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 اتصاالت ادارة الصراعات التنظيمية تأثير

 مستوى االلتزام التنظيمى للعاملينعلى 

فى الجامعات الحكومية  اعضاء هيئة التدريس عينة من مقارنة بيندراسة 

 والجامعات الخاصة 

 *ريم احمد عادل د/

 مقدمة :

اسرية  تسعى الدول عادة مع التحوالت التاريخية الكبرى  للرى  مىاةعرة  اوهراعاا  السي

لرى  لصر    الاياكرا  التمييميرة  داخرا  ة عواالقتصادية واالةتماعية  والتىكيز خاصر

مشراريع  مر   نرا اا  االرت رام  ومسرتو   عبرى  -واالكاديميرة ايارا -اةازتاا  اإلدارية 

واعرررداد  التعررردي ت  م  العرراملي   عامرررة  ك دخرررال   يرررا  اإلدارة  الحديارررة  والياتارررا ادا

مصررال   تح يرر  ،وتحسرري   ممررال  العمررا،  و والخاصررةالعامررة   ظررا  التشررىيعية للو

مشرراريع  التمميرة  البشررىية   و عبررى لصر    كياكررا  ا ةرور  و يررا  التح يرز  العراملي 

 .المتمالة  في  وىامج  التدريب والتأكيا المامي

سررميا ي ررو  وررت يررتا تحديرردص مرر  خرر ل وصرر  لكررا فررىد فرري المميمررة دورا ر مررع ا و

د  االكتمرا   وارا  مراخىا  وكرو  يوةد   رو   خخرى  مر   السرلوكيات   اة ،لال ا ت الوظي 

  م   حير   الشرعور ت اتسلوك  غيى  ملموس   اوع  م   ذات ال ىد  تلمست  في  تصىف

لجاد  والوقت  م   اةرا  ل جرا   المميمرة  اواال تمام  للمميمة  واال غماس  فياا  ووذل 

اكتمامرا كبيرىا مر   رى  الذي  اصرب   يل رى  اللتزا   التمييميا ت  ا .التي  يعما  واا 

 . ومديى  المميمات الباحاي 

يعى  االلتزا  التمييمي وا ت "حالة   سية واةتماعية تدل على تطاو  اكردا  العراملي  

 تجراص الطرى  ارخرى ،و التمسري و ريا المميمة ونعور كا  ى  وواةباتت  مع اكدا 

ليارا والردفا  عمارا والىغبرة فري االسرتمىار ال وي واال تمام ا لمميمة والشعورواكدا  ا

 1فياا".

يعد االلتزا  عمصىا حيويا في ولوغ ا كدا  التمييمية، وتعزيرز االسرت ىار والا رة وري  

اإلدارة والعاملي  فياا ويساا في تطرويى قردرات المميمرة علرى الب رام واالسرتمىار، لرذا 

ا لت م  اكميرة وا عكاسرات علرى ال رىد والمميمرة علرى  ال اكتما  الكايى م  الباحاي  لم

حررد سرروام.يادي االلتررزا  التمييمرري للررى عرردد مرر  المتررا ج االيجاويررة والمسرربة للمميمررة 

وا فررىاد كا خ رراد معرردل دورا  العمررا ، وتح يرر  اكرردا  المميمررة وك ررامة وفعاليررة، 

ب والترأخى عر  ويمما هع  مسرتو  االلترزا  التمييمري يرادي للرى ارت را  معردل الغيرا

لررذا صررار .العمررا وتسررىب العمالررة مرر  المميمررات وا خ رراد مسررتو  الىهررا الرروظي ي

االلترررزا  التمييمررري مطلبرررا اساسررريا لتح يررر  ال عاليرررة فررري ا دام والك رررامة والجرررودة فررري 

                                                             
 ةامعة ال اكىة –كلية االع   و و سا الع قات العامة واالع   استاذ مساعد *
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اإل تاةيرة ومانرىا داال علرى  جرا  المميمات.ويررأتي الترزا  ا فرىاد فري عملارا كمتيجررة 

وعااا م  الصعب عزلاا ودرةة تامة ، م  وي  كرذص العوامرا  لعدة عواما متداخلة مع

ك رامة االتصراالت الماسسرية الداخليرة  – كما اوهحت  تا ج العديد م  الدراسرات –

 ووشكا خاص تلي المتعل ة وادارة الصىاعات التمييمية .

فالمميمررات علررى اخررت   ا واعاررا ت ررو  وا جررا  اعمالاررا وتح يرر  اكرردافاا مرر  خرر ل 

 -ومماررا الجامعررات -اد والجماعررات .وتتميررز الع قررات التمييميررة فررى المميمررات االفررى

والتع يد والتشاوي والترداخا ال ارا تعمرا مر  خر ل تعراو  ةميرع اال رىا  و الوحردات 

المكو ة لاا.وتعدد اال ىا  العاملة فى مميمة ما والمتعاملة معاا ماا الجامعات ي رى  

كمرراك ت اعرا ورري  االفررىاد والجماعرات فررأ  ظرراكىة الكايرى مرر  المشررك ت .فحيامرا كررا  

 الصىا  حتمية فى المميمات .

يعرى  الصرىا  التمييمرى وا رت"ظاكىة سرلوكية ترمجا عر  وعرت الع قرات الترى تسررود 

ةماعات العما و عا اخت   وةاات الميرى او صرىا  االدوار والحاةرات والىغبرات 

  اهرررافة الرررى دور الارررغو  او البحررر  عررر  السرررلطة او المكسرررب المررراد  او المعمرررو

 2االةتماعية واالقتصادية والم سية فى ا بعاث المزا  وي  االفىاد."

و الصىاعات التمييمية التى تتعرىد لارا كرذص المميمرات  وممارا الجامعرات وتحرد مر  

فاعليتاا وقدرتاا على الوفام والتزاماتاا تجاص مختل  اال ىا  تعتبى مر  اورى  االمرور 

ة فررى المميمررات الحدياررة .فاررى تعررد مرر  اكررا معوقررات العمررا لررد  التررى تررزعج االدار

ال يادات االكاديمية فرأذا لرا يرتا اسرتخدا  االسرتىاتيجية المماسربة الداراتارا فأ ارا تسرتالي 

ةاد ووقت االدارة فى مواةاتاا ودال م  استامار كذا الوقت والجاد فى ا شرطة ممتجرة 

وعيردا عر  مسرار تح ير  االكردا  وتارب  ،كما ا اا تشتت ةاود اعاام كيئرة التردري  

المعمويرررات والعرررزا ا وتارررع  رو  ال ىيررر . و تيجرررة لسياسرررات وعرررت الجامعرررات 

 وممارساتاا فى معالجة الصىاعات فا اا تخل  ةوا غيى صحى .

وال  الماسسررات االكاديميررة ومماررا الجامعررات لاررا  بيعررة خاصررة كررى واعاررا اا  مرر  

او ررةح،حي  يسرراا عاررو كيئررة الترردري  الجررامعى اعاررام كيئررة الترردري  والايئررة المع

وشكا اساسى فى تح ي  اكدا  الجامعة وفى تح ي  ةودة التعليا الجامعى الذ  اصب  

كدفا محوريا لماسسات التعليا العالى فى الوقت الحاهى فأ  كا كرذا يتطلرب االكتمرا  

 وت ومحاولة توفيى ممال عما مماسب لت .

صراالت ادارة الصرىاعات التمييميرة فرى تعزيرز مسرتو  لدراكا لما سب  مر  اكميرة اتو

االلتزا  التمييمري وترأريى كرذص ا خيرىة علرى العديرد مر  المتغيرىات تبردو اكميرة دراسرة 

 الع قة ويماما، وفي هوم ذلي ف   موهو  الدراسة يمك  تحديدص على المحو التالى :
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 تحديد موضوع الدراسة  :

تصرراالت ادارة الصررىاعات التمييميررة  مرر  حيرر  رصررد وتحليررا  بيعررة الع قررة ورري  ا

معرردل االكتمررا  وىصررد كررذص الصىاعات،االسرراليب االتصررالية المسررتخدمة فررى رصرردكا  

،مىحلة التدخا الدارة الصىاعات التمييمية، االستىاتيجيات االتصالية المستخدمة فرى 

المسرتخدمة  ادارة كذص الصىاعات والعواما المارىة على اختياركا، الوسا ا اإلتصرالية

 ت ليدية، ت اعليةح فى ا ار كرذص االسرتىاتيجيات،ت ييا اعارام كيئرة التردري  واعارام 

الايئررة المعاو ررة للجاررود االتصررالية المبذولررة الدارة كررذص الصررىاعاتح وورري  ا  مررا  

ا ساسرررية لزلترررزا  التمييمرررى لرررد  اعارررام كيئرررة التررردري   فرررى عررردد مررر  الكليرررات 

خاصررة مررع االخررذ فررى االعتبررار تررأريى كررا مرر  المتغيررىات  والجامعررات الحكوميررة و ال

 الديمجىافية التالية للمبحوري  :المو  ،الدرةة العلمية ،التخصص،الحالة االةتماعية .

 أهمية الدراسة : 

 تمبع اكمية كذص الدراسة م  ما  يلي : 

ا رت  محدودية الدراسات العىوية التي تماولت اإللتزا  التمييمي، ف د رصدت الباحارة -

تا تماولت ف   م  مميور لداري وتلي الدراسات، لرذا رات لمكا يرة تماولرت ايارا  مر  

مميرررور لتصرررالي كمررردخا ةديرررد لدراسرررتت يمكررر  تارررمميت هرررم  اسررراليب اإلدارة 

 المت دمة في تعزيز الع قة وي  المميمة واعاا اا. 

حاليررا  تغيررى اليررىو  اإلقتصررادية والسياسررية والتكمولوةيررة للمميمررات المصررىية  -

وممارا الجامعرات المصرىية يح رز علرى اإلكتمرا  وارىورة تعزيرز مسرتو  اإللترزا  

التمييمي للعاملي  واذص المميمات حتي يتسرمي لارا التكير  مرع تلري اليرىو  ومر  

 راَّ اال تمام للمميمة وتطويى مستوي ا دام وتخطي ا  مات المحتما حدوراا.

وشركا خراص الجامعرات ، وتعىير  هىورة تطويى  يرا اإلتصراالت والمميمرات و -

ال يررادات الجامعيررة وأكميررة اتصرراالت ادارة الصررىاعات فرري التررأريى علرري مسررتوي 

 اإللتزا  التمييمى العاا اا مما يمعك  علي ادا اا .

 أهداف الدراسة :

 تسعي كذص الدراسة للي تح ي  مجموعة م  ا كدا  تتماا فيما يلي : 

ية الداخليررة الخاصرررة وررادارة الصرررىاعات التعررى  علرري دور اإلتصررراالت الماسسرر -

التمييمية في تعزيز اإللتزا  التمييمي العاام كيئة التدري  والجامعرات المصرىية 

 محا الدراسة ، وا عكاسات ذلي علي اإلرت ام ومستوي ادام كذص الجامعات.
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توصي   بيعة م ارو  الصرىاعات التمييمرة ومعردل حردوراا واسرباواا ومسرتوياتاا  -

عارام كيئرة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة والجامعرات المصرىية م  مميور ا

 الحكومية والخاصة 

تحديررد مسررتو  ا مررا  اإللتررزا  التمييمرري العاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة  -

 المعاو ة داخا الجامعات المصىية .

دراسة العواما والمتغيىات التي تارى في الع قة وي  اتصراالت ادارة الصرىاعات   -

 تمييمية ومستو  اإللتزا  التمييمي للمبحوري  .ال

لستكشررا  اإلسررتىاتيجيات اإلتصررالية الدارة الصررىاعات التمييميررة الترري توظ ارررا  -

االدارة الجامعيرررة وعيمرررة الدراسرررة ودوركرررا فرررى تعزيرررز االلترررزا  التمييمررري لررردي 

 المبحوري .

وي مسرراعدة متخررذي ال ررىار فرري الجامعررات المصررىية  علرري  يررادة وتعزيررز مسررت -

اإللتزا  التمييمي العاام كيئة التدري  ، وكي يرة اإلسرت ادة مر  اإلتصرال الرداخلي 

 في تح ي  ذلي.

محاولرة تطررويى  مروذر  يررىي يرىو  ورري  اإلتصراالت الماسسررية الداخليرة الخاصررة  -

وادارة الصىاعات التمييمية واإللتزا  التمييمي، واختبرار مردي لمكا يرة تطبي رت فري 

 ية.كافة الجامعات المصى

 االطار النظرى :

 3اسباب  شاة الصىا  التمييمى :

 اسباب نخصية :تتعل  وشخصية ال ىد وا  عاالتت ومىكزص الوظي ى . -

اسباب تمييمية :تتماا فى اخرت   االكردا  التمييميرة وتبايمارا ،التمراف  للحصرول  -

علررى المرروارد المحرردودة ،غمررود او عررد  وهررو  المسررئوليات والصرر حيات فررى 

لتمييمررى ،هررع  ا يمررة التمسرري  و الىقاوررة التمييميررة ،عررد  فعاليررة  يررا  الايكررا ا

 االتصال .

 4كما حدد الباحاو  ا وا  الصىا  فى :

 صىا  المامة وكو يىتب  ومحتو  واكدا  العما  -

 صىا  الع قات يىتب  والع قات وي  االفىاد -

 صىا  العملية  يىتب  وكي ية ل جا  العما. -

 5و  ا وا  الصىا  تبعا لمستوياتت كالتالى :اياا صم  الباحا
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  الصررىا  علررى مسررتو  ال ررىد :ويحرردث عمرردما يسررتوةب علررى اال ررىد اختيررار احررد

البرردا ا ال ررت اليسررتطيع تح ي اررا معررا ،او يختررار مرر  ورردا ا متعارهررة مررع اكدافررت او 

 توقعاتت او قيمت ومعت داتت لكمت مجبى على اختيار احد كذص البدا ا .

  االفىاد:يمشأ كذا الصىا  وي  ال ىد وغيىص م  االفرىاد داخرا المميمرة  الصىا  وي

،او وي  ال ىد ور يست  تيجة اخرت   نخصريتاا ومعت رداتاا واكردافاا ويراد  كرذا 

 الصىا  الى  تا ج سلبية اكماا عد  وةود رو  ال ىي  الواحد .

 واالقسرا   الصىا  وي  الجماعات:ا  المميمات تمجز اعمالاا مر  خر ل الجماعرات

واالدارات المختل ررة حيرر  تتميررز الع قررات ورري  كررذص الوحرردات المشرركلة للمميمررة 

والتررداخا والتع يررد ممررا يجعررا الصررىا  امررىا حتميررا .وكررذص الصررىاعات تختلرر  مرر  

حي  وسرا تاا وخطرورة  تا جارا .فارى ليسرت سرلبية والارىورة ا مرا قرد تكرو  لارا 

 م   ى  المميمة .  تا ج ايجاوية ا  كا ت والمستو  الم بول

 6عملية ادارة الصىاعات التمييمية :
 

 

   

 

 

 

 

 

وةودكرا او  ي صد وعملية ادارة الصىاعات التمييمية لي  مجىد حلاا ا مرا  الت ليرا مر 

الحد م  اراركا السلبية ،وكو ما يعمى ا ت يجب على المسئولي   والمميمرات المعاصرىة 

تغييى مميوركا لعملية ادارة الصىاعات التمييميرة ،ووهرع اسرتىاتيجية كليرة للمميمرة 

ت لا م  التأريىات السرلبية للصرىا  ،وتسرت يد مر  االوعراد البمرامة للصرىا  وتسراكا فرى 

التمييمى وفى  جا  المميمة . تتكو  عملية ادارة الصىا  مر  الخطروات عملية التعلا 

 او المىاحا التالية :

مىحلررة التشررخيص : اكررا مىحلررة مرر  مىاحررا ادارة الصررىا  كررى تعىيرر  الصررىا  -

،حي  يتىترب علرى التعىير  السرليا للمشركلة التردخا وصرورة فعالرة الدارتارا .فرى كرذص 

ىاعات والمميمرة ،واستكشرا   بيعرة الع قرة المىحلة م  الاىور  تحديرد عردد الصر

وررري  الصرررىاعات العا  يرررة والموهررروعية ،واالسرررتىاتيجيات الترررى تسرررتخد  مررر  قبرررا 

الىؤوسام والمىؤوسي  فى حا كذص الصىاعات.كما ا ت م  الاا  ةدا فى كرذص المىحلرة 

 التعى  على اسباب الصىاعات .

م  الساا تحديد ما اذا كا  كمراك  مىحلة التدخا :وعد التشخيص السليا للمشكلة يكو -

حاةة للتدخا و و  كذا التدخا الدارة الصرىا  .خاصرة فرى حالرة وةرود كرا كبيرى مر  

 التعلم

 والفاعلية

 التنظيمية:
 ال ىد
 الجماعة

 المميمة

 :التدخل
 الا افة
 ال يادة

 

 التشخيص:
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الصرررىاعات العا  يرررة وال ليرررا مررر  الصرررىاعات الموهررروعية.كماك اسرررلووي  للتررردخا 

:الترردخا مرر  مميررور العمليررة ويعمررى وتغييررى نرردة الصررىاعات واسررلوب التعامررا معاررا 

اول المديىو  تبعا لاذا المميور تح ي  التواف  وري  االسراليب المختل رة ،ومعمى اخى يح

الدارة الصررىا  ومواقرر  الصررىا  المختل ررة .امررا الترردخا مرر  المميررور البمررا ى فيعمررى 

وتحسري  مسررتو  ال اعليررة التمييميررة وتغييررى البمررام التمييمررى ،مرر  خرر ل محاولررة ادارة 

مميمرررة عررر  نررردة الصرررىا  فرررى الصرررىاعات عررر   ىيررر  تغييرررى مررردركات اعارررام ال

 المستويات االدارية المختل ة .

مىحلة الصىا  :الصىا  لت وعدي  ،البعد االول يتعل  وعد  االت اق حرول مارا  العمرا -

 والبعد االخى يتعل  واالخت فات الشخصية والعا  ية التى تاد  الى حدوث الصىا  .

ارة الصرررىاعات فرررى المميمرررات مىحلررة الرررتعلا وال اعلية:احرررد االكررردا  الى يسرررية الد-

المعاصىة كى تعزيز مسرتو  الرتعلا التمييمرى والرذ  يشرما اكتسراب المعىفرة ،تو يرع 

المعىفررة ،ت سرريى المعلومررات والح رراظ علررى الررذاكىة التمييميررة.و اذا كررا  تعلررا االفررىاد  

هىورة  االا ت اليماا ظىفا كافيا للرتعلا التمييمرى ولكر  الورد مر  تروافى وماموعمليرات 

 تمييمية لم ا ما تعلمت االفىاد الى الجماعة . 

 الدراسات السابقة :

مرر  خرر ل اال رر   علررى احرردث الدراسررات العالميررة والعىويررة ذات الصررلة وموهررو  

الدراسة توصلت الباحاة الى ا ت يمك  ت سيا كذص الدراسرات الرى رر ث محراور ر يسرية 

 لتالى: كامحاور الم  عدد  يت ى  مماا و على المحو التالى

 المحور االول : الدراسات التى تتناول اتصاالت ادارة الصراعات التنظيمية :

 يمك  ت سيا الدراسات فى كذا المحور الى اروع محاور فىعية على المحو التالى : 

المحور االول: الدراسات التى تتماول عملية ادارة الصىاعات التمييمية وشكا عا  مر  

 الرار المتىتبة علياا ،ومماا :حي  اسباواا ،مستوياتاا،ا

وارد  التوصرا الرى اليرت للتردخا 7حA.Rahim  2002الدراسة الميىيرة الترى اةىاكرا 

لحا الصىاعات التمييمية م  خ ل ر ث  ىق :محاولرة الح راظ علرى كرا معتردل مر  

الحررد مرر  –الصررىاعات فررى الماررا  غيررى الىوتيميررة علررى مختلرر  المسررتويات التمييميررة 

تمكرري  اعاررام المميمررة مرر   – ى علررى ةميررع المسررتويات التمييميررة الصررىا  العررا 

استخدا  االساليب المماسبة للتعامرا و اعليرة مرع الصرىاعات .وا تارى الباحر  الرى عردد 

مرر  التوصرريات ترردور حررول: ا ررت يجررب التعامررا مررع الصررىاعات واسرراليب مختل ررة مماررا 

 محاولة الت ليا مماا او تجاكلاا او االست ادة مماا .

وارد  التعرى  علرى اسرباب 8ح 2007لدراسة المسحية التى اةىاكا محمدعبد الكىيا  ا

 شاة الصىاعات التمييمية وذلي والتطبي  على عيمة م  ال يرادات االكاديميرة واالداريرة 
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وعدد م  الجامعات اليممية مرع االخرذ فرى االعتبرار المتغيرىات التاليرة  الجرم  ،الماكرا 

الخبىة ح.كش ت  ترا ج الدراسرة عر  ا  اقرو  العوامرا العلمى ،التخصص،عدد سموات 

الترى ادت الررى  شررأة الصرىاعات التمييميررة كررى عرد  رهررا المبحرروث عر  راتبررت وعرر  

الحوافز المادية والمعموية، اهافة الى غياب الميرا  العرادل للحروافز الرذ  يشرجع علرى 

ك رامة العراملي   تحسي  مستو  االدام ،والحاةة الى تمييا دورات تأكيلية لىفع مستو 

،ا  ىاد ال يادات وعملية اتخاذ ال ىارات ،ترد ى مسرتو  تشرجيع االوتكرار واالوردا  ،عرد  

وةرررود قواعرررد عادلرررة لت يررريا مسرررتو  االدام ،عرررد  ت برررا ال يرررادات للم رررد الموهررروعى 

 ،الوسا ة والمحسووية فى التعيمات االكاديمية واالدارية 

واد  توصري  ةوا رب  9ح2010بد هللا حمد  الدراسة  المسحية التى اةىاكا يوس  ع

الصىا  التمييمي وي  العاملي  م  حي   بيعرة الصرىاعات وارررار المتىتبرة عليارا و 

التعرى  علررى  بيعررة التصرورات لررد  سررا ى المسررتويات اإلداريرة عرر  كو اررا سررلبية ا  

مرة مر  ايجاوية، را التعى  على ا ما   الصىا  ا كاى نيوعا .وذلي والتطبي  علرى عي

العرراملي  فررى الخطررو  الجويررة السررودا ية والايئررة العامررة للطيررىا  المررد ي. توصررلت 

الدراسة للى عدة  تا ج اكماا : ا  الصىاعات التمييمية عمد مديىي الماسسرات تعرز  

 سرباب تمييميرة و نخصررية ممارا ا  الاياكرا التمييميررة ال تتسرا والوهرو  والدقررة وال 

ميات موحدة للوظا   فري المميمرات محرا الدراسرة . يوةد وص  وظي ي دقي  او تس

كما ا رت ال توةرد ةارة مىكزيرة واليرة مسرئولة عر  لدارة الصرىا  .و االكتمرا   محردود 

وررالمواحي التدريبيررة للعمصررى البشررىي وشررىكة الخطررو  السررودا ية ويممررا يوةررد معاررد 

ا  الشخصري للتدريب في الايئة العامة للطيىا  المد ي . واسرتخلص الباحر  ا  الصرى

ال يادي للى خ ت اإل تاةيرة ،وا  المردرام لرا يسرت يدوا مر  الصرىا  لعرد  فامارا لرت. 

-O M Hotepo, S Asokere,I A Abdulالدراسررة المسررحية التررى اةىاكررا 

Azeez,and S A Ajemunigbohun 2010 ح والتى ركزت على  تحديد االسرباب

ح 96التطبي  علرى عيمرة حجمارا  واالرار المتىتبرة علرى الصرىاعات التمييميرة وذلري ور

مرر  مررديى  المميمررات الميجيىيررة العاملررة فررى مجررال الم ررا البررى  والجررو  والتررامي . 

كشررر ت  ترررا ج الدراسرررة عررر  ا  محدوديرررة المررروارد كرررى السررربب الى يسرررى لحررردوث 

الصررىاعات .وا  كمررراك ارررارا سرررلبية واخرررى  ايجاويررة للصرررىاعات التمييميرررة ،اال ا  

الصررىاعات ترراد  الررى ا  يكررو  لاررا تررأريىا ايجاويررا علررى تشررجيع  االدارة الجيرردة لاررذص

   10االوتكار واالودا  والتعاو  وي  العاملي  .  

 Muhammad Nouman ,Imran Khanواهافت الدراسة المسحية التى اةىاكا 

and Faisal Khan 2011 واد  تحليرا  بيعرة الصرىاعات الترى تواةرت العراملي  -ح

ماررا كررذص الصررىاعات ،االسررتىاتيجيات التررى تسررتخد  فررى  والمميمررات ،اسررباب  شرروم

ح مميمات تشرما ومروك ومميمرات غيرى حكوميرة 9اداراتاا ،وذلي والتطبي  على عدد  

ا  الصررىاعات تمشررأ غالبررا فررى المميمررات محررا الدراسررة ورري   -وماسسررات تعليميررة 

خرت   االفىاد ويكو  لارا  راوع وظي رى غالبرا وسربب   رص المعلومرات ،سروم ال ارا ،ا
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االرام ،التمييررز او عررد  المسرراواة ورري  االفررىاد .حاولررت ادارة المميمررات محررا الدراسررة 

حررا كررذص الصررىاعات واكاررى االسررتىاتيجيات التررى تررا اسررتخدماا لاررذا الغررىد كا ررت 

  11استىاتيجية التعاو  ،التكي  ،التجمب.  

وارد  التعرى  12ح 2013الدراسة الوص ية التحليلية التى اةىتاا ليما داود محمرد  رت  

على االسباب التى تاد  الى  شأة الصىاعات التمييمية وماكية المخا ى الماتجة عمارا 

ح م ىدة م  العاملي  فى عيمرة مر  المستشر يات 358وذلي والتطبي  على عيمة حجماا  

الحكوميررة فررى قطررا  غررزة .كشرر ت  تررا ج الدراسررة عرر  ا  كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات 

السررباب التاليررة  عررد  وهررو  الرردور الرروظي ى ، رردرة المرروارد داللررة احصررا ية ورري  ا

التمييميرة ،عرد  تمرو  االتصرراالت ،عجرز  يرا الحرروافز والمكافرأت ،هرع  السياسررات 

التمييميررة ح وحرردوث الصررىاعات التمييميررة .وا  المسررئولي  وال طررا  الصررحى غيررى 

 اداة ومام. مدركي  الكمية الصىاعات التمييمية حي  ا اا قد تعتبى معول كد  ال

 ح2015الطراكى احمرد محمرد   الدراسة المسحية التى اةىاكا ةميلة صال  اوكى فطرى ،
واد  التعى  على مجاالت ومسرتويات الصرىا  التمييمري واكرا ا واعرت ومىاحلرت  13

ومصادرص و اكا العواما المارىة علرى  شرأتت ،وذلري مر  خر ل المسر  الشراما لجميرع  

  اإلداريررري  ، رؤسرررام اقسرررا  ، ا برررام ، التعليمررري  العررراملي  فررري مستشررر ى الخى رررو 

ممىهي ، عمالح.كش ت  تا ج الدراسة ع  وةود عردد مر  المانرىات الدالرة علرى ا  

كماك صىا  تمييمي وي  العاملي  في مستش ى الخى و  التعليمي ومختلر  مسرتوياتاا 

ا  مسررتو   .الخبررىةح –الماكررا العلمرري  –العمررى –وف ررا  للعوامررا الديمغىافيررة  الجررم  

الصررىا  التمييمرري ورري  العرراملي  فرري مستشرر ى الخى ررو  التعليمرري مىت ررع . وا  اكاررى 

ا وا  الصىاعات التمييمية ا تشارا وي  العراملي  فري مستشر ى الخى رو  كرو الصرىا  

ورري  الجماعررات واإلدارة . كمررا اظاررىت المتررا ج ا  كمرراك ت رراوت فررى الررىا  ورري  افررىاد 

لاا تأريى علرى  شروم الصرىا  التمييمري وكرى مىتبرا تما ليرا:  العيمة حول العواما التي

عرررد  التسررراوي فررري فرررىص التىقيرررة ، مرررم  وعرررت المررروظ ي  سرررلطات اوسرررع مررر  

غيىكا،وعد  استخدا  اس  علمية لتو يرع المروارد وري  اإلدارات ، ت اريا لدارة دو  

، عررد  اخرى  فرري تو يرع المرروارد ،عرد  العدالررة فري تو يررع السرلطات ورري  المىؤوسري  

العدالررة فررري التعامررا مرررع المىؤوسرري  ، الترررداخا فرري االختصاصرررات ، عررد  وهرررو  

  المسئوليات ، وعد  م  مة العما مع ال درات والتخصص .

 Bernard Oladosu Omisore and Ashimiالدراسرة الميىيرة الترى اةىاكرا 

Rashidat Abiodun  2015واررد  اسررتعىاد اسررباب واالرررار المتىتبررة علررى  14ح

صىاعات التمييمية واالساليب المستخدمة فرى ادارتارا. اوهر  الباحارا  ا  مصرطل  ال

الصىا  التمييمى مالت ماا غيىص م  المصطلحات اليوةرد اةمرا  وري  البراحاي  حرول 

معماص واالسباب المادية الى حدورت وافاا السبا لع ةت ،فالصىا  كو ةرزم اليتجرزا 

 م رى ممرت .والمسربة للمميمرات فرأ  الصرىاعات م  حياة االفىاد والمميمات والردول وال

تمشررأ  تيجررة للممافسررة و مرر  ال يررادة التمييميررة و رردرة المرروارد المتاحررة .وا  الصررىا  
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التمييمررى اذا لررا يررتا ادارتررت وشرركا ةيررد وفررى الوقررت المماسررب فررأ  ذلرري قررد يرراد  الررى 

ت ذات اررارا ا خ اد مستو  ا تاةية المميمة .اال ا  ةميع الصىاعات التمييميرة ليسر

سررلبية فبعارراا ةيررد ولررت ارررارا ايجاويررة اذاتررا اكتشررا  اسررباوت مبكررىا و احسرر  ادارتررت 

.وخلصت الدراسة الى ا  الت اود  وري  ا رىا  الصرىا  مر  افارا االسرتىاتيجيات 

االتصالية التى يمك  استخداماا فى ادارة الصىاعات التمييميرة . وفرى الم اورا اوصرى 

اسررلوب التاديرد او ال روة فررى ادارة وحرا الصرىاعات التمييميررة الباحارا  وعرد  اسرتخدا  

 ال  استخداماما الياد  الى  تا ج ايجاوية . 

المحرررور الارررا ى : الدراسرررات الترررى تتمررراول الع قرررة وررري  وعرررت المتغيرررىات التمييميرررة 

 على الصىاعات التمييمية،ومماا: المتىتبةواالتصالية وكذص االسباب  واالرار 

ح 2008ية الترى اةىاكررا محررى الردي  قطررب ونراكى ةررار هللا الخشررالى  الدراسرة المسررح

  والمتمالة فى المعياريرة ،الوهرو  ، خصائص المعرفة التنظيميةالختبار الع قة وي  

التع يد ح واسباب الصىا  وي  افىاد الجماعة  والمتمالة فى الصىا  حول  بيعة مارا  

الصرررىا  وسررربب  بيعرررة العمليرررات العمرررا ،الصرررىا  وسررربب الع قرررات وررري  االفرررىاد ،

ح مر  العراملي  فرى 228التمييميةح. وذلي والتطبي  على عيمة عشوا ية وسيطة حجماا  

ح نررىكة مرر  الشررىكات االرد يررة العاملررة فررى 19ةميررع المسررتويات االداريررة فررى عرردد  

الررى مجموعررة مرر  المتررا ج مرر  مجررال تصررميع الممتجررات الغذا يررة. توصررلت الدراسررة 

مراك ع قرة ذات داللرة احصرا ية وري  خصرا ص ادارة المعىفرة والصرىا  : ا  كاوى كا

حرول  بيعرة مارا  العمرا وري  افرىاد الجماعرة ،وكمراك ع قرة ذات داللرة احصرا ية وري  

خصا ص ادارة المعىفة والصىا  وسبب الع قات وري  افرىاد الجماعرة ،وكمراك ع قرة 

التع يد والصىا  حرول  بيعرة ذات داللة احصا ية وي  خصا ص ادارة المعىفة ما عدا 

 15العمليات التمييمية وي  افىاد الجماعة .

ترأريى  16ح2011فى حي  اختبىت الدراسة المسرحية الترى اةىكرا حسر  علرى الزعبرى  

علرى اسررتاارة اسرباب  شرراة الصرىا   التمييمررى . حردد الباحرر   نمط  القيطادة التحويليططة

د وعررد  وهررو  الصرر حيات اروررع اسررباب للصررىا  التمييمررى وكررى محدوديررة المرروار

وعد  وهو  المسرئوليات وتعرارد االكردا .  ب رت الدراسرة علرى عيمرة مكو رة مر  

 ح م ررىدة مرر  االكرراديمي  العرراملي  واالقسررا  العلميررة فررى ةامعررة العلررو  التطبي يررة .76 

توصررلت الدراسررة الررى المتررا ج التاليررة: وةررود تررأريى ذو داللررة احصررا ية الوعرراد ال يررادة 

فررى الحررد مرر  الصررىا  التمييمررى ،ا  اكاررى االسررباب الماديررة الررى حرردوث  التحويليررة

الصىا  التمييمى كى محدودية الموارد. ا  الدفع وااللاا  كاحد اوعاد ال يرادة التحويليرة 

كا  المارى الوحيد فى ةميرع االسرباب الترى تراد  الرى الصرىا  التمييمرى .كمرا قردمت 

يررا  ادارة الجامعررة وتعزيررز الا ررة ورري  الدراسررة وعررت التوصرريات مرر  اكماررا هررىورة ق

ال يرادات واعارام كيئررة التردري  مر  اةررا تعزيرز دور ال يرادة التحويليررة فرى الحرد مرر  

الصررىا  التمييمررى، واعررادة الميررى فررى السياسررات التررى ترراد  الررى محدوديررة المرروارد 

 كو اا م  اكاى االسباب التى تاد  الى حدوث الصىا  التمييمى .   
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حواررد  ال ررام الارروم علررى اسررباب 2014التررى اةىاكررا  رفرراو  امررال   دراسررة الحالررة

الصررررىا  ورررري  العرررراملي  فررررى المميمررررات ،وتحليررررا الع قررررة ورررري  اسررررباب الصررررىا  

التمييمى والمتمالررة فررى :عررد  انررىاك الررى ي  لمىؤوسرريت فررى عمليررة اتخرراذ ال ررىارات 

لررب علررى ،هررع  الع قررة ورري  الررى ي  والمررىؤوس ،عررد  مىو ررة االتصرراالت ،ا  يغ

االتصرراالت الطرراوع الىسررمى ،ال ررىوق الوظي يررة وسرربب االقدميررة او الماكررا العلمررى او 

وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة مر  العراملي   ومستوى الرضا الطوييفى للعطاملينالجم  ح 

فررى ماسسررة الكواوررا وسرركىة وررالجزا ى .كشرر ت  تررا ج الدراسررة عرر  ا  عررد  مشرراركة 

الختيارغيى العادل الفىاد لي  لدياا الك رامة لتحمرا العاملي  فى عملية صمع ال ىار،و ا

ا  مسئولية ،وعد  الشرعور والىاحرة وحىيرة التصرى  ارمرام ادام المارا  المسرمدة الرياا 

وسرربب  بيعررة االنررىا  و ىي ررة تطبيرر  قواعررد العمررا ،وعررد  التواصررا الجيررد مررع 

 ىيرر   المررديىي ،وا  وعررت المعلومررات ذات الصررلة والعمررا يررتا الحصررول علياررا عرر 

نرربكات االتصررال غيررى الىسررمية كررا ذلرري يررارى سررلبا علررى نررعوركا وعررد  اال تمررام 

ويلجررررأ المىؤوسررررو  الررررى  للماسسررررة و كررررذا يخلرررر  ةرررروا مرررر  التوتىوعررررد  الىهررررا.

التغيب، ادعام المرىد كرىد فعرا لربعت السرلوكيات الترى ال تعجرباا مر   ،تأخيىالعما

 17رؤسا اا مما يخل  حالة م  الصىا . 

الطراكى احمرد محمرد  مسحية التى اةىاكا كرا مر  ةميلرة صرال  اوكرى فطرى ،الدراسة ال

ومسططتوى الرضططا واررد  اختبررار  بيعررة الع قررة ورري  الصررىا  التمييمرري  18 ح2015 

، وذلرري مرر  خرر ل المسرر  الشرراما لجميررع  العرراملي  فرري مستشرر ى  الططوييفي للعططاملين

اظارىت  ممىهري ، عمرالح.  اإلداريي  ، رؤسام اقسا  ، ا بام ،، الخى و  التعليمي 

 تا ج الدراسة ا  المستو  العا  للىها الوظي ي لرد  العراملي  فري مستشر ى الخى رو  

،وكماك تأريى للصىاعات التمييمية على تح ي  الىها الروظي ي  التعليمي ممخ ت ةدا

للعراملي ،ومعمى ل  كلمررا  ادت درةرة الصررىا  ورري  العراملي  كلمررا اد   ذلري للررى عررد  

 للعاملي  في المستش ى . رها وظي ي

 Nasser S.AL Kahtani and Zafrulكمرا روطرت دراسرة الحالرة الترى اةىاكرا  

Allam 2015 و المنططاا االتصططالى بالمنظمططة ح ورري  الصررىا  حررول االدوار الوظي يررة 

حم رىدة مر  العرراملي  فرى االدارات المختل ررة 368. ب رت الدراسرة علررى عيمرة حجماررا  

لعزيز والمملكة العىوية السعودية .كش ت  تا ج الدراسرة عر  ا  وجامعة سلما  و  عبد ا

وةررود ع قررة ايجاويررة ورري  كافررة ميرراكى الممررال االتصررالى الرردفاعى والررداعا والصررىا  

حول االدوار الوظي ية. وا  اوى  اسباب حردوث الصرىا  حرول االدوار الوظي يرة كرى 

اعرد العمرا ،وعرد  تروافى عد  تروافى قرو  عاملرة كافيرة الدام العمرا ،وعرد  وهرو  قو

المرروارد الماليررة الكافيرررة ،وعررد  مىاعرراة مشررراعى وافكررار وارام المىؤوسي ،وهرررع  

مسرررتو  دعرررا الىؤوسرررام للمىؤوسررري  والت ررراع ت االةتماعيرررة ويرررماا  ،وعرررد  ت رررديا 

معلومات واهحة ع  االسرتىاتيجية التمييمية.كمااوهرحت  ترا ج الدراسرة ا  مر  اكرا 

  شأة الصىا  حول االدوار الوظي ية ارت ا  معدالت ترىك العمرا، المتا ج المتىتبة على
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ا خ اد مستو  ادام العاملي  كما وكي ا ،ا خ اد مسرتو  الىهرا الروظي ى وااللترزا  

  19التمييمى. 

المحور الاال : الدراسات التى تتماول دور االتصاالت الماسسية فرى ا ارعمليرة ادارة 

 الصىاعات التمييمية ومماا:

واد  التعرى   20ح2003سة المسحية التى اةىاكا محمد الىقاد ،عبد الكىيا سالا الدرا

على  بيعة الصىاعات التمييميرة واسرباواا وحردتاا و ا سراليب االتصرالية المسرتخدمة 

للتعاما معاا وفاعلية كذص ا ساليب واررار المتىتبة عليارا، وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة 

  العاملي  فى المستويات اإلدارية المختل رة فري عردد ح م ىدة  م270عشوا ية حجماا  

ح مستشررر ى عرررا  وخررراص فررري ا رد .وقرررد توصرررلت الدراسرررة للرررى ا  مرررديىو 18 

مستش يات ال طاعي  في ا رد  يستخدمو  كرا االسراليب االتصرالية إلدارة الصرىا    

ت ذات التعرراو  ، الحررا الوسرر  ، التجمررب ، التمررا ل ، التمرراف  ح . وا  كمرراك اخت فررا

داللررة لحصررا ية فرري فاعليررة اسرراليب لدارة الصررىا  التمييمرري مرر  قبررا المررديىي  فرري 

المستشرر يات . وا  كررا  ال يوةررد ارررى للخبررىة علررى اسرراليب لدارة الصررىا  التمييمرري 

،ويمما يوةد اررى لكرا مر  العمرى والماكرا العلمري وعردد العراملي  . كمرا اظارىت  ترا ج 

مستو   الىهرا الروظي ي للعراملي   و فاعليرة اسرلوب الدراسة وةود ع قة  ىدية وي  

 ادارة الصىا  التمييمي و ا  كا ت كذص الع قة هعي ة.

واد  التعى  على 21ح2006الدراسة المسحية التى اةىاكا  ارق و  موسى العتيبى  

اسرراليب التعامررا مررع الصررىاعات التمييميررة ومسررتوياتاا واسررباواا وررالتطبي  علررى عيمررة 

م رىدة مر  الاربا  العراملي  فرى المديىيرة العامرة للجروا ات فرى مديمرة  ح197حجماا  

الىيرراد .كشرر ت  تررا ج الدراسررة ا  مسررتو  الصررىا  التمييمررى فررى المديىيررة العامررة 

للجرروا ات متوسرر  وشرركا عررا  .وا  اكررا اسررباب الصررىا  التمييمررى مرر  وةاررة  يررى 

ليررا كررى :محدوديررة هرربا  الجرروا ات المديىيررة العامررة للجرروا ات وحسررب تىتيباررا تما 

الموارد ،عد  تحديد الص حيات ،عد  تحديرد المسرئوليات ،تعرارد االكردا .وا  اكرا 

اسرراليب التعامررا مررع الصررىاعات التمييميررة مىتبررة تما ليررا كررى :اسررتىاتيجية التعرراو  

،واستىاتيجية التجمب ،استىاتيجية التماف .كما ا رت التوةرد فرىوق ذات داللرة احصرا ية 

و  الصررىا  ،اسررباب الصررىا  التمييمررى ،واسرراليب التعامررا مررع فررى متوسررطات مسررت

الصررىا  ورري  هرربا  المديىيررة العامررة للجرروا ات علررى اسرراس المتغيررىات الشخصررية 

 والوظي ية  الىتبة العسكىية ،العمى ،الماكا العلمى ح.

وارد   22ح2008الدراسة الوصر ية التحليليرة الترى اةىاكرا فرو   عبرد الرىحم  حامرد  

الية الخمسررة الدارة الصررىا  وكررا مررد  تطبيرر  االسررتىاتيجيات االتصررالتعررى  علررى 

ال وة والسيطىة ، التعاو  ، التجمب ، التما ل ح مر  قبرا االدارة العليرا والمميمرات مر   

ح مرر  475اةررا حررا الصررىا  . ب ررت الدراسررة علررى عيمررة عشرروا ية  ب يررة حجماررا  

ام وا بررام اسررما  وصرريادلة العرراملي  وررو ارة الصررحة ال لسررطيمية و طررا  غررزة مرر  ا برر
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وتمىيت وفميي  ماميي  واداريي  .كش ت  تا ج الدراسرة عر  مرا يلرى :تسرتخد  االدارة 

ارورع اسررتىاتيجيات اتصرالية ف رر  فرى التعامررا مرع الصررىا  وكرى مىتبررة تما ليرا  ال رروة 

والسرريطىة ، التسرروية ، التجمررب ، التمررا ل ح،ولكرر  ومسررب ممخ اررة امررا االسررتىاتيجية 

 فلا يتعى  علياا افىاد العيمة . –التعاو   – الخامسة

ح  Kenan Spaho 2013وكرو مرا اختل رت معرت  ترا ج الدراسرة الميىيرة الترى اةىاكرا 

والتررى تتمرراول اكميررة االتصرراالت التمييميررة فررى ادارة الصررىاعات .عرر   ىيرر  تحليررا 

ملررة.  بيعررة االتصرراالت التمييميررة واعتباركررا مانررىا السررلوب ادارة الصررىاعات المحت

كمرا انرارت الدراسررة الرى مسرئولية المررديىي  فرى كرا المسررتويات االداريرة عرر  االدارة 

الجيرردة ل تصرراالت والصررىاعات التمييميررة .فالصررىاعات يجررب ا  يررتا حلاررا مرر  قبررا 

مديى  االقسا  او االدارات وم  غيى المماسب تىك عملية ادارة الصىا  الدارة العليرا 

يىو  فى المسرتويات االداريرة الوسرطى والتشرغيلية علرى ال  ذلي يعك  عد  قدرة المد

التعامرررا مرررع الصرررىاعات ورررا وحترررى مرررع العررراملي  .واهرررا  ا  ادارة الصرررىاعات 

التمييميرة مر  قبرا االدارة العليرا يرارى سرلبا علرى ال اعليرة التمييميرة حير  ا  العارام 

 23االدارة العليا ماا  اخى  اكاى اكمية والمميمات.

