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شbورiردن-جامعة&الطفيلة&التقنية-)لية&العلوم&ال$#بو[ة أرgعة .يئة، )ل بإشراف محكمة دور[ة علمية مجلة و�9

وrس¤£&املجلة&لإلسbام& 9&تطو[ر&املعرفة&و�شر.ا&من&خالل&طرح&القضايا&، من&iساتذةتحر[ر&و.يئة&علمية&تضم&نخبة

&ال$#بو[ة &التخصصات &مختلف 9 & &وtبداع، املعاصرة &التجديد &بقضايا &م، و�.تمام &مختلف&ومتاsعة 9 & &¥ستجد ا

&لد§¦ا &املجلة &أبحاث &بتوثيق &الدولية &املعلومات &قواعد &sعض &وتقوم &ال$#بية؛  &Dar Almandumah: »¦اوم، مجاالت

Shamaa       .            

املجلةأ9داف 

& 9 & &الباحثJن &دعم &إ£ &املجلة &®¦دف &ال$#بو[ة &التخصصات &لل~شر&يل¯_&مختلف &جديد &توفJ#&وعاء &خالل من

التالية. وخارجbاال^و[تحاجات&الباحثJن&داخل& iرgعة i.داف 9  تفصي�9 sش^ل املجلة أ.داف تحديد    :و[مكن

ال$#بوي. 1 املجال 9  البحث حركة إلثراء العل`_ البحث مراكز مع الفاعلة .املشاركة

.كرة&للمستجدات&والقضايا&ال$#بو[ةاست»¦اض&الباحثJن&املتمZJين&لإلسbام& 9&طرح&املعاq7ات&العلمية&املتعمقة&واملبت. 2

    .$#بو[ةالتخصصات&المختلف&توفJ#&وعاء&ل~شر&iبحاث&العلمية&iصيلة& 9&. 3

. العلمية& 9&مجال&العلوم&ال$#بو[ةمتاsعة&املؤتمرات&والندوات&. 4
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مجاالت ال>شر  ;: املجلة

مختلف 9  �شر.ا ¥سبق لم ال³_ والبحوث الدراسات ب~شر ال$#بو[ة والبحوث الدراسات مجلة ®¦تم

كما&. أخالقيات&البحث&العل`_ترا9z&و ، يةاملن´qية&العلمت�بع&األصالة&واq7دة،&و ع�£&أن&تتصف&ب، التخصصات&ال$#بو[ة

ال$#بو[ة التخصصات بمختلف العالقة ذات والدكتوراه #Jاملاجست رسائل م¶fصات املجلة ، املراجعات&العلميةو ، ت~شر

العلمية، البحوث&واملراسالت&العلمية&القصJ#ةتقار[رو  واملنتديات املؤتمرات والكتب&واملؤلفات&املتخصصة& 9&، وتقار[ر

.        #بية&ونقد.ا&وتحليلbاال$

ال>شرا لقبول العامة ;: املجلةلقواعد

1. tية&وDن&العرJيةتقبل&املجلة&�شر&البحوث&باللغتZJنجل#Jللمعاي
ً
:التاليةوفقا

البحوثتوافر&· كتابة 9  عل·¦ا املتعارف واملن´qية العلمية iصول ع�£ املعتمد العل`_ البحث ةi)اديميشروط

.املختلفةت&ال$#بية& 9&مجاال 

ع�£· البحث من iو£ الصفحة تحتوي :أن

إل·¦ا- ي~ت`_ ال³_ واq7امعة العلمية ودرجتھ الباحث .اسم

.للباحثtلك$#و�يال¸#يد&-

.   )لمة) 150( 9&حدود&باللغة&العرDية&وtنجلZJية&م¶fص&للبحث&-

.  ال^لمات&املفتاحية&sعد&امل¶fص-

·
ّ

   .املراجعالbوامش&و صفحة&متضمنة&) 30(حث&عن&&يز[د&عدد&صفحات&البأال

tيضاحيةأ· والبيانات العناو[ن rشمل وأن ال6lيحة، أماك»¦ا 9  ُمدرجة وiش^ال اq7داول ت^ون ن
ّ

أال £zوٌ[را الصفحةالضرور[ة، ¾qم واq7داول iش^ال أsعاد . تتجاوز

·
ً
مل$Zما البحث ي^ون &الأن &علم &جمعية &دليل &حسب &التوثيق &بدقة &iمر[كية ،� صدار�السادسAPAنفس

     . تھالبحث�23�45ايمراجعوحسن�استخدام�املصادر�واملراجع،�وتث#يت�

و مالئيةأن�· والنحو?ة اللغو?ة Fخطاء من
ً
خاليا البحث .يGون

:يلRSم�الباحث�باOPطوط�وأMNامLا�ع�IJالنحو�التا4Hأن�·

.)14(وMNم�اOPط�، )Sakkal Majalla(نوع�اOPط�: اللغة�العرUية-

.)14(وMNم�اOPط�، )Times New Roman(نوع�اOPط�: اللغة� نجل^Rية-

).Bold(غامق�) 16(تكتب�العناو?ن�الرئbسية�والفرعية�ب`Mم�-

Fسطر- ب^ن املسافة تGون Fسطرو ، بالjسبة�للبحوث�باللغة�العرUية)1.15(أن ب^ن املسافة )1.5(تGون

.   جل^Rيةبالjسبة�للبحوث�باللغة� ن

واMPانب^ن) 2.5(تkSك�مسافة�- 4Jوالسف العلوي الLامش من   .لGل

2 .
ً
qشرأال سبق قد البحث أخرىهيGون جLة أي 45 للjشر دم

ٌ
ق . أو

. تحتفظ�املجلة�بحقLا��45إخراج�البحث�وإبراز�عناو?نھ�بما�يvناسب�وأسلو2uا��45الjشر. 3
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45تلرسائل�اMPامعية�ال|}�تمترحب�املجلة�بjشر�ما�يصلLا�من�مOzصات�ا. 4 وإجاز{2ا الkSبية،�ع�IJأن�مجالمناقش~2ا

نفسھ الرسالة صاحب إعداد من املOzص . يGون

التحر?ر. 5 أعضاء فيھ يكتب الkSبوي املجتمع {2م موضوعات لjشر باب . باملجلة

&%�املجلةإجراءات�ال�شر 

باسم.1 املراسالت وجميع والبحوث الدراسات عIJ يميلرئbترسل الkSبو?ة والبحوث الدراسات مجلة تحر?ر س

4Hالتا :submit.jser@gmail.com

2.� إيرسل�البحث
ً
�لكkSونيا �مع�أجLزة �متوافقة �ولقب)IBM(بخطوط �البحث�اسم�الباحث �يظLر�45 �بحيث العل�}،�ھ،

.  ھومGان�عمل

مOzص.3 �لبحاُيرفق �حدود 45� �qشره �املراد �مع�سواء) �لمة150-100(ث �أو� نجل^Rية، �العرUية �باللغة �البحث �ان

). Key Words(كتابة�الGلمات�املفتاحية�اOPاصة�بالبحث

.لس^kة�الذاتية�للباحثلالبحث�موجز�مع�يرفق�.4

عرض.5 يتم
ً
مبدئيا البحث قبول حالة مجھ45 45 �ختصاص ذوي من م^ن

ُ
ُمحك IJحولع آرا�2م إلبداء البحث، ال

عل�2ا، املتعارف باملن�Mية الباحث الRSام ومدى العلمية، وقيمتھ البحث أصالة �البحث�و مدى �صالحية �مدى تحديد

Lشر��45املجلة�من�عدمjالل.    

6.Lعدم من بحثھ صالحية بقرار الباحث تار?خشLر خالل�اُيخطر   . لبحثاستالم�امن

م.7 ورود حالة �عد45 البحث إرسال �عاد أن IJع الالزمة، التعديالت إلجراء الباحث IHإ رسل
ُ
ت املحكم^ن من الحظات

. التعديل�إ�IHاملجلة�خالل�مدة�أقصا�ا�شLر
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الكو ت بدولة *طفال ر اض مؤسسات /0 التنظيمي الصراع إدارة إس>;اتيجيات واقع

The Reality of Organizational Conflict Management Strategies in kindergarten Institutions 

in the State of Kuwait

الرشيدي. د فخري /Dع ال>;بية-نوف الكو ت-وزارة

الدراسة: JKصامل ال)و&ت%دفت بدولة -طفال ر&اض مؤسسات 12 املديرات استخدام واقع ع;: التعرف إ<:

12 إحصائًيا دالة فروق !ناك $انت إذا ما ومعرفة املعلمات، نظر وج.ة من التنظي12 الصراع إدارة إلس:9اتيجيات

التعلي واملنطقة العملية، واA@?9ة التعلي12، املؤ!ل ملتغ9Dات تبًعا العينة املنHIاستجابات الدراسة واتبعت مية،

KL محاور خمسة PQع اشتملت 1Tال VسUبانة KW الدراسة أداة وتمثلت ة،(الوصفي، والUس̂و والتنافس، التعاون،

وdلغ)والتجنب،`والتفاوض ت الêو بدولة gطفال اض ̂ر مؤسسات KW العامالت املعلمات من الدراسة مجتمع وتeون ،

` `) 7249(عدد!ن `بoنما KWمعلمة، الدراسة عينة ت،) 366(تمثلت الêو بدولة gطفال اض ̂ر معلمات من معلمة

ت الêو بدولة gطفال اض ̂ر مؤسسات KW التنظي12 الصراع إدارة إس:9اتيجيات واقع محاور أن Psإ النتائج وتوصلت

واقع درجات PQع ومرتفعة(حصلت جًدا، `) مرتفعة `بDن `ما `تراوح `حساwي الدرجة،)4,08-4,26(بمتوسط أن كما

حساwي بمتوسط مرتفعة انطباق درجة PQع حصلت للواقع املرتبة)4,18(الeلية KW التعاون إس:9اتيجية وجاءت ،

KW إحصائًيا دالة فروق توجد ال أنھ Psإ النتائج توصلت كما gخ9Dة، املرتبة KW ة الUس̂و إس:9اتيجية جاءت بoنما ،Psوg

الصرا إدارة إس:9اتيجيات التعلي12واقع املؤ!ل ملتغ9Dات تبًعا ت الêو بدولة gطفال اض ̂ر مؤسسات KW التنظي12 ع

الeلية الدرجة KWو املحاور جميع KW التعليمية واملنطقة اA@?9ة .وسنوات

التنظي12:ال$لمات!املفتاحية الصراع gطفال-إدارة اض ̂ر . مؤسسات

Abstract: The study aimed at identifying the reality of the use of principals in kindergarten institutions in 

the State of Kuwait of organizational conflict management strategies from the point of view of the 

teachers, and to find out whether there are statistically significant differences in the sample responses 

according to the variables of educational qualification, and practical experience, And the educational 

Region, the researcher followed the descriptive approach, and the study tool was the questionnaire, which 

included five axes (cooperation, competition, settlement, avoidance, and negotiation), and the study 

population consisted of working parameters In the institutions of kindergartens in the State of Kuwait, 

their number reached (7249) female teachers, while the study sample was represented by (366) female 

kindergarten teachers in the State of Kuwait, The results showed that the axes of the reality of 

organizational conflict management strategies In the kindergarten institutions in the State of Kuwait, 

reality scores were obtained (very high and high) with an arithmetic mean that ranged between (4.26-



                                                                      ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

Å÷-\D2CHÄÅ¬’\D4CHÖÁ]fiÁ2022‹ISNN: 2709-5231

65           www.jser-kw.com 

4.08), and the total degree of reality obtained a degree of applicability High with an arithmetic mean 

(4.18), and the cooperation strategy ranked first, while the settlement strategy ranked last, and the results 

concluded that there are no statistically significant differences in the reality of organizational conflict 

management strategies in kindergarten institutions in the State of Kuwait according to the qualification 

variables Education and years of experience And the educational Region in all areas and in the total 

degree. 

Keywords: organizational conflict management - kindergarten institutions

:مقدمة

يحدث و%ما '&ا، *(تمام يجب ال.- أ(مية، 5ك23 التعليمية املؤسسات من 5طفال ر@اض مؤسسات Aعد

BاملباشرةBا&FاساGعHاBاIلBاملؤسساتBتلكBداخلBالسائدةBالعالقاتBتلكBإنBحيثB،ا&'BنSالعاملBنSبBعالقاتBمنBاIداخل

الVWة أساليب وأHسب التعامل، طرق أفضل استخدام إ\] ا^Vاجة أمس `a الروضة سن `a و5طفال 5طفال، [cع

Bاملؤسس Bتلك Bداخل Bالصراعات HBشوب Bولعل Bوالعقلية، تلكالنفسية وإدارة تواجIIا، ال.- املشكالت أ(م من ات

kدارة من فعالة وطرق مناسبة إس2lاتيجيات إ\] يحتاج . الصراعات

باملرحلة لاللتحاق سليمة
ً
تأ(يال الطفل تأ(يل إ\] [qسA واجتماعية تر%و@ة مؤسسات 5طفال ر@اض وAعد

ممارسة*بتدائية،BوذلكBح.BwالvBشعرBالطفلBباالنتقالBاملفاBrsمن `a التامة ا^Vر@ة لھ ت! ك حيث املدرسة، إ+* امل-,ل

وخ. ات م1ارات اك4ساب 67 الطفل مساعدة إ+* =س>* بذلك ABف وإمFاناتھ، وميولھ، قدراتھ واك4شاف أKشطتھ،

Nاملرحلة NوTحتاجRNطفالPN67Nذه NبWنNعمرNالثالثةNوالسادسة، Nما Nاملرحلة PNذه 67NطفالRNأعمارNوت! اوحN إ+*Nجديدة،

التعاون روح وغرس لد^[م، الفرTق ضمن العمل حب تنمية أجل من الرTاض، Pذه معلمات من املستمر الef4يع

وتFوTن وgجتماعية اللغوTة امل1ارات من  Wالكث واك4ساب فj[ا، والثقة النفس *mع وgعتماد oيجابية، واملشاركة

NالتعليميةNالعمليةNتجاهNالسليمةNاتPتجاg)،2010بدران.(

املعوقات من العديد خاصة بصفة *mع Rطفال رTاض مؤسسات وإدارة عامة املدرسية oدارة وتواجھ

أن كما وحل1ا، لعالج1ا
ً
تم1يدا أسباz[ا ملعرفة دراسة إ+* وتحتاج ال! بوTة، PRداف تحقيق =عرقل A|ال واملشكالت

