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 المحاضرة العاشرة 

  المشروع في  الصراع إدارة 

 دـــتمهي  

 وفي( خدمة أو منتج) قيمة خلق بهدف المنظمة نجاح في المصالح أصحاب يشترك

 : ومصالحه أهدافه لتحقيق يسعى طرف كل الوقت نفس

 ويحصددددددلو  فنيددددددة ومعددددددا ف مهددددددا ا  يقدددددددمو  والموظفددددددو  فالمددددددد ا  .1

 على بالمقابل

 .ومعنوية ماديه حوافز .2

 .األ باح على يحصلو  وبالمقابل المال  أس يقدمو  المالكو  .3

 .مال على ويحصلو  خدما  أو مواد يقدمو  المو دو  .4

 تشددد   وخددددما  منتجدددا  علدددى الحصدددول مقابدددل بالشدددرا  يقومدددو  الزبدددا   .5

 . ضاهم وتلقى  غ اتهم

 وجددددود إلددددى غال ددددا يدددد د  قددددد ممددددا مصددددالحه لتحقيددددق يسددددعى طددددرف فكددددل .6

 التنظيمي الصراع يخلق وهنا صراعا ،
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 :منها عديده تعريفات هناك

 أو) مجمددددوعتي  أو فددددردي  بددددي  االتفددددا  عددددد  مدددد  حالددددة هددددو -: الصررررراع 

 أنشددد ة أو محددددود  مدددوا د اشدددتراكهما فدددي ضدددرو   مددد  والناتجدددة( أكثدددر

 واد اكدددا  وقيمدددا مراكدددزا امدددتمكهم بسددد   الصدددراع ينشددد  كمدددا معيندددة عمدددل

 .مختلفة

 يتعددددا   عندددددما يحصددددل الدددد   التضددددا ب او التصدددداد  هددددو -: الصررررراع 

 .أخرى مجموعة سلوك م  ما لمجموعة الهدف نحو الموجه السلوك

 : هو الصراع كو  في التعريفا  معظم تشترك

 والموا د والمصالح األهداف على خمف -1

 حرمدددا  الدددى يددد د  قدددد ممدددا عليهدددا للحصدددول فريدددق او طدددرف كدددل يسدددعى -2

 االخر ال رف

 .عليها للحصول بسعيه ضر  الحا  او -3

 االفدددراد بدددي  االد اكدددا  القددديم فدددي االخدددتمف عددد  أيضدددا الصدددراع يندددتج قدددد -4

 والمجموعا 

 االفدددددددددراد بدددددددددي  والصدددددددددمحيا  األدوا  وضدددددددددوح عدددددددددد  بسددددددددد   او -5

 .والمجموعا 
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 -:الصراع حول المختلفة النظر وجهات

 شدددرعي غيدددر و  ضدددا ا شدددي ا الكمسددديكية المد سدددة تعت دددر :  األول االتجررراه  -1

 .وقمعه تجن ه يج  و  التنظيمية باألهداف عمقة له ليس

 حيدددو  وأنددده منددده مفدددر ال أمدددرا: السدددلوكية المد سدددة تعت دددر :  الثرررا ي االتجررراه  -2

 .است عاد  او حله وم لوب مكلف ولكنه التغيير عملية في

 أو ضددددا ا لدددديس الصددددراع أ  يددددرى( : المعاصددددر االتجددددا )  الثالرررر  االتجرررراه  -3

 .المنظمة م  است عاد  يمك  وال حتمي شي  ولكنه ذاته حد في مفيدا

 المعاصر( )االتجاه  -:للصراع المحايدة للنظرة األساسيين البعدين

 اعت ا همدددددا يمكددددد  المنظمدددددة فدددددي الصدددددراع حددددداال  مددددد  الكثيدددددر:  األول ال عدددددد

 .األعمال تنفي  في جديد  وأسالي  طر  إليجاد محفزا 

 المعاصدددر للمددددير األساسدددية النشددداطا  أحدددد هدددي الصدددراع ادا   أ :  الثددداني ال عدددد

 يسدددمح ال الوقدددت نفدددس وفدددي فوا دددد  المنظمدددة فتختصدددر الصدددراع يكدددتم ال أ  فعليددده

