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 الملخص 

على        التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
على   وآثاره  التنظيمي  الصراع  واقع 
اعضاء   نظر  وجهة  من  التنظيمي  األداء 
 هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية
مظاهر   هي:  أبعاد  خمسة  على  بناء 
الصراع،   أسباب  الصراع، 
الصراع،   إلدارة  المتبعة  االستراتيجيات 

السلب واآلثار  اإليجابية  للصراع  اآلثار  ية 
الباحث   واعتمد  التنظيمي،  األداء  على 
المنهج الوصفي المسحي باستقصاء آراء  

التدريس    311 هيئة  أعضاء  من  عضواً 
بالجامعة عن طريق استبانة محكمة، وتم  
التأكد من صدق وثبات األداة باختبار الفا  
بحساب   البيانات  تحليل  وتم  كرونباخ. 
المعيارية،   واالنحرافات  المتوسطات 

الدالالت  و لقياس  التباين  تحليل 
أن   النتائج  أظهرت  وقد  اإلحصائية. 
لدى   عاليا  كان  الصراع  مظاهر  مستوى 
كانت   السلبية  النتائج  وأن  المبحوثين، 
العمل.   بيئة  على  اإليجابية  من  أكثر 
وأبرزت الدراسة عدم وجود فروق ذات  

الدراسة   لمتغيرات  داللة إحصائية تعزى 
س  الكلية،  متغيرات  الخبرة  ماعدا  نوات 

بدراسة   التوصية  وتمت  والجنسية. 
أعضاء   لدى  المختلفة  الصراع  مظاهر 
ومناقشتها   الجامعة،  في  التدريس  هيئة 
أسباب   وحصر  بها.  الوعي  وزيادة 
ودراستها   وتصنيفها  المختلفة  الصراع 
ووضع   التدريس  هيئة  أعضاء  لدى 
وكفايات   مهارات  واكتساب  لها.  الحلول 

وتطبيقات  الصراع  المختلفة  إدارة  ها 
ودراسة   أسلوب.  كل  وايجابيات  ومزايا 
القائم   للصراع  والسلبية  اإليجابية  االثار 

 بتعظيم اإليجابيات وتقليل السلبيات.  
واألبحاث   الدراسات  من  مزيد  واجراء 
باألداء   التنظيمي  الصراع  بربط 

 التنظيمي. 

المفتاحية:  التنظيمي،    الكلمات  الصراع 
جامعة   التدريس،  هيئة  الحدود  أعضاء 

 الشمالية. 
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The reality of 
organizational conflict and 
its impact on organizational 
performance from the 
viewpoint of faculty 
members at Northern 

Border University 
     The study aimed to 
identify the reality of 
organizational conflict and 
its impact on organizational 
performance from the 
viewpoint of faculty 
members at Northern 
Border University based on 
five dimensions: aspects of 
conflict, causes of conflict, 
strategies used to manage 
conflict, positive and 
negative effects of conflict 
on organizational 
performance. The 
descriptive survey method 
surveyed the opinions of 
311 members of the 
university faculty through a 
controlled questionnaire, 
and the validity and 
reliability of the tool were 
confirmed by the 
Cronbach's alpha test. The 
data was analyzed by 
calculating means and 
standard deviations, and 
analysis of variance to 

measure statistical 
significance. The results 
showed that the level of 
conflict manifestations was 
high among the 
respondents, and that the 
negative results were more 
than positive on 
organizational performance. 
The study highlighted the 
absence of statistically 
significant differences due 
to the study variables, 
except for the variables of 
college, years of experience 
and nationality. It was 
recommended to study the 
various aspects of conflict 
among faculty members at 
the university discuss them 
and raise awareness of 
them. In addition, inventory 
the various causes of 
conflict, classify and study 
them among faculty 
members and develop 
solutions to them. 
Acquisition of conflict 
management skills and 
competencies, its various 
applications, and the 
advantages and advantages 
of each method. Moreover, 
studying the positive and 
negative effects of the 
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existing conflict by 
maximizing the positives 
and minimizing the 
negatives. Finely conduct 
more studies and research 
to link organizational conflict 
with organizational 

performance. 
Keywords: organizational 
conflict, faculty members, 

Northern Border University 
 المقدمة 

تحقيق   إلى  العالم  حول  المنظمات  تسعى 
تنمية   في  التي  أهدافها  البشرية  الموارد 

وفاعلية،   بكفاءة  التنمية  عملية  تحتاجها 
تواجه   اهدافها  لتحقيق  خططها  في  وهي 
والداخلية   الخارجية  التحديات  من  العديد 
والتي تؤثر على قدرتها على تحقيق تلك  
متطلبات   تلبية  في  والمتمثلة  االهداف 
والتغير   المتغيرة،  العمل  سوق 

وضبط   المتسارع،  جودة  التكنولوجي 
على   والقدرة  التعلمية،  المخرجات 

 مواجهة االزمات التي تحدث حولها. 

البشرية   كوادرها  تعتمد على  والجامعات 
باختالف   تتميز  والتي  اهدافها  تحقيق  في 
والمرجعيات   والعملية  العلمية  خلفياتها 
في   كذلك  وتتميز  تعتمدها،  التي  المهنية 
ابتداء   معقدة  تنظيمية  هياكل  في  عملها 

مج واللجان  من  والكليات  األقسام  الس 
الواسعة   االختالفات  ذات  المختلفة 
العالية،   والكفايات  المختلفة  والمهارات 
يظهر   بينها  فيما  التفاعل  ونتيجة 
فيما   والصراع  واالختالف  التعارض 
تكون   قد  آثار  في  يتسبب  قد  والذي  بينها 

أدائها   على  سلبية  تكون  وقد  إيجابية 
ادار يستدعي  ته واالستفادة  التنظيمي مما 

السلبية   آثارها  تقليل  خالل  من  منه 
 وتدعيم أثارها اإليجابية. 

لدراسة   الداعية  األسباب  وتتعدد 
بسبب   الجامعة  في  الصراع  موضوع 
والخبرات   المختلفة،  العلمية  الخلفيات 
الكفايات   امتالك  المتراكمة، وبسبب عدم 
الالزمة للتعامل معه، وعدم وجود أنظمة  

للتعامل معه، باإلضافة  وسياسات ولوائح  
حيث   عنه  المشكلة  الذهنية  الصورة  الى 
الجامعات   في  مرفوضة  قيمة  يعتبر 
العربية، حيث يتم التعامل معه من خالل  
األشكال   من  شكل  بأي  واإلنهاء  القمع 
اإليجابية   آثاره  على  التعرف  ودون 
السلبية   فاآلثار  العمل،  بيئة  في  والسلبية 

مرة بين  قد تتسبب في حدوث أزمات مست
إقصاء   إلى  تؤدي  ومنسوبيها  الجامعة 
مصدراً   وتكون  وعزلهم،  األفراد 
للخالفات الشخصية بين أفرادها، كما قد  
التطوير   مشروعات  تأخر  في  تتسبب 
والتغيير أو قد تتسبب في عدم المشاركة  
الداعية   األسباب  ومن  إنجاحها،  في 
من   العديد  وجود  في  تتمثل  لدراسته 

ل اإليجابية  التي  اآلثار  العمل  بيئة  على  ه 
القرارات،   اتخاذ  ترشيد  في  تتمثل 

 والسيطرة على المشاكل قبل زيادتها.  

مشكلة   استعراض  الدراسة  وستتناول 
وأهميتها،   وأهدافها،  وأسئلتها،  الدراسة 
واإلطار   ومصطلحاتها،  وحدودها، 
لها،   المنهجي  واإلطار  لها،  النظري 

 والتوصيات. 