تطرأ A|ال وoداري A}الف العمل بمستجدات Pgتمام Pوضعف oداري والتنظيم Aوالتعلي� ال! بوي الفكر ساحة *mع

و�Wن القرارoداري صاحب بWن التواصل ضعف إ+* أسبابھ أحد 67 يرجع الذي ال! بوTة، oدارة Kشاط 67 مخّل نقص

Aالتنظي� الصراع مشFلة و=عد بي�[ما، العالقة فتور ن4يجة الثقة لضعف أو بذلك، املعنية املتخصصة بWنNالFوادر

التصدي ي�ب�6 A|وال املؤسسات، تلك تواجھ A|ال وoدارTة التنظيمية املشكالت أPم من املؤسسات بتلك العاملWن

إدار�[ا إس! اتيجيات *mع والوقوف ).2011عبيد،N(ل1ا،
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ومن�الطبي>;�أن�ي9شأ�ب6ن�أعضاء�ال4ي3ل�الوظيفي�بر-اض�,طفال�*عض�الصراعات�أثناء�التفاعل�املستمر،�

بلمع بالروضة، العامل6ن Gؤالء ب6ن التعاون سبل KعIJض عقبة بالضرورة الصراعات Gذه تمثل وال ،
ً
*عضا *عض4م

�أو�إجراءات� �سياسة �وضع STإ� �التوصل �يتم �عندما �املشاعر�الطيبة �*عض �الصراعات �تلك �عن �ي9تج �قد �العكس S\ع

الصرا أن _ع^[ وGذا املستقبل، ;` الصراعات تلك درجة خفض STإ ع�ظاGرة�اجتماعية�حتمية�اbcدوث،�وقد�تؤدي

أن كما مواج4تھ، وطر-قة الصراع Gذا توظيف ;` hدارة، أسلوب S\ع يتوقف ذلك أن إال Gادفة، أو بناءة ت3ون

ظروفھ موقف ل3ل إن حيث و,حوال، املواقف kافة ;` تطبيق4ا يتم نمطية ت3ون أال ;mي9ب الصراع إدارة طر-قة

).118. ،�ص2009وفل،�ن(ومتطلباتھ�املختلفة�

وج4ًدا وقًتا Kسxyلك ومعقدة، صعبة عملية ;z وإنما س4لة، ل|ست عملية التنظي{[ الصراع إدارة وظاGرة

مع للتعامل وقتھ من جزًءا يخصص أن ;mي9ب �xا، يقوم ال�[ hدار-ة امل4ام بجانب إنھ حيث املدير، جانب من كبIً6ا

 ,� ��ونة ;`� �أصبحت �ال�[ �الصراعات �تلك �التعليمية �املنظمات �السيما �املنظمات، �داخل �طبيعية �ظاGرة سيد،�(خI6ة

).    16. ،�ص2013

ولقد املاضية، عاًما الثالث6ن خالل وت�Jايد عالية ت3ون ما غالًبا العمل بحياة املتعلقة الصراعات أن كما

الصر إدارة وإسIJاتيجيات الصراع ب6ن متبادلة عالقة وجود عن ,دبيات �وأداء�أسفرت �hجراءات �وعدالة اع

حالة ;` S\أع املوظف أداء ي3ون حيث إيجابية، نتائج STإ الفعالة الصراع إدارة إسIJاتيجيات تؤدي حيث املوظف6ن،

أGداف لتحقيق ;Tالعا ,داء تحف�6 S\ع Kعمل أن ;mي9ب ال�[ hدارة عاتق S\ع يقع وGذا والسعداء، الراض6ن املوظف6ن

.(Pradhan & Jena, 2017, p. 70)املؤسسة�وغايا�xا

درجة تتوقف حيث معا�cتھ، وإسIJاتيجيات آليات ��Kيص ;` ك�Iى أGمية التنظيمية الصراعات وتحتل

إن حيث ا�cصوص، Gذا ;` املتبعة hسIJاتيجيات ;z وما الصراع، Gذا إدارة كيفية S\ع املنظمة ;` وحدتھ الصراع

معقد خليط عن عبارة عامة �اGتمامات�املنظمات �ولد�xا �مختلفة، �أGداف STإ� S<سK� �ال�[ �وا�cماعات، �,فراد من

أيًضا الذين، مختلفة ,فراد ب6ن املباشر للتفاعل اbcتمية وhفرازات الطبيعية املخرجات من الصراع ُ_عد ولذا

وامل للمعلومات، مختلفة مداخل ولد�xم متنوعة، غايات STإ و�سعون مختلفة، وقيم آراء التنظيمية،يحملون وارد

الصراع ز-ادة أن العلم مع الصراعات، تلك مع للتعامل والسلطة القوة ا�cماعات، وأيًضا ,فراد _ستخدم ما وعادة

باملنظمات الضرر إbcاق STإ يؤدي املقبول اbcد �إيجابية�)Obaid, 2021(عن �قوة �يصبح �أن �يمكن �فإنھ �ذلك �ومع ،

خالل من والتطور، ،I6التغي S\ع منعھ�bcالة�الرkود،�و��Kيعھ�ع\�Sعرض�,ف3ار�ا�cديدة،�والصراع�يحدث�Kساعد

وكذلك الفر-ق، وأعضاء والشرkاء، ,صدقاء، ب6ن يحدث فقد h سانية، العالقات أنواع جميع ;` معينة بدرجات

ومرؤوس¢xم والرؤساء وتالميذGم، واملعلم6ن وأبنا£xم، الوالدين .(Ali, 2018, p. 360)ب6ن
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اع!سلوك!مصمم!لعرقلة!تحقيق!0/داف،!:عتمد!ع56!عدم!توافق!0/داف،!و-,شأ!من!السلوكيات!والصر 

أن الBCص :عتقد عندما الظEور GH و-بدأ والJKاعات، املختلفة، واملعتقدات املOسقة، PQغ و0/داف املتعارضة،

العمل صاحب لرغبة نOيجة الصراع يحدث أن يمكن كما جEوده، :عوق قد آخر GH!تحقيق!أقab`!قدر!من!_Bًصا

معcشية بظروف املوظفون يلJfم حQن GH املرتبات، ز-ادة عدم ع56 العمل صاحب إصرار نOيجة ي,شأ وقد املgاسب،

الوضع ع56 لالعتياد
ً
نظرا ،PQالتغي يقاوم من يوجد حيث للصراع، آخر سlب /و mnالتنظي PQالتغي أن كما معينة،

وسوء املجEول، من واBoوف  ,Zahid, Zahra, Amjad, Mukhtar)فEم!عواقب!التغيPQ!وpختالفات!بQن!0فرادالرا/ن،

Hamza, Athar & Sarwar, 2019, p. 17).

PQشq mrال الصراع، دراسة GH املEمة اsoو/ر-ة القضايا أ/م أحد mnالتنظي الصراع إدارة إسPfاتيجيات وتمثل

يgونون حينما املشارvون :ستخدمھ الذي السلوك 5yالصراع،إ ذلك إدارة /و اo}الة تلك GH واملEم صراع، حالة GH

!ممكن،! !حد !أد{ى 5yإ! !الوظيفي !واBoلل !الصراع !لتقليل !فعالة !إسPfاتيجيات !تصميم mع�q! mrوال! !أو!حلھ، !منعھ ولcس

).548. ،!ص2020العشري،(وqعز-ز!الوظائف!البنائية!للصراع،!من!أجل!تدعيم!التعلم،!وتحقيق!فعالية!املنظمة!

الو  mrوال أ/مية، P0ك� الPfبو-ة املؤسسات من 0طفال ر-اض مؤسسات أن يت�� سبق ما خالل من

!Gالنوا�! !جميع !من !الطفل !_Bصية !وتنمية !بناء 5yإ! !��دف !حيث !عام، !�شgل !الPfبية !أ/داف !عن !أ/دافEا تنفصل

0/داف!يتطلب!تواجد!بcئة!خالية!العقلية،!واsoسمية،!واللغو-ة،!واo}ركية،!وpنفعالية،!وpجتماعية،!وتحقيق!/ذه

:عوق ما أ/م ولعل البناء، التعاو{ي والعمل الطيبة، pجتماعية العالقات qسود/ا بcئة وال��ديدات، املخاطر من

!وتلك! !��ا، !العاملQن !بQن !ت,شأ mrال! !الصراعات !أ/مEا !لعل !مشكالت !من !:عPfضEا !ما !أل/دافEا !املؤسسات !/ذه تحقيق

فإنالصراعات!لcست!افPfا ولذا فحسب، 0طفال ر-اض مؤسسات GH ولcست املؤسسات، vل GH واقعية G  بل ضية

0/داف وتحقيق الPfبو-ة، العملية خدمة GH وPQB¢q/ا إلدار��ا، محكمة إسPfاتيجية خطة تتطلب الصراعات تلك

. امل,شودة

:دراسةمش�لة�ال

!مؤ  !السيما !املؤسسات GH! !التنظيمية !الصراعات أ/مانOشار!مشgلة من باعتبار/ا 0طفال ر-اض سسات

والتطو-ر التقدم مسار إعاقة GH سlًبا تgون قد mrوال الPfبو-ة، !(املؤسسات !ص2009نوفل، !ثم!)119. ، !ومن ،

خاصة، 0طفال ر-اض GH املدير-ن تواجھ mrال التحديات أ/م من qعد واملعلمات املعلمQن بQن تحدث mrال فالصراعات

الط دراسة يجب مؤسساتلذلك داخل الصراعات تلك إدارة GH املدير يOبعEا mrال و§سPfاتيجيات و0ساليب رق

0طفال . ر-اض

وللصراعات!العديد!من!النتائج!السلبية!الmr!يمكن!أن!تقوض!جEود!املؤسسة،!ومع!ذلك،!إذا!تم!التعامل!مع!

م واملنظمات 0فراد يفيد أن يمكن ª}يح، �شgل وإدار��ا الصراعات وأك�Pتلك أقوى عمل عالقة إقامة خالل ن
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املبتكرة، ا)'لول وتوليد 0بدا.-، 0نتاج وتحس3ن إ89(Salami, 2009)مرونة، ا)'الية الدراسة =دفت لذلك ،

الAو@ت دولة -B Eطفال ر@اض مؤسسات -B 0سHIاتيجيات تلك استخدام واقع من . التحقق

الكثSH3منSالعلماءSوالباحث3نSوذلكS-BSمحاولةSم[\مSلتفسSH3ولقدSحظيتSظا=رةSالصراعSالتنظيSTUبا=تمام

ع`8 تؤثر قد ك&%ى تحديات عل,+ا وتفرض املعاصرة، املؤسسات ع56 تخيم أصبحت ال=> الظا?رة، ?ذه وإدارة ومعاDEة

IسH%اتيجية، أ?دافJا وتحقيق واستمرار?ا، وQقاP+ا، ثةTلمTتحظىT،TإالTأنھT^_TحدودTعلمTالباح)2018جوUدة،T(قدرR+ا

منطلقات أحد jشhل مما والدراسة، البحث من الhا_^ بالقدر oطفال لرUاض الhوpUية املؤسسات ^_ الظا?رة تلك

اrEالية . الدراسة

اليومية، أعمالJم ^_ املديرUن تواجھ ال=> الرئuسية IدارUة املشكالت من <yالتنظي الصراع مشhلة و}عد

Tت Tاملؤسسات ^_T Tالعامل|ن Tفكفاءة Tبي{+م Tالتنظيمية Tالصراعات T}سوUة Tمدى Tع56 T(توقف Tص2019الشديفات، ، .3(T،

oطفال رUاض مؤسسات ^_ <yالتنظي الصراع إدارة استخدام واقع ع56 للتعرف اrEالية الدراسة ?دفت فقد ثم ومن

ال من القصوى و�ستفادة املؤسسات، تلك داخل الصراعات إدارة لتنمية خطة لوضع الhوUت، طاقةTال�شرUةTبدولة

. املوجودة�T+ا

حوا�^ يخصصون املؤسسات مختلف ^_ املديرUن من كب|%ة �سبة الصراع،%) 25(و?ناك إلدارة أوقاR+م من

م{+م،
ً

طوUال وقًتا و�ستغرق oساسية، الواجبات من <yالتنظي الصراع مع التعامل ،2019TأبوTال|�يدTولو�^،T(وأصبح

الدرا)3. ص إجراء jستد�^ مما بدولة، oطفال رUاض مؤسسات ^_ املديرات استخدام واقع ع56 للتعرف اrEالية سة

املعلمات نظر وجJة من الhوUت بدولة oطفال رUاض مؤسسات ^_ <yالتنظي الصراع إدارة إلسH%اتيجيات . الhوUت

التالية الpساؤالت عن Iجابة إ�5 الدراسة : و}س�5

التنظيy>ماTواقعTاستخدامTاملديراتT^_Tمؤسسا- الصراع إدارة إلسH%اتيجيات الhوUت بدولة oطفال رUاض ت

Tاملعلمات؟TنظرTةJوجTمن

مديرات- استخدام حول الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات ب|ن إحصائية داللة ذات فروق توجد ?ل

ملتغ|%ات }عزي <yالتنظي الصراع إدارة إلسH%اتيجيات الhوUت بدولة oطفال TالتعليT،<yاملؤ (رUاض ?ل

؟)وا�E&%ة،TواملنطقةTالتعليمية

الدراسة :أ#داف

ي6^ ما إ�5 الدراسة ?ذه :R+دف

الصراع- إدارة إلسH%اتيجيات الhوUت بدولة oطفال رUاض مؤسسات ^_ املديرات استخدام واقع ع56 التعرف

.التنظيT<yمنTوجJةTنظرTاملعلمات
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ب- إحصائًيا دالة فروق *ناك -انت إذا ما ال2و0تمعرفة بدولة 6طفال ر0اض مديرات استخدام ;ن

ملتغ;>ات تبًعا املعلمات نظر وجDة من GHالتنظي الصراع إدارة MواNOP>ةM(إلسJ>اتيجيات ،GHالتعليM املؤ*ل

).العملية،MواملنطقةMالتعليمية

الدراسة : أ&مية

WXي فيما اYPالية الدراسة أ*مية :تتمثل

الصراعالتعرف�ع%$�واقع�استخدام�املديرا▪ إدارة إلس/.اتيجيات ال4و2ت بدولة 9طفال ر2اض مؤسسات => ت

