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  الملخص
 اذإن ظاهرة الصراع هي إحدى السلوكیات التي تواجه اإلداریین في المنظمات الریاضیة   

  :یهدف البحث إلى
ى أسالیب معالجة الصراع التنظیمي من المالكات اإلداریة في األندیة الریاضیة في لتعرف علا -

  .محافظة اربیل
 مقارنـــة أســـالیب معالجـــة الـــصراع التنظیمـــي بـــین المالكـــات اإلداریـــة فـــي األندیـــة الریاضـــیة فـــي -

  .محافظة اربیل
لمالكات اإلداریة في في معالجة الصراع التنظیمي بین ا التعرف على أكثر األسالیب استخداماً  -

  .األندیة الریاضیة في محافظة اربیل
ضم البحث عـدة مجـاالت ومنهـا المجـال البـشري والـذي دار حـول إداریـي بعـض األندیـة و 

الریاضــیة فــي محافظــة اربیــل وشــمل البــاب الثــاني عــدة مفــاهیم منهــا الــصراع ومــستویاته ومراحلــه 
حــث المـــنهج الوصــفي واعتمـــد الباحــث اســـتمارة وأســالیب معالجتــه وفـــي البــاب الثالـــث اســتخدم البا

االســتبیان للوصــول إلــى أهــداف البحــث كمــا اســتخدم الباحــث بعــض المعالجــات اإلحــصائیة ومنهــا 
تحلیـل التبــاین واختبـار اقــل فــرق معنـوي وظهــرت عــدة نتـائج وأوصــى الباحــث عـدة توصــیات منهــا 

اري أكثــر اســتدراكا للــصراعات الحاصــلة االهتمــام بالــدورات النفــسیة والتربویــة واإلداریــة لجعــل اإلد
 . بین العبي األندیة الریاضة والقضاء علیها دون تفاقمها
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ABSTRACT 
 

Comparative Study of Means dealing with the 
treatment of A comparative  Conflicts of Some of Erbil 

clubs  Administratiers 
 

Ozer Sahdi Ismahil 
Lecturer/ College of Sports Education University of Salahaldeen 

Conflict is one of the behaviors facing the administrations in 
athletic organizations. The study aims at:  

- Identifying means dealing with organizational conflict by the 
athletic teams administrations in Erbil.  

- Comparing means of dealing with organization conflict among the 
athletic teams administrations in Erbil.        

- Identifying the most familiar means in dealing with organizational 
conflict among athletic teams administrations in Erbil.  
The study contains many fields including the human field dealing 

with some athletic teams administrations in Erbil. Section two contains 
some of the concepts including conflict, its levels and phases and means 
of dealing with conflict. In section three, the researcher used the 
descriptive approach and used questionnaire form to reach the study 
aims. The researcher some of the statistical means including variance 
analysis and the least significant difference. Many results were derived 
and the researcher made some recommendations to pay more attention 
for psychological, educational and administrative courses to make the 
manager more conceiving of the conflicts among players.        

  : المقدمة وأهمیة البحث١-١
ــــالمجتمع وفعالیــــة برامجــــه إن تقــــدم األمــــم یرتكــــز إلــــى حــــد كبیــــر علــــى مــــدى االهتمــــ     ام ب

واهتماماتــه التــي یــضعها مــن اجــل تحقیــق االســتفادة القــصوى مــن إمكانیاتــه البــشریة، وتعــد التربیــة 
أساس صالح المجتمعـات البـشریة وفالحهـا، فالتربیـة قـوة هائلـة تـستطیع أن تزكـي النفـوس وتنقیهـا 

اد وصــقل مــواهبهم وتنمیــة عقــولهم وترشــدها إلــى عبــادة الخــالق، فهــي مــنهج الحیــاة فــي تنمیــة األفــر 
وأفكــــارهم وتــــدریب أجــــسامهم وتقویتهــــا یــــشكل اإلنــــسان العنــــصر األســــاس للمنظمــــات االجتماعیــــة 
المتنوعـــة التـــي یجـــد فـــي انتمائـــه إلیهـــا وتواجـــده فیهـــا ضـــرورة إنـــسانیة منبثقـــة مـــن طبیعـــة ســـلوكه 

ي یتــسنى لــه الوصــول االجتمــاعي الــسوي المبنــي علــى أســاس دیمومــة وجــود الفــرد فــي الجماعــة كــ
إلـى بعــض أهدافــه التــي یعجـز عــن تحقیقهــا بمفــرده ویـتمكن مــن ذلــك فــي ظـل تعاونــه وتفاعلــه مــع 

