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 :  املقدمة .1

ي  والصراع ه التشابك،  بالغة  التعقيد،  متناهية  أبعاد  البشرية  مثل وجودها  ظاهرة ذات  الخبرة  الثابتة، حيث تعود  اإلنساني  الواقع  أحد معالم 

  سياسيةأو  افية،  فسية، وثقمتنوعة ن  ولها أبعاداتها املختلفة فردية  كانت أم جماعية،  مستوىبالصراع إلى نشأة اإلنسان األولى، حيث عرفتها عالقاته في  

 أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية.  

الصوتعد ظا ا هرة  يتم استخدام  املديرين، فإذا لم   العمل لدى  أهم معوقات  املنظمات من  املناسبة إلدارتها، فإنها  ل راع في  تستهلك  ستراتيجيات 

 
 
   جهدا

 
   ووقتا

 
بدل مواجهتها،  اس  في  هذا من  وا   تثمار  األ الوقت  تحقق  مهمة  أنشطة  في   هدافلجهد 

 
بعيدا العاملين  جهود  وتشتت  تحقيق   عن  ،  مسار 

 ( 445ص،2000)مصطفى، .، وتضعف الروح املعنوية لألفرادهدافاأل 

التنظيمي،    دارة إل عدد من الستراتيجيات    استخداميتم  و  إ الصراع  الصراعهذ  تجنب عن طريق تجاهلالستراتيجية  منها  الهيمنة  ستر إ و   ،ا  اتيجية 

الصراع،  الب وقبو عن مط  تنازل   وهيستراتيجية السترضاء  إ جبار لقبول وجهة نظر معينة، و اإل   وهي استخدام ستراتيجية إ و ل مطالب للطرف اآلخر في 

ال الصراع    وسطالحلول  طرفي  كال  تنازل  وسطيةوهي  التقاء  نقطة   إلى  للوصول  املطالب  بعض  الص  عن  كماراعلحل  است  ،  ستراتيجية   إ خدام  يمكن 

 .  على نقاط الوفاق وتجنب نقاط الخالفالعمل  التعاون عن طريق
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 امللخص:

للتعرف   الدراسة  التنظيمي  أ   إلىهدفت  الصراع  إدارة  استراتيجيات  األزهر    فيثر  األقسام في جامعة  اإلداري لرؤساء  العمل  أخالقيات 

أعضاء نظر  التدريسية،  بغزة من وجهة  أهداف  الهيئة  املنهج  درا ال  ولتحقيق  اعتماد  تم  كأداة  الكميسة  استبانة  توزيع  للدراسة على ، وتم 

إدارة صراع 97) استراتيجية  أن أكثر  ( من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة األزهر بغزة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

ا  استراتيجية  تليها  التعاون  استراتيجية  الوسط، فاستمستخدمة هي  ا راتيجية السترضاءلحلول  املرتبة  التجنب، وفي  ألخيرة ، ثم استراتيجية 

، كما أظهرت النتائج وجود أثر ذو دللة إحصائية   ى أخالقيات العمل اإلداري لد  ى استراتيجية الهيمنة، وأن مستو 
 
افراد العينة كان مرتفعا

التنظيمي الصراع  إدارة  العم  في  لستراتيجيات  لرؤساء  أخالقيات  اإلداري  جامعة  ل  في  بتعزيز  األقسام  الدراسة  أوصت  وقد  بغزة،  األزهر 

نشوب صراع، وزيادة   حالة  في  القسم  تواجه  التي  للمشاكل  الحلول  أفضل  األقسام إليجاد  رؤساء  قبل  التعاون من  استراتيجية  استخدام 

   ة.الصراع القائم املناسبة لحالةية إدارة الصراع التنظيمي من خالل الستراتيج فيالهتمام من قبل الرؤساء 

 .غزة   -جامعة األزهر ؛أخالقيات العمل ؛الصراع التنظيمي  ستراتيجيات إدارة ا  الكلمات املفتاحية:

 

 

 

http://www.refaad.com/
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والسلطات املمنوحة له عند   وجود فرص غير محدودة بإساءة استعمال الصالحيات،   عمل اإلداري من احتمال همية أخالقيات الويمكن التفكير بأ

املهنة، ا ال  فالتشريعات  مزاولة  تنظم  تنصتي  واملسؤوليا  ملهن  الواجبات   أهم  املنهي،    تعلى  بها  يلتزم  أن  يجب   لذلك  التي 
 
جزئيا تتعلق  باملسؤولية   فهي 

   (359، ص2007)الحوراني وطناش،  .نةفي قواعد األخالق وعمليات التربية والتعليم، والتدريب، والقدوة الحسس التقديرية التي تتأسالشخصية 

هناك   أن  باليتضح  العملألخال  غةأهمية  األقسام  قيات  لرؤساء  الجامعات  اإلداري  تطوير  على  يعمل  مما  الجامعات،  وزيادة    في  فعاليتها  وزيادة 

تحقيق  أدائها،   على  التدريسيةأهدافوقدرتها  الهيئة  أعضاء  دافعية  وإثارة  تحقيق    ها،  نحو  الجامعة  في  فاع  أهدافوالعاملين  وضمان  ، ليتهاالجامعة 

وتنتج عنه  عالحد من هذا الصرا  من الفاعلة دارة لل الصراع التنظيمي داخل األقسام األكاديمية، ملا  دارة املناسبة إل  الستراتيجية لى اختيارساعدتها عوم

 ( 4ص،2009، عيس ى) .في األداء التنظيمي  للعاملين تحسين

 : مشكلة الدراسة  .1.1

خالل   الدرا إ من  من  العديد  على  الباحث  السابطالع  أنسات  وجد  استراتيجيات    قة  موضوع  عن  تحدثت  التي  الدراسات  من  كثير    إدارةهناك 

على الرغم الصراع التنظيمي وأخالقيات العمل اإلداري في الجامعات  إدارة  ت  بين استراتيجياتفي الدراسات التي ربطالصراع التنظيمي، ولكن هناك قلة 

بين أعضاء الهيئة التدريسية وبعضهم البعض أو صراعهم مع رئيس القسم أو  ا الصراع   اء كان هذ نظيمي، سو ات يتواجد بها الصراع التمن أن الجامع 

 . الجامعة إدارة عميد الكلية أو 

ملس  أن   في الجامعة فقد، ومن خالل عمل الباحث  إلى  ظهور الصراعتؤدي  اإلداري من القضايا التي سوف    العمل  بأخالقياتام  اللتز   وإن عدم

اله ال أعضاء  مكانته  من  بل  املهنية  والدراية  املعرفة  ليست  خارجية  ومتغيرات  عوامل  من  قوتهم  يستمدون  الجامعة  بكليات  التدريسية  جتماعية  يئة 

 قسام.  ي داخل األيمكن أن يتنازلوا عن بعض األشياء وذلك لعدم عرقلة العمل  اإلدار كما أن رؤساء األقسام داخل الكليات  ائلية والحزبيةوالع

للباحثمما سبق    امل  يمكن  استراتيجيات  دراسة هذه  التنظيمي    إدارة شكلة من خالل  اإلداري،    فيوأثرها  الصراع  العمل  فإن بأخالقيات  ولهذا  

   :التساؤل الرئيس ي التالي عنفي اإلجابة الدراسة تتلخص كلة مش

غزة  من وجهة نظر أعضاء   –العمل  اإلداري لرؤساء األقسام  في جامعة األزهر  قياتأخال في   الصراع التنظيمي إدارةراتيجيات ستأثر ل هل هناك 

 لهيئة التدريسية ؟ ا

 :  متغيرات الدراسة  . 2.1

التنظيمي(   إدارة يجيات  )استرات:  املتغير املستقل  •  تيجيةاسترا   -بالتجن  استراتيجية  -التعاون   استراتيجية  -السترضاء  استراتيجية:  ويشمل   الصراع 

 (  الهيمنة استراتيجية -الحلول الوسط

   )أخالقيات العمل اإلداري(:  املتغير التابع •

 ( العمر -ألكاديميةرة ا الخب -الرتبة األكاديمية  -الجنس) : وتشمل  والوظيفية املتغيرات الشخصية  •

 :  الدراسة ةفرضي  . 3.1

الب بغقام  الدراسة  فرضيات  بصياغة  ميداختبار رض  احث   ها 
 
السابانيا الدراسات  فحص  بعد  وذلك  املفاهيمي  قة،  اإلطار  تناولت  ملتغيرات   التي 

 : كما يلي ةالدراسة مما ساعد على صياغة هذه الفرضي

، التعاون   يةاستراتيج  السترضاء،  استراتيجية)  الصراع التنظيمي  إدارة لستراتيجيات    (ἁ  ≥   0.05لة )عند مستوى دل  إحصائيةذو دللة    أثروجد  ي

التجنب،  ا  الوسط،  ا ستراتيجية  الحلول  الهيمنةستراتيجا ستراتيجية  اإلداري    في(  ية  العمل  األزهرأخالقيات  األقسام  في جامعة  غزة من وجهة   -لرؤساء 

 نظر أعضاء الهيئة التدريسية. 