من تمكيABم => FسEم GHال املطلوIة والندوات الدورات إعداد أجل من املعلمات نظر وجEة من GQالتنظي

.استخدامEا�Tش4ل�أمثل

ومEارات▪ بقدرات WXتمام خالل من التعليمية العملية => العاملية XتجاWات �املؤسسات�مسايرة قادة

مؤسسا]Aم تقدم مستوى => كب\. تأث\. لEا GHال وال/.بو2ة .التعليمية

بدولة▪ 9طفال ر2اض مؤسسات => املديرات استخدام واقع حول واbcة ورؤ2ة واستdتاجات تحليالت تقديم

امل Afا gستع\ن أن يمكن املعلمات نظر وجEة من GQالتنظي الصراع إدارة إلس/.اتيجيات ختصونال4و2ت

التعليمية العملية خدمة => ال4و2ت => التعليمية السياسة وواضعو وال/.بو2ة، التعليمية .بالعملية

الصراع▪ إدارة إس/.اتيجيات حول النظر2ة بالكتابات يتعلق فيما متواضع بجEد ال/.بو2ة املكتبة إمداد

.  التنظيGQ،�ال�GHيمكن�Xستفادة�مABا�<=�العملية�التعليمية�وال/.بو2ة

تطبيق▪ ع%$ القادة قدرة مدى مراعاة $lإ 9طفال ر2اض مؤسسات قادة اختيار عن املسؤول\ن توجيھ

=> FسEم الشأن Wذا => معينة نماذج تطبيق خالل من اختيارWم، عند GQالتنظي الصراع إدارة إس/.اتيجيات

الظاWرة Wذه إدارة ع%$ بقدر]Aم .التdبؤ

لقاد▪ تدرp2ية ودورات ندوات ممارسةإعداد ع%$ قدر]Aم لتنمية اbqالي\ن 9طفال ر2اض مؤسسات ة

GQالتنظي الصراع إدارة . إس/.اتيجيات

واقع▪ ع%$ للتعرف باسrبانة ال/.بو2ة املكتبة بدولةتزو2د 9طفال ر2اض مؤسسات => املديرات استخدام

املعلمات نظر وجEة من GQالتنظي الصراع إدارة إلس/.اتيجيات �X ال4و2ت �يمكن دراسات، => مABا ستفادة

.مستقبلية

مديرات▪ ممارسة من ممكنة استفادة tuvأق تحقيق => التعليمية العملية ع%$ القائم\ن الدراسة نتائج تفيد

واتخاذ املشكالت حل => FسEم GHال ،GQالتنظي الصراع إدارة إلس/.اتيجيات 9طفال ر2اض مؤسسات

. القرارات

�برامج▪ �ع%$ �نظر�القائم\ن الصراعتوجيھ إدارة بإس/.اتيجيات متعلقة تدر2بات تضميABا $lإ القادة إعداد

GQالتنظي .

وأWمي}Aا▪ ،GQالتنظي الصراع إدارة موضوع حول مستقبلية أخرى دراسات إجراء أمام املجال الدراسة تف{|

.<=�تحقيق�أWداف�املؤسسات�التعليمية
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الدراسة :حدود

التنظي!: ا+*د(املوضو%$- الصراع ال,و*تإدارة بدولة 3طفال ر*اض مؤسسات ،8.

ال.شري- ال,و*تعينة:ا+*د بدولة 3طفال ر*اض مؤسسات معلمات .من

الدرا8FGدراسةتم@تطبيق@ال:ا+*د(الزم0/- العام .2021/2022خالل

ب:ا+*د(امل6ا4ي- 3طفال ر*اض . ال,و*تدولة@مؤسسات

الدراسة :مصط7*ات

:الصراع(التنظيمي·

@ال @فرض@QشNO@الصراع @طرف @Tل @محاولة @مع @3فراد @بOن @WXYZام @التوتر@أو@عدم @من @حالة @إ[\ تنظي!8

ا^Wماعة تماسك ع`\ سلبية آثار ظbور ع`\ Qساعد مما dخر الطرف ع`\ السيطرة أو @ولو[j،@(توجfgاتھ أبو@الlOيد

@ص2019 ، .3.(pأدا خالل املوظفOن بOن يحدث الذي التعارض أو Zختالف إ[\ NOشQ @وللمbام@كما @لوظائفbم، fم

ا^zالية. )551. ،@ص2020العشري،. (ملxشودةوY3شطة@امل,لفOن@fwا،@من@أجل@تحقيق@u3داف@ا الدراسة j{ و|عرف

بال,و*ت: أنھ 3طفال ر*اض مؤسسات j{ املعلمات بOن يتم الذي وا^~صام وا^Wدال وال�lاع التوتر عن . عبارة

التنظيمي· الصراع : إدارة

فيھ�عرف@إدا املرغوب الصراع مستوى لتحقيق واملثNOات ا^zلول استخدام عملية أ�fا التنظي!8 الصراع رة

(Robbins & Judge, 2013, p. 392).أ"!ا أيًضا +ش(ال: و'عرف إدارة ,- استخدام/ا يمكن ال89 والطرق +دوات

إRS. )552.،@ص2020العشري،. (املختلفة@من@الصراعات@ال89@قد@تEشأ@داخل@املؤسسات اUVالية الدراسة ,- WXو'ش

املعلمات، بXن وال]Zاعات والصراعات التوتر R]ع السيطرة R]ع ال(و_ت ,- +طفال ر_اض بمؤسسات املديرات قدرة

إيجابياa!ا من وcستفادة سلبياa!ا، R]ع والقضاء والWfبو_ة، التعليمية العملية gVدمة وتوجh!/ا .   وإدارa!ا،

التنظيميإس �اتيجيات�إ· الصراع :دارة

علh!ا يطلق ال89 التعاون إسWfاتيجية ,- 8kالتنظي الصراع إدارة إسWfاتيجيات @وحل@(تتمثل مواج/ة

اUVل@(،@وإسWfاتيجية@الwسو_ة@)vجبار/ السيطرة(،@وإسWfاتيجية@التنافس@)التجاrل(،@وإسWfاتيجية@التجنب@)املشكالت

الطرق).552. ،@ص2020العشري،) (بcسwيعا(،@وإسWfاتيجية@التفاوض@)الوسط تلك أ"!ا اUVالية الدراسة ,- و'عرف

خمس ,- وتتمثل بال(و_ت، +طفال ر_اض مؤسسات ,- املعلمات بXن الصراعات إدارة ,- املديرات 'ستخدم/ا ال89

,z رئ}سية والتفاوض: (طرق الوسط، واUVل والتجنب، والتنافس، @استغ) التعاون، R]ع@ @'ساعدrن @تلك@وال89 الل

. الصراعات@ملا@فيھ@مص~Uة@العمل
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#طفال· ر$اض :مؤسسات

سنوات،�من�) 6-4(8عرف�مؤسسات�6طفال�أ34ا�مؤسسات�تر/و.ة�اجتماعية�تقوم�برعاية�الطفل،�من�عمر�

خالل�تنمية�مواPبھ،�وغرس�القيم�والقيم�واملبادئ�الLMيحة�لبناء�HIصFتھ�من�خالل�B6شطة�املتنوعة،�و6لعاب�

وميولھامل قدراتھ مع يUناسب بما Wبتدائية باملدرسة لاللتحاق 3Yيئھ Z[ال التعليمية ا_H^[ات وتقديم رسZa(ختلفة،

وصادق، �ص2019والعcdي أ34ا).277. ، klع الnو.ت بدولة 6طفال ر.اض مؤسسات koإ ا_Lالية الدراسة ]pو8ش :

]rال وزارة من املعتمدة والتعليمية الr[بو.ة �املؤسسات �سن �من �6طفال �3sا �يلتحق Z[وال� �بالnو.ت سنوات�) 4(بية

سن koإ 3sا وتنمية) 6(وuستمرون 6لعاب koإ باإلضافة وأخالقية وتر/و.ة 8عليمية أBشطة ف3yا و.تلقون سنوات،

Wبتدائية املرحلة و8سبق 6طفال، لدى واملواPب .  القدرات

:ا12لفية.النظر$ة

التنظيم الصراع إدارة : يمف7وم

�بpن�ا_}ماعات� �تحقيق�الوحدة �طاملا�اس|3دف �للتعامل �6شnال�الرئFسية �أحد �الصراع�التنظي�Zaأنھ �عرف

والزPراBي،(ح]��وإن��ان�ذلك�من�خالل�القضاء�ع�klأحد�أطراف�الصراع� كما��عرف�أنھ�ا_Hصومة�).2012اللوزي

Pدفھ،�أو�التعرض�بpن�مجموعتpن�أو�ال]�Zتحدث�عندما��س�HI�kص�إلحباط�HIص�آخر،�أو�إعاقتھ�عن�تحقيق�

Pناك تnون أن أو تحقيق�ا، وسيلة أو لألPداف، مدرك أو حقيقي، توافق وجود لعدم و.رجع العمل، جماعات من أك�[

بي�3ا 8عارض وجود 6طراف من أي يدرك أفnار أو مصا_� أو وأخرون،(أPداف ).2012الطراونة

دا معينة رغبات 8عارض عن عبارة أنھ منكما مجموعة بpن أو آخر أو فرد بpن توتر أو 8عارض أو الفرد، خل

Wتفاق لعدم ونUيجة املجموعات، وأPداف 6فراد ألPداف مدرك أو حقيقي توافق وجود لعدم نUيجة وأخرى، 6فراد

�Zأنھ�الصراع�التنظيLonge (2015)aوuعرف�).2013مساعرة،�(ع�klوسيلة�موحدة�لتحقيق�Pذه�P6داف�والرغبات�

لدى املتصورة أو الفعلية القيم أو PWتمامات أو P6داف أو Wحتياجات �� Wختالف �س�ب جيدة عالقة وجود عدم

أPداف تحقيق �� ا_Hاصة مساPمتھ تقديم م�3م �ل محاولة خالل من باإلحباط، �شعرون حيث 6عضاء، مختلف

�خا ��شnل �التنظيمية �الصراعات �تحدث �أن �وال�بد يمكنالشركة، أنھ كما مختلفون، أفراد لد£3ا املنظمات ألن ص

. للعالقة�اليومية�مع�¤خر.ن�أن�تؤدي�إ�koخالفات�وصراعات

�]pشuوAjike, et al., (2015)طرق وتحديد الصراع، أساس تحديد تتضمن Zaالتنظي الصراع إدارة أن koإ

�أو�إيقافھ استخد. تقليلھ، عن Zaالتنظي الصراع إدارة 8ع^[ وتحسpنكما الصراعات، klع للسيطرة فعالة طرق ام

إل3yم املو�لة بامل�ام القيام وuستطيعون فعالpن، يnونوا بأن للموظفpن %سمح الذي بالش)ل 0يجابية،                 آثار1ا

.(Rahim, 2017) 
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0دارCurrie et al., (2017) 9ب8نما6%ش45 التقنيات عن عبارة التنظي@? الصراع أن DE0دارةإ JستخدمFا ?Kال ة

يتم MKح بيOPم، التعاون وتنمية )طراف، جميع ير-,+ وسط حل إ34 والوصول العمل، م9ان ;< ال?<اعات حل ;<

@ع @والعمل @خاطر، @طيب @عن @بيEFم @JخرIتفاق @الطرف @احتياجات @تلبية 3N.التضارب عن QRعS أنھ أيًضا وVعرف

@وجWات ;<@ @والتصادم @وIختالف املنظماتوالتناقض وإدارات العامل^ن و_^ن أنفسWم، العامل^ن ب^ن والسلوك النظر

إيجابًيا أم سلبًيا bان سواء املنظمة مصcdة أو مصاWceم ).12. ،@ص2019الشديفات،@(حول

@Q^شVو@ @sسrب@) 286. ص، 2018(جوoدة @تuشأ @طبيعية @إvسانية @سلوكية @ظاxرة +zالتنظي@ @الصراع @أن إ34

امل أو {eاملصا >;تضارب Q|أك أو طرف^ن ب^ن تuشأ أن وoمكن النظر، ووجWات املواقف، اختالف أو )دوار، 3Nع نافسة

الذي +zالتنظي الوضع أن طرف يدرك عندما وذلك ا�eماعات، أو )فراد ب^ن )xداف لتعارض ن�يجة تنظيم أي

. أداء@العامل^ن@وس^Q@أvشطة@املنظمةيوجد@فيھ@الطرف@Jخر@�Eدد@مصاceھ@وأxدافھ،@وxذا@قد@ي�Qتب@عليھ@عرقلة@>;@

الصراع وحدة لنوعية وفًقا تتعدد ال�+ والقدرات )ساليب من مجموعة أ�Eا +zالتنظي الصراع إدارة و�عرف

ال�+ بالكيفية وتوظيفWا ف�Eا، والتحكم املنظمة داخل تuشأ ال�+ الصراعات حدة ت��يم ;< املديرون ي�بعWا وال�+

). 7. ،@ص2021يوسف@والنعيz+،@(نظمة@تحقق@فاعلية@أفضل@للم

: ومن@ثم@يت�}@أن@التعرoفات@السابقة@تركز@ع3N@النقاط@التالية

.الصراع@التنظيx@+zو@أحد@)ش9ال@الرئ�سية@>;@التعامل@داخل@املنظمات-

ووجWات- )xداف ;< اختالف لوجود نظًرا املوظف^ن ب^ن تتم ال�+ ا�eصومة عن +zالتنظي الصراع QRعS

. ،@والوسائل،@و)ف9ارالنظر

. يuتج@عن@الصراع@التنظيz+@توتر@وسوء@عالقات@داخل@املنظمات@و)فراد-

إيقافھ- أو خفضھ، طرق وتحديد الصراع، سrب تحديد من تنطلق +zالتنظي الصراع . إدارة

الصراعات،- 3Nع للسيطرة إدارoة وتقنيات فعالة طرق استخدام إ34 +zالتنظي الصراع إدارة Q^ش�

 IموWأعمال وoؤدون فاعل^ن، ي9ونوا ح�� املوظف^ن و���يع �يجابية، آثارxا من .ستفادة

والتنافس،- التعاون، إس�Qاتيجية ;< التنظيمية الصراعات إدارة ;< املستخدمة التقنيات أxم تتمثل

. والتفاوض،@واceل@الوسط،@والتجنب

إدارة : لصراع(التنظيمياأ#مية

: نظيz+@فيما@يN;تتمثل@أxمية@الصراع@الت

التعلم- وفرص للمصاceة فرصة توفر اceاالت sعض ففي س�ئة،
ً
دائما ل�ست العمل م9ان ;< الصراعات

من املنظمة أداء �عزز فإ�Eا مناسب sش9ل إدار§Eا تمت ما إذا الصراعات أن كما واملنظمة، العامل {eلصا
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املصا � 'عتبار () تأخذ للتطبيق قابلة حلول تحديد املتصارعةخالل لألطراف املختلفة و'حتياجات

(Kehinde, 2011).