 مشكلة الدراسة
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كثير   والرسائل  تناولت  األبحاث  من 
وأسبابه   ومظاهره  الصراع  العلمية 
وآثاره   معه  التعامل  واستراتيجيات 
مستوى   على  والسلبية  اإليجابية 
المنظمات وعلى مستوى دول العالم، وقد  
في   الجامعات  في  الصراع  دراسة  تمت 
العلمية والتي ال تزال   كثير من األبحاث 
الدراسات   من  مزيد  إجراء  على  تحث 

هذه  المقارن ومن  الجامعات،  في  ة 
 ( درادكة  دراسة  (  2011الدراسات 

(  والتي تؤكد  2018ودراسة القريوتي ) 
على أهمية دراسة الصراع في الجامعات  
العربية ومن خالل خلفية الباحث وعمله  
في   التطويرية  المشاريع  من  كثير  في 
تسعى   والتي  الشمالية،  الحدود  جامعة 

ير من  كغيرها من الجامعات إلى تنفيذ كث 
المبادرات والمشاريع التي تساعدها على  
في   والمتمثلة  المختلفة  أهدافها  تحقيق 
للممارسات   األساسية  الكفاءات  مشروع 
االستراتيجية   والخطة  التأثير،  عالية 
المؤسسي   واالعتماد  الجديدة، 
الجامعة،   هيكلة  واعادة  والبرامجي، 
األكاديمية،   البرامج  هيكلة  واعادة 

واس الجامعة،  واالستثمار،  تقاللية 
والبنية   اإلدارية،  أنظمتها  واستكمال 
التحتية، ومواردها البشرية برزت العديد  
مواردها   بين  التنظيمية  الصراعات  من 
وإدارة   تنفيذ  الى  تسعى  والتي  البشرية 
تلك المشاريع والتي تعمل في ظل انظمة  
بيروقراطية   وهياكل  متعددة،  فرعية 

تؤثر  هرمية، وخلفيات علمية متخصصة  
على عملية اتخاذ القرارات اإلدارية فيها  
من   العديد  ظهور  في  يتسبب  مما 
األفراد  بين  التنظيمية  الصراعات 
العاملين فيها والتي تؤثر على نجاح تلك  

في   التسبب  أو  والمشاريع،  المبادرات 
في    الدراسة  مشكلة  وتبرز  فشلها، 
التنظيمي   الصراع  واقع  على  التعرف 

التن األداء  نظر  وأثاره  وجهة  من  ظيمي 
اعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود  
المشكلة   هذه  من  ويتفرع   ، الشمالية 

 األسئلة التالية: 
من   .1 التنظيمي  الصراع  مظاهر  ماهي 

في   لتدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة 
 جامعة الحدود الشمالية؟ 

من   .2 لتنظيمي  الصراع  أسباب  ماهي 
في   التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة 

 الحدود الشمالية؟ جامعة 
الصراع   .3 إدارة  استراتيجيات  هي  ما 

هيئة   أعضاء  نظر  وجهة  من  التنظيمي 
 التدريس في جامعة الحدود الشمالية؟ 

على   .4 التنظيمي  الصراع  آثار  هي  ما 
أعضاء   نظر  من وجهة  التنظيمي  األداء 
الحدود   جامعة  في  التدريس  هيئة 

 الشمالية؟ 
إحصائية   .5 داللة  ذات  فروق  هناك  هل 

الكلية،   العمل،  طبيعة  لمتغيرات  تعزى 
الجنسية   العمر،  الخبرة،  الجنس، سنوات 
التدريس   هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 

 في جامعة الحدود الشمالية؟ 
 أهداف الدارسة 

 دراسة إلى تحقيق األهداف التالية: تسعى هذه ال
الصراع   .1 وأسباب  مظاهر  معرفة 

التنظيمي واستراتيجيات التعامل معه من  
في   التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة 

 جامعة الحدود الشمالية. 
والسلبية   .2 اإليجابية  اآلثار  تحديد 

يعظم   بما  إدارته  على  والعمل  للصراع 
السلبية   النتائج  اإليجابية ويخفض  النتائج 

 على األداء التنظيمي. 
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الداللة  .3 ذات  الفروق  على  التعرف 
كطبيعة   المتغيرات  لبعض  االحصائية 

والكلي وسنوات  العمل،  والجنس،  ة، 
الصراع   في  والجنسية  والعمر،  الخبرة، 
 التنظيمي وآثاره على األداء التنظيمي. 

 
 أهمية الدراسة 

خالل   من  الدراسة  أهمية  تبرز 
التنظيمي   للصراع  النظري  االدب  اثراء 
في   التنظيمي  األداء  على  وآثاره 
على   التعرف  في  والمتمثل  الجامعات 

الصراع   ومظاهره،  ماهية  التنظيمي، 
معه،   التعامل  واستراتيجيات  وأسبابه، 
واآلثار اإليجابية والسلبية له على األداء  
التنظيمي، ومن خالل قلة الدراسات التي  
على   وآثاره  الصراع  دراسة  تتناول 
األداء التنظيمي، كما تنبع أهمية الدراسة  
علمية   منهجية  إيجاد  خالل  من  العملية 

ا من  مجموعة  لتوجهات  لتطوير 
إلدارة   المشتركة  والخطط  والمبادرات 
اإليجابية   اآلثار  من  واالستفادة  الصراع 
األداء   يعزز  بما  السلبية  اآلثار  وتقليل  له 

 التنظيمي لها. 

 حدود الدراسة 

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي: 

الدراسة  اقتصرت  الموضوعية:  الحدود 
الصراع   واقع  على  التعرف  على 

وآثاره على األداء التنظيمي في  التنظيمي 
 جامعة الحدود الشمالية. 

على   الدراسة  اقتصرت  البشرية:  الحدود 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود  

 الشمالية. 

 الحدود المكانية: جامعة الحدود الشمالية. 

في   الدراسة  أجريت  الزمنية:  الحدود 
للعام   الثاني  الدراسي  /    1440الفصل 

 هــ  1441

 الدراسة  مصطلحات

رحيم   يعرف  التنظيمي:  الصراع 
(Rahim  ,2002  نوع بأنه  الصراع   )

بين   العدائي  والتفاعل  المعارضة  من 
 طرفين أو أكثر. 

 اإلطار النظري للدراسة
باختالف   الصراع  تعاريف  تتعدد 

( رحيم  عرفه  حيث  ,  Rahimالباحثين 
المعارضة  2002 من  نوع  بأنه   )

في    والتفاعل العدائي بين طرفين أو أكثر
 ( دافت  عرفه  كما  ,  Daftالمنظمة، 

يمنع  2004 الذي  السلوك  ذلك  بأنه   )
وإنجازاتهم   توقعاتهم  تحقيق  من  األفراد 
بين   للتفاعل  نتيجة  فهو  العمل،  في 
األفراد   هؤالء  قام  ما  فإذا  األفراد، 
اآلخرين   أنشطة  مع  تتوافق  ال  بأنشطة 
التوافق، والخالف، والتنافر.   يحدث عدم 

روبنز   عرفه  وحشام  وقد  ودجادج 
(Robbins, Judge & Hasham  ,

( بأنه أثر سلبي يحدث لطرف من  2009
فهو   اهتماماته  على  ويؤثر  األطراف 
عرفه   كما  األفراد،  بين  التفاعل  نتيجة 

( وثاتشر  وريسبانس   ,Jehnجين 
Rispens and Thatcher  ,

العمل 2012 إجراءات  في  توقف  بأنه   )
 القياسية.  

المنظمات  و في  الصراع  مظاهر  تتمثل 
بشكل عام من خالل العديد من المواقف  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sonja%20Rispens
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sherry%20M.B.%20Thatcher
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بين   الكالمية  كالمشادات  والسلوكيات 
المختلفة، أو من خالل ضعف  األط راف 

االجتماعات   في  والمشاركة  التفاعل 
بالقوانين   االلتزام  قلة  أو  واللجان، 
الروح   واللوائح والتعليمات، او انخفاض 
وجهات   إقصاء  في  يتمثل  كما  المعنوية، 
إنجاز   وعدم  العمل،  في  األخرى  النظر 
عدد   وزيادة  المحدد،  وقتها  في  األعمال 

 دى الرؤساء. الشكاوى المختلفة ل

وتتعدد أسبابه حسب مستويات الصراع،  
فبعض هذه األسباب قد يعود للفرد نفسه،  
وبعضها قد يعود للمجموعات، وقد يكون  
أو   والجنس،  العمر  في  االختالف  بسبب 
كما   واالتجاهات.  القيم  اختالف  بسبب 
األنظمة   اختالف  بسبب  يحدث  أن  يمكن 
وكذلك   الموارد،  ونقص  المهام  وتداخل 

المعرفية،  بسب الخبرة  في  التفاوت  ب 
 ( السلطات  (.  Rahim  ,2002وتوزيع 

المعقدة   التنظيمية  الهياكل  بسبب  او 
يتعلق   فيما  الديموغرافية  والخصائص 
في   واإلداريين  التدريس  هيئة  بأعضاء 

 ( الحكومية   ,Hamayunالجامعات 
Wei, Muhammad, Khan, 

and Attia ,2014  .) 