 :  الدراسة أهداف  . 4.1

 : إلى تهدف هذه الدراسة للتعرف 

 غزة.  -ء األقسام في جامعة األزهرلدى رؤسا ل اإلداري مستوى أخالقيات العم  •

 الصراع التنظيمي. دارة غزة  إل  -املالئمة التي يستخدمها رؤساء األقسام  في جامعة األزهر الستراتيجية •

 غزة  -أخالقيات العمل اإلداري لدى رؤساء األقسام  في جامعة األزهر فيي التنظيم الصراع  إدارة تحديد تأثير استراتيجيات  •

فائقت • ذات  التوصيات  األزهر  دارة دة إل ديم عدد من  تحديد وذلك  ،  غزة   -جامعة  بالجامعة مع  األقسام  لرؤساء  اإلداري  العمل  أخالقيات  لتعزيز 

 الصراع التنظيمي.  دارة اإلستراتيجية املناسبة إل 
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 :  أهمية الدراسة  . 5.1

 : القيام بها كما يلي ومسوغاتيمكن تلخيص أهمية الدراسة 

 : نظريةة الالناحيمن  .1.5.1

 عمل األفراد داخل املنظمات.  فيواملؤثرة  املهمةالصراع التنظيمي وأخالقيات العمل اإلداري من املواضيع  إدارة تعد استراتيجيات  •

 العمل اإلداري  ملنظمات األعمال في فلسطين. في مجال أخالقيات  قبليةهذه الدراسة قد تكون بداية لدراسات مست •

 التنظيمي بأخالقيات العمل اإلداري  يوجد به نقص واضح في املكتبات العربية. الصراع   إدارة جيات ستراتيربط  ا  •

 :  من الناحية العملية   .2.5.1

•  
 
إطارا الدراسة  هذه   مفا  ستشكل 

 
لكي    نللمسئولي  هيميا الجامعة  لتحسفي  به  معر يستعينون  مع  الجامعة  داخل  اإلداري  العمل  أخالقيات  فة  ين 

 الصراع التنظيمي. دارة التي يمكن أن تستخدم  إل ملالئمة راتيجية ا اإلست

 ع.الستراتيجيات التي يمكن أن تتبع  للحد من الصرا  في إبراز اآلثار الجانبية للصراع  التنظيمي، مع توضيح   تساهم سوف إن هذه الدراسة  •

 . غزة  -ية  في جامعة األزهراعات التنظيمبية  للصر ثار السلفي تقليل اآلنتائج هذه الدراسة  تساهم يأمل الباحث أن  •

 :  مصطلحات الدراسة  . 6.1

الع   الصراع التنظيمي:  • التنافس ي    بأنه (  363، ص2010)  ميانعرفه  الوضع  للتعارض وإمكانية   الذي يكون عنده أطراف"ذلك  الصراع مدركين  

 ارض مع رغبة الطرف اآلخر"الذي يتع لى املركزفي الحصول ع ب كل طرفلحصول على املراكز املستقبلية  ويرغا 

الصراع إذا كان فوق املستوى املرغوب  فيه لتنمية التعاون     "العمل على تخفيف  بأنها(   336،ص  2008)  يعرفها العتيبي   : الصراع التنظيمي  إدارة •

 . "التوتر وضغوط العملداء بينهم وتخفيف حالت العوالحد من بين أعضاء التنظيم 

التنظيمي: الص  إدارةراتيجيات  است • استراتيجيات     راع  تتناول  الدراسة  الصراع  الصراع    إدارة هذه  هذا  أن  على  القسم  التنظيمي  رئيس  بين 

 األكاديمي وبين أعضاء الهيئة التدريسية و 
 
الصراع   إدارة استراتيجيات    Rhim(2002, P.209)بين األعضاء وبعضهم البعض، ويعرف  الصراع    أيضا

مواقف الصراع للبقاء على الصراع إلى الحد املرغوب، واملنبثقة عن  : " طرق  وأنماط معالجة الصراع  يستخدمها املدير للتعامل مع انهبأتنظيمي ال

 مام لهتأثناء إدارته  للصراع وهي "الهتمام بالذات  وا بعدين يحددان  توجه سلوك املدير 
 
 ". باآلخرين أو الثنين معا

)  :ون التعا  جيةاستراتي • أنها  92، ص2011يعرفها محمد  اآلخر  "تعاون  ( على  الطرف  يلبي  املسئول مع  الذي  الحل  الطرفينإليجاد  ول  ،  حاجات 

 
 
 . ميع"تمامات الجملصالح واهإليجاد حل يحقق  الرضا الكامل   يتحقق ذلك إل أن يكون كال طرفي الصراع لديه رغبة للعمل سويا

وكذلك  "   and psenicka(2002, P.307)   Rhim    هايعرف  جنب:الت  استراتيجية • الذات  اتجاه  منخفض  اهتمام  اآلخرين   الحال  تتضمن  اتجاه 

 . "الهتمام باملشكلة لعدمبسلوكيات  تتمثل بالنسحاب  وتجنب أو وقف الصراع، حيث يميل طرف  الصراع  الستراتيجيةوتقترن هذه 

عندما ل يوجد قاسم     الستراتيجيةالصراع وتستخدم هذه  قوة لحسم  الاستخدام  ( بأنها  "260،ص  2000)  قريوتي ا العرفه  الهيمنة:   تراتيجيةسا •

 . "بين أطراف الصراع أو عندما تكون أطراف الصراع غير متعاونةمشترك يمكن  استخدامه كأسس للحوار 

، الفرد يكون منخفض بالذات مع اهتمام عالي  باآلخريناهتمام    بأنها "   (13، ص  2006)    ئي وعطيوي عرفها كل من الطا  :السترضاءستراتيجية  إ •

 محاولة منه لحل مشكلة الصراع" .  ملتطلباتهم  وذلك لكسب  ود الطرف اآلخر اآلخرين والستجابة حيث يهتم الفرد بإرضاء 

ت وباآلخرين، إذ يتخلى كل من الطرفين  وسط بالذا تمام املتسلوك أو الهها "ال(  بأن44، ص2005يعرفها املعشر )  الحلول الوسط:  استراتيجية •

ويشعر حينها أطراف الصراع بالعدالة  لكون أن كل طرف  ه أهداف إن كل طرف يحقق جزء من أي عن جزء من مكاسبه  للوصول إلى حل للصراع ، 

 حصل على ش يء".  

، وتصبح والضوابط  التي تتشكل من مصادر محددة   والقواعد  وعة األسس( بأنها "مجم111، ص2010عرفها أبو بكر )  أخالقيات العمل اإلداري: •

 
 
   إطارا

 
وما هو صحيح وما ، ن ما هو مقبول وما هو غير مقبول األفراد في املنظمة  للتمييز بي من املعايير، تحكم منهج تفكير وتصرف وسلوك مرجعيا

   ادي واملؤسس املنضبطوالقيفي واإلداري  لوك الوظيعليه الس  بما يترتب  هو غير صحيح، وما هو مشروع  وما هو غير مشروع،
 
   أخالقيا

 
من   وقيميا

 .  وجهة نظر املؤسسة واملجتمع "

 :  الدراسات السابقة  . 7.1

الواحددراسة   • استراتيجيات    ( 2021)   عبد  على  الخادمة  القيادة  أثر  معرفة  إلى  الدراسة  التنظيمي  إدارة هدفت  تطبي  -الصراع  على دراسة  قية 

املنهج الوصفي التحليلي، والستبانة أداة دراسة لجمع البيانات، وعينة  و ،  ستخدم الباحث عينة عشوائية طبقيةا ع غزة، و هلية بقطانظمات األ امل

الجنوبية   املحافظات  في  األهلية  املنظمات  في  العاملين  )من  )358بلغ عددها  اشتمل على  الذي  الدراسة  حي5353( من مجتمع  بلغت  ( مفردة  ث 
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ألبعاد  (  α≤    0.05عند مستوى دللة )  إحصائية%(، وأظهرت الدراسة العديد من النتائج وكان أهمها: وجود أثر ذي دللة  89.5داد )بة الستر نس

املحافظات الجنوبية، وقد بلغ معامل الرتباط    إدارة القيادة الخادمة على استراتيجيات   املنظمات األهلية في  بينما  ،    0.842  الصراع التنظيمي في 

ال  بلغ املعدل  معامل  التابع "استراتيجيات    0.703تحديد  املتغير  املؤثرة على  املتغيرات  أن  العاطفية، مساعدة   إدارة ، وتبين  الصراع" هي: )املهارات 

نسبته   ما  مجتمعة  وفسرت  املحلي"(  باملجتمع  الهتمام  والنجاح،  التطور  على  استرات70.3املرؤوسين  في  التغير  من   الصراع   إدارة يجيات  % 

 . التنظيمي

العظماتدراسة   • و  استراتيجيات    (2019)  املحاسنة  بين  الرتباطية  العالقة  على  التعرف  إلى  الدراسة  وكفاءة   إدارة هدفت  التنظيمي  الصراع 

 كونت عينة اسة حيث تاة للدر الوصفي التحليلي وتم استخدام الستبانة كأد املنهجالدراسة تم استخدام  أهدافالتصال لدي املعلمين، ولتحقيق 

استراتيجية    ( 488)الدراسة من   أكثر  أن  النتائج  أظهرت   ومعلمة، وقد 
 
التكامل، وأن    إدارة معلما كفاءة   مستوى صراع مستخدمة هي استراتيجية 

، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة    ى التصال لد
 
 أفراد العينة كان متوسطا

 
تراتيجية  كامل، واستيجية التترا سا بين )  إحصائيا

التسوي واستراتيجية  ودالة  ةالتجنب،  سالبة  ارتباطية  عالقة  ووجود  التصال،  وكفاءة   ،) 
 
