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درجة ممارسة مديري المدراس الثانوية الحكومية للقيادة الخادمة وعالقتها بدرجة
تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة
عمان
إعداد
هديل محمد يوسف العدوان
إش ارف
األستاذ الدكتور عباس عبد مهدي الشريفي
الملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية للقيادة الخادمة
في عمان  ،وعالقاتها بدرجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين ،وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )335معلماً ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية،
ولجميع بيانات الدراسة  ،استخدمت إستبانتان ،األولى لقياس درجة تطبيق القيادة الخادمة لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظ ار المعلمين  ،والثاتية لقياس
درجة تطبيق استراتيجيات ادارة الصراع في المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من
وجهة نظر المعلمين وكانت النتائج كما يأتي :
 أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان للقيادة الخادمة كانت
مرتفعة ،اذ بلغ المتوسط الحسابي (  )3659بانحراف معياري (6 )1675
 إن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان الستراتيجيات ادراة الصراع
من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة  ،اذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3629بانحراف معياري
(6 )1653

م

 هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى(  )1615≤ αفي درجة ممارسة مديري المدارس
تعزى لمتغيرات الجنس  ،المؤهل
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة ُ
العلمي  ،الخبرة6
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )1615≤ αلدرجة تطبيق مديري المدارس
الثانوية الحكومية إلستراتيجيات إدارة الصراع تعزى لمتغيير الجنس في الدرجة الكلية وفي جميع
اإلستراتيجيات 6
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(  )1615≤ αفي درجة تطبيق مديري المدارس
الثانوية الحكومية إلستراتجيات إدارة الصراع في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيري الجنس
والخبرة 6
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )1615≤ αإلى درجة تطبيق مديري المدارس
الثانوية الحكومية إلستراتيجيات إدارة الصراع في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيير المؤهل
العلمي ولصالح المعلمين من حملة البكالوريوس6
 وجود عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )1611≤ αبن الدرجة الكلية
إلستبانة القيادة الخادمة والدرجة الكلية إلستراتيجيات إدارة الصراع إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط
()1683
 كما وجدت عالقات إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )1615 αبين جمع أبعاد
القيادة الخادمة جميع اإلستراتيجيات بإستثناء العالقة بين بعد التمكين واستراتيجية التسوية6
الكلمات المفتاحية  :القيادة الخادمة  ،ادارة استراتيجيات الصراع  ،المدارس الثانوية الحكومية6

ن
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Abstract
This study aimed at fining out the degree of practicing servant leadership
by governmental secondary school principals In the govern narrate of the capital
Amman and it’s relation to the degree of applying conflict management
strategies, from teacher’s point of view. The sample of study consisted of (335)
male and female teachers who were drawer from the population of study by
using proportional stratified random sample. Two questionnaires were used to
collect date. The first, was to measure the degree of practicing several leader
ship . The second was to measure the degree of applying conflict management
strategies validity and reliability of the two instruments were assured. The
findings of the study were as the following:
 The degree of practicing servant leadership by the government secondary
school principals in the government of the capital Amman was high .
From teacher‘s point of view, The mean was (3.69) with a standard
deviation of (0.63) .
 There were significant differences at (α≤0.05) in the degree of practicing
servant leadership by governmental secondary school principals in the
governorate of the capital Amman attributed to sex , experience and
academic qualification variables .

س

 There were no significant differences at (α≤0.05) in the degree of
applying conflict management strategies by government secondary
school principals in the governorate of the capital Amman attributed
to sex and experience variables in the total score and all strategies .
 There were significant differences at (α≤0.05) in the degree of
applying conflict management by governmental secondary school
principals in the governorate of the capital Amman attributed to
academic qualification in favor of teachers with bachelor degree .
 There was a positive correlational relationship at

