
 أ
 

 

 
 
 
 

                                                            

 
 

     
 
 

                                            

 
                        

 

  
 
 
 

 تصدر عن
 كلية التربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 ب
 

 

 أ

 هيئة حترير اجمللة

******** 

 السيد االستاذ الدكتور / نادى كمال عزيز                                          رئيس هيئة التحرير

 عميد كلية التربية بأسوان ـ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس

 /راضى عبد اجمليد طه                                    سكرتري هيئة التحرير السيد االستاذ الدكتور

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بكلية التربيـة باسـوان

 السيداألستاذ  الدكتور / اميان حممد عارف                                           عضو هيئة التحرير

 ة بكليةالتربية بأسوانرئيس قسم أصول التربي

 السيد الدكتور /حسن أمحد عمر عالم                                                 عضو هيئة التحرير

 رئيـس قسم علم النفس بكلية التربيـة بأسـوان

 تحريرالسيد الدكتور /ناصر عبد الرازق حممد                                               عضو هيئة ال

 رئيـس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربيـة بأسـوان

 السيد الدكتور /مدحت الطاف عباس                                                 عضو هيئة التحرير

 رئيـس قسم الصحة النفسية بكلية التربيـة بأسـوان

 السكرتري اإلداري                                                   الســـيدة / رجـــــاء عبـــده حممــــد

 مديـر ادارة الدراسـات العليـا بكليـة التربيــة بأســوان
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 شروط النشر بالمجلة

****** 
تصدر كل كلية من كليات جامعة جنوب الوادى مجـلة علمية محكمة متخصصة كل فى  -1

 0تخصصه 
بحوث علمية مبتكرة لم يسبق نشرها وليس قيد النشر فى ينشر بالمجالت العلمية المذكورة  -2

 مكان أخر .

 تضع هيئة التحرير كل مجلة الضوابط الالزمة للنشر بها  -3

 :ـ ترحب المجلة بالدراسات والبحوث وتقبلها وفقًا للقواعد التالية-4
 . أـ أن تتبع فى كتابة البحث األصـول العلمية المتعارف عليها فيما يتعلق بالتوثيق  

 ب ـ الكتابة على مسـافتين وعلـى ورق حجم كوارتـر مع مراعـاة الهوامـش .
 .CDج ـ تقبل ثالث نسخ من البحث باإلضافة إلى األصل + 

 د ـ  يقدم مع البحث ملخص باللغة العربية فى حدود صفحـة واحـدة من صفحات 
 المجلـة لنشـرة مـع البحـث .     

 سم22×11للطبع عليها هـ ـ حجم الورقة المطلوبة 
 20×13ـ تحديد إطار الكتابة  
 ـ ان يكون الكتابة عل الوجهين 

 ال يقدم للتحكيم إال النسخة التى سوف تنشر بالمجلة وال يعاد كتابة  البحـث بعد  -5
 تحكيمه مرة أخرى إال إذا طلب المحكمون ذلك .    

 تخضع البحـوث والدراسـات للتحكـيم العلمـي من قبـل نخـبة من أسـاتذة -6
 التربية وعلم النفس على  نحو سرى وضوء ذلك يتم آالتي :ـ    
 يبلـغ صاحـب البحـث الذي يقـره األسـاتذة المحـكمون بموافقــة هيئـة -أ

 التحرير على نشرة .   
 حكمون إجراء تعـديالت أو إضافـات يعـاد البحث إلى صاحبة إذا أقترح الم–ب 
 عليـة إلجراء ما مطلوب من قبل نشرة .    

 تبلـغ المجـلة أصحاب البحوث التى تنشر بعد نشرها وعنـد إذا يحق لهـم   -ج
 التصرف فيها .    



 ث
 

 
 ال ترد البحوث أو ملخصاتها إلى أصحابهـا سـواء قبلت للنشـر أم ال تقبل. -1
 لمجلة ألسبقية وورد تقارير المحكمين عنهـا .وللنواحـي أسـبقية النشـر با-8  

 الفنيـة الخاصة بالمجلة      
 ترسـل البحوث والدراسـات وكل المكاتبات الخاصة بالمجلة باسم سكرتيـر  -9

 تحرير مجلة كلية التربية بأسوان .    
 وفقــًا لالئحـة النشـر العلمـي -10
 :ـ  مع مراعاة القواعد التالية     

 يتم تحصـيل قيمة مصاريف التحكيم عن كل بحث فور وروده للمجلة للمرة األولى     -أ     
 وقبل أرسالة للتحكيم وهى مائتان وخمسون جنيها او ما يعادلها بالدوالر فى حالة           
 غير المصرين        
 ت عن كل    يتم تحصيل رسوم عن البحوث الموصى بنشرها وهى خمسة جنيها -ب      
 صفحة ألعضاء هيئة تدريس الجامعة وسبعة جنيهات لمن خارج الجامعة وسبع           
 دوالرات لغير المصريين        

 تسدد قيمة هذه الرسوم بخزينة الكلية آو بشيك باسم السيد األستاذ -11
 الدكتور/ رئيس هيئة تحرير المجلة وتورد جميع المبالغ لصالح صندوق البحوث بالجامعة   
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 السادة أعضاء اللجنة االستشارية لتحكيم البحوث
 2012للعدد السادس والعشرين ديسمرب 

 األستاذ الدكتور/ نادي كمال عزيز  -1
 جامعة أسوان –وعميد كلية التربية   أستاذ المناهج وطرق التدريس            

 األستاذ الدكتور/ راضى عبد اجمليد طه -2
 جامعة أسوان -كلية التربية -أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث    
 األستاذ الدكتور/ سعيد إمساعيل القاضي -3
 جامعة أسوان  -كلية التربية  -والطالب أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية لشئون التعليم    
 األستاذ  الدكتور/إميان حممد عارف  -2

 كلية التربية ـ جامعة أسوان -أستاذ ورئيس قسم أصول التربية      
 امحد كامل الرشيدي األستاذ  الدكتور/ -5

 كلية التربية بأسوان ـ جامعة أسوان -أستاذ أصول التربية والعميد األسبق      
 األستاذ الدكتور/حممد حسن إبراهيم - 6

 كلية التربية ـ جامعة الزقازيق                                                              –أستاذ المناهج وطرق التدريس  اللغة االنجليزية         
 األستاذ الدكتور /حفني إمساعيل حممد   -1

 جامعة جنوب الوادي-ميد كلية التربية النوعية بقنا  أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات وع
 األستاذ الدكتور / امحد سيد حممد إبراهيم -8

 أستاذ  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية وعميد كلية التربية بأسيوط ـ جامعة أسيوط             
 األستاذ الدكتور / وديع مكسيموس داودـ 9

 أستاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات المتفرغ كلية التربية بأسيوط ـ جامعة أسيوط           
 األستاذ الدكتور/ حسن امحد عمر عالم -10

 جامعه أسوان –كليه التربية  -أستاذ ورئيس قسم علم النفس
 األستاذ الدكتور/ مصطفى حسيب حممد  -11

 جامعه أسوان –كليه التربية  –ئة أستاذ علم النفس ووكيل الكلية لشئون البي
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 كلمة السيد األستاذ الدكتور نادي كمال عزيز
 رئيس حترير اجمللة وعميد كلية الرتبية بأسوان

 
علـى طريق العلم وعلى طريق النمو األكاديمي ولتحقيق الجودة لكلية التربية بأسوان      

نلتقي والعدد السادس والعشرون ، وهذا العدد يشمل موضوعات متنوعة وفى التخصصات 
 المختلفة  لكليـات التربيـــة . 

ربية بأسوان على نلتقي والعدد السادس والعشرون  وفى هذا العدد تطل مجلة كلية الت     
 مصر و العالم العربي ويتضمن هذا العدد ثمانية أبحاث .

وهنا أجد نفسي في مسيس الحاجة لكي أقدم شكري وعرفاني للسادة أعضاء هيئة     
التدريس القائمين بالبحوث في هذا العدد على الفكر المتقدم المبذول الذي أرى أنه سيكون له 

 إطاللة على الفكر التربوي .
والشكـــر واجب لهيئــــة تحرير المجلة على الجهد المبذول في سبيل إخراج هذا العدد إلى      

حيز الوجود وأخــص بالشـــكر الســــيدة الفاضلة مديرة الدراسات العليا بالكلـية وأعضاء 
 مكتبها

 واخلري أردت وعلى اهلل قصد السبيل ,,,,                
 عميد الكلية       

 
 " أ.د/ نادي كمال عزيز "                   
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 تفهرست موضوعا
 م2102العشرين ديسمرب السادس و العدد 

 رقم الصفحة الموضـــــــوع

 "الكفايات المهنية لمعلمي تالميذ متعددي اإلعاقة داخل الصف"
 إعداد

 عادل بن عبداهلل الغانم 

1-82 

Difficulties Jordanian Non-English Major University Students Face while 
Learning English as a Foreign Language: A Student Perspective 

 إعداد

 د/ديما حجازي

82- 45 

فعالية استخدام الهاتف النقال في تنمية المفاهيم التقنية لدى عينة من طالب الدراسات العليا 
 بجامعة الملك سعود

 إعداد
 جبريل بن حسن العريشي        ومها عبد الباري العطاسأ.د 

44-29 

 مشكالت البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف
 إعداد

 د. "محمد خير" محمود السالمات   د. حابس سعد الزبون
 

25-198 
 

 التدريسفي جامعة الملك فيصل من وجهه نظر أعضاء هيئة  إدارة الصراع التنظيمي
 إعداد

 الدكتور/ فتحي محمد أبو ناصر

199-141 

درجة ممارسة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لبعض الممارسات الديمقراطية 
 من وجهة نظر طلبة الجامعة أنفسهم

 إعداد
 ر محمد نور بني أرشيد       والدكتور/نادر إبراهيم بني نصيرالدكتو 

 

141-122 

 تقييم برنامج بكالوريوس التربية الخاصة في كلية األميرة رحمة الجامعية من وجهة نظر الطلبة
 إعداد

 د. خوله عبد الرحيم غنيم                  د/.هيام جميل قطناني
 

121-885 

تقييم دور التدريب الميداني واإلشراف األكاديمي في إكساب الطلبة المهارات المهنية في 
 الخاصة في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر الطلبة المتدربينالتربية 

 إعداد
 قطناني مد. هيا

884-852 
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أثر ممارسة الرياضة في زيادة التكيف والتخفيف من األعراض المرضية عند 
 الالعبين من ذوي االحتياجات الخاصة

 الخاصةدراسة مقارنة بين الالعبين وغير الالعبين من ذوي االحتياجات 

 إعداد
 الدكتور/ عزيز الرحامنة

 

841-814 

دور المسرح المدرسي في خلق روح التعاون والمشاركة بين ذوي االعاقة السمعية 
 من وجهة نظر معلميهم

