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 ص:الملخ

ةعدددطلبوػدددتع ب ح ددد ببهدددسلبحث ضددددب  ب

ةط يد بحغدتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي دد بببب

،ببيفب ظحضابحثتم يددددددددعبح رت  ريددددددددعبيفبح ضز 

 حخددت جبحثعيمددعب ختددعبلت دد بحث ضدددب يددطح بببب

(بوعظفدددددد  ب626ثاددددددهطبصز دددددد ،ب شب تهددددددثب 

ت د زببمتبحر وعظفع;ب ثتضقيد بههدسحلبحث ضددبببب

 هظادددطجبه دددطظبببحملدددماسبحثع دددف بحثتضتيتددد ب،بب

بحثمت ئسبحآلة :

 ح د بةط يد ببببهظاطجب تد ئسبحث ضددبصيد ظاببب (6

حغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  بثس ب

وددددددساطةب ظحضابحثتم يددددددعبح رت  ريددددددعبيفبب

رتددابحملػددتع بحملتعغددنب،ب  مػدد عببببح ضز ب

%(،ب ة دددددي مبه بوػدددددتع بب ح ددددد ببب68.33 

حثتمددد وؼب حثتعددد   ببةط يددد بحغدددتحةيزي  بب

ح كخدددطبزضحادددعب وعطودددعبثت دددساطام،ببه ددد 

ةط يددددد بك دددد بةددددد ىبه بوػدددددتع ب ح ددددد بب

ح  ددددابزضحاددددعببحغددددتحةيزيعبحثتػددددعاعبهدددد 

 . وعطوعبثت ساطام

هظاطجبحثمت ئسب ضعبوطضيعبحث ضدب أ د بب (2

شحجبز ثدعب صاد ئيعبةزعدع بببب بةعردسبودط  ببب

  بحجلدددمؼب حمل هدددابحثعت ددد ،ب هكدددسجببب

زحثددددعببحثفطضدددديعبحث ساتددددعب عرددددعزبوددددط  بببب

ةزعددع ب  بوددته بغددمعحجبح دد ابب صادد ئي  

وددمب ددةبخدد اب ادد اب ه ددابوددمببببب ثادد ح

 ةزعدع ب  بردسزبحثددس ضحجبببمخدؼبغدمعحج(ببب

ب3 ثا حبحملتتضقىب أ ابودمببحثتسضا يعب،ب

 بز ضحج.ب

ب ه  ابحث  صدب  آلة :

برتددا ظحضابحثتم يددعبح رت  ريددعبببةع ددا ه  (6

 حثعدد وتى ثددس  ةميي يددع حق ودعب  جيد زب

 وعحا بح غتحةيزي جبك وعب  ي   ثتغيذ

 حملالئدةب حملمد رب ةط يقاد ب ختد بب  جي  يد جب

 ب.ثصثكب

ه بةددددددعظلب ظحضابحثتم يددددددعبح رت  ريددددددعبيفب (2

حثت  عددعب ددد ;ببساطا جبحملددبح ضز ب ؿددطحجبيفبب

هه يعبةط يد بحغدتحةيزي جب زحضاببببثتعضيح

 حثاطحلبحثتميي  ب.

طحل،بحثاددددطحلبحثاددددحثكت دددد جبحملفت صيددددع:بب

حثتميي ددددددد ،ب زحضابحثادددددددطحلبحثتميي ددددددد ،ب

بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  ب
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Abstract : 
This study aims to identify the  

status of applying organizational 

conflict management strategies at 

the managers of Ministry of 

Social Development in Jordan. A 

sample consisted of 126 male and 

female employees was selected. 

And to achieve the study’s goal, 

the Analytic and Descriptive 

approach was used. The most 

significant results were as 

follows: 

1-  The Status of applying 

organizational conflict 

management strategies at the 

managers of Ministry of 

Social Development in Jordan 

got moderate level with 

(68.33%). And it was found 

that the status of applying 

Competition and Cooperation 

strategies were the most  

knowledgeable to the 

managers while the status of 

applying Compromise strategy 

was the least knowledgeable 

strategy to the managers. 

2- The results proved the validity 

of the study’s hypothesis that 

there were no statistical 

differences attributed to 

gender and scientific 

qualification variables and the 

alternative hypothesis asserted 

that there were statistical 

significant differences 

attributed to the years of 

experience variable in favor of 

the managers with short 

experience ( less than 5 years) 

and attributed to number of 

training courses variable in 

favor of  mangers enrolled in 

less than three training 

courses. 

3-  The researcher recommended 

the following: 

1) The Ministry of Social 

Development creates 

organizational culture among 

the employees to strengthen 

all the strategies’ advantages 

and show their positive 

application, in addition to 

create the appropriate 

environment for them. 

2)  The Ministry of Social 

Development distributes 

bulletins to its directorates in 

the governorates to clarify 

the importance of applying 

organizational conflict 

management strategies. 

Keywords: conflict, 

organizational conflict, 

organizational conflict 

management, organizational 

conflict management strategies 
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 : اإلطار العام

 كمة::امل

ازد زةبويددابح ودطحزب حجل  ردد جبثتطدعاطبةميدديةباػدتعر ا ب  ب رددعزب دطحلباتزدد ب  بببببب

 شبب;حملمي د جبةم و برسزبحملمي  جبيفبجمت  بو ب دطحر  بثدس بةتدكبببب خيت بمسعبحثتميية،ب

ازعدسبهددصحبحثاددطحلبوددمبحثععحوددابحملػد  عبثت  غددكبحملمي دد جبيفبصدد ابةط يدد بحغددتحةيزي جببب

ب زحضة ب ططاقعبغتي ع.

غدد به بظدد هطابحثاددطحلبلبدردد بثتسضحغددعب لباددتةبحثتع وددابوعادد ب ع ددفا بظدد هطابببب

يفب طد ضببب جي  يعب  َّبصساخ  ،ب شبازؿ بحثاطحلبحثتميي د بة عد  بثت ضددبحيد ث ب  بحثادطحلببببب

حملمي  جب حثاطحلبحثتميي  (ب كيفيعبحثتع ودابوعد ،ب شبكد  بح  د تبحثتقتيدسةبحثقدساةببببببب

اميددطب  بحثادددطحلبرتدددابه ددد ب ضددد بام هددد ب م دد ،ب  رت ددد ضبه ددد بامؿدددأبردددمبحثادددطحر جببب

بحثؿدايعب،به بوؿابيفبحثقي زابه بحإلزحضا.

جب عرداةبود ب عد ببببإ بح رتحلبعت يعبةف رابحثع وتىبيفبحملمي د بو م ءبرتابشثك،ب

 ادددف بزحئ دددعبثتضقيددد بح هدددسحلبحثتميي يدددعب دددسباددد زةب  بحةفددد  اةبيفب عددد بحملعح ددد بببب

 ةع ضضددداةبيفب عردددا بحآلخدددط،بح ودددطبحثدددصةبباز كدددسب سحادددعبحثادددطحلبحثتميي ددد برمدددسو بب

هصددسبح طددطحلبه بحثطددطلبحآلخددطبهدد  ابومعدد بوددمب تددعضبوقاددست،به باقدد بضدد مببب اددسض 

 ؿدعءبرال دعبرسحئيدعبه بؾد  برسحئيدعب دىبهطدطحلبببببببببؿ ب  ح وطبحثصةباززحئطابحهت  و ة ،ب

ب(ب.ب225:ب2003حثاطحلب صطاة،ب

 ثت ض ويعبرتابةعحرسبحثاطحلبحثتميي د ب دىبحثعد وتىبيفبحملمي د جب ع دف بظد هطاببببببب

بةط يددد  دددضيعب وطغع دددعبو زحودددثبوقت دددعب ػدددعياةبثتضقيددد بههدددسحلبحملمي دددعب،بام هددد ببب

ومبهم برد ءبحث ضددبحيد ث بثيػدتنبحثردعءبرتدابببببببحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  ،ب

 ح  بةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  بثدس بودساطةب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعببببب

 يفبح ضز .

ةك مبوؿكتعبحث ضدبوي  ببملػ بحث  صدبخالابر تد بيفب ظحضابحثتم يدعببب ةعهل: البحح:

  ىبحثع وتىب ضؤغ ئاة،ب   دعبببح رت  ريع،ب شبة ىب رعزب طحلب ىبحثع وتىبه فػاة،

رمبةمعلبح تفي جبحثخق ويعب حثقيةب حملعتقدسحجبح رت  ريدعب،ب  دصثكبةعحادسبثدس بحث  صددببببببب

حثؿععضب أه يعب صزةبحملؿكتعب،بب يطح ببملد باقد برتدابح  ػد دبحإلزحضادعبيفب ظحضابحثتم يدعببببببب
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 بهقد بههدسحلبببح رت  ريعبومبوػ  ثيعبك  اب هيعبحتػدىب ةطدعاطبحثع دابحثتم دعةب دببببب

حثعظحضاب غي غتا ب وتػفتا ،بح وطبحثصةبازؿد ب  بحملػد  ثيعبحثعح عدعبرتدابرد ة بودساطةببببببب

حملساطا جب ح  ػ دبيفبحثعظحضاب،ب   به بحثع ابحثتم عةبميخابخسو جب  ػ  يعب حرت  ريدعبب

 حق ويدددعبادددساطه بحإل ػددد  ب،بوتتفددد  جبح غددد ثيابحثػدددتعكيعب حإلزحضادددعبغدددعحءب تقدددساةببببببب

 جبثتع ددعاب  بصدداب غددنبملؿددكتعبودد ،به ب تفدد زةبوعضددعر جبح دداللب حثع دداببحثتمدد ظ

 شبا س بثت  صدب ردعزبحثادطحلبببب;رتابةقتياا ،به بوعحراتا ،به ب فطضبح ي معب حثػتطع

حغددتحةيزي جبةط يدد بحثددصةباددمعكؼب جي  دد  به بغددت   برتددابحثع دداب،ب   ثتدد ث ب ب ددسبوددمببببب

 حثاطحلبحثتميي  .

  و بهصحبحملميعضبص  ابحث ضدبض سب ح  بةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي د ببب

بثس بوساطةب ظحضابحثتم يعبح رت  ريعبيفبح ضز ب

بثتعضيحبوؿكتعبحث ضد،باز كمبططحبح غئتعبحآلةيع:بأشئل: المراش::

ودد بوػددتع ب ح دد بةط يدد بحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بثددس بوددساطةب ظحضاببب-

بحثتم يعبح رت  ريعبيفبح ضز ؟ب ام خ برم بح غئتعبحآلةيع:

و بوػتع ب ح  بةط ي بحغتحةيزيعبحثتمد وؼبثدس بودساطةب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعبببببب .6

 يفبح ضز ؟

و بوػتع بجب ح  بةط ي بحغتحةيزيعبحثتع   بثس بوساطةب ظحضابحثتم يعبح رت  ريعب .2

بيفبح ضز ؟

زيعبحثتزمدابثدس بودساطةب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعببببببو بوػتع ب ح  بةط يد بحغدتحةيبب .3

 يفبح ضز ؟

و بوػتع ب ح  بةط ي بحغدتحةيزيعبحثتػدعاعبثدس بودساطةب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعببببببب .4

 يفبح ضز ؟

بغعابحث ضدبثتضقي بحثفطضيعبحآلةيع:بفرضي: البحح:

(بب غتز   جبهودطحزبب≥0.05α بةعرسبوط  بشحجبز ثعب صا ئيعبرمسبوػتع بحثس ثعب 

حثعيمددددعبصددددعاب ح دددد بةط يدددد بحغددددتحةيزي جب زحضابحثاددددطحلبحثتميي دددد بيفب ظحضابحثتم يددددعبببب

حمل هددابحثعت دد ،بغددمعحجبح دد ا،برددسزبببحجلددمؼ،بح رت  ريددعبيفبح ضز بةعددع بملددته حج:بب

بحثس ضحجبحثتسضا يع.
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بيع:ثإلر  عبرمبهغئتعبحث ضدب وطضيت ،باز كمبحتقي بح هسحلبحآلةبأيماف البحح:

ةعطلبوػدتع ب ح د بةط يد بحغدتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي د بيفب ظحضابحثتم يدعبببببببب -هب

بح رت  ريعبيفبح ضز ،بومبخالابح هسحلبحثفطريعبحآلةيع:

ةعطلبوػتع ب ح  بةط ي بحغتحةيزيعبحثتمد وؼبيفب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعبيفبببب .6

بح ضز .

 ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعبيفبببةعطلبوػتع ب ح  بةط يد بحغدتحةيزيعبحثتعد   بيفبببب .2

بح ضز .

ةعطلبوػتع ب ح  بةط ي بحغدتحةيزيعبحثتزمدابيفب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعبيفببببب .3

بح ضز .

ةعطلبوػتع ب ح  بةط ي بحغدتحةيزيعبحثتػدعاعبيفب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعبيفببببب .4

بح ضز .

زي جب زحضابيفب م ر جبهوطحزبحثعيمعبصعاب ح د بةط يد بحغدتحةيبببثفط  بحثكؿ برمبح -بب

ة عاد  بملدته حجب حجلدمؼ،بببببحثاطحلبحثتميي  بيفب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعبيفبح ضز بب

ب.بحمل هابحثعت  ،بغمعحجبح  ا،برسزبحثس ضحجبحثتسضا يع(

بةت خابهه يعبحث ضدب  آلة :بأيمي: البحح:

ةترحبهه يعبحث ضدبرد بحدد شتبحثطؤادعبحجلسادسابصدعابحثادطحلبزحخدابحملمي د جب;ب شببببببببب .6

كددعجبحثطؤاددعبحثتقتيساددعبرتددابحجلعح ددابحثػددت يعبثتاددطحلبحثتميي دد ب،ب يم دد ب ختددثبببببض

حثطؤاددعبحيساخددعب حملع  ددطاببظعح دداب جي  يددعب ع ددف بظدد هطابط يعيددعبةتطتدداب زحضاببببببببب

  رضعبزحوععبثتتزساسب ح  تك ضب حثتهي بحإلجي   بيفبحملمي  ج،ب  سباكدع بهمد  ببب

طحلبحثتميي دد ;بح وددطبحثددصةبازػدداةبيفببوػددتعا جبر ثيددعبيفبةط يدد بحغددتحةيزي جبحثاددبب

بحتػىبخمطر جبحثع تيعبحثتم عاع،ب حتقي بح هسحلبحمل ته اب.

ةترحبهه يعبحث ضدبهار  ،بكع  بر ءبةت يعبمل به  ثب  بحثسضحغ جبحثػ  قعبيفبهدصحبب .2

بحملعضعل،ب حغت طحضح بجلاعزبحث  صخىبيفبشثك.