  .باقي أفراد هذه المنظمات
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 والمجتمع الفردتأثیرًا إیجابیًا في الریاضیة لها ویعتقد الباحث أن أكثر هذه المنظمات     
م مجــــاالت االســــتثمار الحقیقــــي للثــــروة یمثــــل المجــــال الریاضــــي أهــــ"هــــي المنظمــــات الریاضــــیة إذ 

البــشریة إذ یتمیــز عــن ســائر المجــاالت األخــرى انــه مجــال للتفاعــل والممارســة والــذي یــدور حــول 
تعــدیل ســلوك األفــراد لالتجــاه المرغــوب وخلــق المــواطن الــصالح عــن طریــق تهیئــة المنــاخ المالئــم 

  ).٢٥، ١٩٩٧مطر، حسام الدین و " (للعمل وتكوین اتجاهات إیجابیة لدى األفراد
مــن هنــا یتجلــى الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه إدارة األندیــة الریاضــیة بحكــم مــسؤولیاتها إذ تقــع علــى 
كاهل المالك اإلداري مسؤولیة إدارة هذه الصراعات ومعالجتها في مراحلها المبكـرة والحیلولـة دون 

ئیـة أو تخریبیـة تـستنزف تفاقمها وتحویلها من صراعات هدامة عن طریـق ممارسـات أنانیـة أو عدا
 عــن طریـــق التعــاون والتكامــل والتكـــاتف ةالطاقــات والجهــود والوقـــت واألمــوال إلــى صـــراعات بنــاء

والتنـــافس الـــشریف لتـــؤدي نتـــائج إیجابیـــة علـــى طریـــق تعزیـــز الـــسلوك اإلیجـــابي وتالفـــي الـــسلبیات 
ضــي أكثــر قــدرة علــى الــسلوكیة قبــل وقوعهــا أو معالجتهــا قبــل اســتفحالها لكــي یكــون التنظــیم الریا

االســتمرار واإلبـــداع، أن هـــذه المــسؤولیة الخطیـــرة أعطـــت لبحثنــا أهمیتـــه التـــي تــسعى إلـــى تـــشكیل 
قاعدة انطالق تعمیقا إلدراك إداریي األندیة في أسـالیب معالجـة الـصراع التنظیمـي الریاضـي بغیـة 

ـــیهم ومـــا تفرضـــه عمل ـــة إل ـــبعض األعبـــاء والمهـــام الموكل یـــات التطـــویر مـــساعدتهم فـــي النهـــوض ب
ـــوب فـــي معالجـــة هـــذه الـــصراعات ـــى اســـتخدامهم الموقـــف المطل ـــد عل  التنظیمـــي مـــن خـــالل التأكی

  .)٣، ٢٠٠٥الحیالي، (
  : مشكلة البحث٢-١

تعد ظاهرة الصراع أحدى السلوكیات التي تواجه اإلداریین في المنظمات الریاضـیة والتـي   
إلداریــــة الریاضــــیة قــــد خلــــت مــــن هــــذه یمكــــن اعتمــــاد ســــبل جدیــــدة إلدارتهــــا،  إال أن المــــصادر ا

المعالجــات فــضًال عــن قلــة تطرقهــا لظــاهرة الــصراع التنظیمــي الریاضــي ویــرى الباحــث أن تجنــب 
ـــــى الواقـــــع الریاضـــــي  ـــــر فعالـــــة دون الرجـــــوع إل ـــــه، أو إدارتـــــه بطریقـــــة غی مواجهـــــة الـــــصراع وٕادارت

 وضــعیات العمــل فــي وخــصوصیاته النابعــة مــن حاجــات الجماعــات واألفــراد المتباینــة ومــا تفرضــه
التنظیم الریاضي مـن مـستجدات  یـسمح بالـصراعات الـسلبیة بالتفـاقم لتـصبح أزمـة مستعـصیة مـن 

  :هنا جاءت مشكلة البحث التي تتركز في السؤال األتي
مـــا هـــي أســــالیب معالجـــة الــــصراع التنظیمـــي الــــشائعة لـــدى المــــالك اإلداري فـــي األندیــــة     

