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  ميالتنظي الصراع مواجهة يف املعتمدة االسرتاتيجيات
  الديوانية حمافظة مركز يف املدارس مدراء من عينة على تطبيقيةنظرية و دراسة

  عبود نجم حمزة .م.أ
   الدیوانیة/  التقني لمعهدا

  عبود سكر علي. م
  الدیوانیة/  التقني لمعهدا

  املستخلص 
راد ظــاهرة طبیعیــة فــي كــل التنظیمــات االجتماعیــة بســبب اخــتالف اإلفــ التنظیمــيتعــد ظــاهرة الصــراع 

و قـــد أشـــار إلـــى ذلـــك احـــد البـــاحثین بقولـــه ان الصـــراع فـــي ،فیمـــا بیـــنهم فـــي اآلراء والتوجهـــات والمصـــالح 
التنظیمــات االجتماعیــة امـــرا حتمــي بــل ان الصـــراع داخــل الفــرد نفســـه امــر حتمــي ایضـــا لتعــدد المـــؤثرات 

ها احـــدى التنظیمـــات والمدرســـة بوصـــف)  ٢٩٣: ٢٠٠١:الطویـــل(النفســـیة واالجتماعیـــة الداخلیـــة والخارجیـــة 
االجتماعیــة تشــهد هــي االخــرى صــراعا تنظیمیــا یاخــذ شــكلین رئیســین همــا صــراع الخــالف والتعــارض فــي 
ـــى اخـــتالف االفـــراد فـــي اهتمامـــاتهم وحاجـــاتهم  االراء والمواقـــف وصـــراع المنـــافع والمصـــالح الـــذي یقـــوم عل

  )  ٢٠٠٩:١٨: عیسى(
اجهــة الصــراع التنظیمــي فــي عینــه مــن مــدارس مركــز وبحثنــا المرســوم االســتراتیجیات المعتمــدة فــي مو 

محافظة الدیوانیة یمثل محاولة للتعرف على مفهوم الصراع التنظیمـي واسـبابه واثـاره وطـرق مواجهتـه وذلـك 
مــــن خــــالل اربعــــة مباحــــث تناولــــت منهجیــــة البحــــث واالطــــار النظــــري للموضــــوع وتحلیــــل اجابــــات مــــدراء 

  .واخیرا االستنتاجات والتوصیات الضروریة في هذا الجانبالمدارس على االستبیان الموزع علیهم 
Abstract 

The phenomenon of organizational conflict is natural phenomenon in all 
social organizations because of different individuals with each other in the 
opinions, attiudes, has pointed out that on of researchers saying that the conflict 
at the level of the social organizations inevitable, but that the conflict with in 
the individual the same is also inevitable because that the multiplicity of 
psychological and social effects of internal and extcrnal.(Taweel:2001:293 ). 
The school is one of the social organizations contain different conflicts, that 
this conflict takes two main form, conflict disput it respresents the difference or 
conflict of idea and opinions, and conflict of benefits and interest the is based 
on different individual in their interest and their need. ( Assaa:2001: 18 ) our 
research (( Reliable strategies against organizational conflict in some school in 
the province of Diwaniyah)) is to try to indentif the concept of conflict and its 
causes, effects and strategies to face it through four major sections contained 
methodology, theoretical side on subject of conflict, analyzes the answers of 
managers questionnaire, the conclusions of research and recommendations that 
necessary in this field.  
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  املبحث األول
  منهجية البحث

  :مشكلة البحث-١
الن ذلــك ، العدیــد مـن المشــكالت الناتجــة مــن تفاعـل اإلفــراد العــاملین لــدیها التربویــةتواجـه المؤسســات 

التفاعل قد یولد اتفاقا أو اختالفَا في المواقف واآلراء ومـن شـأن االخـتالف فـي كثیـر مـن األحیـان إن یكـون 
لـذا فـان مشـكلة البحـث تتمثـل بالحاجـة . اعات بین هؤالء اإلفـراد ممـا یسـتدعي مواجهتهـاسببا في قیام الصر 

  .إلى فهم الصراع التنظیمي ومعرفة أسبابه وسبل معالجته
  :أهداف البحث- ٢
  .التعرف على مفهوم الصراع التنظیمي وأسبابه وأثاره على المنظمة واإلفراد-
  .الصراع والتخفیف من أثارهمعرفة االستراتیجیات المعتمدة في مواجهة -

تقدیم التوصیات الضروریة للعـاملین فـي المؤسسـات التربویـة بخصـوص االسـتراتیجیات المناسـبة لحـل 
  .الصراع

  :ینطلق البحث من فرضیتین هما: فرضیة البحث- ٣
یمیـــل المــــدراء إلـــى اعتمــــاد إســـتراتیجیة التعـــاون بشــــكل اكبـــر فــــي احتـــواء الصــــراعات  :الفرضـــیة األولــــى

  .ظیمیةالتن
توجـد فـروق معنویـة حـول إجابـة إفـراد العینـة علـى االسـتراتیجیات المعتمـدة لحـل الصـراع : الفرضیة الثانیة

  ).الشهادة ، سنوات الخدمة، الجنس( تعزى إلى المتغیرات التالیة 
اســتمارة اســتبیان علــى عینــة مــن مــدیري ومــدیرات مــدارس  ٧٠لقــد قــام الباحثــان بتوزیــع : عینــة البحــث-٤

اســتمارة فیمــا تــم إهمــال اســتمارتین لوجــود نــواقص فیهــا وعلیــه فــان  ٦١محافظــة الدیوانیــة ثــم اســتالم  مركــز
مدرسـة ابتدائیـة ومتوسـطة وثانویـة  ٢٣٨فیما بلغت عدد المدارس في مركـز المحافظـة  ٥٩حجم العینة هو 

  .تقریبا من مجتمع البحث% ٢٥للذكور واإلناث وعلیه فان نسبة العینة هي 
  :احتوت استمارة االستبیان على قسمین هما: ة االستبیاناستمار -٥

  .وتناول الجوانب الشخصیة للمبحوثین: القسم األول
  : وتناول االستراتیجیات المعتمدة في مواجهة الصراع وعلى الشكل التالي: القسم الثاني

  ) ٨-١العبارات من ( إستراتیجیة التعاون  - أ 
  )١٥-٩العبارات من (إستراتیجیة التجنب  -ب 
  )٢٠ -١٦العبارات من ( إستراتیجیة التسویة  - ج 
  )٢٦-٢١العبارات من ( إستراتیجیة التنازل  - د 
  )٣١-٢٧العبارات (استراتیجیة القوة  - ه 

االســتفادة مــن االســتبیانات الــواردة فــي رســالة الــدكتوراه للســید ســلیمان بــن إبــراهیم بــن عبــد  تمــتوقــد 
وكــذلك رســالة ، الثانویــة بالمملكــة العربیــة الســعودیةالصــراع التنظیمــي فــي المــدارس  إدارةالكــریم والموســومة 

الصـــراع التنظیمـــي داخـــل  إدارةالماجســـتیر للســـید مـــؤمن خلـــف عبـــد الواحـــد بعنـــوان األســـالیب المتبعـــة فـــي 
وكــذلك رســالة الماجســتیر لســیدة ابتســام یوســف محمــد مــرزوق . المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي قطــاع غــزة
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التنظیمــــي التــــي یتبعهــــا مــــدیرو المــــدارس فــــي وكالــــة غــــوث الالجئــــین الصــــراع  إدارةبعنــــوان اســــتراتیجیات 
  . الفلسطینیین بمحافظات غزة وعالقتها بااللتزام التنظیمي لدى المعلمین

  :حدود الدراسة-٦
  .وتمثلت بمجموعة من المدارس الموجودة في محافظة الدیوانیة: الحدود المكانیة
  ٢٠١٣نیسان  -٢٠١٢تشرین األول : الحدود الزمانیة

اقتصــر البحـــث علــى موضــوع الصـــراع التنظیمــي مــن حیـــث مفهومــه وأســبابه وأثـــاره : الحــدود الموضــوعیة
  .وطرق معالجته

ألجل التأكد من أن عبـارات االسـتبیان قـادرة علـى أن تقـیس ظـواهر المطلـوب قیاسـها  :طرق االستبیان-٧
وذلـك  Structure validityیان وهـي أسـالیب مواجهـة الصـراع فقـد تـم التثبـت مـن الصـدق البنـائي لالسـتب

بإیجـاد معامـل االرتبـاط بــین كـل مجـال مــن مجـال االسـتبیان مــع الدرجـة الكلیـة لفقــرات االسـتبیان وكمـا هــو 
  )١(موضح في الجدول 

  عامل ارتباط درجات كل مجال من مجاالت االستبیان بالدرجة الكلیة لالستبیان )١(جدول 
 معامل االرتباط المجال ت
 0.78 تعاونال أسلوب ١
 0.67 التجنب أسلوب ٢
 0.75 التسویة أسلوب ٣
 0.61 التنازل أسلوب ٤
 0.65 القوة أسلوب ٥

ـــع المجـــاالت االســـتبیان دالـــه إحصـــائیًا عنـــد  ـــاط لجمی ـــین مـــن الـجــدول المـــذكور أن معامـــل االرتب ویتب
الظــواهر المطلــوب كمــا أنهــا معـامالت ارتبــاط عالیــة ممــا یشـیر إلــى أنهــا صــادقة فـي قیــاس  ٠.٠١مسـتوى 
  .قیاسها

والمراد بذلك إن االستبیان یعطي نفـس النتـائج لـوتم إعـادة توزیعـه أكثـر مـن مـرة تحـت : ثبات االستبیان-٨
وقد تم التحقق من ثبات االسـتبیان مـن خـالل اسـتخدام معامـل الفـا كرونبـاخ وكمـا . نفس الظروف والشروط
  .)٢(هو موضح في الجدول 

  یان من خالل اختیار معامل الفا كرونباخثبات االستب) ٢(الجدول 
 معامل الفا كرونباخ المجال ت
 0.81 التعاون أسلوب ١
 0.75 التجنب أسلوب ٢
 0.72 التسویة أسلوب ٣
 0.68 التنازل أسلوب ٤
 0.71 القوة أسلوب ٥

 ٠.٧٣٤ جمیع مجاالت االستبیان

یــع مجــاالن االسـتبیان ممــا یعنــي ثبــات ویتضـح مــن الجــدول أعـاله أن معامــل الفــا كرونبــاخ عالیـة لجم
  .االستبیان
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  الدراسة السابقة -٩
  الدراسة العربیة : أوال
  : ٢٠٠٣دراسة المومني -١

الصـــراع فـــي مـــدارس الثانویـــة العامـــة فـــي األردن مـــن  إدارة أســـلوببعنـــوان عالقـــة المنـــاخ التنظیمـــي ب
التعــاوني یلیــه  ســلوبدارس اعتمــدوا األوتوصــلت الدراســة إلــى أن مــدراء المــ، وجهـة نظــر المــدراء والمعلمــین

  .ألتشاركي ثم التوافقي فالتنافسي وأخیرا التجنب
  : ٢٠٠٢دراسة عویس -٢

ـــة والخاصـــة فـــي محافظـــة عجلـــون وعالقتهـــا  ـــدى مـــدراء المـــدارس الحكومی ـــوان األنمـــاط القیادیـــة ل بعن
ا هـــي وحســـب الترتیـــب الصـــراع وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن أكثــر االســـتراتیجیات شـــیوع إدارةباســتراتیجیات 

  .الجزم، المجاملة، التجنب، المشاركة، التسویة
   ١٩٩٦دراسة الخضور -٣

الصراع لـدى مـدیري المـدارس األساسـیة فـي محافظـة المفـرق بـاألردن فـي ضـوء متغیـرات  إدارةبعنوان 
اسـتخداما الجنس والخبرة والمؤهـل العلمـي وتوصـلت الدراسـة إلـى أن األسـالیب األكثـر اسـتخداما إلـى األقـل 

: ٢٠٠٧النملــــة (المنافســــة ، المجاملــــة، التجنــــب، التعــــاون، فــــي مواجهــــة الصــــراع التنظیمــــي هــــي التســــویة
  .)٧٤-٥٣ص
   ٢٠٠٥دراسة المعشر -٤

الصـراع فـي الـدوائر  إدارةبعنوان الصراع لتنظیمي دراسة تطبیقیـة التجاهـات المرؤوسـین نحـو أسـالیب 
قــد توصــلت الدراســة إلــى إن األســالیب المســتخدمة جــاءت و . الحكومیــة فــي محافظــات الجنــوب فــي األردن

  .)٢٠٠٨:٧٤عبد الواحد(التنازل ، التجنب، التسویة، التعاون أسلوب: كاألتي
  ٢٠٠١دراسة قطن -٥

ـــة فـــي عمـــان  إدارةبعنـــوان أســـالیب  / ســـلطنة عمـــان/الصـــراع التنظیمـــي لـــدى مـــدیري المـــدارس الثانوی
 أسـلوبهـي كمـا یلـي . )٢٠٠٨:٥٤الخالـدي (حیـث اسـتخدامها الصـراع مـن  إدارةوتبین أن ترتیب أسالیب 

