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Abstract: 

 The study aimed to reveal the degree of effectiveness of the 
organizational conflict management among secondary school principals 

in the Triangle area within the Green Line from the point of view of the 

teachers.  

The study adopted the using the descriptive survey method, the school 

community is made up of all secondary school teachers (2177) in the 

Triangle area within the green line. the sample of the study was (372) 
teachers, who were chosen by the simple random sampling. The study 

results showed that the degree of organizational conflict management 

among secondary school principals was high. The results showed also 

that the most used conflict strategy was cooperation strategy, followed 

by settlement, withdrawal, competition and avoidance strategies. There 
are significant differences at the organizational conflict management 

degree among secondary school principals du the variables of "academic 

qualification" at the compromise strategy and cooperation strategy in 

"Bachelor" only. 

Depending on the study results, the researcher recommends that the 

need to work to increase the knowledge and awareness of secondary 
school principals of conflict management strategies in general, and to 

urge them to use cooperation and settlement strategies in particular, 

and to avoid competition and avoidance strategies, through holding 

meetings and training courses. Paying attention to conflict situations 

and researching their causes, following the positive strategy best suited 
to the situation and making use of it in strengthening relationships, 

belonging and improving performance. 

Key words: Organizational Conflict Management Strategies, Secondary 

Schools, Green Line. 
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درجة فاعلية إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية في منطقة المثلث 
 داخل الخط األخضر

 
 2جمال شفيق زيد

 
 

 الملخص
هدفتهذهالدراسةالكشفعندرجةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميلدىمديريالمدارس

األ الخط داخل المثلث منطقة في المنج الثانوية الحثث منج  الدراسة اعتمدت خرر 
مجتمع وتكون الّدراسات، من النَّوع هذا لمثل مالءمة أكثر يعدُّ ثيُث المسثي الوصفي
الحالغ المثلثداخلالخطاألخرر فيمنطقة منجميعمعلميالمدارسالثانوية الدراسة

لماًومعلمة وأظجرت(مع372(معلماًومعلمة،تكونتعينةالدراسةمن)2177عددهم)
الصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقة إدارة فاعلية النتائ أندرجة
صراع استراتيجية أكثر وأن كحيرة، تقدير حدرجة جاءت األخرر الخط داخل المثلث
تليج التنازل، فاستراتيجية التسوية، استراتيجية تليجا التعاون، استراتيجية هي امستخدمة
استراتيجيةالتنافس،وفيالمرتحةاألخيرةاستراتيجيةالتجنب وأظجرتالنتائ وجودفروق
التعاون استراتيجية مجاالت في العلمي المؤهل لمتغير تُعزى إثصائية داللة ذات

 ."واستراتيجيةالتسوية،وجاءتالفروقلصالحفئة"الحكالوريوس
يو الّدراسة إليه لت توصَّ ما روء أحرزها:وعلى من التوصيات من حعدد الحاثث صي

إدارة حاستراتيجيات الثانوية المدارس مديري ووعي معرفة زيادة على العمل ررورة
خاص، حشكل والتسوية التعاون استراتيجيات استخدام على وثثجم عام، حشكل الصراع

اللقاءاتوورشالعمل منخاللعقد استراتيجياتالتنافسوالتجنب، والدوراتوتجنحجم
اإليجاحية االستراتيجية واتحاع أسحاحجا، والحثثفي حمواقفالصراع واالهتمام التدريحية 

 .األنسبللموقفواالستفادةمنجافيتعزيزالعالقاتواالنتماءوتثسيناألداء
الكلمات المفتاحية الخط: الثانوية، المدارس التنظيمي، الصراع إدارة استراتيجيات

 .األخرر

 

 
 :قدَّمةالم

يُنظرعادةًللصراععلىأنهشيءسلحي،ولكنهجزءطحيعيمنثياتنا،فالصراعيثدثفيكلمجاالتالثياةأينماوجد
المدارسإدارة وتستطيع والنمو، للتعلم ً فرصا يتيح فإنه حفعالية تناوله يتم وعندما صراع، يوجد أال فاليمكن األفراد

ةعلىالعملمعاآلخرينوالتفاهممعجمحأسلوبهادف،وإتاثةفرصمتعددةوثقيقيةالصراعحطريقةناجثةحفرلالقدر
 إلشراكالمعلمينفيإدارةالمدرسة 

فالمدرسةتعتمدفيتثقيقأهدافجاعلىعددمنالمتغيراتالتنظيمية،منأهمجاتمكنالقائدالترحويمنإدارةالصراعات
افمؤسستهالترحوية،إذيؤثرالصراعالتنظيميتأثيراًمحاشراًعلىرراومستوىالتنظيميةحمجنيةوحمايتناسبمعأهد

التعليمية العملية الصراعاتلدفع هذه إلدارة الججد كثيرمن مديريالمدارسحذل يتطلبمن مما فيجا، العاملين أداء
 التعلميةإلىاألفرل 

همجاثصولتفاعلحينالعاملينفيحيئاتالعملنتيجةلسعيتظجرالصراعاتالتنظيميةنتيجةألسحابعديدةومختلفةأ
ُعلىإنتاجية ُأوإيجاحا الصراعقدينعكسسلحا كلفردمنجمإلىتثقيقمصالثهدوناالهتمامحمصالحاآلخرين،وهذا

 ( 2009العاملينفيالمنظمة)السعود،

                                                           
jamal_zaid@hotmail.com ،نفلسطي،المدرسةاألهلية،الحاثث  
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وموجودفيالمؤسساتالترحويةومنجاالمدارس،حأشكالولماكانالصراعجزءاًمنالورعالطحيعيأليةمؤسسة،فج
(أنوجودقدرمعتدلمنهفيأيةمؤسسةأومنظمة،2017مختلفةوحمستوياتمتفاوتةالقوة ويرىاألحيضوالرويلي،)

الصراعالتيأ إدارة تظجرعملية ومنهنا تمتإدارتهحطريقةجيدة  إذا أعلىمستوىمنالفعالية، صحثتيثققلجا
إثدىأهمالكفاءاتالرروريةوالالزمةللمديرينفيالمؤسساتالترحويةومنجاالمدارس،والتيتعادلفيأهميتجا،أهمية

