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 "إدارة التعصب"نحو 
 *في الفكر اإلداري ومعالجتها ظاهرة التعصب لتعريف إطار مقترح 

 البريدي عبد هللاد. 

 أستاذ اإلدارة والسلوك التنظيمي المشارك
 كلية االقتصاد واإلدارة  - قسم إدارة األعمال
 مـة القصيـجامع

 المملكة العربية السعودية

 ملخص:ال
هـي ظـاهرة و اإلدارة،  حقـ ا  فـي بالـ و  ،العلميـة فـي العـالم العربـيفـي األدييـا   باهتمام كـا   لم تحظ دراسة ظاهرة التعصب 

 .ضاء العربي بما في ذلك البيئة اإلداريةففي ال مسكو  عنها
علــا االاتقــال مــ  مرحلــة عــ م  هتتمحــور المشــكلة البححيــة حــول افتقــار الفكــر اإلدارل للمكواــا  النظريــة التــي يمكــ  أ  تعينــو 
 مرحلـة االعتـرا  والتشـ يو وواـح الحلـول المناسـبة لمعالاتهـا إلـا –ثم عـ م ماايهتهـا وعهجهـا  وم  –ظاهرة يتلك الترا  االع

مـح اإليمـا  بضـرورة مواجهتهـا  بأسـلو  إدارل مقـن والوقاية م  كحير م  يواعحها وأسـبايها وثثارهـا السـلبية  ،في المنظما  المعاصرة
 مراعاة العوام  المؤثرة علا البيئة اإلدارية العربية علا وجه التح ي .و يعية، ألطر اإلدارية والتشر ل اوفق  

وذلــك بــاقترا   ،هم فــي ســ  جــاء مــ  الفاــوة البححيــة فــي الفكــر اإلدارل اوتنبــح أهميــة هــ ا ال راســة بشــك  رهــيس مــ  كواهــا تســ
يميــة والنظريــة والتيبيقيــة، وهــي ال راســة ظــاهرة التعصــب اــم  منظومتــه المفاه دمــ اإلطــار النظــرل الــ ل يعــي  ذلــك الفكــر علــا 

األولــا مــ  اوعهــا، حيــال تتصــ ع القتــرا  بعــأ المكواــا  التأسيســية التــي تعــي  الفكــر اإلدارل علــا معالاــة ظــاهرة التعصــب فــي 
 لتاار  والممارسا  العملية المههمة.واألدييا  بع  االستعراض التحليلي النق ل لوذلك المنظما  المعاصرة، 

اقتـرا  بعـأ المكواـا  التأسيسـية التـي تعـي  منظـور إدارل و ل التعصـب وفق ـل علمـي تعريـ إلـا في ه ا ال راسة ل لوص وق  تم ا
 اشــمل م مبــادا إداريــة، وسياســا  إداريــة، وتشــريعا  إداريــة، و،جــراءا  إداريــة، وتــ ريب   وقــ  ،ظــاهرةالتلــك الفكــر اإلدارل علــا معالاــة 

 مح األخ  في االعتبار العوام  الحقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية. ،االستنتاجيي االستقراهي المنه  التحليل باست  ام ؛اإداري  

 :التعصب دراسة ظاهرةإلى  عام مدخل
ومـــا يتصـــ  يهـــا مـــ  ظـــواهر ســـلبية كـــالتنمي  أو  Prejudiceظـــاهرة التعصـــب  تكشـــأل األدييـــا  العلميـــة عـــ  خيـــورة

 Ethnocentrismوالمركايـــــــة العنصــــــــرية  Discriminationوالتمييــــــــا  Racismوالعنصـــــــرية  Stereotypingالقولبـــــــة 
؛ 2011، البريـــــــ ل؛ 1989، عبـــــــ  ه) Social Antagonismوالعـــــــ اوة االجتماعيـــــــة  Favouritismوالمحســـــــوبية 

Augoustino and Reynolds, 2006; Nelson, 2009 )حتميـة التعصـب ، خاصـة أ  الع يـ  مـ  ال راسـا  قـ  توصـل  إلـا 
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Inevitability of Prejudice   حتميــة الســبب الموصــ  إليــه وهــو التنمــي  ل ااظــرStereotyping  أو التصــنيألCategorization 
الــ ل ال ينفــك عنــه اإلاســا ، ويعــارض الــبعأ تلــك النتياــة باعتبــار أاــه ال يلــام مــ  التنمــي  أو التصــنيأل أ  يؤديــا إلــا التعصــب و،  

 .(Devine, 1989; Hugenberg and Bodenhausen, 2004اال  كحيرة )كااوا يؤك و  صعوبة تانبه في ح

عق  علا مسـتوع األمـم  امفصلي   ادولي   اأ  مؤتمر   ،ومما يعض  خيورة ظاهرة التعصب وما يرتب  يها م  ظواهر سلبية
فـي اعتـرا  دولـي   ، وذلـكالاميـح" مُ "العنصـرية ه ـواح شعار ا له يتمح  فيم لمناقشة مح  تلك الظواهر، و وخصو المتح ة 

، ممــا جعــ  ذلــك المــؤتمر يشــ د علــا اــرورة واــح اــمااا  فــي الحيــاة المعاصــرة شــيوت تلــك الظــواهر واســتفحال خيرهــاب
 (.2001، كافحة العنصرية والتمييا العنصرل دستورية وتشريعية و،دارية )تقرير األمي  العام لألمم المتح ة حول مؤتمر م

ـرع   قـ  الـ ل ينـوت مـ  القبـول االجتمـاعي  اصب عـادة مـا يكـو  مصـحوب  ويشير بعأ الباححي  إلا أ  التع بأقـ ار ُيش 
وقــ  خلصــ  دراســا  (، Tajfel, 1981وأعمــال العنــأل )ســيتم اإلشــارة إليــه بــالتمييا(  ا)اختصــار  م تلفــة للتمييــا العنصــرل 

األاصـارل،  ؛2007، يعبـ  النبـ ؛2006علي، ؛ 2002وطفة واألحم ، ) ظاهرة التعصب في العالم العربي وجودع ي ة إلا 
 .(2012البري ل، ؛ 2010

 ابححي ـ اوما يرتب  بـه مـ  ظـواهر وعوامـ  ومصـيلحا  لـم يكـ  ترف ـ Prejudiceول ا يسعنا القول بأ  دراسة التعصب 
فـي  ع يـ ة سـلبية ا، يـ  جـاء لتلبيـة احتياجـا  واقعيـة تتاسـ  فـي حتميـة وجـود أشـكال مـ  التعصـب الـ ل يحمـ  ثثـار  اأو فكري  

ــ ،ع يــ  مــ  العرقيــا  واليواهــأل واإلثنيــا التــي تتكــو  مــ   (؛2011، البريــ ل) الح يحــةالماتمعــا    ااألمــر الــ ل أوجــ  تنوع 
ـتعاياا ليس فق  في السياقا  االجتماعية و،اما في السياقا  المهنيـة لعم   العولمة ؛ (Stangor, 2000) ااعي  اجتم ، اأيض 

)غيــر  ااــمني  كــو  يقــ   التعصــب(، الســيما أ  Hitt, Miller and Colella, 2009مــ  المنظمــا  )الع يــ  وذلــك فــي 
أو سواء في شك  تحياا  امنية أو تمييا امني مح أفراد ينتمو  إلا جماعا  معينـة  ،في ييئة العم  والمنظما ظاهر( 
كقـرارا  التعيـي  والترقيـة فـي  فئـة معينـةألفـراد الـ ي  ينتمـو  إلـا لوك  ما ق  يترتـب علـا ذلـك مـ  قـرارا  تفضـيلية ا هم، 

 ,Zarate)  اقااواي ــ أو/و االوظــاهأل فــي المنظمــا  واحــو ذلــك، وتعــود أســبا  كواهــا اــمنية إلــا عــ م تقبــ  ذلــك اجتماعي ــ

وتشــ يو ظــاهرة التعصــب ومــا  ،فــي جميــح الســياقا  (، األمــر الــ ل يؤكــ  علــا العنايــة البححيــة بمواــوت التعصــب2009
التعصــب إذا داد عــ  أ   ، ومنهــا(2011، البريــ ل) اإلاســااية األفــراد والمنظمــا  والماتمعــا علــا ع يــ ة ت لفــه مــ  ثثــار 

أدييـا  السـلوك التنظيمـي فـي  كمـا –كمـا أ  التعصـب والتمييـا  ،ض تماسـك الماتمـح ويهـ د وح تـهق  يقو  ف ،معينة مستويا 
يايـ  و  ،األداء ويضـعألإدارة التنـوت فـي المنظمـا ،  يعيـ  - ه  مـح –، فالتعصـب ةاإلداريـ البيئةفي ع ي ة ثثار سلبية  امله –

قـ رة  ا ضـعفيأ  التعصـب والتمييـا ُ ديـادة الضـطو ، كمـا و االلتـاام التنظيمـي  ويـؤدل إلـا إاـعا  ،الشعور بع م الع الـةم  
ا سـمعة شـو    في العم  ويستمتعو  به، كما أ  التعصـب ياألفراد ين ماو المنظمة علا خل  ييئة عم  محفاة تفلح في جع  

تســـبب فــي تحمـــ  تكــاليأل عاليـــة بســبب القضـــايا القااوايـــة يقــ   هكمـــا أاـــ ،علـــا شــبكة عهقاتهـــا العامــة اؤثر ســلب  يـــالمنظمــة و 
(McKenna, 1994; Hitt, Miller and Colella, 2009). 

علــا  ظــاهرة التعصــب فــي عالمنــا العربــي فــي ســياقا  م تلفــة، وقــ  ركــا  أكحــر األبحــا  العربيــة بشــيوتالقــول كحــر 
وطفــة ؛ 2006عــ م علــي،  ه  ، اقــ1998؛ حســ ، 1992البــاقي،  ؛ عبــ 1984الشــرقاول، الســياقا  االجتماعيــة والتربويــة )

فاألبحا  فيه اادرة للطاية. وم  تلك األبحا   أما السياق اإلدارل  (.2010األاصارل،  ؛2007النبي،  عب ؛ 2002واألحم ، 
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حاولــ  ال راســة  وقــ ، (2012) دراســة ظــاهرة التعصــب فــي الســلوك التنظيمــي" جــاء  بعنــوا  "احــو لباحــاللدراســة اإلداريــة 
ـفي البيئة اإلدارية التعصب التأكي  علا أهمية دراسة ظاهرة   ابمـا يشـاح الحركـة البححيـة لتلـك الظـاهرة فـي علـم اإلدارة عموم 

والمصــيلحا   ،ه واتااهاتــهتح يــ  ماهيــة التعصــب وأشــكال اســته ف كمــا وماــال الســلوك التنظيمــي علــا وجــه ال صــوص، 
وتح ي  أهـم العوامـ  ذا  العهقـة بظـاهرة التعصـب الستكشـا  مسـتويا  التـأثير المحتمـ   ،المتقاطعة مح مصيلح التعصب

المنظمـا ؛ بمـاُ يعـي  علـا يلـورة إطـار م تلـأل للعوام  الش صية والمعرفية وال يموغرافية في إيااد أو تكريس التعصب فـي 
ية للتعصب في ماال السلوك التنظيمي وبلورة مادة علمية حول أبعاد ظاهرة التعصب؛ علا احوُ يعي  اظرل ل راسا  تيبيق

البــاححي  والمــؤلفي  علــا معالاــة تلــك المســألة اــم  المراجــح المت صصــة للســلوك التنظيمــي و،عــ اد وتنفيــ  يــرام  ت ريبيــة 
ـــ ء مســـألة التعصـــب وتحســـي  األواـــات العمليـــة فـــي علـــا ديـــادة الـــوعي لـــ ع الممارســـي  إدا امت صصـــة؛ بمـــا يـــنعكس إيااب 

 ا  أخ  ،المنظما  العربية، كما سع  تلك ال راسة إلا اقترا  منهاية علمية مههمة ل راسة ظاهرة التعصب في تلك المنظما 
 في االعتبار طبيعة تلك الظاهرة وحيحياتها ومتيلبا  دراستها.

 ،فـي الماـال اإلدارل ظـاهرة التعصـب ل راسـة  والبححـيطـار المفـاهيمي بع  تأكي  أهمية دارسة ظـاهرة التعصـب وبلـورة اإلو 
ظــاهرة فــي البيئــة اإلداريــة بــالتيبي  علـــا تلــك العــ  بعـــأ أبعــاد ( إلــا الكشــأل 2012البريــ ل، دراســة تيبيقيــة )فقــ  عمــ   

ـــيم العـــالي،  ـــطال 929وقـــ  تكواـــ  العينـــة مـــ  وقـــ  كااـــ  ال راســـة كميـــة واوعيـــة )كيفيـــة(، منظمـــا  التعل فـــي إحـــ ع  وطالبـــة اب 
، وق  ركا  تلك ال ارسة علا استكشـا  ثهثـة أاـوات مـ  التعصـب هـيم التعصـب االجتمـاعي )بسـبب الفئـة الاامعا  السعودية

وقــ  كشــف  الم ينــة(،  االجتماعيـة(، والتعصــب االقتصــادل )بســبب الواــح االقتصــادل(، والتعصـب المنــاطقي )بســبب المنيقــة/
خلصـ   ا، وبشـك  أكحـر تح يـ   علـا األبعـاد اإلداريـة وأفصـح  عـ  بعـأ ثثـارا السـلبيةالتعصب ة ظاهر تلك ال راسة ع  وجود 

 .والتعصب المناطقي مقاراة بالتعصب االقتصادل اتلك ال راسة إلا أ  التعصب االجتماعي هو األكحر حضور  

 –عمـر ال – اليالـب نتمـي إليهـاالكلية التـي ي وق  تم استكشا  أثر متطيرا  ع ي ة علا أاوات التعصب السابقة شمل م
المستوع االقتصادل له، وق  ااتهـ  ال راسـة إلـا أ  تلـك المتطيـرا  تـؤثر علـا التعصـب االجتمـاعي ينسـبة  -تق ير اليالب 

%، أمـا 57، فـي حـي  أ  المتطيـرا  السـابقة تـؤثر علـا التعصـب المنـاطقي ينسـبة والباقي يرجح إلـا متطيـرا  أخـرع  ،63%
 .%55فتؤثر عليه تلك المتطيرا  ينسبة  التعصب االقتصادل