 إعداد 
 د. محمد عثمان بشاتوه          د. ريم عبد اهلل محمد الكناني 

 

811-821 

تطبيق معلمي المرحلة الثانوية لمعايير الجودة الشاملة في التعليم من وجهة  ىمد
 مدراء المدارس الحكومية االردنية نظر
 إعداد

 د. تيسير اندراوس سليم
 أستاذ مساعد

 

828-911 

 واقع البحث العلمي في الجامعات السعودية ومقترحات للتطوير
 :دراسة تحليلي

 د عبداهلل محمد الصقر
 فرع وادي الدواسر -الخرججامعة 

 

913-991 
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 ملخص

 التدريس هيئة أعضاء نظر وجهه من فيصل الملك جامعة في التنظيمي الصراع إدارة

 امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء بني التنظيمية الصراعات وأسباب أنواع على التعرف إىل الدراسة هدفت      

 مت, الدراسة جمتمع من%( 9988) نسبته ما أي تدريس؛ هيئة عضو( 421) على الدراسة عينة واشتملت. فيصل
 أساليب مثلت أساسية جماالت ستة من تكونت أداة تطوير مت البيانات وجلمع. العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهم

. الكمية بالطرق البيانات حتليل ومت(. 6980) ككل األداة لثبات ألفا كرونباخ معامل وكان, التنظيمي الصراع إدارة

 إحالة" أسلوب وأن, ً  استخداما الصراع التنظيمي هو األكثر إدارة يف" التسوية"  أسلوب أن الدراسة نتائج أظهرت

 املتغريات"  أن النتائج بينت كما, التدريس هيئة أعضاء قبل من استخداما   األقل هو" أعلى ملستوى الصراع

 إدارة أساليب تكون أن الدراسة وأوصت. التدريس هيئة أعضاء بني التنظيمي الصراع أسباب أهم من هي" الشخصية

 .التدريبية التدريس هيئة أعضاء برامج يف رئيسا   مكونا   الصراع

 التدريس هيئة أعضاء, فيصل امللك جامعة, التنظيمي الصراع إدارة: المفتاحية الكلمات
 

Abstract 
Organizational Conflict Management at King  Faisal University From the Viewpoint of Faculty 

Members 
Prepared by 

Dr. Fathi Mohammed Abu –Nasser 
Assistant Prof. of  Educational Administration 

The National Research Center for Giftedness & Creativity 
King Faisal University 

     
         The present study investigated the  Organizational Conflict Management at King  Faisal 
University From the Viewpoint of faculty Members, A randomly selected sample of the study 
consisted of (124) Faculty Members who represented (8.99%) of the study population. For the 
purpose of data collection, a six- domain questionnaire covering Organizational Conflict Management 
was developed, and Cronbach alpha reliability coefficient for all domains of the questionnaire was 
(0.96). Data obtained was analyzed quantitatively.  Findings of the study revealed that The" 
Compromising " Style is the most commonly used by faculty Members ,and "assignment conflict to a 
higher level" Style was the lowest commonly used, it also shows that Personal variables was the 
most reason for  organizational conflict. Based upon the study findings, the researcher 
recommended that  Organizational Conflict Management Must be as a major part of educational 
programs for preparation of Faculty Members   .  
Kay words: Organizational Conflict Management, King  Faisal University, Faculty Members 
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   التدريس هيئة أعضاء نظر وجهه من فيصل الملك جامعة التنظيمي في الصراع إدارة

 :مقدمة

 العامل هو البشري العنصر ويعد عدة، مشكالت منها الرتبوية خصوصا  أنواعها باختالف اإلدارية التنظيمات تواجه

 تعتمد اليت واألدائية، اإلنتاجية الكفاءة إىل لنصل البشري السلوك فال بد  أن نفهم املشكالت، تلك حل يف األساسي

 منظمات املعاصرة لالجتاهات وفقا اإلدارية املنظمات وتعد.  وتدريبا   وأداء   سلوكا   البشري العنصر على كبري بشكل

 .فاعليتها ودرجة هويتها عن يعرب فهو األساسي العنصر فيها اإلنسان يشكل اجتماعية

 اجتماعيا   نظاما   يعيش اإلنسان ألن طبيعي أمر الناس بني واالختالف جتنبها، يصعب إنسانية ظاهرة الصراع ويعد

 سلوكية مشكالت إىل يؤدي مما واالختالف التعارض حيدث فبالتفاعل املستمر، والتفاعل والنشاط بالديناميكية يتصف

 .املتاحة اخليارات يف الرغبة عن الناتج اهلدف صراع نتيجة عمله يف الفرد يواجهها

 وعلم واالقتصاد، واالجتماع، والسياسة، والرتبية، اإلدارة، علماء قبل من متزايدا   اهتماما   التنظيمي الصراع لقي وقد

 ظاهرة كما أصبحت الوقت، من الكثري يستهلك وإدارهتا الصراعات مع التعامل ألن املاضية، الفرتة خالل النفس

 .بالقليل ليس وقتا تأخذ اليت األمور من التنظيمي الصراع مع التعامل

 يف يتفاوتون أشخاص ففيها التنظيمي، الصراع تواجه كغريها الرتبوية املؤسسات أن إىل( 4880) الـخضور ويشري
 اليت املتبادلة، اإلنسانية التفاعالت من معقدة شبكة وتربطهم الفكرية، واجتاهاهتم وميوهلم، واستعداداهتم، قدراهتم،

 الصراع تعايش جند أن هذه املؤسسات بل دائم، بشكل االتفاق منهم نتوقع فال وأسباهبا، ومدهتا حدهتا يف ختتلف

 .أهدافها حتقيق يف إجيابا   يؤثر الصراع هذا مع اإلجيايب تعاملال على القدرة أن وجند يومي، بشكل التنظيمي

 :الدراسة مشكلة

 بني أو التدريس هيئة أعضاء بني سواء التنظيمي الصراع مستويات من كثريا   العايل التعليم قطاع يف املراقب يالحظ

 على واالجيابية السلبية وانعكاساته التنظيمي الصراع موضوع ألمهية ونظرا, وغريهم التدريس هيئة أعضاء من اإلداريني

 الصراع على الضوء إلقاء الباحث رأى فقد ,اجلامعة داخل اإلنتاجية كفاءهتم على يؤثر مما التدريس هيئة أعضاء أداء

 التدريس هيئة أعضاء بني الصراع إلثارة والسلبية االجيابية اآلثار على والتعرف فيصل امللك جامعة يف القائم التنظيمي

 ما: اآليت الرئيس التساؤل عن لإلجابة احلالية الدراسة سعت وحتديدا  , معها التعامل وكيفية إليه املؤدية األسباب وكذلك

 عنه ويتفرع, السعودية العربية اململكة يف فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء بني القائم التنظيمي الصراع طبيعة

 :اآلتية التساؤالت

: يف املتمثلة التنظيمي الصراع إدارة جبامعة امللك فيصل ألساليب التدريس هيئة أعضاء ممارسة درجة ما -4

 نظرهم؟ وجهة من(  أعلى ملستوى واإلحالة, اجملاملة,  التسوية, التجنب, السلطة استخدام, التعاون

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك فيصل  -2
ألساليب إدارة الصراع التنظيمي, تعزى للمتغريات: املؤهل العلمي)ماجستري, دكتوراه(, نوع 

 الكلية)علمي,أديب(, اجلنس)ذكر,أنثى(, والتفاعالت بينها؟
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 هيئة أعضاء يرها كما فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء بني التنظيمي الصراع أسباب ما -3

 التدريس؟

 :الدراسة أهمية

, نظرهم وجهة من التنظيمي الصراع إدارة ألساليب التدريس هيئة أعضاء ممارسة درجة عن الكشف الدراسة حتاول

 يتوقع حيث -التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت التنظيمية الصراعات - موضوعها خالل من الدراسة هذه أمهية وتتضح

 تأيت كما, التدريس هيئة أعضاء إدارة ألساليب راجعة تغذية لتعطي العايل التعليم مليدان مهمة نتائج تضيف أن

 .اجملتمع من واسع طيف يف تأثريها هلا  خنبة متثل اليت هبا املستهدفة من الفئة أمهيتها

 :الدراسة هدف

 :إىل الدراسة هدفت
 .معه التعامل وطرق وآثاره, التنظيمي الصراع مبفهوم التعريف -4

 .فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء بني التنظيمية الصراعات وآثار وأسباب أنواع على التعرف -2

 باختالف التنظيمي الصراع مع التعامل ألساليب التدريس هيئة أعضاء ممارسة اختالف عن الكشف -3

 .الكلية ونوع, العلمي واملؤهل, اجلنس: متغريات

 .فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء بني الصراع إلدارة مشرتكة آلية اقرتاح -1

 اإلجرائية التعريفات

 :إجرائية تعريفات بعّدة الدراسة هذه تتحدد

لعضو هيئة التدريس  حتدث اليت املنخفضة أو املرتفعة االنسجام وعدم االتفاق عدم حالة هو: التنظيمي الصراع
 ضمن التدريس اآلخرين هيئة أعضاء أحد أهداف عن وإجراءاته أهدافه فيه تتعارض موقف يف نفسه جيد عندما

 .العمل نطاق

الصراع  معاجلة يف اإلدارة أو التدريس هيئة عضو قبل من املستخدم اإلجراء: الصراع التنظيمي  إدارة أساليب
 .التنظيمي

 :الدراسة محددات

 السعودية العربية باململكة األحساء منطقة يف فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء على احلالية الدراسة اقتصرت

  .هـ4134/4132 الدراسي العام خالل
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 :السابقة والدراسات النظري األدب

 :النظري األدب

 أعضاء( بعض به يقوم الصراع بعض  العلماء أن يرى حيث,والنظريات الباحثني بتعدد التنظيمي الصراع تعريفات تتعدد

 اليت العملية أنه على آخرون ويعرفه(Robbins& Timothy,2007)بالتنظيم اآلخرين سلوك مع يتعارض بشكل التنظيم

 إىل آخرون ويذهبBarsky, (2000;  Rahim,2001)( عمله على سلبا يؤثر غريه بأن بالشعور شخص خالهلا من يبدأ

 خيلق مما أهدافه يعيق اآلخر الطرف أن أطرافها أحد يدرك عندما تبدأ أكثر أو طرفني بني اجتماعي تفاعل عملية انه

 ينهي قد معني سلوك إىل وبالتايل اآلخر الطرف ومقاصد, املوقف طبيعة تفسري إىل يقوده و باإلحباط شعورا   لديه

 (Jaffee, 2001; Hammock, & Richardson,1991 ).   الصراع

 على سلبا   ويؤثر,آخر طرف على للتأثري ما طرف من مقصود عمل: "يلي مبا التنظيمي الصراع مفهوم إمجال وميكن

