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فن إدارح اٌصراع اٌتنظُمٍ ٌذي لُبدٍَ 

 ارس االثتذائُخولُبدَبد اٌمذ

وػاللته ثمشبروخ اٌمؼٍمُن واٌمؼٍمبد فٍ 

 اتخبر اٌمرار

 (سخ مُذانُخدرا)

 إعداد الباحث
 حامد محمد الشمرانيد/ 

 أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط المساعد
 كلية التربية بالدوادمي

 جامعة شقراء
 مستخٍص اٌذراسخ:

لؾزاع التنعيمي  ليدى ايييدو  ااييدويي      تهدف هذه الدراصة إىل التعزف على مضتوى فن إدارة ا

املدارظ االبتدائية يف ذليفعة الداادم  من اجهية ظعيز املعلميا ااملعلميي ذ ا يذلع التعيزف عليى مضيتوى         

مغير ة املعلما ااملعلمي  مي  ايييدو  ااييدويي  امليدارظ االبتدائيية يف الييا الميزار اميي إاا  يي  هنيي            

عينة الدراصة ُتعشى إىل متغري )النوعذ املؤهلذ صنوا  اخليةة،ذ ا يذلع    فزاق اا  داللة إحؾيئية با آراء

التعييزف علييى مييي إاا  ييي  هنييي  علايية اا  دالليية إحؾيييئية بييا إدارة الؾييزاع التنعيميي  لييدى اييييدو         

ااييدوييي  املييدارظ االبتدائييية امغييير ة املعلمييا ااملعلمييي  يف اليييا المييزار اتةوظيي  عينيية الدراصيية ميين   

علمييّي امعلمييةذ ااعييتمل  الدراصيية علييى ممييييظ للتعييزف علييى مضييتوى فيين إدارة الؾييزاع التنعيميي     ، م5;3)

اعلاته مبغير ة املعلما ااملعلمي  يف اليا المزار من إعداد البيحثذ ا غف  ظتيئج الدراصية ن  مضيتوى   

حييث بليا املتوصي     فن إدارة الؾزاع التنعيم  لدى ايييدو  ااييدويي  امليدارظ االبتدائيية  يي  من،فقيّيذ       

،ذ ا ييذلع مضييتوى 21764، ابيييازاف معيييير  )4134احلضيييب  الةليي  فيييد فيين إدارة الؾييزاع التنعيميي  )

 مي ول > ،ذ  مي توؽل  الدراصة إىل21942، ابيازاف معيير  )::31مغير ة املعلما ااملعلمي  يف اليا المزار )

، بيا آراء عينية الدراصية ُتعيشى مليتغري      2127) عدم اجود فزاق اا  داللة إحؾيئية عند مضيتوى داللية   ،3

 )النوعذ املؤهلذ عدد صنوا  اخلةة،1

اجييود علايية ارتبيبييية بييا فيين إدارة الؾييزاع التنعيميي  ااملغييير ة يف اليييا المييزار عنييد مضييتوى        ،4

 ،21231داللة)
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Abstract 

This study aims at identifying the art of organizational 

conflict management among leaders of primary schools in Al-

Dawadmi province from teachers' viewpoints. It also investigates 

the level of teachers' participation with leaders of primary schools 

in decision-making, whether there are differences of statistical 

significance that can be attributed to variable type, qualification 

and years of experience, and whether there are differences of 

statistical significance between the organizational conflict 

management among leaders of primary schools and teachers' 

participation in decision-making. The participants of the present 

study were 193 teachers. The study includes a measure to identify 

the level of the art of organizational conflict management ( set 

forth by the researcher) and its relation with teachers' 

participation in decision-making. The results have revealed that 

the level of the art of organizational conflict management among 

the leaders of primary schools was low with mean average of 

(2.12) and standard deviation of (0.542). The level of teachers' 

participation in decision-making was low as well, with mean 

average of (1.88) and standard deviation of (0.720). The study has 

also arrived at the following: 

1-There are no differences of statistical significance -at a level of 

(0.05)- between sample opinions that can be attributed to 

variable ( type, qualification and years of experience). 

2-There is a relationship between the art of organizational conflict 

management and the participation in decision-making at a 

level of (0.01). 
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 ممذمخ: 

الؾزاع با البغز ظيهزة ادمية ليض  اليدة األمط اال اليومذ بل منذ ن  خلق اهلل تعيىل صيدظي 

َاَليِو َعييء   آدم عليه الضلمذ ااالختلف االؾزاع بيا البغيز مضي لة حتميية حيدامهي نميز اارد اييد تعييىل )        

َِ َاَتمَّيِ  َ ِلَميُة       * َتِلِفَاَربَُّع َلَجَعَل النَّيَظ ُنمَّّة َااِحَدّة َااَل َوَشاُلوَ  ُمِ، ََ َربُّيَع َاِليَذِلَع َخَلَمُهي ِإالَّ َمن رَِّحي

ََ ِمَن اِلِجنَِّة َاالنَّيِظ َنِجَمِعَا َربَِّع  ،1;33-:1،33 )هود>أَلِمأل َّ َجَهنَّ

، ن  الؾييزاع التنعيميي  ظيييهزة صييلو ية فسزويية ميرصييهي    459هيييذ 3658اوغييري سظيييت ذ ذلمييد ) 

اجده على صسح األرضذ فيإلظضي  وعييػ ؽيزاعّي مضيتمزّا بيا اخليري االغيزذ بيا مؾييحله         اإلظضي  منذ تو

امؾيحل اآلخزونذ لذا فإ  عقووة اإلظضي  يف مؤصضي  اجتميعية ابتداّء مين األصيزة اااميعية ااملنعمية     

جي  إىل  اافتم  جتعله معزفّي بغةل مضتمز ليةو  بزفي يف عةل من نعةيد الؾزاعذ امزد هيذا الؾيزاع وز  

تعيييرض املؾيييحل االز بييي  األمييز الييذ  وييؤد  إىل الملييق االتييوتز علييى املضييتوى الفييزد  اااميييع  اعلييى  

مضتوى املنعمية  ةيلذ اتزتيبيّي عليى اليع فيإ  الؾيزاع عليى مضيتوى الفيزد اااميعية ااملنعمية وعتية مين               

ؾزاع الضلبية ااالصتفيدة مين  العواهز احلتمية اليت جيب التعيمل معهي بفعيلية حتى ميةن احتواء آمير ال

، ن  ظيهزة الؾيزاع مين العيواهز الييت تيلسم الفيزد       453ذ4224مثيره اإلجييبيةذ اوغري العميوزةذ ذلمد )

اإلظضيييظ  يف ن  دلتميي  ميين افتمعييي ذ امبييي ن  هييذه افتمعييي  تتيي لم ميين دلموعيية  ييبرية ميين اليينعَ     

ه انصيييليب التفيعييل فيييه امبييي ن  األعيي،يـ   االجتميعييية امبييي ن  لةييل ظعيييم اجتميييع  نصضييه امفيهيميي   

وتفياتو  يف ادراتهَ ااجتيهيتهَ الفةزوة اتزبسهَ عبةة معمدة من العلاي  املتبيدليةذ فيل وتواي  ن     

وضيود منييد دائيَ امضيتمز ميين الوفييق بيا نفيزاد افموعية الواحييدةذ ايف املميبيل ويزى العدويد مين اافييع              

د منيه يف ن  مؤصضية قميق أيي نعليى مضيتوى مين الفعيليية إاا  ي           ظعزوي  التنعيَذ ن  اجود ادر معتيد 

 إدارته بسزومة جيدة1

لذا وزى البيحث يف فيوء ميي صيبق ن  فين إدارة الؾيزاع التنعيمي  ليدى الميييدوا االمييدويي  مين األهميية            

 مبةي ذ ا ذلع مغير ة املعلما يف اليا المزار الذ  وعد لب اجوهز العملية اإلداروة1

 خ اٌذراسخ: مشىٍ

نؽبح الؾزاع با املوارد البغزوة داخل املؤصضي  نمزّا ملموصّي املحعّي بضيبب التنييفط لتخمييق    

نهداف على املضتوى الغ،ؾ  إمي لغزض الوؽود ملنؾب اييد  نا احلؾود على مةضب ميد  نا بضبب اليوالء  

، ن  335ذ4237ميدذ السييهز )  فموعة معينة فيد نخيزى داخيل املؤصضية1 اوغيري  يل مين فسيزذ  يلية ا ذل         

الؾزاع حيلة ايئمة افزارة البد منهي با املنعمي ذ ابفعل عدة املنيفضية اظيدرة امليوارد املتيحية للعييملا      

تبلور مفهوم الؾزاع انهميته حود املنيفضة انصييليبهيذ ان يد  الدراصيي  ن  إدارة حيل الؾيزاع التنعيمي        
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ااميي  الؾييزاع القيييرذ  مييي تييؤد  إىل  ميييق األميين النفضيي    بفيعلييية تييؤد  إىل  فيييش الؾييزاع النيييف ذ  

 للعيملا اسويدة اإلظتيجية1

، فزارة تميدوَ منييهج يف إدارة الؾيزاعذ ا يذلع دبلوميي       ;-:ذ :364اوزى النملةذ صليمي  )

د ادارا  تدروبية حيث ن  الداد املتمدمة تمدم دبلومّي عيليّي يف إدارة الؾزاع بعد اايمعية ا يذلع املعيهي   

لدوهَ تمدم حلمي  دراصية ادارا  تدروبية يف إدارة الؾزاع ميةن ملدوز املدرصة الثيظووة االلتخييق بهييذ   

امن هذه اايمعي  ااملعيهد جيمعة االوية  ني  حييث تميدم بيزامج مت،ؾؾية يف إدارة الؾيزاع ميدتهي صينة          

ة ظيو مةضيةو بزظييمج تيدرو     يملة بعد اايمعةذ  ذلع ومدم املعهد الوبين للتدروب االوصيبة يف االو

، صيعة تدروبيةذ اولحغ العيملو  بيلتعليَ نظواعّي مين الؾيزاعي  الييت تنغي      62يف إدارة الؾزاع مدته )

َ ألعميأَ  الوظيفية1 با األفزاد يف املدارظ الثيظووة ونتج عنهي رداد نفعيد تؤمز صلبيّ على ادرة األفزاد يف ندائه

، 459هيذ 3658مي  تشداد با احلا ااآلخز حيث وزى سظيت ذ ذلمد )إ  حدة الؾزاعي  يف املنع

ن   يفة املؤعزا  االدالئل تغيري إىل سوييدة حيدة الؾيزاعي  يف منعميي  األعمييد االيع  نتيجية ببيعيية          

َ ا نتيجة لتقيرب املؾيحل  ااختلف املنهجيي  لنم  احليية الضزو  اللشويدة الوافخة يف تسلعي  األفزاد ابموحيته

 األعميد1  التفةري يف ظل عيمل وعيػ تييرا  منيفضة عيلية م  تشاود االجتيه لتداول  انودوولوجيي

إ  الؾييزاع التنعيميي  قييدع افييق عييدة مضييتووي  اليييط علييى مضييتوى ااحييد فميي  اوؤ ييد الييع      

، حيث وغري ن  الؾزاع ميةن تؾنيفه إىل عدة مضتووي > ؽزاع داخلي  ع،ؾي  بيلنضيبة    4222)المزووت ذ

 فزدذ ؽزاع با نفزاد التنعيَذ ؽزاع با افموعي  داخل التنعي1َلل

لذا وزى البيحيث فيزارة التعيزف عليى مضيتوى إدارة الؾيزاع التنعيمي  ليدى ايييدو  ااييدويي            

