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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
المنهج البحث منهج الدراسة اعتمدت األخضر. الخط داخل المثلث منطقة في الثانوية
مجتمع وتكون الّدراسات، من النَّوع هذا لمثل مالءمة أكثر يعدُّ حيُث المسحي الوصفي

من البالغالدراسة المثلثداخلالخطاألخضر فيمنطقة جميعمعلميالمدارسالثانوية
(معلماًومعلمة.وأظهرت372(معلماًومعلمة،تكونتعينةالدراسةمن)2177عددهم)

الصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقة إدارة فاعلية النتائجأندرجة
 جاءت األخضر الخط داخل صراعالمثلث استراتيجية أكثر وأن كبيرة، تقدير بدرجة

تليها التنازل، فاستراتيجية التسوية، استراتيجية تليها التعاون، استراتيجية هي مستخدمة
استراتيجيةالتنافس،وفيالمرتبةاألخيرةاستراتيجيةالتجنب.وأظهرتالنتائجوجودفروق

العلمي المؤهل لمتغير تُعزى إحصائية داللة التعاونذات استراتيجية مجاالت في
 ."واستراتيجيةالتسوية،وجاءتالفروقلصالحفئة"البكالوريوس

أبرزها: من التوصيات من بعدد الباحث يوصي الّدراسة إليه لت توصَّ ما ضوء وعلى
إدارة باستراتيجيات الثانوية المدارس مديري ووعي معرفة زيادة على العمل ضرورة

 عام، بشكل خاص،الصراع بشكل والتسوية التعاون استراتيجيات استخدام على وحثهم
اللقاءاتوورشالعملوالدورات منخاللعقد استراتيجياتالتنافسوالتجنب، وتجنبهم
اإليجابية االستراتيجية واتباع أسبابها، والبحثفي بمواقفالصراع واالهتمام التدريبية.

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

 .األخضر

 

 
 :المقدَّمة

يُنظرعادةًللصراععلىأنهشيءسلبي،ولكنهجزءطبيعيمنحياتنا،فالصراعيحدثفيكلمجاالتالحياةأينماوجد
فال المدارسإدارةاألفراد وتستطيع والنمو، للتعلم ً فرصا يتيح فإنه بفعالية تناوله يتم وعندما صراع، يوجد أال يمكن

الصراعبطريقةناجحةبفضلالقدرةعلىالعملمعاآلخرينوالتفاهممعهمبأسلوبهادف،وإتاحةفرصمتعددةوحقيقية
 إلشراكالمعلمينفيإدارةالمدرسة.

تحقيقأهدافهاعلىعددمنالمتغيراتالتنظيمية،منأهمهاتمكنالقائدالتربويمنإدارةالصراعاتفالمدرسةتعتمدفي
التنظيميةبمهنيةوبمايتناسبمعأهدافمؤسستهالتربوية،إذيؤثرالصراعالتنظيميتأثيراًمباشراًعلىرضاومستوى

ك مديريالمدارسبذل يتطلبمن مما فيها، العاملين التعليميةأداء العملية الصراعاتلدفع هذه إلدارة الجهد ثيرمن
 التعلميةإلىاألفضل.

تظهرالصراعاتالتنظيميةنتيجةألسبابعديدةومختلفةأهمهاحصولتفاعلبينالعاملينفيبيئاتالعملنتيجةلسعي
الصراعقد ُعلىإنتاجيةكلفردمنهمإلىتحقيقمصالحهدوناالهتمامبمصالحاآلخرين،وهذا ُأوإيجابا ينعكسسلبا

 (.2009العاملينفيالمنظمة)السعود،
ولماكانالصراعجزءاًمنالوضعالطبيعيأليةمؤسسة،فهوموجودفيالمؤسساتالتربويةومنهاالمدارس،بأشكال

منهفيأيةمؤسسةأومنظمة،(أنوجودقدرمعتدل2017مختلفةوبمستوياتمتفاوتةالقوة.ويرىاألبيضوالرويلي،)

                                                           
jamal_zaid@hotmail.com ،فلسطين،المدرسةاألهلية،الباحث  
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الصراعالتيأصبحت إدارة تظهرعملية ومنهنا تمتإدارتهبطريقةجيدة. إذا أعلىمستوىمنالفعالية، يحققلها
إحدىأهمالكفاءاتالضروريةوالالزمةللمديرينفيالمؤسساتالتربويةومنهاالمدارس،والتيتعادلفيأهميتها،أهمية

أوعمليةاتخاذالقرارات.عمليةالتخطيط
(أنمايميزالقائدالفعالعنغيرهيكونفيكيفيةإدارتهللصراع،وأنالقائدالناجح2019وتؤكدمحاسنةوالعظمات)لل

يحددبشكلواقعيالصراعاتداخلالمدرسةويحاولتحديداألسبابالرئيسية،فالمديرالناجحيواجهالوضعالمتأزموال
نأجلحلالمشكلةواستخدامالصراعكقوةمنأجلالتغيير.يتهربمنه،م

المواقفوالمشكالت لمعالجة منالفلسفاتوالتصوراتواألفكارواألساليبالمختلفة بالعديد ً كافيا ً إلماما القائد إنإلمام
والبيئةالخارجية،األمراليوميةإلدارةوتنظيممدرسته،يساعدهفيالحدمنالصراعاتاليوميةبينالعاملين،والطلبة،

وبالتاليعلى المعلمين دافعية على جداً كبير تأثير وله عالية، وكفاءة فعالة بطريقة مدرسته يطور أن له الذييسهل
مستوىأدائهم.