between

the total score of servant leadership questionnaire and the total score
of conflict management strategies questionnaire . The Pearson
cancelation coefficient value was ( 0 .83 ).
 There were positive relationship at (α≤0.05) between all the
dimension of servant leadership and all the strategies, except the
relationship between empowerment dimension and dominating
strategy.
Key words: Servant leadership, Conflict, Management strategies,
Governmental secondary school.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
تمهيد
يشهد العالم ثوره علمية ونهضة تكنولوجية حضارية واسعة النطاق تتسم بالسرعة الكبيرة ،إذ
عنصر حاسماً في كفاءة المؤسسات وفاعليتها على اختالف أحجامها وأنشطتها
تمثل القيادة
اً
وأهدافها وطبيعة عملها ،والتي تتطلب أن يكون هذا األداء على مستوى ٍ
عال ،كونه أصبح سمة من
سمات المنظمة وفكرها وممارستها وثقافتها ،ولمواكبة هذه التطورات المتسارعة وهذه التوجهات
ظهرت ضغوط جديدة على منظمات األعمال الحديثة تمثلت في الحاجة إلى توافر قيادة تعمل
باتجاه التغيير والتحول في بيئة األداء التنظيمية6
تُ ُّ
عد القيادة واحداً من أهم عناصر السلوك اإلنساني ،فهي تمثل إحدى الركائز المساعدة
على تنمية اإلبداع لدى العاملين ،إذ توفر البيئة المناسبة لإلبداع والذي بدوره يعمل على تقدم
المؤسسة وازدهارها 6لذلك لم تكن نجاحات المؤسسات وليدة الصدفة ،بل تعزى إلى تلك العوامل
التي تحركها عقول قيادات بارعة في إدارة مؤسساتها أو مجتمعاتها نحو تحقيق األهداف الحكومية
والعامة (القريوتي6)2113 ،
ٍ
ويتطلب تطوير المؤسسات وجود عاملين يمتلكون مهار ٍ
مكنهم من
ات
وكفايات قيادية ،تُ ُ
ِ
تأدية أدوارهم ومهماتهم خير أداء ،ويعملون على تلبية االحتياجات اإلدارية والفنية للعاملين في
المؤسسة ،والمتعاملين معها من أبناء المجتمع المحلي ،وبما يتماشى مع الرؤية المتمثلة في إعادةَ
تشكيل األ نموذج الذي يركز على استراتيجيات القيادة واإلدارة ،القائمة على االستخدام األمثل لما
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توفره المعلوماتية والتكنولوجيا المعاصرة من وسائل تطوير وتحسين لممارسة العملية اإلدارية
(الخنينى6)2115 ،
ومن هنا فقد اقتضت الضرورة التركيز على المديرين؛ لتعزيز ممارسات القيادة الخادمة
المهارت المفاهيمية ،واإليثار ،والمحبة ،والتمكين ،والتواضع واالهتمام باألتباع
ا
المتمثلة في
ومساعدتهم على التقدم والنجاح ،والتصرف بطريقة أخالقية ،والمعالجة العاطفية ،وااللتازم بتطوير
المجتمع بما يضمن تطوير نظم تعليمية وتأهيلية وتدريبية إلكساب المديرين المعارف والمهارات
المتعلقة بجوانب سلوك القيادة الخادمة من حيث التأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف
مشتركة وتنسيق جهودهم ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق األهداف والنتائج المرجوة ،ولتحقيق ذلك
البد من التزام المديرين بقواعد القيادة الخادمة للحد من الممارسات التي تهدد مستقبل العملية
التعليمية (6)Northouse, 2012
وتركز القيادة الخادمة على إيجاد المناخ المتماسك بين األتباع وبشكل يساعد على تحقيق
المحبة واأللفة والتعاون داخل المؤسسات ،إذ تستند القيادة الخادمة إلى أن األتباع سوف يصبحون
أكثر حكمة وازدها اًر ،لكون القيادة الخادمة تعد أكثر استقاللية وحرية في أداء األتباع ألعمالهم
بوصفها النمط القيادي القائم على محبة اآلخرين ومودتهم ،ويسهم في الوقت ذاته في تطوير
اتجاهات إيجابية عند األتباع (6)Sendjaya, Sarros, & Santora, 2008,
األفرد على إيجاد حالة من التوازن في حياتهم ما بين القيام بممارسة
ا
وتشجيع القيادة الخادمة
الوظيفة القيادية وبين خدمة األتباع ،فهي تحفز القادة على أن تكون األولوية األولى هي العمل على
خدمة األتباع ،وفي الوقت ذاته تشجيعهم كأتباع على القيام باستثمار الفرص الموقفية عند ممارسة
مهمات القيادة ،إذ أن الهدف من القيادة الخادمة هو تحسين حياة األتباع أنفسهم ،ومن ثم تحسين
مستوى أداء المؤسسة (6)Spears, 2005
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وتنبثق أهمية دراسة المتغيرات ذات العالقة ببيئة العمل مثل الصراع الذي نال مزيداً من
االهتمام ،إذ يرى العديد من الباحثين أمثال كوك واآلخرون و هاتش و هيل وجونز:
(  )Cook etal, 1997; Hatch, 1997; Hill & Jones, 2001وجود تباين واضح حول دور
الصراع في سلوك األفراد والمؤسسات 6فقد نظر الكالسيكيون إلى الصراع على انه تلك القوة
السلبية الواجب تجنبها ومنع حدوثها قدر المستطاع ،وتتلخص نظرة السلوكيين إلى الصراع بأنه
شئ غير مرغوب فيه6
ولكن النظرة إلى الصراع في الوقت الحاضر اختلفت بشكل جذري عن النظرة القديمة إليه،
فأصبح ينظر للصراع على انه أمر مرغوب فيه ،واتجهت النظرة الحديثة إلى الكيفية التي تتم بها
إدارة الصراع والتعامل معه ،بحيث تمتلك المؤسسات المقدرة على تكييف هذا الصراع نحو تعزيز
توجهاتها لتحقيق األهداف التي تصبو إليها ،وذلك بإيجاد حالة من التوازن تضمن االستمرار
باإلبداع وتحقيق مستويات عالية من األداء (6)Hodge & Anthony, 1991
دور فاعال في التقليل من شدة الصراع والتخفيف من حدته بل القيام بتكييف
وتؤدي اإلدارة ا
مختلف أنواعه من اجل خدمة المؤسسة واالستفادة من اآلثار االيجابية التي يتركها من اجل تحقيق
األهداف المراد الوصول إليها ،وقد أشار رحيم ( )Rahim, 2001إلى ابرز االستراتيجيات إلدارة
الصراع والتي تمثلّت في التكامل ،واإلرضاء ،والهيمنة ،والتجنب ،والتسوية ،إذ أسهمت هذه
االستراتيجيات في تحقيق نتائج ايجابية وفي تطوير مختلف الطرق والسبل لمعالجة الصراع6
وبناء على ما تقدم فإن حدوث الصراع في المؤسسات التربوية يعد من الظواهر اإلعتيادية
ً
التي لها انعكاسات سلبية وايجابية على هذه المؤسسات ،وهنا ينبغي على القادة إدراك حقيقة مهمة
هي أن الصراع بحد ذاته مفهوم يتعلق بالقيم وحيادي فال يمكن وصفه بأنه جيد أو سيء الن تأثيره
يمتد للنظم وسلوك العاملين ،وبالتالي فإدارة الصراع بشكل غير فاعل كمعاقبة األفراد بأسلوب شديد
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ٍ
وقاس قد يعمل على زيادة الشعور باإلحباط ،وعلى الجانب األخر فان إدارة الصراع بشكل فاعل
وحله بمناخ تسوده الروح التشاركية سيؤدي لمخرجات عمل ايجابية.

مشكلة الدراسة
تشهد المجتمعات حالياً ومنها المملكة األردنية الهاشمية ،تزايداً واضحاً في األدوار التي
تقوم بها الحكومات من أجل تحقيق رفاهية شعوبها ،وتقديم العون والمساعدة إليهم من خالل
المؤسسات التعليمية 6ومن هذا المنطلق فقد سعت الدولة إلى إنشاء العديد منها للقيام بهذا الدور
المنوط بها (الرشيد والصالحي6)2115 ،
الدرسات التي أجرتها مؤسسة جالوب ( )Gallup Organizationأن أكثر من
وأوضحت ا
ثلثي األشخاص الذين يتركون وظائفهم يستقيلون بسبب مدير غير ناجح أو غير كفي ،وان غالبية
العاملين الذين يتركون العمل بمؤسساتهم ال يتركونه بسبب المؤسسة ذاتها وانما يتركونها بسبب
القائد (6)Hunter, 2004
والحقيقة البارزة التي يتوجب على مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة
عمان إدراكها هي الصعوبة البالغة في التعامل مع الصراع ،طالما أنهم يدركون أهمية تهيئة
األجواء المناسبة في البيئة المدرسية التي يعمل فيها المعلم6
ونظ اًر ألن الصراع في هذه المدارس يتطلب وجود قيادة خادمة في المدرسة تكون ذات
تأثير في المعلمين ،وأن يتمتع القائد بصفات تميزه عن غيره وأن تكون لديه المقدرة على تحقيق
أهداف المدرسة ،فإن ممارسة القيادة الخادمة تُعد عامال مهماً للتأثير في سلوك المعلمين ،ليسهموا
في تحقيق أهدافها6
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ونظ اًر ألن مفهوم القيادة الخادمة يركز على ضرورة أن يهتم مديرو المدارس بمشاركة
المعلمين في القوة والمكانة واالهتمام بمصالحهم والتعاطف معهم وأن يتم االرتقاء بقيمهم وبناء روح
الجماعة وتقديم الرعاية والعناية لهم ،وذلك من أجل تحقيق المصلحة المشتركة لكل من المعلم
وادارة المدرسة في بلوغ األهداف المرسومة ،فان ذلك بالتأكيد سينعكس على الصراع الذي يقع
ضمن المسؤوليات الحيوية التي ينبغي ألي إدارة معاصرة بشكل عام ولإلدارة المدرسية بشكل
خاص االنتباه لها عند تطبيق استراتيجيات الصراع6
لقد برزت مشكلة الدراسة من خالل شعور الباحثة بضعف تطبيق أسلوب القيادة الخادمة
وعدم مقدرة بعض مديري المدارس الحكومية على إدارة الصراع الذي ينشا داخل مدارسهم وتوظيف
استراتيجياته بشكل مناسب ،لذلك تعززت القناعة لديها لبحث هذه المشكلة والوقوف على الجوانب
المؤثرة فيها لكون القيادة الخادمة تؤثر في سلوك المعلمين6
لذلك فقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي :ما العالقة بين القيادة الخادمة التي
يمارسها مديرو المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان ودرجة تطبيقهم
إلستراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين؟