ومما جاء  به تلك المقايه  قـول أحـ  منسـوبي تلـك  .( وجود تلك الظاهرةالكيفيةال راسة المقايه  )وق  أك   اتاه  
ولــ لك  ،فــي أل مواــوت... اثالح ــ اويصــع ب عهجــه ألاــه أصــبح طرف ــ ،المنظمــة التعليميــة "التعصــب ين ــر فــي جســ  الاامعــة

وأ  ، هــو التعصــب االجتمــاعي اأ  التعصــب األكحــر حضــور  ين ــر فــي جســ  الاــودة، كمــا أكــ   النتــاه  الكيفيــة  فالتعصــب
أك   ذلك فـي سـياقا  مح اتاه  دراسا  عربية أخرع ي لك متفقة  ؛العربية في البيئة اإلداريةالتعصب ظاهرة مسكو  عنها 

، وقـ  قـرر بعـأ البـاححي  العـر  أ  التعصـب يعتبـر (2010، ؛ األاصارل 2002، واألحم )وطفة اجتماعية وتربوية عربية 
" م  أهم القضايا االجتماعية التي يطلفها الطموض والضبايية في الماتمعا  العربية المعاصرة"تايو" في عالمنا العربي وأاه "

ل أطــر إداريــة أو ، ومــ  أكحــر النتــاه  أهميــة أ  تلــك ال راســة قــ  ااتهــ  إلــا عــ م وجــود أ(748م 2002، واألحمــ )وطفــة 
استراتياية "تااه  التعصب" وع م االعتـرا  المنظمة المبحوثة تشريعية م  شأاها عهج ظاهرة التعصب، حيال تتبنا إدارة 

، ممــا يعنــي إمكاايــة اســتفحال داء لتشــ يو دقيــ  فضــه عــ  عــهج مباشــر ويعنــي هــ ا أ  تلــك الظــاهرة غيــر خااــعةبــه، 
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وقــ  لمتعــ دة، مــح مــا يحملــه ذلــك مــ  ثثــار ســلبية ع يــ ة فــي م تلــأل الســياقا  اإلداريــة، التعصــب بصــورا الم تلفــة وبواعحــه ا
للتعصب م  منظور إدارل، ليس ذلك فحسب يـ  ينـاء إطـار إدارل متكامـ   علمي ش د  ال راسة علا ارورة يلورة تعري 

 .مقن  لمعالاة تلك الظاهرة

 :الدراسةمشكلة 
، يـــ  هـــي ظـــاهرة اإلدارة حقــ فـــي بالـــ ا  و  ،الكــافي فـــي األدييـــا  العربيــةباالهتمـــام التعصـــب  ظــاهرةلــم تحـــظ دراســـة 

مســكو  عنهــا إلــا حــ  كبيــر فــي الفضــاء العربــي بكــ  تالياتــه، ويعــ  الفضــاء اإلدارل العربــي مــ  أكبــر الفضــاءا  التــي لــم 
فــي عــ  معالاتهــا  ه  فضــ ،اســتيعا  ظــاهرة التعصــبعــ م وقــ  أدع ذلــك إلــا ، بشــك  مباشــر الظــاهرةأبعــاد تلــك مــح  مــ تتعا

فــي االعتبــار أ  اإلدارة  ا  أخــ المنظمــا  العربيــة مــ  حيــال أســبايها والعوامــ  المــؤثرة فيهــا وثثارهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة، 
تهــا بموجــب المنظومــة الحقافيــة للماتمــح العربــي التــي تنــتظم القــيم والتقاليــ  العربيــة اتتــأثر منيلقاتهــا وأســاليبها وفعاليالعربيــة 
ة وطبيعة التركيبة االجتماعية، وم  ثم التأثير علـا السـلوكيا  داخـ  المنظمـا  العربيـة؛ سـواء  فـي أطرهـا الرسـمية أو الساه 

ــأثر بالحقافــة العامــة بــالماتمح ؛ 1991، لعبــ  الهــاد) غيــر الرســمية، خاصــة أاــهُ ينظــر إلــا المنظمــة كنظــام ثقــافي فرعــي يت
وق   ،لمعالاة التعصبواح تصور مقتر  إلا  وق  عم   دراسة تربوية .(2009؛ حريم، 2008البري ل،  ؛2003الرشي ، 

واــح (، ممـا يؤكـ  أهميـة 2006ليبيعـة تلـك ال راسـة )علـي،  ااالجتماعيـة والتربويـة، اظـر   المعالاـة إلـا التصـورااحـاد ذلـك 
 للمنظور اإلدارل. منحادة تصورا  مقترحة

والتقليـ  منهـا عبـر ثليـا  محـ دة، يـ  لماايهـة ظـاهرة التعصـب س غير مكـر   العربي أ  الفكر اإلدارل ما سب  ومؤدع 
خاصــة  اكااــ  ثثــار  أإاــه غيــر معتــر  يوجودهــا، ممــا يعنــي إمكاايــة اســتفحالها واســتمرار المعااــاة مــ  ثثارهــا الســلبية، ســواء 

 ووح ته الوطنية. عامة تهمس الماتمح بفئاته ومؤسساته وتنظيماته واسياه وسيادته مالمنظما  في البيئة اإلدارية أب

 اخلصـ  إلـا أ  الاهـاد اإلدارل فـي المنظمـة )تح يـ    ،إلـا أ  دراسـة عربيـة تربويـة اشـيروفي اتاـاا يعـاد مـا سـب ، 
للعـاملي  فـي  إدارة الم رسة( له دور فعال في معالاة التعصـب والتقليـ  منـه، غيـر أ  هـ ا الـ ور غيـر محـ د وغيـر معـرو 

 ا علـــا أهميـــة واـــح تـــ يير  تأكيـــ وفـــي دراســـة عربيــة تربويـــة ح يحـــة (،  2006علـــي، عـــ م  ه  ، اقـــ1998)حســـ ،  المنظمــة
وقــ  خلصــ  دراســة عربيــة إداريــة  .(2010و،جــراءا  إداريــة لمعاواــة الاهــاد اإلدارل علــا معالاــة التعصــب )األاصــارل، 

سياســــا  تبنـــي عبــــر  بظـــاهرة التعصـــبمقـــ ورها أ  تحـــ  مــــ  ( جامعـــة ســــعودية) المبحوثـــة تيبيقيـــة إلـــا أ  إدارة المنظمــــة
تلك السياسا  واإلجراءا  واآلليا ، مما دفـح بـادارة مح    تلك ال راسة أك   علا غيا  لكو،جراءا  وثليا  إدارية معينة، 

البريــ ل، إداريــة رســمية مــ  شــأاها الحــ  مــ  تلــك الظــاهرة ) ا تــ يير  ةإلــا تااهــ  تلــك الظــاهرة وعــ م ات ــاذ أيــالمنظمــة تلــك 
لـ اء التعصـب الـ ل س ال ور الـ ل يفتـرض أ  يضـيلح بـه الفكـر اإلدارل فـي عمليـا  الماايهـة والعـهج وه ا يكر   (.2012

افتقـار الفكـر اإلدارل علا ما سب  يمك  القول بأ  المشكلة البححية ت ور حول  اوتأسيس  ين ر في جس  المنظما  الم تلفة. 
ــ  اثــم عــ م ماايهتهــ ومــ  –ظــاهرة تلــك الة عــ م االعتــرا  يللمكواــا  النظريــة التــي يمكــ  أ  تعــي  علــا االاتقــال مــ  مرحل

إلـا مرحلـة  امـ  مرحلـة إاكارهـاالاتقـال ، أو امرحلة االعترا  والتش يو وواح الحلـول المناسـبة لمعالاتهـ إلا – اوعهجه
كحيــر مــ  يــ  والوقايــة مــ   ،اوالحــ  منهــ االمنظمــا  فــي م تلــأل القياعــا  علــا التقليــ  مــ  ثثارهــ يعــي علــا احــو  اإدارتهــ
 السلبية. اوثثاره اوأسبايه ايواعحه



 2014( حزيران) يونيو -1ع ،34 مج لإلدارة، العربية المجلة

-285- 

 :أهداف الدراسة وأهميتها
يعـــي  الفكـــر اإلدارل علـــا معالاـــة ظـــاهرة التعصـــب فـــي المنظمـــا  بمـــا ُ ينـــاء إطـــار اظـــرل ال ارســـة إلـــا هـــ ا تهـــ   

ــالمعاصــرة الــ ور  ؛ كــ  ذلــك مــ  أجــ  تفعيــ لمنظــور اإلدارل ل ا، بمــا يتضــمنه ذلــك مــ  صــياغة تعريــ  علمــي للتعصــب وفق 
 يـورة تااهلهـا أو التهـوي  اإلقـرار باالعتـرا  يتلـك الظـاهرة و  تسـتن  إلـا الظاهرة بيريقة منهاية مقننةاإلدارل لمواجهة تلك 

ــ ؛مــ  شــأاها مراعــاة العوامــ  المــؤثرة علــا البيئــة و ألطــر اإلداريــة والتشــريعية، ل امــح التلــبس باإليمــا  بضــرورة مواجهتهــا وفق 
 وجه التح ي .اإلدارية العربية علا 

فـي  اوتح يـ    -اإلدارل الفكـر جاء م  الفاوة البححية في س  بشك  رهيس بكواها تسهم في ال راسة ه ا أهمية وتتاس  
التعصـب اـم  منظومتـه ظـاهرة باقترا  اإلطار النظـرل الـ ل يعـي  ذلـك الفكـر علـا دمـ  وذلك  - ماال السلوك التنظيمي

ال راسة األولا م  اوعها، حيال تتص ع القترا  بعأ المكواا  التأسيسـية التـي تعـي   يوه ،والتيبيقيةوالنظرية المفاهيمية 
العلميـة ألدييـا  وذلـك بعـ  اسـتعراض تحليلـي اقـ ل لالفكر اإلدارل علا معالاـة ظـاهرة التعصـب فـي المنظمـا  المعاصـرة، 

دارل يه ا العم  الكبيـر ياـ ر لفكـرة محوريـة ومما ال شك فيه أ  اايهت الفكر اإلالتاار  والممارسا  العملية المههمة. و 
 .في ماتمعاتنا المعاصرةه ا الفكر في العم  التنمول والمشروت النهضول دور 

 :الدارسة منهجية
االستنتاجي عبـر تحليـ  أبعـاد فق  تم االعتماد علا المنه  التحليلي االستقراهي  ،لكو  ال راسة ذا  طبيعة اظرية ااظر  

المكواـــا  المههمـــة للفكـــر اإلدارل واســـتنتاج فـــي عالمنـــا العربـــي لظـــاهرة المبحوثـــة ل يقراء الواقـــح المعيشـــالفكـــر اإلدارل واســـت
مـح اإلفــادة لمعالاـة ظـاهرة التعصـب فــي المنظمـا  المعاصـرة وبنــاء بعـأ األطـر النظريــة التفصـيلية داخـ  تلــك المكواـا ، 

فـــي إطـــار منهاـــي يـــنهأ علـــا لممارســـا  التيبيقيـــة الايـــ ة؛ والتاـــار  ال وليـــة واالتحليليـــة لألدييـــا  العلميـــة المت صصـــة 
الحقافية واالجتماعية والسياسية فـي سـياق و المنظور الحقافي الحضارل ال ل يتوجه ل راسة الظواهر بمراعاة األطر االقتصادية 

ــــ الحضــــارل العربــــي متيلبــــا  وتحــــ يا  المشــــروت ل اتحليلــــيُ يراعــــي طبيعــــة الماتمعــــا  العربيــــة اإلســــهمية واحتياجاتهــــا وفق 
 ملمحاور التاليةل اوفق  للعرض المنيقي االاسيايي ألجااء ال راسة فااه سوق يتم تناول تلك األجااء  اوطلب  اإلسهمي. 

 .في الفكر اإلدارل  م خ  إلا دراسة ظاهرة التعصب -
 منيلقا  يناء اإلطار النظرل لمكواا  الفكر اإلدارل لمعالاة ظاهرة التعصب. -
 لبناء مكواا  الفكر اإلدارل لمعالاة ظاهرة التعصب. اإلطار المقتر  -
 خاتمة وتوصيا . -

 :في الفكر اإلداري  التعصبمدخل إلى ظاهرة  -لا أو 

تناولــ  أبعــاد ذلــك المصــيلح  حيــال ،بشــك  موســحاالســتعراض التحليلــي لمصــيلح التعصــب إلــا عربيــة عمــ   دراســة 
(، ومـ  2011، البريـ لمح ع د م  المصـيلحا  ) مفاهيمي شابكومنها وجود ت ،وأشار  إلا بعأ اإلشكاليا  االصيهحية

  يمـاياو  يينهمــا، فــالبعأ و اححبــ وثمــة ،Racismوالعنصـرية  Prejudiceيـي  مصــيلحي التعصــب  المفــاهيميذلـك التشــابك 
االتااهـا   يقرر أ  التعصب ظاهرة تتعل  باتااها  وممارسا  فردية، في حي  أ  العنصرية ظاهرة تتعـ ع ايـاق األفـراد إلـا
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التـــي تتمركـــا حـــول تفـــوق عـــرق علـــا ثخـــر ألســـبا  ييولوجيـــة أو ثقافيـــة  Institutionalوالممارســـا  الاماعيـــة أو المؤسســـية 
(Jones, 1972 ،)معظــم البــاححي  فــي علــم الــنفس االجتمــاعي يشــيرو  إلــا أ  التعصــب يتمظهــر فــي عــ ة مســتويا م لكــ  

" مــ  ألبــور "تعريــ  ولعــ  (. Augoustino and Reynolds, 2006ســية )بــي  الماموعــا ، ومؤسو فرديــة، يــي  األفــراد، 
 :Allport, 1954)عـ  اآلخـري  دو  وجـود دالهـ  كافيـة"  السـي "التفكيـر  حيال يرع أاـه ،أشهر التعريفا  لمصيلح التعصب

مـ  التعريفـا  التـي  ، وغيرهـا(Ehrilck, 1973: 8) "اتااا عرقي يتسم بع م التفضـي " " إلا أاهأيرليكفي حي  ي هب " ،(6
تاـــاا األشـــ اص  البعـــ  الســـلبي فـــي التعصـــب أو مـــا يســـما يــــ "التعصـــب الســـلبي" )القـــاهم علـــا عـــ م التفضـــي اســـتن   إلـــا 
(، وقــ  دفــح ذلــك يــبعأ البــاححي  إلــا Stangor, 2000وأغفلــ  "التعصــب اإلياــايي" القــاهم علــا التفضــي  ) (والاماعــا 