 .بالمنظمة ضا ا أو مدمرا يص ح بحيث بتفاقمه

 -:المشاريع في الصراع أسباب

 المسدددتق ل فددي شددي  حدددو  مدد  الت كدددد عددد  بحالددة مرت  ددة الصددراعا  معظددم -1

 إلددددى الوصددددول إمكانيددددة حددددول مختلفددددة يحملددددو  أفكددددا ا األفددددراد يجعددددل ممددددا

 .المشروع أهداف
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 مدددد  مدددددخم  وجددددود عدددد  ناتجددددة المشددددروع عمددددل بي ددددة فددددي التعقيددددد شددددد  -2

 بسدددد   وكدددد ل  بعضددددها عدددد  ومختلفددددة عديددددد  ومنظمددددا  وأقسددددا  أشددددخا 

 للصراع محفز ه ا كل األنش ة بي  االعتمادية وجود

 يحملدددددو  المشدددددروع إنجدددددا  فدددددي يشدددددتركو  الددددد ي  المصدددددالح أصدددددحاب -3

 .متعا ضة وأهداف مصالح ولديهم مختلفة ومشاعر وقناعا  معتقدا 

 والمواصددددفا  ، التكلفددددة ، الوقددددت:  للمشددددروع الددددثم  الر يسددددية األهددددداف -4

 .المشروع في العاملة األطراف على ضغوط تشكل

 .المشروع في الصراع مستويات

 األدوا  فدددي غمدددو  بسددد   ويظهدددر:  العمدددل فريدددق أعضدددا  بدددي  صدددراع -1

 األفراد. بي  العمل تو ي  وسو 

 المجموعددددا  بددددي  وهددددو( الحلفددددا  صددددراع: ) المجموعددددا  بددددي  صددددراع -2

 اهددددداف فددددي غمددددو  وجددددود أسدددد ابه ومدددد  المشددددروع داخددددل واألقسددددا 

 عددددد  وكدددد ل  القددددرا  اتخدددداذ فددددي والصددددمحيا  ،المسدددد وليا  المشددددروع

 .والموا د األدوا  تو ي  كيفية في وضوح

 المشددددروع بددددي  ويظهددددر:  الخا جيددددة والجهددددا  المشددددروع بددددي  صددددراع -3

 ، حكوميددددة هي ددددا  ، ال دددداط  مقدددداولي ، كددددالمو دي )  خا جيددددة أطددددراف

 فدددي معيندددة بشدددروط االلتدددزا  أو تعاقديدددة شدددروط بسددد   ويكدددو (  إلددد .... 

 .المها  أدا 
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 المختلفة المشروع حياة مراحل عبر الصراع مصادر