  الریاضیة في محافظة اربیل؟
  : داف البحث أه٣-١
  :یهدف البحث إلى    

لتعـــرف علــــى أســــالیب معالجــــة الـــصراع التنظیمــــي مــــن إداریــــي بعـــض األندیــــة الریاضــــیة فــــي ا -
  .محافظة اربیل
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 مقارنــة أســـالیب معالجـــة الــصراع التنظیمـــي بـــین إداریــي بعـــض األندیـــة الریاضــیة فـــي محافظـــة -
  .اربیل

بین إداریـي بعـض األندیـة  الصراع التنظیميفي معالجة عرف على أكثر األسالیب استخدامًا الت -
  .الریاضیة في محافظة اربیل

  :  مجاالت البحث٤-١
  . ویضم إداریي بعض األندیة الریاضیة في محافظة اربیل: المجال البشري١- ٤- ١
  .مقرات بعض األندیة الریاضیة في محافظة اربیل:  المجال المكاني٢- ٤- ١
  ١٢/٣/٢٠٠٧لغایة و  ١٢/٢/٢٠٠٧ من ابتداً :  المجال ألزماني٣- ٤- ١
  :  مصطلحات البحث٥-١
  :  الصراع التنظیمي-
 رف اآلخر یؤثر أو سوف یؤثر سلباً انه عملیة تبدأ حینما یدرك احد األطراف أن الط    

  ).٢٦١ ،٢٠٠٣العطیة، (على شیئا ما یهتم به الطرف األول
  : أسالیب معالجة الصراع التنظیمي-
ـــة یقـــصد بهـــا الباحـــث مجموعـــة األســـ     ـــدابیر التـــي تعتمـــدها المالكـــات اإلداری الیب والت

والفنیــة فـــي المنظمـــات الریاضــیة للتعامـــل مـــع الــصراع التنظیمـــي ومعالجتـــه، ومــن هـــذه األســـالیب 
  ).التجنب،   المساومة، اإلجبار، المواجهة، التهدئة(
  : اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
  : اإلطار النظري١ -٢
  : الصراع التنظیمي١- ١- ٢
هو وضع تنافسي تكون فیه أطراف الصراع مدركًة للتعارض في إمكانیة الحصول على   - 

المراكز المستقبلیة ویرغب كل طرف في الحصول على المركز الذي یتعارض مع رغبة 
  ) .٣٦٣، ٢٠٠٤ العمیان، (الطرف اآلخر

ة أخرى عن هو عملیة بذل جهود مقصودة من قبل الفرد أو الجماعة إلعاقة فرد أو جماع  - 
   ).Rao،1997 .236( بلوغ أهدافهم أو تحقیق مصالحهم 

  : مستویات الصراع التنظیمي٢- ١- ٢
قــد یحــدث الــصراع فــي المنظمــات علــى مــستوى الفــرد أو بــین األفــراد أو بــین الجماعــات 

وقد تم تحدید أربعة أنـواع مختلفـة مـن مـستویات الـصراع یمكـن أن تحـدث داخـل المنظمـة   
  :ة وكما یأتيالریاضیة الواحد

  ).المستوى النفسي للصراع( الصراع داخل الفرد  -١
  ).بین فردین أو أكثر( الصراع بین األفراد -٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٧

  ).بین الفرد ومجموعته( الصراع بین األفراد والجماعات -٣
، )٢٤٣-٢٣١، ١٩٩٧حـــریم، )(الجماعــات داخــل المنظمــة الواحــدة ( الــصراع بــین الجماعــة -٤

  ). ٢٧٥، ٢٦٧، ٢٠٠٤العمیان، (
والـذي یهمنــا مـن هــذه الــصراعات هـو الــصراع القـائم بــین األفــراد وهـذا یــشتمل علـى أفــراد المنظمــة   

، وهـو الـذي یحـصل بـین )٣٠٣، ١٩٩٨الطویل، (وجماعتها أو ما یطلق علیه الصراع التنظیمي 
مــن  وقــد یكــون هــذا الــصراع فعلیــًا أو حــسیًا أو مزیجــًا شخــصین أو أكثــر عنــد تفاعلهمــا اجتماعیــاً 

  ).٥١٧، ٢٠٠٠داغر وصالح، (كلیهما 
   : مراحل الصراع التنظیمي٣-١-٢
 بوصـفه عملیـة متحركـة إلیـه من خالل النظـر یمكن أن یفهم الصراع بشكل أكثر وضوحاً     
تمــر عبــر سلــسلة متعاقبــة مــن المراحــل أو األحــداث التــي تتولــد باســتمرار، وقــد قــسمها ) دینامیكیــة(

