فوائد 

ة وإدارة الفجوة ومنافع االنسجام مع الثقافات األخرى، وأثرها اإلجيايب املنعكس على األدا ، وأخرياً جندها تقوم مبعاجل

إىل  (41) عبداهلاديوعلى الصعيد التطبيقي توصلت دراسة  .(40)الناجتة يف معرفة وخربة العاملني نتيجة التنوع الثقايف 

أنه من أهم املشكالت واملعوقات اليت تواجه إدارة التنوع يف الشركات متعددة اجلنسيات هي إعادة تصميم العمل سيما 

، يتوافق مع تنوعات واختالفات العاملني، وأنه ال ميكن استنساخه بني الشركة األم وبني الفرعيف فروع شركات األم مبا 

حبيث يتعذر تطبيق شكل العمل على الطريقة نفسها، مشرياً إىل أنه مل يعطى اجلانب الكايف من قبل الباحثني والدارسني، 

عمل ة اإلدارية بغية أن تعطي مثارها، وأن تصميم الوأضاف بعد ذلك إىل أنه جيب االعداد اجليد والفعال هلذه العملي

جيب أن يكون مرناً على الشكل الذي يراعي االختالفات بني الشركة األم وفروعها املنتشرة يف بيةات أخرى. وأشارت 

                                                           
 مرجع سابق. م(.1020مرسي، سوسن عبد احلميد. )( 40)

ات المجلة المصرية للدراسم(. مشكالت إدارة األفراد بالشركات متعددة اجلنسية حتليل بعض الدراسات العاملية. 2990أمحد إبراهيم. ) عبداهلادي، (41)
 .286-212(، ص ص 1(، ع )20، مج )مصر –التجارية 
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 ،ضمن حتليل هلا عن نشأة مفهوم إدارة التنوع الثقايف إاا  تنامي الدراسات واألحباث حول هذا املصطلح (42)معيقل 

أنه اشرتك املهتمون واملتخصصون باملساواة واإلجرا ات اإلجيابية يف بداية الثمانينات املعينون من قبل الشركات األمريكية 

جنًبا إىل جنب مع مستشاري املساواة يف إقامة احلجة على أنه جيب النظر إىل التنوع يف القوى العاملة كميزة تنافسية 

تهم األساسية هي: ال تعزا التنوع ألنه أمر قانوين، بل ألنه يف صاحل العمل، ومنذ وليس كقيود قانونية، وكانت رسال

ذلك احلني شرع الباحثون يف اختبار فرضيات استفادة العمل من التنوع وإدارة التنوع اليت عرفت باسم دراسة اجلدوى 

( لكل دوالر أنفقته بعض %251حول التنوع، وبينت الحقًا هذه الدراسات أن العائد على االستثمار قد بلغ )

 األمريكية. Nextelالشركات يف التدريب على إدارة التنوع كما يف شركة 

 الثقافي في المنظمات برامج إدارة التنوع

لقيادة املتؤثرة نفسياً إىل ا  –حبسب األدبيات  –جتدر اإلشارة هنا إىل أن القيادة اإلدارية والتنوع الثقايف هي حباجة أكثر 

إىل أن مهارات القائد الدميوقراطي تربا يف حتقيق  (43)عنه يف التكامل مع املفاهيم األخرى. ويف ذلك يشري كنعان 

 يقة ذاهتا من خالل جتسيد التآلف واالندماج بني العاملني، عرب ما يبديه القائد منالقاعدة الذهبية وهي املعاملة بالطر 

الذي حيصل بينهم وكمراعاة لُبعد اخلربة، ف وا مةعناية واهتمام يف ضم ودعم امللتحقني اجلدد جبماعة العمل كنوع من امل

                                                           
، مجلة المعرفةم(. هتتم باملساواة والعدل وتكافتؤ الفرص وحتتاج إليها مدارسنا.. إدارة التنوع. 1026سبتمرب،  21معيقل، نورة سعود. ) (42)

www.almarefh.net. 
 . مرجع سابق.81م: 1009كنعان، (43)
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ة مع بعضها من حيث السن واخلربة، ومتآلفأحياناً أن املوظف حديث العهد يف املنظمة جيد نفسه بني مجاعة متفاوتة 