ب  ددعبثت يددسح بحثتدددسضا بباز كددمبحثقددعابهاردد  به بحث ضدددبحيددد ث بازرددي بهه يددعبخبببببب .3

،ب بغي  ب ه بحثس ابحملتقسوعب  ؾدطجبيفبودتحبوطحكدعبخ  دعبثتتدسضاابصدعابببببببحثتم عة
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حغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ،ب حغددتخ  ضبشثددكبيفبحتػددىبحثع ددابحثتم ددعةببببببب

ب حإلزحضةب.

 دددسبازػددداةبحث ضددددبيفبةع ادددسبحملدددساطامب  ثتهصادددعبحثطحرعدددعبثع تيدددعبحثتقدددعاةبحثدددصحة ببببببب .4

بإلزحضةبيفب زحضابحثاطحر جب.ثػتعكاةبح

 دددسباػدددتفيسبودددمبهدددصحبحث ضددددبحث ددد صخع بيفبهدددصحبحلددد ا;بإلردددطحءبزضحغددد جبصدددعابببببب .5

 حغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  بثس بومي  جبهخط .ب

ح تاددطجبصددس زبحث ضدددبرتددابةعددطلبوػددتع ب ح دد بةط يدد بببببببببحددم ا البحددح  ذلماا ددٌ:  

 يددعبح رت  ريددعبيفبح ضز ،ب  ددصثكبببحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بيفب ظحضابحثتمبب

بحتسزجب  بات :

 حيس زبحث ؿطاعب:ب  ختثب ؿ غت بحثعظ ئ بحإلزحضاعبيفب ظحضابحثتم يعبح رت  ريع.

حيدددس زبحملك  يدددع:ب  ختدددثب  ملكددد  بحثدددصةبةتعحردددسبويددد ب ظحضابحثتم يدددعبح رت  ريدددعبيفبب

بحثع   عبر    .

حثدد بةط دد ب ادد بحثسضحغددعبحمليسح يددع،بصيدددباددتةبب:ب ةت خدداب دد ثفتابحثعوميددعب يددعحيددس زبحثعو 

هادد ضببةعظادد بح زحابرتددابهوددطحزبريمددعبحثسضحغددع،ب وددمبحددةبحغددتر را ،ب شثددكبخددالابؾدداطة ب

ب.د2066 صعاطح بومبر دب

وقددسب ختددثب تع دديةب تدد ئسبهددصحبحث ضدددب ددس  جب ددس ب ح دد جببهودد بدددسزحجبحث ضددد

ح زحابحث بةزياطبوػتع ب ح  بةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي د بثدس بودساطةببببب

 ظحضابحثتم يددعبح رت  ريددعبيفبح ضز ،بحثدد بغدديضسزه بحث  صدددب اطعضهدد ب ددصحبحثهددطض،بببب

   ثت ث ب بميكمبةع يةبحثمتد ئسبب وعضعريعبحغتز   جبهوطحزبريمعبحثسضحغعبرتابهزحةا ،ب

ب  برتابحلت  بحثصةبغض ثبوم بحثعيمعب حلت ع جبحمل  حتعبث .

بةم  ابحث ضدبحملاطتض جبحآلةيع:باملصطلحات العلمي:  اإلجرائي: للبحح:

هكخددط،بعيدددبةزدد زةب  بح ددعلبببه مبوددطزا ثددس بص ثددعبوددمبح خددتاللبةمؿددأبب"ب:حثاددطحل

ثقمددع ;بح وددطبحثددصةبازدد زةب  بحتطدديةبحثتددعحظ ب ةعطيددابببب ح ضددططحبب حثقتدد ب حثيددأؽب حب

 غ ئابحد شبحثقطحضحجب تيزعبثاعع عبحملف ضتعب ح ختي ضب ىبحث سحئابحملت صع"ب حثاد يف،ببب

ب(.5:بب2007
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:بر تيعبةف رتيعبةياطبيفبص ثعبرسدبح ةفد  به بح خدتاللب حثتمد وطب دىبببببحثاطحلبحثتميي  

ب(.22:ب2004  جب ر سبحث    ،بح وطحزبه بحجل  ر جبزحخابحملمي

 ه بحثتدسخاب حملفيدسب حثاطحل  ةؿزي  يفع ح  زل :بب"هعبحثتسخاب زحضابحثاطحلبحثتميي  

ب(.6997:24 بRobertsحملسوط"ب حثاطحل  صا ملم 

 خال د ب ودمب ادتةب حثد ب "هد بحثطدط ب ح غد ثيابببب:حغدتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي د ببب

بRobbinsبويدد " حملطغددعب حثاددطحل وػددتع  ثتضقيدد  حيتددعاب حملددخ حجب حغددتدسحد

ب.ب(2006:44 

 حملػدتع بحثدصةببب :حغدتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي د ب رطحئيد  بببب  اعطلبحث  صدببب

ؾد غت بحثعظد ئ بحإلزحضاددعب دعظحضابحثتم يدعبح رت  ريددعبيفبح ضز بودمبخددالابببببب هادابرتيد بب

ثاددطحلبحثتميي دد ببةط دديقاةبحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بردد بوقيدد ؽب زحضابحببببب

ب حثتم وؼ،بحثتع   ،بحثتزما،بحثتػعاع(.

 :اإلطار الهظري  المراشات الصابك:

حثاددطحلبة  امددثبحآلضحءبصددعابوفاددعدبحثاددطحلبحثتميي دد ،ب شباددط ب عدد بحملاددت ىب"به بببب

حثتميي  باز خابهصسببح ؾك ابحثطئيػعبثتتف را،بعيدب  ب ردعزبحثادطحلبرمدسبوػدتع ببببب

وا زضبحثقدعابثطود بح زحءبحثدعظيف بثاودطحزب حجل  رد جب ثكدمبببببببوعىباعت بص وعح ب هصسب

 ضغدال ،بب"هكخدطبوماد ب جي  يدعببب   عابحثاطحلب  بوػتع برد ث باتةدابرتيد برحد ضبغدت يعببببب

ب.(ب387:ب6998

حثعال ددعبحثتم وػدديعبب"يفبصددىبشكددطبكددخ بوددمبحملاددت ىبه بحثاددطحلبحثتميي دد باز خددابببب

حثؿدادديعبحمل  ؾددطاب ددىبح وددطحزب حل عردد جبيفبحملمي ددعبحثعحصددسابه ب ددىبحملمي دد جبشحجبب

ب(.بب696:ببب2004 ر سبحث    ،ب"بحثطغ ثعبحثعحصسا

ر تيددعبحتدد وىبرتددابصيعاددعب وط  ددعبةكددعامببب" ازمَيددطب  بحثاددطحلبحثتميي دد ب ع ددف بب

 برتددابحثطة  ددعب حثددط ةىبيفبب باقرددهمندد  بحثددميةبزحخددابحثتميدديةبح رت دد ر ،بك دد به ددببب

،ب اطت بؾطحضحجبحثتزساس،ب ميكدمبه باكدع بؾديئ  بوفيدسح بثت زت د ب و غػد ة بببببببحثع ا

ب(.ببب95:ب2000 ة  ط،ب"رتابحملس بحث عيس

ح دداللبه بحثمددعحلبه بحثتردد ضببحثدد بةمؿددأببر تيددعب"ب از خددابحثاددطحلبحثتميي دد بهاردد  بب

عدىبه بجم عردعبه بومي دعبرتدابودطزببببببكطزبوعابمل  ضغدعبضدهنبكد  بودمبر  دابودطزبوبببببب
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يفبويدسح بببدودمبزحخدابويدسح بر تدا بهببببهك  بشثكبرخطبه بجم عرعبه بومي عبهخط بغعحءب

ه بوعد ا به ب ديةبشثدكبببببوعيمدعببجمت ع برخط;ب اسلب صسحذبةهي ب جي   به بغت بيفب يئدعب

ب(.224:ب6999 ر  ز،بب"حثفطزبه بةتكبحل عردعبه بحملمي دع

وقسبة  امبيفبحثميطب  بوفاعدبحثاطحلب ىب يدطابةقتيسادعب  يدطابببببهو بحثفكطبحإلزحضة

هكخطب ح عيع،بو مب راعبحثميطبحثتقتيساعبرّسبحثاطحلبؾيئ  بغ بوطغعببوي ،باع ابرتاب

ةعطيابهزحءبحثع داب،ب اردطب  مل غػد جب  ظ ئفاد ،ب يم د بهكدسجبح وكد ضبحيساخدعبيفببببببببب

 رسةددد ب تيزدددعبط يعيدددعبثتعال ددد جب دددىبحثعتدددعدبحإل ػددد  يعب حإلزحضادددعبرتددداب ردددعزبحثادددطحلب

حجل  ر جبيفبحمل غػ جباتعدصضبحرتم  د ،ب ثديؼب  ثردط ضابه باكدع بضد ضح ،ب ه بهمد  بببببببب

ب(.362:ب6999حصت  ثيعب  باكع بشحبومفععب  عاب جي  يعبرتابهزحءبحجل  رعب حثطعاا،ب

 :  يجيات إاارة الصراع التهظيميااشرت

ةت خابحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  ب ود بود به د برتيد بكدخ بودمبحث د صخىبببببببب

ب حملدتاىب حث بةزػاةبيفب ض بحيتعابحملم غ ع،ب شثكبرتابحثمضعبحآلة :بب

 ةت خدداب ض  ثددعبوعطوددعبهغدد  ببحثاددطحلب حثع ددابرتددابدفيفدد ،ببببحغددتحةيزيعبحثتفدد  ض:

،ب د  ثددعبةعددسااب ةهددي بحثػي غدد جبب ػدد  يعهغددتعببحإلزحضابيفبحثعال دد جبحإل ب حغددتدسحد

حثفطاد ،ب حغدتدسحدببب ،بكصثكبةؿكيابوط بزحئ عبةع ابرتابةؿزي بض حبر داب حثسحختيع

،بورال برمبةا يةب طحوسبةسضا يعبةعت سبرتاب خمتتفع ه ي عبحةا  جبوع ثعب     ه ج

ب . (2007حثعت  ب حثا يف،ب حثماس

دبهدصتبح غدتحةيزيعبرمدسبحثطغ دعبيفبحدد شببببببةزػدتدسبب:Competingحغتحةيزيعبحثتم وؼب

،ب يفبص ثعب رطحءبةهي حج،بكدصثكبيفبص ثدعبوؿدابحثم د ششببببب واة  رطحءبغطا ب شثكب وط

ب(.2007ح خط ،به بيفبص ثعبةس  بوػتع بحثخقعبحثتميي يعب حثم تع،ب

:بةزػدددتدسدبهدددصتبح غدددتحةيزيعببAccommodatingحغددتحةيزيعبحثتػددد هابه بحثتمددد ظابب

ثتاسئددعبحثطددطلبحملعدد ضض،ب ةػددتدسدبهاردد  ب شحبةددعوطجبثددس بحإلزحضابحثطغ ددعبح كيددسابيفببب

ححمل ويددعبرتددابحثعال دد جبزحخددابحملمي ددع،ب يفبص ثددعبضغ ددعبحملمي ددعبيفبصددابحثاددطحل،ب يفببب

وتىبحثعدد وتى،ب رمددسبحثطغ ددعبيفبوعطوددعبرضحءبحثعدد ببص ثددعبحثطغ ددعبيفبةم يددعبوادد ضحجبح وددطحزب

ب(.6995 ظحاس،ب
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ةػدتدسدبحغدتحةيزيعبحثتزمدابرمدسو باتز هدابطدطلبود بوادتضت ببببببببببحغتحةيزيعبحثتزماب:

 واددتضعبحثطددطلبحآلخددط،بكددصثكبةزػددتدسدب شحبةع ددابهطددطحلبحثاددطحلب  به بحثاددطحلبب

،ب  شحبضغابكدابطدطلبيفبةاسئدعبببب   شحبك  بحثاطحلبهت شبثع ثبطعاا هه يع، ثيؼبث 

ببب(.ب2007 حثا يف،ببحثعض 

:بةػدتدسدبهدصتبح غدتحةيزيعبإلجيد زببببببCollaboratingحغدتحةيزيعبحثترد ومبه بحثتعد   بببب

صتددعابثت ؿددكالجبحملعومددع،ب ثتضاددعابرتددابح رتادد زحجبيفبصددابحملؿددكالج،ب ثت دد زاببب

ب(.2007ح  حجب حملؿ رط حثم تع،ب

ةزػددتدسدبهددصتبح غددتحةيزيعبرمددسو باكددع بببب:بCompromisingحغددتحةيزيعبحثتػددعاعب

حثطدطوىب كدابوما د بهقد بردعءبودمبحثدط حب ح ػد ضا،ب يفببببببببب حثتع   ب حيعدبودمبكدالبب

 ةزػدتدسد;بإلجيد زبصتدعابوطضديعب و  تدعبثتطدطوىبببببببب ،كابططلب ع  ب عة ص ثعب ت 

ب(.ببب2007 حثا يف،ب

 جبحثػدد  قعبحثدد ب ثإلص طددعب عضددعلبحث ضدددبحيدد ث ب،بمتبحثتع دداب  ب عدد بحثسضحغددب

بةم  ثثبحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  ،ب شثكبرتابحثمضعبحآلة :

بزضحغ جب  ثتهعبحثعط يع:

وعضددعلب"بحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ب هحطهدد برتدداببب(ب2004ةمدد  ابحيؿدد ث ب 

 صػدد ؽبحثعدد وتىب فع ثيددعبحإلزحضاب صددساب حجي  يددعبحثاددطحل:بزضحغددعبويسح يددعبيفبريمددعبوددمببب

،ب شبهسوثب  بحثكؿد بردمبودس بةدأح بحغدتحةيزي جبببببب"ثؿطك جبحثام ريعبيفبح ضز ح

حثتع   ،بحثتم وؼ،ب حثتزمابحملػتدسوعبومب  ابحإلزحضابيفبحثتع وابو بحثاطحلبحثتميي د بب

رتاب صػ ؽبحثع وتىب فع ثيدعبحإلزحضاب،ب ةكع دثبريمدعبحثسضحغدعبودمبحثعد وتىبيفبمخدؼبببببببب

حثسضحغدددعبمتبحرت ددد زبحملددماسبحثع دددف بحثتضتيتددد ب،ببؾددطك جبهضز يدددع،ب ثتضقيددد بههددسحلببب

 ردعزببحضةف لببوػتع بحغدتحةيزيعبحثتعد   ب حثتزمدابود بهز ب  بببببب هؾ ضجبه طظبحثمت ئسب  

رال عبحجي  يعبشحجبز ثعب صا ئيعب ىبحغتحةيزي جبحثتع   ب حثتزمابومبراعب  صػد ؽبب

عبغدت يعبشحجبز ثدعب صاد ئيعببببحثع وتىب فع ثيعبحإلزحضابومبراعبهخط ،بوي  بك  ثبحثعال دب

ب. ىب غتحةيزيعبحثتم وؼب  صػ ؽبحثع وتىب فع ثيعبحإلزحضابومبراعبهخط 

زضحغع"بهحطب زحضابحثاطحلبحثتميي  برتابحثطض بحثعظيف بزضحغعبب(2006 ةم  ابحثعاطةب 

حملػد  عبثتادطحلبببععحوداببحثههدةبببض دسبهدسوثب  بب،بيفبحثدي م"بب ةط يقيدعبرتداب ظحضابحثت يدعببب
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 ظحضابحثت يعب حثتعتية،بك د ب هدسوثب  بحتسادسبح غدتعببحملم غدابإلزحضاببببببب يفحثتميي  ب

حثاددطحر جبيفبحمل غػدد جبحثتعتي يددعبيفبحثددي م،ب حخددت جبريمددعبرؿددعحئيعبط قيددعب عحوادد بببب

(ب،ب ثتضقيدد بههددسحلبحثسضحغددعبمتب دد بحث ي  دد جبرددمبططادد بحملقدد  الجبحثؿدادديعبببب236 

تعا جب زحضادع،ب ردمبططاد بحغدتدسحدب دعحئةبح غتقاد ءبببببببث ع بهوطحزبحثعيمعبومبحالذبوػدب

 ح غددت ي  (;ب هدددطضب يددد ؽبحملدددته حجبحثددد بةردد متا بحثسضحغدددع،بصيددددبةع دددتثب تددد ئسببب

حثسضحغعب  بحضةف لبوػدتع بحثادطحلبحثتميي د بثدس ب ظحضابحثت يدعبيفبحثدي م،بيفبجمد  جبببببببب

بحثتم وؼب حثتزماب حثتػ هاب حثتػعاع.