 Osibanjo Omotayo Adewale andة الترررررى اةىاكرررررا  الدراسرررررة المسرررررحي 

Kehinde Oladele Joseph  2013 واد  اختبار دور االتصراالت ال عالرة فرى 24ح

ادارة الصىاعات التمييمية ،وتأريى الماارات االتصالية لمسئولى المروارد البشرىية فرى 

مرر   ح2ادارة كررذص الصررىاعات ،وذلرري وررالتطبي  علررى عيمررة مرر  العرراملي  فررى عرردد  

المميمات متعددة الجمسية فى الةوس وميجيىيا.كش ت  تا ج الدراسرة عر  ا  االتصرال 

ال عرال يلعرب دورا اساسريا فرى الت ليررا مر  معردل الصرىاعات المانرئة والمميمررات ،وا  

الماررارات االتصررالية للمسررئولي  عرر  ادارة كررذص الصررىاعات تررارى وشرركا واهرر  علررى 

حت المتررا ج ا  المميمررات اصرربحت فررى امرر  عمليررة ادارة كررذص الصررىاعات.كما اوهرر

الحاةة الى االتصال والعاملي  م  اةا التعىي  الدقي  واكردافاا ،حير  ا  ذلري يسراكا 

فى التطبي  ال على لىؤيتاا .لذلي يجب ا  تسعى المميمات ال الرة الحرواةز االتصرالية 

ليارا تشرجيع التى تحد م  اقامرة ع قرات قويرة وري  الىوؤسرام والمىوؤسري  ، كمرا ا  ع

االتصرراالت الصرراعدة التررى تم ررا ردود افعررال االفررىاد علررى الىسررا ا االتصررالية التررى 

 ت دماا ادارة المميمات .

 ح2015الطراكى احمرد محمرد   الدراسة المسحية التى اةىاكا ةميلة صال  اوكى فطرى ،
 واد  التعى  علرى االسرتىاتجيات االتصرالية المسرتخدمة مر  قبرا المرديىي  إلدارة 25

الصررىا ،وذلي مرر  خرر ل المسرر  الشرراما لجميررع  العرراملي  فرري مستشرر ى الخى ررو  

  اإلداريررري  ، رؤسرررام اقسرررا  ، ا برررام ،، ممىهررري ، عمالح.كشررر ت  ترررا ج التعليمررري 

الدراسة ع  ا  ادارة المستش ى تىكز على استخدا  اسلووي  م  خم  اساليب ودرةرة 

    فى ادارة الصىاعات.كبيىة وكما اسلوب التاد ة ويليت اسلوب التوفي
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المحرررور الىاورررع: الدراسرررات الترررى تتمررراول الع قرررة وررري  وعرررت المتغيرررىات التمييميرررة 

واالتصالية والشخصرية  واالسرتىاتيجيات االتصرالية المسرتخدمة فرى ادارة الصرىاعات 

 التمييمية ،ومماا:

اكرا واد   التعى  علرى 26ح 2006الدراسة المسحية التى اةىاكا عبد الملي العمىي  

اسباب الصىاعات التمييمية لمواةاتاا والتعرى  علرى مرد  االخرت   وري  ا سراليب 

االتصررررالية فرررري لدارة الصررررىاعات التمييميررررة  وتحديررررد ا سررررلوب المماسررررب إلدارة 

للعراملي  ، وذلري  الرضا الوييفيالصىاعات ، و ارى الصىا  التمييمي على مستو   

م ررىدة مرر  المعلمري  العرراملي  فررى عمررو   ح236ورالتطبي  علررى عيمررة عشروا ية حجماررا 

ح مكترب. وتوصرلت الدراسرة للرى 22مكاتب التىوية والتعليا فرى الريم  والبرالد عرددكا  

ل  سياسة الدمج والتوحيد التى  ب رت علرى الماسسرات التعليميرة فري الريم  تعتبرى احرد 

علرى  العواما المسرببة للصرىا  التمييمري وري  العراملي  وعرد  رهراكا الروظي ي خوفرا

مصررالحاا ومسررت بلاا الرروظي ي . و ال توةررد فررىوق ذات داللررة لحصررا ية فرري مسررتو  

درةة الىها الوظي ي وي  المسرتويات اإلداريرة المتموعرة، وال توةرد فرىوق ذات داللرة 

لحصررا ية فرري مسررتو  رهررا العرراملي  عرر  اسرراليب لدارة الصررىا  ،وا  اسرراليب لدارة 

لتعليا تىهى كايىا مر  العراملي  . وتوةرد ع قرة الصىا  المتبعة في مكاتب التىوية وا

ارتبا يررت عكسررية ورري  اسررتخدا  اسررلوب التجمررب فرري لدارة الصررىا  و مسررتو  الىهررا 

الوظي ي للمعلمري . كمرا توةرد ع قرة ارتبا يرة عكسرية وري  اسرتخدا  اسرلوب ال روة فرى 

 ادارة الصىا  ومستو  الىها الوظي ي للعاملي  .

ح واررد  2008ةىاكررا احمررد ورر  محمررد ورر  ماررد  الخالررد   الدراسررة المسررحية التررى ا

 ومسططتوى الططروم المعنويططةالتعررى  علررى الع قررة ورري  اسررتىاتيجيات ادارة الصررىا  

ح م ررىدة مرر  معلمررى 300للعرراملي  والمميمررات وذلرري وررالتطبي  علررى عيمررة حجماررا  

ةميرع  المدارس الاا ويرة ومديمرة مكرة المكىمرة .كشر ت  ترا ج الدراسرة عر  مرا يلرى : ا 

استىاتيجيات لدارة الصىا  التمييمى يتا استخداماا ودرةات مت اوترة مر  وةارة  يرى 

المعلمرري .وا  كا ررت اسررتىاتيجية التعرراو  كررى اكاررى االسررتىاتيجيات اسررتخداما مرر  قبررا 

مررديىي المرردارس الاا ويررة ومديمررة مكررة المكىمررة.كما اوهررحت المتررا ج ا  ةميررع اوعرراد 

عررالي لررد  معلمرري المرردارس الاا ويررة ومديمررة مكررة  الررىو  المعمويررة ةررامت ومسررتو 

المكىمررة حيرر  ةررام وعررد الع قررات اإل سررا ية ، ووعررد رهررا العرراملي  عرر  العمررا فرري 

المىتبتي  ا ولى والاا ية ودرةة عالية ةردا . ايارا كشر ت  ترا ج الدراسرة عر  ا  كمراك 

ت لدارة الصررىا  كاحررد اسررتىاتيجيا-ع قررة ارتبا يررت ايجاويررة ورري  اسررتىاتيجية التعرراو  

المستخدمة م  قبا مديىي المدارس الاا وية ووي  مسرتو  الرىو  المعمويرة –التمييمي 

للمعلمرري  مرر  وةاررة  يررىكا وا  كمرراك فررىوق ذات داللررة لحصررا ية ورري  متوسررطات 

استجاوات افرىاد عيمرة الدراسرة حرول اسرتىاتيجية التعراو  وف را  لمتغيرى الماكرا العلمري 

 27لعلمي دراسات عليا ووكالوريوس .لصال  الذي  ماكلاا ا
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ح فررىو  فررى دراسررتت ورري  اسررتىاتيجيات ادارة 2008امررا فررو   عبررد الررىحم  حامررد  

ومسطتويات التوطوير الصىا  الخمسة  ال وة والسيطىة ، التعاو  ، التجمب ، التما ل ح 

الرررا ث  االفىاد،ةماعرررات العمرررا ،التميرررياح. اوهرررحت  ترررا ج الدراسرررة ا   التنظيمطططى

تيجية التعراو  ورىغا كو ارا ال تسرتخد  كايرىا فرى ادارة الصرىاعات التمييميرة اال استىا

ا اا م  اكاى االستىاتيجيات فاعلية وايجاوية فى تأريىكا علرى التطرويى التمييمرى . كمرا 

اوهرررحت  ترررا ج الدراسرررة ا  التطرررويى التمييمرررى علرررى مسرررتو  االفرررىاد والجماعرررات 

دا وم محررت غيررى واهرحة للعرراملي  .اوصررى والتميريا مامررا و سربة تطبي ررت هررعي ة ةر

الباحرر  وزيررادة التوعيررة واكميررة الصررىا  التمييمررى ،واسررتخدا  االسررتىاتيجية اال سررب 

 28للتعاما مع الصىا  والتى ودوركا تعز  التطويى التمييمى.

 Mahmood Ghorbani and Nazaninكما روطت الدراسة المسحية التى اةىاكا 

Homaye Razavi 2011  والترى ترا تصرمي اا تبعرا – انماط الثقافات التنظيميطةح وي

الررى اروعررة ا مررا  ر افيررة كررى الا افررة الاىميررة ،ر افررة  Quinn and Garethلممرروذر 

واالسرتىاتيجيات االتصرالية الدارة الصرىاعات  –السوق ،ر افة الجماعة ،الا افة المى ة 

العرراملي  والمرردارس حمرر  170التمييميررة وذلرري وررالتطبي  علررى عيمررة عشرروا ية حجماررا  

.كشرر ت  تررا ج  2011-2010الاا ويررة فررى العاصررمة االيىا يررة خرر ل العررا  الدراسررى 

الدراسررررة عرررر  وةررررود ع قررررة ذات داللررررة احصررررا ية ورررري   مرررر  الا افررررة التمييميررررة  

 29واالستىاتيجيات االتصالية المستخدمة فى ادارة الصىا .  

 Qi Wang  ,EdwardL.Fink,and Deborahاما الدراسة المسحية التى اةىاكا 

A. Cai 2012السطبا  الصطراعات التنظيميطةف د اختبىت  موذةا  يىيا م تىحا  30ح 

واعتباركررا محررددات كامرررة لررمم  االسرررتىاتيجية االتصررالية المسرررتخدمة فررى ادارة كرررذص 

الصررىاعات سررروام كا ررت احرررد اسرررتىاتيجيات التجمررب  والترررى صررم اا البررراحاو  الرررى  

استىاتيجية السيطىة السلبية ،اسرتىاتيجية التيراكى ،اسرتىاتيجية استىاتيجية اال سحاب ،

الخررىور ،اسررتىاتيجية االلت ررا  ،اسررتىاتيجية االستسرر   حاو احررد اسررتىاتيجيات عررد  

التجمرررب  الترررى صرررم اا البررراحاو  الرررى اسرررتىاتيجية السررريطىة ،اسرررتىاتيجية التكيررر  

احاو  اسرباب الصرىاعات ،اسرتىاتيجية التكامرا ،اسرتىاتيجية التسرويةح. كمرا صرم  البر

التمييمية الى :اسباب عدا ية ،اسباب داعمة ،اسباب وظي ية ،اسباب تح   مم عة عامرة 

ح  الرب مر  اال راث والرذكور الرذي  تترىاو  358. ب ت الدراسرة علرى عيمرة حجمارا  

سرررمة مررر  دارسرررى االعررر   فرررى احرررد ةامعرررات امىيكرررا  25-17اعمررراركا مرررا وررري  

راسة ع  وةود ع قة ارتبا يرة سرلبية قويرة وري  تزايرد اكميرة الجمووية.كش ت  تا ج الد

االسررباب العدا يررة للصررىاعات التمييميررة وتزايررد اكميررة االكرردا  الداعمررة للصررىاعات 

التمييمية . ومع تزايرد اكميرة االكردا  الوظي يرة للصرىاعات التمييميرة تىت رع احتماليرة 

وااللت رررا   واسرررتىاتيجية  اسررتخدا  كرررا مررر  اسرررتىاتيجية السرريطىة السرررلبية والخرررىور

السيطىة ،وترمخ ت احتماليرة اسرتخدا  اسرتىاتيجية التكير  والتكامرا والتسروية .  ومرع 

تزايررد اكميررة اسررباب الصررىاعات التمييميررة التررى تح رر  المم عررة العامررة تىت ررع احتماليررة 
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استخدا  كا م  استىاتيجية االلت ا  والتكاما وتمخ ت احتماليرة اسرتخدا  اسرتىاتيجية 

ال سررحاب.  التوةررد ع قررة ذات داللررة احصررا ية ورري  اسررباب الصررىاعات التمييميررة ا

المتموعررة واسررتخدا  كررا مرر  اسررتىاتيجيتى االستسرر   والتيرراكى فررى ادارة الصررىاعات 

 التمييمية. 

 Carlos Montes, Dámaso Rodríguez,andالدراسة التجىيبيرة  الترى اةىاكرا 

Gonzalo Serrano  2012العوامرا المرارىة علرى سرلوك االفرىاد  وارد  تحديرد 31ح

فى موقر  الصرىا  التمييمرى .حير  ا  غالبيرة الدراسرات السراو ة فرى كرذا المجرال قرد 

افتىهرت ا  تعامررا ال رىد مررع مواقر  الصررىا  الترى يواةاررت مرا كررى اال عمليرة ع ليررة 

. ب رت الدراسرة علرى  المتغيرات العاطفية المرتبوة بموقط  الصطراع متجاكلي  وذلي 

وعررد  Santiago de Compostelaح م رىدة مر   ر ب ةامعررة 358ة حجمارا  عيمر

ت سرريماا الررى اروعررة مجموعررات ومررام علررى مررواق اا العا  يررة ال عليررة  مجموعررة تياررى 

مشرراعى الحررز  ،مجموعررة تياررى مشرراعى الدكشررة ،مجموعررة تياررى مشرراعى السررعادة 

ري  فرى ،مجموعة غيرى  شرطة ح ،ترا عرىد مواقر  صرىاعات م تىهرة علرى المبحرو

المجموعات االروعة و لب مماا تحديرد اسرلوب تعراملاا مرع الموقر  .اوهرحت  ترا ج 

الدراسرة ا  المبحرروري  الررذي  يياررىو  مسررتو  مىت ررع مرر  السررعادة ي اررلو  اسررتخدا  

استىاتيجية التكاما او استىاتيجية التسوية فرى ادارة الصرىاعات .امرا المبحروري  الرذي  

  في ارلو  اسرتخدا  اسرتىاتيجية السريطىة فرى ادارة يياىو  مستو  مىت ع م  الحرز

الصرىاعات . كمرا ا  المبحروري  الرذي  يياررىو  مسرتو  مىت رع مر  الدكشرة ي اررلو  

اسرررتخدا  اسرررتىاتيجية التكامرررا اواسرررتىاتيجية السررريطىة فرررى ادارة الصرررىاعات .امرررا 

المجموعررة االخيررىة مرر  المبحرروري  وكررى المجموعررة غيررى المشررطة في اررا اعاررا اا 

 ستخدا  استىاتيجية التجمب او استىاتيجية االلتزا  فى ادارة الصىاعات .ا

 Shahrina Md Nordin, Subarnaوحردياا ركرزت دراسرة الحالرة الترى اةىاكرا 

Sivapalan, Ena 32Bhattacharyya, Hezlina Hashim Wan Fatimah 

Wan Ahmad and Azrai Abdullah 2014 ح علرى الع قرة وري  االسرتىاتيجيات

 المنطاا االتصطالى بالمنظمطاتاالتصالية التى تستخد  فى ادارة الصىاعات التمييمية و 

،وذلي والتطبي  على احد نىكات  البتىول الماليزيرة واعتباركرا تمارا ويئرة عمرا عاليرة 

الخطورة قد تاد  ايت اخطام اتصالية واا الى حوادث خطيىةحير  ترا اةرىام م راو ت 

والشرررىكة فرررى كافرررة المسرررتويات االداريرررة حجمارررا  متعم رررة مرررع عيمرررة مررر  العررراملي 

حم ىدة  .كش ت  تا ج الدراسة ع  ا ت فى ظا الممال االتصالى الردفاعى اليكرو  125 

لد  العاملي  والمميمة الىغبة فى التواصا مع االخىي  لم ا احتياةاتاا ويكو روا اكارى 

يرة لردياا .فرى حري  حذرا فى التعبيى ع  ارا ارا واالهرافة الرى ا خ راد مسرتو  الدافع

ا ررت فررى ظررا الممررال االتصررالى الررداعا يررتا تشررجيع المشرراركة ال عالررة للعرراملي  وتبررادل 

المعلومات والتوصا لحلول ومامة للصىاعات التمييمية . كما اوهرحت  ترا ج الدراسرة 

ا  االسررتىاتيجيات االتصررالية المماسرربة الدارة الصررىاعات التمييميررة تختلرر  ورراخت   
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ي ى العاام المميمة . فيميا اعاام االدارة العليا الى استخدا  كرا مر  المستو  الوظ

اسرتىاتيجية المواةاررة والتسرروية فررى ادارة الصرىاعات التمييميررة وكررذص االسررتىاتيجيات 

تساكا فرى خلر  ممرال اتصرالى داعرا والمميمرة م ار رة والعراملي  الرذي  ي ارلو  ا مرا  

 ة الصىاعات التمييمية. اخى  م  االستىاتيجيات االتصالية فى ادار

وارررد   33حUwa Kinsley Lazarus 2014الدراسرررة المسرررحية الترررى اةىاكرررا 

اختبارالع قة وي  عدد م  استىاتيجيات ادارة الصىاعات التمييمية السريطىة ،التجمرب 

وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة عشروا ية  ومستوى انتاجية العاملين،الت اود ،المساومةح 

  العاملي  فرى عردد مر  الرو ارات المختل رة وميجيىيرا .كشر ت ح م ىدة م 240حجماا  

 تا ج الدراسة ع  ا  كمراك ع قرة ارتبا يرة ايجاويرة وري  اسرتخدا  كرا مر  اسرتىاتيجية 

الت اود والمساومة فى ادارة الصىاعات التمييميرة ومسرتو  ا تاةيرة المبحروري  ،فرى 

تىاتيجية التجمرب والسريطىة حي  توةد ع قة ارتبا ية سرلبية وري  اسرتخدا  كرا مر  اسر

فررى ادارة الصررىاعات التمييميررة ومسررتو  ا تاةيررة المبحوري .ولررذلي اوصررى الباحرر  

الترردريب المسررتمى للمررديىي  علررى كي يررة لدارة الصررىاعات و عاليررة مرر  اةررا واكميررة 

 تحسي  ل تاةية العاملي  في مكا  العما.

-Tahir Saeed,Shazia Almas,M.Anis-ulالدراسررة المسررحية التررى اةىاكررا 

Haq,and Gsk Niazi  2014نمط  القيطادة وارد  اختبرار  بيعرة الع قرة وري   34ح

واالسررررتىاتيجيات االتصررررالية المسررررتخدمة مرررر  قبررررا المررررديىي  فررررى ادارة  التنظيميططططة

الصىاعات التمييمية المانرئة وري  الىوؤسرام و المىوؤسري ،وذلي ورالتطبي  علرى عيمرة 

ديى  االدارات الوسرطى فرى عردد مر  المميمرات ح م ىدة م  م150عشوا ية حجماا  

الصماعية المتموعة التاوعة لل طا  االستامار  فى اس   اواد وباكستا  .اوهحت  ترا ج 

الدراسررة ا  كمرراك ع قررة ارتبا يررة ايجاويررة ورري  ترروافى سررمات ال ا ررد التحررويلى  فررى 

رة الصرررىاعات المررديىي  وعيمررة الدراسرررة واسررتخداماا ل سررتىاتيجيات البمرررامة فررى ادا

التمييمية والمتمالة فى استىاتيجية التكاما ، فى حي  ا رت توةرد ع قرة ارتبا يرة سرلبية 

ورررري  ترررروافى سررررمات ال ا ررررد التحررررويلى  فررررى المررررديىي  وعيمررررة الدراسررررة واسررررتخداماا 

ل ستىاتيجيات  غيى البمامة فرى ادارة الصرىاعات التمييميرة والمتمالرة فرى اسرتىاتيجية 

هحت المتا ج ا  كماك ع قة ارتبا ية ايجاوية وي  توافى سمات ال ا رد السيطىة .كما او

التبررادلى  فررى المررديىي  وعيمررة الدراسررة واسررتخداماا السررتىاتيجية التسرروية فررى ادارة 

الصىاعات التمييمية.كما ا  كماك ع قة ارتبا ية ايجاوية وي  تروافى سرمات ال ا رد فرى 

سرررتىاتيجية التجمرررب فرررى ادارة الصرررىاعات المرررديىي  وعيمرررة الدراسرررة واسرررتخداماا ال

 التمييمية.

 المحور الثانى  : الدراسات التى تتناول مستوى االلتزام التنظيمى للعاملين :

 يمك  ت سيا الدراسات فى كذا المحور الى ر ث محاور فىعية على المحو التالى :
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و يراس مسرتو   المحور االول :الدراسات التى تماولرت تطرور الممراذر الميىيرة المعميرة

  م  االلتزا  التمييمى للعاملي  :

 R.M.Steers والتررى مرر  اقرردماا تلرري التررى قرردمتاا الدراسررة المسررحية التررى اةىاكررا 

وعىد م  خ لاا  موذةا يتمراول مردخ ت ومخىةرات للترزا  العراملي   35ح  1977 

 ح مرر  ا  بررام فررى عرردد مرر 382فرري المميمررات ،وذلرري وررالتطبي  علرري عيمررة حجماررا  

ح م  المامدسي  فرى عردد مر  المميمرات االمىيكيرة . وقرد اوهرحت 119المستش يات  

 تررا ج الدراسررة ا  السررمات الشخصررية لل ررىد ،وسررمات وظي تررت ، وخبىاتررت فررى العمررا 

تت اعا معرا  كمردخ ت، وتكرو  ميرا ال رىد ل  ردمار ومميمترت ومشراركتت وارا واعت رادص 

ا وا كدا ، ورغبتت ا كيردة فري ورذل اكبرى ةارد ال وي وأكدافاا وقيماا، وقبول كذص ال ي

وارا ممرا يمرتج عمرت كمخىةرات  رغبرة قويرة لل رىد فري عرد  ترىك المميمرة ، وا خ رراد 

وورذل ،  لتح ير  اكردا  المميمرة معدل دورا  العمرا ،و الميرا للتبرى  والعمرا  واعيرة

دراسرة ا  المزيد م  الجاد ،وارت ا  مسرتو  اال تمرام للمميمرة .كمرا اوهرحت  ترا ج ال

كماك ع قة ارتبا ية قوية وي  مستو  التزا  العراملي  والىغبرة فرى االسرتمىار والعمرا 

فى المميمة . وا  كماك ع قة ارتبا ية متوسطة ال روة وري  مسرتو  االلترزا  التمييمرى 

للعاملي  ومعدل دورا  العما .وال توةرد ع قرة ارتبا يرة وري  مسرتو  الترزا  العراملي  

 م التمييمى وشكا عا . ومستو  االدا

 John M. Stevens, Janice M. Beyer, and Harrison ( كمرا قرد  البراحاو 

  M. Trice1978 موذةررا   يىيررا يوهرر  دور كررا مرر  العوامررا الشخصررية و  36ح 

التمييميررة فررى تحديررد مسررتو  اإللتررزا  التمييمررى للعرراملي . وذلرري مرر  خرر ل دراسررتاا 

ح مررر  المرررديىي  فررري 634يمرررة عشررروا ية حجمارررا  المسرررحية الترررى ترررا تطبي ارررا علررري ع

 وعردي  للرى المموذر كذا ح مميمة تاوعة للحكومة ال يدرالية االمىيكية . ويم سا71عدد 

الررذ  يتعامررا مررع االلتررزا  التمييمررى واعتبررارص احررد :اوال البعررد التبررادلى :كمررا  يررىيي ،

 ذلري مر  خر ل قيراسو،مخىةرات العمليرات التبادليرة الترى ترتا وري  المميمرة والعاملي 

 و مكا يرة التمبرا ووالترالي لت مر  قبرا المميمرة، الم دمة الحوافز ع  العاما رها درةة

 والرذ  يتعامرا مرع اإللترزا  فيارا. را يرا البعرد الم سرى : الب رام او للمميمرة العامرا ترىك

 فري المميمرة لمسراعدة ال رىد يبذلرت وةارد مميرز المميمرة،  حرو ليجراوي توةت واعتبارص

ا الب رام فري قويرة رغبرة وكرذلي اكدافاا،  تح ي االلترزا   يعرد فياافتبعرا لارذا البعرد عارو 

فر    ومر  ررا المميمرة، واكردا  ال ىديرة ا كردا  وري  التوافر  مر   وعرا التمييمري

 في قوية رغبة ويياىو  لاا و  تمام يشعىو  المميمة وأكدا  الذي  ياممو  العاملو 

دراسة ا  وعرت العوامرا الوظي يرة مارا عردد سرموات كما اوهحت  تا ج ال .فياا العما

الخبررىة وهررغ  العمررا ،ووعررت العوامررا الشخصررية ماررا الموقرر  مرر  التغييررى ومعرردل 

 اال دمار فى العما تارى و وة  على تحديد مستو  االلتزا  التمييمى للعاملي .

فع ردا م ار رة  37حHarold L. Angle and James L. Perry  1983(اما الباحاا  

ي  ارمي  مر  الممراذر الميىيرة الترى تتمراول العوامرا ال ىديرة والتمييميرة المرارىة علرى و
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تحديد مستو  االلتزا  التمييمى للعاملي  ، وذلري مر  خر ل الدراسرة المسرحية الترى ترا 

ح مر  المميمرات العاملرة فرى مجرال الم را الجمراعي فري 24تطبي اا على عيمة حجمارا  

 يتعامرا مرع ال رىد .والمموذةرا  كمرا:اوال  مروذر يكيرةغرىب الواليرات المتحردة االمى

 (العامرا الشخصرية خصرا ص ا  التمييمري: ي رو  كرذا الممروذر علرى ل لترزا  كأساس

 كرذا مصدرتكوي  وعدد سموات الخبىةح وسلوكت كما ومستو  التعليا والجم  كالعمى

يتعامرا  مروذر  ا يرار .لمميمراتاا العراملي  والذي يتحدد ومام عليت مستو  ا تمرام االتجاص

ا  االلترزا  التمييمرى  علرى الممروذر كرذا ي رو  التمييمري: االلترزا  كأسراس المميمرة مع

كررو  تررار الع قررات المتبادلررة ورري  العامررا والمميمررة التررى ترروفى لررت المرروارد التررى تشرربع 

و اقاترت وخبىاترت  مااراترت تسرخيى فري يترىدد ال ذلري سربيا فري وا رت احتياةاتت الاامة 

 والع رد "يسرمى مرا كرو التبرادل كرذا ةوكى .وا  الحاةات تلي وتلبية المميمة قيا  م اوا

العامرا  – الطرىفي  لكر  والتعاردات االلتزامرات مر  يتارم  مجموعرة الرذي "الم سري

 العامرا احتياةرات وتلبيرة عات ارا االلترزا  على تأخذ التي المميمة ا  وحي – والمميمة

  رو  كمراك يكرو  ح   اكدافاا وسياساتاا، ووالتاليي ا  للى المااية في وت تادي سو 

 .مميمتت ووي  ويمت المتبادل االلتزا  م 

  ,Margriet J. de Jong and Gijs Beukhof Wim J. Nijhofكمرا قرد  

 موذةررا  يتمرراول كررا مرر  العوامررا المررارىة فررى ارت ررا  مسررتو  االلتررزا    38 ح1998 

على ذلري مر  خر ل دراسرتاا المسرحية الترى ترا التمييمى للعاملي  والتأريىات المتىتبة 

ح مر  مرديىي المروارد البشرىية فرى عردد  4250تطبي اا على عيمرة عشروا ية  حجمارا  

م  المميمات  المتموعة فري كولمدا.اوهر  البراحاو  فرى كرذا الممروذر ا  كمراك رر ث 

:  مجموعرات مر  المتغيرىات التري ترارى علررى مسرتو  االلترزا  التمييمرى للعراملي  كررى

العمرىح، متغيرىات متعل رة والوظي ة معردل  –المتغيىات الشخصية   المستوي التعليمي 

معررردل اسرررتخدا  العامرررا لمجموعرررة واسرررعة مررر  المارررارات  -اكتمرررا  العامرررا ووظي ترررت

امكا يررة اتخرراذ ال ررىارات المتعل ررة وماررا  -والمعررار  فررى ادام الماررا  المتموعررة للعمررا

ممررال  -معرردل العمررا فررى ا ررار فىيرر  –  العمررا مررد  وةررود مررىدود الدام ماررا -العمررا

تروافى اليرىو  الم  مرة فرى ويئرة  -التعاو  و الع قرات اإلةتماعيرة وري   مر م العمرا

 -الاغ  الرذكمي المراتج عر  صرعووة ومسرئوليات مارا  العمرا -العما الدام ماا  العما

مييميررة ت معردل الاررغو  مرر  اةررا ادام ماررا  العمرا فرري الوقررت المماسرربح، ومتغيررىات

معردل الزيرادة المسربية  فرى  –تطبي  اسلوب ال يادة والمشاركة  - عدد العاملي  والمميمة

ترروافى فررىص لترردريب العرراملي ح  -معرردل االكتمررا  والتطلعررات الماميررة للعامررا -الىاتررب

.وم  االرار االيجاوية المتىتبة على ارت ا  مستو  االلترزا  التمييمرى  ارت را  مسرتو  

دة الممتجررات لالخرردمات وال رردرة التمافسرريةوك امة االتصرراالت الماسسررية اإل تاةيررة وةررو

 ومستو  االوتكار ال ىد  ومعدل المشاركة فى التغييى التمييمى . 

 موذةرررا  يىيررا يتمرراول العوامررا المررارىة علرررى  39 حPing He  2008وحرردياا قررد  

ص العوامرا فرى اروعرة مستو  االلتزا  التأريى  للعاملي  والمتا ج المتىتبة عليت وحدد كرذ
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عواما كى مد  التزا  المميمة  حو العاملي  ،ومردركات العراملي  عر  مسرتو  التأييرد 

التمييمررى ،معرردل ت ررويت العرراملي  ،مىكررات العرراملي  عرر  مسررتو  ةررودة الخرردمات 

لالممتجرات الترى ت ردماا المميمرة .و راتج واحررد عر  مسرتو  االلترزا  التراريى  للعرراملي  

ا الروظي ى .وذلري مر  خر ل الدراسرة المسرحية الترى  ب ارا علرى وكو مسرتو  رهرا ا

ح م ىدة م  العراملي  فرى عردد مر  المميمرات الخدميرة فرى 400عيمة عشوا ية حجماا  

الواليات المتحدة االمىيكية .كش ت  ترا ج الدراسرة عر  ا  كمراك ع قرة ارتبا يرة قويرة 

تررزا  المميمررة  حررو العرراملي  ورري  مسررتو  االلتررزا  التررأريى  للعرراملي  وكررا مرر  مررد  ال

،ومدركات العاملي  ع  مستو  التأييد التمييمى ،مىكات العراملي  عر  مسرتو  ةرودة 

الخردمات لالممتجرات التررى ت ردماا المميمرة، ومسررتو  رهرا اا الروظي ى.ولك  التوةررد 

ع قة ارتبا ية وي  مستو  االلترزا  الترأريى  للعراملي  ومعردل ت رويت ادارة المميمرة 

 لاا .

المحور الاا ى: الدراسات التى تتماول العواما المارىة على مسرتو  االلترزا  التمييمرى 

 للعاملي  :

جطططاءت العوامطططل الديجرافيطططة  فطططى مقدمطططة العوامطططل المطططمثرة علطططى مسطططتوى االلتطططزام 

 التنظيمى للعاملين والتى كانت محل اهتمام الدراسات ومنها:

وارد  التعرى   40ح2006ا حمراد حمو رة سرامي اورىاكيالدراسة المسرحية الترى اةىاكرا 

العوامطل على مستو  االلتزا  التمييمي لد  العاملي  ،وكذلي معىفة مد  ترأريى وعرت 

على مسرتويات الترزاماا التمييمري  الجرم  ،العمى،مسرتو  التعلريا ، عردد  الديمغرافية

علرى سموات الخبىة ،المستو  الوظي ي ،مكا  العما ، و  الوظي يةح ،وذلري ورالتطبي  

حم ىدة م  العاملي  والجامعات ال لسرطيمة و طرا  غزة.كشر ت  ترا ج 340عيمة حجماا  

الدراسة ع  وةود مسرتو  مىت رع مر  االلترزا  التمييمري لرد  العراملي  فرى الجامعرات 

ال لسطيمية و طا  غزة ،كما انارت الدراسرة للرى وةرود ع قرة وري  مسرتويات االلترزا  

جامعرات ال لسرطيمية و طرا  غرزة والمتغيرىات الديمغىافيرة التمييمي لد  العاملي  فري ال

التاليرررة : العمرررى ، مسرررتو  التعلررريا،  رررو  الوظي ة،مررردة الخدمرررة والجامعرررة ،المسرررتو  

الوظي يح في حري  اظارىت المترا ج عرد  وةرود ع قرة وري  مسرتو  االلترزا  التمييمرى 

 .وك  م  متغيى  الجم  ومكا  العما

الع قرة  41حSamuel O. Salami  2008ية التى اةىاكراكما اختبىت الدراسة المسح

وي  كا م  العواما الديموغىافيرة  العمرى، الحالرة االةتماعيرة، والجرم ، عردد سرموات 

الخبررىة، والمسررتو  التعليمرريح، والررذكام العررا  ي، اكميررة الوظي ررة ، الدافعيررة ل  جررا ، 

لي  فررى المميمررات والىهررا الرروظي ي مرر  ةا ررب و مسررتو  االلتررزا  التمييمرري للعررام

ح مرر  320الصررماعية مرر  ةا ررب اخررى  .وذلرري وررالتطبي  علررى عيمررة عشرروا ية حجماررا  

وميجيىيرا    Oyo Stateح مميمرات صرماعية فرى5ح مميمرات خدميرة ، 5العاملي  فى  

ا اثح .اوهحت  تا ج الدراسة ا  الرذكام العرا  ى  150ذكور ، 170،م سمة كالتالى  
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ل  جررا  والىهررا الرروظي ى وةميررع العوامررا الديموغىافيررة واكميررة الوظي ررة والدافعيررة 

ماعرردا الجررم  تعتبررى مانررىا كامررا لمسررتو  االلتررزا  التمييمررى للعرراملي . وتشرريى تا ج 

الدراسة لحاةة مرديى  المميمرات وعلمرام الرم   ل خرذ فرى االعتبرار العوامرا السراو ة 

لتزا  التمييمرى للعراملي  التى تا اختباركا عمد تصميا وىامج تاد  الى رفع مستو  اال

. 

 .Maha B. BinBakr, and Eman I ( امرا الدراسرة المسرحية الترى اةىاكرا

Ahmed2015فتاررد  الررى قيرراس مسررتو  االلتررزا  التمييمررى  ورري  اعاررام كيئررة  42ح

التدري  في عدد م  كليرات ةامعرة الردما  والمملكرة العىويرة السرعودية. كمرا ترا دراسرة 

لديموغىافية للمبحوري   الجم ، الدرةة العلميرة ، الكليرة، عردد الع قة وي  المتغيىات ا

سررموات الخبررىة، والجمسرريةح ومسررتو  التزاماررا التمييمرري. وذلرري وررالتطبي  علررى عيمررة 

م ىدة. اعتمدت كذص الدراسرة علرى  مروذر مرايى والري  المكرو  مر  ر ررة  185حجماا 

سرتويات عاليرة مر  االلترزا  مكو ات ل لترزا  التمييمري .اظارىت  ترا ج كرذص الدراسرة م

التمييمرري ال عررال ورري  المبحرروري . كمررا اوهررحت المتررا ج ا  الدرةررة العلميررة  تررىتب  

ارتبا را وري را ومسرتو  االلترزا  التمييمررى العارام كيئرة التردري  م ار رة وررالمتغيىات 

 الديموغىافية ا خى .

 .Ali Abbaas Albdour and Ikhlas Iامررا الدراسررة المسررحية التررى اةىاكررا

Altarawneh 2014فسعت الى استكشا   بيعة الع قرة وري  ارمري  مر  م رايي   43ح

 وكمررا االرتبررا  الرروظي ى ،االرتبررا  التمييمررى ح ومسررتو   مسططتوى ارتبططاط العططاملين

االلتررزا  التمييمررى لاررا والررذ  لررت ررر ث م ررايي  كررى  االلتررزا  العررا  ى او التررأريى  

ت،االلتزا  المعيار ح.وذلرري  وررالتطبي  علررى عيمررة ،االلتررزا  المسررتمى او المحرراف   عليرر

ح م  العاملي  واالدارة الوسطى فى  عدد م  البمروك االرد يرة .اوهرحت 336حجماا  

 تا ج الدراسة ا رت كلمرا ارت رع مسرتو  كرا مر  االرتبرا  التمييمرى واالرتبرا  الروظي ى 

وهرحت المترا ج ايارا للعاملي  كلما ارت ع مستو  التزاماا التأريى  والمعيرار  .كمرا ا

ا  ارت ررا  مسررتو  االرتبررا  الرروظي ى للعرراملي  يررارى ووهررو  علررى مسررتو  التررزاماا 

المستمى . تمارا كرذص الدراسرة اسرااما كامرا فرى المعىفرة االكاديميرة والممارسرة العمليرة 

.فم  المتوقع ا  توسع م   طاق المعىفة وطبيعة الع قرة وري  مسرتو  ارتبرا  العراملي  

تزاماا التمييمى م  خ ل اختبار تأريى الم ايي  المتموعرة لمسرتو  ارتبرا  ومستو  ال

العاملي  ومستو  التزاماا التمييمى فى المملكة االرد ية واعتباركرا احرد الردول الماميرة 

.كمررا ا  كررذص الدراسررة تعمررا علررى سررد ال جرروة المعىفيررة وادويررات االلتررزا  التمييمررى 

 مستو  االدام التمييمى ككا.وارتبا  العاملي  وتاريىكما على 

م برررررا هررررري  هللا م برررررا فرررررى حررررري  كررررردفت الدراسرررررة المسرررررحية الترررررى اةىاكرررررا 

علررى ا وعرراد  مسططتوى العدالططة التنظيميططةالررى التعررى  علررى تررأريى 44ح2006الحىورري 

،وذلي ورالتطبي  علرى المختل ة ل لتزا  التمييمي  االتجاكي والمعياري واالستمىاري ح

نرىكات ووكراالت ا دويرة ومديمرة ة م  العاملي  فى عردد مر  حم ىد330عيمة حجماا  
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ةدة.كش ت  تا ج الدراسة ع  ا  ا وعراد المختل رة للعدالرة التمييميرة ترارى علرى ا وعراد 

المختل ة ل لتزا  التمييمري ،و ا  عدالرة اإلةرىامات كري اكارى ا روا  العدالرة التمييميرة 

  ا  لدراك ال رىد لمرد  عدالرة اإلةرىامات تأريىا على االلتزا  التمييمي المستمى ، حي

المتبعررة فرري اتخرراذ ال ررىارات الترري تررارى علررى مسررت بلت الرروظي ي يررارى علررى و ررام ال ررىد 

واسررتمىارص فرري العمررا والمميمررة ح اظررا علررى المكا ررة الماديررة والمعمويررة الترري يحصررا 

لسر  كأحرد كما اظاىت  تا ج الدراسة ا  كمراك ع قرة ارتبا يرة وري  ا .علياا م  العما

المتغيىات الشخصية ومسرتو  االلترزا  االتجراكي ،فري حري  لرا تيارى الدراسرة وةرود 

ع قة ارتبا ية وي  الس  وكا م  االلترزا  التمييمري االسرتمىاري وااللترزا  التمييمري 

المعيرراري . كمررا اوهررحت المتررا ج ا  كمرراك ع قررة عكسررية ورري  عرردد سررموات خبررىة 

ا مررع وااللتررزا  التمييمرري االتجرراكي .كمررا ا ررت التوةررد المبحرروري  تررىتب  ارتبا ررا عكسرري

فىوق ذات داللة احصا ية للمستو  التعليمري الجرامعي وماقبرا الجرامعي علرى ا  روا  

 .المختل ة ل لتزا  التمييمي

واررد  استكشررا   بيعررة 45حArti Bakhshi  2009الدراسررة المسررحية التررى اةىاكررا 

عرر  مسررتو  العدالررة التمييميررة ومسررتو   الع قررة ورري  مرردركات العرراملي  والمميمررات

ح 128رهررا اا الرروظي ى والتررزاماا التمييمررى ،وذلرري وررالتطبي  علررى عيمررة حجماررا  

 40 -30تررىاو  اعمرراركا مررا ورري ح ا رراث ت46ح ذكررور ، 76م ررىدة  م سررمة كالتررالى  

ح م  العاملي  وكلية الطرب واحرد الجامعرات الكمديرة .كشر ت  ترا ج الدراسرة عر  ا  عاما

ع قة ارتبا ية ايجاوية وري  مردركات العراملي  عر  مسرتو  عدالرة التو يرع وكرا  كماك

مرر  مسررتو  رهررا اا الرروظي ى والتررزاماا التمييمررى .كمررا ا  كمرراك ع قررة ارتبا يررة 

ايجاويرررة وررري  مررردركات العررراملي  عررر  مسرررتو  العدالرررة االةىا يرررة ومسرررتو  الترررزاماا 

مردركات العراملي  عر  مسرتو  العدالرة التمييمى. فى حي  التوةد ع قة ارتبا ية وري  

 االةىا ية ومستو  رها اا الوظي ى. 