 والوحدات العاملني لدى ينشأ إذ, مصاحله وخدمة أهدافه حتقيق ويعيق, الطرف ذلك قدرة على سلبا ويؤثر,آخر طرف

" ) األخرى اجلماعات هبا تقوم اليت واألعمال, أعماهلم إىل هبا ينظرون اليت الطرق يف تباين نتيجة املختلفة الفرعية

 ( .214 ص,2666,القريويت

 وإشراك, واإلجراءات والطرق, املسئوليات حتديد عدم: منها عدة وعوامل ألسباب يعود فهو بشرية مسة الصراع أن ومبا

 يف التنظيمي اهليكل طبيعة إىل, السلطة تفويض وعدم التنظيم مجود جانب إىل, العمل اجناز يف شخص من أكثر
 (. 4883,املغريب) املؤسسة

 Potential)الكامنة باملعارضة تبدأ رئيسة مراحل بأربع(Robbins,1992)حددها مراحل بعدة الصراع ومتثل

opposition ,)السلوك مرحلة تليها, والواقعي احلقيقي العارض حيدث حيث والتشخيص اإلدارك ويليها(behavior )

 كان ما إذا يظهر وفيها وتعد للصراع( out comes)النتائج مرحلة وأخريا, واضح بشكل الصراع فيها يظهر اليت

 .أم غري مناسب مناسبا   الصراع إدارة يف املستخدم األسلوب

, اهلدف صراع مها منطني يف ويقع( Intrapersonal)الشخصي  الصراع(:4893,عسكر) منها مستويات وللصراع

 األقسام بني كالصراع( Intergroup)اجملموعات بني والصراع(, Interpersonal)األفراد بني والصراع, الدور وصراع

 مجاعة إىل تنتمي إطراف بني حيدث( Horizontal)أفقي صراع إىل اجملموعات بني الصراع ويصنف. وغريها والكليات

 الصراع هو الصراع أنواع وأخر, خمتلفة تنظيمية مستويات إىل تنتمي أطراف بني ويقع( vertical)راسي وصراع, واحدة

 والصراع,  اجلامعات بني كالصراع النشاط ذات متارس مؤسسات بني وحيدث( ,Inter organizational)املؤسسات بني

 .تدرسها اليت التخصصات يف تتقاطع اليت الكليات بني

 وغري سلبية ظاهرة الصراع أن التقليدية النظرية أصحاب يرى حيث التنظيمي الصراع مفهوم حول النظريات وتتعدد

 الصراع أن السلوكي الفكر أصحاب يرى كما(. 2666,القريويت)املنظمة داخل املرحلة هلذه الوصول جتنب وجيب, مرحية

 الظروف ظل يف أهدافها خيدم الذي الصراع مستوى حتديد سوى اإلدارة على وما جتنبه ميكن وال للتنظيم ضروري أمر
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, فقط مقبوال   ليس معني ومبستوى أنه على للصراع التفاعلية النظرة أصحاب يرى حني يف(.  4881,املغريب)القائمة 

 (.2666,القريويت)استثارته على يعمل حيث للتنظيم ضروري وإمنا

 من الصراع اسرتاتيجيات لفهم والبد, أنواعها اختالف على املنظمات داخل الصراع إدارة إسرتاتيجيات تتعدد كما

 الصراعات إدارة يف وقتهم من% 26 نسبته ما املسئولون يقضي حيث, الصراع إدارة بنماذج يعرف ما إىل التطرق

 أساسيني عنصرين على النماذج أحد ويقوم (.Robbins,1992)منظماهتم  داخل هلا مناسبة حلول إجياد على والعمل

 وأساليب أمناط اإلدارة العمل هبا ملمارسة تستطيع التنظيمي الصراع إلدارة أساليب مخسة يظهر, والتشدد, التعاون: مها

 ( :4888,اللوزي) اآلتية اخلمسة األمناط تتضمن وهذه الصراع التنظيمي, تعاملها مع يف إدارية

 على اخلاصة مصلحته حيقق أن أحد األطراف حياول( متعاون غري – متشدد) : (Competing)التنافس  -

 يف اإلسرتاتيجية هذه استخدام ميكن حيث, واملركز السلطة خالل من اآلخر الطرف مصلحة حساب
 .التنظيمية الثقة مستوى تدين عند وكذلك, تغريات إحداث حالة يف أو, سريع قرار اختاذ يف الرغبة حاالت

 حىت اآلخر الطرف مصلحة حيقق أن أحد األطراف حياول( متعاون -متشدد غري: )Leniency))  التساهل -

 . أو رحبا   خسارة املوقف ويكون مصلحته، حساب على كان وإن

 حيث, الصراع عملية من االنسحاب به ويقصد(, متعاون غري – متشدد غري( : )avoiding) التجنب -

 والتشدد التعاون بني ترتاوح وهي خسارة املوقف ويكون, اآلخر الطرف ومصلحة مصلحته ما طرف يتجاهل

. 
 ويكون اآلخر، الطرف ومصلحة مصلحته حتقيق طرف حياول( متعاون - متشدد) : ( solidarity) التضامن -

 . ورحبا   رحبا   هنا املوقف

 من واحلزم التعاون أي الوسط، احلل هنا ويكون(  والتشدد التعاون متوسط( : )Compromising)  التسوية -

 ما وغالبا  وخسارة رحبا   املوقف ويكون جزء، يف واخلسارة جزء يف الربح حيقق منهما كل الطرفني، كال

 (.4888اللوزي) الصراع من مبكرة مرحلة يف يستخدم

 ص,2666القريويت،: ) وهي الفرد مستوى على الداخلي الصراع حلل االسرتاتيجيات من العديد هناك أن القريويت ويذكر
 (. 210_  211ص

 الصراع أطراف من ألحد حتقق ال بأهنا اإلسرتاتيجية هذه وتتميز:  الصراع أطراف مجيع فيها خيسر إسرتاتيجية -

 . حاهلا على للصراع احلقيقة األسباب وتبقي, احلقيقية أهدافه أو رغباته

 أطراف ألحد حتقق بأهنا اإلسرتاتيجية هذه وتتميز: آخر طرف فيها وخيسر طرف فيها يكسب إسرتاتيجية -

 املستقبل يف الصراع لتكرار احتمالية هنالك وكذلك اآلخرين، أهداف أو رغبات حساب على رغباته الصراع

 . حلها يتم مل الصراع جذور أن طاملا

 املشرتكة املصلحة منظور من الصراع حل يتم بأنه اإلسرتاتيجية هذه وتتمثل: اجلميع فيها يكسب إسرتاتيجية -

 غري شيئا   هناك بأن الصراع أطراف مجيع ويتعرف املشكالت معا ، مواجهة أسلوب تعتمد وكذلك ألطرافه،

 . إليه االنتباه يتعني سليم

 اليت التجنب إسرتاتيجية:  بـ تتمثل املنظمة مستوى على الصراع حلل اإلسرتاتيجيات من العديد القريويت حدد كما

 إىل تسعى اليت  التهدئة وإسرتاتيجية, احملدود والتفاعل, الصراع أطراف بني اجلسدي اإلمهال, والفصل أساليب تتضمن



311 
 

 استخدام وإسرتاتيجية, التوفيق أو التخفيف أسلوب خالل من املتصارعة األطراف عواطف هتدأ حىت الوقت كسب

 من الصراع، مصادر ومناقشة حتديد يتم حيث املواجهة وإسرتاتيجية, املؤسسة يف العليا السلطة تدخل خالل من  القوة

 (206_219 ص ،ص2666القريويت،) النظر وجهات تبادل خالل

 ويدفع, املطلوب احلد إىل منه سيقلل ذلك فان,  الصراع إدارة يف املناسب األسلوب استخدام على اإلدارة عملت فإذا

 كان إذا سيما.للعاملني اإلبداعية الطاقات حتفيز على سيعمل كما, التعاون إىل األفراد وبني اإلجناز إىل باملؤسسة

 السعوديني اجلامعات منسويب لشؤون املنظمة الالئحة حددت حيث باجلامعات التدريس هيئة أعضاء عن احلديث

 يف املتخذ( 1/0/4141) رقم العايل التعليم جملس بقرار الصادرة  حكمهم يف ومن التدريس هيئة أعضاء من
 الشريفني احلرمني خادم مبوافقة املتوج  هـ20/9/4141 بتاريخ املعقود العايل التعليم جمللس( السادسة) اجللسة

 هـ22/9/4149 تاريخ و42111/ ب/1 رقم الكرمي الربقي بالتوجيه العايل التعليم جملس ورئيس الوزراء جملس ورئيس
 : وهي, التدريس هيئة عضو وصفات مبهام واملتعلقة الثامنة مبادهتا.

 هو ما كل عن يرتفع وأن املرعية واآلداب السلوك وقواعد والتعليمات باألنظمة يلتزم وأن القومي واخللق األمانة    -4

 .الوظيفة بشرف خمل

 .ختصصه تطور يف العلمي نشاطه خالل من يسهم وأن ختصصه، جمال يف يستجد ما متابعة    -2

 العلمي والتفكري واملعرفة العلم حب فيهم ويثري ختصصه، جمال يف العلم إليه توصل ما أحدث لطالبه ينقل أن    -3

 .السليم

 مستوى على فيها عضوا يكون اليت واللجان اجملالس من غريه ويف القسم جملس أعمال يف بفعالية يشارك أن    -1

 .اجملتمع خدمة يف واجلامعة والكلية القسم أنشطة يف بفعالية يشارك كما واجلامعة، والكلية القسم

 جانب إىل التدريس هيئة ألعضاء تسند اليت املهام أهم من اجملتمع وخدمة العلمي والبحث التدريس مهام وتعد هذا

.والعمادات وغريها,  األقسام كرئاسة اجلامعي بعملهم املرتبطة اإلدارية املهام
1

وعليه فان ختفيف حدة الصراع  
هيئة التدريس ميهد الطريق لتحقيق أهداف اجلامعات, ويسهل الطريق أمام عضو هيئة التدريس لدى أعضاء 

 بالقيام باملهام والواجبات املسندة إليه على أكمل وجه.
 الدراسات السابقة :

وفيما , الدراسة موضوع يف سابقة دراسات على احلصول الباحث حاول الدراسة موضوع أوضح حول صورة لتكوين
 .الصلة ذات الدراسات أهم يلي

 الصراع مع األردن يف الرتبويني املشرفني تعامل أساليب" بعنوان( 2661)والضمور الطعاين دراسة أشارت -

, والتسوية,التعاون: التايل للرتتيب وفقا   الصراع إدارة يف األساليب مجيع املشرفني استخدام إىل التنظيمي

 تربويا مشرفا( 341) مشلت اليت الدراسة نتائج وبينت. السلطة استخدام وأخريا, والتجنب, واجملاملة ,واإلحالة