 "بمندنببابحثاطحلبحثتميي  بودمبخدالابزضحغدت ب رمعح اد ببببرتبب(2060 ضكعبحيطحصؿعب 

 حملمد ط ب و غػدعب يف حثعد وتىب وػضيعبرتا زضحغعب:حثتميي   حثاطحل يف  هحطت حثؿدايع

ح ضز يع"،بهسوثب  ب يد ؽبهمند  بحثؿداديعبيفبو غػدعبحملمد ط بحيدطاب  يد ؽبببببببب حيطا

وددطزح ،بب365عبوددمبهحطهدد برتددابهغدد ثياب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ،ب ةكع ددثبريمددعبحثسضحغدد

 ثتضقيدد بههددسحلبحثسضحغددعبمتبحرت دد زبحملددماسبحثع ددف بحثتضتيتدد ،ب هظاددطجبه ددطظبحثمتدد ئسببب

 مػابوتعغطع،بكصثكب بةعرسبوط  بشحجبز ثدعب صاد ئيعبيفبببحثتميي  ب رعزبحثاطحلب

هغدددتعبب زحضابحثادددطحلبحثتميي ددد بةعدددع بملدددته حجبحجلدددمؼ،ب حمل هدددابحثعت ددد ،ب غدددمعحجبب

بح  ا.

 غ: اإلجنليسي::اراشات بالل

(ببزضحغددعب"بوق ض ددعب ددىبهغدد ثياب زحضابحثاددطحلبثددس بوددساطةببببببب2000 بWeltةمدد  اب ثددثببب

  زحضا هغد ثياب ةعدطلب    حملسحضؽبحملتعغطعبو بوساطةبحملسحضؽبحثعتي بحثؿ وتع"ب،بهدسوثب

 ريمدعب  حملدسحضؽبحملتعغدطع،ب ةكع دثببب حثؿد وتعب حملدسحضؽب ودساط ب مي ضغدا ب حثد ب حثادطحلب

وتعغدطع،ب ثتضقيد بههدسحلبحثسضحغدعبحرت دسبببببب  ضؽحودسب ودساطح بودمبب (37  ودمب حثسضحغدعب

 حملتعغدطعب حملدسحضؽب ودساطةب ه  حث  صدبحملماسبحثع ف بحثتضتيت ب،ب هظاطجبه دطظبحثمتد ئسبب

 حملدسحضؽب ودساطةب ودمب هكخدطب  زحضةادةبثتادطحلبب  حثتػدعاعبيفب حثتعوي  حغتحةيزيع مي ضغع 

برتابحملػتع بحملتعغن.،ب هظاطجبصي ظاب  ضغعبحغتحةيزي جبحثتم وؼبحثؿ وتع

 رتابزضحغعب"بهغ ثيابب(Stanley & Algert  2007  هجلطجب  ضكعبكابومبغت  ت 

 يف حثادطحلب  زحضا هغد ثياب ض دسب    ععذبحجل وعدع"ب،ببهدسوثبب وطكع يف حثاطحل  زحضا

 ح  ػد دب ضؤغد ءب ودمب ضئيػد  ب(ب20 بوم حثسضحغع ريمع  ةكع ث حجل وع ، حث ضعذ وطكع
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ح دد ا،ب ثتضقيدد بهغددطحضبحثسضحغددعببوددمبوت  امددع   ػددتعا ج خمتتدد بحثتداادد ج يف

ت ددسبحث  صخدد  بحملددماسبحثع ددف بحثتضتيتدد ب،ب هظاددطجبه ددطظبحثمتدد ئسبصيدد ظاب زحضابحثاددطحلببرح

 يف   دتاةب ودمب ٪ 40 ودمب هكخدطب اقردع ب حثقد زاب  شب   حثتميي د برتدابوػدتعا جبوطةفعدعبببب

ب.حثتميي  بحثاطحل  زحضا

 حملعتعودد جبهحدطب يئدعبغميددعب تكمعثعريد جبببب سضحغددعب"(ب2008 ب Corriaكدعضةبب  حهدتةب

حثاددطحلبثددس بوطادد بةكمعثعريدد بحملعتعودد جبببب  زحضا حغددتحةيزي ج رتددا  ح ةادد  ج

جب ح ةاد  ب حملعتعود جب  تكمعثعريد جب غميدعب  يئدعب ةدأح ب وضص    "،بهسوث  ح ةا  ج

  ح ةاد  ج،بثس بوطا بةكمعثعري بحملعتعو جب حثتميي  حثاطحلب يفب زحضابحغتحةيزي ج

 حثدد بز  ددثبيف حملالصيدد ج خددالا وددم  ثتضقيدد بهغددطحضبحثسضحغددعبمتب دد بحث ي  دد ج

 حثعحد ئ ب حتتيداب      إلضد وعب ح ررد ء،ب ود ب حثفطزادعب  حملقد  الجب حرت  رد جبحثفطاد ،بب

 هرردد ءبوطاد بةكمعثعريدد بحملعتعودد جب ح ةادد  جب،ب وي دد ب ددى حملت  زثددع ح ثكت  يدعب

ضةفدد لب ػدد عببحغددتدسحدبحغددتحةيزي جبحثاددطحلبحثتميي دد ب،بببببب هؾدد ضجبه ددطظبحثمتدد ئسب  بحبب

 وط ضبحثع ث.ب و  حثاطحل  زحضا  غتحةيزي ج ورال برمب ؾ ضةا ب  بةطعض

 التعكيب على المراشات الصابك::

ةم  ثثبحثسضحغ جبحثػ  قعبوعضعلبحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  ب طدط ببحثتعقيا:ب

هسوثب  بحثكؿد بردمبودس بةدأح بحغدتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي د بببببببب شبوت  امعب،ب

رتدداب صػدد ؽبحثعدد وتىب فع ثيددعبحإلزحضا،ب هددسوثب  بةعددطلبحثععحوددابحملػدد  عبثتاددطحر جبب

،ب   بةعددطلبهغدد ثياب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ،ب هددسوثبزضحغددعبهخددط ب  بببببحثتميي يددعب

لبحثتميي دد ،ب هددسوثب صددس ببب يدد ؽبهحددطبهمندد  بحثؿدادديعبرتددابهغدد ثياب زحضابحثاددطحببببب

حغتحةيزي جب  زحضا  ح ةا  جبيف حملعتعو ج ةكمعثعري   يئع ةأح  حثسضحغ جب  بوضص

ببحثاطحل.ب

 شبحرت ددسجبوعيددةبحثسضحغدد جبحثػدد  قعب حةفقددثبحثسضحغدد جبحثػدد  قعبيفبحملددماسبحملت دد ،ب

حملق  تدع،بب  غدتخم ءبزضحغدعب حصدسابحرت دسجبهغدتع  بحملالصيدعب بببببببحثتضتيتد ،بب حملماسبحثع ف

حختتفددثبحثسضحغدد جبحثػدد  قعبيفبب ضدد وعب  بحرت  زهدد بحملددماسبحثع ددف بحثتضتيتدد ،ب يم دد بببب

حختي ضه بثتعيمعب،ب شبحخت جبريمعبودمبحثعد وتىبيفبحثؿدطك جبح   دع،ب حخدت جبريمدعببببببب

حيددطا،ب حملمدد ط   ريمددعبهخددط بوددمبوددعظف بو غػددعهخددط بوددمبوددعظف ب ظحضابحثت يددع،ب
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طةبحملددسحضؽ،ب حخددت جبريمددعبوددمبوددعظف بةكمعثعريدد ببببكددصثكبحخددت جبريمددعبوددمبوددسابب

بحث ضدبحي ث برمبحثسضحغ جبحثػ  قعبوي  بات :ب  سب يعبب.حملعتعو جب ح ةا  ج

 ح دد بحث ضدددبحيدد ث بحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ;بثتعددطلبوػددتع بب ةمدد  ا .6

 .حثػ  قع حثسضحغ ج وم هٍة يف اتعوط ل ،ب هصحةط يقا ب

ؾدددد غت بحثعظددد ئ بحإلزحضاددددعبيفب ظحضابحثتم يددددعبببحث ضدددددبحيددد ث بوددددمبحخدددت جبريمددددعبب .2

 بب.حثػ  قع حثسضحغ ج وم هٍة يف اتعوط ،ب هصحبلب،ح رت  ريعبيفبح ضز 

 ح دد بةمدد  ابحث ضدددبرددسزبحثددس ضحجبحثتسضا يددعب،ب ع ددف بوددته ب ددسبازدد حطبرتددابوػددتع بب .3

 حثسضحغد جب ودمب هٍة يف اتدعوطب ل  هدصحبب،حغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي د بةط ي ب

 .حثػ  قع

ب:ب ومبه ر بح غتف زابومبحثسضحغ جبحثػ  قع

حإلملدد دب عتعودد جبصددعابحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ،ب ح غددتف زابومادد بيفبببب .6

ب رسحزبحإلط ضبحثميطة.

 ح غتف زابومب ت ئسبحثسضحغ جبحثػ  قعبر بوق ض تا ب مت ئسبحث ضدبحي ث . .2

بثتسضحغ جبحثػ  قعبيفب م ءبوقطحجبهزحابحث ضدبحي ث .ح غتف زابومبح زببحثميطةب .3

 : اإلطار المنهجي للبحث

وثبحثطدط بحإلصاد ئيعب حثتضتيتيدعببببدِسحرت سبحث  صدبحملماسبحثع دف ب حغدتزبببةهًج البحح:

 ح  بةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  بيفب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعبيفببببثط س

 ح ضز 

جمت دد بحث ضدددبوددمبؾد غت بحثعظدد ئ بحإلزحضاددعبيفب ظحضابحثتم يددعببةكدع بببدلتمد  البحددح: 

بح رت  ريعبيفبح ضز ،برتابحثمضعبحآلة :

 عما أفراا دلتم  البحح (1اجلم ل )

 املصمى الوظيفي
 العما

 اجملموع
ب   ذبشكعض

ب626ب66ب65بوعظ ب زحضة

 م6102املصدر : وزارة التنمية الاجتماعية، املركس، عمان، 
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 يدطح بثادهطبصزدةبجمت د بحث ضددب،بحخدت بردسزبهودطحزبحلت د ب أك تد بببببببببببببالبحح:عيه: 

ب(بوعظف  ب وعظفع.626ثي خابريمعبحث ضدب،ب  صثكب تهثبريمعببحث ضدب 

 عددسبه بمتبحتساددسبجمت دد بحثسضحغددع،بمتب مدد ءب ةطددعاطبهز حجبحثسضحغددعببببإجددراتات البحددح:

 ك آلة ب:

(بوعظفددد  ب626،ب حث ددد ثدبردددسزهةب ب زظردددثبهزحابحثسضحغدددعبرتدددابهودددطحزبريمدددعبحثسضحغدددعبب (6

(بهو دبكابوقطابةع برمب رادعبب√ وعظفع،بصيدبطتابومبهوطحزبحثعيمعب ض ب ؾ ضاب 

  يطهةب

بةر مثبهزحابحث ضدبحآلة :بب (2

 املكياط
اشرتا يجي: 

 التهافض

اشرتا يجي: 

 التعا ى

اشرتا يجي: 

 التجهب

اشرتا يجي: 

 التصوي:

رسزب

بحثفقطحج
ب7ب7ب7ب8

 زّ  ثبح غت   عب وق  بثػدتةب ثيكدطج(بحثخالحد ب،ب هرطد ببببب،ب حثمت ئس ةفػ  هرا وم (6

(،بهصي  د  ب  ختدا بض  يد  بببب3 ظ   بثالغتز   جبك ثت ث :بزحئ   ب  ختا بض  يد  بوػدتع ب بب

 (.6(،ب  زضح ب  ختا بض  ي  بوػتع ب 2وػتع ب 

بمتب زخددد ابحث ي  ددد جب  بحي غدددعب،ب حتتيتدددا بصػدددابحثطدددط بحإلصاددد ئيعبحملم غددد عبببب (2

بثت ضد.

،بوطةفددد ،بوتعغدددن،بودددمدف (بوػدددتع ب ح ددد بحمل  ضغددد جبح خال يدددعب  :ب ببب زدددم َ  (3

حيدسبح ز دابببب–حيدسبح رتدابثت قيد ؽببببوك  ثبحملػتعا جبحثخالحعبرتابحثمضعبحثت ث :ب

طددعابحثفئددع.ب ك  ددثببب0.66 ببببب3ةقػدديةبب6ب–ب3ثت قيدد ؽبةقػدديةبرددسزبحثفئدد جبب ببببب

ب2.33  ببب6.67ع بحملػددتع بومدفردد  .بوددمببباكددبب6.66  بب6حثفئدد جبك ثتدد ث :بوددمببب

باكع بحملػتع بوطةفع  .بب3  بببب2.34اكع بحملػتع بوتعغط  .بببومب

ح زحابرتددابدك ددىبوددمبش ةبح ختادد  ;بإل ددسحءبحثددطهةبيفببببببرزِطضددثب:الصددمم ااااة

كددابجمدد ابوددمبحلدد  جبحثدد ب ضددعثبح زحابثقي غددا ،ب   ددسحءبحثددطهةبيفبوقددطحجبكددابببببب

والءوددعببحثفقددطحجبلدد  جبحثسضحغددع،ب  ضددعصا ،ب غددالوعب ددي غتا بببجمدد ا،بوددمبصيددد

حثتهعاع،ب  عسبزضحغعبرضحءبححملك ىب بوتضعظ ةاة،بة ىب  د لبححملك دىبرتداب دس ببببب
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(بوقددطاب ادديهتا بحثما ئيددعبك دد بك  ددثبرتيدد بببببب29ح زحا،ب شب تهددثبرددسزبوقددطحجبح زحاب بب

ب ايهتا بح  ثيع.