 المحور األول: اإلطار العام للدراسة

 مشكلة الدراسة 
(ودراسة2020(،ودراسةالقحطانيوالشهراني)2019لقدأشارتالعديدمنالدراساتالسابقةمثل:دراسةابنعيد)

والفاعليةالالزمةلتشخيصالصراعوإدارته،(Ferrer,2020)فيرر والمهارة القدرة ،أنكثيرمنالمديرينتنقصهم
وقدأوصت الصراعاتالتيتُعدمنأهمكفاياتالمدير. واختياراألسلوبالمناسبللتعاملمعه،وإظهارعمليةإدارة
العديدمنهذهالدراساتبأهميةدراسةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميفيالمؤسساتالتربوية،وخاصةالمدارسالثانوية،

وعالقتهاببعضالمتغيراتالديمغرافية.
قةلذلكتتمثلمشكلةالدراسةفيالتعرفعلىدرجةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنط

المثلثداخلالخطاألخضرمنوجهةنظرالمعلمين.
 أسئلة الدراسة 

مادرجةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثمنوجهةنظرالمعلمين؟ .1
بينمتوسطاتاستجابةأفرادعينةالدراسة(α ≤ 0.05)هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة .2

الجنس الختالفمتغيرات تُعزى الثانوية المدارس مديري لدى الصراع إدارة فاعلية درجة حول المعلمين من
والخبرةوالمؤهل؟

 
 أهداف الدراسة

ا .1 الصراع المثلثداخلالخطاألخضرإلدارة فيمنطقة مديريالمدارسالثانوية فاعلية لتنظيميفيبياندرجة
مدارسهم.

الكشفعنالفروقفياستجاباتأفرادعينةالدراسةحولدرجةفاعليةمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلث .2
إلدارةالصراعالتنظيميتُعزىلمتغيرالجنسوالخبرةوالمؤهلالعلمي.

 
 أهمية الدراسة

)نظرية(وناحيةعملية)تطبيقية(.تكمنأهميةهذهالدراسةفيناحيتين،ناحيةعلمية
األهميةالنظرية:تنبعأهميةالدراسةمنأهميةموضوعها،فهناكأهميةلدراسةموضوعفاعليةإدارةمديريالمدارس
الثانويةللصراعالتنظيميوتحسيناألداءلدىالمعلمين،خاصةأنهذهالمرحلةحساسةولهااألثرالبالغفيتقريرمصير

الطلبةأكاديمياً.
 

 وتكمن فيما يلي:األهمية التطبيقية: 
الوقوفعلىبعضالمتغيراتاإلداريةوالديمغرافيةالمرتبطةوالمنبئةبدرجةفاعليةمديريالمدارسالثانويةفي .1

منطقةالمثلثداخلالخطاألخضرإلدارةالصراعالتنظيمي.
ميةوإعدادالبرامجلرفعالتوصيةإلىصناعالقراراالهتمامبوضعاالستراتيجياتالعمليةإلدارةالصراعاتالتنظي .2

 مستوىأداءمعلميهم.
 

 الطريقة واإلجراءات
تعتبرمنهجيةالدراسةوإجراءاتهامحوراًرئيسياًتممنخاللهإنجازالجانبالتطبيقيمنالدراسة،وعنطريقهاتم

تفسيرهافيضوءأدبياتالحصولعلىالبياناتالمطلوبةإلجراءالتحليلاإلحصائيللتوصلإلىالنتائجالتيتم
الدراساتالمتعلقةبموضوعالدراسة.
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 منهج الدراسة
اعتمدتالدراسةالمنهجالوصفيالمسحيلإلجابةعنتساؤالتالدراسة،وذلكلمناسبتهوطبيعةهذهالدراسةوأهدافها.


 مجتمع الدراسة

فيمنطقةالمثلثداخلالخطاألخضروالبالغتكونمجتمعالدراسةمنجميعمعلميومعلماتمدارسالمرحلةالثانوية
.2021\2020(معلماًومعلمةً،للعامالدراسي2177عددهم)


 عينة الدراسة

 معلماًومعلمةً.( 372)تماختيارعينةعشوائية)العشوائيةالبسيطة(بلغعددها

 دوات الدراسةأ

مثل الدراسة بمشكلة ذاتالصلة البياناتبالرجوعلألدبالنظريوالدراساتالسابقة لجمع الدراسة تطويراستبانة تم
(،ودراسةفيرر2020(،ودراسةالقحطانيوالشهراني)2019(،ودراسةابنعيد)2018دراسةالشرفوالسيف)

(Ferrer, 2020) .الم أهم لمعرفة استطالعية دراسة تضمنتواجراء وقد االستبانة تتضمنها أن يجب التي جاالت
االستبانةفقراتتقيسدرجةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالخط

) من والمكون التسوية،38األخضر، استراتيجية التعاون، استراتيجية وهي: مجاالت خمسة على موزعة فقرة )
 يجيةالتنازل،استراتيجيةالتنافس،واستراتيجيةالتجنب.وأُستخدمفياالستبانةمقياسليكرتالخماسي.استرات


 المحور الثاني: اإلطار النظري

 مفهوم الصراع التنظيمي
أنالصراععبارةعننزاعمباشرومقصودبينأفرادوجماعاتمنأجلهدفواحد،وتظهرالرغبةلدىأحدأطراف

 ,Ghaffar, 2019)الصراعفيإلحاقالهزيمةبالطرفاآلخربغضالنظرإلىالوصولإلىالهدف.وقدعرفغفار
أوعدماالتفاقبيناألفرادوالجماعات،أوعندتدخلالصراعبأنه"عمليةتفاعليةتظهرعنداالختالفوالتنافر(212

أحداألطراففيأنشطةالطرفاآلخرومنعهمنتحقيقأهدافه،أوعندوجودحقإداريألحدالطرفينبتفضيلسلوك
اتهم".أحدهمعلىاآلخرفيأثناءقيامهمبنشاطمشترك،أوعندماتكوناتجاهاتالطرفينأوقيمهمأومعتقداتهمأومهار

) العميان أن حين 2018في أهدافها364، تنظيمين أو فريقين بين تنافسي "موقف هو: الصراع أن إلى يذهب )
متعارضة،يكونفيهأطرافالصراعمدركينللتعارضفيمابينهمفيالوقتالذييرغبفيهكلطرفبالحصولعلى