-C،فرادEC Cأداء ()C CتحسFن Cذلك Cيحدث Cأن Cيمكن MNCيح، RCشPل Cالصراعات Cمع Cالتعامل Cتم Cإذا Cأنھ كما

وا Zماعات لألفراد 'بتPار]ة الروح وتطو]ر ال^[امج تحديد خالل من املنظمات () جوaر]ة cغيF[ات وإحداث

(Awan & Saeed, 2015) .

ووالdeا- التنظيمية ا Zماعة تمسك وز]ادة الصراع، حل () املشاركة ا gZات بFن املتبادل 'حh[ام cعز]ز

انتاجيdjا وز]ادة . للمنظمة،

. تnسيقCجgودCالعاملFن،CوإعادةCترتmبCمشاعرaم-

. خلقCفرصCللتغيF[Cوالتطو]رCوالتحسFن-

.الوقوفCعCrsمسqباتCالصراعCالتنظيCopومعا djZا-

و'بتPار- لإلبداع جديدة وقدرات مواaب . اكuشاف

-CنFاملوظفCنFبCيجابيةxCمنCجوC7. ،�ص2021يوسف�والنعي��،�(إشاعة(.

الفر'ق- أعضاء ب/ن البناء التعاون فرص . تنمية

. توف/�Aالراحة�النفسية�والبعد�عن�التوتر�للموظف/ن-

أCدافBا- تحقيق FG وتطورCا املنظمة تقدم FG . املساCمة

Kدارة- وL/ن وLيNOم أنفسBم، املوظف/ن ب/ن النظر وجBات ).  الباحثة(تقر'ب

التنظيمي الصراع إدارة :إس,+اتيجيات

FUي فيما التنظي�� الصراع إدارة إسAXاتيجيات �: (تتمثل ،F[ص2011العسو� ، .42� �وجو'دة،                       ،�2018؛

والعشري،291. ص �ص2020؛ �وا554. ، �و'وسف �؛ �ص2021لنعي��، وفارس،7. ، �ص2021؛ �و)5. ،                                 ؛

Robbins & Judge, 2013, p. 478202 ,1؛�و�Zayed-& AlHindal-Jarrah, Al-Al .(

التعاون-1 حاجات: إسAXاتيجية �bيل حل c[إ للتوصل eعضBا مع بالتعاون املتعرضة jطراف قيام �lعm

.ة�sختالفات�بيNOم،�من�أجل�توظيف�الصراع�لصا�poاnoميعالطرف/ن،�eعد�مناقش

وCذه: إسAXاتيجية�التنافس-2 لBا، وsمتثال نظره وجBة قبول cUع jخر الطرف إجبار طرف wل يحاول حيث

ب/ن والyشاط اzoيو'ة وتخلق للمنظمة، الطارئة الظروف تناسب ف{� عديدة، فوائد لBا KسAXاتيجية

املنظمةالعامل/ن،�وتخلق�امل داخل F~ماnoا والعمل التعاون، روح �Nدم قد لكNOا بيNOم، والتجديد .   نافسة

mع��lإيجاد�حل�وسط�ير����جميع�jطراف،�و�شبع�اCتماما�Nم،�وmس���إسAXاتيجية�: إسAXاتيجية�ال�سو'ة-3

تيجية�بتوف/�Aاzoل�الوسط،�و�Nدف�إ]�cكسب�eعض�الوقت�ح���تنكسر�حدة�التوتر�بيNOم،�وتتم/��Cذه�KسAXا

.حل�ملعظم�الصراعات�التنظيمية
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يقصد%5Jا%إHمال%أو%تجاHل%مواجDة%الصراع%والتغا@?<%عن%مس9باتھ،%و56دف%إ12%محاولة%: إس*(اتيجية%التجنب-4

التأجيل شNل تأخذ وقد TخرSن، مع التصادم دون الصراع من . اVWروج

ع1aحيث%يدعو%املدير%طر\]%الصراع%إ12%الت: إس*(اتيجية%التفاوض-5 الطرفbن efgع مما التوتر، وتقليل عاون،

.اخفاء%مشاعرHم

الصراعات إدارة [\ مستخدمة كتقنيات الباحثون عل5oا أجمع >pال اVWمس rس*(اتيجيات فإن ثم ومن

إدارة إس*(اتيجيات واقع لقياس ضو5uا، [\ yسxبانة بناء تم حيث اW}الية، الدراسة محور تNون سوف التنظيمية

الNوSتالصراع% بدولة ~طفال رSاض مؤسسات [\ . التنظي�<

:7ثار'5يجابية'والسلبية'للصراع'التنظيمي

[\ تتمثل rيجابية فاآلثار سلبًيا، يNون قد و�عضDا إيجابًيا يNون قد �عضDا آثار التنظي�< : للصراع

-SوNبت% %gسمح %كما %العاملbن، %لألفراد %جديدة %�عليمية %خ�(ة %بتNوSن %الصراع %املعلومات،%gسمح %من %قاعدة ن
ً

مستقبال إل5oا الرجوع . يمكن

جديدة- وطرق قنوات وSفتح ~فراد، بbن وe��yام التعاون من نوع ل�شوء يؤدي أن للصراع يمكن

.)18. ،�ص2008ا��الدي،�(لالتصال%

�وا- �و"بداع، �%بت#ار، �عملية �و3/شط �املنظمة، 79� �التغي=>�والتجديد �ع@? �محفزة �عملية لتعب=>�عن�الصراع

و%سJشارات %قM>احات وتقديم .R(Mwaniki & Stephen, 2021, p. 183)راء،

ا�Sماعة- ألعضاء الطاقة مستوى من و3ز3د الواجبات، أداء 79 الدافعية من الصراع .يز3د

�واختيار�البديل�- �البدائل �إيجاد �خالل �حل_ا،�من �ع@? �للعمل �aطراف �و3دفع �عن�املشكالت، �الصراع يكشف

 aالقرارات من جيدة نوعية ع@? ا�fصول 7gالتاhو للمنظمة، .فضل

العدوانية- امليول ذوي وخاصة لألفراد النفسية ا�fاجات إشباع ع@? الصراع . ،�ص2012املدnون،(lساعد

38(.

�طاقة�- �qعث �خالل �من �إلrsا، �واملنتم=ن �تطو3ر�املنظمة 79� �إيجاuي �qش#ل �lس_م �أن vwالتنظي� �للصراع يمكن

إذاإيجابية إال إلrsا الوصول يمكن ال الطر3قة nذه أن إال aداء، وتحس=ن "بداع ع@? وح}rم العامل=ن 79

مع التعامل {|vء
ُ
أ إذا لكن وأnدافھ، لطبيعتھ واملناسبة، ال�fيحة، بالطر3قة الصراعات nذه إدارة تمت

. ،�ص2018جو3دة،�(عامل=ن��rا�الصراع،�فإن�ذلك�يM>تب�عليھ�العديد�من�النتائج�السلبية�ع@?�املؤسسة�وال

289.(

:أما�Rثار�السلبية�للصراع�التنظي�vwفتتمثل�فيما�ي@7

�ال�fن�- �كز3ادة �الصراع �أطراف �لدى �سلبية �آثار�نفسية �وتوليد �الصراع، �أطراف �ب=ن �التواصل ضعف

العمل ب�ئة 79 العدوانية السلوكيات وظ_ور ،vالعص� والتوتر ،v|النف� .
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.لصراع�الذ2نية�والبدنية،�ونقص�(بداع�و'بت%اراست"!اف�طاقات�طر���ا-

7ل- �� ل9س 2ذا لكن والزوال، للفشل A@ا تؤدي أن يمكن فادحة وخسائر مرتفعة، ت%اليف املنظمة تكبد

استخدامھ وتم ومدروس معSن بقدر توفر إذا للمنظمة قوة مصدر الصراع ي%ون أن يمكن حيث اWXاالت،

.لصا�YXاملنظمة

املعنو_ة: ظيفيضعف�الرضا�الو - الروح `aع سلًبا تؤثر املؤسسة داخل وال"!اعات واeXالفات املتوتر اfXو إن

التعاون وإعاقة واللوائح، بالتعليمات 'لh!ام وعدم وظائفiم، عن رضا2م تراجع `lإ وتؤدي العاملSن، لدى

. بSن�الزمالء

وظرو- مشا7ل من العاملSن اسmياء يزداد فعندما العمل، عن ف�العمل،�و_زداد�عدم�'ستقرار�وحدة�التغيب

وا2ية pqrX التغيب `lإ العاملون يftأ العمل، محيط �� .الصراعات

وضعف- الغياب مستو_ات ارتفاع `lإ تؤدي العمل محيط �� الصراعات فكwxة العاملSن، yفراد أداء تدzي

.)289. ص،�2018جو_دة،�(أداء�ومردودية�العاملSن،�و}التا��lضعف�إنتاجية�املؤسسة�

yداء،- انخفاض �lو}التا الصراع أطراف بSن الثقة وتراجع باالنتماء والشعور الدافعية مستو_ات انخفاض

.وضعف�(نتاج،�وإعاقة�املنظمة�عن�تحقيق�أ2دافiا

ال�eصية- '2تمامات `aع وتركS!2م واfXماعات، yفراد بSن التعاون نطاق وتقليل والوقت، اifXد .إضاعة

الضررانmشار�( - إليقاع ال�Wيحة، املعلومات وإخفاء اeXاطئة واملعلومات . شاعات

دوران- معدل يزداد �lو}التا العمل، ترك `lإ بالعاملSن يؤدي مما املؤسسة داخل والصراعات املشا7ل تف���

الذي yفراد اسmبدال أو (حالل ت%اليف سmتحمل 7و�@ا عل�@ا، سلًبا ينعكس و2ذا املؤسسة �� ن�العمل

�عو_ضiا يصعب كفاءات املؤسسة تخسر قد ذلك من wxكyو اfXدد، العاملSن وتدر_ب               سي7whو�@ا

Mwaniki, G. M., & Stephen, M. A. (2021, p. 183).

إذا ولكن أيًضا، والسلبية (يجابية �ثار من العديد لiا التنظيمية الصراعات أن Yيت� سبق ما خالل ومن

واحد،ما�أديرت� آن �� واملوظفSن املنظمة، مصWtة �� تصب إيجابيات `lإ تتحول السلبية �ثار فإن الصراعات تلك

مصWtة فيھ ملا yمثل التوظيف وتوظيفiا الصراعات، تلك إدارة �� جiد2م قصارى يبذلوا أن القادة `aع وجب ولذا

.    اfXميع

السابقة :الدراسات

ا الدراسات لبعض عرض �aي اWXاليةفيما الدراسة بموضوع :ملرتبطة

دراسة املواطنةSalami (2009)بحثت وسلوك التنظيمية الصراعات إدارة إسwhاتيجيات بSن العالقة

7وسيط السمة ودور �'نفعا�l(التنظيمية عن)الذ7اء عبارة الدراسة �� املشار7ون و7ان ح%ومًيا) 320(، موظًفا

الذ7ور180( استخدام) من�(ناث140(،�و)من وتم نيج+*يا، غرب جنوب 45 واليات خمس من عشوائًيا اختيار?م تم
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املنLM)الذJاء@Iنفعا4F(مقياس@لقياس@السمة@ OPع الدراسة واعتمدت املواطنة، وسلوك الصراعات إلدارة واسVبانة ،

Iو Wجبار XYاتيجي*Zإس ب+ن سالبة عالقة وجود OFإ النتائج أشارت وقد ،4Pالتحلي cdeاب@وسلوك@املواطنة،@الوصفي

أما مرؤوسfgم، تطور قل *لما 1س0/اتيجيت+ن 2ات+ن الرؤساء استخدم *لما بأنھ سل;: <ش>ل ت@بأت حيث

ذوي املرؤوس+ن أن DEإ النتائج أشارت كما املواطنة، <سلوك كب+/ <ش>ل ت@بأت فقد والQسوPة املواجRة إس0/اتيجيات

T UEنفعاXT Tالذ*اء Tمن Tالعالية XنفعاUEالسمة الذ*اء ب+ن التفاعل وأن التنظيمية، املواطنة سلوك من املزPد طوروا

. وإس0/اتيجية1TجبارTيت@بأT<سلوكTاملواطنةT<ش>لTكب+/

T Tنوفل التنظيf:) 2009(وأجرت الصراع إدارة ألساليب املديرات ممارسة درجة تحديد DEإ 2دفت دراسة

و القا2رة، <شرق التجرlPية mطفال الدراسةبرPاض عينة Dnع XسQبانة تطبيق وتم الوصفي، stاملن استخدام تم

TUuT10(املتمثلة (وT،طفالmTاضPبرTمديرات)اض) 72Pالر مديرات أن DEإ النتائج أشارت وقد mطفال، برPاض معلمة

PقةTتفاديT~ستخدمنTطرPقةTاملواجRةTلضبطTس+/Tالعمل،TوطرPقةT}سوPةTالصراعات،TوطرPقةyzTدئةTالصراعات،Tوطر 

وجRة من الصراع إدارة أساليب أ2م املشاركة أسلوب وجاء ال0/ت�ب، بنفس الصراعات، تحف+� وطرPقة الصراعات،

mطفال رPاض مؤسسات Uu استخداًما mساليب أقل 2و التكيف وأن املعلمات، . نظر

دراسة الصراAl Jawazneh (2015)و2دفت إدارة إس0/اتيجيات تأث+/ اختبار DEإTل�0امXT DnعT :fالتنظيT ع

T UuT TاملديرPن DnعT ،UnالتحليT Tالوصفي stاملنT Tاستخدام Tخالل Tمن ،:fالعينة) 14(التنظي و�لغت باألردن، أدوPة شركة

إيجا�ي) ۱5۸( تأث+/ 2ناك أن الدراسة إل�yا توصلت ال�: النتائج أ2م ومن عل�yم، الدراسة اسQبانة تطبيق تم مفردة،