فــي التعريــ ، ومــ  ذلــك محاولــة "يريــور" و"كرامــر" حيــال التفضــي  وعــ م التفضــي (  )ألتضــمي  البعــ ي  الســلبي واإلياــايي 
خلصـا إلـا أ  التعصـب هـوم "مشـاعر مشـتركة مـ  القبــول والـرفأ والحقـة والهثقـة والحـب والكراهيـة التـي تصـب  االتااهــا  

 اعـ د  بعـأ البـاححي    د(. وق  حBrewer and Kramer, 1985: 230احو جماعا  معينة في المنظومة االجتماعية" ) 
( اتااهـا  سـلبية احـو جماعـة 1م )التعصب يناء علا مح  تلك التعريفا ، وم  أيرد تلـك السـما  للتعصـب أاـه م  سما 

 .(Augoustino and Reynolds, 2006( الامود )4) .( غير عقهاية وخاطئة3) .( سيئة وغير مبررة2) .معينة

فــي أدييــا  التعصــب تنتمــي إلــا حقــ  علــم الــنفس االجتمــاعي بال رجــة األولــا بــالنظر إلــا كــو  التعريفــا  المبحوثــة و 
ــ صـياغة تعريــ  للتعصـب الضــرورل مـ  ، فااــه ي رجـة ثاايــة وبقيـة الحقــول االجتماعيـة كعلــم االجتمـات والتربيــة لمنظــور ل اوفق 

إلـا  مـ  أجـ  دفـح ذلـك الفكـرراسـة ل الفكـر اإلدارل التـي انشـ  يناءهـا فـي هـ ا امكواـا  اإلدارل، بحيال يههم ذلك التعريُ  
 .وأدواتها وثلياتهاوأساليبها مفاهيم اإلدارة ل اوفق   في مواجهة التعصب ومعالاته في المنظما  المعاصرة ال  أ  يكو  فعا

اتجاهاااغ رياار ) مأاــهعلــا  منظــور إدارل ل ا  وفقــ لتعصــبخلــو الباحــال إلــا أاــه يمكــ  تعريــ  ا ،فــي اــوء مــا ســب و 
أو الجتماعيااة أو أوضاااعه  انتماااتاته  بساابب أو منظماااغ اغ د أو جماعااافاار أدم التفضاايل حيااا  بالتفضاايل أو عاا مبااررة

ما  حقاوقه  بشاكل مبارار أو ريار مبارار مما قاد يحارم أول ا   ،أو القتصادية المهنية أو العلميةاإلدارية أو أو الدينية 
ويمكـ  (. المجاالغ المختلفاةفاي  المقارةتاغ واآلليااغ واألنظمة واإلجاراالتشريعاغ والسياساغ له   تكفلهاالتي وامتيازاته  

 تحلي  أهم أبعاد ه ا التعري  المقتر  كما يليم
التــي تعتبـــر أ   ، وهــ ا مــا يتفـــ  مــح األدييــا  العلميـــة"اتااهـــا هــو "جــرع التعريــ  علـــا اعتبــار أ  جــوهر التعصـــب  -1

 ؛1989، عب  هم ه  فية والوج ااية والناوعية )محم المعر التالية مكواا  الحهثةال، متضمنة التعصب عبارة ع  اتااها 
 (.2011، البري ل هـ؛1420دك ، 

بكلمـة "غيـر ها فق  تـم توصـيف ،عملية تقيي  ذلك التوصيألفي رغبة في اكتسا  ال قة في توصيأل تلك االتااها  دو  التور   -2
ممكنـة، إذ قـ  تكـو  تلـك االتااهـا  غيـر مبـررة األبعـاد ال جميـحمح تح يـ  أسـبا  كواهـا غيـر مبـررة؛ لـيعكس التعريـ   ،مبررة"
 ، مما يمنح التعري  قوة تفسيرية في ه ا الماال.اأو مهني   اأو قااواي   اأو أخهقي   اثقافي  

التعريـــ  علـــا تضـــمي  اـــوعي التعصـــبم الســـلبي واإلياـــايي، ولـــ لك فقـــ  تـــم التوســـ  بكلمتـــي "التفضـــي " و"عـــ م  ســـار -3
فـــي علـــا حـــ  ســـواء لمعالاـــة التعصـــب الســـلبي واإلياـــايي تيلبـــه الفكـــر اإلدارل يأمـــر فـــي التعريـــ ، وذلـــك  التفضـــي "

 .المنظما  المعاصرة
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يراعـــي الســـلوك التنظيمـــي فـــي الفكـــر اإلدارل اإلتيـــا  علــــا تحليـــ  وتشـــ يو الظـــاهرة اإلداريـــة علـــا مســـتوع األفــــراد  -4
حيــال أفــراد أو  ادارل يشــه  تعصــب  الفضــاء اإل حيــال إ  ،والاماعــا  والمنظمــا ، ويعــ  ذلــك ميــاة فــي التعريــ  المقتــر 

جماعــا  أو منظمــا  ألســـبا  ع يــ ة، ممــا يـــ فح الفكــر اإلدارل إلــا مراعـــاة تلــك المســتويا  فـــي التحليــ  والتشـــ يو 
 والعهج لظاهرة التعصب.

صـب ب ـه  يوصفها يواعال محتملة للتعواالقتصادية المهنية والعلمية ال ينية واإلدارية و التعري  المقتر  يراعي األبعاد  -5
بســبب  اتعصــب   –علــا ســبي  المحــال  –التعريفــا  الســابقة التــي تركــا علــا األبعــاد االجتماعيــة، فالفضــاء اإلدارل يشــه  

، أو بسـبب اليبقـة اإلداريـة )المسـتوع اإلدارل(، ومـؤدع هـ ا الت صو الـ ل ينتمـي إليـه بعـأ المـوظفي  فـي المنظمـة
كمـا  .ذلك الياهفي( واالجتماعي واإلدارل والعلمي والمهني واالقتصادلأشكال التعصبم ال يني )بما في  جميحمعالاة 

فــي بعــأ الحــاال  أ  التعريــ  المقتــر  أدخــ  "األواــات" باااــب "االاتمــاء"، فالتعصــب فــي الفضــاء اإلدارل قــ  يكــو  
 ر اإلدارل.لمنظو ل اللتعصب وفق   امقصود   امفاهيمي   ا"، ويع  ذلك توسيع  ااتماههبسبب "واح" الش و أكحر م  "

التعريـــ  المقتـــر  يلفـــ  األاظـــار إلـــا أ  تلـــك االتااهـــا  غيـــر المبـــررة قـــ  تحمـــ  فـــي طياتهـــا احتمـــاال  ترجمتهـــا إلـــا  -6
اإلداريــة والتشــريعية الكافيــة لمنــح أو  ا تصــرفا  غيــر مباشــرة باااــب التصــرفا  المباشــرة، ممــا يســتوجب واــح التــ يير 

 .لمعالاة ظاهرة التعصب إلا البع  الوقاهي في الفكر اإلدارل  ، وفي ه ا إشارةالتقلي  م  تلك االحتماال 

ـــي يمكـــ  أ  يفقـــ ها أل مـــ  األفـــراد أو ماـــاال  اتاـــه التعريـــ  المقتـــر  إلـــا اإلطـــهق بشـــأ   -7 الحقـــوق واالمتيـــادا  الت
الماـاال  خر التعريـ  بـالقولم "فـي ث، وق  تم تأكي  ذلك في الاماعا  أو المنظما  جراء تلك االتااها  غير المبررة

 مما يوسح اياق تلك الحقوق واالمتيادا  لتشم  ك  ماال يعالاه أو يهتم به الفكر اإلدارل.الم تلفة"، 
، ولـ لك فقـ  ربـ  التعريـ  المقتـر  تلـك فـي إدارة المسـاه  والظـواهر وفـي عهجهـا يمتاد الفكـر اإلدارل بالضـب  والتقنـي  -8

مواــوعي مســتن  أو اــواب  ليســ  لهــا يفــتح بــا  العواطــأل التــي ال ُ  ، كــيالحقــوق واالمتيــادا  بكواهــا مقــرة أو معتمــ ة
 .علا صحتها

ــــح التعريــــ  الســــاي  مــــ  األبعــــاد التــــي تضــــب  تلــــك الحقــــوق  -9 إلعيــــاء الشــــمولية فــــي عمليــــة الضــــب  والتقنــــي ، فقــــ  وس 
 التشريعا  والسياسا  واألاظمة واإلجراءا  واآلليا . م م فق  أدخ  كه   ،واالمتيادا 

دارل يحتاج إلا معاواة متينة م  الفكر التشريعي والمؤسسا  التشريعية لضما  تحقي  أكبر ق ر ممك  م  الفكر اإل -10
مها علــا بقيــة المكواــا   ،الفعاليــة فــي معالاــة ظــاهرة التعصــب ولــ لك فقــ  اــم   التعريــ  المقتــر  التشــريعا  يــ  قــ  

ألل  ية فــي البلــ ، لتكــو  اــمااة قااوايــة رادعــةللتأكيــ  علــا اــرورة وجــود تشــريعا  مقــرة مــ  قبــ  المؤسســا  التشــريع
 .خروق ممكنة

هم فــي إثــراء الفكــر اإلدارل مــ  اتســ ومــ  المؤكــ  أ  األدييــا  العلميــة والاهــود البححيــة التراكميــة ل راســة ظــاهرة التعصــب
فااــه  ال راســة اهــ ، وفــي اــوء مــا تــم ال لــوص إليــه فــي لمعالاتهــا مــ  منظــور إدارل  حيــال األطــر النظريــة والممارســا  العمليــة

تلـــك الظــاهرة اـــم  دمــ  إداء مــا اعتقـــ  أاــه يســـهم فــي ينـــاء إطــار اظـــرل يفلــح فـــي  -المب هيـــة  -يســعنا تــ وي  بعـــأ النتــاه  
علــا معالاــة التعصــب  اقــادر   ه  مســتقبليكــو  تــه ؛ وكــ  ذلــك لمعاوافــي الفكــر اإلدارل والتيبيقيــة المنظومــة المفاهيميــة والبححيــة 

 .في م تلأل القياعا  في المنظما  المعاصرةفاءة و،دارته بفعالية وك
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 :منطلقاغ بنات اإلطار النظري لمكوناغ الفكر اإلداري لمعالجة ظاهرة التعصب -اثانيا 

ؤكـ  علـا تل تحليليةإليه م  اتاه    عليه م  تحلي  واستعراض لل راسا  السابقة وما ااتهاايو  وما ة الحالي ال راسة
المسكو  عنها" "المواوعا  بشك  صريح، واق  ذلك المواوت م  حيا  في الفكر اإلدارل  التعصبمسألة ارورة إدماج 

" ليـ خلها إلا "العق  اإلدارل وملفاتها و،شكالياتها ومساهلها  مفاهيمهاويقضي ه ا يتحوي   ،إلا اياق "المواوعا  المبحوثة"
فكـر اإلدارل سـيتعاطا مـح التعصـب بشـك  صـريح والتيبيقي، ومـؤدع هـ ا أ  ال المفاهيمي والمنهاي والفكرل ام  فضاهه 

وأهـ افها . وبالنظر إلـا الت صصـا  الفرعيـة لـةدارة والتيبيقية والبححية، في جواابه النظرية اإداري   اومباشر باعتبارا مواوع  
ـــة ـــر أ  حقـــ  "الســـلوك التنظيمـــي" هـــو الحقـــ  اإلدارل  ،وطبيعتهـــا وأدواتهـــا المنهاي ـــا ال ااـــ  صـــعوبة فـــي تقري ـــب فاان الميال

 فـي الاهـ  البححـي المسـاهمةوه ا ال يعني التقلي  م  شأ  بقية الحقول اإلدارية فـي  االشتطال يه ا المواوت بشك  مكحأل.ب
 ع ، وخاصة إدارة الموارد البشرية، فالاهود البححية ياب أ  تتكام ، غير أ  المسئولية الكبـر اوتيبيق   ا، تنظير  في ذلك الماال

واإلدراك والـــتعلم الســـلوك التنظيمـــي بحكـــم أ  حقلهـــم يعـــال  المواـــوعا  المتعلقـــة باالتااهـــا   فـــيتقـــح علـــا المت صصـــي  
 -وغيرهــا مــ  المواــوعا  ذا  العهقــة بالتعصــب  – والســلوكيا والصــرات والحقافــة التنظيميــة وأامــا  التفكيــر والش صــية 

 .بأسلو  منهاي معم 

فـي الفضـاء    عمليـة االعتـرا  النااـ  بالمشـاك  والظـواهر السـلبيةولئ  كا  الفكـر السـلوكي اإلدارل الحـ يال قـ  أفـاد مـ
كالصــرات حــي  توجــه إلــا عمليــة ايتكــار مفــاهيم وأدوا  مههمــة لعــهج الصــرات فــي المنظمــا  حــي  تبنــا مفهــوم "إدارة  اإلدارل 

مــ  ذلــك مــح مــا يتيلبــه إلــا احــ  مصــيلح "إدارة التعصــب" بفكراــا اإلدارل  (، فااــه يســعنا أ  اتوجــه1997الصــرات" )محمــ ، 
لحساسـية مواـوت التعصـب  اواظـر   .أو بـرخربقـ ر أو بـرخر، وبشـك   اعترا  جسور يوجودا وحتميـة وقوعـه فـي البيئـة اإلداريـة

القــــول بأاــــه يســــح "الســــلوك التنظيمــــي" أ  يعــــال  مواــــوت التعصــــب اــــم  معالاتــــه  اقــــ  يكــــو  مفيــــ   ف ،فــــي العــــالم العربــــي
حــــريم،  ؛1999الفضــــلي، ؛ 1997محمــــ ،  ؛1994)النمــــر،  كالصــــراتمــــ  العنايــــة البححيــــة  ااالــــ  قــــ ر  لمواــــوعا  مشــــايهة 

ــا إدمــاج مواــوت التعصــب عبــر ، و فقــ  "التعصــبمــ  "إدارة  ال  قــال "إدارة الصــرات والتعصــب" يــ ، في(2009 هــ ا المســلك يمكنن
، وايتكـار علـا وجـه التح يـ  داريـة العربيـةبيريقة تقل  م  الحساسـية أو المقاومـة فـي معالاتـه والكشـأل عـ  أبعـادا فـي ييئتنـا اإل

 .، أو تفي بمتيلبا  إدارة التعصب بفعالية وكفاءةمكواا  إدارية متكاملة تفي بمتيلبا  التقلي  م  ح ته وتأثيراته السلبية

