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ىل أثر أساليب حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني يف الجامعات هدفت هذه الدراسة إىل التعرف ع

الخاصة يف إقليم الشامل يف األردن، فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل حيث قام الباحث 

بتطوير استبانة لقياس حل الرصاع التنظيمي بأبعاده )التعاون، الهيمنة، التجنب، القوة والسيطرة، 

قياس أداء العاملني بأبعاده )رسعة األداء، دقة األداء، جودة األداء، حجم األداء(، حيث األسرتضاء(، و 

( استبانة، وأظهرت الدراسة العديد من النتائج منها: وجود أثر ذو داللة 723تكونت عينة الدراسة من)

 ( ألبعاد أساليب حل الرصاع يف أداء العاملني.α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

وصت الدراسة بعديد من التوصيات منها: رضورة اهتامم إدارة الجامعات الخاصة أن تنهي الرصاع وأ 

التنظيمية بأوامر وتعليامت وأن تسمح للموظفني مبناقشتها وذلك من أجل الحد من الرصاع وتحسني 

 مستوى أداء العاملني.

 ت الخاصة يف إقليم الشامل يف األردن.الكلامت املفتاحية: حل الرصاع التنظيمي، أداء العاملني، الجامعا
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ABSTRACT 
 

The study aimed at identifying the impact of the methods of resolving the 

organizational conflict on the performance of the employees in the private 

universities in the Northern Region in Jordan. The researcher used the 

descriptive, analytical method where he prepared a questionnaire to measure the 

resolution of the organizational conflict in its dimensions (performance speed, 

performance accuracy, performance quality and performance extent) and 

measure the performance of the employees in its dimensions (cooperation, 

authority, avoidance, power and dominance and appeasement); the study 

sample consisted of (149) questionnaires. The study concluded many results, 

including: there is a statistically significant effect at the level of significance (α≤ 

0.05) for the dimensions of the methods of conflict resolution on the performance 

of employees. 

  



 

 

The study recommended a number of points, including: the need that the 

management of private universities end the organizational conflict via orders and 

instructions and allow employees to discuss such matter to reduce the conflict 

and improve the level of the performance of employees. 

 

Keywords: resolving the Organizational Conflict, Performance of Employees, and 

Private Universities in the Northern Region of Jordan. 
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  الفصل األول
 عام للدراسةاإلطار ال

 

 مقدمة 7-7

يرى املفكرون اإلداريون أن للرصاع التنظيمي مجموعة من اآلثار التي قد تكون إيجابية أو سلبية، فعىل 

سيبل املثال قد يحدث الرصاع أثر إيجايب من خالل توليد  الطاقة لدى األفراد ويربز القدرات 

أو قد يحدث أثر سلبي من خالل  انخفاض  واالستعدادات الكامنة التي تربز يف ظل الظروف العادية،

اإلنتاجية كنتيجة لحدوث رصاع بني اإلدارة والعاملني وعدم الشعور بالرضا لدى األشخاص الذين ينشأ 

بينهم النزاع، ويؤدي ذلك إىل انخفاض الروح املعنوية وعدم تحقيق روح الفريق الواحد، كام أن للرصاع 

الجهد واملال سواء نتيجة للرصاع أو نتيجة محاوالت اإلدارة لعالج أثار سلبية أخرى مثل إهدار الوقت و 

 الرصاع.

تتصف الجامعات بأنها منظامت إنسانية؛ مام يعني أن نجاحها يرتبط بشكل مبارش بنجاح  العالقات 

اإلنسانية الداخلية بني األفراد العاملني فيها والذين يعتربون من أهم عنارص نجاح الجامعة يف تحقيق 

 التفاعل افها؛ وبطبيعة الحال فأن وجود مجموعة من األفراد داخل بيئة واحدة يؤدي إىل نشوء أمناطأهد

والرصاع، أن األمناط االجتامعي املنترشة  والتنافس والتوافق االجتامعية بينهم والتي تتضمن التعاون

 تلك تحقيق يتطلبه اوم املنظمة أهداف بني باملنظمة تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارشة عىل العالقة

األهداف، حيث أن التباين يف قيم األفراد العاملني يف املنظمة واتجاهاتهم ومؤهالتهم ومدركاتهم من 

املمكن أن يؤدي إىل الـرصاعات التنظيمية، وهذا يتطلب من اإلدارة امتالك املهارات السلوكية الالزمة 

إيجايب، ومن هنا فقد ظهر مفهوم إدارة  للتعامل معها، مبـا يخدم مصلحة وأهداف املنظمة بشكلٍ 

العالقات يف املنظامت وهي متثل قابلية إدارة املنظمة للتعامل مع مشاعر اآلخرين، واملقدرة عىل بناء 

وإدارة العالقات االجتامعية بصورة فاعلة، والقدرة عىل إدارة التغيري بفاعلية، وبناء وقيادة فرق العمل، 

تأثري وحل الرصاعات التنظيمية، من هنا جاءت هذه الدراسة الكتشاف األثر الذي والقدرة عىل اإلقناع، وال

 يحدثه الرصاع التنظيمي عىل أداء العاملني يف الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر العاملني.
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 مشكلة الدراسة 7-0

ختالفات بني تكمن مشكلة هذه الدراسة يف مدى استغالل الجامعات لوجود قدر من التعارض أو اال 

اهتاممات وتوجهات العاملني يف مختلف املستويات وتحويلها إىل مجال تنافيس مام قد ينعكس بشكل 

إيجايب عىل أداء العاملني فيها وذلك من خالل رفع درجة حيوية املنظمة ورمبا مضاعفة فعاليتها،  كام 

عاد أداء  أبعاد الرصاع التنظيمي وأبمتكن مشكلة الدراسة يف تحليل نتائج  عالقة االرتباط والتأثري بني

العمل األردين   يف سوق مهامً  كان للجامعات األردنية يف اململكة األردنية الهاشمية دوراً  العاملني، وملا

 عاتقها، عىل وامللقاة املنوطة بها نظًرا للمسئوليات بالكوادر املؤهلة لتؤثر إيجابياً عىل االقتصادي األردين؛

 البحث املكثف ملعرفة مستوى الرصاع التنظيمي وأثره عىل أداء العاملني. بيتطل الذي األمر

 أسئلة الدراسة 7-6 

 تتمثل أسئلة الدراسة فيام ييل: 

السؤال األول: ما هي أساليب حل الرصاع التنظيمي املعتمدة يف الجامعات األردنية الخاصة من وجهة 

 نظر العاملني؟

 املني يف الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظرهم؟ السؤال الثاين: ما مستوى أداء الع

السؤال الثالث: هل تؤثر أساليب حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني يف الجامعات األردنية الخاصة من 

 وجهة نظر العاملني؟
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 أهداف الدراسة 7-2

لخاصة ي يف الجامعات اتهدف هذه الدراسة بشكل أسايس للتعرف عىل  تأثري أساليب حل الرصاع التنظيم

 عىل  أداء العاملني، كام يتضمن األهداف الفرعية اآلتية:

التعرف عىل مستوى أساليب حل الرصاع التنظيمي واملتمثلة بالتعاون، والهيمنة، والتجنب، والقوة 

 والسيطرة، واالسرتضاء يف الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر العاملني فيها.

أداء العاملني يف الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظرهم وذلك من خالل أبعاد  التعرف عىل مستوى

 )رسعة أداء، دقة أداء، جودة أداء، حجم أداء(

 أهمية الدراسة 7-0

تتبع أهمية هذه الدراسة من خالل التعرف عىل أساليب حل  الرصاع التنظيمي وذلك ملا لها من دور يف 

اآلثار السلبية للرصاعات التنظيمية، ودراسة أداء العاملني ومدى تأثر  تخفيف الرصاعات، والتقليل من

متغريات األداء بأساليب حل الرصاع التنظيمي للوصول إىل اختيار األسلوب املناسب لحل الرصاع التنظيمي 

 بحيث يصبح الرصاع إيجابياً ويستثمر يف إشاعة الروح املعنوية والتعاون بني األفراد.
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H1 

H2 

H 3  

H 4  

H5  

 دراسة: مخطط ال 7-3

 ( العالقة بني املتغريات الدراسة:7يوضح الشكل )

 املتغريات املستقلة                                                املتغري التابع       

 حل الرصاع التنظيمي                                                أداء العاملني      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخطط الدراسة7الشكل )

 املصدر: 

 ( فيام يتعلق أبعاد املتغري املستقل، ودراسة 0271إعداد الباحث بعد االستعانة بدراسة )جربان، 

 (üstüner,2016 Kis .فيام يتعلق أبعاد املتغري التابع ) 

  

 

 وتتمثل في األبعاد التالية:

 سرعة األداء -  

 دقة األداء  -  

 جودة األداء  -  

 حجم األداء -  

 

. 

 
. 
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 فرضيات الدراسة 7-1

H01 الفرضية الرئيسية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند :( مستوى داللةα≤ 0.05 ألساليب  حل )

 الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني.

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

H01 : (الفرضية الفرعية األوىل: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤ 0.05 ألسلوب )

 العاملني من وجهة نظرهم.التعاون يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء 

H02: (الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤ 0.05 ألسلوب )

 الهيمنة يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظرهم.

H03: (الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤ 0.05 ألسلوب )

 التجنب يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظرهم.

H04:  الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(α≤ 0.05.ألسلوب القوة والسيطرة يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظرهم ) 

H05:  الخامسة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية 

(α≤ 0.05.ألسلوب االسرتضاء يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظرهم ) 
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 التعريفات اإلجرائية 7-2

 املتغري املستقل: حل الرصاع التنظيمي

الرصاع ومواجهتـه من خالل اختيار حل الرصاع التنظيمي: العملية التي يتم من خاللها التعامل مع 

 األسلوب املالئم.

التعاون: اسرتاتيجية تعتمد عىل عامل كسب الوقت وذلك لضامن أن األطراف املتصارعة بحالة هدوء 

 نسبي مام يخفف حدة الرصاع إىل أقل حد ممكن.

ـوة والسلطة عامله إىل القالهيمنة: اسرتاتيجية تعتمد عىل أسلوب اإلجبار أو اإلكراه، حيث يلجأ املدير يف ت 

 واملركز ليكون يف صالح أحد األطراف فقط دون غريه.

التجنب: اسرتاتيجية تعتمد باالنسحاب من الرصاع فأسلوب تجنب الرصاع مع الطرف اآلخـر والتأجيل أو  

 التجاهل بني األطراف املتنازعة.

 القوة املتعلقة بالرصاع وذلك للجوء إىلالقوة والسيطرة: اسرتاتيجية تعتمد بشكل أساس ملعالجة املوقف  

 إلنهاء الرصاع.

االسرتضاء: اسرتاتيجية تعتمد عىل أن املدير يترصف عىل أساس أن الرصاع سينتهي مع مرور الوقت، وقام  

 املدير بدعوة أطراف الرصاع للتعاون ملحاولة تقليل وإزالة التوتر بني األطراف.

  



7 
 

 املتغري التابع: أداء العاملني.

أداء العاملني: مستوى أداء الفرد العامل، ونوع سلوكه مقارنة مع مهام الوظيفة وواجباتها املوكلة إليه، 

ويقاس هذا املستوى برسعة األداء، ودقته، وجودته وسيتم قياسه من خالل مجموعة فقرات يف االستبانة 

 جودة األداء، حجم األداء(. التي تندرج تحت مجموعة من األبعاد الفرعية )رسعة األداء، دقة األداء،

رسعة األداء: وهي الرسعة يف إنجاز األعامل وااللتزام مبواعيد إنجاز األعامل من غري تأخري، مع املحافظة 

 عىل جودة العمل، وإنجاز األعامل بفعالية وكفاءة.

 عن األخطاء. دواالبتعا العمل، وتنظيم تنفيذ عىل القدرة الفني، دقة األداء: تشمل إتقان العمل والتمكن

 جودة األداء: خلو األعامل املنجزة من األخطاء أو قلتها، والحرص عىل جودتها.

حجم األداء: كمية العمل املطلوبة يف الجامعة مع قدرات العاملني فيها وةمكن أن يتقبل العاملون القيام 

 بأية أعامل إضافية يتم تكليفهم

ألردن: وهي ) جامعة جدارا، جامعة اربد األهلية، جامعة الجامعات األردنية الخاصة يف إقليم الشامل ا

 جرش األهلية، جامعة عجلون الوطنية، جامعة فيالدلفيا(.
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  الفصل الثاين 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 اإلطار النظري 0-7

 الرصاع التنظيمي 0-7-7

 متهيد 0-7-7-7

أن فعالية املنظامت بشكل عام تعتمد عىل فعالية هذا  يُعد املورد البرشي املحور الرئييس يف املنظمة؛ إذ

املورد وكفاءته، ومع تزايد التشابكات والتطورات التنظيمية واإلدارية للمنظامت يف العرص الحايل، أصبح 

من الصعب عىل املنظامت أن تستمر بنفس املستوى من االستقرار يف العالقات بني املوظفني؛ وذلك من 

لخالفات التي قد ترقى يف املستقبل لنوع من أنواع الرصاعات ويف هذا السياق تظهر خالل السيطرة عىل ا

رضورة اهتامم املنظامت بإيجاد طرق ملعالجة الرصاعات التي قد تنشأ بني العاملني فيها عىل مختلف 

معالجتها  و املستويات اإلدارية باالعتامد عىل أساليب وآليات متكنها تخفيف اآلثار السلبية لهذه الرصاعات 

 بالصورة األمثل مبا يخدم املنظمة يف إدارة استثامراتها وتحقيق أهدافها.

ويعد الرصاع من الظواهر التي تنشأ يف املجتمعات البرشية فيام يف ذلك املنظمة كمجتمع إنساين إذ أنها 

 مام يجعلتتميز بوجود أفراد يعملون بها ويسعون إىل تحقيق مجموعة من األهداف العامة والخاصة، 

 الرصاع أمر حتمي ورضوري ال ةمكن تجنبه.

تُعد الجامعات كمنظامت خدمية يشكل بها املورد البرشي العنرص األول؛ إذ أنها متارس بعض أنشطتها يف 

(، فمن الطبيعي أن يواجه املوظف 0271ظل إدارة العالقات املتشابكة بني موظفيها )الرواشدة واملحاسنة، 

ع املتباينة بينه وبني العاملني ضمن نفس املستوى اإلداري أو مستويات إدارية أعىل، كثرياً من صور الرصا 

فقد يواجه املوظف رصاع مع نفسه وذلك من خالل السعي نحو تحقيق طموحاته وتنمية قدراته 

واستعداداته، ويعاين العاملني يف مختلف املجاالت من رصاعات نتيجة لعالقاتهم مع زمالئهم أو الرصاعات 

الناتجة عن األنظمة والتعليامت والقرارات التي يتعامل معها داخل املنظمة التي يعمل بها، فضال عن  

 (. 0270رصاعات يف البيئة املحيطة به نتيجة إفرازات األنظمة االجتامعية )الجمل، 
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 مفهوم الرصاع التنظيمي: 0-7-7-0

ء والباحثني يف املجاالت األدارية، وقد قام هناك اختالفات يف تعريف الرصاع التنظيمي من قبل العلام

الباحث مبراجعة األدبيات واألبحاث والكتب التي عرفت الرصاع التنظيمي وفيام ييل بعض لهذه 

 التعريفات:  

يعرف الرصاع التنظيمي عىل انه بذل جهد بشكل مقصود من قبل املوظف لطمس جهود موظف آخر 

لعوائق ينجم عنها إحباط املوظف اآلخر ومنعه عن تحقيق وذلك من خالل اللجوء إىل أحد أشكال ا

 (.Bhat&  Rangnekar&  Barua, 2013أهدافه )

كام أن الرصاع التنظيمي عملية تبدأ بإدراك أحد أطراف الرصاع أن الطرف األخر قد يؤثر عليه بشكل 

 (. Burr,2016سلبي )

لتنظيمي بكون عدم اتفاق بني فردين ( الرصاع ا,0272Ustuner & Kisويعرف كل من وستوسري وكيس )

أو أكرث  أو مجموعتني  أو أكرث داخل املنظمة نفسها، وينشأ الرصاع التنظيمي عن وجود اعتامد متبادل بني 

 أطراف الرصاع يف أنشطة العمل أو نتيجة الختالف مراكزهم أو أهدافهم أو قيمهم أو مدركاتهم.

امعية ينتج عن تفاعل اجتامعي بني طرفني أو أكرث يعلمون ( بكون ظاهرة اجت0270يف حني عرفه حجيلة )

( أن الرصاع التنظيمي هي عملية تبدأ حينام يدرك  0270داخل البيئة التنظيمية نفسها، ويرى )الجمل، 

أحد أطراف أن الطرف اآلخر يتخذ مجموعة من اإلجراءات وترصفات للتأثري بشكل سلبي عىل مصلحته، 

 .ويقف دون  تحقيق أهدافه

( أن الرصاع التنظيمي يحدث يف حال عدم اتفاق العاملني يف 0271ويرى كل من  الرواشدة واملحاسنة )

 املنظمة حول قصية أو موضوع معني.  

أن الرصاع التنظيمي هو وضع تنافيس يكون  Darkenwald (2013)  &Gordonباملقابل يرى كل من 

حصول عىل املراكز املستقبلية ويرغب كل طرف يف فيه أطراف الرصاع مدركني للتعارض يف إمكانية ال

 الحصول عىل املركز الذي يتعارض مع رغبة الطرف اآلخر.
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مام خالل ما سبق يستنتج الباحث أن الرصاع التنظيمي هو ظاهرة تنظيمية اجتامعية تنشأ كنتيجة لعدم 

مصالحه؛ ويرى الباحث أن   اتفاق العاملني أو كنتيجة إلدراك أحد العاملني بأن األطراف اآلخرين ضد

الرصاع التنظيمي يف الجامعات هو نوع من أنواع املنافسة بني الكفاءات والخربات املختلفة والتي تؤدي 

إىل اختالف يف وجهات النظر ينتج عنها يف بعض األحيان إجراءات وترصفات من طرف يؤثر سلباً عىل 

 الطرف األخر ورمبا عىل الجامعة. 

 لرصاع التنظيمي:خصائص ا 0-7-7-6

يتميز الرصاع التنظيمي مبجموعة من الخصائص والتي تتمثل بعدم كفاءة أهداف املنظمة ألطراف الرصاع، 

ويعترب أطراف الرصاع أن عملية الحوار هي الوسيلة املثىل لتحقيق التكافؤ بني أهدافهم، كام يُعد التوتر 

دخول أطراف الرصاع التنظيمي يف عدائية ضد  أحد األبعاد األساسية للرصاع؛ وذلك من خالل إمكانية

بعضهم البعض إلجبار طرف أو أكرث من أطراف الرصاع التنظيمي عىل أن يقبل بعض الحلول التي قد ال 

 (.0271تكون مرضية له )الرواشدة واملحاسنة، 

إن يعترب الرصاع التنظيمي وضع مؤقت عىل الرغم من وجود مجموعة الرصاع الالزمة 

(Darkenwald,2013  &Gordon فضالً عن محاولة بعض األطراف داخل املنظمة  أن تجرب األطراف ،)

املنافسة األخرى عىل قبول حل أو اتفاقية وبدون رغبة األطراف األخرى بهذا الحلول، كام تعرب تكلفة 

ع بطرق ا الرصاع التنظيمي تكلفة باهظة بالنسبة ألطراف معنية، األمر الذي يجرب األطراف عىل حسم الرص 

سلمية أو قرسية، يهدف كل طرف من أطراف الرصاع إىل إعاقة تحقيق األطراف األخرى  ألهدافها 

(Bhat,  Rangnekar &  Barua, 2013). 
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 أسباب الرصاع التنظيمي:  0-7-7-2

ينشأ الرصاع يف املنظامت نتيجة للعديد من األسباب بعضها أسباب شخصية تتعلق بالفرد وبعضها أسباب 

ظيمية ترجع إىل ظروف املنظمة وظروف عملها ومنها رصاع األهداف حيث يسعى فرد أو جامعة معينة تن

إىل هدف أو نتيجة تختلف عام يسعى إليه اآلخرون، والرصاع الفكري حيث يحمل كل فرد أو جامعة أو 

أو  ر الفردمنظمة أفكاراً ال تنسجم مع أفكار اآلخرين، والرصاع العاطفي حيث تتعارض أحاسيس ومشاع

الجامعة مع أحاسيس ومشاعر اآلخرين، والرصاع السلويك  حيث يأيت الفرد بترصفات ال يقبلها اآلخرون 

(، رصاع األدوار حيث أن لكل فرد دوراً معيناً يف املنظمة ةمكن أن يتعارض مع اآلخرين، 0277)ديري، 

ه الرصاع وخاصة يف حالة نقصان هذوالتغيري يف السلطة والصالحيات التي يتمتع بها الفرد يؤدي إىل 

الصالحيات، عدم تكافؤ السلطة واملسؤولية حيث ةمكن أن يكون عىل مستوى التنظيم تداخل بني 

السلطات واملسؤوليات األمر الذي يؤدي إىل حدوث الرصاع بينهام، والتغري يف مركز الفرد يف املنظمة داخل 

م والتقاليد، وحدوث تداخل وازدواجية يف أداء األعامل سواء الهيكل التنظيمي، واالختالف يف الثقافة والقي

عىل مستوى األفراد أو عىل مستوى األقسام التنظيمية أو عىل مستوى املنظامت، واملنافسة عىل املوارد 

املتاحة بني األفراد أو بني األقسام أو بني املنظامت، واملنافسة عىل السلطة  حيث يسعى كل فرد أو وحدة 

لرتكيز السلطة لديه، والعالقات االعتامدية وهي العالقات الناشئة عن اعتامد األفراد والجامعات تنظيمية 

عىل بعضهم البعض يف نشاطاتهم وتحقيق أهدافهم األمر الذي يثري الرصاعات فيام بينهم، والرتكيب 

اون مع م التعالسيكولوجي للفرد يختلف األفراد من حيث الشخصية فمنهم من ةميل إىل العدوانية وعد

(، وبالتايل التعامل معه صعب 0223اآلخرين ومنهم من يتميز بحدة الطبع والحساسية الزائدة )بطاح، 

ويؤدي إىل حدوث الرصاعات، والرضا الوظيفي  حيث أن عدم الرضا عىل القرارات والتعليامت الوظيفية 

صنعه، عدم تحديد األدوار، وعدم يؤدي إىل حدوث الرصاع، وأسلوب اتخاذ القرار، ودرجة املشاركة يف 

وجود وصف للعمل، وتفاوت املعايري املعتمدة لتقييم األداء، ومحدودية املوارد والتنافس عليها، وعدم 

توفري نظام فعال لالتصال، وتفاوت ادراكات األفراد يف املؤسسة، وضغوط البيئة الخارجية )عبدالقادر، 

0277.) 
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 مي:مستويات الرصاع التنظي 0-7-7-0

ما دام الرصاع التنظيمي ظاهرًة طبيعيًة وال بد من وجودها يف أية منظمة مهام كانـت طبيعة عملها، 

فأصبح من واجب اإلدارة االعرتاف بها، والتعرف عىل أسبابها، سـعياً للتوصـل إىل الطريقة املناسبة للتعامل 

الفات يف قيمهم، واتجاهاتهم، معها، وتحصل الرصاعات بـني العـاملني فـي الغالـب بـسبب االخت

ومؤهالتهم، ومدركاتهم، كام ةمكـن أن تنـشأ الـرصاعات ألسباب تنظيمية، وهذا يتطلب من اإلدارة امتالك 

املهارات السلوكية الالزمة للتعامل معها، مبـا يخدم مصلحة وأهداف املنظمة بشكٍل إيجايب. أشار كل من  

Ustuner & Kis (0272 إىل رضورة  تتد ) خل إدارة املنظمة يف الرصاع إذا كان مستوى الرصاع عايل وقد

وصل إىل حد غري مرغوب فيه، كام عىل إدارة املنظمة التدخل يف حال انخفاض الرصاع وذلك لالرتقاء به 

 للمستوى املرغوب به.