  .التجنب، الرفع إلى جهة علیا أسلوب، استخدام السلطة، المجاملة، الحل الوسط، التعاون
  ٢٠٠٤دراسة قطیشات -٦

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الكفایات المهنیة لـدى مـدیري المـدارس الثانویـة العامـة فـي األردن 
ــــى ان  إدارةمهم واســــتراتیجیات ودرجــــة اســــتخدا الصــــراع مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــین وتوصــــلت الدراســــة ال

، التعـــاون، المنافســـة، االســـتراتیجیات المســـتخدمة مـــن االكثـــر اســـتخدامًا الـــى االقـــل اســـتخدامًا هـــي التوفیـــق
  .)٢٠٠٩:٤٣:عیسى(االسترضاء ، التجنب

  :الدراسات األجنبیة: ثانیا
   ١٩٩٣Mcintyreدراسة -١

بین وجهتي نظر المـدیرین والمـدیرات ووجهـة نظـر مرؤوسـیهم تجـاه  المقارنةالدراسة إلى إجراء وهدفت 
التعـــاون والتوفیـــق واالسترضـــاء بشـــكل  أســـلوبوتوصـــلت الدراســـة أن المـــدیرون یســـتخدمون . الصـــراع إدارة
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مــدیرات المنافســة والتجنــب أكثــر مــن ال أســلوبكبیــر وذلــك ومــن وجهــة نظــر المــدراء والمــدیرون یســتخدمون 
  .االسترضاء أكثر من المدیرین وذلك من وجهة نظر المرؤوسین أسلوباللواتي یستخدمن 

    ١٩٩٥Nowakowskiدراسة -٢
الصــراع التنظیمــي التــي یســتخدمها  إدارةعلــى اســتراتیجیات  الجــنسوهــدفت الدراســة إلــى تحدیــد اثــر 

التعــاون والتوفیــق  ســلوبر اســتخداما ألوكانــت النتیجــة ان الــذكور أكثــ. مــدیرو المــدارس الثانویــة ومــدیراتها
  .المنافسة سلوببینما األثاث أكثر استخداما أل

    ٢٠٠٠Henkkin & cistone& Deeدراسة-٣
وهـدفت الدراسـة إلـى معرفـة األسـالیب المفضـلة لحــل الصـراع لـدى مـدیري المـدارس وتوصـلت الدراســة 

  .)٦٦-٢٠٠٩:٥٠عیسى (سطإلى أن استراتیجیات المتبعة هي التنافس والتعاون والحل الو 
   Leonarad 1989دراسة -٤

لــدى مــدیري المــدارس العلیــا فــي والیــة كــارولین الشــمالیة األمریكیــة  الصــراع إدارةبعنــوان اســتراتیجیات 
وبینت الدراسة إلى أن المدراء یمیلـون إلـى اسـتخدام إسـتراتیجیة التفـادي والمجاملـة والحـل الوسـط والمـدیرات 

ــة یمیلــون إلــى إســتراتیجیة التنــاف أســلوبیســتخدمن  س والتعــاون بدرجــة اكبــر وان المــدراء ذوي الخبــرة الطویل
  .التعاون والمنافسة

   Kample 1993دراسة -٥
الصـراع عنـد مـدیري المـدارس الثانویـة فـي جنـوب غـرب أمریكـا وأظهـرت الدراسـة  إدارةبعنوان أسالیب 

خدمها المـدراء لحــل الصــراع وبـین كــل مــن عـدم وجــود فــروق ذات داللـة إحصــائیة بــین األسـالیب التــي یســت
المســتوى التنظیمــي والجــنس وأظهــرت الدراســة أیضــا بــان المــدراء یــدیرون الصــراع بــین المعلمــین بأســالیب 

  .)٦٦- ٢٠٠٨:٥٠:الخالدي(متعددة 
  املبحث الثاني
  اجلانب النظري

  : مفهوم الصراع التنظیمي
إمــا . ف والتنــافر والتعــارض فــي اآلراء والمصــالحالنــزاع والخصــام والخــال یفیــدالمعنــى اللغــوي للصــراع 
الصــراع مــدركین  أطــرافانــه وضــع تنافســي یكــون فیــه ((بقولــه  Bouldingمفهومــه التنظیمــي فقــد عرفــه 

للتعــارض فــي إمكانیــة الحصــول علــى المراكــز المســتقبلیة ویرغــب كــل طــرف فــي الحصــول علــى المركــز 
ـــة (( Wargnerكمـــا عرفـــه ، )٢٠٠٤:٣٦٣العریـــان (الـــذي یتعـــارض مـــع رغبـــة الطـــرف األخـــر  بأنـــه عملی

التعـــارض او المواجهــــة التــــي یمكــــن أن تحــــدث داخــــل المؤسســــة بــــین مختلفــــة اإلفــــراد أو بــــین الجماعــــات 
انه عمل مقصود من طرف مـا للتـأثیر سـلبا علـى طـرف أخـر بشـكل یـؤثر ((أو ، )∞ wargner(المختلفة 

كمـا ، )) )٢٠٠٣:٢٤١:القریـوتي(ه وخدمـة مصـالحه سلبا على قدرة ذلك الطرف بشـكل یعیـق تحقیـق أهدافـ
بأنـــه الموقــــف الـــذي توجـــد فیـــه أهـــداف ومــــدركات ومشـــاعر غیـــر متوافقـــة داخــــل (( عـــرف بـــالقول أیضـــا 

ـــــــى حـــــــدوث التعـــــــارض أو التفاعـــــــل العـــــــدواني  ـــــــؤدي إل ـــــــین الجماعـــــــات ممـــــــا ی ســـــــلطان (الجماعـــــــة أو ب
ان مثــل القلــق والعــداء والمقاومــة والعــدوان انــه سلســلة مــن الحــاالت العاطفیــة لإلنســ(( او )) )٢٠٠٢:٣١٨

ویـرى آخـرون )). )tolmaciu∞ naracine2010:123(السـافر وكـذلك كـل إشـكال التفاعـل والمعارضـة 



  

 ١٨٠

الصــراع التنظیمــي بأنــه منافســة قاســیة بــین إفــراد وجماعــات تشــكل اإلطاحــة بالمقابــل هــدفها البــارز حیــث 
صــود بـــین إفــراد وجماعــات مــن اجــل هــدف واحــد حیـــث ان الصــراع التنظیمــي نــزاع مباشــر ومق((یقولــون 

النـــزاع فـــي إلحـــاق الهزیمـــة بـــالطرف األخـــر بغـــض النظـــر عـــن الوصـــول  أطـــرافتظهـــر الرغبـــة لـــدى احـــد 
الصـراع التنظیمـي انـه اخـتالف اإلفـراد فـي كیفیـة  Johnes 1995ویـرى )). )hg]df 1987:93(للهـدف

الصــراع التنظیمــي هــو التعــارض أو االخــتالف ((ل الوصــول لألهــداف ممــا یقــود إلــى التعــارض بیــنهم فیقــو 
فیمـا یعتقــد )). )٢٠١٠:٥٦:عیسـى(الـذي یظهـر مـن خـالل التضـارب فـي الســلوك مـن اجـل بلـوغ األهـداف 

البعض أن الصراع التنظیمي هو انعكاس طبیعي لفشل االفـراد فـي تحقیـق أهـدافهم وتوقعـاتهم فـي المنظمـة 
عــدم الرضــا او التعبیــر عــن خــالف أو أهــداف وتوقعــات غیــر  الصــراع التنظیمــي هــو تعبیــر عــن(( فیقــول 

لــذا یمكــن االســتنتاج ممــا تقــدم ان الصــراع التنظیمــي یمثــل )) )٢٠٠٨:٨٠:العبیــدي(محققــة ضــمن التنظــیم 
العملیـة التنظیمیـة حـول اهـداف محـددة یتحـول الـى نـزاع  أطـرافشكال من اشكال التوتر في العالقـات بـین 

ان الصــراع التنظیمــي بهــذه المعــاني المشــار الیهــا یختلــف . ستســالم احــد الطــرفینال ینتهــي اال بســقوط او ا
عن المنافسة التي تعد مطلوبة ومشروعة فالصراع موجـه نحـو طـرف اخـر ویتضـمن محاولـة العاقتـه بینمـا 
المنافسـة تســعى لتحقیــق هــدف معـین دوم التــدخل بشــؤون الطــرف االخـر او اعاقــة اهدافــه كمــا ان الصــراع 

امــا المنافســة فتمثــل درجــة . لــى درجــات التــوتر حیــث یــرفض كــل طــرف االعتــراف بــالطرف االخــریمثــل اع
  . )٢٠٠٧:١٥:النملة(ادنى من التوتر حیث یتقبل التنافس وجود الطرفین المتنافسین 

  أهمیة الصراع التنظیمي وأثاره
ف النظریــات التــي مــن اثــار علــى الفــرد والمنظمــة تختلــف بــاختال یتركــهالنظــرة للصــراع التنظیمــي ومــا 

  .)٢٠٠٩:٤٣١:ابو غالي وبسیسو(تناولته بالدراسة والتحلیل وهي بهذا المعنى على ثالثة انواع 
وتنظــر للصــراع التنظیمــي نظــرة ســلبیة حیــث تــرى فیــه وصــفا یجــب تجنبــه والقضــاء : النظریــة التقلیدیــة-١

  .علیه وتعده مرادفا للعنف والعدوانیة ودلیال على انهیار المنظمة
 دارةفتـرى فـي الصـراع التنظیمـي امـرا ضـروریا فـي التنظـیم وال یمكـن تجنبـه وعلـى اإل: لنظریة السـلوكیةا-٢

  .ان تتعرف على الصراع وتقبل منه المستوى الذي یخدم اهداف المنظمة
ــم تكتفــي هــذه المدرســة بفكــرة قبــول الصــراع مثلمــا كــان االمــر ســائدا فــي المدرســة : المدرســة التفاعلیــة-٣ ل

بــل تجاوزتــه الــى ضــرورة التشــجیع علــى وجــود الصــراع معتمــدة علــى ان المؤسســة الهادئــة تمیــل  الســلوكیة
  .الى ان تكون غیر متجاوبة مع التغییر واالبداع

وطریقـــة معالجتــــه  أســـلوبان هـــذا االخـــتالف فـــي النظـــرة للصــــراع مـــن شـــأنها أن تولـــد اختالفــــا فـــي 
فـالنظرة التقلیدیـة تسـعى الـى تجنبـه وعـدم . علـى المنظمـةوالتعامل مـع أثـاره والنظـرة إلـى أهمیتـه وانعكاسـاته 

الحــدیث عنــه ممــا یــؤدي الــى عــدم التعامــل معــه فــي حــین تــرى النظریــة الســلوكیة ان الصــراع امــرا واقــع ال 
لكـــن النظریــــة التفاعلیـــة تــــذهب بعیـــدا بــــالقول ان ، التعامــــل معـــه للتخفیــــف مـــن أثــــاره دارةمحالـــه وعلـــى اإل

ــم یكــن موجــودا وتــرى فیــه فائــدة  دارةلــوب بــل علــى اإلالصــراع التنظیمــي امــر مط العمــل علــى ایجــاده اذا ل
  :)١٩٩٩:٣٨:الدلیمي(وعلى العموم فان اهمیة الصراع واثاره االیجابیة تكمن بما یلي . واهمیة

ـــاء-١ مواجهتـــه  دارةحیـــث ان وجـــود الصـــراع فـــي المنظمـــة یحـــتم علـــى اإل: ان الصـــراع اداة للتكیـــف والبق
  .یدفعها للتفكیر الذي تتمكن من خالله المنظمة الموائمة والتكیف یهدف استمرارها ونموهاومعالجته مما 



  

 ١٨١

الصـراع مهمــة اساســیة  إدارةحیـث تعــد مواجهــة : الصـراع اداة لتطــویر وتحفیــز قـدرات المــدیر المعاصــر-٢
  .للمدیر المعاصر الذي ینتظر منه مواجهته وادارته ال كیفیة كبح جماحه بوصفه شرا

ان هنـاك عالقـة بـین الصـراع واالداء واالبـداع فعنـدما ال یكـون  Robinsonذكر : ع أداة لإلبداعالصرا-٣
امــا تحـــت ظــروف الصـــراع المحــدودة والمســـیطر ، هنــاك صــراع علـــى االطــالق یعـــاني االداء مــن الجمـــود

ـــادرة واالبـــداع وفـــي نفـــس الوقـــت فـــان المســـتوى ا لمرتفـــع علیهـــا فـــیمكن ان ینشـــأ لـــدى االفـــراد الدافعیـــة للمب
  .للصراع والذي یوصف بالعنف وعدم التعاون سیؤثر سلبا في األداء وبالتالي االبداع

یــزداد االهتمــام بالصــراع لــیس لكونــه ســببا فــي االربــاك والفوضــى : الصــراع اداة لتشــغیل حركــة المنظمــة-٤
وتحقیـق اهـدافها  بل لكونه سببا في زیادة فعالیة المنظمة وجعلها تعمل علـى اجتیـاز مرحلـة القصـور الـذاتي

للقــول بـــان المنظمـــات ســتعیش خـــالل الفتـــرات القادمـــة  Leslyوهـــذا الســبب الـــذي دفـــع ،المرســومه بكفـــاءة 
عصر الصراع التنظیمي منطلقا فـي رأیـه مـن وجـود ایجابیـات كثیـرة للصـراع اذا مـا احسـن اسـتثمارها فانهـا 

  ستسهم في زیادة فاعلیة المنظمة وتمكنها من وفر سلبیاتها 
ن الصــراع غالبــا مــا یكــون متنفســا طبیعیــا للتــوترات الحبیســة الناتجــة عــن تعــارض االهــداف والــدوافع ا-٥

  .)٢٠٠٧:٢٥:النملة(والحاجات 
  . انه یحث اإلفراد ویزودهم بطاقات جدیدة تساعد على ایجاد انماط النجاز العمل-٦
عبـــــد (ول العدوانیـــــة انـــــه یســـــاعد علـــــى اشـــــباع الحاجـــــات النفســـــیة لـــــبعض االفـــــراد وخاصـــــة ذوي المیـــــ-٧

  .)٢٠٠٨:٥٠:الواحد
  .یعمل على تماسك الجماعة عندما تكون على اختالف مع جماعة اخرى-٨
فـي ظـل ظـروف المنافسـة حیـث  دارةیقود في بعض االحیان الى تحسین جودة قرارات التي تتخـذها اإل -٩

راضــي (فـي الظـروف العادیـة  یمیـل المـدراء الـى اتخـاذ قـرارات افضـل نوعیـة بالمقارنــة مـع القـرارات المتخـذة
٢٠١٠:٤٣(.  