ا إدارة .عXTDnل�0امTالتنظيf:) التجنب،Tو1جبار(لصرعTالتنظيT:fإلس0/اتيجيات

دراسة 2دفت TوسلوكياتAkuffo (2015)Tب�نما :fالتنظيT Tالصراع Tإس0/اتيجيات Tب+ن TاختبارTالعالقة DEإ

بلغت عينة Dnع XسQبانة تطبيق وتم ،Unالتحلي الوصفي stاملن Dnع الدراسة اعتمدت حيث السلبية، ) ۱۱۰(العمل

Tم منمفردة ل>ل سل;: تأث+/ وجود الدراسة إل�yا توصلت ال�: النتائج أ2م من و*ان والعامة، ا��اصة املنظمات ن

إس0/اتيجية من ل>ل إيجا�ي تأث+/ يوجد ح+ن Uu للعامل+ن، املنحرف العمل سلوك Dnع والتجنب التعاون إس0/اتيجية

. 1جبارTوا��لTالوسطTوXسQيعابTعTDnالسلوكTاملنحرف

وإس0/اتيجياتUzun and Ayik (2017)أجرىTUuح+ن Xتصال كفاءة ب+ن العالقة تحديد DEإ 2دفت دراسة

الباحثان استخدم الدراسة 2دف ولتحقيق املعلم+ن، نظر وجRة من املدارس مديري لدى :fالتنظي الصراع إدارة

امل استخدام تم وقد Xتصال، كفاءة ومقياس الصراع، إدارة إس0/اتيجية نTstالوصفيTالتحليTUnوتمTاستخدامTمقياس

من الدراسة عينة ت>ونت حيث للدراسة كأداة ال0/كية،) X)250سQبانة Xبتدائية املدارس :fمعل من ومعلمة معلًما

كفاءة أ<عاد ب+ن إحصائًيا ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود أ2مRا النتائج من مجموعة DEإ الدراسة توصلت وقد
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�وإس��ا الصراع!تصال إدارة وال+سو'ة(تيجيات والتجنب، والتعاون، �عالقة�)الت2امل، �وجود �النتائج �أظ:رت �فيما ،

السيطرة وإس��اتيجية !تصال كفاءة بAن إحصائًيا ودالة سالبة .ارتباطية

GداءAli (2018)وأجرى وتحقيق KLالتنظي الصراع إس��اتيجيات بAن العالقة NOع التعرف NPإ Sدفت دراسة

ل:ذا املعدة !س+بانة WX الدراسة أداة وتمثلت ،[Aاملتم Gداء لتحقيق فاعلية Gك\� [س��اتيجية وتحديد ،[Aاملتم

� �من �م2ونة �عينة NOع� �إجراؤSا �تم �حيث البحث،) 19(الغرض، عينة مدارس WX التعليمية ال:يئة أعضاء من عضًوا

يتفقون الدراسة عينة أفراد أن NPإ الدراسة املتم"!،وتوصلت &داء ذات -س+*اتيجيات ع/. وا12 6ش4ل تماًما

الصراع إلدارة متنوعة، إس+*اتيجيات استخدام خالل من التم"! تحقيق .Fإ التعليمية املنظمات .JسL MFالتاNو

منظ: التنظيQRSومنQأPمOا MV علWXا املعتمدة الر]ائز من واملوارد املتعامل"ن واعتبار ر]ائزPا، ع/. .ما`Wاا_^فاظ

QوالعظماتQمحاسنةQإدارة) 2019(وأجرت إس+*اتيجيات ب"ن kرتباطية العالقة ع/. التعرف .Fإ Pدفت دراسة

،M/التحلي الوصفي qrاملن استخدام تم الدراسة أPداف ولتحقيق املعلم"ن، لدى kتصال وكفاءة RSالتنظي الصراع

عينة ت4ونت حيث للدراسة كأداة kسyبانة استخدام منوتم أن) 488(الدراسة النتائج أظOرت وقد ومعلمة، معلًما

]ان العينة أفراد لدى kتصال كفاءة مستوى وأن الت4امل، إس+*اتيجية M~ مستخدمة صراع إدارة إس+*اتيجية أك�*

ب"ن إحصائًيا ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود النتائج أظOرت كما ا،
ً
Qوإس+*ات(متوسط Qالت4امل، يجيةQإس+*اتيجية

Qالyسو�ة Qوإس+*اتيجية ب"ن)التجنب، إحصائًيا ودالة سالبة ارتباطية عالقة ووجود kتصال، وكفاءة ،)Qإس+*اتيجية

.،QوكفاءةkQتصال)-جبار،Qوإس+*اتيجيةQالسيطرة

دراسة التنظيميةZahid, et al, (2019)وPدفت الصراعات إدارة �Wا تؤثر أن يمكن Rال� الطر�قة من للتحقق

QإلجراءQوا Qالكمية Qالطر�قة Qاستخدام Qوتم Qباكستان، MVQ Q&]اديمية Q&وساط MVQ Qاملوظف Qأداء Qع/. Q-جرائية لعدالة

Q Qمن Qم4ونة Qعينة Qع/. Qالتطبيق Qخالل Qمن وتم) 322(البحث، ا_�امعات، MV مختلفة مناصب MV �عملون موظًفا

باستخدام البيانات تحليل وتم للدراسة، كأداة kسyبانة ،QوأظOرتQالنتائجSPSSQبرنامجQالتحليلQ-حصا�يQاستخدام

املدروسة، الثالثة املتغ"*ات جميع ب"ن موجبة دالة ارتباطية عالقة والعدالة(وجود التنظيمية الصراعات إدارة

Qاملوظف Qوأداء العدالة) -جرائية، وإدراك املدير�ن قبل من املعتمدة الصراع إدارة إس+*اتيجيات أن ع/. يدل مما

الوظيفي-  &داء MV
ً
جدا مOمة .  جرائية

RSوالنعي يوسف دراسة الصراع) 2021(واس�Wدفت إدارة MV التنظيمية ا_^ركة خفة دور ع/. التعرف

التنظيمية ا_^ركة خفة ب"ن والتأث"* kرتباط عالقات الدراسة اخت�*ت وقد ا_�امعة، ا_^دباء ]لية MV RSالتنظي

QMVQالتف(متمثلةQا_^ركةQبت4ار�ةخفةk ا_^ركة خفة kسyباقية، ا_^ركة خفة الصراع) اعلية، وإدارة مستقل كمتغ"*

Q Qبأساليبھ RSسو�ة(التنظيyال املجاملة، التجنب، ) التعاون،
ً
ميدانا ا_�امعية ا_^دباء ]لية واخت"*ت تا6ع، كمتغ"*

اف ع/. وتوز�عOا اسyبانة إعداد وتم لOا،
ً
مجتمعا فWXا والعامل"ن Qللدراسة، QعددPم Qالبالغ Qالعينة من) 45(راد فرًدا
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وتأث � ارتباط عالقة وجود إ-, الدراسة وتوصلت التحلي45، الوصفي املن>; ع5, واعتمد املبحوثة، ال@لية 4A العامل ن

اFGركة خفة ملتغ � ال@لية JKتب مستوى أن النتائج وأظOرت ،JQالتنظي الصراع وإدارة التنظيمية اFGركة خفة ب ن

مقبولالتنظيم JQالتنظي الصراع إدارة وأساليب .ية

فارس دراسة العمل) 2021(وYدفت أخالقيات 4A JQالتنظي الصراع إدارة إس�bاتيجيات أثر ع5, التعرف إ-,

تم الدراسة أYداف ولتحقيق التدرeسية، ال&يئة أعضاء نظر وج&ة من 2غزة 4ز3ر جامعة 67 4قسام لرؤساء ;داري

عBCاعتماد>املن<=>ال للدراسة كأداة اسHبانة توزJع وتم ،NO4ز3ر) 97(ك بجامعة التدرJسية ال&يئة أعضاء من عضًوا

أ3م&ا النتائج من مجموعة BZإ الدراسة وتوصلت ̂اتيجية: 2غزة، إس_ 6` مستخدمة صراع إدارة ̂اتيجية إس_ ^bأك أن

̂ضاء، dس_ ̂اتيجية فإس_ الوسط، اhiلول ̂اتيجية إس_ تلjkا ̂ة>التعاون l4خ< >املرتبة >و67 >التجنب، ̂اتيجية >إس_ ثم

وجود النتائج أظ&رت كما مرتفًعا، rان العينة أفراد لدى ;داري العمل أخالقيات مستوى وأن ال&يمنة، ̂اتيجية إس_

جامعة 67 4قسام لرؤساء ;داري العمل أخالقيات 67 NOالتنظي الصراع إدارة ̂اتيجيات إلس_ إحصائية داللة ذو أثر

2غزة4  .ز3ر

دراسة Mwaniki & Stephen (2021) 67و3دفت املتمثلة NOالتنظي الصراع إدارة ̂اتيجيات إس_ ^lتأث : لتحديد

والتجنب( والتعاون والوساطة املن<=) التفاوض الدراسة واتبعت كي~يا، 67 مختارة عامة جامعات 67 املوظفlن أداء BCع

�iا موظفي من الدراسة مجتمع وت�ون العينةالوصفي، ��م و�لغ كي~يا، 67 املختارة العامة تم) 160(امعات ا
ً
rمشار

وأثبHت للدراسة، كأداة dسHبانة تطبيق وتم وال�سيطة، الطبقية العشوائية العينات أخذ طرق باستخدام اختيار3م

املو وأداء التعاون وكذلك والوساطة التفاوض بlن وقو�ة وم&مة إيجابية عالقة 3ناك أن ظفlن>67>ا�iامعات>الدراسة

كي~يا 67 املختارة ا�hiومية ا�iامعات 67 املوظفlن وأداء التجنب بlن العالقة أن وجد كما كي~يا، 67 املختارة العامة

املوظفlن، أداء BCع إيجا�ي 2ش�ل تؤثر والتعاون والوساطة التفاوض أن BZإ الدراسة خلصت وقد سالبة، rانت

أدا BCع سلًبا التجنب يؤثر .ء>املوظفlنوكذلك

السابقة�عقيب� الدراسات :ع)'

6Cمن>خالل>العرض>السابق>يالحظ>ما>ي:

̂ات- lاملتغ من بالعديد عالق�jا 67 NOالتنظي الصراع إدارة ̂اتيجيات إس_ دراسة BZإ السابقة الدراسات 3دفت

< >مثل >الوظيفي، >والرضا >الوظيفي >باألداء >العالقة >وdل_�ام(ذات >التنظيمية، >املواطنة التنظيNO،>سلوك

وأخالقيات بالعمل، وdرتباط ،�lاملتم 4داء وتحقيق الوظيفي، و4داء dتصال، وكفاءة العمل، وسلوكيات

;داري .)العمل

دراسة- فأجر�ت مختلفة عينات BCع الدراسات تلك 4طفال،) 2009نوفل،>(وأجر�ت ر�اض مؤسسات BCع

العينة 67 اhiالية الدراسة مع&ا تتفق منو�ذلك التعليمية 4وساط 67 الدراسات من العديد أجر�ت كما ،
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تدر س &يئة وأعضاء موظف*ن ب*ن ما وجامعة، منابتدا3ي 7ل دراسات ؛=)2019محاسنة=والعظمات،=(: مثل

 ;Zahid, et al,. 2019; Uzun (Mwaniki & Stephen, 2021؛=و=)2021(؛=وLوسف=والنعيIJ=2021وفارس،

and Ayik (2017) .Nمنب 7ل دراسة مثل مختلفة قطاعات ST موظف*ن UVع الدراسات SWبا أجرLت : نما

Al Jawazneh, 2015; Akuffo, 2015)(Salami, 2009; 

تلك- مع تتفق ا,+الية الدراسة فإن ثم ومن 7س6بانة، 89 الدراسات تلك 89 املستخدمة =دوات وتمثلت

اس6ب Aستخدم حيث املستخدمة، =داة 89 التنظيDEالدراسات الصراع إدارة إسKLاتيجيات واقع ملعرفة انة

الQوOت بدولة =طفال رOاض مؤسسات 89.

بVن- موجبة ارتباطية وعالقات فاعل أثر وجود إ\] الدراسات تلك توصلت فقد بالنتائج، يتعلق وفيما

والتفا وال6سوOة التعاون 89 املتمثلة bيجابية DEالتنظي الصراع إدارة cمنcإسKLاتيجيات cوالعديد وض

c cمثل cالعمل cببeئة cاملتعلقة bcيجابية cوسلوكياتc(املتغKVات ،DEالتنظيc cو7لiLام cالتنظيمية، cاملواطنة سلوك

العمل وأخالقيات بالعمل، و7رتباط ،iVاملتم =داء وتحقيق الوظيفي، و=داء 7تصال، وكفاءة العمل،

cامل)bداري cتلك cبVن cسالبة cالعالقة ocانت cبeنما ،c،والسيطرةc cالتجنب، cمثل cالسالبة cوbسKLاتيجيات تغKVات

.وbجبارcوrs7+اب

-cالسابقةوقد الدراسات من ا,+الية الدراسة وصياغvwا:ماcي8tفياستفادت الدراسة مشQلة تحديدc، تحديد

الدراسة النظري، عينة bطار الدراسة، إعداد أداة cاملناسبةاختي،إعداد bcحصائية تفسcKV، ارc=ساليب

. النتائجcال|cDتمcالتوصلcإل}vا

:الطر قة�و�جراءات

الدراسة :من&%

الوصفي املن~{ ا,+الية الدراسة الدراسة، اتبعت لطبيعھ ملناس�تھ
ً
وOمكنcمنcخاللھcوصفcالظا�رةc، نظرا

والعم حول�ا تطرح D|ال و�راء مQونا�vا، بVن العالقات و�يان بيانا�vا وتحليل الدراسة لياتcال|cDتتضم�vاcو�ثارcموضوع

.  ال|cDتحد�vا

: الدراسةوعينة�مجتمع�

بدولة =طفال رOاض مؤسسات 89 العامالت املعلمات من الدراسة مجتمع cعدد�نcتQون cو�لغ الQوOت

89و ، معلمة) 7249( الدراسة عينة وOمثلن) 366(تمثلت الQوOت، بدولة =طفال رOاض معلمات من %) 5,02(معلمة

وا,�دولمنcم الدراسة، مجتمع العينة) 1(جموع توز�ع يو�� :التا\8
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حسب) 1(جدول الدراسة عينة املتغ=>ات;الديموغرافيةتوز/ع

الدراسة الFسبة;املئوCةالتكرارمتغ=>ات

%34995,35ب(الور'وساملؤ#ل!التعلي��

%123,28ماجست,+

%51,37دكتوراه

%366100املجموع

%11330,88سنوات5أقل!من!78+ةسنوات!ا4

%1014740,16إ=>!أقل!من!5من!