هدف الدراسة وأسئلتها
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين القيادة الخادمة التي يمارسها مديرو
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان ودرجة تطبيقهم الستراتيجيات إدارة الصراع
من وجهة نظر المعلمين ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان
للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين ؟
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السؤال الثاني :ما درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية الستراتيجيات إدارة الصراع من
وجهة نظر المعلمين؟
السؤال الثالث :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في درجة ممارسة
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تعزى لمتغيرات
الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في درجة ممارسة
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان الستراتيجيات إدارة الصراع تعزى
لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
السؤال الخامس :هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين درجة
ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة ودرجة
تطبيقهم الستراتيجيات إدارة الصراع ؟

أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تناولت العالقة بين القيادة الخادمة وبين استراتيجيات
إدارة الصراع التي يتأثر بها كل من يعمل في المدرسة 6ويمكن تحديد هذه األهمية في النقاط اآلتية :
 -0يؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة
عمان ومعلميها من خالل تعرفهم إلى درجة ممارسة المديرين للقيادة الخادمة ودرجة
تطبيقهم الستراتيجيات إدارة الصراع في مدارسهم.
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 -5يتوقع أن تفيد نتائج هذه الد ارسةة الجهةات المسةؤولة وأصةحاب القةرار فةي و ازرة التربيةة والتعلةيم
في األردن من خالل تعرفهم العالقة بين القيادة الخادمة واستراتيجيات إدارة الصراع ،ومن ثم
اتخاذ القرار المناسب فيما تعلق بتعيين المديرين الجدد في المدارس الثانوية 6
 -3يتوقع أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة مراكز التدريب والتطوير في و ازرة التربية والتعليم
من خالل إعداد البرامج التدريبية في موضوعي القيادة الخادمة واستراتيجيات إدارة
الصراع6
 -4تقةدم هةذه الد ارسةة أدبةاً نظريةاً وأداتةين يمكةن توظيفهمةا إلجةراء د ارسةات أخةرى تتنةاول متغيةرات
جديةدة غيةر المتغيةرات التةي تناولتهةا الد ارسةة الحاليةة ،مثةل أسةباب الصةراع وأسةاليبه وأنواعةه
وأشكاله.

مصطلحات الدراسة
القيادة الخادمة :هي ممارسة القائد لألسلوب القيادي الذي يخدم األتباع ويضع مصلحتهم
قبل مصلحة القائد ،وهذا النوع من القيادة يرتقي بقيمة األتباع وتمكينهم ومساعدتهم على النمو
والتقدم والنجاح ،وبناء الروح الجماعية بينهم ،ومشاركتهم بالقوة والمكانة ،لتحقيق المصالح المشتركة
للقائد والتابع على حد سواء (6)Laub, 2004
وتعرف القيادة الخادمة إجرائيا بأنها ذلك النوع من القيادة الذي يركز على خدمة األتباع،
ويضع مصلحتهم أوال ويهتم برعايتهم وااللتزام بتطوير مهاراتهم ومقدراتهم ،وكما يقاس ذلك باستبانة
القيادة الخادمة التي تم تطويرها واعتمادها في هذه الدراسة6
استراتيجيات إدارة الصراع :هي عبارة عن استخدام القائد الستراتيجيات وأساليب لحل
الخالفات والمشكالت التي تحدث بين األتباع بشكل يخفف من حدتها ،اعتماداً على األنظمة
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والتعليمات والقوانين ،وذلك من اجل تعزيز عملهم بروح الفريق الواحد استناداً إلى وجود تفاعل بين
بعدين رئيسين في سلوك الفرد ،هما :درجة اهتمام الفرد بنفسه ودرجة اهتمام الفرد باآلخرين
()Rahim, 2001
وتعرف استراتيجيات إدارة الصراع إجرائيا بأنها األساليب التي يتبعها القائد في أثناء تأديته
لمهماته عند حدوث مشكالت ناتجة عن تضارب األهداف بين األتباع ،وكما يقاس ذلك باستبانة
استراتيجيات إدارة الصراع التي تم تطويرها واعتمادها في هذه الدراسة6
واستراتيجيات إدارة الصراع هي:
إستراتيجية التكامل :قيام القائد بتبادل المعلومات ودمجها والقيام بتفحص الخالفات بين
أطراف الصراع من اجل التوصل لحل يرضي أطراف الصراع (البلبيسي6)2113 ،
وتعرف إستراتيجية التكامل إجرائيا بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة عمان من خالل إجابات أفراد العينة عن فقرات هذه اإلستراتيجية
المتضمنة في استبانة استراتيجيات إدارة الصراع المستخدمة في الدراسة الحالية6
إستراتيجية اإلرضاء :محاول القائد إتباع أسلوب إرضاء العاملين والتقليل من أهمية
الخالفات التي تنشا بينهم والتأكيد على األمور المشتركة بين أطراف الصراع ( Lee & Allen,
.)2002
وتعرف إستراتيجية اإلرضاء إجرائيا بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة عمان من خالل إجابات أفراد العينة عن فقرات هذه اإلستراتيجية
المتضمنة في استبانة استراتيجيات إدارة الصراع المستخدمة في الدراسة الحالية6
إستراتيجية الهيمنة :وتعني قيام القائد بإهمال حاجات العاملين وارغامهم على االمتثال
ألوامره ووجهة نظره المتعلقة بإنهاء الصراع (6)Lebedun, 2008
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وتعرف إستراتيجية الهيمنة إجرائيا بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة عمان من خالل إجابات أفراد العينة عن فقرات هذه اإلستراتيجية
المتضمنة في استبانة استراتيجيات إدارة الصراع المستخدمة في الدراسة الحالية6
إستراتيجية التجنب :وتعني المحاوالت التي يبذلها القائد لتحويل االهتمامات عن الصراع
لمجاالت أخرى أو العمل على إهماله ،أو باستخدام حواجز تفصل بين أطراف الصراع (البلبيسي،
6)2113
وتعرف إستراتيجية التجنب إجرائيا بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة عمان من خالل إجابات أفراد العينة عن فقرات هذه اإلستراتيجية
المتضمنة في استبانة استراتيجيات إدارة الصراع المستخدمة في الدراسة الحالية6
إستراتيجية التسوية :وتعني التفاعل مع الصراع ،وفيها يقوم القائد بالتوصل لحلول وسط
ترضي أطراف الصراع وبشكل يحقق لكل طرف بعض المكاسب الجزئية ( & Hersey
6)Blanchard, 2007
وتعرف إستراتيجية التسوية إجرائيا بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة عمان من خالل إجابات أفراد العينة عن فقرات هذه اإلستراتيجية
المتضمنة في استبانة استراتيجيات إدارة الصراع المستخدمة في الدراسة الحالية6