 :ثبات ااااة

دلاالت ااااة لواق   طبيل اشرتا يجيات إاارة الصراع التهظيمي يف  زارة ثبات  (2اجلم ل )

 التهمي: االجتماعي: يف ااراى

الرق

 م
 قيم: نر نباخ ألفا عما الفكرات اجملال

 0.99 8 حغتحةيزيعبحثتم وؼ 6

 0.98 7بحغتحةيزيعبحثتع    2

 0.98 7 حغتحةيزيعبحثتزما 3

 0.99 7 حغتحةيزيعبحثتػعاع 4

 0.99ب29ب 

 م.6102املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي، 

ادد ىبحجلددس ابه بحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بةت تدد ب قدديةبحةػدد  بزحختدد ببببببب

(ب0.99(ب،ب  تهثب 0.99هثف بثالغتحةيزي جبك وعب بر ثيع،ب شب تهثب ي عبح  جبكط    ر

(ب غددتحةيزي  بب0.98 غددتحةيزي  بحثتمدد وؼب حثتػددعاع،بكددصثكب تهددثب ي ددعبحثخ دد جب بببببب

حثتع   ب حثتزما،ب ةؿ بهصتبحثمت ئسب  ب يةبح  جبوم غ عب وق عثعبيفبوخابهصتبحثسضحغدعبب

يفبهدصحبحثمدعلبودمبحثخ د جببببببصيدبه ا ب طا عبومبهك ب ي عبميكدمبه بااداب ثياد بحثخ د جبببب

ب ه بحثعحصسب ضيح.

 املعاجل: اإلحصائي: املصتخمة::

;بثتتأكددسبوددمبزضرددعبح دد جبحملقيدد ؽببببب Cronbach Alphaوع وددابكط   دد ربهثفدد ببب (6

 حملػتدسد.بب

حملتعغددط جبحيػدد  يعب ح اطحودد جبحملعي ضاددعب;بثإلر  ددعبرددمبهغددئتعبحث ضدددب وعطوددعببببببب (2

 ح ه يعبحثمػ يعبثكابوقطاب.

 حخت  ضبج،بث ي  بحثفط  بة ع  بملته بحجلمؼ.بب (3

ث ي  بحثفدط  بة عد  بملدته حج:بحمل هدابببببب  One Way ANOVAزةب صحتتيابحثت  امبح  (4

 حثعت  ،بغمعحجبح  اب رسزبحثس ضحجبحثتسضا يع.
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 ح د بةط يد بحغدتحةيزي جب زحضاببببحخت  ضبؾد وي ;بثتضسادسبواد زضبحثفدط  بيفبجمد  جبببببب (5

ودددساطةب ظحضابحثتم يدددعبح رت  ريدددعبيفبح ضز بة عددد  بملدددته ة ببحثادددطحلبحثتميي ددد بثدددس ب

 غمعحجبح  اب رسزبحثس ضحجبحثتسضا يع.

 : الهتائج  ةهاقعتًا

و بوػتع ب ح  بةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبب-به   :بحإلر  عبرمبحثػ حابحثطئيؼ:

بحثتميي  بثس بوساطةب ظحضابحثتم يعبح رت  ريعبيفبح ضز ؟

لواق   طبيل اشرتا يجيات إاارة املتوشطات احلصابي:  االحنرافات املعياري:  (3اجلم ل )

 ، ةر ب:  ر يبًا  هازليًاالصراع التهظيمي لمى ةميري  زارة التهمي: االجتماعي: يف ااراى

 االشرتا يجي: الرقم
املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

الهصب: 

 املئوي:
 الر ب: املصتوى

 حثتم وؼحغتحةيزيعب 6
ب2.08

 
 6 وتعغن 69.33ب0.73

 6 وتعغنب69.33 0.74ب2.08 حغتحةيزيعبحثتع    2

 3 وتعغن 67.67 0.72 2.03 حغتحةيزيعبحثتزما 3

 4 وتعغن 67.00ب0.73ب2.06 حغتحةيزيعبحثتػعاع 4

  وتعغن 68.33 0.76 2.05 حثكت بثالغتحةيزي ج 

حغددددتحةيزي جب زحضابحثاددددطحلببوػددددتع ب ح دددد بةط يدددد (به ب3االصددددىبوددددمبحجلددددس اب 

،ب شب تددددبكددد  بوتعغدددط  بحثتميي ددد بثدددس بودددساطةب ظحضابحثتم يدددعبح رت  ريدددعبيفبح ضز بببب

 ةطح صدثبحملتعغدط جبحيػد  يعبببب،ب(0.76  ح اطحلبحملعي ضةب(ب2.05حملتعغنبحيػ   ب 

 تعغددنببحثتعدد    بحثتمدد وؼب  حغددتحةيزي(،ب ردد ءبيفبحثطة ددعبح   بب2.06ب–ب2.08 ددىب 

،ب يفبحثطة ددعبح خدد ابببرتددابحثتددعحث بب(0.74 ب (ب0.73 ب حاددطحلبوعيدد ضةبب(2.08ػدد    ص

ب.(0.73 حاطحلبوعي ضةب(ب 2.06 تعغنبصػ   ب بحغتحةيزيعبحثتػعاعر ءجب

حغدددتحةيزي جب زحضابحثادددطحلببةط يددد بب ح ددد از كدددمبحثقدددعا:ب  بغددد ابصيددد ظابببحملم  ؿدددع:

رتددابحملػددتع بحملتعغددنب  بببحثتميي دد بثددس بوددساطةب ظحضابحثتم يددعبح رت  ريددعبيفبح ضز بب

ك ودعبرتدابحملػدتع بحملتعغدن،بح ودطبحثدصةبببببببب زحضابحثاطحلبحثتميي  بصي ظابحغتحةيزي ج

هز ب  بح عكددد ؽبحملػدددتع بحملتعغدددنبثالغدددتحةيزي جبرتدددابحملػدددتع بحثعددد دب ددد بوزددد ءببببب

ب%.68.33وتعغط  ب  مػ عبوئعاعب



 
 

 
 
 

100  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

وزارة التنميععة  لععدى مععديري واقععع تطبيععق اسععتراتيجيات إدارة الصععراع التنظيمععي
 رياض محمد عبد الكريم العربيات | د.                                                                              االجتماغية يف األردن

ISSN : 2410-1818 

 م2016 اكتىبر( 15( المجلذ )12العذد )

حثدد ب(ب2060زضحغددعبحيطحصؿددعب وددمبهمدد بوقددسبردد ءجبهددصتبحثمتيزددعبوتفقددعبودد ب تدد ئسببب

ب رعزبحثاطحلب مػابوتعغطع،ب حختتفثبو ب ت ئسبزضحغ  بكدابودمبغدت  ت ببببهؾ ضجب  ب

(،ب شبهؾددد ضجب2008 بCorria،ب كدددعضةب(Stanley & Algert  2007  هجلدددطجب

 ثعدابحثػد ابازعدع ببببب زحضابحثاطحلبحثتميي  برتابوػتعا جبوطةفعع،حثسضحغت  ب  بصي ظاب

صيددبب شبُهرطاثبحثسضحغتي مبحثػد  قتي مبيفب طاط  يد بببب;  بح ختاللبيفبحملمطقعبحجلهطحويع

ةددعوطبح دد ابحثك ويددعبيفبر تيددعبحغددتدسحدبحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ب يددطح بب

،ب ُهردطةبحث ضددبحيد ث بيفبح ضز بببةتكبحث الز،بثتتقسدبحثتطعضبحملعطيفب حثتكمعثعر بيفب

حثصةبازعسبودمبحثدس ابحثم ويدع،بكدصثكبيسححدعبوفادعدبحثادطحلبحثتميي د بثدس بوخدابهدصتبببببببببببب

 حثس ا;بح وطبحثصةباز كسب رعزبح ختاللبيفبحثمت ئسب،بثا حبحثس ابحملتقسوع.

ةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  بثدس بودساطةب ظحضابببثقسبمتبحتتياب ح  ب

ب وق  بثاغئتعبحثفطريعبرتابحثمضعبحآلة :حثتم يعبح رت  ريعبيفبح ضز ب

ةط ي بحغتحةيزيعبحثتم وؼبثس بودساطةبب ح  بو بوػتع ب(بحإلر  عبرمبحثػ حابح  ا:ب6

  ظحضابحثتم يعبح رت  ريعبيفبح ضز ؟

بحغتحةيزيعبحثتمد وؼبيػ  يع،ب ح اطحو جبحملعي ضاعبثفقطحجبمتبصػ ببحملتعغط جبح

ب(با ىبشثك.4 حجلس اب 

 اشرتا يجي: التهافضاملتوشطات احلصابي:  االحنرافات املعياري: لواق   طبيل  (4م ل )اجل

 ةر ب:  ر يبًا  هازليًا

قم
لر

ا
 

 الفكرة
املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

الهصب: 

 املئوي:
 الر ب: املصتوى

8 
اددددتةبحغددددتدسحدبحيددددعدبوددددمب  ددددابب

 حثعظحضابثتسو لبرمب راعب يطه .
 6 وتعغنب70.33ب0.80ب2.66

7 
اددتةبةط يدد بحثقددعح ىبصطويدد  برتدداببببب

 حثططلبحآلخط.
 2 وتعغنب70.00ب0.79ب2.6

6 
ةػتدسدب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعببب

 حثػتطعبر زابيابحثاطحلب  ثقعا.
 3 وتعغنب69.67ب0.75ب2.09

4 
ةقدساةبحثتمد ظ جبثاطدطحلببببةطو ب

يفبص ثددددعبحإلخفدددد  بب حملتادددد ضرع
 3 وتعغنب69.67 0.78ب2.09
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  حثعزعبرمبحثتع اب  بةػعاع.

5 
ةػدددددددتدسدبحثعقع ددددددد جبثتتحرددددددد ببب

 ح ططحلبحملتا ضرعبرمبوعح فا .
 3 وتعغنب69.67ب0.78ب2.09

2 

ةػتدسدبحثمفعشبثق عابح وك ضبيفب

 حملعح ددددد بغددددد ببحثطدددددعحض ص ثدددددعب

 حثع زاع.

 6 وتعغنب69.00ب0.75ب2.07

6 

ةتزأب  بحغتدسحدبحثػدتطعبإلر د ضببب

ح طدددطحلبحملتاددد ضرعبرتددداب  دددعابببب

حيدددابحملم غدددابيفبص ثدددعبحإلخفددد  بب

 رمبحثتع اب  بةػعاع.

 7 وتعغنب68.33ب0.75ب2.05

3 

ةزاددددددسضبحثقددددددطحضحجبز  ب ؾددددددطح ب

يفبص ثددعب حثعد وتىبيفب دم بحثقدطحضببب

  حملعح  بغ بحثع زاع..بحثطعحض 

 8 وتعغنب67.33ب0.77ب2.02

  وتعغنب69.33ب0.73ب2.08 حغتحةيزيعبحثتم وؼ 

،ب  وتعغدطبك  ببحغتحةيزيعبحثتم وؼ ح  بةط ي ب(به بوػتع ب4االصىبومبحجلس اب 

 رددد ءبوػدددتع بوقدددطحجببب،(0.73 ب حادددطحلبوعيددد ضةب(ب2.08 شب تددددبحملتعغدددنبحيػددد   ب ب

(ب،ب2.02–2.66 ددىب ،ب شبةطح صددثبحملتعغددط جبحيػدد  يعببوتعغددط  بك وددعبح غددتحةيزيع

ب(0.80 بحادطحلبوعيد ضةبب(ب 2.66(ب تعغدنبصػد   ب بب8 ر ءجبيفبحثطة دعبح   بحثفقدطاب بب

 حادددطحلبوعيددد ضةبب(ب2.02 تعغدددنبصػددد   ب ب(بب3حثفقدددطاب رددد ءجبيفبحثطة دددعبح خددد ابب 

ب.(0.77 

حغدتحةيزيعبحثتمد وؼبرتدابحملػدتع ببببببةط يد بب ح د باز كمبحثقعا:ب  بغ ابصي ظاببحملم  ؿع:

ودددساطةب ظحضابحثتم يدددعببب م رددد جبؾددد غت بحثعظددد ئ بحإلزحضادددعبيفبه ببب  ببحملتعغدددنبازعدددع ب

ح رت  ريعباػتدسوع بحيعد;بثتتع  برمب راعب يطهة،بكدصثكباػدتدسوع بحثعقع د جبببب

ثتتحر بح ططحلبحملتا ضرعبرمبوعح فا ،ب اادسض  بحثقدطحضحجبز  ب ؾدطح بحثعد وتىبيفببببب

،ب شثكبثيؼبك  بجيا;بح ودطبحثدصةبببيفبص ثعبحثطعحض ب حملعح  بغ بحثع زاعب م بحثقطحض

ب%.69.33ب  مػ عبحغتحةيزيعبحثتم وؼبرتابحملػتع بحملتعغنبةط ي ب ح  ازؿ ب  بصي ظاب

حثدد ب(ب2000 بWelt ثددثبب مدد ءعبرتددابشثددك،بحةفقددثبهددصتبحثمتيزددعبودد ب تدد ئسبزضحغددعببببببب

بيعبحثتم وؼبرتابحملػتع بحملتعغن.هظاطجبصي ظاب  ضغعبحغتحةيز
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ثدس بودساطةبببحثتع   بةط ي بحغتحةيزيعب ح  بو بوػتع ب(بحإلر  عبرمبحثػ حابحثخ   :ب2

  ظحضابحثتم يعبح رت  ريعبيفبح ضز ؟

بحغدتحةيزيعبحثتعد   ببمتبصػ ببحملتعغط جبحيػ  يع،ب ح اطحو جبحملعي ضادعبثفقدطحجببب

ب(با ىبشثك.5 حجلس اب 

 التعا ى اشرتا يجي:املتوشطات احلصابي:  االحنرافات املعياري: لواق   طبيل  (5اجلم ل )

 ةر ب:  ر يبًا  هازليًا

 الفكرة الرقم
املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

الهصب: 

 املئوي:
 الر ب: املصتوى

2 
ةدددددميةبح رت  رددددد جبوددددد بح طدددددطحلببب

 حملتا ضرعبث ضدبهغ  ببحثاطحل.
 6 وتعغن 76.67 0.83 2.65

6 
ةدددتفاةبحثدددعظحضاب راددد جب يدددطبحثطدددطلب

 حآلخطبومبخالابحغتحةيزيعبحثتع   .
 2 وتعغن 76.00 0.82 2.63

4 
ةزؿددددط بحثعدددد وتىبيفب ضدددد بح طددددنبب

  حث حوسبملعحراعبحثاطحل.
2.09 0.82 

69.67 

 
 3 وتعغن

3 
ةتعدد   بح طددطحلبحملتادد ضرعبثتتع ددابببب

   بصٍابوم غا.
 4 وتعغن 68.67 0.78 2.06

5 
ة د زابح دد حجب حملؿد رطبثتتع ددابببادتةبب

   بصابوم غا.
 4 وتعغن 68.67 0.77 2.06

 4 وتعغن 68.67 0.77 2.06 ةؿز بحثعظحضابحثع اب ط حبحثفطا . 7

6 

ةعوطبحثعظحضابحملم ربحملالئةبإلجي زبحيدابب

حثصةب بخيػطبوي بططلبرتدابصػد بببب

 ططلبرخط.