آلخر".المركزأوالصالحيةأوالقوةبمايتعارضمعرغبةالطرفا
 اتجاهات الصراع التنظيمي

يرىالباحثونفيعلماإلدارةأنالصراعشيءمحتومويتعذراجتنابه،وأنانعدامالصراعأووجودهبمستوىمنخفض
فيالمنظمةيسببالركود،ويؤديمعالزمنإلىانهيارها،كماأنوجودالصراعبدرجةعاليةضارألنهيصيبالتعاون

 أما المطلوببخللكبير، الصراعإلىثالثة.القدرالمعتدلمنالصراعفيالمنظماتفهو فعلىأثرذلكيمكنتقسيم
(:2008اتجاهاتعلىالنحوالتالي)العبيدي،

فالنزاعيعطي بناءة، بطريقة أنتحلمشاكلها للمنظمة للصراععلىأنهفرصة وينظرفيه اإليجابيأوالبناء: االتجاه
لتفكيرفيمشاكلهاواإلبداعفيتقديماألفكارالمناسبةلحلتلكالمشاكل،كماأنأسلوبإدارةالصراعالمنظمةالفرصةل

الناجحيزيدمنعمليةقبولاألفرادأليتغييرتنشدهالمنظمة.
السلبيةوالتيتشتتالجهودوتبعدهمعنتحقيق للصراععلىأساسإثارة السلبيأوالهدام:وينظرهنا أهدافاالتجاه

المنظمة،كماأنالصراعلهأثرسلبيعلىاألفرادمنالناحيةالنفسية،حيثأنهيتسببفيهدرالكثيرمنالطاقاتفي
مواضيعومشاكلجانبية.

االتجاهالموازن:وينظرلهعلىأنهمرغوببهلمالهمنأثرجيدفيبعضاألوقاتوغيرمرغوبفيأحيانأخرى،
صراعاتعلىأنهمنالممكنتجاهلهاوبعضالصراعاتيجبإدارتهابطريقةفعالة،وينظراالتجاهكماينظرلبعضال

المتوازنإلىاألثرالمترتبعلىالنزاع.مستوياتالصراعالتنظيمي
رغمعدموجوداتفاقحولتصنيفاتالصراعأوتحديدمستوياته،االأنمعظمالباحثينيتفقونعلىاألنماطالتالية:

الصراعالذاتي:وهوالصراعالذييحدثداخلالفردبسبباحباطيلحقبه،أوبسببتعارضأهدافهوأدواره،أو-أ
(.فيهذاالنوعاليمكننامالحظةالصراعاالمنخاللنتائجالسلوك2006بسببمشكالتتواجههفيالعمل)بطاح،

صائبةأمال.والقراراتالتييتخذهاالعاملأوالموظفماإنكانت
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من-ب يعتبر وجوده إن بل حتمي، أمر المؤسسة داخل األفراد بين الصراع حدوث المنظمة: أفراد بين الصراع
ضرورياتنجاحالمؤسسةعلىأنيكونضمنحدودمعينةومسيطرعليهالالستفادةمنإيجابياتالصراعواالبتعادقدر

منإنتاجيةاألفرادوالمؤسسة.اإلمكانعنسلبياتهاالتيمنشأنهاأنتحد
الصراعبينالجماعات:وهوالصراعالذيينشأبينمختلفالوحداتاإلداريةداخلالمنظمات،ويمكنأنيأخذأحد-ت

(:2008األشكالالتالية)عياصرةوبنيأحمد،
نفسه،أوالصراعالعمودي:ويحدثالصراعاألفقي:ويحدثعادةبينالعاملينأوالدوائراإلداريةمنالمستوىالتنظيمي

الدور: أوصراع األهداف، لتحقيق المناسبة الطريقة يتفقونعلى ال حين لمستوياتمختلفة بينجماعاتتنتمي عادة
ويحدثعادةنتيجةتأديةالشخصأدواراًمتعددةًفيمجالعمله.

ذييحدثبينالمنظمةوبينالمجموعاتالخارجيةالصراعبينالمنظمات:يشيرالصراعبينالمنظماتإلىالنزاعال-ث
مثلالصراعالذييقعبينالمؤسسةوبين ينشبخالففيالرأيأوتعارضفيالمصلحة. التيتتعاملمعها،عندما

.(Radford, 2013)غيرهامنالمؤسساتالتيتزاحمهافينفسالنشاطوعلىنفسالعمالء
 ياستراتيجيات إدارة الصراع التنظيم

عدة لقدطورالباحثونفيمجالالصراعالتنظيميالعديدمناألسسالنظريةللتعاملمعالصراعوإدارته،واقترحوا
استراتيجياتليتمكنالقائدأواإلداريمنإدارةالصراعفيمؤسستهوفقأسسعلميةمدروسةبدالًمنالعشوائية،وذلك

األساليبواالستراتيجياتبغرضتحقيقنتائجإيجابيةتؤديإلىالتطوي روالتوافقداخلالمؤسسةوخارجها،ومنهذه
(:2013)الجعافرة،

 حاجاتالطرفين، يلبي الذي الحل إليجاد اآلخر الطرف مع بالتعاون الفرد يعمل أن بها التعاون:ويقصد استراتيجية -
 واألداء بالفرد كبير تتميزباهتمام  فهي الربح" "باستراتيجية االستراتيجية هذه وتسمى منهما، كل  باهتمامات ويُعنى
 أداة أنسب التعاون اآلخر،ويكون نتيجةلمكسب األطراف أحد خسارة بها يوجد ال االستراتيجية هذهالتنظيم. داخل
 االقتناع مع للجميع، فائدة يحقق حالً وتريد ضغوطالوقت، من األطراف تعاني ال عندما التنظيمي الصراع إلدارة
المشتركة. المصالح بأهمية