 املدارظ االبتدائية يف ذليفعة الداادم  اعلاته مبغير ة املعلما ااملعلمي  يف اليا المزار1

 أسئٍخ اٌذراسخ: 

ضتوى إدارة الؾزاع التنعيم  لدى اييدو  ااييدوي  املدارظ االبتدائيية يف ذليفعية اليداادم     > مي م3ظ

 من اجهة ظعز املعلما ااملعلمي ؟1

> مي مضتوى إعزا  املعلما ااملعلمي  يف اليا المزار من ابل اييد  ااييدوي  امليدارظ االبتدائيية يف   4ظ

 علمي ؟1ذليفعة الداادم  من اجهة ظعز املعلما اامل

> هل هني  فيزاق بيا آراء عينية الدراصية جتييه إدارة الؾيزاع التنعيمي  يف امليدارظ االبتدائيية افميّي           5ظ

 ملتغريا  الدراصة )النوعذ املؤهلذ صنوا  اخلةة،؟1

> هل هني  علاة اا  داللية إحؾييئية بيا إدارة الؾيزاع التنعيمي  ليد  ايييدو  ااييدويي  امليدارظ          6ظ

 ير ة املعلما ااملعلمي  يف اليا المزار؟1االبتدائية امغ

 أهذاف اٌذراسخ 
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التعزف على مضتوى إدارة الؾزاع التنعيم  يف املدارظ االبتدائية مبخيفعة الداادم  من اجهة ظعز  (1

 املعلما ااملعلمي  1 

ظ التعزف على مضتوى إعيزا  املعلميا ااملعلميي  يف الييا الميزار مين ابيل ايييدو  ااييدويي  امليدار           (2

 االبتدائية يف ذليفعة الداادم 1

التعزف عليى ميي إاا  يي  هنيي  فيزاق بيا آراء نفيزاد عينية الدراصية حيود إدارة الؾيزاع التنعيمي  يف              (3

 املدارظ االبتدائية افمّي ملتغريا  الدراصة )النوعذ املؤهلذ صنوا  اخلةة،1

ليدى ايييدو    الؾيزاع التنعيمي    التعزف على ميي إاا  يي  هنيي  علاية اا  داللية إحؾييئية بيا إدارة         (4

 المزار1 ااييدوي  املدارظ االبتدائية امغير ة املعلما ااملعلمي  يف اليا

 أهمُخ اٌذراسخ:

مبي ن  الؾزاع التنعيم  مض لة حتمية احلداع يف املؤصضي  اليت وعمل بهي األفزاد فإظه وتوجيب  

، ن  العيملو  يف 5ذ 4223الضوولَذ خيلد )التعزوم بيلؾزاع التنعيم  امضتوى إدارتهذ حيث تغري دراصة 

، 4هييذ  :364% من ااتهَ يف إدارة الؾزاع التنعيم 1 اوغري النملةذ صيليمي ) 47اإلدارة التنفيذوة ميقو  

، موفييوعّي ُتييدرظ لسييلب  87ن  ظتيييئج إحييدى الدراصييي  تؤ ييد ن  الؾييزاع قتييل املزتبيية اخليمضيية بييا )   

اايمعي  األمزوةية ممي وعس  مؤعزّا على نهميية الؾيزاع التنعيمي     الدراصي  العليي يف دليد الضلو  يف 

 االبخث فيه اإمزائه معزفيّي االتوص  فيه حبثيّي1 

 حذود اٌذراسخ: 

> ااتؾييز  الدراصيية علييى التعييزف علييى فيين إدارة الؾييزاع التنعيميي  لييدى اييييد    احلييداد املوفييوعية -

 لما ااملعلمي  يف اليا المزار1 ااييدوي  ملدارظ االبتدائية اعلاته مبغير ة املع

> مت تسبيييييييق هييييييذه الدراصيييييية يف الفؾييييييل الدراصيييييي  الثيييييييظ  ميييييين العيييييييم  احلييييييداد الشميظييييييية -

 هي3659/365:1الدراص 

احلداد املةيظية> املدارظ االبتدائيية )بيناذ بنيي ، داخيل ذليفعية اليداادم  التعليميية التيبعية ملنسمية          

 الزويض1

 مصطٍحبد اٌذراسخ:

، ن  الؾيزاع يف االؽيسلي وغيري عليى التفيعيل اليذ        442ذ 4232وغري البؾيريذ عبيد افييد)   > الؾزاع -

 تتعيرض فيه الةلمي  االتؾزفي  م  بعقهي البعض ممي وؤد  إىل آمير  شاية1 

اوزى البيحث ن  الؾزاع عبيرة عن تؾيدم با فزد اآخز نا دلموعة ادلموعة نخزى بضبب ر بة 

 ه انهدافه على اآلخز1  ل منهمي يف تغليب مؾيحل
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، ب ظيه  :3ذ :422وعزفه  وصز) عييؽزهذ معن ذلميودذ بيين ن,يدذ ميزاا  ذلميدذ       الؾزاع التنعيم > -

 فيي حود الميَ االضع  من نجيل القايية املهنييةذ األجيز ااحليوافشذ حييث وهيدف املتؾييرعو  إىل  يييد          

 خؾومهَذ نا المقيء عليه1َ

مضتمزة  دع عليى مضيتوى   ، ب ظه عبيرة عن ظيهزة صلو ية ;45هيذ 3658اوعزفه )سظيت ذ ذلمدذ

العلاي  التفيعلية با األبزاف ذلل الؾزاع اعلى ميدى   الفزد اااميعة ااملنعمة اتؤمز صلبيّ نا إجييبيّ على ببيعة

َ على  ميق مؾيحلهَ  انهدافه1َ ادرته

يفيه بغيةل فعييد  يدم     اوزى البيحيث ن  الؾيزاع التنعيمي  ايد وةيو  إجييبييّي متيى ميي مت توظ        

املنعميية االعنيؽييز اليييت تعمييل بهيييذ ااييد وةييو  صييلبيّي متييى مييي مت توظيفييه بؾييورة هداميية لييدم مؾيييحل  

 ع،ؾية ااتية اليط مؤصضية1

، ب ظهي عبيرة عن مهيرة نصيصيية  444ذ 4222> وزى املهد ذ صوسا  ذلمد اهيبه)إدارة الؾزاع التنعيم  -

َ يف مؤصضيتنيلزجل اإلدارة تضتهدف التغيري الب  التعليمية1 نيء ااملنتج لألفزاد نا التنعيمي  الفزعية أل  تنعي

اوزى البيحث ن  إدارة الؾزاع التنعيم  ه  دلموعة من الفنو  ااألصييليب اإلداروية الييت ميةين     

ود لميئد نا ايئدة املدرصة االبتدائية إدارة ااحتواء الؾزاعي  الميئمة يف املدرصة من خلأيذ ااف  احللي 

تعدا عن  وظهي مهيرة جيب على الميئيد امتل هيي حتيى ويتمةن مين      املنيصبة أيذ  مي ن  إدارة الؾزاع التنعيم  ال 

 وول الؾزاعي  الميئمة بيا األفيزاد إىل ؽيزاعي  إجييبيية افيعلية ميةين ن  تضيهَ يف تسيووز املنعمية          

 بداّل من إفغيأي1 

، ن  الةيثريون مين خيةاء اإلدارة املعيؽيزون ويزا  ن       43يذهي 3654وغيري العجمي ذ ذلميد )    اليا المزار> -

اإلدارة يف جوهزهي عبيرة عن عملية اليا ايزارا ذ انظهيي ظمسية البيدء الييت منهيي تبيدن  يفية اإلجيزاءا           

ااألظغسة اإلداروة اليت تتَ يف إبير املنعمي ذ اوزى البعض ن  اليا المزارا  هيو اليب اإلدارة حبييث إاا    

 ملب ااف  اجتمد  معه  يفة األظغسة اليت تتَ عيدة يف إبير املنعمي 1توام هذا ال

اوزى البيحث ن  اليا المزار هيو ُليب اجيوهز العمليية اإلداروية ففي   يل عنيؽيز اإلدارة البيد مين           

 اليا ازار1
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 اإلطبر اٌنظرٌ واٌذراسبد اٌسبثمخ:

 أوال: اإلطبر اٌنظرٌ:

  مفيهيَ الؾزاع> -

ن  الؾزاع"حيلة افسزاب اتعسل لعملية اليا الميزارذ حييث وواجيه الفيزد     ، 4224وغري احلمود )

 نا ااميعة ؽعوبة يف اختيير البدول األفقل للمزار املزاد الياه"

، ن  الؾزاع موام تتواجد فيه مؾيحل انهداف امغيعز  يري متوافمية   :45ذ4237اوذ ز سظيت )

 ن العداء نا الضلو  العدااظ 1داخل نا با األفزاد اااميعي  ممي وؤد  إىل ظوع م

، الؾزاع ب ظه "عدم اتفيق با فزدون Cook&Hunsaker,2001اوعزف  و  اهيظضي ز )

 نا ن ثز م  إدرا هَ ب   لدوهَ اهتميمي  متعيرفة"1

  >الؾزاع التنعيم  -

، ب ظيه "افي  تنيفضي  وةيو  فييه نبيزاف الؾيزاع ميدر ا         585ذ 4226وعزفه بوليدظج )العمييي ذ   

ض يف إمةيظية احلؾود على املزا ش املضتمبليةذ اوزى  ل بزف احلؾود على املز ش الذ  وتعيرض م  للتعير

 ر بة السزف اآلخز"1

، ب ظيه "عمليية  يدع ظتيجية مواايم تفيعليية بيا األفيزاد         4;3ذ 4227اوزى مهيد  االبلبيضي  )  

نا تبيون يف الميَذ نا عدم  اااميعي  داخل املنعمي ذ امن خلد الع وتَ إدرا  اجود مؾيحل متعيرفةذ

تواس  يف توسو  املوارد املغق ةذ ممي وةس صلو ّي وتضَ بيلتعيرض ااإلعياة إلحبيط مؾيحل السيزف اآلخيز   

 اعزالة نهدافه"1 

  >إدارة الؾزاع التنعيم  -

، ن  إدارة الؾييزاع التنعيميي  تعييين "اصييت،دام مييدوز املدرصيية   34هيييذ:364وييزى النملييةذ صييليمي ) 

ة لألصيليب العلمية يف تغ،يؿ الؾزاعي  اليت  دع يف املدرصة االذا المزارا  املنيصبة حللهي الثيظوو

 يف فوء املهيم القبووة للمزحلة الثيظووة"1

حلييه بيلقييزارة اإ ييي  ، ن  إدارة الؾييزاع ال تعييين 444ذ 4226اوغييري حضيياذ صييلمة عبييد الععيييَ ) 

 ممي جيب1 ذ نا لدعمه إاا  ي  نالالتدخل للتمليل منه إاا  ي  ن ثز من اللسم

 >نصبيب الؾزاع التنعيم  -

، ن  هنييي  ةضيية نصييبيب 77-75ذ 4229)حضيياذ بييهذ  Chris mooreوغييري  ييزوط مييوار

 للؾزاع املؤصض  تعتة مبثيبة ظميط االظسلق حلداع الؾزاعي  مب،تلم نظواعهي اه > 

تؾيرعة عزارة البدء للؾزاعي  املؤصضيية  العلاي  الغ،ؾية> ا ثل هذه العلاي  با األبزاف امل-3

 بغتى ؽورهي1



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

25: 

البييظي  ااملعلومي > االيع أل  الؾيزاعي  بيا األفيزاد ايد تنغي  ظتيجية لينمؿ املعلوميي ذ اعيدم            -4

 توافز البييظي  حود موفوٍع مي1

اأيةييل التنعيميي > اتنغيي  الؾييزاعي  اأيةلييية ظتيجيية لغمييوض املضييؤاليي  ااألداار امللمييية علييى     -5