 أن هناك ثالث درجات من الرصاع مستوى مرغوب فيه ويطلق عليه بالحد األمثل للرصاع ومستوى أعىل

من املرغوب فيه ومستوى أقل من املرغوب فيه، يوضح الجدول اآليت مستويات الرصاع التنظيمي 

 والخصائص التنظيمية يف كل مستوى ونتائجه.

 (7الجدول رقم )

 درجات الرصاع التنظيمي والخصائص التنظيمية يف كل درجة ونتائجه

 خصائص التنظيم نتائج املستوى
فعالية 

 املنظمة

منعدم / 

 فضمنخ

ال مباالة، جمود، بطء التأقلم، نقص األفكار الجيدة، غياب  ضارة

 التحدي

 منخفض

حيوية، نقد ذايت، تأقلم، بحث عن حلول للمشكالت، تحرك  مفيدة الحد األمثل

 إيجايب نحو الهدف

 مرتفعة

 منخفضة عشوائية، عدم تعاون، تعارض األنشطة، صعوبة التنسيق ضارة مرتفع

 (,0272Nischalاحث باالستناد لدراسة )املصدر: إعداد الب
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 أنواع الرصاع التنظيمي:  0-7-7-3

عادة ما يحدث الرصاع التنظيمي يف منظامت األعامل يف العديد من املستويات، والتي جاءت عىل النحو 

 اآليت:

 الرصاع عىل مستوى الفرد: 

لعمل ظف وعالقاته مع زمالئه يف ايكون هذا الرصاع بني املوظف ونفسه وتظهر تأثريه عىل سلوكيات املو 

وتحقيق ألهداف املنظمة التي يعمل بها، ويحدث هذا املستوى من الرصاع عندما يستوجب عىل املوظف 

أن يختار بدائل متعارضة مع أهدافه وتوقعاته وقيمه ومعتقداته، لكن يكون املوظف مجرباً عىل اختيار 

من الرصاع يكون داخل املوظف عندما يواجه مواقف  (، كام أن هذا النوع,0270Dhimanأحد البدائل )

متضاربة، وينشأ هذا الرصاع داخل الفرد نتيجة لعدة أسباب منها  تناقض املوظف مع أهدافه التي يسعى 

(. ويتضمن هذا النوع من الرصاع كال من 0270إىل تحقيقها، والتناقض مع الدور املطلوب منه )كايف، 

 ام ييل موجزاً لكل منها: رصاع الهدف ورصاع الدور وفي

 رصاع الهدف. -أ

يحدث هذا النوع من الرصاع عندما يكون لألهداف املراد تحقيقها مظاهر سلبية وإيجابية يف نفس الوقت 

 أو عندما يواجه املوظف االختيار بني هدفني أو أكرث وعليه اختيار واحد

(0272Nischal,يوضح الشكل اآليت الصور التي يأخذها هذا ا ،) :لنوع من الرصاع 
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 (: صور رصاع األهداف0الشكل رقم )

 (. Corwin, 2014املصدر: إعداد الباحث باالستناد إىل دراسة )

 رصاع الدور: -ب

هناك العديد من األدوار التي يقوم بها فرد يف نطاق عمله يف املنظمة أو من خالل وجوده يف األرسة أو 

تتكون من اإلدارة والزمالء والرؤساء واملرؤوسني والعمالء، ويف املجتمع فمجموعة الدور داخل املنظمة 

املجتمع تتكون مجموعة الدور من التنظيامت الدينية والثقافية الرياضية واالجتامعية كل مجموعة من 

 (.,0276Gawercهذه املجموعات لها توقعات محددة رسمية أو غري رسمية لسلوك الفرد )

 منظامت األعامل، وهذه الوضعية ناجمة من أن الفرد يتم تقييم أدائه ولتعارض الدور أهمية بالغة يف

وفاعليته، ويعتمد هذا عىل مدى التطابق بني ما يجب أن يؤديه الفرد وما يؤديه بالفعل داخل  وظيفته، 

 (.0276ويؤثر التقييم يف مساءلة الفرد أو عقابه أو حصوله عىل حوافظ ذات حجم معني)الجعافرة، 

 عىل مستوى األفراد:   الرصاع -6
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هذا النوع من أنواع الرصاع يحدث بني األفراد العاملني يف املنظمة وعادة ما ينشأ كنتيجة الختالف تجارب 

( النظرة 0277املوظفني وخرباتهم فضالً عن وجود اختالفات يف آراء املوظفني وإدراكهم  لألمور )شاليب، 

لنامذج الشائعة لتحليل ديناميكية الرصاع بني األفراد منوذج وإدراك األمور واتجاهاتهم،ومن ضمن أهم ا

 "ناقدة جوهاري" ويوضح الشكل اآليت هذا النموذج. 

 

 (: منوذج "ناقدة جوهاري"6الشكل رقم )

( أن هناك أربع حاالت تشري إىل مدى معرفة الفرد بنفسه وباآلخرين والتي جاءت عىل 6يبني الشكل رقم )

 (: Corwin, 2014النحو اآليت )

 الحالة األوىل: الفرد يعرف نفسه واآلخرين. 

 تُعد هذه الحالة أفضل الحاالت؛ إذ أن املوظف يدرك مشاعره واتجاهاته ودوافعه كام أنه يدرك مشاعر

واتجاهات وإدراكات األشخاص املحيطني به؛ مام ةمكنه من التعامل مع نفسه واآلخرين بالشكل املناسب 

 وبالتايل تقليل احتاملية حدوث املشاكل أو الرصاعات.    

 الحالة الثانية: الفرد يعرف نفسه فقط:

عرفة كافية مبشاعر يف هذه الحالة يكون فيها الفرد عىل معرفة مبشاعره وإدراكاته ودوافعه بدون م

وإدراكات ودوافع اآلخرين، ويف هذه يعاين الفرد من الخوف والرصاع كنتيجة لعدم فهم وعدم قدرته عىل 

 التفسري والتنبؤ والتحكم يف سلوك اآلخرين. 

  

 الفرد يعرف نفسه فقط 0 7 الفرد يعرف نفسه واآلخرين 

 الفرد ال يعرف نفسه وال يعرف اآلخرين 2 6 الفرد يعرف اآلخرين فقط
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 الحالة الثالثة: الفرد يعرف اآلخرين فقط: 

ف ما يخصه من معلومات؛ مام يشعر يف هذه الحالة يكون لدى الفرد معلومات عن اآلخرين ولكنه ال يعر 

 الفرد بأنه عبء عىل اآلخرين ويجعله أكرث ميال لالنطواء واالنزواء بعيدا عن زمالئه يف املنظمة نفسها.

 الحالة الرابعة: الفرد ال يعرف نفسه وال يعرف اآلخرين:

دة من الرصاعات هذه أسوأ الحاالت حيث يرتفع عدم الفهم وسوء االتصال، وينفجر املوقف بحاالت حا 

 بني أعضاء الجامعة.

 الرصاع عىل مستوى الجامعات. 

(، ويأخذ هذا املستوى Corwin,2014ينشأ هذه النوع من الرصاع بني الوحدات اإلدارية داخل املنظمة )

 من الرصاع التنظيمي شكلني رئيسني هام:

 الرصاع التنظيمي األفقي: -أ

نظمة ضمن نفس املستوى اإلداري، ويقع ينشأ هذا شكل من ينشأ هذا النوع من الرصاع بني إدارة امل 

 (. 0277التنظيمي واحد)عبدالقادر، الرصاعات بني الجامعات أو الوحدات اإلدارية التي تقع يف املستوى 

 الرصاع التنظيمي الرايس: -ب

باب سينشأ هذا النوع من الرصاعات بني أطراف منتمية ملستويات تنظيمية مختلفة؛  وفيام رشح أل

 (:Dhiman,2012الرصاع التنظيمي بني الجامعات)

الرصاع عىل املوارد: ينشأ هذا النوع من الرصاع حينام تتنافس جامعات العمل واألقسام واإلدارات داخل  -

املنظمة عىل املوارد املتاحة النادرة مثل األموال والخدمات واملوظفني املاهرين، مام يدفع جامعات العمل 

 ل عىل أكرب قدر ممكن من املوارد املتاحة. للرصاع للحصو 
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التنافس يف األداء: ينشأ هذه نوع من الرصاع يف حاالت التي تتشابه بها الجامعات يف وظائفها مام يدفع  -

هذه الجامعات للتنافس لتكون ذات أداء متميز عن أداء باقي الجامعات وذلك من خالل زيادة اإلنتاج 

 أو تخفيضه.

 املستويات التنظيمية: أن انتامء جامعة العمل إىل مستوى تنظيمي معني يؤدي إىل تكون االختالف بني -

اصطباغ وجهات نظرها لألمور بطريقة تعكس مصالحها وأهدافها، ومن العادي أن ترى اختالفا بني 

هة وبني جالجمعية العامة للمساهمني وبني مجلس اإلدارة، كام نشاهد رصاعا بني املرشفني )أو اإلدارة( يف 

 العامل يف جهة أخرى.

الرصاع بني اإلدارات وظيفياً: تتنازع اإلدارات عىل أداء نفس األعامل ذلك أن طبيعة الوظيفة لهذه  -

األعامل تشري إىل إمكانية قيام أكرث من جهة بأدائها، خذ مثاال التنبؤ باملبيعات ةمكن أن تقوم به إدارة 

 يتنازع يف اإلرشاف عليها كل من إدارات املشرتيات واإلنتاج والتسويق. التسويق أو إدارة اإلنتاج، واملخازن

الرصاع بني التنفيذيني واالستشاريني: عندما يواجه التنفيذيون مشاكل تحتاج إىل تدخل فني من الخرباء  -

 االستشاريني يسارع اآلخرون بإشباع حاجاتهم إىل تقديم النصح واملعلومات واملشورة، شيئاً قد يشابه

 القرار أو الترصف، مام يشجعهم عىل ذلك أن التنفيذيني يبالغون يف طلب النصح.

 مراحل الرصاع التنظيمي:  0-7-7-1

أن الرصاع التنظيمي ال يتضمن مراحل ثابتة ومستقرة؛ إذ من املمكن  أن يتخطى كل املراحل ويتفجر 

ة كل مرحلة من رصاع آلخر ومن بصفة فجائية، كام ةمكنه أن ةمر فقط عىل بعض املراحل، وتختلف مد

حالة ألخرى، وبذلك تتعدد االحتامالت التي ةمكن وضعها كمراحل ةمر عربها الرصاع من قبل ظهوره إىل 

(، وةمر الرصاع التنظيمي 0270انفجاره وحله، ورغم ذلك ةمكن تحديد تلك املراحل وتقديرها )قاسمي،

 (:Gawerc, 2013بخمس مراحل هي )
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تتضمن هذه املرحلة الرشوط أو الظروف املسببة لنشوء  لكامن )الضمني /الخفي(: مرحلة الرصاع ا

لألفراد التنظيم، واالعتامد  االختالف حول األهداف، وصعوبات االتصال، والقيم الشخصية  : الرصاع، مثل

فمثل هذه للفرد الواحد،   املتبادل يف العمل والسياسات التنظيمية غري املحددة وتعدد املهام بالنسبة 

 الظروف السابقة تؤسس للرصاع.

يف هذه املرحلة يبدأ أطراف الرصاع يف إدراك أو مالحظة وجود رصاع فيام  بينها،   : مرحلة إدراك الرصاع

الرصاع عرب قنوات االتصال املتاحة  ويف هذه املرحلة تلعب املعلومات دورا هاما يف تغذية صور ومدركات

 بني األفراد والجامعات.

يف هذه املرحلة يتولد شعور أو انفعال عاطفي لدى أطراف الرصاع،  ة الشعور بالرصاع )اإلحساس(:مرحل

 شعور شخيص وداخيل بالرصاع يسعى للحصول عىل مكاسب عىل حساب األهداف العامة للمنظمة.

 اً مرحلة إظهار الرصاع )املكشوف / العلني(: يف هذه املرحلة يظهر الرصاع بشكل واضح  ويصبح مكشوف

وعدم التعاون أو  التعبري عنه سلوكيا، حيث يسعى كل طرف بصورة متعمدة عىل إحباط خصمه، ويتم 

التخريب، فال يستطيع األفراد العمل معا، وهذا السلوك مدمر مام يستوجب معالجة الرصاع يف هذه 

 املرحلة 

ما بعد ظهور الرصاع سواء مرحلة ما بعد الرصاع )مخرجات الرصاع/ اآلثار الناتجة(: وهذا يتصل بظروف 

تم التعامل معه باإليجاب أو بالكبت، فإذا كانت نتائج إدارة الرصاع مرضية لطريف الرصاع، فمن املتوقع أن 

يسود جو من التعاون يؤدي إىل تحسني أداء األفراد والجامعات، أما إذا انتهت إدارة الرصاع إىل حل يريض 

ف شعوره بالرصاع وهذه الحاالت الكامنة من الرصاع تتجمع الطرفني فسيؤدي ذلك إىل أن يكبت كل طر 

 وترتاكم يف أشكال جديدة وتظهر يف النهاية يف صورة أكرث خطورة. 
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 آثار الرصاع التنظيمي:  0-7-7-2

إن استغالل وجود قدر من التعارض أو االختالفات بني اهتاممات وتوجهات العاملني، أفرادا وجامعات، يف 

ت وتحويلها إىل مجال تنافيس ةمثل سبباً هاماً يف دفع درجة حيوية املنظمة ورمبا مختلف املستويا

مضاعفة فعاليتها، أما إذا تحولت هذه االختالفات إىل نزاع، فإنها ستعصف بكل مقومات أو احتامالت 

، فالتعاون املطلوب، وستنقلب أية إيجابيات إىل سلبيات. وهناك آثار إيجابية وسلبية وكام ييل )عسا

 (:0277؛ املومني،0220؛ العميان، 0270

 أوالً: اآلثار اإليجابية للرصاع 

إن أصحاب الفكر اإلداري الحديث يعرتفون بأن للرصاع أثارا إيجابية وأن الرصاع ال ةمكن تجنبه وهو نتيجة 

حة جظروف معينة يف املنظمة عىل اعتبار أنه أساساً للتقدم واإلبداع من حيث تشجيعه للمبادرة النا

وتطويره ألفكار جديدة من شأنها أن تجعل املنظمة متطورة وتتكيف مع املتغريات التي حولها ومن اآلثار 

 اإليجابية للرصاع التنظيمي ما ييل: 

يولد الرصاع التنظيمي الطاقة لدى األفراد ويربز القدرات واالستعدادات الكامنة التي تربز يف ظل  

  الظروف العادية.

عادة بحثا عن حل املشكلة، ومن خالل هذا الحل يتم اكتشاف التغريات الرضورية لنظام  يتضمن الرصاع 

  املنظمة.

  الرصاع نوع من االتصال وحل الرصاع يفتح طرقاً جديدة لالتصال.

  يساعد الرصاع عىل إشباع الحاجات النفسية لألفراد وخاصة ذوي امليول العدوانية.

تار عن حقائق ومعلومات تساعد عىل تشخيص بعض املشاكل يف إن الرصاع قد يؤدي إىل إزاحة الس

  املنظمة.

 يعمل عىل توضيح القضايا مثار الخالف بني األفراد.

 ةمكن أن يكون أساسا لعمليات اإلبداع واالبتكار والحفز يف املنظمة.
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 ثانياً: اآلثار السلبية 

 ع ألنه يحدث نتيجة ملشاكل شخصية بنيأما أصحاب املدرسة التقليدية فإنهم يرون رضورة تجنب الرصا 

 األفراد، وينتج عنه ردود فعل غري سليمة وأن الرصاع مهام كان مصدره ذو أثر سلبي ونذكر ما ييل: 

قد يؤدي الرصاع إىل حدوث أثار ضارة بالصحة النفسية والجسامنية لألفراد مبا يؤدي إىل اتجاهات 

 وسلوكيات سلبية تجاه األفراد وبعضهم البعض.

 قد تؤدي الرصاعات التنظيمية إىل انخفاض اإلنتاجية نتيجة لحدوث رصاع بني اإلدارة والعاملني.

عدم الشعور بالرضا لدى األشخاص الذين ينشأ بينهم النزاع، ويؤدي ذلك إىل انخفاض الروح املعنوية 

 وعدم تحقيق روح الفريق الواحد.

 نتيجة للرصاع أو نتيجة محاوالت اإلدارة لعالج الرصاع. يؤدي الرصاع إىل إهدار الوقت والجهد واملال سواء

 إدارة الرصاع التنظيمي: 0-7-7-3

يعترب العلامء والباحثني أن هذا املوضوع من أصعب املواضيع واعقدها، خاصة عند االنتقال من الحديث 

نظامت، أنواع امل النظري إىل املعالجة العملية. فالرصاع أمر البد منه ويحدث عىل كل املستويات ويف كل

ولكن هل تبقى اإلدارة مكتوفة األيدي وال تعمل عىل إيجاد حل لهذه الرصاعات ؟ اإلجابة بالنفي. الن 

اإلدارة البد لها من أن تتدخل يف حالة ازدياد شدة النزاع بني األطراف املتنازعة عن الحد املقبول أو 

 (.0277ديري، العكس يف حالة انخفاض شدة الرصاع عن الحد املرغوب ) 
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 مفهوم إدارة الرصاع  0-7-7-72

أن إدارة الرصاع هي " العملية التي يتم من خاللها التعامل مع الرصاع ومواجهته من خالل اختيار 

(. ويف نفس السياق عرف العميان 0220األسلوب املالئم بعد فهم أسباب الرصاع وأبعاده" )املعرش، 

شخيص الرصاع بهدف تحديد حجمه ليتم عىل ضوء ذلك تحديد عملية ( إدارة الرصاع بأنها عملية ت0220)

التدخل، بتقليله إذا فاق حجمه الحد الالزم لسري املنظمة، وبإيجاد الرصاع إذا كان منعدماً، أما الصرييف 

( فقد عرف إدارة الرصاع التنظيمي عىل أنها مجموعة الوسائل واألساليب التي تستخدم للوصول 0222)

  مستواه األمثل.بالرصاع إىل

إن إدارة الرصاعات التنظيمية ال تعني حلها، فحل الرصاعات التنظيمية يعني القضاء عليها بالكامل بينام 

إدارتها فتتطلب البدء بتشخيصها بهدف تحديد حجمها ومعرفة أسبابها ليتم عىل ضوء ذلك التدخل 

 م بها اإلدارة ملعالجة املشكالت التي قد تؤديملعالجتها وإدارتها، وهي مختلف األساليب اإلدارية التي تقو 

إىل ظهور الرصاعات التنظيمية أو زيادة حدتها، سواء عىل مستوى األفراد أو الجامعات أو اإلدارات 

 (.0220باملؤسسة )بورغدة، 

الرصاعات التنظيمية أمر حتمي يف كل املنظامت، وال ةمكن لإلدارة الناجحة الوقوف موقف املتفرج، إن 

مل عىل تشخيص الرصاع ودراسة أسبابه وأثاره والنتائج املرتتبة عليه هي األساس الذي يبنى عليه الع

 الختيار الطريقة واألسلوب األمثل لحل تلك الرصاعات التنظيمية والسيطرة عليها.