%10628,96سنوات!فأك@+!10

%366100املجموع

املنطقة!التعليمية

F=6517,76حو%

%7219,67العاصمة

J5615,3%حمدي

%4913,39الفروانية

%5515,03اNO4راء

الكب,+ %6918,85مبارك

%366100وعاملجم

الدراسة :أداة

ي*(تم�إعدادتضمنت�اس�بانة� ملا
ً
وفقا :/ا

:ال5دف�من�2س�بانة-1

ال9و7ت بدولة <طفال ر7اض مؤسسات )A BCالتنظي الصراع إدارة إسJKاتيجيات واقع N*ع .التعرف

2س�بانة-2 محاور :تحديد

الساب والبحوث الدراسات NSإ بالرجوع 2س�بانة محاور تحديد دراساتتم مثل . ،�ص2011العسوS(،�(:قة

والعشري،291. ،�ص2018؛�وجو7دة،�42 وفارس،7. ،�ص2021؛�و7وسف�والنعيBC،�554. ،�ص2020؛ . ،�ص2021؛

bتية،(Robbins & Judge, 2013, p. 478)؛�و�)5 املحاور )A 2س�بانة محاور تمثلت ثم : ومن

<ول- عب: املحور وعدد التعاون، .عبارات) 9(ارتھإسJKاتيجية

الثاgي- عبارتھ: املحور وعدد التنافس، .عبارات) 9(إسJKاتيجية

الثالث- عبارتھ: املحور وعدد ال�سو7ة، .عبارات) 9(إسJKاتيجية

الراjع- عبارتھ: املحور وعدد التجنب، .عبارات) 9(إسJKاتيجية
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ا#"امس- عبارتھ: املحور وعدد التفاوض، .عبارات) 9(إس34اتيجية

:ةAتCDيحA@س?بانةكيفي-3

@س?بانة عبارات عدد JK) 45(بلغ اختيارات، خمسة عبارة Pل أمام موافقUAشدة،Aموافق،Aمحايد،A(عبارة،

الدرجات)غA3Vموافق،AغA3VموافقUAشدة تتوزع بحيث ،)5A،4A،3A،2A،1 (ختيارات@ ترت[ب . بنفس

:صدقA@س?بانة-4

: صدقAاملحكمVن-

A A@س?بانة Aصدق Aمن بلغللتأكد الeوd?ية با#gامعات التدرhس jيئة أعضاء من مجموعة lmع عرضnا تم

Aمjل) 9(عددeل العبارات كفاية ومدى أجلھ، من وضعت الذي للnدف @س?بانة مناسبة مدى من للتحقق محكمVن،

ملجموعة التعديالت Uعض املحكمون أبدى وقد الدراسة، لعينة ومالءمwxا وسالمwxا، الصياغة ودقة منAمحور،

بVن ما العبارات lmع املحكمVن موافقة zسبة وتراوحت الدراسة، J| إجراؤjا تم ،AمماAيدلA%)100-77,78(العبارات،

.عAlmالصدقAاملرتفعAلالس?بانة

-JmالداخAساق�@ :

عبارة Pل درجة بVن @رتباط معامالت حساب خالل من @س?بانة ملفردات Jmالداخ @�ساق حساب تم

امل بلغتودرجة استطالعية عينة lmع @س?بانة تطبيق Uعد وذلك إليھ، ت�ت�� الذي معلمة،AوjوAما�Aس��A) 30(حور

وا#gدول ،Jmالداخ :يو��AالصدقAالداخAJmلالس?بانة) 2(بالصدق

إليھ) 2(جدول ت+تمي الذي للمحور ال3لية والدرجة فقرة 8ل ب ن %رتباط   معامالت

%رتباطم %رتباطمرتباطمعامل+% ممعامل معامل

الثا*يالتعاون: املحور ول الثالثالتنافس: املحور ال3سو1ة: املحور

1
0,897**100,839**

19
0,839**

2
0,924**110,784**

20
0,784**

3
0,890**120,805**

21
0,805**

4
0,848**130,864**

22
0,864**

5
0,852**140,874**

23
0,874**

6
0,867**150,759**

24
0,759**

7
0,942**160,709**

25
0,709**

8
0,814**170,595**

26
0,595**
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9
0,887**180,763**

27
0,763**

الرا5ع ا;9امسالتفاوض: املحور التفاوض: املحور

0,899**
37

0,872**

0,776**
38

0,813**

0,804**
39

0,812**

0,751**
40

0,899**

0,835**
41

0,863**

0,881**
42

0,881**

0,556**
43

0,807**

0,789**
44

0,819**

0,642**
45

0,871**

)0,01(دال=عند=** 

السابق ا;Gدول من IJعند) 2(يت دالة العبارات جميع و@التا?<5فجميع;ا5مرتفعة5وتراوحت5ما) 0,01(أن

.مما5يدل5ع5MJالصدق5الداخJ<5املرتفع5للمقياس) 0,94-0,55(بAن5

:ثباتR5سPبانة-5

MJع تطبيق;ا Vعد كرونباخ، ألفا بطرXقة RسPبانة ثبات من التحقق رXاض) 30(تم معلمات من معلمة

التا?< وا_^دول الaوXت، بدولة ع) c)3طفال محور eل >f كaل، لالسPبانة الثبات معامالت ij5حدةيوMJ.

معامالت(ثبات('س%بانة) 3(جدول

الثباتاملحاورم

التعاون1 0,959إسklاتيجية

0,919إسklاتيجية5التنافس2

0,956إسklاتيجية5الPسوXة3

0,906إسklاتيجية5التجنب4

0,948إسklاتيجية5التفاوض5

الaلية 0,984الدرجة
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جدول من ال8ليةأن,معامل,الثبات,.-,ال) 3(يت%$ وFو,معامل,ثبات,مرتفع،,كما,أن,معامل,) 0,984(درجة

عن زاد املحاور من محور Jل -. بLن)0,906(الثبات ما املحاور ثبات معامالت تراوحت حيث ،)0,90-0,95(,-Tو, ،

علUVا اXYصول يتم ال\] النتائج دقة -. الثقة bcإ تدعوا مرتفعة ثبات .معامالت

بن الواقع درجة اعتبار eجاباتوتم منح تم حيث ،[ghماiYا ليكرت ملقياس
ً
وفقا [lسnال الوزن boع اًء

املدى)1-2-3-4-5(الدرجات حساب تم [lسnال الوزن ولتحديد ،,وتقسيمھ,عbo,مستوsات,املقياس،,)4= 5-1(،

, [u0,80= 5/ 4(بمع(, -Tو, ,املقياس -., ,قيمة ,أقل bcإ, ,القيمة ,Fذه ,إضافة ,ثم ,ال)1(، ,أصبح ,وFكذا ،,boع, ,بناء تقييم

اY}دول يو{X|ا كما ،[lسnال الوزن :التاc-) 4(متوسط

ا+*ما%$#) 4(جدول ليكرت ملقياس
ً
وفقا ال6س#3 الوزن

القيمة=املعطاة=ملستو<ات=التقييمالبدائلم

للمتوسطاتالدرجات ال6س#3 الوزن

1
ً
جدا )4,21(إbc,) 5(من5مرتفع

)3,41(إbc,) 4,20(من4مرتفع2

)2,61(إbc,) 3,40(من,3متوسط3

) 1,81(إbc) 2,60(من2ضعيف,4

جًدا5 ) 1(إbc) 1,80(من1ضعيف

:Jساليب=Hحصائية=املستخدمة

: تم,استخدام,�ساليب,eحصائية,�تية

.املتوسطات,اXYسابية-

املعيارsة- . �نحرافات

-[lسnال الوزن .متوسط

.تحليل,التباين,�حادي-

وتفس"! انتائج=ا :لدراسة

العينة أفراد ع'& الدراسة أداة تطبيق /عد إل12ا التوصل تم ال89 الدراسة لنتائج عرض التا=> ا@?زء يتضمن

Gحصائية الرزمة باستخدام املناسبة Gحصائية املعا@?ات )SPSS(وإجراء
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&ولالنتائج�ا �اصة�ب السؤال

ر(اض مؤسسات ,- املديرات استخدام واقع الصراعما إدارة إلس:9اتيجيات الكو(ت بدولة &طفال

التنظيمي�من�وجFة�نظر�املعلمات؟�

التنظي"! � الصراع إدارة إس.-اتيجيات لواقع املعيار4ة و:نحرافات ا<=سابية املتوسطات إيجاد تم

�Bالتا ا<Dدول و4وE=Fا الHو4ت، بدولة Kطفال ر4اض :مؤسسات

ر(اضاملتوسطات�ا Nسابية) 5(جدول مؤسسات ,- التنظيمي الصراع إدارة إس:9اتيجيات لواقع املعيار(ة وRنحرافات

RسTب و-, محور لVل الVلية الدرجة ,- املعلمات نظر وجFة من الكو(ت بدولة انة�كVل&طفال

املحاور
املتوسط�

ا NساYي

Rنحراف�

املعياري
Rنطباقالرتبة درجة

Kول للمحور الHلية جًداKول4,260,77الدرجة مرتفع

الثاSي للمحور الHلية جًداالثاSي4,230,73الدرجة مرتفع

الثالث للمحور الHلية مرتفعا<Wامس4,080,84الدرجة

الراXع للمحور الHلية مرتفعالثالث4,200,73الدرجة

ا<Wامس للمحور الHلية مرتفعالراXع4,130,81الدرجة

ل الHلية مرتفع-4,180,781الس[بانة]كHلالدرجة

جدول من `a5(يت ([ أن
ً
جدا مرتفعة بدرجة جاء والثا"ي %ول لالس-بانة، املحور ال2لية واملحوروالدرجة

بدرجة جاءت وا78امس والرا:ع ما) 4,42-4,05(بمتوسط=حساBي=تراوح=ما=بAن=مرتفعة=الثالث تراوح معياري وانحراف

حدهوتوS).0,94-0,66(بAن= UVع محور Yل التالية اZ8داول [ :

ر$اض) 6(جدول مؤسسات +, التنظيمي الصراع إدارة إس:9اتيجيات لواقع املعيار$ة وDنحرافات اFGسابية املتوسطات

Iول املحور عبارات من عبارة Nل +, نظراملعلمات وجPة من الكو$ت بدولة ):التعاون(Iطفال

الفقراتم
Wاملتوسط

اFGساYي

 DWنحراف

املعياري
Dنطباقالرتبة درجة

اZ8ما^[1 العمل فكرة UVع aدارة جًدا4,420,701.تؤكد مرتفع

العاملAن2 بAن التعاون لتدعيم احتفاالت aدارة جًدا4,300,844.تقيم مرتفع

3
وghتمام والتعاون املشاركة مبدأ لتعزkز ا

ً
Z8ان aدارة lش2ل

Aنبمشكالت=املعلم.
جًدا4,390,702 مرتفع
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4
املشكالت حل أثناء الفر*ق بروح العمل ع12 املعلم4ن 6دارة :89ع

.التعليمية
مرتفع4,050,948

مشBCكة5 :عاونية أFداف املوضوعة FIداف تJون ما مرتفع4,120,937.غالًبا

املشكالت6 لتجاوز التعليمية املؤسسة  ! ا&%ميع مرتفع4,190,725.ي(شارك

7
املشاركة ع23 بناًء التخاذ7ا نظًرا مرضية ت<ون @دار?ة القرارات

.والتعاون
جًدا4,370,703 مرتفع

8
أي مشكالت &Jل التعليمية املؤسسة داخل والتعاون املشاركة يتم

.عضوTفQRا
جًدا4,370,663 مرتفع

العمل9 مستجدات ملناقشة دور?ة اجتماعات اXعقاد مرتفع4,150,796.]ش<لZTعاوXييتم

جدول من واقع) 6(يت^[ درجات ع23 حصلت التعاون محور عبارات ومرتفعة(أن جًدا، بمتوسطT) مرتفعة

TنiبTماTتراوحTيjن) 4,42-4,05(حساiب ما تراوح معياري ).0,94-0,66(وانحراف

إس#) 7(جدول لواقع املعيار,ة و5نحرافات ا:9سابية ر,اضاملتوسطات مؤسسات ?@ التنظيمي الصراع إدارة Hاتيجيات

الثاIي املحور عبارات من عبارة Oل ?@ نظراملعلمات وجQة من الكو,ت بدولة ):التنافس(Vطفال

الفقراتم
Zاملتوسط

ا:9سا\ي

Z5نحراف

املعياري
+نطباقالرتبة درجة

مرتفع3.4,040,735عمل�ا12ميع�من�منطلق�التنافس�البناء�ملص! ة�العمل10

11
بCئة�التنافس�املوجودة�تز@د�من�جودة�أداء�املؤسسة��89أداء�

.رسالEFا
مرتفع3,810,897

12
3ساعد�التنافس�البناء�املوجود�بLن�املعلمLن�ع�IJتحقيق�

.OPداف�املNشودة
مرتفع4,020,856

مرتفع4,100,734.وضوح�OPداف�3ساعد�ع�IJالتنافس�بLن�املعلمLن�لتحقيقQا13

14
املؤسسة أداء 3عوق فردية أOداف لتحقيق TUسل تنافس وجود

رسالEFا تحقيق .عن
مرتفع4,100,764

15
الذاتية فكرة عن 8Jالتخ بضرورة اجتماعاEZا 89 ]دارة تن[\

.والصراع�بLن�الزمالء
جًدا4,570,581 مرتفع

16
املعلم بLن البناء التنافس ]دارة Lن�ملا�فيھ�مص! ة�`ستغل

.العمل
جًدا4,520,702 مرتفع

17
التنافس�املب�Tcع�IJ`غليب�مص! ة�الفرد�ع�IJمص! ة�العمل�

TUتنافس�سل.
جًدا4,520,592 مرتفع
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18
العمل مص! ة لتحقيق التنافس IJع املعلمLن ]دارة `1dع