 .الصراع إدارة ألساليب املشرفني ملمارسة تبعا اإلقليم ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل

 القرار اختاذ على يؤثر الصراع إدارة منط هل" بعنوان( T. Kuhn &S.Poole,2005)وبول كوهن دراسة هدفت -

 جمموعة( 44) لدى اجلماعي القرار وفعالية اجلماعة صراع إدارة منط بني العالقة على التعرف إىل " اجلماعي

 اليت العمل جمموعات أن إىل الدراسة نتائج وأشارت األمريكية، املؤسسات أكرب من مؤسستني من عمل

                                                           
 http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Faculty_Affairs/Pages/Regulations.aspx انظر موقع جامعة الملك فيصل على الرابط  1
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 اليت العمل جمموعات من فاعلية أكثر قرارات اختاذ على قادرة كانت صراع إدارة يف متكامال   منطا   طورت

 يف ومعينا   ثابتا   منطا   تستخدم ال اليت العمل جمموعات من فاعلية وأكثر ، والتجنب املواجهة منط استخدمت
 .الصراع إدارة

 
 الصراع مع األردن يف الرتبويني املشرفني تعامل أساليب" بعنوان( 2661)والضمور الطعاين دراسة أشارت -

, والتسوية,التعاون: التايل للرتتيب وفقا   الصراع إدارة يف األساليب مجيع املشرفني استخدام إىل التنظيمي

 تربويا مشرفا( 341) مشلت اليت الدراسة نتائج وبينت. السلطة استخدام وأخريا, والتجنب, واجملاملة ,واإلحالة

 .الصراع إدارة ألساليب املشرفني ملمارسة تبعا اإلقليم ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل

 القرار اختاذ على يؤثر الصراع إدارة منط هل" بعنوان( T. Kuhn &S.Poole,2005)وبول كوهن دراسة هدفت -

 جمموعة( 44) لدى اجلماعي القرار وفعالية اجلماعة صراع إدارة منط بني العالقة على التعرف إىل " اجلماعي

 اليت العمل جمموعات أن إىل الدراسة نتائج وأشارت األمريكية، املؤسسات أكرب من مؤسستني من عمل

 اليت العمل جمموعات من فاعلية أكثر قرارات اختاذ على قادرة كانت صراع إدارة يف متكامال   منطا   طورت

 يف ومعينا   ثابتا   منطا   تستخدم ال اليت العمل جمموعات من فاعلية وأكثر ، والتجنب املواجهة منط استخدمت
 .الصراع إدارة

 من هل ، والقادة املديرون: "عنواهنا األمريكية املتحدة الواليات يف( Zaleznik,2004)زالزنك دراسة جاءت -

 بني النظر وجهات يف اختالف ووجد والقادة املديرين قبل من املستخدمة النماذج لفحص" ؟ اختالف

 القيادة حتقيق إىل املديرون سعي بينما األهداف، حنو الشخصية النظر وجهات القادة يتبىن حيث الفئتني،

 و الكبرية، البريوقراطية املنظمات يف تصلح ال اليت(  الفردية)  الشخصية بالقيادة يهتمون وال اجلماعية
 التعاونية الثقافة وجود عدم حال يف وأنه متميزين، ومديرين قادة إىل حباجة اإلدارة أن إىل الدراسة أشارت

 .التطور املنظمة على يصعب

 التنظيمي الصراع أساليب على التعرف إىل" التنظيمي الصراع إدارة"بعنوان( 2663) حرمي دراسة هدفت -

 يف الفروق كانت إذا وما تطبيقا األكثر األساليب أي وحتديد األردن، يف التجارية املصارف يف املستخدمة
 اخلربة، وسنوات والعمر، العلمي، املؤهل الوظيفي، املستوى ملتغريات تعزى الصراع أساليب تطبيق مدى

: بالرتتيب اآلتية الصراع إدارة أساليب استخدام إىل الدراسة عينة ميل إىل الدراسة نتائج وأشارت. واجلنس

 األساليب تطبيق مدى يف فروق وجود عدم بينت كما. والتنازل والتهرب واإلجبار، املساومة، التعاون،

 .الدميغرافية ملتغريات يتعز  أعاله املذكورة

 التنظيمية واحلالة اجلنس دور بني العالقة الختبار اسرتاليا جنوب يف(. Brewer , 2002)بريوير دراسة هدفت -

 وبينت فردا ،449 من عينة الدراسة ومشلت متشاهبة، منظمات ثالث يف واإلناث للذكور الصراع إدارة وسلوك

 يف مسيطرا   دورا   للذكور أن وجد بينما للصراع، التجنب منوذج يف أعلى درجة سجل اإلناث دور أن الدراسة
 كان بينما ، الصراع وتفادي الطاعة يف مهما   دورا   الدنيا لإلدارة الدراسة وسجلت الصراع، إدارة منوذج

 .الصراع احتواء منوذج يف مهم دور العليا لإلدارة
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 تطبيقية دراسة: التنظيمي الصراع على وأثره الشخصي الصراع إدارة" بعنوان( 2664) رمضان دراسة وبينت -

 واجلماعة، الفرد مستوى على تطبق الصراع إلدارة أساليب هناك أن إىل"  دمشق جامعة يف العاملني على

 .دمشق جامعة كليات بني متباينة األساليب هذه أن وتبني

 بني مقارنة حتليلية دراسة: التدريس هيئة أعضاء بني العمل نزاعات إدارة" بعنوان(2666)صادق دراسة آما -

 هيئة أعضاء بني العمل نزاعات آثار إىل التعرف إىل فهدفت, املتحدة العربية واإلمارات قطر جامعيت

 الدراسة بيانات جلمع املقابلة أسلوب اعتمدت اليت الدراسة ووجدت, إدارته يف املستخدمة والطرق التدريس

 هيئة أعضاء بني انتشارا النزاعات أنواع أكثر أن اجلامعتني يف كليات مخس ومشلت,  الدراسة عينة أفراد من

 .الشخصيات تضارب هو أسباهبا أهم وان, الفردية الصراعات هي التدريس

 منظمتني، يف للموظفني املفضلة الصراع أمناط على التعرف إىل( Hammond,1999) هاموند دراسة هدفت -

 األوىل املرتبة احتل التكاملي النمط أن إىل الدراسة وتوصلت. املتحدة الواليات يف واحدة جامعة يف وللطلبة

 يف اجلنس إىل تعزى معنوية فروق وجود عدم الدراسة بينت كما اإللزامي، النمط وتاله الصراع إدارة يف
 . الصراع إدارة اسرتاتيجيات استخدام

 الدوائر يف املرؤوسني آراء على التعرف إىل فهدفت"  الصراع إدارة"  بعنوان( 4880) القرعان دراسة أما -

 بني إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى معرفة إىل هدفت كما. األردن مشال حمافظات يف احلكومية

 أن إىل الدراسة وتوصلت. الدراسة جملتمع الشخصية الصفات إىل تعزى املتوقعة ونتائجها الصراع أساليب

 حسب على مرتبة استخداما األساليب أكثر وأن نسبيا، عال   الصراع ألساليب املديرين استخدام مدى

 محل املبحوثني آراء أن وجد وقد. والتنافس والتسوية، والتجنب، والتعاون، ،(التنازل)اجملاملة: هي األمهية

 . الشخصية املتغريات باختالف ختتلف مديروهم يستخدمها اليت الصراع أساليب

 منهج الدراسية :

الدراسة واألسئلة اليت حاولت اإلجابة عليها مت استخدام املنهج التحليلي الوصفي الذي ال يقف يف ضوء أهداف هذه 
عند حد مجع املعلومات ووصف الواقع كيفا أو يوضح الظاهرة وخصائصها كمًّا وإمنا يعمد إىل حتليل البيانات والكشف 

اجات تعمل على تطوير الواقع) عن العالقة بني أبعادها املختلفة ألجل تفسريها والوصول إىل استنت
،  حيث تعتمد نتائج البحث وتوصياته على منهج الدراسة ومناسبتها 4889( )عبيدات وآخرون490،ص2663العساف،

 .(11،ص2663لطبيعة الدراسة ) العساف،

 واإلجراءات الطريقة

 :وعينتها الدراسة مجتمع

 هـ4134/4132 الدراسي العام خالل  فيصل امللك جامعة يف التدريس هيئة أعضاء مجيع من الدراسة جمتمع تكون
 على الدراسة عينة واشتملت. أكادمييا   قسما  (91) تضم كلية 40 على موزعني تدريس هيئة عضو( 4318)وعددهم

, استبانة( 431) اسرتجاع مت حيث, الدراسة جمتمع من%( 46941) ونسبة التدريس هيئة أعضاء من( 416)



311 
 

 من%( 9988)بنسبة, استبانة( 421) الصاحلة االستبانات عدد ليبقى, بياناهتا اكتمال لعدم استبانة( 44)واستبعاد

 .العلمي املؤهل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع( 4) اجلدول ويبني, الدراسة جمتمع

 العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع( 1) رقم جدول

 % النسبة العدد المؤهل

 90.32 112 دكتوراه

 9.68 12 ماجستري

 100 124 الكلي

%(, بينما ميثل محلة  90.32( أن محلة الدكتوراه من أفراد عينة الدراسة ميثلون الغالبية بنسبة)1ويظهر اجلدول )
 ( من أفراد عينة الدراسة.9.68%املاجستري ما نسبته)

 .الوظيفة حسب الدراسة عينة أفراد توزع(  2)  اجلدول يبني كما
 الكلية حسب الدراسة عينة أفراد توزيع ( 2) رقم جدول

 %النسبة  العدد الوظيفة

 28.23 35 كليات علمية

 71.77 89 كليات أدبية

 100 124 اجملموع

 
( أن هناك تقاربا  يف النسب بني أفراد عينة الدراسة حسب نوع الكلية, حيث متثل الكليات 2ويظهر اجلدول)

%( من اجملموع  28.23%( من أفراد عينة الدراسة,بينما ميثل أفراد عينة الدراسة من الكليات العلمية ) 71.77األدبية)
 الكلي.