علرى 46ح 2005محمرد ور  غالرب العروي ي فى حي  ركزت دراسة الحالرة الترى اةىاكرا 

التعى  على ال يا السا دة المكو ة للا افة التمييمية ، ،والكش  على  بيعة الع قة وري  

في كيئة الىقاوة والتح ي  وممط ة الىياد.كشر ت وااللتزا  التمييمي  الثقافة التنظيمية

 تا ج الدراسة ع  وةود ع قة ارتبا يت موةبة وقوية وي  الا افة التمييمية وشركا عرا  

وااللتررزا  التمييمرري،ووي  ال رريا المكو ررة للا افررة التمييميررة وااللتررزا  التمييمرري.وا  اكررا 

لتزا  التمييمي وشكا عا  كري  العردل، ال يا المكو ة للا افة التمييمية التي تارى على اال

  ح. الك امة،فىق العما

الع قرة 47 ح2008وتماولت الدراسة المسحية الترى اةىتارا ايمراس فرااد  رووا  فلبمرا   

ومسررتو  االلتررزا  التمييمرري للعرراملي  ، واإلهررافة للررى  مسططتوى الرضططا الططوييفيورري  

وظي ي ورربعت المتغيررىات الوقررو  علررى ع قررة كررا مرر  االلتررزا  التمييمرري والىهررا الرر

الديمجىافية  الجم  ،الماكرا التعليمي،الحالرة االةتماعيرةح وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة 

ح م ررىدة مرر  المشررىفي  والمشررىفات ورر دارة التىويررة والتعلرريا ومديمررة مكررة 278حجماررا  
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المكىمة وتوصلت الدراسة للى مجموعرة مر  المترا ج مر  اكمارا:ا  كرا مر  المشرىفي  

والمشررىفات التىوويررات يتمتعررو  ومسررتو  مىت ررع مرر  الىهررا ومرر  االلتررزا  التىوررويي  

،واإلهافة للرى وةرود ع قرة وري  الىهرا الروظي ي وااللترزا  التمييمري لرد  المشرىفي  

التىوويي  والمشىفات التىوويات تبعا للتخصص لصال  التخصصرات العلميرة والجرم  

 ر.لصال  الذكو

 حA.  Neyshabor and P.  Rashidi    2013اما الدراسة المسحية الترى اةىاكرا 
ومسررتو  االلتررزا  التمييمررى  ثططراء الوييفططةفارردفت الررى اختبررار  بيعررة الع قررة ورري   48

ح م رىدة مر  العراملي  فرى عردد مر  235للعاملي  ،وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة حجمارا  

قررو  الشررىكات الصررماعية االيىا يررة .اوهررحت  تررا ج الدراسررة ا  كمرراك تررأريى ايجرراوى 

 ، العما ،اكميرة العمرا ،االسرت  ليةللاىام الوظي ى واوعادص الخمسة  تمو  الماا  ،وحدة 

المعلومات المىتدة ح على مستو  االلتزا  التمييمى للعاملي .واوصرت الدراسرة ورارىام 

وظا   العاملي  م  اةا تممية االلتزا  التمييمى لدياا ،واالستعا ة وخصا ص االررىام 

 ادص الخمسة فى تح ي  ميزة تمافسية للمميمة عبى الموارد البشىية .الوظي ى واوع

كمررا اختبررىت الدراسررة الوصرر ية التحليليررة التررى اةىاكررا محمررد محمررد مصررط ى اوررو 

ومسرتو  االلترزا   مداخل تنمية االلتطزام التنظيمطى بيعة الع قة وي   49ح2014ةياب 

ح م رىدة 444ة  ب يرة حجمارا  التمييمرى للعراملي  ،وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة عشروا ي

م   هبا  ةاا  الشى ة ال لسطيمية في ةميع محافيات غزة م  رتبرة مر    وحترى 

رتبررة ع يد.كشرر ت  تررا ج الدراسررة عرر  ا  كمرراك ع قررة ارتبا يررة  ىديررة ذات داللررة 

احصا ية وي  مداخا تممية االلتزا  التمييمى ومستو  االلترزا  التمييمرى للاربا  .وا  

متعو  درةة كبيىة م  االلتزا  التمييمى وفى الم ا  االول االلترزا  العرا  ى الابا  يت

را االلتزا  المستمى را االلتزا  المعيار  .كما اوهحت  تا ج الدراسة ا رت توةرد فرىوق 

ذات داللة احصا ية فرى مسرتو  االلترزا  التمييمرى للاربا  تعرز  الرى العمرى والىتبرة 

ذات داللرررة احصرررا ية وررري  فرررى مسرررتو  االلترررزا   والمحافيرررة ،ويممرررا ال توةرررد فرررىوق

 . عدد سموات الخدمة والماكا العلمىالتمييمى للابا  تعز  الى الحالة االةتماعية و

علررى 50ح 2016وحردياا ركررزت الدراسررة المسررحية التررى اةىاكرا فاررد حمرردا  العبيررى   

مييمري وسرلوك ووري  االلترزا  الت القيطادة التحويليطةاختبار  بيعة الع قة وري  ممارسرة 

حم  اعاام كيئرة التردري  243الموا مة التمييمية وذلي والتطبي  على عيمة حجماا  

وكليررات ةامعررة تبرروك .توصررلت الدراسررة للررى مجموعررة مرر  المتررا ج مرر  اكماررا: تبمرري 

رؤوسام االقسا  العلمية والكليات محا الدراسة  م او  ال يرادة التحويليرة ودرةرة عاليرة  

احصا ية  ىدية دالة لحصا ي ا وي  اوعاد ممارسرة ال يرادة التحويليرة وكذلي وةود ع قة 

لررد  رؤوسررام ا قسررا  وورري  االلتررزا  التمييمرري وسررلوك الموا مررة لررد  اعاررام كيئررة 

التدري . وقد توصلت الدراسة للعديد م  التوصيات م  اوى كا ا  تبمي م ارو  ال يرادة 

سلوكيات االلتزا  التمييمي والموا مرة التحويلية يادي ل حت اظ ومستويات مىت عة م  

 . التمييمية لد  اعاام كيئة التدري  وا قسا 
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المحور الاالر : الدراسرات الترى تتمراول مخىةرات  اتجرة عر  ارت را  مسرتو  االلترزا  

 التمييمى للعاملي   :

واررد  استكشررا  مررد  51ح Bola Adekola 2012الدراسررة المسررحية التررى اةىتاررا 

  االلتزا  التمييمى وي  العاملي  فرى كر  مر  الجامعرات الحكوميرة االخت   فى مستو

مسطططتوى رضطططائهم والخاصرررة ،وتررراريى مسرررتو  االلترررزا  التمييمرررى لارررا علرررى تعزيرررز 

ح م  اعارام كيئرة التردري  75،وذلي والتطبي  على عيمة عشوا ية حجماا   الوييفى

د الجامعرات الخاصررة فررى واالداريري  وال ميرري  العراملي  واحررد الجامعررات الحكوميرة واحرر

 يجيىيا.كشرر ت  تررا ج الدراسررة عرر  وةررود اخت فررات واهررحة ورري  مسررتو  االلتررزا  

التمييمرى للعرراملي  فررى الجامعرات الحكوميررة والجامعررات الخاصرة لصررال  العرراملي  فررى 

الجامعات الحكومية .وا  كماك ع قة ارتبا ية ايجاوية وري  مسرتو  االلترزا  التمييمرى 

 و  رها اا الوظي ى .للعاملي  ومست

واررد  اختبررار  بيعررة 52حSaima Batool  2013الدراسررة المسررحية التررى اةىتاررا 

ودور مسررتو   سططلوا المواطنططة التنظيميططةالع قررة ورري  مسررتو  العدالررة التمييميررة و

االلتزا  التمييمى للعاملي  كمتغيرى وسري  فرى كرذص الع قرة. وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة 

ح ومرررري فررررى مديمررررة ويشرررروار 17العرررراملي  فررررى عرررردد   ح م ررررىدة مرررر 134حجماررررا  

الباكستا ية.كش ت  تا ج الدراسة ع  ا  مستو  العدالة التمييمية لي  لت ترأريىا ايجاويرا 

مبانىا على سلوك الموا مة التمييمية ولك  كذا التأريى يتح   فرى حالرة وةرود متغيرىا 

  مسرررتو  االلترررزا  وسررريطا كامرررا كرررو مسرررتو  االلترررزا  التمييمرررى للعررراملي  .حيررر  ا

التمييمى للعاملي  يترأرى وشركا مبانرى ومسرتو  العدالرة التمييميرة ويرارى وشركا مبانرى 

 فى سلوك الموا مة التمييمية .  

 Eeng Ahman and Arif وم  ةا ب اخى ركزت الدراسرة المسرحية الترى اةىاكرا

Partono Prasetio, TjutjuYuniarsih 2017علررى  بيعررة الرردور الوسرري   53ح

لذ  يلعبت مستو  االلتزا  التمييمى للعراملي  فرى ا رار الع قرة وري  مسرتو  رهرا اا ا

ح م رىدة 320الوظي ى وسلوك الموا مة التمييمية ،وذلي والتطبي  علرى عيمرة حجمارا  

وا دو يسيا.كشرر ت  تررا ج  Bandungمرر  العرراملي  فررى عرردد مرر  البمرروك الحكوميررة فررى 

وظي ى للعراملي  ومسرتو  الترزاماا التمييمرى الدراسة ع  ا  كا م  مستو  الىها الر

يارىا ايجاويا على سرلوك الموا مرة التمييميرة .وا  المميمرات الترى تىغرب فرى تطرويى 

مستو  مىت ع م  سلوك الموا مة للعاملي  لدياا يجب ا  تىكز على سياسات المروارد 

اا البشرررىية الترررى ترررىتب  وىفرررع مسرررتو  الىهرررا الررروظي ى للعررراملي  ومسرررتو  الترررزام

 التمييمى .

وتعرررددت الدراسرررات الترررى تتمررراول الع قرررة وررري  مسرررتو  االلترررزا  التمييمرررى للعررراملي  

 ومستو  ادا اا وم  كذص الدراسات :
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 54ح2014الدراسة المسحية التى اةىاكا احمد محمد ومي عيسرى، ريراد احمرد اوا يرد 

ى دور لتعررى  علرراواررد  معىفررة  ررو  ومسررتو  االلتررزا  التمييمررى لررد  العرراملي  ،و

العاملي ،وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة حجمارا مسطتوى أداءااللتزا  التمييمي في تحسي  

ح م ىدة م  العاملي  فى ةميع المستويات االدارية فى البموك العاملة فري ا رد  325 

اظارىت  ترا ج  ح ومي ما وي  وموك اةمبية وومروك اسر مية وومروك تجاريرة .24وعددكا 

لعرراملي  فرري البمرروك ا رد يررة  حررو االلتررزا  التمييمرري ليجاويررة الدراسررة ا   اتجاكررات ا

وودرةة مىت عة.وا  كماك ع قة ليجاوية قوية وي  مسرتو  االلترزا  التمييمري للعراملي  

ومستو  ادا اا فري ال طرا  المصرىفي ا رد ري.وا  االلترزا  العرا  ي كرو اكارى ا مرا  

كرو الرمم  السرا د فري ال طرا  المصرىفي االلتزا  التمييمي ترأريىا علرى ادام العراملي ، و

ا رد ي.كما اوصت الدراسة واكمية تعزيز االلتزا  التمييمي لرد  العراملي  فري البمروك 

مررر  خررر ل لنرررىاكاا فررري عمليرررة اتخررراذ ال رررىارات التررري ترررارى فررري حيررراتاا الماميرررة 

جراوي واالةتماعية.وتعزيز االلتزا  العا  ي لد  العاملي  في البمروك لمرا لرت مر  دور اي

 في تحسي  ادا اا.

ووالمارررا اةرررى  كرررا مررر  مجررردي محمرررد يرررو   و اميرررىة محمرررد علررري احمرررد دراسرررة 

واد  اختبار  بيعة الع قرة وري  االلترزا  التمييمري ومسرتو  ا دام 55ح 2017مسحية 

التدريسي وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة مر  اعارام كيئرة التردري  وكليرة التىويرة ةامعرة 

وةيررا مررع مىاعرراة المتغيررىات التاليررة :المررو ، الماكررا العلمرري، السررودا  للعلررو  والتكمول

التخصص، سموات الخبىة وي  اعاام كيئة التدري  . وقد توصلت الدراسة لعردد مر  

المتا ج كا  اكماا: ارت ا  مستوي االلتزا  التمييمي لرد  اعارام كيئرة التردري  وكليرة 

ا  مسررتوي ا دام التدريسري لررد  التىويرة وجامعرة السررودا  للعلرو  والتكمولوةيررا، وارت ر

اعاررام كيئررة الترردري  اياررا  .كمررا كشرر ت المتررا ج ا ررت توةررد ع قررة ارتبا يررة ايجاويررة 

مىت عررة ورري  االلتررزا  التمييمرري وا دام التدريسرري، وا ررت لرري  كمرراك فررىوق ذات داللررة 

لحصرا ية وري  افرىاد العيمرة تعرز  لمتغيررى المرو  او الماكرا العلمري او مسرتو  الخبررىة 

وقررد  .وري  اعاررام كيئرة الترردري  وكليررة التىويرة وجامعررة السرودا  للعلررو  والتكمولوةيررا

اوصررت الدراسررة واررىورة ت عيررا دور عمررادة الجررودة والتطررويى وت ررديا ويا ررات عرر  

االلتزا  التمييمري للجارات المسراولة فري الجامعرة تسراعدكا علرى اتخراذ ال رىار، وهرع 

سرري لاررما  الك ايررات المطلووررة، و شررى ر افررة خطرر  اسررتىاتيجية لتطررويى ا دام التدري

  .االلتزا  التمييمي وي  اعاام كيئة التدري 

واررد  اختبررار  بيعررة 56ح Hafiz AZ  2017وايارا الدراسررة المسررحية التررى اةىاكررا

الع قة وي  اوعاد مستو  االلترزا  التمييمرى للعراملي  ومسرتو  ادا ارا ،وذلري ورالتطبي  

حم ررىدة مرر  العرراملي  فررى عرردد مرر  البمرروك العامررة 213علررى عيمررة عشرروا ية حجماررا  

الباكسررتا ية .كشرر ت  تررا ج الدراسررة عرر  وةررود ع قررة  Lahoreوالخاصررة فررى مديمررة  

ارتبا يرة ايجاويررة ورري  مسررتو  االلتررزا  العررا  ى للعرراملي  ومسررتو  ادا اررا ،وا  كمرراك 
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  ادا ارا ،كمرا ا  ع قة ارتبا ية ايجاوية وي  مستو  االلتزا  المستمى للعاملي  ومستو

 كماك ع قة ارتبا ية ايجاوية وي  مستو  االلتزا  التأريى  للعاملي  ومستو  ادا اا .

 Salim Musabah Bakhit Al Zefeiti andوالدراسرة المسرحية الترى اةىاكرا 

Noor Azmi Mohamad 2017واد  اختبار  بيعة الع قة وي  اوعاد مسرتو   57ح

ح 335ومستو  ادا ارا ،وذلري ورالتطبي  علرى عيمرة حجمارا   االلتزا  التمييمى للعامليا

م ىدة م  مرديى  االدارات الوسرطى فرى عردد مر  المميمرات العاملرة فرى مجرال ت رديا 

الخدمررة العامررة فررى عمررا  .كشرر ت  تررا ج الدراسررة عرر  ا  مسررتو  االلتررزا  التمييمررى 

ورا كامرا ومرارىا فرى للعاملي  واوعادص الا ث  التأريى  ،العرا  ى ،المعيرار  ح يلعرب د

 تعزيز مستو  ادام العاملي  فى المميمات محا الدراسة . 

 Darwish Abdulrahmanفررى حرري  تماولررت الدراسررة المسررحية التررى اةىاكررا 

Yousef 2016 الع قررة المبانررىة وغيررى المبانررىة ورري  كررا مرر  مسررتو  الىهررا  58ح

وكافرة  حو التغييطر التنظيمطىواتجاهاتهم نالوظي ى ومستو  االلتزا  التمييمى للعاملي  

ح مر  12حم ىدة مر  العراملي  فرى عردد 352اوعادص ،وذلي والتطبي  على عيمة حجماا  

االةاررزة الجكوميرررة وامرررارة راس الخيمرررة واالمرررارات العىويرررة المتحررردة .كشررر ت  ترررا ج 

الدراسة ع  ا  الجوا ب المختل ة لمستو  الىها الروظي ى للعراملي   لارا ترأريى مبانرى 

مبانى على االوعاد المتموعة التجاكات العاملي    حرو التغييرى التمييمرى ،كمرا ا  وغيى 

االوعاد المتموعة لمسرتو  االلترزا  التمييمرى للعراملي  ترارى وشركا مبانرى علرى االوعراد 

المتموعرة التجاكرات العراملي    حرو التغييررى التمييمى.يلعرب مسرتو  االلترزا  التمييمررى 

الجوا ب المختل ة لمستو  الىها الوظي ى للعراملي  واالوعراد للعاملي  دورا وسيطا وي  

 المتموعة التجاكات العاملي   حو التغييى التمييمى .

المحور الثالث: الدراسات التطى تتنطاول العالقطة المبا طرة بطين االتصطاالت الممسسطية 

ة ومستوى االلتزام التنظيمى للعاملين ،دون اال ارة بشكل مبا طر الطى اتصطاالت ادار

 الصراعات التنظيمية 

  , Robert J. Vandenberg, Marcus M. Buttsالدراسة المسحية التى اةىاكا 

Thomas W.H. Ng  

David M. DeJoy and Mark G. Wilson    2006وارد  اختبرار تراريى  59ح

ررر ث اوعرراد كامررة فررى ويئررة عمررا المميمررات وكررى :ادارة االتصرراالت التمييميررة والتررى 

–لعاملي  ع  عاويتاا والمميمة ووالتالى مستو  الترزاماا التمييمرى تعز  مدركات ا

ومرد  مىو رة ةردول العمرا توهر  المسرا دة والىعايرة -توافى فرىص للرتعلا التمييمرى 

التمييمية للعامليموكو ما يمعك  على مستو  التزاماا التمييمى . ب رت الدراسرة علرى 

ح م ىدة م  العمالة الماقترة  فرى 273حم ىدة م  العمالة الدا مة ، 1770عيمة حجماا  

ح م  متاةى التجز رة الكبرى  فرى ةمروب نرىق الواليرات  المتحردة االمىيكيرة 21عدد  

.اوهرررحت  ترررا ج الدراسرررة عررر  ا  كمررراك ع قرررة ارتبا يرررة ايجاويرررة وررري  فعاليرررة ادارة 
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االتصررراالت التمييميرررة ومسرررتو  االلترررزا  التمييمرررى للعاملي .كمرررا ا  كمررراك ع قرررة 

ية ايجاوية وي  توافى فىص للتعلا التمييمى ومستو  االلترزا  التمييمرى للعراملي  ارتبا 

. اياررا كمرراك ع قررة ارتبا يررة ايجاويررة ورري  مىو ررة ةرردول العمررا ومسررتو  االلتررزا  

التمييمررى للعرراملي  .وا  كررا كررذص المتغيررىات تت اعررا مررع وعارراا الرربعت وتررارى علررى 

  مي  او الماقتي  وعيمة الدراسة.مستو  االلتزا  التمييمى للعاملي  الدا

 Mark van Vuuren, Menno D.T. de Jongالدراسرة المسرحية الترى اةىاكرا 

and Erwin R. Seydel 2006 واد  اختبار الع قرة المبانرىة وغيرى المبانرىة 60ح

وي   بيعة الممارسات  اإلتصالية للمرديىي  المرديىي  وتأريىكرا علري  مسرتو  االلترزا  

حم ررىدة مرر  العرراملي  فررى 456املي  ،وذلرري وررالتطبي  علررى عيمررة حجماررا  الترأريى  للعرر

عدد م  الشىكات العاملة فى قطا  االتصاالت الاولمدية .كش ت  تا ج الدراسة عر  ا  

اكا عماصى اإلتصال ال عال وي  المديىي  والعراملي  كرى: تروافى ردود ال عرا للمرديىي  

لعاملي  وت ديى خرا ارا، ت رديا رؤيرة واهرحة ع  مستو  ادام العاملي  ، االستما  للى ا

ع  قيا المميمة  واكدافاا للعاملي .كا تلي العماصى تعما علرى  رفرع مسرتوي اإللترزا  

 التأريى  العاملي . 

 Jules Carrie`re and Christopherالدراسررررة الحالررررة التررررى اةىاكررررا 

Bourque 2009 صرالية الداخليرة واد  اختبار  بيعة الع قة وي  الممارسات االت61ح

ومسررتو  الىهررا الرروظي ى للعرراملي  والىهررا عرر  كررذص االتصرراالت ومسررتو  التررزاماا 

التمييمى ،وذلي والتطبي  على  المسع ي  وايئة االسعا  البى   الكمديرة .كشر ت  ترا ج 

الدراسة ع  وةود ع قة ارتبا ية ايجاويرة وري   بيعرة الممارسرات االتصرالية الداخليرة 

املي  ع  كذص االتصاالت ،كما ا  كماك ع قة ارتبا ية ايجاوية وري  ومستو  رها الع

مستو  رها العاملي  عر  االتصراالت الداخليرة ومسرتو  رهرا اا الروظي ى ،وع قرة 

ارتبا يرررة ايجاويرررة وررري  مسرررتو  رهرررا العررراملي  عررر  االتصررراالت الداخليرررة ومسرررتو  

 التزاماا التأريى  .

والترى كردفت الرى  62 حM.A.Zakari Nazik 2011الدراسرة المسرحية الترى اةىاكرا 

اختبار  بيعة الع قة وي  عد  وهو  الدور الوظي ى والذ  يراد  وردورص الرى حردوث 

صىا  حرول االدوار الوظي يرة و مسرتو  االلترزا  التمييمرى للعراملي  .وذلري ورالتطبي  

حم ررىدة مررر  الممىهررات العرررام ت فررى ر ررررة مرر  كبرررى  216علررى عيمررة حجمارررا  

يات الجامعيرررة والمملكرررة العىويرررة السعودية.كشررر ت  ترررا ج الدراسرررة عررر  ا  المستشررر 

المبحورات يعا و  م  عد  وهو  ادواركا الوظي ية ويواةاو  صرىاعات حرول كرذص 

االدوار .كمررا اوهررحت  تررا ج الدراسررة ا  كمرراك ع قررة ارتبا يررة سررلبية ورري  غمررود 

.كما ا  كمراك ع قرة ارتبا يرة  االدوار الوظي ية ومستو  االلتزا  التمييمى للمبحورات

سلبية وي  الصىا  حول االدوار الوظي ية ومستو  االلترزا  التمييمرى للمبحوررات وكرا 

 اوعادص  . 
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وارررد  استكشرررا  دور 63ح Wang ) Yan2011الدراسرررة المسرررحية الترررى اةىاكرررا 

االتصاالت ذات المامو  االةتمراعى العرا  ى وتلري ذات المارمو  المتعلر  والعمرا 

سرري  مسررتو  االلتررزا  التمييمررى للعرراملي  ،وذلرري وررالتطبي  علررى عيمررة حجماررا فررى تح

ح م ىدة م  العاملي  فىمستويات ادارية مختل ة فى عردد مر  الماسسرات الحكوميرة 69 

الصرررريمية .اعتمررررد الباحرررر  فى ياسررررت ل تصرررراالت االف يررررة والىاسررررية ذات الماررررمو  

لعرراملي  عرر  كررا الت رراع ت االةتمرراعى العررا  ى علررى ررر ث مانررىات كى:مرردركات ا

االةتماعيررة مررع  م  اررا داخررا االدارة التررى يعملررو  واررا ،مرردركات العرراملي  عرر  كررا 

الت اع ت مع  م  اا خارر االدارة التى يعملو  واا ،مد  ةودة كذص الت راع ت .كمرا 

اعتمد على ر ث مانىات فى قياس االتصاالت ذات المامو  المتعلر  والعمرا وكرى 

العرررراملي  عرررر  كررررا المعلومررررات االسررررتىاتيجية المتعل ررررة وتمميررررة المميمررررة :مرررردركات 

وسياسرراتاا،مدركات العرراملي  عرر  كررا االتصرراالت الصرراعدة والااوطررة ورري  الىؤوسررام 

والمىؤوسرري  ،مررد  رهررا العرراملي  اسررتجاوة االدارة العليررا التصرراالتاا الصرراعدة.كما 

قيرراس مسررتو   مرر  االلتررزا   اسررتمدت كررذص الدراسررة علررى الممرروذر ر رررى االوعرراد فررى

التمييمى للعاملي  وعيمة الدراسة .كش ت  ترا ج الدراسرة عر  ا  ك رامة االتصراالت ذات 

الماررمو  االةتمرراعى العررا  ى ورري  الىؤوسررام والمىؤوسرري  تعتبررى مانررىا ايجاويررا 

لتحسي  مستو  االلتزا  الترأريى  للعراملي  .كمرا يعتبرى كرا مر  مردركات العراملي  عر  

عرردل المعلومررات االسررتىاتيجية عرر  المميمررة االتصرراالت الىاسررية  مررع االدارة  يررادة م

العليا واالتصاالت ذات المارمو  المتعلر  والعمرا مانرىات ايجاويرة لتحسري  مسرتو  

االلترزا  المعيررار  والتررأريى  للعرراملي  .فررى حري  اوهررحت  تررا ج الدراسررة ا ررت اليوةررد 

  االةتمرراعى العررا  ى علررى مسررتو  تررأريى واهرر  ل تصرراالت االف يررة ذات الماررمو

 االلتزا  التمييمى للعاملي  .

 Britt Roebuck Reeta Raina and Deborahالدراسرة المسرحية الترى اةىاكرا

واررد  اختبررار الع قررة ورري  فعاليررة االتصرراالت الماسسررية الداخليررة الااوطررة 64ح 2016 

حتمرال ترىكاا للعمرا ومستو  الىها الوظي ى للعاملي  ومستو  التزاماا التمييمرى وا

حم ىدة م  العاملي  فى قطرا  والامرد 105والمميمة ،وذلي والتطبي  على عيمة حجماا  

.كشرر ت  تررا ج الدراسررة عرر  ا  كمرراك ع قررة ارتبا يررة ايجاويررة ورري  فعاليررة االتصرراالت 

الماسسررية الداخليررة الااوطررة والىهررا الرروظي ى للعرراملي  ومسررتو  التررزاماا التمييمررى 

كاا للعما .وا  المديىي  الذي  يىغبرو  فرى المسراكمة فرى تح ير  مسرتو  واحتماال تى

ادام فعررال للمميمررة يجررب علررياا ترروفيى ويئررة االتصررال الم  مررة للعرراملي  يررتا خ لاررا 

توصررريا تعليمرررات العمرررا الواهرررحة والدقي رررة وفرررى الوقرررت المماسرررب،كمايتا خ لارررا 

لرروظي ى واسررتخدا  وسررا ا اتصررال التواصررا مررع الم حيررات البمررامة المتعل ررة وررادا اا ا

متعرددة ،وكررا ذلرري يعمرا علررى تعزيررز مسرتو  التررزاماا التمييمررى وي لرا مرر  احتماليررة 

 تىكاا للعما .

 استخلصت الباحثة من الدراسات السابقة ما يلى :
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وفرررىة الدراسرررات االةمبيرررة الترررى تتمررراول اتصررراالت ادارة الصرررىاعات التمييميرررة  -

زا  التمييمررى  ،ومحدوديررة  الدراسررات العىويررة فررى ،والدراسررات التررى تتمرراول االلترر

 كذي  المجالي  .

لا تتعىد ايا م   الدراسات االةمبية او العىوية للع قة الترى ترىو  وري  اتصراالت  -

ادارة الصررىاعات التمييميررة ومسررتو  االلتررزا  التمييمررى وشرركا مبانررى ،وغالبيررة 

ت وشركا غيرى مبانرى كررذص الدراسرات الترى رصردتاا الباحارة  فرى كرذا المجرال تماولر

الع قرة مر  خر ل الررىو  وري  االتصراالت الماسسرية وشرركا عرا  ومسرتو  االلتررزا  

 التمييمى للعاملي   .

اعتمرراد غالبيررة الدراسررات السرراو ة العىويررة واالةمبيررة علررى الممرروذر ر رررى االوعرراد  -

ل لترررزا  التمييمرررى كاسررراس  يرررى  لدراسرررة وقيررراس مسرررتو  االلترررزا  التمييمرررى 

املي  .ووالمارا اعتمردت غالبيرة الدراسرات السراو ة العىويرة واالةمبيرة علرى ارورع للع

استىاتجيات اتصالية  التجمب ،التعاو  ،السلطة ،التسروية حكاسراس  يرى  لدراسرة 

وقياس وتحليا االستىاتيجيات االتصالية التى تستخد  م  قبرا ادارة المميمرات فرى 

 ادارة الصىاعات التمييمية .

الدراسررررات اسيوية واكسررررتا  ،ا دو يسيا،السررررعودية ،فلسررررطي ،عما   غالبيررررة كررررذص -

،االرد ،االمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارات العىويررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة،ماليزيا 

،ايىا ،اليم ح،افىي ية الجزا ى، يجيىيا،السررودا  ح و رردرة الدراسررات التررى اةىيررت 

 فى المجتمع االمىيكى واالوروى.

ات واسرتخدا  اعتمدت غالبية الدراسات على مماج المس  وفى ا ارص ترا ةمرع البيا ر -

 صحي ة االست صام. وعدد محدود مماا اعتمد على مماج دراسة الحالة .

 – ب ت غالبية الدراسات على عيمة م  العاملي  فى المسرتويات االداريرة المختل رة  -

فررى مميمررات متموعررة ا تاةيررة وخدميررة  –ووشرركا خرراص فررى االدارات الوسررطى 

 ،سوام تاوعة لل طا  العا  او الخاص.

راسات سوام العىوية او االةمبية التى  ب ت على عيمة م  اعاام كيئرة ركزت الد -

التردري  فررى الجامعررات سروام الحكوميررة او الخاصررة علرى قيرراس مسررتو  التررزاماا 

التمييمرى .ولررا تتمراول الدراسررات توصري  التصرراالت ادارة الصرىاعات التمييميررة 

جتمررع وال اختبررار فررى كررذص المميمررات الاامررة وورري  كررذص ال ئررات المحوريررة فررى الم

الع قة وي  اتصاالت ادارة الصىاعات المانرئة وري  كرذص ال ئرات ومسرتو  الترزاماا 

 التمييمى وكو ما تحاول كذص الدراسة التىكيز عليت . 
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ا  غالبيرررة الدراسرررات الترررى اةىيرررت فرررى مجرررال االلترررزا  التمييمرررى ركرررزت علرررى  -

ىة علررى تحديررد مسررتو  المتغيررىات الديمجىافيررة للمبحرروري  واعتباركررا عوامررا مررار

ل م  التزاماا التمييمى ،وعلى مستو  ادام العراملي  واعتبرارص مر  اكرا المتغيرىات 

 الماتجة ع  ارت ا  مستو  االلتزا  التمييمى للمبحوري  .

 النماذج النظرية التى تعتمد عليها الدراسة :

 65(استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمى :1)

 الصرىا  إلدارة سرتىاتيجياتالا مجموعرة مر  العامرة ارةاإلد مجرال فري البراحاو  قرد 

اخذي  فى االعتبار ا عكاسات كرذص االسرتىاتيجيات علرى مسرتو  ادام االفرىاد  التمييمى

الررى ا  البراحاي  الررذي  والع قرات وري  االدارات وال اعليررة التمييميرة .توصررلت الباحارة 

اتيجيات الترى تسرتخد  فرى تعىهوا الى كذا الموهو  قرد ات  روا علرى عردد مر  االسرتى

ادارة الصررىاعات التمييميررة وا  اختل ررت المسررميات وومررام عليررت سررو  تعتمررد علياررا 

 الباحاة فى كذص الدراسة وكذص االستىاتيجيات كى :

 م  الصىا  اسباب لمعىفة واهحة وجاود المديى :ي و  استراتيجية التعاون -1

 يتا حتى ا  ىا  كذص مع قشتاامما و ودا ا الحا  ى  و الع قة ذوي ا  ىا  كافة

 ال ىصرة لتاحرة وعرد مر  الجميرع م بروال فعراال ع ةرا  الصرىا  ا مرى موهرو  ع ر

  االخت فرات ويمامرا وحر  و   يىكرا وةارات لعرىد متسراو   و ردر الصرىا    ىا 

 علرى الم را  يمصرب و  صرواب علرى مر  و المخطر  كرو مر  فكرىة ع  الميى وغت

    ، الصرىا  ا رىا  لكرا مكسربا ياير  التعراو  فأسرلوب .تحليلارا و تحديد المشكلة

 يسرعى و . ا  رىا  لجميرع افارا  تا ج للى يادي ا  الصىا  يمك  حا في التعاو 

 متواف رة اكردافاا وأ  الصىا  ا ىا  تدعيا اعت اد للى ا سلوب كذا خ ل م  المديى

 للرى الصرىا  ا رىا  ادكرذا االعت ر يدفع و ، وعااا ع  مست لة او متمافسة مماا اكاى

 المامرة لمجرا  ا نريام مر  و . وهرو  و وصرىاحة ويرماا الموةرودة الخ فات مماقشة

 للرى كذاا سرلوب ،ويحترار المماسرب الوقت في التدخا على المديى قدرة ا سلوب كذا

 الميى. وةاات في كبيى تكاما للى يحتار   ت ، ل جاحت اةا م  كبيى ةاد

 ال روة للرى ا سرلوب كرذا عمرد اسرتخدا  المرديى جرأ:يل اسطتراتيجية السطلوة -2

م تىحاترت  و  يىص وةاات تأكيد و التاديد خ ل م   المىكز الذ  يشغلت، المستمدة م 

 و الصرىا  ا رىا  حاةرات يتجاكرا ا سرلوب لارذا اسرتخدامت فري المرديى ا  كمرا .

 ل ارام لرىع يىكرز مرا و ردر ، معالجتارا و الصرىا  اسرباب يبح  ع  ال و ، اتجاكاتاا

 احرد مصرلحة او ا ولرى والدرةرة العمرا اإلدارة و مصرال  االعتبرار فري خخذا الصىا 

 لقمرا  للى الصىا  احد ا ىا  يلجأ قد الزم م وي  الصىا  يكو  فحيمما . ا  ىا 

الصرىا   يزيرد قرد ممرا ، ارخرى الطرى  علرى اإلةبرار ممارسرة را م  و وموق ت المديى

  رى  ورت موق را ا سرلوب كرذا   سراا. يخلر  اإلدارة مرع و المتصرارعة ا  ىا  وي 

 يحا ال ا سلوب ف   كذا ولذلي  اقو  لسلطة الخاو  على اةبى خاسى خخى و راو 
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كرذا  اسرتخدا  يمكر  .و السرط  تحرت كاممرا يجعلرت و يارغطت ورا ، غالبرا الصرىا 

سرىيع  قرىار اتخراذ ويجرب  ار رة ال ارية كا رت لذا الحراالت وعرت فري ا سرلوب

 علرى مجموعرة او فرىد لىغبرة قرا ا الخر   ا  يتار  للمرديى عمردما كرذلي وشرأ اا،و

 غيرى لةرىامات فري تطبير  الىغبرة للرى واإلهرافة اخرى ، مجموعرة او فرىد مصرلحة

 م  تأييد تل ى ال التي و ةديدة قواعد او ا يمة تطبي  حالة في و البعت لد  مىغووة

 ارخىي .

 ال عمردما ا سرلوب كذا تىاتيجية  اللجوم:ويستخد ويت ى  م  استىاتيجية السلسطة اس

 ي رو  فيرت و ، يرديىكا التري  المميمرة  طراق داخرا الصرىا  لدارة المرديى و مكرا  يكو 

حسررب  ذلري و ا علرى اإلداري المسرتو  للرى الصرىا  موهرو  وىفرع المرديى

 الحراالت فري ا سرلوب كرذا اسرتخدا  للرى المرديى يلجرأ قرد و المشكلة لحا االختصاص

 فري او ، لت الممموحة الص حيات وسبب قلة او ، الصىا  في  ىفا اإلدارة تكو  التي

 قرد و  مماسب للى حا للوصول المديى مع تعاو اا عد  و الصىا  ا ىا  تشدد حالة

 تواةارت التري لدارة الصرىاعات فري المرديى يرمج  ال عمردما مماسبا ا سلوب كذا يكو 

 عليارا يتىترب قرد مشركلة الصرىا  ا  المرديى يرى  ا  حالرة فري و ا خرى  وا سراليب

يارطىص  ممرا المحلري المجتمرع  طراق للى المميمة  طاق م  تخىر قد اخى  مشك ت

 المسئولة الجاات لو غ للى

واحيا ررررا يطلرررر  علياررررا مصررررطل  اسررررتىاتيجية الحررررا  التسططططويةاسررررتىاتيجية  -3

 معتدل و در و وس  حا للى للوصول العطام و ا خذ ومبدا ا سلوب كذا الوس :يتميز

 و التشردد وري  وسرطا موق را يتبمرى للصرىا  كمعرالج فالمرديى ، التعراو  الحرز  و مر 

 ا رىا  مرع والتعاو  يبح  و ، للتعاو  ارهية مشتىكة كماك تكو  ال عمدما التعاو 

 وةارات ت ىيرب خر ل مر  المتصرارعة لأل ىا  الجز ي الىها تح ي  ع  الصىا 

 مر  الصرىا  مبكرىة مىحلرة فري ا سرلوب كذا ويستخد  . الصىا  ا ىا  وي  الميى

  ىفري قروة تسراوت لذا الرمم  كرذا للى اللجوم يمك  و للمشكلة السىيع التشخيص ماا

 ال قد الوس  الحا اسلوب ف   هعي  خخى و قوي  ى  وةود حالة في و ، الصىا 

 سرتخدا ا يمكر  ولكر  . المطىوحرة الحلرول سريعارد الجا ب ال وي    فاع ، يكو 

 . للمشكلة عاةا  حا في الىغبة في ا سلوب كذا

 لدارة مر  اال سرحاب او التارىب عمليرة ورت ي صرد:اسطتراتيجية  التجنط  -4

 لدارة فري معيمرة مواقر  تجراكلاا المرديىي  او عمرد اكمرال ذلري يتار  و الصرىا ،

 تل رام مر  الموقر  يتحسر  ا  امرا علرى ا سرلوب كذا  المديىو  .قد يستخد  الصىا 

 حرا علرى قادرو  الصىا  ا ىا  ا  المديى اعت اد في حالة او ، الزم  ومىور  ست 

 وذل و فيت التدخا يستح  ال يسيى وحي  الصىا  موهو     او ويماا ال ا ا الصىا 

 الاردوم و التجرا   علرى المحافيرة يحاول لاذا ا سلوب استخدامت في والمديى  الجاد

 و ، والغارب الواهر  ت شري الشرعور ممرع و مراالع فري الموةودة للصىاعات المسبي

 يمكرماا ا ىافرا اخرى  كمراك ا  المرديى يعت رد عمردما ا سرلوب كرذا للرى اللجوم ي اا
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 ا  يشرعى ا سرلوب عمردما لارذا المرديى يلجرأ احيا ا او.المديى م  افاا الصىا  لدارة

اةرا  مر  ا سرلوب كرذا اسرتخدا  المرديى ي صرد قرد و . ا كميرة قليلرة الصرىا  مشركلة

 كمرا ، الصرىا  مشركلة حرا فري ت يردص ةديردة معلومات توافى لحي  ال ىار اتخاذ تأةيا

 مر  اكارى الصىا  ع ر مخا ى تكو  ا  حالة في ا سلوب كذا المديى استخدا  يحبذ

 مكاسبت.

 (النموذج ثالثى االبعاد لاللتزام التنظيمى : 2)

زا  مر  مميرور تمييمرى فكرا  وال  كذص الدراسة ت د  عىهرا معاصرىا لمصرطل  االلتر

الوررد مرر  ال ررام الارروم علررى  كرر  مرر  مصررطل  االلتررزا  التمييمررى ومصررطل  التررزا  

العرراملي  . يعتبررى االلتررزا  التمييمررى ةررزم مرر  التررزا  العرراملي  الررذ  يتكررو  ورردورص مرر  

ومرام علررى  –االلترزا  الروظي ى ،وااللتررزا  المامرى وااللتررزا  التمييمرى. يعرى  االلتررزا  

وأ رت قبرول وا غمراس وت را ى –مج وي  ك  م  مردخا االتجاكرات والمردخا السرلوكى الد

العرراملي  فررى تح يرر  اكرردا  المميمررة ،فاررو اسررتعداد العرراملي  ل بررول ال رريا واالكرردا  

التمييميرررة  والعمرررا مررر  اةرررا تح ي اا،واال غمررراس والمشررراركة وشررركا كامرررا فرررى كرررا 

فى المميمرة ،وتكرىي  الوقرت والجارد  اال شطة ذات الصلة او غيى ذات الصلة والعما

 م  اةا تحسي  اوهاعاا. 

ح وتحليررا عرردد مرر  الممرراذر الميىيررة N.J. Allen and J.P. Meyer 1990قررا  

ل لتزا  التمييمي م  اةا الكش  ع  العواما المختل ة المتعل ة وياور كرذص اليراكىة. 

تررزا   التمييمرى فرري معيررا  رتج عرر  كرذا التحليررا ظاررور ا  روا  الا رررة التاليرة مرر  االل

الدراسات التي فحصاا الباحاا  وكى : االلتزا  ال را ا علرى العوا ر  ،وااللترزا  ال را ا 

علرى حسراب التكل رة ،وااللترزا  ال را ا علرى االلررزا . وتبعرا لمرا ذكرىص الباحارا  فرأ  كررذص 

د ،ومرع ا  وا  الا رة تتواةد فى     الوقت مع تطور مستو  االلتزا  التمييمرى لل رى

ذلي، فا  كا مكو  ي و  على خبىة مختل ة وال يارى على السلوك وم   الطىي ة.وكرذص 

 66ا وعاد الا رة كى:

االلترزا  العرا  ي: ويشريى للرى ارتبرا  ال رىد العا  يلالوةردا ى واإليجراوي والمميمررة  -

واكرردافاا وقيماررا. ويىغررب فرري الح رراظ علررى عاررويتت واررا واسررتعدادص لبررذل الجاررد مرر  

ةلاا  . ماا كوالم االفىاد يكو و  ملتزمو   حو مميمة   ارا "يىيردو "ذلي . يسرتمد ا

 .Mowday et al.’sكذا البعد على  يىية االلتزا  التى قدماا كا م   

االلتزا  المستمى: يشيى للى ا دمار ال ىد فى ا شرطة المميمرة مرع االخرذ فرى االعتبرار  -

يحسرررب مرررد  ارت رررا  تكل رررة ف رررد عارررويتت  ا  كرررذا االلترررزا   حوالمميمرررة وسررربب ا رررت

والمميمة وا خ اد العوا د التى يحصرا عليارا عمرد ترىك المميمرة وااللتحراق وراخى . 

وقد تشما كذص االعتبارات التكل ة االقتصادية  على سبيا الماال، مسرتح ات المعانرات 

مح . ويرزداد الت اعديةح والتكل ة االةتماعية  قد تتوق  الع قات ل الصداقات مرع الرزم 
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كذا المو  م  االلتزا  عمدما يعت رد ال رىد ا رت التوةرد لديرت فرىص وظي يرة وديلرة. يشرعى 

 ا فىاد فى كذص الحالة ا اا "يجب ا " يكو وا ملتزمي  تمييميا.

االلتزا  المعياري: يشيى للى التزا  ال ىد  حو المميمة وسربب مشراعى االلرزا  ا  ا رت  -

وقد تمبع كذص المشاعى م  ح ي ة ا  المميمة قرد اسرتامىت   و  م  الواةب على ال ىد.

قدرا معيما م  المروارد عمرد توظير  ال رىد  التردريبات والردورات ومرا للرى ذلريح، ممرا 

يجعا ال ىد ملزما وبذل ةاد كبيى في العما والب ام فى المميمة  حترى "تسرديد الردي ". 

سرباب نخصرية مارا التمشرئة ع وة على ذلري يمكر  ا  تمبرع كرذص المشراعى ايارا مر  ا

االةتماعية لل ىد وخل يتت الا افيرة وتجىوترت الذاتيرة قبرا ووعرد التحاقرت والمميمرة . ولارذا 

يب رى ال رىد فرى المميمرة   ررت "يجرب" ال يرا  ورذلي. فتمبررع كرذص المشراعى مر  اإلحسرراس 

 والواةب او االلزا . 

 رة مر  االلترزا  التمييمرى علرى كما تماول الباحارا  االررار المتىتبرة علرى اال مرا  المختل

 اتجاكات وسلوك االفىد فى مكا  العما على المحو التالى :

التاريىات الماتجة ع  ارت ا  مسرتو  االلترزا  العرا  ى والمعيرار  :تتمارا فرى وةرود -

ع قرة ارتبا يررة سررلبية ويمررت ووري  عررز  االفررىاد علررى ترىك العمررا والمميمررة . و ع قررة 

ووي  معدل  االلتزا  والحاور للعما ، ومسرتو  ا دام، وسرلوك  ارتبا ية ايجاوية ويمت

 الموا مة التمييمية ،صحة ورفاكية االفىاد.

التررأريىات الماتجررة عرر  ارت ررا  مسررتو  االلتررزا  المسررتمى :تتماررا فررى وةررود ع قررة -

ارتبا ية سلبية ويمت ووي  عز  االفىاد على ترىك العمرا والمميمرة . كمرا ا رت يرارى سرلبا 

شرركا محايررد علررى  معرردل  االلتررزا  والحاررور للعمررا ، ومسررتو  ا دام، وسررلوك او و

 الموا مة التمييمية ،صحة ورفاكية االفىاد.

 فروض الدراسة :

 الفرض الرئيسى:

كماك ع قة ارتبا ية وي   بيعرة اتصراالت ادارة الصرىاعات التمييميرة فرى الجامعرات 

 عاام كيئة التدري  واا .محا الدراسة ومستو   م  االلتزا  التمييمى ال

 الفروض الفرعية :

كماك ع قة ارتبا ية وري  معردل اكتمرا  الجامعرات محرا الدراسرة وىصرد الصرىاعات -

التمييمية المانرئة  ومسرتو   مر  االلترزا  التمييمرى العارام كيئرة التردري  واعارام 

 الايئة المعاو ة واا.

لية المسرررتخدمة فرررى رصرررد كمررراك ع قرررة ارتبا يرررة وررري   وعيرررة االسررراليب االتصرررا -

الصىاعات المانئة  ومستو   م  االلتزا  التمييمى العاام كيئرة التردري  واعارام 

 الايئة المعاو ة والجامعات محا الدراسة .
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كماك ع قرة ارتبا يرة وري   بيعرة المىحلرة الترى يرتا فيارا التردخا الدارة الصرىاعات  -

االلتررزا  التمييمررى العاررام كيئررة التمييميرة والجامعررات محررا الدراسررة  ومسررتو   مرر  

 التدري  واعاام الايئة المعاو ة واا  .

كماك ع قة ارتبا ية وي  مد  موهوعية و علمية  المعاييى التى يرتا االسرتماد عليارا  -

فرى اختيررار االسرتىاتيجية االتصررالية الترى تسررتخد  فرى ادارة الصررىاعات التمييميرة فررى 

االلتررزا  التمييمررى العاررام كيئررة الترردري  الجامعررات محررا الدراسررة ومسررتو   مرر  

 واعاام الايئة المعاو ة واا .

كمرراك ع قررة ارتبا يررة ورري   وعيررة االسررتىاتيجيات االتصررالية المسررتخدمة فررى ادارة  -

الصررىاعات التمييميررة والجامعررات محررا الدراسررة  ومسررتو   مرر  االلتررزا  التمييمررى 

 واا. العاام كيئة التدري   واعاام الايئة المعاو ة

كمررراك ع قرررة ارتبا يرررة وررري   وعيرررة الوسرررا ا االتصرررالية المسرررتخدمة فرررى اال رررار  -

االسرررتىاتيجيات االتصرررالية الدارة الصرررىاعات التمييميرررة والجامعرررات محرررا الدراسرررة 

 ومستو   م  االلتزا  التمييمى العاام كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو ة واا .