)  إحصائيا واستراتيجية بين  الجبار،  استراتيجية 

 وكفاءة التصال. (، السيطرة 

العامة   دارة وأثرها على اللتزام التنظيمي في اإل  نظيميالتاع لصر ا   إدارة تحديد استراتيجيات  هدفت الدراسة إلى (2018األشول و الشاوش )دراسة  •

اليمن الزراعي في  التعاوني  التسليف  الدراسة  لبنك   120تم توزيع استبانة على عينة من )، ولتحقيق هذه 
 
وذلك حسب     البنكمن موظفي    ( فردا

اسة إلى مجموعة توصلت الدر   حصائيةساليب اإل ام بعض األ ستخد، وبا%(84( استبانة نسبة استرداد )101املنهج  الوصفي التحليلي وتم إرجاع )

منها   النتائج  استراتيجيات  من  استخدام  في   
 
واضحا  

 
تنوعا اإل   إدارة أن هناك  نظر موظفي  التنظيمي من وجهة  كما   دارة الصراع  البنك،  في  العامة 

دللة   ذات  الدراسة عالقة معنوية  ا   إحصائية وجدت  استراتيجية  أبعاد  تحليل    مستوى و   ينظيمالت  لصراعبين  نتائج  وأظهرت  التنظيمي،  اللتزام 

 . اللتزام التنظيمي مستوى النحدار الخطي املتعدد أن استراتيجية التعاون والتنازل تعزز من 

 ى ة لدات األهليظمفي املنعلى األداء الوظيفي  الصراع التنظيمي    إدارة   أثر استراتيجياتلى التعرف على  هدفت الدراسة إ   ( (2017 الفقعاوى دراسة   •

، واستخدمت الباحثة العينة العشوائية  تم استخدام  املنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق هذه الدراسة، العاملين في املنظمات الهلية في قطاع غزة 

وتم  ا   الطبقية،  )ل توزيع  من  مكونة  عينة  على  وموظفة(  371ستبانة  إلى  ،  موظف  الدراسة  توصلت  من  وقد  أ جملة  استخدام   هاهمالنتائج  أن 

)  إدارة استراتيجيات   نسبي  بوزن  كان  الفلسطينية  األهلية  املنظمات  قبل  من  التنظيمي  دللة  63.58%الصراع  ذو  أثر  ووجود    إحصائية(، 

 لستراتيجية التعاون على األداء الوظيفي لدي العاملين في املنظمات األهلية الفلسطينية في قطاع غزة.

إلى  ده  Uzun & Ayik (2017)  دراسة • الدراسة   العالقة بينفت هذه  التنظيمي    إدارة استراتيجيات  كفاء التصال و   تحديد  مديري   ى لدالصراع 

وقد تم  التصال،   ة الصراع، ومقياس كفاء  إدارة استخدم الباحثان مقياس استراتيجية    لتحقيق هدف الدراسةو ،  املدارس من وجهة نظر املعلمين

 ومعلمة من معلمي املدارس 250تكونت عينة الدراسة من )حيث  كأداة للدراسة استخدام الستبانة م تلتحليلي و الوصفي ا  املنهجاستخدام  
 
( معلما

التركية، أهمها  البتدائية  النتائج  إلى مجموعة من  الدراسة  ارتباطية موجبة ودالة    وقد توصلت   وجود عالقة 
 
أبعاد كفاءة التصال   إحصائيا بين 

ودالة  لا )  الصراع  إدارة يجيات  واسترات سالبة  ارتباطية  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت  فيما  والتسوية(،  والتجنب،  والتعاون،   تكامل، 
 
بين    إحصائيا

   .كفاءة التصال واستراتيجية السيطرة 

ات  تراتيجي، والسالجامعةسة  رئاموظف    هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير مصادر القوة التنظيمية التي يتميز بها  (2014)أحمد  دراسة   •

ا   إدارة في  التي يستخدمها   بين  العالقة  التنظيمية  الصراع  مع تحديد  التنظيمي  إدارة املستخدمة في  والستراتيجيات  لقوة  ، ولتحقيق هذه  الصراع 

 45استبانة على عينة من )تم توزيع الدراسة 
 
( استبانة  39ع )وصفي التحليلي وتم إرجالا املنهج وذلك حسب  من موظفي رئاسة جامعة تكريت ( فردا

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج    حصائيةوباستخدام بعض األساليب اإل جريت مقابالت مع بعض املوظفين،  كما  أ %(  87)  استرداد  نسبة

استراتيجيات لجميع  العاملين  تبني  بينهم    إدارة   منها  فيما  املدراء  الصراع  كاوبين  األ يجية  ستراتإ نت  ولكن  املرتبة  في  أما  التكامل  ستراتيجية إ ولى، 

 
 
 . الصراع التنظيمي إدارة تيجيات ،  كما أظهرت  النتائج أن هناك عالقة بين القوة التنظيمية واسترا في الستخدام  السيطرة  فكانت األقل ترتيبا

ا ده  (2014)  ماض يدراسة   • بين  العالقة  التحقق من  إلى  الدراسة  العفت هذه  للمدلذكاء  داخل  يرين  اطفي  املحلية   ظماتاملنوالقادة  الحكومية 

في هذا القطاع من املنظمات،  كذلك دراسة تحليل الختالفات الديموغرافية وتأثيرها على الذكاء العاطفي للمديرين و الصراع،  إدارة واستراتيجيات  

(  مفردة بنسبة استرداد  307اع )جر إ ( فرد  وتم 410ى عينة من )ستبانة علم توزيع ا الوصفي التحليلي وتهذه الدراسة تم استخدام املنهج ولتحقيق 

يرتبط  74.9) العاطفي  الذكاء  أن  أهمها  النتائج  إلى عدد من  الدراسة  توصلت  وقد   )% 
 
و إ مع    طرديا التكامل  كما إ ستراتيجية  التسوية،  ستراتيجية 

امل العاطفي  بالذكاء  يتميزون  الذين  املديرين  أن  واملأظهرت  أما  إ ضلون  يف توسط  رتفع  التكامل،  القادة  ستراتيجية  الذكاء  املديرين  العاطفي ذوي 

 . التجنب استراتيجيةاملنخفض يفضلون 
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في محافظة الخليل من خالل في مديريات  التربية والتعليم  الصراع  التنظيمي    إدارة هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع    (2013)  دراسة العويوي  •

المستوىعرف على  الت التنظيمي، وأسبابه، وأنواعه، وال ات  املتبعة في  صراع  التنظيمي، وتم استخدام    إدارة ستراتيجيات  الوصفي  الصراع   املنهج 

( رئيس قسم يمثلون كافة  48رئيسية للدراسة وقد تكونت  عينة الدراسة من )للوصول إلى الهدف وذلك عن طريق توزيع استبانة كأداة  املسحي،  

الدراسة، وباستخدام بعض األساليب اإل ة مدرسة يمثلون كافة مجتم( استبانة على مدير ومدير 360ما تم توزيع )وكراسة،  مجتمع الد   حصائية ع 

فرد  الصراع بين نظر مديري املدارس ورؤساء األقسام منها أن من أهم أنواع الصراع التنظيمي من وجهة توصلت الدراسة  إلى مجموعة من النتائج 

التجنب أسلوب التعاون ويليه أسلوب  مع الصراع التنظيمي  هم  أساليب التعامل  كما بينت النتائج  أن من أ فرد ومجموعة،  بين    ثم الصراعوآخر  

 
 
 . أسلوب التنافس وأخيرا

الدراسة  ه   Chalkidou (2011)  ةدراس • استراتيجيات  دفت هذه  بين  العالقة  تحديد  التن  إدارة إلى  وبعضالصراع  والخصائص السمات    ظيمي 

للمديرين   اإل الشخصية  ا الوسطى    دارة في  إحدى  ا في  استخدام  لجامعات  تم  وقد  بأمريكا،  استخدام  ألكاديمية  وتم  التحليلي  الوصفي  املنهج 

للدراسة  الستبانة   الدراسة  كأداة  هدف  )لتحقيق  توزيع  تم  في  170حيث  املديرين  على  استبانة  توصل  ،الوسطى  دارة إل ا (  الدراسةوقد  إلى   ت 

التسوية بجانب تفضيل اإلناث لجميع  الستراتيجيات   واستراتيجيةالتكامل  تيجيةترا واسالنوع مجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة موجبة بين 

التكامل والشخصية   يةاستراتيج  ووجود عالقة سلبية بين،  اإللزام والعصبية  استراتيجيةموجبة بين  ووجود عالقة  التجنب،    استراتيجيةما عدا  

   .من سمات الشخصيةلقبول كسمة التكامل وا  استراتيجيةووجود عالقة سلبية بين العصبية، 

األداء داخل املستشفيات الحكومية في على مستوى  الصراع التنظيمي    إدارة إلى تحديد أثر استراتيجيات  هدفت الدراسة    (2010)  دراسة الخاليلة •

استبانة كأداة  للدراسة على عينة  تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع ، ولتحقيق هذا الهدف مليننظر العا من وجهة مدينة اربد

الحكومية  (  135)مكونة من   املستشفيات  اربدعامل في  الدراسةتم استرداد كافة الستبانات،  ، حيث  في  أ   وقد توصلت  النتائج  همها  إلى جملة من 

  املجاملة  ستراتيجيةإ من وجهة نظر العاملين الصراع  إدارة   لستراتيجيات املستشفيات الحكومية ديري استخدام م كان 
 