  :  وكآالتيبعض الُكتّاْب إلى خمس مراحل
 تتــضمن هــذه المرحلــة الــشروط أو الظــروف الموضــوعیة لحــدوث : مرحلــة الــصراع الــضمني-١

والتــي تــسهم فــي خلــق الــصراع غیــر المعلــن الــذي یتمثــل بعــدم ) أي أســباب الــصراع(الــصراع
  .الرضا عن الوضع الراهن

ــصراع المــدرك أو المالحــظ-٢ ــة ال لــصراع بــین  فــي هــذه المرحلــة یــتم إدراك أو مالحظــة ا: مرحل
 فیــــه األفــــراد إذا أدرك أحــــد طرفــــي الــــصراع أو كالهمــــا أن مــــسببات الــــصراع قــــد تــــؤثر ســــلباً 

  .وضرورة االستجابة لها بشكل ما
 تمثــل هــذه المرحلــة تــداخًال واضــحًا مــع المرحلــة الــسابقة ویــصعب : مرحلــة الــشعور بالــصراع-٣

 علـى الـصراع ومولـدة مـن اآلثـار  الفصل بینهما مولدة أشكاًال مـن القلـق الفـردي المـشجعغالباً 
اإلدراكیــة التــي تحــول اإلدراك لــدى أحــد طرفــي الــصراع أو كلیهمــا إلــى حالــة ذاتیــة محــسوسة 

  .یشعر فیها بالقلق والتوتر
 یمـارس الفـرد فـي هـذه الحالـة أسـلوبًا علنیـًا فـي الـرد بـشكل مـن أشـكال : مرحلة الصراع العلني-٤

مــن خــالل الــسلوك العلنــي الــذي یمارســه الفــرد تجــاه التفاعــل مــع موضــوع الــصراع ویبــدو ذلــك 
  .أقرانه بالسبل المختلفة من العداوات والمشاحنات العلنیة

 یحـصل فـي هـذه المرحلـة أمـران أولهمـا أن الموقـف الـذي أدى : مرحلة ما بعد الصراع العلنـي-٥
وثانیهمـا هــو إلـى نـشوء الــصراع یعـد أساســیًا وال یمكـن حلـه وهــذا غالبـًا مــا یـؤدي إلـى التفكــك، 

األكثـــر احتمـــاًال إّذ یـــصار إلـــى اعتمـــاد الـــسبل الكفیلـــة بمعالجـــة الـــصراع وتخفیـــف حدتـــه بـــین 
الطویــــل، (،)١٩٨، ١٩٩٧القریــــوتي، (،)٢٤٧-٢٤٦، ١٩٩٧حــــریم، (األطــــراف المتــــصارعة 

داغــــــــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــــــــالح، )(٣٠٠، ٢٠٠٠الــــــــــــــــــــــــــشماع وحمــــــــــــــــــــــــــود، ()٣٠٣-٣٠٢، ١٩٩٨
  ).٣٧٧-٣٧٦، ٢٠٠٤العمیان، )(٢٠٠٠،٥١٤
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 ١٠٨

  : أسالیب معالجة الصراع التنظیمي٤- ١- ٢
دي أمام الصراعات القائمة في التنظیم الن تستطیع إدارة المنظمات أن تقف مكتوفة األی  

فالبد من تدخلها لحل هذه الصراعات من خالل بعض األسالیب التي اتفقت معظم أدبیات 
)  ر، المواجهة، التهدئةالتجنب، المساومة، اإلجبا(السلوك التنظیمي واإلداري على وجودها وهي 

  :وفیما یأتي شرح مبسط لكل منها
 هـو میـل الفـرد أو المـدیر إلـى االنـسحاب مـن مواقـف الـصراع أو الوقـوف علـى الحیـاد : التجنب-

  في األقل 
 یعكس هذا األسلوب میـل بعـض األفـراد إلـى التـضحیة بـبعض مـصالحهم فـي سـبیل : المساومة-

  ه أسلوب التسویة أو الحل الوسط التوصل إلى حالة اتفاق، ویطلق علی
 ینطوي هذا النمط على المیل نحو استخدام القوة والسلطة للهیمنة والسیطرة على الفـرد : اإلجبار-

  لدفعه إلى موافقة الرأي  
 هـــو األســـلوب الـــذي یتمحـــور حـــول وجـــود رغبـــة صـــادقة فـــي البحـــث عـــن مـــسببات : المواجهـــة-