 ∞ Lewis ∞ Frem(یمكـن ان یكـون الصـراع حـافزا صـحیا للعمـل والمنافسـة فـي حـدود معینـة  -١٠
Steane1997 ( . وبالمقابــل فــان للصــراع اثـــارا ســلبیة علــى المنظمــة واالفـــراد اذا مــا خــرج عــن نطـــاق

  :ا یليالسیطرة ولم تحسن ادارته ومن جملة تلك االثار السلبیة م
  .)٢٧: ٢٠٠٧النملة (توسیع الفجوة بین االفراد وسوء العالقات بینهم  - أ 
  .في مواجهة الصراعات دارةتشتیت االنتباه واستهالك وقت وجهد اإل -ب 
  .اعاقة وصول المنظمة الهدافها وعدم القدرة على تحقیقها - ج 
  .)٢٠٠٨:٥٢:عبد الواحد(تغلیب المصلحة الشخصیة على العامة  - د 
  .فراد الى تحریف المعلومات وبث اإلشاعات إللحاق الضرر بالطرف األخریؤدي أحیانا باإل - ه 
ضـــعف االتصـــال بـــین الجماعـــات حیـــث ینعـــدم التواصـــل بینهـــا ویحـــرم ذلـــك علـــى االفـــراد النـــه یعـــد  - و 

  .خروجا على تماسك الجماعة
تفشي استخدام الصفات السلبیة لـیس فقـط للكشـف عـن سـلبیات الجماعـة بـل ایضـا محاولـة للتشـهیر  - ز 

  .ف العوراتوكش



  

 ١٨٢

والتركیــز علــى اهــداف التكــتالت الجدیــدة بــدال مــن اهــداف ، تفكــك الجماعــة وظهــور تكــتالت داخلهــا - ح 
   )٢٠١١:٣٤٩الرحاحلة والعزام (الجماعة 

  .)٢٠١٠:٢٣٨:حمود والشیخ(انخفاض روح الفریق وتدهور االداء التنظیمي  - ط 
  .سیادة روح الشك وعدم الثقة بین العاملین -ي 

  ميأسباب الصراع التنظی
إشـكال االخـتالف والتنـازع والتـوتر بـین اإلفـراد والجماعـات داخـل  مـنالصراع التنظیمي باعتباره شكال 

المنظمـة تقـف وراءه مجموعـة مـن العوامــل المسـببة لعـل أبرزهـا االخــتالف فـي االفكـار واالهـداف والثقافــات 
حـــول الخطـــط والبـــرامج  والمشـــاعر والمعتقـــدات والتـــي مـــن شـــأنها تقـــود الـــى اختالفـــات فـــي وجهـــات النظـــر

ـــات تحقیقهـــا ـــتم ، والسیاســـات والی ـــم ت ـــى صـــراع وربمـــا یكـــون شـــدیدا اذا ل وهـــذه االختالفـــات ســـتقود حتمـــا ال
ان اســباب الصــراع هــي امــا اســباب عقالنیــة تتمثــل فــي  Katz&Kahnالســیطرة علیــه ویــرى كــاتز وكــان 

یــــة فــــي الســــلوك وتحریــــف االخــــتالف الحاصــــل فــــي االهــــداف او اســــباب غیــــر عقالنیــــة تنشــــأ عــــن العدائ
وعلـــى العمـــوم یمكــن تقســـیم مســـببات الصــراع التنظیمـــي الـــى . )٢٠٠٩:٢٩٧:الشـــماع وحمــود(المعلومــات 

  :)٣٥-٢٠١٠:٣٤راضي (مجموعتین رئیسیتین 
  :ومن ابرزها: العوامل التنظیمیة: أوال
  غیـره او انــه التنـافس للحصـول علـى المـوارد المتاحـة العتقـاد كـل طــرف بانـه االحـق بتلـك المـوارد مـن

  .اكثر مصداقیة وشفافیة
  التــداخل فـــي الصـــالحیات والمســـؤولیات فـــي الهیكـــل التنظیـــي ویحــدث هـــذا فـــي حالـــة عـــدم الدقـــة فـــي

تحدیـد الجهــة المســؤولة عـن االداء ممــا یــؤدي الـى التهــرب مــن المسـؤولیة وكــذلك تــداخل الصــالحیات 
  .المحددة لالفراد في المستویات االداریة المختلفة

فــي تحدیــد الصــالحیات والمســؤولیات مــن شــأنه خلــق مــا یســمى بالتنــازع االیجــابي  الوضــوح ان عــدم
ـــیس مـــن ، والســـلبي ـــد بـــان عمـــال مـــا هـــو مـــن اختصاصـــه ول ـــان كـــل طـــرف یعتق ـــي ب ـــالنزاع االیجـــابي یعن ف

امــــا التنــــازع الســــلبي فهــــو اعتقــــاد كــــل طــــرف بــــان عمــــال مــــا هــــو لــــیس مــــن ، اختصـــاص الطــــرف االخــــر
  .اص الطرف االخراختصاصه بل من اختص

 ان المشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات حالـة حضـاریة ورمـزا للتطـور االداري : نمط اتخاذ القرارات بالمشاركة
 .اال ان ذلك یفتح الباب امام التناقضات في االراء مما یشكل اساسا لنشوء الصراع التنظیمي

 كزیــــا كلمــــا زاد احتمــــال بــــروز مر  دارةالمتبــــع فــــي اإل ســــلوبكلمــــا كــــان األ: تعــــدد المســــتویات االداریــــة
 .صراعات بسبب امكانیة تشویه االتصاالت

  تفـاوت المعـاییر المتبعـة فـي تقیـیم االداء وتحدیـد المكافئـات مـن شـانه ان یكـون سـببا فـي الصـراع بــین
  .االفراد والجماعات

  :وتتمثل بما یلي: العوامل الشخصیة: ثانیا
 لشخصـیة هـي الصـحیحة ووجهـة نظـر االخـرین متحیـزة االعتقـاد بـان وجهـة النظـر ا: الواقعیة الساذجة

وغیر واقعیة من شانه ان یجعل نقـاط التالقـي بعیـدة وتتسـع الفجـوة ممـا یعرقـل العمـل الجمـاعي وینشـأ 
 .الصراع



  

 ١٨٣

 عدم الرضا الوظیفي من شأنه ان یعمق شدة الصراع ویجعل حالة عدم التعاون هي السائدة.  
 شویه الحقائق ستؤدي الـى خلـق الرغبـة فـي االنتقـام ممـا سـیكون المنافسة غیر النظیفة المعتمدة على ت

  .)٢٠٠٨:٢٧عبد الواحد (سببا للصراع 
  النزاعـــات العدوانیـــة والتحیـــز والتحامـــل والرغبـــة فــــي االنتقـــام وعـــدم الشـــعور بـــاالمن واالحبـــاط وحــــب

  .السلطة كلها تؤجج الصراعات
 ررا للتنازع بینهاتعدد النظیمات غیر الرسمیة حیث ان ذلك التعدد یكون مب.  
 ٢٠٠٤:٢١٩:عساف(التنافسي والتوسع في دعمه  سلوبالمغاالة في ابراز محاسن األ(.  
  اخـــتالف االدراك وهـــي المعـــاني التـــي یعطیهـــا الفـــرد للظـــواهر فقـــد تختلـــف هـــذه المعـــاني مـــن شـــخص

  .الخر بسبب التفاوت بینهم في االعتقادات واالهداف فیكون ذلك سببا للصراع بینهم
 قـــد یختلـــف االفـــراد مـــن حیـــث تـــركیبهم الشخصـــي فمـــنهم مـــن یمیـــل الـــى : یـــب الســـیكلوجي للفـــردالترك

ومــنهم مــن یتمیــز بحــدة الطبــع والحساســیة الزائــدة االمــر الــذي ، العدوانیــة وعــدم التعــاون مــع االخــرین
  .)٢٠٠٨:٢٧:الخالدي(یجعل التعاون صعبا ویزید من احتمال ظهور الصراع

  مراحل الصراع التنظیمي
فهــم المراحــل التــي یمــر بهــا الصــراع التنظیمــي یعــد البدایــة الصــحیحة للمعالجــة العلمیــة للصــراع إن 

التنظیمــي النـــه یمكـــن المعنــین بـــاالمر معرفـــة المـــدى الــذي وصـــل الیـــه الصــراع وبالتـــالي تحدیـــد المعالجـــة 
بـدون صـفحة :فتیحـة(وفي هـذا الصـدد یـرى الـبعض بـان الصـراع التنظیمـي یمـر بالمراحـل االتیـة ، المالئمة
  :)وتاریخ 

وهــي مرحلــة الضــغط وفســاد الجــو االجتمــاعي وتــوتر العالقــات الیومیــة : مرحلــة الــوالدة وتــراكم الضــغوط -
  .وكثرة التاخیر في االعمال وزیادة العدوانیة

مــن خــالل حــدث خــاص او مطالــب خاصــة تحفــز الطاقــات وتتوجــه : مرحلــة التوســع او انفجــار الصــراع -
  .محو هدف معین

وهـــي مرحلـــة قصــیرة ال یســـتقر فیهـــا الصــراع وتظهـــر فیهـــا طلبـــات : حلــة الظهـــور او اســـتواء الصــراعمر  -
  .متباینة وقد ینجح التدخل القانوني السریع في احتواءه

وهنا یتم الوصول الى قمة الصراع وتظهـر فـي كثیـر مـن االحیـان بـوادر االنفـراج : مرحلة تسییر الصراع -
الصـراع وذلـك عـن طریـق المفاوضـة او العـودة للعمـل مـن جانـب واحـد  بحیث تظهر اصوات تنـادي بانهـاء

  .في اللجوء للعمل السلمي وتفادي العدوانیة طرافوترغب األ
  :)٢٠٠٥:١٥١بو رغدة (وهناك من یرى بان الصراع التنظیمي یمر بالمراحل التالیة 

صـراع ولكـن ال یـتم التعـرف فـي هـذه المرحلـة تظهـر بـذور احتمـال ال: مرحلة الصراع الكامن او المسـتتر -
  .على تفاصیله بسبب عدم وضوح اسبابه وبالتالي یصعب تشخیصه بدقة

  .المشتركة طرافالصراع او كل األ أطرافهنا یتم التعرف على اسبابه بمعرفة احد : الصراع المدرك -
ـــالتوتر بـــین األ: الصـــراع المحســـوس - ـــة الشـــعور ب ـــى الـــرغم مـــن عـــدم ظهـــو  طـــرافوهـــي مرحلـــة بدای ر عل

  .الصراعات الحقیقیة



  

 ١٨٤

ه التـي تكشـف عـن أطرافـوفي هذه المرحلة یبدأ الصـراع بـالظهور مـن خـالل سـلوكیات : الصراع الظاهر -
  . وجود الصراع القائم بینهم

وفــي هــذه المرحلــة یــتم التاكــد واالقــرار بوجــود الصــراع كمــا تبــدأ فــي هــذه : اقــرار الصــراع وتاكیــد مظــاهره -
  .الصراعالمرحلة ظهور نتائج اثار 

  الصراع التنظیمي إدارةاستراتیجیات 
ان اكتشاف الصراع التنظیمي في وقت مبكـر یسـاعد كثیـرا فـي التقلیـل مـن اثـاره الضـارة وایجـاد المعالجـات 