 ألفزاد1عيتق ا

الميَ الفزدوة االغ،ؾية> اتنغ  ؽزاعي  الميَ بضبب األودلوجية امل،تلفة للتفةري با األبيزاف   -6

 املتؾيرعة1

 االهتميمي  الغ،ؾية ألبزاف الؾزاع1 -7

 >نصيليب الؾزاع التنعيم  -

 إدارة الؾزاع إىل عدة نصيليب ه >  (Robbins,1987,P345)ؽنم رابنش

 ة> ن  نهييداف تهييَ األبييزاف املتؾيييرعةذ اال ميةيين  ميمهييي إال   نصييلوب االظسييلق ميين نهييداف مغييق  -3

 بتعيا   يفة األبزاف املعنية بيلؾزاع1

نصلوب توصي  املوارد> بيعتبير ن  املوارد احملدادة نحد نصبيب الؾيزاع التنعيمي ذ ليذا فيإ  الضيع        -4

 إىل توصي  املوارد صواّء  يظ  ميدوة نا بغزوة وضيعد يف حل مغةل  الؾزاع1

 نصلوب حل املغةل > ن  املواجهة با الفئي  املتؾيرعة االق يش على املغةلة للوؽود إىل احلل1 -5

 نصلوب جتنب الؾزاعذ اعدم التدخل حللهذ فهو نصلوب حل ميةن اللجوء إليه بداّل من املواجهة1 -6

نايل   نصلوب التهدئة> اوعين تليا املوام لغزض تمليل حيدة االختلفيي  بيا نبيزاف الؾيزاع إىل      -7

 حٍد ممةن1

 نصلوب التضووة> مبعنى التوؽل إىل حل اص  ومبله  ي  األبزاف املعنية بيلؾزاع1 -8

 نصلوب اإل زاه> ن  اصت،دام الضلسة الزمسية االموة حلل الؾزاع1 -9

نصلوب إجزاء تغيري اتبدول على املتغريا  اأيةليية للنعييم مين خيلد إجيزاء تبييدد امليوظفا بيا          -:

 ضؤاليي  األفزاد1األاضيم نا تغيري م

، ن  هنييي  ةضيية نصيييليب ذلتمليية إلدارة الؾييزاع     :48ذ;422اوغييري عبييد العليييَ االغييزوم )   

 ، اه > Thomas&Kilmann)موميظ ا ليمي  

إصيقاتيجية التنيييفط )اإلجبيير،> اوةييو  فيهيي املييدوز حيسميّي بغييةل  يبري الةنييه  يري متعيييا  حيييث        -3

 الو على حضيب األبزاف األخزى1وضت،دم صلسة الميظو  لتخميق املؾيحل حتى 

إصقاتيجية التجنب )التفيد ،> اوةو  فيهي املدوز  ري متعيا  ا ري حيسمذ اونضخب من املوام     -4

 ال وواجه الؾزاع1
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إصقاتيجية التعيا  )املواجهة،> اوةو  فيهي املدوز متعياظّي احيسميّي بغيةل  يبري يف آٍ  ااحيدذ اويتَ       -5

 الؾزاع إلجييد حل ملئَ ول  اهتميمي   ي  األبزاف1التعيا  امغير ة  ي  نبزاف 

إصقاتيجية التضووة )احلل الوص ،>اوةو  فيهي املدوز متعياظّي احيسمّي بغيةل جشئي ذ اويتَ إجيييد      -6

 حل اص  وزف  جشئيّي نبزاف الؾزاع1

وهمييل إصييقاتيجية التنيييسد )افيمليية،>اوةو  فيهييي املييدوز متعياظييّي بغييةل  ييبري الةنييه  ييري حيييسم ا -7

 اهتميميته اخليؽة إلرفيء اهتميمي  اآلخزون1

 >مضتووي  الؾزاع التنعيم  -

، ن  458هيييذ 3645هنييي  مضييتووي  نا نظييواع للؾييزاع التنعيميي  حيييث وغييري العميييوزةذ ذلمييد )     

 للؾزاع ملع مضتووي  نا نظواع ه >

 الؾزاع الفزد > اهذا وةو  نمنيء مميرصة الفزد لعملية اليا ازار3-1

 با األفزاد> اهذا وغتمل على نفزاد النعيم ا يعته1الؾزاع  -4

 ؽزاع ايئَ با النعَ نا با ااميعي 1 -5

 للؾزاع>  ، ن  هني  نربعة مضتووي 484-;46هيذ 3658بينمي وزى سظيت ذ ذلمد )

 امن نصبيبه>  الؾزاع على مضتوى الفزدنااّل> 

 تعيرض نهداف الفزد1-4    اإلحبيط1 -3

 مغي ل العمل1-6  تعيرض الدار ا موفه5-1

 )فمن ااميعة،1 الؾزاع با األفزادميظيّي> 

 امن نصبيبه> الؾزاع با ااميعي ميلثّي> 

 تعيرض األهداف1 -3

 التنيفط على موارد ذلدادة1 -4

 االختلف يف اإلدرا 1 -5

 العلاي  االعتميدوة1 -6

 االظتميء ملضتووي  تنعيمية رلتلفة1 -7

 اختلف هووة ااميعة1 -8

 

 بثمخ:ثبنًُب:اٌذراسبد اٌس
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هي،ذ بعنوا  "إدارة الؾزاع التنعيم  يف املدارظ الثيظووة بيململةة العزبية :364) دراصة النملةذ صليمي ، 3

 الضعودوة تؾور ممقي"1

هدف  هذه الدراصة للةغم عن مدى مميرصة مدوز  املدارظ الثيظووة ألصيليب الؾزاع االتعيزف  

 وضت،دمهي ميدوزا امليدارظ الثيظووية بيململةية العزبيية      على مفهوم الؾزاع التنعيم  انصيليب إدارته اليت

 الضعودوة ااد توؽل  الدراصة إىل عدد من النتيئج  ي  من نهمهي>

وعد نصلوب التعيا  هو األصلوب األ ثز اصيت،دامّي مين ابيل ميدوز  امليدارظ الثيظووية بيململةية العزبيية          – 3

امليدارظ هيذون األصيلوبا بدرجية عيليية       الضعودوة وليه نصلوب)احلل الوص ، حيث وضيت،دم ميدوزا  

اجيء نصلوب افيملة يف املزتبة الثيلثة وليه نصلوب اصيت،دام الضيلسة انميي نصيلوب اللجيوء إىل إدارة      

 القبية االتعليَ في ت  يف املزتبة اخليمضةذ او ت  نصلوب التجنب يف املزتبة الضيدصة ااألخرية1 

ةذ اصيت،دام الضيلسةذ اللجيوء إىل إدارة القبيية االتعلييَذ التجنيب        يرظ األصيليب التيلية> افيملي  – 4

 بدرجة متوصسة من ابل مدوز  املدارظ الثيظووة1

ال ووجد نصلوب من نصيليب إدارة الؾزاع التنعيم  وضت،دم من ابل مدوز  املدارظ الثيظووية بيململةية    – 5

 العزبية الضعودوة بدرجة فعيفة1 

بعنوا  "إدارة الؾزاع التنعيم  لدى مدوزا  املدارظ الثيظووة للبني  بيململةة ، :422) دراصة المؾيم ، 4

العزبية الضعودوة" هدف  الدراصة إىل التعزف على ااا  الؾزاع التنعيم  يف املدارظ الثيظووة للبني  

نعيمي   بيململةة العزبية الضعودوةذ ادرجة امتل  مدوزا  امليدارظ الثيظووية ملهييرا  إدارة الؾيزاع الت    

من اجهة ظعز املدوزا  ااملعلمي  ااصت،دم البيحث املنهج الوؽف  التخليل  ملنيصبته لسبيعية الدراصية   

 اتةو  االصتبيظة من ملمة ذليار> 

 احملور األاد> اصتبيظة ااا  الؾزاع التنعيم 1

 احملور الثيظ > اصتبيظة مهيرا  إدارة الؾزاع التنعيم 1

 يب إدارة الؾزاع التنعيم 1احملور الثيلث> اصتبيظة نصيل

، ا يليية مدرصيية 377، مييدوزة ا);34، مفييزدةذ ا ييي  توسوعهييي  يلتيييل  ) 927ابلييا حجييَ العينيية )

، معلمة من املدارظ الثيظووة للبني  بيملنسمة الغزاية بيململةية العزبيية الضيعودوةذ ا يي  مين نهيَ       643ا)

 النتيئج اليت توؽل  إليهي الدراصة مي ول >

 اع التنعيم  يف املدارظ الثيظووة يف املنسمة الغزاية من،فض جدا1ن  ااا  الؾز-3

 للبني 1 ن  نصلوب التعيا  هو ن ثز األصيليب اصت،دامي من ابل مدوزا  املدارظ الثيظووة -4
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 -ن  اصييت،دام نصيييليب إدارة الؾييزاع األخييزى جيييء  مزتبيية تنيسليييّي  يلتيييل > )احلييل الوصيي    -5

 ،1التجنب -اصتغلد الضلسة -افيملة

االظتيجييية> دراصيية ، بعنييوا  "الؾييزاع يف اليييا المييزار انمييزه علييى الةفيويية  4232) دراصيية ووصييمذ ,ييد، 5

 املدظ 1 تسبيمية على اخلسوط ااووة الضوداظية ااأيئة العيمة للسريا 

هدف  الدراصة للتعزف على جواظب الؾزاع التنعيم  بيا العييملا مين حييث ببيعية الؾيزاعي        

تبة عليهي االتعزف على ببيعة التؾورا  لدى صيئز املضتووي  اإلداروة من حيث نظهي صلبية نا ااآلمير املق

 إجييبيةذ ااعتمد البيحث على املنهج الوؽف ذ اتوؽل  الدراصة إىل عدة ظتيئج نهمهي>

ن  الؾزاعي  التنعيمية عند مدوز  املؤصضي  ُتعشى ألصبيب تنعيمية اع،ؾييةذ ان  االفتميير   

تنعيم  اافح امز  ألصبيب ع،ؾية للموظفاذ ااأيي ل التنعيمية  ري اافيخة ادايميةذ اال   إىل هيةل 

ووجد اؽم اظيف  دايق نا مضميي  موحدة للوظيئمذ اال توجيد جهية مز شوية اآليية مضيؤالة عين إدارة       

 له1 اع لعدم فهمهَبيلنواح  التدروبية للعنؾز البغز   مي ن  املدراء مل وضتفيداا من الؾزالؾزاع االة االهتميم 

م، بعنيوا  "  لييل إدارة الؾيزاع التنعيمي  يف ميدوزوي  القبيية       4235 –4234) دراصة العوويو ذ ذلميد  ، 6

 االتعليَ يف ذليفعة اخلليل"1

هييدف  الدراصيية إىل التعييزف علييى ااايي  الؾييزاع التنعيميي  يف مييدوزوي  القبييية االتعليييَ يف         

هج الوؽف  املضخ   مي اصت،دم نداة االصتبيظة لدراصته اتةوظ  ذليفعة اخلليل  ااد اصت،دم البيحث املن

، رئيط اضَ ميثلو   يفة دلتم  الدراصة االثيظ  تةو  مين  :6عينة الدراصة من اضما> األاد تةو  من )

 مدوز امدوزة مدرصة ميثلو   يفة دلتم  الدراصة ااد توؽل البيحث إىل دلموعة من النتيئج نهمهي>  582

 ى الؾزاع التنعيم  يف مدوزوي  القبية االتعليَ يف ذليفعة اخلليل  ي  بدرجة متوصسة1 ن  مضتو – 3