البعض يف نفس الوقت، وبالتايل يتمثل دور القائد هنا يف توثيق صلة هذا املوظف باجملموعة وأن يتم تقدميه بشكل 

يشعره بأنه جز  من هذه اجملموعة، وأضاف أيضاً بأن بعض نتائج الدراسات أفضت إىل أن كاًل من: الرتحيب واحتوا  

جلدد وتسهيل إجرا ات تعيينهم واخنراطهم ضمن جمموعة العمل يساعد يف جتذير عالقتهم مبجموعة العمل املوظفني ا

ومنحهم شعوراً باالرتياح إاا  املهام املوكلة إليهم، وأن عدم حتقيق ذلك يولد لديهم شعوراً باالنطباعات السلبية األولية، 

ثريها على وحتديد عناصر الثقافة يف البلد املضيف ملعرفة مدى تأوأن الشركات متعددة اجلنسيات باتت تلجأ إىل دراسة 

مجاعات العمل، وحماولة االستفادة من التنظيمات الغري رمسية فيها من خالل إجياد قيادات غري رمسية جيدة ملثل هذه 

الجتماعية م ااملنظمات أو الفروع. وبالتايل بات لزامًا على مثل هذه املنظمات أن تبحث عن قيادات تراعي القي

واحلضارية للمجتمعات املختلفة، واليت تنعكس آثارها على سلوك األفراد واجلماعات الرمسية وغري الرمسية واجتاهاهتا 

املختلفة. وحىت ميكن التخلص من بعض اآلثار السلبية اليت قد تظهر مع التنوع الثقايف، فإن األمر يتطلب إلدارة ولقيادة 

ا قوة العمل، وهل االهتمام بإدارة وقيادة هذا التنوع تأيت ضمن أولويات املنظمات اليت تعىن هب واعية للتنوع الثقايف يف

فإنه منذ سنوات بسيطة قامت مجعية التدريب والتنمية األمريكية بعمل  (44)يف هذه األيام. وحبسب جرينربج وبارون 

وضوع الثقايف، واتضح من نتائج املسح أن املدراسة مسحية يف أكرب من ألف شركة عن مدى االهتمام مبوضوع التنوع 

( من الشركات بأن املوضوع ضمن قمة أولوياهتا، كما أفادت الدراسة %22ال يأيت ضمن قمة أولوياهتا، حيث أجابت )

                                                           
 مرجع سابق. م(.1026جرينربج، جريالد؛ وبارون، روبرت. ) (44)
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( من الشركات بدأت تفكر يف املوضوع، ومن النتائج أيضاً أن أسباب اهتمام الشركات مبوضوع إدارة التنوع  %11بأن )

ثاًل يف استشعار القيادات العليا ألمهية إدارة التنوع باإلضافة جلذب واستبقا  الكفا ات البشرية، وعليه فقد كان متم

بدأت الشركات تباعًا لذلك بااللتزام بقوانني تدعم التنوع كعدم التحيز أو التمييز، باإلضافة إىل وضع برامج إلدارة 

ا، واليت من نويه ألهم النواحي اليت حترص برامج إدارة التنوع على تقويتهوقيادة التنوع، وقدم التحليل لنتائج املسح الت

املفرتض أن تتم بواسطة القائد اإلدارية إاا  إدارة التنوع ، ومن هذه النواحي: ترويج السياسات اليت ال تشجع على 

نة، وإعطا  عن جداول عمل مر  التحرش اجلنسي، وتوفري األدوات املهمة اليت تساعد املعاقني على ادا  أعماهلم، فضالً 

وتقدير إجااات املناسبات الدينية املتعارف عليها، والتعاون املرن يف اإلجااات العائلية أو الطويلة. ويف اآلونة األخرية 

بدى واضحًا توجه املنظمات لالهتمام بتنوع قوة العمل والسبل يف إدارته اإلدارة اجليدة وتكامله مع القيادة اإلدارية 

 سليم، وهناك بعض الدالئل املبشرة بذلك كتجارب الشركات الكربى األمريكية حيال ذلك. بشكل