11

حدود الدراسة
اقتصرت هذه الدراسة على معلمي المدارس الثانوية الحكومية ومعلماتها في محافظة
العاصمة عمان للعام الدراسي 62117/ 2115

محددات الدراسة
تتحةةددت نتةةائج هةةذه الد ارسةةة بةةدالالت صةةدق أداتيهةةا وثباتهمةا وتكييفهمةا مةةع البيئةةة االردنيةةة،
وان إجابةةات أف ةراد العينةةة عةةن فق ةرات االسةةتبانتين تمةةت بدقةةة وأمانةةة وموضةةوعية ،وأن تعمةةيم نتةةائج
الدراسة ال يتم إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة6
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
تضمن هذا الفصل األدب النظري ذي العالقة بمتغيري الدراسة المتمثلين في القيادة
ّ
الخادمة واستراتيجيات إدارة الصراع ،فضال عن استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات
الصلة التي تم عرضها تصاعديا من األقدم إلى األحدث ،وعلى النحو اآلتي:

أوال :األدب النظري
تمهيد
تشكل القيادة محو اًر مهما ترتكز عليه مختلف النشاطات المدرسية ،وفي ظل تنامي
المدارس وكبر حجمها أصبحت الحاجة ملحة إلحداث التغيير والتطوير المالئم بالشكل الذي
يضمن لها التميز ،وهذه مهمة ال تتحقق إال في ظل قيادة إدارية واعية ،تمتلك من المهارات الالزمة
لتعزيز الممارسات األخالقية التي ينبغي أن تنعكس بشكل أكثر إيجابية في منهجية العمل اإلداري،
تكون لدى المديرين اتجاهات
وفي العالقات التربوية بين مختلف مكونات الوسط التربوي ،بحيث ِّ
تبصرهم بالتزاماتهم األخالقية ،وتوعيتهم بأبعاد الرسالة اإلدارية والتعليمية
إيجابية نحو المهنة ،إذ
ُّ
التي يحملونها تجاه الفرد والمجتمع (6)Crow, 2013
وتُعد القيادة موضوعاً رئيساً في تشكيل العالقات داخل المؤسسات ،إذ أنها تكتسب دو اًر في
توجيه العالقات لبلوغ األهداف الرئيسة التي تسعى إلى تحقيقها ،فأسلوب القيادة المتبع في
المؤسسات كفيل بتحديد المناخ التنظيمي السائد فيها ،والذي يسهم بدوره في تشكيل عوامل أخرى
تتصل بمستويات األداء والثقافة التنظيمية لدى األفراد6

14

وتوصف القيادة بأنها عملية تساعد على إدارة األتباع وتحريك أفكارهم ،وهي عملية يتم من
خاللها التفاعل بين القادة واألتباع ،وهذا األمر يستدعي الفهم الدقيق لخصائص القادة وصفاتهم
لكي يمكن تعزيز اإلدراك بما يؤثر فيهم ويجعلهم يتجهون الوجهة المطلوبة منهم في سلوكهم ،وهذا
الوصف للقيادة يبين أهمية فهم سلوك األتباع داخل المؤسسة إلحداث التغييرات المطلوبة ،ولجعلهم
يتقبلون وجود القيادة بشكل اختياري (الحربي6)5104 ،
وتُعد المؤسسات التربوية من أكثر المؤسسات التي تسود فيا ممارسات قيادية ،وهذا يتطلب
مكنهم من ِ
ٍ
وجود أفراد يمتلكون مهار ٍ
تأدية أدوارهم ومهماتهم خير أداء ،ويعملون
ات
وكفايات قيادية ،تُ ُ
على تلبية احتياجات اآلخرين ،وبما يتماشى مع الرؤية المتمثلة في إعادةَ التركيز على استراتيجيات
القيادة الخادمة القائمة وعلى إحداث حالة من التوازن بين ممارستهم لألساليب القيادية وبين خدمة
األتباع ،لكونها تحث القادة على خدمة األتباع قبل أي شيء ،ألن الهدف من القيادة الخادمة هو
العمل على تحسين حياة األتباع أنفسهم ،ورفع مستوى المؤسسات التي يعملون فيها ( Spears,
6)2005

مفهوم القيادة
ُينظر إلى القيادة بأنها عالقة التأثير بين القادة واألتباع الذين يعتزمون إجراء تغييرات
حقيقية ونتائج تعكس األهداف المشتركة للطرفين ،فالقيادة موجودة في األشخاص والمؤسسات ،وهي
تقوم على عمليات اإلقناع لآلخرين للتعاون في انجاز األهداف المشتركة ،وهي تمثل عملية التفاعل
بين شخصية القائد وأتباعه من حيث اتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم ،كذلك المؤسسة ذاتها من
حيث القيام ببناء العالقات بين األفراد وغير ذلك من الخصائص التي تتمتع بها الجماعة والمواقف
التي تواجهها ،إذ تأتي تلك الخصائص بإطار يستند إلى إدراك القائد لذاته وادراك اآلخرين له
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وادراك القائد لهؤالء األفراد اآلخرين ،وكذلك اإلدراك المشترك بين القائد واآلخرين للموقف وللجماعة
(النمر6)5100 ،
عرفت القيادة بأنه ةةا تلك العملية التي يتم من خاللها استثارة جهود األفراد المشتركة التي تتم
ّ
من خالل التفاعالت اإليجابية بينهم ،بحيث تمكنهم من المتابعة المستمرة لهذه الجهود لبلوغ
األهداف المرسومة ( العميان 6)2115 ،أي أنها عملية التأثير التي يقوم بها المدير في المعلمين
إلقناعهم وحثهم على اإلسهام الفاعل في جهود األفراد اآلخرين في أداء األعمال لتحقيق الغايات
واألهداف التي تنشدها المدرسة6
وعرف سالم والدهان ورمضان )2111( ،القيادة بأنها العملية التي يتم من خاللها التأثير
في سلوك األفراد والجماعات وأنشطتهم ،وذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة لتحقيق أهداف
محددة في ظل ظروف معينة6
وعرفت بأنها مقدرة شخص ما على التأثير في اآلخرين بما يجعلهم يقبلون قيادته طواعية،
ّ
ودون إلزام قانوني إلقتناعهم بمقدرته (القريوتي6)2113 ،
وعرفت كذلك بأنها :التأثير الذي يمارسه فرد ما في سلوك أفراد آخرين ودفعهم للعمل
ّ
بإتجاه معين لتحقيق أهداف مرغوبة (الموسوي6) 2014 ،
يالحظ من التعريفات السابقة التي تم عرضها للقيادة ،أن هناك ثالثة عناصر رئيسة ،البد
من توافرها لوجود القيادة وهي :القائد ،وجماعة العمل ،والموقف6
وان القيادة هي العملية أو النشاط الذي يمارسه المدير للتأثير في المعلمين وجعلهم
يتعاونون لتحقيق أهداف المدرسة ويرغبون في تحقيقها ،وهي تتمثل بالمقدرة المتطورة لفرد يستطيع
حفز اآلخرين لتغيير سلوكهم أو لتغيير عاداتهم واتجاهاتهم6
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إن القيادة هي العملية التي يستطيع القائد من خاللها إحداث تغييرات تلبي الحاجات
الحقيقية للعاملين داخل المنظمة 6وهي تتضمن مفاهيم معيارية وديمقراطية ومفاهيم رمزية ،إذ ترى
هذه القيادة أن الجوهر األساسي للقيادة هو التركيز على قيم القادة وكذلك على أخالقهم 6وتهتم هذه
القيادة اهتماماً كبي اًر باألخالق والقيم الشخصية للقائد ودوره في تطبيق منظومة أخالقية شخصية
وتطويرها  ،إذ يجب على القائد أن يطبق ما يأتي( :الدرادكة)5112 ،
 أن يكون القائد متماسكاً وله أخالق واحدة ويتمتع بالذات الواحدة في العمل وخارج العملوالمنزل6
 يقتدى به لكونه يمتلك مالمح ومقدرة على التأثير في اآلخرين6 -أن يطبق القائد على نفسه ما ينوي تطبيقه على اآلخريين داخل المؤسسة وخارجها6