 7 وتعغن 68.00 0.74 2.04

  وتعغن 69.33 0.74 2.08 حغتحةيزيعبحثتع    

  ،بوتعغدطبكد  بببحغتحةيزيعبحثتعد   ب(به بوػتع ب ح  بةط ي ب5االصىبومبحجلس اب 

(ب،ب ردد ءبوػددتع بوقددطحجبب0.74عيدد ضةب حملاددطحلب (ب ح2.08 شب تدددبحملتعغددنبحيػدد   ب ب

(ب،ب2.04–2.65،ب شبةطح صددثبحملتعغددط جبحيػدد  يعب ددىب ببح غددتحةيزيعبك وددعبوتعغددط  ب

ب(0.83 ب(ب حادطحلبوعيد ضةبب2.65(ب تعغدنبصػد   ب بب2حثطة دعبح   بحثفقدطاب بب ر ءجبيفب

ب.ب(0.74 ب(ب حاطحلبوعي ضة2.04(ب تعغنبصػ   ب 6 يفبحثطة عبح خ ابر ءجبحثفقطاب 
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رتدابحملػدتع ببببحثتعد   بحغدتحةيزيعبببةط يد ببب ح  از كمبحثقعا:ب  بغ ابصي ظابببحملم  ؿع:

  ب م رد جبؾد غت بحثعظد ئ بحإلزحضادعبيفب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعبصدعابببببببببحملتعغنبازعع 

ةط يدد بحملددساطامبملادد دبحغددتحةيزيعبحثتعدد   بحثددصةبازؿدد ب  به دد بثدديؼبك دد بام هددد به ببببببببببب

ح رت  ر جبو بح طدطحلبحملتاد ضرعبث ضددبهغد  بببببباكع ،ب شبهم  ب اعضبيفببةمييةبب

،بكدصثكبيفببحثد حوسبملعحرادعبحثادطحلبببحثعد وتىبيفب ضد بح طدنب بببب،ب يفب ؾطح حثاطحل

بةط يد ببب ح د بب;بح وطبحثصةباز كسبصيد ظابح  حجب حملؿ رطبثتتع اب  بصابوم غابة  زا

ب%.69.33ب  مػ عبرتابحملػتع بحملتعغنحثتع   بحغتحةيزيعب

حثدد بهؾدد ضجب  بحضةفدد لببب(ب2004حيؿدد ث ب بحختتفددثبهددصتبحثمتيزددعبودد ب تدد ئسبزضحغددعببب

 رددعزبرال ددعبحجي  يددعبشحجبز ثددعب صادد ئيعب ددىببوػددتع بحغددتحةيزيعبحثتعدد   بودد بهز ب  بب

،ب ثعددابحثتعدد   بوددمبراددعب  صػدد ؽبحثعدد وتىب فع ثيددعبحإلزحضابوددمبراددعبهخددط ببيعحغددتحةيز

حثػدد اباعددعزب  بح خددتاللبيفبط يعددعبحثعيمددع،ب شبةكع ددثبريمددعبحثسضحغددعبحثػدد  قعبوددمببببببب

،ب يم دد بةكع ددثبريمددعببمخددؼبؾددطك جبهضز يددعحثقطدد لبح دد  ب ددخال ببيفبىبيفبحثعدد وت

حث ضدددبحيدد ث بوددمبؾدد غت بحثعظدد ئ بحإلزحضاددعبيفببحثقطدد لبحثعدد دب ددخال بيفب ظحضابحثتم يددعبب

بح رت  ريع.

ثس بوساطةبحثتزمابةط ي بحغتحةيزيعب ح  بو بوػتع ب(بحإلر  عبرمبحثػ حابحثخ ثد:ب3

 ريعبيفبح ضز ؟ ظحضابحثتم يعبح رت  

حثتزمداببحغدتحةيزيعببمتبصػ ببحملتعغط جبحيػ  يع،ب ح اطحو جبحملعي ضاعبثفقدطحجبب

ب(با ىبشثك.6 حجلس اب 

 التجهباشرتا يجي: املتوشطات احلصابي:  االحنرافات املعياري: لواق   طبيل  (6اجلم ل )

 ةر ب:  ر يبًا  هازليًا

 الفكرة الرقم
املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

الهصب: 

 املئوي:
 الر ب: املصتوى

4 
ةدددددددددسرعب  بح  تعددددددددد زبردددددددددمبببب

 حملعضعر جبحملػ  عبثتاطحل.
 6 وتعغن 69.33 0.86 2.08

3 

  بةفد زةبحثمقد حبصدعابببب ةػدعاب

 قدددد  بح دددداللبودددد بحثطددددطلبببب

 حآلخط.

 2 وتعغن 69.00 0.73ب2.07



 
 

 
 
 

104  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

وزارة التنميععة  لععدى مععديري واقععع تطبيععق اسععتراتيجيات إدارة الصععراع التنظيمععي
 رياض محمد عبد الكريم العربيات | د.                                                                              االجتماغية يف األردن

ISSN : 2410-1818 

 م2016 اكتىبر( 15( المجلذ )12العذد )

2 
ثتأريدابحثادطحلببب ةػدعابحثدعظحضابب

 صتابةاسهبح وعض.
 3 وتعغن 68.67 0.78 2.06

5 

ةع ددابرتدداب مددابحثتع وددابودد ببببب

ح وددددطحزبحآلخددددطامبحثددددصامب ددددةببب

  را جب يطبخمتتفع.

 4 وتعغن 68.33 0.75 2.05

6 
ع ب ددعظحضابحثتم يددعببتازػدداةبحثعدد وب

 ح رت  ريعبيفب مخ زبحثاطحل.
 5 وتعغن 68.00 0.76ب2.04

6 
ةتز هددددابحثددددعظحضابحملعضددددعر جببب

 حملػ  عبثتاطحل.
 6 وتعغن 66.67 0.76ب2.00

7 
امػدددضابحإلزحضاددددع برددد زابوددددمببب

 حثاطحل.
 7 وتعغن 64.33 0.74 6.93

  وتعغن 67.67 0.72 2.03 حغتحةيزيعبحثتزما 

كددد  بب ح ددد بةط يددد بحغدددتحةيزيعبحثتزمدددا(به بوػدددتع ب6االصدددىبودددمبحجلدددس اب 

(بب،ب ر ءبوػدتع بب0.72عي ضةب حملاطحلب (ب ح2.03  ،ب شب تدبحملتعغنبحيػ   ب وتعغط

–2.08تعغددط جبحيػدد  يعب ددىب وقددطحجبح غددتحةيزيعببك وددعبوتعغددط  ب،ب شبةطح صددثبحمل

ب(ب حادطحلبوعيد ضةبب2.08(ب تعغدنبصػد   ب بب4،ب ر ءجبيفبحثطة عبح   بحثفقدطاب ب(6.93

(ب حادددطحلب6.93(ب تعغدددنبصػددد   ب ب7،ب يفبحثطة دددعبح خددد ابرددد ءجبحثفقدددطاب ببب(0.86 

ب.(0.74 بوعي ضة

حغدتحةيزيعبحثتزمدابرتدابحملػدتع ببببببةط ي بب ح  ا:ب  بغ ابصي ظابباز كمبحثقعبحملم  ؿع:

صدعابود باقدعدب د بحملدساط  بودمبةفد زةببببببببحملتعغدطعبب  ب م ر جبهودطحزبحثعيمدعببببحملتعغنبازعع 

حثمق حبصعاب ق  بح اللبو بحثططلبحآلخطب،ب ودمبح تعد زهةبردمببحملعضدعر جبحملػد  عبببببب

حغددتحةيزيعبحثتزمددابرتددابحملػددتع ببببةط يدد بب ح دد بثتاددطحلب;بح وددطبحثددصةباز كددسبصيدد ظاببب

ب%.ب67.67ب  مػ عبحملتعغن

حثدد بهؾدد ضجب  بحضةفدد لببب(ب2004حيؿدد ث ب بحختتفددثبهددصتبحثمتيزددعبودد ب تدد ئسبزضحغددعببب

 رددعزبرال ددعبحجي  يددعبشحجبز ثددعب صادد ئيعب ددىببوػددتع بحغددتحةيزيعبحثتزمددابودد بهز ب  ب

،ب ثعددابثيددعبحإلزحضابوددمبراددعبهخددط حثتعدد   بوددمبراددعب  صػدد ؽبحثعدد وتىب فع بيعحغددتحةيز

حثػدد اباعددعزب  بح خددتاللبيفبط يعددعبحثعيمددع،ب شبةكع ددثبريمددعبحثسضحغددعبحثػدد  قعبوددمببببببب
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،ب يم دد بةكع ددثبريمددعبببمخددؼبؾددطك جبهضز يددعبحثقطدد لبح دد  ب ددخال بيفببحثعدد وتىبيفب

حث ضدددبحيدد ث بوددمبؾدد غت بحثعظدد ئ بحإلزحضاددعبيفبحثقطدد لبحثعدد دب ددخال بيفب ظحضابحثتم يددعبببب

برت  ريع.ح 

ثس بودساطةببحثتػعاعبةط ي بحغتحةيزيعب ح  بو بوػتع ب(بحإلر  عبرمبحثػ حابحثطح  :ب4

  ظحضابحثتم يعبح رت  ريعبيفبح ضز ؟

حثتػدعاعببحغدتحةيزيعببمتبصػ ببحملتعغط جبحيػ  يع،ب ح اطحو جبحملعي ضاعبثفقدطحجبب

ب:(با ىبشثك7 حجلس اب 

 التصوي:اشرتا يجي: املتوشطات احلصابي:  االحنرافات املعياري: لواق   طبيل  (7اجلم ل )

 ةر ب:  ر يبًا  هازليًا

 الفكرة الرقم
املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

الهصب: 

 املئوي:
 الر ب: املصتوى

5 
ةػدددعاببثتتع ددداب  بصددداباطضددد ب

  ي بح ططحلبحملتا ضرع.
 6 وتعغن 68.33 0.77 2.05

4 
حثددعظحضابصتددع  بةعويقيددعب ددىببب ددسب

 ح ططحلبحملتا ضرع.
 2 وتعغن 68.00ب0.76ب2.04

6 
ةتزأبثتكعامبرال د جبطي دعب دىبببب

 ح ططحلبحملتا ضرع.
 2 وتعغن 68.00ب0.76ب2.04

3 
ةع دابرتددابةقطادداب رادد جبحثميددطبب

 حملت  امعب ىبح ططحلبحملتا ضرع.
 4 وتعغن 66.67 0.77 2.00

7 
هقد بكدابببةع ابحثعظحضابرتدابه بب

 ططلبرعءح بومبحثط حب ح ػ ضا.
 5 وتعغن 66.00 0.76 6.98

6 

حتدبحثعظحضابح ططحلبحملتاد ضرعبب

رتدددددابةقدددددساةب عددددد بحثتمددددد ظ جبب

 ثتتع اب  بةػعاعبصعابحثاطحل.

 6 وتعغن 65.67 0.78 6.97

2 

ةزػ رسبح طدطحلبحملتاد ضرعبرتدابببب

حتقيددددددددددد بضغ تاددددددددددد بصػدددددددددددابب

 حإلوك  ي جبحملت صع.

 6 وتعغن 65.67 0.78 6.97

  وتعغن 67.00 0.73 2.06 حغتحةيزيعبحثتػعاع 
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،بوتعغدط  بكد  ببب ح  بةط ي بحغتحةيزيعبحثتػعاع(به بوػتع ب7االصىبومبحجلس اب 

،ب ردد ءبوػددتع بوقددطحجببب(0.73 عيدد ضةبحملاددطحلب (ب ح2.06 شب تدددبحملتعغددنبحيػدد   ب بب

(ب،ب6.97–2.05 ددىب ح غددتحةيزيعبك وددعبوتعغددط  ب،ب شبةطح صددثبحملتعغددط جبحيػدد  يعبب

،ب(0.77 ب(ب حاطحلبوعي ضة2.05(بب تعغنبصػ   ب 5 ر ءجبيفبحثطة عبح   بحثفقطاب 

ب(ب حادطحلبوعيد ضةبب6.97(ب تعغنبصػد   ب ب2(ب  6 يفبحثطة عبح خ ابر ءجبحثفقطة  ب 

ب.ب(0.78 

حغتحةيزيعبحثتػدعاعبرتدابحملػدتع بببببةط ي بب ح  از كمبحثقعا:ب  بغ ابصي ظابببحملم  ؿع:

  به بوػددتع بحيتددعابحثتعويقيددعب ددىبح طددطحلبحملتادد ضرعبيفبحثددعظحضاببببببببحملتعغددنبازعددع ب

 حثػع بثتتع اب  بصاباطض ب ي بح ططحلبحملتاد ضرع،بكدصثكبوػد رسابح طدطحلببببب

حملتا ضرعبرتدابحتقيد بضغ تاد بصػدابحإلوك  يد جبحملت صدعبكد  بوتعغدط  ،ب شثدكب ود ببببببببببب

حغددتحةيزيعبحثتػددعاعبرتددابببةط يدد بب ح دد بجبحمل ضددعحى;بح وددطبحثددصةباز كددسبصيدد ظابب ر  دد 

ب%.67ب  مػ عبحملػتع بحملتعغن

(بحثدد بهؾدد ضجب  بحضةفدد لببب2006حثعاددطةب حختتفددثبهددصتبحثمتيزددعبودد ب تدد ئسبزضحغددعببببب

وػتع بحثاطحلبحثتميي  بيفبجم ابحثتػعاع،ب  سبازعع بحثػد اب  بح خدتاللبيفبط يعدعبببب

صثكبح ختاللبيفبحيدس زبحملك  يدع،ب شبُهرطادثبحثسضحغدعبحثػد  قعبيفبحثدي مبببببببحثعيمعب،بك

 ةكع ثبريمتا بومبوعظف ب ظحضابحثت يعب حثعتية،ب يم  بُهرطةبحث ضدبحي ث بيفبح ضز ب

ب ةكع ثبحثعيمعبومبؾ غت بحثعظ ئ بحإلزحضاعبيفب ظحضابحثتم يعبح رت  ريع.