 مفهوم اسرتاتيجيات الرصاع التنظيمي: 0-7-7-77

من تشخيص الرصاع وبناًء عىل ذلك يتم تحديد  إدارة الرصاع تعرف عىل أنها سلسلة من الخطوات تبدأ

االسرتاتيجية املناسبة ملواجهة الرصاع وحله عىل مستوى املنظمة، ةمكـن تلخيص االسرتاتيجيات املختلفة 

للتخفيف من حـدة الرصاع ومعالجته قبل أن يـنعكس بآثـاره السيئة عىل األداء فيام ييل 

(0270Dhiman,:) 
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 اسرتاتيجية التجنب: 

تقوم هذه االسرتاتيجية باالنسحاب من الرصاع فأسلوب تجنب الرصاع مع الطرف اآلخـر   

والتأجيل أو التجاهل بني األطراف املتنازعة، وتكون تكلفة املواجهة تفوق العوائد يف حل املشكلة، تعتمد 

رف تحت ظهذه االسرتاتيجية بشكل عام عىل التغايض عن أسباب الرصاع مع استمرارية الرصاع وذلك 

 معني ومحكم، ويتم األساليب املمكن استخدامها يف هذه االسرتاتيجية هي:

اإلهامل: تجاهل موقف الرصاع ككل وذلك عىل أمل أن املوقف سوف يتحسن من مرور الوقت، من  -7

أبرز عيوب هذه االسرتاتيجية أن الرصاع يـزداد معه األمر سـوءا مبرور الزمن حـيث مل يتم تحديد مصادر 

 الرصاع وأسـباب الرصاع.

الفصل الجسدي بـيـن أطراف الرصاع: وذلك من خالل إبعاد األفراد أو الجامعات ذات العالقة مبوضوع  -0

الرصاع عـن بعضهـا، وذلك لضامن انعـدام التفاعـل بـيــنهم سعياً نحو إزالة الرصاع، ومن أبرز عيوب هذه 

وفاعليـة املنظمة ككل خصوصا من حالـة وجـود مستوى االسرتاتيجية أن لها أثر سلبي  علـى كفاءة 

 .مرتفع من االعتامد املتبادل بـيـن األفراد والجامعـات

التفاعل املحدود:  وذلك من خالل السامح لألفراد بالتفاعـل بدرجة محدودة، ويكون هذه التفاعل  -6

 ول أعامل دقيقـة وصارمـة.خالل املواقـف الرسـمية مثـل االجتامعات والتي يتم فيها تحديد جـدا

 : اسرتاتيجية التعاون

تعتمد هذه االسرتاتيجية عىل عامل كسب الوقت وذلك لضامن أن األطراف املتصارعة بحالة هدوء نسبي 

مام يخفف حدة الرصاع إىل أقل حد ممكن، وتقوم هذه االسرتاتيجية بالبحث عن نقاط الوفاق وتجنب 

باللجوء إىل القوة واىل العالقات اإلنسانية، كام تعتمد هذه نقاط الخالف، ويتميز هذا األسلوب 

االسرتاتيجية عىل أسلوبني األول يتم من خالل التقليل من نقاط االختالف بني أطراف الرصاع، واالهتامم 

بأوجه التوافـق والقواسم املشرتكة، األمر الذي قد يساهم يف اكتشاف أطراف الرصاع أنهم ليست متعارضة 

 بشكل كيل وبالتايل تقليل حد الرصاع وذلك بتقديـم تنازالت بني أطراف الرصاع.األهداف 
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 اسرتاتيجية استخدام القوة والسيطرة: 

تهدف هذه االسرتاتيجية بشكل أساس ملعالجة املوقف املتعلقة بالرصاع وذلك للجوء إىل القوة إلنهاء 

ة، ويتم ذلك بإقحام شخص مسـئول من مركز الرصاع، ويتـم ذلك من خال تدخل السلطة العليا يف املنظم

أعىل للتدخل مع أطراف الرصاع لعاج املوقف ببساطة مـن خال األمر بأنها الرصاع ووضـع الحل املناسب، 

كام تعتمد االسرتاتيجية عىل تحديد مصادر الرصاع ومناقشتها، ويتم تنفيذ هذه االسرتاتيجية ضمن 

 مجموعة من األساليب: 

هات النظر بني املوظفني والجامعات املختلفة خالل فرتة من الزمن؛ وذلك بهدف تقريب التبادل بوج -7

 وجهات النظر والتفاهم املتبادل.  

الرتكيز عىل األهداف االسرتاتيجية: وذلك من خالل الرتكيز عىل الجهود  كل طرف من أطراف الرصاع  -0

رار املنظمة، عىل أرض الواقـع أنه إذا أريد واهتامماته؛ إذ قد يكون أحد هذه األهداف هو بقاء واستم

لهذا األسلوب أن يكـون فعاال يف معالجة الرصاع، فـإن ذلك يوجب وجود اعتامد متبادل بني الجامعات، 

وأن يكون الهدف االسرتاتيجي مرغوبا فيه وله قيمة عالية من قبل كل مجموعة، وجود صورة من صـور 

 املكافأة إلنجاز الهـدف.

 يجية االسرتضاء: اسرتات -

تتضمن هذه االسرتاتيجية فإن املدير يترصف عىل أساس أن الرصاع سينتهي مع مرور الوقت، وقام املدير 

بدعوة أطراف الرصاع للتعاون ملحاولة تقليل وإزالة التوتر بني األطراف، وهذا األسلوب يف إدارة الرصاع 

قليلة يف التعامل مع الكثري من املواقف عىل يشجع األطراف عىل إخفاء مشاعرهم، لذلك فإن فاعليته 

اختالف الصفات الشخصية ألطراف الرصاع من املشكالت، وةمكن اللجوء إىل هذا األسلوب إذا كان الرصاع 

 قائم.
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 اسرتاتيجية الهيمنة: -

سلطة لتقوم هذه االسرتاتيجية عىل أسلوب اإلجبار أو اإلكراه، حيث يلجأ املدير يف تعامله إىل القـوة وا

واملركز ليكون يف صالح أحد األطراف فقط دون غريه، ويلجـأ املدير ملامرسة السلطة عىل الطرف األخر 

عندما يكون الرصاع بني الزمالء، ويخفف هذا األسلوب من الدافعية للقيام بالعمل، ويتم استخدامه عند 

 إلدارة قراراتها بحل املشكالت دونالرغبة يف اتخاذ قرار إذا كانت القضية طارئة ومستعجلة، وقد تتخذ ا

 (.0222الرجوع للعاملني فيها )الثبيتي، 

 أداء العاملني 0-7-0

 متهيد  0-7-0-7

خاص ويف  بشكل البرشية املوارد دراسات يف نالت اهتامماً كبرياً  التي املفاهيم من يُعد األداء مفهوم    

إضافة إىل وجود  املؤسسة والفرد مستوى عىل ماملفهو  ألهمية عام، ويعود ذلك اإلدارية بشكل الدراسات

عوامل خارجية وداخلية تؤثر يف أداء العاملني داخل املنظامت، لذلك من األهمية تسليط الضوء عىل 

املوضوع وعىل أبرز وجهات نظر لبعض الباحثني واملتخصصني يف مجال املوارد البرشية ملعرفة وجهة 

 املؤسسة إىل تحقيقها تسعى األهداف واملخرجات التي األداء: ممبفهو  نظرهم حول مفهوم األداء. ويقصد

 تحقيقها، أي أن املطلوب واألهداف من الوسائل كالً  يعكس مفهوم فهو فيها، ولذا العاملني من خالل أداء

 من خالل واجبات املؤسسات إىل تحقيقها تسعى التي النشاطات وبني األهداف بني مفهوم األداء يصل

  (.0277املؤسسات )الجسايس،  تلك داخل العاملني ينفذها ومهام

 من التي يتم التعرف العملية ( لألداء عىل أن(Marler and Fisher, 2010وأشار كل من مارلري وفيرش 

 بنجاح. العمل الالزمة لتأدية والخصائص عىل القيام باألداء املطلوب  وقدراته ملهامه الفرد أداء خاللها عىل

الذي  الفرد عمل منها يتكون التي واملهام واألنشطة والواجبات املسؤوليات بأنه ءاألدا تعريف وةمكن

 (.0270)عامر،  املطلوب؛ لتحقيق األهداف التي تسعى املنظمة لتحقيقها الوجه عىل بها القيام عليه يجب

بط مبفهوم هناك عوامل مشرتكة ترت األداء، إال أن تعريف يف اختالف وجهات نظر الباحثني من الرغم وعىل

 :( Durrani, et al., 2011؛0272األداء تتلخص يف ما ييل )بحر وأبوسوبرج ، 
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بالعمل، من أجل  خاصة ودوافع واتجاهات وقيم واهتاممات ومهارة معرفة من ةمتلكه ما وهو الفرد:

  .تحقيق األهداف املطلوبة داخل املنظمة

 .وترقيات عمل فرص من دمهتق وما وتحديات متطلبات من به تتصف الوظيفة: هي ما

ونظام  العمل، مناخ :تتضمن التي الوظيفة تؤدي حيث التنظيمية، البيئة به تتصف ما املوقف: وهو

األداء وبالتايل تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية  التنظيمي( إىل كفاءة والهيكل اإلدارية، اإلرشاف، واألنظمة

 .عالية

اهيم أخرى إضافة إىل مفهوم الكفاءة والفاعلية مثل: معدالت ويرى الباحث أن مفهوم األداء يتضمن مف

دوران العاملني، والحوادث، والغياب، والتأخري عن العمل، حيث أن الفرد العامل الجيد هو الذي تكون 

إنتاجيته مرتفعة، كام  يسهم أدائه يف تخفيض املشاكل املتعلقة بالعمل كاالنتظام يف العمل والدوام. 

املوارد  ةمكن القول بأن مفهوم األداء يتضمن مجموعة من املتغريات من حيث أداء وحسن استغالل 

العمل بفاعلية وكفاءة مع حد أدىن من املشاكل والنتائج والسلبيات الناجمة عن أداء وسلوك املوظف يف 

 العمل.  

 مفهوم أداء العاملني:  0-7-0-0

 ونوعية مخرجات عمل، من العاملون يقدمه ما ( إىل مفهوم أداء العاملني بأنه0270أشار النسور )

أداء  قياس والتعليامت"، ويوضح النسور أنه يتم باألنظمة والتزامهم وانضباطهم باآلخرين عالقاتهم

 عىل القدرة الفني، التمكن واإلتقان، الدقة، العمل وتشمل وهي جودة ثالثة أبعاد خالل من العاملني

 الظروف يف املنجز العمل حجم العمل وتتضمن األخطاء، كميةعن  واالبتعاد العمل، وتنظيم تنفيذ

 املعرفة املهنية، املعرفة، املهارة وتشمل الوظيفة مبتطلبات وااللتزام اإلنجاز، واملعرفة ورسعة العادية

القدرة  العمل، يف الجدية  فيشمل االلتزام أما بها، املتصلة واملجاالت الوظيفة عن الخلفية العامة الفنية،

 .لإلرشاف الحاجة ومدى بالدوام، الوقت املحدد، االلتزام يف األعامل إنجاز املسؤولية، تحمل عىل
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عن  العاملون نشاط ( إىل مفهوم أداء العاملني بأنه "عبارة عن0272كام أشار كل من بحر وأبو سوبرج )

الوظيفي،  موقعه بحس كالً بها القيام عليهم يجب التي واملسؤوليات، املهام والواجبات أداء طريق

 .املطلوب لتحقيق األهداف املطلوبة" بالشكل واملسؤوليات والواجبات باملهام القيام هو األمثل واألداء

( أن أداء العاملني هو  "مجموعة من السلوكيات اإلدارية ذات 0276بينام كانت وجهة نظر الرواحنة )

قيام املوظف بأداء مهامه، وتحمل مسؤولياته،  العالقة بعمله يف الوقت الحارض واملستقبل، واملعربة عن

وتتضمن األداء وحسن التنفيذ والخربة الفنية املطلوبة يف الوظيفة، فضالً عن االتصال والتفاعل مع 

 املنظمة، وااللتزام بالنواحي اإلدارية للعمل".

وعة من األفعال ( إىل مفهوم أداء العاملني عىل أنه مجم0270بينام أشار كل من اللوزي والزهراين )

والسلوكيات التي ةمارسها العاملني لتحقيق أهداف املنظمة، كام تعرب عن قدرة الفرد عىل تحقيق أهداف 

 املنظمة، ويتحقق األداء بشكل عام بتواجد كل من القدرة والدافعية.

 عواملال من ناتج عن مجموعة  عىل أنه عبارة عن  إليه ينظر الحقيقي أداء العاملني يف مفهومه إن

أخرى، ومن املعلوم  دون واحدة عىل مع بعضها البعض التي ال ةمكن االستغناء عنها أو الرتكيز املتداخلة

كانت  ولهذا السبب النتائج وليس هدفاً يف حد ذاته، غاية وسيلة لتحقيق الجيد يعترب األداء أيضاً أن

 املؤسسة، فهو التخطيط يف مراحل علجمي العملية الرتجمة أنّه هو وجهات النظر حول هذا املفهوم عىل

 ألي فمثالً ةمكن لإلدارة الرئيسية الوظائف بني األهمية يف الثانية الدرجة فيحتل التنظيم بعد وظيفة يأيت

 تحقيق  ال تتمكن من قد وتخطط، إال أنها تنظم حكومية  أو مؤسسة ربحية أو غري ربحية بأن منظمة

صحيح، وألهمية تلك السياسات  بشكل رسمتها التي السياساتو  الخطط تطبيق عدم يف حالة نتائج أية

 (.0277والخطط عىل أداء فعال للعاملني )الجسايس، 

 املنظمة عىل أنه أم عىل مستوى الجامعة، أم الشخص، مستوى عىل أكان وينظر إىل أداء العاملني  سواء

أهمية أداء العاملني يف النقاط  وةمكن تلخيص والفاعلية التنظيمية، الكفاءة مستوى السبيل إىل تحديد

 (:0270)اللوزي والزهراين،  التالية
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 .أهدافها لتحقيق املنظمة ورسالتها، ووسيلة جيدة رؤية تحقيق لدرجة مؤرشاً  أداء العاملني يعترب -أ

ى ومد املهامت املوكلة إليهم، تنفيذ املنظمة والعاملني، يف إدارة نجاح مستوى عن أداء العاملني يعرب -ب

 .املهام الكفاءة والفاعلية يف تنفيذ هذه

 استمرارية وذلك من خالل السوق يف املنظمة وبقاء استمرارية أداء العاملني  يف املحافظة عىل يسهم -ج

 .املحيطة بها البيئية التغريات تطوير أدائها ملواكبة

 لديها. العاملني ةمتلكها التي  الكامنة والقدرات معرفة املنظمة الطاقات العاملني يف أداء يسهم -د

 يستنتج الباحث من التعريفات السابقة ما ييل:

 أن األداء هو الجهود التي يبذلها العاملون يف القيام باإلعامل املوكلة إليهم.

 يهدف األداء إىل استخدام  قدرات وإمكانيات العاملني للتحقيق  نتائج إيجابية ملموسة. 

 ق األهداف العامة والخاصة للمنظمة. الهدف األسايس من األداء هو تحقي

 أهمية أداء العاملني   0-7-0-6

 ( فيام ييل:Omnamasivaya & Prasad, 2016؛ 0222متكن أهمية األداء )عبد الباري،

أنه يعد مقياساً ملدى قدرة الفرد عىل أداء العمل املكلف به فـي الحارض، وكذلك عىل أداء أعامل أخرى 

 املستقبل، وفـي مساعدة متخذي القرارات. مختلفة قد يكلف بها يف

تقوم املنظامت يف الغالب بربط الحوافز التي تقدمها للعاملني بأدائهم، وهذا ما ينتج الدافعية لدى 

 العاملني لزيادة إنتاجيتهم ومحاولة تحسينها.

ت يف أي تعديال  يرتبط األداء بالحاجة إىل االستقرار الوظيفي والشعور باألمان يف العمل، وإذا ما حدثت

أنظمة وقوانني اإلدارة أو حتى تم تغري يف اإلدارة نفسها، فإن العاملني مـن ذوي األداء املنخفض يكونون 

 مهددين باالستغناء عن خدماتهم.
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 أداء أن منطلق من وذلك املستويات اإلدارية داخل املنظامت، ويحظى األداء باهتامم بالغ عىل جميع

 الرشكة وفاعلية كفاءة األمر الذي بدوره يؤثر عىل إليها، ينتمي التي لإلدارة اإلجاميل يف األداء يؤثر الفرد

 أيا العامل الفرد مستوى من املستويات ابتداءً  جميع من بالغ اهتامم عىل إدارة املنظمة تحظى ككل، كام

يف  يؤثر الفرد ءأدا أن منطلق من وذلك القومي، وبشكل تدريجي إىل املستوى املنتظمة داخل موقعه كان

 وفاعلية كفاءة يف إيجايب أو سلبي تأثري يحدث بدوره وهذا إليها، ينتمي التي لإلدارة اإلجاميل األداء

 (.Yilmaz, 2014صحيح ) والعكس بشكل كامل الرشكة

 أبعاد أداء العاملني:  0-7-0-2

نظري يف هذه الدراسة ويف خلص الباحث من خالل استعراض وتحليل وتأمل هذا الجزء من اإلطار ال       

 غريها من الدراسات، إىل أنه ةمكن التعبري عن أداء العاملني وقياسه من خالل ما ييل:  

االبتكار يف العمل: هو القدرة عىل تكوين وإيجاد يشء جديد، ويشمل النجاح الدائم يف حل  1- 

 عن الروتني لخدمة أهداف املنظمة.املشكالت، واملرونة يف االتصال مع العمالء وبني العاملني، والخروج 

يكون اإلبداع عند العاملني من خالل القدرة عىل حل املشكالت الطارئة وغريها، واتخاذ البديل          

والقرار املناسب والناجع بعد تقييم البدائل لحلها، ويصل إىل ارتجال القرار املناسب للمشكالت اليومية 

شكالت بإيجابية بعيداً عن السلبية وباالعتامد عىل الخربات السابقة بفعالية وكفاءة، وتتم حل هذه امل

 وباستخدام األسلوب املالئم لحل املشكالت.

ويكون اإلبداع يف العمل أيضاً باالبتعاد عن الروتني يف إجراءات العمل وتبسيطها، من تسلسل لخطواته من 

 لجهد والنفقات لتحقيق أهداف املنظمة.خالل املوظفني املشرتكني يف إنجازه، لالختصار يف الوقت وا

فااللتزام بالروتني واإلجراءات املعقدة وكرثة مراحل املعامالت والرجوع إىل السجالت الزائد عن          

حده وكرثة النامذج املختلفة يف العدد والنوعية ال تخدم عملية اإلبداع يف العمل بل قد توصله إىل عنق 

اد عن األسباب التي تخنق العمل وتراكمه عند نقطة أو مرحلة معينة، بتبسيط الزجاجة، لذا ينبغي االبتع

 اإلجراءات والبعد عن الروتني قدر اإلمكان مبا يحقق إنجاز األعامل بفعالية وكفاءة.     
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  االلتزام بتنفيذ العمل: عملّية وضع خطط العمل وآلية تنفيذها، وتنفيذ هذه الخطط بفعالّية.            2- 

إن عملية التفكري قبل العمل بطريقة ذهنية منظمة يف ضوء الحقائق وبعيداً عن التخمني، تعد           

رضورية لتحديد األهداف املستقبلية املراد تحقيقها للمنظمة، ورسم الطرق والخطوات لبلوغها، وهذا 

بل، واتخاذ ة األعامل يف املستقيتطلب الدقة والثقة بالتنبؤ باتجاه األحداث لوضوح الرؤية وما ستكون علي

 القرار املناسب من  حيث وقت ومن سيقوم بتنفيذه لالستغالل األمثل للموارد واإلمكانات )مدويك،

2013.) 