.من�خالل�املgافآت�وا12وائز
جًدا4,420,703 مرتفع

واقع) 7(دوليتi\�من�ج درجات IJع حصلت التنافس محور عبارات ومرتفعة(أن جًدا، بمتوسط�) مرتفعة

ب!ن) 4,57-3,71(حساsي�تراوح�ما�بLن� ما تراوح معياري ).0,89-0,58(وانحراف

ر) 8(جدول مؤسسات *+ التنظيمي الصراع إدارة إس79اتيجيات لواقع املعيار<ة وDنحرافات اFGسابية <اضIاملتوسطات

الثالث املحور عبارات من عبارة Pل *+ نظراملعلمات وجRة من الكو<ت بدولة ):الXسو<ة(Wطفال

الفقراتم
Iاملتوسط

اFGسا\ي

IنحرافD

املعياري
Dنطباقالرتبة درجة

19
بتقديم املتنازعة Bطراف ب!ن اEFالفات حل IJع Kدارة Mعمل

.حلPوسطPيرPQRSاOFميع
جًدامرتف4,300,741 ع

الXYاع20 أطراف ]افة إرضاء IJع Kدارة مرتفع4,070,965.تحرص

املتصارعة21 Bطراف ]افة من واحدة مسافة IJع Kدارة جًدا4,220,752.تقف مرتفع

22
داخل الصراعات حل أثناء Bمور eعض عن Kدارة fRSتتغا

.املؤسسةPالتعليمية
مرتفع4,120,784

23
 KPعOjMلkF املتنازعة Bطراف من تنازالت تقديم IJع دارة

.الصراع
مرتفع4,170,793

24
QRSتر وسط حلول تقديم سmيل  ! طاقا$#ا أق()' *دارة تبذل

.جميع73طراف3من3املعلم.ن
مرتفع3,870,927

25
حل إ@? يصل 'Cح املتصارعة 7طراف ألقوال املدير Kستمع

.وسط3ير3L(Mجميع73طراف
مرتفع3,831,028

26
Pخر الطرف دور طرف Sل بتقمص الصراع طر!  املدير WXين

حل إ@? .للوصول
مرتفع4,070,785

27
اق\]اح أثناء ا_^سارة لa`ميع يجلب الصراع أن *دارة Wdتو

.حل3وسط
مرتفع4,050,806

جدول من Weواقع) 8(يت درجات ?jع حصلت الmسوlة محور عبارات ومرتفعة(أن جًدا، بمتوسط3) مرتفعة

ب.ن) 4,30-3,83(حساpي3تراوح3ما3ب.ن3 ما تراوح معياري ).1,02-0,74(وانحراف
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ر$اض) 9(جدول مؤسسات +, التنظيمي الصراع إدارة إس:8اتيجيات لواقع املعيار$ة وDنحرافات اFGسابية املتوسطات

I+,IاملعلماتIنظرIةKوجIمنIالكو$تIبدولةIطفالQعRالرا املحور عبارات من عبارة ):التجنب(Vل

الفقراتم
Iاملتوسط

اFGسا]ي

IنحرافD

املعياري
Dنطباقالرتبة درجة

28

التعليمية املؤسسة داخل صراعات 01 الدخول 4دارة مرتفع4,040,836.تتجنب

تجن<=ا29 عدم ع@? وتحرص حزم بDل املشكالت 4دارة رتفعم4,170,774.تواجھ

تتجن<=ا30 وال الصراعات MNل مبكًرا 4دارة جًدا4,400,622.تتدخل مرتفع

فP=ا31 التورط تتجنب وال الصراع أطراف SشDاوى 4دارة جًداU.4,370,623=تم مرتفع

32
و+ستحق للوقت مضيعة ل7س الصراعات حل أن =دارة @عت?<

.BCتمام
مرتفع4,050,835

وإبداعيقودDا33 بمHارة صراعات تتضمن KLال Cجتماعات جًدا4,400,622.ملدير مرتفع

مرتفع3,491,027.يواجھDاملديرDالقضاياDاVWدليةDالDKLتؤديDإDSTالصراعDوالDيتجنNOا34

35
DSYعDللوقوفDنZاملعلمDمعDمفتوحةDاجتماعاتDاملديرDعقد[

.أسبابDالصراعDوتجنNOا
جًد4,450,661 امرتفع

حد^Nا36 لكسر املشكالت cعض de الدخول =دارة جًدا4,450,621.تتجنب مرتفع

جدول من hiواقع) 9(يت درجات SYع حصلت التجنب محور عبارات ومرتفعة(أن جًدا، بمتوسطD) مرتفعة

DنZبDماDتراوحDيpن) 4,45-3,49(حساZب ما تراوح معياري ).1,02-0,62(وانحراف

ر&اضاملت) 10(جدول مؤسسات -. التنظيمي الصراع إدارة إس>;اتيجيات لواقع املعيار&ة وEنحرافات اGHسابية وسطات

اKHامس املحور عبارات من عبارة Pل -. نظراملعلمات وجRة من الكو&ت بدولة ):التفاوض(Wطفال

الفقراتم
Zاملتوسط

اGHسا\ي

ZنحرافE

املعياري
Eنطباقالرتبة درجة

37
وحل@ستخدم للتفاوض مختلفة وطرق أساليب =دارة

م �م أحد ع%$ سيطر)�ا ممارسة دون .الصراعات
جًدا4,370,611 مرتفع

38
ع%$ لإلبقاء الصراع أطراف وأ:داف أ:داف;ا ب=ن <دارة توائم

.العالقاتDاBCيدةDب=نDاBCميع
جًدا4,290,742 مرتفع

عن39 Iعيًدا طرف Kل مع <دارة مرتفعO.3,651,037خرMCDلDالصراعتتفاوض

العامل=ن40 أ:داف مراعاة مع أ:داف;ا تحقيق $Sإ <دارة $TسV4,370,691جًدا مرتفع
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.مع�ا

41
تقديم املعلم%ن من وتطلب طرف�ا من تنازالت 2دارة تقدم

.تنازالت5لتحقيق5مص78ة5العمل
مرتفع4,190,813

42
7@ ا@7لول 2دارة ل5الصراعات5بطرGقة5مقEFحة5قابلة5تقدم

.للJشاور
مرتفع4,050,895

املرونة43 من LMNOء والنظام القانون روح 2دارة مرتفع4,050,835.تطبق

44
أثناء وتناقش�ا مع�ا املتعارضة النظر وج�ات 2دارة تتقبل

.Uجتماعات
مرتفع4,150,824

مVWXع455 نظر وج�ات عرض YZع قيود2دارة دون مرتفع4,030,916تعددة

جدول من واقع) 10(يت\] درجات YZع حصلت التفاوض محور عبارات ومرتفعة(أن جًدا، ) مرتفعة

ب%ن) 4,37-3,65(بمتوسط5حساdي5تراوح5ما5ب%ن5 ما تراوح معياري ).1,03-0,61(وانحراف

إسEFاتيجيات واقع ومحاور عبارات أن السابقة ا@Vداول من مؤسساتيت\] qr Lsالتنظي الصراع إدارة

واقع درجات YZع حصلت الtوGت بدولة uطفال ومرتفعة(رGاض جًدا، ما) مرتفعة املحاور qr تراوح حساdي بمتوسط

ب%ن) 4,08-4,26(ب%ن5 ما تراوح معياري ب%ن)0,842-0,730(وانحراف ما املتوسطات تراوحت العبارات qrو ،)3,65-

5م)4,67 5وانحراف ب%ن، ما مرتفعة) 0،58-1,03(عياري انطباق درجة YZع حصلت للواقع الtلية الدرجة أن كما

معياري)4,18(بمتوسط5حساdي5 وانحراف جاءت)0,781(، بyنما ،Yzوu املرتبة qr التعاون إسEFاتيجية جاءت وقد ،

.إسEFاتيجية5الJسوGة5qr5املرتبةu5خ%Eة

: ا5يqZوGمكن5تفس%5E~ذه5النJيجة5qr5ضوء5م

وف�م- qوو� قدرة Eأك� وأ��م املعلمات، مشكالت YZع E%كب اطالع YZع uطفال رGاض مؤسسات مديري أن

املعلمات أن كما الصراعات، ~ذه @7ل متعددة أساليب �ستخدمون أ��م كما املشكالت، ~ذه حل لكيفية

ملص8 وإدار��ا الصراعات مواج�ة qr املديرGن لكفاءة وإدراك إحساس يتم%�نلد��ن بذلك و~ن املؤسسة، 7ة

عالية ومرونة . بكفاءة

بyئة- خالل من عل��ا التغلب يمكن الصراعات معظم ألن نظًرا Yzوu املرتبة qr التعاون إسEFاتيجية جاءت

حل qr �س�م بما املؤسسة، داخل ا@Vميع ب%ن والتفا~م والتعاون، الود �سوده ومناخ داعمة، اجتماعية

عل��االصراعات5قبل5تفاق التغلب أو حل�ا يصعب أزمات Yzإ وتحول�ا . م�ا
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جاء- الواقع أن &' دور لھ ي(ون قد .طفال ر/اض مؤسسات داخل الصراعات إدارة إس=>اتيجيات ?عدد أن

الصراعات، Bذه إدارة من تمكنھ GHال وIس=>اتيجيات الطرق من <Kالكث املدير أمام ي(ون حيث مرتفًعا،

PاQRمPاختيارPمش(لةو/مكنھPأوPموقفPلXPمعPناسبZيPما .

ع^[- املدير قدرة Bو امل`م الGabء ولكن مؤسسة، أي داخل &cطبي أمر الصراع بأن واملعلمات املدير+ن اقتناع

سلبيا12ا ع67 والقضاء العمل، ملص<=ة وتوج@1?ا إيجابيا12ا وFعز+ز الصراعات، تلك . إدارة

ع7- وKLFيع?م املعلمات MNبتحف Qدارة S6التنافسSالبناء،SوالتWسيقSبNنSج?ودRم،SوالعملSعS67خلقSاRتمام

S،لفةZS SجوSمن Sوإشاعة Sومعا^K[1ا، Sالصراع، Sمس_بات Sع67 Sوالوقوف Sللتطو+رSوالتجديد، Sمتعددة فرص

. وQيجابيةSبNنSا^KميعSداخلSاملؤسسة

من cل دراسات نتائج مع النgيجة Rذه ). 2021النعيS،qr؛Sو+وسفSو 2020؛SوحسNن،2017Sالفقعاوي،(وتتفق

:السؤال�الثا'يالنتائج�ا �اصة�ب

الكو,ت بدولة 2طفال ر,اض مؤسسات 56 املديرات استخدام ب>ن إحصائية داللة ذات فروق توجد Eل

ملتغ>Fات تبًعا التنظيمي الصراع إدارة ؟)املؤEل�التعليمي،�وا �FSة�العملية،�واملنطقة�التعليمية(إلسFMاتيجيات

التاليةلSالتباينZSحاديSتمSإجراءSتحلي ا^Kداول tu النتائج : ورصدت

التعليمينتائج�) 11(جدول املؤEل F<ملتغ تبعا الدراسة عينة أفراد الستجابات 2حادي التباين تحليل

الداللة مستوى قيمة�

*ف

متوسط�املر[عات مجموع�املر[عات مصدر�التباين املحاور

0,56

غSxNدالة
2,91

100,76 201,52 NنSاملجموعاتب التعاون

34,58 12552,68 داخل املجموعات

12754,21 الك$#

0,291

غ() دالة
1,23

51,028 102,05 ب(ن املجموعات التنافس

41,23 14969,80 داخل املجموعات

15071,85 الك$#

غ() دالة0,291 1,23

51,02 102,05 ب(ن املجموعات ال6سو4ة

41,23 14969,80 داخل املجموعات

15071,85 الك$#

0,128 2,06 74,92 149,84 ب(ن املجموعات التجنب
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غ() دالة 36,20 13143,38 داخل املجموعات

13293,22 الك$#

0,128 

غ() دالة
2,06

74,92 149,84 ب(ن املجموعات التفاوض

36,20 13143,38 داخل املجموعات

13293,22 لك$#ا

0,161 

غ() دالة
1,83

1239,48 2478,96 ب(ن املجموعات ال>لية الدرجة

674,97 245017,14 داخل املجموعات

247496,11 الك$#

داللة* مستوى عند اBCدولية ف حر4ة) 0,05(قيمة KLداللة3,04)= 363، 2(ودرج مستوى 4,71) = 0,01(وعند

جدول من STأنھ ال توج) 11(يت#Y KZالتنظي الصراع إدارة إس[)اتيجيات واقع #Y إحصائًيا دالة فروق د

ال>لية الدرجة #Yو املحاور جميع #Y KZالتعلي املؤcل ملتغ"! تبًعا ال,و*ت بدولة 3طفال ر*اض 8.مؤسسات يرجع8وقد

: ذلك8لآل?ي

،8ولدOPن8كفاءة8مرتفعة8أن8جميع8املعلمات8ع8UVاختالف8مؤSالOQن8العلمية8لدOPن8فEم8وا8KLلطبيعة8عملEن-

UVع قدرOQن XYو إدارOQن، XY الثقة من مرتفع مستوى ولدOPن \دار*ة، ا^[Eات و_"ن بي`Oن، فيما التواصل XY

صراعات من البعض فيھ يقع قد ما . إدارة

داخل- جوSر*ة فروق وجود لعدم
ً
نظرا املعلمات، جميع لدى مiشاOgة ت,ون ت,اد التعليمية البkئة أن

8وع8UVاملؤسس 8املؤسسات 8جميع UV8ع 8تطبق 8واللوائح 8القوان"ن 8أن 8كما 38طفال، 8بر*اض 8ا^oاصة 8الp!بو*ة ات

غ"!ه أو stالعل املؤSل أساس UVع تفرقة دون الدرجة، بنفس املعلمات . جميع

جميع8املعلمات8يحرصن8ع8UVمص}zة38طفال،8و*فضل`Oا8ع8UVمص}Oyzن8الoxصية،8وتفاقم8تلك8الصراعات8-

املديرداخل8املؤس يتدخل لذلك أنفسEم، 3طفال UVوع والتعليمية، الp!بو*ة العملية س"! UVع سلًبا يؤثر سة

تبعاتھ UVع والقضاء سلبياتھ من ل}zد صراع أي �شوب .فور

وحلول- نظر وجEات وتقp!ح صراعات، حدوث Uإ� تؤدي قد إجراءات أي أو قرارات اتخاذ تتفادي \دارة أن