ن  درجة اجتيهي  مدوز  املدارظ ارؤصيء األاضيم او نصبيب الؾزاع التنعيم   يظي  مزتفعية حييث     – 4

 ،51841بلغ  الدرجة الةلية ألصبيب الؾزاع التنعيم  )

ميين اجهيية ظعييز مييدوز  املييدارظ ارؤصيييء األاضيييم جيييء علييى النخييو  ن  نهييَ نصييبيب الؾييزاع التنعيميي   – 5

  -التيل >

)ذلدادويية املييوارد، وليييه )األصييبيب الغ،ؾييية، ميييَ )عييدم افييوي الؾييلحيي ، انخييريّا )عييدم افيييوي           

 املضئوليي ،1 

ن  نهَ نصيليب التعيمل م  الؾزاعي  التنعيمية من اجهة ظعز مدوز  املدارظ ارؤصيء األاضيم جيء   – 6

 على النخو التيل > 

 )نصلوب التعيا ، وليه )نصلوب التجنب، انخريّا نصلوب التنيفط1 
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 ال توجد فزاق با آراء نفزاد عينة الدراصة جتيه ااا  الؾزاع التنعيم  افمّي ملتغري اانط1  – 7

وظيفةذ اخليةة  توجد فزاق با آراء نفزاد الدراصة جتيه ااا  الؾزاع التنعيم  افمّي ملتغري العمزذ ال – 8

 اإلداروةذ ااملؤهل العلم 1

 ، بعنوا  "نمز إدارة الؾزاع التنعيم  على الزفي الوظيف " 4228) دراصة العمز ذ عبد امللع، 7

هييدف  الدراصيية إىل التعييزف علييى نهييَ عوامييل انصييبيب الؾييزاعي  التنعيمييية يف اسارة القبييية     

األصيليب النعزوية يف إدارة الؾيزاع ا دويد األصيلوب      االتعليَ ملواجهتهي االتعزف على مدى االختلف با

املنيصب إلدارة الؾزاعي  يف املؤصضي  التعليميية يف الييمنذ ا يذلع التعيزف عليى نميز الؾيزاع التنعيمي          

على الزفي الوظيف ذ ااصت،دم البيحث املنهج الوؽف  التخليل  ادراصة ميداظية للمعلما يف عموم مةيتب 

، 458، مةتبيّي حييث اختيير عينية عغيوائية مين نفيزاد العينية البييلا عيددهَ )          44بيلا )القبية االتعليَ ال

 عيمّل اتوؽل  الدراصة إىل النتيئج التيلية>

ن  صييصة الدمج اليت حؾل  للمؤصضي  التعليمية يف اليمن تعتية نحيد العواميل املضيببة للؾيزاع      

العييملا خوفيّي عليى مؾييحلهَ امضيتمبلهَ       التنعيم  با العيملا اعدم رفيهَ اليوظيف  حييث نميز عليى    

اليوظيف ذ اال توجييد فييزاق اا  داللية إحؾيييئية يف مضييتوى رفيي العيييملا عيين نصييليب إدارة الؾييزاع افييق     

ملتغريا  الدراصة ان  نصيليب إدارة الؾزاع املتبعة يف مةيتب القبيية االتعلييَ تزفي   يثريّا مين العييملاذ       

ا نصيلوب التجنيب يف إدارة الؾيزاع االزفيي اليوظيف ذ اتوجيد علاية        اتوجد علاة ارتبيبية عةضيية بي  

 ارتبيبية عةضية با نصلوب الموة االزفي الوظيف 1

 اٌتؼٍُك ػًٍ اٌذراسبد اٌسبثمخ:

من خلد اصتعزاض الدراصيي  الضييبمة تيبا ن  بعيض الدراصيي   يي  مضيتوى الؾيزاع التنعيمي           

، ابعييض األصيييليب  مييي يف دراصيية   4235-4234عووييو )فيهييي مييييرظ بدرجيية متوصييسة  مييي يف دراصيية ال    

، توؽل  النتيئج إىل ن  اااي  الؾيزاع التنعيمي  يف امليدارظ     :422هي،ذ ايف دراصة المؾيم  ):364النملة)

هيي،ذ  :364الثيظووة يف املنسمة الغزاية يف اململةة العزبية الضعودوة من،فض جيدّا اليلف دراصية النملية )    

صييليب إدارة الؾيزاع التنعيميي  وضيت،دم مين ابيل ميدوز  امليدارظ الثيظوويية يف        حييث ال ووجيد نصيلوب مين ن    

، توؽيل   4228، االعميز  ) 4235-4234اململةة العزبية الضعودوة بدرجة فيعيفةذ ايف دراصية العوويو  )   

 النتيئج إىل نظه ال توجد فزاق اا  داللة إحؾيئية يف آراء العينة افمّي ملتغريا  الدراصةذ اتي ت  الدراصية  

احليلية للتعزف على مضتوى إدارة الؾزاع التنعيم  لدى اييدو  ااييدوي  املدارظ االبتدائية مبخيفعة 

 الداادم  من اجهة ظعز املعلما ااملعلمي 1
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 إجراءاد اٌذراسخ:

 منهج اٌذراسخ: 

اصت،دم البيحث املنهج الوؽف   وظه منهجّي منيصبّي للتعزف على مضتوى إدارة الؾيزاع التنعيمي    

 لدى اييدو  ااييدوي  املدارظ االبتدائية يف ذليفعة الداادم  من اجهة ظعز املعلما ااملعلمي 1

 مجتمغ وػُنخ اٌذراسخ:

تةيو  دلتميي  الدراصيية مين  ييي  معلميي  امعلميي  املييدارظ االبتدائييية داخيل ذليفعيية الييداادم      

هي امت توسو  نداة الدراصة :365-3659، افمّي لإلحؾيئيي  املنغورة للعيم الدراص  7::االبيلا عددهَ )

، معلمييّي امعلمية نجيييبوا علييى  5;3علييهَ ميين خيلد االصييتميرة اإللةقاظيييةذ نميي عينيية الدراصيية فميد بلغيي  )    

%، من دلتم  الدراصة اهذه ظضبة ممبولة يف 44ممييظ الدراصةذ لذا ميةن المود ن  عينة الدراصة  ثل )

 البخوع الوؽفية1

 أداح اٌذراسخ:

يحث بإعداد ممييظ للتعزف على مضتوى إدارة الؾزاع التنعيم  لدى ايييدو  ااييدويي    ايم الب

املدارظ االبتدائية يف ذليفعة الداادم  اعلاته مبغير ة املعلميا ااملعلميي  يف الييا الميزارذ ااعتميد      

، 54عليى )  البيحث على الةتب االدراصي  الضيبمة اا  العلاة مبجيد الؾزاع التنعيم  ااعتمل املمييظ

، ذليييار )فيين العمييل   5الؾييزاع التنعيميي  ااعييتمل علييى )    عبيييرة موسعيية علييى دليييلا> دليييد فيين إدارة    

، عبييرا  لةيل ذليورذ ادلييد املغيير ة يف الييا       6التغير  ذ فن التغيفلذ فن الضلسة اإلداروة، مبعدد )

سيييلب االسيلبيييي ذ  ، ذلييييار )التسيييووز التنعيمييي ذ الغيييزا ة افتمعييييةذ ال   7الميييزار ااعيييتمل عليييى ) 

، عبيرا  لةل ذلورذ  ار ش البيحث عليى ن  تةيو  العبييرا  اافيخة     6االختبيرا ذ مؾيدر التعلَ، مبعدد )

اصهلة اممةنية الميييظذ  ميي مت تعيدول بعيض العبييرا  يف فيوء آراء احملةميا ااصيت،دم البيحيث مميييظ            

 ،31،ذ ) ري موافق بغدة)4موافق)،ذ ) ري 5،ذ )ذليود)6،ذ )موافق)7ليةز  اخلميص > )موافق بغدة)
 وصف ػُنخ اٌذراسخ:

تموم الدراصة على عدد من املتغريا  الدميو زافية املتعلمية بيلدراصية )النيوعذ املؤهيل العلمي ذ      

 عدد صنوا  اخلةة،ذ ايف فوء تلع املتغريا  ميةن  دود خؾيئؿ عينة الدراصة على النخو التيل >



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

266 

  (1جذوي )

 فمًب ٌٍمتغُرادتىزَغ أفراد اٌؼُنخ و

اٌنسجخ  اٌؼذد اٌفئخ اٌمتغُر

 اٌمئىَخ

 Genderالنوع 
 %5983 4: ذكر
 %6289 211 أنثى

 %211 2:4 االجمالي

 Graduateالمؤهل العممي 

 %482 7 معهد إعداد المعممين/المعممات
 %3289 53 دبموم

 %7:85 245 بكالوريوس
 %688 22 ماجستير
 %1 - دكتوراه
 %211 2:4 االجمالي

 Years Of Experienceعدد سنوات الخبرة 

 %2782 42 سنوات  6إلي  2من 
 %2988 47 سنة 21إلي  7من 

 %7684 237 سنة فأكثر 22
 %211 2:4 االجمالي

%، من 6:14، من نفزاد عينة الدراصة من الذ ور اميثلو  ظضبة )5;، ن  )3وتقح من جداد)

%، من إ يل  نفزاد :731من نفزاد عينة الدراصة من اإلظيع اميثلو  ظضبة )، 322إ يل  نفزاد العينةذ ا)

، من نفزاد عينة الدراصة حيؽلا على مؤهل من معهد إعداد 8العينةذ  مي وتقح من ااداد ن  )

، من نفزاد عينة الدراصة 64%، من إ يل  نفزاد العينةذ وليهي )513املعلما/املعلمي  اميثلو  ظضبة )

، من نفزاد عينة 356%، من إ يل  نفزاد العينةذ وليهي ):431على مؤهل دبلوم اميثلو  ظضبة ) حيؽلا

، من 33%، من إ يل  نفزاد العينةذ مَ )16;8الدراصة حيؽلا على مؤهل بةيلورووظ اميثلو  ظضبة )

العينةذ اال %، من إ يل  نفزاد 719نفزاد عينة الدراصة حيؽلا على مؤهل ميجضتري اميثلو  ظضبة )

 %، من إ يل  نفزاد العينة21ووجد من نفزاد عينة الدراصة حيؽلا على مؤهل د توراه ا ثل ظضب )

، 7-3، من نفزاد عينة الدراصة لدوهَ عدد صنوا  خةة من )53 مي وتقح من ااداد ن  )

اصة لدوهَ عدد ، من نفزاد عينة الدر58%، من إ يل  نفزاد العينةذ ا)3813صنوا  اميثلو  ظضبة )

، من نفزاد 348%، من إ يل  نفزاد العينةذ ا)3:19، صنوا  اميثلو  ظضبة )32-8صنوا  خةة من )

 %، من إ يل  نفزاد العينة87151صنة ف  ثز اميثلو  ظضبة ) 33عينة الدراصة لدوهَ عدد صنوا  خةة 
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 صذق االتسبق اٌذاخٍٍ ألداح اٌذراسخ:

 (2جذوي)
اٌمحىر  اٌمجبي

 ثغ ٌهاٌتب
مؼبمً االرتجبط  ػجبراد اٌمحىر

 ثبٌمحىر

فن إدارة الؾزاع 

 التنعيم 

 فن العمل التغير  

 **21:23 اإلؽغيء ملداخل   ي  األبزاف
 **22;21 احقام  ي  اآلراء اإظهير  نهميتهي1

 **21:65 ا تغيف حيجي  املعلما /املعلمي  االعمل على  ميمهي1
 **;:219 من  ي  األبزاف للوؽود إىل احلل1حبث مضببي  الؾزاع 

 **218:4 احملور  ةل بيفيد األاد

 فن التغيفل

 **21895 عدم التخدع اا  حداع الؾزاع1
 **21999 ت جيل النميؼ اا  حداع الؾزاع لغزض النضيي  1
 **21986 جتنب الب  يف الغةياى املمدمة من نؽخيب الؾزاع1