ال إدارة  استراتيجيات  صراع  وتتنوع 
والقادة   المدراء  يستخدم  حيث 
الصراع   إلدارة  مختلفة  استراتيجيات 
أثناء حدوثه ومحاولة مواجهته   التنظيمي 
عنها   ينتج  المختلفة  االستراتيجيات  وهذه 
اإليجابي   كالتأثير  مثل  مختلفة  عواقب 
وعلى   المنظمة،  خطط  على  والسلبي 
الوظيفة،   التنظيمية، وعلى جودة  الفعالية 

وج الثقة،  واإلبداع،  او  القرار،  ودة 
والغضب     والخوف  وااللتزام  والرضا 

(Hamayun, Wei, 
Muhammad, Khan, and 

Attia ,2014  .) 

 ( رحيم  أوضح  (  Rahim  ,2016وقد 
إلدارة   استراتيجيات  خمس  هناك  أن 
هما   بعدين  على  تعتمد  وهي  الصراع 
باآلخرين   واالهتمام  بالذات  االهتمام 

 وتتمثل في:  

بالنفس  التكامل   .1 العالي  )االهتمام 
يتضمن   األسلوب  وهذا  واآلخرين( 
وفحص   المعلومات  وتبادل  االنفتاح 
حلول   إلى  للوصول  االختالفات 
األسلوب   وهذا  للطرفين  مقبولة 
المتعلقة   للقضايا االستراتيجية  مناسب 
والسياسات،   األهداف  تحديد  بإعادة 

 والتخطيط االستراتيجي. 
با .2 االهتمام  )انخفاض  لذات  اإللزام 

وهذا   باآلخرين(  الحالي  واالهتمام 
شأن   من  التقليل  على  يعتمد  األسلوب 
القواسم   على  والتأكيد  االختالفات 
مفيداً   األسلوب  هذا  ويكون  المشتركة، 
يكون   قد  أنه  األطراف  أحد  يعتقد  عندما 
مخطئاً والطرف اآلخر على حق، ويمكن  
استخدامه كاستراتيجية عندما يكون الفرد  

استعداد  أجل    على  من  للتخلي عن شيء 
الطرف   من  مقابل  شيء  على  الحصول 

 اآلخر. 
بالنفس   .3 العالي  )االهتمام  الهيمنة 

وهذا   باآلخرين(  المنخفض  واالهتمام 
يعتمد على السيطرة والتعصب   األسلوب 
األهداف،  بتحقيق  للفوز  الكبير  والجهد 
وتوقعات   احتياجات  تجاهل  يتم  حيث 

سب  األطراف األخرى وهذا األسلوب منا
تتطلب   أو  تافهة  القضايا  تكون  عندما 
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تطبيق   في  مناسب  وهو  سريع  قرارا 
التي وضعتها   االستراتيجيات والسياسات 

 اإلدارة العليا. 
وقلة   .4 بالذات  االهتمام  )قلة  التجنب 

االهتمام باآلخرين( وهذا األسلوب يعتمد  
ال   حيث  الصراع  من  االنسحاب  على 
اآلخرين   لدى  أو  لديه  مخاوف  أي  تثار 

و مناسب عندما تكون المشكلة بسيطة  وه 
 وغير مهمة. 

بالذات   .5 االهتمام  )متوسط  المساومة 
يتضمن   األسلوب  وهذا  وباآلخرين( 
مقبول   قرار  إلى  للوصول  التفاعل 
أهداف   كانت  إذا  األسلوب  هذا  ويصلح 
وهو   كبير،  حد  إلى  متناقضة  الصراع 

 مفيد في القضايا االستراتيجية. 
الصراع   آثار  اإليجابية  أما  التنظيمي 

التنظيمي  األداء  على  في   والسلبية 
المنظمات   في  له  ينظر  فقد  المنظمات 
للتعاون   ومناقض  وظيفي  خلل  أنه  على 
للعمل،   مضر  فهو  عليه،  تعمل  الذي 
ويحمل دالالت سلبية على مستوى الفرد  
هذه   أن  إال  الجماعة،  مستوى  وعلى 
النظرة تغيرت وأصبح ينظر للصراع أنه  

آث مع  يحمل  يتناقض  وال  إيجابية  ارا 
 ( رحيم  أبرز  وقد  ,  Rahimالتعاون. 

إدارة  2000 على  العمل  يجب  أنه   )
الصراع من خالل تقليل اآلثار السلبية له  
ومن   والجماعات،  األفراد  أداء  على 
اإليجابية   آثاره  على  المحافظة  خالل 
والسياسات   بالمهام  يرتبط  عندما  خاصة 
المهارات   واكتساب  التنظيمية،  واألمور 
للتعامل معه. وقد أشارت دراسة ميتسارا  

 & Iordanides)وآيردنايدس  
Mitsara  ,2014  النظرة تغير  إلى   )

إلى الصراع من فكرة العمل على إنهائه  

اإلدارية   المدارس  في  عليه  والقضاء 
معه   التعايش  على  العمل  إلى  التقليدية 
األداء   وترشيد  لتحسين  إدارته  وحسن 
وآخرون   روبنز  ويبرز  وفاعلية.  بكفاءة 

(Robbins et al  ,.2009  وميتسارا )
)وآيردن  & Iordanidesايدس 

Mitsara  ,2014  اإليجابية اآلثار   )
على   السيطرة  خالل  من  للصراع 
استفحالها،   قبل  الصغيرة  الصراعات 
وزيادة   القرارات،  ترشيد  خالل  ومن 
من   وكذلك  القيادة،  بتوجيهات  االلتزام 
الحوار   على  األفراد  قدرات  زيادة  خالل 
التنمية   من  يحسن  أنه  كما  والنقاش، 

القليلة،  الشخصية،   الموارد  وتخصيص 
اإلبداع   وتحفيز  األعمال،  وجودة 
من   فتتمثل  السلبية  اآلثار  أما  واالبتكار، 
األطراف   بين  التفاعل  ضعف  خالل 
العاملين،   بين  العالقات  وقطع  المختلفة، 
وانخفاض   المعنوية،  الروح  وضعف 
وضعف   االتصال،  وتأخر  اإلنتاجية 
عن   واالنحراف  المجموعة،  تماسك 

الكفاءة    األهداف وضعف  االستراتيجية، 
 والعالقات. 

في   والسلبية  اإليجابية  اآلثار  وتعتمد 
التنظيمي من خالل   الصراع على األداء 
كان   فإن  المنظمة  في  الصراع  نوع 
بالمهام   بالمعرفة  يتعلق  وظيفياً  الصراع 
السياسات   مصدره  ويكون  الوظيفية 
الموارد،   على  والتنافس  والممارسات، 

الغام جودة  واألدوار  وتحسين  ضة، 
القرار   وتعزيز  اإلدارية،  القرارات 
الجماعي تكون آثاره إيجابية على األداء  
الوظيفية   غير  الصراعات  أما  التنظيمي 
والعواطف   االنفعاالت  في  والمتمثلة 
األطراف   توتر  خالل  من  تظهر  والتي 
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والتي   واإلحباط،  الثقة  وعدم  المختلفة، 
في  والتخبط  اإلجماع،  في ضعف    تتمثل 
وتدني   األداء،  وضعف  القرار،  اتخاذ 
آثاره   تكون  العاملين  الرضا  مستوى 

 سلبية على األداء التنظيمي. 

