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  ملخص
في مديريات التربية ن والتي يستخدمھا المسؤول إلستراتيجياتاھدفت الدراسة التعرف إلى 

ً لعدة و، إدارة الصراع التنظيمي كما يراھا المرؤوسينفي  والتعليم في محافظة الخليل فقا
اتبعت الدراسة المنھج ). والمديريةوسنوات الخبرة والمؤھل العلمي الجنس : (متغيرات ھي

استبانة مكونة  تاستخدم .ة/مرؤوس) 318(من  وتكون مجتمع الدراسة ،الوصفي التحليلي
السيطرة والقوة،  استراتيجية: ھيإلدارة الصراع  تيجياتااستر) 5(موزعة على  فقرة) 41(من

أشارت نتائج . استراتيجية التعاون، استراتيجية التسوية، استراتيجية التجنب، استراتيجية التنازل
نظيمية لدى المسؤولين العاملين في مديريات استراتيجيات إدارة الصراعات التالدراسة أن 

وجاء ترتيب االستراتيجيات المتبعة من قبل  .وسطةكانت متالتربية والتعليم في محافظة الخليل 
 ً السيطرة والقوة، التعاون، التنازل، التجنب، : المسؤولين في مديريات التربية والتعليم تنازليا

االستراتيجيات المتبعة من قبل لة إحصائية في كما تبين عدم وجود فروق ذات دال .التسوية
المؤھل و الجنس(تعزى لمتغيرات المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل 

محاولة  :منھا توصياتال د منوقد خرجت الدراسة بعد. )المديريةو سنوات الخبرةو العلمي
الوظيفية للموظفين اإلداريين، وبناء  التقليل من أسباب الصراع، والعمل على تحسين الظروف

عالقات عمل إيجابية بين الرؤساء والمرؤوسين، وابتعاد المسؤولين عن التمسك بآرائھم، 
في حل والتعاون تعزيز مبدأ المشاركة ، وومحاولة إرضاء جميع أطراف الصراع قدر المستطاع

 .العمل على حل أسباب الصراع حسب الموقفالصراع، و

  .االستراتيجيات، الصراع التنظيمي، المسؤولون، المرؤوسين :فتاحيةالكلمات الم



 ......"استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي من قبل "ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )1( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Abstract 
This study aimed to identify the strategies used by officials in the 

directorates of Education in Hebron in the management of organizational 
conflict as seen by subordinates according to several variables: (gender, 
qualification, years of experience, and the Directorate). The study used 
the descriptive analytical method. The study population consisted of 
(318) subordinate. The questionnaire consisted of (41) items distributed 
to (5) strategies for conflict management: control and power, 
cooperation, settlement, avoidance, waiver. The results indicated that 
management strategies and organizational conflicts among officials 
working in the Directorates of Education in Hebron were intermediate. 
The ranking of the strategies used by officials in the departments of 
Education in descending order: control and power, cooperation, waiver, 
avoidance, the settlement. The study showed no statistically significant 
differences in the strategies used by officials in the directorates of 
Education in Hebron due to the variables (gender, qualification and years 
of experience and the Directorate). The study has some of these 
recommendations: Attempt to reduce the causes of conflict, work to 
improve employment conditions for administrative staff, building 
positive working relationships between superiors and subordinates, kept 
responsible for adhering to their opinions, trying to satisfy all the parties 
to the conflict as much as possible, promote the principle of participation 
and cooperation in resolving the conflict and work to resolve the causes 
of conflict depending on the situation. 

Keywords: strategies, organizational conflict, officials, subordinates. 
 

  المقدمة
ً لالتجاھات المعاصرة منظمات اجتماعية، يشكل اإلنسان فيھا متعد المنظ ات اإلدارية وفقا

وبقدر ما يبذله اإلنسان من جھد في أدائه وما . عن حيويتھا وتفاعلھا العنصر األول الذي يعبر
غ، فھي المنظمة اإلدارية ال تعمل في فراو .يظھره من فعالية فإنه ينعكس على فعالية المنظمة

تمارس نشاطاتھا المختلفة في ظل عالقات متشابكة بين األفراد بعضھم ببعض، تجمعھم مصالح 
متباينة منھا ما يخص التنظيم، باإلضافة إلى المصالح الشخصية، والختالف طبيعة ھذه المصالح 

لمنظمة قد باإلضافة إلى ما يوجد من فروقات فردية بين األفراد فإن الديناميكية التي ستعمل بھا ا
لذلك فإنه من  .توقعھا في بعض الصراعات التي تنشأ نتيجة قيام األفراد بأدوارھم المختلفة
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ً الطبيعي أن يواجه الفرد الكثير من صور الصراع المتباينة، فقد يواجه صراع مع ذاته بين  ا
ً طموحاته وقدراته واستعداداته، كما قد يعاني صراع بسبب  أو ،نتيجة لعالقاته مع اآلخرين ا

ً صراعات مع البيئة الخارجية نتيجة واألنظمة اإلدارية التي يتعامل معھا،  قد يواجه أيضا
إلفرازات األنظمة االجتماعية البيئية المختلفة، ولعل تعامل الفرد مع ھذه المستويات المختلفة من 

التنظيمي يأخذ التعامل مع الصراع و .الصراعات قد يولد آثاراً مختلفة على الفرد نفسه والتنظيم
ً ليس باليسير من أوقات المدير، فھو بجانب الوظائف اإلدارية األساسية التي يتوالھا، فإنه  وقتا
يخصص جزءاً من وقته للتعامل مع الصراع التنظيمي الذي أصبح ظاھرة دائمة تعايش 

ظيمية إلى أن المديرين في مختلف المستويات التن )1976(توماس وشميدت فقد أشار . المنظمات
وأصبح التعامل مع الصراع التنظيمي . من أوقاتھم في إدارة الصراع%) 24(يخصصون حوالي 

    .(Nemer, 1994, p. 38) من الواجبات األساسية التي يضطلع بھا المدير في عمله اليومي
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
مية في مديريات نظراً لحساسية العمل في المجال التربوي، وما لوجود الصراعات التنظي

التربية والتعليم والتي تتابع التعليم في المؤسسات التربوية التابعة لھا، مما ينعكس سلباً على عمل 
ء، فإن الدراسة الحالية تھدف إلى التعرف على اإلستراتيجيات شىتلك المؤسسات التي تربي الن

 الحد من الصراعات التنظيميه ، أوالتي يتبعھا المسؤولون في مديريات التربية والتعليم لمعالجة
  :األسئلة اآلتيةيمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل و. مما يعود بالنفع على الميدان التربوي

االستراتيجيات المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي من قبل المسؤولين في مديريات ما ھي  .1
 ؟ كما يراھا المرؤوسون التربية والتعليم في محافظة الخليل

االستراتيجيات المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي من قبل المسؤولين في ختلف ھل ت .2
 الجنس: باختالف كما يراھا المرؤوسون مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل

   ؟ المديريةو سنوات الخبرةو المؤھل العلميو
  

  فرضيات الدراسة
االستراتيجيات  في) α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي من قبل المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في محافظة 
  .المديريةوسنوات الخبرة و المؤھل العلميو الجنس: باختالفن وكما يراھا المرؤوسالخليل 