ويكون التخطيط التنفيذي إلنجاز وتنفيذ مهام ومسؤوليات األعامل للوصول إىل درجة الرضا يف         

خطوات وتوقيت تنفيذها ومن سيقوم بها ويراقبها، مع إمكانية التنفيذ، من  خالل تحديد  املراحل  وال

الحصول عىل معلومات مرتدة  من تنفيذ هذه األعامل مام يساعد يف عملية  تقييم مراحل تنفيذها، وهذا 

 كله يصب يف بوتقة تحقيق أهداف املنظمة بفعالية. 

ع، وااللتزام مبواعيد إنجاز األعامل من رسعة إنجاز العمل: وهي الرسعة يف إنجاز األعامل من غري ترس 3-  

 غري تأخري، مع املحافظة عىل جودة العمل، وإنجاز األعامل بفعالية وكفاءة.

إن الرسعة يف إنجاز األعامل ال تعني عدم إتقانها، ألن هناك فرق بني الرسعة املنشودة والترسع           

ذا ة ال تستطيع املنظامت تحملها مهام بلغ حجمها، لالذي يزيد من األخطاء، والذي يرتتب عليه تكلفة كبري 

تربز أولوية إدارة وتوزيع الوقت عىل األعامل حسب أهميتها، وااللتزام مبواعيد إنجاز هذه األعامل من 

 غري تأخري مع الحرص عىل جودتها، للحصول عىل رضا العمالء وخدمًة ألهداف املنظمة. 

تتناسب مع الوقت املخصص لها، فبعض األعامل ال تحتمل حيث أن جودة إنجاز األعامل ينبغي أن 

التأخري وتحتاج للرسعة يف اإلنجاز من غري أن تكون عىل حساب جودتها.                        ويرى الباحث 

أن هناك أهمّية قصوى للموازنة بني رسعة إنجاز األعامل وجودة األعامل، بحيث ال يكون أحدهام عىل 

 ظاً عىل موارد املنظامت وخدمًة ألهدافها بفعاليٍة وكفاءة.حساب اآلخر، حفا
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 جودة العمل: خلو األعامل املنجزة من األخطاء أو قلتها، والحرص عىل جودتها.4- 

يعترب الخطأ واحتامليته صفة  أساسية من صفات العنرص البرشي، ألنه ال ةمكن أن يؤدي وينجز           

يعنينا هنا، قلة هذه األخطاء  إىل الحد  األدىن  الذي يحقق الدّقة يف إنجاز أعامله من غري أخطاء، لذا ما 

هذه األعامل، بل يتعداه إىل رضورة خلو هذه األعامل من األخطاء  خصوصاً يف الجانب املايل والقانوين 

  منها، ويف أغلب املنتجات والخدمات، فجودة وخلو األعامل من العيوب  والنواقص  تقتيض االلتزام

مبعايري الجودة الصارمة من تخطيط  وضامن وضبط وتطوير لهذه الجودة التي تحقق رضا  العمالء ورؤية 

 املنظامت، الذي ينعكس بالرضورة  عىل بقاء ومنو هذه املنظامت وتحقيق أهدافها.

درة مدى  قوينبغي  للمنظامت  أخذ أبعاد جودة  ودّقة منتجاتها  وخدماتها  يف االعتبار من حيث          

هذه املنتجات عىل  القيام بالوظائف املطلوبة منها  وتحقيق أقىص مدة  لبقائها، وأن  يكون هذا املنتج 

صالحاً لالستخدام  مع سهولة إصالحه بكلفة ووقت أقل، مع  املحافظة عىل أناقته وجاذبيته من خالل 

 (.0271املنظامت )جربان، االلتزام باملعايري واملواصفات املطلوبة للحفاظ عىل سمعة هذه 

 الثقة: -0

تعد الثقة أمراً رضورياً للمؤسسات حيث أن تدهور ونقص الثقة التنظيمية لدى العاملني يف املؤسسة 

سينعكس بدوره علـى االلتزام التنظيمي، وسيجعل العاملني بال قيمة ويفـضلون مصالحهم الشخصية عىل 

جب عىل املدير أن يقوم بتوفري نظاما خاصاً للمكافآت مصلحة العمل وإلحداث الثقة داخل املؤسسة ي

يشجع العاملني عىل إنجاز أعاملهم بدقة ورسعة، كام وتسعى اإلدارة عىل توفري بيئة عمل مادية ومعنوية 

للعاملني حرصاً عىل التقليل من أخطائهم وتعمل باستمرار عىل تحسني جودة ودقة خدماتها التي تقدمها 

املستخدم، وتقوم إدارة الجامعة  بتحديث البيانات لديها باستمرار للحرص عىل دقتها الكتساب ثقة ووالء 

 وتقليل نسبة األخطاء البرشية يف كل ما يتعلق مبخرجات أعاملها.  
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 املرونة: -3

وتتمثل بقيام املؤسسة بأفضل الخدمات والعمليات يف مجال عملها املؤسيس، وتوفري مرونة وسالسة يف 

املعامالت واإلجراءات، ولذلك فإن للمرونة املؤسسية أهمية بالغة يف تحسني العمل وزيادة آلية تنفيذ 

اإلنتاجية لديها، وتتمثل بقيام املدير بتوفري نظام مرن يساعد عىل التخفيف من قيود الروتني 

 توالبريوقراطية، وتشجيع العاملني عىل املرونة يف اتخاذ القرار بحسب  ظروف العمل. وقد تتفاو 

مستويات تحقيق املرونة بني املؤسسات، معتمدة عىل قدرات وإمكانيات موظفيها من حيث رسعة 

االستجابة لطلب تسهيل اإلجراءات، وتشجيع مامرسات املرونة بصفة عامة، وتوفر عنرص بعد النظر 

  وسعة األفق، والقابلية للتكيف وتعديل األوضاع.

 حجم األداء: -1

ملطلوبة يف الجامعة مع قدرات العاملني فيها وةمكن أن يتقبل العاملون القيام حيث تتناسب كمية العمل ا

بأية أعامل إضافية يتم تكليفهم بها من قبل مدرائهم يف الجامعة حسب مقتضيات العمل كام ويحرص 

العاملون عىل إنجاز جميع املهام املطلوبة منهم كامً ونوعاً. تتناسب العمل املطلوبة من العاملني يف 

 الجامعة مع قدراتهم وخرباتهم.

 العالقة بني إدارة الرصاع وأداء العاملني 0-7-6

من خالل ما تقّدم يف اإلطار النظري، ومن خالل فهم واستيعاب الدراسات السابقة، تبني أن إذا        

ذا ه أُحِسن أساليب إدارة الرصاع التنظيمي واختيار طرق التعامل معه وتطويرها والحفاظ عليها، فإن

ينعكس بالرضورة عىل أداء العاملني بشكل إيجايب، مام يجعل األداء يف مستويات عالية، تبعاً لدرجة 

تطبيق إدارة الرصاع ومستواها، وتبعاً لفهم وتطبيق الرصاع واستيعابه وتوظيفه يف الحصول عىل أداء فّعال 

لالتجاهات املعارصة يف اإلدارة يساعد يف تحقيق أهداف املنظامت؛ إذ تعد املنظامت اإلدارية وفقا 

 منظامت اجتامعية يشكل اإلنسان فيها العنرص األول الذي يعرب عن حيويتها وتفاعلها، 
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وبقدر ما يبذل اإلنسان من جهد يف أدائه وما يظهره من فاعلية فانه ينعكس عىل فعالية املنظمة، 

فراد لفة يف ظل عالقات متشابكة بني األ فاملنظامت اإلدارية ال تعمل يف فراغ فهي متارس نشاطاتها املخت

بعضهم بالبعض األخر لذلك فانه من الطبيعي أن يواجه الفرد الكثري من صور الرصاع املتباينة. وبالتايل 

تنعكس هذه الرصاعات عىل أداء املنظامت واملؤسسات سلبا أو إيجابا، األمر الذي يتطلب اسرتاتيجيات 

 (.0223، معينة إلدارة تلك الرصاعات )حريم

كام اتّضح للباحث أن أي خلل يف أي بُعد أو اسرتاتيجية يف إدارة الرصاع التنظيمي، يًلقي بظالله عىل أداء 

العاملني ويؤثر عليه بصورة سلبّية، وتبعاً لدرجة الخلل ومستواه، يرتفع  مستوى األداء أو ينخفض. ومن 

رياً، بل تحتاج إدارة كفؤة ومتلك من الخربة ما هذا املنطلق فإن إدارة الرصاع التنظيمي ليست عمالً يس

 يكفي للتعامل مع أطراف الرصاع.
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أن العالقة بني الرصاع التنظيمي واألداء بشكل عام، من املمكن توضيحها من خالل  Agwu (2013)ذكر 

 الشكل اآليت: 

 

 (: طبيعة العالقة بني الرصاع التنظيمي واألداء يف املنظامت2الشكل رقم )

 Agwu (2013)ر: املصد

من خالل الشكل تبني وجود عالقة ارتباط بيم املستوى املتوسط من الرصاع واألداء األمثل؛ مام يدل عىل 

أن وجود حالة متوسطة من الرصاع التنظيمي تساهم يف الوصول إىل األداء األمثل، يف حني أن  حالة أن 

 ستوى املطلوب.مستوى الرصاع متدن جدا أو عاٍل جد يقود إىل أداء دون امل

مام يعني أن عىل اإلدارة الناجحة معالجة مستوى الرصاع للوصول ليبقى ضمن املستوى املطلوب، وفتح 

 املجال أمام العاملني وإرشاكهم يف عمليات صنع القرار للوصول باألداء إىل أفضل مستوياته.  
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 الدراسات السابقة 0-0

ية واألجنبية املتعلقة مبوضوع الدراسة؛ وذلك يتناول هذا الجزء الدراسات السابقة العرب  

من خالل الرجوع إىل املصادر األساسية املتمثلة يف الرسائل العلمية واألبحاث العلمية املحكمة املتاحة 

والتي سوف تساعد الباحث يف دراسته. وسوف يتم تصنيفها إىل مجموعتي، وهي: الدراسات العربية 

 عرض لها الدراسات.والدراسات األجنبية، وفيام ييل 

 الدراسات العربية: 0-0-7

( بعنوان: "الرصاع التنظيمي بني املعلمني واسرتاتيجيات املدراء للتعامل مع وجهة نظر 0271دراسة جربان )

 املعلمني يف مدارس األردن"

 جانب ىلهدفت هذه الدراسة  إىل تقييم درجة الرصاع التنظيمي بني املعلمني يف املدارس األردنية إ       

التعرف عىل االسرتاتيجيات الرئيسية  للتعامل معها بفعالية، واعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي، وذلك 

( معلام من محافظة إربد، وبعد إجراء التحليل 706من خالل تطوير استبانة وتوزيعها عىل عينة بلغت )

اتيجية سرتاتيجيات األكرث شيوعا اسرت اإلحصايئ تبني أن مستوى الرصاع التنظيمي جاء متوسطة كام كان اال

 التعاون واملصالحة واملجاملة والتجنب.

( بعنوان: "اثر الرصاع التنظيمي عىل الرضا الوظيفي للعاملني دراسة ميدانية يف 0272دراسة زرفاوي )

 بسكرة" -مؤسسة الكوابل 

سة رضا الوظيفي للعاملني باملؤسهدفت الدراسة إىل التعرف عىل أهم العوامل املؤثرة عىل مستوى ال       

وإلقاء الضوء عىل أسباب الرصاع بني العاملني داخل املؤسسة وتقييم مستوى الرضا الوظيفي للعاملني 

داخل املنظمة باإلضافة إىل تحليل العالقة التي تربط بني عنارص الرصاع التنظيمي )اإلرشاف، االتصال، 

ى الرضا الوظيفي ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتامد عىل  الفروق الوظيفية، الفروق الثقافية( ومستو 

 . SPSSاملنهج الوصفي التحلييل، باستخدام األساليب اإلحصائية يف الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية 
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مؤسسة املوابل مبدينة بسكرة يف الجزائر،  B.A.C.I.N.Eموظف من مؤسسة  22شملت عينت الدراسة و

عامل املعدل اإلجاميل للعامل وكانت ابرز النتائج وجود عدم رضا عىل  302ايل حيث تضم املؤسسة حو 

طبيعة نظام اإلرشاف املتبعة داخل املؤسسة والذي ال يساعد عىل االستقرار بها، وان هناك عدم رضا من 

 األسلوب الذي تتعامل فيه اإلدارة تجاه االختالفات والرصاعات وهو أسلوب القوة والسيطرة.

( بعنوان: "أساليب إدارة الرصاع التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري 0276الجعافرة )دراسة 

 ومديرات املدارس الحكومية يف محافظات الكرك من وجهة نظرهم"

هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني أساليب إدارة الرصاع التنظيمي وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى 

دارس الحكومية يف محافظة الكرك، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانه مديري ومديرات امل

( مديرا ومديرة، وأظهرت نتائج الدراسة أن املجال الكيل 000وتوزيعها عىل عينة الدراسة املكونة من )

 ألساليب إدارة الرصاع جاء بدرجة مرتفعة، ومل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب إدارة الرصاع

تعزى للجنس والخربة، ووجدت فروق يف أساليب إدارة الرصاع تعزى للمؤهل العلمي، كام أشارت إىل أن 

املجال الكيل لإلبداع اإلداري جاء بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اإلبداع 

 اإلبداع اإلداري الكيلاإلداري الكيل تعزى للجنس واملؤهل العلمي، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية يف 

( بني أساليب إدارة  α≤  2.27تعزى للخربة، مع وجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

 الرصاع وأبعاده واإلبداع اإلداري وأبعاده. 

( بعنوان: "إدارة الرصاع التنظيمي يف جامعة امللك فيصل من وجهة نظر أعضاء 0270دراسة أبو نارص )

 التدريس"هيئة 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أنواع وأسباب الرصاعات التنظيمية بني أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

( من مجتمع %2933( عضو هيئة تدريس، أي ما نسبته )762امللك فيصل. واشتملت عينة الدراسة عىل )

تة وير أداة تكونت من سالدراسة، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية. ولجمع البيانات تم تط

مجاالت أساسية مثلت أساليب إدارة الرصاع التنظيمي، أظهرت نتائج الدراسة أن أسلوب "التسوية" يف 

إدارة الرصاع التنظيمي هو األكرث استخداماً، من قبل أعضاء هيئة التدريس، كام بينت النتائج أن 

ني أعضاء هيئة التدريس. وأوصت الدراسة "املتغريات الشخصية" هي من أهم أسباب الرصاع التنظيمي ب

 أن تكون أساليب إدارة الرصاع مكونا رئيسا يف برامج أعضاء هيئة التدريس التدريبية.
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ينة من دراسة حالة لع -( بعنوان: "تأثري  الثقافة التنظيمية عىل أداء املوارد البرشية0270دراسة صديقي )

 "املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية ورقلة

تناولت الدراسة تأثري  الثقافة التنظيمية عىل أداء  املوارد البرشية يف املؤسسات الصغرية  واملتوسطة       

عامل  722الحجم يف والية ورقلة يف الجزائر، واستندت عىل االستبانة يف جميع البيانات مطبقة إياها عىل 

النتائج إىل وجود تأثري للثقافة  يف أربع مؤسسات من الحجم الصغري واملتوسط  من صفًة، ودلت

التنظيمية، بأبعادها )املشاركة يف اتخاذ القرار، وااللتزام، واحرتام الوقت، واإلبداع واالبتكار( عىل أداء 

املوارد البرشية يف تلك املؤسسات   تبني عىل أداء املوارد البرشية يف تلك املؤسسات بينام جامعية العمل 

بعاد الثقافة التنظيمية ال يؤثران  يف أداء املوارد البرشية يف تلك املؤسسات يف وروح الفريق كبعدين من أ 

 والية ورقلة. 

 األردنية الجامعات التدريسية يف الهيئات أعضاء لدى الوظيفي ( بعنوان: "األداء0277دراسة الرصايرة )

 فيها"  األقسام رؤساء نظر وجهة الرسمية من

 األردنية يف الجامعات التدريسية الهيئات ألعضاء الوظيفي األداء ستوىم الدراسة إىل تعرف هدفت      

 عينة عىل طبقت ثم الدراسة، بتطوير استبانة الباحث وقام .فيها األقسام رؤساء نظر وجهة من الرسمية

 عىل النتائج ودلَّت البسيطة،، العشوائية اختيارهم بالطريقة تم أكادةمي قسم رئيس ( 77 ) من مكونة

األداء  بتعزيز الجامعات تقوم بأن الباحث وأوىص .للمتغريات تعود داللة ذات وجود فروق عدم

 منها لتحقيق املمكن ورغباتهم تتعرف إىل حاجاتهم وأن فيها، التدريسية الهيئات ألعضاء الوظيفي

 عىل ةاملحافظ يف إيجايب من أثر لها ملا ومعنوية، مادية تشجيعية، حوافز نظام توفر وأن وإشباعها،

 .املرتفع الوظيفي األداء مستوى

( بعنوان "أثر اسرتاتيجيات إدارة الرصاع التنظيمي يف االغرتاب الوظيفي: دراسة 0272دراسة العطار )

 تطبيقية عىل املوظفني العاملني يف مركز الوزارات األردنية"
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ظر اب الوظيفي من وجهة نهدفت الدراسة إىل معرفة اثر اسرتاتيجيات إدارة الرصاع التنظيمي يف االغرت 

العاملني يف مراكز الوزارات األردنية، ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانه وتوزيعها عىل عينة 

( فرداً من املوظفني يف الوزارات يف األردن. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 302الدراسة املكونة من )

ت إدارة الرصاع التنظيمي جاءت بدرجة متوسطة، وبالرتتيب الدراسة أن تصورات أفراد العينة السرتاتيجيا

األيت )التعاون، الحل الوسط، التجنب، املجاملة، التنافس( وهناك فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات 

 أفراد العينة السرتاتيجيات إدارة الرصاع التنظيمي تعزى ملتغري )الجنس، الحالة االجتامعية(.

وان: "اسرتاتيجيات إدارة الرصاع التنظيمي وعالقتها بأخالقيات العمل اإلداري ( بعن0223دراسة عيىس )

 لرؤساء األقسام بكليات التمريض يف الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية"

 ةهدفت الدراسة إىل التعرف إىل درجة استخدام رؤساء األقسام بكليات التمريض يف الجامعات األردني

الخاصة باسرتاتيجيات إدارة الرصاع، وعالقتها بأخالقيات العمل لديهم من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

التدريسية، تالف مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية يف كليات التمريض يف الجامعات األردنية 

لنتائج التي توصلت إليها ( عضو هيئة تدريسية. من ا762( كليات ويعمل فيها )2الخاصة والبالغ عددها )

الدراسة أن أكرث األساليب املستخدمة  يف إدارة الرصاع هي )التعاون، التوفيق، االسرتضاء، الهيمنة، 

التجنب( وعىل التوايل، وقد أوىص الباحث بإقامة دورات تدريبية لإلداريني حول أساليب إدارة الرصاع 

 التنظيمي وحثهم عىل إرشاك مرؤوسيهم.

( بعنوان: "أساليب إدارة الرصاع التنظيمي لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية 0222لدي )دراسة الخا

 مبدينة مكة املكرمة وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم"

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل درجة مامرسة مديري املدارس الثانوية الحكومية مبدينة مكة املكرمة 

ة الرصاع التنظيمي وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني، ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم ألساليب إدار 

( معلامً من معلمي املدارس الثانوية مبدينة مكة 622استبانه وتوزيعها عىل عينة الدراسة املكونة من )

سة إليها الدرااملكرمة، استخدم الباحث املنهج الوصفي، وبعد إجراءات  ومن أهم النتائج التي توصلت 

 وجهة من املكرمة مكة مبدينة الثانوية املدارس مديري لدى التنظيمي الرصاع إدارة أساليب جميع أن

 املدارس مديري لدى مامرسة األساليب أكرث التعاون أسلوب متفاوتة وأن بدرجة املعلمني جاءت نظر

 عالية. بدرجة املعلمني وجاءت نظر وجهة من املكرمة مكة مبدينة الثانوية
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( بعنوان: "الرصاعات التنظيمية وانعكاساتها عىل الرضا الوظيفي دراسة مقارنة لوجهة 0222دراسة اللوح )

 نظر العاملني يف جامعتي األزهر واإلسالمية"

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أثر الرصاعات التنظيمية عىل إحساس العاملني بالرضا الوظيفي يف كلتا 

إجراء مقارنة بني نتائج الدراسة لكلتيهام. وهدفت إىل تحديد مستويات الرصاع  الجامعتني، من خالل

التنظيمي، وأهم أنواعه، ومراحله، ومصادره. كام هدفت إىل دراسة اإلسرتاتيجيات املّتبعة يف التعامل مع 

ن م الرصاعات التنظيمية، واستكشاف أثر بعض املتغريات الشخصية عىل الرصاعات التنظيمية داخل كلٍ 

طبقية من األكادةميني  عشوائية الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر بغزة. وقد أُجريت الدراسة عىل عينة

( موظفاً، وتم جمع البيانات واملعلومات من خالل استبانة 022واإلداريني يف كلتا الجـامعتني بلغـت )

اء الدراسة وقد أوصت الدراسة صممت لهذه الغاية. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل إلجر 

برضورة زيادة وعي العاملني وتعميق فهمهم ألهمية الرصاع التنظيمـي، وتعـريفهم بالحاالت والظروف 

التي ةمكن فيها استخدام اإلسرتاتيجية املناسبة للتعامل معه. وأوصـت بتعزيـز اسـتخدام إسرتاتيجية 

تخدامها. إضافة إىل رضورة مـشاركة الرؤسـاء ملرؤوسيهم التعاون كونها إسرتاتيجية يستفيد الجميع من اس

أفضل لتلك القرارات، وكذلك االهتامم بتدريب العاملني يف كلتـا  يف اتخاذ القرار، من أجل تطبيق

الجامعتني. وأوصت الدراسة أيضاً برضورة توجيه جهود الباحثني لدراسة مجاالت أخرى يف موضوع الرصاع 

القة الرصاع التنظيمي وأثره عىل األداء الوظيفي، االنتامء الوظيفي، ضغوط التنظيمي مثل: دراسة ع

 العمـل، معدل دوران العاملة، الرقابة الداخلية، أو التخطيط اإلداري.