 األخرى،وبموجب وباألطراف بالنفس قليل باهتمام وتتميز الصراع، مواجهة عدم بها التجنب:ويقصد استراتيجية -
ً باألفرادوباإلنتاج قليل اهتمام إذن تتابع، وال تعتبر ال األطراف كل اهتمامات فإن االستراتيجية هذه  هذه وتتمثل أيضا

ً وتترجم الحزم، وعدم التعاون بعدم االستراتيجية .الصراع بتأجيل غالبا

وتتمثل استراتيجية - وبموجب بالربح االستراتيجية هذه وتترجم والحزم التعاون بعدم التنافس:  هذه والخسارة
ً سلطة، من يمتلكه لما وذلك لوجهةنظره لالمتثال المتصارعة األطراف إجبار يحاول المدير فإن االستراتيجية  وغالبا

 يؤثر أن يمكن األطراف أحد هدف أو المدير وأهداف بينأهدافهم سلبية عالقة بوجود المتصارعة األطراف ترى ما
ً  .وخسارته به الهزيمة اآلخروإلحاق الطرف هدف تحقيق على سلبا

ً يرضي وسط المديرالتوصلإلىحل يحاول التي االستراتيجية التسوية:وهي استراتيجية -  أطراف رغبات جزئيا
 لمعظمالصراعات حل بوجود تسمح أنها هنا األساسية والتعاون.والميزة الحزم من متوسط بقدر وتتصف الصراع،

ً تنتج وال ً طرفا  في عاجلة وحلول العالقة مؤقتةللمسائل تسوية إلى للوصول استخدامها ويمكن خاسراً، وآخر رابحا
.الوقت ضيق حال

ومحاوالًتقليلأهمية الوقت، بمرور سيزول الصراع الشخصوكأن يتصرف استراتيجيةالتنازلأوالمجاملة:وفيها -
وعادةًما التوتر، تقليل محاوالً التعاون إلى أطرافالصراع الصراع،وتشجيعهعلىإخفاءمشاعرالصراعويدعو

 فاعليته تكون المشتركة االتفاق علىأوجه ويركز االختالف، نقاط شأن من الفرد حيثيقلل أطرافقليلة، بين
الصراع.

 
 المحور الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها

لإلجابةعنهذاالسؤالتماستخدامالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةالستجاباتأفرادعينةالدراسةعلىدرجة
يوضحذلك.( 2فاعليةإدارةالصراعالتنظيميفيمنطقةالمثلثداخلالخّطاألخضر،والجدول)

(المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلتقديراتأفرادعينةالدراسةلمجاالتإدارةالصراعالتنظيمي2الجدول)
مرتبةتنازلياً

 المتوسطالحسابيّ المجاالت الرقم
االنحراف
 المعياريّ

 الرتبة
 الدرجة

 كبيرة 1 0.93 3.71 استراتيجيةالتعاون 1

 كبيرة 2 0.78 3.56 استراتيجيةالتسوية 2

 كبيرة 3 0.79 3.48 استراتيجيةالتنازل 3

 كبيرة 4 0.68 3.40 استراتيجيةالتنافس 4
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 متوسطة 5 0.88 2.92 استراتيجيةالتجنب 5

 كبيرة  0.56 3.43 الدرجةالكلية


) الجدول 2يُبيِّّن أولها وكان )كبيرة(، جاءت التنظيمي الصراع إدارة فاعلية درجة أنَّ التعاون( استراتيجية مجال

(.2.92(،وفيالمرتبةاألخيرةمجالاستراتيجيةالتجنب)3.71)
 مجال استراتيجية التعاون

) من3الجدول التعاون استراتيجية لمجال الدراسة عينة لتقديراتأفراد واالنحرافاتالمعيارية المتوسطاتالحسابية )
اًمجاالتإدارةالصراعالتنظيميمرتبةتنازلي

 الفقرة الرقم
المتوسط
 الحسابيّ

االنحراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتبة

 كبيرة 1 1.04 3.81 يساعدالمديرالمعلمينعلىحلالمشكالتالتيتواجههم 32

 كبيرة 2 1.00 3.77 يضعالمديرأهدافاًمشتركةيتطلبإنجازهاتعاونالجميع 31

35 
 إلى للوصول معلميه مع المدير علىيتعاون قراراتمقبولة

 الجميع
 كبيرة 3 1.01 3.74

 كبيرة 4 1.02 3.74 يتفهمالمديروجهاتنظرالطرفاآلخر 33

 كبيرة 5 1.04 3.72 يشجعالمديرالمعلمينعلىفهممشكالتالعملقبلالبدءبحلها 36

 كبيرة 6 1.03 3.69 يسعىالمديرلتوجيهأفكارالمعلمينومناقشتها 34

37 
المديرالمناخالمالئمإليجادالحلالذياليخسرفيهأحديوفر

 األطرافنتيجةمكسبالطرفاآلخر
 كبيرة 7 1.08 3.69

38 
لمواجهة والبرامج الخطط وضع في المعلمين المدير يشرك

 الصراع
 كبيرة 8 1.09 3.58

 كبيرة  0.93 3.71 الدرجةالكلية


أنالمتوّسطات3يَتبيَّنمنالجدول) التعاونتراوحتبين)( وبمستوى3.81-3.58الحسابيَّةفيمجالاستراتيجية ،)

(،وبدرجةتقييم3.71تقييم)كبيرة(مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أماالمجالككّلفحصلعلىمتوّسطحسابّي)
)كبيرة. رقم الفقرة األولى المرتبة في جاءت "يرفضالمدي32وقد على: تنصُّ التي لألطراف( التنازالت تقديم ر

بمتوّسطحسابي) رقم)3.81المتصارعة" الفقرة األخيرة وجاءتفيالمرتبة كبيرة، تقييم وبدرجة 38(، التيتنصُّ )
بمتوّسط علىقبولالحلالمطروح" األطرافالمتصارعة ينطلقالمديرمنتطبيقالقوانينواألنظمةإلرغام " على:

ييمكبيرة.(وبدرجةتق3.58حسابي)
 مجال استراتيجية التسوية

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةالستجاباتأفرادعينةالدراسةلفقراتمجالاستراتيجيةالتسوية
(.4وكانتالنتائجكمافيالجدول)

) الدراسة4الجدول عينة لتقديراتأفراد واالنحرافاتالمعيارية المتوسطاتالحسابية من( التسوية استراتيجية لمجال
مجاالتإدارةالصراعالتنظيميمرتبةتنازلياً

 الفقرة الرقم
المتوسط
 الحسابيّ

االنحراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتبة

22 
يستمعالمديرإلىوجهةنظرأطرافالصراعحتىيتفقاعلى

 الرأياألنسب
 كبيرة 1 0.97 3.78

 كبيرة 2 0.97 3.70 المتباينةبينأطرافللصراعيقربالمديروجهاتالنظر 20

19 
يقترحالمديرأرضيةمشتركةلحسمالخالفاتبيناألطراف

 المتصارعة
 كبيرة 3 1.00 3.65

18 
جميع ترضي متكاملة حلول إلى للوصول جهداً المدير يبذل

 أطرافالصراع
 كبيرة 4 1.05 3.64

 16 المكسب توضيح على المدير األطرافيعمل بين  كبيرة 5 1.04 3.51والخسارة
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 المتصارعة

21 
أطراف بين التنازالت على القائم التفاوض المدير يعتمد

 الصراع
 كبيرة 6 1.00 3.42

17 
موافقة على للحصول األمور بعض عن المدير يتغاضى

 ورضااألطرافالمتصارعة
متوسط 7 1.03 3.22

 ة

 كبيرة  0.78 3.56 الدرجةالكلية


تراوحتبين)4يَتبيَّنمنالجدول) التسوية أنالمتوّسطاتالحسابيَّةفيمجالاستراتيجية وبمستوى3.22-3.78( ،)

(،3.56تقييم)متوسطةإلىكبيرة(مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أماالمجالككّلفحصلعلىمتوّسطحسابّي)
كبيرة. "يستمعالمديرإلىوجهةنظر22ألولىالفقرةرقم)وقدجاءتفيالمرتبةاوبدرجةتقييم على: التيتنصُّ )

) بمتوّسطحسابي الرأياألنسب" على يتفقا حتى المرتبة3.79أطرافالصراع وجاءتفي كبيرة، تقييم وبدرجة ،)
الفقرةرقم) على:"يتغاضىالمديرعنبعضاألمورللحصولعلىموافقةور17األخيرة ضااألطراف(التيتنصُّ

(وبدرجةتقييممتوسطة.3.22المتصارعة"بمتوّسطحسابّي)
 مجال استراتيجية التنازل

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةالستجاباتأفرادعينةالدراسةلفقراتمجالاستراتيجيةالتسوية
(.5وكانتالنتائجكمافيالجدول)

) المتوسطاتالح5الجدول من( التنازل استراتيجية لمجال الدراسة عينة لتقديراتأفراد واالنحرافاتالمعيارية سابية
 مجاالتإدارةالصراعالتنظيميمرتبةتنازلياً

 

 الفقرة الرقم
المتوسط
 الحسابيّ

االنحراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتبة

10 
األطراف بين العالقات على الحفاظ المدير يحاول

 طيبةالمتصارعةبصورة
 كبيرة 1 1.04 3.79

14 
مننقاطاالختالف يؤكدالمديرعلىنقاطاالتفاقبدالً

 بيناألطرافالمتصارعة
 كبيرة 2 1.00 3.63

 كبيرة 3 1.15 3.59 يراعيالمديرمشاعرأطرافالصراع 9

15 
الصراع أطراف من طرف اقناع المدير يحاول

 بالتسامحمعرغباتالطرفاآلخر
 كبيرة 4 1.02 3.50

13 
حله عند االعتبار في اآلخرين رغبات المدير يضع

 للصراع
 متوسطة 5 1.06 3.22

 متوسطة 6 0.99 3.18 يعملالمديرجاهداًعلىتلبيةتوقعاتأطرافالصراع 12

 كبيرة  0.79 3.48 الدرجةالكلية


فيمجالاستراتيجية5يَتبيَّنمنالجدول) أنالمتوّسطاتالحسابيَّة وبمستوى3.79-3.18التنازلتراوحتبين)( ،)

(،3.48تقييم)متوسطةإلىكبيرة(مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أماالمجالككّلفحصلعلىمتوّسطحسابّي)
كبيرة. "يستمعالمديرإلىوجهةنظر22وقدجاءتفيالمرتبةاألولىالفقرةرقم)وبدرجةتقييم على: التيتنصُّ )

)أ بمتوّسطحسابي الرأياألنسب" على يتفقا حتى المرتبة3.79طرافالصراع وجاءتفي كبيرة، تقييم وبدرجة ،)
) رقم الفقرة بمتوّسطحسابّي12األخيرة توقعاتأطرافالصراع" علىتلبية يعملالمديرجاهداً " على: التيتنصُّ )

(وبدرجةتقييممتوسطة.3.18)
 سمجال استراتيجية التناف

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةالستجاباتأفرادعينةالدراسةلفقراتمجالاستراتيجيةالتسوية
(.6وكانتالنتائجكمافيالجدول)

(المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلتقديراتأفرادعينةالدراسةلمجالاستراتيجيةالتنافسمن6الجدول)
مجاالتإدارةالصراعالتنظيميمرتبةتنازلياً

 الفقرة الرقم
المتوسط
 الحسابيّ

االنحراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتبة

26 
طرفي من كل ومسؤوليات واجبات بتحديد المدير يطالب

 الصراع
 كبيرة 1 0.92 3.70
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 كبيرة 2 1.09 3.62 يعتمدالمديرسياسةتشجيعالمنافسةبديالًللصراعات 23