وألجـــل أن یكـــون التشـــخیص ناجحـــا ، بحیـــث یصـــبح خـــارج الســـیطرة. المـــؤثرة التـــي تكفـــل الحـــد مـــن تطـــوره
عدیــدة منهــا مــا هــو حجــم الصــراع ؟ ومــا هــي مراحلــه وعناصــره  وصــائبا ال بــد مــن االجابــة علــى تســاؤالت

  .واتجاهاته ؟ الجل وضع الستراتیجیة الصحیحة لمعالجته
  :)٢٠٠٤:٣١٢:المغربي(في الصراع التنظیمي یمكن ان یكون في حالتین هما  دارةان تدخل اإل

دتـه ومعالجتـه ممـا قـد ان تتـدخل للتخفیـف مـن ح دارةاذا زاد الصراع عن المستوى المرغوب فال بد لـإل - ١
  .ینتج عنه اثارا سلبیة

مـن اجـل تنشـیطه وذلـك علـى اعتبـار  دارةاذا قل الصراع عن المستوى المرغـوب فـال بـد ان تتـدخل اإل - ٢
ان للصــراع اثــارا ایجابیــة باتجــاه تحســین االداء واالبــداع وعلــى العمــوم اذا مــا كــان الصــراع التنظیمــي 

  . عتماد االستراتیجیة الصحیحة في معالجتهقد تجاوز المستوى المرغوب ال بد من ا
وقـــد حـــددت االســـتراتیجیات الخاصـــة بمواجهـــة الصـــراع التنظیمـــي منهـــا اســـتراتیجیة التســـییر التـــوقعي 

  :)٢٠٠٥:١٥٢:قاسیمي(والتي تنقسم الى استراتیجیتین هما 
وظــائف والتــي تتضـمن احــداث تغییــرات داخـل التنظــیم بهــدف تحـدیث طــرق و : االسـتراتیجیة الهجومیــة -  أ

  .لكنها یمكن ان تواجه مقاومة تغییر بسبب الخوف من المستقبل
ـــة - ب ـــالحوار االجتمـــاعي مـــع اعضـــاء : االســـتراتیجیة الوقائی ـــل ب ـــي لهـــا شـــكالن االول دیمقراطـــي یتمث والت

  . التنظیم والثاني تسلطي یتمثل بمنع كل اشكال التعبیر عن عدم االرتیاح
االسـتراتیجیات الكفیلـة بحـل الصـراع التنظیمـي مجموعـة مـن  Hodoge & Anthonyكما اسـتعرض 

  :هي )٢٠٠٨:٥٧عبد الواحد (
  .غیر اكیدة سلوباستخدام القوة واالجبار لحسم الصراع وفعالیة هذا األ - ١
  .الصراع وتهدئتهم واعادة العالقات الطبیة بینهم أطرافو ذلك عن طریق مواساة :تسكین الصراع - ٢
ـــى انســـحاب ا: التجنـــب واالنســـحاب - ٣ الصـــراع مـــن مجابهـــة الطـــرف  أطـــرافو تهـــرب احـــد ویعتمـــد عل

  .االخر
وذلــك عـن طریـق اسـتغالل المهــارات اإلنسـانیة التـي یفتـرض ان یملكهــا : الصـراع أطـرافالتوفیـق بـین  - ٤

  .الصراع وفض النزاعات أطرافاصحاب القرار للتاثیر على 
  .ضع الحلول لهاوهما یتم وضع حل جذري للصراع من خالل مناقشة قضایاه وتحلیلها و : المجابهة - ٥

فقـد وضـعا مخططـا شـبیها لمخطـط بلیـك وموتـون لحـل  Thomas & Kilmannتومـاس وكلمـان  امـا
  :)٣٣: ٢٠٠٧:النملة(الصراع التنظیمي یقوم على بعدین هما 
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ویمتد من درجـة غیـر متعـاون الـى درجـة متعـاون ویحـدد هـذا البعـد الدرجـة التـي یصـل الیهـا : بعد التعاون-
  .جات الطرف االخرالفرد في اشباع حا

ویمتـد مـن درجـة غیـر حـازم الـى درجـة حـازم ویحـدد هـذا البعـد الدرجـة التـي یصـل الیهـا الفـرد : بعد الحـزم-
  .في اشبع حاجاته

  :هي ) ٥٠- ٢٠١٠:٤٩:راضي(ویتضمن هذا المخطط خمسة اسالیب لحل الصراع التنظیمي 
   Avoidance Strategyالتجنب  أسلوب-١

باب الصــراع حتــى یمكــن الســیطرة علیــه واعطــاء فرصــة للتســویة وتاخــذ هــذه و یتضــمن التغاضــي عــن اســ
  :التسویة ثالثة اشكال هي

ـــى امـــل : االهمـــال- ـــة للطـــرف االخـــر عل ـــا والتغاضـــي عـــن التصـــرفات العدائی ـــى تجاهـــل الموقـــف كلی بمعن
  .تحسین الموقف مستقبال

  .ث ینعدم التعامل بینهااي محاولة ابعاد المجموعات المتصارعة عن بعضها بحی: الفصل المادي-
اي ان التفــاعالت تكــون فــي اضــیق الحــدود وعنــد الضــرورة مثــل االجتماعــات الرســمیة : التفاعـل المحــدود-

  .وفرق العمل
  :Compromise strategyالتسویة والتهدئة  أسلوب-٢

 .هـذه االسـتراتیجیة الـى كسـب الوقـت لتهدئـة النفـوس المتصـارعة وتخفیـف حـدة الصـراع بیـنهم وتسـعى
  :ان للتهدئة هماأسلوبوهناك 

حیــث یــتم التقلیــل مــن اهمیــة االختالفــات بــین المتصــارعین والتركیــز علــى اوجــه الشــبه وابــراز : التخفیــف-
  .المتصارعة طرافالتوافق والمصالح المشتركة بین األ

ا وال مؤقــت یقــوم علــى تقـدیم التنــازالت مــن كــل الطــرفین وال یوجــد رابــح تمامــ أســلوبوهــو : الحلـول الوســط-
  .خاسر تماما

   Forcing strategyالقوة والمنافسة  أسلوب-٣
تقوم الجماعـة بالتاكیـد علـى علـى ذاتهـا وعـدم اعطائهـا اهتمامـا للجماعـة االخـرى ویسـمى  سلوبفي هذا األ

  .باالجبار النه یستند الى سلطة رسمیة لتطبیق االذعان سلوبهذا األ
   Accommodation strategyالتنازل  أسلوب-٤

ویتضــمن هــذا . النــزاع بالتغاضــي عــن مصـالحه واهتماماتــه أرضــاءً للطــرف االخــر أطــرافحیـث یقــوم احــد 
ایضـا التقلیـل مـن شـان االخـتالف والتركیـز علـى االشـیاء المشـتركة وقـد یحصـل الطـرف المتنـازل  سلوباأل

  .على شيء مقابل تنازله
 Collaboration strategyالتعاون  أسلوب-٥

ة المواجهة وحل المشكالت او اسـتراتیجیة االقنـاع ویقصـد بهـا ان یسـعى طرفـا الصـراع و تعرف باستراتیجی
وال یوجـــد . الـــى التعـــاون مـــع بعضـــهما الیجـــاد حـــل یلبـــي حاجـــات الطـــرفین ویعنـــى باهتمامـــات كـــل منهمـــا

سـوف یخسـر نتیجـة مكسـب یحققـه الطـرف االخـر لـذا تسـمى هـذه االسـتراتیجیة  طـرافافتراض بان احـد األ
  ).انا اكسب وغیري یكسب ( یجیة الربح باسترات
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  املبحث الثالث
  تحلیل خصائص العینة : أوال

توزیــع افـــراد العینــة مــن حیـــث العمــر حیــث یتبـــین مــن خــالل الجـــدول ) ٣(یوضــح الجـــدول رقــم : العمــر-أ
% ٦٤شخصــا اي بنســبة  ٣٨هــي الفئــة االكبــر وقــد بلــغ عــدد افرادهــا  ٥٠-٤١المــذكور ان الفئــة العمریــة 

وعلیـه فـان الفئـة التـي تجـاوز عمرهـا ، سنة فاكثر اربعـة اشـخاص ٥٠بلغ عدد الذین تجاوزت اعمارهم فیما 
ویعني هذا مـن الناحیـة السـیكولوجیة ان معظـم افـراد % ٧١سنة كانت الفئة االكبر حیث بلغت نسبتها  ٤٠

الجــة الصــراعات هم فــي معأســلوبالعینــة یتســمون باالســتقرار النفســي والعــاطفي ممــا ســینعكس ایجابــا علــى 
  . الناشئة بینهم وبین مرؤوسیهم او بین مرؤوسیهم انفسهم
  )٣(جدول 

 النسبة العدد العمر
 %٥ ٣ سنة ٣٠-٢٠
 %٢٤ ١٤ سنة ٤٠-٣١
 %٦٤ ٣٨ سنة ٥٠-٤١
 %٧ ٤ سنة فأكثر ٥١

 %١٠٠ ٥٩ المجموع

ویلــة حیــث بلــغ عــدد الــى ان معظــم افــراد العینــة یتمتعــون بخدمــة ط ٤یشــیر الجــدول رقــم : مــدة الخدمــة-ب
سـنة  ٢٠-١٦امـا الـذین بلغـت خـدمتهم مـن ، %٤٩شخصا اي بنسـبة  ٢٩سنة ٢٠الذین تجاوزت خدمتهم 

سـنة فـاكثر  ١٦وعلیه فان نسـبة الـذین تجـاوزت خـدمتهم ، تقریبا% ١٩شخصا اي بنسبة  ١١فكان عددهم 
بــرة جیــدة بحكــم خــدمتهم ویمثــل ذلــك مؤشــرا علــى ان معظــم افــراد العینــة یتمتعــون بخ، تقریبــا% ٦٨كانــت 

الطویلـة ممـا سـیكون لـه تــاثیرا ایجابیـا علـى طریقـة تعـاطیهم وتعــاملهم مـع الصـراع التنظیمـي النهـم وبفضــل 
  .تلك الخبرة یصبحون اكثر قدرة في معالجة الصراعات والنزاعات واكثر درایة بظروف العاملین

  توزیع أفراد العینة حسب مدة الخدمة )٤(جدول 
 النسبة عددال مدة الخدمة

10-5 10 17% 
15-11 9 15% 
20-16 11 19% 

 %49 29 سنة فاكثر 20
 %100 59 المجموع

بـان عــدد مـن یحمــل شــهادة البكـالوریوس مــن افـراد العینــة كــان ) ٥(یبـین الجــدول رقــم : المؤهـل العلمــي -ج
% ٣٢وبنسـبة  شخصـا ١٦تقریبا فیما بلغ عدد من یحملـون شـهادة الـدبلوم % ٦٨شخصا اي بنسبة ) ٤٠(

ه فــــي التعــــاطي مــــع الصــــراع أســــلوبحیــــث ان تحســــن المســــتوى العلمــــي للشــــخص ســــینعكس غالبــــا علــــى 
التنظیمـي فقــد اشــارت بعــض الدراســات وكمــا سیتضــح الحقــا ان حملــة الشــهادات الجامعیــة اكثــر أســتخدامًا 

  التعاون في احتواء النزاعات والصراعات التنظیمیة  سلوبأل
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  العینة حسب المؤهل العلمي توزیع أفراد )٥(جدول 
 النسبة العدد الشهادة
 %32 19 دبلوم

 %68 40 بكالوریوس
 %100 59 المجموع

شخصـا ) ٤١(الـى ان عـدد الـذكور فـي العینـة كـان كبیـرا حیـث بلـغ ) ٦(یتبین مـن الجـدول رقـم : الجنس-د
الســیكولوجیة للمــرأة  وعلــى العمــوم فــان الطبیعــة% ٣١وبنســبة ) ١٨(فیمــا بلــغ عــدد االنــاث % ٦٩وبنســبة 

تختلف عن تلك التي عند الرجل ممـا یعنـي اختالفهـا فـي العدیـد مـن االمـور واالهتمامـات منهـا علـى سـبیل 
  المثال طریقة التعامل مع الصراع التنظیمي وهذا ما اشرته العدید من الدراسات التي ستأتي على ذكرها 

  توزیع افراد العینة حسب الجنس )٦(جدول 
 النسبة العدد الجنس
 %69 41 الذكور
 %31 18 االناث
 %100 59 المجموع

  تحلیل عبارات االستبیان : ثانیا
  فقد تم تحدید درجات االجابة بالشكل التالي . بالنظر الى ان عبارات االستبیان تتضمن خمسة اجابات

بشـــدة درجـــة ال اوافـــق ، درجـــة ٢ال اوافـــق ، درجـــات ٣احیانـــا ، درجـــات ٤اوافـــق ، درجـــات ٥اوافـــق بشـــدة 
  .واحدة

  )٧(و علیه یمكن تحدید مستوى االجابة على ضوء متوسطاتها الواردة في جدول رقم 
  متوسط االجابة على عبارات االستبیان )٧(جدول 