ا المبحروري  العرا  للجارود االتصرالية المبذولرة مر  قبرا كماك ع قة ارتبا ية وي  ت يري -

الجامعررات محررا الدراسررة فررى ادارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة واررا  ومسررتو   مرر  

 التزاماا التمييمى .

 تساؤالت الدراسة :

ماكو مسرتو   مر  االلترزا  التمييمرى السرا د وري  اعارام كيئرة التردري  واعارام  -

كا ترارى وم  الجامعات الحكومية والخاصة محا الدراسة ؟الايئة المعاو ة فى كا 

وعرررت المتغيرررىات الديمجىافيرررة   المرررو  ،الحالرررة االةتماعيرررة ،الدرةرررة العلميرررة 

،التخصرص حعلرى تحديررد مسرتو   مرر  االلترزا  التمييمرى العاررام كيئرة الترردري  

 والجامعات محا الدراسة ؟

ئررة الترردري  ورراخت    مرر  كررا يختلرر  م اررو  الصررىا  التمييمررى ورري  اعاررام كي -

ملكيررة الجامعررات محررا الدراسررة  ؟ومررا كررى ا عكاسررات كررذا االخررت   علررى  مرر  

 االلتزا  التمييمى للمبحوري  ؟

مررا كررو معرردل حرردوث الصررىاعات التمييميررة فررى الجامعررات محررا الدراسررة ؟وكررا   -

 يارىذلي على  م  التزاماا التمييمى ؟

ستاارة اسباب معيمة لحدوث الصرىا  وارا مر  كا يارى  م  ملكية الجامعات على ا -

 وةاة  يى اعاام كيئة التدري  ؟

كا كماك ع قة وي   شوم مستويات معيمرة مر  الصرىاعات داخرا الجامعرات محرا  -

 الدراسة وا ما  االلتزا  التمييمى العاام كيئة التدري  واا ؟
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 التصميم المنهجى   للدراسة:

عرة اتصراالت ادارة الصرىاعات التمييميرة فرى ولتح ي  كد  الدراسة فى توصري   بي

الجامعات الحكومية والخاصة  م  حي  معردل االكتمرا  وىصرد الصرىاعات التمييميرة 

، وعية االساليب االتصالية المستخدمة فرى رصرد الصرىاعات المانرئة ،مىحلرة التردخا 

رة الدارة الصررىاعات ،معررراييى اختيررار االسرررتىاتيجيات االتصررالية المسرررتخدمة فرررى ادا

الصررىا  ،والوسررا ا االتصررالية المسررتخدمة فررى ا ررار كررذص االسررتىاتيجيات ح  ومررد  

تأريىكا على تحديد  مر  االلترزا  التمييمرى العارام كيئرة التردري  وارا ،  وا عكاسرات 

المتغيرررىات الديمجىافيرررة المختل رررة  المرررو  ،التخصرررص ،الحالرررة االةتماعيرررة ،الدرةرررة 

اسررتخدمت الباحاررة مررماج المسرر  الررذ  يعتبررى ةارردا العلميررة حعلررى  بيعررة كررذص الع قررة  

 علميا مميما للحصول على ويا ات ومعلومات واوصا  ع  الياكىة .

 

 مجتمع الدراسة:

يتماا مجتمع الدراسة فى اعاام كيئة التدري  واعاام الايئرة المعاو رة العراملي  فرى 

 الجامعات المصىية الحكومية والخاصة.

 عينة الدراسة:

ح م رىدة مر  اعارام كيئرة التردري  400وسحب عيمة عشروا ية حجمارا   قامت الباحاة

 والايئة المعاو ة والجامعات مو عة على المحو التالى :

 ( توصي  عينة الدراسة1،2جدول رقم )       

 نم  الملكية

 التخصص 
 اإلجمالى خاصة حكومية

 نظرية
 200 100 100 ا

% 50% 50% 50% 

 عملية
 200 100 100 ا

% 50% 50% 50% 

 اإلجمالى
 400 200 200 ا

% 100% 100% 100% 

 
 نم  الملكية

 المتغير

 حكومية

 (200)ن=

 خاصة

 (200)ن=

 اإلجمالى

 (200)ن=

 النوع

 ذكر
 200 99 101 ا

% 50 5% 49 5% 50% 

 أنثى
 200 101 99 ا

% 49 5% 50 5% 50% 

 الحالة االجتماعية
 متزوج

 200  97 103 ا

% 51 5% 48 5% 50% 

 200 103 97 ا غير متزوج
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 نم  الملكية

 المتغير

 حكومية

 (200)ن=

 خاصة

 (200)ن=

 اإلجمالى

 (200)ن=

% 48 5% 51 5% 50% 

 الدرجة العلمية

عضو هيئة 

 معاونة

 200 100 100 ا

% 50% 50% 50% 

 عضو هيئة

 تدريس

 200 100 100 ا

% 50% 50% 50% 

 

 ب ت الدراسة على اعاام كيئة التدري  واعارام الايئرة المعاو رة وعردد مر  الكليرات 

كىة واعتباركررا ةامعررة حكوميررة كررا كليررة الطررب وكليررة الامدسررة يمررا   وجامعررة ال ررا

التخصررص العملررى ،كليررة االعرر   وكليررة االداب يمررا   التخصررص الميررى  .امررا مرر  

الجامعررات الخاصررة فطب ررت الدراسررة علررى عيمررة مرر  اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام 

يرة  رب االسرما  وجامعرة الايئة المعاو ة وكلية الامدسة ةامعة السادس مر  اكترووى ،وكل

مصررى الدوليررة ،وكليررة االعرر   والجامعررة الحدياررة للعلررو  وتكمولوةيررا االتصررال ،وكليررة 

 االرار واالرناد السياحى وجامعة مصى للعلو  والتكمولوةيا.

 أدوات جمع البيانات:

تمالت ادوات ةمع البيا ات فى كذص الدراسة فى :الم راو ت المتعم رة مرع عيمرة اعارام 

الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة والجامعررات محررا الدراسررة وملررىم صررحي ة كيئررة 

است صام معاا .كذص الصحي ة م سمة الى ر ث اةرزام: الجرزم االول يتعلر  والجوا رب 

المتموعررة فررى عمليررة ادارة الصررىاعات التمييميررة والمتمالررة فررى  م اررو  الصررىا   مرر  

ومسرتويات الصرىا  .الجرزم الارا ى مميور المبحروري  ،معردل حدوررت ،واسرباب  شرأتت 

يتعل  والجوا ب المتموعة فى اتصاالت ادارة الصىاعات التمييمية والمتمالة فى معردل 

اكتما  االدارة وىصد الصىاعات التمييمية  االساليب االتصالية المسرتخدمة فرى رصرد 

ى كررذص الصررىاعات،المىحلة التطوريررة للصررىا  التررى يررتا فياررا الترردخا الدارتررت ،معررايي

اختيررار االسررتىاتيجيات االتصررالية المسررتخدمة فررى ادارة الصررىاعات التمييميررة ، وعيررة 

االسررررتىاتيجيات االتصررررالية المسررررتخدمة فررررى ادارة الصررررىاعات واسررررتخدا  م يرررراس 

Thomas and Killman   الوسا ا االتصالية المسرتخدمة فرى ا رار االسرتىاتيجيات،

 يرريا العررا  ل سرراليب االتصررالية المسررتخدمة االتصرالية الدارة الصررىاعات التمييميررة ،الت

فررى ادارة الصررىاعات مرر  مميررور المبحرروري  . الجررزم الاالرر  مرر  االسررتمارة يتعلرر  

 .N.Jوتحديررد  مرر  االلتررزا  التمييمررى للمبحرروري  وعيمررة الدراسررة  واسررتخدا  م يرراس 

Allen and J.P. Meyer الجزمالىاورع مر  االسرتمارة يتعلر  والبيا رات الشخصرية .

 للمبحوري   المو  ،الدرةة العلمية ،التخصص،الحالة االةتماعية  ح.

 نتائج الدراسة :

 اوال :النتائج المتعلقة بمستوى نم  االلتزام التنظيمى للمبحوثين بعينة الدراسة :
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 ( يوضح مستوى نم  االلتزام المعيارى لدى المبحوثين بعينة الدراسة 3جدول رقم )
 الجامعة 

 المعيارىمستوى االلتزام 
 اإلجمالى خاصة حكومية

 منخفض       
 198 6 192 ا

% 96% 3% 49 5% 

 متوس         
 202 194 8 ا

% 4% 97% 50 5% 

 اإلجمالى
 400 200 200 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.681، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية =1، درةة الحىية=345.995=2 كا

 او  ما يلى:توه  ويا ات الجدول الس

كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري   مرر  ملكيررة الجامعررة -

ومستو   م  االلتزا  المعيار  العاام كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو رة وعيمرة 

ح و معامرا 000 0ح ومسرتو  معمويرة  995 345 2الدراسة وكو ما اوهحتت قيمرة كرا

غالبيررة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة  ح حيرر  ا 681 0التوافرر   

ح مسرتو  االلترزا  المعيرار  لردياا متوسر  %97والجامعات الخاصة  وعيمرة الدراسرة  

ح يستمتعو  والحدي  عر  الكليرة الترى يعملرو  وارا مرع 4فاا والتىتيب ا يى ةدول رقا 

اب اسررتمىاركا ح ، وياممررو  وررا  احررد اسررب3 97االخررىي  مرر  خارةاررا وررو    سرربى  

والعما فى الكليرة لري  العت رادكا ورا  ارتبرا اا وارا كرا  ولكر  ال ارا يشرعىو   حوكرا 

ح، ويعت دو  ا  التم ا السىيع م  مكرا  عمرا 5 89والتزا  اخ قى وذلي وو    سبى  

ح، و ا  عارررو كيئرررة 4 89الخررى يمكررر  اعتبرررارص عمرررا غيرررى اخ قرررى ورررو    سررربى  

ح ،فاررا 7 71ا ررا للكليررة التررى يعمررا واررا وررو    سرربى  الترردري  يجررب ا  يياررى والم د

ح ،فرراذا 33تعلمروا ممررذ الصررغى هرىورة الرروالم المسررتمى لوظي ررة واحردة وررو    سرربى  

اتيحررت لاررا فىصررة العمررا فررى مكررا  اخررى لرر  يكررو  مرر  الصررواب ا  يتىكررو  العمررا 

لغالبيرة ح.وعلى العك  مماا  كا  مستو  االلتزا  المعيرار  4 28والكلية وو    سبى  

 ح3ح ممخ ت ا يى ةدول رقا %96المبحوري  فى الجامعات الحكومية  

 ( يوضح مستوى نم  االلتزام المستمرلدى المبحوثين بعينة الدراسة4جدول رقم )

 الجامعة 

 مستوى االلتزام المستمر
 اإلجمالى خاصة حكومية

 منخفض      
 151 1 150 ا

% 75% 0 5% 37 8% 

 متوس        
 85 37 48 ا

% 24% 18 5% 21 2% 

 مرتفع       
 164 162 2 ا

% 1% 81% 41% 

 اإلجمالى
 400 200 200 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.657، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية =2، درةة الحىية=304.548=2 كا
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 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى:

متوسررطة ال رروة ورري   مرر  ملكيررة الجامعررة  كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية-

ومستو   م  االلتزا  المستمى العاام كيئة التدري  واعارام الايئرة المعاو رة وعيمرة 

ح ومعامرا 000 0ح ومسرتو  معمويرة  548 304 2الدراسة وكو مرا اوهرحتت قيمرة كرا

ح حيرر  يىت ررع مسررتو  االلتررزا  المسررتمى لررد  غالبيررة اعاررام كيئررة 657 0توافرر   

ح .فاروالم %81ي  واعاام الايئرة المعاو رة والجامعرات الخاصرةوعيمة الدراسرة  التدر

ح : يصرعب علرياا ترىك العمرا والكليرة حترى اذا 4المبحوري  والتىتيب ا يى ةدول رقا 

ح،واذا قرىروا تررىك العمرا وارا حاليررا فرأ  ذلرري 95رغبروا فرى ذلرري وذلري ورو    سرربى  

ح ، ال  اسرتمىاركا فرى العمرا 5 89بى  يسبب لاا ارواكا نرديدا فرى حيراتاا ورو    سر

ح ،كمرا 1 80والكلية  اتج مر  رغبرتاا فرى ذلري ولري  اهرطىاريا وذلري ورو    سربى  

ا اررا يعت رردو  ا  الوظررا   المتاحررة فررى االمرراك  االخررى  ليسررت ممارلررة للعمررا والكليررة 

 ح،كما ا  قرىاركا3 42وشكا يجعلاا الي كىو  فى تىك وظي تاا الحالية وو    سبى  

ح،كمرا ا ارا يعت ردو  ا  مر  اكرا الصرعاب 6 31فى تىك الكلية حاليرا سريكل اا الكايرى  

التى سو  تواةاا اذا ما تىكوا العما والكلية كو  ردرة الوظرا   الشراغىة فرى الكليرات 

ح .وعلررى العكرر  مررماا فررأ  غالبيررة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام 2 31االخررى   

ح مسررررررتو  التررررررزاماا المسررررررتمى %75ة  الايئررررررة المعاو ررررررة والجامعررررررات الحكوميرررررر

 ح. 3ممخ ت ا يى ةدول رقا 

 ( يوضح مستوى نم  االلتزام التأثيري لدى المبحوثين بعينة الدراسة5جدول رقم )

 الجامعة 

 مستوى االلتزام التأثيري
 اإلجمالى خاصة حكومية

 منخفض       
 162 159 3 ا

% 1 5% 79 5% 40 5% 

 متوس         
 45 40 5 ا

% 2 5% 20% 11 2% 

 مرتفع        
 193 1 192 ا

% 96% 0 5% 48 3% 

 اإلجمالى
 400 200 200 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.691، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية =2، درةة الحىية=366.465=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى:

توسررطة ال رروة ورري   مرر  ملكيررة الجامعررة كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية م-

ومستو   م  االلتزا  التأريى   العاام كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو رة وعيمرة 

ح و معامرا 000 0ح ومسرتو  معمويرة  465 366 2الدراسة وكو ما اوهحتت قيمرة كرا

ح حيرر  يىت ررع مسررتو  االلتررزا  الترراريى  لررد  غالبيررة اعاررام كيئررة 691 0توافرر   

ح فارروالم المبحرروري  %96الحكوميررة    دري  واعاررام الايئررة المعاو ررة والجامعرراتالترر
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ح  :يعت ردو  ا  االمرور كا رت افارا فرى تلري االيرا  الترى 3والتىتيب ا يى ةدول رقرا 

قاى فيارا المراس معيرا حيراتاا الوظي يرة داخرا مكرا  عمرا واحرد وذلري ورو    سربى 

ح،و ا  مشراكا 9 91يرى وشركا نخصرى  ح،ويشعىو  ا  كذص الكلية تعمى لارا الكا92 

ح ،و يعت ردو  ا رت لري  مر  السراا ا  يىتبطرو  5 89الكلية كرى مشراكلاا الشخصرية  

ح،فامررراك ارتبرررا    سرررى ويرررماا ووررري  2 37ومكرررا  عمرررا اخرررى كمرررا ارتبطررروا والكليرررة  

ح .وعلرى العكر  9 35ح ،ويشعىو  ا اا افىاد م  العا لة فرى كرذص الكليرة  7 36الكلية 

أ  غالبيرة اعارام كيئرة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة والجامعرات الخاصرة مماا ف

 ح.4ح مستو  التزاماا التأريى  ممخ ت ا يى ةدول رقا 5% 79 

ووادخرررال المتغيرررىات الديمجىافيرررة الخاصرررة ورررالمبحوري  وعيمرررة الدراسرررة علرررى المترررا ج 

 :الساو ة اتا  ما يلى

 ا المبحورو  فى كليات  يىية لعملية ح :والمسبة لمتغيى التخصص العلمى يعم ح1 

ال توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية ورري  تخصررص المبحرروري  ومسررتو   -

 .0.424، ومستو  المعموية=0.640=2التزاماا المعيار  حي  كا ت قيمة كا

توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية لكماررا هررعي ة ورري  تخصررص المبحرروري   -

، ومسررررررتو  14.074=2ماا المسررررررتمى حيرررررر  كا ررررررت قيمررررررة كرررررراومسررررررتو  التررررررزا

فما ي ىب م   ص  المبحوري  مر  اعارام 0.184، معاما التواف =0.001المعموية=

ح %5 40كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  يعملررو  فررى كليررات عمليررة 

مسرتو  الترزاماا المسرتمى مررمخ ت فرى حري  ا  مرا ي ررىب مر   صر  المبحروري  مرر  

ام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  يعملررو  فررى كليررات  يىيررة اعارر

 ح مستو  التزاماا المستمى مىت ع .5% 49 

توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية لكماررا هررعي ة ورري  تخصررص المبحرروري   -

، ومسررررررتو  39.341=2ومسررررررتو  التررررررزاماا التررررررأريى  حيرررررر  كا ررررررت قيمررررررة كررررررا

، فمصررر  المبحرروري  مررر  اعاررام كيئرررة 0.299التوافرر = ، معامرررا0.000المعمويررة=

ح مسررتو  %50الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  يعملررو  فررى كليررات عمليررة 

الترزاماا الترأريى  مرمخ ت فررى حري  ا  مرا ي رىب مرر   صر  المبحروري  مر  اعاررام 

ح %5 48كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  يعملررو  فررى كليررات  يىيررة  

 ستو  التزاماا التأريى  مىت ع .م

 ح والمسبة لمتغيى المو   ذكى لا اى ح:2 

ال توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وري   رو  المبحروري  ومسرتو  الترزاماا  -

 0.841، ومستو  المعموية=0.040=2كا المعيار  حي  كا ت قيمة

مبحروري  ومسرتو  الترزاماا ال توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وري   رو  ال -

 0.934،ومستو  المعموية=0.137=2كا المستمى حي  كا ت قيمة
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ال توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وري   رو  المبحروري  ومسرتو  الترزاماا  -

 0.209، ومستو  المعموية=3.131=2التأريى  حي  كا ت قيمة كا

 غيى متزورح:والمسبة لمتغيى الحالة االةتماعية  متزور ل ح3 

ال توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية ورري  الحالررة االةتماعيررة للمبحرروري   -

، ومسررررررتو  0.040=2كررررررا ومسررررررتو  التررررررزاماا المعيررررررار  حيرررررر  كا ررررررت قيمررررررة

 0.841المعموية=

ال توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية ورري  الحالررة االةتماعيررة للمبحرروري   -

 0.718، ومستو  المعموية=0.662=2ىحي  كا ت قيمة كاومستو  التزاماا المستم

ال توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية ورري  الحالررة االةتماعيررة للمبحرروري   -

 0.974، ومستو  المعموية=0.052=2ومستو  التزاماا التأريى  حي  كا ت كا

 حالدرةة العلمية  عاو كيئة تدري لعاو كيئة معاو ة ح:4 

قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وي  الدرةة العلمية للمبحوري  ومسرتو  ال توةد ع  -

 0.548، ومستو  المعموية=0.630=2كا التزاماا المعيار  حي  كا ت قيمة

ال توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وي  الدرةة العلمية للمبحوري  ومسرتو   -

، مسررررتو  2الحىيررررة=، درةررررة 1.779=2كررررا التررررزاماا المسررررتمىحي  كا ررررت قيمررررة

 0.411المعموية=

ال توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وي  الدرةة العلمية للمبحوري  ومسرتو   -

، مسرررررتو  2، درةرررررة الحىيرررررة=2.736=2كرررررا الترررررزاماا الترررررأريى  حيررررر  كا رررررت

 0.255المعموية=

مراد ووذلي تت    تيجة كذص الدراسة مع ما توصلت اليت كا م  دراسة سرامى اورىاكيا ح

فى ا ت التوةرد ع قرة ارتبا يرة  68حSamuel O. Salami  2008،67ح2006حمو ة  

وي   و  المبحوري  ومستو  التزاماا التمييمى.ومع دراسة محمد محمد مصرط ى اورو 

فى ا ت التوةد ع قة ارتبا ية وري  الحالرة االةتماعيرة ومسرتو   مر   69ح2014ةياب 

 .Samuel Oمرررع دراسرررة كرررا مررر  االلترررزا  التمييمرررى للمبحررروري . واختل رررت 

Salami 2008فررى ا  كمرراك ع قررة ارتبا يررة ورري  الحالررة االةتماعيررة للمبحرروري   70ح

 .Maha B. BinBakr, and Eman I  ومسرتو  الترزاماا التمييمرى ،ودراسرة  

Ahmed  2015فى ا  كماك ع قرة ارتبا يرة وري  المتغيرىات الديمجىافيرة التاليرة  71ح

 ة ، الكلية ومستو  االلتزا  التمييمى للمبحوري  .الجم ، الدرةة العلمي

مطن خططالل العططرض السططابج لنتططائج الدراسطة يكططون تمططت االجابططة علططى التسططاؤل االول 

 للدراسة وهو :

ماهو مسطتوى نمط  االلتطزام التنظيمطى السطائد بطين المبحطوثين فطى كطل مطن الجامعطات 

ت الديمجرافيطة  )النطوع الحكومية والخاصة محل الدراسة ؟وهل تمثر بعض المتغيطرا

،الحالة االجتماعية ،الدرجطة العلميطة ،التخصطص (علطى تحديطد مسطتوى نمط  االلتطزام 

 التنظيمى للمبحوثين بعينة الدراسة  ؟



 تأثير اتصاالت ادارة الصراعات التنظيمية على مستوى االلتزام التنظيمى للعاملين

 82  عشر الثانيالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 ثانيا :النتائج المتعلقة بعملية ادارة الصراع التنظيمى : 

 (مفهوم الصراع التنظيمي:1)

 المبحوثين بعينة الدراسة (مفهوم الصراع التنظيمي من منظور 6جدول رقم )
 نم  الملكية

 تعري  الصراع 

جامعة 

 حكومية
 اإلجمالى جامعة خاصة

 تعري   امل للصراع التنظيمى
 164 162 2 ا

% 1% 81% 41% 

 بعد واحد من ابعاد تعري  الصراع التنظيمى
 142 8 134 ا

% 67% 4% 35 5% 

 اكثر من بعد من ابعاد تعري  الصراع التنظيمى
 94 30 64 ا

% 32% 15% 23 5% 

 اإلجمالي
 400 200 200 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.642، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=2، درةة الحىية=280.198=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

ا  كماك وعى واه  وم او  الصىا  التمييمى وي  المبحوري  وعيمرة الدراسرة حير   -

ح تعىي ررا نررام  للصررىا  %41ا ي ررىب مرر   صرر  المبحرروري  وعيمررة الدراسررة  قررد  مرر

تكرو  لجماعرة مرا اتجاكرات او قريا  التمييمى واوعادص الا ث "ا  الصىا  يحدث عمدما 

او اكرردا  ترردرك واعتباركررا عررا   امررا  االتجاكررات او ال رريا او االكرردا  التررى يتبماكررا 

شرا  معري  غيرى متطراو  مرع احتياةاتارا االخىو  ،او ا  تاطى ةماعة ما لممارسة  

واكتماماتارررا او تتبمرررى ت اررري ت سرررلوكية يتعرررارد ارهرررا اا مرررع تم يرررذ ت اررري ت 

واالهافة الى توهي  االلية او الطىي ة التى تتمك  مر  خ لارا المميمرة مر   ،االخىي 

مة توةيت المزا  وتوظي ت تجاص احداث التغييى او تطويىمستو  ادام العاملي  ورفرع ك را

ح عىفت الصرىا  التمييمرى %5 23كما ا   سبة ليست و ليلة مماا وفاعلية المميمة ".

الصررىا  السرراو ة.ويمك  ت سرريى كررذص المتيجررة لكررو  وررالتىكيز علررى وعرردي  مرر  اوعرراد 

 المبحوري  وعيمة الدراسة م   خبة المجتمع .

يرة الجامعرات كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصرا ية متوسرطة ال روة وري   مر  ملك -

محررا الدراسررة وم اررو  المبحرروري  عرر  الصررىا  التمييمررى وكررو مررا توهررحت قيمرررة 

، فغالبيرررة 0.642، ومعامرررا التوافررر =0.000، ومسرررتو  المعمويرررة=280.198=2كرررا

اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة والجامعررات الخاصررة وعيمررة الدراسررة 

ى ،فررى حرري  ا  غالبيررة اعاررام كيئررة ح قرردموا تعىي ررا نررام  للصررىا  التمييمرر81% 

ح قردموا تعىي را يىكررز %67التردري  واعارام الايئررة المعاو رة والجامعرات الحكوميررة  

 على وعدا واحدا ف   للصىا  التمييمى  غالبا االول او الاا ى ف  ح.

وبادخططال المتغيططرات الديمجرافيططة الخاصططة بططالمبحوثين بعينططة الدراسططة علططى النتيجططة 

 ما يلى :السابقة اتضح 
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ال توةد ع قرة ارتبا يرة ذات داللرة احصرا ية وري  تخصرص المبحروري   يعملرو  فرى -

كليررات  يىيررة لعمليررة ح وم ارروماا عرر  الصررىا  التمييمررى وكررو مررا توهررحت قيمررت 

 .0.051،ومستو  معموية=  5.956=2كا

ذكررور لا رراثح  (ال توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية ورري   ررو  المبحرروري  -

،  ومسررتو  0.959= 2م ارروماا عرر  الصررىا  التمييمررى وكررو مررا توهررحت قيمررت كرراو

 0.619معموية=

ال توةرررد ع قرررة ارتبا يرررة ذات داللرررة احصرررا ية وررري  الحالرررة االةتماعيرررة للمبحررروري  -

 متزوةو  لغيى متزوةو ح وم اوماا ع  الصىا  التمييمى وكرو مرا توهرحت قيمرت 

 0.240، ومستو  معموية=2.851=2كا

توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وري  الدرةرة العلميرة  للمبحروري   عارو ال -

كيئررة ترردري  او عاررو كيئررة معاو ررةح وم ارروماا عرر  الصررىا  التمييمررى وكررو مررا 

  0.362،ومستو  معموية=2.035=2توهحت قيمت كا

وعند اختبار العالقة بطين مفهطوم المبحطوثين بعينطة الدراسطة عطن الصطراع التنظيمطى  

 مستوى نم  االلتزام التنظيمى لهم اتضح مايلى :و

( يوضح العالقة بين مفهوم المبحوثين عن الصراع التنظيمي 7جدول رقم )   

 ومستوى نم  االلتزام المعياري لهم

 مستوى االلتزام المعيارى

 مفهوم الصراع 
 اإلجمالى متوس  منخفض

 بعد واحد من ابعاد تعري  الصراع التنظيمى
 142 11 131 ا

% 66 2% 5 4% 35 5% 

 اكثر من بعد من ابعاد تعري  الصراع التنظيمى
 94 32 62 ا

% 31 3% 15 8% 23 5% 

 تعري   امل للصراع التنظيمى
 164 159 5 ا

% 2 5% 78 8% 41% 

 اإلجمالي
 400 202 198 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.624عاما التواف =، م0.000، مستو  المعموية=2، درةة الحىية=255.578=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

ا  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وي  م او   المبحوري  عر  

الصررررىا  التمييمررررى وورررري  مسررررتو  التررررزاماا المعيررررار  وكومررررا توهررررحت قيمررررة 

غالبيرة  حير  ا 0.624، معامرا التوافر =0.000، ومستو  المعموية=255.578=2كا

اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  قرردموا تعىي ررا يىكررز علررى وعررد 

ح مستو  التزاماا المعيرار  مرمخ ت. فرى حري  ا  %2 66واحد للصىا  التمييمى  

غالبيررة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  قرردموا تعىي ررا نررام  

 التزاماا المعيار  متوس  .ح مستو  %8 78للصىا  التمييمى  
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( يوضح العالقة بطين مفهطوم المبحطوثين عطن الصطراع التنظيمطي 8جدول رقم )        

 ومستوى نم  االلتزام المستمر لهم

 مستوى االلتزام المستمر

 مفهوم الصراع 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

بعد واحد من ابعاد تعري  الصراع 

 التنظيمى

 142 5 34 103 ا

% 68 2% 40% 3% 35 5% 

اكثر من بعد من ابعاد تعري  الصراع 

 التنظيمى

 94 21 26 47 ا

% 31 1% 30 6% 12 8% 23 5% 

 تعري   امل للصراع التنظيمى
 164 138 25 1 ا

% 0 7% 29 4% 84 2% 41% 

 اإلجمالي
 400 164 85 151 ا

% 100% 100% 100% 100% 

 ح0.617، معاما التواف =0.000و  المعموية=، مست4، درةة الحىية=245.361=2 كا

 

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

ا  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وي  م ارو  المبحروري  عر  

الصرررررىا  التمييمرررررى ووررررري  مسرررررتو  الترررررزاماا المسرررررتمى وكومرررررا توهرررررحت قيمرررررة 

حير  ا  غالبيرة 0.617التوافر =، معامرا 0.000، ومستو  المعمويرة=245.361=2كا

اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  قرردموا تعىي ررا يىكررز علررى وعررد 

ح مسرتو  الترزاماا المسرتمى مرمخ ت. فرى حري  ا  %2 68واحد للصىا  التمييمرى  

غالبيررة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  قرردموا تعىي ررا نررام  

 ح مستو  التزاماا المستمى مىت ع.%2 84يمى  للصىا  التمي

( يوضح العالقة بين مفهوم المبحوثين عن الصراع التنظيمى 9جدول رقم )

 ومستوى  نم  االلتزام التأثيري لهم

 نم  االلتزام التأثيرى

 مفهوم الصراع 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

بعد واحد من ابعاد تعري  الصراع 

 التنظيمى

 142 130 3 9 ا

% 5 6% 6 7% 67 4% 35 5% 

اكثر من بعد من ابعاد تعري  الصراع 

 التنظيمى

 94 62 5 27 ا

% 16 7% 11 1% 32 1% 23 5% 

 تعري   امل للصراع التنظيمى
 164 1 37 126 ا

% 77 7% 82 2% 0 5% 41% 

 اإلجمالي
 400 193 45 162 ا

% 100% 100% 100% 100% 

 ح0.633، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=4ىية=، درةة الح268.137=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

ا  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وي  م ارو  المبحروري  عر  

 الصرررررىا  التمييمرررررى ووررررري  مسرررررتو  الترررررزاماا التررررراريى  وكومرررررا توهرررررحت قيمرررررة
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حير  ا  غالبيرة  0.633، معاما التوافر =000.0، ومستو  المعموية=268.137=2كا

اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  قرردموا تعىي ررا يىكررز علررى وعررد 

ح مسررتو  التررزاماا التررأريى   مىت ررع. فررى حرري  ا  %4 67واحررد للصررىا  التمييمررى  

 غالبيررة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  قرردموا تعىي ررا نررام 

 ح مستو  التزاماا التاريى   ممخ ت.%7 77للصىا  التمييمى  

من خالل العطرض السطابج لنتطائج الدراسطة يكطون تمطت االجابطة علطى التسطاؤل الثطانى 

 للدراسة وهو :

هل يختل  مفهوم الصراع التنظيمى بين اعضاء هيئة التدريس باختالف نم  ملكيطة 

ا االختالف على مستوى نم  االلتزام الجامعات محل الدراسة  ؟وما هى انعكاسات هذ

 التنظيمى للمبحوثين ؟

 (حدوث الصراعات التنظيمية من عدمه من وجهة نظر المبحوثين:2)

 يوضح حدوث صراعات تنظيمية من عدمه بالجامعات محل الدراسة(10جدول رقم )

 من منظور المبحوثين بالعينة 
 نم  الملكية

 الحدوث من عدمه
 اإلجمالى خاصة حكومية

 نعم              
 339 171 168 ا

% 84% 85 5% 84 8% 

 ال              
 61 29 32 ا

% 16% 14 5% 15 2% 

 اإلجمالي
 400 200 200 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.677، مستو  المعموية=1، درةة الحىية=0.174=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

التمييميرة مر  مميرور المبحروري  وعيمرة الدراسرة  ارت را  معردل حردوث الصرىاعات -

داخرا كليرراتاا والجامعرات محررا الدراسرة حيرر  ذكرى غالبيررة اعارام كيئررة الترردري  

ح ا ررت تحرردث وال عررا صررىاعات تمييميررة داخررا %8 84واعاررام الايئررة المعاو ررة  

 كلياتاا والجامعات محا الدراسة .

ة الجامعررات محررا الدراسررة و ال توةررد ع قررة ذات داللررة احصررا ية ورري   مرر  ملكيرر -

حرردوث صررىاعات تمييميررة مرر  عدمررت واررذص الجامعررات مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  

حير  ذكرى  0.677، ومسرتو  المعمويرة=0.174=2والعيمة وكو ما توهحت قيمرة كرا

غالبيررة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة فررى الجامعررات الحكوميررة 

ي  واعارررام الايئرررة المعاو رررة والجامعرررات ح وغالبيرررة اعارررام كيئرررة التررردر84% 

 ح ا ت تحدث وال عا صىاعات وكليتاا. %5 85الخاصة  
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وبادخططال المتغيططرات الديمجرافيططة الخاصططة بططالمبحوثين بعينططة الدراسططة علططى النتيجططة 

 السابقة اتضح ما يلى :

كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية هعي ة وي  حردوث صرىاعات تمييميرة مر  -

والجامعرررات محرررا الدراسرررة مررر  وةارررة  يرررى المبحررروري  وعيمرررة الدراسرررة تبعرررا  عدمرررت

، 6.983=2لتخصصاا يعملو  فى كليات  يىيرة لعمليرة ح وكرو مرا توهرحت قيمرة كرا

حيررر  ا   سررربة اعارررام كيئرررة 0.131، معامرررا التوافررر =0.008ومسرررتو  المعمويرررة=

ا رت تحردث صرىاعات  التدري  واعاام الايئة المعاو ة والكليات الميىية الرذي  ذكرىوا

فى كليتاا اكبى م   سبة اعارام كيئرة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة فرى الكليرات 

العمليررة الررذي  ذكررىوا ذلي.ووالماررا ا   سرربة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة 

المعاو ة والكليات العملية  الذي  ذكىوا ا ت التحدث صىاعات فى كليتاا اكبى م   سربة 

 التدري  واعاام الايئة المعاو ة فى الكليات الميىية الذي  ذكىوا ذلي. اعاام كيئة

التوةدع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وي  حردوث صرىاعات تمييميرة مر  عدمرت -

والجامعات محا الدراسة م  وةاة  يرى المبحروري  وعيمرة الدراسرة تبعرا لموعاا ذكرور 

حيرر  كا ررت 0.889  المعمويررة=، ومسررتو0.019=2لا رراثح وكررو مررا توهررحت قيمررة كررا

ح %85 سبة اعاام كيئة التدري  واعارام الايئرة المعاو رة الرذكور وعيمرة الدراسرة   

الذي  ذكىوا ا ت تحدث وال عا صىاعات وكليتاا م ارورة  لمسربة اعارام كيئرة التردري  

واعاام الايئة المعاو ة اال اث وعيمة الدراسة  الذي  واف وا على ا رت تحردث صرىاعات 

 ح.%5 84ييمية وكليتاا والتى كا ت  تم

التوةدع قرررة ارتبا يرررة ذات داللرررة احصرررا ية وررري  حررردوث صرررىاعات مررر  عدمرررت -

والجامعررات محررا الدراسررة مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  وعيمررة الدراسررة تبعررا لحررالتاا 

حير  كا رت 0.889،ومستو  المعمويرة=0.019=2االةتماعية  وكو ما توهحت قيمة كا

لترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة المتزوةررو  وعيمررة الدراسررة   سرربة اعاررام كيئررة ا

ح الررذي  ذكررىوا ا ررت تحرردث وال عررا صررىاعات وكليررتاا تكرراد تكررو  ممارلررة  لمسرربة 85% 

اعاررام كيئرررة الترردري  واعارررام الايئررة المعاو رررة غيررى المتزوةرررو  وعيمررة الدراسرررة 

 ح الذي  ذكىوا ا ت تحدث صىاعات تمييمية وكليتاا . 5% 84 

اك ع قة ارتبا يرة ذات داللرة احصرا ية هرعي ة وري  حردوث صرىاعات مر  عدمرت كم-

والجامعررات محررا الدراسررة مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  وعيمررة الدراسررة تبعررا لرردرةتاا 

، معامررا 0.000، ومسررتو  معمويررة=18.589=2العلميررة  وكررو مررا توهررحت قيمررة كررا

ح %5 92ة الدراسرة   حير  كا رت  سربة اعارام الايئرة المعاو رة وعيمر0.211التواف =

الذي  ذكىوا ا ت تحدث وال عا صىاعات وكليتاا اكبى  م   سبة اعارام كيئرة التردري  

وعيمة الدراسرة  الرذي  واف روا علرى ا رت تحردث صرىاعات تمييميرة وكليرتاا والترى كا رت 

 ح.77% 
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وعنططد اختبططار العالقططة بططين حططدوث صططراعات تنظيميططة  مططن عدمططه بالجامعططات محططل 

 جهة نظر المبحوثين ومستوى نم  التزامهم التنظيمى اتضح ما يلى : الدراسة من و

( يوضح العالقة بين حدوث صراعات تنظيمية من عدمه بالجامعات 11جدول رقم )

 محل الدراسة من وجهة نظر المبحوثين بالعينة ومستوى التزامهم المعيارى

 نم  االلتزام المعيارى

 الحدوث من عدمه
 اإلجمالى متوس  منخفض

              

 نعم                    

 337 173 166 ا

% 83 8% 85 6% 84 3% 

 ال                    
 63 29 32 ا

% 16 2% 14 4% 15 7% 

 اإلجمالي
 400 202 198 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.616، مستو  المعموية=1، درةة الحىية=0.252=2 كا

 ى :توه  ويا ات الجدول الساو  ما يل

ال توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وي  حدوث صرىاعات تمييميرة مر  عدمرت 

والجامعات محا الدراسة م  وةاة  يى المبحوري  وعيمة ومستو   التزاماا المعيرار  

حيررر  ا  غالبيرررة 0.616، ومسرررتو  المعمويرررة=0.252=2وكرررو مرررا توهرررحت قيمرررة كرررا

 ررة وعيمررة الدراسررة سرروام الررذي  مسررتو  اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو

ح او الررذي  مسررتو  التررزاماا المعيررار  متوسرر  %8 83التررزاماا المعيررار  مررمخ ت  

 ح ذكىوا ا ت تحدث وال عا صىاعات داخا كليتاا .6% 85 

( يوضح العالقة بين حدوث صراعات تنظيمية من عدمه بالجامعات 12جدول رقم )

 ين بالعينة ومستوى  التزامهم المستمرمحل الدراسة من وجهة نظر المبحوث

 نم  االلتزام المستمر

 الحدوث من عدمه 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

 نعم
 337 148 68 123 ا

% 81 5% 80% 90 2% 84 3% 

 ال
 63 16 17 28 ا

% 18 5% 20% 9 8% 15 7% 

 اإلجمالي
 400 164 85 151 ا

% 100% 100% 100% 100% 

 ح0.127، معاما التواف =0.037، مستو  المعموية=2رةة الحىية=، د6.581=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى : 

كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية هرعي ة وري  حردوث صرىاعات تمييميرة مر  

عدمت والجامعات محا الدراسة مر  وةارة  يرى المبحروري  والعيمرة ومسرتو   الترزاماا 

، معامرررا 0.037، ومسرررتو  معمويرررة=6.581=2حت قيمرررة كررراالمسرررتمى وكرررو مرررا توهررر
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حيرر  ا  المسرربة االكبررى مرر  اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة 0.127توافرر =

ح  الررذي  ذكررىوا ا ررت تحرردث وال عررا صررىاعات داخررا %2 90المعاو ررة وعيمررة الدراسررة  

 كليتاا  مستو  التزاماا المستمى مىت ع.

دوث صراعات تنظيمية من عدمه بالجامعات ( يوضح العالقة بين ح13جدول رقم )

 محل الدراسة من وجهة نظر المبحوثين ومستوى  التزامهم التاثيرى

 نم  االلتزام التأثيري

 مدى الحدوث 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

 نعم
 337 161 45 133 ا

% 82 1% 100% 83 4% 84 3% 

 ال
 63 32 - 29 ا

% 17 9% - 16 6% 15 7% 

 ياإلجمال
 400 193 45 162 ا

% 100% 100% 100% 100% 

 ح0.150، معاما التواف =0.010، مستو  المعموية=2، درةة الحىية=9.243=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :  

كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية هعي ة وي  حدوث صىاعات تمييمية م  

 يى المبحوري  والعيمة ومستو   التزاماا  عدمت والجامعات محا الدراسة م  وةاة

، معاما 0.010، ومستو  المعموية=9.243=2التأريى  وكو ما توهحت قيمة كا

حي  ا  المسبة االكبى م  اعاام كيئة التدري  واعاام الايئة 0.150التواف =

المعاو ة وعيمة الدراسة الذي  ذكىوا ا ت تحدث وال عا صىاعات داخا كليتاا  مستو  

 تزاماا التأريى  مىت ع.ال

 (معدل حدوث الصراعات التنظيمية:3)

( معدل حدوث صراعات تنظيمية بالجامعات محل الدراسة من وجهة 14جدول رقم )

 نظر المبحوثين بالعينة 
 نم  الملكية 

 المعدل 
 اإلجمالى خاصة حكومية

 يوميا
 57 1 56 ا

% 33 3% 0 6% 16 8% 

 اسبوعيا
 49 - 49 ا

% 29 2% - 14 5% 

  هريا
 59 - 59 ا

% 35 1% - 17 4% 

 سنويا
 111 110 1 ا

% 0 6% 64 3% 32 7% 

 اكثر من سنة
 63 60 3 ا

% 1 8% 35 1% 18 6% 

 اإلجمالي
 339 171 168 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.697، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=4، درةة الحىية=319.676=2 كا
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 الجدول الساو  ما يلى :توه  ويا ات 

ا  كمرراك ت ررارب فررى  سرربة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي   -

يعت رررردو  ا  الصررررىاعات التمييميرررررة تحرررردث فررررى كليرررررتاا علررررى مررررد   ممرررررى 

ح مررع كرروالم الررذي  يعت رردو  ا  %3 51وعيد سرمويا،اكاى مرر  سررمة ح والتررى كا رت  

ى قىيرررررررب  يوميرررررررا الصرررررررىاعات تحررررررردث فرررررررى كليرررررررتاا علرررررررى مرررررررد   ممررررررر

 ح.%7 48،اسبوعيا،ناىياحوالتى كا ت  

كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري  المررد  الزممررى  -

لحدوث صىاعات تمييمية م  وةاة  يى المبحوري  و مر  ملكيرة الجامعرات محرا 

، معامرا 0.000ومستو  المعمويرة=319.676=2الدراسة وكذا ما اوهحتت قيمة كا

حير  ا  الصرىاعات التمييميرة تحردث علرى مرد   ممرى وعيرد مر  0.697اف =التو

وةاررررة  يىالغالبيررررة العيمررررى مرررر  المبحرررروري  والعيمررررة فررررى الجامعررررات الخاصررررة 

ح.فى حي  ا  الغالبية العيمى م  اعاام كيئرة التردري  واعارام الايئرة 4% 99 

ىاعات ح يعت رردو  ا  الصرر%6 97المعاو ررة والجامعررات الحكوميررة محررا الدراسررة 

 التمييمية تحدث واا على مد   ممى قصيى  يوميا ،اسبوعيا ،ناىيا ح .