 إثـــراء الفكـــرفـــي والتــي يمكـــ  أ  تســـهم العامـــة، يمكننـــا واــح بعـــأ النتـــاه  التفصـــيلية المب هيـــة  المقـــ ما وبعــ  تلـــك 
غيـر أاـه يلامنـا مراعـاة بعـأ االعتبـارا  اإلداريـة األساسـية، والتيبيقيـة جملـة مـ  المكواـا  التنظيريـة يبلـورة  ه  متمح اإلدارل 

فـي  المنهاية التي تعيننا علا جودة عملية البلـورة لتلـك المكواـا  ورفـح مسـتوع فعاليتهـا وكفاءاتهـا فـي ييئتنـا اإلداريـة العربيـة
 م، وم  أهم تلك االعتبارا  ما يليامرجعي   احيال يمح  إطار   ،للتعصب م  المنظور اإلدارل اوء التعري  المقتر  

كاا  حتمية أسواء  ،تطليب فلسفة الم رسة السلوكية في اإلدارة التي ت هب إلا االعترا  بالظواهر السلبية بك  تالياتها -1
(، ويعنــي ذلــك أ  الفكــر اإلدارل 1997هــا )محمــ ، واإليمــا  بضــرورة ايتكــار طراهــ  إداريــة مههمــة لعهج ،الوقــوت أم ال

 منظور تش يصي تحليلي استشرافي وقاهي عهجي.ل اارورل لتحلي  تلك الظواهر وفي عهجها؛ وفق  
، ويتيلـب ذلـك في تش يو ظاهرة التعصـب وفـي عهجـه االابحاق م  اإلطار الحقافي الحضارل العربي اإلسهميارورة  -2

ـــ مراعـــاة الحوايـــ  والمتطيـــرا  ومـــ  أيردهـــا يراعـــي اإلشـــكاليا  الحقافيـــة الع يـــ ة  دينـــاميكيإيـــ اعي بححـــي اقـــ ل منظـــور ل اوفق 
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مســـتقبله المنظـــور استشـــرا  ذكـــي لألواـــات الراهنـــة للعـــالم العربـــي و فـــي ظـــ  تحليـــ  دقيـــ  لإشـــكالية األصـــالة والمعاصـــرة 
  اإلدارة فــي الفكــر اإلســهمي أاهــا ويــ هب الــبعأ إلــا أ  مــ  أهــم ســما (.2003؛ الرشــي ، 2003درا، ؛ 1997محمــ ، )

وق  خلص  دراسا  ع ي ة إلا ع م وجود إطار موحـ  للقـيم واألخـهق (. 1981إدارة أخهقية وذا  رقابة ذاتية )أيو س ، 
ومـ  ، (2004جرينبـرج وبـارو ، ؛  2003)الرشـي ،  اإلدارة سـياقا (، ومـ  ذلـك 2004)الصـم ل، في السياقا  الم تلفـة 

-Cauxما خلـو إليـه االجتمـات مسـت ير الـ اهرة الـ ل عقـ  فـي م ينـة كاوسـور مـواتروكس  ة علا صحة ذلكال الالشواه  

Sur-Montreaux   مـ  عــ م إمكاايـة إياــاد دسـتور أخهقـي إدارل يههــم جميـح الحقافــا   1994-1992فـي الفتـرة مــا يـي
 (.2004)جرينبرج وبارو ، 

إلـا بعـأ ع يـ ة ما  البيئة اإلداريـة العربيـة، وقـ  خلصـ  دراسـا  ارورة مراعاة خصاهو الفكر اإلدارل العربي وس -3
السما  والعوام  التي تؤثر علا ذلك الفكر، وم  يينهام التقلي ية، واعأل المأسسة، والمحسوبية، والمركايـة، واـعأل 

الش صــي )ولــيس إشــراك العــاملي ، وغيــا  النظــرة المســتقبلية، وعــ م إدارة الوقــ  بفاعليــة، واــعأل االحترافيــة، والــوالء 
المؤسسي(، واعأل الموارد البشرية، واعأل التنسي  واالددواجية، والـنظم السياسـية السـليوية، واـعأل ال يموقراطيـة، 

ـــ ة ) ـــة، والنظـــام االجتمـــاعي العشـــاهرل، وشـــبكة العهقـــا  الش صـــية الممت ـــنظم القااواي  Atiyyah, 1993وتطريـــب ال
؛  Al-Rasheed, 2001؛ Jreisat, 1997؛ ,Hickson and Pugh 1995؛Weir, 1993 ؛ Dadfar, 1993؛

 (.2003ع م الرشي ،  ه  المراجح السابقة اق ؛2002الييب، 
الشــمولية والتكامــ  والمنيقيــة فــي معالاــة ظــاهرة التعصــب علــا احــو يــنعكس فــي شــمولية وتكامــ  ومنيقيــة المكواــا   -4

رل لضــما  فعاليــة أكبــر إلدارة ظــاهرة التعصــب بمــا يقلــ  التنظيريــة والتيبيقيــة التــي يــتم ينايهــا وتيويرهــا فــي الفكــر اإلدا
مــ  حــ تها وثثارهــا الســلبية فــي البيئــة اإلداريــة لم تلــأل المنظمــا . اشــتطل  ال راســة الحاليــة علــا كيفيــة تصــنيأل تلــك 

 لا أاه يمك  تصنيفها بيرق متع دة.المكواا  وتم ال لوص إ

مكواــا  هــيم مبــادا إداريــة،  ةســة أ  يــتم تصــنيفها إلــا خمســوقــ  ااتهــا الباحــال إلــا أاــه مــ  المههــم ألغــراض ال را
لشــيوت هــ ا التصــنيأل واســتقرارا فــي الفكــر  اوتشــريعا  إداريــة، وسياســا  إداريــة، و،جــراءا  إداريــة، وتــ ريب إدارل، اظــر  

المنيقيـة  كمـا أاـه متسـم بقـ ر  عـال مـ  اإلدارل م  جهة، والتصافه ي رجة كبيرة م  الشمولية والتكامـ  مـ  جهـة ثاايـة،
فــي تركيبــه وتسلســله وااســيايية عمليــا  تيــوير المكواــا  التنظيريــة والتيبيقيــة؛ فالمبــادا اإلداريــة تعتبــر بمحابــة اإلطــار 

تتأسس عليه التشريعا  اإلدارية، ويمك  اسـتنتاج سياسـا  إداريـة مـ  تلـك المبـادا والتشـريعا  التـي يـ ورها  ال لالعام 
  دة، وبرام  ت ريبية عالية الاودة في ماال إدارة التعصب في البيئة اإلدارية.تقوداا إلا إجراءا  إدارية مح

الممارسـا  الايـ ة فـي وكـ لك  ،مـ  األفكـار التأسيسـية فـي الفكـر اإلدارل ذا  الصـلة بظـاهرة التعصـباالسـتفادة أهمية  -5
لما تتصأل به م  شـمولية وتكامـ ،  ااظر   ،كيةيالتاار  ال ولية في معالاة تلك الظاهرة، مح التركيا علا التاربة األمر 

ال مسـةم مبـادا إداريـة، وتشـريعا  إداريـة، وسياسـا  التأسيسـية وسيتضح ذلـك فـي تتبعنـا لتلـك التاربـة عبـر المكواـا  
 إدارية، و،جراءا  إدارية، وت ريب إدارل.

علـا  اشـأاه التـأثير سـلب   التأكي  علا ارورة مراعاة م اطر تسييس اإلدارة علا معالاة ظاهرة التعصب، فالتسييس م  -6
الاوااـــب التشـــريعية واإلجراهيـــة الهدمـــة عبـــر تطليـــب مصـــالح الـــبعأ ووجهـــا  اظـــرهم علـــا حســـا  المصـــالح العامـــة 
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أ  التاربــة األمريكيــة تشــه  حالــة "جوديــ  بــاور" أســتاذ اإلدارة فــي كليــة هارفــارد إلدارة األعمــال وتحقيــ  الع الــة، ويــرع 
أهمية التمحي  الايـ   ا(، وم  هنا تتأك  أيض   351م 1997)باورم  م  التنظيما  اإلدارية أل" للكحيرحم  "التسييس الاا

السـيما أ  العـالم العربـي يطـو بـأاوات  ،والعادل في ك  م  يضح مح  تلك التشريعا  واإلجراءا  وم  يع لها وييورهـا
اـم   المواوت الساي أ  يكو  إلا  فح م  التكته  الحابية ذا  اليابح السياسي واالقتصادل والفكرل، وك  ذلك ي

 المساه  التي يسهم الفكر اإلدارل في إيااد أفض  الحلول لها.
تاايـ   باعتبارها م  العوامـ  الا يـ ة التـي  Managing Diversityيركا السلوك التنظيمي علا مسألة "إدارة التنوت"  -7

وتعـ  تلـك المسـألة مـ  ركـاها الفكـر  (،Hitt, Miller and Colella, 2009؛ 2004)جرينبـرج وبـارو ،  العولمةجراء 
معالاة ظاهرة التعصب، ولق  يرهنـ  التاربـة األمريكيـة علـا أهميـة م  أج  المساهمة في  اإلدارل ال ل اسعا لبلورته

؛ 2004"صــح  الســلية" )جرينبــرج وبــارو ، فكــرة " إلــا الصــاهرة البوتقــة"االعتقــاد بصــحة هــا ااتقلــ  مــ  حيــال إاذلــك 
صهر الحقافا  واألعرا  الم تلفة فـي ثقافـة واحـ ة داخـ   ذلك االعتقاد ي هب إلا إمكااية وق  كا  ،( 2009، الط امي

ــاتهم، ممــا جــ ر لفلســفة  افلــح فــي ذلــك المســعا اظــر  يالماتمــح والمنظمــا ، غيــر أاــه لــم  لتمســك النــاس يحقافــاتهم وعرقي
 في السياق اإلدارل.والتشكه  ع  أهمية تواج  جميح األاوات  ماادية كنايةالصورة تلك الالتعبير عنها يق  تم و  ،التنوت

اــرورة امــتهك و فــي العمــ   التنــوتتحقيــ  أهميــة علــا لــا عــ ة اعتبــارا  مواــوعية تؤكــ  إالتاربــة األمريكيــة  تســتن و 
ة التـي أ  مـا يايـ  علـا الحلـال مـ  القـوع العاملـال راسـا   بعـأما خلصـ  إليـه وم  ذلك  ،الفعالية في إدارتهمقوما  

مـح وجـود أواـات مشـايهة فـي بعـأ  وذلـك فـي العقـ  األخيـر ،ت خ  سوق العم  في أمريكا تنح ر م  عرقيا  األقلية
 2050أاــه فــي عــام  (، كمــا توصــل  دراســة أخــرع إلــاFarouky, 2007؛ Campbell, 2003)  الــ ول األوربيــة

أمحلــة التنــوت الشــ ي  فــي ييئــة العمــ  أ  شــركة ، ومــ  % مــ  إجمــالي الســكا  فــي أمريكــا47ستشــك  األقليــا  مــا اســبته 
)جرينبــرج  لطــة 40جنســية ويتحــ ثو  بــأكحر مــ   30موظــأل ينتمــو  إلــا  3200أمريكيــة لتاميــح الحاســو  يعمــ  يهــا 

 (. 2004وبارو ، 
علا الفكر اإلدارل ال ل اقـوم يبلورتـه لمعالاـة ظـاهرة التعصـب وماايهتهـا فـي البيئـة اإلداريـة بـأم  الواجب أ  يتصأل  -8

ليبيعــة تلــك الظــاهرة ومــا تتصــأل بــه مــ  تعقيــ  وتشــابك بعــ د مــ  الظــواهر والعوامــ   ادرجــا  ال يناميكيــة، وذلــك اظــر  
، وكــ  ذلــك يــ فح بضــرورة اإليمــا  بحتميــة واالقتصــادل المعقــ ة داخــ  النســي  االجتمــاعي واإلطــار الحقــافي والسياســي

يتـه علـا معالاـة التعصـب ومهحقـة يواعحـه ومصـادرا وأشـكاله لتا يـ  حيو  تيوير مكواـا  الفكـر اإلدارل بشـك  مسـتمر
وســو  اســتعرض بعــأ الشــواه  ال الــة علــا ذلــك فــي التاربــة األمريكيــة )كقــااو  عــ م التمييــا  .المتاــ دة وتمظهراتــه

 في الااء ال اص بالتشريعا (. ، وذلكبسبب المعلوما  الاينية
التشــريعا   حيــال إ لميلــو  تأسيســه لمعالاــة ظــاهرة التعصــب، اــرورة تفعيــ  المكــو  األخهقــي فــي الفكــر اإلدارل ا -9

البعــ  االسـتناد إلـا واألاظمـة واإلجـراءا  ال تكفـي الجتحـا  البواعـال والـ وافح ال اخليـة المتعمقـة فـي الـنفس البشـرية دو  
، إذ ياب أ  فق  اوعظي   ااألخهقي. غير أ  ذلك التفعي  ياب أال يقتصر علا األطر القيمية المحالية التي تت   مسلك  

  أ  تحققهـا مسـلك عقهاـي فـي اإلقنـات بضـرورة االلتـاام بـاألخهق وبالعواهـ  طويلـة األجـ  التـي يمكـ اأيض  يكو  هنالك 
 المنظما  األخهقية.
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تيبيقيــة التعــر  علــا أثــر  دراســة اســته ف فــي هــ ا المســار، فعلــا ســبي  المحــال  اولقــ  قيعــ  التاربــة األمريكيــة شــوط  
ــ 500فــتم تحليــ  البيااــا  الماليــة ألكبــر  ،األخهقــي علــا األداء المــالي للشــركا االلتــاام  مالــة ل اشــركة فــي أمريكــا )وفق 

 اوخلصــ  تلــك ال راســة إلــا أ  الشــركا  األكحــر أخهقيــة قــ  حققــ  أداء مالي ــ ،1997-1996ييــااس ويــك( فــي عــامي 
 (.2004بارو ، )جرينبرج و  بع ة معايير كالربحية وامو المبيعا  اأفض  مقاس  

أامــا  الش صــية اإلدراك وأامــا  التفكيــر و يشــ د الســلوك التنظيمــي علــا أ  الفكــر اإلدارل ميالــب بمراعــاة الفــروق فــي  -10
للمب أ السلوكي المعتم  الـ ل يـ هب إلـا أاـه ال توجـ  طريقـة موحـ ة محلـا  ال ع األش اص، اظر   واالتااها  وأاما  القيادة

(، ممـا Hitt, Miller and Colella, 2009؛ 2009؛ حـريم، 2004جرينبـرج وبـارو ، ؛ 1988السـلمي، لاميـح النـاس )
يســـت عي إياـــاد الع يـــ  مـــ  المـــ اخ  واألفكـــار واألســـاليب فـــي مكواـــا  الفكـــر اإلدارل الـــ ل انشـــ  ينـــاءا لمعالاـــة ظـــاهرة 