 **217:5 اع بعدم فهَ مضببي  الؾزاع بينه1َإععير نبزاف النش
 **21976 احملور  ةل بيفيد األاد

 فن الضلسة اإلداروة

 **21937 اصت،دام الضلسة لغزض المقيء على الؾزاع 1
 **21843 إظهير بعض اللوائح ااألظعمة الداعمة للمقيء على الؾزاع 1

ضيسزة على إععير نبزاف الؾداع بيلنم  املز ش  لقمي  ال

 مضببي   الؾزاع1
21972** 

 21986 إؽدار األاامز جتيه نبزاف النشاع إلظهيء الؾزاع 1
 **21959 احملور  ةل بيفيد األاد

املغير ة يف 

 اليا المزار

 التسووز التنعيم 

 **21946 توسو  اادااد الدراصية افق الت،ؾؾي  املتيحة1
 **21:67 ؾه1َتمدوَ دارا  تدروبية يف دليد لؾ
 **:2199 تغةيل اللجي  اافيلط املدرصية1
 **49:  دود االحتييجي  التدروبية أ1َ
 **878 احملور  ةل بيفيد الثيظ 

 السلب االسيلبي 

 **4;219 توسو  اادااد الدراصية افق الت،ؾؾي  املتيحة1
 **:21:4 تمدوَ دارا  تدروبية يف دليد لؾؾه1َ

 **5;219 يل اللجي  اافيلط املدرصية1تغة
 **;2197  دود االحتييجي  التدروبية أ1َ
 **6::21 احملور  ةل بيفيد الثيظ 

 الغزا ة افتمعية
 **21:89 تغةيل دللط املدرصة اافتم  احملل  لدعَ العلاة با السزفا1

 **5;:21لسزي  إعداد لميء  قري  تعيريف م  نفزاد افتم  احملل 
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اٌمحىر  اٌمجبي

 ثغ ٌهاٌتب
مؼبمً االرتجبط  ػجبراد اٌمحىر

 ثبٌمحىر
 األفةير1

 **4::21 تنعيَ ذليفزا  ومدمهي بعض نفزاد افتم  احملل 1
  اصيدا  األعميد من نفزاد افتم  احملل  التنضيق م  رجيد

 لدعَ الةامج ااألظغسة املدرصية1

21:6:** 

 **33;21 احملور  ةل بيفيد الثيظ 

 االختبيرا 

 **21:34 تغةيل اي  االختبيرا 1
 **8::21 تمدوَ دارا  يف بنيء االختبير اايد1

 **21:53 متيبعة صري االختبيرا  من البداوة إىل النهيوة
 **21:55 تمييَ االختبيرا  بعد إجزائهي1

 **21:68 احملور  ةل بيفيد الثيظ 

 مؾيدر التعلَ

اللجي  املضئولة عن التعياد م  بعض الغز ي  اا  العلاة 

 وول مؾيدر التعلَ اإؽلحهي1بتم
21:59** 

 **24;21  دود احتييجي  املدرصة من مؾيدر التعلَ املسلوبة1
 **43;21 اف  خسة تفؾيلية ملؾيدر التعل1َ

 **21:76  دود الفؾود اا  احليجة ملؾيدر التعل1َ
 **5;:21 احملور  ةل بيفيد الثيظ 

مل ارتبيط  ل عبيرة من العبيرا  م  ذليارهي موجبة ادالة وتقح من ااداد الضيبق ن  ايَ معي

 ، ف ال ممي ودد على ؽدق اتضياهي م  ذليارهي21231إحؾيئيي عند مضتوى داللة )
 ثجبد األداح:

لمييظ مدى مبي  االصتبيظةذ اصت،دم البيحث معيدلة نلفي  زاظبيد  مي هو موفح بياداد 

 التيل >
 ( 3جذوي )

 ٌمُبس ثجبد أداح اٌذراسخ مؼبمً أٌفب ورونجبخ

محبور  اٌمجبي

 اٌمجبي
ػذد 

 اٌؼجبراد
ثجبد 

 اٌمحىر

فن إدارة الصراع 
 التنظيمي

 18965 5 فن العمل التشاركي
 :1876 5 فن التغافل

 18777 5 فن السمطة اإلدارية
 18883 23 المحور ككل

المشاركة في اتخاذ 
 القرار

 18899 5 التطوير التنظيمي
 18894 5 طالباتالطالب وال

 189:4 5 الشراكة المجتمعية
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محبور  اٌمجبي

 اٌمجبي
ػذد 

 اٌؼجبراد
ثجبد 

 اٌمحىر
 :1896 5 االختبارات

 ::189 5 مصادر التعمم
 18:65 31 المحور ككل
 18:52 43 الثبات العام

، ممي ودد على ن  االصتبيظة 63;21، ن  معيمل الثبي  العيم مزتف  حيث بلا )5وتقح من ااداد )

 عليهي يف التسبيق امليداظ  للدراصة1 تتمت  بدرجة مبي  عيلية ميةن االعتميد

 اٌمؼبٌجخ اإلحصبئُخ:
، لتخليل البييظي  اليت مت  عهي SPSSلتخميق نهداف الدراصةذ اصت،دم البيحث بزظيمج )

بعد تسبيق نداة الدراصة اه  معيمل الثبي  نلفي  زاظبيدذ ااملتوصسي  احلضيبية ااالازافي  املعييروة 

 تمدوزا  عينة الدراصة اافمّي ملمييظ ليةز  اخلميص  حيث مت  دود بود ااألهمية النضبيةذ التفضري

 خلوي املمييظ )احلداد الدظيي االعليي،  يلتيل >

 6/7، امن مَ اضمته على ن ة ايمة يف املمييظ للخؾود على بود اخللية ن  )6=3-7مت حضيب املدى )

، االع لتخدود احلد األعلى لل،لية اهةذا 3)اه ، مَ إفيفة هذه الميمة إىل نال ايمة يف املمييظ :21= 

 مت إجييد بود بمية اخللوي  مي هو موفح بياداد التيل >

 (  اٌمؼُبر اإلحصبئٍ ٌتفسُر تمذَراد ػُنخ اٌذراسخ4جذوي )

طىي اٌخٍُخ)مذي 

 اٌذرجبد(
 اٌذرجخ

 منخفض جدا 2-289
 منخفض 2892-387
 متوسط 3872-485
 مرتفع 4852-583

 مرتفع جدا 5832-6
 تحًٍُ اٌذراسخ:

لإلجيبة على الضيؤاد األاد االيذ  ظؾيه "ميي مضيتوى الؾيزاع التنعيمي  ليدى ايييدو  ااييدويي            

 املدارظ االبتدائية يف ذليفعة الداادم  من اجهة ظعز املعلما ااملعلمي ؟1

ة عليى  مت حضيب املتوصسي  احلضييبية ااالازافيي  املعييروية االزتيب الصيتجيبي  نفيزاد العيني       

 عبيرا  احملور األاد )فن العمل التغير  ، اجيء  النتيئج  مي ه  موفخة بياداد التيل > 

 (5جذوي )

واٌرتت  واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ اٌحسبثُخ اٌمتىسطبد 

 )فن اٌؼمً اٌتشبروٍ( ٌمحىر

اٌمحىر  اٌمجبي

اٌتبثغ 

رلم 

 اٌؼجبرح
ػجبراد 

االنحراف  اٌمتىسط اٌمحىر

 اٌمؼُبرٌ
ت اٌترتُ

داخً 
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 اٌمحىر ٌه

فن إدارة 

الؾزاع 

 التنعيم 

فن العمل 

 التغير  

3 
اإلؽغيء 

ملداخل   ي  

 األبزاف
3188 21:35 4 

4 

احقام  ي  

اآلراء اإظهير  

 نهميتهي1
3186 21:76 6 

5 

ا تغيف حيجي  

املعلما /املعلمي  

االعمل على 

  ميمهي1

3192 21::6 3 

6 

حبث مضببي  

  الؾزاع من  ي

األبزاف 

للوؽود إىل 

 احلل1

3186 21:4; 5 

 

احملور  ةل 

بيفيد 

 األاد
 3188 21927  

، ن  مضييتوى فيين إدارة الؾييزاع التنعيميي  لييدى اييييدو  ااييدوييي  املييدارظ  7وتقييح ميين ااييداد)

االبتدائية يف ذليفعة الداادم  مين اجهية ظعيز املعلميا ااملعلميي   يي  من،فقيّي بغيةل عييم يف ذليور فين            

، اجيء  عبييرا  هيذا   21927، ااازاف معيير  )3188عمل التغير   حيث بلا املتوص  احلضيب  العيم )ال

، اجييء  يف املزتبية األاىل   3186 – 3192احملور يف املضتوى املن،فض إا تزااح  املتوصسي  احلضيبية بيا ) 

االعميل عليى  ميمهيي،ذ     ، )ا تغييف حيجيي  املعلميا ااملعلميي     5من حيث مضتوى التسبييق العبييرة رايَ )   

، 3188، )اإلؽغيء مليدخل   يي  األبيزاف، مبتوصي  حضييب )     3اجيء  يف الزتبة الثيظية العبيرة راَ )

، )حبث مضببي  الؾزاع مين  يي  األبيزاف للوؽيود     6، بينمي جيء  العبيرة راَ)21:3ااازاف معيير  )

، بينميي جييء  العبييرة    ;21:4اف معييير  ) ، ااايز 3186إىل احلل ، يف الزتبية الثيلثية مبتوصي  حضييب  )    

، 3186، )احييقام  ييي  اآلراء اإظهييير نهميتهييي، يف املزتبيية الزابعيية ااألخييرية مبتوصيي  حضيييب  )  4راييَ )

 ،31:71ااازاف معيير  )
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( اٌمتىسطبد اٌحسبثُخ واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ واٌرتت 6جذوي )

)فن  الستجبثبد أفراد اٌؼُنخ ػًٍ ػجبراد اٌمحىر اٌثبنٍ

 اٌتغبفً( وجبءد اٌنتبئج ومب هٍ مىضحخ ثبٌجذوي اٌتبٌٍ :

 اٌمجبي
اٌمحىر 

اٌتبثغ 

 ٌه
رلم 

 اٌؼجبرح
ػجبراد 

االنحراف  اٌمتىسط اٌمحىر

 اٌمؼُبرٌ
اٌترتُت 

داخً 

 اٌمحىر

 فن التغيفل 

7 
عدم التخدع اا  

 حداع الؾزاع1
413; 3132 6 

8 

ت جيل النميؼ 

اا  حداع 

الؾزاع لغزض 

 النضيي 1

41:: 3142 3 

9 

جتنب الب  يف 

الغةياى املمدمة 

من نؽخيب 

 الؾزاع1

417; 3147 4 

: 

إععير نبزاف 

النشاع بعدم فهَ 

مضببي  الؾزاع 

 بينه1َ

4177 3123 5 

 

احملور  ةل 

بيفيد 

 األاد
 4177 21:29  

ارظ ، ن  مضييتوى إدارة الؾييزاع التنعيميي  لييد  اييييد  ااييدوييي  املييد       8وتقييح ميين ااييداد )  

االبتدائية يف ذليفعة الداادم  من اجهة ظعيز املعلميا ااملعلميي   يي  من،فقيّي بغيةل عييم يف ذليور )فين          