الدراسات   من  العديد  تناولت  وقد 
موضوع الصراع التنظيمي ومنها دراسة   

 ( (  Darkenwald  ,1971داركنوالد 
التميز   درجة  بين  ما  العالقة  عن 
األقسام   بين  الصراع  ودرجة  المؤسسي 

والكليات،    والنظم الجامعات  في  الفرعية 
على   التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  فقد 
والكليات   الجامعات  تميز  بين  ما  العالقة 

شملت   عينة  على  وذلك    283والصراع 
جامعة عالية    54من رؤساء األقسام  في  

دلت  وقد  التميز،  ومنخفضة  ومتوسطة 
الجامعات   في  األقسام  رؤساء  أن  النتائج 

الت متوسطة  أن  والكليات  يرون  مايز 
عن   مقارنة  لديها  اكبر  الصراع  درجة 
والمنخفضة   العالية  والكليات  الجامعات 
زادت   كلما  أنه  النتائج  دلت  كما  التمايز، 
كلما   الحكومية  الجامعات  في  المهنية 

 .ازداد الصراع فيها 

وثاتشر   وشادويك  جين  دراسة  وفي 
(Jehn, Chadwick and 

Thatcher  ,1997  االتفاق" بعنوان    )
الجوهرية   القيم  آثار  االتفاق:  وعدم 
على   الفردي  الديموغرافي  واالختالف 
معرفة   إلى  الدراسة  هدفت  فقد  األداء"، 
بين   الديموغرافي  واالختالف  القيم  أثر 
أنواع   إلى  الفريق كعوامل تؤدي  أعضاء 
العمل،   فرق  داخل  الصراع  من  مختلفة 
المفيد   من  كان  إذا  ما  دراسة  وكذلك 

يكونو أن  أو  لألعضاء  مختلفين  ا 

على   وذلك  العمل،  فرق  في  متشابهين 
ب   تمثلت  من  فرق    88عينة  من  فريقا 

أعضاء   خمسة  من  تشكلت  والتي  العمل 
كليات   في  يدرسون  الذين  الموظفين  من 
استخدام   خالل  من  األعمال  إدارة 
أن   على  النتائج  دلت  وقد  استبانة، 
كالجنس   الديموغرافية  االختالفات 

تزيد من صراع   بينما  والعمر  العالقات، 
يزيد التعليم من صراع المهام، أما العمر  
كما   الصراع،  على  يؤثر  فلم  والجنسية 
أدى تطابق القيم بين األعضاء إلى تقليل  
صراع العالقات والمهام، وقد أثرت القيم  
 على األداء العالي والموضوعي للعمل. 

( صادق  دراسة  عن  2000وفي  إدارة  ( 
ئة التدريس  نزاعات العمل بين أعضاء هي 

جامعتي   بين  مقارنة  تحليلية  دراسة   :
من   المتحدة  العربية  واالمارات  قطر 

مع   المقابلة  استخدام  عضواً    39خالل 
عضواً من جامعة    38من جامعة قطر و 

والعمداء  األقسام  رؤساء  من  اإلمارات 
النتائج   دلت  فقد  الكليات،  في  والوكالء 
انتشاراً   الصراعات  أنواع  أكثر  أن  على 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين  بين  
كانت النزاعات الفردية، وأن أهم أسباب  
الصراعات في الجامعتين كانت تضارب  
المستخدمة   الطرق  وأفضل  الشخصيات، 
هو   الجامعتين  كلتا  في  النزاعات  لحل 
مظاهر   معظم  أما  الودي،  األسلوب 
فكانت   الجامعتين  في  العمل  صراعات 

م تذكر  نسبة  تشكل  وال  وقت  بسيطة  ن 
اآلثار   أهم  أن  لوحظ  كما  اليومي،  العمل 
عدم   هو  الصراع  على  المترتبة  السلبية 
التي تساعد على   التعاون، وأكثر األمور 
تفادي صراعات العمل في الجامعتين هو  
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ومواصفات   والحقوق  الواجبات  وضوح 
 العمل.

( وروبيرت  جين  دراسة   Jehnوفي 
and Rupert ,2006  بعنوان  تأثير  )

على  الصراع   والتحفيز  الرضا  على 
التعرف   إلى  هدفت  فقد  والتغيب،  العمل 
وتحفيز   الرضا  على  الصراع  أثر  على 
والتغيب، وذلك على عينة تكونت   العمل 

التعليم    30من   يعملون في قطاع  موظفاً 
االبتدائي والثانوي والتعليم المهني العالي  
صراعاً   واجهوا  ممن  الجامعي  والتعليم 

وانخرطوا   العمل  مع  في  حل  إيجاد  في 
الوسطاء من خالل استخدام المقابلة ومن  
المهام   الصراع على  يقيس  مقياس  خالل 
اختالف   أن  النتائج  دلت  فقد  والعالقات، 
بدافع   سلبي  بشكل  مرتبط  كان  المنظور 
ايجابي   بشكل  وارتبطت  والرضا  العمل 

 بالغياب. 

( عن معرفة  2011وفي دراسة درادكة )
الترب القادة  ممارسة  ويين  درجة 

وجهة   من  الصراع  إدارة  الستراتيجيات 
جامعة   في  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر 
درجة   معرفة  إلى  هدفت  فقد  اليرموك، 
باختالف   هذه  النظر  وجهات  اختالف 
والرتبة   والتخصص  الجنس،  متغيرات 
عينة   على  وذلك  والخبرة،  األكاديمية، 

هيئة    250تضمنت   أعضاء  من  عضواً 
النتائج   دلت  وقد  مستوى  التدريس،  أن 

الستراتيجيات   التربويين  القادة  ممارسة 
وقد   متوسطة،  كانت  الصراع  إدارة 
المرتبة   المشاركة  استراتيجية  احتلت 
ثم   اإلجبار،  استراتيجية  ثم  األولى، 
استراتيجية   ثم  المواجهة،  استراتيجية 
التجنب، ثم استراتيجية التسوية، كما دلت  

داللة   ذات  فروق  وجود  على  النتائج 
الجنس،  إحصائي لمتغيري  تعزى  ة 

ذات   فروق  توجد  ال  كما  والتخصص، 
الرتبة   لمتغيري  تعزى  إحصائية  داللة 

 األكاديمية وسنوات الخبرة. 

  ( قرواني  دراسة  عن  2016وفي   )
في   التنظيمي  الصراع  تأثير  درجة 
األداء   على  الفلسطينية  الجامعات 
الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم،  

شملت  عينة  على  عضو،    600  وذلك 
للصراع   تأثير  وجود  على  النتائج  دلت 
على   الفلسطينية  الجامعات  في  التنظيمي 
األداء الوظيفي للعاملين بدرجة متوسطة،  
إحصائية   داللة  ذات  فروق  توجد  ال  كما 
األداء   على  التنظيمي  الصراع  لتأثير 
الوظيفي تعزى لمتغيري الجنس وطبيعة  
داللة ذات  فروق  توجد  ال  بينما    العمل، 

 إحصائية تعزى لمتغير العمر. 