عمليةالتخطيطأوعمليةاتخاذالقرارات 
ائدالناجح(أنمايميزالقائدالفعالعنغيرهيكونفيكيفيةإدارتهللصراع،وأنالق2019وتؤكدمثاسنةوالعظمات)لل

يثددحشكلواقعيالصراعاتداخلالمدرسةويثاولتثديداألسحابالرئيسية،فالمديرالناجحيواجهالورعالمتأزموال
يتجربمنه،منأجلثلالمشكلةواستخدامالصراعكقوةمنأجلالتغيير 
منالفلسفاتوالتصوراتواألفكارو حالعديد ً كافيا ً إلماما القائد المواقفوالمشكالتإنإلمام لمعالجة األساليبالمختلفة

اليوميةإلدارةوتنظيممدرسته،يساعدهفيالثدمنالصراعاتاليوميةحينالعاملين،والطلحة،والحيئةالخارجية،األمر
وحالت المعلمين دافعية على جداً كحير تأثير وله عالية، وكفاءة فعالة حطريقة مدرسته يطور أن له اليعلىالذييسجل

مستوىأدائجم 


 المحور األول: اإلطار العام للدراسة
 مشكلة الدراسة 

(ودراسة2020(،ودراسةالقثطانيوالشجراني)2019لقدأشارتالعديدمنالدراساتالساحقةمثل:دراسةاحنعيد)
والفاعليةالالزم(Ferrer,2020)فيرر والمجارة القدرة ةلتشخيصالصراعوإدارته،،أنكثيرمنالمديرينتنقصجم

وقدأوصت الصراعاتالتيتُعدمنأهمكفاياتالمدير  واختياراألسلوبالمناسبللتعاملمعه،وإظجارعمليةإدارة
العديدمنهذهالدراساتحأهميةدراسةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميفيالمؤسساتالترحوية،وخاصةالمدارسالثانوية،

المتغيراتالديمغرافية وعالقتجاححعض
لذلكتتمثلمشكلةالدراسةفيالتعرفعلىدرجةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقة

المثلثداخلالخطاألخررمنوججةنظرالمعلمين 
 أسئلة الدراسة 

نويةفيمنطقةالمثلثمنوججةنظرالمعلمين؟مادرجةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثا  1
حينمتوسطاتاستجاحةأفرادعينةالدراسة(α ≤ 0.05)هلتوجدفروقذاتداللةإثصائيةعندمستوىالداللة  2

الجنس الختالفمتغيرات تُعزى الثانوية المدارس مديري لدى الصراع إدارة فاعلية درجة ثول المعلمين من
؟والخحرةوالمؤهل

 
 أهداف الدراسة

التنظيميفي  1 الصراع المثلثداخلالخطاألخررإلدارة فيمنطقة مديريالمدارسالثانوية فاعلية حياندرجة
مدارسجم 

الكشفعنالفروقفياستجاحاتأفرادعينةالدراسةثولدرجةفاعليةمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلث  2
عزىلمتغيرالجنسوالخحرةوالمؤهلالعلمي إلدارةالصراعالتنظيميتُ

 
 أهمية الدراسة

تكمنأهميةهذهالدراسةفيناثيتين،ناثيةعلمية)نظرية(وناثيةعملية)تطحيقية( 
األهميةالنظرية:تنحعأهميةالدراسةمنأهميةموروعجا،فجناكأهميةلدراسةموروعفاعليةإدارةمديريالمدارس

عالتنظيميوتثسيناألداءلدىالمعلمين،خاصةأنهذهالمرثلةثساسةولجااألثرالحالغفيتقريرمصيرالثانويةللصرا
الطلحةأكاديمياً 

 
 األهمية التطبيقية: وتكمن فيما يلي:

الوقوفعلىحعضالمتغيراتاإلداريةوالديمغرافيةالمرتحطةوالمنحئةحدرجةفاعليةمديريالمدارسالثانويةفي  1
نطقةالمثلثداخلالخطاألخررإلدارةالصراعالتنظيمي م

التوصيةإلىصناعالقراراالهتمامحورعاالستراتيجياتالعمليةإلدارةالصراعاتالتنظيميةوإعدادالحرام لرفع  2
 معلميجم مستوىأداء

 
 الطريقة واإلجراءات
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إنجازالجانبالتطحيقيمنالدراسة،وعنطريقجاتمتعتحرمنججيةالدراسةوإجراءاتجامثوراًرئيسياًتممنخالله
الثصولعلىالحياناتالمطلوحةإلجراءالتثليلاإلثصائيللتوصلإلىالنتائ التيتمتفسيرهافيروءأدحيات

الدراساتالمتعلقةحموروعالدراسة 
 

 منهج الدراسة
الدراسة،وذلكلمناسحتهوطحيعةهذهالدراسةوأهدافجا اعتمدتالدراسةالمنج الوصفيالمسثيلإلجاحةعنتساؤالت


 مجتمع الدراسة

تكونمجتمعالدراسةمنجميعمعلميومعلماتمدارسالمرثلةالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالخطاألخرروالحالغ
 2021\2020(معلماًومعلمةً،للعامالدراسي2177عددهم)


 عينة الدراسة

 معلماًومعلمةً ( 372)رعينةعشوائية)العشوائيةالحسيطة(حلغعددهاتماختيا

 دوات الدراسةأ

مثل الدراسة حمشكلة ذاتالصلة الحياناتحالرجوعلألدبالنظريوالدراساتالساحقة لجمع الدراسة تطويراستحانة تم
(،ودراسةفيرر2020نيوالشجراني)(،ودراسةالقثطا2019(،ودراسةاحنعيد)2018دراسةالشرفوالسيف)

(Ferrer, 2020) .ترمنت وقد االستحانة تترمنجا أن يجب التي المجاالت أهم لمعرفة استطالعية دراسة واجراء
االستحانةفقراتتقيسدرجةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالخط

 والمكون )األخرر، التسوية،38من استراتيجية التعاون، استراتيجية وهي: مجاالت خمسة على موزعة فقرة )
 استراتيجيةالتنازل،استراتيجيةالتنافس،واستراتيجيةالتجنب وأُستخدمفياالستحانةمقياسليكرتالخماسي 