  
  أھداف الدراسة

  إلى التعرف ھذه الدراسة ھدفت

متبعة في إدارة الصراع التنظيمي من قبل المسؤولين في مديريات التربية االستراتيجيات ال .1
 . نوكما يراھا المرؤوس والتعليم في محافظة الخليل
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االستراتيجيات المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي من قبل المتغيرات على  عدد من دور .2
 .ھا المرؤوسونكما يرا تربية والتعليم في محافظة الخليلالمسؤولين في مديريات ال

  
  أھمية الدراسة

  لدراسة بما يأتييمكن تلخيص أھمية ھذه ا

نتائج ھذه الدراسة تفيد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في معرفة  .1
محافظة الخليل  االستراتيجيات التي يستخدمھا المسؤولون في مديريات التربية والتعليم في

 .نشأ في إداراتھميي ذظيمي الفي إدارة الصراع التن

االستراتيجيات معرفة تساعد نتائج ھذه الدراسة في تطوير اإلدارات التعليمية من خالل  .2
  .المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي بين المرؤوسين

 .التقليل من اآلثار السلبية الناجمة عن الصراعات التنظيمية مما يحسن األداء ويزيد اإلنتاج .3

والتي تتناول  -على حد علم الباحث- عد من الدراسات األولى في فلسطين ھذه الدراسة ت .4
االستراتيجيات المتبعة من قبل المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل 

  .مما قد يُشكل إثراًء للمكتبة التربوية بالجديد من الدراسات في إدارة الصراع التنظيمي،
  

  حدود الدراسة
  د ھذه الدراسة بما يأتيتحدد حدوت

تتناول الدراسة استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في مديريات  :الحدود الموضوعية
استراتيجية السيطرة : (التربية والتعليم في محافظة الخليل من وجھة نظر المرؤوسين، وھي

  ).يجية التنازلوالقوة، استراتيجية التعاون، استراتيجية التسوية، استراتيجية التجنب، استرات

العاملين في مديريات التربية والتعليم  المرؤوسين تمت ھذه الدراسة على :الحدود المكانية
مديرية تربية شمال الخليل، مديرية تربية الخليل، مديرية تربية ( :، وھيفي محافظة الخليل

  ).جنوب الخليل

  .2013 من العام طكانون ثاني وشباشھري  أجريت ھذه الدراسة خالل :الحدود الزمنية

مديريات التربية جميع الموظفين العاملين في تقتصر الدراسة على  :الحدود البشرية
والذين ھم على رأس عملھم حتى تاريخ  ،دون رئيس قسمما  والتعليم في محافظة الخليل

)31/12/2012.(  
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  مصطلحات الدراسة
ً مصطلحات تعريف ب قام الباحث ة في المراجع العربية للتعريفات الوارد الدراسة وفقا
الذاتية، وفيما يلي تعريف  هتعريف بعض المصطلحات وفقا لخبراتيقوم الباحث بواألجنبية، وس

  :لبعض مصطلحات الدراسة

اختيار  خالل من ومواجھته الصراع مع التعامل خاللھا من يتم التي العملية: الصراع إدارة
  ).muasher, 2005, p. 49( "وأبعاده الصراع أسباب فھم بعد المالئم األسلوب

إجراءات وآليات يتم اتخاذھا من قبل وتدابير : ويعرف الباحث إدارة الصراع إجرائياً بأنھا
  .المسؤول للتعامل مع الصراعات التي تنشأ داخل التنظيم بأساليب مختلفة وفقا للصراع ونوعيته

مواجھة  في لفردا مھايستخد التي المفضلة الطرق و األساليب :الصراع إدارة استراتيجيات
 محاولة مدى يمثل الذي الحزم بعد : ھما أساسيين بعدين خالل من توصف و تدبره، و الصراع

 إرضاء الفرد محاولة مدى يمثل الذي التعاون بعد والثاني ،الخاصة اھتماماته الفرد إلرضاء
  ).Weshahi, 2002, pp. 10-11( اھتمامات اآلخرين

اآلليات والوسائل التي يستخدمھا : إجرائياً بأنهإدارة الصراع استراتيجيات  ويعرف الباحث
ون في مديريات التربية والتعليم لفض وتقليص النزاعات والصراعات التي تنشأ بين المسؤول

، ويمكن تقدير درجتھا على أداة الدراسة من وجھة  الموظفين أنفسھم أو بين الموظفين ورؤسائھم
  .نظر المرؤوسين

 القرارات من عن سلسلة تنبثق ككل، ظمةالمن مستوى على إدارية خطة :االستراتيجية
 الوصول في سبيل مواردھا توجيه و ھويتھا وبيان المنظمة رسالة تحديد وتستھدف األثر بعيدة
  ).Hasan, 1984, p. 153(. ومرسومة محدودة أھداف إلى
  

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة :أوال
 ).ذكر، أنثى( :الجنس، وله مستويان .1

 ).بكالوريوس، ماجستير فأكثرثانوية عامة، دبلوم، ( :أربعة مستوياتؤھل العلمي، وله الم .2

، من واتسن 10أقل من  - 5سنوات، من  5أقل من : (مستويات اربعةسنوات الخبرة، ولھا  .3
 ).فأكثر سنة 15من  ة، سن 15أقل من  -10

شمال الخليل، مديرية تربية الخليل، مديرية مديرية تربية : (المديرية، ولھا ثالثة مستويات .4
 ).تربية جنوب الخليل
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في مديريات إدارة الصراع التنظيمي من قبل المسؤولين  استراتيجيات :المتغير التابع  :ثانياً 
  .الخليلالتربية والتعليم في محافظة 

  الدراسات السابقةو اإلطار النظري

  اإلطار النظري

  المقدمة
 االقتصاديةو السياسية المجاالت جميع في التغيير دائم عصر في اليوم المنظمات تعيش

 ال المنظمة التي مقومات أھم أحد ھو البشري العنصر أن فيه الشك ومما .والعلمية االجتماعيةو
 في شتى المختلفة ولجماعات األفراد بين المتواصل التفاعل دون وفاعلية بكفاءة العمل تستطيع
 والتعاون أو المحبة أواصر وتدعيم التالحمو التماسك إلى تؤدي أن نھاشأ من التي المنظمة أجزاء

  .والصراع إلحداث التعارض

 الصراع فھومم
 طرفا فيه يدرك تنافسي وضع" :أنه(Husein & Husein, 2007) عرفه 

 التي المنافع على الحصول في طرف كل ويرغب مصالحھما، بين لتعارضا الصراع 
 عملية إجراء لصعوبة القرارات اتخاذ تعطيل إلى يؤدي مما خر،اآل الطرف رغبة مع تتعارض 

 القيم وتناقض المصالح، تعارض من األھداف تداخل وينتج البدائل، بين واالختيار المفاضلة
 عرفهوي ).p. 16( ."واالتجاھات واألحاسيس المشاعر واختالف واآلراء، والمعتقدات

Greenberg & Baron, 2004)( إلى بسبيله أو األطراف أحد يتخذھا إجراءات": بأنه 
 أما ).p. 477( ".األساسية بمصالحه ضرراً  تلحق أنھا على اآلخر الطرف إليھا وينظر اتخاذھا،