27 
يواجهالمديراألطرافالمتصارعةمباشرةإذاحدثصراع

 بينهم
 كبيرة 3 1.07 3.53

29 
يعتبر الذي الحل قبول على أطرافالصراع المدير يجبر

 مناسباًلمصلحةالمدرسة
 كبيرة 4 1.05 3.40

30 
ينطلقالمديرمنتطبيقالقوانينواألنظمةإلرغاماألطراف

 المطروحالمتصارعةعلىقبولالحل
 متوسطة 5 1.01 3.37

 متوسطة 6 1.04 3.13 يرفضالمديرتقديمالتنازالتلألطرافالمتصارعة 25

 متوسطة 7 1.19 3.04 يستخدمالمديرسلطتهاإلداريةلحلالصراعبالقوة 24

 كبيرة  0.68 3.40 الدرجةالكلية

أنالمتوّسطاتالحسابيَّةفيمجال6يَتبيَّنمنالجدول) التنافستراوحتبين)( وبمستوى3.70-3.04استراتيجية ،)
(،3.40تقييم)متوسطةإلىكبيرة(مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أماالمجالككّلفحصلعلىمتوّسطحسابّي)

كبيرة. تقييم )وبدرجة رقم األولىالفقرة جاءتفيالمرتبة بتحد26وقد "يطالبالمدير على: التيتنصُّ واجبات( يد
(،وبدرجةتقييمكبيرة،وجاءتفيالمرتبةاألخيرةالفقرة3.70ومسؤولياتكلمنطرفيالصراع"بمتوّسطحسابي)

على:"يستخدمالمديرسلطتهاإلداريةلحلالصراعبالقوة"بمتوّسطحسابي)24رقم) (وبدرجةتقييم3.18(التيتنصُّ
متوسطة.

 مجال استراتيجية التجنب
سابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةالستجاباتأفرادعينةالدراسةلفقراتمجالاستراتيجيةالتجنبتمح
(.7كانتالنتائجكمافيالجدول)و

) التجنبمن7الجدول استراتيجية لمجال الدراسة عينة لتقديراتأفراد واالنحرافاتالمعيارية المتوسطاتالحسابية )
 الصراعالتنظيميمرتبةتنازلياًمجاالتإدارة

 الفقرة الرقم
المتوسط
 الحسابيّ

االنحراف
 المعياريّ

 الدرجة الرتبة

7 
يتجنبالمديراتخاذمواقفمنشأنهاأنتؤديإلى

 خالفاتمعالمعلمين
 متوسطة 1 1.22 3.19

 متوسطة 2 1.21 3.11 يتحاشىالمديرالموضوعاتالمسببةللصراع 5

2 
 معيتفادى الخالف نقاط حول النقاش المدير

 األطرافالمتصارعة
 متوسطة 3 1.17 2.96

 متوسطة 4 1.23 2.85 يخففالمديرمنحدةالصراعبإهمالها 3

8 
لدى واإلحباط الغضب مشاعر المدير يتجاهل

 أطرافالصراع
 متوسطة 5 1.23 2.73

4 
في المعلمين بين الصراعات المدير يتجاهل

 المدرسة
 متوسطة 6 1.22 2.69

 متوسطة  0.88 2.92 الدرجةالكلية


التجنبتراوحتبين( 7)يَتبيَّنمنالجدول وبمستوى(2.69-3.19)أنالمتوّسطاتالحسابيَّةفيمجالاستراتيجية ،

المجالككّلفحصلعلىمتوّسطحسابّي( متوسطة)تقييم وبدرجة،(2.92)مندرجةالتّقديرعلىجميعالفقرات،أما
على:"يتجنبالمديراتخاذمواقفمنشأنهاأن( 7)وقدجاءتفيالمرتبةاألولىالفقرةرقم .تقييممتوسطة التيتنصُّ

،وبدرجةتقييممتوسطة،وجاءتفيالمرتبةاألخيرةالفقرةرقم(3.19) تؤديإلىخالفاتمعالمعلمين"بمتوّسطحسابي
( 4) على:  "التيتنصُّ بمتوّسطحسابّي تقييم( 2.69)يتجاهلالمديرالصراعاتبينالمعلمينفيالمدرسة" وبدرجة

.متوسطة
 : مناقشة النتائج المتعلّقة بالسؤال البحث الذي نصَّ على

مادرجةفاعليةإدارةالصراعالتنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثمنوجهةنظرالمعلمين؟"."
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الصراع إدارة فاعلية والرتبلدرجة واالنحرافاتالمعيارية، حسابالمتوسطاتالحسابية تم السؤال هذا عن لإلجابة
التنظيميلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالحطاألخضربشكلعام،لتقديراتعينةالدراسةعلى

مجال وكل ككل، التنظيمي الصراع إدارة درجة التعاون،فقرات )استراتيجية التنظيمي الصراع إدارة مجاالت من
السؤالأندرجة أظهرتنتائجهذا استراتيجيةالتجنب(. استراتيجيةالتنافس، استراتيجيةالتنازل، استراتيجيةالتسوية،

ال مجالاستراتيجية عدا الصراعالتنظيميما الصراعالتنظيميفيجميعمجاالتإدارة إدارة تجنبحيثجاءفاعلية
الصراع إدارة فاعلية ألهمية ذلكإلىوعيالمديرينوإدراكهم الدراسة تعزو الكلية. والدرجة تقديرمتوسطة، بدرجة
اإليجابيوإسهامهافيتحقيقأهدافالمدرسةككل،حيثأنفاعليةإدارةالصراع التنظيميفيمدارسهموذلكألثرها

علمينويثيردافعيتهملإلنجازمايدفعبالعمليةالتعليميةالتعلمية.تسهمفيخلقمناخإيجابييحفزالم
وجاءتاستراتيجيةالتعاونفيالمرتبةاألولىبدرجةكبيرة،وترجعالدراسةذلكإلىأنالمديرينيعمدونإلىاستخدام