  اآلخرین، والبحث عن المنافع المتبادلة الصراع ومقاسمة المعلومات المتاحة مع 
 وهــو األســلوب الــذي مــن خاللــه یمیــل المــسؤول إلــى تلطیــف حالــة الــصراع بتقلیــل أو : التهدئــة-

ضغط الفوارق واالختالفات بین األطراف المتصارعة، وهم في الوقت نفـسه یبـرزون المـصالح 
  ).١٣-١٢، ٢٠٠٥الحیالي، (المشتركة بین تلك األطراف 

   :ألندیة الریاضیة ا٥-١-٢
 دولة من دول العالم، هي العمود الفقري الذي یقوم علیه التكوین الریاضي األهلي في أیة    

وهي مؤسسات ترویحیة تهدف إلى المساهمة بدور فاعل في التنمیة الریاضیة ألفراد المجتمـع فـي 
عمیقــــة ، وهــــي بــــذلك تــــؤدي رســــالة )٣٧٦، ٢٠٠١ذنــــون، (إطــــار احتیاجــــات أعــــضائه ورغبــــاتهم 

تتلخص بأنها مدرسة لها برامجها ونظمها یشترك فیها اشتراكًا فعلیًا مع بقیة أجهـزة الدولـة التربویـة 
في غایة تعلیم الطفل ورعایة الشباب،فاألندیة الریاضیة الفاعلة هي األداة العملیـة لتطبیـق الفلـسفة 

ول ونظریـــات تربویـــة الریاضـــیة الحدیثـــة المبنیـــة علـــى مبـــادئ اجتماعیـــة حقیقیـــة وعلـــى وفـــق وأصـــ
  ).٤١٤، ٢٠٠١بدوي، (ونفسیة 

 لكل ناٍد هیئة عامة وهي أعلى هیئـة فیـه وتتـألف :  الهیئة العامة-: یتكون النادي الریاضي من
  .من األعضاء العاملین الذین سددوا بدالت االشتراك ووفوا بالتزاماتهم على وفق أحكام القانون

 التنفیذیـــة للنـــادي وتنتخبهـــا الهیئـــة العامـــة مـــرة كـــل أربـــع  وهـــي بمثابـــة الهیئـــة:  الهیئـــة اإلداریـــة-
ســـنوات ویكـــون عـــدد أعـــضائها ال یقـــل عـــن خمـــسة أعـــضاء وال یزیـــد عـــن عـــشرة أعـــضاء،وثالثة 
أعضاء احتیاط وتكون مسؤولة عن األمور المالیة واإلداریة والتنظیمیة والفنیة، ویشترط في عضو 

علـى شـهادة الدراسـة اإلعدادیـة أو مـا یعادلهـا ومـضت الهیئة اإلداریـة أن یكـون حاصـًال فـي األقـل 
  ).١٦-١٥، ٢٠٠٥الحیالي، (على عضویته في النادي سنة واحدة في األقل

  : الدراسات السابقة٢-٢
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 ١٠٩

  ): ٢٠٠٥(  دراسة الحیالي ١-٢
ـــي المنظمـــات "     ـــدریبي ف ـــن المـــالك اإلداري والت ـــي م أســـالیب معالجـــة الـــصراع التنظیم

   "الریاضیة العراقیة
 شـملت هـذه الدراســة علـى بنـاء مقیــاس معالجـة الــصراع التنظیمـي فـي العــراق والـذي تــم ذا    

اســتخدامه فــي هــذا البحــث أمــا بخــصوص العینــة فقــد اخــذ الباحــث األندیــة الریاضــیة واالتحــادات 
  :االتیةالریاضیة الفرعیة ومراكز الشباب العراقیة وقد توصل الباحث إلى أهم االستنتاجات 

األندیــة الریاضــیة واالتحـادات الریاضــیة الفرعیــة علــى أقـرانهم فــي مراكــز الــشباب  تفـوق مالكــات -
  .في معالجة الصراع التنظیمي

 من قبل إداریي المنظمات الریاضیة ومدربیها في  أسلوب المواجهة أكثر األسالیب استخداماً 
   عند معالجة الصراع التنظیمي من العراقالمنطقة الشمالیة