 المحور الثاني: اإلطار النظري

 مفهوم الصراع التنظيمي
عمحاشرومقصودحينأفرادوجماعاتمنأجلهدفواثد،وتظجرالرغحةلدىأثدأطرافأنالصراععحارةعننزا

 ,Ghaffar, 2019)الصراعفيإلثاقالجزيمةحالطرفاآلخرحغضالنظرإلىالوصولإلىالجدف وقدعرفغفار
فرادوالجماعات،أوعندتدخلالصراعحأنه"عمليةتفاعليةتظجرعنداالختالفوالتنافرأوعدماالتفاقحيناأل(212

أثداألطراففيأنشطةالطرفاآلخرومنعهمنتثقيقأهدافه،أوعندوجودثقإداريألثدالطرفينحتفريلسلوك
أثدهمعلىاآلخرفيأثناءقيامجمحنشاطمشترك،أوعندماتكوناتجاهاتالطرفينأوقيمجمأومعتقداتجمأومجاراتجم" 

العمي أن ثين )في 2018ان أهدافجا364، تنظيمين أو فريقين حين تنافسي "موقف هو: الصراع أن إلى يذهب )
متعاررة،يكونفيهأطرافالصراعمدركينللتعارضفيماحينجمفيالوقتالذييرغبفيهكلطرفحالثصولعلى

المركزأوالصالثيةأوالقوةحمايتعارضمعرغحةالطرفاآلخر" 
 التنظيمياتجاهات الصراع 

يرىالحاثثونفيعلماإلدارةأنالصراعشيءمثتومويتعذراجتناحه،وأنانعدامالصراعأووجودهحمستوىمنخفض
فيالمنظمةيسحبالركود،ويؤديمعالزمنإلىانجيارها،كماأنوجودالصراعحدرجةعاليةرارألنهيصيبالتعاون

القدرالمعتدلمنالصرا أما المطلوبحخللكحير، الصراعإلىثالثة.عفيالمنظماتفجو فعلىأثرذلكيمكنتقسيم
(:2008اتجاهاتعلىالنثوالتالي)العحيدي،

فالنزاعيعطي حناءة، حطريقة أنتثلمشاكلجا للمنظمة للصراععلىأنهفرصة وينظرفيه اإليجاحيأوالحناء: االتجاه
حداعفيتقديماألفكارالمناسحةلثلتلكالمشاكل،كماأنأسلوبإدارةالصراعالمنظمةالفرصةللتفكيرفيمشاكلجاواإل

الناجحيزيدمنعمليةقحولاألفرادأليتغييرتنشدهالمنظمة 
السلحيةوالتيتشتتالججودوتحعدهمعنتثقيقأهداف للصراععلىأساسإثارة السلحيأوالجدام:وينظرهنا االتجاه

الصراعلهأثرسلحيعلىاألفرادمنالناثيةالنفسية،ثيثأنهيتسحبفيهدرالكثيرمنالطاقاتفيالمنظمة،كماأن
مواريعومشاكلجانحية 

االتجاهالموازن:وينظرلهعلىأنهمرغوبحهلمالهمنأثرجيدفيحعضاألوقاتوغيرمرغوبفيأثيانأخرى،
كنتجاهلجاوحعضالصراعاتيجبإدارتجاحطريقةفعالة،وينظراالتجاهكماينظرلحعضالصراعاتعلىأنهمنالمم

المتوازنإلىاألثرالمترتبعلىالنزاع مستوياتالصراعالتنظيمي
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رغمعدموجوداتفاقثولتصنيفاتالصراعأوتثديدمستوياته،االأنمعظمالحاثثينيتفقونعلىاألنماطالتالية:
وهوالصراعالذييثدثداخلالفردحسحباثحاطيلثقحه،أوحسحبتعارضأهدافهوأدواره،أوالصراعالذاتي:-أ

( فيهذاالنوعاليمكننامالثظةالصراعاالمنخاللنتائ السلوك2006حسحبمشكالتتواججهفيالعمل)حطاح،
والقراراتالتييتخذهاالعاملأوالموظفماإنكانتصائحةأمال 

من-ب يعتحر وجوده إن حل ثتمي، أمر المؤسسة داخل األفراد حين الصراع ثدوث المنظمة: أفراد حين الصراع
ررورياتنجاحالمؤسسةعلىأنيكونرمنثدودمعينةومسيطرعليجالالستفادةمنإيجاحياتالصراعواالحتعادقدر

دوالمؤسسة اإلمكانعنسلحياتجاالتيمنشأنجاأنتثدمنإنتاجيةاألفرا
الصراعحينالجماعات:وهوالصراعالذيينشأحينمختلفالوثداتاإلداريةداخلالمنظمات،ويمكنأنيأخذأثد-ت

(:2008األشكالالتالية)عياصرةوحنيأثمد،
عمودي:ويثدثالصراعاألفقي:ويثدثعادةحينالعاملينأوالدوائراإلداريةمنالمستوىالتنظيمينفسه،أوالصراعال

الدور: أوصراع األهداف، لتثقيق المناسحة الطريقة يتفقونعلى ال ثين لمستوياتمختلفة حينجماعاتتنتمي عادة
ويثدثعادةنتيجةتأديةالشخصأدواراًمتعددةًفيمجالعمله 

ةوحينالمجموعاتالخارجيةالصراعحينالمنظمات:يشيرالصراعحينالمنظماتإلىالنزاعالذييثدثحينالمنظم-ث
مثلالصراعالذييقعحينالمؤسسةوحين ينشبخالففيالرأيأوتعارضفيالمصلثة  التيتتعاملمعجا،عندما

 (Radford, 2013)غيرهامنالمؤسساتالتيتزاثمجافينفسالنشاطوعلىنفسالعمالء
 استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي

عدةلقدطورالحاث ثونفيمجالالصراعالتنظيميالعديدمناألسسالنظريةللتعاملمعالصراعوإدارته،واقترثوا
استراتيجياتليتمكنالقائدأواإلداريمنإدارةالصراعفيمؤسستهوفقأسسعلميةمدروسةحدالًمنالعشوائية،وذلك

األساليبواالستراتيجياتحغرضتثقيقنتائ إيجاحيةتؤديإلىالتطويروالتوافقداخل المؤسسةوخارججا،ومنهذه
(:2013)الجعافرة،