مالمح القيادة الناجحة
حددت المالمح العامة للقيادة الناجحة باألمور اآلتية:
 -0القيادة كمقدرة على التأثير في اآلخرين ،بوصفها عملية تستهدف التأثير التوجيهي في
سلوك األتباع وتنسيق جهودهم وعالقاتهم وتصرفاتهم وبما يكفل تحقيق األهداف المنشودة
(الشماع6)2119 ،
 -5القيادة كعملية موقفية ،أي التسليم بأهمية العوامل التي تتصل بالموقف الذي تتم فيه
ممارسة القيادة وأثر هذه العوامل في فاعلية القيادة ،التي توصف بأنها عملية تأثير في
أنشطة األتباع نحو تحقيق األهداف في موقف محدد بذاته (المجذوب6)5105 ،
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 -3القيادة بوصفها عملية سلوكية ينجزها القادة الذين يرشدون اآلخرين والذين بدورهم ُيصبغون
صفة الشرعية على هذا السلوك التفاعلي بين القائد واألتباع وبمقتضاها يقوم القائد بتشجيع
األتباع ومساعدتهم على العمل بحماس من أجل تحقيق األهداف (الشماع6)2119 ،
 -4القيادة كعملية تفاعلية ،وهي المحصلة للتفاعل بين المواقف التي تتطلب اإلبداع واالبتكار
وبين امتالك المهارات اإلنسانية القادرة على التفاعل مع هذه المواقف بوصفها عالقة
مركبة بين عدة متغيرات محددة بصفات القائد والمةوقف واتجاهات األتباع وحاجاتهم
وسةماتهم (القريوتي6)2118 ،
 -2شخصية القائد ،إذ أن طبيعة اإلدراك الذي يحمله القائد وتحليل شخصيته هو الذي يساعد
على تحديد األسلوب اإلداري الذي يتبناه ،وهذا األسلوب يمكن أن ينعكس على القائد في
أهمية إدارة الوقت وطريقة استثماره له (صالح6)5104 ،

القيادة الخادمة
ينظر إلى القيادة بأنها ترتبط بدرجة تأثير القائد في اإلتباع ،وقيامه باتخاذ ق اررات يلتزم
بها اإلتباع ويستجيبون لها ويقومون بتنفيذها ،ولكن كيف يمكن تصور ارتباط القيادة من حيث
التأثير في األتباع وفي الوقت ذاته ترتبط بخدمتهم ،هذا هو مفهوم القيادة بالخدمة ويكون بعكس
التصورات التي يراها اآلخرون حول القيادة على اعتبار أنها نمط قيادي يسهم في تعزيز مهارات
التفكير لدى األتباع (6)Liden, Wayne, Zhao, & Henderson, 2008
إن أول من تحدث عن مفهوم القيادة الخادمة هو روبرت جرينليف ( Robert
 )Greenleafوكان ذلك في العام  ،1971وكان يرى في هذا المفهوم أن األتباع يمثلون المحور
األساسي الهتمامات القائد وعنايته ،إذ يقوم القائد الخادم بايالء االهتمام بالقضايا والمصالح
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الخاصة باإلتباع في المقام األول ويقوم بتوفير احتياجاتهم من الدعم والمساندة ويعمل على
مساعدهم لتسخير مقدراتهم بشكل أفضل (6)Spears, 1996
أما السبب الذي دفع (جرينليف) ليكتب عن القيادة الخادمة الرواية التي سميت (رحلة إلى
الشرق) والتي كتبها هيرمان هس ( )Herman Hessفي العام  ،1955إذ أشار في الرواية إلى
القصة حول رحلة قام بها مجموعة من المسافرين كان يرافقهم بها شخص خادم وكان يؤدي بعض
األعمال البسيطة ليخدم المسافرين ،وكان يمتلك شخصية جميلة ومرحة تؤثر في أفراد المجموعة
بشكل كبير ،وكان هذا الخادم عند ابتعاده عن مجموعة المسافرين يتفككون وال يستطيعون بدونه
القيام بإكمال الرحلة واإلستمرار بها ,فكان هذا الخادم بمثابة القائد للمجموعة لقيامه برعاية
المسافرين 6وقد دفعت هذه القصة (جرينليف) إلى إعادة النظر بمفهوم القيادة ،فكتب في موضوع
القيادة الخادمة وعرفها على أنها ذلك الميل الفطري الذي يبديه القائد لخدمة األتباع ،وأن القيادة
هي موهبة يمتلكها شخص يكون خادما بالسجية لكونه يقوم باالهتمام باألتباع لكي يصبحوا أكثر
استقاللية ومعرفة (6)Van Dierendonck, 2011