 .عا  والمنظما والاما التعصب، مما يرفح م  فعالية ذلك الفكر في التأثير علا م تلأل األاما  م  البشر

 :اإلطار المقترح لبنات مكوناغ الفكر اإلداري لمعالجة ظاهرة التعصب -اثالثا 

 –النتــاه   تل ــيو نــايمكن – منظــور إدارل وفــ  فــي ذلــك التعريــ  المقتــر  للتعصــب  بمــا – فــي اــوء كــ  مــا ســب 
دارل التـــي تشـــم م المبـــادا اإلداريـــة، ال مســـة للفكـــر اإلالتأسيســـية المكواـــا  بشـــأ  التـــي أمكننـــا التوصـــ  إليهـــا  - المب هيـــة

 دارل.اإلوالتشريعا  اإلدارية، والسياسا  اإلدارية، واإلجراءا  إدارية، والت ريب 
ا أهــ ا  اإلدارة كالنظــام والتكامــ  والقــيم هــالركــاها و"القواعــ  األساســية التــي تقــوم عليالتــي تشــير إلــا  ماإلداريااة المباااد  -1

حـظ هنـا أ  التعريـ  المعامـي لمبـادا اإلدارة (، واه314م 1984ة والكفـاءة" )يـ ول، األخهقية وتكـافؤ الفـرص والع الـ
مواـوت التعصـب اـم  تلـك المبـادا، فـالتعري  يتأسـس علـا القـيم دمـ  ينحاد بشك  وااح إلا مساه  تبرر طرحنـا 

 المقتر .ال م  األخهقية وتكافؤ الفرص والع الة، وفي ك  ذلك سن  ل لك 

بمسـألة التعصـب فـي البيئـة اإلداريـة، وت تلـأل قـوة تلـك  بيريقـة مـا اا  ااعكاسـا  ذا  عهقـةر اإلدارل استعرض الفكوحي  
بعـــأ االاعكاســـا  التـــي المســـ  مســـألة التعصـــب بشـــك  غيـــر مباشـــر مـــا ااـــ ا فـــي تلـــك خـــرع. ومـــ  ألمـــ  مبـــادا االاعكاســـا  

كمــا يلــي )الطمــرل، فــي بعــأ مــ ارس الفكــر اإلدارل  –دو  استقصــاء  –ذلــك ، ويمكــ  لنــا اســتعراض والفلســفا  اإلداريــةمبــادا ال
 (م2009؛ العااول، 1993المنيأل، ؛ 1990الصبا ، ؛ 1982؛ الهوارل،  1982
ـــ "مــاكس فيبــر" التــي أكــ   علــا أ  اختيــار المــوارد البشــرية  البيروقراطيااةالمدرسااة  -أ يكــو  علــا أســاس ياــب أ  ل

ـــة والقـــ را  ولـــيس االعتبـــارا  الش صـــية  لامـــ  اإلدارة بـــاألطر القااوايـــة وأكـــ   علـــا االلتـــاام يهـــاكمـــا أ ،المعرف
 .للحصول علا تصرفا  إدارية رشي ة

التــي عالاــ  بعــأ ظــواهر المبــادا اإلداريــة التاربــة األمريكيــة لتعــاد مــ   جــاء ، حيــال مدرسااة اإلدارة العلميااة - 
فــي  ار  العشــري  وتح يــ   قــال"فريــ ريك تــايلور" التــي اقترحهــا فـي ميلــح التعصـب بيــرق غيــر مباشــرة، ومنهــا مبـادا 

 ،والتي عراها أمام الكواارس األمريكـي والتـي تتضـم  مبـ أ  يتعلـ  باالختيـار السـليم لألفـراد وتـ ريبهم 1911عام 
ثــم واــح عــ  االعتبــارا  الش صــية،  افــ اك المبــ أ يشــ د علــا أهميــة االختيــار المواــوعي للمــوارد البشــرية بعيــ   

داريــة التــي عالاــ  مســألة التعصــب بشــك  أقــوع حيــال تضــمن  "المعاملــة العادلــة" اميرســو " مبادهــه اإلهـارااتو  "
 .لتعصب في المنظما جوااب ع ي ة لوهي مبادا ارورية لماايهة  ،و"المكافأة ع  العم  المميا"
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 فــي رل فــايول"عــال  "هنــوقــ  ، لتكمــ  اتاــاا اإلدارة العلميــةالتاربــة الفراســية ، حيــال جــاء  مدرسااة اإلدارة العليااا -ج
والـ ل أكـ  فيـه علـا اـرورة تحقيـ  الع الـة لتعايـا " المسـاواة "مبـ أ حيـال تضـمن   ،مسألة التعصـبمبادهه الشهيرة 

و"خضـوت "كفاءة االختيار والترقية للعاملي " والء الموظفي  للمنظمة وم  ثم ديادة تفاايهم و،اتاجيتهم، كما أك  علا 
 .المصالح الش صية للمصالح العامة"

حيــال فينــ  تلــك "ألتــو  مــايو"  مســاهما كيــة عبــر يالتاربــة األمر ، وقــ  اضــا  فيهــا غ اإلنسااانيةمدرسااة العاقااا -د
، إلا حقيقة وجود تنظيما  غير رسـمية داخـ  المنظمـا  وقـ  ال تتفـ  مـح التنظيمـا  والسياسـا  الرسـميةالم رسة 

ممـا  ،ا  األفراد داخ  المنظمـةعلا سلوكي اوأ  لها تأثير   ،للاماعة Normsوق  تتشك  في هيئة أاما  أو معايير 
لةبعـاد، ويعنـي هـ ا أ  الموظـأل الـ ل ال  و  يتعراـالاماعـة قـ  معـايير أامـا  أو أ  األفراد ال ي  ي ـالفو  يعني 
علـا التعصـب فـي المنظمـة معـرض للتهمـيع واإلبعـاد مـ   -بق ر ما  –التي تقوم  تلك األاما  أو المعاييريساير 

 .المنظمةقب  القوع المسييرة في تلك 

رارا  كمـا فـي قـتأثير العادا  والتقالي  علا ات ـاذ ال ، حيال عم   تلك الم رسة إلا ع م إغفالالمدرسة السلوكية -ه
 ،عبـر منهايـة وثليـة مقننـة"هربر  سايمو "، كما أ  تلك التاربـة قـ  فينـ  لمسـألة أهميـة إدارة الصـرات  مساهما 
وقــ  أكــ   اظريــة "ديفيــ   .ايهمــام النظريــة الســلوكية للشــركةكــ  مــ  "ســير  ومــار " فــي كت مســاهما ومــ  ذلــك 

يتصـ  بيريقـة مـا بمواـوت التعصـب وهـيم الحاجـة إلـا  اومنها مـ ،األفراد م فوعو  بع ة دوافحمكليها " علا أ  
"رينسـيس ليكـر " بعـأ اإلاـاءة فيمـا ي ـو التعصـب، ومـ  ذلـك  مسـاهما وتحمـ  االاتماء والحاجة إلا القـوة. 

بمعالاته للبناء التركيبي والعضوية المت اخلة للاماعا  داخ  المنظمة، باإلاافة إلا تأكي ا علا أهمية ما يتعل  
 وجود مقاييس لتش يو الواح الحالي للمنظمة )وم  هنا استفي  التأكي  علا أهمية إيااد مقاييس للتعصب(.

، بيريقة تاع  المنظمة تتأثر ال ارجية ، حيال اظر  للمنظمة كنظام مفتو  علا ييئتهاالجتماعية النظ  مدرسة -و
اظم فرعية تتبادل كما أ  المنظمة مكواة م  العوام  االجتماعية والسياسية واالقتصادية في تلك البيئة، في وتؤثر 

، وقــ  شــبه "ســليااك" المنظمــة بالكــاه  الحــي، مــا ياعــ  المنظمــة محتاجــة إلــا إشــبات الع يــ  مــ  التــأثير فيمــا يينهــا
عبــــر التفاعــــ  مــــح البيئــــة، مــــح اإلشــــارة إلــــا أ  المنظمـــة تســــعا إلــــا ينــــاء شــــرعية لهــــا فــــي وســــيها االحتياجـــا  

 االجتماعي، وه ا ياراا إلا مسألة القبول/ع م القبول بالتعصب داخ  المنظما .
بعــأ المنظــري  مــ  أمحــال "فيرمواــ  كاســ " و "جمــيس  مســاهما مــ  خــهل ، حيــال شــ د  المدرسااة الموقفيااة -د

ما جعلها تشكك  ،Relativismو،اما للنسبي  Absolutismأ  الفكر اإلدارل ال ي ضح للميل   علارودينوي " 
لوجــود اختهفــا  كبيــرة يــي  المنظمــا  والنــاس  افــي وجــود مبــادا إداريــة صــالحة لكــ  دمــا  ومكــا  وموقــأل، اظــر  

مــا يتعلــ  بــادارة المــوارد والظــرو  والمواقــأل، مــح وجــود تــأثيرا  كبيــرة للبيئــة ال ارجيــة علــا المنظمــة، ومــ  ذلــك 
حاجــة ماســة للتنــوت فــي المبــادا اإلداريــة التــي يــتم واــعها إلدارة التعصــب فــي  هنــاكالبشــرية. ومــا ســب  يعنــي أ  

وعلــــا رأس ذلــــك االخــــته  فــــي البعــــ  الحقــــافي  المنظمــــا  لكــــي تههــــم األواــــات والظــــرو  والمواقــــأل الم تلفــــة
فـي محـ  تلـك المبـادا اإلداريـة، وبعبـارة  Normativeبعـ  المحـالي ، مح تش ي اا علا أ  ذلك ال يلطـي الالحضارل 

 أخرع ال يستبع  التركيا علا أبعاد ماذا يتوجب علا الناس فعله.
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لعـ د  مسـاهما التـي تشـير إلـا جمـح مـ  المبـادا واألفكـار والفلسـفا  اإلداريـة المتنوعـة عبـر ، المدرسة الحديثاة - 
علا  – ي ة، ولع  م  أهمها م رسة الحقافة التنظيمية، حيال يؤك  فيها  خ  فيها م ارس فكرية عتم  المنظري ، و 
"ايــ جار شــاي " علــا أ  لكــ  منظمــة ماموعــة مــ  العــادا  واألعــرا  والقــيم المشــتركة التــي تــؤثر  –ســبي  المحــال 

نية علــا ســلوكيا  األفــراد والاماعــا  داخــ  المنظمــة، مــح تأكيــ ا علــا اــرورة معالاــة األبعــاد الملموســة والضــم
إلـا تصـنيأل ثقافـا  المنظمـة، ومـ  ذلـك تصـنيأل "ترومبنـارد" الـ ل يتضـم   مساهما والرماية، كما عم   ع ة 

ام  "ثقافة العاهلة" حيال تشـبه المنظمـة إلـا حـ  كبيـر أواـات العاهلـة مـ  حيـال الهرميـة وتـ رج السـلية، وتتضـم  
يـ  علــا تـأثير البيئـة ال ارجيــة يحقافتهـا وقيمهـا علــا ، مـح التأكعـ ة عناصــر ومنهـا القـيم التنظيميــة ةالتنظيميـالحقافـة 

 القيم التنظيمية للمنظمة، وه ا يؤك  علا مراعاة اإلطار الحقافي الحضارل عن  صياغة مبادا إدارة التعصب.

و،  كااـ   -التـي أشـراا إلـا بعضـها  –واألسـس الفكريـة اإلداريـة جميح تلك المبادا أ   إلا وا لو م  استعراانا الساي 
إداء مسـألة التعصـب باااـب كواهـا  نهـا عموميـةلك، فـي المنظمـا  االتعصـب وماايهتهـبعـأ أبعـاد ظـاهرة لاة مفي ة في ماال معا

عاـا عـ  كـبح جمـا  التعصـب فـي ع  عـ م ااتظامهـا فـي إطـار فكـرل متماسـك، مـا جعلهـا ت ه  فض، في كحير م  األحيا  امنية
ـــ ماســـةبحاجـــة  لك فاانـــا لـــو المنظمــا  المعاصـــرة،  التعصـــب والحـــ  مـــ   ظـــاهرةفـــي معالاـــة  ه  وتفصـــي اإلـــا يلـــورة مبـــادا أكحــر عمق 

 .داخ  البيئة اإلدارية سة لها والسلوكيا  الناشئة عنها، وم  ثم تحقي  الع الة بصورة فعلية بأكبر ق ر ممك االتااها  المؤس  

ورة تلــك المبــادا اإلداريــة المنشــودة كــي توجــب مراعــاة اإلطــار الحقــافي الحضــارل عنــ  يلــتوتتعــي  اإلشــارة هنــا إلــا أاــه 
فـي حقـ  تحق  درجة كبيرة م  الفعالية في التـأثير علـا منظومـة األفكـار واالتااهـا  والسـلوكيا  لةاسـا  العربـي المشـتط  

 التي يمك  أ  تؤسس بعأ المبادا اإلداريةمالعامة المب هية وفي اوء ما سب  يمكننا واح بعأ األفكار اإلدارة. 
 يعمــ  كقــاض   -كــا  منصــبه ومســتواا التنظيمــي اأي ــ –أ  المســئول اإلدارل (، أل 2005)أيــو ابعــة،  قــاض   المــ ير -

 الشـري  م  مطبـة الظلـم، ولـ لك فقـ  جـاء فـي الحـ يال النبـول  ار  مح   للع الة وُ  اس  مكر  ، وق  جاء اإلسهم ُ يي  طرفي 
مــ  (. و 2628حه األلبــااي فــي إرواء الطليــ م صــح" )فــي النــار واحــ  فــي الانــة، واثنــا  :ثهثــة لقضــاةالصــحيح "ا

مؤك  أ  ذلك األمر سيكو  له تأثير وج ااي كبير علا اتااهـا  المـ يري  وسـلوكياتهم ممـا يعيـنهم علـا االيتعـاد ال
 ع  الظلم اإلدارل المتمح  بالتعصب واددواجية المعايير والتمييا يي  الموظفي  لسبب أو آلخر.