ستراتيجية التعاون إ ثم   أول

ثم  إ ويليها   ومن  التسوية  املنافسة  إ ستراتيجية   ستراتيجية 
 
تبين وجود عالقة  إ   وأخيرا كما  التجنب،  دللة  وذ  إيجابيةستراتيجية  ين ب  إحصائيةات 

التعاون   التسوية،  املجاملة،  للعاملين،وبين  أسلوب  األداء  وجود  مستوى  أسلوب    وعدم  بين  التجنب  التنافس  عالقة  األداء وأسلوب  ومستوى 

 . للعاملين

ولتحقيق هذه الهدف الوظيفي، الغتراب في الصراع التنظيمي  إدارة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات  (2010) دراسة العطار  •

( استبانة، وتم تحليل البيانات 553ة وتم استرداد )فرد( م620تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة مكونة من )

لستراتيجيات )التجنب،   إحصائية  ذو دللة  وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها : هناك أثر    حصائيةباستخدام مجموعة من األساليب اإل 

أن هناك فروق ذات دللة  واملجاملة، والتنافس( في الغتراب   )الن  إدارة لستراتيجيات    إحصائيةالوظيفي، كما  ملتغير  التنظيمي تعزى  وع الصراع 

 . ي(ؤهل العلم( والغتراب الوظيفي  تعزى ملتغير )الحالة الجتماعية واملالجتماعي، الحالة الجتماعية

الدراسة   Wang (2010) ةدراس • هذه  واستراتيجيات  هدفت  الفرعية  والسمات  الشخصية  السمات  بين  العالقة  اختبار  الصراع   رة إدا إلى 

ستبانة ( ا 210تم توزيع  استبانة كأداة  للدراسة حيث تم توزيع )التنظيمي على بعض العاملين في إحدى املصانع اإلنتاجية، ولتحقيق هذا الهدف  

العامليعل بين  ى  موجبة  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  بينت  وقد  اإلنتاجية،  املصانع  إحدى  في     استراتيجيةن 
 
وكال القل  التجنب  واإلحبمن  اط ق 

بين   بالذات، وعالقة سلبية  الشخصية،  استراتيجيةوالشعور  والسمات  بين    التجنب  العصبية، اإل  استراتيجيةووجود عالقة موجبة   لزام وسمة 

س سوعالقة  مع  وعالقةلبية  النبساط،  و   استراتيجيةبين    مة  كما  القبول،  وسمة  التوصياتالتسوية  من  مجموعة  إلى  الدراسة  أهمها    توصلت 

 ظهار السمات الشخصية للعامل مثل: الدفء والنفتاح على القيم، واإلذعان واللتزام إ التكامل ألنها  تعمل على    استراتيجيةاستخدام    لعمل علىا 

  .للنجاز والتشاور  ت، والسعيبالواجبا

عيس ى   • الدراسة    (2009)دراسة  التعرف على  هدفت هذه  التمإلى  بكليات  األقسام  رؤساء  استخدام  في  درجة  الخاصة  ريض  األردنية  الجامعات 

التنظيمي    إدارة لستراتيجيات   اإلدار الصراع  العمل  وأخالقيات  الستراتيجيات  بين  العالقة  ا ،  ي ومعرفة  املتم  في ستخدام  التحليلي  الوصفي  نهج 

جامعات الخاصة في الكليات تمريض  ، وذلك من خمس  دفر (  85عينة من أعضاء هيئة التدريس  بلغت )استبانة على  ، كما تم توزيع  هذه الدراسة

 
 
ساء األقسام بكليات التمريض في  داري لرؤ العمل اإل   إّن مستوى أخالقيات:  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها،  اختيرت عشوائيا

، ، التوفيقالتعاون الصراع  األربعة )  ة إدار   بين استراتيجيات  إحصائيةذات دللة    إيجابيةوجود عالقة    ،الجامعات األردنية الخاصة كانت مرتفعة

التجنب(  السترضاء ول،  اإلداري،  العمل  دللة    وأخالقيات  ذات  عالقة  العمل  إ ين  ب  إحصائية يوجد  أخالقيات  ومجالت  الهيمنة  ستراتيجية 

مية،  عزى لسنوات الخبرة والرتبة األكاديالصراع التنظيمي لرؤساء األقسام ت  إدارة في استراتيجيات    إحصائيةاإلداري، ول يوجد  عالقة ذات دللة  

 التعاون ولصالح األنثى.   استراتيجيةوأن تأثير الجنس اقتصر على 
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 :سةجية للدراءات املنهاإلجرا .2

 منهج الدراسة:   . 1.2

 من املناهج واألساليب الفرعية    الكمياعتمدت الدراسة على املنهج  
 
مثل املسوح الجتماعية  الذي يعتبر بمثابة مظلة واسعة ومرنة تتضمن عددا

 
 
املناهج استخداما أكثر  املنهاج من  أن هذا  الظواهر الجتماعوامليدانية، كما  أن  انية وألنية واإلنس في دراسة  الدراسة، حيث  الظاهرة موضوع  يناسب  ه 

ها واتجاهاتها وما إلى ذلك من جوانب تدور  يرتكز على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسباب  الكمياملنهج  

على أنه أسلوب من أساليب   الكميعام يعرف املنهج    قع، وبشكلأرض الوا   لتعرف على حقيقتها فيحول مشكلة أو ظاهرة معينة بهدف فهم مضمونها وا 

من أجل الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن موضوع محدد من خالل فترات زمنية محدودة وذلك  

هذه   وفي  للظاهرة،  الفعلية  املعطيات  مع  ينسجم  بما  موضوعية  تبطريقة  استخدامالدراسة  لدراسة    م  املنهج  الصراع    إدارة استراتيجيات  أثر  "هذا 

 . يئة التدريسيةضاء الهأخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام في جامعة األزهر بغزة من وجهة نظر أع في التنظيمي

 : مجتمع وعينة الدراسة  . 2.2

التدريسية الهيئة  أعضاء  الدراسة من  كليات  يتكون مجتمع  األ   في  ويبلغ عددهم جامعة  بغزة،  أقسام 200)  زهر  رؤساء  لهم  تدريس  ( عضو هيئة 

درا  إجراء  ولغرض  الدراسة،  مجتمع  من  استثنائها  فتم  أقسام  فيها  يوجد  ل  كليات  هناك  أن  استراتيجيات  حيث  التنظيمي    إدارة سة   في   أثرهاالصراع 

اإلداري  العمل  ر أخالقيات  مدخل  معادلة  استخدام  تم  التر ،  األمر ابطة  )بية  كيرجس ي ومورجان  لـ  لتحديد حجم (  Kergcie and Morgan 1970يكية 

املناسب الذي يمثل مجتمع الدراسة أفضل تمثيل، املعادلة بلغ حجم العينة   ئية الطبقيةوبناء  عليه استخدام العينة العشوا   العينة  التعويض في  بعد 

( املتاح  132املناسب  املجتمع  أصل  من  مفردة  عليه  ة،مفرد  (200)(  الطبقية  تم   وبناء   العشوائية  العينة  جمع   ،استخدام  عملية  من  النتهاء  وبعد 

( استرداد  تم  توزيعها  تم  التي  تك97الستبانات  وبذلك  للتحليل،  صالحة  استبانة  لالستبان(  الكلية  السترداد  نسبة  الدراسة  ون  عينة  على  املوزعة  ات 

مقبولة%(73.5) النسبة  هذه  وتعتبر  مل  ،  الدوممثلة  نسبة جتمع  أن  البعض  يرى  حيث  الدراسة،  إجراءات  استكمال  في  عليها  العتماد  ويمكن  راسة 

 ملا توصل له% تعتبر نسبة مقبولة ويمكن العتماد ع50% أو  40السترداد التي تزيد عن  
 
فإنه يعتبر نسبة استرداد    Sekaran (2000)  ليها، كما أنه وفقا

 . راض البحث% كحد أدنى مناسبة ألغ30

 :اإلحصائي لعينة الدراسةالوصف  . 3.2

( الجدول رقم  ال1يوضح  أفراد عينة  الشخصية( توزيع  املتغيرات  الدرا والوظيفية  دراسة حسب  أفراد عينة  سة هم من  ، حيث نالحظ بأن غالبية 

%( من أفراد العينة رتبتهم األكاديمية "أستاذ  42.3لجدول أن)%(. كما يتضح من خالل ا 10.3%(، بينما بلغت نسبة اإلناث )89.7الذكور وذلك بنسبة )

( نسبة  وما  )29.9مساعد"،  نسبة  بلغت  بينما  محاضر"،  "مدرس،  األكاديمية  رتبتهم  العينة  أفراد  من  العينة%14.4(  أفراد  من  األكاديمية   %(   رتبتهم 

%( من أفراد عينة الدراسة 45.4ر". وكذلك يتضح أن )ستاذ دكتو اديمية "أ %( من أفراد العينة رتبتهم األك 13.4"أستاذ مشارك"، في حين بلغت نسبة )

سنة، بينما بلغت  15-11ديمية ما بين %( من أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات الخبرة األكا24.7سنة، وما نسبة ) 16تزيد سنوات الخبرة األكاديمية عن 

( الخبرة 17.5نسبة  تقل سنوات  الدراسة  أفراد عينة  عن  األكاديم  %( من  )  5ية  نسبة  بلغت  حين  في  تتراوح 12.4سنوات،  الدراسة  أفراد عينة  %( من 