 خ ة عناصر في وضوح هناك يكو  بحيث األولويا  لتحديد :األولويات -1

 يتم وبعدها األدوا  ووضوح والصمحيا  المس وليا  وتو ي  المشروع

 .األهداف الى الوصول اجل م  التنفي  في األولويا  تحديد

 في بها وااللتزا  ات اعها يتم إدا ية عمل إجرا ا  وجود : اإلجراءات -2

 في االلتزا  عقد يتضمنها التي والشروحا  التفاهما  الى باإلضافة المشروع

 االحتمالية والخ ط والصمحيا  والمس وليا  اإلجرا ا  لتوضيح المشروع

 .والمفاج ة ال ا  ة الظروف لمواجهة

 والتداخل األنش ة محدد  منى، جدول الى المشروع خ ة تحويل :الجداول -3

 .الر يسة والمح ا  والتتاب 

 او تجاو ها ، بها االلتزا  يفتر  حيث ال نود محدد  موا نة وجود :الكلف -4

 احد تكو  قد مخالفتها

 تواجه قد التي للمشكم  الفنية الحلول توفر مدى بها يقصد :الفنية المشكالت -5

 الوسا ل – الفنية بالمها ا  وتتعلق المختلفة المراحل ع ر المشروع

 .التكنولوجية

– الكفا ا  -الخ ر  – العدد (المشروع في يعملون الذين االفراد: العمالة ( -6

 عليه والحصول الفكر  المال  اس – الحاجة عند توافرهم ومدى)  المها ا 

 .الصراع مصاد  احد يكو  قد الكفا ا  على والحصول

 العمقا  ط يعة – الشخصية مواصفاتهم – االفراد ط يعة :الشخصية األمور -7

 .بينهم
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 الصراع حل أدوات

 التفاوض  -1

 الشراكة  -2

 تفاهم مذكرة  -3

 التفاوض -1

 فريقي  كل معه يشعر اتفا  إلى والوصول الخمف لحل أدا  هو -: التفاوض تعريف

 ال أمثل حل إلى الوصول هو:  التفاو  م  الهدف. عليه حصل ما ع     ا أنه

 م  أ  حساب على االقتراح ذل  يكو  أ  بدو  مثله يقترح أ  طرف أ  يست ي 

 الفريقي 

 : التفاوض عملية  جاح شروط

 دو  يدددددتم أ  يجددددد  األطدددددراف بدددددي  التفددددداو  فدددددي المرضدددددي الحدددددل أ  .1

 .المشروع أهداف على االعتدا 

 بددددددي  المت ادلددددددة الثقددددددة  وح إيجدددددداد علددددددى المشددددددروع مدددددددير يعمددددددل أ  .2

 .المتفاوضي 

 اشددد اع إلدددى تددد د  التدددي الحلدددول إيجددداد عددد  المتفاوضدددة األطدددراف ت تعدددد أ  .3

 بل الشخصية حاجاتها

 .الفريق يرضي حل ع  ال حث يج  .4

 .عليها المتفاو  المشكلة ع  الشخصية الجوان  فصل .5
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 .الوظيفية المواق  على وليس والفوا د المصالح على التركيز .6

 اكتشدددداف علددددى العمددددل يجدددد  اتفاقيددددة الددددى الوصددددول فددددي المحاولددددة ق ددددل .7

 تحقق خيا ا  وابتكا 

 .المتفاوضة لألطراف المختلفة والمصالح المت ادلة المناف  .8

 .التفاو  في موضوعية معايير استخدا  على اإلصرا  .9

 ةـراكـالش  -2

 مددد  أجدددزا  إلنجدددا  خا جيدددة أطدددراف علدددى المنظمدددا  مددد  الكثيدددر تعتمدددد ◄

 هددد   وبدددي  المشدددروع بدددي  عمقدددة هنددداك تكدددو  أ  لزامدددا أصددد ح لددد ل  المشدددروع

 .تقليدية عمقة وليست شراكة عمقة األطراف

 المشدددتركة والثقافدددة المصدددالح علدددى م نيدددة أسدددس وضددد  إلدددى تهددددف والشدددراكة ◄

 .األهداف إلى للوصول

 :المشروع في المصالح أصحاب مختلف بين الناجحة الشراكة شروط

 تقددددو  وا  ودعمهددددا، بالشددددراكة اال  المنظمددددة فددددي العليددددا اإلدا   التددددزا  (1

 .المشروع في العمقا  يحكم االلتزا  عقد بت وير

 االلتزامدددددا  المشدددددروع فدددددي المصدددددلحة ذو  الشدددددركا  ينفددددد  ا  يجددددد  (2

 :يلي بما القيا  طريق ع  منهم الم لوبة

 .المشروع لتقد  المشترك بالتقييم القيا  *

 .ظهر  اذا االختمف نقاط ومعالجة المشاكل لحل طريقة إيجاد *
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 .المشتركة لألهداف المستمر والت وير بالتحسي  الق ول *

 .الشراكة له   ال رفي  في العليا اإلدا   دعم *

 المشروع لتنفي  دو ية مراجعة بعمل يقوما با  يلتزما ا  يج  الشركا  كم  -3

 .المشروع انها  حتى ذل  يستمر وا  الر يسة والمح ا 

 تفاهم مذكرة -3

 مدددير بددي  مكتوبددة اتفاقيددة ،هددي) االلتددزا  بعقددد يسددمى مددا أو(  التفدداهم مدد كر  ◄

 إشددددراك إلددددى باإلضددددافة الوظيفيددددو  والمددددد ا  للمنظمددددة العليددددا واإلدا   المشددددروع

 .الزبو 

 : على األطراف م  طرف كل يوافق الم كر  ه   في ◄

 فعله يتم أ  يج  ما. 

 فعله يتم أ  يج  متى. 

 تكلفتها وماهي نحتاجها ومتى ل ل  الم مة الموا د ماهي. 

 في المشا كة األطراف بي  عليها متفق ألسس مرج  التفاهم م كر  تشكل اذا

 المستق ل في الصراعا  لتقليل المشروع

 