 عالجها" الفلسطينية وسبل الجامعات العاملني يف أداء تقييم ( بعنوان: "معوقات0222دراسة أبو مايض )

 من عالجها الفلسطينية وسبل الجامعات يف العاملني أداء تقييم معوقات عىل الدراسة إىل التعرف هدفت

 اقرتاح خالل من هذه املعوقات تجاوز وحاولت التقييم، بعملية يقومون الذين املقيمني نظر وجهة

 واإلداريني األكادةميني من الدراسة مجتمع تكون وقد .املعوقات هذه عىل للتغلب املمكنة الحلول

 اإلسالمية، الجامعة وهي غزة قطاع يف الفلسطينية الجامعات يف اإلدارية العاملني باملناص أصحاب

 ( موظًفا266الدراسة ) مجتمع بلغ حيث (املفتوحة القدس جامعة األقىص، األزهر، جامعة جامعة

 وموظفة، 
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 البيانات وقد جمع وسيلة هي االستبانة ( وكانت160بلغت) عشوائية طبقية عينة اختيار تم حيث

 التي املعوقات األداء وبني تقييم عملية بني إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن الدراسة نتائج أظهرت

 التقييم، ومناذج معايري" املستلزمات – املؤسسة يف املتبع الوظيفي التحليل عملية من كل عىل ترتتب

 عىل العمل الباحث أوىص قدالتدريب و  عملية – املقيم دور – األداء تقييم مقابلة – "التقييم إجراءات

 متواصل النظر بشكل إعادة ومستمر إىل جانب دوري بشكل الوظيفي التحليل بتحديث االهتامم

 األداء لتقييم منوذج من واستخدام أكرث وظيفة، كل خصوصية لرتاعي التقييم مناذج يف املتبعة باملعايري

  النامذج. لهذه الدوري التطوير مع وظيفة كل نوع حسب
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 الدراسات األجنبية:  0-0-0

 بعنوان:üstüner (2016)  Kisدراسة 

 The Relationship between Communication Competence and Organizational 

Conflict: A Study on Heads of Educational Supervisors 

 العالقة بني كفاءة االتصاالت والرصاع التنظيمي: دراسة عىل املرشفني الرتبويني

هدفت هذه الدراسة للتعرف عىل العالقة بني كفاءات االتصاالت ومستويات الرصاع التنظيمي لرؤساء 

املرشفني الرتبويني، ولتحقق أهداف الدراسة تم اتباع املنهج الوصفي حيث تم تطوير استبانة وتوزيعها 

أظهرت النتائج أن  ( مرشف تربوي يف تركيا. وبعد إجراء التحليل اإلحصايئ071عىل عينة مكونة من )

رؤساء املرشفني الرتبويني يحملون يف الغالب كفاءات اتصاالت تشمل مكونات التعاطف واالسرتخاء 

االجتامعي وسلوكيات الدعم. كام ذكر املرشفون الرتبويون أنهم أحيانا يواجهون رصاعا تنظيميا، فضال عن 

التصاالت ومستويات الرصاع التنظيمي من االرتباط بني كفاءة اوجد مستوى ارتباط  سلبي متوسط 

 لرؤساء املرشفني الرتبويني. 

 بعنوان: Nischal (2014  &Bhalla دراسة )

An Analytical Approach of Cluster Analysis towards Various Manifestations of 

Organizational Conflict in Public and Private Sector Commercial Banks 

يل للتحليل العنقودي تجاه مختلف مظاهر الرصاع التنظيمي يف القطاعني العام والخاص البنوك نهج تحلي

 التجارية

  



41 
 

هدفت هذه الدراسة للتعرف عىل العوامل املتعلقة باآلثار النزاعات التنظيمية يف املؤسسات  

ليل العنقودي م التحاملرصفية للقطاعني العام والخاص،  وتم إتباع املنهج الوصفي التحلييل ثم تم استخد

( مرصفاً تجارياً تقع يف 02( موظفاً من )027الهرمي، أسفرت عن حلني عنقودين، وتكونت عينة الدراسة )

مدن أمريتسار وجالندهار ولوديانا يف البنجاب. وقد استخلصت مثانية عوامل رئيسية، وهي: )أ( انخفاض 

حية والنفسية؛ )ج( التأثري الضار عىل بيئة العمل األداء واألرباح واالئتامن اإلداري؛ )ب( املشاكل الص

والتنظيم؛ )د( االنخفاض )و( انخفاض الثقة واملعنويات والقوة املحفزة؛ )ز( انقطاع العمليات التنظيمية؛ 

 )ح( عدم الرضا عن العمل وما يرتتب عىل ذلك من إحباط. 

 بعنوان: Plowman (2005)دراسة 

Conflict Strategic Management and Public Relations  

 اإلدارة اإلسرتاتيجية للرصاعات والعالقات العامة"

 أُجريت هدفت هذه الدراسة للتعرف عىل اسرتاتيجيات إدارة الرصاع وعالقتها بالعالقات العامة وقد      

 ةلإلدار  مساهامً  تعترب عامالً  العامة العالقات أن ووجد األمريكية، املتحدة الواليات يف الدراسة

 وأن إيجايب، بشكلٍ  واملساومة، والتعاون والتجنب االحتواء النموذج هذه تضمن حيث اإلسرتاتيجية،

 بدوره وهذا املنظمة، مشاكل لحل والتخطيط االسرتاتيجي الخربة عىل اعتامداً  العليا لإلدارة أهمية هناك

 .والثقة املنطق عىل القائم املسيطر املرتاكمة والتحالف للخربة الطويل املدى عىل صلة له

 ما ةميز الدراسات السابقة:  0-0-6

وبعد أن تم الرجوع إىل الدراسات السابقة التي كان لها عالقة بالدراسة، الحظ الباحث أن الدراسة الحالية 

 متيزت الدراسة عن تلك الدراسات فيام ييل:

سة الرصاع التنظيمي وأثرها عىل أن أهم ما ةميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو محاولتها درا

إىل أية دراسة قامت بدراسة مستوى الرصاع التنظيمي،  -يف حدود علمه -أداء العاملني ومل يتوصل الباحث 

وأثر ذلك عىل مستوى أداء العاملني وخصوصا من األبعاد )رسعة األداء، دقة األداء، جودة األداء، حجم 

 األداء(.
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  الفصل الثالث

 اسةمنهجية الدر 
 

 مقدمة  6-7

تهدف هذه الدراسة الختبار أثر أساليب حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة النظر العاملون 

يف جامعات الخاصة يف إقليم الشامل يف األردن، سيتم تناول منهجية الدراسة التي تم إتباعها للوصول 

ع وعينة الدراسة واألداة املستخدمة للوصول أهداف الدراسة وتتمثل بتحديد الطريقة واإلجراءات ومجتم

 إىل البيانات الالزمة لإلجابة عىل أسئلة الدراسة.

 تصميم الدراسة 6-0

تم استخدام املنهج الوصفي والتحلييل، بأسلوبه النظري وامليداين، حيث قام الباحث باستخدام وسائل 

دارية املتعلقة مبوضوع أساليب حل الرصاع جمع البيانات األولية من املصادر القانونية من األدبيات اإل 

التنظيمي يف أداء العاملني يف الجامعات الخاصة يف إقليم الشامل يف األردن، إضافة إىل الدراسات السابقة 

املتعلقة مبوضوع الدراسة، واستخدم الباحث األسلوب امليداين لجمع البيانات من املصادر األولية من 

 هداف الدراسة، تم توزيعها عىل أفراد مجتمع الدراسة.خالل تطوير استبانة تخدم أ 

 طرق جمع البيانات 6-6

 اعتمدت هذه الدراسة عىل املصادر التالية للحصول عىل البيانات واملعلومات الالزمة إلعدادها:

، تاملصادر الثانوية: تتمثل بالرجوع إىل األدبيات املختلفة واستخدام املراجع واملصادر املتوفرة باملكتبا

وعىل الكتب ورسائل املاجستري والدكتوراه واملجالت العلميةـ ذات الصلة مبوضوع الدراسة بهدف بناء 

 اإلطار النظري ملوضوع الدراسة.
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املصادر األولية: وتتمثل بجمع املعلومات من مصادرها من خالل استبانة التي تم توزيعها عىل عينة 

( الستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات SPSSامج )الدراسة بهدف تحليلها إحصائياً بتطبيق برن

 املعيارية لإلجابة عىل أسئلة الدراسة.

وقام الباحث باستخدام وتصميم استبانة حسب ما تقتضيها متغرياتها، لجمع املعلومات بغرض الوصول إىل 

 ت السابقة ذات الصلةأهداف الدراسة واإلجابة عىل  أسئلتها، وذلك بالرجوع إىل األدب النظري والدراسا

 مبوضوع الدراسة.

 حيث اشتملت االستبانة عىل ثالثة أجزاء: 

الجزء األول: هدف هذا الجزء إىل معرفة البيانات الشخصية والوظيفية للمجيبني عىل أسئلة الدراسة 

 ومنها: الجنس، العمر، املستوى التعليمي، عدد سنوات الخدمة، املسمى الوظيفي.

ص للعبارات الخاصة باملتغري املستقل ألبعاد مجال الرصاع التنظيمي، وفيام ييل عرض الجزء الثاين: وخص

 تفصييل لها:

 ( فقرات.0البعد األول: التعاون ويتضمن )

 ( فقرات.0البعد الثاين: الهيمنة، ويتضمن )

 ( فقرات.0البعد الثالث: التجنب، ويتضمن )

 .( فقرات0البعد الرابع: القوة والسيطرة، ويتضمن )

 ( فقرات.0البعد الخامس: االسرتضاء، ويتضمن )

الجزء الثالث: وخصص للعبارات الخاصة باملتغري التابع ألبعاد مجال أداء العاملني، وفيام ييل عرض 

 تفصييل لها:
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 ( فقرات.0البعد األول: رسعة األداء ويتضمن )

 ( فقرات.0البعد الثاين: دقة األداء، ويتضمن )

 ( فقرات.0ألداء، ويتضمن )البعد الثالث: جودة ا

 ( فقرات0البعد الرابع: حجم األداء، ويتضمن )

 صدق أداة الدراسة 6-2

للتأكد من صدق أداة الدراسة تم عرضها عىل عدد من املحكمني من ذوي الخربة والكفاءة وامللحق رقم 

نات من حيث: ( يوضح أسامء املحكمني، وكان الغرض من ذلك الحكم عىل مدى صالحيتها لجمع البيا7)

درجة مناسبة الصياغة اللغوية، ومدى انتامء الفقرة للمجال، باإلضافة إىل حذف أو إضافة فقرات وإجراء 

التعديالت املناسبة، وبناء عىل إجامع غالبية املحكمني، تم تعديل االستبانة بناء عىل مالحظاتهم، وقد تم 

 ( سؤال. 20يث أصبحت )األخذ مبالحظات املحكمني، وتعديل فقرات االستبانة بح

 ثبات أداة الدراسة 6-0

( للتحقق من ثبات أداة الدراسة – Alpha Cronbache Intro Testتم استخدام اختبار كرونباخ ألفا )

( أبرز نتائج هذا 0)استبانة( بهدف التحقق من التجانس، أو االتساق الداخيل لها، ويظهر جدول رقم )

 االختبار.
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 (0جدول )

 )كرونباخ ألفا( ملتغريات منوذج الدراسة  نتائج اختبار

 معامل )كرونباخ ألفا( البعد  الرقم املجال 

 الرصاع التنظيمي

 0.86 التعاون 7

 0.79 الهيمنة  0

 0.88 التجنب 6

 0.66 القوة والسيطرة  2

 0.76 االسرتضاء 0

 0.91 الرصاع التنظيمي ككل  

 أداء العاملني 

 0.80 رسعة األداء 7

 0.81 دقة األداء 0

 0.90 جودة األداء 6

 0.83 حجم األداء  2

 2.30 أداء العاملني ككل

 2.32 األداة ككل
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( إن قيمة معامل ألفا لالستجابات عىل فقرات االستبانة كان أكرب من الحد املقبول 0يظهر الجدول رقم )

يعني توفر درجة كبرية من املصداقية يف  (، لالستبيان ككل، ويف كل املجاالت، وهذا%32ملعامل الثبات )

اإلجابات. جميع قيم معامالت كرونباخ الفا ملجاالت الدراسة كان مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق، حيث 

 (. 2.32أشارت الدراسات إىل أن معيار مقبول معامالت كرونباخ ألفا )

 تصحيح املقياس:  6-3

( فقرة حيث استخدم الباحث مقياس ليكرت للتدرج الخاميس 20تكونت االستبانة بصورتها النهائية من )

(، بدرجة 2(، بدرجة عالية)0بهدف قياس أراء أفراد عينة الدراسة، وتم إعطاء بدرجة عالية جدا)

(، وذلك بوضع إشارة )صح( إما اإلجابة التي تعكس درجة 7(، بدرجة قليلة )0(، بدرجة قليلة )6متوسطة)

امد عىل التصنيف التايل للحكم عىل املتوسطات الحسابية بالتدرج الخاميس، وذلك موافقتكم، كام تم االعت

 (: 0272بهدف تحليل وتفسري فقرات أداة الدراسة كالتايل )سيكاران، 

 تم تحديد عمق االختالف بني املستجوبني طبقا للمقياس املئوي التايل: 

 دد املستوياتالحد األدىن للبديل/ ع –طول الفئة= الحد األعىل للبديل 

 0.66= 7+7.66= 6/  7-0طول الفئة =

 يعكس درجة موافقة منخفضة. 0.66-7املتوسط الحسايب الذي ترتاوح قيمته بني  –أ 

 يعكس درجة موافقة متوسطة. 6.33-0.62املتوسط الحسايب الذي ترتاوح قيمته بني  -ب

 وافقة مرتفعة.يعكس درجة م 0-6.31املتوسط الحسايب الذي ترتاوح قيمته بني  -ج 
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 الصدق العاميل لألداة 6-1

( بطريقة املكونات األساسية Factor Analysisتم ذلك من خالل تطبيق أسلوب التحليل العاميل ) 

(Principal Comment عىل إجابات أفراد العينة عن فقرات مجال حل الرصاع التنظيمي، حيث تم )

وامل املستخرجة من املجال، وكذلك قيم الشيوع ( لكل عامل من العLoadingsحساب قيم التشبعات )

( نتائج التحليل 6( ويوضح الجدول رقم )Varimax( بعد تدورهام بطريقة )Communalitiesلها )

 العاميل ملجال حل الرصاع التنظيمي.

 (6جدول رقم )

ع لها ( لكل عامل من العوامل املستخرجة من املجال، وكذلك قيم الشيو Loadingsقيم التشبعات )

(Communalities( بعد تدورهام بطريقة )Varimax) 

 البعد الثاين: الهيمنة البعد األول : التعاون

 ( وقيمة اختبار % 36.266نسبة التباين املفرس )

(K.M.O=0.85( بداللة إحصائية )2.22) 

 ( وقيمة اختبار % 12.663نسبة التباين املفرس )

(K.M.O=0.74( بداللة إحصائية )2.22) 

 رقم الفقرة
 التشبعات 

(Loadings) 
 رقم الفقرة قيم الشيوع

 التشبعات 

(Loadings) 
 قيم الشيوع

7 0.50 0.70 7 0.43 0.53 

0 0.71 0.84 0 0.78 0.88 

6 0.74 0.86 6 0.80 0.89 

2 0.68 0.82 2 0.73 0.86 

0 0.58 0.76 0 0.78 0.85 

  



48 
 

 سيطرةالبعد الرابع: القوة وال البعد الثالث التجنب

 ( وقيمة اختبار % 32.023نسبة التباين املفرس )

(K.M.O=0.87 ( بداللة إحصائية )2.22) 

( وقيمة اختبار    % 26.302نسبة التباين املفرس )

(K.M.O=0.71( بداللة إحصائية )2.22) 

 رقم الفقرة
 التشبعات 

(Loadings) 
 رقم الفقرة قيم الشيوع

 التشبعات 

(Loadings) 
 قيم الشيوع

7 0.74 0.86 1 0.37 0.61 

2 0.77 0.88 2 0.64 0.80 

3 0.68 0.82 3 0.54 0.73 

4 0.58 0.76 4 0.47 0.68 

5 0.66 0.81 5 0.18 0.42 

 البعد الخامس: االسرتضاء

( وقيمة اختبار    % 02.037نسبة التباين املفرس ) 

(K.M.O=0.71 ( بداللة إحصائية )2.22) 

 رقم الفقرة
 ت التشبعا

(Loadings) 
    قيم الشيوع

1 0.53 0.73    

2 0.49 0.70    

3 0.48 0.70    
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4 0.50 0.71    

5 0.53 0.73    

 

( أن جميع قيم الشيوع والتشبعات لجميع العوامل املستخرجة عالية، حيث 6يظهر من الجدول رقم )

 (.K.M.Oأظهرت النتائج وجود داللة إحصائية الختبار )

 وعينتها مع الدراسةمجت 6-2

يتكون مجتمع الدراسة من العاملني يف الجامعات الخاصة يف إقليم الشامل يف األردن، وهي )جامعة 

 جدارا، جامعة إربد األهلية، جامعة جرش األهلية، جامعة عجلون الوطنية، جامعة فيالدفيا الخاصة(.
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 (2جدول رقم )

 الشخصية توزيع األفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغريات  

 التكرار الفئات املتغري
 النسبة املئوية

% 

 الجنس

 35.6 53 ذكر 

 64.4 96 أنثى 

 100 149 املجموع 

 العمر

 40.3 60 سنة فأقل62

 34.2 51 سنة 67-22

 19.5 29 سنة 27-02

 4.7 7 سنة07-32

 1.3 2 سنة فأكرث32

 100 149 املجموع 

املستوى 

 التعليمي

 30.9 46 و اقلدبلوم كلية أ 

 52.3 78 بكالوريوس

 12.8 19 ماجستري

 4.0 6 دكتوراه 

 100 149 املجموع 
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عدد سنوات 

 الخربة

 34.2 51 سنوات فأقل  0

 33.6 50 سنوات3-72

 32.2 48 سنة فأكرث77

 100 149 املجموع 

 املسمى الوظيفي

 2.7 4 عضو هيئة التدريس

 12.1 18 رئيس قسم 

 6 9 مرشف 

 62.4 93 إداري

 16.8 25 مدير

 100 149 املجموع 

 

 ( ما ييل: 2يتضح من خالل تحليل النتائج املوضحة يف الجدول رقم )

 أوالً: جنس النوعي: 

(، بينام %60.3( بنسبة مئوية )06( أن عدد الذكور يف العينة )2تشري البيانات الواردة يف الجدول رقم )

 (.32.2بة مئوية )( بنس33بلغ عدد اإلناث )

 ثانياً: العمر

سنة فأكرث( أي ما  62( من املبحوثني كانت أعامرهم )32( أن )2تشري البيانات الوارد يف الجدول رقم )

سنة 32( من العينة أي األكرث تكراراً، بينام بلغ عدد املبحوثني من تراوحت أعامرهم )%22.6نسبته )

 ألقل تكراراً. ( أي ا%7.6( فرداً وبنسبة بلغت )0فأكرث()
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 ثالثاً: املستوى التعليمي: 

( من املبحوثني يحملون درجة )بكالوريوس( أي ما 12( أن )2تشري البيانات الواردة يف الجدول رقم )

( أفراد 3( من العينة أي األكرث تكراراً، بينام بلغ عدد املبحوثني من حملة درجة )دكتوراه()%00.6نسبته )

 قل تكراراً.   (أي األ %2.2وبنسبة بلغت )

 رابعاً: عدد سنوات الخربة:

 0( من املبحوثني ةمتلكون خربة )%62.0( إىل أن ما نسبته )2تشري البيانات الواردة يف الجدول رقم )

 (.%60.0سنة فأكرث( فقد بلغت )77سنوات فأقل( أي األكرث تكراراً، أما نسبة من لديهم خربة )

 خامساً: املسمى الوظيفي: 

( من املبحوثني يشغلون مراكز )إدارية( أي ما نسبته  36( أن )2ات الواردة يف الجدول رقم )تشري البيان

( من العينة أي األكرث تكراراً، بينام بلغ عدد املبحوثني من الذين يشغلون املسمى الوظيفي )عضو 30.2%)

 (أي األقل تكراراً.   %0.1( أفراد وبنسبة بلغت )2هيئة التدريس()
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 عاينة والتحليل وحدة امل 6-3

 (0جدول رقم )

 يبني االستبانات املوزعة والخاضعة للتحليل  

 النسبة العدد التوضيح الرقم

 %722 722 عدد االستبانات املوزعة  7

 %23 732 عدد االستبانات املسرتدة  0

 %3 77 عدد االستبانات الغري صالحة للتحليل  6

 %26 723 عدد االستبانات الخاضعة للتحليل  2

 

( موظف وموظفة من الجامعات الخاصة األردنية  يف إقليم الشامل، وتم 722تكونت وحدة املعاينة من )

( استبانة تبني أنها غري صالحة 77( واستبعاد )%23( استبانة صالحة، وبنسبة اسرتداد)732اسرتداد )

اإلجابة  ، واستخدام نفسللتحليل اإلحصايئ، حيث مل يجب املستجيبني عىل كثري من فقرات االستبانة

 ( استبانة.723ملعظم أسئلة الدراسة، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للتحليل )

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 6-72

ولتحقيق أغراض الدراسة والتحقق من فرضياتها فقد قام الباحث باالستعانة باألساليب اإلحصايئ يف تحليل 

ن خالل الدراسة امليدانية، وذلك بإدخالها يف الحاسوب ضمن برنامج الحزمة البيانات التي تم جمعها م

(، حيث استخدام الباحث أساليب اإلحصاء الوصف SPSSاإلحصائية للعلوم االجتامعية واالقتصادية )

خصائص املستجيبني باستخدام التكرارات والنسب املئوية، كام استخدم مجموعة من أساليب اإلحصاء 

 الختبار فرضيات الدراسة وبالتحديد فقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:االستداليل 
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 معادلة كرونباخ ألفا: للتحقق من ثبات أداة الدراسة وثبات تطبيقها.