مفهوم القيادة الخادمة
تعرف القيادة الخادمة بأنها قيام القائد بإتباع أسلوب قيادي لتحقيق المصالح المشتركة
للقائد واألتباع على حد سواء ،إذ يقوم القائد على خدمة أتباعه ويضع نصب عينيه االهتمام
بمصلحتهم قبل مصلحته ،وهذا يتطلب مساعدة كل األتباع بالقوة والمكانة على النمو والتقدم واشراك
جميع األفراد والعاملين في المؤسسة في عملية القيادة ،وتهيئة المناخ المتماسك بين األتباع
وبالشكل الذي يعزز من أواصر المحبة ويزيد من األلفة داخل المؤسسة ،وبشكل يسهم في تطوير
اتجاهات األتباع (6)Barbuto & Wheeler, 2006
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والقائد الخادم هو الذي يحرك النقاش ويؤكد على مسائل أو مشكالت يتوجب القيام
بمخاطبتها ،وهو يقوم بمتابعة المؤسسة ككل ،عوضا عن القيام بمتابعة عمل محدد بعينه ،ويركز
على اتخاذ الق اررات بعد مناقشة أبدالها بشكل تعاوني مع األفراد ،بحيث يتم االتفاق على أفضل
األبدال باإلجماع أو باألغلبية ،لذلك يحاول هذا القائد زيادة الثقة بالعاملين والتركيز على عمل
الجماعة6
واذا أراد القائد الخادم أن يكون فعاالً بشكل أفضل عليه التخلي عن الحاجة إلى السلطة أو
التحكم ،أو تعزيز مكانته ،فهدفه القيام بخدمة األتباع وتعزيز التعاون بينهم ،كذلك تمكين األفراد
والعاملين من التعرف إلى رؤية المؤسسة ورسالتها وما األعمال التي تقوم بها ،لذلك يتطلب منه
تعزيز الثقة بأن األفراد العاملين في المؤسسة سوف يتخذون الق اررات المناسبة عند توفر جميع
البيانات والمعلومات المتعلقة بالقرار ،وهنا يجب عليه أن يزيد من درجة الحرص على توفير ما
يحتاجونه من معلومات ،فالقيادة الخادمة تسهم في زيادة إدراك األتباع وزيادة ثقتهم في القادة بدرجة
كبيرة 6وهناك مجموعة من الخصائص للقائد الخادم منها)Sendjaya & Pekerti, 2010( :
 االلتزام والعمل ال ُملهمان :فالقائد الخادم يقوم بمساعدة األفراد العاملين على تطوير رؤيةالمؤسسة وحب العمل ،ويساعدهم على المحافظة على االلتزام ألجل استمرارية العمل من
خالل تأديته لدور القدوة لألتباع.
 القيادة في حل مشكالت العاملين :يحرص القائد الخادم على تسهيل حل المشكالت التيتواجه العاملين بإقامة نماذج عملية وتعليمهم و كذلك مساعدتهم على تسخير الخبرات
واألفكار التي يمتلكونها.
 تعزيز التوجهات نحو بناء إنخراط واسع القاعدة :يقوم القائد الخادم من خالله بدعوة جميعالمعنيين بالمؤسسة إلى عمليات جامعة مشتركه6
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 السعي باستمرار إلدامة المشاركة :يساعد القائد الخادم الجماعة التي تعمل معه بوضعاألهداف االنتقالية التي تساعد على بلوغ األهداف الطويلة التي قد تستغرق وقت طويالً،
والحرص على تعزيز العالقات التي تجعلهم قريبين من األفراد وزيادة فاعلية االتصال معهم
في أثناء تأديتهم ألعمالهم6

صفات القيادة الخادمة
لقد تناول العديد من الباحثين في دراساتهم عن صفات القائد الخادم ،ومنهم دينس
وبوكارني ( )Denis and Pokarney2005المشار إليهما في دراستهما في العام ( ،)2115وهذه
الصفات واردة في النشاش والكيالني )2115( ،والتي أشارت إلى خمس صفات رئيسة يتصف بها
القائد الخادم ،وهي:
 الثقة األكيدة باألتباع6 التواضع لألتباع محبة األتباع وقبولهم6 تمكين األتباع من األعمال التي يقومون بأدائها6 إمتالك األتباع للرؤية الواضحة وللعمل الذي يقومون بأدائه6وتناولت دراسة سبيرز ( )Spears,2002التي استندت إلى كتابات جرينليف ( )Greenleafعشر
صفات للقيادة الخادمة وعلى النحو اآلتي:
 اهتمام القائد بالرعاية الكاملة لألتباع6 امتالك اإلدراك والوعي الكاملين لشؤون األتباع6 -استماع القائد واألتباع لبعضهم بعضا6
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-

امتالك المقدرة على اإلقناع6

 التعاطف ومراعاة مصالح األتباع6 امتالك المقدرة على اإلشراف على األعمال التي يؤديها األتباع6-

امتالك التصورات الصحيحة حول طبيعة األعمال التي يؤديها األتباع6

-

امتالك رؤية واضحة وثاقبة نحو المستقبل6

 االلتزام بالعمل على تطوير مقدرات األتباع ومهاراتهم6 مبادرات المسؤولية االجتماعية.وتستند فكرة القيادة الخادمة إلى ممارسة أسلوب قيادي يخدم األتباع ويضع مصلحتهم أوال،
األفرد بشكل يخدمهم ليكون لديهم استعداد أكثر لقيامهم بخدمة األفراد اآلخرين
ا
إذ أن القائد يقود
األفرد الذين يجب استخدامهم أو تحفيزهم
ا
بأنفسهم ،وان ما يكمل فكرة القيادة الخادمة هو أن
األفرد الذين لديهم ميل للخدمة أوالً ،أي لديهم
ا
وتشجيعهم إلنجاح القيادة الخادمة ،هو أن يكونوا من
االستعداد عند تقديم الخدمة أن يكونوا خدماً لألفراد اآلخرين ،وأن القادة بذلك هم قادة خدم يقدمون
أنموذج القيادة الخادمة وبعد ذلك يقودوا أو تكون لديهم المقدرة على قيادة اآلخرين لكي يستطيعوا
بعدها خدمة العاملين وتكون لديهم المقدرة على التحفيز والتشجيع على القيام بخدمة العاملين
اآلخرين (غالي6)2115 ،
وأشار نورثهاوس ( )Northouse, 2012إلى أن القيادة الخادمة تختلف عن النظريات
القيادية األخرى ،لكونها تعتمد بشكل أساسي على المبادئ والنظريات وأنماط السلوك التي يجب أن
تتوافر بالقائد الخادم بغض النظر عن الصفات الشخصية التي يتمتع بها ،وألنها تقوم بالتركيز على
التعامالت ما بين القائد واألتباع ،وان للقيادة الخادمة العديد من نقاط القوة والتي تتمثل بما يأتي:
 -تضع القيادة الخادمة مبدأ اإليثار الذي يظهره القائد لألتباع كعنصر أساسي لعملية القيادة6
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-

سيطر أو متحكماً في األتباع وأن هذا
تقرر القيادة الخادمة أن القائد ال يكون مهيمناً وم
اً
التأثير هو عملية مشتركة بين القائد واألتباع6

-

القيادة الخادمة ال تناسب أي نوع من األتباع ،وأن هذا األسلوب يعد أسلوباً أمثل للتابع
الذي يمتلك القابلية على التعاون واالنفتاح ولديهم المقدرة على تلقي الدعم والتمكين من قبل
القائد.
وحدد رسل وستون ( )Russell & Stone, 2002وسبيرز ( )Spears, 2005وباترسون