 ثاجاتالطرفين، يلحي الذي الثل إليجاد اآلخر الطرف مع حالتعاون الفرد يعمل أن حجا التعاون:ويقصد استراتيجية -
 واألداء حالفرد كحير هتمام تتميزحا فجي الرحح" "حاستراتيجية االستراتيجية هذه وتسمى منجما، كل  حاهتمامات ويُعنى
 أداة أنسب التعاون اآلخر،ويكون نتيجةلمكسب األطراف أثد خسارة حجا يوجد ال االستراتيجية هذهالتنظيم  داخل
 االقتناع مع للجميع، فائدة يثقق ثالً وتريد رغوطالوقت، من األطراف تعاني ال عندما التنظيمي الصراع إلدارة
كة المشتر المصالح حأهمية

 األخرى،وحموجب وحاألطراف حالنفس قليل حاهتمام وتتميز الصراع، مواججة عدم حجا التجنب:ويقصد استراتيجية -
ً حاألفرادوحاإلنتاج قليل اهتمام إذن تتاحع، وال تعتحر ال األطراف كل اهتمامات فإن االستراتيجية هذه  هذه وتتمثل أيرا

ً تترجمو الثزم، وعدم التعاون حعدم االستراتيجية .الصراع حتأجيل غالحا

وتتمثل استراتيجية - وحموجب حالرحح االستراتيجية هذه وتترجم والثزم التعاون حعدم التنافس:  هذه والخسارة
ً سلطة، من يمتلكه لما وذلك لوججةنظره لالمتثال المتصارعة األطراف إجحار يثاول المدير فإن االستراتيجية  وغالحا

 يؤثر أن يمكن األطراف أثد هدف أو المدير وأهداف حينأهدافجم سلحية عالقة حوجود ةالمتصارع األطراف ترى ما
ً  .وخسارته حه الجزيمة اآلخروإلثاق الطرف هدف تثقيق على سلحا

ً يرري وسط المديرالتوصلإلىثل يثاول التي االستراتيجية التسوية:وهي استراتيجية -  أطراف رغحات جزئيا
 لمعظمالصراعات ثل حوجود تسمح أنجا هنا األساسية والتعاون والميزة الثزم من سطمتو حقدر وتتصف الصراع،

ً تنت  وال ً طرفا  في عاجلة وثلول العالقة مؤقتةللمسائل تسوية إلى للوصول استخدامجا ويمكن خاسراً، وآخر راحثا
.الوقت ريق ثال

ومثاوالًتقليلأهمية الوقت، حمرور سيزول اعالصر الشخصوكأن يتصرف استراتيجيةالتنازلأوالمجاملة:وفيجا -
وعادةًما التوتر، تقليل مثاوالً التعاون إلى أطرافالصراع الصراع،وتشجيعهعلىإخفاءمشاعرالصراعويدعو

أطراف فاعليته تكون حين المشتركة االتفاق علىأوجه ويركز االختالف، نقاط شأن من الفرد ثيثيقلل قليلة،
الصراع 

 
 حور الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتهاالم

لإلجاحةعنهذاالسؤالتماستخدامالمتوسطاتالثساحيةواالنثرافاتالمعياريةالستجاحاتأفرادعينةالدراسةعلىدرجة
يورحذلك ( 2فاعليةإدارةالصراعالتنظيميفيمنطقةالمثلثداخلالخّطاألخرر،والجدول)

الثساحيةواالنثرافاتالمعياريةلتقديراتأفرادعينةالدراسةلمجاالتإدارةالصراعالتنظيمي(المتوسطات2الجدول)
مرتحةتنازلياً

 المتوسطالثساحيّ المجاالت الرقم
االنثراف
 المعياريّ

 الرتحة
 الدرجة

 كحيرة 1 0.93 3.71 استراتيجيةالتعاون 1
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 كحيرة 2 0.78 3.56 استراتيجيةالتسوية 2

 كحيرة 3 0.79 3.48 اتيجيةالتنازلاستر 3

 كحيرة 4 0.68 3.40 استراتيجيةالتنافس 4

 متوسطة 5 0.88 2.92 استراتيجيةالتجنب 5

 كحيرة  0.56 3.43 الدرجةالكلية


) الجدول التعاون2يُحيِّّن استراتيجية مجال أولجا وكان )كحيرة(، جاءت التنظيمي الصراع إدارة فاعلية درجة أنَّ )

( 92 2(،وفيالمرتحةاألخيرةمجالاستراتيجيةالتجنب)71 3)
 مجال استراتيجية التعاون

) من3الجدول التعاون استراتيجية لمجال الدراسة عينة لتقديراتأفراد واالنثرافاتالمعيارية المتوسطاتالثساحية )
مجاالتإدارةالصراعالتنظيميمرتحةتنازلياً

 الفقرة الرقم
المتوسط

 لثساحيّا
االنثراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتحة

 كحيرة 1 1.04 3.81 يساعدالمديرالمعلمينعلىثلالمشكالتالتيتواجججم 32

 كحيرة 2 1.00 3.77 يرعالمديرأهدافاًمشتركةيتطلبإنجازهاتعاونالجميع 31

35 
على قراراتمقحولة إلى للوصول معلميه مع المدير يتعاون

 الجميع
 كحيرة 3 1.01 3.74

 كحيرة 4 1.02 3.74 يتفجمالمديروججاتنظرالطرفاآلخر 33

 كحيرة 5 1.04 3.72 يشجعالمديرالمعلمينعلىفجممشكالتالعملقحلالحدءحثلجا 36

 كحيرة 6 1.03 3.69 يسعىالمديرلتوجيهأفكارالمعلمينومناقشتجا 34

37 
الثلالذياليخسرفيهأثديوفرالمديرالمناخالمالئمإليجاد

 األطرافنتيجةمكسبالطرفاآلخر
 كحيرة 7 1.08 3.69

38 
لمواججة والحرام  الخطط ورع في المعلمين المدير يشرك

 الصراع
 كحيرة 8 1.09 3.58

 كحيرة  0.93 3.71 الدرجةالكلية


أنالمتوّسطاتالثساحيَّةفيمجالاستراتيجية3يَتحيَّنمنالجدول) وحمستوى81 3-58 3التعاونتراوثتحين)( ،)