-One-Sample Kolmogorovاختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة، وذلك باستخدام اختبار )

Smirnov Test.) 

: واختبار التباين املسموح Variance Inflation Factor( VIFضخم التباين )اختبار معامل ت

(Tolerance.للتأكد من عدم وجود ارتباط عال بني املتغريات املستقلة ) 

 التكرارات والنسب املئوية: للتعرف عىل توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغريات الشخصية.

 : للتعرف عىل مستوى حل الرصاع وأداء العاملنياملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 معادلة االنحدار املتعدد: للتعرف عىل أثر املتغريات عىل املتغري التابع.
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  الفصل الرابع

 عــرض النتــــائــج
 

 مقدمة 2-7

يهدف هذا الفصل للدراسة الحالية إىل قياس أثر أساليب حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني يف 

عات الخاصة األردنية يف إقليم الشامل؛ حيث سيتم يف هذا الفصل عرض وتحليل للبيانات التي الجام

تجمع لدى الباحث من خالل اإلستبانة التي تم توزيعها عىل األفراد املبحوثني من أجل تحقيق األهداف 

 فقرات التي تسعى إليها هذه الدراسة، ويشتمل هذا الفصل عىل تحليل إجابات هؤالء األفراد عىل

اإلستبانة املتعلقة بكل بُعد من أبعاد املتغري املستقل، وإجاباتهم كذلك عىل الفقرات املتعلقة باملتغري 

التابع يف محاولة للتعرف عىل مستوى أساليب حل الرصاع ومستوى أداء العاملني، وسيتم يف هذا الفصل 

التعرف عىل أثر أساليب حل الرصاع كذلك اختبار مدى صحة الفرضيات التي وردت يف الدراسة لغايات 

 التنظيمي عىل أداء العاملني.

النتائج املتعلقة باملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن بأبعاد مجال أساليب حل  2-0

 الرصاع التنظيمي.

 بتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال أسالي

 ( يوضح ذلك.3حل الرصاع التنظيمي واملجال ككل، جدول رقم )
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 (3جدول )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال "أساليب حل الرصاع 

 التنظيمي" مرتبة تنازلياً 

 درجة التقييم املتوسط الحسايب املجال  الرقم ةالرتب

 توسطةم 3.1857 التعاون 7 7

 متوسطة 3.2282 القوة والسيطرة 2 0

 متوسطة 3.1933 االسرتضاء 0 6

 متوسطة 2.99 التجنب 6 2

 متوسطة 2.87652 الهيمنة 0 0

 متوسطة 3.0947 مجال الرصاع التنظيمي  ككل 

 

( أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال حل الرصاع التنظيمي 3يبني رقم )

( بدرجة تقييم متوسطة للجميع أبعاد املجال، جاء يف املرتبة األول بعد 6.00- 2.8765اوحت بني )تر 

(، ويف املرتبة الثانية جاء بعد "االسرتضاء" مبتوسط حسايب 6.00"القوة والسيطرة" مبتوسط حسايب )

 (، وجاء يف املرتبة الثالثة بعد "التعاون" مبتوسط حسايب 6.73)

(، وجاء يف املرتبة الخامسة وأخرية 0.33تبة الرابعة جاء بعد "التجنب" مبتوسط حسايب )(، ويف املر 6.72)

( بدرجة 6.23(، وبلغ املتوسط الحسايب ملجال الرصاع التنظيمي)0.22بعد "الهيمنة" مبتوسط حسايب )

 تقييم متوسطة.
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ام ت الخاصة فقد قوليك يتم إعطاء صورة مفصلة عن مستوى أساليب حل الرصاع التنظيمي يف الجامعا

الباحث باستخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملدى موافقة األفراد املبحوثني عىل كل بُعد 

من األبعاد املتعلقة مبستوى أساليب حل املشكالت يف الجامعات األردنية يف الجامعات املبحوثة، حيث 

 يف الجزء التايل.كانت النتائج كام هي موضحة يف الجداول املوجودة 

 الُبعد األول: التعاون.

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة  بُبعد "التعاون " مرتبة تنازليا  (1جدول )

 حسب املتوسطات الحسابية

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

ريس فكره إننا جميعاً رشكاء يف تشجيع اإلدارة عىل تك 7 7

 العمل اإلداري.
 متوسطة 78178. 3.2708

تشجيع اإلدارة العاملني لديها عىل الفهم الصحيح  6 0

 ملشكالت العمل قبل البدء يف حلها.
 متوسطة 1.20402 3.2081

تسعى اإلدارة باستمرار للحصول عىل مساعدة  0 6

 ههاتواج العاملني  يف إيجاد الحلول للمشكالت التي
 متوسطة 1.15024 3.2483

تتبادل اإلدارة املعلومات مع العاملني لديها لحل  2 2

 املشكالت.
 متوسطة 1.17435 3.1812

يتعاون جميع العاملني يف إيجاد حلول للمشكالت  0 0

 التي تحصل إثناء العمل.
 متوسطة 1.11785 3.0201

 متوسطة 3.18573 بعد "التعاون" ككل
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( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد "التعاون" حيث تراوحت 1رقم ) يبني الجدول

( والتي تنص عىل" تشجيع اإلدارة 7(، حيث جاءت الفقرة رقم )6.01-6.20املتوسطات الحسابية ما بني )

( 6.01لغ ) بعىل تكريس فكره إننا جميعاً رشكاء يف العمل اإلداري " يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب

( ونصها "يتعاون 0(، بينام جاءت الفقرة رقم )2.1271وبدرجة تقييم متوسطة وانحراف معياري بلغ )

جميع العاملني يف إيجاد حلول للمشكالت التي تحصل إثناء العمل" باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ 

ط الحسايب لبعد" التعاون" (، وبلغ املتوس7.70( وبدرجة متوسطة وانحراف معياري بلغ )6.20)

 ( وبدرجة تقييم متوسطة.6.720ككل)

 الُبعد الثاين: الهيمنة.

 (2جدول )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة ببعد "الهيمنة "مرتبة تنازليا حسب 

 املتوسطات الحسابية

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

جة در 

 التقييم

ترتاجع اإلدارة يف بعض األحيان  عن قرارات تم  7 7

 اتخاذها
 متوسطة 1.04571 3.4027

تتخذ اإلدارة قراراتها بحل املشكالت دون الرجوع  0 0

 للعاملني فيها.
2.8255 1.14332 

 متوسطة

تجامل اإلدارة أطراف الرصاع يف اهتامماتهم املتعلقة  0 6

 بالرصاع
2.4564 1.20519 

 متوسطة
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تضحي اإلدارة برغباتها يف سبيل تحقيق  رغبات  6 2

 العاملني فيها 
2.3289 1.14752 

 منخفضة

 متوسطة 1.22667 3.3691 تتنازل اإلدارة غالبا لصالح اقرتاحات العاملني لديها 2 0

 متوسطة 2.8765 بعد "الهيمنة" ككل

 

ت املعيارية لفقرات بعد "الهيمنة" حيث تراوحت ( املتوسطات الحسابية واالنحرافا2يبني الجدول رقم )

( والتي تنص عىل" ترتاجع اإلدارة 7(، حيث جاءت الفقرة رقم )6.22- 0.60املتوسطات الحسابية ما بني )

( وبدرجة تقييم 6.22يف بعض األحيان عن قرارات تم اتخاذها " يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )

( ونصها " تضحي اإلدارة برغباتها يف 6(، بينام جاءت الفقرة رقم )7.20غ )متوسطة وانحراف معياري بل

( وبدرجة منخفضة 0.66سبيل تحقيق  رغبات العاملني فيها " باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )

( وبدرجة تقييم 0.22(، وبلغ املتوسط الحسايب لبعد" الهيمنة" ككل)7.70وانحراف معياري بلغ )

 .متوسطة

 بعد الثالث: التجنبال 
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 (3جدول )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة  ببعد "التجنب" مرتبة تنازليا حسب 

 املتوسطات الحسابية

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

 تعمل اإلدارة عىل تخفيف مشاعر الغضب والتوتر لدى 6 7

 أطراف الرصاع.
 متوسطة 1.15 3.07

تعتمد اإلدارة عىل التفاوض القائم عىل التنازالت بني  0 0

 أطراف الرصاع يف عالج الرصاع.
3.03 1.07 

 متوسطة

تحاول اإلدارة أن تجد حالً وسطاً يريض جميع أطراف  7 6

 الرصاع.
3.02 1.16 

 متوسطة

املالية  تعمل اإلدارة عىل إظهار املكاسب والخسائر 2 2

 لألطراف  املتصارعة.
2.95 1.16 

 متوسطة

تضع اإلدارة خططاً ملعالجة الرصاعات التي قد تحدث  0 0

 إثناء العمل. 
2.89 1.23 

 متوسطة

 متوسطة 2.99 بعد "التجنب" ككل
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( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد "التجنب" حيث تراوحت 3يبني الجدول رقم )

( والتي تنص عىل" تعمل اإلدارة 6(، حيث جاءت الفقرة رقم )6.21- 0.23توسطات الحسابية ما بني )امل

( 6.21عىل تخفيف مشاعر الغضب والتوتر لدى أطراف الرصاع" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )

نصها تضع اإلدارة ( و 0(، بينام جاءت الفقرة رقم )7.70)وبدرجة تقييم متوسطة وانحراف معياري بلغ 

( 0.23خططاً ملعالجة الرصاعات التي قد تحدث إثناء العمل " باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )

( 0.33(، وبلغ املتوسط الحسايب لبعد" التجنب" ككل)7.06وبدرجة متوسطة وانحراف معياري بلغ )

 .وبدرجة تقييم متوسطة
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 البعد الرابع: القوة والسيطرة

 (72جدول )

ملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة  ببعد "القوة والسيطرة "مرتبة تنازليا ا

 حسب املتوسطات الحسابية

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

تستخدم اإلدارة الضغط عىل أطراف النزاع  7 7

 .األطراف لقبول الحل الذي يحقق رضا جميع
 متوسطة 99932. 3.3087

تنهي اإلدارة الرصاع بأوامر وتعليامت ال  2 0

 تسمح مبناقشتها.
 متوسطة 1.04891 3.0336

تساهم األنظمة والتعليامت يف تخفيض  0 0

 فرص حدوث الرصاعات بني العاملني.
 متوسطة 99586. 3.2349

متيل اإلدارة إىل فرض الحلول الكفيلة بحل  6 2

ات بقوة القانون والسيطرة عىل الرصاع

 املواقف.

 متوسطة 1.13352 3.2819

تستخدم اإلدارة  العقاب القانوين حتى  0 0

يرتاجع أطراف الرصاع عن مواقفهم املتشددة 

 بشأن موضوع الرصاع.

 متوسطة 1.19164 3.2819

 متوسطة 3.2282 بعد "القوة والسيطرة" ككل
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لحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد "القوة والسيطرة" حيث ( املتوسطات ا72يبني الجدول رقم )

( التي تنص عىل " 7(، حيث جاءت الفقرة رقم )6.67- 6.26تراوحت املتوسطات الحسابية ما بني )

تستخدم اإلدارة الضغط عىل أطراف النزاع لقبول الحل الذي يحقق رضا جميع األطراف " يف املرتبة األوىل 

(، بينام جاءت الفقرة 7.22( وبدرجة تقييم متوسطة وانحراف معياري بلغ )6.67 بلغ )ومبتوسط حسايب

( ونصها" تنهي اإلدارة الرصاع بأوامر وتعليامت ال تسمح مبناقشتها " باملرتبة األخرية ومبتوسط 2رقم )

د" القوة (، وبلغ املتوسط الحسايب لبع7.20( وبدرجة متوسطة وانحراف معياري بلغ )6.26حسايب بلغ )

 .( وبدرجة تقييم متوسطة6.06والسيطرة" ككل )

 البعد الخامس: االسرتضاء
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 (77جدول )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة  ببعد "االسرتضاء" مرتبة تنازليا حسب 

 املتوسطات الحسابية

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

جة در 

 التقييم

 متوسطة 1.17323 3.2752 تحاول اإلدارة التقليل من وجهات النظر املعارضة لها  0 7

تتجنب اإلدارة اتخاذ مواقف من شأنها ان تخلق نزاعا مع  7 0

 اآلخرين 
3.3691 1.04848 

 متوسطة

تتجنب اإلدارة الرصاع عندما تكون درجة االستفادة منه  2 6

 ضعيفة
3.1007 1.17257 

 وسطةمت

 متوسطة 1.12746 3.1611 تفضل اإلدارة تجاهل الرصاع القائم يف املؤسسة 6 2

تلجأ اإلدارة اسرتضاء املتصارعني مبا يحقق العدالة بني  0 0

 الجميع.
 متوسطة 1.22600 3.0604

 متوسطة 3.1933 بعد "االسرتضاء" ككل
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عيارية لفقرات بعد "االسرتضاء" حيث ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات امل77يبني الجدول رقم )

( التي تنص عىل " تحاول 0(، حيث جاءت الفقرة رقم )6.01- 6.23تراوحت املتوسطات الحسابية ما بني )

( وبدرجة 6.01اإلدارة التقليل من وجهات النظر املعارضة لها " يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )

( ونصها" تلجأ اإلدارة اسرتضاء 0(، بينام جاءت الفقرة رقم )7.71تقييم متوسطة وانحراف معياري بلغ )

( وبدرجة متوسطة 6.23املتصارعني مبا يحقق العدالة بني الجميع " باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )

( وبدرجة تقييم 6.73(، وبلغ املتوسط الحسايب لبعد" االسرتضاء" ككل )7.00وانحراف معياري بلغ )

 .متوسطة

النتائج املتعلقة باملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن بأبعاد مجال أداء  2-6

 العاملني.

تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة عن أبعاد مجال أداء 

 ( يوضح ذلك.70العاملني، جدول رقم )
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 (70جدول )

ملعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال "أداء العاملني" مرتبة املتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 تنازليا

 درجة التقييم املتوسط الحسايب املجال الرقم الرتبة

 متوسطة 3.55 رسعة األداء 7 7

 متوسطة 3.54 حجم األداء 2 0

 متوسطة 3.26 جودة األداء 6 6

 متوسطة 2.88 دقة األداء 0 2

 متوسطة 3.31 ككل  مجال أداء العاملني

 

( أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال أداء العاملني 70يبني الجدول رقم )

( بدرجة تقييم متوسطة للجميع أبعاد املجال، جاء يف املرتبة األول بعد "رسعة 6.00- 2.88تراوحت بني )

(، وجاء يف 6.02جاء بعد "حجم األداء" مبتوسط حسايب )(، ويف املرتبة الثانية 6.00األداء" مبتوسط حسايب )

 املرتبة الثالثة بعد "جودة األداء" مبتوسط حسايب 

(، وبلغ املتوسط الحسايب 0.22(، ويف املرتبة الرابعة وأخرية جاء بعد "دقة األداء" مبتوسط حسايب )6.03)

 ( بدرجة تقييم متوسطة.6.67لبعد أداء العاملني)

صورة مفصلة عن مستوى أساليب أداء العاملني يف الجامعات الخاصة فقد قام الباحث وليك يتم إعطاء 

باستخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملدى موافقة األفراد املبحوثني عىل كل بُعد من 

نت النتائج كااألبعاد املتعلقة مبستوى أداء العاملني يف الجامعات األردنية يف الجامعات املبحوثة، حيث 

 كام هي موضحة يف الجداول املوجودة يف الجزء التايل.

  



67 
 

 الُبعد األول: رسعة األداء.

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة  ببعد "رسعة األداء" مرتبة  (76جدول )

 تنازليا حسب املتوسطات الحسابية

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

راف االنح

 املعياري

درجة 

 التقييم

ةمتلك العاملون القدرة عىل تنفيذ أعاملهم  0 7

بالوقت املحدد لهم وحسب األولويات 

 الرضورية.

 متوسطة 1.31881 3.3020

تعترب رسعة إنجاز األعامل أحد املعايري املهمة  2 0

 يف نظام تقييم األداء يف الجامعة.
 متوسطة 1.09287 3.5570

لون خالل أوقات الدوام عىل يحرص العام 0 6

تنظيم الوقت واستغالله يف إنجاز األعامل 

 املطلوبة.

 متوسطة 98997. 3.5369

تحض ثقافة ورؤية ورسالة الجامعة عىل  6 2

الرسعة يف إنجاز املهام حرصا عىل ثقتهم 

 ووقتهم. 

 متوسطة 1.12533 3.6107

يتوفر لدى العاملني االستعداد للعمل خارج  7 0

الدوام الرسمي إلكامل إنجاز األعامل أوقات 

 املطلوبة يف مواعيدها.

 متوسطة 1.05030 3.7315

 متوسطة 3.55 بعد "رسعة األداء" ككل
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(  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد "رسعة األداء" حيث 76يبني الجدول رقم )

( والتي تنص عىل" ةمتلك 0ث جاءت الفقرة رقم )(، حي6.16-6.62تراوحت املتوسطات الحسابية ما بني )

العاملون القدرة عىل تنفيذ أعاملهم بالوقت املحدد لهم وحسب األولويات الرضورية " يف املرتبة األوىل 

(، بينام جاءت الفقرة 7.67( وبدرجة تقييم متوسطة وانحراف معياري بلغ )6.62ومبتوسط حسايب بلغ )

لعاملني االستعداد للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي إلكامل إنجاز األعامل ( ونصها " يتوفر لدى ا7رقم )

( وبدرجة متوسطة وانحراف معياري 6.16املطلوبة يف مواعيدها." باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )

 بلغ 

عىل  ( وبدرجة تقييم متوسطة، ويدل ذلك6.00(، وبلغ املتوسط الحسايب لبعد" رسعة األداء" ككل)7.20)

 أن هناك إجامع وعدم تشتت باإلجابات الن قيمة االنحراف معياري أقل من واحد صحيح.

 الُبعد الثاين: دقة األداء.
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املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة  ببعد "دقة األداء" مرتبة تنازليا  (72جدول )

 حسب املتوسطات الحسابية

 الفقرة الرقم ةالرتب
ملتوسط ا

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

ينجز العاملون املهام الوظيفية طبقا ملعايري  0 7

 الجودة املطلوبة.
 متوسطة 1.43459 2.2886

تحرص إدارة الجامعة  باستمرار عىل تقليل  0 0

نسبة األخطاء البرشية يف كل ما يتعلق 

 مبخرجات أعاملها.  

3.3624 1.08562 

 متوسطة

تهتم إدارة الجامعة لتوفري بيئة عمل مادية  2 6

ومعنوية للعاملني حرصاً عىل التقليل من 

 أخطائهم

2.6779 1.15237 

 متوسطة

تسعى إدارة الجامعة  لتوفري بيئة عمل  6 2

مادية ومعنوية للعاملني حرصاً عىل التقليل 

 من أخطائهم.

2.8389 1.39045 

 متوسطة

اً للمكافآت توفر الجامعة  نظاما خاص 7 0

لتشجيع العاملني عىل الدقة والرسعة يف 

 إنجاز األعامل.