عرسبوط  بشحجبز ثعب صا ئيعبرمسبوػتع ب بةحخت  ضبوطضيعبحث ضدبحث ب اثبرتاب:ب

(بب غتز   جبهوطحزبحثعيمعبصعاب ح  بةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلب≥0.05αحثس ثعب 

حثتميي ددد بيفب ظحضابحثتم يدددعبح رت  ريدددعبيفبح ضز بةعدددع بملدددته حج:بحجلدددمؼ،بحمل هدددابب

بحآلة :حثعت  ،بغمعحجبح  ا،برسزبحثس ضحجبحثتسضا يع.ب ر ءجبرتابحثمضعب

بحجلمؼ : ه   

غدددتز   جبهودددطحزبريمدددعبمتبصػددد ببحملتعغدددط جبحيػددد  يع،ب ح اطحوددد جبحملعي ضاع، 

ثددس بوددساطةب ظحضابحثتم يددعبةط يدد بحغددتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي دد ببحثسضحغدعبثعح دد بب

ب(با ىبحثمت ئس.8ة ع  بملته بحجلمؼب،ب حجلس اب بح رت  ريعبيفبح ضز 
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 طبيل اشرتا يجيات إاارة الصراع  اق  ( نتائج اختبار "ت" للفر م بني ةتوشطات 8اجلم ل )

 ملتغري اجلهض.  بعًالمى ةميري  زارة التهمي: االجتماعي: يف التهظيمي 

 العما اجلهض االشرتا يجيات
املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

قيم: 

 ت

ةصتوى 

 المالل:

االل: 

 الفر م

 حغتحةيزيعبحثتم وؼ
 0.64 2.65ب62 شكط

 غ بزحا 0.220 6.23
 0.84 6.98 47 ه خا

 حغتحةيزيعبحثتع   
ب0.67ب2.65 62 شكط

 غ بزحا 0.274 6.60
 0.83 6.99 47 ه خا

 حغتحةيزيعبحثتزما
 0.64 2.09 62 شكط

 غ بزحا 0.296 6.05
 0.86 6.95 47 ه خا

 حغتحةيزيعبحثتػعاع
 0.68 2.66 62 شكط

 غ بزحا 0.604 6.63
 0.79 6.88 47 ه خا

حثكت ب

 ثالغتحةيزي ج

 0.64 2.63 62 شكط
 غ بزحا 0.699 6.29

ب0.79ب6.95ب47 ه خا

(ب  ب   ب بةعرسببوط  بشحجبز ثعب صا ئيعبرمدسبوػدتع ببب8ةؿ بحثمت ئسبيفبحجلس اب 

(ب ددىبوتعغددط جب ح دد بةط يدد بحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بب≥ 0.05αحثس ثددعب 

يفبح ضز ببةعدع بملدته بحجلدمؼب شثدكبحغدتم زح ب  ببببببثس بوساطةب ظحضابحثتم يدعبح رت  ريدعببب

ب(بثتسضردددددعبحثكتيدددددع0.6.99  ػدددددتع بز ثدددددعب ب،(6.29 ي دددددعبجبححملػدددددع عب شب تهدددددثب 

حثقي دعبغد بزحثدعب صاد ئي  ب،بك دد ببببببةعدسبهدصتبب;ب شب غدتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي د ببب

  تهدثببب،حثتمد وؼب(ب غدتحةيزيعبب0.220(ب  ػدتع بز ثدعب بب6.23 تهثب ي دعبجبححملػدع عب بب

(ب  ػددتع بز ثددعبب6.05  تهددثب ب،حثتعدد   (ب غددتحةيزيعب0.274(ب  ػددتع بز ثددعب ب6.60 

(ب غدددتحةيزيعب0.604(ب  ػدددتع بز ثدددعب 6.63  تهدددثب ب،حثتزمدددا(ب غدددتحةيزيعب0.296 

 ةعدسبهدصتبحثقي دعبغد بزحثدعب صاد ئيعب  ب ي دعبوػدتع بحثس ثدعبك  دثبهكد بببببببببببببتػعاع،حث

ب(ب.0.05وم ب

ميكمبه باععزبحثػ ابيفب   ب بةعردسبودط  بزحثدعب صاد ئي  بةزعدع بثتزدمؼب  ببببببببحملم  ؿع:

ابهضضبحثعح د بؾدأ ا بؾدأ بحثطردابخ  دعببببببةم و ب رعزبحملطهابيفبدينبحثع ابح ضز  برت

يفبجمددد ابحثقطددد لبحثعددد دبكدددعظحضابحثتم يدددعبح رت  ريدددعبودددخال ،ب  إلضددد وعب  بحكتػددد ببب

وا ضحجبحغتحةيزي جبحثاطحلبحثتميي  برمبططا بحثس ضحجبحثتسضا يعب حملؿ غابحثتعتي يدعبب
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ةط يد بببحث باتتض ب ا بحملعظ ب ه بحثميطبرمبرمػ ب،ب  ب تابودمبةدأح بحجلدمؼبصدعابببب

حغتحةيزي جبحثاطحلبحثتميي  ،ب   ثت ث بر ءجبحثمتيزدعبثتز كدسب دضعبوطضديعبحث ضددبببببب

(بب≥0.05α بةعرددسبوددط  بشحجبز ثددعب صادد ئيعبرمددسبوػددتع بحثس ثددعب بببحثدد بةؿدد ب  ب:ب"بب

 غتز   جبهوطحزبحثعيمعبصعاب ح  بةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي د بيفب ظحضابب

بملته بحجلمؼب"ب.ببعبيفبح ضز بةعع حثتم يعبح رت  ري

(بحثدد ب2060حيطحصؿددعب وددمبهمدد بوقددسبحةفقددثب تدد ئسبهددصحبحث ضدددبودد ب تدد ئسبزضحغددعبببب

هؾدد ضجب  ب  دد ب ببةعرددسبوددط  بشحجبز ثددعب صادد ئيعبيفبهغددتعبب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ب

بةعع بملته بحجلمؼ.بب

بح  ي  :بحمل هابحثعت  

غددتز   جبهوددطحزبريمددعبب ح اطحودد جبحملعي ضاددع،ب بمتبصػدد ببحملتعغددط جبحيػدد  يع،بب

ثددس بوددساطةب ظحضابحثتم يددعبةط يدد بحغددتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي دد ببحثسضحغدعبثعح دد بب

ب.(با ىبحثمت ئس9حمل هابحثعت  ب،ب حجلس اب بة ع  بملته بح رت  ريعبيفبح ضز 

 طبيل اشرتا يجيات إاارة لواق  املتوشطات احلصابي:  االحنرافات املعياري:  (9اجلم ل )

 املؤيل العلمي  بعًا ملتغري لمى ةميري  زارة التهمي: االجتماعي: يف ااراىالصراع التهظيمي 

 العما املؤيل العلمي االشرتا يجي:
املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

 حغتحةيزيعبحثتم وؼ

 0.87 2.24 28 ز تعدبوتعغن

 0.66 2.08 60  ك ثعضاعؽ

 0.70 6.86 26 زضحغ جبرتي 

 حغتحةيزيعبحثتع   

 0.89 2.67 28 ز تعدبوتعغن

 0.66 2.09 60  ك ثعضاعؽ

 0.77 6.95 26 زضحغ جبرتي 

 حغتحةيزيعبحثتزما

 0.86 2.26 28 ز تعدبوتعغن

 0.63 2.02 60  ك ثعضاعؽ

 0.72 6.83 26 زضحغ جبرتي 

 حغتحةيزيعبحثتػعاع

 0.89 2.66 28 ز تعدبوتعغن

 0.63 2.00 60  ك ثعضاعؽ

 0.77 6.83 26 زضحغ جبرتي 
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حثكت ب

 ثالغتحةيزي ج

 0.87 2.20 28 ز تعدبوتعغن

 0.66 2.05 60  ك ثعضاعؽ

 0.73 6.87 26 زضحغ جبرتي 

(ب رددددعزبوددددط  بظ هطاددددعب ددددىبوتعغددددط جب ح دددد بةط يدددد بب9االصددددىبوددددمبحجلددددس اب 

ثددس بوددساطةب ظحضابحثتم يددعبح رت  ريددعبيفبح ضز بببحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بب

ملته بحمل هابحثعت د ،ب ثتضسادسبوي د ب شحبك  دثبحثفدط  ب دىبحملتعغدط جبشحجبز ثدعببببببببببة ع  

 One(ببمتبةط يدد بحتتيددابحثت دد امبح صدد زةب ≥ 0.05α صادد ئيعبرمددسبوػددتع بحثس ثددعب 

Way ANOVA ب(با ىبشثك:60(،ب حجلس اب

 اق   طبيل اشرتا يجيات إاارة الصراع  حتليل التبايو ااحااي ملتوشطاتنتائج  (11اجلم ل )

 املؤيل العلمي  بعًا ملتغري  التهظيمي لمى ةميري  زارة التهمي: االجتماعي: يف ااراى

 ةصمر التبايو االشرتا يجي:
دلموع 

 املربعات

ارجات 

 احلري:

ةتوشط 

 املربعات

قيم: 

 ف

ةصتوى 

 المالل:

 حثتم وؼحغتحةيزيعب

 0.86 2 6.73  ىبحل عر ج
6.63 

 

0.206 

 
 0.53 606 56.23 زحخابحل عر ج

  608 57.96 حثكت 

 حغتحةيزيعبحثتع   

 0.29 2 0.59  ىبحل عر ج

 0.56 606 59.26 زحخابحل عر ج 0.592 0.53

  608 59.85 حثكت 

 حغتحةيزيعبحثتزما

 0.90 2 6.80  ىبحل عر ج

 0.56 606 54.67 زحخابحل عر ج 0.677 6.76

  608 55.97 حثكت 

 حغتحةيزيعبحثتػعاع

 0.65 2 6.30  ىبحل عر ج

 0.54 606 56.83 زحخابحل عر ج 0.306 6.22

  608 58.64 حثكت 

 حثكت بثالغتحةيزي ج

 0.65 2 6.30  ىبحل عر ج

 0.50 606 53.30 حل عر جزحخاب 0.280 6.29

  608 54.59 حثكت 
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(ب  ب   ب بةعرسبوط  بشحجبز ثعب صا ئيعبرمسبوػتع ب60ةؿ بحثمت ئسبيفبحجلس اب 

 ح دد بةط يدد بحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بب(ب ددىبوتعغددط جب≥ 0.05αحثس ثددعب 

ة عددد  بملدددته بحمل هدددابحثعت ددد ب،ب شثدددكببثدددس بودددساطةب ظحضابحثتم يدددعبح رت  ريدددعبيفبح ضز ب

(بثتسضردددعب0.280(ب،ب  ػدددتع بز ثدددعب ب6.29حغدددتم زح ب  ب ي دددعبلبححملػدددع عب شب تهدددثب ببب

حثاطحلبحثتميي  بصيدبةعسبهصتبحثقي دعبغد بزحثدعب صاد ئي ببببببحثكتيعب غتحةيزي جب زحضا

(،بك دد ب تهددثب ي ددعبلبححملػددع عبببب0.05  ب ي ددعبوػددتع بحثس ثددعبك  ددثبهكدد بوددم ببببب

(ب  ػددددتع بز ثددددعبب0.53  ب،حثتمدددد وؼ(ب غددددتحةيزيعب0.206(ب  ػددددتع بز ثددددعب ب6.63 

بحثتزمدداحةيزيعب(ب غددت0.677(ب  ػددتع بز ثددعب 6.76  ب،حثتعدد   (ب غددتحةيزيعب0.592 

 ةعددسبهددصتبحثقدديةبغدد بزحثددعبببب،بحثتػددعاع(ب غددتحةيزيعب0.306  ػددتع بز ثددعب ب،(ب6.22  

ب.(0.05 ب صا ئيعب  ب ي عبوػتع بحثس ثعبك  ثبهك بوم

وددط  بشحجبب(ب  ب  دد ب بةعرددس60(ب ب 9هؾدد ضجبحثمتدد ئسبوددمبخددالابحجلددس ثىب بحملم  ؿددع:ب

 ح دد بةط يدد بحغددتحةيزي جب زحضابب(ب ددىب0.05ب≥بαز ثددعب صادد ئيعبرمددسبوػددتع بحثس ثددعب بب

ة عدد  بملددته بحمل هددابحثعت دد ب،ب رتيدد بمتب  ددعابوطضدديعبحث ضددد،ب ثعدداببببحثاددطحلبحثتميي دد ب

حثػددد اباعدددعزب  به بحملددد هالجبحثعت يدددعبحثددد بادددتةب  ع ددد بيفبحثع دددابثدددس ب ظحضابحثتم يدددعبببب

ح بإلخرددد لبح رت  ريدددعبةزعدددسبك ويدددعبثتط يددد بحغدددتحةيزي جبحثادددطحلبحثتميي ددد ،ب يدددطببب

حملعظفىبك وعبز  بحغتخم ء،ب  ه بحثميطبرمبوػتع بحمل هدابحثعت د ببثدس ضحجبةسضا يدعببببب

بة هتاةبثتقي دب ا واةب كف ءا.ب

(بحثدد ب2060حيطحصؿددعب وددمبهمدد بوقددسبحةفقددثب تدد ئسبهددصحبحث ضدددبودد ب تدد ئسبزضحغددعبببب

ثتميي دد بهؾدد ضجب  ب  دد ب ببةعرددسبوددط  بشحجبز ثددعب صادد ئيعبيفبهغددتعبب زحضابحثاددطحلبح

ب.ةعع بملته بحمل هابحثعت  

 ح ثخ  :ببوته بغمعحجبح  ا

غددتز   جبهوددطحزبريمددعبب بمتبصػدد ببحملتعغددط جبحيػدد  يع،ب ح اطحودد جبحملعي ضاددع،بب

غدمعحجبح د ا،ببب ة عد  بملدته بب حثادطحلبحثتميي د بب  زحضا ثعح  بةط ي بحغدتحةيزي جب حثسضحغع