  متوسط االجابة
 

 مستوى االجابة
 منخفض جدا 1.79-1

 منخفض ٢.٥٩-١.٨
 متوسط  3.39-٢.٦

 عالیة 4.19-3.40
 عالیة جدا 4.20 -5

تــم تحلیــل إجابــات افــراد العینــة علــى عبــارات االســتبیان التــي ) ٧(ضــوء مــا ورد فــي جــدول رقــم وعلــى 
وهــذه االســتراتیجیات . تضــمنت خمســة مــن االســتراتیجیات الشــائعة فــي مواجهــة واحتــواء الصــراع التنظیمــي

  :هي
راد العینـة علیهـا وكـان متوسـط اجابـة افـ) ٨-١(مثلت هذه االستراتیجیة العبـارات مـن : ستراتیجیة التعاون-أ

وبـانحراف % ٨٠.٨٢كمـا بلـغ متوسـط المـوزون  ٤.٠٤عالیـا فقـد بلـغ ) ٨(وكما هـو مبـین فـي الجـدول رقـم 
) اشـجع العـاملین معـي للعمـل بـروح الفریـق الواحـد( وقد جاءت العبارة السابعة التـي تقـول  ٠.٨٤٢معیاري 

فیمــا ، ٠.٦٩٦بــانحراف معیــاري و و%٩١.٢ومتوسـط مــوزون  ٤.٦بالمرتبـة االولــى بمتوســط حســابي قــدره 
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 ٣.٥٤بالمرتبـة االخیـرة وبمتوسـط قـدره ) احاول العثور علـى حـل وسـط ( جاءت العبارة االولى والتي تقول 
   ٠,٩٤٥وبانحراف معیاري % ٧٠.٦وبمتوسط موزون 

  )٨(جدول رقم 
  اجابة افراد العینة على عبارات استراتیجیة التعاون

اوافق   %العدد  العبارات  ت
ال اوافق   ال اوافق  احیاناً   اوافق  بشدة

  بشدة
الوسط 
  الحسابي

الوسط 
  الموزون

االنحراف 
  المعیاري

  ١٢  %العدد   احاول العثور على حل وسط  ١
٢٠%  

١٦  
٢٧%  

٢٣  
٣٩%  

٨  
٠.٢٤٥  ٧٠.٦  ٣.٥٤  -  %١٤  

٢  
استخدم طرائق متنوعة اراها 
صالحة لتقریب وجهات النظر 

  بین المتخاصمین
  ٢٠ %العدد 

٣٤%  
١٦  
٢٧%  

٢٣  
٣٩%  

-  
-  

-  
-  

  
٠.٨٥٢  ٧٩  ٣.٩٤  

اعزز المدى التدریسیین فكرة   ٣
  ٢٤ %العدد   اننا جمیعا في قارب واحد

٤١%  
٢٠  
٣٤%  

١٥  
٢٥%  

  
-  

  
-  ٠.٧٧٠  ٨٣.٢  ٤.١٥  

اتعاون مع جمیع الیجاد وحلول   ٤
  ٢٦ %العدد   ترضي الجمیع

٤٤%  
٢٠  
٣٤%  

١٣  
٢٢%  

  
-  

  
-  ٠.٧٨٢  ٨٤.٤  ٤.٢٢  

اطرح افكاري على الطرف   ٥
  ١٥ %العدد   خر واطلب منه طرح افكارهاال

٢٥%  
٢١  
٣٦%  

٢٠  
٣٤%  

٣  
٥%  

  
-  ٠.٩٤٠  ٧٦.٢  ٣.٨١  

ادرس السباب المؤدیه للصراح   ٦
  ١٧ %العدد   الصراع أطرافمع 

٢٩%  
٢٣  
٣٩%  

١٥  
٢٥%  

٤  
٧%  

  
-  ٠.٩١٧  ٧٨  ٣.٨٩  

اشجع العاملین للعمل بروح   ٧
  ٤٠ %العدد   الفریق الواحد

٦٨%  
١٢  
٢٠%  

٧  
١٢%  

  
-  

  
-  ٠.٦٩٦  ٩١.٢  ٤.٦  

اسعى للتوفیق بین اهتمامي   ٨
  ٢٨ %العدد   واهتمامات االخرین

٤٧%  
١٨  
٣١%  

١٠  
١٧%  

٣  
٥%  

  
-  ٠.٨٣٩  ٨٤  ٤.٢  

  ٠.٨٤٢  ٨٠.٨٢  ٤.٠٤           %العدد   المعدل العام  ٩

  
وكــان متوســط اجابــة افــراد العینــة  ١٥-٩تمثلــت هــذه االســتراتیجیة بالعبــارات مــن : اســتراتیجیة التجنــب-ب

وبـانحراف المعیـاري قـدره % ٥١.٨في حین بلـغ متوسـط المـوزون  ٢.٥٨ا منخفضة حیث بلغ على عباراته
٠.٨٨٦   

المرتبـــة االولــى فـــي اجابــات افـــراد ) اتجنــب كراهیـــة االخــرین لــي(التــي تقـــول  ١٤وقــد احتلــت العبـــارة 
   ٠.٧٦٨وبانحراف معیاري بلغ % ٨١ومتوسط موزون قدره  ٤.٥العینة وبمتوسط قدره 

 ١.٩بالمرتبـــة االخیـــرة بمتوســـط قـــدره ) اتجنـــب التـــدخل لحـــل الخالفـــات( ١١العبـــارة فــي حـــین جـــاءت 
اجابـات افـراد العینـة علـى ) ٩(وقـد اوضـح الجـدول رقـم  ٠.٦٦٣وبانحراف معیاري  ٣٨.٤ومتوسط موزون 

  عبارات هذه االستراتیجیة 



  

 ١٨٩

  إجابة إفراد العینة على عبارات إستراتیجیة التجنب )٩(جدول 

أوافق   %ددالع  العبارات  ت
ال   احیاناً   أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة
الوسط 
  الحسابي

الوسط 
  الموزون

االنحراف 
  المعیاري

افعل ما هو ضروري لتجنب   ٩
  ١٠  - %العدد  التوترات

١٧%  
١٧  
٢٩%  

١٧  
٢٩%  

١٥  
١.٠٤  ٤٧.٦  ٢.٣٧  %٢٥  

انسحب عند مواجهة قضایا   ١٠
  ٣ %العدد  الصراع متجنبًا التعامل معها

٥%  
٤  
٧%  

٢٠  
٣٤%  

٢٣  
٣٩%  

٩  
٠٩٩٣  ٤٩.٦  ٢.٤٧  %١٥  

  ١٠  -  - %العدد  أتجنب التدخل لحل الخالفات  ١١
١٧%  

٣٤  
٥٨%  

١٥  
٠.٦٦٣  ٣٨.٤  ١.٩  %٢٥  

اوجل التعامل مع الصراع إلى   ١٢
  ١ %العدد  وقت أخر حتى تهدأ األمور

٢%  
٣  
٥%  

٢٤  
٤١%  

١٩  
٣٢%  

١٢  
٠.٩١٥  ٤٧.٤  ٢.٣٥  %٢٠  

أتجنب المناقشة المفتوحة بشأن   ١٣
  ٣ %العدد  لخالفاتا

٥%  
٧  
١٢%  

٣٣  
٥٦%  

١٠  
١٧%  

٦  
٠.٩٣٥  ٥٧  ٢.٨٥  %١٠  

  ١٩ %العدد  أتجنب كراهیة اآلخرین لي  ١٤
٣٢%  

٢٤  
٤١%  

١٦  
٠.٧٦٨  ٨١  ٤.٠٥  -  -  %٢٧  

اتخذ موقف السكوت الذي ال   ١٥
  ٤  - %العدد  یثیر العواصف ویزد الخالفات

٧%  
١٤  
٢٣%  

٢٤  
٤١%  

١٧  
٠.٨٩٤  ٤١.٦  ٢.٠٨  %٢٩  

  ٠.٨٨٦  ٥١.٨  ٢.٥٨             المعدل العام

العبـارات مـن ) ١٠(وتضمنت هذه اإلسـتراتیجیة وكمـا هـو موضـح فـي الجـدول رقـم : إستراتیجیة التسویة-ج
ـــا حیـــث بلـــغ ) ٢٠-١٦( ـــارات هـــذه اإلســـتراتیجیة عالی ـــة علـــى عب وكـــان المتوســـط العـــام إلجابـــة إفـــراد العین

والتـــي  ١٩وقـــد نالـــت العبـــارة رقـــم  ١,١٠وانحـــراف معیـــاري قـــدره % ٧٥.٩٦و بمتوســـط مـــوزون بلـــغ ٣.٧٩
المرتبـة ) المتصـارعة علـى حلـول مرضـیة طرافاعمل على تهیئة المناخ المناسب لحصول كافة األ( تقول 

، ٠.٧٧٠وانحــراف معیــاري  ٨٣.٢وبمتوســط مــوزون  ٤.١٥األولــى فــي إجابــة إفــراد العینــة بمتوســط قــدره 
) خص األخـر علـى موافقــة إذا وافـق علـى مــواقفيأوافــق الشـ( والتـي تقـول  ٢٠فـي حـین جـاءت العبــارة رقـم 

  ١.٨٩٧وانحراف معیاري % ٦٦.٢ومتوسط موزون  ٣.٣٠بالمرتبة األخیرة ومتوسط قدره 
  إجابة إفراد العینة على إستراتیجیة التسویة )١٠(جدول 

أوافق   %العدد  العبارات  ت
ال   احیاناً   أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة
الوسط 
  الحسابي

الوسط 
  وزونالم

االنحراف 
  المعیاري

على  طرافاحث جمیع األ  ١٦
  تقدیم تنازالت

العدد 
%  

٢٢  
٣٧%  

١٩  
٣٢%  

١١  
١٩%  

٧  
١.٢٠  ٧٨.٨  ٣.٩٤  -  %١٢  

المرونة  أسلوباستخدام   ١٧
  على االخذ والعطاء

العدد 
%  

٢٣  
٣٩%  

١٧  
٢٩%  

١١  
١٩%  

٨  
١.١٠٩  ٧٨.٨  ٣.٩٣  -  %١٣  

اقترح ارضیة مشتركة   ١٨
  لحسم الخالفات

العدد 
%  

١٥  
٢٥%  

١٧  
٢٩%  

٢٠  
٣٤%  

٧  
٠.٩٨١  ٧٢.٨  ٣.٦٧  -  %١٢  

١٩  
اعمل على تهیئة المناخ 
المناسب لحصول كافة 

المتصارعة على  طرافاأل
  حلول مرضیة

العدد 
%  

٢٤  
٤١%  

٢٠  
٣٤%  

١٥  
٠.٧٧٠  ٨٣.٢  ٤.١٥  -  -  %٢٥  

اوافق الشخص االخر على   ٢٠
  مواقفه اذا وافق على مواقفي

العدد 
%  

٩  
١٥%  

١٤  
٢٤%  

٢٤  
٤١%  

١٠  
١٧%  

٢  
١.٨٩٧  ٦٦.٢  ٣.٣٠  %٣  

  ١.١٠  ٧٥.٩٦  ٣.٧٩              المعدل العام

  



  

 ١٩٠

) ١١(وقــد أوضــح الجــدول رقــم ). ٢٦-٢١(مثلــت هــذه اإلســتراتیجیة العبــارات مــن : إســتراتیجیة التنــازل-د
إجابـات إفــراد العینــة علــى عبــارات هـذه اإلســتراتیجیة حیــث تبــین أن متوســط إجابـاتهم كــان عالیــا حیــث بلــغ 

والتــي ) ٢٢(وقــد احتلــت العبــارة  ٠.٩٢٤واالنحــراف المعیــاري % ٥٢.٩بلــغ المتوســط المــوزون فیمــا) ٢.٦(
متوسـط مــوزون  ٣.٥٩المرتبـة األولـى بمتوسـط قـدره ) أحـاول عـدم إیـذاء أو جـرح مشـاعر اآلخـرین ( تقـول 
ات أتراجــع أحیانــا عــن قــرار ( والتــي مفادهــا ) ٢٦(فــي حــین جــاءت العبــارة  ١,٠١وانحــراف معیــاري  ٧١.٦

وانحـراف % ٥٢.٩ومتوسـط مـوزون  ١.٨٨بالمرتبة األخیـرة بمتوسـط قـدره ) اتخذها مراعاة لرغبات اآلخرین
   ٠.٦٤٩معیاري 

  إجابات إفراد العینة على عبارات إستراتیجیة التنازل )١١(الجدول 

أوافق   %العدد  العبارات  ت
ال   احیاناً   أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة
الوسط 
  الحسابي