 ( رحيم  دراسة  (  Rahim  ,2016وفي 
االحتراق   من  الحد  "طريقة  بعنوان 
استراتيجية   استخدام  خالل  من  الوظيفي 
إلى   هدفت  والتي  الصراع"  إلدارة  فعالة 
تحد   التي  الصراع  استراتيجيات  معرفة 
عينة   على  وذلك  الوظيفي  االحتراق  من 

من   إدارة    869مكونة  في  موظفاً 
دلت   وقد  الجامعيين،  والطالب  األعمال 
األكثر   االستراتيجيات  أن  على  النتائج 
وهي   واإللزام  التكامل  هي  استخداماً 
االحتراق   تقليل  في  فعالية  األكثر 
األقل   االستراتيجيات  وأن  الوظيفي 
فعالية   األقل  وهي  الهيمنة  هي  استخداماً 

 في تقليل االحتراق الوظيفي. 
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 ( للقريوتي  دراسة  عن  2018وفي   )
أسبابه   التنظيمي،  "الصراع 
حالة   ونتائجه:  إدارته  واستراتيجيات 
إلى   الدراسة  هدفت  الكويت"،  جامعة 
جامعة   في  التنظيمي  الصراع  معرفة 
إدارته،   واستراتيجيات  أسبابه،  الكويت، 
هيئة   أعضاء  منظور  من  ونتائجه، 
وذلك   اإلداريين،  والموظفين  التدريس 

عضو    880على عينة طبقية تكونت من  
استبانة،   باستخدام  هيئة تدريس وموظف 
صراع   وجود  عن  النتائج  دلت  وقد 
هناك   وأن  متوسطة،  بدرجة  تنظيمي 
الصراع   مظاهر  بين  طرديا  ارتباطا 
وأسبابه، واستراتيجيات إدارته، وارتباطا  
ونتائجه   التنظيمي  الصراع  بين  سلبيا 
داللة   ذات  فروق  ووجود  اإليجابية، 

ال  لطبيعة  تعزى  ونوع  معنوية  عمل، 
العمرية،   الخبرة، والفئة  الكلية، وسنوات 

 والجنسية، عدا الجنس. 

( دراسة رحيم وكاتز   Rahimوهدفت 
and Katz  ,2020  بعنوان ( في مقالة 

الجنس   أثر  الصراع:  من  عاماً  "أربعون 
إدارة   استراتيجيات  على  الزمنية  والفترة 
الجنس   متغير  أثر  معرفة  إلى  الصراع" 

ع الزمنية  استخدام  والفترة  لى 
كانت   وقد  الصراع،  إدارة  استراتيجيات 
عينة الدراسة الطالب الذين تخرجوا من  

من   للفترة  األعمال  إدارة    1980كليات 
عددهم     2019  – وقد  6613وكان   ،

بين   اختالفات  وجود  عن  النتائج  دلت 
استراتيجيات   استخدام  في  الجنسين 
فالموظفات   العمل،  مكان  في  الصراع 

استرا  التكامل،  يستخدمون  تيجيات 
أما   والمساومة،  والتجنب،  واإللزام، 

غالبا   فيستخدمون  الموظفون 
استخدام   تغير  وقد  الهيمنة.  استراتيجيات 
على   الصراع  في  اإللزام  استراتيجيات 

 مدى العقود األربعة الماضية. 

لكوهانفيرد(    دراسة  وفي 

Kouhnavard ,2021  العالقة عن   )

التنظيمي   والصراع  االكتئاب  مع  بين 

هيئة   اعضاء  لدى  الوظيفي  االداء 

التدريس بجامعة الرستان للعلوم الطبية،  

على   التعرف  الى  الدراسة  هدفت  فقد 

العامة   والصحة  الصراع  بين  العالقة 

دراسة مقطعية   واالداء، وذلك من خالل 

، وقد تضمنت عينة الدراسة    2016عام  

خالل    82 ومن  جامعياً،  وموظفاً  استاذا 

مقا عدة  التنظيمي  استخدام  للصراع  ييس 

دلت   وقد  واالكتئاب،  الوظيفي  واالداء 

بين   ما  عكسية  عالقة  وجود  عن  النتائج 

كان   فكلما  الوظيفي  واالداء  االكتئاب 

الوظيفي   االداء  كان  عالياً  االكتئاب 

دلت  كما  صحيح،  والعكس  منخفضاً 

النتائج على وجود عالقة مباشرة ما بين  

 االكتئاب والصراع التنظيمي. 

لماونكي   دراسة  وفي 

(Mwaniki ,2021  عن إدارة الصراع )

االداء   استراتيجيات  اهم  التنظيمي: 

للجامعات العامة تحت االهمال في كينيا،  

تأثير   تحديد  الى  الدراسة  هدفت  فقد 

و   التفاوض  الصراع وهي  ادارة  اساليب 

اداء   على  والتجنب  والتعاون  والتكامل 

كين في  العامة  الجامعات  في  يا  الموظفين 
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من خالل استخدام المنهج الوصفي حيث  

في   العاملين  من  الدراسة  مجتمع  تشكل 

الجامعات العامة المختارة في كينيا، وقد  

من   الدراسة  عينة  اختيار    160تم 

ان   على  الدراسة  دلت  وقد  مشاركاً، 

على   اثر  له  المتنوعة  اساليب  استخدام 

التفاوض   فأساليب  الموظفين،  اداء 

والتعاون   ايجابي  والتكامل  بشكل  تؤثر 

اسلوب   اثر  بينما  الموظفين  اداء  على 

 التجنب سلباً على اداء الموظفين. 

 اإلطار المنهجي للدراسة

 منهج الدراسة
تنتمي هذه الدراسة إلى مجموعة  
تمكننا   فهي  التحليلية  الوصفية  الدراسات 
من   ممكن  قدر  أكبر  على  الحصول  من 
وآثاره   الصراع  عن  الدقيقة  المعلومات 

نظر  اإلي وجهة  من  والسلبية  جابية 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود  
المنهج   فهو  الدراسة  منهج  اما  الشمالية، 

الوصفي المسحي لمجتمع الدراسة والذي  
الصراع   على  التعرف  يتم  خالله  من 

 التنظيمي وآثاره اإليجابية والسلبية. 
 

 مجتمع وعينة الدراسة
من جميع   الدراسة  مجتمع  تكون 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود  
 الشمالية، وقد تم اختيار مجتمع الدراسة  

 
في   التدريس  هيئة  أعضاء  من 
الدراسي   للعام  الشمالية  الحدود  جامعة 

الدراسي    1442/ 1441 الفصل  خالل  ه 
( عددهم  والبالغ  عضواً،  1350الثاني   )

 ( من  الدراسة  عينة  تكونت  (  311وقد 
بالعينة   العينة  نوع  تحديد  تم  وقد  عضواً 

 ( قام  وقد  البسيطة  (  311العشوائية 
لهم   المرسلة  االستبانات  بتعبئة  عضوا 

( والجدول  توزيع  1الكترونياً،  يوضح   )
طبيعة   حسب  الدراسة  مجتمع  أفراد 
وسنوات   والجنس،  والكلية،  العمل، 

 الخبرة، والعمر والجنسية. 
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 1جدول                                               
 الخصائص األساسية للعينة المدروسة

 النسبة  العدد فئات المتغير  المتغير 

 طبيعة العمل 
 %67 209 عضو هيئة تدريس  

 

 %13 40 رئيس قسم 

 %12 37 وكيل كلية/عمادة

 %8 25 عميد 

 %100 311 اإلجمالي  

 الكلية

 %54 168 انسانية 

 %46 143 علمية 

 %100 311 اإلجمالي  

 الجنس 

 %39 121 أنثى 

 %61 190 ذكر

 %100 311 اإلجمالي  

 سنوات الخبرة 

 %13 41 5أقل من  

6 – 10 149 48% 

 %39 121 10أكثر من  

 %100 311 اإلجمالي  

 العمر

 %6 20 35أقل من  

45 – 35 188 61% 

 %33 103 45أكثر من  

 %100 311 اإلجمالي  

 %34 107 سعودي  الجنسية 

 %66 204 غير سعودي  

 %100 311 اإلجمالي   

 

 أداة الدراسة 
اعتمدت الدراسة على أداة لجمع البيانات  
على   بناء  تصميمها  تم  وقد  الخاصة 
االستبانات   من  وعدد  النظري  اإلطار 
تم   وقد  الدراسة  موضوع  تقيس  التي 

 تقسيم االستبانة إلى ثالثة اقسام وهي: 

البيانات  القسم   ويتضمن  األول: 
وهي   للمبحوثين  األولية  والمعلومات 
والجنس،   والكلية،  العمل،  طبيعة 

 وسنوات الخبرة، والعمر والجنسية. 
المقياس   هذا  ويتضمن  الثاني:  القسم 
الصراع   وهو  المستقل  المتغير  مقياس 
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الصراع،   مظاهر  في  المتمثل  التنظيمي 
التاب والمتغير  واستراتيجياته،  ع  وأسبابه، 

والسلبية   االيجابية  اآلثار  في  والمتمثل 
وقد   التنظيمي،  األداء  على  للصراع 
اعتمد الباحث في قياس هذا المتغير على  
االستبانات   من  وعدد  النظري  اإلطار 
والمكونة   الدراسة  موضوع  تقيس  التي 

( على  تحتوي  ابعاد  ستة  فقرة  22من   )
( فقرات لبعد مظاهر الصراع،  8بواقع )

(  5عد أسباب الصراع، و) ( فقرات لب9و)
فقرات لبعد استراتيجيات الصراع. وعدد  

و) 8) اإليجابية  اآلثار  لبعد  فقرات   )9  )
األداء   على  السلبية  لآلثار  فقرات 

 التنظيمي. 