وبادخططال المتغيططرات الديمجرافيططة الخاصططة بططالمبحوثين بعينططة الدراسططة علططى النتيجططة 

 السابقة اتضح ما يلى :

ال توةرد ع قرة ارتبا يررة ذات داللرة احصررا ية وري  معردل حرردوث صرىاعات تمييميررة -

سررررة مرررر  وةاررررة  يررررى المبحرررروري  وعيمررررة الدراسررررة تبعررررا والجامعررررات محررررا الدرا

، 235 4=2لتخصصاا يعملو  فى كليات  يىيرة لعمليرة ح وكرو مرا توهرحت قيمرة كرا

،حي  ا  ال ىوق وسيطة وي   سربة اعارام كيئرة التردري    375 0ومستو  المعموية=

ليرتاا واعاام الايئة المعاو ة والكليات الميىية الذي  ذكىوا ا ت تحدث صىاعات فرى ك

ح و اعارام %1 44على فتىات مت اروة  يوميا،اسبوعيا ،ناىيا حوالتى كا ت  سربتاا 

كيئرة الترردري  واعارام الايئررة المعاو رة فررى الكليررات العمليرة الررذي  ذكرىوا ذلرري والتررى 

ح.ووالماا توةد فىوق وسيطة وري   سربة اعارام كيئرة التردري  %8 53كا ت  سبتاا  

ليات العملية  الذي  ذكىوا ا ت تحدث صىاعات فرى كليرتاا واعاام الايئة المعاو ة والك

ح و  سرربة اعاررام %2 46علررى فتررىات متباعدة سررمويا،اكاى مرر  سررمةح والتررى كا ررت  

كيئة التدري  واعارام الايئرة المعاو رة فرى الكليرات الميىيرة الرذي  ذكرىوا ذلري والترى 

 ح.%9 55كا ت  

ورري  معرردل حرردوث صررىاعات  كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية هررعي ة-

تمييميررة والجامعررات محررا الدراسررة مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  وعيمررة الدراسررة تبعررا 

، ومسررررررتو  609 9=2للموعاا ذكررررررور لا رررررراث ح وكررررررو مررررررا توهررررررحت قيمررررررة كررررررا

،حي  ا  ال ىوق وسيطة وي   سبة اعارام 166 0، ومعاما تواف = 048 0المعموية=

مر  اال راث الرذي  ذكرىوا ا رت تحردث صرىاعات  كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو ة
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ح و  %4 47فررى كليررتاا علررى فتررىات مت اروررة  يوميا،اسرربوعيا ،نرراىياح والتررى كا ررت  

 سرربة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة مرر  الررذكور الررذي  ذكررىوا ذلرري 

ح.ووالماررا توةررد فررىوق وسرريطة ورري   سرربة اعاررام كيئررة %50والتررى كا ررت  سرربتاا  

دري  واعارام الايئرة المعاو رة مر  اال راث الرذي  ذكرىوا ا رت تحردث صرىاعات فرى الت

ح و  سرربة %7 52كليررتاا علررى فتررىات متباعدة سررمويا،اكاى مرر  سررمةح والتررى كا ررت  

اعارام كيئرة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة مر  الرذكور الرذي  ذكرىوا ذلري والتررى 

 ح.  %1 49كا ت  سبتاا 

يررة ذات داللرة احصررا ية وري  معردل حرردوث صرىاعات تمييميررة ال توةرد ع قرة ارتبا -

والجامعررات محررا الدراسررة مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  وعيمررة الدراسررة تبعررا لحررالتاا 

، ومسرتو  344 0=2االةتماعية  متزوةي  لغيى متزوةي  ح وكو ما توهحت قيمة كا

اعارام ،حي  ا  ال ىوق وسريطة وري   سربة اعارام كيئرة التردري  و987 0المعموية=

الايئة المعاو ة المتزوةي  الرذي  ذكرىوا ا رت تحردث صرىاعات فرى كليرتاا علرى فترىات 

ح و اعارررام كيئرررة %2 48مت ارورررة  يوميا،اسررربوعيا ،نررراىيا حوالترررى كا رررت  سررربتاا 

الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة غيررى المتررزوةي  الررذي  ذكررىوا ذلرري والتررى كا ررت 

يطة ورري   سرربة اعاررام كيئررة الترردري  ح.ووالماررا توةررد فررىوق وسرر%2 49 سرربتاا  

واعاام الايئة المعاو ة المتزوةي  الذي  ذكىوا ا ت تحدث صىاعات فرى كليرتاا علرى 

ح و  سرربة اعاررام كيئررة %8 51فتررىات متباعدة سررمويا،اكاى مرر  سررمةح والتررى كا ررت  

الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة غيررى المتررزوةي  الررذي  ذكررىوا ذلرري والتررى كا ررت 

                   .ح8% 50 

ال توةرد ع قرة ارتبا يررة ذات داللرة احصررا ية وري  معردل حرردوث صرىاعات تمييميررة -

والجامعررات محررا الدراسررة مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  وعيمررة الدراسررة تبعررا لرردرةتاا 

العلميرررة  اعارررام كيئرررة معاو رررة لاعارررام كيئرررة تررردري  ح وكرررو مرررا توهرررحت قيمرررة 

،حير  ا  ال رىوق وسريطة وري   سربة اعارام 093 0، ومستو  المعمويرة=960 7=2كا

كيئررة الترردري  الررذي  ذكررىوا ا ررت تحرردث صررىاعات فررى كليررتاا علررى فتررىات مت اروررة 

ح و اعارام الايئرة المعاو رة الرذي  %46 يوميا،اسبوعيا ،ناىيا حوالتى كا رت  سربتاا 

ح.ووالماررا توةررد فررىوق وسرريطة ورري   سرربة %9 50ذكررىوا ذلرري والتررى كا ررت  سرربتاا  

ام كيئررة الترردري  الررذي  ذكررىوا ا ررت تحرردث صررىاعات فررى كليررتاا علررى فتررىات اعارر

ح و  سرربة اعاررام الايئررة المعاو ررة %54متباعدة سررمويا،اكاى مرر  سررمةح والتررى كا ررت  

 ح.%1 49الذي  ذكىوا ذلي والتى كا ت  

وعند اختبار العالقة بين معدل حدوث الصراعات التنظيمية بالجامعات محل الدراسطة 

 نظر المبحوثين ومستوى نم  التزامهم التنظيمى اتضح ما يلى : من وجهة 
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 ( يوضح العالقة بين معدل حدوث صراعات تنظيمية بالجامعات 15جدول رقم )

 محل الدراسة من وجهة نظر المبحوثين بالعينة ومستوى التزامهم المعيارى
 نم  االلتزام المعيارى                   

 معدل الحدوث 
 اإلجمالى وس مت منخفض

 يوميا
 57 2 55 ا

% 33 1% 1 2% 16 8% 

 اسبوعيا
 49 1 48 ا

% 28 9% 0 6% 14 5% 

  هريا
 59 3 56 ا

% 33 7% 1 7% 17 4% 

 سنويا
 111 107 4 ا

% 2 4% 61 8% 32 7% 

 اكثر من سنة
 63 60 3 ا

% 1 8% 34 7% 18 6% 

 اإلجمالي
 339 173 166 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.678، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=4، درةة الحىية=289.099=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال روة وري  معردل حردوث صرىاعات 

 تمييمية والجامعات محا الدراسة م  وةاة  يى المبحوري  والعيمة ومستو   الترزاماا

، معامرا 0.000، ومسرتو  معمويرة=099 289=2المعيار  وكو مرا توهرحت قيمرة كرا

حي  ا  غالبيرة اعارام كيئرة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة وعيمرة 0.678تواف =

ح  الررذي  ذكررىوا ا ررت تحرردث صررىاعات داخررا كليررتاا  علررى فتررىات %5 96الدراسررة  

عيرار   متوسر .والعك  صرحي  متباعدة  سمويا ،اكاى مر  سرمة حمسرتو  الترزاماا الم

ح  %5 96ا  غالبيرة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة وعيمررة الدراسررة  

الذي  ذكىوا ا ت تحدث صىاعات داخا كليرتاا  علرى فترىات مت ارورة  يوميرا ،اسربوعيا 

 ،ناىياح مستو  التزاماا المعيار  ممخ ت .

 صراعات تنظيمية بالجامعات ( يوضح العالقة بين معدل حدوث 16جدول رقم )

 محل الدراسة من وجهة نظر المبحوثين بالعينة ومستوى التزامهم المستمر

 نم  االلتزام المستمر           

 معدل الحدوث 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

 يوميا
 57 - 20 37 ا

% 30 1% 29 5% - 16 8% 

 اسبوعيا
 49 - 9 40 ا

% 32 5% 13 2% - 14 5% 

 ريا ه
 59 1 14 44 ا

% 35 8% 20 6% 0 7% 17 4% 

 سنويا
 111 94 16 1 ا

% 0 8% 23 5% 63 5% 32 7% 
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 نم  االلتزام المستمر           

 معدل الحدوث 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

 اكثر من سنة
 63 53 9 1 ا

% 0 8% 13 2% 35 8% 18 6% 

 اإلجمالي
 339 148 68 123 ا

% 100% 100% 100% 100% 

 ح0.666واف =، معاما الت0.000، مستو  المعموية=8، درةة الحىية=269.893=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال روة وري  معردل حردوث صرىاعات 

تمييمية والجامعات محا الدراسة م  وةاة  يى المبحوري  والعيمرة ومسرتو  الترزاماا 

عامررا ، م0.000، ومسررتو  معمويررة=893 269=2المسررتمى وكررو مررا توهررحت قيمررة كررا

حي  ا  غالبيرة اعارام كيئرة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة وعيمرة 0.666تواف =

ح  الررذي  ذكررىوا ا ررت تحرردث صررىاعات داخررا كليررتاا  علررى فتررىات %3 99الدراسررة  

متباعدة  سمويا ،اكاى مر  سرمة حمسرتو  الترزاماا المسرتمى مىت رع.والعك  صرحي  ا  

ح  الرذي  %4 98ئة المعاو ة وعيمة الدراسرة  غالبية اعاام كيئة التدري  واعاام الاي

ذكررىوا ا ررت تحرردث صررىاعات داخررا كليررتاا علررى فتررىات مت اروررة  يوميررا ،اسرربوعيا 

 ،ناىياح مستو  التزاماا المستمى ممخ ت .

 ( يوضح العالقة بين معدل حدوث صراعات تنظيمية بالجامعات 17جدول رقم )

 ومستوى التزامهم التأثيرى محل الدراسة من وجهة نظر المبحوثين بالعينة

 نم  االلتزام التاثيري             

 معدل الحدوث 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

 يوميا
 57 56 1 - ا

% - 2 2% 34 8% 16 8% 

 اسبوعيا
 49 45 2 2 ا

% 1 5% 4 4% 28% 14 5% 

  هريا
 59 58 1 - ا

% - 2 2% 36% 17 4% 

 سنويا
 111 - 27 84 ا

% 63 2% 60% - 32 7% 

 اكثر من سنة
 63 2 14 47 ا

% 35 3% 31 2% 1 2% 18 6% 

 اإلجمالي
 339 161 45 133 ا

% 100% 100% 100% 100% 

 ح0.691، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=8، درةة الحىية=309.442=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :
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احصا ية متوسطة ال روة وري  معردل حردوث صرىاعات  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة

تمييمية والجامعات محا الدراسة م  وةاة  يى المبحوري  والعيمرة ومسرتو  الترزاماا 

، معامررا 0.000، ومسررتو  معمويررة=442 309=2التررأريى  وكررو مررا توهررحت قيمررة كررا

مرة حي  ا  غالبيرة اعارام كيئرة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة وعي0.691تواف =

ح  الررذي  ذكررىوا ا ررت تحرردث صررىاعات داخررا كليررتاا  علررى فتررىات %5 98الدراسررة  

متباعدة  سمويا ،اكاى مر  سرمة حمسرتو  الترزاماا االتراريى  مرمخ ت.والعك  صرحي  

ح  %8 98ا  غالبيرة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة وعيمررة الدراسررة  

ا علرى فترىات مت ارورة  يوميرا ،اسربوعيا الذي  ذكىوا ا ت تحدث صرىاعات داخرا كليرتا

 ،ناىياح مستو  التزاماا التأريى  مىت ع .

من خالل العطرض السطابج لنتطائج الدراسطة يكطون تمطت االجابطة علطى التسطاؤل الثالطث 

 للدراسة وهو :

ما هو معدل حدوث الصراعات التنظيمية فى الجامعات محل الدراسة ؟وهل يمثرذلط  

 يمى ؟على نم  التزامهم التنظ

 (اسبا  حدوث الصراعات التنظيمية:4) 

 تقييم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية(18جدول رقم )

  لدرجة تأثير بعض العوامل فى نشوء الصراعات التنظيمية 

 درجة التأثير                                

 العبارة

ممثرة 

بدرجة 

 كبيرة

ممثرة 

بدرجة 

 متوسوة

ممثرة 

بدرجة 

 فضةمنخ

غير 

 ممثرة

الوزن 

 النسبي
 الترتي 

عدم اتاحة الفرصة العضاء هيئة 

 التدريس للمشاركة فى صنع القرارات

 - 2 17 181 ا
96,5 1 

% 90 5% 8 5% 1% - 

 غموض المستقبل الوييفى
 - 2 22 176 ا

95,8 2 
% 88% 11% 1% - 

تهديد وتخوي  ادارة الكلية العضاء 

 هيئة التدريس

 - 1 23 176 ا
95,7 3 

% 88% 11 5% 0 5% - 

 عدم العدالة فى توزيع المكافآت المالية
 1 - 24 175 ا

95,5 4 
% 87 5% 12% - 0 5% 

 عدم العدالة فى توزيع األعباء اإلدارية
 1 - 24 175 ا

95,5 4 
% 87 5% 12% - 0 5% 

االختالف حول المعايير المتبعة لتقويم 

 األداء الوييفي

 1 1 23 175 ا
95,3 6 

% 87 5% 11 5% 0 5% 0 5% 

عدم وجود اسس واضحة يتم بناء 

عليها توزيع الموارد المادية 

واالمكانات التكنولوجية  بين االقسام 

 العلمية بالكلية

 - - 29 171 ا

95,2 7 
% 85 5% 14 5% - - 

غموض المهام الموكلة العضاء هيئة 

 التدريس

 - 1 28 171 ا
95 8 

% 85 5% 14% 0 5% - 

عدم العدالة فى توزيع اال راف على 

الرسائل العلمية بين اعضاء هيئة 

 التدريس

 1 1 27 171 ا

94,7 9 
% 85 5% 13 5% 0 5% 0 5% 
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 درجة التأثير                                

 العبارة

ممثرة 

بدرجة 

 كبيرة

ممثرة 

بدرجة 

 متوسوة

ممثرة 

بدرجة 

 فضةمنخ

غير 

 ممثرة

الوزن 

 النسبي
 الترتي 

االختالف حول  معايير الترقي في 

 العمل

 - 3 28 169 ا
94,3 10 

% 84 5% 14% 1 5% - 

يئة عدم الثقة بين االدارة واعضاء ه

 التدريس

 - 2 30 168 ا
94,3 10 

% 84% 15% 1% - 

عدم وجود الية معلنة وعادلة لحضور 

الممتمرات الدولية واالعارات والمهام 

 العلمية  دون تمييز

 - 1 33 166 ا

94,2 12 
% 83% 16 5% 0 5% - 

عدم العدالة فى توزيع المهام 

 التدريسية بين اعضاء هيئة التدريس

 1 - 33 166 ا
94 13 

% 83% 16 5% - 0 5% 

 ازدوجية المهام الوييفية
 - 2 33 165 ا

93,8 14 
% 82 5% 16 5% 1% - 

 االختالف حول سياسات ادارة الكلية
 1 193 2 4 ا

34,8 15 
% 2% 1% 96 5% 0 5% 

االختالف حول االهداف المراد تحقيقها 

سواء على مستوى القسم العلمى او 

 الكلية

 1 194 3 2 ا

34,3 16 
% 1% 1 5% 97% 0 5% 

 االختالف حول طرق تحقيج االهداف
 1 194 3 2 ا

34,3 16 
% 1% 1 5% 97% 0 5% 

 تقييم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة (19جدول رقم )

 لدرجة تأثير بعض العوامل فى نشوء الصراعات التنظيمية 

 تأثيردرجة ال                        

 العبارة

ممثرة 

بدرجة 

 كبيرة

ممثرة 

بدرجة 

 متوسوة

ممثرة 

بدرجة 

 منخفضة

غير 

 ممثرة

الوزن 

 النسبي
 الترتي 

االختالف حول االهداف المراد تحقيقها 

سواء على مستوى القسم العلمى او 

 الكلية

 - 5 21 174 ا

94,8 1 
% 87% 10 5% 2 5% - 

 االختالف حول سياسات ادارة الكلية
 - 5 25 170 ا

94,2 2 
% 85% 12 5% 2 5% - 

 االختالف حول طرق تحقيج االهداف
 - 5 30 165 ا

93,3 3 
% 82 5% 15% 2 5% - 

عدم وجود اسس واضحة يتم بناء عليها 

توزيع الموارد المادية واالمكانات 

 التكنولوجية  بين االقسام العلمية بالكلية

 46 146 6 2 ا

27,3 4 
% 1% 3% 73% 23% 

غموض المهام الموكلة العضاء هيئة 

 التدريس

 71 124 4 1 ا
22,5 5 

% 0 5% 2% 62% 35 5% 

عدم الثقة بين االدارة واعضاء هيئة 

 التدريس

 97 96 5 2 ا
18,7 6 

% 1% 2 5% 48% 48 5% 

تهديد وتخوي  ادارة الكلية العضاء 

 هيئة التدريس

 100 90 9 1 ا
18,5 7 

% 0 5% 4 5% 45% 50% 

عدم العدالة فى توزيع اال راف على 

الرسائل العلمية بين اعضاء هيئة 

 التدريس

 101 91 7 1 ا

18 8 
% 0 5% 3 5% 45 5% 50 5% 

عدم وجود الية معلنة وعادلة لحضور 

الممتمرات الدولية واالعارات والمهام 

 العلمية  دون تمييز

 103 91 5 1 ا

17,3 9 
% 0 5% 2 5% 45 5% 51 5% 
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 تأثيردرجة ال                        

 العبارة

ممثرة 

بدرجة 

 كبيرة

ممثرة 

بدرجة 

 متوسوة

ممثرة 

بدرجة 

 منخفضة

غير 

 ممثرة

الوزن 

 النسبي
 الترتي 

 ازدوجية المهام الوييفية
 106 86 7 1 ا

17,2 10 
% 0 5% 3 5% 43% 53% 

 عدم العدالة فى توزيع األعباء اإلدارية
 105 90 4 1 ا

16,8 11 
% 0 5% 2% 45% 52 5% 

االختالف حول المعايير المتبعة لتقويم 

 األداء الوييفي

 107 88 3 2 ا
16,7 12 

% 1% 1 5% 44% 53 5% 

 عدم العدالة فى توزيع المكافآت المالية
 108 86 5 1 ا

16,5 13 
% 0 5% 2 5% 43% 54% 

عدم اتاحة الفرصة العضاء هيئة 

 التدريس للمشاركة فى صنع القرارات

 111 85 3 1 ا
15,7 14 

% 0 5% 1 5% 42 5% 55 5% 

عدم العدالة فى توزيع المهام التدريسية 

 يئة التدريسبين اعضاء ه

 119 75 5 1 ا
14,7 15 

% 0 5% 2 5% 37 5% 59 5% 

 غموض المستقبل الوييفى
 119 77 3 1 ا

14,3 16 
%  5% 1 5% 38 5% 59 5% 

 17 12,8 126 72 1 1 ا االختالف حول  معايير الترقي في العمل

 ( يوضح معنوية الفروق بين المبحوثين عينة الدراسة 20جدول رقم )

 درجة تأثيربعض العوامل فى نشوء الصراعات التنظيمية فى 

 المتوس  العدد المجموعة المتغيرات
االنحراف 

 المعياري

 مم رات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

نم  ملكية 

 الجامعة

 =T 974 2 00 43 200 حكومية

73 254 
398 0 000 

 309 4 88 15 200 خاصة

 خصصالت
 =T 044 14 23 30 200 نظرية

1 123 
398 0 262 

 089 14 65 28 200 عملية

 النوع
 =T 204 14 63 29 200 ذكر

0 263 
398 0 793 

 971 13 26 29 200 أنثى

الحالة 

 االجتماعية

 =T 114 14 02 30 200 متزوج

0 824 
398 0 410 

 040 14 86 28 200 غير متزوج

الدرجة 

 العلمية

 =T 205 14 35 29 200 عضو هيئة معاونة

-0 135 
398 0 893 

 972 13 54 29 200 عضو هيئة تدريس

نم  االلتزام 

 المعياري

 =T 238 5 41 42 198 التزام منخفض

11 833 
398 0 000 

 170 6 73 16 202 التزام متوس 

نم  االلتزام 

 المستمر

 599 2 17 43 151 التزام منخفض
F= 

550 464 

2 

397 
 419 14 91 30 85 التزام متوس  000 0

 887 3 04 16 164 التزام مرتفع

نم  االلتزام 

 التأثيري

 664 4 91 15 162 التزام منخفض
F= 

1599 97 

2 

397 
 365 9 47 19 45 التزام متوس  000 0

 660 2 12 43 193 التزام مرتفع

 لى :توه  ويا ات الجدول الساو  ما ي

كماك فىوق ذات داللرة احصرا ية وري  ت يمرات المبحروري  وعيمرة الدراسرة لدرةرة ترأريى -

وعت العواما فى  شوم الصىاعات التمييميرة تبعرا لرمم  ملكيرة الجامعرة الترى يعملرو  
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حير  ا  المبحروري  0.000،ومسرتو  داللرة    T=73.254واا وكرو مرا توهرحت قيمرة 

لصرىاعات التمييميرة تمشرأ  تيجرة ل خرت   حرول فى الجامعات الخاصة يعت ردو  ا  ا

امور تتعل  والكلية التى يعملو  واا و تطويىكا ،لذلي ةامت العواما المارىة فرى  شرأة 

الصررىاعات التمييميررة والجامعررات الخاصررة مرر  مميررور المبحرروري  علررى المحررو التررالى 

ا سروام علرى ح :االخرت   حرول االكردا  المرىاد تح ي ار33والتىتيب ا يى ةدول رقا 

ح، االخررت   حررول سياسررات ادارة 8 94مسررتو  ال سررا العلمررى او الكليررةوو    سرربى  

ح ، االخررت   حررول  رررىق تح يرر  االكرردا  وررو    سررربى 2 94الكليررةوو    سرربى  

ح و ررارق واهرر  عرر  وررراقى العوامررا. فررى حررري  ا  المبحرروري  فررى الجامعرررات 3 93 

تمشرأ  تيجرة ل خرت   حرول امرور تتعلر  الحكومية  يعت دو  ا  الصىاعات التمييميرة 

وماا  العما وتو يعاا ومشرك ت يعرا ى ممارا اعارام كيئرة التردري  والع قرات ويرماا 

ووي  االدارة لذلي ةامت العوامرا المرارىة فرى  شرأة الصرىاعات التمييميرة والجامعرات 

ح : 32الحكومية م  مميرور المبحروري  علرى المحرو الترالى والتىتيرب ا يى ةردول رقرا 

عد  اتاحة ال ىصة العاام كيئة التدري  للمشاركة فرى صرمع ال رىارات ورو    سربى 

ح، تاديرد وتخوير  ادارة  8 95ح ، غمود المست با الوظي ى ورو    سربى    5 96  

ح، عرد  العدالرة فرى تو يرع المكافر ت 7 95الكلية العاام كيئة التدري  وو    سبى   

ح لكر  ممامررا ، 5 95 عبررام اإلداريرة ورو    سرربى  الماليرة و عرد  العدالررة فرى تو يرع ا

ح، عررد  3 95االخررت   حررول المعرراييى المتبعررة لت ررويا ا دام الرروظي ي وررو    سرربى  

وةرود اسرر  واهررحة يررتا ومررام علياررا تو يررع المرروارد الماديررة واالمكا ررات التكمولوةيررة  

موكلة العاام كيئرة ح، غمود الماا  ال2 95وي  االقسا  العلمية والكلية وو    سبى  

ح، عرد  العدالرة فرى تو يرع االنرىا  علرى الىسرا ا العلميرة 95التدري  ورو    سربى  

ح، االخرت   حرول  معراييى التىقري فري 7 94وي  اعاام كيئة التدري  ورو    سربى  

ح 3 94العمرررا،و عرررد  الا ررررة وررري  االدارة واعاررررام كيئرررة الترررردري  ورررو    سرررربى  

ة وعادلة لحاور المراتمىات الدوليرة واالعرارات والمارا  لك كما،عد  وةود الية معلم

عد  العدالة فى تو يرع المارا  التدريسرية وري   ح،2 94العلمية  دو  تمييز وو    سبى  

ا دوةيررة الماررا  الوظي يررة وررو    سرربى  ح،94اعاررام كيئررة الترردري  وررو    سرربى  

 ح و ارق واه  ع  واقى العواما .8 93 

ح 2007مع ما كش ت عمت  تا ج دراسة كرا مر  محمدعبرد الكرىيا  تت   المتيجة الساو ة 
 Muhammad،والدراسرة المسرحية الترى اةىاكرا  73ح2010يوس  عبرد هللا حمرد  72

Nouman ,Imran Khan and Faisal Khan 2011 ودراسررة ليمررا داود 74ح،

مر   76 ح2015الطراكى احمرد محمرد   ةميلة صال  اوكى فطرى ، 75ح 2013محمد  ت  

اعات تمشأ غالبا فى المميمات وسبب   ص المعلومرات ،سروم ال ارا ،اخرت   ا  الصى

 االرام ،التمييز او عد  المساواة وي  االفىاد .  
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ال توةررد فررىوق ذات داللررة احصررا ية ورري  ت يمررات المبحرروري  وعيمررة الدراسررة لدرةررة  -

كليرة  تأريى وعت العواما فى  شوم الصىاعات التمييمية تبعا لتخصصاا  يعملو  فرى

 0.262،ومستو  داللة T=1.123 يىية لعملية ح وكو ما توهحت قيمة 

ال توةررد فررىوق ذات داللررة احصررا ية ورري  ت يمررات المبحرروري  وعيمررة الدراسررة لدرةررة  -

تأريى وعت العواما فى  شوم الصىاعات التمييمية تبعا لمروعاا  ذكرور لا راث ح وكرو 

 .0.793،ومستو  داللة T=0.263ما توهحت قيمة 

التوةد فىوق ذات داللة احصا ية وي  ت يمات المبحوري  وعيمة الدراسة لدرةرة ترأريى  -

وعت العواما فى  شوم الصرىاعات التمييميرة تبعرا الحالرة االةتماعيرة  مترزور لغيرى 

 .0.410،ومستو  داللة T=0.824متزور ح وكو ما توهحت قيمة 

وري  وعيمة الدراسة لدرةرة ترأريى التوةد فىوق ذات داللة احصا ية وي  ت يمات المبح -

وعررت العوامررا فررى  شرروم الصررىاعات التمييميررة تبعررا للدرةررة العلميررة  عاررو كيئررة 

 =Tتدري   لعاو كيئة معاو ة ح وكو ما توهحت قيمة 

 .0.893،ومستو  داللة 0.135-

ووذلي تختل   تا ج كرذص الدراسرة مرع مرا توصرلت اليرت الدراسرة المسرحية الترى اةىاكرا 

الطراكى احمرد محمرد  ،ودراسة ةميلة صال  اوكى فطرى ،  77ح 2007الكىيا   محمدعبد

مررر  وةرررود ع قرررة ارتبا يرررة وررري  اسرررباب  شررراة الصرررىاعات التمييميرررة  78 ح2015 

 والمتغيىات التالية  الجم  ،الماكا العلمى ،التخصص،عدد سموات الخبىة ح.

الدراسرة لدرةرة ترأريى  كماك فىوق ذات داللة احصا ية وري  ت يمرات المبحروري  وعيمرة -

وعت العواما فى  شوم الصرىاعات التمييميرة تبعرا لمسرتو  الترزاماا المعيرار  وكرو 

حير  ا  تروافى كرذص العوامرا  000 0،وومسرتو  داللرة   T=11.833ما توهحت قيمة 

التررى تعمررا علررى  شررأة الصررىاعات التمييميررة ترراد  الررى ا خ رراد مسررتو  االلتررزا  

 المعيار  للمبحوري  .

ختبار مصدر ال ىوق وي  المبحوري  وحسب كا م   م  االلتزا  المستمى وال

درةة تأريى العواما التييمية فى  شوم الصىا  فى الكلية التى تعما والتأريى  فى 

                                         ، وقد ةامت  تيجتت على المحو التالي:LSDتا لةىام اختبار وعدي واا 

 جموعةالم المتغير
المجموعة 

 المقارنة

الفرق بين 

 المتوسوين

الخوأ 

 المعياري

مستوى 

 المعنوية

 نم  االلتزام المستمر
 التزام منخفض

 000  985  *260 12 التزام متوس 

 000  819  *123 27 التزام مرتفع

 000  971  *863 14 التزام مرتفع التزام متوس 

 نم  االلتزام التأثيري
 التزام منخفض

 000  790  *559 3- التزام متوس 

 000  499  *217 27- التزام مرتفع

 000  776  *658 23- التزام مرتفع التزام متوس 

 0.05* دال عمد مستوي معموية 
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كماك فىوق ذات داللة لحصا ية لصرال  مجموعرة المبحروري  ذو  االلترزا  المسرتمى  -

وري  ذو  االلتزا  المتوسر  ومجموعرة الممخ ت عمد الم ار ة وكا م  مجموعة المبح

المبحروري  ذو  االلتررزا  المىت رع، حيرر  كا رت ال ررىوق وري  المتوسررطات علرى الترروالى 

. مرا 0.05، وكى فىوق دالة لحصا يا عمد مستو  معموية اقا م  27.123و 12.260

المبحروري  درةة تأريى العواما التييمية فرى  شروم الصرىا  كا رت اعلرى وري  يعمى ا  

قا فى  م  االلتزا  المستمى م ار ة ورالمجموعتي  ا خرىتي . كمرا توةرد فرىوق ذات ا 

داللة لحصا ية وري  مجموعرة المبحروري  ذو  االلترزا  المتوسر  ومجموعرة المبحروري  

، وكررو فررىق دال 14.863ذو  االلتررزا  المىت ررع، حيرر  ولررد ال ررىق ورري  المتوسررطي  

كرو مرا يعمرى ا  تروافى كرذص العوامرا الترى  .0.05لحصا يا عمد مستو  معموية اقا م  

تعما علرى  شرأة الصرىاعات التمييميرة تراد  الرى ا خ راد مسرتو  االلترزا  المسرتمى  

 للمبحوري  .

كمرراك فررىوق ذات داللررة لحصررا ية ورري  مجموعررة المبحرروري  ذو  االلتررزا  الترراريى  -

المبحروري  الممخ ت وكا م  مجموعرة المبحروري  ذو  االلترزا  المتوسر  ومجموعرة 

-و 3.559-ذو  االلتزا  المىت ع، حي  كا ت ال رىوق وري  المتوسرطات علرى التروالى 

لصررال  المجمرروعتي  ا خيررىتي ، وكررى فررىوق دالررة لحصررا يا عمررد مسررتو   27.727

درةة ترأريى العوامرا التييميرة فرى  شروم الصرىا  . مما يعمى ا  0.05معموية اقا م  

فى  م  االلتزا  التأريىي م ار رة والمجموعرة ا قرا. المبحوري  ا على كا ت اعلى وي  

كما توةد فىوق ذات داللرة لحصرا ية وري  مجموعرة المبحروري  ذو  االلترزا  المتوسر  

-ومجموعرررة المبحررروري  ذو  االلترررزا  المىت رررع، حيررر  ولرررد ال رررىق وررري  المتوسرررطي  

يعمرى ا  . كرو مرا 0.05، وكو فىق دال لحصا يا عمد مستو  معموية اقا م  23.658

ترروافى كررذص العوامررا التررى تعمررا علررى  شررأة الصررىاعات التمييميررة ترراد  الررى ارت ررا  

 مستو  االلتزا  التأريىي للمبحوري .

مر   79 حNazik M.A.Zakari 2011تت   كذص المتيجرة مرع مرا توصرلت اليرت دراسرة 

ا  كمررراك ع قرررة ارتبا يرررة سرررلبية وررري  غمرررود االدوار الوظي يرررة ومسرررتو  االلترررزا  

تمييمى للمبحورات .كما ا  كمراك ع قرة ارتبا يرة سرلبية وري  الصرىا  حرول االدوار ال

 الوظي ية ومستو  االلتزا  التمييمى للمبحورات وكا اوعادص  .

من خالل العطرض السطابج لنتطائج الدراسطة يكطون تمطت االجابطة علطى التسطاؤل الرابطع 

 للدراسة وهو :

اسطبا  معينطة لحطدوث الصطراع بهطا مطن  هل يمثر نم  ملكية الجامعات على اسطتثارة

وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس ؟وما هى انعكاسات ذل  على مستوى نم  االلتزام 

 التنظيمى للمبحوثين ؟
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 ( مستويات حدوث الصراعات التنظيمية :5)

 مستويات حدوث الصراعات التنظيمية( يوضح 21جدول رقم )

 نم  ملكية الجامعات محل الدراسة تبعا ل من منظور المبحوثين بعينة الدراسة

 المستوى                  نم  الملكية 
 حكومية

 (200)ن=

 خاصة

 (200)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

 بين مجموعات العمل
 197 191 6 ا

% 3% 95 5% 49 3% 

 داخل مجموعات العمل
 192 187 5 ا

% 2 5% 93 5% 48% 

كل بين ادارة الكلية واعضاء هيئة التدريس بش

 عام

 148 2 146 ا

% 73% 1% 37% 

 بين رؤوساء االقسام العلمية
 51 1 50 ا

% 25% 0 5% 12 8% 

 بين اعضاء مجلس الكلية
 46 - 46 ا

% 23% - 11 5% 

 بين اعضاء هيئة التدريس داخل االقسام العلمية
 39 - 39 ا

% 19 5% - 9 8% 

 داخل كل فرد
 8 8 - ا

% - 4% 2% 

، معامررررررا 0.000، مسررررررتو  المعمويررررررة=6، درةررررررة الحىيررررررة=625.308=2 كررررررا

 ح0.692التواف =

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

ا  الصررىاعات البمررامة التررى تحرردث علررى مسررتو  ورري  المجموعررات ومسررتو  داخررا -

مجموعات العما كا ت كى اكاى مستويات الصىا  حردورا فرى الكليرات محرا الدراسرة 

ح .فى %48ح ، %3 49   ص  المبحوري  وعيمة الدراسة  م  وةاة  يى ما ي ىب م

حرري  ا  الصررىاعات غيررى البمررامة التررى تحرردث علررى مسررتو  االدارة واعاررام كيئررة 

ح.وو رارق واهر  ةرامت المسرتويات %37التدري  فجامت فى التىتيب الاال  ومسبة  

اورع االخى  للصىا :الصرىا  علرى مسرتو  رؤوسرام االقسرا  العليمرة فرى التىتيرب الى

ح،الصرىا  علررى مسرتو  اعاررام مجلر  الكليرة فررى التىتيرب الخررام  %8 12ومسربة  

ح،الصىا  على مسرتو  اعارام كيئرة التردري  داخرا االقسرا  العلميرة %5 11ومسبة  

ح ،وفررى التىتيررب االخيررى الصررىا  علررى مسررتو  %8 9فررى التىتيررب السررادس ومسرربة  

توصلت اليت دراسة ةميلرة صرال   ح.وتختل  كذص المتيجة مع ما%2داخا ال ىد ومسبة  

م  ا  اكاى مستويات الصىا  حردورا كرى 80 ح2015الطاكى احمد محمد   اوكى فطى ،

 تلي التى تمشأوي  االدارة والعاملي  وشكا عا .

كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري  مسررتويات حرردوث -

و م  ملكيرة كرذص الجامعرات وكرو مرا  الصىاعات التمييمية فى الجامعات محا الدراسة

حير  ا  0.692ومعاما توافر  0.000ومستو  معموية  625.308=2توهحت قيمة كا

الصىاعات البمامة التى تحدث على مستو  وري  مجموعرات العمرا وداخرا مجموعرات 
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العمررا كررى اكاررى حرردورا فررى الجامعررات الخاصررة مرر  وةاررة  يررى غالبيررة المبحرروري  

الصررىاعات غيررى البمررامة التررى تحرردث علررى مسررتو  ادارة ح.وا  %5 93ح، 5% 95 

الكليات واعاام كئة التدري  ،ومستو  وي  رؤوسام االقسا  ،وعلى مستو  اعارام 

مجل  الكليرة ،وعلرى مسرتو  اعارام كيئرة التردري  داخرا االقسرا  العلميرة كرى اكارى 

سرب التاليرة حدورا فى الجامعات الحكومية م  وةارة  يرى غالبيرة المبحروري  وذلري والم

 .%5 19،%23،%25،%73على التىتيب لكا مماا 

وبادخططال المتغيططرات الديمجرافيططة الخاصططة بططالمبحوثين بعينططة الدراسططة علططى النتيجططة 

 السابقة اتضح ما يلى :

توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة  ورري  مسررتويات حرردوث -

اسررة مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  تبعررا الصررىاعات التمييميررة فررى الجامعررات محررا الدر

، ومعامرا 0.001ومستو  المعمويرة= 318 45=2لتخصصاا  وكو ما توهحت قيمة كا

حي  ا  كماك فىوق وسيطة وي   سربة اعارام كيئرة التردري  واعارام 0.621تواف =

الايئرررة المعاو رررة الرررذي  يعت ررردو  ا  غالبيرررة  الصرررىاعات الترررى تحررردث داخرررا كليررراتاا   

ا  مرر  تلرري التررى التررى تحرردث علررى مسررتو  ورري  مجموعررات العمررا  صررىاعات  ومررامة

وداخررا مجموعررات العمررا وذلرري لصررال  الكليررات الميىيررة م اوررا الكليررات العمليررة    

لك كمررا والكليررات العمليررة ح %46،%48لك كمررا والكليررات الميىيررة ، 50%،5% 50

الايئرة المعاو رة .كما كا  كماك فىوق وسيطة وي   سبة اعاام كيئة التدري  واعارام 

الذي  يعت دو  ا  كماك صىاعات غيى ومامة تحدث فى كلياتاا ا  م  تلي الترى تحردث 

للكليررات  %7للكليررات العمليررة ، %5 18علررى مسررتو  ورري  روسررام االقسررا  العلميررة  

ح، للكليات الميىيرة  %6ت العملية  ،للكليا  %17الميىيةح، وي  اعاام مجل  الكلية 

 %5 6للكليررات العمليررة  ، %13ترردري  داخررا االقسررا  العلميررة ورري  اعاررام كيئررة ال

 للكليات الميىية ح.

توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية هعي ة  وي  مسرتويات حردوث الصرىاعات -

التمييمية فى الجامعات محا الدراسة م  وةاة  يرى المبحروري  تبعرا لمروعاا وكرو مرا 

حير  0.308، ومعامرا توافر =0000.ومسرتو  معمويرة=32.648=2توهحت قيمرة كرا

ا  كماك فىوق وسيطة وي   سبة اعاام كيئة التدري  واعارام الايئرة المعاو رة الرذي  

يعت دو  ا  غالبية  الصىاعات التى تحدث داخا كلياتاا صىاعات  ومرامة ا  مر  تلري 

التى التى تحدث علرى مسرتو  وري  مجموعرات العمرا وداخرا مجموعرات العمرا وذلري 

ح لك كمررررا مرررر  وةاررررة  يررررى %5 49ح، %50 رررراث م ار ررررة والررررذكور   لصررررال  اال

ح مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  .كمررا كررا  كمرراك فررىوق %5 46ح، 55 48المبحورررات ، 

وسرريطة ورري   سرربة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذي  يعت رردو  ا  

ى مسرتو  وري  كماك صىاعات غيى ومامة تحدث فى كلياتاا ا  م  تلي التى تحدث عل

مر  وةارة  يرى  %5 10مر  وةارة  يرى المبحروري  ، %15روسرام االقسرا  العلميرة  

  %10مر  وةارة  يرى المبحروري  ،  %5 12المبحورات ح، وي  اعاام مجلر  الكليرة 
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مرررر  وةاررررة  يررررى المبحورررررات ح، ورررري  اعاررررام كيئررررة الترررردري  داخررررا االقسرررررا  

 اة  يى المبحورات ح.م  وة %9م  وةاة  يى المبحوري  ، %5 10العلمية 

توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية هعي ة  وي  مسرتويات حردوث الصرىاعات -

التمييميرررة فرررى الجامعرررات محرررا الدراسرررة مررر  وةارررة  يرررى المبحررروري  تبعرررا لحرررالتاا 

ومعامررا 0.000ومسررتو  معمويررة=163.21=2االةتماعيررة  وكررو مررا توهررحت قيمررة كررا

وسررريطة وررري   سررربة اعارررام كيئرررة التررردري   حيررر  ا  كمررراك فرررىوق  0.374توافررر =

واعاررام الايئررة المعاو ررة  الررذي  يعت رردو  ا  غالبيررة  الصررىاعات التررى تحرردث داخررا 

كليراتاا صرىاعات  ومررامة ا  مر  تلري التررى الترى تحردث علررى مسرتو  وري  مجموعررات 

العما وداخا مجموعات العما وذلي لصال  غيرى المترزوةي  م ار رة ورالمتزوةي  مر  

ح م  وةاة  يى غيى المترزوةي  %49ح، %5 50ي   فكا ت  سبتاما كالتالى المبحور

ح م  وةاة  يىالمتزوةي  .كما كرا  كمراك فرىوق وسريطة وري   سربة %47ح، 48%، 

اعاام كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو ة الذي  يعت دو  ا  كماك صرىاعات غيرى 

ى المترزوةي  ا  مر  تلري الترى ومامة تحدث فى كليراتاا لصرال  المترزوةي  م ار رة وغير

 %5 40ورري  ادارة الكليررة واعاررام كيئررة الترردري  وشرركا عررا   تحرردث علررى مسررتو 

لغيررى المتررزوةي  ح،وعلررى مسررتو  ورري  روسررام االقسررا  العلميررة  %5 33للمتررزوةي  ،

مر  وةارة  يرى غيرى المترزوةي  ح، وري   %11م  وةاة  يى المتزوةي  ، 5% 14 

م  وةارة  يرى غيرى   %11  وةاة  يى المتزوةي  ،م  %12اعاام مجل  الكلية 

مر  وةارة  يرى  %12المتزوةي  ح، وي  اعاام كيئة التدري  داخا االقسرا  العلميرة 

 م  وةاة  يى غيى المتزوةي  ح. %5 7المتزوةي  ،

توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية هعي ة  وي  مسرتويات حردوث الصرىاعات -

حا الدراسة م  وةاة  يى المبحروري  تبعرا لردرةتاا العلميرة  التمييمية فى الجامعات م

و معامرررررا 0.001ومسرررررتو  معمويرررررة=320.16=2وكرررررو مرررررا توهرررررحت قيمرررررة  كرررررا

حي  ا  كماك فىوق وسيطة وي   سربة اعارام كيئرة التردري  واعارام 0.412تواف =

الايئررة المعاو ررة  الررذي  يعت رردو  ا  غالبيررة  الصررىاعات التررى تحرردث داخررا كليرراتاا 

اعات  ومررامة ا  مرر  تلرري التررى التررى تحرردث علررى مسررتو  ورري  مجموعررات العمررا صررى

وداخا مجموعات العما وذلي لصرال  اعارام الايئرة المعاو رة  م ار رة واعارام كيئرة 

ح مر  وةارة  يرى غيرى %50ح، %52التدري  م  المبحوري   فكا ت  سبتاما كالتالى 

ىاعاررام كيئررة الترردري  ح مرر  وةاررة  ي%46ح، %5 46اعاررام الايئررة المعاو ررة ، 

.كما كا  كماك فىوق وسيطة وي   سبة اعاام كيئة التدري  واعارام الايئرة المعاو رة 

الذي  يعت دو  ا  كماك صىاعات غيرى ومرامة تحردث فرى كليراتاا لصرال  اعارام كيئرة 

التردري  م ار ررة واعاررام الايئرة المعاو ررة ا  مرر  تلري التررى تحرردث علرى مسررتو  ورري  

مر   %12مر  وةارة  يرى اعارام كيئرة التردري  ، %5 13علميرة  روسرام االقسرا  ال

وةاررة  يررى اعاررام الايئررة المعاو ررة ح، ورري  اعاررام كيئررة الترردري  داخررا االقسررا  
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مر  وةارة  يرى اعارام  %9م  وةاة  يى اعاام كيئة التردري  ، %5 10العلمية 

 الايئة المعاو ة ح.