ب.(با ىبحثمت ئس66 حجلس اب 
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املتوشطات احلصابي:  االحنرافات املعياري: لواق   طبيل اشرتا يجيات إاارة ( 11اجلم ل )

 الصراع التهظيمي يف ةميريات التهمي: االجتماعي:  بعًا ملتغري شهوات اخلربة

 العما شهوات اخلربة االشرتا يجي:
املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

 حغتحةيزيعبحثتم وؼ

 0.59 2.43 65 غمعحجب5ه ابومب

 0.54 6.84 33 غمعحجب60  بب5ومب

 0.82 2.62 66 غمعحجب60هكخطبومب

 حغتحةيزيعبحثتع   

 0.57 2.56 65 غمعحجب5ه ابومب

 0.58 6.88ب33 غمعحجب60  بب5ومب

 0.82 2.09 66 غمعحجب60هكخطبومب

 حغتحةيزيعبحثتزما

 0.55 2.42 65 غمعحجب5ه ابومب

 0.50 6.87 33 غمعحجب60  بب5ومب

 0.82 2.02 66 غمعحجب60هكخطبومب

 حغتحةيزيعبحثتػعاع

 0.56 2.33 65 غمعحجب5ه ابومب

 0.53 6.87 33 غمعحجب60  بب5ومب

 0.84 2.00 66 غمعحجب60هكخطبومب

حثكت ب

 ثالغتحةيزي ج

 0.56 2.42 65 غمعحجب5ه ابومب

 0.52 6.87 33 غمعحجب60  بب5ومب

 0.86 2.06 66 غمعحجب60هكخطبومب

(ب ردددعزبودددط  بظ هطادددعب دددىبوتعغدددط جب ح ددد بةط يددد ببببببب66االصدددىبودددمبحجلدددس اب بب

حغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بثددس بوددساطةب ظحضابحثتم يددعبح رت  ريددعبيفبح ضز بببب

ة ع  بملته بغمعحجبح د ا،ب ثتضسادسبوي د ب شحبك  دثبحثفدط  ب دىبحملتعغدط جبشحجبز ثدعببببببببب

 Oneمتبةط يدد بحتتيددابحثت دد امبح صدد زةب ب(ب≥ 0.05α بحثس ثددع صادد ئيعبرمددسبوػددتع ب

Way ANOVA ب(با ىبشثك:62(،ب حجلس اب

 اق   طبيل اشرتا يجيات إاارة الصراع  نتائج حتليل التبايو ااحااي ملتوشطات (12اجلم ل )

 شهوات اخلربة  بعًا ملتغري  التهظيمي لمى ةميري   زارة التهمي: االجتماعي: يف ااراى
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 ةصمر التبايو االشرتا يجي:
دلموع 

 املربعات

ارجات 

 احلري:

ةتوشط 

 املربعات

قيم: 

 ف

ةصتوى 

 المالل:

 حغتحةيزيعبحثتم وؼ

 6.89 2 3.77  ىبحل عر ج

 0.56 606 54.69 زحخابحل عر ج 0.028 3.69

  608 57.96 حثكت 

 حغتحةيزيعبحثتع   

 2.08 2ب4.67  ىبحل عر ج

 0.53 606 55.68 زحخابحل عر ج 0.022 3.97

  608 59.85 حثكت 

 حغتحةيزيعبحثتزما

 6.54 2ب3.07  ىبحل عر ج

 0.50 606 52.90 زحخابحل عر ج 0.050 3.08

  608 55.97 حثكت 

 حغتحةيزيعبحثتػعاع

ب6.09 2 2.68  ىبحل عر ج

 0.53 606 55.96 زحخابحل عر ج 0.632 2.07

  608 58.64 حثكت 

 حثكت بثالغتحةيزي ج

 6.60 2 3.69  ىبحل عر ج

 0.48 606 56.40 زحخابحل عر ج 0.046 3.29

  608 54.59 حثكت 

(ب  ب رددعزبوددط  بشحجبز ثددعب صادد ئيعبرمددسبوػددتع ببببب62ةؿدد بحثمتدد ئسبيفبحجلددس اب بب

 ح دد بةط يدد بحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بب(ب ددىبوتعغددط جب≥ 0.05αحثس ثددعب 

ة عددد  بملدددته بغدددمعحجبح ددد ا،ب شثدددكبببثدددس بودددساطةب ظحضابحثتم يدددعبح رت  ريدددعبيفبح ضز ب

(بثتسضردددعب0.046(ب،ب  ػدددتع بز ثدددعب 3.29حغدددتم زح ب  ب ي دددعبلبححملػدددع ع،ب شب تهدددثب ب

ةعددسبهددصتبحثقي ددعبزحثددعب صادد ئي  ب  ب ي ددعبب;ب شحثكتيددعب غددتحةيزي جبحثاددطحلبحثتميي دد 

(ب  ػدتع بب3.69(،بك  ب تهثب ي عبلبححملػدع عب ب0.05وػتع بحثس ثعبك  ثبه ابوم ب

(ب غددتحةيزيعبب0.022(ب  ػددتع بز ثددعب ب3.97  ب،حثتمدد وؼ(ب غددتحةيزيعب0.028ز ثددعب 

تبحثقديةبزحثدعببب ةعدسبهدصببب،حثتزمداب(ب غدتحةيزيعبب0.050(ب  ػتع بز ثدعب ب3.08  ب،حثتع   

بحثتػدعاعب(ب  غدتخم ءبحغدتحةيزيعببب0.05 صا ئيعب  ب ي عبوػتع بحثس ثعبك  ثبه دابودم ببب

(ب ةعدسبهدصتبحثقي دعبغد بزحثدعبببببب0.632(ب  ػدتع بز ثدعب بب2.07 تهثب ي دعبلبححملػدع عب بب شب

(.ب ثتضساسبوا زضبحثفدط  بيفبب0.05 صا ئيعب  ب ي عبوػتع بحثس ثعبك  ثبهك بوم ب
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حغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  بوقسبحغتدسدبحخت  ضبؾ وي بثت ق ض د جبب ح  بةط ي ب

بحث عساعب اعضحبحجلس ابحثت ث ب ت ئسبهصحبح خت  ض

نتائج اختبار ظافيٌ للمكارنات البعمي: بًمف حتميم ةواق  الفر م يف  اق   (13اجلم ل )

 اخلربة طبيل اشرتا يجيات إاارة الصراع التهظيمي  بعًا ملتغري شهوات  

 االشرتا يجي:
املتوشط 

 احلصابي
 شهوات اخلربة

إىل  5ةو 

 شهوات 11

أنجر ةو 

 شهوات 11

 حغتحةيزيعبحثتم وؼ

  * غمعحجب5ه ابومب 2.43

   غمعحجب60  بب5ومب 6.84

   غمعحجب60هكخطبومب 2.62

 حغتحةيزيعبحثتع   

  * غمعحجب5ه ابومب 2.56

   غمعحجب60  بب5ومب 6.88

   غمعحجب60هكخطبومب 2.09

 حغتحةيزيعبحثتزما

  * غمعحجب5ه ابومب 2.42

   غمعحجب60  بب5ومب 6.87

   غمعحجب60هكخطبومب 2.02

 حثكت بثالغتحةيزي ج

  * غمعحجب5ه ابومب 2.42

   غمعحجب60  بب5ومب 6.87

   غمعحجب60هكخطبومب 2.06

ةؿ ب ت ئسبحجلس اب  ب رعزبوط  بزحثعب صا ئي  بيفب ح  بةط ي بحغدتحةيزي جب زحضابب

حثاددطحلبحثتميي دد ب حثتمدد وؼب حثتعدد   ب حثتزمدداب حثسضرددعبحثكتيددعبثالغددتحةيزي ج(ب ددىبب

ببببببببغددمعحجب ح وددطحزبحثددصامبوػددتع بخدد ةاةبوددمببب5ابوددمبه ددح وددطحزبحثددصامبوػددتع بخدد ةاةبب

عحجبعيدددبه بز ثددعبهددصتبحثفددط  بك  ددثبثادد حبح وددطحزبوددمببغددم(بب60  بح ددابوددمبب5ب 

غددمعحج(ب  بوتعغددط ةاةبحيػدد  يعبك  ددثبح كدد بببب5 ددابوددمبب هوػددتع بح دد ابح  ددابب

ب ك  بهعبو ىبيفبحجلس ا.

 رددعزبوددط  بشحجبز ثددعبب(ب  ب63(ب ب 62(ب ب 66هؾدد ضجبحثمتدد ئسبيفبحجلددسح اب ببحملم  ؿددع:

(ب ددىبوتعغددط جب ح دد بةط يدد بحغددتحةيزي جببب0.05ب≥بα صادد ئيعبرمددسبوػددتع بحثس ثددعب ب

 داببهومبثساد بخد اب اد اب ببببغمعحجبح  اب،ب ثا حة ع  بملته بب زحضابحثاطحلبحثتميي  

غمعحج(بب،بعيدبمتبضو ببوطضيعبحث ضدب   عابحثفطضيعبحث ساتع،ب ثعدابحثػد ابببب5ومب
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صط بحملعظ بيفبحثػمعحجبح   بومب ظيفت برتابح ثتض  ب  ثس ضحجبحثتسضا يدعبباععزب  ب

ودإ اةبودط حببببح د حجبحثطعاتدعبب حمل  طحجب حثتدطينبثع ت ب ؿكابوعد ا،بهود به دض ببببب

 مفؼبحثتزط عب   ثت ث ب باعثع بحثس ضحجبحثتسضا يعبح هت  دبحثك يفب  ةاةبحثطعاتدعبيفبب

يفب ردعزبب   ثت ث ب  عابحثفطضديعبحث ساتدعببببحث ضدوطضيعبح وطبحثصةباسرةبضو ببحثع ا،

ب5وددط  بزحثددعب صادد ئي  بةزعددع بثػددمعحجبح دد اب ثادد حبش ةبح دد ابحثقادد اب به ددابوددمببب

بغمعحج(.بب

(بحثد بهؾد ضجب  ب  د بببب2060حيطحصؿدعب ببحختتفثب تيزعبهصحبحث ضدبو ب ت ئسبزضحغدعب

 ببةعرددسبوددط  بشحجبز ثدددعب صادد ئيعبيفبهغددتعبب زحضابحثادددطحلبحثتميي دد بةعددع بملدددته ببببببب

غددمعحجبح دد ا،ب ثعددابحثػدد اباعددعزب  بح خددتاللبيفبط يعددعبحثعيمددعب;ب شبةكع ددثبريمددعببببب

،ب يم د بةكع دثبريمدعببببح ضز يدعب حيدطاب حملمد ط ب و غػدعب يف حثعد وتىببحثسضحغعبحثػ  قعبودمب

ب.حث ضدبحي ث بومبؾ غت بحثعظ ئ بحإلزحضاعبيفب ظحضابحثتم يعبح رت  ريعبح ضز يعب

 ضح ع  :بوته برسزبحثس ضحجبحثتسضا يعب

غددتز   جبهوددطحزبريمددعبببمتبصػدد ببحملتعغددط جبحيػدد  يع،ب ح اطحودد جبحملعي ضاع، ببب 

بردسزبحثدس ضحجبب ة عد  بملدته بب حثتميي د بحثادطحلبب  زحضا عبيفب ح  بةط ي بحغتحةيزي جحثسضحغ

ب.(ب64حجلس اب حثتسضا يع،ب و ب

( املتوشطات احلصابي:  االحنرافات املعياري: لواق   طبيل اشرتا يجيات إاارة 14اجلم ل )

 الصراع التهظيمي لمى ةميري  زارة التهمي: االجتماعي:  بعًا ملتغري عما الم رات التمريبي:

 املتوشط احلصابي العما عما الم رات االشرتا يجي:
االحنراف 

 املعياري

 حغتحةيزيعبحثتم وؼ

 0.80 2.29 27 ز ضحجب3ه ابومب

ب5  بب3ومب

 ز ضحج
40 2.10 0.69 

ب5هكخطبومب

 ز ضحج
42 1.92 0.71 

 حغتحةيزيعبحثتع   

 0.81 2.35 27 ز ضحجب3ه ابومب

ب5  بب3ومب

 ز ضحج
40 2.13 0.70 

 0.69 1.86 42ب5هكخطبومب
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 ز ضحج

 حغتحةيزيعبحثتزما

 0.82 2.38 27 ز ضحجب3ه ابومب

ب5  بب3ومب

 ز ضحج
40 2.10 0.64 

ب5هكخطبومب

 ز ضحج
42 1.75 0.63 

 حغتحةيزيعبحثتػعاع

 0.81 2.37 27 ز ضحجب3ه ابومب

ب5  بب3ومب

 ز ضحج
40 2.10 0.66 

ب5هكخطبومب

 ز ضحج
42 1.69 0.62 

 حثكت بثالغتحةيزي ج

 0.80 2.35 27 ز ضحجب3ومبه اب

ب5  بب3ومب

 ز ضحج
40 2.11 0.66 

ب5هكخطبومب

 ز ضحج
42 1.81 0.63 

ب

(ب ردددعزبودددط  بظ هطادددعب دددىبوتعغدددط جب ح ددد بةط يددد ببببببب64االصدددىبودددمبحجلدددس اب بب

حغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بثددس بوددساطةب ظحضابحثتم يددعبح رت  ريددعبيفبح ضز بببب

حثتسضا يدعب،ب ثتضسادسبوي د ب شحبك  دثبحثفدط  ب دىبحملتعغدط جببببببببة ع  بملته بردسزبحثدس ضحجببب

متبةط يد بحتتيدابحثت د امبح صد زةبببببب(ب≥ 0.05α بشحجبز ثعب صاد ئيعبرمدسبوػدتع بحثس ثدعبببب

 One Way ANOVA ب(با ىبشثك:65(،ب حجلس اب

 طبيل اشرتا يجيات إاارة الصراع  اق  نتائج حتليل التبايو ااحااي ملتوشطات  (15اجلم ل )

 التمريبي:  زارة التهمي: االجتماعي: يف ااراى   بعًا ملتغري عما الم رات لمى ةميريالتهظيمي 

 ةصمر التبايو االشرتا يجي:
دلموع 

 املربعات

ارجات 

 احلري:

ةتوشط 

 املربعات

قيم: 

 ف

ةصتوى 

 المالل:

حغتحةيزيعب

 حثتم وؼ

ب6.65 2ب2.36  ىبحل عر ج

 0.53 606 55.66 زحخابحل عر ج 0.666 2.20

 ب608 57.96بحثكت 
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حغتحةيزيعب

 حثتع   

 2.05 2 4.60  ىبحل عر ج

 0.53 606 55.74 زحخابحل عر ج 0.023 3.90

  608 59.85 حثكت 

حغتحةيزيعب

 حثتزما

ب3.37 2 6.74  ىبحل عر ج

 0.46 606 49.24 زحخابحل عر ج 0.006 7.25

  608 55.97 حثكت 

حغتحةيزيعب

 حثتػعاع

 3.99 2 7.99  ىبحل عر ج

 0.47 606 50.65 زحخابحل عر ج 0.000 8.44

  608 58.64 حثكت 

حثكت ب

 ثالغتحةيزي ج

 2.56 2 5.06  ىبحل عر ج

 0.47 606 49.58 زحخابحل عر ج 0.006 5.36

  608 54.59 حثكت 

(ب  برعزبوط  بشحجبز ثعب صا ئيعبرمسبوػتع بحثس ثعب65ةؿ بحثمت ئسبيفبحجلس اب 

 0.05α ≤ةط يدد بحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد بثددس بببببب(ب ددىبوتعغددط جب ح دد بب

ردسزبحثدس ضحجبحثتسضا يدعب،ب شثدكببببب ة عد  بملدته بب  وساطةب ظحضابحثتم يعبح رت  ريدعبيفبح ضز ب

 ثتسضرعبحثكتيع (0.006 ،ب  ػتع بز ثعب(5.36 ب ي عبلبححملػع عب شب تهثحغتم زح ب  ب

  ب ي ددعبي  ب;ةعددسبهددصتبحثقي ددعبزحثددعب صادد ئبببب;ب شثاددطحلبحثتميي دد ب  زحضاب غددتحةيزي ج

  ػدتع بب (3.90 ب(،بك  ب تهثب ي عبلبححملػدع عب0.05وم ب ه ابوػتع بحثس ثعبك  ث

(ب0.006ز ثدددددعب ب  ػددددتع بب(7.25 ب  تهدددددث،بحثتعدددد   ب  غددددتحةيزيعبب)0.023 ز ثددددعبب

 ،حثتػدعاعب  غدتحةيزيعبب(0.000 ب  ػدتع بز ثدعبب (8.44 ب  تهدثب ،حثتزمداب  غدتحةيزيعب

هود بب ،ب(0.05ودم بب ه دابب ةعسبهدصتبحثقديةبزحثدعب صاد ئيعب  ب ي دعبوػدتع بحثس ثدعبك  دثبببببببب

بز ثدعب   ػدتع ب (2.20)  تهدثب ي دعبلبححملػدع عببب وقدسب حثتمد وؼب  غدتحةيزيعب   ثمػد عب

بودمب هكد ب زحثعب صا ئيعب  ب ي عبوػتع بحثس ثعبك  دثب غ   ةعسبهصتبحثقي ع (0.666 

(.ب ثتضساسبوا زضبحثفط  بيفب ح  بةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي د بببب0.05 ب

وقددسبحغددتدسدبحخت ددد ضبؾدد وي بثت ق ض دد جبحث عسادددعب اعضددحبحجلددس ابحثتددد ث ب تدد ئسبهدددصحبببببببب

بح خت  ض.
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نتائج اختبار ظافيٌ للمكارنات البعمي: بًمف حتميم ةواق  الفر م يف  اق   (16اجلم ل )

  طبيل اشرتا يجيات إاارة الصراع التهظيمي  بعًا ملتغري عما الم رات التمريبي:

 االشرتا يجي:
املتوشط 

 احلصابي
 عما الم رات

 5إىل  3ةو 

 ا رات

 5أنجر ةو 

 ا رات

 حغتحةيزيعبحثتع   

 *  ز ضحجب3ه ابومب 2.35

   ز ضحجب5  بب3ومب 2.63

   ز ضحجب5هكخطبومب 6.86

 حغتحةيزيعبحثتزما

 *  ز ضحجب3ه ابومب 2.38

   ز ضحجب5  بب3ومب 2.60

   ز ضحجب5هكخطبومب 6.75

حغتحةيزيعب

 حثتػعاع

 *  ز ضحجب3ه ابومب 2.37

   ز ضحجب5  بب3ومب 2.60

   ز ضحجب5هكخطبومب 6.69

حثكت ب

 ثالغتحةيزي ج

 *  ز ضحجب3ه ابومب 2.35

   ز ضحجب5  بب3ومب 2.66

   ز ضحجب5هكخطبومب 6.86

ةؿ ب ت ئسبحجلس اب  ب رعزبوط  بشحجبز ثعب صا ئيعبيفب ح  بةط ي بحغتحةيزي جب

 زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ب حثتعدد   ب حثتزمدداب حثتػددعاعب حثسضرددعبحثكتيددعبثالغددتحةيزي ج(ب

ب5ز ضحجب ح وددطحزبحثددصامبحثتضقددعحب ددأكخطبوددمبببب3 ددىبح وددطحزبحثددصامبحثتضقددعحب أ دداببوددمببب

ب3ثفددط  بك  ددثبثادد حبح وددطحزبحثددصامبحثتضقددعحب أ ددابوددمببز ضحجبعيدددبه بز ثددعبهددصتبح

بز ضحج،ب شبك  ثب يةبوتعغط ةاةبحيػ  يعبه بح ك ب ك  بهعبو ىبيفبحجلس ا.

 ردعزبودط  بزحثدعب صاد ئي  ب دىبببببب(ب  ب66(ب ب 65(ب ب 64هؾ ضجبحثمتد ئسبيفبحجلدسح اب بب

ردسزبحثدس ضحجبببملدته ببب ح  بةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  بةزعع بوتعغط جب

ز ضحج،بعيددبمتبضود بوطضديعببببب3ح وطحزبحثصامبحثتضقعحب أ دابودمببببحثتسضا يعب،ب ثا ح

 ثعدابحثػد اباعدعزب  ب  بهدصحبحثعدسزبودمبحثدس ضحجبازعدسبببببببببب عابحثفطضيعبحث ساتدع،ب حث ضدب 

ك ويدد  بثددتفاةبحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ب،بك دد بازعددسبك ويدد  بثتط يدد بةتددكببب

ح غتحةيزي جب;بح وطبحثصةباسرةب  عابحثفطضيعبحث ساتعبيفب رعزبوط بةزعع بملدته بردسزببب

ب.حجز ضب3 أ ابومبحملتتضقىببحثس ضحجبحثتسضا يعب ثا حب
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 خالصة النتائج:

ةط يد بحغدتحةيزي جب زحضابحثادطحلبحثتميي د بثدس بببببب ح د بببهظاطجب ت ئسبحث ضدبصي ظا (6

رتددددابحملػددددتع بحملتعغددددنب،ب  مػدددد عبببوددددساطةب ظحضابحثتم يددددعبح رت  ريددددعبيفبح ضز ببب

 68.33.)% 

ح كخددطبزضحاددعبببةط يدد بحغددتحةيزي  بحثتمدد وؼب حثتعدد   به دد ببةدد ىبه بوػددتع بب ح دد بب (2

 وعطوعبثت ساطام،ب شبص ظة برتابحثطة عبح   ب حثخ  يدعبودمبحملػدتع بحملتعغدنب  مػد عبببببب

 (بب.69.33% 

ح  ابزضحاعب وعطودعبثت دساطام،ببببةط ي بحغتحةيزيعبحثتػعاعبه ة ىبه بوػتع بب ح  ب (3

 %(.67 شبص ظجبرتابحثطة عبح خ ابومبحملػتع بحملتعغنب  مػ عب 

شحجبز ثدعب صاد ئيعبةزعدع ببببهظاطجبحثمت ئسب ضعبوطضيعبحث ضدبب أ  ب بةعردسبودط  ببب (4

ب  بحجلمؼب حمل هابحثعت  .

شحجبز ثدعب صاد ئيعبةزعدع ب  ببببهظاطجبحثمت ئسبةأكيسبحثفطضيعبحث ساتعب عردعزبودط  ببب (5

 ةزعدع ببودمب دةبخد اب اد اب ه دابودمبمخدؼبغدمعحج(ببببببببببوته بغمعحجبح  اب ثا ح

 ب.بز ضحجب3 أ ابومب ثا حبحملتتضقىب،ببعضحجبحثتسضا ي  برسزبحثس 

ببالتىصيات:

 يطح بثمت ئسبحث ضدب و بحتتياب ي   ة ب حخت  ضبوطضي ة ب،برد ءجبحثتع دي جبرتدابحثمضدعببببب

بحآلة :

 يطح بيي ظابب ح  بةط ي بحغتحةيزي جبحثاطحلبحثتميي  بثدس بودساطةب ظحضابحثتم يدعبببب (6

 رتداب ةع دابحثدعظحضابب حملػتع بحملتعغدنباع د بحث  صددب دأ ببببح رت  ريعبيفبح ضز برتاب

 وعحاد بح غدتحةيزي جبك ودعبب  يد  بببب ثتغديذب حثعد وتىب ثدس ب ةميي يدعب حق ودعب  جيد زب

 ب.ثصثكبب حملالئة حملم ر ةط يقا ب خت   جي  ي ج

 ؿددددطحجبيفبوددددساطا جب ظحضابحثتم يددددعببه بةددددعظلب ظحضابحثتم يددددعبح رت  ريددددعبيفبح ضز ب (2

 يدبةعضحبهه يعبةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  ب.ح رت  ريع،بع

حملساطامب ةأهيتاةبودمبهردابةم يدعبوقدسضةاةببببب  إرسحزبه بةاتةبب ظحضابحثتم يعبح رت  ريع (3

ب يفبةط ي بحغتحةيزي جب زحضابحثاطحلبحثتميي  برتابحثعر بح وخا.
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ح ضز بب  زحضحةادددد به بةزؿددددكاببجلدددد  برتددددابوػددددتع ب ظحضابحثتم يددددعبح رت  ريددددعبيفبب (4

 ه ػ وا بثتع ابرتابحغتؿع ضبحثععحوابحثد بةد زةب  بحثادطحر جبحثتميي يدعبثدسااة;بببببب

ك باتةب ض برثي جبملع جلعبح غ  ببحثد بةد زةب  ب دطحر جبغد ب ظيفيدعب حثع داببببببب

 رتابصتا .

 رددطحءبحملعاددسبوددمبحث ضددعذب حثسضحغدد جبحمليسح يددعبصددعابوعضددعلبحغددتحةيزي جب زحضاببببببببب (5

 صىبحث  صدبؾحبحثسضحغ جبحمليسح يعبحث بهرطادثبصدعابهدصحبببب شبب،ميي  حثاطحلبحثت

حملعضددعل،بودد بحإلؾدد ضاب أ دد بميكددمبحثددط نب ددىبةط يدد بحغددتحةيزي جب زحضابحثاددطحلببببب

،ب ميكدمبحثدط نب دىبةط يد بحغدتحةيزي جب زحضابحثادطحلبببببببحثعظيف حثتميي  ب ح زحءب

بحثتميي  ب حثطض بحثعظيف .

 : قائمة المصادر والمراجع

 املراج  باللغ: العربي:

،بب2،ببةط عبد سبغعيسبوطح،ب  م ءب يطاعبرتةبح رت  ل(،ب2000ة  ط،برعح  ب ب-

 ح غكمسضاع:بزحضبومؿأابحملع ضلبثتمؿط.

 :حثتميي د ب حثادطحلب يف  هحدطتب حثؿداديعب مندنب(.ب"ب2060حيطحصؿع،بد دسبهددسب ببب-

ح ضز يدع"ب،بجمتدعبر وعدعبببب حيدطاب حملمد ط ب و غػدعب يف حثعد وتىب وػدضيعبرتدابب زضحغدعب

 .277-246،ب ، ب2(7حثؿ ض عبثتعتعدبحإل ػ  يعب بح رت  ريع،ب 

 زحضابحثاددطحلبحثتميي دد ب:زضحغددعبويسح يددعبرتددابحثقطدد لببب(،ب2003صددطاةب،بصػددىبب ب-

ب(.بب2 ب6،بحلتعبح ضز يعبثتعتعدبحثتط يقيع،ببحملاطيفبيفبح ضز 

ابحثاددطحلبحثتميي دد ب هحطهدد برتدداببحغددتحةيزي جب زحض(،ب"ب2004حيؿدد ث بؾدد كطب ب-

 صػ ؽبحثع وتىب فع ثيعبحإلزحضاب صساب حجي  يعبحثاطحل:بزضحغعبويسح يعبيفبريمعبومب

ب(.ب6 7،بحلتعبح ضز يعبثتعتعدبحثتط يقيعب"،بحثؿطك جبحثام ريعبيفبح ضز 

،بحثقدد هطا:بح يئددعبحملاددطاعبب  يطاددعبحثاددطحلبحثددس ثب(،ب6998ضغددال ،بهدددسبودد حزب بب-

بثتكت ب.بحثع وع

 حإلزحضا جمتدعب ،بحثتميي د ب حثاطحل  زحضا حغتحةيزي جب(،6995د سب  ر زابظحاس،ب-

ب(.4 34،بحثع وع
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،بحثق هطا:بو غػعبصعضؽبحثس ثيعبثتمؿدطبب زحضابحثاطحل(،بب2007حثا يف،بد سب بب-

ب حثتعظا .

،ببحإلزحضابحثتعتي يددع:بوفدد هيةب رودد  ب(،ب6999حثطعاددا،بهدد   بر ددسبحثددطدمب دد ح ببب-

بر   ب:بوكت عبحجل وععبثتمؿط.

ب،بر   :بزحضب حئابثتمؿطب حثتعظا .ب زحضابحملعحضزبحث ؿطاع(،ب6999ر  ز،بغايتعبد سب ب-

،بح غدكمسضاع:بببحثػدتع بحثفعد ابيفبحملمي د جببب،ب(2004 الحبحثسامب ر سبحث    ،بب-

بحثسحضبحجل وعيعبثتمؿطب حثتعظا .

طب زحضابحثادطحلبحثتميي د برتدابحثطضد بببببهح(،ب2006حثعاطة،بر سبحملتكبهدسبرت ب ب-

،بضغ ثعبو رػت بغ بومؿعضا،ببيفبحثي م حثعظيف بزضحغعبةط يقيعبرتاب ظحضابحثت يع

بهك زمييعبحثػ زحجبثتعتعدبحإلزحضاع:بحثق هطا،بواط.

 يف حثتميي   حثاطحل  زحضا(،ب2007حثم تع،بغتي   ب مب  طحهيةب مبر سبحثكطاة،ب ب-

هطط صدعبزكتدعضحتبيفبببب،وقدتحب حثػدععزاع:بةادعضبب حثعط يدعب   مل تكع حثخ  عاع حملسحضؽ

بحإلزحضابحثت عاعبغ بومؿعضاب،ر وععبحملتكبغععز:بحثطا ض،بحثػععزاعب.
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