 الفعالية والكفاءة والع الة.علا لمنظما  ل معي اإلدارة أسلو  منهاي  -

 اإلدارة هي أداة فعالة لبناء المنظمة العادلة. -
 م  أخير األدواء اإلدارية في المنظما  المعاصرة التعصب والتمييا. -

 والقضاء علا التعصب بكافة أشكاله. اإلدارة هي األسلو  العلمي لتحقي  الع الة في المنظما  -

 به التعصب وتح  منه.اإلدارة األخهقية تاا -
 اإلدارة الفعالة ت ير التنوت بكفاءة وتنميه باقت ار. -
 اإلدارة المعاصرة تتيلب إدارة فعالة للتعصب. -

يحكـم " ال ل يتم سنه م  قب  المؤسسا  التشريعية في ال ولة وال لوالههحي هي اإلطار القااواي  مالتشريعاغ اإلدارية -2
تكــو  ل(، 26م 1984يــ ول، إلدارة" )اا الم تلفــة، كمــا يــنظم عهقــا  المــوظفي  بــأجهــاة اإلدارة ويــنظم إجــراءا  مهامهــ
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 المسـاهمةم لكافـة المنظمـا  بم تلـأل أشـكالها. ومـ  الالـي أ  فقهـاء القـااو  مـ عوو  إلـا لا  ام  البناء التشريعي المُ 
إلـا أ  وتيويرهـا تم مناقشـتها تدة تشريعية في تنفي  ه ا الاااب في عم  بححي يشترك فيه باححو  إداريو  لواح مسو  

ــ اإلدارل"،  القــااو  ومؤكــ  أ  ذلــك العمــ  البححــي سيســتفي  مــ  "ألطــر ال ســتورية اإلجراهيــة فــي ال ولــة. ل ايــتم إقرارهــا وفق 
عـ  الممارسـا  والوقـاهح والســواي   ه  فضـ ،وكـ  مـا ينـ رج تحتـه مـ  أطــر تشـريعية م تلفـة المراتـب والطايـا  والماــاال 

 (.2007)المكي،  ، بما في ذلك ما يتعل  بالرقابة اإلداريةداريةواألعرا  اإل

علـا اـرورة ينـاء تشـريعا  لمعالاـة ظـاهرة التعصـب ومـا يـرتب  يهـا وبناء علا تاار  مهمـة فقـ  أكـ   منظمـا  دوليـة ع يـ ة 
فــي  2001فــي عــام  المي ــعا امــؤتمر   عقــ   األمــم المتحــ ةاشــير إلــا حــ   دولــي مفصــلي، حيــال مــ  ظــواهر ســلبية. وفــي هــ ا الســياق 

 ،وديـر خارجيـة 58و ،رهـيس دولـة 16بمـا فـيهم  ،ايلـ    168يمحلـو   امنـ وب   2454وقـ  حضـرا  ،فريقيا لمناقشة التمييـا والتعصـبإجنو  
ورة ، وقـ  شـ د األمـي  العـام لألمـم المتحـ ة علـا اـر وممحلي  ع  األمم المتح ة والوكاال  ال ولية ومنظمـا  حقـوق اإلاسـا  اودير   44و

حـال الحكومــا  علــا واــح اــمااا  دســتورية وتشــريعية و،داريــة لمعالاــة تلــك الظــواهر الســلبية والتقليــ  منهــا، مــح تأكيــ  المــؤتمر علــا 
 .م  التاار  والممارسا  المههمة واست هص ال روس المستفادة وواح أه ا  قايلة للتحق االستفادة ارورة 

 اميـحتم فيهـا مناقشـه دور القيـات ال ـاص فـي معالاـة التعصـب ب ،للقيات ال اصشمل  ممحلي   ،  اجتماعا  مكحفةعق وق  ُ 
التنـوت والتع ديـة فلسـفة أشكاله وتعايا التنوت والتع دية في ييئا  العم  علا المستويا  المحلية والوطنية وال وليـة، مـح التأكيـ  علـا ربـ  

 لنقابا  ومؤسسا  الماتمح الم اي.تفعي  دور ا  علا  يشالتو المنظما  والبرام  الت ريبية للموظفي ،   باستراتيايا

 بعنـوا  "متحـ و  لمكافحـة العنصـرية" احيال أعـ   منشـور   ،وق  شارك  منظما  دولية في إع اد منشورا  خاصة كاليواسكو
هميـــة ينـــاء تأكـــ  أ تو  .(2001تقريـــر األمـــي  العـــام لألمـــم المتحـــ ة حـــول مـــؤتمر مكافحـــة العنصـــرية والتمييـــا العنصـــرل، المصـــ رم )

 ما يليمالتشريعا  إذا واعنا في االعتبار 
يتحول إلـا شـك   ت هب دراسا  ع ي ة إلا أ  التنمي  )القولبة( أمر حتمي ال يكاد ينفك عنه إاسا ، والتنمي  ق  -أ

 ,Devine)، يـ  ااـ  دراسـا  تـ هب إلـا مـا هـو أبعـ  مـ  هـ ا حـي  تقـرر حتميـة التعصـب أو ثخر م  التعصب

1989; Hugenberg and Bodenhausen, 2004)ولكـ  مـ  المؤكـ  أاـه  ،، غيـر أانـا ال اقـر يتلـك الحتميـة
 يصعب الت لو م  التعصب في حاال  كحيرة، ما يؤك  أهمية التشريعا  كرادت قااواي.

إلا أ  الكحير م  العاملي  في المنظما  ي فو  تعصبهم وما يـرتب  بـه بسـبب أاـه سـلوك غيـر ع ي ة تشير دراسا   - 
(، وهـ ا يؤكـ  أ  التشـريعا  Zarate, 2009) المحتملـة باإلاافة إلا خوفهم مـ  المسـاءلة القااوايـة ،ااجتماعي   مقبول

ــ "العـهج التشـريعي"  ،لمعالاـة التعصـب ااـرورية جـ    ، بشــر  (1989)عبـ ه،  Legislative Remedyويســما ي
عــ  البعــ  األخهقــي  ه  فضــ ،واإلجــراءا  اإلداريــةمــح بقيــة المكواــا  األخــرع كالسياســا  اإلداريــة التشــريعا   تكامــ 

 .وممارسته داخ  البيئة اإلدارية للح  م  ظاهرة إخفاء التعصب في ييئة العم 
، غيـر أاـه (Duckitt, 2006; Stangor, 2009) طور البـاححو  الع يـ  مـ  األسـاليب التـي مـ  شـأاها ت فـيأ التعصـب -ج

ــتال  وذاك أمــر يــ عم  و ت فيضـه بشــك  كبيــر فـي بعــأ األوسـا  االجتماعيــة والمهنيـة،أ اوجـ  أســاليب قـادرة علــا إدالتـه تمام 
 .و،دارته بفعالية وكفاءة وجود التشريعا  كبع  أساسي في ماايهة التعصب

دراسا  ع ي ة تشير إلا أ  التشـريعا  والقـوااي  التـي تعـال  التعصـب ومـا يـرتب  بـه مـ  تمييـا مـ  أهـم الوسـاه   -د
وتشير بعـأ ال راسـا  إلـا أ  الـ عاوع القااوايـة بشـأ  التمييـا (، Stangor, 2009  منه )التي تعي  علا التقلي
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 ,Sharf and Jonesفـي الواليـا  المتحـ ة األمريكيـة ) ا% سـنوي  20الناشـ  عـ  التعصـب تـاداد ينسـبة تتاـاود 

تنا فـي ميـ ا  ع يـ ة سـبق ال  إلـا أ  دو أ  اشـير ومـ  المفيـ   (،Major and Sawyer, 2009مقتبس مـ م  1999
وبريياايـــا  داخـــ  البيئـــة اإلداريـــة كالواليـــا  المتحـــ ة األمريكيـــة التعصـــب تحـــ  مـــ  ظـــاهرةع يـــ ة واـــح تشـــريعا  

ولعنـا . Equal Employment Opportunity (EEO)، وم  ذلك القوااي  المتعلقة بمب أ تكـافؤ الفـرص وفراسا
لشــموليتها فــي معالاــة الكحيــر مــ  حــاال  أو  ااظــر  يــة التشــريعا  فــي الواليــا  المتحــ ة األمريك اســل  الضــوء علــا

الموقح اإللكترواي لهيئة مراقبة المص رم ) تياحتماال  اشوء التعصب والتمييا. فم  التشريعا  األمريكية اا  اآل
 م(5/11/2010في  http://www.eeoc.govم EEOC تكافؤ الفرص في أمريكا

 بمنح رواتب عادلة وع م التمييـا يـي  رواتـب الرجـال ال ل يلام الاميح  ،1963 عام و  الع الة في الراتبقاا
 .افسه ي ا  اليريقة وبالمستوع  العم  والنساء في حالة كواهم يؤدو  

  ال ل يقضي بع م مشروعية أعمال التمييا ا  أل شـ و بسـبب عرقـه  ،1964قااو  الحقوق الم اية عام
م  يتظلم ا  أعمـال تمييـا حـ ث  لـه لك  ، مح اما  حماية أو جنسه موطنه األصليدينه أو  أو لواه أو

 في منظمته.
  ال ل يقضي بع م مشروعية أعمال التمييـا اـ  النسـاء  ،1978قااو  ع م التمييا ا  النساء الحوام  عام

 بسبب الحم  أو األطفال أو األواات الصحية المرتبية بالحم  أو األطفال.
 ال ل يمنـح التمييـا اـ  أل شـ و بسـبب عمـرا )أربعـي  سـنة  ،1967و  ع م التمييا بسبب العمر عام قاا

 أو أكحر(.
  ال الــ ل يمنـح التمييـا اـ  أل شــ و بسـبب اإلعاقـة التــي  ،1990قـااو  عـ م التمييـا بســبب اإلعاقـة عـام

 تمنعه م  أداء عمله المنا  به.
  الاينيـــة المعلومـــا قـــااو  عـــ م التمييـــا بســـبب Genetic Information  وهـــ ا مـــ  أحـــ    ،2008عـــام

سـبب المعلومـا  الاينيـة وظـاهأل بلي  لمالموظفي  أو المتقـ م  التمييا ا  أل القوااي ، ويمنح ذلك القااو  
مــ  الحــورة  قااوايــة اســتباقية، وفــي هــ ا حمايــة مــ  حيــال ش صــه أو عاهلتــه أو أصــله واحــو ذلــك المتعلقــة بــه

، ممــا يؤكــ  علــا فعاليــة التــي ُيتوقــح تاايــ  تيبيقاتهــا وتأثيراتهــا فــي المســتقب  لاينــا البيولوجيــة فــي ميــ ا  ا
اشتطال العق  اإلدارل والقااواي األمريكي علا مسألة التعصب والتمييا لتوفير أكبر ق ر ممك  مـ  الحمايـة 

فـــي معالاـــة الظـــواهر علـــا اتصــا  الفكـــر اإلدارل األمريكـــي بال يناميكيــة  اقوي ـــ ا، ويعـــ  ذلـــك شــاه   القااوايــة
 .اإلاسااية واالجتماعية

   ية التنظيمالقواع  حامة مRegulations،  وتصـ ر تلـك القواعـ  جهة إداريةيوصفها التي تص رها الهيئة ،
أو للتشــريح التفصــيلي فــي مســاه  لــم تتعــرض لهــا تلــك القــوااي ، ومــ  ذلــك  اإمــا لشــر  قــوااي  لتســهي  تيبيقهــ

م  اسـتقيا  في م تلأل المنظما  ظم العمليا  الم تلفة المتعلقة بالموارد البشرية تنالتي القواع  التنظيمية 
وتعويضـــا  وماايـــا وفصـــ  م وتســـريح او،اهـــاء مهـــوتعيـــي  واختبـــار واختيـــار  (وظيفيـــةالعهاـــا  )بمـــا فيهـــا اإل

كيـا  وتا  Apprenticeshipوبـرام  التـ ريب والتلمـ ة الصـناعية وشـرو  تعاقـ  وترقيا  وعهوا  وعقوبا  
 .واحو ذلك وظيفية

http://www.eeoc.gov/
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الفــرص  تكــافؤتشــريعا  يــ  أسســ  هيئــة خاصــة لمراقبــة تلــك القــوااي  كـــ "هيئــة مراقبــة   ولــم تكتــأل بعــأ الــ ول بســ
في الواليا  المتحـ ة األمريكيـة التـي تعنـا  Commission (EEOC) Equal Employment Opportunityالوظيفية" 

و،امــا  ،والتأكـ  مــ  وجـود فـرص عادلــة للاميـح لــيس فقـ  فــي التوظيـأل( 15 لــا)التــي يايـ  عــ د موظفيهـا عيتتبـح المنظمـا  
ــ اظــر موقــح ا) ومســاه  التحــر  الانســي الترقيــا  والعــهوا  والتــ ريبالرواتــب والماايــا و فــي إاهــاء المهمــة والتســريح و  اأيض 

تم دراســة تــلــك الهيئــة علــا أ  ومؤكــ  أانــا فــي العــالم العربــي بحاجــة إلــا إياــاد محــ  ت .( http://www.eeoc.govالهيئــةم 
كالنظام الفراسي وهو ما اإلدارية مت صصة في المنادعا  كاا  عبر محاكم أأفض  الب اه  لتحقي  الرقابة القضاهية، سواء 

يســما بالنظــام القضــاهي المــادوج، وقــ  أخــ   بــه عــ ة دول عربيــة كمصــر وتــواس والمطــر ، أو مــ  خــهل النظــام القضــاهي 
 (.2007ريكا وبريياايا، وق  أخ  به السودا  )المكي، الموح  كما في أم

كمــا أ  الصــرامة والا يــة فــي تيبيــ  التشــريعا  ال اصــة بمعالاــة ظــاهرة التعصــب ميلــب رهــيس لضــما  تحقيــ  الفواهــ  
فــي المتوخــاة مــ  ســ  تلــك التشــريعا ، وتظهــر التاربــة األمريكيــة صــرامة وج يــة كبيــرتي ، فعنــ  صــ ور قــااو  حمايــة المعــوقي  

أمريكي علـا تعـويأ مـالي فرد أمريكي شكاوع تظلم ي عوع التعصب، وق  حص   15000م التسعينيا  م  القر  المااي ق   
وقــ  تضــاعأل عــ د تلــك  ،(2004)جرينبــرج وبــارو ،  دوالر أمريكــي 572000يلــ   ،كبيــر جــراء ثبــو  دعــوع التعصــب اــ ا

مليـو  دوالر  10.5سـبي  المحـال دفعـ  شـركة "موتـور فـورد"  اية، فعلـالشكاوع وتض م  المبال  التي تتكب ها الشركا  األمريك
  للتعصــب بســبب الاــنس، أمــا شــركة "كوكــا كــوال" ييــمه ثماايـةومبلــ   ،جـراء شــكاوع أو تســويا  تتعلــ  بالتعصــب بســبب العمــر