 صدق وثبات أداة الدراسة
تم   للتحقق من صدق االستبانة فقد 
من   مجموعة  على  االستبانة  عرض 
في   االختصاص  ذوي  من  المحكمين 

اإلد  الجامعات  مجال  في  التربوية  ارة 

السعودية، وذلك للتأكد من مدى مالءمته  
الفقرات وصحتها اللغوية، وفي ضوء ما  
بعض   إدخال  تم  مالحظات  من  ورد 
التعديالت لتكون أكثر وضوحاً، واستبعاد  
صادقة   المقاييس  لتكون  العبارات  بعض 

 في قياس ما صممت من أجله. 
فقد  ولقياس معامل ثبات االتساق الداخلي  

تم استخدام معامل الثبات "الفا كرونباخ"  
Cronbach Alpha  بغرض اختبار ))

ثبات االتساق الداخلي حيث تراوحت قيم  
ثبات   مستوى  إلى  كرورنباخ  الفا  معامل 
معامل   قيم  تراوحت  حيث  مقبول، 

)   الفاكرونباخ  و)0.632بين   )0.938  ،)
 ( من  أكبر  قيم  وهي  0.60وجميعها   )

المقياس    ثبات  على  للحكم  المقبول  الحد 
أن   اتضح  المالحظات  خالل  ومن 
إلى   يشير  وهذا  بالثبات  تتمتع  االستبانة 
الحالية   الدراسة  في  استخدامها  إمكانية 

 (. 2)جدول  

                                     

 2جدول                                             
 ( ألبعاد الدراسةCronbach's alphaقيم معامل الفا كرونباخ ) 

 البعد 
عدد 

 العبارات 
 قيمة معامل ألفا كرونباخ 

 0.917 8 مظاهر الصراع 

 0.908 9 أسباب الصراع 

إلدارة   المتبعة  االستراتيجيات 
 الصراع

5 0.632 

 0.938 8 اآلثار اإليجابية للصراع  

 0.900 9 اآلثار السلبية للصراع 

 0.927 39 اإلجمالي  
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 متغيرات الدراسة: 

المتغيرات   على  الدراسة  هذه  اشتملت 
 اآلتية: 

المتغيرات المستقلة: وقد اشتملت الدراسة  
الصراع   وهو  المستقل  المتغير  على 

 التنظيمي. 
الدراسة  اشتملت  وقد  التابعة:  المتغيرات 
االيجابية   األثار  التابع وهو  المتغير  على 
 والسلبية للصراع على االداء التنظيمي. 

 التحليل اإلحصائي 

  تم استخدام عدد من األساليب االحصائية 
المطلوبة   البيانات  الستخراج  المناسبة 
برنامج   باستخدام  الدراسة  السئلة 

SPSS  المتوسطات حساب  تم  فقد   ،
الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف  
الدراسة،  وعينة  مجتمع  خصائص 
وكذلك معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات  
بتسع   المتمثل  التنظيمي  الصراع  مقياس 

استخ وكذلك  عبارة  تحليل  وثالثين  دام 
( المتغيرات  ANOVAالتباين  لتحديد   )

وآثاره   الصراع  درجة  على  المؤثرة 
التنظيمي   االداء  على  واإليجابية  السلبية 

 من مجموع متغيرات الدراسة. 

إلى   المقاييس  مستويات  تقسيم  تم  وقد 
متدنية،   جداً،  متدنية  مستويات:  خمسة 
مستوى   كل  مدى  تم حساب  وقد  مرتفعة 

المستويات  هذه  المعادلة    من  الثالثة وفق 
 التالية: 

من   يكون  جداً  متدنية  بدرجة  المستوى 
(1-1.79 ) 

من   يكون  متدنية  بدرجة  المستوى 
(1.80- 2.59 ) 

من   يكون  متوسطة  بدرجة  المستوى 
(2.60-3.39  ) 

من   يكون  عالية  بدرجة  المستوى 
(3.40-4.19 ) 

من   يكون  جداً  عالية  بدرجة  المستوى 
(4.20-5.00 ) 

 الدراسةنتائج 
األول:  التنظيمي    السؤال  الصراع  مظاهر  ماهي 

من وجهة نظر أعضاء هيئة لتدريس في  
 جامعة الحدود الشمالية؟ 

الحسابية    المتوسطات  حساب  تم 
واالنحرافات المعيارية لمظاهر الصراع  
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في  
على   وبناء  الشمالية،  الحدود  جامعة 

 ( رقم  المتوسط  3الجدول  أن  يتضح   )
 ( عالياً  كان  الكلي  (،  3.70الحسابي 

 ( المعياري  وقد  0.92واالنحراف   )
( بين  ما  المتوسطات  (  3.51تراوحت 

 (.  3.86و)
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 3جدول  
 البعد األول: مظاهر الصراع التنظيمي 

ترتيب  
ترتيب   االستبانة 

 تنازلي 
 فقرات البعد األول 

الوسط  
 الحسابي 

االنحرا 
ف  
المعيار
 ي 

 1.10 3.86 إقصاء وجهات النظر األخرى في العمل 1 5
 1.16 3.85 انتشار الغيبة والنميمة في العمل 2 7
 1.11 3.83 انخفاض الروح المعنوية  3 4
 1.17 3.69 زيادة عدد الشكاوى المختلفة لدى الرؤساء  4 8
 1.21 3.66 عدم إنجاز األعمال  في وقتها المحدد  5 6
2 

6 
ضعف التفاعل والمشاركة في االجتماعات  

 واللجان 
3.65 1.12 

1 
7 

ارتفاع حدة المشادات الكالمية أثناء  
 المناقشات المختلفة 

3.58 1.14 

 1.23 3.51 قلة االلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات  8 3

 0.92 3.70 اإلجمالي   

ما هي أسباب الصراع التنظيمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   السؤال الثاني:
 بجامعة الحدود الشمالية؟ 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب الصراع التنظيمي لدى  
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية، وبناء على  

(، واالنحراف  3.84( يتضح ان المتوسط الحسابي الكلي كان عالياً )4)الجدول رقم 
 (. 4.12( و)3.67( وقد تراوحت المتوسطات ما بين ) 0.85المعياري )

 البعد الثاني: أسباب الصراع التنظيمي  4ل  جدو

ترتيب  
االستبا 
 نة 

ترتيب  
 تنازلي 

 2فقرات البعد 
الوسط  
الحساب 
 ي 

االنحراف  
 المعياري 

 0.99 4.12 عدم العدالة في توزيع مهام العمل 1 10
 0.91 4.01 عدم فهم طبيعة الشخصيات ومتطلباتها واحتياجاتها  2 9
 1.05 3.93 عدم إشراك العاملين في اتخاذ القرارات  3 15
 1.11 3.86 عدم وضوح الواجبات والحقوق للعاملين  4 16
 1.18 3.84 استخدام األسلوب التسلطي في العمل  5 13
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 1.13 3.77 تغييب االنجازات لدى اإلدارة  العليا  6 17
 1.21 3.72 عدم تناسب العائد المادي مع اعباء العمل  7 14
 1.19 3.68 ضعف العالقات االجتماعية  8 11
12 

9 
المعمول  عدم االلتزام باللوائح والقوانين واألنظمة 

 بها بالجامعة 
3.67 1.20 

 0.85 3.84 2المحور  

ما هي االستراتيجيات المتبعة إلدارة الصراع التنظيمي من وجهة  السؤال الثالث: 
 نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية؟ 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستراتيجيات الصراع  
(  5التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية، وبناء على الجدول )