Marsh & Simon, 1959) ( يواجه بحيث القرار اتخاذ تعطيل أو اضطراب": بأنهفيعرفانه 
  ).P. 276( البديل اختيار في صعوبة الجماعة أو الفرد

  صراعال احلمر
 على سواء الصراع بھا يمر التي المراحل )(Sharif & Abdulaleem, 2009 بين
  : )PP. 252-253( كالتالي المدرسي المستوى على أو الفردي المستوى

 ظاھر صراع وجود األفراد فيھا يدرك ال :)Latent Conflict( :مرحلة الصراع الكامن  .أ 
ً  الراھن، الوضع عن الرضا عدم في وتتمثل ً  تكون ال وأحيانا    . الصراع بدء في سببا

 الجماعة أو الشخص بلورة تمي :)Perceived Conflict: (الصراع إدراك مرحلة  .ب 
 له واالستجابة الموقف تكوين ثم ومن السبب، إلدراك األمور وتشخيص الصراع لموضوع

  .ما بشكل

في ھذه  المتصارعة األطراف تشعر :)Fell Conflict: (بالصراع الشعور رحلةم  .ج 
ً  واالنزعاج، والغضب التوتر من بحالة أنھم الصراع وجودالمرحلة عالوة على   ال وأحيانا
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ً  المرحلة ھذه في الصراع ويكون الحالة، بھذه األطراف أحد يشعر  تھدئته يمكن شخصيا
  .وتخفيفه

 اإلدراك من الصراع يتحول وفيھا :)Manifest Conflict: (الصراع إظھار مرحلة  .د 
 أثناء السلوك من مختلفة صورة بإظھار األطراف من طرف كل ويبدأ واقع، إلى والشعور
ً  الصراع مواقف من موقف أي أو المناقشة ً  أو سلبا   .إيجابا

 ظھور بعد ما بظروف ھذا يتصل :)(Conflict Aftermath: الصراع مخرجات مرحلة  .ه 
 مرضية عالصرا إدارة نتائج كانت فإذا الكبت، أو باإليجاب معه التعامل تم سواء الصراع
 أو األفراد أداء تحسين إلى يؤدي التعاون من جو يسود أن المتوقع فمن الصراع لطرفي

 أن إلى ذلك فسيؤدي الطرفين يرضي ال حل إلى الصراع إدارة انتھت إذا أما الجماعات،
  .بالصراع شعوره طرف كل يكبت

  الصراع أسباب
  : رئيسيين سببين إلى الجماعات داخلأسباب الصراع   Felidman & Arnoldحدد

 المصادر أھم من الجماعات بين لمالع تنسيق يعتبر: الجماعات بين العمل تنسيق ضعف  .أ 
 والواجبات المھام تحديد في العمل تنسيق يتمثل حيث التنظيمي، والصراع للنزاع الرئيسية

 يحدث ومحدد واضح بشكل ذلك يتم لم وإذا األدوار، وتوضيح والسلطات والمسؤوليات
 .والصراع النزاع

 الداخلي والنزاع للصراع الثاني المصدر والمتابعة الرقابة تعتبر :التنظيمية الرقابة أنظمة  .ب 
 الجوانب في المنظمة داخل الرقابة أنظمة في النزاع مشكالت وتتمثل العمل، لجماعات
 : التالية

  .وقلتھا الموارد وتشابك تداخل  .1

 .الحوافز أنظمة تنافس  .2

  .)Fli & Abdulmajeed, 2005, PP. 132-133( .للتحفيز كوسيلة ةالمنافس استخدام  .3

  الصراع محاور
  االتية الرئيسة المحاور من عدد حول محاور الصراع إجمال يمكن

 أو الفرد يعطي فھو المعاصرة؛ المنظمات في محور أھم القيم محور ويمثل :القيم محور  .أ 
  .المتميزة والخصوصية النوعية المنظمة

ً  المعاصرة اإلدارية المنظمات في المصالح تتعدد :المصالح محور  .ب   فكل العاملين، لتعدد طبقا
 ھذا والطموح، االھتمامات باختالف معينة مصلحة تمتلك المنظمة في جماعة أو شخص

 .المحتملة النزاع لحاالت األولى األسباب األمر واقع في يمثل االختالف
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 وجه على العليا اإلدارية المستويات في المحور ھذا ويبرز : والھيبة المكانة محور  .ج 
 أو بشكل تمكنت قد تكون المستوى ھذا في اإلدارية القيادات أن إلى ذلك ويعود الخصوص،

 لتعزيز قائمة الفرصة لتصير المادية لحاجاتھا اإلشباع من ملموس قدر تحقيق من بآخر
  .ألولىا األولوية موقع إلى وارتفاعھا االجتماعية الحاجات

 على والدنيا الوسطى في اإلدارة المسؤول مستوى في المحور ھذا ويظھر: وذالنف محور  .د 
 ضوء على مصالحھم ويحددون يربطون المستويات ھذه في العاملين معظم أن اعتبار

 تلك ود كسب من معظمھم تمكن وكلما األمور، بزمام تمسك التي العليا بالقيادات عالقاتھم
 حساب على مصالحه تحقيق من يمكنه الذي النفوذ من اً قدر امتلك كلما تأييدھا أو القيادات
  ).Asaf, 1994, PP. 213-218(.اآلخرين مصالح

   الصراع إدارة استراتيجيات
  المتبعة في إدارة الصراع اآلتية االستراتيجيات تحديديمكن 

استراتيجية المواجھة وحل  :)Collaborative Strategy(التآزر/التعاون إستراتيجية .1
 يلبي الذي الحل إليجاد راآلخ الطرف مع بالتعاون الفرد يعمل أن بھا ويقصد :المشكالت
 بإستراتيجية" اإلستراتيجية ھذه وتسمى منھما، كلٍ  باھتمامات ويعنى الطرفين، حاجات
  ). moasher, 2005, P. 44( .التنظيم داخل واألداء بالفرد كبير باھتمامٍ  تتميز فھي الربح،

   مواجھة عدم بھا ويقصد): Avoiding Strategy( التجنب إستراتيجية.2 .2
 فإن اإلستراتيجية ھذه وبموجب األخرى، وباألطراف بالنفس قليل باھتمام وتتميز الصراع،
 .أيضا وباإلنتاج باألفراد قليل اھتمام إذن تتابع، وال تعتبر ال األطراف كل اھتمامات

)moasher, 2005, P. 44(.   

 Competing/Forcing Strategy:( "(Win-Loose)( اإلجبار/التنافس إستراتيجية .3
   .والخسارة بالربح اإلستراتيجية ھذه وتترجم والحزم التعاون بعدم وتتمثل"
)Madhoon & Jazrawi, 1995, P. 518.( المدير فإن اإلستراتيجية ھذه وبموجب 

ً  سلطة، من يمتلكه لما وذلك نظره لوجھة لالمتثال المتصارعة األطراف إجبار يحاول  وغالبا
 أحد ھدف أو المدير وأھداف أھدافھم بين سلبية عالقة بوجود المتصارعة األطراف ترى ما

ً  يؤثر أن يمكن األطراف  .وخسارته به الھزيمة وإلحاق اآلخر الطرف ھدف تحقيق على سلبا
)Khashali, 2004, P. 7( .  