لســاي ، أمــا شــركة لســبب المليــو   176، وقــ  تحملــ  شــركة "تكســاكو" يــو  جــراء التعصــب بســبب التمييــامل 192.5فقــ  دفعــ  
مليو  بسبب التعصب للعمر، وق  داد المبل  الـ ل تحملتـه "وكالـة المعلومـا  وصـو  أمريكـا" عـ   250"كول ييرس" فق  دفع  
يــ   ،، وال تقتصــر خســاهر الشــركا  علــا تكبــ  المبــال  الماليــة ( جــراء التعصــب بســبب الاــنسييــمه 508اصــأل مليــار دوالر )

كـاليأل القااوايــة، والسـمعة الســيئة، والمقاطعــة مـ  قبــ  العمـهء، واا فــاض اسـبة المتقــ مي  علــا التكتتعـرض إلــا خسـاهر أخــرع 
، وق  خلص  دراسة تيبيقية إلـا اا فـاض أسـهم الشـركا  التـي ت سـر فـي ( Hitt, Miller and Colella, 2009) الوظاهأل

دفـح بشـركا  ع يـ ة مـا سـب  كـ  . و (Wright, Ferris, and Kroll, 1995القضـايا القااوايـة المتعلقـة بالتعصـب والتمييـا ) 
 .وغرس ثقافته و،يااد ثليا  متكاملة لتيبيقه عبر التبني اليوعي إلدارة التنوت إلا الح ر الش ي  م  الوقوت في مطبة التعصب

فـي ماـال  ال  افعـ ه  وتا ر اإلشارة هنا إلـا أهميـة ايتكـار مفـاهيم وأدوا  مـ  شـأاها تفعيـ  "الرقابـة ال اتيـة"، لكواهـا عـام
ل ُكــَم   م، وقــ  جــاء فــي محكــم التنايــ فــي الســر والعلــ  فــي حــس اإلاســا  المســلمالوقاهيــة" الرقابــة " ــي ر ع َمُ ع م  ُلــوا ف س  ُقــ   اَعم  و 

ا ُكَنُتَم  ة  ف ُين ب  ُئُكَم ب م  اد  ال م  اَلط َيب  و الَشه  و   إ ل ا ع  دُّ ُتر  س  ُنو   و  ُسوُلُه و اَلُمَؤم  ر  ُلو   و  ـب َ   ،[105]سورة التوبةم  ت َعم  س  ـا ك  ُكـ ُّ ا َفـس  ب م 
ين ة   ـا   ، [28]سورة الم ثرم  ر ه  س  ـر يُح اَلح  ـب َ  إ َ  َم  س  س  ـا ك   ؛ 1991)اصـير،  [51]سـورة إيـراهيمم  ل ي َاا ل  َمُ ُكَ  ا َفـس  م 

 .(2005؛ الظاهر،  1991الماجاجي، 

المنظما ، وم  ذلك  "الامعي"، أل ل ع تسته   تحريك الوادت األخهقي ار  ال ولية جهود  وق  تضمن  بعأ التاا
قواعـ  إداريـة إلا تأسيس مالس استشارل م  أج  ايتكار  1961التاربة األمريكية، حيال دع  ودارة التاارة األمريكية عام 

  منهــام الفهــم العــام للقضــايا االجتماعيــة، فـي عــ ة ماــاال تعــي  المنظمــا  علــا التصــر  اليــوعي بشــك  أخهقــي أخهقيـة؛
، مح ي ل جهـود كبيـرة لتـ عيم أخهقيـا  العمـ  بمـا وااللتاام بالتشريعا ، وتعارض المصالح، واله ايا، والمسئولية االجتماعية
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تلـــك فـــي ذلـــك عقـــ  المـــؤتمرا  والنـــ وا ، و،صـــ ار الماـــه  العلميـــة المحكمـــة والمواثيـــ  األخهقيـــة، و،دراج مقـــرر خـــاص ي
 .(1994الهادل ومحم ،  عب )األخهقيا  في كليا  إدارة األعمال 

مـ  تمييـا  اومـا يـرتب  يهـ تحـ  مـ  ظـاهرة التعصـب كافيـة إذ  ك  ما سب  ي عم القول باألهمية الكبيرة لس  تشريعا 
فعالـة هيئـا  رقاييـة  ، مـح التشـ ي  علـا اـرورة تأسـيسالمنظمـا مي إليها ر التي ت الصناعا في البيئة اإلدارية في م تلأل 

يعـااي ، ال سـيما أ  العـالم العربـي دو  اسـتحناءا  م  شأاها تفعي  تيبي  تلك القوااي  والتأك  م  دقة تيبيقهـا علـا الاميـح
 .في كحير م  المااال  م  اعأل فعالية مح  تلك المنظما  الرقايية

لتي يـتم واـعها مـ  قبـ  اإلدارة العليـا لتوجيـه الفكـر ماموعة م  المبادا والقواع  االتي تشير إلا  ،اإلداريةالسياساغ  -3
أاهـا أشـبه مـا ، ويقـرر بعـأ البـاححي  ب(1982؛ الهـوارل، 1984في اوء أه ا  المنظمة )ي ول،  والسلوك وابيهما

هــا أثنــاء القيــام بمــا هــو ايحيرو  قــ ومــ  شــأاها التقليــ  مــ  األســئلة التــي  ،ســي رءو كــو  بــال راه  التــي تبــي  اليريــ  للمت
، وم  ثم فااـه يمكـ  النظـر (1982)الهوارل،  إلا توحي  اإلجراءا  المست  مةبالمنظمة ، كما أاها تؤدل ميلو  منهم

 إليها علا أاها وسيلة اـرورية لتحقيـ  الع الـة التنظيميـة، السـيما فـي أبعادهـا اإلجراهيـة أو مـا يعـر  بالع الـة اإلجراهيـة
Procedural Justice،  تتضــــم  جــــاابي م هيكلــــي واجتمــــاعي التنظيمــــي أ  تلــــك الع الــــة كشــــف  دراســــا  الســــلوكو، 

يتضــافرا  لتحقيــ  الع الــة التنظيميــة مــ  خــهل إياــاد شــعور قــول لــ ع المــوظفي  بع الــة اإلجــراءا  بمــا يايــ  مــ  مســتوع 
 (.2004جرينبرج وبارو ، التاامهم يها )

ايهتـه اــم  السياســا  اإلداريـة األساســية التــي التعصــب وماإدارة واحـ  اعتقــ  أانــا بحاجـة ماســة إلــا تضـمي  مســألة 
تكو  مرتبية بأه ا  وااحة للمنظمة، تتضم  تحقي  الع الة التنظيميـة وتحقيـ  مبـ أ تكـافؤ الفـرص، مـح التشـ ي  علـا أ  

ر بما ُ ؛ مباشرة وصريحةتلك السياسا  دقيقة و تكو  صياغة   المحاسبة والمساءلة داخ  المنظمة وخارجها.ييس 

ومواثي  أخهقية، علا أ  يشتم  ذلك علا مبادا أخهقيـة أساسـية وأدلة تلك السياسا  واح م واا  وي خ  في 
إقـرار تلـك المـ واا  والمواثيـ  مـ  وطريقـة  م  ظـواهر وسـلوكيا  سـلبية. اإداء التعام  مح ظاهرة التعصب وما يرتب  يه

ــا فــي المنظمــا  الهــادل ومحمــ ،  )عبــ  والرقابــةوالمتابعــة لتنفيــ  دمــة لالوســاه  واآلليــا  اله، وايتكــار قبــ  الســليا  العلي
عايـــا القـــيم التـــ ريب لمنســـوبي المنظمـــة لتتقـــ يم يـــرام  وتشـــ د التاربـــة األمريكيـــة علـــا اـــرورة التوعيـــة المســـتمرة و  (.1994

لو  "التقيــيم ، مــح تبنــي أســ"ماــرد حبــر علــا ورق"تلــك المــ واا  واألدلــة والمواثيــ  األخهقيــة تكــو   مــ  أ  ال  واألخــهق يــ 
 (.61م 2004)جرينبرج وبارو ،  Ethics Auditاألخهقي" 

  فـي األعمـال وتواـح بشـك  محـ د اليريقـة التـي يـتم "خيوا  العم  التي تيب  التي تشير إلا  ،اإلدارية اإلجراتاغ -4
بموجـــب  المنظمـــا  علـــا تحقيـــ  الع الـــة التنظيميـــة (، وتعـــي  اإلجـــراءا ُ 28م 1984يهـــا تنفيـــ  أل اشـــا " )يـــ ول، 

تااود عمليا  التنسي  والرقابة و كما أاها مفي ة في  ،التنمي  وع م االخته  في التعام  مح الحاال  أو األش اص
ليـا  التنفيـ  مـ  خـهل محاال  الفواـا التـي يمكـ  أ  تنشـأ جـراء الطمـوض فـي اإلجـراءا ، باااـب التسـريح فـي ع

 .(1982؛ الهوارل، 1984)ي ول، روتينية عملية  التقلي  م  الاه  ال هني ال ل يب له الموظأل في ك 

التاربة األمريكية تؤكـ  علـا اـرورة واـح أاظمـة و،جـراءا  لـيس لتحقيـ  الع الـة في سياق تحقي  الع الة التنظيمية اا  أ  
علـا األمريكيـة مـ  واـح أاظمـة و،جـراءا  خاصـة بالمحافظـة  المنظمـا فق  يـ  للمحافظـة عليهـا، ومـ  ذلـك مـا قامـ  بـه بعـأ 

ــة األجــور للمــوظفي  مقاراــة بــاألجور الســاه ة  العمــ ، ويتيلــب ذلــك جــودة عاليــة فــي فــي ســوق داخــ  المنظمــة وخارجهــا، أل ع ال
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ومـ  الــ روس المســتفادة مــ   .( 1997ييــر ووالتــو ، ) أاظمـة و،جــراءا  التقيــيم لــألداء وألهميـة الوظــاهأل فــي تحقيــ  رسـالة المنظمــة
ة واــح سياســا  وأاظمــة و،جــراءا  مــ  شــأاها المحافظــة علــا الع الــة فيمــا ي ــو مســألة ماايهــة تلــك التاربــة التشــ ي  علــا أهميــ

بــالحراك الحقــافي واالجتمــاعي والسياســي واألواــات االقتصــادية  االتعصــب، خاصــة أ  البيئــة اإلداريــة ديناميكيــة ومعقــ ة وتتــأثر كحيــر  
 .تسميته يـ "است امة الع الة" ناما يمكنرل قادر علا تحقي  يبلورة فكر إداوالعلمية والتقنية، وه ا يعني أانا ميالبو  

ــ  البعــ  العقهاــي فــي اإلقنــات بأهميــة ات ــاذ إجــراءا  عمليــة لتحقيــ  الع الــة عبــر مــا يســما يـــ  كمــا أ  التاربــة األمريكيــة تفع 
تيبيقيـة إلـا أ  ذلـك يعـ  أداة  دراسـا وقـ  خلصـ  ، Managing Fair Treatment"إدارة الع الـة" أو "إدارة التعـامه  العادلـة" 

ــ  المنظمــا  مــ  االاتقــال مــ  المــ خ  التقليــ ل القــاهم علــا اإلاتــاج  إلــا المــ خ  اإلدارل  Production-Basedإداريــة فعالــة تمك 
وال ل يتيلب ييئة مشاعة علا اإلي ات وااليتكـار بمـا فـي ذلـك حامـة مـ   ،Knowledge-Based األح   المؤسس علا المعرفة

ءا  المتكاملــة التــي تضــم  الع الــة، ومنهــا إجــراءا  مــ  شــأاها تفعيــ  االتصــاال  المتبادلــة يــي  جميــح األطــرا  و،جــراءا  اإلجــرا
 (.2009خاصة بالتعويضا  والتأديب )ديسلر، 

لـــك أ  وذ ،وتعــ  المــوارد البشـــرية مــ  أهـــم الماــاال  التيبيقيـــة التــي تحتـــاج إلــا حامـــة متكاملــة مـــ  اإلجــراءا  اإلداريـــة ال قيقــة
عـــ م الع الـــة مـــ  جـــراء عمليـــا  إدارة المـــوارد البشـــرية كاالســـتقيا  واالختبـــار واالختيـــار والتعيـــي  والتيـــوير والتـــ ريب معراـــة للتـــأثر ب

 حيـال إ ، جـود مظـاهر ع يـ ة للتعصـب والتمييـا. وللتـ لي  علـا ذلـك تشـير اإلحصـاهيا  فـي الواليـا  المتحـ ة إلـا و التعصب والتمييـا
أمـا العرقيـة  ،%26  في الوظاهأل اإلدارية القيادية والمهنية هم م  العرقيـة البيضـاء فـي حـي  ال يتاـاود السـود اسـبة م  المعيني 36%

 خلصـ  بعـأ ال راسـا  إلـا أ  المتقـ مي  علـا الوظـاهأل اوبشـك  أكحـر تح يـ    (.Vescio et al., 2009% فقـ  )17الهتينيـة فهـم 
ــة فــ عــ م إشــعارهم أقــ  فــي المقــايه  و  اومــ  ذلــكم مــنحهم وقت ــ ،ي االختبــارا  الوظيفيــةمــ  الســود يحصــلو  علــا معاملــة غيــر عادل
علــا أداههــم فــي تلــك  ا، وقــ  أثبــ  دراســا  تيبيقيــة أ  ذلــك قــ  أثــر ســلب  أثنــاء المقايلــة باألهميــة مــ  خــهل لطــة الاســ  واظــرا  العيــو  

ــ "النبــــوءة المصـــ قة لهفترااــــا " االختبـــارا  المبحوثـــة فــــي علــــم الــــنفس  Self-fulfilling Prophecy، وذلــــك جــــراء مـــا يعــــر  يـــ
قليلـة خلصـ  ح يحـة (، وهنـاك دراسـا   Zarate, 2009م Word, Zanna and Cooper, 1974) االجتمـاعي والسـلوك التنظيمـي

 (.Zarate, 2009إلا أ  الناس ل يهم ق رة علا اكتشا  االتااها  التعصبية ل ع األطرا  األخرع مما يؤثر علا أداههم )

وك  ما سب  ي عم األهميـة الكبيـرة لةجـراءا  اإلداريـة التـي تقلـ  مـ  مقومـا  وعوامـ  تأسـيس ييئـة عمـ  مواتيـة أو مشـاعة 
 أو متااهلة للفرص أو االحتماال  التي ق  ينشأ فيها أشكال معينة م  التعصب في البيئة اإلدارية.