3.2148 1.29742 

 متوسطة

 متوسطة 2.88 بعد "دقة األداء" ككل
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( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد "دقة األداء" حيث 72يبني الجدول رقم )

( والتي تنص عىل"  0، حيث جاءت الفقرة رقم )(6.31-0.03تراوحت املتوسطات الحسابية ما بني )

تحرص إدارة الجامعة  باستمرار عىل تقليل نسبة األخطاء البرشية يف كل ما يتعلق مبخرجات أعاملها" يف 

(، بينام 7.23( وبدرجة تقييم متوسطة وانحراف معياري بلغ )6.63املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )

" ينجز العاملون املهام الوظيفية طبقا ملعايري الجودة املطلوبة" باملرتبة ( ونصها 0جاءت الفقرة رقم )

(، وبلغ املتوسط 7.26( وبدرجة متوسطة وانحراف معياري بلغ )0.03األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )

( وبدرجة تقييم متوسطة،ويدل ذلك عىل أن هناك إجامع وعدم 0.22الحسايب لبعد" دقة األداء" ككل )

 جابات الن قيمة االنحراف معياري أقل من واحد صحيح.تشتت باإل 

 البعد الثالث: جودة األداء.

 (70الجدول رقم )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة  ببعد "جودة األداء" مرتبة تنازليا حسب 

 املتوسطات الحسابية

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 عياريامل

درجة 

 التقييم

 متوسطة 1.32594 3.4161 تحرص الجامعة عىل مراقبة تكلفة توليد الخدمات  0 7

 متوسطة 1.30731 3.0201 تتبنى الجامعة نظام جودة األداء والتحسني املستمر 7 0

لدى الجامعة سياسة وإجراءات يف دليل شامل لنظام  2 6

 الجودة
3.1275 1.23731 

 متوسطة

م الجامعة بخطط واضحة للعمل من اجل الحصول تلتز  6 2

 عىل جوائز الجودة والتميز
3.2349 1.25950 

 متوسطة
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تشجع الجامعة العاملني فيها عىل ابتكار املبادرات  0 0

 لالرتقاء بالخدمات 
3.5101 1.30289 

 متوسطة

 متوسطة 3.26 بعد "جودة األداء" ككل

 

ية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد "جودة األداء" حيث ( املتوسطات الحساب70يبني الجدول رقم )

( والتي تنص عىل " تشجع 0(، حيث جاءت الفقرة رقم )6.07-6.20تراوحت املتوسطات الحسابية ما بني )

الجامعة العاملني فيها عىل ابتكار املبادرات لالرتقاء بالخدمات " يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ 

( ونصها " تتبنى 7(، بينام جاءت الفقرة رقم )7.62ة تقييم متوسطة وانحراف معياري بلغ )( وبدرج6.07)

( وبدرجة 6.20الجامعة نظام جودة األداء والتحسني املستمر" باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )

( وبدرجة 6.03(، وبلغ املتوسط الحسايب لبعد" جودة األداء" ككل )7.67متوسطة وانحراف معياري بلغ )

 تقييم متوسطة.

 الُبعد الرابع: حجم األداء
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 (73جدول )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة  ببعد "حجم األداء" مرتبة تنازليا حسب 

 املتوسطات الحسابية

 

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد "حجم األداء" حيث 73 الجدول رقم )يبني

( والتي تنص عىل 0(، حيث جاءت الفقرة رقم )6.11-6.02تراوحت املتوسطات الحسابية ما بني )

ومبتوسط  ىل"تتناسب حجم األعامل املنجزة للعاملني مع مهاراتهم وخرباتهم يف الجامعة" يف املرتبة األو

 ( وبدرجة تقييم مرتفعة وانحراف معياري بلغ 6.11حسايب بلغ )

  

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

 مرتفعة 1.15127 3.2819 لون عىل إنجاز جميع املهام املطلوبة منهم كامً ونوعاً.يحرص العام 6 7

يتقبل العاملون القيام بأية أعامل إضافية يتم تكليفهم بها من  0 0

 قبل رؤسائهم يف الجامعة حسب مقتضيات العمل.
3.6711 1.00299 

 متوسطة

يف  وخرباتهمتتناسب حجم األعامل املنجزة للعاملني مع مهاراتهم  0 6

 الجامعة 
3.7718 .97344 

 متوسطة

تتناسب العمل املطلوبة من العاملني يف الجامعة مع خرباتهم  2 2

 وكفاءتهم 
3.4765 1.06912 

 متوسطة

 متوسطة 1.10052 3.4966 تتناسب كمية العمل املطلوبة يف الجامعة وقدرات العاملني. 7 0

 متوسطة 3.54 بعد "حجم األداء" ككل
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( ونصها " يحرص العاملون عىل إنجاز جميع املهام املطلوبة منهم كامً 6(، بينام جاءت الفقرة رقم )2.31)

( وبدرجة تقييم  متوسطة وانحراف معياري بلغ 6.02ونوعاً." باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )

 .( وبدرجة تقييم متوسطة6.02(، وبلغ املتوسط الحسايب لبعد" حجم األداء" ككل )7.70)

 النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة 2-2

H01( الفرضية الرئيسية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α≤ 0.05 ألساليب  حل )

 ملني.الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العا

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

H01( الفرضية الفرعية األوىل: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α≤ 0.05 ألسلوب )

 التعاون يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني.

H02 الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إ :( حصائية عند مستوى داللةα≤ 0.05 ألسلوب )

 الهيمنة يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني.

H03( الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α≤ 0.05 ألسلوب )

 ظر العاملني.التجنب يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة ن

H04( الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α≤ 0.05 ألسلوب )

 القوة والسيطرة يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني.

H05 الفرضية الفرعية الخامسة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :(α≤ 0.05 ألسلوب )

 االسرتضاء يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني.
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للتحقق من أثر كل بُعد من أبعاد أساليب حل الرصاع التنظيمي، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي 

لمتغريات ( ملعرفة إن كان هناك أثر ذو داللة إحصائية لMultiple Linear Regressionاملتعدد )

( الذي يتطلب التحقق من مالمئة البيانات الفرتاضات α≤ 0.05املستقلة عند مستوى الداللة اإلحصائية )

تحليل االنحدار الخطر املتعدد، من خالل إجراء بعض االختبارات القبلية)واختبار الطبيعية لكل متغري 

عدد موذج تحليل االنحدار الخطي املتمستقل وللمتغري التابع، واختبار القوة املعنوية والتفسريية لن

املستخدم( قبل البدء يف تطبيق االنحدار الخطي املتعدد الختبار الفرضيات الفرعية للدراسة، كام هو 

 موضح فيام ييل:

( ألبعاد املتغري املستقل )التعاون، الهيمنة، التجنب، القوة والسيطرة، Normalityالتحقق من الطبيعية )

املتغري التابع )رسعة األداء، دقة األداء، جودة األداء، حجم األداء( وتم ذلك من خالل  االسرتضاء( وأبعاد

 ( يبني ذلك.71( والجدول رقم )One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testاستخدم اختبار )
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( عىل أبعاد املتغري املستقل One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testاختبار )  (71الجدول رقم )

الهيمنة، التجنب، القوة والسيطرة، االسرتضاء( وأبعاد املتغري التابع )رسعة األداء، دقة األداء،  )التعاون،

 جودة األداء، حجم األداء(

 البعد املجال
-One-Sample Kolmogorovقيمة 

Smirnov Test 

الداللة 

 اإلحصائية

الرصاع 

 التنظيمي

 0.10 1.23 التعاون

 0.06 1.33 الهيمنة

 0.55 0.80 التجنب

 0.20 1.07 القوة والسيطرة

 0.10 1.23 االسرتضاء

أساليب الرصاع التنظيمي 

 ككل
0.81 0.54 

 أداء العاملني

 0.19 1.09 رسعة األداء

 0.41 0.89 دقة األداء

 0.10 1.23 جودة األداء

 0.15 1.14 حجم األداء

 0.84 0.62 أداء العاملني  ككل
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-One-Sample Kolmogorov( أن قيم الداللة اإلحصائية الختبار )71يظهر من الجدول رقم )

Smirnov Test( تدل عىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي )Normal Distribution وكذلك استناد )

( وتباين µ( وله وسط حسايب )62النظرية النزعة املركزية والتي تنص إذ كان حجم العينة أكرب من )

(σ
2

 ملعاينة للوسط الحسايب تقرتب من التوزيع الطبيعي.(، فإن توزيع ا

اختبار القوة املعنوية والتفسريية لنموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد املستخدم: وتم ذلك من خالل 

 ما ييل:

اختبار االرتباط الخطي: تم استخدام اختبار االرتباط الخطي بهدف التأكد من أنه ال يوجد ارتباط عال بني 

(، واختبار التباين املسموح به VIFات املستقلة، وذلك باالعتامد عىل اختبار معامل تضخم التباين )املتغري 

(Tolerance لكل متغري من املتغريات املستقلة، حيث يجب أن تكون املتغريات املستقلة للنموذج )

م تجاوز ن الرضوري عدمستقلة فيام بينها، وللتأكد من ذلك الغرض نستعني بهذا االختبار، مع العلم أنه م

(، وبحساب 2.20(، وقيمة اختبار التباين املسموح البد أن يكون من )72معامل تضخم التباين للقيمة )

( 72املعامالت السابقة لكل املتغريات املستقلة، كانت النتائج املتحصل عليها مدرجة يف الجدول رقم )

 كاآليت: 

 ين والتباين املسموح ملتغريات الدراسةختبار معامل تضخم التباا (72الجدول رقم )

 (VIFمعامل تضخم التباين ) (Toleranceالتباين املسموح ) الُبعد

 1.97 0.51 التعاون

 1.97 0.51 الهيمنة

 2.73 0.37 التجنب

 1.47 0.68 القوة والسيطرة

 2.02 0.50 االسرتضاء
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( لجميع املتغريات املستقلة أقل من VIF( أن قيم اختبار معامل تضخم التباين )72يظهر من الجدول )

(، بينام كانت قيمة اختبار معامل التباين املسموح به 0.16-7.21(، حيث تراوحت بني )72)

(Tolerance( لجميع املتغريات املستقلة أكرب من )وبالتايل 2.32-2.61( حيث تراوحت قيمة بني )2.20 ،)

 املتغريات املستقلة، وهذا يعزز إمكانية استخدامها جمعها ةمكن القول أنه ال توجد مشكلة ارتباط عايل بني

يف النموذج، وبُعد إدخال املتغريات املستقلة يف تحليل االنحدار الخطي املتعدد، التي تستخدم ملعرفة أي 

 من املتغريات املستقلة لها أثر دال إحصائيا عىل املتغري التابع، وكذلك معرفة النسبة املئوية لذلك األثر إن

 وجد.

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم تطبيق معادلة االنحدار املتعدد لدراسة أثر أساليب حل الرصاع 

 التنظيمي عىل أداء العاملني يف الجامعات األردنية الخاصة يف إقليم الشامل، وفيام ييل عرض النتائج.

 (73الجدول رقم )

 قيمة معامل التحديد ومعامل االرتباط

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .741a .549 .533 .53407 

 

( والذي يبني االرتباط بني املتغريات املستقلة 2.12( يبني قيمة معامل االرتباط املتعدد والبالغ )73جدول )

 واملتغري التابع ، كام يتضح من الجدول قيمة معامل التحديد والبالغة 

من التغريات يف املتغري التابع أداء العاملني تعود إىل أساليب حل الرصاع  %00حوايل ( إي إن 2.023)

التنظيمي، وبالتايل نرفض الفرضية الرئيسة التي تنص عىل انه ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ألساليب حل 

و داللة جود اثر ذالرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني، وقبول الفرضية البديلة بو 

 إحصائية ألساليب حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني.
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 (02الجدول رقم )

 تحليل التباين

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

 

 000b. 34.826 9.933 5 49.667 االنحدار

   285. 143 40.788 البواقي

    148 90.456 املجموع

 

( تحليل التباين اي تجزئة التباين إىل قسمني جزء مفرس من قبل االنحدار وقيمته 02يوضح الجدول )

(23.331.) 

(   ومعنويتها والتي تبني 40.788وجزء غري مفرس يعود إىل عوامل غرب املتغريات املستقلة وقيمته )

 .F وقيمة الـ  صالحية النموذج

  



79 
 

 (07الجدول رقم )

 االنحدار املتعدد لدراسة اثر إبعاد الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني نتائج تقدير منوذج

7 

( 024.( ومن خالل قيمة املعنوية لبعد التعاون )07نتائج الفرضية الفرعية األوىل: يتضح من الجدول ) 

( ألسلوب α≤ 0.05اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وبالتايل يتبني وجود  %0وهي اقل من 

التعاون عىل أداء العاملني، وبالتايل نرفض  الفرضية الفرعية األوىل: التي تنص عىل انه ال يوجد أثر ذو 

( ألسلوب التعاون يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )

نظر العاملني، وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى من وجهة 

 ( ألسلوب التعاون يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني.α≤ 0.05داللة )

  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

 026. 2.246  241. 542. (الثابت)

 024. 2.286 180. 067. 153. التعاون

 270. 1.108 087. 086. 096. الهيمنة

 007. 2.733 254. 076. 208. التجنب

القوة 

 والسيطرة
.160 .076 .143 2.108 .037 

 001. 3.346 267. 076. 255. االسرتضاء
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و( 01عد الهيمنة )( ومن خالل قيمة املعنوية لب07نتائج الفرضية الفرعية الثانية: يتضح من الجدول ) -0

( α≤ 0.05وبالتايل يتبني عدم وجود اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) %0وهي اكرب من 

ألسلوب الهيمنة عىل أداء العاملني، وبالتايل نقيل الفرضية الفرعية الثانية: التي تنص عىل انه ال يوجد أثر 

 ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(α≤ 0.05 ألسلو ) ب الهيمنة يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني، ورفض

( ألسلوب α≤ 0.05الفرضية البديلة التي تنص عىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 الهيمنة يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني.

( ومن خالل قيمة املعنوية لبعد التجنب 07ة الثالثة: يتضح من الجدول )نتائج الفرضية الفرعي -6

( α≤ 0.05وبالتايل يتبني وجود اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) %0( وهي اقل من 2.221)

 رألسلوب التجنب عىل أداء العاملني، وبالتايل نرفض الفرضية الفرعية الثالثة: التي تنص عىل انه ال يوجد أث

 ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(α≤ 0.05 ألسلوب التجنب يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني، وقبول )

( ألسلوب α≤ 0.05الفرضية البديلة التي تنص عىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 ملني من وجهة نظر العاملني.التجنب يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العا

( ومن خالل قيمة املعنوية لبعد القوة 07نتائج الفرضية الفرعية الرابعة: يتضح من الجدول ) -2

وبالتايل يتبني  وجود اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  %0( وهي اقل من 2.261والسيطرة )

(α≤ 0.05،ألسلوب القوة والسيطرة عىل أداء العاملني )  وبالتايل نرفض  الفرضية الفرعية الرابعة: التي

( ألسلوب القوة والسيطرة يف α≤ 0.05تنص عىل انه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني، وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل 

( ألسلوب القوة والسيطرة يف حل الرصاع α≤ 0.05عند مستوى داللة ) وجود أثر ذو داللة إحصائية

 التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر العاملني.
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( ومن خالل قيمة املعنوية لبعد االسرتضاء 07نتائج الفرضية الفرعية الخامسة: يتضح من الجدول ) -0

( α≤ 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )وبالتايل يتبني  وجود اثر ذو دال %0( وهي اقل من 2.2227)

ألسلوب االسرتضاء عىل أداء العاملني ،وبالتايل نرفض  الفرضية الفرعية الخامسة: التي تنص عىل انه ال 

( ألسلوب االسرتضاء ي حل الرصاع التنظيمي يف α≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

عاملني، وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل وجود أثر ذو داللة إحصائية أداء العاملني من وجهة نظر ال

( ألسلوب االسرتضاء يف حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني من وجهة نظر α≤ 0.05عند مستوى داللة )

 العاملني.
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  الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات 
 

لقة بالدراسة الحالية والتي هدفت للتعرف عىل أثر أساليب يشتمل هذا الفصل عىل مناقشة النتائج املتع

حل الرصاع التنظيمي عىل أداء العاملني يف الجامعات الخاصة األردنية، وسيتم يف هذا الفصل كذلك اختبار 

مدى صحة الفرضيات التي وردت يف هذه الدراسة لغايات التعرف عىل أثر حل أساليب حل الرصاع 

 املني يف الجامعات الخاصة األردنية.التنظيمي عىل أداء الع

 

 مناقشة النتائج املتعلقة بأبعاد مجال أساليب حل الرصاع التنظيمي: 0-7

أظهرت النتائج أن هناك مستوى متوسط من أساليب حل الرصاع التنظيمي يف الجامعات الخاصة 

سطة إىل أن إدارة األردنية، ويعزى السبب يف حصول بعد التعاون عىل املرتبة األوىل وبدرجة متو

الجامعات القدرة عىل تعزيز روح التعاون بني العاملني بها، وأنها عىل اطالع ومعرفة باملفاهيم 

واملصطلحات الحديثة كالشفافية، لذا تتعامل مع العاملني بها بشفافية ووضوح، وأن اإلدارة تثق بقدرات 

اد الخطط للمساقات التعليمية يف كل قسم، العاملني، وكذلك التشاور معهم يف كثري من أمور العمل كإعد

وتوزيع املساقات  واملهام، ومشاركة العاملني يف صنع القرار.  كام تعزى هذه النتيجة إىل اهتامم الجامعات 

الرسمية بتدريب العاملني، ووضع خطط وبرامج تدريبية لهم، ركزت فيها عىل احرتام  واألخذ بآرائهم 

ة. مام يعكس االتجاهات الحديثة يف اإلدارة الرتبوية بشكل عام والتي وتشجيعهم عىل تحمل املسؤولي

تدعو إىل إدارة دةمقراطية للجامعات بعيدا عن الدور اإلداري الروتيني لإلدارة، مام يجعل من اإلدارة 

 يف قائدة تحرتم مشاعر العاملني بها وتقدر جهودهم وتوفر لهم املناخ املريح املبني عىل االحرتام املتبادل

جوي تسوده روح الحرية واملساواة والعدالة. وةمكن القول أيضا أن هذه النتيجة جاءت انسجاما مع 

 التوجهات اإلدارة الرتبوية الحديثة، كام أن هذه النتيجة 
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قد تكون إحدى مثار إتباع األسس واملعايري املوضوعية الختيار اإلدارات يف الجامعات، إضافة إىل برامج 

وي يف الجامعات األردنية والتي أعطت فيها األولوية للقيادات الرتبوية، حيث اتفقت هذه التأهيل الرتب

( واختلفت مع 0272(، و)العطار، 0276(، و)الجعافرة، 0271النتيجة مع دراسة كل من: دراسة )جربان، 

 ( .  (Faramarz & Burnout,2013( ودراسة )فارمرز وآخرون0222(، و)الخالدي،0272دراسة زرفاوي )

النتائج املتعلقة باملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن بأبعاد مجال أداء  0-0

 العاملني.