( وقد  0.58(، واالنحراف المعياري )3.87يتضح ان المتوسط الحسابي الكلي كان عالياً )
 (. 4.24( و) 3.42تراوحت المتوسطات ما بين )

 5جدول  
 الصراع التنظيمي البعد الثالث: االستراتيجيات المتبعة إلدارة 

ترتيب  
 االستبانة 

ترتيب  
 تنازلي 

 3فقرات البعد 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 0.80 4.24 أتجنب الدخول في الصراع  1 18
 0.74 4.18 أتعاون مع األطراف في حل الصراع  2 21
20 

3 
أتوافق للوصول إلى حل مرضي مع  

 أطراف الصراع 
4.09 0.77 

22 
4 

األطراف على قبول حل  أجبر مع 
 للصراع

3.43 0.99 

 1.17 3.42 أتنازل عن وجهة نظري في الصراع  5 19

 0.58 3.87 3المحور  

ما هي اآلثار اإليجابية والسلبية للصراع التنظيمي على األداء التنظيمي من  السؤال الرابع: 
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية؟ 

لدى   اإليجابية  الصراع  ألثار  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  حساب  تم 
( الجدول  على  وبناء  الشمالية،  الحدود  جامعة  في  التدريس  هيئة  ان  6أعضاء  يتضح   )

( وقد تراوحت  0.92(، واالنحراف المعياري ) 3.76المتوسط الحسابي الكلي كان عالياً ) 
 (. 3.98( و)  3.64المتوسطات ما بين )
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 6جدول  
 البعد الرابع: اآلثار اإليجابية للصراع التنظيمي 

ترتيب  
ترتيب   االستبانة 

 تنازلي 
 4فقرات البعد 

الوسط  
 الحسابي 

االنحرا 
ف  
المعيار
 ي 

 1.04 3.98 يساعد على التعرف على المشاكل  1 30

 1.07 3.76 يزيد من حوكمة األعمال  المختلفة   2 25

29 
3 

عالج    طرق  معرفة  من  اإلدارة   تمكين 
 الصراع

3.75 1.12 

 1.11 3.75 ترشيد اتخاذ القرارات   4 23

28 
5 

أساليب     في  والتحسين  التغيير  إلى  يقود 
 وطرق العمل 

3.74 1.17 

 1.16 3.73 تحقيق العدالة في تطبيق األنظمة والتعليمات   6 6

27 
7 

واالستعدادات   واإلمكانيات  القدرات  يبرز 
 الكامنة 

3.73 1.05 

 1.07 3.64 يؤدي إلى إفراغ االنفعاالت المكبوتة   8 26

 0.92 3.76 4المحور  

لدى   السلبية  الصراع  ألثار  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  حساب  تم  كما 
على   وبناء  الشمالية،  الحدود  جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

(، واالنحراف المعياري  4.34الحسابي الكلي كان عالياً ) ط  ( يتضح ان المتوس7الجدول )
 (.  4.41) ( و4.24وقد تراوحت المتوسطات ما بين )  ( 0.59)
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 7جدول                                                  
 البعد الخامس: اآلثار السلبية للصراع التنظيمي                             

ترتيب  
 االستبانة 

ترتيب  
 تنازلي 

 5البعد فقرات 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 0.78 4.41 يهدر الوقت والجهد والمال  1 36
 0.72 4.41 يؤثر على الصحة النفسية والجسدية   2 38
 0.74 4.39 يفقد التركيز على األهداف االستراتيجية  3 31
     

 0.80 4.36 واإلنتاجية يخفض مستوى األداء   4 35
32 

5 
إنجاز   في  والتعاون  المشاركة  من  يحد 

 األعمال  المختلفة 
4.35 0.77 

 0.80 4.34 يفقد الثقة بين العاملين  6 37
 0.83 4.29 يؤدي إلى الشعور بعدم الرضا عن العمل  7 34
 0.87 4.28 االجتماعية يدفع العاملين للعزلة من العالقات  8 33
 0.87 4.24 تقديم المصلحة الخاصة على العامة  9 39

 0.59 4.34 5المحور  

السادس الداللة  السؤال  هي  ما   :
"طبيعة   متغيرات  لتأثير  اإلحصائية 
الخبرة،   سنوات  الجنس،  الكلية،  العمل، 

 العمر، الجنسية؟ 
الداللة   حساب  االحصائية  تم 

تحليل   باستخدام  الدراسة  لمتغيرات 
(  8(، والجدول رقم ) ANOVAالتباين ) 

وسنوات   الكلية  متغيرات  أن  يوضح 
داللة   ذو  أثر  لها  كان  والجنسية  الخبرة 

احتمالية   بقيم  لمتغير    0.025إحصائية، 
و  الخبرة    0.002الكلية  سنوات  لمتغير 

أن    0.004و غير  الجنسية،  لمتغير 
طبيعة   والعمر  متغيرات  والجنس  العمل 

على   إحصائية  داللة  ذو  أثر  لها  يكن  لم 
مظاهر   على  الموافقة  مستوى  متوسط 
إدارته   واستراتيجيات  وأسبابه  الصراع 
األداء   على  والسلبية  اإليجابية  وآثاره 

 التنظيمي. 
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 8جدول                                          
 الداللة اإلحصائية للفروق المتعلقة بالمتغيرات                    

 المصدر
مجموع  
 DFالمربعات  

درجات 
 الحرية 

مربع  
 المتوسط 

F  قيمة ف 
الداللة  

 االحصائية 

طبيعة  
 العمل

1.621 3 .540 2.107 .099 

 025.* 5.083 1.304 1 1.304 الكلية

 420. 653. 168. 1 168. الجنس 

سنوات  
 الخبرة

3.391 2 1.696 6.611 *.002 

 115. 2.183 560. 2 1.120 العمر

 004.* 8.584 2.202 1 2.202 الجنسية 

Error 76.947 300 .256   

Total 4856.966 311    

إحصائية   داللة  ذات  *النتيجة 
 (α ≥5%مستوى )على 

 مناقشة النتائج: 
سيتم مناقشة النتائج وفق ما توصلت إليه  
النحو   على  وذلك  الدراسة  هذه  نتائج 

 التالي: 
بالسؤال  أوالً:   المتعلقة  النتائج  مناقشة 

الصراع   مظاهر  ماهي  وهو  األول 
نظر   وجهة  من  هيئة  التنظيمي  أعضاء 

 لتدريس في جامعة الحدود الشمالية؟ 

( الجدول  من  مظاهر  3يتضح  ان   )
في   التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  الصراع 
جامعة الحدود الشمالية كان مرتفعاً، وقد  
بين   الشديد  التنافس  إلى  ذلك  يعزى 
الحصول   على  التدريس  هيئة  أعضاء 
على مراكز قيادية، وإلى ضغوط العمل،  

الخ اختالف  وعدم  وإلى  العلمية،  لفيات 

األعمال   وزيادة حجم  اإلجراءات،  نضج 
والتي تتسبب في بروز كثير من مظاهر  
دراسة   عن  تختلف  وهي  الصراع، 

نتائجها  2018)القريوتي،   دلت  والتي   )
جامعة   في  الصراع  مظاهر  أن  على 
ودراسة   متوسطة،  بدرجة  كانت  الكويت 

ان  2000)صادق،   على  دلت  والتي   )
ف الصراع  جاء  مظاهر  الجامعتين  كال  ي 
 بدرجة منخفضة.  