، اجييء  عبييرا  هيذا احمليور     21:29، ااازاف معيير  )4177التغيفل، حيث بلا املتوص  احلضيب  العيم )

، اجييء يف الزتبية   ::41 – ;413)با املضتووا املن،فض ااملتوص  حيث تزااح  املتوصسي  احلضيبية با 

، ) ت جيل النمييؼ ااي  حيداع الؾيزاع لغيزض النضييي ،       8األاىل من حيث مضتوى التسبيق العبيرة راَ )

، )جتنب الب  يف الغيةياى  9، بينمي جيء  العبيرة راَ )3142، ااازاف معيير  )::41مبتوص  حضيب  )

، اجييء   3147، ااازاف معييير  ) ;417ص  حضيب  )املمدمة من نؽخيب الؾزاع، يف الزتبة الثيظية مبتو

، )إعيعير نبيزاف النيشاع بعيدم فهيَ مضيببي  الؾيزاع بيينهَ، يف الزتبية الثيلثية مبتوصي             :العبيرة رايَ ) 

 ،1 3123، ااازاف معيير  )4177حضيب  )
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ة ، )عدم التخدع اا  حيداع الؾيزاع، يف املزتبية الزابعية ااألخيري     7انخريّا جيء  العبيرة راَ )

 ،31321، ااازاف معيير  );413مبتوص  حضيب  )

( اٌمتىسطبد اٌحسبثُخ واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ واٌرتت 7جذوي )

الستجبثبد أفراد اٌؼُنخ ػًٍ ػجبراد اٌمحىر اٌثبٌث )فن 

اٌسٍطخ اإلدارَخ( وجبءد اٌنتبئج  ومب هٍ مىضحخ ثبٌجذوي 

 اٌتبٌٍ:

 اٌمجبي
اٌمحىر 

اٌتبثغ 

 ٌه
رلم 

 اٌؼجبرح
د ػجبرا

االنحراف  اٌمتىسط اٌمحىر

 اٌمؼُبرٌ
اٌترتُت 

داخً 

 اٌمحىر

فن الضلسة  

 اإلداروة

; 

اصت،دام الضلسة 

لغزض المقيء 

 على الؾزاع 1
41:2 3149 3 

32 

إظهير بعض 

اللوائح ا األظعمة 

الداعمة للمقيء 

 على الؾزاع 1

318: 21:62 6 

33 

إععير نبزاف 

الؾداع بيلنم  

املز ش  لقمي  

زة على الضيس

 مضببي   الؾزاع1

4125 21;62 5 

34 

إؽدار األاامز 

جتيه نبزاف 

النشاع إلظهيء 

 الؾزاع 1

4128 3124 4 

  21952 4136 احملور  ةل بيفيد األاد  
، ن  مضييتوى إدارة الؾييزاع التنعيميي  لييد  اييييدو  ااييدوييي  املييدارظ      9وتقييح ميين ااييداد )  

هة ظعيز املعلميا ااملعلميي   يي  من،فقيّي بغيةل عييم يف ذليور )فين          االبتدائية يف ذليفعة الداادم  من اج

، اجييء  عبييرا  هيذا    2195، ااازاف معييير  ) 4136الضلسة اإلداروة، حيث بلا املتوص  احلضيب  العيم )

، اجيييء يف 41:2 – :318احملييور بييا املضييتووا امليين،فض ااملتوصيي  إا تزااحيي  املتوصييسي  احلضيييبية بييا ) 

، )اصت،دام الضيلسة لغيزض المقييء عليى الؾيزاع،      ;ىل من حيث مضتوى التسبيق العبيرة راَ )الزتبة األا

، )إؽيدار  34،ذ اجييء يف الزتبية الثيظيية العبييرة رايَ )     3149، ااايزاف معييير  )  41:2مبتوص  حضيب  )
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ينميي  ،ذ ب3124، ااايزاف معييير  )  4128األاامز جتيه نبيزاف النيشاع إلظهييء الؾيزاع،  مبتوصي  حضييب  )      

، )إععير نبزاف الؾزاع بييلنم  املز يش  لقيمي  الضييسزة عليى مضيببي  الؾيزاع،        33جيء  العبيرة راَ )

، 32، انخييريّا جيييء  العبيييرة راييَ ) 6;21، اااييزاف معيييير  يف املزتبيية الثيلثيية ) 4125مبتوصيي  حضيييب  )

بعيية ااألخييرية مبتوصيي   )إظهييير بعييض اللييوائح ااألظعميية الداعميية للمقيييء علييى الؾييزاع، يف املزتبيية الزا   

 ،21:61، ااازاف معيير  ):318حضيب  )

> مييي مضييتوى املغييير ة يف اليييا المييزار لييدى اييييدو  ااييدوييي  املييدارظ االبتدائييية يف      الضييؤاد الثيييظ 

 ذليفعة الداادم  من اجهة ظعز املعلما ااملعلمي ؟ 

ي  امليدارظ االبتدائيية يف   للتعزف عليى مضيتوى املغيير ة يف الييا الميزار ليدى ايييدو  ااييدوي        

ذليفعة الداادم  من اجهية ظعيز املعلميا ااملعلميي  مت حضييب املتوصي  احلضييب  ااالازافيي  املعييروية          

االزتب الصتجيبي  نفزاد العينة على عبيرا  احملور األاد )التسووز التنعيم ، اجييء  النتييئج  ميي هي      

 موفخة بياداد التيل >

 (8جذوي)

بثُخ واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ واٌرتت الستجبثبد اٌمتىسطبد اٌحس

أفراد اٌؼُنخ ػًٍ ػجبراد اٌمحىر اٌثبنٍ )اٌتطىَر 

 اٌتنظُمٍ( وجبءد اٌنتبئج  ومب هٍ مىضحخ ثبٌجذوي اٌتبٌٍ :

 اٌمجبي
اٌمحىر 

اٌتبثغ 

 ٌه
رلم 

 اٌؼجبرح
ػجبراد 

االنحراف  اٌمتىسط اٌمحىر

 اٌمؼُبرٌ
اٌترتُت 

داخً 

 اٌمحىر

املغير ة يف 

 ليا المزارا
التسووز 

 التنعيم 

35 

توسويي  ااييدااد   

الدراصييييية افييييق 

الت،ؾؾييييييييييييي  

 املتيحة1

31:: 3137 3 

36 

تمييييييييدوَ دارا  

تدروبييييييييييييية يف 

 دليد لؾؾه1َ

3198 21:;9 5 

37 

تغيييةيل اللجيييي   

اافيييييييييييييييييلط 

 املدرصية1

3196 219;: 6 

38 

 دوييييييييييييييييييييييد  

االحتييجييييييييييي  

 التدروبية أ1َ

31:4 21:;7 4 

  :2195 31:2 ةييييييييل  احمليييييييور    
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 بيفيد الثيظ 
، ن  مضييتوى املغييير ة يف اليييا المييزار  لييد  اييييد  ااييدوييي  املييدارظ    :وتقييح ميين ااييداد ) 

االبتدائية يف ذليفعة الداادم  يف ذلور )التسووز التنعيم ،  ي  من،فقّي بغةل عيمذ حيث بلا املتوص  

  عبييرا  هييذا احملييور يف املضيتوى امليين،فض حيييث   ، اجيييء2195، ااايزاف معيييير  ) 31:2احلضييب  العيييم ) 

، )توسو  اايدااد  35، اجيء يف الزتبة األاىل العبيرة راَ )::31 – 3196تزااح  املتوص  احلضيبية با )

، بينمي جيء  العبيرة 3137، ااازاف معيير  )::31الدراصية افق الت،ؾؾي  املتيحة، مبتوص  حضيب  )

، ااايزاف  31:4  التدروبيية أيَ، يف املزتبية الثيظيية مبتوصي  حضييب  )      ، ) دود االحتييجيي 38راَ )

، )تمييدوَ دارا  تدروبييية يف دليييد لؾؾييهَ ، يف املزتبيية     36، اجيييء  العبيييرة راييَ )  7;:21معيييير  )

، )تغييةيل 37، انخييريّا جيييء  العبيييرة راييَ )9;:21، اااييزاف معيييير  )3198الثيلثيية مبتوصيي  حضيييب  )

، اااييزاف معيييير   3196ملدرصييية، يف الزتبيية الزابعيية ااألخييرية مبتوصيي  حضيييب  )    اللجييي  اافيييلط ا 

(219;:1، 

 (9جذوي )

اٌمتىسطبد اٌحسبثُخ واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ واٌرتت الستجبثبد 

أفراد اٌؼُنخ ػًٍ ػجبراد اٌمحىر اٌثبنٍ )اٌطالة واٌطبٌجبد( 

 وجبءد اٌنتبئج  ومب هٍ مىضحخ ثبٌجذوي اٌتبٌٍ :

 اٌمجبي
اٌمحىر 

اٌتبثغ 

 ٌه
رلم 

 اٌؼجبرح
ػجبراد 

االنحراف  اٌمتىسط اٌمحىر

 اٌمؼُبرٌ
اٌترتُت 

داخً 

 اٌمحىر

 
السلب 

 االسيلبي 

توسو  اادااد  39

الدراصية افق 

الت،ؾؾي  

 املتيحة1

3197 21;52 4 

تمدوَ دارا   :3

تدروبية يف دليد 

 لؾؾه1َ

3197 3126 5 

تغةيل اللجي   ;3

اافيلط 

 رصية1املد

3173 219;3 6 

 دود  42

االحتييجي  

 التدروبية أ1َ

4127 314: 3 

  21:23 3198 احملور  ةل بيفيد الثيظ   
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، ن  مضييتوى مغييير ة املعلمييا ااملعلمييي  يف اليييا المييزار لييد  اييييدو        ;وتقييح ميين ااييداد )  

السيلبي ،  ي  من،فقّي حييث بليا   ااييدوي  املدارظ االبتدائية يف ذليفعة الداادم  يف ذلور )السلب ا

، اجيء  عبيرا  هذا احملور يف املضتوى املين،فض  21:23، ااازاف معيير  )3198املتوص  احلضيب  العيم )

، )اليييا 42، اجيييء يف الزتبيية األاىل العبيييرة راييَ )4127 – 3173حيييث تزااحيي  املتوصيي  احلضيييبية بييا ) 

، ااايزاف  4127تضيوء األحيواد ااووية، مبتوصي  حضييب  )      المزار بغي   اصيتمزار الييوم الدراصي  عنيدمي     

، )توسويي  السييلب االسيلبييي  علييى األظغييسة افييق امليييود   39، بينمييي جيييء  العبيييرة راييَ ) :314معيييير  )

، :3، اجيء العبييرة رايَ )  5;21، ااازاف معيير  )3197االز بي ، يف املزتبة الثيظية مبتوص  حضيب  )

مليد  ااملعنو  افق األظعمة االؾلحيي ، يف الزتبية الثيلثية مبتوصي  حضييب      )تمدوَ احلوافش بنوعيهي ا

، )دراصية نحيواد السيلب االسيلبيي  اا      ;3، انخريّا جييء  العبييرة رايَ )   3126، ااازاف معيير  )3197)

، اااييزاف معيييير  3173العييزاف االاتؾيييدوة الؾييعبة، يف الزتبيية الزابعيية ااألخييرية مبتوصيي  حضيييب )  

(213;،1 
 (11جذوي )

اٌمتىسطبد اٌحسبثُخ واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ واٌرتت الستجبثبد 