فراد عينة الدراسة أعمارهم تزيد عن ن أ ( م%38.1سنوات. وحسب متغير العمر، حيث يتضح من الجدول أن )  10-5سنوات الخبرة األكاديمية ما بين  

( من أفراد العينة تتراوح أعمارهم 23.7سنة، في حين بلغت نسبة )%   50-41ين  ارهم ما بتراوح أعم( من أفراد العينة ت28.9سنة، بينما بلغت نسبة )% 51

 (. %9.3)سنة حيث بلغت  30سنة، والنسبة املتبقية من أفراد العينة تقل أعمارهم عن  40-30ما بين 

 والوظيفية  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الشخصية(: 1) جدول 

 النسبة %  دد الع تغير امل

 الجنس 

 89.7 87 ذكر 

 10.3 10 أنثى

 الرتبة األكاديمية

 13.4 13 أستاذ دكتور 

 14.4 14 أستاذ مشارك 

 42.3 41 أستاذ مساعد 

 29.9 29 مدرس، محاضر 

 الخبرة األكاديمية 

 17.5 17 سنوات  5ل من  قأ

 12.4 12 سنوات   5-10
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 24.7 24 سنة   11-15

 45.4 44 سنة فأكثر  16

 العمر 

 9.3 9 سنة  30أقل من  

 23.7 23 سنة   40-30من  

 28.9 28 سنة  41-50 

 38.1 37 سنة فأكثر  51

 100 97 املجموع 

 

 : أداة الدراسة )الستبانة(  . 4.2

 أداة الدراسة: محتوى  .1.4.2

تكونت الستبانة من قسمين رئيسين هما:   داري، حيثالعمل اإل بأخالقيات    وأثرهاالصراع التنظيمي    إدارة إعداد استبانة لدراسة استراتيجيات  تم  

أما ،  ة، العمر(ة، الخبرة األكاديمي "البيانات الشخصية" للمستجيبين والتي تمثلت بـ )الجنس، الرتبة األكاديميشخصية  وتناول املتغيرات ال  القسم األول 

الدراسة رئيسية حيث املحور األول يعبر عن املتغير املستقل بأبعاده  كل محاور ابع على شفقد تناول متغيرات الدراسة املستقلة واملتغير الت  القسم الثاني

 ( أدناه يوضح ذلك. 2( فقرة. والجدول رقم )25( أبعاد، واملحور الثاني يعبر عن املتغير التابع ويتكون من )5( فقرة موزعة على )39املختلفة ويتكون من )

 تبانة" على املحاور واألبعاد املكونة لهااسة "السأداة الدر يوضح توزيع فقرات (: 2) جدول 

 عدد الفقرات  البعد  املحور 

 7 ستراتيجية السترضاء ا املحور األول "املتغير املستقل" 

 5 ستراتيجية التعاون ا

 9 ستراتيجية التجنبا

 9 راتيجية الحلول الوسط تسا

 9 ستراتيجية الهيمنةا

ات   39 الصراع التنظيمي  إدارةيجيات أبعاد املحور األول ككل: استر

 25 أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام  املحور الثاني "املتغير التابع"

 64 مجموع الفقرات  

 الستبانة(: تصحيح أداة الدراسة ) .2.4.2

الدراس( لتLikert Scaleمقياس ليكرت )دريج خماس ي وفق  استخدم الباحث ت ة صحيح أداة الدراسة، بحيث تعرض فقرات الستبانة على عينة 

أوزان رقمية تمثل درجة الجابة   عطى اإلجابات 
ُ
إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها وت التعبير عن   فيومقابل كل فقرة خمس  في  الفقرة يستفاد منها 

 ( يوضح ذلك. 3الجدول )ارتفاع املوافقة على فقرات وبنود الستبانة، و مستوى انخفاض أو 

 (: يوضح تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفق مقياس ليكرت 3جدول )

افق بشدة  اإلجابة  افق  مو افق  محايد مو افق بشدة  غير مو  غير مو

 1 2 3 4 5 الدرجة 

ملوافقة عليها، حيث نجد أن الفقرة التي ا   لجابة كلما زادت درجة الرفض أو عدمأنه كلما انخفضت الدرجة املمنوحة ل  السابق تضح من الجدول  ي

( الدرجة  تأخذ  بشدة  عليها  املوافقة  )5يتم  الدرجة  تأخذ  عليها  املوافقة  يتم  التي  والفقرة  اإلجابة  4(،  نتيجة  تكون  التي  الفقرة  أما  تأخذ    فيها(،  محايد 

 الفقرة التي تتم عدم املوافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة  2ة )لدرججابة عليها بعدم املوافقة تأخذ ا (، في حين أن الفقرة التي تكون اإل 3الدرجة )
 
(، وأخيرا

الوزن (، ولتحديد مستوى املوافقة على كل فقرة من الفقرات وكل بعد وكل محور ضمن أداة الدراسة، تم العتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة 1)

 لخمسة ات املوافقة استنمستوى( أدناه يوضح 4)رقم والجدول  ،النسبي
 
(. مستوىادا

 
، منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدا

 
 ات )منخفض جدا
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افقة على فقرات وأبعاد ومحاور الدراسة مستوى(: 4جدول )  ات املو

افقة    مستوى املو
 
  مرتفع  متوسط  منخفض منخفض جدا

 
 مرتفع جدا

 4.20أكبر من  4.19- 3.40 3.39- 2.60 2.59- 1.80 1.80أقل من  الوسط الحسابي

 %84أكبر من  % 83.9 -%68 % 67.9-% 52 % 51.9 -%36 %36أقل من  النسبي  الوزن

 من املوافقة على الفقرة أو املحور أو البعد 1.80وهذا يعطي دللة واضحة على أن املتوسطات التي تقل عن )
 
( تدل على وجود درجة منخفضة جدا

 من الرفض، أما املتوسطات التي تتبمعنى وجود درجة مرتف
 
( فهي تدل على وجود درجة منخفضة من املوافقة بمعنى درجة  1.80-2.59راوح بين )عة جدا

( فهي تدل على وجود درجة متوسطة من املوافقة أو 2.60-3.39مرتفعة من الرفض على الفقرات أو األبعاد أو املحاور، بينما املتوسطات التي تتراوح بين )

( تدل على وجود درجة مرتفعة من املوافقة، 3.40-4.19حور املقصود، كما أن املتوسطات التي تتراوح بين )درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد أو املوجود 

 من املوافقة، وهذا التقسيم تم تحديده وفق مق4.20في حين أن املتوسطات التي تساوي أو تزيد عن )
 
 ليكرتياس  ( تدل على وجود درجة مرتفعة جدا

 حيح أداة الدراسة. الخماس ي الذى تم اعتماده في تص

 صدق وثبات أداة الدراسة )الستبانة(:  . 5.2

املقياس ما وضع   أن يقيس  أنه قدرة  الصدق على  الدراسة، حيث يمكن تعريف  أداة  الدراسة هم أسلوبان لقياس مدى جودة  أداة  صدق وثبات 

 يمكن تعريف الصدق على أنه معرفة الطرق املستخدمة وكيفية اعتبار هلقياسه، حيث أنه يتعلق بالبيانات وتلك  
 
ذه البيانات دقيقة وصحيحة، وأيضا

 معرفة در 
 
املقاييس األخرى، وأيضا أو من  نتائج الختبار  إمكانية الستدلل من  جة تحقيق مدى تمكن الختبار من قياس ما يراد قياسه ملعرفة مدى 

أجله.   استخدم من  الذي  في حاالهدف  أنه  الثبات يعني  أن  الظروف سيتوصل لنفس  في حين  الدراسة تحت نفس  أداة  آخر لنفس  ل استخدام باحث 

، وهذا يعني أن الدراسة التي تتمتع بالثبات هي دراسة متسقة وجديرة بالثقة أي أنه يمكن العتماد على نتائجها
 
 .النتائج تقريبا

 :صدق أداة الدراسة

 )الصدق الظاهري(:الصدق املرتبط باملحتوى  •
املقاسة  يعد هذ بالظاهرة  الدراسة، حيث يعني هذا األسلوب صدق مفردات الختبار وارتباطها  أداة  للتأكد من صدق  األولية  الخطوة  ا األسلوب 

سلوب ملعرفة مدى تمثيل وتمثيلها لجميع الجوانب املفترض قياسها في الظاهرة،كما يعتمد هذا األسلوب على التحكيم الكلي التخميني. يستخدم هذا األ 

املف لنطاق   
 
جيدا  

 
تمثيال  

 
ممثال املحتوى  يكون  أن  يجب  إذ  عليها،  الستدلل  املراد  للظاهرة  السلوكي  للنطاق  )الستبانة(  القياس  يتم أداة  الذي  ردات 

وليست   أدلة منطقية  يتطلب  ذلك  فإن  )املجتمع(،   
 
التقيي  إحصائيةتحديده مسبقا األحكام  على  يعتمد  املحكمينوهذا  ملجموعة من  الخبرة   مية  ذوي 

وبناء  على ذلك  ات أداة الدراسة وإدخال التعديالت الالزمة من وجهة نظرهم.محتوىواملختصين بالظاهرة قيد البحث ويطلب منهم إبداء وجهة نظرهم في  

على أداة الدراسة،   مين العديد من التعديالتتم عرض الستبانة على عدد من املحكمين من مختلف الجامعات والتخصصات، حيث قدم السادة املحك