  : إجراءات البحث-٣
  :  منهج البحث١-٣

  : مته وطبیعة البحثئ المسح لمالباسلوباستخدم الباحث المنهج الوصفي   
  :  عینة البحث ٢-٣
تم استخدام عینة متكونة من إداریي بعض األندیة الریاضیة في محافظة اربیل والمتكونة     

) ٥٠(لبحث استمارة لعدم اكتمال اإلجابة وبهذا أصبحت عینة ا) ٢٧(إداریًا أهملت ) ٧٧(من 
  .إداریاً 

  یوضح عدد أفراد العینة وأندیتم) ١(الجدول
  

  :  أداة البحث٣-٣
لغرض الوصول إلى أهداف البحث تم استخدام مقیاس أسالیب معالجة الصراع التنظیمي     

یوضــح ذلــك ) ١( رقــم الــذي صــممه وطبقــه علــى البیئــة العراقیــة والمنطقــة الــشمالیة خاصــة الملحــق
  ).٩٥-٩٤، ٢٠٠٥الحیالي،(
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 ١١٠

  : وصف المقیاس بصورته النهائیة٤-٣
موزعة ) ١(رقم  فقرة كما موضحة في الملحق )٥٠(تكونت الصیغة النهائیة للمقیاس من     

فقرة لمجال اإلجبـار بینمـا ضـم ) ١٣(فقرات لمجال التجنب و) ١٠( مجاالت وبواقع )ةخمس(على 
) ٩(فقــرات وأخیــرًا ضــم مجــال المواجهــة ) ٧(فقــرة كمــا ضــم مجــال المــساومة ) ١١(مجــال التهدئــة 

ار مــن متعــدد إذ یقــدم للمجیــب فقــرات  الفقــرات شــبیهة بأســلوب االختیــعــنفقــرات وتكــون اإلجابــة 
ویطلــــب منــــه تحدیــــد أجابتــــه باختیــــار بــــدیل واحــــد مــــن خمــــسة بــــدائل لهــــا أوزان مختلفــــة اعتمــــدها 

  ).٢( في الملحق مبینكما ) االختیار من متعدد(الباحث
  : المعالجات اإلحصائیة٥-٣
  . الوسط الحسابي- 
  . االنحراف المعیاري- 
  )٩٠-٨٩، ٢٠٠١، عمر وآخران.  ( النسبة المئویة- 
  ).١٩٩٦التكریتي والعبیدي، . ( تحلیل التباین باتجاه واحد- 
  .  )  L.S.d(اختبار اقل فرق معنوي -
  :مناقشتهاتحلیل  عرض النتائج و -٤
التعـرف علـى فاعلیـة معالجـة الـصراع التنظیمـي مـن (للوصول إلى هدف البحث والذي ینص على  

  ).في محافظة اربیل والمقارنة بینهماالمالكات اإلداریة في األندیة الریاضیة 
لجــأ الباحــث إلــى تحلیــل التبــاین إلیجــاد الفــروق فیمــا بــین عینــات الدراســة مجمــل أســالیب المعالجــة 

  :وقد توصل الباحث إلى نتائج موضحة وحسب الترتیب اآلتي
  ) ٢( رقم الجدول

بین األندیة الریاضیة  تحلیل التباین إلیجاد الفروق في فاعلیة معالجة الصراع التنظیمي یبین
  .في محافظة اربیل

 
S.S.R 

 
D. F 

 
M.S.R 

 
 

 

    

    

    

  

تــــساوي الجدولیــــة ) ف(قیمــــة ) ٤،٤٩( وأمــــام درجــــة حریــــة ٠.٠٥ ≤معنــــوي عنــــد نــــسبة خطــــأ * 
)٢.٦٠٦٠   (  

دولیــة ویــستدل المحــسوبة اكبــر مــن قیمتهــا الج) ف(أن قیمــة ) ٢(رقــم یتبــین مــن الجــدول 
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 ١١١

الباحث مـن ذلـك علـى وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة فـي فاعلیـة معالجـة الـصراع التنظیمـي بـین 
عینات الجدول، وبغیة التعرف على أي مـن العینـات كانـت أفـضل فـي معالجـة الـصراع التنظیمـي 

  . ذلكیبینوالجدول اآلتي .D  (L. S(لجأ الباحث إلى اختبار اقل فرق معنوي
  ) ٣( رقم الجدول

 دالالت الفروق في المتوسطات الحسابیة لفاعلیة معالجة الصراع التنظیمي بین األندیة یبین
  ).L. S.D(الریاضیة في محافظة اربیل باستخدام اقل مدى معنوي 