 في المنظماتالتنوع الثقافي والصراع 

يف جملة هارفرد لألعمال مقالة موسومةً بعنوان كيف تتناقش مع أفراد من ثقافات أخرى،  (45)لقد كتبت جيان وامالؤها 

ويف طي تلك املقالة تناول الكتاب العديد من االحتماالت التعاملية خصوصًا حينما تكون مديرًا على جمموعة من 

 العمل حينما التعامل املباشر الصريح يفاملوارد البشرية املتنوعة ثقافياً، وعليه جند أن بعض ما اختصروا إلية هو أن 

                                                           
 https://hbrarabic.com. كيف تتناقش مع أفراد من ثقافات أخرىم(. 1025بريت، جيان؛ بيهفارا، كريسنت؛ بوركس، جيفري سانيشيز ) (45)

 (.1022مارس  26)

https://hbrarabic.com/
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يتناسب مع اإلدارة األمريكية ويالقي رواجاً وقبواًل جند أنه يف نفس الوقت تعترب هذه السلوكيات لدى الثقافة اآلسيوية 

 وحمل امتعاض بل ومثاراً للغضب، فالتلميحات اليت تسود على مناخ االجتماعات والنقاشات يف الثقافة اآلسيوية ال تبد

طريقة جيدة إلجناا األعمال يف الثقافة الغربية، حبيث أن الغربيون من جهة يفضلون طرح القضايا علناً يف سبيل الوصول 

إىل حلول دومنا أن تتؤخذ على حممل شخصي، على عكس اجلهة األخرى فالطرف اآلسيوي مييل للطرح الغري مباشر 

يت يطور هبا بات، إن العربة اليت تتؤول إليها املقالة هي الكيفية الوتفضيل طرف ثالث كوسيط للتعبري عن اآلرا  أو الرغ

املدرا  العامليون قدرهتم على التحول من طريقة يف املواجهة إىل أخرى، وحبسب ما تقتضي به احلاجة، وبالتايل انتهت 

ل النزاعات والصراعات إدارة وح تلك املقالة بطرح جمموعة من املقرتحات اليت تعاجل نقص اخلربات لدى املدرا  العامليون يف

اليت تنشأ خارج أطرهم الثقافية، ويف تلك املقرتحات نظروا هلا من منظورين: فاملنظور األول يقول أنك إذا كنت مطلعاً 

اعات يف فهناك ثالث نقاط جيدر االنتباه هلا عند التعامل مع الصر  –أي أنك تنتمي إليها  –رماماً على الثقافة الغربية 

ة ة الشرقية، أواًل: أن تقرأ ما بني السطور وترتيث يف تفسري وحتليل التصرفات املوجودة أمامك، ولتبدأ بطرح األسةللثقاف

ياتك ومرئ نياً: عرب عن حلولك ومشاريعكاليت جتيب عن دوافع ومسببات قيام الطرف اآلخر بتصرف ما دون آخر، وثا

ىل مساع إجابات مثل قد يكون ذلك صعباً أو رمبا نعم اليت على شكل ستؤال وليس على شكل مسلمة، وكن مستعداً إ

أي ال، وبذلك تكون انتهجت مقاربة مثالية ونفسية على األقل، وثالث املقرتحات هو: أن ال -تدل على عدم االلتزام 

تنزعج من تدخل أطراف ثالثة بل عليك أن تعلم أن املك اآلسيوي حينما ال يواجهك مباشرة أو عندما يستعني 

بأطراف ثالثة إمنا هو من باب االحرتام والتقدير لك. وأما املنظور الثاين فينطلق من أنك مطلع رماماً على الثقافة الشرقية 
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أي بانتمائك هلا، وهناك أيضًا ثالث نقاط يتعني عليك االضطالع هبا عند التعامل مع الثقافة الغربية، أوهلا: أن  –

ي شرة من نظريك الغريب، وأن ال تفرتض مسبقًا أنه مبثابة حتٍد لشخصك وإمنا هجتهز نفسك ملواجهة السلوكيات املبا