 ( توزع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس3كما يبني اجلدول )
 الموهوبين تربية مجال في الخبرة سنوات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع( 3)  رقم جدول

 %النسبة  العدد سنوات الخبرة

 50.0 62 ذكور

 50.0 62 إناث

 100 124 الكلي

 
%( من اجملموع الكلي,  50( أن عينة أعضاء هيئة التدريس الذكور ميثلون  نصف أفراد العينة الكلية )3ويبني اجلدول)

 %(. 50وان نسبة متثيل اإلناث يف عينة الدراسة تساوي كذلك )
 :الدراسة أداة
 بيانات حيوي األول جزأين من تتكون  أداة تطوير مت, الدراسة عينة أفراد من البيانات على احلصول أجل من

 ليكرت مقياس وفق العبارات من جمموعة على حيتوي والثاين, الدراسة متغريات لتحديد املستحبني عن عامة ومعلومات

 ادر الصراع.وسؤال مفتوح يتعلق مبص, الصراع إدارة تتعلق أساليب حماور بستة  تتعلق مخاسي
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 :األداة تصميم

 التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة أفراد آراء الستطالع استبانة بإعداد الباحث قام الدراسة أهداف لتحقيق

 :خالل من وذلك فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء بني القائم التنظيمي الصراع طبيعة حول

 .السعودية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء بعمل املتعلقة واجملاالت املفاهيم دارسة -

 التدريس هيئة ألعضاء املختلفة واألعمال باملهام املتعلقة واملراجع والدراسات األدبيات من العديد على االطالع -

 .الرتبوية املؤسسات يف للعاملني التنظيمي بالصراع املتعلقة الدراسات وكذلك

 الصراع وإحالة, والتعاون, التسوية أسلوب: هي رئيسة حماور ستة تضمنت عبارة( 31) من مكّونة أداة إعداد مت حيث

 مخاسي تدرج وفق اإلستبانة عبارات عن اإلجابة وكانت. السلطة واستخدام, والتجنب, واجملاملة,  أعلى ملستوى

 وقد جدا   قليلة, قليلة, كبرية، متوسطة جدا ، كبرية بدرجة فقرة كل ملضمون التدريس هيئة أعضاء ممارسة لدرجة

 العينة، أفراد استجابات على وللحكم. التوايل على( 4 ،2 ،3, 1،1)هي رقمية أوزانا   التقديرات هذه أعطيت

 أساس على, منخفض, متوسط, مرتفع: يلي ملا وفق ا األداة مقياس لدرجة احلسايب للمتوسط الفئوية احلدود اعتمدت

 ( 1) اجلدول يف كما(3)هو للمتوسطات احلسايب الوسط أن

 األداة مقياس لدرجة احلسايب للمتوسط الفئوية احلدود(  4) رقم جدول

 درجة الممارسة الدرجة م

 منخفضة 2.49 – 1 1

 متوسطة 3.49 – 2.50 2

 مرتفعة 5 – 3.50 3

 
 : األداة صدق

 جمال يف واالختصاص اخلربة ذوى من حمكما،( 24) احملكمني من جمموعة باختيار الباحث قام األداة صدق من للتأكد

 حيث من ومالحظاهتم وأفكارهم آرائهم من لالستفادة السعودية، اجلامعات من التعليمية واإلدارة, والتخطيط اإلدارة

فيه , ويف  صنفت الذي للمحور فقرة كل انتماء ودرجة لغويا، بنائها وسالمة ودقة, وصياغتها الفقرات مالءمة درجة
 بعض أضيفت كما الفقرات بعضُ  وحذفت منها بعض وُدِمج   الفقرات بعض صياغة أعيدت احملكمني مالحظات ضوء

 قبل من الفقرات تعديل مت فقرة( 38) األولية األداة يف الفقرات بلغت وقد احملكمني، رأي على بناء األخرى الفقرات

 على موزعة فقرة(  31)  حمور لكل وانتمائها صحتها على احملكمون أمجع اليت الفقرات جمموع بلغ حيث احملكمني،

 .عدمها من العبارة صالحية على للحكم معيارا   احملكمني آراء من%( 91) نسبة اعتربت حيث, حماور ستة

 : األداة ثبات

 وبفاصل مرتني وبتطبيقها ,استطالعية من خارج عينة الدراسة عينة أخذ إىل الباحث عمد األداة ثبات من وللتأكد

 ارتباط معامل وكذلك الفا، كرونباخ باستخدام األداة ثبات حساب ومت والثاين األول التطبيق بني أسبوعان مدته زمين

  حساب مت كما ،(6980) ككل ولألداة ،(6984-6981) احملاور بني التجانس ثبات معامالت تراوحت حيث بريسون،

 ولألداة( 6908 – 6911) احملاور بني االرتباط معامالت قيم تراوحت حيث التطبيقني، نتائج بني بريسون ارتباط معامل

 ( .1) اجلدول يوضحه كما فقراهتا وجتانس األداة ثبات على كافية القيمة هذه أن يؤكد مما ،(6912) ككل
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 ألفا كرونباخ معادلة باستخدام التجانس ثبات وحساب( االستقرار ثبات) بيرسون ارتباط معامل(  5)  جدول

 المحور الرقم
عدد 

 الفقرات

معامل كرونباخ 
الفا )ثبات 

 التجانس(

معامل بيرسون 
 ثبات االستقرار

 0.75 0.92 6 التسوية 1

 0.73 0.91 6 التعاون 2

 0.96 0.94. 5 إحالة  الصراع ملستوى أعلى 3

 0.70 0.90 6 اجملاملة 4

 0.71 0.93 6 التجنب 5

 0.72 0.94 6 استخدام السلطة 6

األداة الكلية أساليب إدارة درجة الفاعلية على 
 الصراع

35 0.96 0.72 

 الدراسة إجراءات

 حتديد مت, األداة فاعلية لدرجة التجانس االستقرار ثبات معامالت وحساب, النهائية بصورهتا األداة إعداد مت أن بعد

 العودة مث التدريس، هيئة أعضاء على مباشرة األداة توزيع الزمالء من عدد مع بالتعاون مت كما وعينتها، الدراسة جمتمع

 .الالزمة التوصيات ووضع النتائج تفسري مث جلمعها األداة توزيع على أسبوعني مرور بعد امليدان إىل أخرى مره

 الدراسة متغيرات

 :اآلتية املتغريات الدراسة هذه تتناول
 :يلي ما وذلك التدريس هيئة أعضاء من الدراسة ألفراد عامة بيانات تناولت وقد: املستقلة املتغريات

 (.ماجستري, دكتوراه) فئتان وله العلمي املؤهل .4

 (.أدبية,  علمية)  فئتان وهلا الكلية نوع .2

 (.أنثى,  ذكر) فئتان وله اجلنس .3

 : ويشمل التابع المتغير

 ممارسة درجة حنو السعودية العربية اململكة يف فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء من الدراسة أفراد تقديرات

 .الصراع التنظيمي  إدارة أساليب
 
 
 



311 
 

 :اإلحصائية األساليب

 إىل باإلضافة املئوية مت استخدام حتليل التباين املتعدد, واستخدام املتوسطات احلسابية, واالحنرافات املعيارية, والنسب

 .الدراسة نتائج إىل للوصول spss اإلحصائية الرزم برنامج خالل من ألفا كرونباخ الثبات معامل

 :الدراسة نتائج

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل ألساليب إدارة الصراع  :األول بالسؤال المتعلقة النتائج
التنظيمي املتمثلة يف: التعاون, استخدام السلطة, التجنب, اجملاملة, التسوية, واإلحالة ملستوى أعلى ( من وجهة 

 نظرهم؟

 ويبني, الدراسة أداة حماور من حمور لكل املعياري واالحنراف احلسابية املتوسطات حساب مت السؤال، هذا عن ولإلجابة

 .الدراسة أداة مبحاور املتعلقة املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات( 0) اجلدول

 التعامل أساليب لمحاور هيئة أعضاء ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط( 6) رقم جدول

 ممارستها درجة حسب تنازليا   مرتبة التنظيمي الصراع مع

 عدد الفقرات العدد األساليب م
الوسط 
 احلسايب

درجة 
 املمارسة

 متوسطة 3.19 6 124 التسوية 1
 متوسطة 3.18 6 124 استخدام السلطة 2
 متوسطة 3.06 6 124 التعاون 3
 متوسطة 3.06 6 124 التجنب 4
 متوسطة 2.87 6 124 اجملاملة 5
 إحالة  الصراع ملستوى أعلى 6

124 
5 

2.68 
 

 متوسطة

 متوسطة 3.01 35 124 الكلي 

 
 املرتبة على حصل حيث التدريس هيئة أعضاء قبل من استخداما   األكثر هو التسوية أسلوب أن( 0) اجلدول يبني

 أسلوب مث(, 3949) ومبتوسط السلطة استخدام أسلوب يليه(, 3948) مقداره حسايب مبتوسط األساليب بني من األوىل

 جاء األخرية املرتبة ويف(, 2991) مقداره حسايب مبتوسط اجملاملة أسلوب مث(, 3960)حسايب مبتوسط والتجنب التعاون

( 0) اجلدول كما يبني(. 2909) احلسابية املتوسطات اقل على وحصل" أعلى لمستوى الصراع  إحالة"  أسلوب

 مت كما(. 3964)مقداره حسايب ومتوسط متوسطة ممارسة  بدرجة كان التدريس هيئة أعضاء ملمارسة العام املتوسط أن
( 1) اجلدول ويبني, املختلفة الدراسة حماور يف الفقرات من فقرة لكل املعياري واالحنراف احلسابية املتوسطات حساب

 .التسوية أسلوب :األول احملور بفقرات املتعلقة املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
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 كل لمضمون التدريس هيئة أعضاء ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط( 7)رقم  جدول

 ممارستها درجة حسب تنازليا   مرتبة التنظيمي الصراع مع للتعامل التسوية أسلوب فقرات من فقرة

الوسط  الفقرات م
الحسا

 بي

انحراف 
 معياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1.30376 3.65 اقرتاح حلول تتضمن وجهات نظر اآلخرين 1
 مرتفعة 1.15597 3.62 احبث عن حلول وآراء وسيطة حلل اخلالفات 2
 متوسطة 1.29436 3.36 أوافق على إشراك وسيط حلل تعقد املشكلة 3
 متوسطة 1.35487 2.99 معرفيت باخلطأ تساعدين على جتاوزه 4
 متوسطة 1.17888 2.82 أوازن بني املصاحل للوصول إىل االتفاق مع الطرف األخر 5
 متوسطة 1.26771 2.67 أتنازل عن بعض املطالب تسهيال  للوصل إىل حل وسط 6

 متوسطة  3.19 الكلي 

 
فقط من  فقرتني وان, متوسطة ممارسة درجة يقابل وهو( 3948)يساوي للمحور العام املتوسط أن( 1) اجلدول يبني

 تراوحت وقد, متوسطة ممارسة درجة على فقرات( 1) حصلت بينما, مرتفعة ممارسة درجة على حصلت احملور فقرات

 (.2901 – 3901)بني  املتوسطات

 ويظهر, التعاون أسلوب: الثاين احملور فقرات من فقرة املعياري واالحنراف احلسابية املتوسطات حساب مت كما

 .النتائج تلك( 9)اجلدول

 كل لمضمون التدريس هيئة أعضاء ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط(8) رقم جدول

 ممارستها درجة حسب تنازليا   مرتبة التنظيمي الصراع مع للتعامل التعاون أسلوب فقرات من فقرة