(،وحدرجةتقييم71 3تقييم)كحيرة(مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أماالمجالككّلفثصلعلىمتوّسطثساحّي)
)كحيرة  رقم الفقرة األولى المرتحة في جاءت لألطراف32وقد التنازالت تقديم "يرفضالمدير على: تنصُّ التي )

حمتوّسطثساحي)ال رقم)81 3متصارعة" الفقرة األخيرة وجاءتفيالمرتحة كحيرة، تقييم وحدرجة 38(، التيتنصُّ )
حمتوّسط علىقحولالثلالمطروح" األطرافالمتصارعة ينطلقالمديرمنتطحيقالقوانينواألنظمةإلرغام " على:

(وحدرجةتقييمكحيرة 58 3ثساحي)
 لتسويةمجال استراتيجية ا

تمثسابالمتوسطاتالثساحيةواالنثرافاتالمعياريةالستجاحاتأفرادعينةالدراسةلفقراتمجالاستراتيجيةالتسوية
( 4وكانتالنتائ كمافيالجدول)

) من4الجدول التسوية استراتيجية لمجال الدراسة عينة لتقديراتأفراد واالنثرافاتالمعيارية المتوسطاتالثساحية (
مجاالتإدارةالصراعالتنظيميمرتحةتنازلياً

 الفقرة الرقم
المتوسط
 الثساحيّ

االنثراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتحة

22 
يستمعالمديرإلىوججةنظرأطرافالصراعثتىيتفقاعلى

 الرأياألنسب
 كحيرة 1 0.97 3.78

 كحيرة 2 0.97 3.70 يقربالمديروججاتالنظرالمتحاينةحينأطرافللصراع 20

 كحيرة 3 1.00 3.65يقترحالمديرأرريةمشتركةلثسمالخالفاتحيناألطراف 19



VOLUME 3, ISSUE 2 April 2021 

 

  93IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 المتصارعة

18 
جميع ترري متكاملة ثلول إلى للوصول ججداً المدير يحذل

 أطرافالصراع
 كحيرة 4 1.05 3.64

16 
األطراف حين والخسارة المكسب توريح على المدير يعمل

 المتصارعة
 كحيرة 5 1.04 3.51

21 
أطراف حين التنازالت على القائم التفاوض المدير يعتمد

 الصراع
 كحيرة 6 1.00 3.42

17 
موافقة على للثصول األمور حعض عن المدير يتغارى

 وررااألطرافالمتصارعة
متوسط 7 1.03 3.22

 ة

 كحيرة  0.78 3.56 الدرجةالكلية


أنالمتوّسطاتا4يَتحيَّنمنالجدول) تراوثتحين)( التسوية وحمستوى78 3-22 3لثساحيَّةفيمجالاستراتيجية ،)

(،56 3تقييم)متوسطةإلىكحيرة(مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أماالمجالككّلفثصلعلىمتوّسطثساحّي)
كحيرة  على:22وقدجاءتفيالمرتحةاألولىالفقرةرقم)وحدرجةتقييم التيتنصُّ "يستمعالمديرإلىوججةنظر(

) حمتوّسطثساحي الرأياألنسب" على يتفقا ثتى المرتحة79 3أطرافالصراع وجاءتفي كحيرة، تقييم وحدرجة ،)
الفقرةرقم) على:"يتغارىالمديرعنحعضاألمورللثصولعلىموافقةوررااألطراف17األخيرة (التيتنصُّ

(وحدرجةتقييممتوسطة 22 3)المتصارعة"حمتوّسطثساحّي
 مجال استراتيجية التنازل

تمثسابالمتوسطاتالثساحيةواالنثرافاتالمعياريةالستجاحاتأفرادعينةالدراسةلفقراتمجالاستراتيجيةالتسوية
( 5وكانتالنتائ كمافيالجدول)

) لتقديراتأ5الجدول واالنثرافاتالمعيارية المتوسطاتالثساحية من( التنازل استراتيجية لمجال الدراسة عينة فراد
 مجاالتإدارةالصراعالتنظيميمرتحةتنازلياً

 

 الفقرة الرقم
المتوسط
 الثساحيّ

االنثراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتحة

10 
األطراف حين العالقات على الثفاظ المدير يثاول

 المتصارعةحصورةطيحة
 كحيرة 1 1.04 3.79

14 
مننقاطاالختالف يؤكدالمديرعلىنقاطاالتفاقحدالً

 حيناألطرافالمتصارعة
 كحيرة 2 1.00 3.63

 كحيرة 3 1.15 3.59 يراعيالمديرمشاعرأطرافالصراع 9

15 
الصراع أطراف من طرف اقناع المدير يثاول

 حالتسامحمعرغحاتالطرفاآلخر
 كحيرة 4 1.02 3.50

13 
رغحات المدير ثلهيرع عند االعتحار في اآلخرين

 للصراع
 متوسطة 5 1.06 3.22

 متوسطة 6 0.99 3.18 يعملالمديرجاهداًعلىتلحيةتوقعاتأطرافالصراع 12

 كحيرة  0.79 3.48 الدرجةالكلية


التنازلتراوثتحين)5يَتحيَّنمنالجدول) فيمجالاستراتيجية أنالمتوّسطاتالثساحيَّة وحمستوى79 18-3 3( ،)

(،48 3تقييم)متوسطةإلىكحيرة(مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أماالمجالككّلفثصلعلىمتوّسطثساحّي)
كحيرة  "يستمعالمديرإلىوججةنظر22وقدجاءتفيالمرتحةاألولىالفقرةرقم)وحدرجةتقييم على: التيتنصُّ )

ا على يتفقا ثتى )أطرافالصراع حمتوّسطثساحي المرتحة79 3لرأياألنسب" وجاءتفي كحيرة، تقييم وحدرجة ،)
) رقم الفقرة حمتوّسطثساحّي12األخيرة توقعاتأطرافالصراع" علىتلحية يعملالمديرجاهداً " على: التيتنصُّ )