وق معنویـــة فـــي فاعلیـــة معالجـــة الـــصراع التنظیمـــي وجـــود فـــر ) ٣(رقـــم  مـــن الجـــدول یبـــین
علــى حــساب األندیــة األخــرى وقــد یعــزو ) نــادي آالء ونــادي هنــدرین( لمــصلحة األندیــة الریاضــیة 

  
 

 
 

L. S. D 
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 ١١٢

الباحــث ذلــك إلــى نوعیــة المالكــات اإلداریــة فــي تلــك األندیــة والتــي قــد تكــون أكثــر تخصــصا فــي 
حهم خبـــرة أفـــضل وأكثـــر نتیجـــة العمـــل شـــبه عملهـــا مقارنـــة بـــأقرانهم فـــي األندیـــة األخـــرى وهـــذا یمـــن

المستمر مع فرق أندیتهم، هذا فضال عن أن العمل في األندیة یكون طوعیًا مما یسهم في جعلهم 
أكثر قدرة على تحمل األعباء الموكلة إلیهم وخصوصا حاالت الصراع التنظیمي وكیفیة معالجتها 

لــق أجــواء تعــین علــى رفــع المــستویات للعمــل علــى تقلیــل حــدة هــذه الــصراعات بــین مرؤوســیهم لخ
  .الریاضیة والمحافظة علیها

  )  ٤(رقم الجدول 
العدد والنسبة المئویة ألسالیب معالجة الصراع التنظیمي من قبل المالكات اإلداریة ألندیة یبین 

  محافظة اربیل


 

     

 
 

 

       
       

 

       
       

 

       

       
 

       

       
 

       

       
 

        

 الشائع فـي معالجـة الـصراع أما المرحلة الثانیة یمكن الوصول إلى التعرف على األسلوب    
أن نـــادي هنـــدرین أكثـــر األندیـــة اســـتخداما ألســـلوب ) ٤( رقـــم  مـــن خـــالل الجـــدولتبـــینالتنظیمـــي، 

 أكثــر األندیــة اســتخداما ألســلوب التهدئــة أمــا نــادي أســو كــان ئــاالاإلجبــار أمــا نــادي اربیــل ونــادي 
ـــر األ ـــادي آررات كـــان أكث ـــرا ن ـــة اســـتخداما ألســـلوب أكثـــرهم اســـتخداما ألســـلوب المواجهـــة وأخی ندی

  .التجنب
فـــي أغلبیـــة أندیـــة محافظـــة اربیـــل أســـلوب اإلجبـــار الـــذي ) الـــشائع(علیـــه یعـــد األســـلوب المـــستخدم   
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 ١١٣

مـن المجمـوع ) ٥٤٥(إجابـة بینمـا كـان أسـلوب المواجهـة ثانیـا إْذ حـصل علـى )٥٦٠(حصل علـى 
  ).٢٤١٨(الكلي البالغ 

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
  :استنتج الباحث في حدود بحثه االستنتاجات اآلتیة    
  .ظهور اختالف كبیر في أسالیب معالجة الصراع التنظیمي في أندیة محافظة اربیل  -١
األســــلوب األكثــــر اســــتخداما فــــي معالجــــة الــــصراع التنظیمــــي أســــلوب اإلجبــــار ویلیــــه أســــلوب   -٢

 .المواجه 

  : التوصیات٢-٥
  :همهایوصي الباحث بعدة توصیات أ    

االهتمام بالجانب النفسي واإلداري لالعبین وتعلمهم تحمل المسؤولیة لكي یتسنى لهـم اإلبـداع   -١
 .المتواصل والوصول بالنادي إلى األهداف المرجوة

 فـي أوقـات التـدریب االهتمام بالدورات النفسیة والتربویـة واإلداریـة لجعـل اإلداري أكثـر حـضوراً   -٢
  .ة كیفیة معاملة الالعبین واالهتمام بهموالسباقات لیتسنى له معرف

 إجراء بحوث مشابهة في مقارنة فاعلیة أسـالیب معالجـة الـصراع التنظیمـي فـي أندیـة المنطقـة -٣
  الشمالیة من العراق

  :المصادر العربیة واألجنبیة
  :المصادر العربیة

، دار ١، ط"اضــةموســوعة التنظــیم واإلدارة فــي التربیــة البدنیــة والری: "٢٠٠١بــدوي، عــصام   .١
 .الفكر العربي، القاهرة