( )Patterson, 2003خصائص القيادة الخادمة بأنها تقوم على خدمة اآلخرين ،وضمن هذا
التصور فهي عملية تستهدف التأثير في سلوك األتباع وتنسيق جهودهم وعالقاتهم وضرب المثل
لهم في األفعال والتصرفات القائمة على خدمتهم بما يكفل تحقيق األهداف المنشودة ،وهي نشاط
يمارسه القائد للتأثير في اآلخرين وجعلهم يتعاونون لتحقيق األهداف التي يرغبون في تحقيقها،
ويتضح من ذلك وجود خصائص تتوافر في القيادة الخادمة من أهمها:
اإلدرك :تقوم القيادة الخادمة على الوعي لألمور التي تحيط بعمل المؤسسة،
 -1الوعي و ا
درك القيم التي يؤمن بها القائد الخادم والقضايا األخالقية التي تفرض عليه وأن يمتلك
وا ا
المقدرة على معرفة الحاالت الدقيقة6
 -2اإلشراف :أي قيام القائد الخادم بممارسة دوره اإلشرافي للحفاظ على ممتلكات المؤسسة
ومواردها وان يستخدمها لصالح المجتمع6
 -3التعاطف :يتوجب على القائد الخادم التعاطف مع حاجات األتباع وان يتفهمها ويتعرف إلى
فترض بحسن النية الحسنة في المساعدين6
نفسية كل منهم وعليه اال ا
 -4االستماع :يجب على القائد الخادم أن يهتم باألتباع وان ينصت لما يقولونه وأن يتعرف
إلى احتياجاتهم وان يقوم على خدمتهم6
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 -5الشفاء :إن قوة القيادة الخادمة تكمن بالنمو في شفاء الذات وشفاء األتباع ،ألن بعضهم قد
تكون نفوسهم مكسورة ومشاعرهم مجروحة ،فالقائد الخادم يجب إدراك تلك الجوانب6
 -5اإلقناع :القائد الخادم يعتمد على إقناع اآلخرين بدالً من اإلجبار واستخدام السلطة
الممنوحة له بموجب توليه المنصب القيادي6
 -7البصيرة :أن يعي القائد الخادم الدروس التي يمكن أن يستقيها من الماضي ،ومن الوقائع
الحالية والحاضرة والتأمل للنتائج التي من المتوقع حصولها في المستقبل6