 ي.وقام الباحث باألخذ بهذه التعديالت وأعاد صياغة الستبانة في ضوء املالحظات التي قدمها املحكمين، حتى أخذت الستبانة شكلها النهائ

 صدق التساق الداخلي: •

الب اتساق كل فقرة من فقرات الستبانة مع  الداخلي مدى  املحور  يقصد بالتساق  أو  التحقق من وجود عد  الفقرة، ويتم  إليه هذه  تنتمي  الذي 

التحقق صدق التساق الداخلي من خالل حساب معامالت الرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد أو املحور الذي تنتمي إليه، وذلك بهدف  

، حيث تراوحت مع معامالت الرتباط  0.05مستوى معنوي   من مدى صدق الستبانة ككل، حيث تم التحقق من صدق التساق الداخلي لالستبانة عند

"استراتيجيات   األول  املحور  لفقرات  التساق  "ماالصراع    إدارة لصدق  )  التنظيمي  "0.890بين  الثاني  البعد  في  الخامسة  للفقرة  وذلك    استراتيجية ( 

( الثالث "0.279التعاون" و  البعد  الرابعة في  للفقرة  بين  استراتيجية(  اإلداري التجنب"،  العمل  الثاني "أخالقيات  للمحور  الرتباط  ما تراوحت معامالت 

 (.0.872( والفقرة التاسعة عشر )0.593لرؤساء األقسام" ما بين الفقرة السابعة )

 ثبات أداة الدراسة: •

النتائج التي يتم الحصول عليها من   بمعنى أنالثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عليها من خالل تطبيق أداة البحث على العينة،  

و  يمكن  البحث، وبصورة مختصرة  أداة  دقة  يعني  فهو  الصدفة،  أخطاء  إلى  تعود  التي  بالعوامل  تتأثر  أل  يجب  البحث  أداة  بيانات  تحليل  صف خالل 

املجموعة نفس  على  األداة  تطبيق  أعيد  إذا   
 
تقريبا النتائج  نفس  على  الحصول  ضمان  بأنه  األف  الثبات  الصدفة من  عوامل  تأثير  قلة  يعني  وهذا  راد، 

 ( 2، ص2006، )أبو هاشم .ة على نتائج األداة والعشوائي

فقرات  على  األفراد  إجابات  في  التساق  على  تعتمد  الطريقة  وهذه  الثبات،  لقياس  ألفاكرونباخ  طريقة  على  الباحث  اعتمد  الدراسة  هذه  وفي 

 فإن كلاملقياس، وعندما يكون املقياس م
 
وأشارت نتائج التحليل إلى أن قيمة معامل   ،فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسها املقياس تجانسا

)استراتيجيات   األول  للمحور  "  إدارة ألفاكرونباخ  الثالث  البعد  بين  تراوحت  التنظيمي(  )  استراتيجيةالصراع  بمقدار  الثاني 0.649التجنب"  والبعد   )
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بمقدار  ال  استراتيجية" )0.912)تعاون"  األقسام(  لرؤساء  اإلداري  العمل  )أخالقيات  الثاني  للمحور  الفاكرونباخ  معامل  قيمة  بلغت  بينما   ،)0.969)  ،

 راسة. وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات أداء الدراسة، وعليه يمكن العتماد عليها وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الد

 املستخدمة في الدراسة صائيةحاألساليب اإل   . 6.2

 Statistical Package for Social Sciences-SPSSللعلوم الجتماعية )  حصائيةاعتمدت هذه الدراسة بشكل أساس ي على استخدام الحزمة اإل 

V.22الستبان( الدراسة  أداة  خالل  من  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  وتحليل  معالجة  في  األسا(  أهم  يلي  وفيما  اإل ة(،  الوصفية   حصائية ليب 

لقياس الثبات في البيانات، (Cronbach's Alpha)   عامل ألفاكرونباخم  تتمثل فيما يلي:  ها في معالجة بيانات هذه الدراسةوالستدللية التي تم استخدام

( الحسابي  ا   (Meanوالوسط  مفردات  استجابات  انخفاض  أو  ارتفاع  مدى  ملعرفة  واألوذلك  الفقرات  على  لالستبانة،  لدراسة  الرئيسة  واملحاور  بعاد 

املعياري )و  إلى   إلىللتعرف    (Standard Deviationالنحراف  الحسابي،  الفقرات عن وسطها  الدراسة لكل فقرة من  انحراف استجابات مفردات  مدى 

وانخف الستجابات  تركزت  الصفر  من  قيمته  اقتربت  فكلما  الرئيسة،  املحاور  و جانب  تشتتها،  ارتباطض  )  معامل   Pearson Correlationبيرسون 

Coefficient  )،الدراسة متغيرات  بين  العالقة  الداخلي،  لقياس  التساق  صدق  بطريقة  الصدق  )و   ولقياس  والنسب   & Frequenciesالتكرارات 

Percentages)  .لوصف البيانات الديموغرافية للمستجيبين  ( اختبارOne sample T test ل ) اد عينة الدراسة حول القيمة ختبار متوسط إجابات أفر

 في الصراع التنظيمي    إدارة ( لقياس تأثير استراتيجيات  Multiple Linear Regression)أسلوب النحدار الخطي املتعدد(، كما تم استخدام  3الحيادية )

 أخالقيات العمل اإلداري. 

 :النتائج ومناقشة وتفسير البيانات تحليل .3

 :حليل محاور الدراسةت  . 1.3

  (، 3.29الوسط الحسابي بلغ )  ( يوضح نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على متغيرات الدراسة، حيث يالحظ من خالل الجدول أن5ول رقم )الجد

 ،قة وهي درجة متوسطة من املواف  %(66)  الصراع التنظيمي ككل بلغ  إدارةاستراتيجيات    املستقل  تغيرامل  فيالوزن النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة  و 

استراتيجيات   العينة على  أفراد  النسبي إلجابات  الوزن  أن  نالحظ  أكثر  األولي   التنظيمي،الصراع    إدارة وبتفصيل  املرتبة  في  التعاون  استراتيجية  جاءت 

بدرجة موافقة مرتفعة، ( و 75%املرتبة الثانية بوزن نسبي )  ( وهي درجة موافقة مرتفعة، يليها استراتيجية الحلول الوسط في78%بأعلى وزن نسبي بلغ )

( نسبي  بوزن  الثالثة  املرتبة  في  السترضاء  استراتيجية  جاءت  التجنب (  65%بينما  استراتيجية  الرابعة جاءت  املرتبة  في  يليها  وبدرجة موافقة متوسطة، 

 موافقة منخفضة. وبدرجة ( 51%جاءت استراتيجية الهيمنة بوزن نسبي )وبدرجة موافقة متوسطة، وفي املرتبة األخيرة   (64%بوزن نسبي )

( 3.73غزة بلغ )  -زهرأن الوسط الحسابي للمتغير التابع أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام في جامعة األ (  5)  كما تشير بيانات الجدول رقم 

 لرؤساء األقسام.  داري أخالقيات العمل اإل نة الدراسة على املتغير التابع وهي درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عي ( 73%وبوزن نسبي )

 الوسط الحسابي والنحراف املعياري والوزن النسبي ملتغيرات الدراسة (: 5) جدول 

مستوى   tقيمة اختبار   الوزن النسبي  الوسط الحسابي املتغيرات 

 الدللة 

 0.000 8.27 %66 3.29 حور األول(الصراع التنظيمي )امل  إدارةاستراتيجيات 

 0.000 3.96 %65 3.26 استراتيجية السترضاء 

 0.000 11.93 %78 3.91 استراتيجية التعاون 

 0.000 4.34 %64 3.22 استراتيجية التجنب

 0.000 11.85 %75 3.76 استراتيجية الحلول الوسط 

 0.000 5.91- %51 2.57 استراتيجية الهيمنة

 0.000 9.87 %75 3.73 اإلداري لرؤساء األقسام )املحور الثاني(أخالقيات العمل  

 الدراسة  يةاختبار صحة فرض   . 2.3

  استراتيجية ، التعاون  استراتيجيةالسترضاء،  استراتيجيةاملستقلة التالية )للمتغيرات ( ἁ ≥ 0.05عند مستوى دللة ) إحصائيةذو دللة  أثريوجد 

غزة من وجهة   -اإلداري لرؤساء األقسام  في جامعة األزهرأخالقيات العمل  على املتغير التابع ( الهيمنة  استراتيجيةالحلول الوسط،   يةاستراتيجالتجنب،  

التدريسية الهيئة  أعضاء  في ،  نظر  هي موضحة  كما  النتائج  املتعدد وجاءت  الخطي  النحدار  خالل حساب  الفرضية من  التحقق من صحة  تم  حيث 

تأثير6ل رقم )والجدو  املتعدد لدراسة  الخطي  النحدار  نتائج تحليل  التنظيمي  إدارة   استراتيجيات  ( يوضح  اإلداري لرؤساء   في  الصراع  العمل  أخالقيات 

 . تغير التابعامل في ، ومن خالل تقدير معامالت النحدار املعيارية للمتغيرات املستقلة تم تحديد حجم األثر لكل متغير من املتغيرات املستقلةاألقسام
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 الصراع التنظيمي  إدارةتراتيجيات نموذج النحدار الخطي املتعدد لقياس تأثير أبعاد اس(: 6)جدول 

 املتغير التابع "أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام"  املتغيرات املستقلة 

معامالت  

النحدار  

 املعيارية 

قيمة  

اختبار 

 "ت" 