تنظيميططة بالجامعططات محططل وعنططد اختبططار العالقططة بططين مسططتويات حططدوث الصططراعات ال

 الدراسة من وجهة نظر المبحوثين ومستوى نم  التزامهم التنظيمى اتضح ما يلى : 

 (يوضح العالقة بين مستويات حدوث الصراعات التنظيمية22جدول رقم )

 بالجامعات محل الدراسة من وجهة نظر المبحوثين بالعينة ومستوى  التزامهم المعيارى
   االلتزام المعيارينم                  

 المستوى  

 منخفض

 (198)ن=

 متوس 

 (202)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

 بين اعضاء مجلس الكلية
 46 4 42 ا

% 21 2% 2% 11 5% 

 بين روساء االقسام العلمية
 51 4 47 ا

% 23 7% 2% 12 8% 

بين اعضاء هيئة التدريس داخل االقسام 

 العلمية

 39 2 37 ا

% 18 7% 1% 9 8% 

 داخل مجموعات العمل
 192 183 9 ا

% 4 5% 90 6% 48% 

 بين مجموعات العمل
 197 188 9 ا

% 4 5% 93 1% 49 3% 

بين ادارة الكلية واعضاء هيئة التدريس بشكل 

 عام

 148 4 144 ا

% 72 7% 2% 37% 

 داخل كل فرد
 8 8 - ا

% - 4% 2% 

 ح0640.، مستو  المعموية=6، درةة الحىية=4.618=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

توةرررد ع قرررة ارتبا يرررة ذات داللرررة احصرررا ية وررري  مسرررتويات حررردوث الصرررىاعات ال 

التمييميرة فرى الجامعرات محرا الدراسرة مر  وةارة  يرى المبحروري  ومسرتو  الترزاماا 

اال ا  كمراك  0.064مسرتو  معمويرة=و، 4.618=2المعيار   وكو ما توهحت قيمرة كرا

 سبة اعارام كيئرة التردري  واعارام الايئرت المعاو رت وعيمرة الدراسرت الرذي   وي فىوق 

يعت رردو  فرري ارت ررا  معرردل حرردوث الصررىاعات غيررى البمررامص فرري كليررتاا وكرري تلرري 

ورري  ادارة الكليررت واعاررام كيئررة  –والتىتيررب  –الصررىاعات الترري تحرردث علررى مسررتو  

م ا قسا  العلميرت وذلري ومسربة ح ، وي  رؤسا% 72.7التدري  وشكا عا  وذلي ومسبة  

ح ، ورري  اعاررام كيئررة %21.2ح ، ورري  اعاررام مجلرر  الكليررت وذلرري ومسرربة  23.7% 

ح ويررمخ ت مسررتو  التررزاماا %18.7الترردري  داخررا ا قسررا  العلميررت وذلرري ومسرربة  

و سبة اعاام كيئة التدري  واعاام الايئت المعاو ت وعيمرة الدراسرت الرذي   .المعياري 

ارت ا  معدل حدوث الصىاعات البمامص في كليرتاا وكري الصرىاعات التري  يعت دو  في

ح ، %93.1ورري  مجموعررات العمررا وذلرري ومسرربة   –والتىتيررب  –تحرردث علررى مسررتو  

ح ويكرو  مسرتو  الترزاماا المعيراري %90.6وداخا مجموعرات العمرا وذلري ومسربة  

 متوس .
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 ت التنظيمية(يوضح العالقة بين مستويات حدوث الصراعا23جدول رقم )

بالجامعات محل الدراسة من وجهة نظر المبحوثين بالعينة ومستوى  التزامهم 

 المستمر
نم  االلتزام             

 المستمر

 المستوى  

 منخفض

 (151)ن=

 متوس 

 (85)ن=

 مرتفع

 (164)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

بين اعضاء مجلس 

 الكلية

 46 - 6 40 ا

% 26 5% 7 1% - 11 5% 

اء االقسام بين روس

 العلمية

 51 1 9 41 ا

% 27 2% 10 6% 0 6% 12 8% 

بين اعضاء هيئة 

التدريس داخل 

 االقسام العلمية

 39 1 12 26 ا

% 17 2% 14 1% 0 6% 9 8% 

داخل مجموعات 

 العمل

 192 153 37 2 ا

% 1 3% 43 5% 93 3% 48% 

بين مجموعات 

 العمل

 197 157 39 1 ا

% 0 7% 45 9% 95 7% 49 3% 

بين ادارة الكلية 

واعضاء هيئة 

 التدريس بشكل عام

 148 1 35 112 ا

% 74 2% 41 2% 0 6% 37% 

 داخل كل فرد
 8 6 2 - ا

% - 2 4% 3 7% 2% 

، معاما 0.000، مستو  المعموية=12، درةة الحىية=145.21=2 كا

 ح0.348التواف =

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

رتبا ية ذات داللة احصرا ية هرعي ة  وري  مسرتويات حردوث الصرىاعات توةد ع قة ا

التمييميرة فرى الجامعرات محرا الدراسرة مر  وةارة  يرى المبحروري  ومسرتو  الترزاماا 

ومعامررررا 0.000ومسررررتو  المعمويررررة=145.21=2المسررررتمى وكررررو مررررا توهررررحت كررررا

حيررر  يرررمخ ت مسرررتو  االلترررزا  المسرررتمى العارررام كيئرررة التررردري  0.348توافررر =

عاررام الايئررة المعاو ررة وعيمررة الدراسررة الررذي  يعت رردو  فررى ارت ررا  معرردل حرردوث وا

 -الصىاعات غيى البمامة  فرى كليرتاا وكرى تلري الصرىاعات الترى تحردث علرى مسرتو 

ح، %2 74وي  ادارة الكلية واعاام كيئة التدري  وشكا عرا  وذلري ومسربة   -والتىتيب

ح، وري  اعاررام مجلر  الكليررة وذلرري %2 27وري  روسررام االقسرا  العلميررةوذلي ومسرربة  

ح، وررري  اعارررام كيئرررة التررردري  داخرررا االقسرررا  العلميرررة وذلررري ومسررربة %5 26ومسررربة 

ح.فى حي  يىت ع مستو  االلتزا  المسرتمى العارام كيئرة التردري  واعارام 2% 17 

الايئررة المعاو ررة وعيمررة الدراسررة الررذي  يعت رردو  فررى ارت ررا  معرردل حرردوث الصررىاعات 

ورري   -والتىتيررب  –ليررتاا وكررى الصررىاعات التررى تحرردث علررى مسررتو  البمررامة فررى ك

ح،وداخرررا مجموعرررات العمررا وذلررري ومسررربة %7 95مجموعررات العمرررا وذلررري ومسرربة  

 ح.3% 93 
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 (يوضح العالقة بين مستويات حدوث الصراعات التنظيمية24جدول رقم )

 مهم التأثيرىبالجامعات محل الدراسة من وجهة نظر المبحوثين بالعينة ومستوى  التزا
 نم  االلتزام التأثيرى           

 المستوى 

 منخفض

 (162)ن=

 متوس 

 (45)ن=

 مرتفع

 (193)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

 بين اعضاء مجلس الكلية
 46 45 1 - ا

% - 2 2% 23 3% 11 5% 

 بين روساء االقسام العلمية
 51 49 1 1 ا

% 0 6% 2 2% 25 4% 12 8% 

ريس داخل االقسام بين اعضاء هيئة التد

 العلمية

 39 38 1 - ا

% - 2 2% 19 7% 9 8% 

 داخل مجموعات العمل
 192 3 40 149 ا

% 92% 88 9% 1 6% 48% 

 بين مجموعات العمل
 197 3 41 153 ا

% 94 4% 91 1% 1 6% 49 3% 

بين ادارة الكلية واعضاء هيئة التدريس 

 بشكل عام

 148 142 4 2 ا

% 1 2% 8 9% 73 6% 37% 

 داخل كل فرد
 8 - - 8 ا

% 4 9% - - 2% 

 ح0.412، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=12، درةة الحىية=256.27=2 كا         

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة  ورري  مسررتويات حرردوث 

جامعات محا الدراسة م  وةاة  يرى المبحروري  ومسرتو  الصىاعات التمييمية فى ال

و 0.000ومسررتو  معمويررة=256.27=2التررزاماا التررأريى  وكررو مررا توهررحت قيمررة كررا

يىت رررع مسرررتو  االلترررزا  الترررأريى  العارررام كيئرررة التررردري  0.412معامرررا توافررر =

واعاررام الايئررة المعاو ررة وعيمررة الدراسررة الررذي  يعت رردو  فررى ارت ررا  معرردل حرردوث 

 -ىاعات غيى البمامة  فرى كليرتاا وكرى تلري الصرىاعات الترى تحردث علرى مسرتو الص

ح، %6 73وي  ادارة الكلية واعاام كيئة التدري  وشكا عرا  وذلري ومسربة   -والتىتيب

ح، وري  اعاررام مجلر  الكليررة وذلرري %4 25وري  روسررام االقسرا  العلميررةوذلي ومسرربة  

االقسرررا  العلميرررة وذلررري ومسررربة  ح، وررري  اعارررام كيئرررة التررردري  داخرررا%3 23ومسررربة 

ح.فى حي  يكرو  يرمخ ت مسرتو  االلترزا  الترأريى  العارام كيئرة التردري  7% 19 

واعاررام الايئررة المعاو ررة وعيمررة الدراسررة الررذي  يعت رردو  فررى ارت ررا  معرردل حرردوث 

 -والتىتيرب  –الصىاعات البمامة فى كليتاا وكى الصىاعات التى تحدث على مسرتو  

ح،وداخرا مجموعرات العمرا وذلري ومسربة %4 94عمرا وذلري ومسربة  وي  مجموعرات ال

 ح.92% 

من خالل العرض السابج لنتائج الدراسة يكون تمت االجابطة علطى التسطاؤل الخطامس 

 للدراسة وهو :



 تأثير اتصاالت ادارة الصراعات التنظيمية على مستوى االلتزام التنظيمى للعاملين

 105  عشر الثانيالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

هطل هنطاا عالقططة بطين نشطوء مسططتويات معينطة مطن الصططراعات داخطل الجامعطات محططل 

 ئة التدريس بها ؟الدراسة وانماط االلتزام التنظيمى العضاء هي

 ثالثا :النتائج المتعلقة باتصاالت ادارة الصراع التنظيمى : 

 (االهتمام برصد الصراعات التنظيمية النا ئة :1)

 ( يوضح مدى اهتمام ادارة الكليات بعينة الدراسة  25جدول رقم )

 من منظور المبحوثين  برصد الصراعات النا ئة داخلها

 اإلجمالى خاصة حكومية نم  الملكيةمدى االهتمام              

 تهتم جدا
 190 178 12 ا

% 6% 89% 47 5% 

 تهتم الى حد ما
 209 22 187 ا

% 93 5% 11% 52 2% 

 ال تهتم على االطالق
 1 - 1 ا

% 0 5% - 0 3% 

 اإلجمالي
 400 200 200 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.639، معاما التواف =0000.، مستو  المعموية=2، درةة الحىية=276.295=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

ح يعت رردو  ا   كمرراك اكتمامررا مرر  قبررا %7 99ا  غالبيررة المبحرروري  وعيمررة الدراسررة  -

ادارة الكليات محا الدراسة وىصد الصىاعات التمييمية المانئة واا سوام كا  اكتمامرا 

  ح%5 47سبة  ح او اكتماما كبيىا وم%2 52متوسطا ومسبة  

كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري  مررد  اكتمررا  ادارة -

الكليات وعيمة الدراسة وىصد الصىاعات المانئة داخلارا مر  مميرور المبحروري  و مر  

 2ملكيررررة الجامعررررات  التررررى ت ررررع واررررا كررررذص الكليررررات وكررررو مررررا توهررررحت قيمررررة كررررا

.حير  ا  غالبيرة اعارام  0.639اما تواف ،ومع0.000،ومستو  معموية 276.295=

كيئررررة الترررردري  واعاررررام الايئررررة المعاو ررررة  والجامعررررات الخاصررررة محررررا الدراسررررة  

حيعت رردو  ا اررا  تاررتا ودرةررة كبيررىة وىصررد الصررىاعات المانررئة واررا فررى حرري  ا  89%

غالبيررة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة والجامعررات الحكوميررة محررا 

حيعت رردو  ا  اكتماماررا متوسرر  او الررى حرردما وىصررد الصررىاعات %5 93الدراسررة   

 المانئة واا .

وبادخططال المتغيططرات الديمجرافيططة الخاصططة بططالمبحوثين بعينططة الدراسططة علططى النتيجططة 

 السابقة اتضح ما يلى :

ال توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وي  مد  اكتما  ادارة الكليات وعيمة -

د الصىاعات المانئة داخلاا م  مميور المبحوري  وتخصص كوالم الدراسة وىص
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 2المبحوري   يعملو  فى كليات  يىية لعملية ح وكو ما توهحت قيمة كا

.حي  ا  ال ىوق وسيطة وي   سبة اعاام كيئة 0.211،ومستو  معموية 3.108=

دارة كلياتاا التدري  واعاام الايئة المعاو ة فى الكليات الميىية الذي  يعت دو  ا  ا

حو اعاام كيئة %51تاتا ةدا وىصد الصىاعات التمييمية المانئة والتى كا ت  

التدري  واعاام الايئة المعاو ة فى الكليات العملية الذي  يعت دو  ا  ادارة كلياتاا 

ح.كما ا ت %44تاتا ةدا وىصد الصىاعات التمييمية المانئةوالذي  كا ت  سبتاا  

 سبة اعاام كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو ة فى  توةد فىوق وسيطة وي 

الكليات الميىية الذي  يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تاتا الى حدما وىصد الصىاعات 

ح و اعاام كيئة التدري  واعاام الايئة %4 48التمييمية المانئة والتى كا ت 

تاتا الى حد ما وىصد المعاو ة فى الكليات العملية الذي  يعت دو  ا  ادارة كلياتاا 

 ح.%56الصىاعات التمييمية المانئةوالذذي  كا ت  سبتاا 

ال توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية ورري  مررد  اكتمررا  ادارة الكليررات وعيمررة -

الدراسرررة وىصرررد الصرررىاعات المانرررئة داخلارررا مررر  مميرررور المبحررروري  و رررو  كررروالم 

،ومسررررتو  1.026= 2ة كرررراالمبحرررروري   ذكررررور لا رررراث ح وكررررو مررررا توهررررحت قيمرررر

.حيرر  ا  ال ررىوق وسرريطة ورري   سرربة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام 0.599معمويررة

الايئررة المعاو ررة الررذكور الررذي  يعت رردو  ا  ادارة كليرراتاا تاررتا ةرردا وىصررد الصررىاعات 

حو اعارررام كيئرررة التررردري  واعارررام الايئرررة %48التمييميرررة المانرررئة والترررى كا رررت  

عت دو  ا  ادارة كلياتاا تاتا ةردا وىصرد الصرىاعات التمييميرة المعاو ة اال اث الذي  ي

ح.كما ا ت توةد فىوق وسيطة وي   سبة اعاام كيئرة %47المانئةوالذي  كا ت  سبتاا  

الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة الررذكور الررذي  يعت رردو  ا  ادارة كليرراتاا تاررتا الررى 

ح و اعارررام كيئرررة %52 رررت حررردما وىصرررد الصرررىاعات التمييميرررة المانرررئة والترررى كا

التدري  واعاام الايئة المعاو ة اال اث الذي  يعت ردو  ا  ادارة كليراتاا تارتا الرى حرد 

 ح.%5 52ما وىصد الصىاعات التمييمية المانئةوالذذي  كا ت  سبتاا 

ال توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية ورري  مررد  اكتمررا  ادارة الكليررات وعيمررة -

صرىاعات المانرئة داخلاررا مر  مميرور المبحروري  الحالرة االةتماعيررة الدراسرة وىصرد ال

،ومسررتو  3.424= 2لاررا  متررزوةي  لغيررى متررزوةي  ح وكررو مررا توهررحت قيمررة كررا

.حيرر  ا  ال ررىوق وسرريطة ورري   سرربة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام 0.181معمويررة

وىصرد الصرىاعات الايئة المعاو ة المتزوةي  الذي  يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تاتا ةدا 

حو اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة %5 43التمييميررة المانررئة والتررى كا ررت  

المعاو ة غيى المتزوةي  الذي  يعت دو  ا  ادارة كليراتاا تارتا ةردا وىصرد الصرىاعات 

ح.كما ا ت توةد فىوق وسريطة وري   سربة %5 51التمييمية المانئةوالذي  كا ت  سبتاا  

  واعاررام الايئررة المعاو ررة المتررزوةي  الررذي  يعت رردو  ا  ادارة اعاررام كيئررة الترردري

ح و %56كليرراتاا تاررتا الررى حرردما وىصررد الصررىاعات التمييميررة المانررئة والتررى كا ررت 

اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة غيررى المتررزوةي  الررذي  يعت رردو  ا  
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المانرررئةوالذي  كا رررت ادارة كليررراتاا تارررتا الرررى حرررد مرررا وىصرررد الصرررىاعات التمييميرررة 

 ح.%5 48 سبتاا 

ال توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية ورري  مررد  اكتمررا  ادارة الكليررات وعيمررة -

الدراسررة وىصررد الصررىاعات المانررئة داخلاررا مرر  مميررور المبحرروري  ودرةررتاا العلميررة 

 2اعاررررام كيئررررة ترررردري   لاعاررررام كيئررررة معاو ررررة ح وكررررو مررررا توهررررحت قيمررررة كررررا

.حي  ا ت ال توةد ايت فىوق وري   سربة اعارام كيئرة 0.605  معموية،ومستو1.005=

التدري  الذي  يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تاتا ةدا وىصد الصرىاعات التمييميرة المانرئة 

واعارررررررام الايئرررررررة المعاو رررررررة الرررررررذي  يعت ررررررردو  ذلررررررري و كا رررررررت  سررررررربتاا فرررررررى 

التردري  الرذي   ح.كما ا ت توةد فىوق وسيطة وري   سربة اعارام كيئرة%5 47الحالتي  

يعت ردو  ا  ادارة كليراتاا تارتا الررى حردما وىصرد الصررىاعات التمييميرة المانرئة والتررى 

ح واعاام الايئة المعاو ة الذي  يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تاتا الرى حرد مرا %52كا ت 

 ح.%5 52وىصد الصىاعات التمييمية المانئةوالذي  كا ت  سبتاا 

اهتمام ادارة الكليات محل الدراسطة برصطد الصطراعات  وعند اختبار العالقة بين مدى

التنظيمية النا ئة من وجهة نظر المبحوثين ومستوى نم  التزامهم التنظيمى اتضح 

 ما يلى :

 يوضح العالقة بين مدى اهتمام ادارة الكليات محل الدراسة برصد ( 26جدول رقم )

 العينة ومستوى التزامهم المعيارىالصراعات التنظيمية النا ئة  من وجهة نظر المبحوثين ب

 نم  االلتزام المعياري                  

 مدى االهتمام 
 اإلجمالى متوس  منخفض

 تهتم جدا
 190 175 15 ا

% 7 6% 86 6% 47 5% 

 تهتم الى حد ما
 209 26 183 ا

% 92 4% 12 9% 52 2% 

 ال تهتم على االطالق
 1 1 - ا

% - 0 5% 0 3% 

 اإلجمالي
 400 202 198 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.623، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=2، درةة الحىية=253.660=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري  مررد  اكتمرررا  ادارة 

ة داخلاررا مررر  مميررور المبحررروري  الكليررات وعيمررة الدراسرررة وىصررد الصرررىاعات المانررئ

،ومسرتو  معمويرة 253.660= 2ومستو  التزاماا المعيار   وكو ما توهحت قيمة كرا

.حي  ا  غالبية اعاام كيئة التردري  واعارام الايئرة  0.623،ومعاما تواف 0.000

المعاو رررة  الرررذي  يعت ررردو  ا  ادارة كليررراتاا تارررتا ةررردا وىصرررد الصرررىاعات التمييميرررة 

ح يكو  مستو  التزاماا المعيار  متوس   .فى حي  يمخ ت مسرتو  %6 86المانئة 
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االلتررزا  المعيررار  لغالبيررة اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة  الررذي  

يعت ررررردو  ا  ادارة كليررررراتاا تارررررتا الرررررى حرررررد مرررررا وىصرررررد الصرررررىاعات التمييميرررررة 

 ح.%4 92المانئة 

 ادارة الكليات محل الدراسة برصد  ( يوضح العالقة بين مدى اهتمام27جدول رقم )

 الصراعات التنظيمية النا ئة  من وجهة نظر المبحوثين بالعينة ومستوى التزامهم المستمر

 نم  االلتزام المستمر                  

 مدى االهتمام 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

 تهتم جدا
 190 151 29 10 ا

% 6 6% 34 1% 92 1% 47 5% 

 ى حد ماتهتم ال
 209 12 56 141 ا

% 93 4% 65 9% 7 3% 52 2% 

 ال تهتم على االطالق
 1 1 - - ا

% - - 0 6% 0 3% 

 اإلجمالي
 400 164 85 151 ا

% 100% 100% 100% 100% 

 ح0.614، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=4، درةة الحىية=241.635=2 كا

 : توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى

كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري  مررد  اكتمرررا  ادارة 

الكليررات وعيمررة الدراسرررة وىصررد الصرررىاعات المانررئة داخلاررا مررر  مميررور المبحررروري  

،ومسرتو  معمويرة 241.635= 2ومستو  التزاماا المستمى  وكو ما توهرحت قيمرة كرا

االلترزا  المسرتمى  لغالبيرة اعارام .حي  يىت ع مسرتو   0.614،ومعاما تواف 0.000

كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة  الررذي  يعت رردو  ا  ادارة كليرراتاا تاررتا ةرردا 

ح.و يررمخ ت مسررتو  االلتررزا  المسررتمى %1 92وىصررد الصررىاعات التمييميررة المانررئة 

اتاا لغالبية اعاام كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو ة  الذي  يعت ردو  ا  ادارة كلير

 ح.%4 93تاتا الى حد ما وىصد الصىاعات التمييمية المانئة 

 ( يوضح العالقة بين مدى اهتمام ادارة الكليات محل الدراسة برصد 28جدول رقم )

 الصراعات التنظيمية النا ئة  من وجهة نظر المبحوثين بالعينة ومستوى التزامهم التأثيرى

 نم  االلتزام التأثيرى                  

 مدى االهتمام 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

 تهتم جدا
 190 11 39 140 ا

% 86 4% 86 7% 5 7% 47 5% 

 تهتم الى حد ما
 209 182 5 22 ا

% 13 6% 11 1% 94 3% 52 2% 

 ال تهتم على االطالق
 1 - 1 - ا

% - 2 2% - 0 3% 

 اإلجمالي
 400 193 45 162 ا

% 100% 100% 100% 100% 

 ح0.636، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=4، درةة الحىية=271.331=2كا 
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 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري  مررد  اكتمرررا  ادارة 

الكليررات وعيمررة الدراسرررة وىصررد الصرررىاعات المانررئة داخلاررا مررر  مميررور المبحررروري  

،ومسرتو  معمويرة 271.331= 2لتزاماا التأريى   وكو ما توهرحت قيمرة كراومستو  ا

.حيررر  يرررمخ ت مسرررتو  االلترررزا  الترررأريى   لغالبيرررة  0.636،ومعامرررا توافررر 0.000

اعاام كيئة التدري  واعارام الايئرة المعاو رة  الرذي  يعت ردو  ا  ادارة كليراتاا تارتا 

ىت رع مسرتو  االلترزا  الترأريى  ح.و ي%4 86ةدا وىصد الصىاعات التمييمية المانئة 

لغالبية اعاام كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو ة  الذي  يعت ردو  ا  ادارة كليراتاا 

 ح.%3 94تاتا الى حد ما وىصد الصىاعات التمييمية المانئة 

 

مططن خططالل العططرض السططابج لنتططائج الدراسططة يكططون تططم اثبططات صططحة الفططرض االول 

 للدراسة وهو :

ة ارتباطية بين معطدل اهتمطام الجامعطات  محطل الدراسطة برصطد الصطراعات هناا عالق

النا طئة ومسططتوى نمط  االلتططزام التنظيمططى العضطاء هيئططة التطدريس واعضططاء الهيئططة 

 المعاونة بها 

 (االسالي  المستخدمة فى رصد الصراعات التنظيمية النا ئة :2)

 الجامعات محل الدراسة يوضح نوعية األسالي  التي تعتمد عليها (29جدول رقم )

 في رصد الصراعات  التنظيمية النا ئة تبعا لنم  ملكيتها  

 نم  الملكية                                   

 األسالي  

 حكومية

 (200)ن=

 خاصة

 (200)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

البحوث والدراسات الخاصة بقياس اتجاهات اعضاء 

 هيئة التدريس 

 194 186 8 ا

% 4% 93% 48 5% 

تحليل التغيرات التي تحدث في اتجاهات اعضاء هيئة 

 التدريس

 174 11 163 ا

% 81 5% 5 5% 43 5% 

متابعة وتحليل محتوى ما ينشر/ يذاع في  بكات 

 التواصل االجتماعى

 166 5 161 ا

% 80 5% 2 5% 41 5% 

دراسة التغيرات التشريعية والقانونية الممثرة على 

 معةالعمل بالجا

 155 148 7 ا

% 3 5% 74% 38 8% 

عقد اجتماعات دورية لرصد ومتابعة ما يحدث في 

 االقسام العلمية بالكلية

 143 130 13 ا

% 6 5% 65% 35 8% 

اإلجتماعات الخاصة بتحليل  كاوى أو مقترحات 

 اعضاء هيئة التدريس

 109 103 6 ا

% 3% 51 5% 27 3% 

، معاما 0.000، مستو  المعموية=5، درةة الحىية=741.617=2 كا

 (0.664التواف =

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :
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كماك ع قة ارتبا يرة ذات داللرة احصرا ية متوسرطة ال روة وري   وعيرة االسراليب الترى -

تستخدماا الجامعات محا الدراسة فى رصد الصىاعات التمييمية المانئة و م  ملكيرة 

ومعامرا 000 0،ومسرتو  معمويرة 741.617=2قيمة كا كذص الجامعات وكو ما توهحت

حيررر  ا  غالبيرررة اعارررام كيئرررة التررردري  واعارررام الايئرررة المعاو رررة  0.664توافررر  

والجامعات الخاصة يعت دو  ا  ةامعاتاا تستخد  اساليب علمية موهروعية فرى رصرد 

س الصىاعات التمييمية المانئة وكى على التىتيب :البحروث والدراسرات الخاصرة و يرا

ح،دراسرة التغيرىات %93اتجاكات اعاام كيئة التدري  والايئة المعاو ة والجامعرات  

ع ررد اةتماعررات دوريررة  ح،%74التشررىيعية وال ا و يررة المررارىة علررى العمررا والجامعررة  

اإلةتماعررات الخاصررة  ح،%65لىصررد ومتاوعررة مررا يحرردث فرري االقسررا  العلميررة والكليررة 

ح. فررى حرري  ا  غالبيررة %5 51ة الترردري   وتحليررا نرركاو  او م تىحررات اعاررام كيئرر

اعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو ررة والجامعررات الحكوميررة  يعت رردو  ا  

ةامعاتاا تستخد  اساليب غيى علميرة وال موهروعية فرى رصرد الصرىاعات التمييميرة 

تحليرا التغيرىات التري تحردث فري اتجاكرات اعارام كيئرة  المانئة وكى على التىتيرب :

متاوعرررة وتحليرررا محترررو  مرررا يمشرررىل يرررذا  فررري نررربكات التواصرررا  ح،5 81دري  التررر

 ح.%5 80االةتماعى 

بادخططال المتغيططرات الديمجرافيططة الخاصططة بططالمبحوثين بعينططة الدراسططة علططى النتيجططة 

 السابقة اتضح ما يلى :

ا  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وي  االسراليب الترى تعتمرد -

لياا الجامعات محا الدراسة فى رصد الصىاعات التمييمية المانرئة مر  وةارة  يرى ع

، ومسرررررتو  354.26=2كرررررا المبحررررروري  تبعرررررا لتخصصررررراا وكومرررررا توهرررررحت قيمرررررة

حيرر  ا  المسرربة االكبررىم  المبحرروري  فررى  0.457ومعامررا توافرر =0.000المعمويررة=

  االول اسراليب غيرى علميرة الكليات الميىية يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تستخد  فى الم را

موهوعية فى رصد الصىاعات التمييمية المانئة م ار رة ورالمبحوري  فرى الكليرات  الو

تحليررا التغيررىات الترري تحرردث فرري اتجاكررات العمليررة وكررذص االسرراليب كررى  والتىتيررب :

 %28للمبحررروري  فرررى الكليرررات الميىيرررة ،%5 43 ومسررربة  اعارررام كيئرررة التررردري 

متاوعرة وتحليرا محترو  مرا يمشرىل يرذا  فري نربكات ت العمليرة ح، للمبحروري  فرى الكليرا

 %5 15للمبحرررروري  فررررى الكليررررات الميىيررررة ، %39التواصررررا االةتمرررراعى  ومسرررربة 

المسربة االكبرىم  المبحروري  فرى الكليرات للمبحوري  فى الكليرات العمليرة ح.فرى حري  ا  

سراليب علميرة و موهروعية العملية يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تستخد  فى الم را  االول ا

فى رصد الصىاعات التمييمية المانئة م ار ة ورالمبحوري  فرى الكليرات الميىيرة  وكرذص 

دراسرررررة التغيرررررىات التشرررررىيعية وال ا و يرررررة المرررررارىة علرررررى العمرررررا  االسررررراليب كرررررى

اإلةتماعررات  للكليررات الميىيررة ح، %5 44للكليررات العمليررة ، %5 52والجامعة ومسرربة 

للكليررات  %5 46و  او م تىحررات اعارام كيئررة التدري  ومسربة الخاصرة وتحليررا نركا

ع د اةتماعات دوريرة لىصرد ومتاوعرة مرا يحردث  للكليات الميىية ح، %5 40العملية ،
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للكليررررات  %5 37العمليررررة ، للكليررررات %5 45فرررري االقسررررا  العلميررررة والكليررررة  ومسرررربة 

التدري  ومسربة  البحوث والدراسات الخاصرة و يراس اتجاكرات اعارام كيئرة ح،الميىية

 للكليات الميىية ح. %33للكليات العملية ، 5% 40

ا  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وي  االسراليب الترى تعتمرد -

علياا الجامعات محا الدراسة فى رصد الصىاعات التمييمية المانرئة مر  وةارة  يرى 

ومسررررررتو  32.698=2كررررررا المبحرررررروري  تبعررررررا لمرررررروعاا وكومررررررا توهررررررحت قيمررررررة

حير  ا  المسربة االكبرىم  المبحروري  الرذكور 0.536ومعاما تواف =0.000المعموية=

يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تستخد  فرى الم را  االول اسراليب غيرى علميرة و الموهروعية 

فرى رصررد الصرىاعات التمييميررة المانررئة م ار رة والمبحورررات فررى عيمرة الدراسررة وكررذص 

تحليررا التغيررىات الترري تحرردث فرري اتجاكررات اعاررام كيئررة : االسرراليب كررى  والتىتيررب

متاوعرة وتحليرا محترو  مرا للمبحوررات ح،  %34للمبحروري  ،%5 37 ومسربة  التدري 

 %25للمبحررروري  ، %5 29يمشرررىل يرررذا  فررري نررربكات التواصرررا االةتمررراعى  ومسررربة

ادارة المسرربة االكبررىم  المبحورررات وعيمررة الدراسررة يعت ررد  ا  للمبحوررراتح.فى حرري  ا  

كليرراتاا تسررتخد  فررى الم ررا  االول اسرراليب علميررة و موهرروعية فررى رصررد الصررىاعات 

 التمييميررة المانررئة م ار ررة وررالمبحوري  الررذكور فررى عيمررة الدراسررة  وكررذص االسرراليب كررى

 %5 49دراسررة التغيررىات التشررىيعية وال ا و يررة المررارىة علررى العمررا والجامعة ومسرربة 

، البحررروث والدراسرررات الخاصرررة و يررراس اتجاكرررات للمبحررروري  ح %5 47للمبحوررررات ،

 للمبحوري ح. %5 36للمبحورات ، %41اعاام كيئة التدري  ومسبة 

ا  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وي  االسراليب الترى تعتمرد -

علياا الجامعات محا الدراسة فى رصد الصىاعات التمييمية المانرئة مر  وةارة  يرى 

ومسررتو   263.21=2كررا ري  تبعررا لحررالتاا االةتماعيررة  وكومررا توهررحت قيمررةالمبحررو

حيرررر  ا  المسرررربة االكبررررىم  المبحرررروري  0.596ومعامررررا توافرررر =0.000المعمويررررة=

المتررزوةي  يعت رردو  ا  ادارة كليرراتاا تسررتخد  فررى الم ررا  االول اسرراليب غيررى علميررة و 

ورررالمبحوري  غيرررى  الموهررروعية فرررى رصرررد الصرررىاعات التمييميرررة المانرررئة م ار رررة

تحليررا التغيررىات الترري المتررزوةي   فررى عيمررة الدراسررة وكررذص االسرراليب كررى  والتىتيررب :

 ،للمبحرروري  المتررزوةي  %5 37 ومسرربة  تحرردث فرري اتجاكررات اعاررام كيئررة الترردري 

متاوعة وتحليا محتو  ما يمشىل يذا  فري نربكات للمبحوري  غيى المتزوةي  ح،  34%

للمبحرروري  غيررى  %27للمبحرروري  المتررزوةي  ، %5 27بة التواصررا االةتمرراعى  ومسرر

المسرربة االكبررىم  المبحرروري  غيررى المتررزوةي  وعيمررة الدراسررة المتزوةي ح.فررى حرري  ا  

يعت د  ا  ادارة كلياتاا تستخد  فى الم ا  االول اساليب علمية و موهوعية فرى رصرد 

ى عيمرة الدراسرة  وكرذص الصىاعات التمييمية المانئة م ار رة ورالمبحوري  المترزوةي  فر

والتىتيررب :دراسررة التغيررىات التشررىيعية وال ا و يررة المررارىة علررى العمررا  االسرراليب كررى

للمبحررررررروري   %5 47وةي  ،للمبحررررررروري  غيرررررررى المترررررررز %5 49والجامعة ومسررررررربة 

ح، ع ررد اةتماعررات دوريررة لىصررد ومتاوعررة مررا يحرردث فرري االقسررا  العلميررة المتررزوةي 



 تأثير اتصاالت ادارة الصراعات التنظيمية على مستوى االلتزام التنظيمى للعاملين

 112  عشر الثانيالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 للمبحررروري  المترررزوةي ح، %37ي  غيرررى المترررزوةي  ،للمبحرررور %46والكليرررة  ومسررربة 

اإلةتماعررات الخاصررة وتحليررا نرركاو  او م تىحررات اعاررام كيئررة الترردري   ومسرربة 

للمبحررروري  المترررزوةي  ح،البحررروث  %5 41للمبحررروري  غيرررى المترررزوةي  ، 5% 45

للمبحروري   %5 42والدراسات الخاصة و ياس اتجاكات اعاام كيئرة التدري  ومسربة 

 للمبحوري  المتزوةي ح. %35متزوةي  ،غيى ال

ا  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وي  االسراليب الترى تعتمرد -

علياا الجامعات محا الدراسة فى رصد الصىاعات التمييمية المانرئة مر  وةارة  يرى 

،ومسرررتو  32.621=2كرررا المبحررروري  تبعرررا لررردرةتاا العلميرررة  وكومرررا توهرررحت قيمرررة

حيرر  ا  المسرربة االكبررىم  اعاررام الايئررة 0.470، ومعامررا توافرر =0.000معمويررة=ال

المعاو ة وعيمة الدراسة يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تستخد  فى الم را  االول اسراليب غيرى 

علميرة و الموهروعية فرى رصرد الصرىاعات التمييميرة المانرئة م ار رة ومسربة اعارام 

تحليررا التغيررىات الترري سرراليب كررى  والتىتيررب :كيئررة الترردري  وعيمررة الدراسررة  وكررذص اال

العاررام الايئررة المعاو ررة %5 38 ومسربة  تحردث فرري اتجاكررات اعارام كيئررة الترردري 

متاوعرة وتحليرا محترو  مرا يمشرىل يرذا  فري نربكات العاام كيئة التدري  ح،  33%،

العارام كيئرة  %26العارام الايئرة المعاو رة ، %5 28التواصا االةتماعى  ومسربة 

المسبة االكبىم  اعاام كيئة التدري  وعيمة الدراسرة يعت رد  ا  دري ح.فى حي  ا  الت

ادارة كليررراتاا تسرررتخد  فرررى الم رررا  االول اسررراليب علميرررة و موهررروعية فرررى رصرررد 

الصىاعات التمييمية المانئة م ار رة ومسربة اعارام الايئرة المعاو رة فرى عيمرة الدراسرة  

تغيررىات التشررىيعية وال ا و يررة المررارىة علررى والتىتيررب :دراسررة ال وكررذص االسرراليب كررى

العارررام الايئرررة  %5 46العارررام كيئررة التررردري  ، %5 50العمررا والجامعة ومسررربة 

المعاو ة ح، اإلةتماعات الخاصة وتحليرا نركاو  او م تىحرات اعارام كيئرة التردري  

العاررام الايئررة المعاو ررة حع ررد  %5 40العاررام كيئررة الترردري  ، %5 46 ومسرربة 

 %5 44ت دورية لىصد ومتاوعة ما يحدث في االقسا  العلميرة والكليرة  ومسربة اةتماعا

العاررام الايئررة المعاو ررةح، ،البحرروث والدراسررات  %5 38العاررام كيئررة الترردري  ،

العارررام كيئرررة  %5 40ومسررربة الخاصرررة و يررراس اتجاكرررات اعارررام كيئرررة التدري  

 العاام الايئة المعاو ةح. %37،التدري 

قة بين نوعية االسالي  التى تعتمد عليهطا الجامعطات محطل الدراسطة وعند اختبار العال

فططى رصططد الصططراعات التنظيميططة النا ططئة مططن وجهططة نظرالمبحططوثين ومسططتوى نمطط  

 :التزامهم التنظيمى اتضح ما يلى
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 األسالي  التي تعتمد عليها الجامعات محل الدراسة(يوضح العالقة بين نوعية 30جدول رقم )

اعات  التنظيمية النا ئة من وجهة نظر المبحوثين ومستوى في رصد الصر

 التزامهم المعيارى
 نم  االلتزام المعياري                      

 األسالي  

 منخفض

 (198)ن=

 متوس 

 (202)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

البحوث والدراسات الخاصة بقياس اتجاهات اعضاء هيئة 

 التدريس

 155 146 9 ا

% 4 5% 72 3% 38 8% 

متابعة وتحليل محتوى ما ينشر/ يذاع في  بكات التواصل 

 االجتماعى

 174 16 158 ا

% 79 8% 7 9% 43 5% 

اإلجتماعات الخاصة بتحليل  كاوى أو مقترحات اعضاء 

 هيئة التدريس

 109 100 9 ا

% 4 5% 49 5% 27 3% 

تحليل التغيرات التي تحدث في اتجاهات اعضاء هيئة 

 التدريس

 166 9 157 ا

% 79 3% 4 5% 41 5% 

عقد اجتماعات دورية لرصد ومتابعة ما يحدث في االقسام 

 العلمية بالكلية

 143 125 18 ا

% 9 1% 61 9% 35 8% 

دراسة التغيرات التشريعية والقانونية الممثرة على العمل 

 بالجامعة

 194 182 12 ا

% 6 1% 90 1% 48 5% 

، معاما 0.000، مستو  المعموية=5، درةة الحىية=139.35=2كا) 

 (0.443التواف =

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

التري ا  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وري   وعيرة االسراليب 

تعتمررد علياررا الجامعررات محررا الدراسررة فرري رصررد الصررىاعات  التمييميررة المانررئة مرر  

الترررررزاماا المعيررررار  وكومررررا توهررررحت قيمرررررة وةاررررة  يررررى المبحرررروري  ومسررررتو  

حي  يرمخ ت مسرتو  0.443ومعاما تواف =0.000ومستو  المعموية=139.35=2كا

االلتزا  المعيار  للمبحوري  وعيمة الدراسة كلما اتجات ادارة الكليات التى يعملرو  وارا 

الررى اسررتخدا  اسرراليب غيررى موهرروعية وال علميررة فررى رصررد الصررىاعات التمييميررة 

ة .حيررر  يررمخ ت مسرررتو  االلتررزا  المعيرررار  لغالبيررة اعارررام كيئررة التررردري  المانررئ

واعاام الايئة المعاو ة الذي  يىو  ا  ادارة كليراتاا تعتمرد علرى االسراليب التاليرة فرى 

متاوعة وتحليا محتو  مرا يمشرىل  الم ا  االول فى رصد الصىاعات التمييمية المانئة :

ح، تحليررا التغيررىات الترري تحرردث فرري %8 79يررذا  فرري نرربكات التواصررا االةتمرراعى 

ح والعك  صحي .فعمد استخدا  ادارة الكليرات %3 79اتجاكات اعاام كيئة التدري  

الساليب علمية وموهوعية فى رصد الصىاعات التمييمية المانرئة  دراسرة التغيرىات 

، البحررروث والدراسرررات %1 90التشرررىيعية وال ا و يرررة المرررارىة علرررى العمرررا والجامعرررة

، ع د اةتماعات دوريرة لىصرد %3 72صة و ياس اتجاكات اعاام كيئة التدري الخا

ح يكو  مسرتو  االلترزا  المعيرار  %9 61ومتاوعة ما يحدث في االقسا  العلمية والكلية

 العاام كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو ة متوس  .