الوسط  الفقرات م
 الحسابي

انحراف 
 معياري

درجة 
 الممارسة

وجهات النظر مع الطرف اآلخر إلجياد حل مرض أتبادل  1
 ألي موقف مشكلة

 متوسطة 1.65359 3.26

 متوسطة 1.09882 3.21 أتقبل وأنفتح على الطرف اآلخر للوصول إىل حل مرض 2
 متوسطة 1.28296 3.20 أناقش موضوع الصراع مع الطرف األخر بشكل مباشر 3
 متوسطة 1.34733 3.08 احلوارأشجع األطراف األخرى على سياسة مرونة  4
 متوسطة 1.34733 3.08 أهيئ املناخ املالئم حلل الصراع مع الطرف األخر 5
 متوسطة 1.32316 2.53 أسعى إلجياد قرار مجاعي حول موضوع املشكلة 6
 متوسطة  3.06 الكلي 
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 احملور فقرات مجيع وان, متوسطة ممارسة درجة يقابل وهو( 3960)يساوي للمحور العام املتوسط أن( 9) اجلدول يبني

 (.2913 – 3920) بني املتوسطات تراوحت وقد, متوسطة ممارسة درجة على حصلت

, أعلى ملستوى الصراع  إحالة: الثالث احملور فقرات من فقرة املعياري واالحنراف احلسابية املتوسطات حساب مت كما

 .النتائج تلك( 8) اجلدول ويظهر

 كل لمضمون التدريس هيئة أعضاء ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية ( األوساط9جدول رقم )

 درجة حسب تنازليا   مرتبة التنظيمي الصراع مع للتعامل أعلى لمستوى الصراع  إحالة أسلوب فقرات من فقرة

 ممارستها

 الفقرات م
الوسط 

 الحسابي

انحراف 
 معياري

درجة 
 الممارسة

إدارة اجلامعة عدم التهاون مع أطلب من املسئولني يف  1
غري املتعاونني  لتحقيق األهداف املشرتكة يف الكلية 

 /القسم.

 متوسطة 1.21269 2.97

أحيل املشكلة إىل املسئولني يف إدارة اجلامعة إذا مل تكف  2
 الصالحيات املطلوبة حللها

 متوسطة 1.37535 2.96

 متوسطة 1.17888 2.82 اجلامعةأتابع موضوع الصراع مع املسئولني يف إدارة  3
أطلب من املسئولني يف إدارة اجلامعة اختاذ قرارات حلل  4

 مشكليت يف امليدان
 متوسطة 1.43007 2.58

إذا ما تشدد أحد األطراف وأظهر عدم التعاون أرفع أي  5
 موقف مشكل للمسئولني

 منخفضة 1.16357 2.06

 الكلي 
2.68 

 
 متوسطة 

 
 احملور الفقرات معظم وأن, متوسطة ممارسة درجة يقابل وهو( 2909)يساوي للمحور العام املتوسط أن( 8) اجلدول يبني

 واحدة فقرة حصلت حني يف(. 2960 – 2981) بني املتوسطات تراوحت وقد, متوسطة ممارسة درجة على حصلت قد

 أرفع التعاون عدم وأظهر األطراف أحد تشدد ما إذا" وهي( 2960) منخفضة درجة يقابل حسايب متوسط على فقط

 "للمسئولني مشكل موقف أي

 اجلدول ويظهر, اجملاملة أسلوب: الرابع احملور فقرات من فقرة املعياري واالحنراف احلسابية املتوسطات حساب مت كما

 .النتائج تلك( 46)
 
 
 
 
 



311 
 

 كل لمضمون التدريس هيئة أعضاء ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية ( األوساط11جدول رقم )

 ممارستها درجة حسب تنازليا   مرتبة التنظيمي الصراع مع للتعامل المجاملة أسلوب فقرات من فقرة

 الفقرات م
الوسط 

 الحسابي

انحراف 
 معياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1.24521 3.62 أستعمل اللطف والدبلوماسية إلهناء قضايا خمتلف عليها 1
الزمالء اآلخرين برغم من عدم أوافق على وجهات نظر  2

 اقتناعي هبا.
 متوسطة 1.16670 3.16

أحرص على قلة  إظهار الغضب أمام الزمالء حفاظا   3
 على العالقات الطيبة معهم

 متوسطة 1.25482 2.80

 متوسطة 1.25345 2.60 أهتم برغبات اآلخرين لتكون موضع التقدير 4
مواضيع االتفاق وأمهل أركز يف لقاءايت مع الزمالء على  5

 مواضيع االختالف
 متوسطة 1.09044 2.57

 منخفضة 1.22689 2.44 أحرص على مراعاة شعور الزمالء وجتنب إحراجهم 6

 متوسطة  2.87 الكلي 
 

 الفقرات معظم وأن, متوسطة ممارسة درجة يقابل وهو( 2991)يساوي للمحور العام املتوسط أن( 46) اجلدول يبني

 فقرة حصلت حني يف(. 2911 – 3902) بني املتوسطات تراوحت وقد, متوسطة ممارسة درجة على حصلت قد احملور

 خمتلف قضايا إلهناء والدبلوماسية اللطف أستعمل " وهي مرتفعة ممارسة درجة يقابل حسايب متوسط على فقط واحدة

 على أحرص" وهي( 2911) منخفضة ممارسة درجة يقابل حسايب متوسط على واحدة فقرة حصلت كما",  عليها

 " إحراجهم وجتنب الزمالء شعور مراعاة

 اجلدول ويظهر, التجنب أسلوب: اخلامس احملور فقرات من فقرة املعياري واالحنراف احلسابية املتوسطات حساب ومت

 .النتائج تلك( 44)

 فقرة كل لمضمون التدريس هيئة أعضاء ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية ( األوساط11جدول )

 ممارستها درجة حسب تنازليا   مرتبة التنظيمي الصراع مع للتعامل التجنب أسلوب فقرات من

 الفقرات م
الوسط 

 الحسابي

انحراف 
 معياري

درجة 
 الممارسة

أحتفظ لنفسي خبالفايت مع الزمالء لتجنب املشاعر  1
 السلبية

 مرتفعة 1.14110 3.51

 متوسطة 1.27853 3.45 أواجه قضايا اخلالفأنسحب عندما  2
 متوسطة 1.20842 3.20 أبتعد عن املوضوعات اليت تسبب املشكالت 3
 متوسطة 1.30092 2.98 أجتاهل أي موضوع يغضب اآلخرين 4
 متوسطة 1.34515 2.62 أتفادى كل موقف يقود إىل جدل ونقاش غري جمد 5
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املشكلة أتغاضى عن أسباب الصراعات واملواقف  6
 بعض الوقت لتهدئة املوقف

 متوسطة 1.26299 2.62

 متوسطة  3.06 الكلي 

 احملور الفقرات معظم وأن, متوسطة ممارسة درجة يقابل وهو( 3960) بلغ للمحور العام املتوسط أن( 44) اجلدول يظهر

 واحدة فقرة حصلت حني يف(. 2902 – 3914) بني املتوسطات تراوحت وقد, متوسطة ممارسة درجة على حصلت قد

 املشاعر لتجنب الزمالء مع خبالفايت لنفسي أحتفظ" وهي مرتفعة ممارسة درجة يقابل حسايب متوسط على فقط

 ".السلبية

 ويظهر, السلطة استخدام أسلوب: السادس احملور فقرات من فقرة املعياري واالحنراف احلسابية املتوسطات حساب ومت

 .النتائج تلك( 42) اجلدول
 كل لمضمون التدريس هيئة أعضاء ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية ( األوساط12جدول رقم )

 ممارستها درجة حسب تنازليا   مرتبة التنظيمي الصراع مع للتعامل السلطة استخدام أسلوب فقرات من فقرة
الوسط  الفقرات م

 الحسابي

انحراف 
 معياري

 درجة الممارسة

 مرتفعة 1.14110 3.52 رأيي بلغة مباشرة وقوية إلصدار حكمأعرب عن  1
 متوسطة 1.26299 3.45 استعمل الشدة واحلزم لتحقيق أهداف العمل 2
 متوسطة 1.20842 3.30 أنتقد الزمالء الذين ال يؤدون متطلبات عملهم 3
 متوسطة 1.16670 3.26 أمارس صالحيايت إلهناء الصراع 4
منطقيا  حلثه على تقدمي أوضح موقفي للزميل  5

 2.98 تنازالت يف جمال العمل
1.34515 

 متوسطة

اهتم بنفسي على حساب االهتمام حباجات الزمالء  6
 2.61 اآلخرين

1.27853 
 متوسطة

 متوسطة  3.19 الكلي 

 احملور الفقرات معظم وان, متوسطة ممارسة درجة يقابل وهو( 3948) بلغ للمحور العام املتوسط أن( 42) اجلدول يظهر

 واحدة فقرة حصلت حني يف(. 2904 – 3912) بني املتوسطات تراوحت وقد, متوسطة ممارسة درجة على حصلت قد

 ". حكم إلصدار وقوية مباشرة بلغة رأيي عن أعرب" وهي مرتفعة ممارسة درجة يقابل حسايب متوسط على فقط

 :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج

داللة إحصائية يف درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك فيصل ألساليب إدارة هل هناك فروق ذات 
الصراع التنظيمي, تعزى للمتغريات: املؤهل العلمي) ماجستري , دكتوراه(, نوع الكلية)علمي,أديب(, اجلنس)ذكر,أنثى(, 

( تللك 43( ويبني اجلدول ) 2*2*2املتعدد )والتفاعالت بينهم؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام حتليل التباين 
 النتائج
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نتائج تحليل التباين المتعدد لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل ألساليب  13جدول 
 إدارة الصراع التنظيمي

مجموع  المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مالحظات الداللة Fقيمة 

 0.05دالة عند مستوى  0.015 6.138 369.501 1 369.501 اجلنس

 غري دالة 0.063 3.529 212.445 1 212.445 نوع الكلية

 0.05دالة عند مستوى  0.050 3.844 231.410 1 231.410 املؤهل

 0.01دالة عند مستوى  0.14 6.268 377.279 1 377.279 املؤهل× اجلنس 

    60.194 119 7163.101 اخلطأ

     123 797736.00 الكلي

( ملتغري املؤهل العلمي يف α=0.05( وجود اثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية )13يبني اجلدول ) 
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس ألساليب إدارة الصراع التنظيمي, ولتحديد لصاحل أي من املؤهالت العلمية , مت 

(, على 80.04منهما, وتبني أن املتوسط احلسايب كان لصاحل ملستوى الدكتوراه )حساب املتوسطات احلسابية لكل 
 (.77.83حساب مستوى املاجستري)