أفراد اٌؼُنخ ػًٍ ػجبراد اٌمحىر اٌثبنٍ )اٌشراوخ اٌمجتمؼُخ( 

 ج  ومب هٍ مىضحخ ثبٌجذوي اٌتبٌٍوجبءد اٌنتبئ

 اٌمجبي

اٌمحىر 

اٌتبثغ 

 ٌه
رلم 

 اٌؼجبرح
ػجبراد 

االنحراف  اٌمتىسط اٌمحىر

 اٌمؼُبرٌ
اٌترتُت 

داخً 

 اٌمحىر

الغزا ة  

 افتمعية

43 

تغةيل دللط 

املدرصة اافتم  

احملل  لدعَ 

العلاة با 

 السزفا1

31:5 3123 6 

44 

إعداد لميء 

 قري  تعيريف 

م  نفزاد افتم  

احملل  لسزي 

 األفةير1

4134 3125 5 

45 

تنعيَ ذليفزا  

ومدمهي بعض نفزاد 

 افتم  احملل 1

4146 3124 3 

 4 3138 4146 التنضيق م  رجيد 46
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اصيدا  األعميد 

من نفزاد افتم  

احملل  لدعَ 

الةامج ااألظغسة 

 املدرصية1
  47;21 4133 احملور  ةل بيفيد الثيظ   

، ن  مضييتوى مغييير ة املعلمييا ااملعلمييي  يف اليييا المييزار لييد  اييييدو       32وتقييح ميين ااييداد ) 

 ذليفعية اليداادم  يف ذليور )الغيزا ة افتمعيية،  يي  من،فقيّي بغيةل         ااييدوي  املدارظ االبتدائية يف

، اجييء  عبييرا  هيذا احمليور يف     47;21، ااايزاف معييير  )  4133عيم حيث بليا املتوصي  احلضييب  العييم )    

، اجيء يف الزتبة األاىل العبيرة راَ 4146 – 31:5املضتوى املن،فض حيث تزااح  املتوص  احلضيبية با ) 

، ااايزاف معييير    4146)تنعيَ ذليفزا  ومدمهي بعض نفيزاد افتمي  احمللي ، مبتوصي  حضييب  )     ، 45)

، )التنضيق م  رجيد اصييدا  األعمييد مين نفيزاد افتمي       46، اجيء يف الزتبة الثيظية العبيرة راَ )3126)

، بينميي جييء    3138، ااازاف معييير  ) 4146احملل  لدعَ الةامج ااألظغسة املدرصية، مبتوص  حضيب  )

، )إعداد لميء  قري  تعيريف م  نفزاد افتم  احملل  لسزي األفةير، يف الزتبة الثيلثة 44العبيرة راَ )

، )تغةيل دلليط املدرصية   43، انخريّا جيء  العبيرة راَ )3125، ااازاف معيير  )4134مبتوص  حضيب  )

، 31:5ة الزابعيية ااألخييرية مبتوصيي  حضيييب  )  اافتميي  احملليي  لييدعَ العلايية بييا السييزفا، يف الزتبيي     

 ،31231ااازاف معيير  )

 (11جذوي )

اٌمتىسطبد اٌحسبثُخ واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ واٌرتت 

واالستجبثبد أفراد اٌؼُنخ ػًٍ ػجبراد اٌمحىر اٌراثغ 

)االختجبراد( وجبءد اٌنتبئج  ومب هٍ مىضحخ ثبٌجذوي اٌتبٌٍ 

: 

 اٌمجبي

اٌمحىر 

اٌتبثغ 

 ٌه

 رلم

 اٌؼجبرح

ػجبراد 

 اٌمحىر

اٌمتىسط 

 اٌحسبثٍ

االنحراف 

 اٌمؼُبرٌ
 اٌمستىي اٌترتُت

املغير ة يف 

 اليا المزار
 االختبيرا 

47 
تغييييييييييةيل اييييييييييي   

 االختبيرا   

  
5 

 

48 
تميييدوَ دارا  نمنييييء 

 االختبيرا  اايد  

  
4 

 

49 

متيبعيييييييييييية صييييييييييييري  

االختبيييييييييرا  ميييييييين  

 البداوة إىل النهيوة  

  

6 
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4: 
االختبيييييرا   تمييييييَ

 بعد إجزائهي

  
3 

 

   2195 :319 املتوص  العيم للمخور  

، ن  مضييتوى مغييير ة املعلمييا ااملعلمييي  يف اليييا المييزار ميي  اييييدو         33وتقييح ميين ااييداد )  

ااييدوي  املدارظ االبتدائية يف ذليفعة الداادم  يف ذلور )االختبيرا ،  ي  من،فقّي بغيةل عييم حييث    

، اجيييء  عبيييرا  هييذا احملييور يف املضييتوى   5;21، اااييزاف معيييير  ) 3;31ب  العيييم )بلييا املتوصيي  احلضييي 

، )تميييييَ :4، اجييييء  العبييييرة رايييَ )3;31 – 3184املييين،فض حييييث تزااحييي  املتوصييي  احلضييييبية بيييا ) 

 ، 5;21، ااازاف معيير  )3;31االختبيرا  بعد إجزاءاهي،  يف الزتبة األاىل مبتوص  حضيب  )

، )تمدوَ دارا  يف بنيء االختبيير ااييد، جييء  الزتبية الثيظيية مبتوصي        48اَ )نمي العبيرة ر

، )تغةيل اي  االختبيرا ، يف الزتبة 47، اجيء  العبيرة راَ )8;21، ااازاف معيير  )31:9حضيب  )

، )متيبعية صيري   49، انخريّا جيء  العبيرة رايَ ) 21:48، ااازاف معيير  )3196الثيلثة مبتوص  حضيب )

، اااييزاف 3184االختبيييرا  ميين البداويية إىل النهيويية، يف الزتبيية الزابعيية ااألخييرية مبتوصيي  حضيييب  )    

 ، 2198:1معيير  )

 (12جذوي )

اٌمتىسطبد اٌحسبثُخ واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ واٌرتت 

واالستجبثبد أفراد اٌؼُنخ ػًٍ ػجبراد اٌمحىر اٌخبمس )مصبدر 

 حخ ثبٌجذوي اٌتبٌٍاٌتؼٍم( وجبءد اٌنتبئج  ومب هٍ مىض

 اٌمجبي
اٌمحىر 

اٌتبثغ 

 ٌه
رلم 

 اٌؼجبرح
ػجبراد 

االنحراف  اٌمتىسط اٌمحىر

 اٌمؼُبرٌ
اٌترتُت 

داخً 

 اٌمحىر

 

مؾيدر 

 التعلَ

4; 

اللجي  املضئولة 

عن التعياد م  

بعض الغز ي  

اا  العلاة 

بتموول مؾيدر 

 التعلَ اإؽلحهي1

413: 312: 

 

52 

 دود 

احتييجي  

من مؾيدر املدرصة 

 التعلَ املسلوبة1

3199 21;68 

 

53 
اف  خسة 

تفؾيلية ملؾيدر 
31;4 3124 
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 التعل1َ

54 

 دود الفؾود 

اا  احليجة 

 ملؾيدر التعل1َ
31:7 3123 

 

  3:;21 5;31 احملور  ةل بيفيد الثيظ   
  اييييدو  ، ن  مضييتوى مغييير ة املعلمييا ااملعلمييي  يف اليييا المييزار ميي      34وتقييح ميين ااييداد )  

ااييدوي  املدارظ االبتدائية يف ذليفعة الداادم  يف ذلور )مؾيدر التعلَ،  ي  من،فقّي بغةل عيم حيث 

، اجيييء  عبيييرا  هييذا احملييور يف املضييتوى   :;21، اااييزاف معيييير  )5;31بلييا املتوصيي  احلضيييب  العيييم ) 

، ;4لزتبيية األاىل العبيييرة راييَ ) ، اجيييء يف ا:413 – 3199امليين،فض إا تزااحيي  املتوصيي  احلضيييبية بييا ) 

)اللجي  املضئولة عين التعيايد مي  بعيض الغيز ي  اا  العلاية بتموويل مؾييدر اليتعلَ، مبتوصي  حضييب             

، )اف  خسة تفؾيلية ملؾييدر اليتعلَ، يف   53،ذ بينمي جيء  العبيرة راَ ):312، ااازاف معيير  ):413)

، ) دوييد 54، اجيييء  العبيييرة راييَ )3124عيييير  )، اااييزاف م4;31الزتبيية الثيظييية مبتوصيي  حضيييب  ) 

، 3123، ااايزاف معييير  )  31:7الفؾود اا  احليجة ملؾيدر التعلَ، يف الزتبة الثيلثة مبتوص  حضييب  ) 

، ) دود احتييجي  املدرصة من مؾيدر التعلَ املسلوبة، يف الزتبة الزابعية  52انخريّا جيء  العبيرة راَ )

 ،681;21، ااازاف معيير  )3199)ااألخرية مبتوص  حضيب  

 (13جذوي )

اٌمتىسطبد اٌحسبثُخ واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ واٌرتت ٌمجبي 

إدارح اٌصراع اٌتنظُمٍ ٌذي لُبدٍَ ولُبدَبد اٌمذارس 

االثتذائُخ فٍ محبفظخ اٌذوادمٍ من وجهخ نظر أفراد ػُنخ 

 اٌذراسخ )اٌمؼٍمُن واٌمؼٍمبد( واٌجذوي اٌتبٌٍ َىضح رٌه

 ىراٌمح
اٌمتىسط 

 اٌحسبثٍ
االنحراف 

 اٌمؼُبرٌ
مستىي 

 اٌترتُت اٌتطجُك

 5 من،فض جدا 21927 3188 فن العمل التغير  
 3 من،فض 21:29 4177 فن التغيفل

 4 من،فض 21952 4136 فن الضلسة اإلداروة
  من،فض 21764 4134 احملور  ةل

اييييدو  ااييدوييي  املييدارظ   ، ن  مضييتوى إدارة الؾييزاع التنعيميي  لييد   35وتقييح ميين ااييداد ) 

االبتدائية يف ذليفعة الداادم  من اجهة ظعز املعلما ااملعلميي  مين،فض بغيةل عييم ذ حييث بليا املتوصي         

،  مي وبا ااداد ن  )فن 21764، ابيازاف معيير  )4134احلضيب  الةل  فيد إدارة الؾزاع التنعيم  )

فيين إدارة الؾييزاع التنعيميي  يف مضييتوى التسبيييق حيييث بلييا   التفيعييل، جيييء يف املزتبيية األاىل بييا ذليييار   

حييث  ، اجيء فن الضلسة اإلداروة يف املزتبة الثيظية من 21:29، ااازاف معيير  )4177املتوص  احلضيب  )
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، بينميي جييء فين العميل التغيير   يف      21952، ااايزاف معييير  )  4136مضتوى التسبيق حيث بلا املتوص  احلضييب  ) 

 ،219271معيير  ) ، ااازاف3188يلثة  من حيث مضتوى التسبيق حيث بلا املتوص  احلضيب  )املزتبة الث

 (14جذوي )

اٌمتىسطبد اٌحسبثُخ واالنحرافبد اٌمؼُبرَخ واٌرتت ٌمجبي 

إشران اٌمؼٍمُن واٌمؼٍمبد فٍ اتخبر اٌمرار من لجً لُبدٍَ 

ولُبدَبد اٌمذارس االثتذائُخ فٍ محبفظخ اٌذوادمٍ من وجهخ 

 نظر أفراد ػُنخ اٌذراسخ واٌجذوي اٌتبٌٍ َىضح رٌه.