 عات محل الدراسةاألسالي  التي تعتمد عليها الجام(يوضح العالقة بين 31جدول رقم )
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في رصد الصراعات  التنظيمية النا ئة من وجهة نظر المبحوثين ومستوى 

 التزامهم المستمر
 نم  االلتزام المستمر                  

 األسالي  

 منخفض

 (151)ن=

 متوس 

 (85)ن=

 مرتفع

 (164)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

البحوث والدراسات الخاصة بقياس اتجاهات 

 تدريساعضاء هيئة ال

 155 119 30 6 ا

% 4% 35 3% 72 6% 38 8% 

متابعة وتحليل محتوى ما ينشر/ يذاع في 

  بكات التواصل االجتماعى

 174 9 43 122 ا

% 80 8% 50 6% 5 5% 43 5% 

اإلجتماعات الخاصة بتحليل  كاوى أو 

 مقترحات اعضاء هيئة التدريس

 109 100 3 6 ا

% 4% 3 5% 61% 27 3% 

لتغيرات التي تحدث في اتجاهات تحليل ا

 اعضاء هيئة التدريس

 166 4 40 122 ا

% 80 8% 47 1% 2 4% 41 5% 

عقد اجتماعات دورية لرصد ومتابعة ما 

 يحدث في االقسام العلمية بالكلية

 143 115 19 9 ا

% 6% 22 4% 70 1% 35 8% 

دراسة التغيرات التشريعية والقانونية 

 جامعةالممثرة على العمل بال

 194 151 37 6 ا

% 4% 43 5% 92 1% 48 5% 

، معامل التوافج= 001 0، مستوى المعنوية=10، درجة الحرية=694 12=2)كا

0 365) 

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

التري ا  كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وري   وعيرة االسراليب 

ا الدراسررة فرري رصررد الصررىاعات  التمييميررة المانررئة مرر  تعتمررد علياررا الجامعررات محرر

وةارررررة  يرررررى المبحررررروري  ومسرررررتو  الترررررزاماا المسرررررتمى وكومرررررا توهرررررحت قيمرررررة 

حيررر  يرررمخ ت 0.365ومعامرررا توافررر = 0.001ومسرررتو  المعمويرررة=12.694=2كرررا

مسررتو  االلتررزا  المسررتمى  للمبحرروري  وعيمررة الدراسررة كلمررا اتجاررت ادارة الكليررات التررى 

الررى اسررتخدا  اسرراليب غيررى موهرروعية وال علميررة فررى رصررد الصررىاعات  يعملررو  واررا

التمييميررة المانررئة .حيرر  يررمخ ت مسررتو  االلتررزا  المعيررار  لغالبيررة اعاررام كيئررة 

التدري  واعاام الايئرة المعاو رة الرذي  يرىو  ا  ادارة كليراتاا تعتمرد علرى االسراليب 

متاوعررة وتحليرررا  ة المانررئة :التاليررة فررى الم ررا  االول فرررى رصررد الصررىاعات التمييميررر

محتو  ما يمشىل يرذا  فري نربكات التواصرا االةتماعى،تحليرا التغيرىات التري تحردث 

ح لكرررر  ممامررررا .والعكرررر  %8 80فرررري اتجاكررررات اعاررررام كيئررررة الترررردري  ومسرررربة  

صرررحي .يىت ع مسرررتو  االلترررزا  المسرررتمى العارررام كيئرررة التررردري  واعارررام الايئرررة 

الكليات الساليب علمية وموهوعية فى رصرد الصرىاعات المعاو ة عمد استخدا  ادارة 

التمييميرررة المانرررئة  دراسرررة التغيرررىات التشررررىيعية وال ا و يرررة المرررارىة علرررى العمررررا 

، البحررروث والدراسرررات الخاصرررة و يررراس اتجاكرررات اعارررام كيئرررة %1 92والجامعرررة

 ، ع د اةتماعات دورية لىصد ومتاوعة مرا يحردث فري االقسرا  العلميرة%6 72التدري 

 ح .%1 70والكلية

 األسالي  التي تعتمد عليها الجامعات محل الدراسة(يوضح العالقة بين 32جدول رقم )
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في رصد الصراعات  التنظيمية النا ئة من وجهة نظر المبحوثين ومستوى 

 التزامهم التاثيرى
 نم  االلتزام التأثيرى                      

 األسالي  

 منخفض

 (162)ن=

 متوس 

 (45)ن=

 مرتفع

 (193)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

متابعة وتحليل محتوى ما ينشر/ يذاع في 

  بكات التواصل االجتماعى

 155 6 31 118 ا

% 72 8% 68 9% 3 1% 38 8% 

اإلجتماعات الخاصة بتحليل  كاوى أو 

 مقترحات اعضاء هيئة التدريس

 174 157 5 12 ا

% 7 4% 11 1% 81 3% 43 5% 

ت الخاصة بقياس اتجاهات البحوث والدراسا

 اعضاء هيئة التدريس

 109 6 34 69 ا

% 42 6% 75 6% 3 1% 27 3% 

عقد اجتماعات دورية لرصد ومتابعة ما 

 يحدث في االقسام العلمية بالكلية

 166 157 6 3 ا

% 1 9% 13 3% 81 3% 41 5% 

دراسة التغيرات التشريعية والقانونية 

 الممثرة على العمل بالجامعة

 143 13 32 98 ا

% 60 5% 71 1% 6 7% 35 8% 

تحليل التغيرات التي تحدث في اتجاهات 

 اعضاء هيئة التدريس 

 194 7 36 151 ا

% 93 2% 80% 3 6% 48 5% 

 ح0.551، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=10، درةة الحىية=214.63=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

التري  قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وري   وعيرة االسراليب ا  كماك ع

تعتمررد علياررا الجامعررات محررا الدراسررة فرري رصررد الصررىاعات  التمييميررة المانررئة مرر  

 وةارررررة  يرررررى المبحررررروري  ومسرررررتو  الترررررزاماا الترررررأريى  وكومرررررا توهرررررحت قيمرررررة

 ت مسرتو  حير  يرمخ 0.551ومعاما تواف =0.000ومستو  معموية=214.63=2كا

االلتزا  التاريى   للمبحوري  وعيمة الدراسة كلما اتجات ادارة الكليات الترى يعملرو  وارا 

الررى اسررتخدا  اسرراليب غيررى موهرروعية وال علميررة فررى رصررد الصررىاعات التمييميررة 

المانرررئة .حيررر  يرررمخ ت مسرررتو  االلترررزا  الترررأريى  لغالبيرررة اعارررام كيئرررة التررردري  

ي  يىو  ا  ادارة كليراتاا تعتمرد علرى االسراليب التاليرة فرى واعاام الايئة المعاو ة الذ

تحليا التغيرىات التري تحردث فري  الم ا  االول فى رصد الصىاعات التمييمية المانئة :

ح ،متاوعرة وتحليرا محترو  مرا يمشرىل %2 93اتجاكات اعارام كيئرة التردري  ومسربة  

  يىت رع مسرتو  ح.والعك  صرحي  حير%8 72يذا  في نبكات التواصا االةتماعى 

االلتزا  التأريى  العاام كيئرة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة عمرد اسرتخدا  ادارة 

الكليرررات السررراليب علميرررة وموهررروعية فرررى رصرررد الصرررىاعات التمييميرررة المانرررئة : 

اإلةتماعرررات الخاصرررة وتحليرررا نررركاو  او م تىحرررات اعارررام كيئرررة التررردري ، ع رررد 

ح %3 81يحدث في االقسا  العلمية والكلية ومسربة   اةتماعات دورية لىصد ومتاوعة ما

لك كما.ويكو  مستو  االلتزا  الترأريى  للمبحروري  متوسر  ايارا عمرد اسرتخدا  ادارة 

الكليات الساليب علمية وموهوعية فى رصد الصرىاعات التمييميرة المانرئة: البحروث 

ح، دراسرة %6 75ومسربة   والدراسات الخاصة و ياس اتجاكات اعارام كيئرة التردري 

 ح.%1 71التغيىات التشىيعية وال ا و ية المارىة على العما والجامعة 

مططن خططالل العططرض السططابج لنتططائج الدراسططة يكططون تططم اثبططات صططحة الفططرض الثططانى 

 للدراسة وهو :
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هنطططاا عالقطططة ارتباطيطططة بطططين نوعيطططة االسطططالي  االتصطططالية المسطططتخدمة فطططى رصطططد 

لتطططزام التنظيمطططى العضطططاء هيئطططة التطططدريس الصطططراعات النا طططئة  ومسطططتوى نمططط  اال

 واعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات محل الدراسة  

 (مرحلة التدخل الدارة الصراعات التنظيمية النا ئة :3)

 النا ئة يوضح مرحلة التدخل الدارة الصراعات التنظيمية (33جدول رقم )

 ملكيتهامن وجهة نظرالمبحوثين فى الجامعات محل الدراسة تبعا لنم   
 اإلجمالى خاصة حكومية نم  الملكية     المرحلة                 

 مع يهور بوادر للصراع المحتمل
 205 188 17 ا

% 8 5% 94% 51 2% 

 عندما يتوور الصراع
 75 12 63 ا

% 31 5% 6% 18 8% 

 فى وقت متأخر من حدوثه  
 110 - 110 ا

% 55% - 27 5% 

 ال تتعامل معها
 10 - 10 ا

% 5% - 2 5% 

 اإلجمالي
 400 200 200 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.653، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=3، درةة الحىية=297.319=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

ح يعت رردو  ا  االدارة تترردخا فررى وقررت %2 51ا   صرر  المبحرروري  وعيمررة الدراسررة -

ادر للصرىاعات التمييميرة المحتملرة ،وفرى الم اورا كمراك  سربة قليلرة مبكى مع ظاور وو

ح تعت رررد ا  االدارة تتررردخا فرررى وقرررت مترررأخى للتعامرررا مرررع %5 27مررر  المبحررروري   

الصرررىاعات التمييميرررة وعرررد  شرررأتاا.ا ما قرررد يكرررو  كمررراك نررربت اةمرررا  علرررى ا  ادارة 

 سبة محردودة ةردا  الجامعات محا الدراسة تتعاما مع الصىاعات المانئة حي  ذكىت

ح ا  ادارة الجامعررات محررا الدراسررة ال تتعامررا مررع %5 2مرر  المبحرروري  لررا تتجرراو   

 الصىاعات التمييمية المانئة .

كماك ع قة ارتبا يرة ذات داللرة احصرا ية متوسرطة ال روة وري  مىحلرة التردخا الدارة -

حرا الدراسررة الصرىاعات التمييميرة المانرئة مرر  وةارة  يىالمبحروري  فررى الجامعرات م

ومسرررتو   ،297.319=2و مررر  ملكيرررة كرررذص الجامعرررات وكرررو مرررا توهرررحت قيمرررة كرررا

حي  ا  غالبية المبحوري  والجامعرات الخاصرة  0.653، ومعاما تواف 0.000المعموية

ح يعت دو  ا  ادارة الجامعرات تتردخا مبكرىا للتعامرا مرع الصرىاعات التمييميرة 94% 

المبحرررروري  فررررى الجامعررررات الحكوميررررة  المانررررئة .فررررى حرررري  ا  المسرررربة االكبررررى مرررر 

حيعت ردو  ا  ادارة الجامعررات تتردخا فررى وقرت متررأخى للتعامرا مررع الصررىاعات 55% 

 التمييمية المانئة.

وبادخططال المتغيططرات الديمجرافيططة الخاصططة بططالمبحوثين بعينططة الدراسططة علططى النتيجططة 

 السابقة اتضح ما يلى :
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 مبحورو  فى كليات  يىية لعملية ح :حوالمسبة لمتغيى التخصص العلمى يعما ال1 

ال توةد ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية وري  تخصرص المبحروري  ومعت رداتاا عر  

مىحلررة ترردخا ادارة الجامعررات التررى يعملررو  واررا للتعامررا مررع الصررىاعات التمييميررة 

 0.067، مستو  المعموية=3، درةة الحىية=7.149=2المانئة  حي  كا ت قيمة كا

 المسبة لمتغيى المو   ذكى لا اى ح:ح و2  

ال توةررد ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية ورري   ررو  المبحرروري  ومعت ررداتاا عرر   

مىحلررة ترردخا ادارة الجامعررات التررى يعملررو  واررا للتعامررا مررع الصررىاعات التمييميررة 

 0.597، مستو  المعموية=3، درةة الحىية=1.881=2المانئة  حي  كا ت قيمة كا

 مسبة لمتغيى الحالة االةتماعية  متزور لغيى متزورح:حوال3 

ال توةرررد ع قرررة ارتبا يرررة ذات داللرررة احصرررا ية وررري  الحالرررة االةتماعيرررة للمبحررروري   

ومعت داتاا ع  مىحلة تدخا ادارة الجامعات التى يعملو  واا للتعامرا مرع الصرىاعات 

، مسرررتو  3، درةرررة الحىيرررة=1.911=2التمييميرررة المانرررئة  حيررر  كا رررت قيمرررة كرررا

 0.591المعموية=

 حالدرةة العلمية  عاو كيئة تدري لعاو كيئة معاو ة ح:4  

توةد ع قرة ارتبا يرة ذات داللرة احصرا ية هرعي ة وري  الدرةرة العلميرة للمبحروري  و  

ومعت داتاا ع  مىحلة تدخا ادارة الجامعات التى يعملو  واا للتعامرا مرع الصرىاعات 

، مسرررتو  3، درةرررة الحىيرررة=16.717=2قيمرررة كرررا التمييميرررة المانرررئة حيررر  كا رررت

 .0.200، معاما التواف =0.001المعموية=

مرحلططة التططدخل الدارة الصططراعات التنظيميططة النا ططئة مططن  وعنططد اختبططار العالقططة بططين

وجهة نظرالمبحوثين فى الجامعات محل الدراسطة ومسطتوى نمط  التطزامهم التنظيمطى 

 اتضح ما يلى : 

 عالقة بين مرحلة التدخل الدارة الصراعات التنظيمية النا ئةيوضح ال(34جدول رقم )

 من وجهة نظرالمبحوثين فى الجامعات محل الدراسة ومستوى التزامهم المعيارى  
 نم  االلتزام المعيارى                 

 مرحلة التعامل 
 اإلجمالى متوس  منخفض

 مع يهور بوادر للصراع المحتمل
 205 184 21 ا

% 10 6% 91 1% 51 2% 

 عندما يتوور الصراع
 75 13 62 ا

% 31 3% 6 4% 18 8% 

 فى وقت متأخر من حدوثه  
 110 5 105 ا

% 53% 2 5% 27 5% 

 ال تتعامل معها
 10 - 10 ا

% 5 1% - 2 5% 

 اإلجمالي
 400 202 198 ا

% 100% 100% 100% 

 ح0.629، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=3، درةة الحىية=262.514=2 كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :
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كمراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري  مىحلررة الترردخا الدارة 

الصىاعات المانئة م  وةارة  يرى المبحروري  فرى الجامعرات محرا الدراسرة ومسرتو  

  معمويررررة ومسررررتو 262.514=2التررررزاماا المعيررررار  وكررررو مررررا توهررررحت قيمررررة كررررا

حيررر  ا  غالبيرررة المبحررروري  الرررذي  يعت ررردو  ا  ادارة  0.629ومعامرررا توافررر  0.000

حمسرررتو  %1 91الجامعررات تتررردخا مبكررىا مرررع ظاررور وررروادر للصررىاعات المانرررئة  

التررزاماا المعيررار  متوسرر  .فررى حرري   يررمخ ت مسررتو  االلتررزا  المعيررار  لغالبيررة 

ت محررا الدراسررة تترردخا فررى وقررت متررأخى المبحرروري  الررذي  يعت رردو  ا  ادارة الجامعررا

 ح.%53الدارة الصىاعات لمانئة  

 مرحلة التدخل الدارة الصراعات التنظيمية النا ئة(يوضح العالقة بين 35جدول رقم )

 من وجهة نظرالمبحوثين فى الجامعات محل الدراسة تبعا لمستوى التزامهم المستمر  

 نم  االلتزام المستمر            

 لتعامل مرحلة ا
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

 مع يهور بوادر للصراع المحتمل
 205 156 38 11 ا

% 7 3% 44 7% 95 1% 51 2% 

 عندما يتوور الصراع
 75 8 14 53 ا

% 35 1% 16 5% 4 9% 18 8% 

 فى وقت متأخر من حدوثه  
 110 - 28 82 ا

% 54 3% 32 9% - 27 5% 

 ال تتعامل معها
 10 - 5 5 ا

% 3 3% 5 9% - 2 5% 

 اإلجمالي
 400 164 85 151 ا

% 100% 100% 100% 100% 

، معاما 0.000، مستو  المعموية=6، درةة الحىية=251.701=2 كا

 ح0.621التواف =

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

 كمراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري  مىحلررة الترردخا الدارة

الصىاعات المانئة م  وةارة  يرى المبحروري  فرى الجامعرات محرا الدراسرة ومسرتو  

ومسررررتو  معمويررررة 251.701= 2التررررزاماا المسررررتمى وكررررو مررررا توهررررحت قيمررررة كررررا

حيررر  ا  غالبيرررة المبحررروري  الرررذي  يعت ررردو  ا  ادارة  0.621ومعامرررا توافررر  0.000

حمسرررتو  %1 95الجامعررات تتررردخا مبكررىا مرررع ظاررور وررروادر للصررىاعات المانرررئة  

الترررزاماا المسرررتمى مىت رررع .فرررى حررري   يرررمخ ت مسرررتو  االلترررزا  المسرررتمى لغالبيرررة 

المبحرروري  الررذي  يعت رردو  ا  ادارة الجامعررات محررا الدراسررة تترردخا فررى وقررت متررأخى 

 ح.%3 54الدارة الصىاعات لمانئة  

 

 

 

 



 تأثير اتصاالت ادارة الصراعات التنظيمية على مستوى االلتزام التنظيمى للعاملين

 119  عشر الثانيالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 مية النا ئةمرحلة التدخل الدارة الصراعات التنظي( يوضح العالقة بين 36جدول رقم )

 من وجهة نظرالمبحوثين فى الجامعات محل الدراسة تبعا لمستوى التزامهم التأثيرى

 نم  االلتزام التأثيري               

 مرحلة التعامل 
 اإلجمالى مرتفع متوس  منخفض

 مع يهور بوادر للصراع المحتمل
 205 16 39 150 ا

% 92 6% 86 7% 8 3% 51 2% 

 اععندما يتوور الصر
 75 60 5 10 ا

% 6 2% 11 1% 31 1% 18 8% 

 فى وقت متأخر من حدوثه  
 110 107 1 2 ا

% 1 2% 2 2% 55 4% 27 5% 

 ال تتعامل معها
 10 10 - - ا

% - - 5 2% 2 5% 

 اإلجمالي
 400 193 45 162 ا

% 100% 100% 100% 100% 

معاما  ،0.000، مستو  المعموية=6، درةة الحىية=281.889=2 كا

 ح0.643التواف =

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

كمراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة ورري  مىحلررة الترردخا الدارة 

الصىاعات المانئة م  وةارة  يرى المبحروري  فرى الجامعرات محرا الدراسرة ومسرتو  

 0.000معمويررة  ومسررتو 281.889= 2التررزاماا الترراريى  وكررو مررا توهررحت قيمررة كررا

حير  ا  غالبيررة المبحروري  الرذي  يعت ردو  ا  ادارة الجامعررات  0.643ومعامرا توافر  

حمسرررتو  الترررزاماا %6 92تتررردخا مبكرررىا مرررع ظارررور وررروادر للصرررىاعات المانرررئة  

التأريى  ممخ ت .فى حري   يىت رع مسرتو  االلترزا  المسرتمى لغالبيرة المبحروري  الرذي  

محا الدراسرة تتردخا فرى وقرت مترأخى الدارة الصرىاعات  يعت دو  ا  ادارة الجامعات

 ح.%4 55لمانئة  

مططن خططالل العططرض السططابج لنتططائج الدراسططة يكططون تططم اثبططات صططحة الفططرض الثالططث 

 للدراسة وهو :

هناا عالقطة ارتباطيطة بطين طبيعطة المرحلطة التطى يطتم فيهطا التطدخل الدارة الصطراعات 

مى العضطاء هيئطة التطدريس واعضطاء الهيئطة التنظيمية ومستوى نم  االلتزام التنظي

 المعاونة بعينة الدراسة 
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 (العوامل الممثرة على اختيار استراتيجية ادارة الصراعات التنظيمية النا ئة :4)

( يوضح العوامل الممثرة على اختيار ادارة الجامعات محل الدراسة 37جدول رقم )

 ئة من وجهة نظر المبحوثين تبعا الستراتيجيات ادارة الصراعات التنظيمية النا

 لنم  ملكية هذه الجامعات 

 نم  الملكية                       

 العوامل

 حكومية

 (200)ن=

 خاصة

 (200)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

 نم  القيادة بالكلية
 173 1 172 ا

% 86% 0 5% 43 3% 

 المبادىء والقيم التى تممن بها ادارة الكلية
 171 1 170 ا

% 85% 0 5% 42 8% 

 اطراف الصراع
 161 152 9 ا

% 4 5% 76% 40 3% 

 اسبا  نشاة الصراع
 39 31 8 ا

% 4% 15 5% 9 8% 

 مستوى الصراع 
 17 12 5 ا

% 2 5% 6% 4 3% 

 المرحلة التى تم فيها التدخل الدارته
 9 6 3 ا

% 1 5% 3% 2 3% 

 أخرى
 1 1 - ا

% - 0 5% 0 3% 

، معاما 0.000، مستو  المعموية=6درةة الحىية=، 473.565=2 كا

 ح0.673التواف =

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

ا  العوامرا غيرى الموهروعية وال علميرة ةرامت فررى م دمرة العوامرا الترى ترارى علررى -

اختيررار ادارة الجامعررات السررتىاتيجيات  ادارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة واا.حيرر  

ح الررى ا   مرر  ال يررادة التمييميررة كررو %3 43   صرر  المبحرروري   انررار مررا ي ررىب مرر

العاما المحرور  المرارى علرى اختيرار اسرتىاتيجية ادارة الصرىا  التمييمرى كمرا انرار 

ح م  المبحوري  والعيمة الى ا  الا افة التمييميرة  المبراد م وال ريا الترى ترام  2% 42 

ار اسرتىاتيجية اارة الصرىا  التمييمرى واا ادارةح كى العاما الى يسى المارى على اختي

م  قبا االدارة .فى م اوا  سبة محدودة مر  المبحروري  انرارت الرى عردد مر  العوامرا 

الموهرروعية التررى تسررتمد الررى اسرر  علميررة فررى اختيررار اسررتىاتيجية ادارة الصررىاعات 

التمييميررة كا ررت كررى علررى التىتيررب وغالبيتاررا عوامررا مىتبطررة وتحليررا الصررىا  ذاتررت 

ح،مسرررتو  الصرررىا  %8 9ح،اسرررباب  شررراة الصرررىا   %3 40ىا  الصرررىا   :ا ررر

 ح.%3 2ح،المىحلة التطورية ا  يمى واا الصىا   3% 4 

كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وي   بيعة  العوامرا المرارىة -

ئة واررا علررى اختيررار ادارة الجامعررات السررتىاتيجيات  ادارة الصررىاعات التمييميررة المانرر

،و 0.000ومسررتو  معمويررة=473.565=2و مرر  ملكيتاررا وكررو مررا توهررحت قيمررة كررا
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حيرر  ا  غالبيررة المبحرروري  والجامعررات الخاصررة محررا الدراسررة 0.673معامررا توافرر 

يعت دو   ا  ادارة ةامعاتاا تعتمد على عواما موهوعية تستمد الرى اسر  علميرة فرى 

والترى غالبيتارا عوامرا مىتبطرة وتحليرا  اختيار استىاتيجية ادارة الصىاعات التمييميرة

ح،اسباب  شأة الصرىا  %76الصىا  ذاتت ويأتى فى م دمتاا  بيعة ا ىا  الصىا   

ح.فى حي  ا  غالبية المبحوري  والجامعات الحكوميرة محرا الدراسرة يعت ردو   5% 15 

ا  ادارة ةامعاتاا تعتمد على عواما غيى موهروعية وال تسرتمد الرى اسر  علميرة فرى 

اختيار استىاتيجية ادارة الصىاعات التمييمية والتى غالبيتاا عوامرا مىتبطرة وراالدارة 

المبرراد م وال رريا التررى تررام   ح،%86ذاتاررا ويررأتى فررى م رردمتاا م  ال يررادة التمييميررة  

 ح.%85واااالدارة  

وبادخططال المتغيططرات الديمجرافيططة الخاصططة بططالمبحوثين بعينططة الدراسططة علططى النتيجططة 

 اتضح ما يلى : السابقة

كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية متوسطة ال وة وي   بيعة  العوامرا المرارىة -

علررى اختيررار ادارة الجامعررات السررتىاتيجيات  ادارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة واررا 

مررر  وةارررة  يرررى المبحررروري  وعيمرررة الدراسرررة وتخصصررراا وكرررو مرررا توهرررحت قيمرررة 

حير  ا  المسربة االكبرى 0.539،و معاما توافر 0.000=ومستو  معموية106.92=2كا

مر  المبحرروري  والكليرات العمليررة وعيمررة الدراسرة يعت رردو   ا  ادارة كليراتاا تعتمررد علررى 

عوامررا موهرروعية تسررتمد الررى اسرر  علميررة فررى اختيررار اسررتىاتيجية ادارة الصررىاعات 

تى فررى م رردمتاا التمييميررة والتررى غالبيتاررا عوامررا مىتبطررة وتحليررا الصررىا  ذاتررت ويررأ

ح،مسرتو  الصرىا  %5 10ح،اسباب  شأة الصىا   %5 41 بيعة ا ىا  الصىا   

ح.فررى حرري  ا  المسرربة االكبررىم   المبحرروري  والكليررات الميىيررة وعيمررة الدراسررة 5% 6 

يعت رردو   ا  ادارة كليرراتاا تعتمررد علررى عوامررا غيررى موهرروعية وال تسررتمد الررى اسرر  

ارة الصرررىاعات التمييميرررة والترررى غالبيتارررا عوامرررا علميرررة فرررى اختيرررار اسرررتىاتيجية اد

ح، المبرراد م %5 48مىتبطرة ورراالدارة ذاتاررا ويرأتى فررى م رردمتاا م  ال يرادة التمييميررة  

 ح.%48وال يا التى تام  واااالدارة  

كمراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية قويرة ال رروة ورري   بيعررة  العوامررا المررارىة -

عررات السررتىاتيجيات  ادارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة واررا علررى اختيررار ادارة الجام

مرررر  وةاررررة  يررررى المبحرررروري  وعيمررررة الدراسررررة و رررروعاا وكررررو مررررا توهررررحت قيمررررة 

حير  ا  المسربة االكبرى 0.712،و معاما توافر 0.000ومستو  معموية=327.59=2كا

هروعية م  المبحورات وعيمة الدراسة يعت دو   ا  ادارة كلياتاا تعتمد علرى عوامرا مو

تسررتمد الررى اسرر  علميررة فررى اختيررار اسررتىاتيجية ادارة الصررىاعات التمييميررة والتررى 

غالبيتاررا عوامررا مىتبطررة وتحليررا الصررىا  ذاتررت ويررأتى فررى م رردمتاا  بيعررة ا ررىا  

ح.فرى حري  %6ح،مسرتو  الصرىا   %10ح،اسباب  شأة الصرىا   %5 43الصىا   

لدراسررة   يعت رردو   ا  ادارة كليرراتاا ا  المسرربة االكبررىم   المبحرروري  الررذكور وعيمررة ا

تعتمد على عواما غيى موهوعية وال تستمد الرى اسر  علميرة فرى اختيرار اسرتىاتيجية 
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ادارة الصررىاعات التمييميررة والتررى غالبيتاررا عوامررا مىتبطررة ورراالدارة ذاتاررا ويررأتى فررى 

ح %5 45بة  م دمتاا م  ال يادة التمييمية ، المباد م وال يا الترى ترام  وارااالدارة ومسر

 لك  مماما.

كماك ع قة ارتبا ية ذات داللة احصا ية هرعي ة وري   بيعرة  العوامرا المرارىة علرى -

اختيررار ادارة الجامعررات السررتىاتيجيات  ادارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة واررا مرر  

وةاررة  يررى المبحرروري  وعيمررة الدراسررة وحررالتاا االةتماعيررة  وكررو مررا توهررحت قيمررة 

حير  ا  المسربة االكبرى 0.395،و معاما توافر 0.000ومستو  معموية=39.645=2كا

مر  المبحروري  غيررى المترزوةي  وعيمررة الدراسرة يعت ردو   ا  ادارة كليرراتاا تعتمرد علررى 

عوامررا موهرروعية تسررتمد الررى اسرر  علميررة فررى اختيررار اسررتىاتيجية ادارة الصررىاعات 

  ذاتررت ويررأتى فررى م رردمتاا التمييميررة والتررى غالبيتاررا عوامررا مىتبطررة وتحليررا الصررىا

ح،مسرتو  الصررىا  %5 10ح،اسرباب  شرأة الصررىا   %41 بيعرة ا رىا  الصررىا   

ح.فى حي  ا  المسبة االكبىم   المبحوري  المتزوةي   وعيمرة الدراسرة يعت ردو   5% 5 

ا  ادارة كليراتاا تعتمررد علرى عوامررا غيرى موهرروعية وال تسرتمد الررى اسر  علميررة فررى 

ادارة الصىاعات التمييمية والتى غالبيتاا عوامرا مىتبطرة وراالدارة اختيار استىاتيجية 

ح، المبراد م وال ريا الترى ترام  %5 45ذاتاا ويأتى فرى م ردمتاا م  ال يرادة التمييميرة  

 ح.%5 44واااالدارة  

كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة  ورري   بيعررة  العوامررا -

ة الجامعرررات السرررتىاتيجيات  ادارة الصرررىاعات التمييميرررة المرررارىة علرررى اختيرررار ادار

المانررئة واررا مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  وعيمررة الدراسررة ودرةررتاا العلميررة   وكررو مررا 

حير  ا  0.449،و معامرا توافر 0.000ومستو  معمويرة=351.39=2توهحت قيمة كا

ارة كليرراتاا المسرربة االكبررى مرر  اعاررام الايئررة المعاو ررة وعيمررة الدراسررة يعت رردو   ا  اد

تعتمررد علررى عوامررا موهرروعية تسررتمد الررى اسرر  علميررة فررى اختيررار اسررتىاتيجية ادارة 

الصىاعات التمييمية والتى غالبيتارا عوامرا مىتبطرة وتحليرا الصرىا  ذاترت ويرأتى فرى 

ح،مسرررتو  %12ح،اسررباب  شررأة الصررىا   %44م رردمتاا  بيعررة ا ررىا  الصرررىا   

بىم   اعاام كيئرة التردري  وعيمرة الدراسرة  ح.فى حي  ا  المسبة االك%5 4الصىا   

يعت رردو   ا  ادارة كليرراتاا تعتمررد علررى عوامررا غيررى موهرروعية وال تسررتمد الررى اسرر  

علميرررة فرررى اختيرررار اسرررتىاتيجية ادارة الصرررىاعات التمييميرررة والترررى غالبيتارررا عوامرررا 

مبرراد م ح، ال%5 43مىتبطرة ورراالدارة ذاتاررا ويرأتى فررى م رردمتاا م  ال يرادة التمييميررة  

 ح.%43وال يا التى تام  واااالدارة  

وعند اختبار العالقة بين العوامل الممثرة على اختيار ادارة الجامعات محطل الدراسطة 

السططتراتيجيات ادارة الصططراعات التنظيميططة النا ططئة بهططا مططن وجهططة نظططر المبحططوثين 

 ومستوى نم  التزامهم التنظيمى اتضح ما يلى : 
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عالقة بين العوامل الممثرة على اختيار ادارة الجامعات يوضح ال(38جدول رقم )

الستراتيجيات ادارة الصراعات التنظيمية النا ئة من وجهة  محل الدراسة

 نظرالمبحوثين ومستوى التزامهم المعيارى
 نم  االلتزام المعيارى                 

 العوامل

منخفض 

 (198)ن=

 متوس 

 (202)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

 يادة بالكليةنم  الق
 173 5 168 ا

% 84 8% 2 5% 43 3% 

 مستوى الصراع 
 17 12 5 ا

% 2 5% 5 9% 4 3% 

 المبادىء والقيم التى تممن بها ادارة الكلية
 171 4 167 ا

% 84 3% 2% 42 8% 

 اطراف الصراع
 161 149 12 ا

% 6 1% 73 8% 40 3% 

 اسبا  نشاة الصراع
 39 32 7 ا

% 3 5% 15 8% 9 8% 

 المرحلة التى تم فيها التدخل الدارته
 9 6 3 ا

% 1 5% 3% 2 3% 

 أخرى
 1 1 - ا

% - 0 5% 0 3% 

 ح0.527، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=6، درةة الحىية=224.61=2  كا

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

وكررو مررا توهررحت قيمررة  كمرراك ع قررة ارتبا يررة ذات داللررة احصررا ية متوسررطة ال رروة

حير  يرمخ ت مسرتو   0.527ومعاما تواف =0.000ومستو  معموية=224.61=2كا

االلترررزا  المعيرررار  لغالبيرررة اعارررام كيئرررة التررردري  واعارررام الايئرررة المعاو رررة وعيمرررة 

الدراسة الذي  يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تعتمد على عوامرا غيرى موهروعية وال علميرة 

االتصالية المسرتخدمة فرى ادارة الصرىاعات التمييميرة المانرئة  فى اختيار االستىاتيجية

ح والمبراد م وال ريا الترى ترام  %8 84واا ،وكذص العواما كى : م  ال يادة التمييميرة  

ح. فى حري  يكرو  مسرتو  االلترزا  المعيرار  متوسر  لغالبيرة %3 84واا ادارة الكلية  

يمرة الدراسرة الرذي  يعت ردو  ا  ادارة اعاام كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو رة وع

كليرراتاا تعتمررد علررى عوامررا موهرروعية و علميررة فررى اختيررار االسررتىاتيجية االتصررالية 

المسررتخدمة فررى ادارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة واررا ،وكررذص العوامررا كررى تحليررا 

 ح.%9 5ح،مستو  حدورت  %8 15ح،اسباب  شأتت %8 73ا ىا  الصىا   
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يوضح العالقة بين العوامل الممثرة على اختيار ادارة الجامعات (39جدول رقم )

الستراتيجيات ادارة الصراعات التنظيمية النا ئة من وجهة  محل الدراسة

 نظرالمبحوثين ومستوى التزامهم المستمر
 نم  االلتزام المستمر              

 العوامل

منخفض 

 (151)ن=

 متوس 

 (85)ن=

 مرتفع

 (164)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

 نم  القيادة بالكلية
 173 1 39 133 ا

% 88 1% 45 9% 0 6% 43 3% 

 مستوى الصراع 
 17 6 6 5 ا

% 3 3% 7 1% 3 7% 4 3% 

المبادىء والقيم التى تممن بها ادارة 

 الكلية

 171 - 39 132 ا

% 87 4% 45 9% - 42 8% 

 اطراف الصراع
 161 128 29 4 ا

% 2 6% 34 1% 78% 40 3% 

 اسبا  نشاة الصراع
 39 28 6 5 ا

% 3 3% 7 1% 17 1% 9 8% 

 المرحلة التى تم فيها التدخل الدارته
 9 3 4 2 ا

% 1 3% 4 7% 1 8% 2 3% 

 أخرى
 1 1 - - ا

% - - 0 6% 0 3% 

 ح0.397، معاما التواف =0.000، مستو  المعموية=12، درةة الحىية=229.34=2 كا

 لساو  ما يلى :توه  ويا ات الجدول ا

كمرررراك ع قررررة ارتبا يررررة ذات داللررررة احصررررا ية هررررعي ة  وكررررو مررررا توهررررحت قيمررررة 

حيررر  يرررمخ ت 0.397، معامرررا التوافررر =0.000ومسرررتو  المعمويرررة=229.34=2كرررا

مستو  االلتزا  المستمى لغالبية اعاام كيئة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة وعيمرة 

ا تعتمد على عوامرا غيرى موهروعية وال علميرة الدراسة الذي  يعت دو  ا  ادارة كلياتا

فى اختيار االستىاتيجية االتصالية المسرتخدمة فرى ادارة الصرىاعات التمييميرة المانرئة 

ح والمبراد م وال ريا الترى ترام  %1 88واا ،وكذص العواما كى : م  ال يادة التمييميرة  

تمى  لغالبيرة اعارام ح. فى حي  يىت رع مسرتو  االلترزا  المسر%4 87واا ادارة الكلية  

كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو رة وعيمرة الدراسرة الرذي  يعت ردو  ا  ادارة كليراتاا 

تعتمد على عواما موهوعية و علمية فى اختيرار االسرتىاتيجية االتصرالية المسرتخدمة 

فى ادارة الصىاعات التمييمية المانئة واا ،وكذص العواما كى تحليرا ا رىا  الصرىا  

 ح.%1 17،اسباب  شأتت ح78% 
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يوضح العالقة بين العوامل الممثرة على اختيار ادارة الجامعات ( 40جدول رقم )

الستراتيجيات ادارة الصراعات التنظيمية النا ئة من وجهة  محل الدراسة

 نظرالمبحوثين ومستوى التزامهم التأثيرى
 نم  االلتزام التأثيرى        

 العوامل

منخفض 

 (162)ن=

 س متو

 (45)ن=

 مرتفع

 (193)ن=

 اإلجمالى

 (400)ن=

 نم  القيادة بالكلية
 173 166 5 2 ا

% 1 2% 11 1% 86% 43 3% 

 مستوى  الصراع 
 17 5 1 11 ا

% 6 8% 2 2% 2 6% 4 3% 

المبادىء والقيم التى تممن بها 

 ادارة الكلية

 171 165 4 2 ا

% 1 2% 8 9% 85 5% 42 8% 

 اطراف الصراع
 161 8 33 120 ا

% 74 1% 73 3% 4 1% 40 3% 

 اسبا  نشاة الصراع
 39 8 6 25 ا

% 15 4% 13 3% 4 1% 9 8% 

 المرحلة التى تم فيها التدخل الدارته
 9 3 - 6 ا

% 3 7% - 1 6% 2 3% 

 أخرى
 1 - - 1 ا

% 0 6% - - 0 3% 

معاما  ،0.001، مستو  المعموية=12، درةة الحىية=97.842=2 كا         

 ح 0.394التواف =

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

كمرررراك ع قررررة ارتبا يررررة ذات داللررررة احصررررا ية هررررعي ة  وكررررو مررررا توهررررحت قيمررررة 

حير  يىت رع مسرتو  0.394، معاما التواف =0.001ومستو  المعموية=97.842=2كا

وعيمرة الدراسرة  االلتزا  التأريى  لغالبية اعاام كيئة التدري  واعاام الايئرة المعاو رة

الررذي  يعت رردو  ا  ادارة كليرراتاا تعتمررد علررى عوامررا غيررى موهرروعية وال علميررة فررى 

اختيار االستىاتيجية االتصالية المستخدمة فرى ادارة الصرىاعات التمييميرة المانرئة وارا 

ح والمبراد م وال ريا الترى ترام  وارا %86،وكرذص العوامرا كرى : مر  ال يرادة التمييميرة  

ح. فررى حرري  يرمخ ت مسررتو  االلتررزا  الترأريى   لغالبيررة اعاررام %5 85  ادارة الكليرة

كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو رة وعيمرة الدراسرة الرذي  يعت ردو  ا  ادارة كليراتاا 

تعتمد على عواما موهوعية و علمية فى اختيرار االسرتىاتيجية االتصرالية المسرتخدمة 

ا ،وكذص العواما كى تحليرا ا رىا  الصرىا  فى ادارة الصىاعات التمييمية المانئة وا

 ح.%8 6ح،ومستو  حدورت  %4 15ح،اسباب  شأتت 1% 74 

مططن خططالل العططرض السططابج لنتططائج الدراسططة يكططون تططم اثبططات صططحة الفططرض الرابططع 

 للدراسة وهو :

هناا عالقة ارتباطية بين مدى موضوعية و علمية  المعايير التى يتم االستناد عليها 

السططتراتيجية االتصططالية التططى تسططتخدم فططى ادارة الصططراعات التنظيميططة فططى اختيططار ا
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ومستوى نم  االلتطزام التنظيمطى العضطاء هيئطة التطدريس واعضطاء الهيئطة المعاونطة 

 بعينة الدراسة   

 ( االستراتيجيات االتصالية المستخدمة فى  ادارة الصراعات التنظيمية النا ئة :5)

فروق بين المبحوثين عينة الدراسة فى تقييم ( يوضح معنوية ال41جدول رقم )

االستراتيجيات االتصالية  المستخدمة فى ادارة الصراعات التنظيمية النا ئة 

 بالجامعات محل الدراسة تبعا لنم  ملكيتها  

 المتوس  العدد المجموعة االستراتيجيات
االنحراف 

 المعياري

 مم رات إحصائية

 Tقيمة 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 لداللةا

استراتيجية 

 السلوة

 713 2 58 22 200 حكومية
45 290 398 0 000 

 920 2 81 9 200 خاصة

استراتيجية 

 التعاون

 538 1 25 7 200 حكومية
-58 805 398 0 000 

 909 1 44 17 200 خاصة

استراتيجية 

 التسوية

 579 1 70 9 200 حكومية
-35 062 398 0 000 

 423 1 97 14 200 خاصة

استراتيجية 

 التجن 

 201 2 14 17 200 حكومية
47 647 398 0 000 

 277 2 47 6 200 خاصة

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

كمرررراك فررررىوق ات داللررررة احصررررا ية ورررري  المبحرررروري  وعيمررررة الدراسررررة فررررى ت يرررريماا 

ى الجامعررات ل سررتىاتيجيات االتصررالية المسررتخدمة فررى ادارة الصررىاعات التمييميررة فرر

محرررا الدراسرررة تبعرررا لرررمم  ملكيتارررا حيررر  تميرررا الجامعرررات الخاصرررة الرررى اسرررتخدا  

اسرتىاتيجيات اتصررالية ايجاويررة فرى ادارة الصررىاعات التمييميررة المانرئة واررا مرر  وةاررة 

 يررررى اعاررررام كيئررررة الترررردري  واعاررررام الايئررررة المعاو ررررة واررررذص الجامعررررات وكررررذص 

،ومسررتو  T= -58.805حيرر  كا ررت قيمررة االسررتىاتيجيات كررى: اسررتىاتيجية التعرراو  

حي  تسعى االدارة واستمىار للحصول على مسراعدة االخرىي  فرى ايجراد 000 0داللة 

ح، وتحرراول تابيررت فكررىة ا مررا ةميعررا فررى قررارب 5 91حلررول للمشررك ت  وررو    سرربى  

ح، وت اررا اسررتخدا  الممطرر  السررليا والموهرروعية فررى ادارة 4 86واحررد وو    سرربى 

اسرتىاتيجية التسروية الجامعرات الخاصرة ح.كمرا تسرتخد  1 85   سربى الصرىاعات وو 

،ومسررتو  T=-35.062مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  وعيمررة الدراسررة  حيرر  كا ررت قيمررة 

حيرر  تعمررا االدارة علررى التوفيرر  ورري  ارام ا ررىا  الصررىا    وررو    000 0داللررة 

ح،و علررررى تح يرررر  الممررررافع ال ررررىا  الصررررىا  لتحصررررا علررررى رهررررا 7 88 سرررربى 

ح، و توهرري  المكسررب والخسررارة ال ررىا  الصررىا  وو   88الجميع وررو    سرربى 

ح، و الت اود ال ا ا على تما ل ا ىا  الصىا  فى ادارة الصرىا  وو   2 87 سبى 

فتميررا الررى اسررتخدا  .امررا الجامعررات الحكوميررة  72ح. ا يررى ةرردول رقررا 8 85 سرربى 

ييمية المانئة واا م  وةارة  يرى استىاتيجيات اتصالية سلبية فى ادارة الصىاعات التم

اعاام كيئة التردري  واعارام الايئرة المعاو رة وارذص الجامعرات وكرذص االسرتىاتيجيات 
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حيرر  000 0،ومسررتو  داللررة  T=45.290كررى: استىاتيجيةالسررلطة حيرر  كا ررت قيمررة 

ح، وقرد تمارى الصررىا  8 89تكرو  االدارة حا مرة فرى متاوعرة ال ررىارات  ورو    سربى 

ح، وتتجاكررا تلبيررة ةميرررع 7 89مررات التسرررم  ومماقشرراتاا  وررو    سررربى ورراوامى وتعلي

ح، وتعتمررررد علررررى سررررلطتاا فررررى التعامررررا مررررع ا ررررىا  5 89الىغبررررات وو    سرررربى 

ح،واحيا را تلجرأ الررى رفرع موهرو  الخر   الرى المسررتو  4 89الصرىا  وو    سربى 

تىاتيجية اسرالجامعرات الحكوميرة  ح. كمرا تسرتخد  11 54االدار  االعلى وو    سربى 

التجمرررررب مررررر  وةارررررة  يرررررى المبحررررروري  وعيمرررررة الدراسرررررة  حيررررر  كا رررررت قيمرررررة 

T=47.647 حيرر  تتجمررب االدارة الصررىاعات عمرردما تكررو  000 0،ومسررتو  داللررة

ح، و عمردما تكرو  المشركلة صرغيىة،كما 8 85درةة االست ادة ممت هعي ة وو    سبى 

 5 85و    سررربى تحررراول االدارة تخ يررر  حررردة الخ فرررات عررر   ىيررر  تجاكلارررا  وررر

ح. ا يررى ةرردول 84لك كمراح، واحيا ررا تتجمررب مماقشررة مرر  يختل رو  معاررا وو    سرربى 

.اختل ت كذص المتيجة مع ما توصلت لت دراسة كا م  محمد الىقاد ،عبد الكرىيا 71رقا 

فى ا  االستىاتيجيات االتصرالية  82ح2006 ارق و  موسى العتيبى   ،81ح2003سالا 

لتما ل ،التماف  كى االكاى استخدما مر  قبرا المميمرات فرى ادارة التالية:الحا الوس  ،ا

الصىاعات التمييمية المانئة واا .وات  ت مع  تا ج دراسة كا مر  فرو   عبرد الرىحم  

ى ا  االسررتىاتيجيات االتصررالية التالية:التسرروية والتجمررب والسرريطىة فرر83ح2008حامررد  

 ىاعات التمييمية المانئة واا.كى االكاى استخدما م  قبا المميمات فى ادارة الص

وبادخططال المتغيططرات الديمجرافيططة الخاصططة بططالمبحوثين بعينططة الدراسططة علططى النتيجططة 

 السابقة اتضح ما يلى :

ال توةرررد فررررىوق ذات داللرررة احصررررا ية ورررري  المبحررروري  عيمررررة الدراسرررة فررررى ت يرررريا -

المانررررئة االسررررتىاتيجيات االتصررررالية  المسررررتخدمة فررررى ادارة الصررررىاعات التمييميررررة 

ومسرتو   T=1.038والجامعات محا الدراسة تبعا لتخصصاا  وكو ما توهرحت قيمرة 

ومسرررررتو   T =-0.494،0.846ومسرررررتو  داللرررررة  T   =-0.195،0.300داللرررررة 

. فامرراك فررىوق وسرريطة ورري  0.850،ومسررتو  داللررة T -0.190=  ، 0.622داللررة

ىية الى استخدا  اسرتىاتيجية المبحوري  فى كذص الت ييمات حي  تميا ادارة الكليات المي

ح ودرةررة 56 16السرلطة فرى ادارة الصرىاعات التمييميرة المانرئة واا ومتوسر   حسراوى

حمرر  وةارة  يرى المبحرروري  83 15اكبرى مر  ادارة الكليرات العمليررة  ومتوسر  حسراوى 

.فررى حرري  تميررا ادارة الكليررات العمليررة  الررى اسررتخدا  اسررتىاتيجية التسرروية  فررى ادارة 

ح،واسرررتىاتيجية التعررراو  41 12 ومتوسررر  حسررراوى ت التمييميرررة المانرررئة وااالصرررىاعا

ح ودرةرررة 86 11ح،واسررتىاتيجية التجمب ومتوسررر  حسرراوى 40 12 ومتوسرر  حسررراوى 

لررم    ح86 40،11 26،12 12اكبررى مرر  ادارة الكليررات الميىيررة  ومتوسرر  حسرراوى 

 م  وةاة  يى المبحوري .االستىاتيجيات على التىتيب 

فررررىوق ذات داللرررة احصررررا ية ورررري  المبحررروري  عيمررررة الدراسرررة فررررى ت يرررريا ال توةرررد -

االسررررتىاتيجيات االتصررررالية  المسررررتخدمة فررررى ادارة الصررررىاعات التمييميررررة المانررررئة 
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ومسررتو  T=-0.193وكررو مررا توهررحت قيمررة   لمرروعااوالجامعررات محررا الدراسررة تبعررا 

،  0.599لةومستو  دالT =0.527،0.760ومستو  داللة T   =0.306،0.847داللة 

 =T 0.379  فرى  الرذكور واال راث . فامراك فرىوق وسريطة وري 0.705،ومسرتو  داللرة

 اال رراث وعيمررة الدراسررة ل عت رراد وررأ اررذص الت ييمررات حيرر  تميرا عيمرة الدراسررة والمسرربة ل

  اسررتىاتيجية السرررلطة فررى ادارة الصررىاعات التمييميررة المانرررئة تسررتخد ادارة كليرراتا 

 المبحررروري  الرررذكور وعيمرررة الدراسرررة ح ودرةرررة اكبرررى مررر  26 16واا ومتوسررر   حسررراوى

الذكور وعيمة الدراسة الرى االعت راد ورأ  ادارة ميا يح.فى حي  13 16 ومتوس  حساوى 

فررررى ادارة الصررررىاعات التمييميررررة المانررررئة   التعرررراو سررررتخد  اسررررتىاتيجية ت كليرررراتاا

  ومتوسررررررر  حسررررررراوى التسررررررروية  ح،واسرررررررتىاتيجية 43 12واا ومتوسررررررر  حسررررررراوى 

اال راث وعيمرة ح ودرةة اكبى م  11.92 ومتوس  حساوى التجمبح،واستىاتيجية 12.41

لرررم   االسرررتىاتيجيات علرررى  ح12.26،12.25،11.70 ومتوسررر  حسررراوى  الدراسرررة 

 التىتيب .