( ملتغري اجلنس يف درجة α=0.05( وجود اثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية )13كما يبني اجلدول)
, حيث تبني من حساب املتوسط احلسايب أن الفرق كان ممارسة أعضاء هيئة التدريس ألساليب إدارة الصراع التنظيمي

(.وينب اجلدول 79.09( على حساب أعضاء هيئة التدريس من اإلناث)80.54لصاحل أعضاء هيئة التدريس من الذكور)
( ملتغري الكلية يف درجة ممارسة أعضاء α=0.05السابق عدم وجود اثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية )

 التدريس ألساليب إدارة الصراع التنظيمي. هيئة

وفيما يتعلق بالتفاعالت الثنائية والثالثية الناجتة عن متغريات: اجلنس, واملؤهل العلمي, ونوع الكلية, مل يكن هناك اثر 
ذي داللة إحصائية ,سوى  تلك التفاعالت الناجتة عن متغري اجلنس مع  متغري املؤهل  عند مستوى داللة 

(α=)0.01الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج: 

 التدريس ؟ هيئة أعضاء يرها كما فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء بني التنظيمي الصراع أسباب ما

 آمل: الدراسة وهو بأداة امللحق التايل املفتوح بالسؤال املتعلقة البيانات حتليل خالل من السؤال هذا عن اإلجابة مت

 التدريس هيئة أعضاء بين التنظيمي الصراع تسبب أنها تعتقد التي اآلتية األسباب من أكثر أو واحدة اختيار

 :هيبالنسبة إليك و  األهمية حسب وترتيبها فيصل الملك بجامعة

 منط, القرار باختاذ املشاركة واإلدارة التدريس هيئة أعضاء بني, املعلومات تبادل: وتشمل املعلومات وتبادل االتصال -

 .اخلطاب
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 العمل ،والرتقية املكافآت نظام وضوح, األدوار غموض ،الكلية حجم زيادة: ويشمل للجامعة التنظيمي اهليكل -

 .والكليات األقسام يف والتجديد التغيري كثرة, اجملموعات ضمن

 بني التنافس, املهام أداء على والقدرة الرغبة عدم, الشخصية طبيعة: وتشمل التدريس هيئة لعضو الشخصية املتغريات -

 .التدريس هيئة أعضاء

 .االجتماعية االرتباطات, التدريس هيئة أعضاء بعض عند املهام تركز, املسؤوليات كثرة: ويشمل العمل ضغوط -

 والثالث(, 3) على والثاين(, 1) الدرجة على األول الرتتيب حيصل حبيث رباعي سلم وفق األسباب أمهية رتبت حيث

وجمموع قيم التكرارات )حاصل ضرب التكرار بالقيمة الرقمية , التكرارات حتديد مت مث(, 4) على والرابع(, 2) على
 الصراع أسباب حول التدريس هيئة أعضاء آراء( 41) اجلدول املقابلة له, وكذلك النسب املئوية لكل منها, ويبني

 .فيصل امللك جامعة يف التنظيمي

 فيصل الملك جامعة في التنظيمي الصراع أسباب حول التدريس هيئة أعضاء ( آراء 14جدول رقم )
مجموع  التكرارات السبب المقترح للصراع م

قيم 
 التكرارات

النسبة 
 1 2 3 4 المئوية

 28.09 416 16 24 36 65 املتغريات الشخصية لعضو هيئة التدريس 4
 24.57 364 21 38 40 42 اهليكل التنظيمي للجامعة 2
 24.04 356 29 25 42 45 االتصال وتبادل املعلومات 3

 23.3 345 23 42 43 33 ضغوط العمل 1

 100 1481 الكلي

 تقدر مئوية بنسبة التنظيمي للصراع احملركة األسباب مقدمة يف كانت الشخصية املتغريات أن( 41) اجلدول من يالحظ

 االتصاالت وحلت%( ,21911)قدرها بنسبة الثانية املرتبة يف للجامعة التنظيمي اهليكل جاء كما%( ,29968) بـ

 كمسبب العمل ضغوط ت جاء واألخرية الرابعة املرتبة ويف%(, 21961)قدرها بنسبة الثالثة املرتبة يف املعلومات وتبادل

 %(.23936)قدرها وبنسبة التنظيمي للصراع

 :والتوصيات النتائج مناقشة

 التنظيمي الصراع فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء إدارة أساليب على التعرف إىل احلالية الدراسة هدفت

 اإلجابة خالل ومن .أعلى إىل الصراع وإحالة, والتجنب, السلطة واستخدام,  واجملاملة, والتسوية, التعاون: يف واملتمثلة

 :يلي ما تبني الدراسة أسئلة عن

التدريس جبامعة امللك فيصل ألساليب إدارة  هيئة أعضاء ممارسة درجة ما: األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة
 من(  أعلى ملستوى الصراع التنظيمي املتمثلة يف: التعاون, استخدام السلطة, التجنب, واجملاملة,  التسوية, واإلحالة

 نظرهم؟ وجهة
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 ألساليب فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة ألعضاء متوسطة ممارسة درجة إىل( 0) اجلدول يف الواردة البيانات تشري

 كما, الصراع مع للتعامل الدرجة بذات تصلح  الصراع إلدارة الستة املقرتحة األساليب أن يعين الصراع, مما مع التعامل

 أن النتيجة هذه وتعكس. املواقف لكل يصلح واحد أسلوب عدم وجود أيضا ينعي كما, التدريس هيئة أعضاء يرى

 طريقة غري استخدام منهم تتطلب حبيث الصراع من متعددة أنواعا يواجهون فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء

 مييل حيث(, 3948) وبدرجة الصراع إدارة يف األوىل املرتبة على التسوية أسلوب حصل وقد, الصراع التنظيمي إلدارة

 الزمالة على والتأكيد,  األخطاء جتاوز خالل من تعامالهتم خالل املرضية للحلول الوصول إىل التدريس هيئة أعضاء

العلمية كما  وخرباهتم التدريس هيئة ألعضاء العلمي للمستوى نظرا طبيعي آمر وهذا, اآلخر مع االجيابية والعالقات
 .(1أكدت ذلك النتائج الواردة يف اجلدول)

 ويستعمل( 3949)بدرجة متوسطة  ونسبة مقدارها  السلطة" استخدام" أسلوب  جاء الصراع ويف املرتبة الثانية  يف إدارة

 امتالك إىل ذلك يعود وقد, التنازالت تقدمي على اآلخرين وحث, القرارات وإصدار, الصالحيات استخدام طريق عن

 من جيعل مما الكليات وعمادة, األقسام ترأس خالل من الصالحيات من العديد التدريس هيئة أعضاء من العديد

 .الصراع إدارة حنو ميسرا   طريقا والتعليمات األنظمة تطبيق

 التدريس باملشاركة هيئة أعضاء من حقيقة رغبة ميثل وهو( 3960)وبدرجة  التعاون أسلوب الثالثة املرتبة كما جاء يف

 كما يتم ذلك من خالل فتح، األهداف حتقيق يف يسهم مما الطرفني رضا خالل من ومرؤوسيهم زمالئهم مع الفاعلة

وبدرجة متوسطة  ونسبة  التجنب أسلوب أيضا تكرر الثالثة املرتبة ويف. اآلخر الطرف وتشجيع, االتصال قنوات
 التدريس أعباء وحتمل الشخصية والبحوث باألعمال والقيام العلمية باجلوانب االهتمام أن إىل ذلك ويشري(, 3960)

 الصراع أنواع عن بعيدا الشخصية املصاحل إىل وااللتفات الصراع جتنب إىل مييلون التدريس هيئة أعضاء من جيعل

 ما جتر عليهم قد اليت املشكالت عن النظر وصرف والنقاش يبتعد أعضاء هيئة التدريس عن اجلدال ما فغالبا .املختلفة

 حيبون , وتصرفهم عن عملهم الرئيس. ال

 إىل التدريس هيئة أعضاء رغبة النتيجة هذه وتعكس(, 2991) اجملاملة وبدرجة متوسطة أسلوب جاء اخلامسة املرتبة ويف

 وهذا الطيبة العالقات على واحملافظة اآلخرين الزمالء إحراج عدم وحماولة, اآلخر شعور ومراعاة ،الدبلوماسية استخدام

 سالحا   اجملاملة من جيعل مما, واجلنسيات االجتماعية واملرجعيات الثقافات من العديد حيث, اجلامعي اجملتمع يف متوقع
 .معهم والتعايش اآلخرين كسب يف فعاال  

 هيئة أعضاء يستخدمه مل الذي األسلوب وهو أعلى" , ملستوى الصراع إحالة" أسلوب جاء األخرية املرتبة ويف

يعود ذلك إىل  اعتقاد أعضاء هيئة التدريس بأن رفع الصراع ملستوى   أعلى قد يعقد املشكلة  وقد, كثريا   التدريس
 امتالك بسب يكون قد أو. للعمل وتعطيل تعقيدات من ذلك جيلبه قد ما جانب يف حلها, إىل أكثر, ولن يساهم

 مع النتيجة هذه اتفقت وقد .إحالة دون وحلها املشكلة مع للتعامل الكافية الصالحيات الدراسة عينة أفراد من العديد

 .T( ,ودراسة كوهن وبول)2001) رمضان دراسةو,  (Hammond,1999) هاموند ودراسة(,4880)اخلضور دراسة

Kuhn &S.Poole,2005(ودراسة الطعاين والضمور ,)يف اعتماد عينة الدراسة غري أسلوب يف إدارة الصراع.2007 ) 
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 الثاني: بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

ألساليب إدارة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك فيصل 
الصراع التنظيمي, تعزى للمتغريات: املؤهل العلمي) ماجستري , دكتوراه(, نوع الكلية)علمي,أديب(, اجلنس)ذكر,أنثى(, 

 والتفاعالت بينها؟

( أن مثة داللة إحصائية ملتغري اجلنس يف درجة ممارسة أساليب إدارة الصراع التنظيمي يف 43يالحظ من اجلدول )
ر وجود أثر ملتغري املؤهل العلمي, بينما مل تكن هناك داللة إحصائية ألثر متغري نوع الكلية يف درجة عملهم, كما يظه

 ممارسة أساليب إدارة الصراع التنظيمي, وأظهر اجلدول وجود أثر للتفاعل بني متغريي اجلنس واملؤهل العلمي.