*ب8وجEات8النظر8ب"ن8أطراف8الصراع،8وتبذل8جEدSا8XY8التوفيق8ب"ن8أطراف8الصراع8متعددة8?ساعد8ع8UVتقر 

من sال� القرارات �عض عن 3حيان �عض XY تiنازل قد \دارة أن كما ل}[ميع، الرضا تحقيق أجل من

دون وسط حلول Uإ� الوصول أجل من الصراع أطراف مع وتiناقش املعلمات، ب"ن صراعات تحدث أن شأ�Oا

.   ي"�8ع8UVأساس8املؤSل8العلstتم
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دراسة إليھ توصلت ما مع الن-يجة 1ذه 6(وتتفق دالة) 2020حس7ن، فروق توجد ال أنھ DEإ توصلت FGال

FHالعل املؤ1ل M7ملتغ تبًعا الثانوPة باملدارس التدرSسية الUيئة أعضاء وجUة من FHالتنظي الصراع إدارة [\ .إحصائًيا

دراسة مع تختلف فيما) 2019ملرcP]،6ا(بbنما الدراسة عينة استجابات [\ إحصائًيا دالة فروق وجود DEإ توصلت FGال

FHالعل املؤ1ل M7ملتغ تبًعا FHالتنظي الصراع بإدارة .يتعلق

ا.-,+ةنتائج#) 12(جدول سنوات ملتغ4+
ً
تبعا الدراسة عينة أفراد الستجابات Dحادي التباين تحليل

الداللة مستوى *قيمة#ف
توسط#م

املرPعات
مجموع#املرPعات مصدر#التباين املحاور

0,919

غ6M7دالة
0,084

2,95 5,91 ب7ن6املجموعات

35,11التعاون 12748,2 داخل املجموعات

12754,2 الك$#

0,921

غ() دالة
0,083

2,07 4,143 ب(ن املجموعات

25,06التنافس 9098,4 داخل املجموعات

9102,6 ك$#ال

غ() دالة0,881 0,127

5,26 10,52 ب(ن املجموعات

41,49ال5سو3ة 15061,33 داخل املجموعات

15071,85 الك$#

0,807

غ() دالة
0,215

5,07 10,15 ب(ن املجموعات
التجنب

23,61 8572,58 داخل املجموعات

8582,73 الك$#

0,833

غ() دالة
0,183

6,69 13,38 ن املجموعاتب(

36,58التفاوض 13279,84 داخل املجموعات

13293,22 الك$#

0,880

غ() دالة
0,128

87,37 174,74 ب(ن املجموعات

ال;لية 681,32الدرجة 247321,3 داخل املجموعات

247496,1 الك$#
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جدول من @Aات) 12(يت(Hإس واقع #L إحصائًيا دالة فروق توجد ال L#أنھ TUالتنظي الصراع إدارة يجيات

ال;لية الدرجة #Lو املحاور جميع #L اXYZ)ة سنوات ملتغ() تبًعا ال;و3ت بدولة ̀طفال ر3اض و(مكن تفس"! .مؤسسات

: :ذه الن5يجة 01 ضوء ,+ي

الصراعات،- تلك إدارة CDع قدرFGم تضمن محددة، شروط ووفق متقنة، بطرق اختيار:م يتم املدير(ن أن

Vةو!WXYا أساس CDع تفرقة دون بذلك [شعرن املعلمات جميع جعل مما إدارFGا، 01 براعة لدFaم يbون 0cالتا .

الd!بو(ة،- العملية س"! CDع حرًصا املعلمات ب"ن واملشاحنات التوترات إزالة CDع يحرصون املدير(ن أن

ا جميع ب"ن والتعاون الثقة روح بث CDع يحرصون كما لغايFjا، أساسوتحقيًقا CDع تفرقة دون ملعلمات

. اWXY!ة

-01 وخاصة ألحد، محاباة دون املعلمات جميع من واحدة مسافة CDع الوقوف CDع يحرصون املدير(ن أن

اmYق وتقديم nان، أًيا املخطئ معاقبة مع النظر، وجsات تقرب tuال الوسط اmYلول واقd!اح الصراعات،

كما غ"!ة، أو خW!ة مراعاة دون منللمظلوم، التجاوز وعدم اxYميع، ب"ن yحd!ام CDع يحرصون املدير(ن أن

.أي أحد

واmYرص- بيFzن، البناء التنافس روح بث وأ:مية املدير، جانب من الصراعات إدارة أل:مية املعلمات إدراك

س~يل 01 اsxYد لبذل و(دفعsن الوظيفي، رضا:ن CDع ينعكس ذلك وأن بأول،
ً

أوال اXYالفات +سو(ة CDع

اWXY!ةم ملتغ"! تبًعا فروق :ناك تكن لم ثم ومن املرجوة، �:داف وتحقيق املؤسسة . ص�mة

دراسة إليھ توصلت ما مع الن5يجة :ذه دالة) 2020حس"ن، (وتتفق فروق توجد ال أنھ Ccإ توصلت tuال

الثا باملدارس التدر�سية الsيئة أعضاء نظر وجsة من tالتنظي� الصراع إدارة 01 اWXY!ةإحصائًيا ملتغ"! تبًعا .نو(ة

دراسة حول) 2019املر(�0، (وكذلك الدراسة عينة استجابات 01 إحصائًيا دالة فروق وجود عدم Ccإ توصلت tuال

اWXY!ة سنوات ملتغ"! تبًعا tالتنظي� الصراع دراسة. إدارة نتائج مع تختلف الtu توصلت إCc ) 2016الز:را�ي، (ب�نما

إح داللة ذات فروق املعلم"نوجود �Yلصا اWXY!ة سنوات ملتغ"! +عزى tالتنظي� الصراع إدارة أساليب 01 صائية

!Wك� اWXY!ة ذوي . واملعلمات

التعليميةنتائج#) 13(جدول ملتغ78املنطقة
ً
تبعا الدراسة عينة أفراد الستجابات Dحادي التباين تحليل

الداللة مستوى *قيمة#ف
متوسط�

املر"عات
تمجموع�املر"عا مصدر�التباين املحاور

0,995

غ���دالة
0,079

2,80 14,03 ب�ن�املجموعات

35,38التعاون 12740,17 داخل�املجموعات

12754,21 الك,+
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0,958

غ���دالة
0,211

5,32 26,63 ب�ن�املجموعات

25,21التنافس 9075,98 داخل�املجموعات

9102,6 الك,+

غ���دالة0,886 0,345

14,36 71,79 ب�ن�املجموعات

41,66ال5سو3ة 15000,06 داخل�املجموعات

15071,85 الك,+

0,895

غ���دالة
0,329

7,80 39,03 ب�ن�املجموعات
التجنب

23,73 8543,70 داخل�املجموعات

8582,73 الك,+

0,863

غ���دالة
0,379

13,92 69,62 ب�ن�املجموعات

36,73التفاوض 13223,60 داخل�املجموعات

13293,22 الك,+

0,927

غ���دالة
0,274

187,70 938,53 ب�ن�املجموعات

ال>لية 684,88الدرجة 246557,57 داخل�املجموعات

247496,11 الك,+

جدول من ABالصراع) 13(يت إدارة إس�Lاتيجيات واقع +P إحصائًيا دالة فروق توجد ال �P+�أنھ VWالتنظي

ال>لية الدرجة +Pو املحاور جميع +P التعليمية املنطقة ملتغ�� تبًعا ال)و&ت بدولة /طفال ر&اض و&مكن5.مؤسسات

: تفسE5FGذه5النAيجة5<=5ضوء5;:ي

-JKإ وLعمدون بأول،
ً

أوال حلOا JRع وLعملون الداخلية الصراعات بقضية YZتمون املناطق [افة => املدير&ن أن

كمااق_Fا للمظلوم، اcdق وتقديم [ان، أًيا املخطئ معاقبة مع النظر، وجOات تقرب klال الوسط اcdلول ح

أحد أي من التجاوز وعدم اndميع، بGن oح_Fام JRع املناطق [ل => املديرون .يحرص

قدرYrم- تضمن محددة، شروط ووفق متقنة، بطرق اختيارEم يتم التعليمية املناطق [ل => املدير&ن ع5JRأن

دون بذلك vشعرن املعلمات جميع جعل مما إدارYrا، => براعة لدYZم ي)ون =Kالتاwو الصراعات، تلك إدارة

. تفرقة5بGن5املناطق5التعليمية
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جو"ر ة- فروق توجد فال م-شا*(ة، ت/ون ت/اد ال/و ت 23 التعليمية املناطق ب=ن وال@?بو ة التعليمية البBئة أن

WXاصةDبر اضUDطفال،DكماDأنDالقوان=نDواللوائحDعامةDوموحدةDعJDKLلDاملناطقDداخلDاملؤسساتDال@?بو ةDا

الدرجة بنفس املعلمات جميع KLوع املؤسسات جميع KLع وتطبق . التعليمية

ب=ن- والت^سيق البناء، التنافس KLع وabcيع`ن املعلمات d=بتحف f(تمون القطاعات ghش 23 املدير ن أن

بإدارة وf(تمون يتعرضونج`ود"ن، أn(م كما الopيحة، الوج`ة و وج`وn(ا بيq(ن، تحدث rhال الصراعات

داخل 2tطبي أمر فالصراع إدارu(ا، وطرق املعلمات ب=ن الصراعات بإدارة املتعلقة والندوات الدورات لنفس

مل وتوجv(`ا إيجابياu(ا وcعز ز الصراعات، تلك إدارة KLع املدير عمل من بد ال أنھ إال مؤسسة، ص|oةDأي

. العمل

الدراسة : توصيات

2LيDفيماDوتتمثلDاملق@?حةDالتوصياتDمنDمجموعةDقدمتDنتائجDمنDالسابقةDالنتائجDعنھDأسفرتDماDضوءD23 :

املسؤولية- دعم خالل من الصراعات وحل Uزمات مواج`ة س�يل 23 ال�شر ة والعناصر الكفاءات اس-ثمار

ل والدورات الندوات وتنظيم والصراعات�جتماعية، وUزمات بالتحديات واملدير ن املعلمات توعية

علv(ا والتغلب مواج`�(ا وطرق . وخطورu(ا

مواج`�(ا،- وكيفية حل`ا، وطرق التنظيمية، الصراعات لتناول rالعل� و�نتاج البحوث من جزء توظيف

ل`ا حلول . واق@?اح

بامل- املوجودة التنظيمية الصراعات طبيعة بدراسة ظ`ور"ا،�"تمام oXظة والتعليمية ال@?بو ة ؤسسات

���oابDمq(اDوتجنبD،ملواج`�(اDاملناسبةDس@?اتيجية�DواختيارDتحديدDأجلDمن .

الدراسية- املراحل جميع 23 والتعليمية ال@?بو ة املؤسسات مستوى KLع للمدير ن عمل وورش دورات عقد

املن و�س@?اتيجيات التنظيمية الصراعات إدارة . اسبةDلذلكحول

ال@?بو ة- املؤسسات 23 العامل=ن جميع ب=ن متوازنة وإجراءات عادلة تقييم طرق استخدام مراعاة

Dالوج`ةDو وج``اDالسلبيةDجوان�(اDمنDيقللDقلUDKLعDأوD،الصراعاتDKLعDrيق��DالذيDبالش/لDوالتعليمية

. �يجابيةDملاDفيھDمص|oةDالعملDواملؤسسة

Dالع- KLعD Dاملعلم=ن مص|oةabcيع فيھ ملا البناء والتعاون والصراعات، الضغائن ونبذ الفر ق، بروح مل

. اaXميع
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استخدام- إ%$ ال)'وء وعدم التنظي,+، الصراع إلدارة فعالة أساليب استخدام ع$8 املدير:ن جميع حث

راع،BأساليبBقدBتخلقBصراعاتNBالسيطرةBوLجبار،BوالبعدBعنJBساليبBالB+IقدHBساعدBعB$8تفاقمBالص

.أوBعدمBالسيطرةBعليھ

منذ- تحدث قد صراعات أي ع$8 والوقوف املعلمWن، جميع بWن دور:ة اجتماعات عقد إ%$ املدير:ن توجيھ

مسافة ع$8 والوقوف رأ]Zم، يخالف من معاقبة ]^ نفوذ_م استخدام وعدم علZaا، والسيطرة eشأZbا،

Bلتحقيق ]fسgB Bاh'ميع Bأن Bع$8 Bوالتأكيد Bاh'ميع، Bمن Bأ_دافBواحدة Bلتحقيق Bولkس Bاملؤسسة أ_داف

. mnصية

:البحوث املق��حة

#طفال- ر$اض مؤسسات )* التنظي,+ الصراع إدارة إس67اتيجيات ب8ن املقارنة عن دراسة . إجراء

#طفال- ر$اض معلمات لدى الوظيفي بالرضا التنظي,+ الصراع إدارة إس67اتيجيات عالقة عن دراسة إجراء

. بدولةOالNو$ت

الNو$تإج- بدولة +PQسا# التعليم بمؤسسات التنظي,+ الصراع إدارة واقع عن دراسة . راء

الNو$ت- بدولة الثانوي التعليم بمؤسسات التنظي,+ الصراع إدارة واقع عن دراسة .إجراء

بمؤسسات- املعلمات لدى الوظيفي باألداء وعالقVWا التنظي,+ الصراع إدارة إس67اتيجيات عن دراسة إجراء

. اضO#طفالOبدولةOالNو$تر$

-)* التنظي,+ وYلX7ام املعلمات بوالء التنظي,+ الصراع إدارة إس67اتيجيات عالقة عن دراسة إجراء

الNو$ت بدولة #طفال ر$اض . مؤسسات
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O)[عOشيماءO،)]ولوO،محمدOأحمدO،يدX8الO2019(أبو .(Wوعالق التنظي,+ الصراع إدارة VاOبالذhاءYOجتماO)gإس67اتيجيات

وأسيوط سوjاج +kبمحافظ والر$اضة الشباب بمدير$ة الpيئات مديري العلميةOاملجلة. لدى

-O،،(87)،.16جامعةOحلوانلل67بيةOالبدنيةOوعلومOالر$اضة 1 

شبل املدرسة). 2010(بدران، قبل ما طفل ترrية )* اstديثة رOاملصر$ةOالدا: ب68وت. آفاقOترrو$ةOمتجددة. Yتجاjات
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16،.176- 162 
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