الوسط 
  الموزون

االنحراف 
  المعیاري

أصغي أحیانا برغباتي هن   ٢١
  ٤ %العدد  اجل رغبات اآلخرین

٧%  
٧  
١٢%  

١٣  
٢٢%  

٢١  
٣٦%  

١٤  
١.٢٠٣  ٤٨.٨  ٢.٤٢  %٢٣  

أحاول عدم إیذاء او جرح   ٢٢
  ١٢ %العدد  مشاعر اآلخرین

٢٠%  
٢٢  
٣٧%  

١٤  
٢٤%  

١١  
١.٠١  ٧١.٦  ٣.٥٩  -  %١٩  

أراعي رغبات اآلخرین عند   ٢٣
  ٤ %العدد  المناقشة

٧%  
٦  
١٠%  

١٦  
٢٧%  

٢٨  
٤٨%  

٥  
١.٠١  ٥٢  ٢.٥٩  %٨  

أحاول ترك اآلخرین یحافظون   ٢٤
  ٩  - %العدد  على أرائهم إذا كان ذالك یسعدهم

١٥%  
٢٧  
٤٦%  

١٨  
٣١%  

٥  
٠.٨٦١  ٥٣.٦  ٢.٦٨  %٨  

أحاول جعل قراراتي مع   ٢٥
  ٢ %العدد  توجیهات اآلخرین

٣%  
٧  
١٢%  

٢٤  
٤١%  

٢٣  
٣٩%  

٣  
٠.٨٤٤  ٥٣.٨  ٢.٤٥  %٥  

أتراجع احي عن قرارات اتخذها   ٢٦
  ٩  -  - %العدد  مراعاة لرغبات اآلخرین

١٥%  
٣٤  
٥٨%  

١٦  
٠.٦٤٩  ٣٧.٦  ١,٨٨  %٢٧  

  ٠.٩٢٤  ٥٢.٩  ٢.٦             المعدل العام

إجابــات إفــراد العینــة علــى عبــارات هــذه اإلســتراتیجیة التــي ) ١٢(تنــاول جــدول رقــم : إســتراتیجیة القــوة -هـــ
 ٣.٤٥اتضح بان متوسط إجابة إفراد العینـة علیهـا كـان عالیـا حیـث بلـغ حیث ) ٣١-٢٧(ضمت العبارات 

   ٠.٩٧٦واالنحراف المعیاري  ٦٨.٧٢كما بلغ الموسط الموزون 
المرتبــة ) أضــع مصــلحة العمــل أوال عنــد قیــامي بحــل الصــراع ( والتــي تقــول ) ٢٨(و قــد حصــلت العبــارة 

 ١.٠٣وانحـراف معیـاري  ٧٥.٨وبمتوسـط مـوزون  ٣.٧٧األولى في إجابة إفراد العینـة وبـذلك متوسـط قـدره 
) اجبر اآلخرین على قبول الحـل الـذي اعتبـره مناسـبا لمصـلحة العمـل ( ومفادها ) ٣٠(فیما حصلت عبارة 

   ٠.٩٩٥وانحراف معیاري  ٥٧.٦وبمتوسط موزون  ٢.٩٨لمرتبة األخیرة بمتوسط قدره 



  

 ١٩١

  .القوةإجابة إفراد العینة على عبارة إستراتیجیة  )١٢(جدول 

أوافق   %العدد  العبارات  ت
ال   احیاناً   أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة
الوسط 
  الحسابي

الوسط 
  الموزون

االنحراف 
  المعیاري

٢٧  
المتصارعة  طرافاهدد األ

بالمحاسبة إذا لم ینتهي 
  الصراع

  ١٣ %العدد
٢٢%  

١٧  
٢٩%  

٢٢  
٣٧%  

٧  
٠.٩٥١  ٧٢.٢  ٣.٦١  -  %١٢  

 أضع مصلحة العمل أوال عند  ٢٨
  ١٧ %العدد  قیامي سجل الصراع

٢٩%  
٢١  
٣٦%  

١٢  
٢٠%  

٩  
١.٠٣  ٧٥.٨  ٣.٧٧  -  %١٥  

أنفذ التعلیمات واللوائح   ٢٩
  ١٤ %العدد  الصراع إدارةالقانونیة في 

٢٩%  
٢٣  
٣٩%  

١٦  
٢٧%  

٦  
٠.٩٢٦  ٧٥.٤  ٣.٧٦  -  %١٠  

٣٠  
اجبر اآلخرین على قبول 
الحل الذي اعتبره مناسبًا 

  لمصلحة العمل
  ٤ %العدد

٧%  
١٢  
٢٠%  

٢٢  
٣٧%  

١٥  
٢٦%  

٦  
٠.٩٩٥  ٥٧.٦  ٢.٩٨  %١٠  

ارفض تقدیم تنازالت   ٣١
  ٧ %العدد  المتصارعة طرافلأل

١٢%  
١٢  
٢٠%  

٢٦  
٤٤%  

١٠  
١٧%  

٤  
٠.٩٧٩  ٦٢.٦  ٣.١٣  %٧  

  ٠.٩٧٦  ٦٨.٧٢  ٣.٤٥             المعدل العام

  اختبار الفرضیات : ثالثا
  : الفرضیة األولى

إلــى إن معظــم إفــراد العینــة یفضــلون إســتراتیجیة  إن نتــائج تحلیــل عبــارات االســتبیان أشــارت بوضــوح
التعـاون بمواجهـة واحتـواء الصــراعات التنظیمیـة وذلـك بنســبة أعلـى مـن بقیـة اســتراتیجیات األخـرى كمـا هــو 

فیمــا  ٤.٠٤حیــث جــاءت هــذه اإلســتراتیجیة بالمرتبــة األولــى بمتوســط قــدره ) ١٣(واضــح مــن الجــدول رقــم 
   ٢.٥٨األخیرة بمتوسط قدره  جاءت إستراتیجیة التجنب بالمرتبة

إن إســتراتیجیة التعـــاون تمثــل تعاطیـــا ایجابیــا مـــع النزاعــات والصـــراعات التنظیمیــة تقـــوم علــى أســـاس 
ـــین اآلراء والمواقـــف والشـــعور بوحـــدة  ـــه مـــن خـــالل التقریـــب ب تفهـــم أســـباب الصـــراع والعمـــل الجمـــاعي لحل

ـــرتهم ونضـــوجهم ان اتجـــاه معظـــم أفـــراد العینـــة نحـــو إســـتراتیجیة الت. المصـــیر عـــاون یعكـــس فـــي تقـــدیرنا خب
الصــحیح فــي التعامــل مــع  ســلوبالفكــري النــاتج عــن الخدمــة الطویلــة التــي أكســبتهم القــدرة علــى اختیــار األ

الصــراع إضــافة إلــى أن معظمهـــم فــي ســن تجــاوز أربعـــین ســنة ممــا یعنــي نضـــوجا فكریــا واســتقرارا نفســـیا 
راتیجیة التعــاون اثبــت صــحة فرضــیة البحــث األولــى والتــي أن میــل معظــم أفــراد العینــة نحــو إســت. وعاطفیــا

مفادهــا أن المــدراء فــي عینــة البحــث یفضــلون إســتراتیجیة التعــاون فــي التعــاطي مــع الصــراعات التنظیمیــة 
  وذلك بنسبة أعلى من االستراتیجیات األخرى 

  االستراتیجیات المفضلة لدى إفراد العینة في مواجهة الصراع التنظیمي )١٣(جدول 
 االنحراف المعیاري الوسط الموزون الوسط الحسابي اإلستراتیجیة ت
 0.842 80.82 4.04 إستراتیجیة التعاون 1
 1.10 75.96 3.79 إستراتیجیة التسویة 2
 0.976 68.72 3.45 إستراتیجیة القوة 3
 0.924 52.9 2.60 إستراتیجیة التنازل 4
 0.886 51.8 2.58 إستراتیجیة التجنب 5



  

 ١٩٢

ذه النتیجـــة جـــاءت متوافقـــة مـــع العدیـــد مـــن الدراســـات العربیـــة واألجنبیـــة والتـــي هـــي دراســـة زایـــد إن هـــ
، ٢٠٠١دراســـة قطـــن ، ١٩٩٨دراســـة الجنـــدي ، ١٩٩٧دراســـة باشـــمیل ، ١٩٩٧دراســـة الشـــریف ، ١٩٩٥

. )٦٤- ٢٠٠٨:٥٣:الخالـــدي( ١٩٩٣ Pillieدراســـة ، Green١٩٨٥دراســـة ، ٢٠٠٥دراســـة الحـــازمي 
ابـــو ( ٢٠٠٣دراســـة حـــریم ، ٢٠٠٥دراســـة المعشـــر ، ٢٠٠٢دراســـة وشـــاحي ، ٢٠٠٨حـــد ودراســـة عبـــد الوا

ودراســـة ، ١٩٩١دراســة الیــون ، ٢٠٠٠ودراســة هــنكن ودراســـة وكیســتون ودي ، )٧٨-٢٠٠٨:٧٠عســاكر 
النملـــــــة ( ٢٠٠٣ودراســـــــة المـــــــومني ، ١٩٩٥ودراســـــــة كــــــوزان ، ١٩٩٦ودراســـــــة القرعـــــــان ، ١٩٨٦بــــــواب 

ولكــــن بالمقابــــل جــــاءت هــــذه ، )١٣٦: ٢٠٠٨عبــــد الواحــــد ( Earnest١٩٩٣ودراســــة ، )٧٠-٢٠٠٧:٥٣
  : النتیجة مخالفة لبعض الدراسات هي

ـــة   Leonarardالتـــي رأت أن إســـتراتجیة المواجهـــة هـــي األولـــى ودراســـة  ٢٠٠٠دراســـة المهـــدي وهیب
 والتـــي توصـــلت إلـــى أن مـــدراء المـــدارس العلیـــا فـــي والیـــة كارولینـــا الشـــمالیة یمیلـــون إلـــى اســـتخدام ١٩٨٩

وكــذلك دراســة ، )٦٤-٢٠٠٨:٥٣:الخالــدي(إســتراتیجیة التفــادي او التجنــب اوال ثــم المجاملــة والحــل الوســط 
والتـــي رأت أن االســـتراتیجة األولـــى األكثـــر اســـتخداما إلـــى األقـــل االســـتخداما هـــي التجنـــب  ١٩٩٦عیانیـــة 
  . التوفیق، التعاون، المجاملة، اإلجبار

ت بــأن االسـترتیجیة األولــى مســتخدمة هـي المجاملــة ثــم تلیهــا التـي أفــاد ١٩٩٦وكـذلك دراســة القرعــان 
  .التعاون فالتجنب فالتنافس
، التعــاون، التــي توصــلت بــان االســتراتیجیات األكثــر اســتخداما هــي التســویة ١٩٨٨ودراســة انفیرنیــزي 

  .على التوالي )٧٠-٢٠٠٧:٥٣:النملة(المجاملة ، المنافسة، التجنب
  :الفرضیة الثانیة-ب

بار صحة الفرضـیة الثانیـة والتـى مؤدهـا وجـود فـروق معنویـة فـي اجابـات افـراد العینـة حـول والجل اخت
تبــین مــن ).المؤهــل العلمــي، ســنوات الخدمــة، الجــنس(اســتراتیجیات مواجهــة الصــراع التنظیمــي تعــزى الــى 

  :خالل تحلیل اجابات افراد العینة ما یلي
، التســـویة، االنــاث نحـــو اســتراتیجیات التعــاوناتضــح مــن التحلیـــل ان الــذكور اكثــر مـــیال مــن : الجــنس-١

فیمــا كانــت االنــاث اكثـــر مــیال مــن الــذكور فــي اســتراتیجیة التجنــب كمــا هـــو . التنــازل علــى التــوالي، القــوة
ویعـد هـذا فـي تقـدیرنا الـى التربیـة االجتماعیـة التـي تجعـل المـرأة اقـل انفتاحـا ) ١٤(موضح في الجدول رقـم 

  التصادمواكثر میال لتجنب المشاكل و 
  االستراتجیات المفضلة استنادا الى الجنس )١٤(جدول 

  الجنس     
 المتوسط العام اناث ذكور اإلستراتیجیة

 4.04 3.06 2.26 التعاون
 3.79 3.45 3.94 التسویة
 3.45 3.07 3.61 القوة

 2.60 2.34 2.72 التنازل
 2.50 3.11 2.35 التجنب

  



  

 ١٩٣

ــــل االنــــاث العتمــــاد اســــتراتیجیة ــــا مــــع دراســــة  ان می ــــذكور جــــاء متوافق ــــب اكثــــر مــــن ال  ٢٠٠٢التجن
Brewartal ) النملــة (1984لكــن دراســة ریفــیال ، ١٩٩٦ودراســة عیانیــة اباینــة  )٢٠٠٨:٧٨ابــو عســاكر

كمـــا رات دراســـة ، مواجهـــة الصـــراع أســـلوبقالـــت بانـــه لـــیس للجـــنس مـــن تـــاثیر علـــى ) ٧٠ - ٢٠٠٧:٥٣
Denovan تــــاثیر الجـــنس علــــى تحدیــــد االســــتراتیجیة المالئمــــة بــــان ) ٢٠٠٨:١٦٣عبـــد الواحــــد ( ١٩٩٣