 يحاول لتيا اإلستراتيجية وھي ):Compromising Strategy( التسوية إستراتيجية .4
ً  يرضي وسط حل الفرد فيھا  من متوسط بقدر وتتصف الصراع، أطراف رغبات جزئيا

   ).moasher, 2005, P. 49(. والتعاون الحزم

 يتصرف وفيھا: )Accommodation Strategy( المجاملة أو التنازل إستراتيجية .5
 إلى لصراعا أطراف ويدعو الوقت، بمرور سيزول الصراع أن يعتقد كان لو كما المدير
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   مشاعرھم، إخفاء على األطراف يشجع األسلوب وھذا التوتر، تقليل محاوالً  التعاون
  ھذا إلى اللجوء ويمكن المشاكل، من الكثير مع التعامل في قليلة فاعليته فإن لذلك

ً  الصراع كان إذا األسلوب   الصراع ألطراف الشخصية الصفات اختالف على قائما
)Amayreh, 1999, P. 247.(  

  لدراسات السابقةا

  الدراسات العربية  :أوالً 
وعالقاتھا  التنظيمي الصراع إدارة استراتيجيات: "بعنوان) ISSA, 2009( دراسة
من  الخاصة األردنية الجامعات في التمريض بكليات األقسام لرؤساء اإلداري العمل بأخالقيات

 بكليات األقسام رؤساء استخدام درجة معرفة إلى الدراسة ھدفت "التدريسية الھيئة نظر وجھة
 وعالقتھا التنظيمي، الصراع إدارة الستراتيجيات الخاصة األردنية في الجامعات التمريض
 المنھج الباحث ستخدما .التدريسية الھيئة أعضاء نظر وجھة من لديھم العمل اإلداري بأخالقيات

 .بينھا والربط وتحليلھا تالبيانا جمع حيث من الدراسة لطبيعة لمالءمته المسحي االرتباطي
عضو ھيئة  )104( من العينة تكونت وقد تدريس، ھيئة عضو )138( من مجتمع الدراسة تكون
ً تدريس  استخدام درجة لقياس ىاألول: استبانتين الباحث صمم فقد الدراسة ألھداف ، وتحقيقا

 تلك نتائج أھم من وكان. اإلداري العمل أخالقيات مستوى لقياس ةالثاني، والصراع استراتيجيات
ً  األكثر ھي إستراتيجية التعاون أن الدراسة  في التمريض بكليات األقسام رؤساء قبل من استخداما
 بكليات األقسام لرؤساء اإلداري العمل أخالقيات مستوى إنو.األردنية الخاصة الجامعات
  .توصياتمن الد بعد الباحث خرج وقد .مرتفعة كانت الخاصة الجامعات األردنية في التمريض

 بأساليب وعالقته المھني التوافق "بعنوان) Bseiso & Abo ghali, 2009( دراسة
 التعرف إلى الدراسة ھدفت ،"غزة محافظات في الثانوية المدارس مديري لدى إدارة الصراع

 في الثانوية المدارس لدى مديري الصراع إدارة وأساليب المھني التوافق بين العالقة على
 في الثانوية مديري المدارس لدى المھني التوافق مستوى على والتعرف غزة، محافظات
 لدى الصراع أساليب إدارة مجاالت لشيوع النسبية األھمية عن الكشف كذلك .غزة محافظات
 المھني التوافق في مستوى الفروق عن الكشف كذلك غزة محافظات في الثانوية المدارس مديري
ً  المديرين لدى  استخدمتا أنھما كما التحليلي، الوصفي المنھج مااستخد تم .الجنس لمتغير تبعا

 مجتمع وتكون .الصراع إدارة أساليب مقياس واآلخر ،المھني التوافق األول لقياس مقياسين
 في ومديرة مديراً  )120( من فتكونت الدراسة أما عينة ومديرة، مديراً ) 120( من الدراسة
 المھني للتوافق جيد مستوى ھناك أن الدراسة وأظھرت نتائج غزة، بمحافظات الثانوية المرحلة

 الصراع إدارة أساليب مجاالت أكثر أن نتائج الدراسة بينت كما الثانوية، المدارس مديري لدى
 كما .والتجنب ،واالسترضاء، والمنافسة التسوية، :مجاالت التوالي على التعاون، ويليه مجال

ً فرو ھناك أن الدراسة بينت نتائج  المھني التوافق ومنخفضي مرتفعي بين إحصائية داللة ذات قا
 توجد ال بينما المھني، التوافق مرتفعي لصالح والتسوية التعاون أسلوب من كل في استخدام

 ومنخفضي مرتفعي بين الكلية االسترضاء والدرجة المنافسة، التجنب، في مجاالت فروق
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 مستوى في المدارس مديري بين الة إحصائياً د فروق وجود عدم مع المھني، التوافق مستوى
   .وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات. الجنس لمتغير تعزى المھني التوافق

 ممارسة درجة ":بعنوان )Marzooq, 2011( الموجود في) Alasooli, 2011( دراسة
 ويرھاتط وسبل التنظيمي الصراع إدارة الستراتيجيات بمحافظات غزة الثانوية المدارس مديري

 الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة على لتعرفا الدراسة دفت، ھ"نظرھم وجھة من
 تلك تطوير سبل على التعرفو التنظيمي، الصراع إدارة غزة الستراتيجيات بمحافظات

 عينة الدراسة وتكونت التحليلي الوصفي المنھج الباحث استخدم .لدى المديرين االستراتيجيات
 استبانة استخدم الباحث .اسةالدر مجتمع كافة ويمثلون الثانوية للمدارس ديرةوم مديراً  )134( من

 مفتوح كذلك سؤال )التنازل التسوية، التعاون، ،التجنب التنافس،( الدراسة مجاالت على موزعة
 شيوعاً  األكثر اإلستراتيجية أن الدراسة نتائج من وكان . تاالستراتيجيا لتلك التطوير سبل لبحث
 المديرين ممارسة درجة أنو التعاون، إستراتيجية كانت الثانوية المدارس مديري وساطأ بين

ً  المختلفة لالستراتيجيات  ال وأنه، )التجنب التنافس، التنازل، التسوية، التعاون،: (كالتالي تنازليا
 غزة بمحافظات الثانوية المدارس يريدم تقديرات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد

 باستثناء الجنس، لمتغير تعزى التنظيمي الصراع إدارة الستراتيجيات ممارستھم درجةل
  .وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات .الذكور لصالح الفروق كانت التنافس إستراتيجية

  نبيةالدراسات األج :ثانياً 
 ھدفت ،"الرئيسة والتوقعات الصراع إدارة" :بعنوان) Anderson, 2005(دراسة 

 على التعرف وكذلك المدراء، من لعينة الصراع إلدارة التدريب مصادر إلى التعرف ةالدراس
 الخاصة وأھم التوقعات التدريب، من للمزيد المديرون فيھا يحتاج التي الموضوعات أھم