اٌمتىسط  اٌمحىر

 اٌحسبثٍ
االنحراف 

 اٌمؼُبرٌ
مستىي 

 اٌترتُت اٌتطجُك

 5 من،فض جدا :2195 31:2 التسووز التنعيم 
 7 من،فض جدا 21:23 3198 السلب االسيلبي 
 3 من،فض 47;21 4133 الغزا ة افتمعية

 6 ،فض جدامن 21956 :319 االختبيرا 
 4 من،فض 3:;21 5;31 مؾيدر التعلَ
  من،فض 21942 ::31 احملور  ةل

، ن  مضيتوى إعييزا  املعلميا ااملعلميي  يف اليييا الميزار ميين ابيل  اييييدو       36وتقيح مين ااييداد )  

ااييدوي  املدارظ االبتدائية يف ذليفعة الداادم  من اجهة ظعز املعلما ااملعلميي  مين،فض بغيةل عييمذ     

، ابيييازاف ::31بلييا املتوصيي  احلضيييب  الةليي  فيييد إعييزا  املعلمييا ااملعلمييي  يف اليييا المييزار )   حيييث

،  مي وبا ااداد ن  ذلور )الغزا ة افتمعية، جيء يف املزتبة األاىل بيا ذلييار إعيزا     21942معيير  )

، ااازاف معييير   4133حلضيب  )املعلما ااملعلمي  يف اليا المزار يف مضتوى التسبيق حيث بلا املتوص  ا

، اجيييء ذلييور )مؾيييدر الييتعلَ، يف املزتبيية الثيظييية ميين حيييث مضييتوى التسبيييق حيييث بلييا املتوصيي      47;21)

، بينمي جيء ذلور )التسووز التنعيم ، يف املزتبية الثيلثية مين    3:;21، ااازاف معيير  )5;31احلضيب  )

، اجييييء ذليييور :2195، ااايييزاف معييييير )31:2حييييث مضيييتوى التسبييييق حييييث بليييا املتوصييي  احلضييييب  )  

، ااايزاف  :319)االختبيرا ، يف املزتبة الزابعة من حيث مضتوى التسبييق حييث بليا املتوصي  احلضييب  )     

، انخريّا جييء ذليور )السيلب االسيلبيي ، يف املزتبية اخليمضية ااألخيرية مين حييث مضيتوى           21956معيير  )

 ،21:231، ااازاف معيير  )3198التسبيق حيث بلا املتوص  احلضيب  )

 منبلشخ اٌنتبئج:

، مين حييث اااي     :422تتفق النتيئج الييت توؽيل  إليهيي الدراصية احليليية مي  دراصية المؾييم  )        

-4234الؾزاع التنعيم  يف املدارظ حيث  يي  من،فقيّيذ  ميي تتفيق هيذه الدراصية مي  دراصية العوويو  )         

عينية الدراصية جتييه اااي  الؾيزاع التنعيمي  ُتعيش  مليتغري         ، من حيث عدم اجود فزاق با آراء نفيزاد  4235

، مين حييث اجيود فيزاق بيا آراء عينية الدراصية ُتعيشى         4235-4234النوعذ التليم مي  دراصية العوويو  )    
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ملتغري  )اخلةةذاملؤهل،ذ  مي لتلم الدراصة احليلية من حيث ااا  الؾزاع التنعيم  عين دراصية النملية    

، فف  الدراصة احليليية  يي  مضيتوى الؾيزاع من،فقيّي بينميي يف       4235-4234و  )هي، ادراصة العوو:364)

هييي،  ييي  مضييتوى الؾييزاع :364،   ييي  بدرجيية متوصييسة ايف دراصيية النمليية)4235-4234دراصيية العووييو  )

، من حيث عدم اجود فيزاق  4228بدرجة عيلية إىل متوصسة1 مي تتفق الدراصة احليلية م  دراصة العمز )

 إحؾيئية ُتعشى ملتغريا  الدراصة1اا  داللة 

 اٌنتبئج واٌتىصُبد

 أوالً : اٌنتبئج : 

 توؽل  الدراصة إىل النتيئج التيلية > 

ن  مضتوى فن إدارة الؾزاع التنعيم  لدى اييدو  ااييدويي  امليدارظ االبتدائيية  يي  من،فقيّي حييث        – 3

 ،1 21764، ابيازاف معيير  )4134بلا املتوص  احلضيب  الةل )

ن  مضييتوى مغييير ة املعلمييا ااملعلمييي  يف إليييا المييزار  ييي  من،فقييّي حيييث بلييا املتوصيي  احلضيييب           – 4

 ،219421، ابيازاف معيير  )::31الةل )

، بيا آراء عينية الدراصية ُتعيشى مليتغري      2127عدم اجود فزاق اا  داللة إحؾيئية عند مضتوى داللية )  -5

 )النوعذاملؤهلذ عدد صنوا  اخلةة،1

اجود علاة ارتبيبية با فن إدارة الؾزاع التنعيم  ااملغير ة يف اليا المزار عنيد مضيتوى داللية     -6

(21231، 

 اٌتىصُبد:

تنفيذ دارا  تدروبية للزف  من مضتوى فن إدارة الؾزاع التنعيمي  ليدى ايييدو  ااييدويي  امليدارظ      -3

 االبتدائية1

التنعيمي  ليدى ايييدو  ااييدويي  امليدارظ       غم األصيبيب الييت جعلي  مضيتوى فين إدارة الؾيزاع        -4

 االبتدائية من،فقّي1

  غم األصبيب اليت جعل  مضتوى مغير ة املعلما ااملعلمي  يف اليا المزار من،فقّي1 -5

 إايمة دارا  تدروبية للزف  من مضتوى مغير ة املعلما ااملعلمي  يف اليا المزار1 -6

 ى ظتيئج هذه الدراصة لوف  احللود املنيصبة1إبلع اإلدارة الوصسى االعليي يف التعليَ عل -7

إجزاء دراصة مميملية عين فين إدارة الؾيزاع التنعيمي  ليدى ايييدو  ااييدويي  امليدارظ املتوصيسة            -8

 االثيظووة اعلاته مبغير ة املعلما ااملعلمي  يف اليا المزار1
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 اٌمراجـــــــغ

 ،1;33-:33المزآ  الةزوَذ صورة هودذ اآلوي  ) ،3

ذ موصوعة علَ االجتميع امفيهيَ الضييصة ااالاتؾيد االثميفة العيمةمذ 4232عبد افيدذ البؾريذ  ،4

 دار اأدىذعا مليلهذ ااشائز1

 ذ دار ؽفيء للنغز االتوسو ذ عمي ذ األرد 31ذ ط الضلو  التنعيم ذ 4224احلمودذ خقري  يظَذ  ،5

ذ دار املضييرية للنغييز 4ذ طاالؾييمصييقاتيجيي  اإلدارة الذاتييية للمدرصيية هيييذ ا3654العجميي ذ ذلمييدذ  ،6

 االتوسو  االسبيعةذ عمي ذ األرد 1

ذ إدارة الؾزاع التنعيم ذ دراصة مضخية عن العيملا يف األجهشة األمنية مبسير 4223الضوولَذ خيلدذ ،7

 ذ ممدمة ايمعة ظيوم العزبية للعلوم األمنية ذالزويض1رصيلة ميجضتريامللع خيلد الدال ذ 

دار املضرية للنغز االتوسوي ذ السبعية    ذّعمي  ذمبيدئ اإلدارة املدرصية هيذ3645ذ العميوزةذ ذلمد حضن ،8

 1األاىل

ذ دار اائيييل للنغيييز 4ذ طالضيييلو  التنعيمييي  يف منعميييي  األعمييييدذ 4226العمييييي ذ ذلميييود صييييلمي ذ ،9

 االتوسو ذ عمي ذ األرد 1

يف ذ دراصة تسبيمية عليى  مذ نمز إدارة الؾزاع التنعيم  على الزفي الوظ4228العمز ذ عبد امللعذ  ،:

 ذ ن يدميية الضيدا  للعوم اإلداروةذ مؾز1رصيلة ميجضترياسارة القبية االتعليَ بيليمنذ 

الضلو  التنعيم ذ دراصية الضيلو  اإلظضييظ  الفيزد  ااامييع  يف      مذ 4222المزووت ذ ذلمد ايصَذ ،;

 ذ دار الغزاق للنغز االتوسو ذ عمي ذ األرد 1املنعمي  امل،تلفة

مذ إدارة الؾيزاع التنعيمي  ليدى ميدوز  اميدوزا  امليدارظ الثيظووية        :422يم ذ خليل إبزاهيَذ المؾ ،32

 ذ اايمعة اخلليجيةذ مملةة البخزون1رصيلة د توراهللبني  يف اململةة العزبية الضعودوةذ 

 يف املؤصضيي   التنعيمي   الؾيزاع  إلدارة ممقحية  إصيقاتيجية مذ 4222املهد ذ صوسا  ذلمد اهيبةذ ،33

 46،1،ذ ع)6ذ ج )النفط اعلَ القبية – القبية  لية دللة ذ ليميةالتع

 -هيذ إدارة الؾزاع التنعيم  بيملدارظ الثيظووة بيململةية العزبيية الضيعودوة   :364النملةذ صليمي ذ  ،34

 ذ جيمعة امللع صعودذ الزويض1رصيلة د توراه –تؾور ممقي 

ذ دار الفةييزذ 3الفعيلييةذ ط دارة املدرصيييةاجتيهييي  حدوثيية يف اإلذ 4226حضيياذ صييلمة عبييد الععيييَذ ،35

 عمي ذ األرد 1

ذ دار الفةيز للنغيز االتوسويي ذ   اصييقاتيجيي  إدارة الؾيزاع املدرصي   ذ 4229حضياذ بيه عبيد الععييَذ      ،36

 عمي ذ األرد 1
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دراصة تسبيميية   االظتيجية>الؾزاع يف إليا المزار انمزه على الةفيوة ،ذ 4232,دذ ووصم عبد اهلل ) ،37

 املدظ 1 ااووة الضوداظية ااأيئة العيمة للسريا  على اخلسوط

 مضتغفى يف للعيملا الوظيف  الزفي يف انمزه التنعيم  الؾزاعمذ 4236فسزذ  يلة ؽيحل نبةز ،38

 ذ  لية الدراصي  العلييذ جيمعة الضودا  للعلوم االتةنولوجييذ اخلزبوم1التعليم  اخلزبوم

ميدوزا   وضيت،دمهي  الييت  الؾيزاع  إدارة تيجيي اصيقا  ذ4227االبلبيضي ذ   عييد  عبييظ  ذ مهيد   ،39

 للبخيوع  مؤتية  دللية  ذ للمعلميا  التنعيمي   بيياللتشام  اعلاتهيي  األرد  يف الثيظووية  امليدارظ 

 41ع ذ ،42) مج ذااالجتميعية اإلظضيظية العلوم صلضلةاالدراصي ذ 

 القبية وزوي مد يف التنعيم  الؾزاع إدارة ا ليل دراصةذ 4235-4234العووو ذ ذلمد فزاظ ذ  ،:3

 فلضسا1 ذ لية الدراصي  العلييذ جيمعة اخلليلذاخلليل يف ذليفعة االتعليَ

َ  يف احلدوثية  اإلداروية  امليداخل  ;422االغيزومذ  ذلميد  نصييمة  العليَذ عبد ،;3 املنييهج   دار ذالتعليي

 . عمي  ذ االتوسو  للنغز

سمييي  افييغوط العمييل   إدارة الؾييزاع ااألم :422عييؽييزةذ معيين ,ييودذ بييين ن,ييدذ مييزاا  ذلمييدذ        ،42

 ذ دار احليمد للنغز االتوسو ذ عمي ذ األرد 31ذ طاالتغيري

 يتبة  3هي ذ ط 3658ذ الضلو  التنعيم ذ صلو  األفزاد اااميعي  يف املنعمي سظيت ذ ذلمد ربي ذ  ،43
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