مستوى  

 الدللة 

معامل   معنوية النموذج  VIF الترتيب

 .F Sig التحديد 

 0.687 0.000 39.91   0.876 0.16 0.071 الحد الثابت

 1.52 4 0.727 0.35- 0.028- السترضاء  استراتيجية

 2.42 2 0.002 3.14 0.282 التعاون  استراتيجية

 1.21 3 0.241 1.18 0.113 التجنب استراتيجية

 2.22 1 0.000 6.63 0.670 ل الوسط الحلو  استراتيجية

 1.60 5 0.246 1.17- 0.089- الهيمنة استراتيجية

 .(0.05)   عند مستوى  إحصائية*التأثير ذو دللة                              

( لصراع ا   إدارة ( وتعني هذه القيمة أن املتغيرات املستقلة )استراتيجيات  0.687من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل التحديد بلغت 

ن التباين في املتغير التابع )أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام( والنسبة املتبقية تعزى م (  68.7%)التنظيمي( املدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته  

معنوية نموذج النحدار (  Fلعوامل ومتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج باإلضافة ألخطاء التقدير العشوائية، وبشكل عام يالحظ من خالل اختبار )

 . (0.05) ( أقل من 0.000تبار )الخطي املتعدد حيث مستوى دللة الخ

أن   الجدول  خالل  من  نالحظ  الوسط  استراتيجية"كما  لرؤساء  "  الحلول  اإلداري  العمل  أخالقيات  في  التأثير  حيث  من  األولى  املرتبة  في  جاءت 

الحلول الوسط في   استراتيجيةطبيق  ، ويعني ذلك أن ت(0.05)عند مستوى    إحصائيةهذا التأثير ذو دللة    ( وكان0.670األقسام حيث بلغ حجم التأثير )

اإلداري لرؤساء األقسام بمقدار   إدارة العمل الناتجة عن استراتيجيات   الصراع التنظيمي بدرجة واحدة سيساهم في تحسين مستوى أخالقيات العمل 

 ير باقي املتغيرات املستقلة األخرى. ( درجة وذلك في ظل ثبات تأث0.670)

(  0.282ءت في املرتبة الثانية من حيث التأثير في أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام حيث بلغ حجم التأثير )" جاالتعاون   "استراتيجيةأما  

التأثير ذو دللة   الصراع    إدارة التعاون في العمل الناتجة عن استراتيجيات    استراتيجية، ويعني ذلك أن تطبيق  (0.05)عند مستوى    إحصائيةوكان هذا 

بدرجة   )التنظيمي  بمقدار  األقسام  لرؤساء  اإلداري  العمل  أخالقيات  تحسين مستوى  في  باقي 0.282واحدة سيساهم  تأثير  ثبات  ظل  في  وذلك  درجة   )

 املتغيرات املستقلة األخرى.

( املتغيرات  لباقي  يكن    استراتيجيةالتجنب،    استراتيجيةضاء،  الستر   استراتيجيةوبالنسبة  لم  دللة    الهالهيمنة(  ذو  مستوى   في  ائيةإحصتأثير 

األقسام، حيث   لرؤساء  اإلداري  العمل  أكبر من مستوى  مستوىأخالقيات  منهما  لكل  املحسوبة  الدللة  املتغيرات   ،(0.05)ات  أهم  أن  نستنتج  وبذلك 

 الحلول الوسط(. يجيةاستراتالتعاون،  استراتيجيةي لرؤساء األقسام في جامعة األزهر بغزة تتمثل في )املؤثرة في مستوى أخالقيات العمل اإلدار 

 النتائج:   . 3.3

%(، مما يعني أن استراتيجيات  66الصراع التنظيمي درجة موافقة متوسطة بوزن نسبي )  إدارة أظهرت نتائج تحليل املتغير املستقل استراتيجيات   •

ستراتيجيات املطبقة من قبل رؤساء األقسام ولكن من أكثر ال ، بغزة  تطبق كلها من قبل رؤساء األقسام في جامعة األزهر الصراع التنظيمي ل إدارة 

م بالذات  هي استراتيجية التعاون، وهذا يدل على أن معظم رؤساء األقسام في الجامعة يتعاونون مع أعضاء الهيئة التدريسية، والتي تتميز بالهتما

، وهذا يخلق روح الثقة حل مقبول يلبي حاجات الطرفينألخرين، ويحاول رئيس القسم أن يعمل مع أعضاء الهيئة التدريسية في إيجاد والهتمام با

الطرفين بين  )،  التعاون  الفقعاوي  املنظمات  2018وهذا يتفق مع دراسة  العاملين في  التنظيمي لدى  الصراع  استراتيجيات  ( حيث كان استخدام 

بدرج متوسطة،األهلية  موافقة  األشول   ة  دراسة  مع   
 
أيضا يتفق  )  وهذا  أظ2018والشاوي  حيث  استخدام  (  في   

 
واضحا  

 
تنوعا هناك  أن  هرت 

 العامة في البنك.  دارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر تطبيق اإل  إدارة استراتيجيات 

أكثر الستراتيجيات إل  • أن  إلى  الدراسة  نتائج  التنظيمي من    دارة أظهرت  األزهرالصراع  األقسام في جامعة   ب  قبل رؤساء 
 
 وتطبيقا

 
هي    غزة استخداما

والتي تتميز بتعاون رئيس القسم مع أعضاء الهيئة   ،ةمرتفع %( وبدرجة موافقة  78لى بوزن نسبي )األو   ة التعاون حيث جاءت في املرتبةيجيستراتا 

ال نفس  وفي  القسم،  تواجه  التي  للمشاكل  الحلول  أفضل  إليجاد  الصراع  التدريسية  إلى  أدت  التي  األسباب  القسم  رئيس  ويناقش  يدرس  وقت 

اف الصراع، ويحاول التقريب بين وجهات نظر األطراف املتصارعة، وقد تأتي ترتيب هذه الستراتيجية في املرتبة األولي ألنها أسهل بالتعاون مع أطر 

تطبيقها   يمكن  التي  التنظيمي،الستراتيجيات  الصراع  من  ف  للتخفيف  الهيئة  كذلك  أعضاء  بين  املشاركة  روح  تعزز  الستراتيجية  هذه  إن 

وهذا  الوظيفي،  التدريسية،  الستقرار  لديهم  )  يعكس  نسبي  بوزن  وجاءت  الوسط  الحلول  استراتيجية  التطبيق  في  موافقة  75يليها  بدرجة   )%

إيجاد الحلول الوسط للخروج من الخالفات بين أعضاء    مرتفعة، الهيئة التدريسية لكي يرض ي جميع اطراف الصراع، وفيها يحاول رئيس القسم 



 محمد فارس                                                                                      .... أثر استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام 

Global Journal of Economics and Business, 11(1) (2021), 1-15 
 11 

 

 لخلق النزاعات معهم، وتعتبر هذه الستراتيجية ا 
 
ألفضل للوصول إلى نقاط مشتركة بين رئيس القسم وبين أعضاء الهيئة التدريسية وذلك تجنبا

وحلها بينهم  الخالفات  ن،  وتقليص  بوزن  السترضاء  استراتيجية  الثالثة  املرتبة  في  جاء  )ثم  متوسطة،  65سبي  موافقة  بدرجة  عن %(  تعبر  والتي 

القرارات التي تصدر من القسم،   ىم عال باألخرين، إذ يسعاهتمام متدن بالذات واهتما  رئيس القسم إلرضاء أعضاء الهيئة التدريسية في جميع 

بتحقيق   التدريسية، ويضحي  الهيئة  أعضاء  لرغبات  القسم  رئيس  اخضاع  يعتبر  م  أهدافهذا  األخر،القسم  الطرف  رغبات  تلبية  أجل  ومن    ن 

الستر  لهذه  النسبي  الوزن  أن  ذلك صعوبة  املالحظ  وراء  السبب  يكون  وقد  الوسط،  والحلول  التعاون  باستراتيجيتي   
 
قياسا  

 
يعد منخفضا اتيجية 

إذا كانت طباعه تخالف مضمون هذه الستراتيجية، وربم القسم  األقسام  تطبيق مثل هذه الستراتيجية من قبل رئيس  ا يعود استخدام رؤساء 

ن بعض املواقف تتطلب منهم اللجوء إلى املجاملة لتهدئة مشاعر أعضاء الهيئة التدريسية، ومهادنة  لستراتيجية السترضاء بدرجة متوسطة، إلى أ 

%( بدرجة  64بوزن نسبي )  تجنبتيجية الثم في املرتبة الرابعة استرا   ،أطراف الصراع لكسب الوقت للتفكير في حل املشكلة واتخاذ القرار املناسب

تد  موافقة متوسطة، الستراتيجية  املفتح  وهذه  النقاش  ويتجنب  التدريسية،  الهيئة  أعضاء  بين  املوجودة  الخالفات  القسم  رئيس  تجنب  ل على 

اب والهروب من مواجهة الصراع، وهي  معهم ويركز على نقاط التفاق دون الهتمام باألشياء املختلف عليها، وهذه الستراتيجية مرتبطة بالنسح

في مجال    
 
جدا الصعبة  الستراتيجيات  للقدرات  من  األقسام  رؤساء  امتالك  لعدم  يكون سبب ذلك  وقد  التنظيمية،  الصراعات  في حل  التطبيق 

الستراتيجيات من  النوع  هذا  مثل  تطبيق  املناسبة  جاءت    يوف  ،اإلدارية  األخيرة  الهيمنة  املرتبة  )استراتيجية  نسبي  موافقة %51بوزن  بدرجة   )

اهتمام ع،  منخفضة القسم على فرض وجهة نظره على أعضاء  وتعبر هذه الستراتيجية عن  إذ يعمل رئيس  بالذات واهتمام متدني باألخرين،  ال 

ا  القسم  أن يقنعهم بسالمة موقفه دون تراجع، وهذه الستراتيجية تنسجم مع شخصية رئيس  التدريسية، ويحاول  اإل الهيئة    دارة لذي ل يمتلك 

الص لحل  الستراتيجية  هذه  تطبيق  فإن  ولذلك  األقسامبالتشاور،  رؤساء  بعض  لدي   
 
مناسبا يكون  ل  التنظيمي  دراسة  ،  راع  مع  يتفق  وهذا 

املدارس في    عاون( لدى معلميصراع مستخدمة هي استراتيجية التكامل )الت  إدارة ( حيث أظهرت أن أكثر استراتيجية  2019املحاسنة والعظمات )

الستراتيجية املطبقة بين املدراء والعاملين في رئاسة    أن استراتيجية التكامل هي  إلى  ( والتي أشارت2014رق، كما اتفقت مع دراسة أحمد )لواء املف

 جامعة تكريت. 