 الذين من المديرين )70( العينة وشملت المستقبل، في المدراء تواجه أن يمكن التي بالصراعات
 %)56(موزعون كالتالي  وھم أرلينغتون، في تكساس بجامعة التربية كلية في تعليمھم يكملون
 مدارس متوسطة، في يعملون %)18(االبتدائية،  المرحلة ومدارس األطفال رياض في يعملون

 للتعليم، واألداة اإلقليمي المكتب في يعمالن واثنان الثانوية، المدارس في يعملون %)26(و
 صعيد على الدراسة نتائج كانتو  .أقسام ثالثة من مكونة ستبانها عن عبارة ھي المستخدمة

 %):40( كالتالي النتائج جاءت لمواجھة الصراع المديرين حاجات بتحديد المتعلق الثاني السؤال
صرح  بينما المدرسة، داخل التعرض للصراع عند مشاعرھم على للسيطرة بحاجة أنھم أجابوا

 المتعلق الثالث السؤال وعلى صعيد الطلبة، صراعات مع التعامل على أقدر أنھم %)42(
ھم المصدر األول واألھم للصراع  اآلباء أن إلى المديرين معظم أشار فقد المستقبلية بالصراعات

 .وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات .الذي يمكن أن يواجھوه

 والبدنية ةالرياضي التربية مدارس في الصراع إدارة"بعنوان ) Nevzat, 2007(دراسة 
 المدارس في مديرو يستخدمھا التي والوسائل الطرق أھم إلى التعرف الدراسة ھدفت، "تركيا في

 العاملين تجاه من مجموعة رأي على والتعرف المدارس، في يحدث الذي الصراع مواجھة
ديرا م )42( الدراسة ھذه وشملت بينھم، يحدث الذي الصراع مع التعامل في المسؤول سلوك



 11ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سمير الجمل

 2015، )1( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  البدنية التربية في المعلمين كليات من معلما )80(و مديرا، )38(منھم  االستبيان مع بتجاو
االستبيان  الباحث واستخدم معلما، )70( االستبيان مع وتجاوب تركيا في وجامعات إدارات تسع

يم بتقس الباحث قام وقد ،الصراع مواجھة في المدراء إليھا يلجأ التي واإلجراءات الوسائل لمعرفة
 وكل والتعويض والتضحية، الھيمنة، التجنب المشكالت، حل :ھي محاور خمسة إلى االستبيان
 :النتائج أھم ومن بنود، يتضمن خمسة محور

 .الصراع إدارة أساليب استخدام بضرورة يقرون العينة أفراد معظم  .1
 إلى المعلمون يلجأ بينما استخداما األكثر يعتبر معين أسلوب لديھم ليس المدارس مديرو  .2

  .وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات .األحيان من كثير في المشكالت أسلوب حل

 في التمريض مدارس في الصراع إدارة أساليب: "بعنوان )Gezer, 2009(دراسة 
 في التمريض طلبة يستخدمھا التي الصراع إدارة أساليب ھدفت الدراسة التعرف إلى، "تركيا

 الدراسة وأجريت األساليب، ھذه استخدام في واالختالف التدريس، ھيئة أعضاء مع صراعھم
 جمع وتم التمريض، لتدريس الحكومية الجامعات إحدى في طالبا )115( مقدارھا عينة على
 بين يحدث الذي الصراع لحصر والتنظيمية الشخصية المعلومات نموذج باستخدام لبياناتا

 التي األساليب استخدام يفضلون الطالب أن وجد راسةالد نتائج أھم ومن .التدريس وھيئة الطالب
 على أثر قد الصراع في بالنجاح وشعورھم الصراعات، حل في إيجابية نتائج عن أسفرت
 إلى الغالب في الطالب من كثير يلجأ كما الصراع، مواجھة في األفضل لألسلوب اختيارھم
 الطلبة أن الدراسة نتائج وأظھرت .اعالصر إدارة أساليب من أسلوب من أكثر بين الدمج استخدام
وخرجت  .غيرھم من أكثر للصراع عرضة ھم الدراسية حياتھم في الفشل من يعانون الذين

  .الدراسة بعدد من التوصيات

  تعقيب على الدراسات السابقة
بعد االستعراض السابق للدراسات السابقة العربية واألجنبية توصل الباحث إلى أن 

  باھتمام الباحثين، حيث تناولت دراسات عديدة  يقد حظ نظيميالصراع التع وموض
وعالقته بمتغيرات ديموغرافية عدة لدى فئات كثيرة على مستوى المعلمين  الصراع التنظيمي

 الصراع التنظيمي، كما تناولت دراسات عديدة موضوع والعاملين في مجاالت حياتية مختلفة
وكذلك  ،)Bseiso & Abo ghali, 2009( دراسةمثل  ،بأخالقيات العمل اإلداريوعالقته 

 مثل دراسةالتنظيمي  األساليب المستخدمة في إدارة الصراعتناولت دراسات عدة موضوع 
)ISSA, 2009(ودراسة ، )Alasooli, 2011( ودراسة ،)Nevzat, 2007( ودراسة ،
)Gezer, 2009(وتناولت الدراسات مصادر التدريب إلدارة الصراع مثل دراسة ، 
)Anderson, 2005.(  وقد استفاد الباحث من ھذه الدراسات التعرف إلى مجاالت الدراسة

وكذلك في بناء بنود االستبانة ومجاالتھا  ،ومتغيراتھا واألساليب اإلحصائية في تحليل نتائجھا
ومن . اتالدراس تلكوفقراتھا، كما استفاد من النتائج والتوصيات والمقترحات التي خرجت بھا 

جانب آخر أفاد الباحث من ھذه الدراسات في تصميم االستبانة الخاصة بھذه الدراسة وكذلك في 
مجال منھجية البحث وأسلوبه، فقد أسھمت تلك الدراسات في إثراء ھذه الدراسة بالخبرات 



 ......"استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي من قبل "ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )1( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 االستراتيجيات التي يتبعھاولعل أھم ما يميز ھذه الدراسة أنھا عنيت بمعرفة . الواردة فيھا
، حيث لم يتم نوكما يراھا المرؤوس محافظة الخليلفي  التربية والتعليم المسؤولون في مديريات

إضافة إلى تفردھا في بحث  –على حد علم الباحث  –تناوله بھذه الصورة في الدراسات السابقة 
ا يراھا االستراتيجيات التي يتبعھا المسؤولون في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل كم

ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لتسلط الضوء على . بشكل خاص ن وفق متغيرات عدةوالمرؤوس
من وجھة نظر من يؤثرون  االستراتيجيات واألساليب المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي

  .ويتأثرون أكثر من غيرھم بالعملية اإلدارية

  الدراسة يةمنھج
المالئم لمثل باعتباره المنھج التحليلي ھج الوصفي المن الدراسة استخدم الباحث في إنجاز
يقوم بوصف الظاھرة ودراستھا وجمع البيانات والمعلومات  ھذا النوع من الدراسات، حيث

ً معينة من الدقيقة وفق مقياس ليكرت ) 5-1( ومن ثم إدخالھا إلى الحاسوب بإعطائھا أرقاما
   .2013ين شھري كانون ثان وشباط من العام وقد أجريت ھذه الدراسة ما ب ،الخماسي ثم تحليلھا