بهدفال معهم والتعاون ذلك، أمكن ما المعلمين مشكالت بحل الهتمامهم االستراتيجية الحلولهذه أفضل إلى توصل
وتعزو كبيرة بدرجة الثانية بالمرتبة التسوية وجاءتاستراتيجية فاعليتها، وزيادة بمستوىمدارسهم، لالرتقاء الممكنة
الدراسةذلكإلىأنمديرالمدرسةيقومبحلالصراعاتبالطرقالمختلفةمنأجلالوصولإلىالحلولالتييمكنأن

نخاللاللقاءاتوالتفاوضبيناألطرافالمختلفةداخلالمدرسة،وجاءتاستراتيجيةالتنازلتُرضيجميعاألطراف،م
بالمرتبةالثالثةبدرجةكبيرةوقديكونسببذلكأنبعضمواقفالصراعالتستوجباستخداماألساليبالرسمية،وإنما

طرافالمتصارعةوالعملمنأجلتحقيقأهدافهيمناألمورالطارئةالتيتستدعيبثروحالتعاونوالمودةبيناأل
المدرسة،وجاءتاستراتيجيةالتنافسفيالمرتبةالرابعةبدرجةكبيرةوتعزوالدراسةهذهالنتيجةإلىميلمديرالمدرسة

تاليإلىاستخدامالشدةوالحزمعندالدفاععناآلراءواألفكارالتييطرحها،ويسعىإلىتغليبمصلحةالمدرسة،وبال
فانهيقومبتطبيقالقوانينواألنظمةبشكلحرفيعلىأطرافالصراعمنأجلتحقيقمصلحةالمدرسة،وأخيراًجاءت
استراتيجيةالتجنبفيالمرتبةالخامسةوبدرجةمتوسطةقديعودذلكألنالمديراليضعنفسهطرفاًفيالخالفاتالتي

غيرمسببلهاوليسطرفاًفيها،وبالتاليغيرمسؤولعنالنتائج،.تحدثبينالمعلمين،واليتوسطلحلهاألنه
الحاليةمعنتائجدراسةمحاسنةوالعظمات) ابنعيد)2019توافقتنتائجالدراسة ودراسة ودراسةحماد2019( ،)

الصراعجاءتبدرجةتقديركبيرة.(،التيبينتأندرجةإدارة2019وسالمة)
 : المتعلّقة بالسؤال الثاني الذي نصَّ على ثانيا: مناقشة النتائج

بينمتوسطاتاستجابةأفرادعينةالدراسةمن(α ≤ 0.05)"هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة
الصراعلدىمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالخطاألخضرتُعزى المعلمينحولدرجةفاعليةإدارة

متغيراتالجنسوالخبرةوالمؤهل؟"الختالف
أظهرتالنتائجالمتعلقةبهذاالسؤالعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةتُعزىألثر)الجنسوالخبرة(،بينماتوجدفروق
حيثكانت التنظيمي، الصراع إلدارة مديريالمدارسالثانوية فاعلية فيدرجة العلمي( )المؤهل ألثر إحصائياً دالة

ومجا التسوية استراتيجية مجال على درجةالفروق لصالح الفروق وكانت الكلية، واألداة التعاون استراتيجية ل
 البكالوريوس.

 فيما يتعلق بمتغير الجنس 
أظهرتالنتائجعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةلدرجةفاعليةمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالخط

يجميعالمجاالت)استراتيجياتإدارةالصراع(والدرجةالكلية،األخضرإلدارةالصراعالتنظيميتُعزىألثرالجنسف
ويمكنتفسيرذلكبأنالمعلمينوبغضالنظرعننوعهماالجتماعييعيشونفيمناختنظيميموحد،األمرالذييجعلهم

أنهميتشابهون فيظروفالعملمتقاربينفيالرأيمتساوونفياالهتمامباستراتيجياتإدارةالصراعالتنظيمي،كما
ويخضعونلتعليماتوتشريعاتواحدة،ويعيشونفيإطارثقافةواحدة،ممايجعلهميدركونالممارساتاإلداريةبشكل

مختلف، الصراعغير إدارة استراتيجيات ممارسة المدارسمن مديري يمارسه الذي العمل طبيعة إلى ً أيضا وتعود
ستراتيجياتإدارةالصراعوإتاحةلهمقدركافيمنالحريةواالستقالليةفيأداءالتنظيمي،وايمانابقدراتهمفيممارسةا

الرجوع دون وإنجازها أعمالهم ألداء المناسبة األساليب وتحديد التربوية، العملية في جديدة طرق البتكار نشاطاتهم
شجيعهمعلىاإلبداع،والمساهمةبفكرجديدلإلدارة،وتشجيعالرقابةالذاتيةلدىالمعلمين،وتعزيزالثقةبينالمعلمينوت

 فيبناءمجتمعالمعرفةوتنميةالقدرةعلىاستخدامتكنولوجياالمعلوماتفيالتعليموالتعلم.
النتيجةمعنتيجةدراسةعلوان) التي(Ilgan, 2020)(ودراسةإيلجان2018(ودراسةحفيظ)2017واتفقتهذه

إحصائيةتُعزىلمتغيرالجنس.أظهرتعدموجودفروقذاتداللة
) ابنعيد النتيجةمعنتيجةدراسة اختلفتهذه ودراسةمحاسنةوالعظمات)2019وقد التيأظهرتوجود2019( )

فروقذاتداللةإحصائيةفيدرجةفاعليةالمديرينتُعزىلمتغيرالجنس،وجاءتالفروقلصالحالذكور،ودراسةحماد
رتكذلكوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيدرجةفاعليةالمديرينتُعزىلمتغيرالجنس،(التيأظه2019وسالمة)