انطالقة ثقافية غربية تعاملية يف حميط األعمال تفرتض املوضوعية ومباشرة قواعد القضايا يف العمل، والنقطة الثانية 

واضحا  ي أن كل شي  يبدواستخدم طرح األسةلة االستفسارية حول موضوع النزاع، وقم مبناهضة الفرض الذي يدع

بالنسبة لك، والنقطة الثالثة: كن على علم أن اميلك الغريب قد يتفاجئ أو يغضب إذا رأى تعبريك عن النزاع يتم عرب 

طرف ثالث ومل يعرب له مواجهة من قبلك، وبالتايل درب نفسك على التعامل الكامل مباشرة مع الطرف اآلخر. وهنا 

ن من احلاالت اليت ينشأ بسببها الصراع هي أن يكون الفرد عاملاً بسلوكياته وتصرفاته بينما أ (46)العتييب ذكرت دراسة 

تكمن املشكلة يف عدم معرفتها من قبل االخرين وهنا حيتمل أن ينشئ الصراع، وأيضاً يف حالة أخرى كأن يكون الفرد 

ئ صراع، كما ذكرت ا أيضاً من احملتمل أن ينشمثرياً للغضب يف تصرفاته ويف أسلوبه ولكنه ال يشعر وال يدرك ذلك وهن

الدراسة أن من أنواع الصراع التنظيمي: الصراع ألجل القيم، فيجد الفرد نفسه يف مواجهة هتديد لقيمه أو نزاع جتاه 

مدى تقبل األخذ بقيم جديدة من عدمه، باإلضافة كذلك أشارت الدراسة إىل الصراع الفكري: وهو ما حيدث عندما 

ألطراف املتنااعة إىل توافق فكري أو أي مقاربات ذهنية وبالتايل يتشكل هذا النوع من الصراع، كما قام الباحث تفتقر ا

م 1001-2980"العتييب" بعملية استقرا  لألدبيات اليت تناولت موضوع الصراع التنظيمي اليت احنصرت خالل الفرتة 

                                                           
 حية لوجهات نظر ضباط املديرية العامة للجوااات مبدينة: دراسة مسالصراعات التنظيمية وأساليب التعامل معهام(. 1005العتييب، طارق بن موسى. )( 46)

 الرياض. رسالة ماجستري غري منشورة، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

لتنظيمي، واليت كان من ضمنها: )طبيعة العالقات الشخصية سبباً من أسباب الصراع ا 01ليكشف االستقرا  عن وجود 

 بني العاملني، ومنط القيادة املستخدم( ولعل هذين السبيني ينشةا يف بيةة التنوع الثقايف للموارد البشرية أيضاً. وملا كانت

اليت تناولت أمناط  ياتالعالقات الشخصية وأمناط القيادة املستخدمة من مسببات الصراع التنظيمي وعرب استقرا  األدب

القيادة اإلدارية والصراع التنظيمي يتضح أنه يتمحور يف معظمه حول أساليب وأمناط القيادات اإلدارية جتاه إدارة هذا 

ويف  .(47)الصراع، وهلذا لدى الباحثني املتقدمني مقولًة تقول إنه "ال يوجد شي  أحتل مكانة أعلى من مكانة القائد" 

ن القيادة اإلدارية ودورها يف احتوا  الصراع التنظيمي، حيث قام الباحث بطرح فرضيات عدة منها ع (48)دراسة محزة 

واحدة تفرتض بأن النمط الدميوقراطي يعد هو النمط القيادي املناسب للتخفيف من مستويات الصراع التنظيمي، وقد 

لقائد اجملال أمام إىل أنه عندما يفسح ا يف دراسةاملشاركني تبني بعد حتليل أداة الدراسة قبول هذه الفرضية حيث أشار 

العاملني إلبدا  آرائهم يف جمال العمل وطرح األفكار اجلديدة وأنه عندما يتمتعون بدرجة من الوال  جتاه القائد تسهم 

مد اع تعتجناح عملية إدارة الصر  -املشاركنيحبسب آرا  -يف التخفيف من مستويات الصراع، هذا باإلضافة إىل أن 