  مجتمع الدراسةوصف 
العاملين في مديريات التربية والتعليم في  المرؤوسينتكون مجتمع الدراسة من جميع 

، )31/12/2012(والذين ھم على رأس عملھم حتى تاريخ  ،قسمدون رئيس ما محافظة الخليل 
ً وموظفةً موزعين) 318(حيث بلغ عددھم  يبين ) 1( ، والجدولمديريات ثالثعلى  موظفـا

   .)2013وزارة التربية والتعليم، ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة على المديريات الثالث

  .أفراد مجتمع الدراسة حسب المديرية توزيع): 1(جدول 

  العدد  المديرية
  85  مديرية تربية شمال الخليل

  107  مديرية تربية الخليل
  126  خليلمديرية تربية جنوب ال

  318  المجموع
  عينة الدراسة

حيث تم توزيع  المديريات الثالث،شملت عشوائية قام الباحث بتوزيع االستبانة على عينة 
  :استبانة على النحو اآلتي) 100(
 .استبانة) 30(مديرية شمال الخليل، تم توزيع  -
 .استبانة) 30(مديرية الخليل، تم توزيع  -
 .استبانة) 40(ع مديرية جنوب الخليل، تم توزي -

من ) %20.44(استبانة أي ما نسبته ) 65(االستبانات المسترجعة من المواقع  وقد بلغ عدد
ً  حجم المجتمع الكلي،   .وھي عينة ممثلة إحصائيا
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  أداة الدراسة
االستراتيجيات المتبعة من قبل المسؤولين في مديريات قام الباحث بإعداد استبانة  لقياس 

باالستناد إلى األدب التربوي  محافظة الخليل في إدارة الصراعات التنظيمية التربية والتعليم في
  :والدراسات السابقة، وقد تكونت االستبانة من قسمين

ويحتوي ھذا الجزء على البيانات األولية عن المرؤوسين العاملين في : القسم األول
الجنس : (بئة االستبانة وھيبتع والذين يقومون ،مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل

  ).والمديريةسنوات الخبرة و المؤھل العلميو

االستراتيجيات المتبعة في إدارة الصراعات التنظيمية من قبل ويقيس : القسم الثاني
) 41(ويتكون من خمسة مجاالت وفي مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل،  المسؤولين

  .يوضح ذلك) 2( ولد، والجفقرة

  .محاور الدراسة الرئيسية): 2(دول ج

 عدد الفقرات المحور الرقم
 7 السيطرة والقوة 1
 8 التعاون 2
 7 التسوية 3
 12 التجنب 4
 7 التنازل 5

 41 المجموع

  صدق األداة
يعبر صدق األداة عن مدى صالحية األداة المستخدمة لقياس ما وضعت لقياسه، وقد قام 

عدد من المحكمين والمختصين في الميدان التربوي واإلداري،  الباحث بعرض االستبانة على
، وقد تم تعديل فقرات االستبانة وفق المالحظات والتعديالت المقترحة، الجامعات الفلسطينيةوفي 

وأعيد صياغة االستبانة بشكلھا النھائي وفقاً لذلك، وبناًء على آراء ومقترحات المحكمين تّم تعديل 
ليُصبح عدد فقرات  وإضافة فقرات أخرى لُغوياً، وحذف بعض الفقرات،صياغة بعض الفقرات 

  .فقرة) 41(االستبانة 

  ثبات األداة
للتحقق من ثبات أداة القياس تم فحص االتساق الداخلي والثبات لفقرات االستبانة بحساب 

جة يبين معامل ثبات األداة على الدر) 3( والجدول، )(Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا 
  .الكلية وفي كل مجال من مجاالت الدراسة
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والدرجة الكلية  بمجاالت الدراسةمصفوفة معامالت الثبات ألبعاد الدراسة الخاصة ): 3(جدول 
  .حسب كرونباخ ألفا

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  مجاالت الدراسة
  %70.7  7 السيطرة والقوة

  %89.9  8 التعاون
  %81.1  7 التسوية
  %88.1  12 التجنب
  %80.3  7 التنازل

  %89.9  41 الدرجة الكلية

دول  ى ج النظر إل ين ) 3(ب ين يتب ا ب ت م ا تراوح اخ الف ة كرونب و %) 89.9(أن قيم
ات %)70.7( ل ثب ى معام ى أعل اون عل ال التع د حصل مج ال %) 89.9(، وق ا حصل مج بينم

ات  ل ثب ى معام ى أدن وة عل يطرة والق ى الد%)70.7(الس ا عل ة ألف ت قيم د بلغ ة ، وق ة الكلي رج
  . مما يشير إلى دقة أداة القياس%) 89.9(

  إجراءات الدراسة
بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، وتحديد العينة، قام الباحث بمراجعة المسؤولين في 
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، حيث تمت الموافقة على إجراء مثل ھذه الدراسة، 

بعدھا قام الباحث بتوزيع  .تبانة على موظفي مديريات التربية والتعليموالسماح بتوزيع االس
مديرية الخليل، وتربية شمال االستبانة على موظفي مديريات التربية والتعليم في كل من مديرية 

  .استبانة) 100(توزيع  حيث، تربية جنوب الخليلومديرية  تربية الخليل،

  المعالجة اإلحصائية
وقد تم  ،بووذلك تمھيدا إلدخالھا للحاس ،دراسة قام الباحث بمراجعتھابعد جمع بيانات ال

حيث أعطيت  ،ب بإعطائھا أرقاما معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقميةوإدخالھا للحاس
بدرجة ، واإلجابة أربع درجات بدرجة كبيرة، واإلجابة خمس درجات بدرجة كبيرة جداً اإلجابة 
 .درجة واحدة بدرجة قليلة جداً واإلجابة  ،درجتينبدرجة قليلة اإلجابة و ،ثالث درجات متوسطة

االستراتيجيات المتبعة في إدارة وبذلك اصبح االستبيان يقيس  ،وذلك في جميع فقرات الدراسة
المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل من  الصراعات التنظيمية من قبل

  وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات  .التجاه الموجبباالمرؤوسين  وجھة نظر
وتحليل التباين ) ت(واختبارباستخراج األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ومعادلة الثبات كرونباخ الفا وذلك باستخدام برنامج الرزم  one way ANOVAاألحادي 
  .)(SPSS للعلوم االجتماعية االحصائية
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  الدراسة ومناقشتھا وتفسيرھا والتوصياتنتائج 
ً للنتائج التي توصل إليھا الباحث من خالل استجابة أفراد عينة  يتناول ھذا المبحث عرضا

في مديريات التربية والتعليم في محافظة ن ياالستراتيجيات المتبعة من قبل المسؤولالدراسة حول 
ً لتساؤالت الدراسة نورؤوسكما يراھا الم في إدارة الصراعات التنظيمية الخليل ، وفقا

وفرضياتھا، ويمكن تفسير قيمة المتوسط الحسابي للعبارات أو المتوسط العام المرجع للعبارات 
  :كما يلي) االستبانة(في أداة الدراسة 