أظهرت النتائج أن هناك مستوى متوسط من أداء العاملني يف الجامعات الخاصة األردنية، ويعزو الباحث 

تي تعد من أهم األمور للجامعة هذه النتيجة إىل أن مناخ العمل يف الجامعات لتحسني أداء العاملني وال

الن األداء الجيد للعاملني يساهم يف تقدم أفضل الخدمات للمجتمع، ويعود السبب يف ذلك إىل أن طبيعة 

عمل الجامعة وأهدافها ورسالتها تتعلق بشكل مبارش بالتنمية املجتمعية؛ مام يفرتض عليها أن تقوم بدور 

ا ألهمية دور أداء العاملني يف تعزيز الصورة الذهنية للجامعة يف ريادي يف مجال أداء العاملني؛ وذلك نظر 

املجتمع املحيل، مام يساهم يف تحقق منافع كبرية للجامعة، ويعزو الباحث عدم وصول مستوى أداء 

العاملني يف الجامعات إىل املستوى املأمول إىل أن التفوق والتمييز يف مستوى أداء العاملني يف الجامعات 

ىل تطبيق مجموعة من الربامج والسياسات التي تتضمن معايري فضالً عن عقد املؤمترات والندوات يحتاج إ

بهدف تفعيل هذه املعايري عىل مستوى الجامعات وكلياتها؛ إذ أن االبتكار واإلبداع ال يكفيان لنجاح 

ريخياً الجامعة سجالً تاترسيخ الصورة الذهنية للجامعة، فالبد من زيادة االهتامم بأداء العاملني لتمتلك 

يف خدمة املجتمع لبناء هذه الصورة، حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من: دراسة )الشنطي، 

 (.0270(، ودراسة )صديقي، 0270
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 مناقشة النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة:  0-6

( α≤ 0.05ستوى الداللة )أظهرت النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند م

ألبعاد أساليب حل الرصاع يف أداء العاملني، وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن الجامعة من خالل تطبيق 

أساليب حل الرصاع ال تهدف لتحقيق عوائد مالية واقتصادية فقط بل تشتمل أهدافها عىل الجوانب 

فها الخارجية املتمثل بالبيئة واملجتمع، مام البيئية واالجتامعية الناشئة من ارتباط الجامعة مع أطرا

 (.0276ينعكس بشكل إيجايب عىل أداء العاملني فيها حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الجعافرة، 

 ≥αنتائج الفرضية الفرعية األوىل: أظهرت النتائج وجود اثر طردي دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

العاملني، كام يعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن العاملني يتصفون  ( ألسلوب التعاون عىل أداء0.05

بالتعاون وتقوية العالقات االجتامعية بينهم، كام أن لديهم رغبة يف الحفاظ عىل موارد املنظمة وتحمل 

املصاعب دون شكوى )حسب طبيعة األشخاص( وهي كلها مميزات الوالء التنظيمي، واتفقت هذه 

 (.0270(، ودراسة )صديقي، 0272العطار، النتيجة مع دراسة )

 ≥αنتائج الفرضية الفرعية الثانية: أظهرت النتائج  عدم وجود اثر  دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة)

 (ألسلوب الهيمنة عىل أداء العاملني .0.05

 ≥αالل)الد نتائج الفرضية الفرعية الثالثة: أظهرت النتائج وجود اثر طردي ودال إحصائياً عند مستوى  

( ألسلوب التجنب ينعكس إيجابياً عىل والء األفراد اتجاه جامعتهم ومدى تعلقهم وتوحدهم من 0.05

أجل خدمتها، مام يؤثر بشكل إيجايب عىل مستوى أدائهم حيث أن استخدام أسلوب التجنب يزيد من 

 أعداد املوظفني الراضني عن عملهم.
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 ≥αلنتائج وجود اثر طردي و دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )نتائج الفرضية الفرعية الرابعة: أظهرت ا

والسيطرة عىل أداء العاملني، ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن إدارة الجامعات ال  (ألسلوب القوة0.05

تعتمد عىل تقسيم القوة والسلطة بني جميع املستويات اإلدارية، مام يقلل مستوى تخويل األفراد 

 ي متكنهم من مبارشة أعاملهم بحرية، حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة موريسونالصالحيات الت

 (.Morrison & Milliken, 2000) وميلكني 

 ≥αنتائج الفرضية الفرعية الخامسة: أظهرت النتائج وجود اثر طردي ودال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

لباحث هذه النتيجة إىل أن إتباع اإلدارة ألسلوب ألسلوب االسرتضاء عىل أداء العاملني، ويعزو ا (0.05

االسرتضاء تساهم يف تقليل الرصاع مام يزيد من رضا العاملني، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة اورهان 

(Orhan et al., 2013.) 
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 التوصيات
 

 بعد االطالع عىل نتائج التحليل اإلحصايئ يويص الباحث مبا ييل: 

جامعات الخاصة أن تنهي الرصاع التنظيمية بأوامر وتعليامت وأن تسمح للموظفني رضورة اهتامم إدارة ال

 مبناقشتها وذلك من أجل الحد من الرصاع وتحسني مستوى أداء العاملني.  

رضورة اهتامم إدارة الخاصة بتبادل املعلومات مع العاملني الكتشاف املشكالت والوصول إىل حلول 

 مناسبة لها.  

دارة عىل إظهار املكاسب والخسائر املالية لألطراف املتنازعة وذلك لضامن حق كل منه رضورة عمل اإل 

 وتقليل الرصاع بينهم.

 رضورة تجنب إدارة الجامعات الخاصة الرصاع عندما تكون درجة االستفادة منه ضعيفة. 

 لديها. ات العاملنيرضورة لجوء اإلدارة الجامعات إىل اسرتاتيجية التنازل يف بعض األحيان لصالح اقرتاح
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 قامئة املراجع
 

 املراجع العربية:  -أوالً

(. إدارة الرصاع التنظيمي يف جامعة امللك فيصل من وجهة نظر أعضاء هيئة 0270أبو نارص، فتحي محمد )

 التدريس، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك فيصل، السعودية.

(. أثر املناخ التنظيمي عىل األداء الوظيفي للعاملني 0272بحر، يوسف عبد وأبو سويرج، أةمن سليامن )

(، 2)72اإلداريني يف الجامعة اإلسالمية بغزة. مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، 

7721-7072. 

 (. قضايا معارصة يف اإلدارة الرتبوية، عامن: دار الرشوق للنرش والتوزيع.0223بطاح، احمد )

. جامعة  0(. إدارة الرصاعات التنظيمية. مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التيسري، 0220سني )بورغدة ، ح

 سطيف 

(. عوامل الرضا الوظيفي لدى معلمي محافظة 0272الثبيتي، محمد بن عبدهللا والعنزي، خالد بن عويد )

 لة الدولية الرتبويةالقريات من وجهة نظرهم دراسة إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة القريات. املج

 (.3)6املتخصصة، السعودية، 

(. الرصاع التنظيمي بني املعلمني واسرتاتيجيات املدراء للتعامل مع وجهة نظر 0271جربان، أحمد )

 املعلمني يف مدارس األردن.
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 ة(. أثر الحوافز املادية واملعنوية يف تحسني أداء العاملني يف وزار 0277الجسايس، عبدهللا حمد محمد )

 الرتبية والتعليم بسلطنة عامن. األكادةمية العربية الربيطانية للتعليم العايل، األردن

(. أساليب إدارة الرصاع التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري 0276) الجعافرة، صفاء جميل

-7336(، 0)22ومديرات املدارس الحكومية يف محافظات الكرك من وجهة نظرهم. مجلة العلوم الرتبوية، 

7321   

(. اسرتاتيجيات إدارة الرصاع التنظيمي من قبل املسؤولني يف مديريات الرتبية 0270الجمل، سعيد )

والتعليم يف محافظة الخليل كام يراها املرؤوسون. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، 

03(7.) 

أوجه العنف الكامن يف املجتمع، عامن: ديوان (. الرصاع يف املؤسسات وجه من 0270حجيلة، رحايل )

 املطبوعات الجامعية.

 (. إدارة املوارد البرشية )إطار متكامل(، عامن، األردن: دار الحامد للنرش والتوزيع.2013حريم، حسني )

 (، إدارة املوارد البرشية: عامن، دار وائل للنرش. 0222درة، عبد الباري إبراهيم والصباغ، زهري نعيم )

 (، عامن: دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة.7(. السلوك التنظيمي، )ط0277ديري، زاهد محمد )

( عىل كفاءة أداء E-HRM(. أثر جودة أنظمة املوارد البرشية اإللكرتونية )0276الرواحنة، عبدهللا عودة. )

 ستري غري منشورة. جامعة الرشقالعاملني )دراسة حالة يف مجموعة االتصاالت األردنية/ أورنج(. رسالة ماج

 األوسط. األردن.

(. أثر الرصاع التنظيمي عىل الرضا الوظيفي للعاملني دراسة ميدانية يف مؤسسة 0272زرفاوي، آمال.)

 بسكرة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة محمد خيرض. -الكوابل 
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 ا والبحوث، جامعة القاهرة، القاهرة. (. مهارات االتصال. مركز تطوير الدراسات العلي2007سالم، غازي.)

(، عامن: دار اليازوري العلمية 7(. الرصاع التنظيمي وإدارة املنظمة، )ط0270شاليب، زهري بو جمعة )

 للنرش والتوزيع.

(، دور الدعم التنظيمي كمتغري معدل يف العالقة بني الضغوط 0270الشنطي، محمود عبد الرحمن )

(، 6)7مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية،  الوظيفية واألداء الوظيفي.

776-722. 

دراسة حالة لعينة من  -(. تأثر الثقافة التنظيمية عىل أداء املوارد البرشية0270صديقي، أمينة.)

 ح، الجزائر.ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية ورقلة، رسالة ماجستري )غري منشورة(، جامعة قاصد ةمرب

 (.  سلوك اإلداري والعالقات اإلنسانية، اإلسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنرش .0222الصرييف ، محمد )

(. إدارة الرصاع التنظيمي تحليل ومعطيات. مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 0277عبدالقادر، احمد )

 .02الجامعة، 

(، عامن: دار 7إلداري والتنظيمي يف املنظامت املعارصة، )ط(. السلوك ا0270عساف، عبداملعطي محمد )

 زهران للنرش والتوزيع.

(. تأثيري القيادة اإلدارية عىل أداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية "دراسة حالة 0270عامر، كريد. )

 -اجوألحمديرية التوزيع باألغواط". رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة أكيل محند  -مؤسسة سونلغاز

 البويرة، الجزائر.

 (، عامن: دار الوائل للنرش.6(. السلوك التنظيمي يف منظامت األعامل، )ط0220العميان ، محمود سلامن )

(، القاهرة: دار الكتاب 7(. الرصاع داخل املنظمة وفعالية التيسيري اإلداري، )ط0270قاسمي، نارص )

 الحديث.
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(، عامن: دار الحامد للنرش 7اع واألزمات التنظيمية، )ط(. إدارة الرص 0270كايف، مصطفي يوسف )

 والتوزيع.

 بإمارة للعاملني الوظيفي األداء يف املؤثرة (. العوامل0270اللوزي، موىس سالمة والزهراين، عمر عطية. )

تحليلية(. مجلة الدراسات  السعودية )دراسة العربية لها باململكة التابعة واملحافظات الباحة منطقة

 .02-7(، 7) 63لوم اإلدارية، الع

(. أثر سامت الشخصية امليكيافيلية يف أساليب إدارة الرصاع 0271املحاسنة، محمد والرواشدة أياد )

 . 710-700(، 0)61التنظيمي: دراسة تطبيقية. املجلة العربية لإلدارة، 

 ئر.(، عموميات حول التخطيط، جامعة محمد خيرض، بسكرة، الجزا2013مدويك، مصطفى )

(. الرصاع التنظيمي  دراسة تطبيقية تجاھات املرؤوسني نحو أساليب إدارة الرصاع يف 0220املعرش، زياد )

 (.7)0محافظات الجنوب باألردن. املجلة األردنية يف إدارة األعامل،  الدوائر الحكومية يف

(، عامن: دار 0بوية، )طاملناخ التنظيمي وإدارة الرصاع يف املؤسسات الرت  (.0277املومني، واصل جميل )

 الحامد للنرش والتوزيع.

(. دور الثقافة التنظيمية يف تحسني أداء العاملني يف القطاع املرصيف األردين. 0270النسور، مروان محمد )

 .072-721(، 0)02مجلة الجمعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، 
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 قامئة املالحق
 

 (7ملحق )

 قامئة بأسامء املحكمني

 مكان العمل التخصص الرتبة اسم املحكم

 جامعة آل البيت إدارة أعامل أستاذ دكتور بهجت الجوازنة

 جامعة آل البيت إدارة أعامل مساعد أستاذ عبدهللا العظامات

 جامعة آل البيت إدارة أعامل أستاذ مشارك وليد العواوده

 جامعة آل البيت إدارة أعامل أستاذ مشارك رياض أبا زيد

 جامعة آل البيت إدارة أعامل أستاذ مساعد هايل الرسحان

 جامعة الريموك إدارة عامة أستاذ دكتور نعيم نصري

 جامعة الريموك إدارة عامة أستاذ مشارك عىل الروابدة

 جامعة الريموك إدارة أعامل أستاذ مساعد عامر العالونة

 جامعة جدارا إدارة أعامل أستاذ مساعد فريد قواسمة

 جامعة جدارا إدارة أعامل أستاذ مشارك محمد نور جداية
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 (0ملحق )

 االستبانة

                      

 بيتجامعة آل ال        

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 قسم إدارة األعامل       

 

 أخي املوظف الكريم/ أختي املوظفة الكرةمة....

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان: "أثر أساليب حل الرصاع التنظيمي يف أداء العاملني: دراسة  

قليم الشامل يف األردن" وذلك استكامال ملتطلبات الحصول عىل درجة ميدانية يف الجامعات الخاصة إ

املاجستري يف إدارة األعامل، راجيا التكرم باإلجابة عىل الفقرات الواردة يف االستبانة بدقة وموضوعية ملا 

م كذلك من أهمية يف وصول الباحث إىل نتائج دقيقة، وتحقيق غاياتها العلمية املنشودة، علام بأن إجابات

 ستعامل برسية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض العلمي فقط.

 شاكراً لكم حسن تعاونكم                                   

 املرشف الرئيس: أ.د. إبراهيم البطاينة                                       الباحث

 محمد خورشيد محمد      املرشف املشارك: د. عيل القرعان                             
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 الجزء األول: البيانات الشخصية والوظيفية: 

 ( يف الخانة التي تنطبق عليك.الرجاء التكرم بوضع )

 الجنس النوعي:  -

 ذكر                           أنثى           

 العمر: -

 سنة 02إىل  27           سنة  22 - 67              سنة فأقل 62       

 سنة فأكرث           32   سنة                32 -07      

 املستوى التعليمي: -

 دبلوم كلية أو أقل                  بكالوريوس         ماجستري        دكتوراه     

 عدد سنوات الخدمة: -

 فأكرث   سنة  77سنوات         72 -  3سنوات فأقل                   0    

 املسمى الوظيفي:

 عضو هيئة التدريس       رئيس قسم      مرشف      إداري       مدير       
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 الجزء الثاين: أساليب حل الرصاع: 

الرصاع التنظيمي: هو أمر قد يبدأ حينام يدرك طرف معني يف الجامعات الخاصة يف إقليم الشامل األردن 

 طريقة سلبية أو أنة قد يؤثر عليه سلبا يف يشء معني يهتم به الطرف اآلخر.إن الطرف اآلخر يؤثر عليه ب

تهدف العبارات التالية إىل التعرف قياس أساليب حل الرصاع، يرجى اختيار درجة املوافقة التي تعرب عن 

 ( أمام الفقرة الناسبة: وجهة نظرك باعتبارك موظفاً/موظفة يف هذه الجامعة، بوضع إشارة )

  

 الفقرات الرقم

بدرجة 

عالية 

 جدا

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة  

 قليلة

بدرجة  

قليلة 

 جدا

 الُبعد األول: التعاون.

7 
تشجع اإلدارة عىل تكريس فكره إننا جميعاً رشكاء يف 

 العمل اإلداري.

     

0 
تسعى اإلدارة باستمرار للحصول عىل مساعدة 

 ههاتواج العاملني يف إيجاد الحلول للمشكالت التي

     

6 
تشجع اإلدارة العاملني لديها عىل الفهم الصحيح 

 ملشكالت العمل قبل البدء يف حلها.

     

2 
تسهل اإلدارة تبادل املعلومات مع العاملني لديها 

 لحل املشكالت.

     

0 
يتعاون جميع العاملني يف إيجاد حلول للمشكالت 

 التي تحصل إثناء العمل.
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 ثاين: الهيمنة.الُبعد ال

7 
يتم تعديل قرارات اإلدارة أحيان طبقا للظروف 

 املواتية.

     

0 
تراعي اإلدارة التوازن بني رغباتها ورغبات العاملني 

 بعدالة.

     

6 
تضحي اإلدارة برغباتها يف سبيل تحقيق رغبات 

 العاملني فيها.

     

      يها.دتتنازل اإلدارة غالبا لصالح اقرتاحات العاملني ل 2

5 
تتخذ اإلدارة قراراتها بحل املشكالت دون الرجوع 

 للعاملني فيها.

     

 الُبعد الثالث: التجنب

      تجتهد اإلدارة إليجاد حلول مرضية ألطراف الرصاع. 7

0 
تعتمد اإلدارة عىل التفاوض املشرتك بني أطراف 

 املختلفني يف عالج الرصاع.

     

6 
تخفيف مشاعر الغضب والتوتر تعمل اإلدارة عىل 

 لدى أطراف الرصاع.

     

2 
تعمل اإلدارة عىل إظهار املكاسب والخسائر املالية 

 لألطراف  املتصارعة.

     

0 
تضع اإلدارة خططاً وقائية ملعالجة الرصاعات التي قد 

 تحدث أثناء العمل. 
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 الُبعد الرابع: القوة والسيطرة

7 
غط اإلداري والقانوين عىل أطراف تستخدم اإلدارة الض

 الرصاع لقبول الحل الذي يحقق رضا جميع األطراف.

     

0 

تستخدم اإلدارة  العقاب القانوين حتى يرتاجع أطراف 

املختلفة عن مواقفهم املتشددة بشأن موضوع 

 الرصاع.

     

6 
متيل اإلدارة إىل فرض الحلول الكفيلة بحل الرصاعات 

 يطرة عىل املواقف.بقوة القانون والس

     

2 
تنهي اإلدارة الرصاع بأوامر وتعليامت ال تسمح 

 مبناقشتها.

     

0 
تساهم املرونة يف األنظمة عىل تخفيف حدوث 

 الرصاعات بني العاملني.

     

 الُبعد الخامس: االسرتضاء

7 
تتجنب اإلدارة املواقف الحرجة التي تساهم يف خلق 

 الرصاع مع اآلخرين. 

     

0 
تحاول اإلدارة التقليل من وجهات النظر الغري 

 مقبولة.  

     

      تفضل اإلدارة تجاهل الرصاع القائم يف املؤسسة 6

2 
تتجنب اإلدارة الرصاعات الشخصية عندما تكون 

 درجة االستفادة منه ضعيفة.

     

      تلجأ اإلدارة اسرتضاء املختلفني يف التنظيم بعدالة. 0
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 ء الثالث: أداء العاملني:الجز 

أداء العاملني: هو مستوى أداء العاملني يف الجامعات خاصة يف إقليم الشامل وسيتم قياسه من خالل 

مجموعة فقرات يف االستبانة التي تتدرج تحت مجموعة من األبعاد الفرعية )رسعة األداء، دقة األداء، 

 جودة األداء، حجم األداء(.

إىل التعرف إىل قياس مستوى أداء العاملني يف الجامعات خاصة يف اإلقليم الشامل  تهدف العبارات التالية

األردن، يرجى اختيار درجة املوافقة التي تعرب عن وجهة نظرك باعتبارك موظفاً/موظفة يف هذه الجامعة، 

 ( أمام الفقرة املناسبة: بوضع إشارة)

 الفقرات الرقم

بدرجة 

عالية 

 جدا

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة  

 قليلة

بدرجة  

قليلة 

 جدا

 الُبعد األول: رسعة األداء

7 

يتوفر لدى العاملني االستعداد للعمل خارج أوقات 

الدوام الرسمي إلكامل إنجاز األعامل املطلوبة يف 

 مواعيدها.

     

0 
يحرص العاملون خالل أوقات الدوام عىل تنظيم 

 ل املطلوبة.الوقت استغالالً امثالً إلنجاز األعام

     

6 
تحض ثقافة ورؤية ورسالة الجامعة عىل الرسعة يف 

 إنجاز املهام حرصا عىل ثقتهم ووقتهم. 
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2 
تعترب رسعة إنجاز األعامل أحد املعايري املهمة يف نظام تقييم األداء يف 

 الجامعة.

     

0 
ةمتلك العاملون القدرة عىل تنفيذ أعاملهم بالوقت املحدد لهم 

 سب األولويات الرضورية.وح
     

 الُبعد الثاين: دقة األداء

7 
توفر الجامعة  نظاما خاصاً للمكافآت لتشجيع العاملني عىل الدقة 

 والرسعة يف إنجاز األعامل بكفاءة وفاعلية.

     

      ينجز العاملون املهام الوظيفية طبقا ملعايري الجودة املطلوبة. 0

6 
لتوفري بيئة عمل مادية ومعنوية للعاملني تسعى إدارة الجامعة  

 حرصاً عىل التقليل من أخطائهم.

     

2 
تهتم إدارة الجامعة بتدريب العاملني لزيادة دقتهم يف إنجاز أعاملهم 

. 

     

0 
تحرص إدارة الجامعة باستمرار عىل تقليل نسبة أخطاء البرشية يف 

 كل ما يتعلق مبخرجات أعاملها .

     

 لثالث: جودة األداءالُبعد ا

      تتبنى الجامعة نظام جودة األداء والتحسني املستمر. 7

0 
تشجع الجامعة العاملني فيها عىل ابتكار املبادرات لالرتقاء 

 بالخدمات.
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6 
تلتزم الجامعة بخطط واضحة للعمل من اجل الحصول عىل جوائز 

 الجودة والتميز.

     

      ءات يف دليل شامل لنظام الجودة. لدى الجامعة سياسة وإجرا 2

      تحرص الجامعة عىل مراقبة تكلفة توليد الخدمات. 0

 الُبعد الرابع: حجم األداء

      يتناسب حجم العمل املطلوب يف الجامعة مع قدرات العاملني. 7

0 
يتقبل العاملون القيام بأي أعامل إضافية يتم تكليفهم بها من قبل 

 الجامعة حسب متطلبات العمل. رؤسائهم يف 

     

      يحرص العاملون عىل إنجاز جميع املهام املطلوبة منهم كام ونوعا. 6

2 
يتناسب العمل املطلوب من العاملني يف الجامعة مع خرباتهم 

 وكفاءتهم.

     

0 
تتناسب حجم األعامل املنجزة للعاملني مع مهاراتهم وخرباتهم  يف 

 الجامعة.
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 (6ملحق )

 كتاب تسهيل مهمة

 

 