التطبیقــات اإلحــصائیة فــي ) "١٩٩٦(التكریتــي، ودیــع یاســین و ألعبیــدي، حــسن محمــد عبــد   .٢
 .، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل"بحوث التربیة الریاضیة

ر زهـران للنـشر ، دا"السلوك التنظیمي سلوك األفراد في المنظمـات):" ١٩٩٧(حریم، حسین   .٣
 .والتوزیع، عمان، األردن

، مركــز "مقدمــة فــي اإلدارة الریاضــیة): "١٩٩٧(حــسام الــدین، طلحــة ومطــر، عدلــه عیــسى   .٤
 .الكتاب للنشر، القاهرة

ـــالي، عبـــدالقادر محمـــود قـــادر  .٥  معالجـــة الـــصراع التنظیمـــي مـــن قبـــل اســـالیب): " ٢٠٠٥(الحی
، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، "لریاضـیة العراقیـةالمالك اإلداري والتدریبي في المنظمـات ا

 كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل
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 ١١٤

، "نظریة المنظمة والسلوك التنظیمي):" ٢٠٠٠(داغر، منقذ محمد وصالح، عادل حرحوش   .٦
  .مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد

ساء األندیة الریاضیة المشاركین تقویم الكفایات اإلداریة لرؤ ): "٢٠٠١(ذنون، راشد حمدون   .٧
، مجلـة الرافـدین للعلـوم )"٢٠٠١-٢٠٠٠(ببطولة الدرجة األولـى والنخبـة بكـرة القـدم للموسـم 

 ). ٢٥(، العدد)٧(الریاضیة، المجلد

، دار الـسیرة، "نظریـة المنظمـة) "٢٠٠٠(الشماع، خلیل محمد حسن وحمود، خـضیر كـاظم   .٨
 .عمان

اإلدارة التربویـــة والـــسلوك ألمنظمـــي ســـلوك ): "١٩٩٨( صـــالح الطویـــل، هـــاني عبـــد الـــرحمن  .٩
 .، دار وائل للنشر، عمان، األردن"األفراد والجماعات في النظم

، دار الشروق للنشر ١، ط"سلوك المنظمة سلوك الفرد والجماعة): "٢٠٠٣(العطیة، ماجدة   .١٠
 .والتوزیع، عمان، األردن

 .، عمان، األردن"ة، دار الیازوريمبادئ اإلدار ): "١٩٩٨(العالق، بشیر  .١١

 .، مصر٢، ط"اإلحصاء التعلیمي في التربیة البدنیة والریاضیة):"٢٠٠١(عمر، وآخران  .١٢

، دار ٢، ط"الـــسلوك التنظیمـــي فـــي منظمـــات األعمـــال):" ٢٠٠٤(العمیـــان، محمـــود ســـلمان   .١٣
 .وائل للنشر، عمان، األردن

التنظیمــــي ودراســــة الــــسلوك اإلنــــساني الفــــردي الــــسلوك ): "١٩٩٧(القریــــوتي، محمــــد قاســــم   .١٤
 .، عمان٢، ط"والجماعي في المنظمات اإلداریة

  :المصادر األجنبیة
15- Rao, M. G., & Rao, V. S. and Narayana, P. S. (1997), Organizational 

Behavior, Delhi, Kinark publishers. 
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  )١( رقم الملحق
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  )٢(رقم ملحق 

 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  مفتاح تصحیح االستبیان

  
ق أدنـــاه والــــذي یوضـــح إمكانیــــة اســـتخدام األســــالیب األخـــرى مــــع اســـتخدام الجـــدول المرفــــ    

تلیه بالترتیـب األسـالیب األخـرى وحـسب وجهـة ) ٥(األسلوب األمثل الذي یحقق أعلى درجة وهي 
نظــر الباحــث بعــد الدراســة واالطــالع واســتطالع أراء بعــض الخبــراء المختــصین فــي مجــال القیــاس 

  ...مع التقدیر. یاضیةوالتقویم واإلدارة العامة واإلدارة الر 
  
  

 تجنب مساومة إجبار مواجهة تهدئة 

 ٢ ٣ ١ ٤ ٥ تهدئة

 ١ ٤ ٢ ٥ ٣ مواجهة

 ١ ٢ ٥ ٤ ٣ إجبار

 ١ ٥ ٢ ٤ ٣ مساومة

 ٥ ٢ ١ ٣ ٤ تجنب
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