  .داللة المتوسط الحسابي): 4(جدول 

 الداللة المتوسط الحسابي
  جدا منخفض 1-1.8

 منخفض 1.81-2.61
 متوسط 2.62-3.42
  مرتفع  3.43-4.23
  مرتفع جداً   4.24-5

  :وفي ضوء معالجة بيانات الدراسة إحصائيا توصل الباحث للنتائج اآلتية

  النتائج المتعلقة بالسؤال األولتفسير ومناقشة   :أوالً 
في مديريات التربية والتعليم في محافظة  نياالستراتيجيات المتبعة من قبل المسؤولھي ما 
  .؟نوكما يراھا المرؤوس ارة الصراع التنظيميفي إد الخليل

لالستراتيجيات المتبعة من قبل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 5(جدول 
كما  في إدارة الصراعات التنظيمية في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل نيالمسؤول

  .حسب مجاالت الدراسة نويراھا المرؤوس

  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  اسةمجاالت الدر
  ةمتوسط  0.661  3.39 السيطرة والقوة

  ةمتوسط  0.811  3.27 التعاون
  ةمتوسط  0.595  3.16 التسوية
  ةمتوسط  0.708  3.17 التجنب
  ةمتوسط  0.683  3.20 التنازل

  ةمتوسط  0.459  3.23 الدرجة الكلية

ن خالل استجابة أفراد عينة الدراسة، أن وم) 5(يالحظ من خالل النظر إلى الجدول
في مديريات التربية والتعليم في محافظة من قبل المسؤولين التنظيمي  الصراع استراتجيات إدارة
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المستخدمة من  وقد جاء ترتيب اإلستراتيجيات، )3.23(حسابي بمتوسط ، متوسطةالخليل كانت 
ً كاآلتي فظة الخليلقبل المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في محا استراتيجية  :تنازليا

 استراتيجية وأخيرااستراتيجية التعاون، استراتيجية التنازل، استراتيجية التجنب السيطرة والقوة، 
  .التسوية

وھذا بدوره يشير إلى أن المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل ال 
ة يمكن تطبيقھا في كافة المواقف الصراعية، بل أن واحد يقتصرون على استخدام استراتيجية

ھناك تنوع واضح في االستراتيجيات، رغم أن النتائج أثبتت ميلھم الستخدام استراتيجية السيطرة 
والقوة أكثر من غيرھا من االستراتيجيات المستخدمة في إدارة الصراع، وقد اختلفت نتائج ھذه 

قة التي أكدت استخدام استراتيجية التعاون لحل الصراع الدراسة مع ما جاء في الدراسات الساب
، )Bseiso & Abu ghali, 2009(، ودراسة )Issa, 2009(في المقام األول مثل دراسة 

  ).Nevzat, 2007(، ودراسة )Alasooli, 2011(ودراسة 

من  المتبعةفي اإلدارة والقيادة  الزائدةالمركزية ويعزو الباحث السبب في تلك النتائج إلى 
بسبب ضعف التدريب أو ربما في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، قبل المسؤولين 

المسؤولين في البحث الدقيق عن أسباب الصراع واستخدام االستراتيجية المالئمة لحل لدى 
  .الصراع حسب الموقف

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيتفسير ومناقشة : ثانياً 
في ) α≥ 0.05 (ق ذات داللة إحصائية ھامة عند مستوى الداللة ھل توجد فرو"

في  في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل يناالستراتيجيات المتبعة من قبل المسؤول
المؤھل و الجنس(تبعا لمتغيرات الدراسة المستقلة  نوكما يراھا المرؤوس إدارة الصراع التنظيمي

  ؟ )مديريةسنوات الخبرة والو العلمي

  :فقد تم اختبار الفرضية اآلتية -ونظراً الستخدام أسلوب العينة -ولإلجابة عن ھذا السؤال 

في ) α≥ 0.05 (توجد فروق ذات داللة إحصائية ھامة عند مستوى الداللة ال "
ن في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل في ياالستراتيجيات المتبعة من قبل المسؤول

 الجنس: (تبعا لمتغيرات الدراسة المستقلةن وكما يراھا المرؤوسالصراعات التنظيمية  إدارة
  ).سنوات الخبرة والمديريةو المؤھل العلميو
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ن في يلالستراتيجيات المتبعة من قبل المسؤوللداللة الفروق " ت"نتائج اختبار ): 6(جدول 
 نوالتنظيمي كما يراھا المرؤوس صراعي محافظة الخليل في إدارة المديريات التربية والتعليم ف

  .تبعاً لمتغير الجنس

المتوسط   العدد  الجنس  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  قيمة ت  الحرية

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

استراتيجيات 
إدارة 

الصراع 
التنظيمي في 

مديريات 
التربية 

والتعليم في 
محافظة 
  .الخليل

  0.472  3.26 44  ذكر

 0.436  3.17 21  أنثى 0.525 0.525 63

  ).0.05α ≥(دالة عند مستوى الداللة *

يتضح أن نتائج الدراسة أظھرت عدم وجود فروق ذات داللة ) 6(بالنظر إلى جدول 
ن في مديريات التربية والتعليم في محافظة ياتيجيات المتبعة من قبل المسؤولراالستإحصائية في 

عزى لمتغير الجنس، حيث كانت ت نوكما يراھا المرؤوس تنظيميةالخليل في إدارة الصراعات ال
المركزية وھي غير دالة إحصائياً، ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى  0.05>الداللة اإلحصائية 

، والنمط السلطوي السائد في مديريات التربية والتعليم بغض الصراعات المتبعة في حلالزائدة 
ته سائد من معظم المرؤوسين في امسؤول واالمتثال لقرار، فالخوف من الالنظر عن الجنس

  .المديريات بغض النظر عن جنسھم
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، ونتائج اختبار "ف" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ):7( جدول
ن في مديريات يلالستراتيجيات المتبعة من قبل المسؤولتحليل التباين األحادي لداللة الفروق 

تبعا ن وربية والتعليم في محافظة الخليل في إدارة الصراع التنظيمي كما يراھا المرؤوسالت
  .وسنوات الخبرة والمديرية المؤھل العلمي :اتلمتغير
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متوسط 
ف  المربعات

ة 
يم
ق

سو
مح
ال

ة   بة
الل
الد

ى 
تو
مس

ية
صائ

إلح
ا

  

ظة 
حاف
ي م

م ف
علي
الت
 و
بية
تر
 ال
ت
ريا
مدي

ي 
ي ف
ظيم

لتن
ع ا
را
ص
 ال
رة
إدا

ت 
جيا
اتي
تر
اس

يل
خل
ال

.  