غري املؤهل العلمي على درجة  ممارسة أعضاء ألثر مت 0.05=(αحيث يالحظ وجود داللة إحصائية عند مستوى داللة )
(, على 80.04)هيئة التدريس أساليب إدارة الصراع التنظيمي, وتبني أن املتوسط احلسايب كان لصاحل ملستوى الدكتوراه 

وقد يعزى هذا االختالف إىل اختالف مهوم وتطلعات أعضاء هيئة التدريس من  (77.83حساب مستوى املاجستري)
تري عنها عند محلة الدكتوراه, إذ يكون اهلم األكرب حلملة املاجستري هو إكمال الدراسة وال ينظرون يف محلة املاجس

الغالب ألمور أخرى كاحلصول على املراكز العلمية, وإدارة األقسام, أو احلصول على الدعم املادي لبحوث العلمية 
التدريس. وتتفق هذه النتيجة مع اليت أظهرت وجود أثر  وغريها من القضايا اليت تشغل محلة الدكتوراه من أعضاء هيئة

 (2663ملتغري املؤهل العلمي مع فارق الفئة املستهدفة بالدراسة )دراسة املومين

يف درجة  ممارسة أعضاء  0.05=(αوفيما يتعلق مبتغري نوع الكلية فلم تكن هناك داللة إحصائية عند مستوى داللة )
هيئة التدريس أساليب إدارة الصراع التنظيمي, وقد يعود ذلك إىل تشابه اهلموم والتطلعات ألعضاء هيئة التدريس على 
اختالف كلياهتم, وكذلك إىل أن مجيع أعضاء هيئة التدريس يعانون ذات الصعوبات واملشاكل يف األعمال واملهام 

(ورمبا يعود 2664ختلفة ودون متيز يف التخصص, وختتلف هذه النتيجة مع دراسة )رمضان،املناطة هبم يف الكليات امل
السب إىل اختالف البيئة التعليمية حيث متتاز جامعة امللك فيصل بوجود أعضاء هيئة تدريس من عدة دول, بعكس 

 جمتمع الدراسة املشار إليها .

ممارسة  أعضاء هيئة التدريس أساليب إدارة الصراع التنظيمي يف  كما لوحظ وجود داللة إحصائية ملتغري اجلنس يف درجة
حيث تبني من حساب املتوسط احلسايب أن الفرق كان لصاحل أعضاء هيئة  0.05=(αعملهم عند مستوى داللة)

مما قد يعزى إىل منط الصراعات  (79.09( على حساب أعضاء هيئة التدريس من اإلناث)80.54(التدريس من الذكور
جودة لدى كل فئة, حيث اختالف تطلعات وأهداف أعضاء هيئة التدريس من الذكور عنها يف اإلناث, إذ تركز املو 

اإلناث  غالبا  على القضايا االجتماعية, واجلوانب الشخصية, بينما يركز الذكور على اجلوانب املهنية واإلدارية املتعلقة 
 هاموند الصراع بني اجلنسني وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة بالعمل, مما يتطلب التعامل بأساليب خمتلفة إلدارة

 (.4888)هاموند،

( وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا للتفاعل الثنائي بني متغريات)اجلنس واملؤهل( عند 43كما أوضح اجلدول )
ويعين ذلك أن أعضاء هيئة التدريس يستخدمون أساليب إدارة للصراع التنظيمي ختتلف  0.01=(αمستوى داللة )
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باختالف جنسهم ومؤهلهم العلمي,وقد يكون ذلك بسب منط املهام والتطلعات وحمركات الصراع التنظيمي لدى 
كذلك باختالف الفئات املختلفة, اليت ختتلف بني الذكور واإلناث من أعضاء هيئة التدريس باختالف جنسهم و 

 العلمية.مؤهالهتم 

 فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء بني التنظيمي الصراع أسباب ما: الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

 يراها كما للصراع املقرتحة باألسباب املتعلق( 41) اجلدول يف الواردة النتائج تشري التدريس ؟ هيئة أعضاء يرها كما

 املرتبة على حصلت قد التدريس هيئة لعضو" الشخصية املتغريات" أن إىل فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة أعضاء

%( من جمموع التكرارات مبا تضمنه ذلك من 29968نسبة ) على وحصلت , للصراع احملركة األسباب بني األوىل
 على والقدرة الرغبة وعدم, والثقافات البيئات اختالف عن الناجتة التدريس اختالف الطبيعة الشخصية ألعضاء هيئة

 هيئة أعضاء بني التنافس  جانب إىل, للصراع حمركة أثار من لذلك وما التدريس هيئة أعضاء بعض قبل من املهام أداء

, فيصل امللك كجامعة خمتلفة جلنسيات املستقطبة اجلامعات يف واقعية النتيجة هذه وتعد, املختلفة اجملاالت يف التدريس

 .للصراع املسببة العوامل كأكثر الشخصية األسباب حلول يف( 2666)صادق مع نتائج دراسة النتيجة هذه وتتفق

 متس هامة جوانب يتضمن الذي%(, 21911)مقدارها بنسبة للجامعة" التنظيمي اهليكل" جاء الثانية املرتبة ويف

 املكافآت نظام ووضوح, األدوار وغموض,الكلية حجم زيادة: ومنها املختلفة الصراعات وتسبب, التدريس هيئة أعضاء

 للمهام وتعارض تزاحم من قد يسببه وما اجملموعات ضمن والعمل, الزمالء بني تنافس يتضمن ذلك من مبا والرتقية

 التجديد يتطلبه ما خصوصا والكليات األقسام يف والتجديد التغيري كثرة وكذلك. معه التعامل حيسن مل إذا واألهداف,

 ودراسة(, Zaleznik,2004) زالزنك دراسة مع النتيجة هذه وتتفق التدريس هيئة أعضاء على إضافية أعباء من واجلهد

 يف إبراز دور اهليكل التنظيمي كمسبب للصراع التنظيمي يف خمتلف املؤسسات. (Brewer , 2002)بريوير
 من%( 21961)نسبة على وحصل, للصراع مسبب كعامل املعلومات" وتبادل االتصال نظام" جاء الثالثة املرتبة ويف

حيث أن  القرار, باختاذ املشاركة جانب إىل, حجبها أو املعلومات بتبادل يتعلق رئيس جانب وميثل, التكرارات جمموع
ختص جتاهل أعضاء هيئة التدريس من قبل اإلدارة أو الزمالء وعدم مشاركتهم يف اختاذ القرارات املختلفة اليت ختصهم أو 

أقسامهم األكادميية, يسبب العديد من املشكالت, ويصعد الصراع بينهم وبني اإلدارة, ويزيد من ذلك منط اخلطاب 
املستخدم بني أعضاء هيئة التدريس وإدارة اجلامعة,فلما جاء اخلطاب على شكل أوامر ساعد يف تغذية الصراعات 

 .ستوياته املختلفةوعلى كل املستويات, وكلها قد توثر يف إثارة الصراع مب

 يف%( 2393)األقل هي وبنسبة للصراع كمسبب" العمل ضغوط" التدريس هيئة أعضاء وضع األخرية املرتبة ويف
 هيئة أعضاء قبل من عليه االعتياد الصراع, ولكن  قد يكون أسباب أحد يكون أن ميكن اجلامعي العمل أن إشارة

 .متأخرة وأقل أمهية بالنسبة هلم مرتبة يف جعله يومي بشكل له وممارستهم, التدريس
 

 :الدراسة توصيات

 :يلي مبا توصي احلالية الدراسة إليها توصلت اليت النتائج إىل اعتمادا

 .الدراسة أظهرهتا اليت املتوسطة املمارسة درجة لتعزيز الصراع إدارة جمال يف التدريس هيئة ألعضاء تدريبية ورش عقد -
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 اجتاه الوعي ونشر, والكليات األقسام مستوى على اجلامعي القرار اختاذ يف التدريس هيئة أعضاء مشاركة تفعيل -

 هيئة أعضاء بني القائم الصراع ختفيف يف دور من له ملا  واملالية اإلدارية اجلوانب يف اجلامعة وتعليمات أنظمة

 .التدريس

 بوضوح واملهام األدوار حتديد خالل من, والثقة التعاون روح تسوده ومفتوح فعال اتصايل مناخ إجياد على العمل -

 .التدريس هيئة أعضاء بني الصراعات حدة من للتخفيف التدريس هيئة ألعضاء

 :المراجع

 في العامة الثانوية المدارس مديرو يستخدمها التي الصراع إدارة استراتيجيات(.2663) جودة سناء, البلبيسي

 للدراسات العربية عمان جامعة. دكتوراه رسالة.  التنظيمي والتزامهم والمعلمين المعنوية بالروح وعالقتها األردن

 . األردن, عمان,  العليا

 في المفرق محافظة في األساسية المدارس مديري لدى الصراع إدارة أنماط(.4880)مجال, اخلضور -

, عمان,األردنية اجلامعة و منشورة غري ماجستري رسالة, العلمي والمؤهل والجنس الخبرة متغيرات ضوء

 .األردن اربد

 نظر وجهة من التنظيمي األداء في أثره و الشخصي الصراع إدارة أساليب(. 2664) رمي, رمضان -

 . سوريا, دمشق,  دمشق جامعة, ماجستري رسالة. دمشق جامعة في  التدريسية الهيئة أعضاء السادة

 جامعيت بني مقارنة حتليلية دراسة: التدريس هيئة أعضاء بني العمل نزاعات إدارة(.2666) حصة, صادق -

 .469-13ص ص, 40 العدد,قطر جامعة – التربية كلية حولية,املتحدة العربية واإلمارات قطر

 الصراع مع األردن يف التدريس هيئة أعضاء تعامل أساليب(.2661)سامي,الضمور, حسن, الطعاين -

 .44العدد, التربوية العلوم مجلة, التنظيمي

  وإدارته مفهومة العلمي البحث. (م4889) وآخرين ذوقان عبيدات، -

 .الفكر دار: عمان ،0 ط ،وأساليبه

 .العبيكان مكتبة: الرياض ،السلوكية العلوم في الباحث دليل(. 2666) محد بن صاحل العساف، -

 .العبيكان مكتبة: الرياض ،السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل(. 2663) محد بن صاحل العساف، -

 دار عمان، ،4ط ،التعليمية المؤسسات إدارة في التنظيمي السلوك(. م2661)وآخرون عبده فاروق فليه، -

 .والطباعة والتوزيع للنشر املسرية

 .الشروق, دار عمان,  التنظيمي السلوك(. 2666)قاسم حممد, القريويت -

 في الثانوية المدارس مديري لدى التنظيمي الصراع إدارة أساليب(. 2664) سهيل بنت طفول, قطن -

 .عمان سلطنة,  قابوس السلطان جامعة,  ماجستري رسالة. عمان سلطنة

 اجلامعة,  األعمال إدارة كلية,  حديثة مفاهيم و أساسيات التنظيمي التطوير(. 4888)موسى, اللوزي -

 .األوىل الطبعة,  للنشر وائل دار,  األردنية
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 األردنية الثانوية المدارس في الصراع إدارة بأسلوب التنظيمي المناخ عالقة(. 2663)واصل, املومين -

 للدراسات العربية عمان جامعة,  دكتوراه رسالة.والمعلمين المديرين نظر وجهة من العامة

 .األردن,عمان,العليا
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