بدرجة   %(73جة موافقة مرتفعة بوزن نسبي )غزة در ب لرؤساء األقسام في جامعة األزهر اإلداري أظهرت نتائج تحليل املتغير التابع أخالقيات العمل  •

األق،  مرتفعة   رؤساء  أن  يعني  اإلداري وهذا  العمل  أخالقيات  يطبقون  التدريسي  سام  الهيئة  أعضاء  التعامل مع  الجامعة،  ةفي  يكون    داخل  وقد 

مع القسم  تخص  التي  املوضوعات  جميع  في  ويتشاور  القسم،  برئيس  تربطهم  التي  املباشرة  العالقة     السبب 
 
وأيضا التدريسية،   الهيئة  أعضاء 

اعات القسم ويحافظ على أسرار اجتماعات القسم، كما ان رئيس القسم يتقبل شكاوي الطالب  يستخدم رئيس القسم أسلوب الحوار في اجتم

قوانين حتي لو كانت بصدر رحب، ويتحدث مع الطلبة بجدية، ويعقد اجتماعات مع الطلبة عندما يجد ضرورة لذلك، كم أنه يطبق األنظمة وال

باألنظمة و  القسم  الخاصة، والتزام رئيس  الصراعمخالفة ملصالحه  التخفيف من حدة  يتفق مع دراسة    ،القوانين يسهم في  (  2009)  عيس يوهذا 

 فعة. والتي أشارت إلى أن مستوى أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام بكليات التمريض في الجامعات األردنية الخاصة كانت مرت

أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء    في  الصراع التنظيمي  إدارة تراتيجية  ( لس0.05عند مستوى )  إحصائيةأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دللة   •

الصراع  إدارة ( وتعني هذه القيمة أن املتغيرات املستقلة استراتيجيات 0.687غزة، حيث أن قيمة معامل التجديد بلغت )ب في جامعة األزهر األقسام

( نسبته  ما  تفسر  بالنموذج  املدرجة  اإلداري    فيالتباين  %( من  68.7التنظيمي  العمل  أخالقيات  التابع  والنسبةاملتغير  األقسام  ة  املتبقي  لرؤساء 

 تغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج.تعزي مل

األولى • املرتبة  الوسط جاءت في  الحلول  استراتيجية  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  األقسام   كما  اإلداري لرؤساء  العمل  التأثير في أخالقيات  من حيث 

ال بلغ حجم  )حيث  استراتيجيات  0.670تأثير  الناتجة عن  العمل  في  الوسط  الحلول  استراتيجية  تطبيق  أن  ويعني هذا  التنظيمي    إدارة (،  الصراع 

جاءت استراتيجية التعاون في املرتبة الثانية من حيث التأثير بدرجة واحدة يساهم في تحسين مستوى أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام، و 

ا  التأثير )في أخالقيات  بلغ حجم  األقسام، حيث  اإلداري لرؤساء  الناتجة عن 0.282لعمل  العمل  التعاون في  استراتيجية  أن تطبيق  (، وهذا يعني 

 . في جامعة األزهر بغزة  خالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسامأ  مستوى سيساهم في تحسين الصراع التنظيمي بدرجة واحدة  إدارة استراتيجيات 

على    إحصائيةتأثير ذو دللة    لهااء واستراتيجية التجنب واستراتيجية الهيمنة لم يكن  أن استراتيجية السترضائج الدراسة الحالية  كما أظهرت نت •

الدل مستوى  كان  حيث  األقسام،  لرؤساء  اإلداري  العمل  أخالقيات  )مستوى  من  أكبر  بين    (، 0.05لة  عكسية  عالقة  لوجود  طبيعي  أمر  وهذا 

العمل   )أخالقيات  الستراتيجيات  هذه  وبين  زاد  التجنب  -الهيمنة  -السترضاءاإلداري  كلما  إذ  رؤساء    مستوى (،  لدي  اإلداري  العمل  أخالقيات 

ت املؤثرة في مستوى أخالقيات العمل اإلداري لرؤساء األقسام في وبذلك نستنتج أن أهم املتغيرا   ،األقسام يقل استخدام مثل هذه الستراتيجيات

وقد يرجع ذلك إلى أنه من الطبيعي عندما يمتلك رؤساء األقسام لتعاون واستراتيجية الحلول الوسط،  غزة تتمثل في استراتيجية ا   -جامعة األزهر

الت  الصراع  التعامل مع مواقف  أقدر على  اإلداري يكونوا  العمل  أدوات أخالقيات  إلى  الصراع  أثناء قيامهم بمهامهم، وتحويل  لها  ي قد يتعرضون 
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وإبد  لسهولة  تغيير  الوسط، وذلك  الحلول  واستراتيجية  التعاون  استراتيجية  األقسام  يستخدم رؤساء  أدوات هدم، فحينها  تكون  أن   من 
 
بدل اع 

 تطبيق هاتان الستراتيجيتان في الوصول لحل الصراع التنظيمي في القسم.

 التوصيات:   . 4.3

 ية الدراسة، تتمثل فيما يلي: قام الباحث باقتراح مجموع من التوصيات بناء على ما توصلت ‘ل 

 الصراع التنظيمي من خالل تطبيق الستراتيجيات املناسبة لحالة الصراع القائمة.  إدارة  فيزيادة الهتمام من قبل الرؤساء  •

الحلول للمشاكل    غزة مع أعضاء الهيئة التدريسية إليجاد أفضل  -األقسام في جامعة األزهر  الرؤساء تعزيز استخدام استراتيجية التعاون من قبل   •

 التي تواجه القسم في حالة نشوب صراع تنظيمي. 

التدريسية،   • الهيئة  بين أعضاء  الخالفات  إيجاد حلول وسط للخروج من  األقسام  بينهم  محاولة رؤساء  النظر فيما  تبادل وجهات  وذلك من خالل 

 إيجاد حلول للمشكلة موضوع الصراع. بهدف 

األ • لرؤساء  تدريبية  دورات  اإلداري قسام ععمل  العمل  أخالقيات  داخل   لى  التدريسية  الهيئة  وأعضاء  الرئيس  بين  تنظيمي  يحدث صراع  حتى ل 

 القسم. 

القسم    • بين رئيس  املوضوعية  املناقشة  التيو إرساء مبدأ  الخالفية  املوضوعات  التدريس في  الصراع، ومحاولة تقريب وجهات    تنش ئ  أعضاء هيئة 

 .النظر من قبل الرئيس ألطراف الصراع

 الدراسات املستقبلية:   . 5.3

 أخالقيات العمل اإلداري في املؤسسات الحكومية الفلسطينية. في دراسة أثر استراتيجيات إدارية الصراع التنظيمي •

 إلداري. أخالقيات العمل ا  فياستراتيجية التنازل( ومعرفة أثرها التنافس و دراسة استراتيجيات أخرى غير استراتيجية الهيئة مثل )استراتيجية   •

 الصراع التنظيمي على األداء التنظيمي في املؤسسات األهلية. إدارة دراسة أثر استراتيجيات  •
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Abstract: The study aimed at identifying the impact of the strategies of Managing the organizational conflict 
on the ethics of the administrative work of the heads of departments at Al-Azhar University in Gaza from the 
viewpoint of the faculty members. 
To achieve the objectives of the study, the quantitative approach was adopted, and a questionnaire was 
distributed as a study tool to (97) members of the teaching staff at Al-Azhar University in Gaza. 
Among the most important results: the most used conflict management strategy is the cooperation strategy, 
followed by the compromise strategy, the appeasement strategy, then the avoidance strategy, and in the last 
place the domination strategy, and that the level of administrative work ethics among the sample members 
was high, and the results showed a statistically significant effect.  Strategies managing organizational 
conflict on the ethics of administrative work for department heads at Al-Azhar University in Gaza. 
The study recommended promoting the use of the cooperation strategy by department heads to find the 
best solutions to the problems facing the department in the event of conflict, and to increase the interest of 
the superiors on managing organizational conflict through the appropriate strategy for the existing conflict 
situation.  

Keywords: organizational conflict management strategies; work ethics; university Al- Azhar – Gaza. 
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