 ٢٠٠٢كمــا خالفــت هــذه النتیجــة نتــائج بعــض الدراســات ومنهــا دراســة وشــاحي ، لصــراع التنظیمــي محــدودا
، اللتـــان ذكرتــا بـــان الــذكور اكثـــر اســتخداما مـــن االنـــاث )٧٠-٢٠٠٧:٥٣النملــة ( ١٩٩٨ودراســة الشـــرعة 

رات بــان االنــاث یفضــلن اســتراتیجیة المنافســـة  )٧٠-٢٠٠٧:٥٣النملــة ( ١٩٩٦كمــا ان دراســة الخضــور 
توصــلت بــان االنــاث اكثــر اســتخداما الســتراتیجیة التســـویة  ١٩٨٦اكثــر مــن الــذكور وكــذلك دراســة بــواب 

والجــل التثبــت مــن صــحة مــا افترضــناه حــول وجــود فــروق معنویــة الجابــة افــراد العینــة حــول اســتراتیجیات 
وكمـا هـو مبـین فـي ) anova( ثـم اسـتخدام تحلیـل التبـاین االحـادي ، الصـراع التنظیمـي تعـزى الـى الجـنس

  ١٥الجدول 
  الجابات افراد العینة بتاثیر الجنس Anovaتحلیل التباین االحادي  )١٥(جدول 

Fr   مصدر التباین مجموع المربعات درجات الحریة معدل المربعات 
Fr = 1.12 0.46 1 0.46 طریقة المعالجة 

 طأالخ 3.27 8 0.41 
 المجموع 3.73 9  

 ٨,١وبــدرجات حریــة ، a.0.05لمســتوى معنویــة  Fومــن خــالل جــدول توزیــع القــیم الجدولیــة لتوزیــع 
لـــذا تقبـــل  ١.١٢المحســـوبة البالغـــة  Fوهـــي اكبـــر مـــن قیمـــة  ٥.٣٢الجدولیـــة هـــي  Fیتبـــین لنـــا بـــان قیمـــة 

  .إلى الجنس الفرضیة التي تقول بوجود فروق معنویة في إجابات إفراد العینة تعزى
وفـــي تقـــدیرنا ان اخـــتالف الـــذكور عـــن اإلنـــاث فـــي تحدیـــد االســـتراتیجیات المفضـــلة فـــي التعامـــل مـــع 
الصراع التنظیمي له ما یبرره نظرا الختالف شخصـیتها وتـأثیر القـیم والتقالیـد االجتماعیـة السـائدة وظـروف 

  .العمل وشخصیة العاملین
بانــه كانــت لســنوات الخدمــة تاثیرهــا الواضــح علــى  ١٦ یتبــین مــن خــالل الجــدول رقــم: ســنوات الخدمــة-٢

حیـــث یمیـــل ، اختیـــار افـــراد العینـــة لالســـتراتیجیات التـــي یرونهـــا مناســـبة فـــي احتـــواء الصـــراعات التنظیمیـــة
ســنة الـى إسـتراتیجیة التعــاون والقـوة اكثـر مــن ذوي الخدمـة التـي تقــل  ١٦أصـحاب الخدمـة التــي تزیـد علـى 

یفضـلون إسـتراتیجیة التجنـب والتسـویة والتنـازل أكثـر مـن ذوي الخدمـة التـي  سنة الـذین هـم بـدورهم ١٥عن 
تزید على ستة عشر سـنة وفـي تقـدیرنا ان طـول مـدة الخدمـة یجعـل الفـرد اكثـر معرفـة بـاالخرین وتشخیصـا 

فـي حـین ان مـدة ، االنسـب وبمـا یتناسـب مـع تلـك االنمـاط السـلوكیة سـلوبالنماط سلوكهم وعلیه یختـار األ
القلیلة ال تتیح لصاحبها معرفة سلوكیات الذین یعمل معهم مما یجعلـه اكثـر مـیال للتجنـب والتسـویة  الخدمة

جزئیا حیث أشارت تلـك الدراسـة الـى ان المـدراء ذوي  Leonara1989وقد توافقت هذه النتیجة مع دراسة 
انهـــا توافقـــت جزئیـــا مـــع  كمـــا، الخدمــة الطویلـــة یمیلـــون الـــى اعتمـــاد إســـتراتیجیة التعـــاون والتنــافس ثـــم القـــوة

 ١١التـــي توصـــلت الــى ان المـــدراء الـــذین تقــل خبـــرتهم عـــن  )٧٠-٢٠٠٧:٥٣النملــة (١٩٩٦دراســة ســـالم 
سنة یستخدمون استراتیجیة التجنـب اكثـر مـن اصـحاب الخدمـة التـي تزیـد عـن ذلـك والـذین هـم یمیلـون الـى 

  استخدام القوة 



  

 ١٩٤

  )١٦(جدول رقم 
  تیجیات المفضلة استنادا لسنوات الخدمةاجابات افراد العینة حول االسترا

سنوات                
  الخدمة

 اإلستراتیجیة  

10-15  
 المعدل العام فاكثر 21 20-16 15-11 

 4.04 4.63 4.12 3.65 2.57 التعاون
 3.79 3.45 3.83 3.93 4.56 التسویة 

 3.45 3.18 3.54 2.96 2.53 القوة
 2.60 2.32 2.42 2.95 3.32 التنازل
 2.58 2.19 2.33 2.67 3.89 التجنب

التــي تقــول بانــه  )٢٠٠٨:١٦٣عبــد الواحــد (٢٠٠٨كمــا انهــا توافقــت دراســة مــؤمن خلــف عبــد الواحــد 
التجنـــب حیـــث ان زیـــادة الخبـــرة تجعـــل المـــدیر اكثـــر احتكاكـــا  أســـلوبكلمـــا زاد خبـــرة المـــدیر قـــل اســـتخدام 
التــي تقــول انــه كلمــا زادت خبــرة المــدیرین  ١٩٨٦وكــذلك دراســة بــواب . ومعرفــة وذكــاء فــي معالجــة االمــور

ولكــن بالمقابــل جــاءت النتیجــة مخالفــة لنتــائج بعــض الدراســات كدراســة . التعــاون ســلوبزاد اســتخدامهم أل
Earnest وكـــذلك دراســـة ، التجنـــب ســلوبالتــي رأت بانـــه كلمـــا زادت خبــرة المـــدراء زاد تطبـــیقهم أل ١٩٩٣
سـنة یسـتخدمون  ٢١مفادهـا بـان المـدراء الـذین تزیـد خبـرتهم عـن التـي توصـلت الـى نتیحـة  ١٩٩٦القرعان 
  .التجنب أسلوب

ـــدیهم  ـــة حـــول االســـتراتیجیات المفضـــلة ل ـــة باجابـــات افـــراد العین والجـــل التاكـــد مـــن وجـــود فـــروق معنوی
للتعامل مع الصـراعات التنظیمیـة تعـزى الـى سـنوات الخدمـة تـم اسـتخدام تحلیـل التبـاین االحـادي وكمـا هـو 

  )١٧(الجدول رقم  موضح في
  تحلیل التباین االحادي الجابات افراد العینة بتاثیر سنوات الخدمة) ١٧(جدول 

Fr مصدر التباین مجموع المربعات درجات الحریة معدل المربعات 
Fr =0.058 0.04 3 0.12 طریقة المعالجة 

 الخطأ 11.15 16  0.697 
 المجموع 11.27 19  

یتبــین  ١٦، ٣وبدرجـة حریــة  a=0.05ولمسـتوى معنویــة Fلجدولیـة لتوزیــع وبـالرجوع الــى توزیـع القــیم ا
لـذا تقبـل . هـي اقـل منهـا ٠.٠٥٨المحسـوبة والبالغـة  Fوبمـا ان قیمـة  ٣.٢٤الجدولیـة هـي  Fلنا بـان قیمـة 

  .الفرضیة التي تقول بوجود فروق معنویة باجابات افراد العینة تعزى الى سنوات الخدمة
  :المؤهل العلمي- ٣

ــذین یحملــون شــهادة الــدبلوم وعــددهم  یتضــح شخصــا  ١٨مــن تحلیــل اإلجابــات الــى ان افــراد العینــة ال
، التســویة، التعـاون، الــى اعتمـاد االسـتراتیجیة التالیـة نــزوال القـوة ١٨یفضـلون وكمـا هـو واضــح مـن الجـدول 

، القــوة، التســویة ،فیمــا یفضــل ذوي شــهادة البكــالوریوس الــى اعتمــاد اســتراتیجیة التعــاون. التجنــب، التنــازل
  .التنازل، التجنب

    
  



  

 ١٩٥

  ١٨جدول رقم   
  توزیع اجابات افراد العینة حول االتراتیجیات المفضلة استنادا للمؤهل العلمي

  المؤهل العلمي                 
 المعدل العام بكلوریوس دبلوم اإلستراتیجیة

 4.04 4.41 3.26 التعاون
 3.79 4.12 3.11 التسویة
 3.45 3.40 3.55 القوة

 2.54 2.54 2.73 التنازل
 2.58 2.53 2.69 التجنب

التـي رات بـان حملـة الشـهادة الجامعیـة اكثـر مـیال  ١٩٨٦وتوافقت نتیجة هذه الدراسة مع دراسة بواب 
التــي رات  ٢٠٠٢لكنهــا خالفــت دراســة وشــاحي ، التعــاون فــي التعــاطي مــع الصــراعات التنظیمیــة ســلوبأل

شــهادة البكلوریــوس یمیلــون الــى اعتمــاد اســتراتیجیة التســویة فیمــا یمیــل المــدراء مــن بــان المــدراء مــن حملــة ال
ولغـرض التاكـد مـن صـحة الفرضـیة التـي تقـول بوجـود . ذوي الشهادة االقل الى اعتماد استراتیجیة المنافسـة

دي وكمــا تــم اســتخدام تحلیــل التبــاین االحــا. فــروق معنویــة باجابــات افــراد العینــة تعــزى الــى المؤهــل العلمــي
  ١٩هو موضح في الجدول رقم 

  الجابات افراد العینة استنادا للمؤهل العلمي) anova( تحلیل التباین االحادي ) ١٩(الجدول 
Fr مصدر التباین مجموع المربعات درجات الحریة معدل المربعات 

Fr = 4.26 1.32 1 1.32 طریقة المعالجة 
 الخطأ 2.51 8 0,31 
 المجموع 3.83 9  

ـــة لتوزیـــع وی ـــع القـــیم الجدولی ـــدرجات  a=0.05وبمســـتوى معنویـــة  Fتضـــح مـــن خـــالل جـــدول التوزی وب
لـــذا تقبــــل  ٤.٢٦المحســـوبة البالغــــة  Fوهــــي اكبـــر مـــن قیمــــة ٥.٣٢ان قیمـــة الجدولیــــة هـــي ) ٨,١(حریـــة 

  .الفرضیة القائلة بوجود فروق معنویة في اجابات افراد العینة تعزى الى المؤهل العلمي
  لثاملبحث الثا

  االستنتاجات والتوصيات
  :االستنتاجات: اوال
احتلـــت اســـتراتیجیة التعـــاون المرتبـــة االولـــى مـــن بـــین اســـتراتیجیات المعتمـــدة مـــن قبـــل افـــراد العینـــة مـــن -١

فیمـا ، ٠.٨٤٢وانحـراف معیـاري % ٨٠.٨٢ومتوسـط مـوزون  ٤.٠٤المدراء والمدیرات وذلـك بمتوسـط قـدره 
وانحــــراف % ٥١.٨ومتوســــط مــــوزون  ٢.٥٨االخیــــرة بمتوســــط قـــدره اســــتراتیجیة التجنــــب بالمرتبـــة  جـــاءت

  . وفي ذلك اثبات صحة الفرضیة االولى للبحث ٠.٨٨٦معیاري 
  الذكور من افراد العینة اكثر میال لالستراتیجیات التالیة على التوالي  -٢

  ). ١٤انظر جدول رقم(ستراتیجیة التجنب التنازل فیما كانت االناث اكثر میال ال، القوة، التسویة، التعاون



  

 ١٩٦

اثبت تحلیل التباین االحادي وجـود فـروق معنویـة فـي اجابـات افـراد العینـة تعـزى الـى المتغیـرات التالیـة  -٣
وهـذا یعنـي اثبـات صـحة الفرضـیة  ١٩، ١٧، ١٥انظـر الجـدول . المؤهـل العلمـي، سنوات الخدمـة، الجنس

  . الثانیة للبحث
  التوصیات : ثانیا

لمزید من الدراسات العلمیة بهذا الخصوص لزیـادة فرصـة التشـخیص العلمـي الـدقیق العمل على اجراء ا-١
  .المدیر العراقي في مواجهة للصراعات التنظیمیة التي تحصل في دائرته سلوبأل
العلمـــي فـــي  ســـلوبالعمـــل علـــى زیـــادة وعـــي المـــدراء بخصـــوص الصـــراع التنظیمـــي واســـبابه واثـــارة األ -٢