يل
خل
 ال
ال
شم

ية 
ير
مد

  

18 3.21 0.493 

ت
عا
مو
مج
 ال
ين
ب

  

0.046 2 0.106  

0.
89
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يل
خل
 ال
رية
مدي

  

23 3.21  0.491 

ل 
اخ
د

ت
عا
مو
مج
ال

  
13.480  62  0.217      

ب 
نو
 ج
رية
مدي

لخ
ا

يل
ل

  

24 3.27 0.418              

وع
جم
الم

  
65  3.23  0.459  

وع
جم
الم

  

13.527  64        

يتضح أن نتائج الدراسة أظھرت عدم وجود فروق ذات داللة ) 7( جدولالبالنظر إلى 
ن في مديريات التربية والتعليم في محافظة يإحصائية في االستراتيجيات المتبعة من قبل المسؤول

المؤھل العلمي : اتن تعزى لمتغيرولتنظيمي كما يراھا المرؤوسالخليل في إدارة الصراع ا
وھي غير دالة إحصائياً،   0.05>، حيث كانت الداللة اإلحصائية والمديرية سنوات الخبرةو

، والنمط السلطوي السائد الصراعاتويعزو الباحث السبب في ذلك إلى المركزية المتبعة في حل 
المديرية التي المؤھل العلمي وسنوات الخبرة والنظر عن في مديريات التربية والتعليم بغض 

ً إدارية . يعمل بھا المرؤوس حيث يمارس معظم المسؤولين في مديريات التربية والتعليم أنماطا
  .وقيادية متشابھة
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  نتائج الدراسة
  ت الدراسة عدداً من النتائج منھاأظھر

مرؤوسين العاملين في مديريات استراتجيات إدارة الصراع التنظيمي لدى الاستخدام إن  −
 .متوسطةالتربية والتعليم في محافظة الخليل كانت 

االستراتيجيات المستخدمة من قبل المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في جاء ترتيب  −
ً محافظة الخليل إلدارة الصراع التنظيمي كما يراھا المرؤوسون   :تنازليا

  .السيطرة والقوة استراتيجية  .1

  .التعاوناستراتيجية   .2

  .التنازلاستراتيجية   .3

  .التجنباستراتيجية   .4

 . التسويةاستراتيجية   .5

في االستراتيجيات المتبعة في إدارة  أظھرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية −
 المؤھل العلميو الجنس: الصراعات التنظيمية كما يراھا المرؤوسون وفق متغيرات

 .المديرية التي يعمل بھا المرؤوسو وسنوات الخبرة

  توصيات الدراسة
  ة وأھدافھا، يوصي الباحث بما يليفي ضوء نتائج الدراس

محاولة التقليل من أسباب الصراع من خالل وضع وصف وظيفي واضح للعاملين في  −
 .مديريات التربية والتعليم

 .تحسين الظروف الوظيفية للموظفين اإلداريينعلى العمل  −

تقليص الفجوة بين بناء عالقات عمل إيجابية بين الرؤساء والمرؤوسين، وكذلك لى العمل ع −
 .الرئيس والمرؤوس

ابتعاد المسؤولين في مديريات التربية والتعليم عن التمسك بآرائھم، ومحاولة إرضاء جميع  −
 .أطراف الصراع قدر المستطاع

 .لحلول الوسطية حل النزاعات التنظيمية واستخدام ا تعزيز مبدأ المشاركة في −

 .تعزيز مبدأ التعاون في حل الصراعات التنظيمية −
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تشخيص اسباب الصراع بمزيد من الدقة حث المسؤولين في مديريات التربية والتعليم على  −
 .واالھتمام

 .العمل على حل أسباب الصراع حسب الموقف −

 .العمل على تحقيق العدالة في توزيع المھام والمسؤوليات −

بية للرؤساء والمرؤوسين في مديريات التربية والتعليم لزيادة وعي عقد دورات تدري −
المسؤولين بظاھرة الصراع، وزيادة وعي المرؤوسين بالسيطرة على مشاعر الغضب 

 .واالنفعال

 .تشجيع العاملين على حل مشاكلھم دون تدخل المسؤولين −

 .حث العاملين على تقبل النقد وتعزيز مبدأ الحوار −
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  استبانة الدراسة

  .ة/ت الفاضل/األخ

استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي من قبل المسؤولين في مديريات "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
عناية ودقة، علماً بأن ، لذا يرجى تعبئة ھذه االستبانة بكل "كما يراھا المرؤوسون التربية والتعليم في محافظة الخليل

  .المعلومات ستحاط بالسرية التامة، وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط
  الباحث

  .داخل المربع) x(يرجى منك اإلجابة بوضع إشارة ): المتغيرات الديموغرافية للدراسة( :القسم األول

  

  .أنثى      ذكر:                 ســـــــالجن

  

  دبلوم              ثانوية عامة               :المؤھل العلمي

  

  . بكالوريوس                          ماجستير فأكثر                          

  

  .واتسن 10اقل من - 5سنوات                من  5من أقل        :           سنوات الخبرة

  

  .فأكثر سنة 15من              .سنة 15أقل من - 10من              

  

  .مديرية جنوب الخليل              . مديرية الخليل.              مديرية شمال الخليل:                المديرية
  
  
  
  
  
  
  
  



 ......"استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي من قبل "ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )1( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الفقرة  الرقم

  درجة االستجابة

بدرجة 
  كبيرة جدا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جدا

  القوة والسيطرة: المجال األول
إلى فرض الحلول الكفيلة بحل  ليمي  1

  الصراعات بالقوة والسيطرة على المواقف
          

الصراع بأوامر وتعليمات ال تسمح  ينھي  2
  بمناقشتھا

          

الصراع من خالل تعليمات وأوامر  ينھي  3
  كفيلة بإنھائه

          

بمواقفه وآرائه أو الحلول التي قدمھا  يتمسك  4
  لحل الصراع

          

السلطة في التعامل مع أطراف عتمد على ي  5
  الصراع

          

            في متابعة القرارات اًكون حازمي  6
            تجاھل إرضاء جميع رغباتناي  7

  التعاون: المجال الثاني
            بالتعرف علي جميع  رغباتنا يھتم  8
باستمرار للحصول على مساعدة  يسعى  9

  اآلخرين في إيجاد الحلول
          

            امل مع اھتمامات الجميعإلى التع يسعى  10
            للوصول إلى حلول جذرية للمشكالت يسعى  11
على تثبيت فكرة أننا جميعاً في قارب يشجع  12

  واحد
          

العاملين ببعضھم البعض على محاولة  يشجع  13
الفھم الصحيح لمشكالت العمل قبل البدء في 

  حلھا

          

وعية استخدام المنطق السليم والموض يفضل  14
  في عالج الصراعات

          

            لتوجيھنا لطرح أفكارنا ومناقشتھا يسعى  15
  التسوية: المجال الثالث

            جد حالً وسطاًأن ي يحاول  16
عمل على توضيح المكسب والخسارة بين ي  17

  األطراف المتنازعة
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عتمد على التفاوض القائم على التنازالت بين ي  18

  الج الصراعأطراف الصراع في ع
          

تعامل مع الصراع باعتباره موقف خذ ي  19
  وأعط

          

تغاضى عن بعض األمور للحصول على ي  20
  موافقة ورضا األطراف

          

عمل على التوفيق بين آراء أطراف الصراع ي  21
  لتحصل على رضا الجميع

          

عمل على تحقيق المنافع ألطراف الصراع ي  22
  للحصول على رضا الجميع

          

  التجنب: المجال الرابع
            جرح مشاعر اآلخرينيأن ال  يحاول  23
مراعاة رغبات اآلخرين أثناء  يحاول  24

  المفاوضات
          

القيام بدور حمامة السالم في مواجھة  يفضل  25
  الصراعات

          

إلى تھدئة الموقف في حالة اشتداد  يميل  26
  الصراع

          

ات النظر المعارضة التقليل من وجھ يحاول  27
  له
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