على تفويض القائد جلز  من صالحياته للموظفني. ومن هنا يتضح العالقة بني أمناط القيادة اإلدارية وبني مستويات 

الصراع التنظيمي وعن درجة التعقيد فيه، لذلك يصبح األمر أكثر تعقيداً عندما يصبح املوظفني ذوي تنوع ثقايف ومن 

                                                           
 مرجع سابق. م(.0102ندا، فواي شعبان مدكور. ) (47)

 دراسة ميدانية مبقر اإلدارة احمللية لوالية املسيلة. رسالة ماجستري: القيادة اإلدارية ودورها في احتواء الصراع التنظيميم(. 1026محزة، بن معتوق. )( 48)
 بسكرة.-غري منشورة، اجلزائر: جامعة حممد خيضر
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فاعلية القيادة اإلدارية يف بيةة العمل  عندراسة ميدانية  (49)الزومان خلفيات ثقافية متعددة، وعلى هذا الصدد أجرت 

عرف على سابك، حيث هدفت الدراسة للت –متعددة الثقافات بالتطبيق على الشركة السعودية للصناعات األساسية 

ل متعددة ممدى توافر خصائص القيادة الكاريزمية وخصائص القائد األخالقي من وجهة نظر املوظفني يف بيةة الع

الثقافات، وأثر تلك اخلصائص على عالقة املوظفني فيما بينهم من حيث مستوى الصراع ومن حيث مستوى االنسجام، 

وان مالئمان زمي والنمط القيادي األخالقي يبديوبعد حتليل البيانات كان من أبرا النتائج اهلامة أن النمط القيادي الكار 

 وى االنسجام بني املوظفني أيضاً.كما أهنما يسامهان يف ايادة مست  لتقليل مستوى النزاع بني املوظفني

 النتائج:
 بالنسبة للمتغريات حمل الدراسة:

 التنوع الثقافي: (2

هناك أبعاد أولية موروثة مثل )العمر، األصل، العرق، النوع، والقدرات اجلسدية(، وأبعاد ثانوية مكتسبة مثل  -أ

احلاالت االجتماعية، اخلربات العسكرية، املعتقدات الدينية، اجلنسيات، حالة )اخلربات املتجمعة، الدخل، 

 .الوالدين، املتؤهالت العلمية، واللغات(

                                                           
م(. فاعلية القيادة اإلدارية يف بيةة العمل املتعددة الثقافات بالتطبيق على الشركة السعودية للصناعات األساسية. 1020الزومان، موضي بنت حممد. ) (49)

 .108-280(، ص ص 2(، ع )66. مج )اإلدارة العامةمجلة 
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ما يستطيع القادة فعله هو هتذيب وتدريب وتوجيه ومعاجلة السلوكيات اليت تقع ضمن األبعاد الثانوية، وتقبل  -ب

 األبعاد األولية بالرغم من كوهنا صلبة.

 ادل.رمت إدارته بشكل ع إذاالتنوع الثقايف هو مصدر داليل للقيم، ومصدر لإلبداع واالبتكار واإلثرا   -ت

 القيادة اإلدارية: (1

 اتضح أن األمناط القيادية املناسبة هي: الدميوقراطية، والكاريزمية، واألخالقية. )االستبدادية، والرتسلية(. -أ

 اتصاله مبرؤوسيه إمنا هو نتيجة تناسيه لسلوك العاملني الذي يشكل أداةساميون: إن إخفاق القائد اإلداري يف  -ب

 فعالة ميكنه بواسطتها حتقيق أهداف التنظيم الذي يقوده.

 القائد العاملي كحل./املدير -ت

 ( الصراع التنظيمي:4

صية الشخ بسبب جهله بسلوكياته، و من جهة د بسلوكيات امال ه اآلخرينتنشأ النزاعات ألسباب: جهل الفر  -أ

 .من جهة أخرى جتاه اآلخرين

النزاع  يتفوق على احلل التقليدي املفضي إىل جتنب –عرب األداة املناسبة "القادة"  -يبدو أن حل إدارة النزاع  -ب

 وجتاهله. حيث: )ال تدير النزاع ألنه أمر قانوين، بل ألنه يف صاحل العمل(.
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