  . الل اشراكهم بدورات علمیة تتناول هذه الموضوعاتمواجهته واحتواءه وذلك من خ
العمــل علــى اســتحداث وحــدة متخصصــة فــي المدیریــة العامــة لتربیــة الدیوانیــة تتــوالى اجــراء الدراســات  -٣

واالســتطالعات العلمیـــة للمعلمـــین والمدرســـین واالدارات لتشـــخیص النزاعـــات والصـــراعات وتحدیـــد الطریقـــة 
مــن االســتعانة بمؤسســات التعلـیم العــالي لرفــد تلــك الوحــدة بــالخبرة والمعرفــة  والبــاس. الفضـلى فــي معالجتهــا

  . العلمیة المتخصصة
العمــل علــى توطیــد العالقــات االنســانیة بــین االدراة وبــین المعلمــین والمدرســین او بــین هــؤالء المعلمــین  -٤

  . والمدرسین انفسهم وبناء الثقة المتبادلة بینهم
  . عي والتعاون المشترك بین المعلمین والمدرسین االداراتتنمیة روح العمل الجما -٥
العمــل علــى خلــق منــاخ دیمقراطــي یســمح للجمیــع بابــداء رأیهــم والتشــاور معهــم حــول اهــداف المدرســة  -٦

  . وسبل تحقیقها بكفاءة
المـــدارس حتـــى الیكونـــوا ســـببا فـــي خلـــق  إدارةالعمـــل علـــى اختیـــار اشـــخاص اكفـــاء وذوي خبـــرة فـــي  -٧

  .والنزاعات الصراعات
التعامــل العــادل والمتســاوي مــع جمیــع المعلمــین واالبتعــاد عــن خلــق التكــتالت او التمــایز فــي التعامــل  -٨

  . معهم
ـــــد الـــــدقیق لواجبـــــات المعلمـــــین والمدرســـــین ومنـــــع التـــــداخل والغمـــــوض فـــــي التكلیـــــف بالمهـــــام  -٩ التحدی

  . والمسؤولیات حتى الیكون ذلك سببا في الصراع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٩٧

  العربیة  ادرالمص
. الصراع التنظیمي واثرها على التطویر االداري إدارةانماط : فوزي عبد الرحمن حامد. د، ابو عساكر )١

 .٧٨ – ٧٠ص  ٢٠٠٨كلیة التجارة . الجامعة االسالمیة غزة
الصراع لدى  إدارةالتوافق المهني وعالقته بأسالیب : نادرة غالي،عاطف محمود وبسییو . د، ابو غالي )٢

مجلة الجامعة االسالمیة المجلد السابع عشر العدد الثاني .لمدارس الثانویة في محافظات غزةمدیري ا
 .٤٣١ص .٢٠٠٩

، الصراع التنظیمي لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة إدارةاسالیب : احمد بن محمد بن مهدي، الخالدي )٣
رسالة . كلیة التربیة، جامعة ام القرى. وعالقتها بالروح المعنویة للعاملین من وجهة نظرهم، مكة المكرمة

 .٥٤، ص ٢٠٠٨ماجستیر 
كلیة . جامعة بغداد. استراتیجیات الصراع التنظیمي وعالقتها برضا المرؤسین: احسان عالوي، الدلیمي )٤

 .٣٨ص ، ١٩٩٩رسالة ماجستیر . واالقتصاد دارةاإل
 ١٩٨٧المجلد العاشر ، لعدد الثالثا، دارةالمجلد العربي لإل: جوانب في الصراع التنظیمي: مدحت، الدیب )٥

 .٩٣، ص،
السلوك التنظیمي في المنظمات مكتبة المجتمع العربي : زكریا احمد. د، عبد الرزاق والعزام. د، الرحاحلة )٦

 .٣٤٩ص : ٢٠١١، ١للنشر والتوزیع ط
 دار المسیرة للنشر والتوزیع، نظریة المنظمة: خضیر كاظم. د، خلیل محمد حسن وحمود. د، الشماع )٧

 .٢٩٧ص : ٢٠٠٩، ٤ط: االردن –عمان ، والطباعة
. ٣سلوك االفراد والجماعات في النظم ط/ التربویة والسلوك التنظیمي  دارةاإل: هاني عبد الرحیم، الطویل )٨

 .٢٩٣ص : ٢٠٠١: االردن -عمان . دار وائل للنشر والتوزیع
. ردي والجماعي في المنظمات المختلفةدراسة السلوك االنساني الف، السلوك التنظیمي: محمد قاسم، القریوني )٩

 .٢٤١ص  ٢٠٠٣: دار الشروق. االردن –عمان 
 دارةمجلة اإل. استراتیجیة الصراع التنظیمي وامكانیة تحقیق اهداف المنظمة: امل محمود علي، العبیدي )١٠

  ز ٨٠ص : ٢٠٠٨العدد التاسع والسنون : واالقتصاد
 –دار وائل للنشر والتوزیع عمان . ٢ط: یمي في منظمات االعمالالسلوك التنظ: محمود سلیمان، العریان) ١١

  .٣٦٣ص . ٢٠٠٤:االردن
 –عمان ، مفاهیم واسس سلوك الفرد والجماعة في التنظیم: السلوك التنظیمي: كامل محمد، المغربي) ١٢

  .٣١٢ص  ٢٠٠٤:دار الفكر للنشر والتوزیع، االردن
الصراع التنظیمي في المدارس الثانویة بالمملكة العربیة  إدارة: مسلیمان بن ابراهیم بن عبد الكری، النملة)١٣

  .٧٠-٥٣ص .٢٠٠٧رسالة ماجستیر ، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة، السعودیة
 ٢٠٠٥، ٥علوم التسییر الجزائر العدد ، مجلة العلوم االجتماعیة. الصراعات التنظیمة إدارة: حسین، بو رغدة)١٤

  .١٥١ص 
دار صفا للنشر  -١ط، الجودة في المنظمات المتمیزة إدارة: روان منیر، كاظم والشیخ خضیر.د، حمود)١٥

  .٢٣٨ص ، ٢٠١٠والتوزیع عمان 
الصــراع التنظیمــي فــي وزارات الســلطة  إدارةدور االمركزیــة فــي فاعلیــة : ایمــن عبــد القــادر عبــد الــرحیم، راضـي)١٦

  .٤٣:ص، ٢٠١٠ة ماجستیر رسال. كلیة التجارة. الجامعة االسالمیة غزة، التنظیمة
 ٢٠٠٢مصـر . دار الجامعـة الجدیـدة للنشـر والتوزیـع. السـلوك االنسـاني فـي المنظمـات: محمـد سـعید، سلطان)١٧

  .٣١٨ص ،



  

 ١٩٨

جامعــة خمــیس بــدون رقــم صــفحة وتــاریخ ، مجلــة العلــوم االجتماعیــة: الصــراع التنظیمــي: محمــد عمــر، فتیحــة)١٨
  .نشر منشور على االنترنیت

. دراسـة حالـة الجماعـات المحلیـة بوالیـة الجزائـر، الصـراع التنظیمـي وفعالیـة التسـییر االداري: صـرنا، قاسمي )١٩
  .١٥٢ص : ٢٠٠٥. كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة.جامعة الجزائر. رسالة دكتوراه في علم االجتماع

منظمـات غیـر الحكومیـة فـي الصـراع التنظیمـي داخـل ال إدارةاالسـالیب المتبعـة فـي : مـؤمن خلـف، عبد الواحـد)٢٠
، ٢٠٠٨رسـالة ماجسـتیر ، الجامعة االسالمیة فـي غـزة كلیـة التجـارة، قطاع غزة وذلك من وجهة نظر المدراء

  .٧٤ص 
االردن –عمـان . دار زهـران للنشـر والتوزیـع. السـلوك االداري فـي المنظمـات المعاصـرة: عبد المعطـي، عساف)٢١

  .٢١٩ص ، ٢٠٠٤
الصــراع التنظیمــي وعالقتهــا بأخالقیــات العمــل االداري  إدارةاســتراتیجیات : فتــاح زهــريابــراهیم عبــد ال، عیســى)٢٢

، ارؤوساء االقسام بكلیات التمریض في الجامعات االردنیة الخاصة من وجهة نظـر اعضـاء الهیئـة التدریسـیة
   ١٩ – ١٨ص: ٢٠٠٩كلیة التربیة رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق االوسط للدراسات العلیا

دراســـة میدانیـــة فـــي كلیـــة شـــط العـــرب . تـــأثیر االلیـــات التنظیمیـــة فـــي نـــواتج الصـــراع: خلیـــل ابـــراهیم، یســـىع)٢٣
  .٥٦ص ، ٢٠١٠كانون الثاني ، ٦العدد ، ٣دراسات اداریة المجلد ، الجامعة

  المصادر االجنبیة 
1) Lewis, Diannes.α Ericafren ∞ Peter steane: Aculture of conflict: Leadership and 
organization Development. Journal. volume 18. issusr 6: 1997  
2) Wargner, John A.Hollenbeck, John R.: organizational, Behavior ,Securtty 
competitive advantage ,New Jersy, Prentcice Hall international Inc 1998 p: 245 
3)Tolmacin, Iuliana ∞ Mihacla naracine: sources of confliet with in organizational 
and methods of conflict Resolution: management and marketing. Journal, year 2010, 
p: 123  

  
  
  

  ملحق االستبیان
االســتبیان الــذي بــین یــدیك هــو محاولـــة ، الســالم علــیكم ورحمــة اهللا وبركاتــه... الســادة المــدراء المحترمــون

راجـین تعـاونكم . الـذي تعتمـده فـي حـل ومواجهـة الصـراع التـي تحصـل فـي مدرسـتكم سـلوبن األالكشف عـ
  في اإلجابة الدقیقة على عباراته 

  مع وافر الشكر والتقدیر
  الباحثان

  الجوانب الشخصیة : أوال
  سنة ٥٠أكثر من  ٥٠ - ٤١ ٤٠-  ٣١ ٣٠ – ٢٠العمر - ١
  سنة فأكثر ٢٠ ٢٠- ١٦ ١٥ -١١ ١٠- ٥مدة الخدمة - ٢
  الجنس ذكر أنثى- ٣
  المؤهل العلمي دبلوم بكالوریوس- ٤



  

 ١٩٩

  اإلستراتیجیة المعتمدة في حل الصراع: ثانیا
أوافق   العبارات  ت

ال أوافق   ال أوافق  احیاناً   أوافق  بشدة
  بشدة

            أحاول العثور على حل وسط ١
استخدام طرائق متنوعة أراها صالحة لتقریب وجهات النظر بین  ٢

            المتخاصمین

            اعزز لدى التدریسیین فكرة أننا جمیعا في قارب واحد ٣
            أتعاون مع الجمیع إلیجاد حلول ترضي الجمیع  ٤
            اطرح أفكاري على الطرف األخر واطلب من طرح أفكاره ٥
            المتصارعة  طرافادرس األسباب المؤدیة إلى الصراع مع األ ٦
            الفریق الواحد  أشجع العاملین معي على للعمل بروح ٧
            أسعى للتوفیق بین اهتماماتي واهتمامات اآلخرین  ٨
            افعل ما هو ضروري لتجنب التوترات  ٩

            انسحب عند مواجهة قضایا الصراع متجنبا التعامل معها  ١٠
            أتجنب التدخل لحل الخالفات ١١
            مور اؤجل التعامل مع الصراعات الى وقت اخر حتى تهدأ اال ١٢
            اتجنب المناقشة المفتوحة بشأن الخالفات  ١٣
            اتجنب كراهیة االخرین لي  ١٤
            اتخذ موقف السكوت الذي ال یثیر العواصف ویزید الخالفات  ١٥
            على تقدیم تنازالت  طرافأحث جمیع األ ١٦
            المرونة في األخذ والعطاء  أسلوباستخدم  ١٧
            كة لحسم الخالفات اقترح ارضیة مشتر  ١٨

 طرافاعمل على تهیئة المناخ المناسب لحصول طاقة كافة األ ١٩  
            المتصارعة على حلول مرضیة 

            اوافق الشخص االخر على مواقفه اذا وافق على مواقفي  ٢٠
            اضحي احیانا برغباتي من اجل رغبات االخرین  ٢١
            ین احاول عدم ایذاء او جرح مشاعر االخر  ٢٢
            اراعي رغبات االخرین عند المناقشة  ٢٣
            احاول ترك االخرین یحافظون على ارائهم اذا كان ذلك یسعدهم  ٢٤
            احاول جعل قراراتي منسجمة مع توجیهات االخرین  ٢٥
            اتراجع احیانا عن قرارات اتخذتها مراعاة لرغبات االخرین  ٢٦
            محاسبه اذا لم ینتهي الصراع المتصارعة بال طرافاهدد األ ٢٧
            اضع مصلحة العمل اوال عند قیامي بحل الصراع  ٢٨
            الصراع  إدارةانفذ اللوائح والتعلیمات القانونیة في  ٢٩
اجبــر االخــرین علــى قبــول الحــل الــذي اعتبــره مناســبا لمصــلحة  ٣٠

            العمل 

            المتصارعة  طرافارفض تقدیم تنازالت لأل ٣١