ولكنجاءتالفروقلصالحاإلناث.
 فيما يتعلق بمتغير الخبرة
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أظهرتالنتائجعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةلدرجةفاعليةمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثداخلالخط
رةالصراعالتنظيميتُعزىألثرسنواتالخبرةفيجميعالمجاالت)استراتيجياتإدارةالصراع(والدرجةاألخضرإلدا

بغضالنظرعن وممكنإدراكها ومعروفة االستراتيجياتواضحة هذه إلىأنممارسة النتيجة تُعزىهذه وقد الكلية،
هاالمديرونفيأثناءتعاملهممعحالالتأومواقفالخبرةطالتأمقصرت،ألنهاممارساتأوأساليبسلوكيةيقومب

الصراع،وبذلكلميكنمتغيرالخبرةمؤثراًفيإحداثأيتباينفياستجاباتأفرادعينةالدراسة)المعلمين(.وقديكون
اذاتالقوانينالسببفيذلكالتشابهفيالبيئةالتعليميةوعدموجودالتنوعوالفارقالكبيربينمدرسةوأخرى،كماأنه

تُعزىلمتغير إحصائية ذاتداللة فروق وجود عدم إلى أدى والمعلماتمما المعلمين كافة على تًطبق التي واللوائح
سنواتالخبرة.

النتيجةمعنتيجةدراسةعلوان) (التي2019(ودراسةحمادوسالمة)2019(ودراسةابنعيد)2017واتفقتهذه
داللةإحصائيةلمتغيرالخبرةعلىاستراتيجياتإدارةالصراعالتنظيميلدىالمديرين.أظهرتكذلكعدموجود

(التيأظهرتوجودفروقذاتداللةإحصائيةلمتغيرالخبرة،2018وقداختلفتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسةحفيظ)
(التيأظهرتوجودفروقذات2017سنوات(،ومعدراسةغوانمة)10إلىأقلمن5وقدجاءتالفروقلصالحفئة)

سنوات(.10نلصالحفئة)أكثرمنداللةإحصائيةلمتغيرالخبرة،ولك
 فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي

المثلثداخلالخط فاعليةمديريالمدارسالثانويةفيمنطقة لدرجة فروقذاتداللةإحصائية أظهرتالنتائجوجود
الصراع لمتغيرالمؤهلالعلميفيمجاالتاألخضرإلدارة تبعا التعاون،:التنظيمي، واستراتيجية التسوية استراتيجية

ويستدلمنهذهالنتيجةأنوالدرجةالكلية،وأظهرتالنتائجأنالفروقجاءتلصالحالمعلمينمنحملة"البكالوريوس".
ارسهم،ولديهمالمعرفةباالستراتيجيةالتييستخدمهاحملةهذاالمؤهللديهمالوعيواإلدراكالالزمينلمايجريفيمد

مديروهمفيحاالتالصراع،وهذهالفئةهياألكثرطموحاًفيمحاولةاثباتالذاتوالرقيوالتطورفيموقعهاالوظيفي
افيالعملباإلضافةإلىسعيهابالتمسكبوظيفتهامنأجلتحقيقاألمنالوظيفيوالطمأنينةعلىمصدردخلهاواستمراره

على للحصول السعي وكذلك العمل، وضغوط والشخصية للصراعاتالتنظيمية تعرضها وعدم المدرسة، اطار داخل
ممايجعلهذهالفئةمنالمعلمين)حملةالبكالوريوس(تنحونحواستراتيجياتالتعاونوالتسوية.مؤهالتأكاديميةعليا،

طمو العليا الشهادة يحدثداخلفيحينيكونلدىحملة لما اهتماما اليعيروا وربما مدارسهم. حأعلىخارجحدود
 المدرسة،فقديرونأنبقاءهمفيمدرستهممؤقتبانتظارفرصةمناسبةمعالمؤهلالعلميالذيحصلواعليه.

ةفيدرجة(،التيبينتوجودفروقذاتداللةإحصائي2019واتفقتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسةمحاسنةوالعظمات)
"البكالوريوس"، فئة لصالح الفروق وجاءت العلمي، المؤهل لمتغير تُعزى التنظيمي الصراع إلدارة المديرين فاعلية

(،التيبينتوجودفروقذاتداللةإحصائيةولكنلصالحفئة"دراساتعليا".2017ودراسةغوانمة)
(التيبينتعدموجودفروق2019ودراسةحماد)(Jubran, 2017)واختلفتنتيجةهذهالدراسةمعدراسةجبران

ذاتداللةإحصائيةتُعزىلمتغيرالمؤهلالعلمي.


 التوصيات

 الصراع العملعلىزيادةمعرفةووعيمديريالمدارسالثانويةفيمنطقةالمثلثباستراتيجياتإدارة ضرورة
 التعاون استراتيجيات استخدام على وحثهم عام، التنافسبشكل استراتيجيات وتجنبهم خاص، بشكل والتسوية

والتجنب،منخاللعقداللقاءاتوورشالعملوالدوراتالتدريبية.

 في منها األنسبللموقفواالستفادة اإليجابية واتباعاالستراتيجية بمواقفالصراعوالبحثفيأسبابها، االهتمام
 تعزيزالعالقاتواالنتماءوتحسيناألداء.

 ورشاتتتعلقبالصراع،أسبابهونتائجهوكيفيةالتقليلمنسلبياته.عقد 

 .تشجيعالمعلمينعلىحلمشاكلهمدونتدخلمباشرمناإلدارة 

 .الطلبمنأطرافالصراعأنيضعكلواحدنفسهمكاناآلخر،ثميفكربالحلالمناسب 

 .األخذبالحسباناألهدافالعلياللمدرسة 

 لمينبشكلمستمرممايرفعمعنوياتهمويزيدرضاهمالوظيفي،وزيادةاإلنتاجية،ومنثمالحدتحفيزالمديرونللمع
 منالصراعاتالسلبية.
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