ال توةرررد فررررىوق ذات داللرررة احصررررا ية ورررري  المبحررروري  عيمررررة الدراسرررة فررررى ت يرررريا -

دارة الصررررىاعات التمييميررررة المانررررئة االسررررتىاتيجيات االتصررررالية  المسررررتخدمة فررررى ا

وكو مرررررا توهرررررحت قيمرررررة لحرررررالتاا االةتماعيرررررةوالجامعرررررات محرررررا الدراسرررررة تبعرررررا 

T=0 622 0.534ومستو  داللة،T =- 0 232 0.817ومستو  داللرة،T =- 0 263 

. فامراك فرىوق وسريطة 0.890،ومسرتو  داللرة  T 0.138= -،  0.793ومسرتو  داللرة

يميرا فى عيمة الدراسة والمسبة لارذص الت ييمرات حير   ي  المتزوةي  وغيى المتزوةوي  

تسررررتخد   اوعيمررررة الدراسررررة ل عت رررراد وررررأ  ادارة كليرررراتا المتزوةررررو  مرررر  المبحرررروري 

اسررررررتىاتيجية السررررررلطة فررررررى ادارة الصررررررىاعات التمييميررررررة المانررررررئة واا ومتوسرررررر   

  وعيمررة الدراسررة غيررى المتررزوةي  مرر  المبحرروري  ح ودرةررة اكبررى مرر  41 16حسرراوى

وعيمة الدراسرة  غيى المتزوةي  م  المبحوري ح.فى حي  يميا 98 15 ومتوس  حساوى 

الررى االعت رراد وررأ  ادارة كليرراتاا تسررتخد  اسررتىاتيجية التعرراو   فررى ادارة الصررىاعات 

ح،واسرررتىاتيجية التسررروية    ومتوسررر  41 12التمييميرررة المانرررئة واا ومتوسررر  حسررراوى 

ح ودرةرررة اكبررى مررر  11.85ومتوسررر  حسرراوى ح،واسررتىاتيجية التجمب 12.37حسرراوى 

ح 12.28،12.29،11.77وعيمرة الدراسرة   ومتوسر  حسراوى  المتزوةي  م  المبحوري 

 لم   االستىاتيجيات على التىتيب .

ال توةرررد فررررىوق ذات داللرررة احصررررا ية ورررري  المبحررروري  عيمررررة الدراسرررة فررررى ت يرررريا -

ات التمييميررررة المانررررئة االسررررتىاتيجيات االتصررررالية  المسررررتخدمة فررررى ادارة الصررررىاع

والجامعرررررات محرررررا الدراسرررررة تبعرررررا لررررردرةتاا العلميرررررة وكرررررو مرررررا توهرررررحت قيمرررررة 

T=0.336 0.737ومسررتو  داللررة،T  =0.417 0.677ومسررتو  داللررة،T =- 0.790 

. فامراك فرىوق وسريطة 0.629،ومسرتو  داللرة  T 0.483= -،  0.430ومسرتو  داللرة

فررى عيمررة الدراسررة والمسرربة لاررذص   ةاعاررام كيئررة الترردري  واعاررام الايئررة المعاو رر

م  المبحوري  وعيمة الدراسرة ل عت راد ورأ   اعاام الايئة المعاو ةالت ييمات حي  يميا 
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ادارة كليررراتاا تسرررتخد  اسرررتىاتيجية السرررلطة فرررى ادارة الصرررىاعات التمييميرررة المانرررئة 

   مر  المبحروري اعارام كيئرة التردري ح ودرةرة اكبرى مر  31 16واا ومتوس   حسراوى

مر   اعارام كيئرة التردري ح.فرى حري  يميرا 08 16وعيمة الدراسرة   ومتوسر  حسراوى 

المبحروري  وعيمرة الدراسرة الرى االعت راد ورأ  ادارة كليراتاا تسرتخد  اسرتىاتيجية التعراو   

ح،واسررتىاتيجية 46 12فررى ادارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة واا ومتوسرر  حسرراوى 

ح 11.95ح،واسررتىاتيجية التجمب ومتوسر  حسرراوى 12.45التسروية    ومتوسرر  حسراوى 

مرر  المبحرروري  وعيمررة الدراسررة   ومتوسرر   اعاررام الايئررة المعاو ررةودرةررة اكبررى مرر  

 ح لم   االستىاتيجيات على التىتيب .12.23،12.21،11.67حساوى 

وعند اختبار العالقة بين تقييم المبحوثين  لالستراتيجيات  االتصالية التى تستخدمها 

عات محل الدراسة فى ادارة الصراعات التنظيميطة النا طئة بهطا مطن وجهطة نظطر الجام

 المبحوثين ومستوى نم  التزامهم التنظيمى اتضح ما يلى 

 تقييم معنوية الفروق بين المبحوثين عينة الدراسة فىيوضح العالقة بين (42جدول رقم )

نظيمية النا ئة فى ادارة الصراعات التالمستخدمة  االتصالية االستراتيجيات 

 ومستوى التزامهم المعيارى

 المتوس  العدد المجموعة االستراتيجيات
االنحراف 

 المعياري

 مم رات إحصائية

 Tقيمة 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 استراتيجية السلوة
 179 3 32 22 198 منخفض

35 253 398 0 000 
 684 3 18 10 202 متوس 

 استراتيجية التعاون
 176 2 15 7 198 خفضمن

-41 633 398 0 000 
 475 2 44 17 202 متوس 

 استراتيجية التسوية
 803 1 81 9 198 منخفض

-28 967 398 0 000 
 642 1 80 14 202 متوس 

 استراتيجية التجن 
 614 2 97 16 198 منخفض

37 740 398 0 000 
 801 2 74 6 202 متوس 

 ساو  ما يلى :توه  ويا ات الجدول ال

كماك فىوق ذات داللة احصا ية وي  ت ييمات المبحوري  وعيمرة الدراسرة ل سرتىاتيجيات 

االتصررالية التررى تسررتخد  فررى ادارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة فررى الجامعررات محررا 

الدراسة م  وةاة  يىالمبحوري   ومستو  التزاماا المعيرار  وكرو مرا توهرحت قيمرة 

T 35 253 ،- 41 633 ،-28 967 ،37 740 حيررررررر  000 0ح ومسرررررررتو  داللرررررررة.

يمخ ت مستو  االلتزا  المعيار  للمبحروري  الرذي  يعت ردو  ا  ادارة كليراتاا تسرتخد  

ح و استىاتيجية التجمب  ومتوسر  حسراوى 32 22استىاتيجية السلطة  ومتوس  حساوى 

تو  االلترزا  ح فى ادارة الصىاعات التمييميرة المانرئة وارا .فرى حري  يكرو  مسر97 16

ادارة كليرراتاا تسررتخد  اسرررتىاتيجية ا  المعيررار  للمبحرروري  متوسرر  عمررردما يعت رردو  

ح فرى 80 14ح،استىاتيجية التسوية  ومتوس  حسراوى 44 17التعاو   ومتوس  حساوى 

 ادارة الصىاعات التمييمية المانئة واا .
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عينة الدراسة  يوضح العالقة بين معنوية الفروق بين المبحوثين (43جدول رقم )

فى تقييم االستراتيجيات االتصالية  المستخدمة فى ادارة الصراعات التنظيمية 

 النا ئة ومستوى التزامهم المستمر

 المتوس  العدد المجموعة المتغير
االنحراف 

 المعياري

 مم رات إحصائية

 Fقيمة 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

استراتيجية 

 السلوة

 409 2 59 22 151 منخفض

413 238 
2 

397 
 007 7 31 17 85 متوس  000 0

 844 2 73 9 164 مرتفع

استراتيجية 

 التعاون

 419 1 18 7 151 منخفض

534 610 
2 

397 
 202 5 55 11 85 متوس  000 0

 858 1 51 17 164 مرتفع

استراتيجية 

 التسوية

 335 1 67 9 151 منخفض

303 689 
2 

397 
 224 3 96 11 85 توس م 000 0

 385 1 97 14 164 مرتفع

استراتيجية 

 التجن 

 066 2 16 17 151 منخفض

483 440 
2 

397 
 452 5 99 12 85 متوس  000 0

 156 2 26 6 164 مرتفع

والختبار مصدر الفطروق بطين المبحطوثين بحسط  نمط  االلتطزام المسطتمر فطى تقيطيم االسطتراتيجيات 

 ، وقد جاءت نتيجته على النحو التالي:LSDة تم إجراء اختبار بعدي المستخدم
 

 المتغير 
 المجموعة

المجموعة 

 المقارنة

الفرق بين 

 المتوسوين

الخوأ 

 المعياري

مستوى 

 المعنوية

 استراتيجية السلوة
 التزام منخفض

 000 0 541 0 *284 5 التزام متوس 

 000 0 450 0 *864 12 التزام مرتفع

 000 0 533 0 *580 7 التزام مرتفع زام متوس الت

 استراتيجية التعاون
 التزام منخفض

 000 0 381  *374 4- التزام متوس 

 000 0 317  *327 10- التزام مرتفع

 000 0 376  *953 5- التزام مرتفع التزام متوس 

 استراتيجية التسوية
 التزام منخفض

 000 0 259  *296 2- التزام متوس 

 000 0 216  *301 5- التزام مرتفع

 000 0 256  *005 3- التزام مرتفع التزام متوس 

 استراتيجية التجن 
 التزام منخفض

 000 0 425  *171 4 التزام متوس 

 000 0 353  *897 10 التزام مرتفع

 000 0 419  *726 6 التزام مرتفع التزام متوس 

 05 0* دال عند مستوي معنوية 

 ه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :تو

كماك فىوق ذات داللة احصا ية وي  ت ييمات المبحوري  وعيمرة الدراسرة ل سرتىاتيجيات 

االتصررالية التررى تسررتخد  فررى ادارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة فررى الجامعررات محررا 

ة الدراسة م  وةاة  يىالمبحوري   ومستو  التزاماا المسرتمى  وكرو مرا توهرحت قيمر

F 413 238 ،534 610 ،303 689 ،483 440 حيرررر  000 0ح ومسررررتو  داللررررة.

يمخ ت مستو  االلترزا  المسرتمى للمبحروري  الرذي  يعت ردو  ا  ادارة كليراتاا تسرتخد  
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ح و استىاتيجية التجمب  ومتوسر  حسراوى 59 22استىاتيجية السلطة  ومتوس  حساوى 

وارا .فرى حري  يىت رع مسرتو  االلترزا  ح فى ادارة الصىاعات التمييمية المانرئة 16 17

المسررتمى للمبحرروري  عمررردما يعت رردو   ا  ادارة كليرراتاا تسرررتخد  اسررتىاتيجية التعررراو  

ح فررى ادارة 97 14ح،اسررتىاتيجية التسرروية  ومتوسرر  حسرراوى 51 17 ومتوسرر  حسرراوى 

 الصىاعات التمييمية المانئة واا .

بين المبحوثين عينة الدراسة فى (يوضح العالقة بين معنوية الفروق 44جدول رقم )

تقييم االستراتيجيات االتصالية  المستخدمة فى ادارة الصراعات التنظيمية النا ئة 

 ومستوى التزامهم التاثيرى

 المتوس  العدد المجموعة المتغير
االنحراف 

 المعياري

 مم رات إحصائية

 Fقيمة 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

استراتيجية 

 السلوة

 273 3 85 9 162 خفضمن

790 217 
2 

397 
 817 4 40 11 45 متوس  000 0

 459 2 63 22 193 مرتفع

استراتيجية 

 التعاون

 199 2 23 17 162 منخفض

1103 38 
2 

397 
 730 3 76 16 45 متوس  000 0

 400 1 21 7 193 مرتفع

استراتيجية 

 التسوية

 518 1 91 14 162 منخفض

540 113 
2 

397 
 890 1 53 14 45 متوس  000 0

 548 1 65 9 193 مرتفع

استراتيجية 

 التجن 

 447 2 63 6 162 منخفض

846 510 
2 

397 
 280 4 33 7 45 متوس  000 0

 005 2 19 17 193 مرتفع

والختبططار مصططدر الفططروق بططين المبحططوثين بحسطط  نمطط  االلتططزام التططأثيري فططى تقيططيم 

، وقطد جطاءت نتيجتطه علطى LSDيجيات المستخدمة تطم إجطراء اختبطار بعطدي االسترات

    النحو التالي:

 المجموعة المتغير
المجموعة 

 المقارنة

الفرق بين 

 المتوسوين

الخوأ 

 المعياري

مستوى 

 المعنوية

 استراتيجية السلوة
 التزام منخفض

 004 0 529  *548 1- التزام متوس 

 000 0 334  *780 12- التزام مرتفع

 000 0 519  *232 11- التزام مرتفع التزام متوس 

 استراتيجية التعاون
 التزام منخفض

 184 0 356  473 0 التزام متوس 

 000 0 225  *016 10 التزام مرتفع

 000 0 349  *543 9 التزام مرتفع التزام متوس 

 استراتيجية التسوية
 التزام منخفض

 153 0 266  380 0 التزام متوس 

 000 0 168  *266 5 التزام مرتفع

 000 0 261  *886 4 التزام مرتفع التزام متوس 

 استراتيجية التجن 
 التزام منخفض

 100 0 426  704 0- التزام متوس 

 000 0 270  *562 10- التزام مرتفع

 000 0 419  *858 9- التزام مرتفع التزام متوس 

 0.05 * دال عمد مستوي معموية
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 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

كماك فىوق ذات داللة احصا ية وي  ت ييمات المبحوري  وعيمة الدراسة ل ستىاتيجيات 

االتصالية التى تستخد  فى ادارة الصىاعات التمييمية المانئة فى الجامعات محا 

وهحت قيمة الدراسة م  وةاة  يىالمبحوري   ومستو  التزاماا التأريى  وكو ما ت

F 790 217 ،1103 38 ،540 113 ،846 510 حي  000 0ح ومستو  داللة.

للمبحوري  الذي  يعت دو  ا  ادارة كلياتاا تستخد   التاريى يمخ ت مستو  االلتزا  

 ومتوس  حساوى  التسويةح و استىاتيجية 23 17 ومتوس  حساوى  التعاو استىاتيجية 

ية المانئة واا .فى حي  يىت ع مستو  االلتزا  ح فى ادارة الصىاعات التمييم53 14

 السلطةللمبحوري  عمدما يعت دو   ا  ادارة كلياتاا تستخد  استىاتيجية  التأريى 

ح فى ادارة 19 17 ومتوس  حساوى  التجمبح،استىاتيجية 63 22 ومتوس  حساوى 

 الصىاعات التمييمية المانئة واا .

ة يكون تم اثبات صحة الفرض الخامس من خالل العرض السابج لنتائج الدراس

 للدراسة وهو :

هنططاا عالقططة ارتباطيططة بططين نوعيططة االسططتراتيجيات االتصططالية المسططتخدمة فططى ادارة 

الصططراعات التنظيميططة بالجامعططات محططل الدراسططة  ومسططتوى نمطط  االلتططزام التنظيمططى 

 العضاء هيئة التدريس  واعضاء الهيئة المعاونة بها 

دارة ال صطططالية  المسطططتخدمة فطططى اططططار االسطططتراتيجيات االتصطططالية( الوسطططائل االت6)

 الصراعات التنظيمية النا ئة :

معنوية الفروق بين المبحوثين عينة الدراسة فى معدل (يوضح 45جدول رقم )

استخدام الوسائل االتصالية التالية في إطار إالستراتيجيات اإلتصالية إلدارة 

 الصراعات النا ئة

 المتوس  العدد موعةالمج المتغيرات
االنحراف 

 المعياري

 مم رات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الجامعة
 =T 102 6 86 24 200 حكومية

6 045 
398 0 000 

 826 4 53 21 200 خاصة

 التخصص
 =T 076 6 78 22 200 نظرية

-1 439 
398 0 151 

 368 5 61 23 200 عملية

 لنوعا
 =T 749 5 26 23 200 ذكر

0 217 
398 0 828 

 745 5 13 23 200 أنثى

الحالة 

 االجتماعية

 =T 912 5 66 23 200 متزوج

1 615 
398 0 107 

 540 5 73 22 200 غير متزوج

الدرجة 

 العلمية

 =T 126 6 55 23 200 عضو هيئة معاونة

1 229 
398 0 220 

 319 5 84 22 200 عضو هيئة تدريس

نم  االلتزام 

 المعياري

 =T 119 6 72 24 198 التزام منخفض

5 445 
398 0 000 

 918 4 70 21 202 التزام متوس 

نم  االلتزام 

 المستمر

 =F 918 5 46 24 151 التزام منخفض

12 645 

2 

397 
0 000 

 148 6 22 24 85 التزام متوس 
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 المتوس  العدد موعةالمج المتغيرات
االنحراف 

 المعياري

 مم رات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 901 4 49 21 164 التزام مرتفع

  االلتزام نم

 التأثيري

 6,094 24,83 162 التزام منخفض
F= 

16 404 

2 

397 
 101 4 96 21 45 التزام متوس  000 0

 5,153 21,59 193 التزام مرتفع

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :

كمرراك فررىوق ذات داللررة احصررا ية ورري  وةاررات  يررى المبحرروري  فررى الجامعررات محررا -

دل اسرررتخدا    وعيرررات معيمرررة مررر  الوسرررا ا االتصرررالية فررري ل رررار فرررى معرررالدراسرررة 

لالستىاتيجيات اإلتصرالية إلدارة الصرىاعات المانرئة تبعرا لرمم   ملكيرة كرذص الجامعرات 

تميرا ادارة الجامعرات حير   000 0، ومستو  داللرة T=6.045وكو ما توهحت قيمة 

ار االسرتىاتيجيات االتصرالية الحكومية الى استخدا  الوسا ا االتصالية الت ليدية فرى ا ر

الدارة الصىاعات التمييمية  م  وةارة  يرى المبحروري  وعيمرة الدراسرة م ار رة ورادارة 

الجامعررات الخاصررة وكررذص الوسررا ا كررى والتىتيررب الخطاوررات الشخصررية وو    سرربى 

ح،االنكال المختل ة ل تصال الجمعى والترى تمالرت فرى الخطرب الىسرمية  ورو   5 96

ح،المماقشررات الم توحررة  وررو    سرربى 3 94االةتماعررات  وررو    سرربى ح،3 95 سرربى 

ح.وو ارق كبيى ةرام اسرتخداماا للمطبوعرات وانركالاا المختل رة والترى تمالرت فرى 8 80

ح،الكتيبررات 5 43ح،البيا ررات االخباريررة  وررو    سرربى 7 43مجلررة الكليررة  وررو    سرربى 

ا االحداث الخاصرة  والترى را تمييح.2 41ح، المشىات وو    سبى 5 41 وو    سبى 

ح،الماىةا رات 5 38،المدوات  ورو    سربى  ح8 38تمالت فى الزيارات  وو    سبى 

ح،االحت ررراالت  ورررو    سررربى 8 36ح،المسررراو ات  ورررو    سررربى 2 38 ورررو    سررربى 

ح.ا يررى 2 31ح،المراتمىات  وررو    سربى 7 33ح،االيرا  الم توحررة  ورو    سرربى 2 35

يرررا ادارة الجامعرررات الخاصرررة الرررى اسرررتخدا  الوسرررا ا فرررى حررري   تم .81ةررردول رقرررا 

االتصررالية الت اعليررة الحدياررة فررى ا ررار االسررتىاتيجيات االتصررالية الدارة الصررىاعات 

التمييمية  م  وةاة  يى المبحوري  وعيمة الدراسة م ار رة ورادارة الجامعرات الحكوميرة  

ح،البىيررد 8 98   سرربى وكررذص الوسررا ا كررى والتىتيررب:الموقع االليكتىو ررى للكليررة  وررو 

لك كماح،نربكات التواصرا  5 98االليكتىو ى،رسا ا التلي و  المحمول  ورو    سربى 

 .82ح.ا يى ةدول رقا 2 97االةتماعى  وو    سبى 

فرى معردل اسرتخدا    وعيرات معيمرة مر  الوسرا ا ال توةد فىوق ذات داللة احصا ية  -

والجامعررات دارة الصررىاعات المانررئة االتصررالية فرري ل ررار لالسررتىاتيجيات اإلتصررالية إل

محررا الدراسررة مرر  وةاررة  يررى المبحرروري  والعيمررة تبعررا لتخصصرراا  يعملررو  وكليررات 

 .151 0، ومستو  داللة T=-1.439وكو ما توهحت قيمة   يىية لعملية ح

فرى معردل اسرتخدا    وعيرات معيمرة مر  الوسرا ا ال توةد فىوق ذات داللة احصا ية  -

ر لالسررتىاتيجيات اإلتصررالية إلدارة الصررىاعات المانررئة والجامعررات االتصررالية فرري ل ررا
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محا الدراسة م  وةاة  يرى المبحروري  والعيمرة تبعرا لمروعاا  ذكرور لا راث ح وكرو مرا 

 .828 0، ومستو  داللة T=0.217توهحت قيمة 

فرى معردل اسرتخدا    وعيرات معيمرة مر  الوسرا ا ال توةد فىوق ذات داللة احصا ية  -

ية فرري ل ررار لالسررتىاتيجيات اإلتصررالية إلدارة الصررىاعات المانررئة والجامعررات االتصررال

محا الدراسرة مر  وةارة  يرى المبحروري  والعيمرة تبعرا لحرالتاا االةتماعيرة  مترزوةي  

 .107 0، ومستو  داللة T=1.615لغيى متزوةي  ح وكو ما توهحت قيمة 

 وعيرات معيمرة مر  الوسرا ا فرى معردل اسرتخدا   ال توةد فىوق ذات داللة احصا ية  -

االتصررالية فرري ل ررار لالسررتىاتيجيات اإلتصررالية إلدارة الصررىاعات المانررئة والجامعررات 

محا الدراسة مر  وةارة  يرى المبحروري  والعيمرة تبعرا لردرةتاا العلميرة  اعارام كيئرة 

، ومسررتو  داللررة T=1.229ترردري  ،اعاررام كيئررة معاو ررة ح وكررو مررا توهررحت قيمررة 

0 220 

معرردل اسررتخدا    وعيررات معيمررة مرر  الوسررا ا ىوق ذات داللررة احصررا ية فررى كمرراك فرر -

 الجامعررات واالتصررالية فرري ل ررار لالسررتىاتيجيات اإلتصررالية إلدارة الصررىاعات المانررئة 

وكرو مرا محا الدراسة م  وةاة  يى المبحروري  والعيمرة ومسرتو  الترزاماا المعيرار  

يررمخ ت مسررتو  االلتررزا   حيرر  000 0، ومسررتو  داللررة T=5.445توهررحت قيمررة 

لوسرا ا ادارة كليرتاا ل اسرتخدا  المعيار  للمبحوري  وعيمرة الدراسرة عمردما يىت رع معردل

 االتصررالية الت ليديررة فررى ا ررار االسررتىاتيجيات االتصررالية الدارة الصررىاعات التمييميررة 

يكررو  مسررتو  االلتررزا  المعيررار  للمبحرروري  وعيمررة الدراسررة فررى حرري    . المانررئة واررا

لوسرا ا االتصرالية الت اعليرة الحديارة ادارة كليرتاا ل استخدا  توس  عمدما يىت ع معدل م

 المانئة .فى ا ار االستىاتيجيات االتصالية الدارة الصىاعات التمييمية  

والختبططار مصططدر الفططروق بططين المبحططوثين بحسطط  كططل مططن نمطط  االلتططزام المسططتمر 

، وقطد LSDلية تم إجطراء اختبطار بعطدي والتأثيرى فى معدل استخدام الوسائل االتصا

 جاءت نتيجته على النحو التالي:

 المجموعة المتغير
المجموعة 

 المقارنة

الفرق بين 

 المتوسوين

الخوأ 

 المعياري

مستوى 

 المعنوية

 نم  االلتزام المستمر
 التزام منخفض

 758  756  233  التزام متوس 

 000  629  *963 2 التزام مرتفع

 000  745  *730 2 التزام مرتفع وس التزام مت

 نم  االلتزام التأثيري
 التزام منخفض

 692  932  369 - التزام متوس 

 000  589  *243 3- التزام مرتفع

 002  916  *873 2- التزام مرتفع التزام متوس 

 05 0* دال عند مستوي معنوية 

وعيررات معيمررة مرر  الوسررا ا معرردل اسررتخدا    فررىوق ذات داللررة احصررا ية فررى  كمرراك -

االتصررالية فرري ل ررار لالسررتىاتيجيات اإلتصررالية إلدارة الصررىاعات المانررئة والجامعررات  

محا الدراسرة مر  وةارة  يرى المبحروري  والعيمرة ومسرتو  الترزاماا المسرتمى  وكرو مرا 
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حيررر  يرررمخ ت مسرررتو  االلترررزا   000 0، ومسرررتو  داللرررة F=12.645توهرررحت قيمرررة 

توسر  للمبحروري  وعيمرة الدراسرة عمردما يىت رع معردل اسرتخدا  ادارة المستمى او يكرو  م

كليتاا للوسا ا االتصالية الت ليدية فى ا ار االستىاتيجيات االتصرالية الدارة الصرىاعات 

التمييميررة  المانررئة واررا . فررى حرري   يىت ررع مسررتو  االلتررزا  المسررتمى للمبحرروري  وعيمررة 

دارة كليرتاا للوسرا ا االتصرالية الت اعليرة الحديارة الدراسة عمدما يىت ع معردل اسرتخدا   ا

 فى ا ار االستىاتيجيات االتصالية الدارة الصىاعات التمييمية  المانئة .

معرردل اسررتخدا    وعيررات معيمررة مرر  الوسررا ا فررىوق ذات داللررة احصررا ية فررى  كمرراك -

لجامعررات  االتصررالية فرري ل ررار لالسررتىاتيجيات اإلتصررالية إلدارة الصررىاعات المانررئة وا

محا الدراسة م  وةاة  يرى المبحروري  والعيمرة ومسرتو  الترزاماا المسرتمى  وكرو مرا 

مسررتو  االلتررزا   يررمخ تحيرر   000 0، ومسررتو  داللررة F=16.404توهررحت قيمررة 

للمبحروري  وعيمررة الدراسرة عمرردما يىت رع معردل اسررتخدا  ادارة كليرتاا للوسررا ا  الترأريى 

السررتىاتيجيات االتصررالية الدارة الصررىاعات التمييميررة  االتصررالية الت ليديررة فررى ا ررار ا

للمبحوري  وعيمرة الدراسرة عمردما  التأريى المانئة واا . فى حي   يىت ع مستو  االلتزا  

يىت ررع معرردل اسررتخدا   ادارة كليررتاا للوسررا ا االتصررالية الت اعليررة الحدياررة فررى ا ررار 

 .ية  المانئةاالستىاتيجيات االتصالية الدارة الصىاعات التمييم

مطن خطالل العططرض السطابج لنتطائج الدراسططة يكطون تطم اثبططات صطحة الفطرض السططادس 

 للدراسة وهو :

هنطططاا عالقطططة ارتباطيطططة بطططين نوعيطططة الوسطططائل االتصطططالية المسطططتخدمة فطططى االططططار 

االسطططتراتيجيات االتصطططالية الدارة الصطططراعات التنظيميطططة بالجامعطططات محطططل الدراسطططة 

تنظيمطى العضطاء هيئطة التطدريس واعضطاء الهيئطة المعاونطة ومستوى نم  االلتطزام ال

 بها  

  :( تقييم  الجهود االتصالية المبذولة الدارة الصراعات التنظيمية النا ئة 7)

 (يوضح تقييم المبحوثين للجهود االتصالية المبذولة من قبل46جدول رقم )

 ة النا ئة بها الجامعات الحكومية محل الدراسة  فى ادارة الصراعات  التنظيمي 
 الدرجة     

 التقييم
7 6 5 4 3 2 1 

الوزن 

 النسبي
 الترتي 

 كلية/ 

 جوهرية

 20 79 88 9 4 - - ا
35,6 1 

% - - 2% 4 5% 44% 39 5% 10% 

جزئية/ 

  املة

 24 106 58 9 2 1 - ا
33 2 

% - 0 5% 1% 4 5% 29% 53% 12% 

غير 

ناجحة/ 

 ناجحة

 42 97 48 12 1 - - ا

30,9 3 
% - - 0 5% 6% 24% 48 5% 21% 

متأخرة/ 

 فورية

 45 91 56 6 1 1 - ا
30,7 4 

% - 0 5% 0 5% 3% 28% 45 5% 22 5% 

بويئة/ 

 سريعة

 63 82 47 6 - 1 1 ا
28,9 5 

% 0 5% 0 5% - 3% 23 5% 41% 31 5% 
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 بل(يوضح تقييم المبحوثين للجهود االتصالية المبذولة من ق47جدول رقم )

 الجامعات الخاصة محل الدراسة  فى ادارة الصراعات  التنظيمية النا ئة بها
 الدرجة     

 التقييم 
7 6 5 4 3 2 1 

الوزن 

 النسبي
 الترتي 

 كلية/ 

 جوهرية

 - 2 1 3 17 121 56 ا
87,3 1 

% 28% 60 5% 8 5% 1 5% 0 5% 1% - 

جزئية/ 

  املة

 1 1 - 5 27 121 45 ا
85,6 2 

% 22 5% 60 5% 13 5% 2 5% - 0 5% 0 5% 

غير 

ناجحة/ 

 ناجحة

 1 1 1 10 52 88 47 ا

83,1 3 
% 23 5% 44% 26% 5% 0 5% 0 5% 0 5% 

متأخرة/ 

 فورية

 1 4 3 12 64 80 36 ا
79,9 5 

% 18% 40% 32% 6% 1 5% 2% 0 5% 

بويئة/ 

 سريعة

 2 3 4 11 70 56 54 ا
80,6 4 

% 27% 28% 35% 5 5% 2% 1 5% 1% 

 تقييمعينة الدراسة فى بمعنوية الفروق بين المبحوثين  (يوضح48جدول رقم ) 

 الجهود االتصالية

 المبذولة من قبل الجامعات محل الدراسة فى ادارة الصراعات التنظيمية النا ئة بها  

 المتوس  العدد المجموعة المتغيرات
االنحراف 

 المعياري

 مم رات إحصائية

 إحصائي

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الجامعة
 =T 906 2 14 11 200 حكومية

-57 070 
398 0 000 

 387 3 15 29 200 خاصة

 التخصص
 =T 397 10 26 20 200 نظرية

0 230 
398 0 818 

 648 8 04 20 200 عملية

 النوع
 =T 611 9 87 19 200 ذكر

-0 575 
398 0 565 

 508 9 42 20 200 أنثى

الحالة 

 االجتماعية

 =T 575 9 63 19 200 متزوج

-1 089 
398 0 277 

 523 9 67 20 200 غير متزوج

الدرجة 

 العلمية

عضو هيئة 

 معاونة
200 20 11 9 666 

T= 

-0 073 
398 0 942 

عضو هيئة 

 تدريس
200 20 18 9 460 

نم  االلتزام 

 المعياري

 =T 065 4 49 11 198 التزام منخفض

-40 659 
398 0 000 

 352 4 62 28 202 التزام متوس 

نم  االلتزام 

 المستمر

 665 2 15 11 151 التزام منخفض
F= 

506 529 

2 

397 
 377 9 48 18 85 التزام متوس  000 0

 321 3 29 29 164 التزام مرتفع

نم  االلتزام 

 التأثيري

 805 3 11,06 193 التزام منخفض
F= 

1093 29 

2 

397 
 513 6 36 28 45 التزام متوس  000 0

 697 2 69 28 162 التزام مرتفع

 توه  ويا ات الجدول الساو  ما يلى :
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كماك فىوق ذات داللرة احصرا ية وري  ت ييمرات المبحروري  للجارود االتصرالية المبذولرة -

عررا لررمم  ملكيتاررا تبالدارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة فررى الجامعررات محررا الدراسررة 

حيرر  كا ررت ت ييمررات  000 0، ومسررتو  داللررة T=- 57 070وكررو مررا توهررحت قيمررة 

غالبيرة المبحروري  فرى الجامعرات الخاصرة ايجاويرة للجارود االتصرالية المبذولرة مر  قبرا 

كرذص الجامعرات فرى ادارة الصرىاعات التمييميرة المانرئة وارا حير  اوهر  البراحاو  ا  

،وفوريرة %44لك كمرا و اةحرة ومسربة  %5 60ة  ومسربة كذص الجارود ةوكىيرة ونرامل

.فى حي  كا ت ت ييمات غالبيرة 85. ا يى ةدول رقا%28،وسىيعة ومسبة %40ومسبة 

المبحرروري  فررى الجامعررات الحكوميررة  سررلبية للجاررود االتصررالية المبذولررة مرر  قبررا كررذص 

او  ا  كرذص الجامعرات فرى ادارة الصرىاعات التمييميرة المانرئة وارا حير  اوهر  البراح

ومسرررربة  متررررأخىة،و%5 48 اةحررررة ومسرررربة غيررررى و، %53ومسرررربة   ةز يررررةالجاررررود 

 .84ا يى ةدول رقا %41،ووطيئة %44ومسبة  نكلية،و5% 45

ال توةرررد فرررىوق ذات داللرررة احصرررا ية وررري  ت ييمرررات المبحررروري  للجارررود االتصرررالية  -

تبعرررا لدراسرررة المبذولرررة الدارة الصرررىاعات التمييميرررة المانرررئة فرررى الجامعرررات محرررا ا

، T=0.230لتخصصرراا  يعملررو  وكليررات  يىيررة لعمليررة ح وكررو مررا توهررحت قيمررة 

 .818 0ومستو  داللة 

ال توةرررد فرررىوق ذات داللرررة احصرررا ية وررري  ت ييمرررات المبحررروري  للجارررود االتصرررالية  -

تبعرا لمروعاا المبذولة الدارة الصىاعات التمييمية المانئة فى الجامعات محرا الدراسرة 

 .565 0، ومستو  داللة T=-0.575 اث ح وكو ما توهحت قيمة  ذكور لا

ال توةرررد فرررىوق ذات داللرررة احصرررا ية وررري  ت ييمرررات المبحررروري  للجارررود االتصرررالية  -

تبعرا لحرالتاا المبذولة الدارة الصىاعات التمييمية المانئة فى الجامعات محرا الدراسرة 

، ومسرتو  T=-1.089مرة االةتماعية  متزوةي  لغيى متزوةي  ح وكو ما توهرحت قي

 .277 0داللة 

ال توةرررد فرررىوق ذات داللرررة احصرررا ية وررري  ت ييمرررات المبحررروري  للجارررود االتصرررالية  -

تبعا لردرةتاا  المبذولة الدارة الصىاعات التمييمية المانئة فى الجامعات محا الدراسة

 -= Tالعلميررة  اعاررام كيئررة ترردري  ،اعاررام كيئررة معاو ررة ح وكررو مررا توهررحت قيمررة 

 .942 0، ومستو  داللة 0.073

كماك فىوق ذات داللة احصا ية وري  ت ييمرات المبحروري  للجارود االتصرالية المبذولرة  -

الدارة الصىاعات التمييميرة المانرئة فرى الجامعرات محرا الدراسرة  ومسرتو  الترزاماا 

حير  يرمخ ت 000 0، ومسرتو  داللرة T =-40.659وكو ما توهحت قيمرة المعيار  

تررزا  المعيررار  للمبحرروري  الررذي  ت رريماا سررلبى للجاررود االتصررالية المبذولررة مسرتو  االل

الدارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة فررى الجامعررات محررا الدراسررة ،فررى حرري  يكررو  

مستو  االلترزا  المعيرار  متوسر  للمبحروري  الرذي  ت ريماا ايجراوى للجارود االتصرالية 

 ئة فى الجامعات محا الدراسة.المبذولة الدارة الصىاعات التمييمية المان
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والختبرررار مصررردر ال رررىوق وررري  المبحررروري  وحسرررب كرررا مررر   مررر  االلترررزا  المسرررتمى 

، وقررد ةررامت LSDوالتررأريى  فررى ت ررديى الجاررود االتصررالية تررا لةررىام اختبررار وعرردي 

  تيجتت على المحو التالي:

 المجموعة المتغير
المجموعة 

 المقارنة

الفرق بين 

 المتوسوين

الخوأ 

 ياريالمع

مستوى 

 المعنوية

 نم  االلتزام المستمر
 التزام منخفض

 000  689  *330 7- التزام متوس 

 000  573  *134 18- التزام مرتفع

 000  679  *804 10- التزام مرتفع التزام متوس 

 نم  االلتزام التأثيري
 التزام منخفض

 596  632  336 0 التزام متوس 

 000  400  *634 17 التزام مرتفع

 000  621  *299 17 التزام مرتفع التزام متوس 

 05 0* دال عند مستوي معنوية 

كماك فىوق ذات داللة احصا ية وري  ت ييمرات المبحروري  للجارود االتصرالية المبذولرة  -

الدارة الصىاعات التمييميرة المانرئة فرى الجامعرات محرا الدراسرة  ومسرتو  الترزاماا 

حير  يرمخ ت 000 0، ومسرتو  داللرة F =506 529هرحت قيمرة وكو ما توالمستمى 

مسررتو  االلتررزا  المسررتمى للمبحرروري  الررذي  ت رريماا سررلبى للجاررود االتصررالية المبذولررة 

الدارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة فررى الجامعررات محررا الدراسررة ،فررى حرري  يىت ررع 

د االتصرالية المبذولررة مسرتو  االلترزا  المسرتمى للمبحروري  الرذي  ت ريماا ايجراوى للجارو

 الدارة الصىاعات التمييمية المانئة فى الجامعات محا الدراسة.

كماك فىوق ذات داللة احصا ية وري  ت ييمرات المبحروري  للجارود االتصرالية المبذولرة  -

الدارة الصىاعات التمييميرة المانرئة فرى الجامعرات محرا الدراسرة  ومسرتو  الترزاماا 

حير  يرمخ ت 000 0، ومسرتو  داللرة F =1093 29مرة وكو ما توهرحت قيالمستمى 

مسررتو  االلتررزا  التررأريى  للمبحرروري  الررذي  ت رريماا سررلبى للجاررود االتصررالية المبذولررة 

الدارة الصررىاعات التمييميررة المانررئة فررى الجامعررات محررا الدراسررة ،فررى حرري  يىت ررع 

تصرالية المبذولرة مسرتو  االلترزا  الترأريى  للمبحروري  الرذي  ت ريماا ايجراوى للجارود اال

 الدارة الصىاعات التمييمية المانئة فى الجامعات محا الدراسة.

 السططابعمططن خططالل العططرض السططابج لنتططائج الدراسططة يكططون تططم اثبططات صططحة الفططرض 

 للدراسة وهو :

هناا عالقة ارتباطية بين تقييم المبحوثين العام للجهود االتصالية المبذولطة مطن قبطل 

فى ادارة الصراعات التنظيميطة النا طئة بهطا  ومسطتوى نمط   الجامعات محل الدراسة

 التزامهم التنظيمى  

رابعططا: مقترحططات المبحططوثين بعينططة الدراسططة لتعزيططز مسططتوى االلتططزام التنظيمططى لهططم 

 والحد من نشأة الصراعات التنظيمية وتفعيل دور االتصاالت الداخلية فى ذل  :

 لم تىحات م  اوى كا :قد  المبحورو  وعيمة الدراسة عددا م  ا
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تخصرريص وررىامج اتصررالية تاررد  لىفررع معرردل التررزا  اعاررام كيئررة الترردري  ومسرربة  -

 ح.5% 36 

اسرررتخدا  اسرررلوب علمرررى فرررى تحليرررا الصرررىاعات التمييميرررة واسرررباواا وا ىافارررا  -

 ح.%4 31ومستوياتاا ومسبة  

 ح%27  يادة معدل الت اعا وي  ادارة الكلية واعاام كيئة التدري  ومسبة  -

تمويرررع االسررراليب المسرررتخدمة فرررى الىصررررد المبكرررى للصرررىاعات التمييميرررة ومسرررربة  -

 ح.8% 23 

االست ادة م  الصىاعات ذات التأريىات االيجاوية والتى غالبا مرا تكرو  حرول اكردا   -

 ح.%8 22الكلية وسياساتاا ومسبة  

 ح.%5 11معالجة مشك ت اعاام كيئة التدري  اول واول ومسبة   -

خالل نتائج الدراسطة الميدانيطة التطى اجرتهطا الباحثطة والمقطابالت التطى تمطت مطع ومن 

اعضاء هيئة التدريس واعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات محل الدراسة وما قطدموه 

 :من مقترحات يمكن تقديم التوصيات التالية 

ارام الايئرة على لالدارة الجامعية االكتما  والبيئة العامرة العارام كيئرة التردري  واع-

المعاو ة وخل  رو  المودة واال سجا  فيما ويماا وةعلاا كال ىي  الواحرد تجمبرا لوقرو  

 الصىاعات التمييمية في الجامعات . 

هىورة فاا ودراسة ظراكىة الصرىا  التمييمري الرذي يمشرأ داخرا الجامعرات والعمرا -

 ية لأل ىا  . على السيطىة وال اام علياا ولدارتاا وشكا يح   المتا ج االيجاو

يجررب دراسررة وتجمررب ا سررباب الى يسررية الماديررة للررى  شررا الصررىا  التمييمرري ماررا -

غمررود ا دوار، والتغيررى الم رراة  لررزدارات فرري فتررىات قصرريىة ،ووةررود اكاررى مرر  

 تمييا ادار  يحتكا لليت العاملي  و،عواما ويئة العما. 

المعاو ة والت ليرا مر  نرأ  عد  تجاكا نكاوي اعاام كيئة التدري  واعاام الايئة -

الصىاعات والسخىية مماا وا يجرب التردخا السرىيع لحلارا حترى ال تت راقا الصرىاعات 

 وتتطور وتتع د  وعيتاا وتزداد حدتاا . 

هىورة االكتما  اإلةىامات الىسمية التي توةت السلوك التمييمري وتوهر  التسلسرا -

ة المعاو رة مزيردا مر  السرلطات ال يادي مع مرم  اعارام كيئرة التردري  واعارام الايئر

 لل يا  والماا  الموكلة لليت. 

هىورة تحديد ا دوار والص حيات ودقة والتأكيد على وهو  ا كدا  والعدالة فري -

تو يررع المرروارد ورري  اإلدارات وا قسررا  العلميررة تبعررا  سرر  علميررة ومشرراركة اعاررام 

 ارات ومماقشة ا مور الاامة. كيئة التدري  واعاام الايئة المعاو ة في اتخاذ ال ى
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يجب على االدارة الجامعية توفيى  قموات االتصاالت رسمية ويماا ووي  اعارام كيئرة -

التدري  واعاام الايئة المعاو ة تتسا والصىاحة الوهو  للبح  الدقي  عر  الح را   

 والتأكد م  المواق  واررام للوصول للى افاا الحلول للمشك ت .

على رفع مسرتو  الىهرا الروظي ي العارام كيئرة التردري  واعارام هىورة العما -

الايئة المعاو ة واستحداث ارليات واإلةرىامات التري تزيرد مر  دوافعارا للعمرا كرا م  

الرروظي ي والمشرراركة فرري اتخرراذ ال ررىارات وتحمررا مسرراولية عملاررا وتطررويى خبررىاتاا 

ارام الايئرة المعاو رة ومااراتاا. وهرىورة  يرادة رواترب اعارام كيئرة التردري  واع

 في الجامعات .
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