وسـب  مواجهتـه والتقليـ  منـه عبـر تصـميم يـرام  ت ريبيـة  ، يسته   التعريـ  ب يـورة التعصـب وأشـكالهالتدريب اإلداري  -5
متنوعة عالية الاودة، علـا أ  توجـه تلـك البـرام  للقيـاديي  فـي المنظمـا  بمـا يرفـح مـ  مسـتويا  الـوعي لـ يهم بأهميـة 

لـ ا  كما أاه م  المهـم اسـته ا  بقيـة المـوظفي  كنـوت مـ  التوعيـة العامـة، وبا ،تبني خيوا  عملية للح  م  التعصب
ليــا  مالــ ي  تقتضــي أعمــالهم ات ــاذ قــرارا  قــ  تتــأثر بالتعصــب كالعــاملي  فــي إدارة المــوارد البشــرية، حيــال يقومــو  بع

اســتقيا  واختبــار واختيــار وتعيــي ، وتشــه  الممارســا  العمليــة فــي الع يــ  مــ  المنظمــا  وجــود أشــكال مــ  التعصــب 
 مب أ تكافؤ الفرص.ع م االلتاام بتحقي  الع الة و والتمييا في العمليا  السابقة، مما يؤدل إلا ع م 

ومــ  الممارســا  ال وليــة العمليــة الايــ ة التــي يمكــ  اإلشــارة إليهــا فــي ســياق التــ ريب اإلدارل أ  "هيئــة مراقبــة تكــافؤ 
تقــ يم تصـميم و تسـعا إلــا الحـ  مــ  التعصـب والتمييـا قبــ  وقوعـه مـ  خــهل  –فــي أمريكـا  - (EEOC) الفـرص الوظيفيـة"
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، ومـ  ذلـك يـرام  مصـممة للقـادة وجميـح األطـرا  ذا  الصـلة بمسـألة للمنظمـا  متنوعـة واستشـارية وتعليميـةرام  ت ريبيـة يـ
وذلــك باســت  ام  ،، وتشــم  يــرام  مااايــة وبــرام  م فوعــة الــحم  مــ  خــهل معهــ  تــ ريبي يتبــح للهيئــةتكــافؤ الفــرص الوظيفيــة

. )المنظمــا ( ور  عمــ  ت ريبيــة، وقــ ُ تعقــ  فــي مقــر المعهــ  أو مقــر العمــ أســاليب ت ريبيــة ع يــ ة تتضــم  حلقــا  اقاشــية و 
 ويشــترك فــي إعــ اد البــرام  الت ريبيــة وحقاهبهــا خبــراء قــااوايو  وقضــاة إداريــو  ومحققــو  ومــ يرو  وصــااعو سياســا  عامــة

 (.5/11/2010في  ،http://www.eeotraining.eeoc.gov)المص رم 

ا أهمية إيااد حامة م  البرام  الت ريبية في مااال  مح دة م  شأاها معاواة المنظما  وتش د التاربة األمريكية عل
التـــي تتعـــ ع مبـــ أ "التمييـــا اإلياـــايي"  علـــا معالاـــة التعصـــب والتقليـــ  مـــ  ح تـــه، ومـــ  أهـــم تلـــك الماـــاال  "إدارة التنـــوت"

Affirmative Action   الوظيفية لـبعأ  صالفر ي  الع الة في علا بعأ المنظما  لفرض تحق امفروا   اال ل يكو  أمر
 .(Hitt, Miller and Colella, 2009)شرو  وأواات معينة ل االفئا  وفق  

مي اايـة للتعـر  علـا اتااهـا  الشـركا   اجمعية التـ ريب والتيـوير األمريكيـة يهـ ا المسـألة وأعـ   مسـوح   اهتم وق  
ا ارتفات مع ال  العناية بالتنوت وتكحيأل يـرام  التـ ريب فـي ذلـك حيال "إدارة التنوت" وق  خلص  إلا اتاه  مهمة وم  امنه

 AT&Tيـ  لهسـتفادة مـ  المنــافح الكبيـرة المترتبـة علـا التنــوت، وقـ  واـع  شــركة  ،ال لماايهـة التعصـب فحســب ،الماـال
ــ ــ ايرااما  مــ  والترقــي فــي ألقليــا  فــي الشــركة علــا تيــوير ذواتهــم والرفــح مــ  مهــاراتهم للناــا  فــي العالمســاع ة  ام صص 

 .(Hitt, Miller and Colella, 2009) الوظاهأل

 أاه ال يوج  اهتمام كـا    ،اف ته جمعية إدارة الموارد البشرية األمريكية علا يرام  إدارة التنوتمسح مي ااي توص  وق  
% 20)مـ  الشـركا   ار  صـطي ا% مـ  يقـوم بالتحليـ (، كمـا أ  عـ د  30بامح ييااا  لتحلي  مستوع فعالية تلك البرام  )فق  

 –. ولتعايـا مـ خ  العقهايـة لةقنـات بأهميـة تبنـي "إدارة التنـوت" م  يكاف  الم يري  ذول الفعالية في ماال إدارة التنـوت (فق 
تم تنفي  دراسة أمريكية تيبيقيـة لتح يـ  أثـر "إدارة التنـوت" وقـ  ااتهـ  إلـا  –بشك  مشابه لما سقناا في مسألة القيم واألخهق 

 (.2004)جرينبرج وبارو ،  أ  الشركا  األكحر فعالية في إدارة التنوت هي الشركا  األكحر ربحية

 Prejudice Reductionيؤك  الكحير م  المت صصـي  فـي السـلوك التنظيمـي علـا أهميـة العنايـة بمسـألة ت فـيأ التعصـب و 
(، Greenberg and Baron, 2007; Hitt, Miller and Colella, 2009لـ ع األفـراد كوسـيلة للحـ  مـ  ثثـارا السـلبية )

اســتعراض لألســاليب المقترحــة للتــ خ  مــ   بمــا فــي ذلــك ألدييــا  العلميــةمســألة ت فــيأ التعصــب فــي ادراســة وقــ  استعراــ  
والتــ ريب  Cognitiveومنهــا الــتعلم التعــاواي وحــوار األقــرا  والتــ ريب عبــر الحقــافي والتــ ريب المعرفــي  ،أجـ  ت فــيأ التعصــب

إلا وجود ثطرا  بححية متع دة حول تلـك األسـاليب )ومنهـا االعتمـاد وق  ااته  تلك ال راسة التنوت والتعليم متع د الحقافا ،  علا
وياـ ر  ،(Paluck and Green, 2009(؛ األمر ال ل يقل  م  فعاليتهـا التيبيقيـة )Laboratoryعلا منه  البحال المعملي 

مـح التشـ ي  علــا أهميـة اإليـ ات فـي إعـ اد تلـك البـرام  وفـي تنفيـ ها لضــما   ،رام  الت ريبيـةفـي البـمعالاـة السـلبيا  السـابقة ينـا 
س فعاليـة أكبــر فـي إحــ ا  تــأثير حقيقـي وداهــم فــي االتااهـا  والســلوكيا  للمتــ ربي  بمـا ي فــأ معــ ال  التعصـب لــ يهم ويكــر  

 . ريبية ق  تم تصميمها داخ  اياق علم النفس االجتماعي، السيما أ  أغلب تلك البرام  التمبادا الع الة واإلاصا  والتسامح

مــ  خــهل تنشــي   ،ينصــح يتقــ يم يــرام  ت ريبيــة فيهــا لمعالاــة التعصــب يــرام  النصــح واإلرشــادومــ  الاوااــب التــي ُ 
م الــ ل األخــرع، باإلاــافة إلــا اإلعــه والمنظمــا  االتااهـا  اإليااييــة وتقليــ  االتااهــا  الســلبية حيــال الفئــا  والاماعــا 
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في عهج التعصب مـ  خـهل التـأثير علـا االتااهـا ، بشـر  تتـابح عمليـا  التـأثير علـا االتااهـا  التـي  امميا   ايلعب دور  
تتيلـــب مشـــاركة الرمـــود المـــؤثرة فـــي الســـياقا  االجتماعيـــة والمهنيـــة، وتعـــي  البـــرام  اإلعهميـــة علـــا ينـــاء الشـــعور باألمـــا  

 (.1989)عب ه،  قل واالستقرار والبع  ع  التوتر وال

 توصياغ:خاتمة و  -ارابعا 

ــ والوقايــة منــه فــي البيئــة اإلداريــةومعالاتــه التعصــب  إدارةعمــ   هــ ا ال راســة إلــا التأكيــ  علــا اــرورة  منظــور ل اوفق 
اإليمـا  و  ،البيئـة اإلداريـة افـي عالمنـا العربـي ومنهـاالعترا  يوجود تلك الظاهرة حتمية ، مح ما يقتضيه ذلك م  إدارل مقن 

يـ فح بـالفكر اإلدارل إلـا دمـ  تلـك يؤدل إلا اسـتفحالها فـي الع يـ  مـ  المنظمـا ، ممـا ق  و  ،بأ  تااهلها يفاقم م  وجودها
 عــام ومبــ هي والتيبيقــي. ولقــ  ســع  هــ ا ال راســة إلــا ينــاء إطــار اظــرل والمنهاــي الظــاهرة اــم  مفاهيمــه و،طــارا النظــرل 

للتعصــب مــ  شـام   تعريــ مبت هــة يواـح علــا االاـيهت يتلــك المهمــة العسـيرة،  اقـادر  لمكواـا  الفكــر اإلدارل بمـا ياعلــه 
تضـم  خمسـة مكواـا  هـيم المبـادا اإلداريـة،  ال للمكواا  ذلك الفكر  عام تأسيسي إطارمنظور إدارل كي يكو  بمحابة 

مـ  األدييـا  العلميـة  االسـتفادةوقـ  تمـ   .ل والسياسا  اإلدارية، والتشريعا  اإلدارية، واإلجراءا  اإلداريـة، والتـ ريب اإلدار 
مــح التركيــا علــا التاربـة األمريكيــة لشــمولها وجودتهـا فــي كحيــر مــ   ،والتاـار  ال وليــة والممارســا  الايـ ة فــي ذلــك الماـال

ــا أ  اضــح بعــأ التوصــيا  التــي تفيــ  فــي  .وماايهتــه بشــك  مقــن  التعصــبإدارة الاوااــب التــي ت ــو   تــراكمويحســ  ين
 .معالاته بفعالية وكفاءةالتعصب و إدارة في اإلدارل لفكر لمقوما  الناا  بعأ توفير الهدمة لالعلمية والتيبيقية  الاهود

الحقــافي فــي اــوء اإلطــار  و،اضــاجهاالميروحــة فــي ال راســة الحاليــة دراســا  الســتكمال مكواــا  الفكــر اإلدارل  تنفيــ  -1
فـي ماـال السـلوك التنظيمـي إلعـ اد أبحـا  فـي النـايهي  العليـا ، وتشـايح طـه  ال راسـا  الحضارل العربي اإلسـهمي

 .تلك المااال  والت صو فيها
تنفيــــ  دراســــا  اظريــــة وتيبيقيــــة مشــــتركة يــــي  مت صصــــي  فــــي العلــــوم اإلداريــــة والقااوايــــة لتيــــوير األجــــااء ال اصــــة  -2

ة لعراـها علـا المؤسسـا  التشـريعية فـي إلعـ اد مسـودا  قااوايـ ابالتشريعا  اإلدارية وصبطها بالقوالب القااواية تمهي   
دول العالم العربي إلقرارها مح التأكي  علا أهمية يلورة تفصيلية لكيفية يناء هيئا  إدارية قااواية م  شأاها متابعة تنفيـ  

 تلك التشريعا  وتقييم الممارسا  وات اذ اإلجراءا  القااواية الهدمة.

التعصـب فـي البيئـة اإلداريـة، علـا  ر  المميـاة فـي ماـال معالاـة ظـاهرةتنفي  دراسا  تسـته   اسـتعراض بعـأ التاـا -3
علــا جهوداــا البححيــة الســتكمال  امســتوع المنظمــا  والــ ول، لل ــروج بحامــة مــ  الــ روس المســتفادة التــي تــنعكس إيااب ــ

 مكواا  الفكر اإلدارل لمعالاة تلك الظاهرة.

التنظيمـي لفصـول ومباحـال متكاملـة لعـرض تفصـيلي لظــاهرة تضـمي  الكتـب والمراجـح العربيـة المت صصـة فـي السـلوك  -4
 مكواا  الفكر اإلدارل لمعالاة تلك الظاهرة.تعري  التعصب م  المنظور اإلدارل و التعصب و 

 ،لت فـــيأ التعصـــب وتح يـــ  درجـــة مهءمتهـــا فـــي البيئـــة العربيـــة المقترحـــةالمـــ اخ   أفضـــ  الستكشـــا إعـــ اد دراســـا   -5
 .في ايتكار أساليب ج ي ةح التأكي  علا حتمية اإلي ات م ،وبال ا  البيئة اإلدارية

فــي المنظمــا  ولعمــوم المــوظفي  لــةدارة العليــا والمســتويا  القياديــة متنوعــة إعــ اد وتنفيــ  حلقــا  اقــا  وبــرام  ت ريبيــة  -6
بشـك   اري ـلوساه  الفعالة للوقاية منها وت فـيأ مسـتويا  التعصـب ومعالاتـه إدااوتضمينها  في ماال التعصبالعربية 

 .منهاي مقن  وبيريقة أخهقية
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ABSTRACT 

The phenomenon of prejudice has not been given sufficient attention in the literature. In 

Arab World, particularly in the field of management, it can be stated that it is a neglected 

phenomenon. Research problem stems from the fact that managerial thought lacks theoretical 

components, which can help it to transit from the non-recognition of that phenomenon and 

then not responding and not treating it to the stage of recognition, diagnosis and development 

of appropriate and preventive solutions to address this phenomenon in contemporary 

organizations in a systematic management approach. These solutions should utilize both 

legislative and administrative frameworks, taking into account different factors affecting 

specifically the Arab administrative environment. 

This research contributes in bridging a part of the gap in the literature of management 

through proposing a theoretical framework helping to integrate the phenomenon of prejudice 

into the management's conceptual, theoretical and practical framework. Therefore, this 

research is the first of its kind as it seeks to develop the underpinning components of such a 

framework, after reviewing analytically and critically the literature and certain relevant 

practices. It proposes a definition of prejudice from a managerial perspective and develops 

some of such underpinning components, which included: managerial principles, managerial 

policies, managerial legislation, managerial procedures, and managerial training. 

This research uses the analytical inductive-deductive approach, considering cultural, 

social, political and economic factors. 
 