(وحدرجةتقييممتوسطة 18 3)
 مجال استراتيجية التنافس

ةواالنثرافاتالمعياريةالستجاحاتأفرادعينةالدراسةلفقراتمجالاستراتيجيةالتسويةتمثسابالمتوسطاتالثساحي
( 6وكانتالنتائ كمافيالجدول)

(المتوسطاتالثساحيةواالنثرافاتالمعياريةلتقديراتأفرادعينةالدراسةلمجالاستراتيجيةالتنافسمن6الجدول)
تحةتنازلياًمجاالتإدارةالصراعالتنظيميمر
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 الفقرة الرقم
المتوسط
 الثساحيّ

االنثراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتحة

26 
طرفي من كل ومسؤوليات واجحات حتثديد المدير يطالب

 الصراع
 كحيرة 1 0.92 3.70

 كحيرة 2 1.09 3.62 يعتمدالمديرسياسةتشجيعالمنافسةحديالًللصراعات 23

27 
رعةمحاشرةإذاثدثصراعيواجهالمديراألطرافالمتصا

 حينجم
 كحيرة 3 1.07 3.53

29 
يعتحر الذي الثل قحول على أطرافالصراع المدير يجحر

 مناسحاًلمصلثةالمدرسة
 كحيرة 4 1.05 3.40

30 
ينطلقالمديرمنتطحيقالقوانينواألنظمةإلرغاماألطراف

 المتصارعةعلىقحولالثلالمطروح
 متوسطة 5 1.01 3.37

 متوسطة 6 1.04 3.13 يرفضالمديرتقديمالتنازالتلألطرافالمتصارعة 25

 متوسطة 7 1.19 3.04 يستخدمالمديرسلطتهاإلداريةلثلالصراعحالقوة 24

 كحيرة  0.68 3.40 الدرجةالكلية

التنافستراوثتحين6يَتحيَّنمنالجدول) أنالمتوّسطاتالثساحيَّةفيمجالاستراتيجية وحمستوى70 04-3 3)( ،)
(،40 3تقييم)متوسطةإلىكحيرة(مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أماالمجالككّلفثصلعلىمتوّسطثساحّي)

كحيرة  تقييم )وحدرجة رقم األولىالفقرة جاءتفيالمرتحة واجحات26وقد حتثديد "يطالبالمدير على: التيتنصُّ )
(،وحدرجةتقييمكحيرة،وجاءتفيالمرتحةاألخيرةالفقرة70 3الصراع"حمتوّسطثساحي)ومسؤولياتكلمنطرفي

على:"يستخدمالمديرسلطتهاإلداريةلثلالصراعحالقوة"حمتوّسطثساحي)24رقم) (وحدرجةتقييم18 3(التيتنصُّ
متوسطة 

 مجال استراتيجية التجنب
افاتالمعياريةالستجاحاتأفرادعينةالدراسةلفقراتمجالاستراتيجيةالتجنبتمثسابالمتوسطاتالثساحيةواالنثر

( 7كانتالنتائ كمافيالجدول)و
) التجنبمن7الجدول استراتيجية لمجال الدراسة عينة لتقديراتأفراد واالنثرافاتالمعيارية المتوسطاتالثساحية )

 اًمجاالتإدارةالصراعالتنظيميمرتحةتنازلي

 الفقرة الرقم
المتوسط
 الثساحيّ

االنثراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتحة

7 
يتجنبالمديراتخاذمواقفمنشأنجاأنتؤديإلى

 خالفاتمعالمعلمين
 متوسطة 1 1.22 3.19

 متوسطة 2 1.21 3.11 يتثاشىالمديرالموروعاتالمسححةللصراع 5

2 
مع الخالف نقاط ثول النقاش المدير يتفادى

 األطرافالمتصارعة
 متوسطة 3 1.17 2.96

 متوسطة 4 1.23 2.85 يخففالمديرمنثدةالصراعحإهمالجا 3

8 
لدى واإلثحاط الغرب مشاعر المدير يتجاهل

 أطرافالصراع
 متوسطة 5 1.23 2.73

4 
في المعلمين حين الصراعات المدير يتجاهل

 المدرسة
 متوسطة 6 1.22 2.69

 متوسطة  0.88 2.92 الدرجةالكلية


التجنبتراوثتحين( 7)يَتحيَّنمنالجدول وحمستوى(2.69-3.19)أنالمتوّسطاتالثساحيَّةفيمجالاستراتيجية ،

المجالككّلفثصلعلىمتوّسطثساحّي( متوسطة)تقييم ،وحدرجة(2.92)مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أما
على:"يتجنبالمديراتخاذمواقفمنشأنجاأن( 7)لمرتحةاألولىالفقرةرقموقدجاءتفيا .تقييممتوسطة التيتنصُّ

،وحدرجةتقييممتوسطة،وجاءتفيالمرتحةاألخيرةالفقرةرقم(3.19) تؤديإلىخالفاتمعالمعلمين"حمتوّسطثساحي



VOLUME 3, ISSUE 2 April 2021 

 

  95IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

( 4) على: يتجاهلالمديرالصراعاتحينالمعلمينفيالمد "التيتنصُّ حمتوّسطثساحّي تقييم( 2.69)رسة" وحدرجة
.متوسطة

 : مناقشة النتائج المتعلّقة بالسؤال البحث الذي نصَّ على
مادرجةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثمنوججةنظرالمعلمين؟" "

ثسابالمتوسطاتالثسا تم السؤال هذا عن الصراعلإلجاحة إدارة فاعلية والرتبلدرجة واالنثرافاتالمعيارية، حية
التنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالثطاألخررحشكلعام،لتقديراتعينةالدراسةعلى

 )استراتيجية التنظيمي الصراع إدارة مجاالت من مجال وكل ككل، التنظيمي الصراع إدارة درجة التعاون،فقرات
السؤالأندرجة أظجرتنتائ هذا استراتيجيةالتجنب(  استراتيجيةالتنافس، استراتيجيةالتنازل، استراتيجيةالتسوية،
التجنبثيثجاء مجالاستراتيجية عدا الصراعالتنظيميما الصراعالتنظيميفيجميعمجاالتإدارة إدارة فاعلية