بالسؤال  ثانياً:   المتعلقة  النتائج  مناقشة 
الصراع   أسباب  ماهي  وهو  الثاني 
هيئة   أعضاء  نظر  وجهة  من  التنظيمي 

 التدريس في جامعة الحدود الشمالية؟ 

( رقم  الجدول  من  أسباب  4يتضح   )
نظر   وجهة  من  التنظيمي  الصراع 
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الحدود  أعضاء هيئة التدريس في جامعة  
الشمالية كان مرتفعاً، وقد يعزى ذلك إلى  
واإلدارية   القيادية  الكفايات  إلى  االفتقار 
والمعنوية،   المادية  الحوافز  قلة  وإلى 
وإلى حداثة الخبرات واختالف الخلفيات  
هذه   وتتوافق  والشخصية،  العلمية 

( في  2000الدراسة مع دراسة )صادق،  
تضارب   الصراع  أسباب  من  أن 

دراسة    الشخصيات.  مع  تتفق  كما 
(Jehn and Rupert  ,2006  التي )

اختالف   الصراع  أسباب  من  أن  أبرزت 
 الصورة الذهنية 

 بين األفراد.  

بالسؤال  ثالثاً:    المتعلقة  النتائج  مناقشة 
إدارة   استراتيجيات  هي  ما  وهو  الثالث 
نظر   وجهة  من  التنظيمي  الصراع 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود  

 ؟ الشمالية
( ان استراتيجيات  5يتضح من الجدول ) 

التنظيمي من وجهة نظر   إدارة الصراع 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود  
الشمالية كان مرتفعاً، وقد يعزى ذلك إلى  
إلى   بالجامعة  التدريس  هيئة  سعى 
لمعالجة   متنوعة  استراتيجيات  استخدام 
مختلف   بين  يحدث  قد  الذي  الصراع 

وتتفق  دراسة    المستويات،  مع  النتيجة 
(Rahim  ,2016  رحيم ودراسة   )

(  Rahim and Katz  ,2020وكاتز ) 
إدارة   في  المستخدمة  األساليب  تعدد  في 
الصراع والمتمثلة في التجنب، واإللزام،  

 والمساومة، والتكامل، والهيمنة. 
بالسؤال  رابعاً:   المتعلقة  النتائج  مناقشة 

الصراع   آثار  هي  ما  وهو  الرابع 
األداء  التنظيمي   على  والسلبية  اإليجابية 

هيئة   أعضاء  نظر  وجهة  من  التنظيمي 
 التدريس في جامعة الحدود الشمالية؟ 

 ( الجدول  من  آثار  6يتضح  معدل  أن   )
األداء  على  اإليجابية  التنظيمي  الصراع 
هيئة   أعضاء  نظر  وجهة  من  التنظيمي 
التدريس في جامعة الحدود الشمالية كان  

ذلك يعزى  وقد  تحديد    مرتفعاً،  إلى 
وإلى   معها،  التعامل  وكيفية  المشاكل 
زيادة   وإلى  القرارات وحوكمتها،  ترشيد 
وااللتزام   والتطوير  التحسين 
اآلثار   نتيجة  وتتفق  باإلجراءات، 

دراسة مع  للصراع     (اإليجابية 
Kouhnavard ,2021  تؤكد التي    )

اداء   على  يؤثر  الصراع  ان  على 
القريوتي   ودراسة  أيجاباً،  الموظفين 

اإليجابية  2018) اآلثار  من  بأنه   )
التغيير   إلى  يقود  كونه  للصراع 
وتختلف   العدالة،  وتحقيق  والتحسين، 
زيادة   إلى  يؤدي  كونه  في  عنها 

 ( الجدول  من  ويتضح  أن  7اإلنتاجية،   (
الت  الصراع  آثار  السلبية  معدل  نظيمي 

نظر   وجهة  من  التنظيمي  األداء  على 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود  
الشمالية كان مرتفعاً، وقد يعزى ذلك إلى  
الصراع   ادارة  إلى  الجامعة  قدرة  عدم 
وإلى   عليها،  والسيطرة  المشاكل  وتقليل 
وقلة   األداء،  وضعف  التعاون،  ضعف 
دراسة   مع  الدراسة  وتتفق  الرضا، 

(   2000)صادق   لكوهانفيرد  ودراسة   )
Kouhnavard ,2021  تربط والتي   )

ما بين اساليب الصراع المستخدمة واداء  
  ( ماونكي  دراسة  مع  وكذلك  الموظفين، 

Mwaniki ,2021  والتي تربط ما بين )
 الصراع التنظيمي وزيادة االكتئاب. 
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بالسؤال  خامساً:   المتعلقة  النتائج  مناقشة 
ذات داللة الخامس وهو هل هناك فروق  

إحصائية تعزى لمتغيرات طبيعة العمل،  
العمر،   الخبرة،  سنوات  الجنس،  الكلية، 
هيئة   أعضاء  نظر  وجهة  من  الجنسية 

 التدريس في جامعة الحدود الشمالية؟ 

( الجدول  من  متغيرات  8يتضح  أن   )
الكلية وسنوات الخبرة والجنسية كان لها  
أثر ذو داللة إحصائية ويدل ذلك على أن  
بين   الموافقة  مستوى  متوسط  في  الفرق 
إحصائيا   دال  والعلمية  اإلنسانية  الكليات 
لمصلحة الكليات اإلنسانية، كما أن متغير  
داللة   ذو  أثر  له  كان  الخبرة  سنوات 

خبرتهم  إحصائي كانت  من  لمصلحة  ة 
بين   متغير    10و   6تتراوح  أما  سنوات. 

لمصلحة   إحصائيا  داالً  فكان  الجنسية 
غير   من  التدريس  هيئة  أعضاء 
طبيعة   متغيرات  أن  غير  السعوديين. 
العمل والجنس والعمر لم يكن لها أثر ذو  
مستوى   متوسط  على  إحصائية  داللة 
وأسبابه   الصراع  مظاهر  على  الموافقة 

اإليجابية  واست وآثاره  إدارته  راتيجيات 
وتختلف   التنظيمي،  األداء  على  والسلبية 
وشادويك   جين  دراسة  مع  الدراسة 

( والتي  Jehn et al  .1997وثاتشر   )
بمتغيرات   تتعلق  فروق  وجود  تتضمن 
فروق   وجود  وعدم  والعمر،  الجنس، 
مع   تتفق  لكنها  الجنسية.  لمتغير  تابعة 

( القريوتي  أن  2018دراسة  في  هناك  ( 
لمتغير   تبعاً  إحصائية  داللة  ذات  فروقا 
فروق   وجود  بعدم  عنها  وتختلف  الكلية، 
 تتعلق بمتغير الخبرة، والعمر، والجنسية.  

الصراع   ان  الدراسة  خالل  من  ويتضح 
وانه   مرتفعاً،  كان  الجامعة  في  التنظيمي 

األداء   على  وسلبية  إيجابية  آثاراً  يحمل 
السلب اآلثار  كانت  وقد  له  التنظيمي،  ية 

األداء   على  اإليجابية  اآلثار  من  اكثر 
عدم   الى  السبب  يعود  وربما  التنظيمي 
معه   التعامل  تستطيع  إدارة  وجود 
وتقليل   له  اإليجابيات  من  لألستفادة 
والخبرة   الكلية  متغير  ان  كما  السلبيات، 
والجنسية كان له اثر على واقع الصراع  

 وآثاره على األداء التنظيمي.  

 التوصيات: 
المختلفة  درا .1 الصراع  مظاهر  سة 

لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة،  
 ومناقشتها وزيادة الوعي بها. 

المختلفة   .2 الصراع  أسباب  حصر 
هيئة   أعضاء  لدى  ودراستها  وتصنيفها 

 التدريس ووضع الحلول لها. 
إدارة   .3 وكفايات  مهارات  اكتساب 

ومزايا   المختلفة  وتطبيقاتها  الصراع 
 وايجابيات كل أسلوب. 

والسلبية  در .4 اإليجابية  االثار  اسة 
للصراع القائم بتعظيم اإليجابيات وتقليل  

 السلبيات. 
اجراء مزيد من الدراسات واألبحاث   .5

بالجامعات   التنظيمي  الصراع  بربط 
 بالبيئة المحيطة والمجتمع المحلي. 

 
 اجعالمرالمر

(. درجة  2011، أمجد. )درادكة •
التربويين   القادة  ممارسة 
الصراع   إدارة  الستراتيجيات 
التنظيمي من وجهة نظر أعضاء  
جامعة   في  التدريس  هيئة 
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