الكل والدرجة تقديرمتوسطة، الصراعحدرجة إدارة فاعلية ألهمية ذلكإلىوعيالمديرينوإدراكجم الدراسة تعزو ية 
اإليجاحيوإسجامجافيتثقيقأهدافالمدرسةككل،ثيثأنفاعليةإدارةالصراع التنظيميفيمدارسجموذلكألثرها

التعليميةالتعلمية تسجمفيخلقمناخإيجاحييثفزالمعلمينويثيردافعيتجملإلنجازمايدفعحالعملية
وجاءتاستراتيجيةالتعاونفيالمرتحةاألولىحدرجةكحيرة،وترجعالدراسةذلكإلىأنالمديرينيعمدونإلىاستخدام
الثلول أفرل إلى حجدفالتوصل معجم والتعاون ذلك، أمكن ما المعلمين مشكالت حثل الهتمامجم االستراتيجية هذه

حمستوى لالرتقاء وتعزوالممكنة كحيرة حدرجة الثانية حالمرتحة التسوية وجاءتاستراتيجية فاعليتجا، وزيادة مدارسجم،
الدراسةذلكإلىأنمديرالمدرسةيقومحثلالصراعاتحالطرقالمختلفةمنأجلالوصولإلىالثلولالتييمكنأن

داخلالمدرسة،وجاءتاستراتيجيةالتنازلتُرريجميعاألطراف،منخاللاللقاءاتوالتفاوضحيناألطرافالمختلفة
حالمرتحةالثالثةحدرجةكحيرةوقديكونسحبذلكأنحعضمواقفالصراعالتستوجباستخداماألساليبالرسمية،وإنما
هيمناألمورالطارئةالتيتستدعيحثروحالتعاونوالمودةحيناألطرافالمتصارعةوالعملمنأجلتثقيقأهداف

رسة،وجاءتاستراتيجيةالتنافسفيالمرتحةالراحعةحدرجةكحيرةوتعزوالدراسةهذهالنتيجةإلىميلمديرالمدرسةالمد
إلىاستخدامالشدةوالثزمعندالدفاععناآلراءواألفكارالتييطرثجا،ويسعىإلىتغليبمصلثةالمدرسة،وحالتالي

ثرفيعلىأطرافالصراعمنأجلتثقيقمصلثةالمدرسة،وأخيراًجاءتفانهيقومحتطحيقالقوانينواألنظمةحشكل
استراتيجيةالتجنبفيالمرتحةالخامسةوحدرجةمتوسطةقديعودذلكألنالمديراليرعنفسهطرفاًفيالخالفاتالتي

سؤولعنالنتائ ، تثدثحينالمعلمين،واليتوسطلثلجاألنهغيرمسحبلجاوليسطرفاًفيجا،وحالتاليغيرم
الثاليةمعنتائ دراسةمثاسنةوالعظمات) احنعيد)2019توافقتنتائ الدراسة ودراسة ودراسةثماد2019( ،)

الصراعجاءتحدرجةتقديركحيرة (،التيحينتأندرجةإدارة2019وسالمة)
 : ثانيا: مناقشة النتائج المتعلّقة بالسؤال الثاني الذي نصَّ على

حينمتوسطاتاستجاحةأفرادعينةالدراسةمن(α ≤ 0.05)لتوجدفروقذاتداللةإثصائيةعندمستوىالداللة"ه
الصراعلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالخطاألخررتُعزى المعلمينثولدرجةفاعليةإدارة

الختالفمتغيراتالجنسوالخحرةوالمؤهل؟"
ائ المتعلقةحجذاالسؤالعدموجودفروقذاتداللةإثصائيةتُعزىألثر)الجنسوالخحرة(،حينماتوجدفروقأظجرتالنت

ثيثكانت التنظيمي، الصراع إلدارة مديريالمدارسالثانوية فاعلية فيدرجة العلمي( )المؤهل ألثر إثصائياً دالة
استراتيج ومجال التسوية استراتيجية مجال على درجةالفروق لصالح الفروق وكانت الكلية، واألداة التعاون ية

 الحكالوريوس 
 فيما يتعلق بمتغير الجنس 

أظجرتالنتائ عدموجودفروقذاتداللةإثصائيةلدرجةفاعليةمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالخط
جاالت)استراتيجياتإدارةالصراع(والدرجةالكلية،األخررإلدارةالصراعالتنظيميتُعزىألثرالجنسفيجميعالم

ويمكنتفسيرذلكحأنالمعلمينوحغضالنظرعننوعجماالجتماعييعيشونفيمناختنظيميموثد،األمرالذييجعلجم
أنجميتشاحجونفيظروفال عملمتقارحينفيالرأيمتساوونفياالهتمامحاستراتيجياتإدارةالصراعالتنظيمي،كما

ويخرعونلتعليماتوتشريعاتواثدة،ويعيشونفيإطارثقافةواثدة،ممايجعلجميدركونالممارساتاإلداريةحشكل
مختلف، الصراعغير إدارة استراتيجيات ممارسة المدارسمن مديري يمارسه الذي العمل طحيعة إلى ً أيرا وتعود

تإدارةالصراعوإتاثةلجمقدركافيمنالثريةواالستقالليةفيأداءالتنظيمي،وايماناحقدراتجمفيممارسةاستراتيجيا
الرجوع دون وإنجازها أعمالجم ألداء المناسحة األساليب وتثديد الترحوية، العملية في جديدة طرق الحتكار نشاطاتجم

ىاإلحداع،والمساهمةحفكرجديدلإلدارة،وتشجيعالرقاحةالذاتيةلدىالمعلمين،وتعزيزالثقةحينالمعلمينوتشجيعجمعل
 فيحناءمجتمعالمعرفةوتنميةالقدرةعلىاستخدامتكنولوجياالمعلوماتفيالتعليموالتعلم 

النتيجةمعنتيجةدراسةعلوان) التي(Ilgan, 2020)(ودراسةإيلجان2018(ودراسةثفيظ)2017واتفقتهذه
تُعزىلمتغيرالجنس أظجرتعدموجودفروقذاتداللةإثصائية

) احنعيد النتيجةمعنتيجةدراسة اختلفتهذه ودراسةمثاسنةوالعظمات)2019وقد التيأظجرتوجود2019( )
فروقذاتداللةإثصائيةفيدرجةفاعليةالمديرينتُعزىلمتغيرالجنس،وجاءتالفروقلصالحالذكور،ودراسةثماد
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جودفروقذاتداللةإثصائيةفيدرجةفاعليةالمديرينتُعزىلمتغيرالجنس،(التيأظجرتكذلكو2019وسالمة)
ولكنجاءتالفروقلصالحاإلناث 

 فيما يتعلق بمتغير الخبرة
أظجرتالنتائ عدموجودفروقذاتداللةإثصائيةلدرجةفاعليةمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالخط

عالتنظيميتُعزىألثرسنواتالخحرةفيجميعالمجاالت)استراتيجياتإدارةالصراع(والدرجةاألخررإلدارةالصرا
حغضالنظرعن وممكنإدراكجا ومعروفة االستراتيجياتوارثة هذه إلىأنممارسة النتيجة تُعزىهذه وقد الكلية،

رونفيأثناءتعاملجممعثالالتأومواقفالخحرةطالتأمقصرت،ألنجاممارساتأوأساليبسلوكيةيقومحجاالمدي
الصراع،وحذلكلميكنمتغيرالخحرةمؤثراًفيإثداثأيتحاينفياستجاحاتأفرادعينةالدراسة)المعلمين( وقديكون

قوانينالسحبفيذلكالتشاحهفيالحيئةالتعليميةوعدموجودالتنوعوالفارقالكحيرحينمدرسةوأخرى،كماأنجاذاتال
تُعزىلمتغير إثصائية ذاتداللة فروق وجود عدم إلى أدى والمعلماتمما المعلمين كافة على تًطحق التي واللوائح

سنواتالخحرة 
النتيجةمعنتيجةدراسةعلوان) (التي2019(ودراسةثمادوسالمة)2019(ودراسةاحنعيد)2017واتفقتهذه

ائيةلمتغيرالخحرةعلىاستراتيجياتإدارةالصراعالتنظيميلدىالمديرين أظجرتكذلكعدموجودداللةإثص
(التيأظجرتوجودفروقذاتداللةإثصائيةلمتغيرالخحرة،2018وقداختلفتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسةثفيظ)

أظجرتوجودفروقذات(التي2017سنوات(،ومعدراسةغوانمة)10إلىأقلمن5وقدجاءتالفروقلصالحفئة)
سنوات( 10نلصالحفئة)أكثرمنداللةإثصائيةلمتغيرالخحرة،ولك
 فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي

المثلثداخلالخط فاعليةمديريالمدارسالثانويةفيمنطقة لدرجة فروقذاتداللةإثصائية أظجرتالنتائ وجود
تحع الصراعالتنظيمي، لمتغيرالمؤهلالعلميفيمجاالتاألخررإلدارة التعاون،:ا واستراتيجية التسوية استراتيجية

ويستدلمنهذهالنتيجةأنوالدرجةالكلية،وأظجرتالنتائ أنالفروقجاءتلصالحالمعلمينمنثملة"الحكالوريوس" 
مالمعرفةحاالستراتيجيةالتييستخدمجاثملةهذاالمؤهللديجمالوعيواإلدراكالالزمينلمايجريفيمدارسجم،ولديج

مديروهمفيثاالتالصراع،وهذهالفئةهياألكثرطموثاًفيمثاولةاثحاتالذاتوالرقيوالتطورفيموقعجاالوظيفي
حاإلرافةإلىسعيجاحالتمسكحوظيفتجامنأجلتثقيقاألمنالوظيفيوالطمأنينةعلىمصدردخلجاواستمرارهافيالعمل

علىد للثصول السعي وكذلك العمل، ورغوط والشخصية للصراعاتالتنظيمية تعررجا وعدم المدرسة، اطار اخل
ممايجعلهذهالفئةمنالمعلمين)ثملةالحكالوريوس(تنثونثواستراتيجياتالتعاونوالتسوية مؤهالتأكاديميةعليا،

طموحأعلىخارج العليا الشجادة يثدثداخلفيثينيكونلدىثملة لما اهتماما اليعيروا ورحما مدارسجم  ثدود
 المدرسة،فقديرونأنحقاءهمفيمدرستجممؤقتحانتظارفرصةمناسحةمعالمؤهلالعلميالذيثصلواعليه 

(،التيحينتوجودفروقذاتداللةإثصائيةفيدرجة2019واتفقتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسةمثاسنةوالعظمات)
"الحكالوريوس"، فئة لصالح الفروق وجاءت العلمي، المؤهل لمتغير تُعزى التنظيمي الصراع إلدارة المديرين فاعلية

(،التيحينتوجودفروقذاتداللةإثصائيةولكنلصالحفئة"دراساتعليا" 2017ودراسةغوانمة)
(التيحينتعدموجودفروق2019سةثماد)ودرا(Jubran, 2017)واختلفتنتيجةهذهالدراسةمعدراسةجحران

ذاتداللةإثصائيةتُعزىلمتغيرالمؤهلالعلمي 


 التوصيات

 الصراع العملعلىزيادةمعرفةووعيمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثحاستراتيجياتإدارة ررورة
خا حشكل والتسوية التعاون استراتيجيات استخدام على وثثجم عام، التنافسحشكل استراتيجيات وتجنحجم ص،

والتجنب،منخاللعقداللقاءاتوورشالعملوالدوراتالتدريحية 

 في منجا األنسبللموقفواالستفادة اإليجاحية واتحاعاالستراتيجية حمواقفالصراعوالحثثفيأسحاحجا، االهتمام
 تعزيزالعالقاتواالنتماءوتثسيناألداء 

 صراع،أسحاحهونتائجهوكيفيةالتقليلمنسلحياته عقدورشاتتتعلقحال 

  تشجيعالمعلمينعلىثلمشاكلجمدونتدخلمحاشرمناإلدارة 

  الطلبمنأطرافالصراعأنيرعكلواثدنفسهمكاناآلخر،ثميفكرحالثلالمناسب 

  األخذحالثسحاناألهدافالعلياللمدرسة 

 ممايرفعمعنوياتجمويزيدرراهمالوظيفي،وزيادةاإلنتاجية،ومنثمالثدتثفيزالمديرونللمعلمينحشكلمستمر
 منالصراعاتالسلحية 
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