أبعاد القيادة الخادمة
أشار العديد من أدبيات القيادة الخادمة ،إلى أن هذا النمط القيادي يمتاز بكثير من
الصفات التي يتمتع بها القائد الخادم ،مثل اهتمام القائد باألتباع وتقديم المساعدة لهم لتحقيق
النجاح والقيام بخدمتهم وادامة عمليات االتصال مع األشخاص اآلخرين واإلسهام في بناء
المجتمعات المحلية وممارسة السلوك األخالقي 6والقائد الخادم ال يستند إلى استخدام القوة بإنجاز
دور مسؤوالً عن الخدمة
األعمال ،ويسعى باستمرار على حث أتباعه واقناعهم للعمل معه وهو يمتلك اً
ويجعلها تحت الرعاية األمينة ،فضال عن قيامه بحفز األتباع برغبة صادقة ويلبي احتياجاتهم
وأهدافهم (6)Liden, 2008
ولغايات هذه الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على صفات اإليثار ،والمحبة ،والتمكين،
والتواضع ،وفيما يأتي توضيح موجز لكل صفحة من هذه الصفحات :
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أ -اإليثار:
لقد تزايدت الدعوة إلى االلتزام باألخالق والقيم اإلنسانية كأساس من مكونات القيادة
الخادمة ،التي تركز على القيم التي يؤمن بها القائد ،ومنها اإليثار ،الذي يتعزز بالجوانب األخالقية
في سلوكه على اعتبار أن القيادة الخادمة أنموذج للقيادة األخالقية القائمة على اإليثار ،وهي تخدم
بشكل مباشر القيم الشخصية وتعزز من القيم والمعتقدات ،إذ أن المفتاح لفهم المشكالت األخالقية
والقيام بتقديم الحلول لها يتمثل برؤية أخالقية مستندة إلى اإليثار ،إذ تعد من أهم الركائز المرتبطة
بشكل وثيق بتنظيم السلوك اإلنساني (النشاش والكيالني6)2115 ،
واإليثار هو خالص القائد من حب ذاته وتجاوز مصلحته الشخصية لمصلحة اآلخرين،
فاإليثار ُيعد عنص اًر مهما من عناصر السلوك اإلنساني ،وهو يمثل أحدى الركائز التي تساعد على
تنمية اإلبداع ،إذ أن توفر البيئة المناسبة لإلبداع يعمل بدوره على تقدم المؤسسة وازدهارها ،لذلك
كان نجاح المؤسسات يعود إلى بعض العوامل التي يمتلكها القادة ،إذ أن تطوير المؤسسات يتطلب
وجود قادة يمتلكون المهار ٍ
ات القيادية واألخالقية التي تستند إلى اإليثار وحب اآلخرين ،والتي
ِ
بتأدية األدوار المطلوبة منهم على أحسن وجه (6)Beatty, 2012
مكنهم من القيام
تُ ُ
فاإليثار هو أن يقدم القائد حاجات غيره من األتباع على حاجاته ،فهو قاعدة من قواعد
السلوك التي يلتزم القائد بها ،وتتناول معالجة مقدرته على تمييز الخير والشر في أثناء ممارسته
لمهمات القيادة ،واإليثار يشكل كذلك أحد قواعد السلوك التي يلتزم بها القائد بوصفه قوة راسخة في
اإلرادة تؤسس على الوعي القائم على ضبط سلوك األفراد والعاملين في المؤسسة (العوا6)5112 ،
ب -المحبة:
لقد افترضت معظم نظريات القيادة أن القادة يعاملون تابعيهم بالدرجة ذاتها من المحبة
واالهتمام ،أي أن القادة يقومون باستخدام نمط متجانس وعادل مع جميع األتباع ،ويأتي التفاعل
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بين القائد واألعضاء بافتراض أنه بسبب ضيق الوقت وضغوط العمل التي يتعرض لها القائد فإنه
يطور عالقات محبة مع األتباع بحيث يؤدون أدوار المساعدين أو المستشارين أو المشرفين
(الغرايبة6)2119 ،
ويفرض البناء االجتماعي للمؤسسات على القائد القيام بعدد من المهمات ،هي التخطيط،
والتنظيم ،واتخاذ الق اررات ،والرقابة ،وادارة التغيير ،وادارة الصراع ،وادارة التفاعل بين المؤسسة
والبيئة ،وهذه المهمات لم تتبدل أو تتغير على الرغم من تعدد نظريات اإلدارة ،ومع حدوث متغيرات
عالمية وازدياد الصعوبات في مجال إدارة األعمال ،فان أساليب تنفيذ هذه المهمات قد تغيرت،
وباتت مقدرات المؤسسة على التفاعل مع هذه المتغيرات مسؤولية مشتركة وتضامنية تقوم المحبة
بحفظها (القريوتي6)2113 ،
لذلك فان القيادة بالمحبة تركز على دور األتباع وعلى مدى المشاركة المتاحة لهم في
ممارسة مهمات اإلدارة ووظائفها ،إذ أن العواطف غزت المؤسسات وأضحت من الكيانات الحية
التي تمتد وتنمو مع األيام ،فالمحبة أداة رئيسة لفلسفة القيادة الخادمة القائمة على مدخل يعود
بالمؤسسات إلى التكامل والتوازن في ظل الدستور والمبادئ واألخالق ،وللقيادة الخادمة المستندة
إلى المحبة تقوم على مجموعة من األركان هي)Keith, 1999( :
أ-حب القائد للمؤسسة التي يقودها :على القائد أن ينظر إلى المؤسسة نظرة حب ومودة ،وذلك
ليتمكن من فهم الرسالة التي تؤديها ومعرفتها ,والتي تنطلق من إيمانه باألهداف والقيم النبيلة التي
تستند إليها ,فضال عن قيامه بتعليم هذه الرسالة لآلخرين ,لكي يصبح لديهم التزام شديد بأداء رسالة
المؤسسة وتحقيق أهدافها على الوجه األكمل ،فمحبة المؤسسة والنجاح الذي تحققه يعدان وجهان
لعملة واحدة ،فالقائد الذي يحب المؤسسة التي يقودها ويستطيع ترجمة ذلك إلى سلوك أخالقي فانه
يرتقي بأدائها.
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ب-حب القائد لألتباع :إن األتباع على اختالف أعمارهم أو جنسهم يحتاجون للمحبة واالحترام
والرعاية والمساعدة من اآلخرين ،ومن الضروري الكشف عن مقدراتهم وتعزيز المهارات التي
يمتلكونها واطالق الطاقات على اعتبار أنها الطريق من اجل تأكيد ثقتهم بأنفسهم ،وفي ظل
المبادئ والدستور األخالقي فالقائد ال يتحكم في األتباع ويركز على العطاء وبكل ما يرتقي بهم
وبأدائهم ،وبالتالي فإن المحبة تعد سبيالً للعمليات اإلبداعية واالبتكارية ،وتكون بمثابة اإلحساس
المتوازن ،الذي بمقتضاه ال يسمح القائد لنفسه أن يقوم بالتمييز بين أتباعه ومن يؤدون العمل معه.
ج -حب القائد للمجتمع :إن المؤسسات ال تعمل بمعزل عن المجتمع الذي تمارس أنشطتها فيه،
وبالتالي فمحبة المؤسسة الحقيقية للمجتمع تعد من الطرق القصيرة التي تسهم في المحافظة على
البيئة المحلية والتفكير في المستقبل الذي يشمل المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة ،إذ أن القيادة
بالمحبة ترى أن الخدمة التي تقوم بتقديمها للمجتمع الذي يحيط بها وان المحافظة على ثروة
المجتمع الطبيعية من أهم المسؤوليات التي تضطلع بها ووسيلة من اجل تحسين مستوى حياة
األتباع6
د -حب القائد لنفسه :أن القائد الذي يحب ذاته ويحترمها ال يجد صعوبة في قيادة نفسه وفي قيادة
األتباع ورعايتهم ،والمحبة المقصودة هنا هي المحبة األخالقية التي تخلو من األنانية وحب السيطرة
والتملك ،ومحبة القائد لذاته تعطيه دفعة لحب اآلخرين وزيادة الحرص على رعايتهم وتفقد أحوالهم
باستمرار ،فالقائد الذي يحب نفسه هو بالتأكيد يكون واقعيا في بناء توقعاته ،وفهم المتناقضات التي
تحميه من مشاعر الندم واألسف التي قد تنتابه عند مقابلة اآلخرين.
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ت -التمكين:
تسعى المؤسسات الرائدة لتكوين االهتمام الكبير لدى العاملين في أعمالهم ومهماتهم
ووظائفهم التي يؤدونها ،بحيث يشعروا بملكيتهم للمؤسسة التي يعملون فيها ،وبالتالي يكون نجاحهم
في المؤسسة من نجاحها وفشلهم من فشلها (جودة6)5104 ،
إن التمكين بمفهومه العام يعني إعطاء العامل السلطة التخاذ الق اررات واحداث التغييرات
الالزمة على النظام ،من خالل منحه المقدرة والثقة وااللتزام بتحمل المسؤولية لتحسين العمليات
والبدء باتخاذ الخطوات الالزمة لتلبية متطلبات العمل ضمن حدود واضحة المعالم من أجل تحقيق
القيم واألهداف التنظيمية 6ويختلف التمكين عن التفويض ،فالتفويض يشير إلى توزيع األعمال
والمهمات واسنادها إلى اآلخرين ،أما التمكين فهو أن يكون العامل مسؤوال عن إنجاز المهمة
كاملة ،وبعبارة أخرى أن يكون العامل كالمالك للعمل بحيث يكون مسؤوال ومحاسبا عن عمله 6ومن
اجل إيجاد بيئة مناسبة للتمكين ،ينبغي االهتمام بثالثة أمور هيBesterfield, Michna, ( :
)Besterfield, and Sacre, 2014
( )0أن يستوعب كل فرد من األفراد العاملين في المؤسسة الحاجة إلحداث التغييرات6
( )5أن يتغير نظام العمل بحيث يعلم العامل أن الحرية في اتخاذ الق اررات ليست مقبولة فحسب
بل إنها مطلوبة6
( )3على المؤسسة القيام بتوفير كل ما يحتاجه األفراد من المعلومات والمهارات والتدريب
للحصول على أفضل النتائج6
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وأشار جودة )5104( ،إلى إن التمكين يشتمل على العديد من الفوائد لكل من االفراد
والمؤسسة ،وكما يأتي:
( )0األفراد :يعد التمكين بالنسبة لألفراد الفرصة التي من خاللها يظهرون فيها مواهبهم
وطاقاتهم وابداعاتهم6
( )5المؤسسة :يسهل التمكين من إجراءات العمل ،فضال عن ما يظهره العامل من النشاط
والحماس والسرعة في إنجاز األعمال6
واقترح بيسترفيلد وآخرون ( )Besterfield ,et, al, 2014ثالثة أسئلة تحدد مدى جاهزية
األفراد في المؤسسة لتحمل المسؤولية ،وهي:
( )0هل يتمتع األفراد بالتفكير النقدي وهل اعتادوا عليه؟
( )5هل يوجد لدى األفراد العلم والمعرفة بعملية صنع القرار والدور الذي يمكن أن يؤدونه في
ذلك؟
( )3هل يوجد لدى األفراد العلم والمعرفة باالتجاه العام الذي تسير به المؤسسة ،وما أهدافها
ورؤيتها؟
ُيعد كل من يعمل في المؤسسة مورداً لإلبداع واألفكار الخالقة ،ويمكن تنمية مشاركة
األفراد وتطويرهم ،واالعتراف بمهاراتهم ومقدراتهم وتنميتها بالتدريب ،واعطاء الفرص ،وتدوير العمل
واشراكهم في عملية صنع القرارات وتمكينهم من خالل إعطائهم الحرية التخاذ الق اررات المتعلقة
بأعمالهم وفي حدود معينة 6ويتمثل هذا في:
( )1الدافعية  : Motivationويكون باالعتراف بنظام المكافآت كوسيلة للتحفيز وتشجيع األفراد
والجماعات للحصول على أداء امثل بما يحقق تغذية راجعة ونتائج إيجابية تستخدم في
تحسين األداء ( 6)Sim & Killough, 2008
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( )2التمكين  :Empowermentوذلك بتفعيل دور األفراد واشعارهم باألهمية واإلستفادة الفعلية
من إمكانياتهم من خالل إعطائهم الفرصة التخاذ الق اررات المتعلقة بأعمالهم 6وبذلك ال
تهدف المؤسسة لحل المشكالت الحالية فقط وانما تجنب الوقوع في المشكالت المستقبلية
كذلك (6)Goetsch & Davis, 2015
( )3بناء فرق العمل  :Теаmworkتعد الفكرة األساسية في اإلدارة متمثلة في التكامل في فرق
العمل ،إذ يستخدم التكامل لتشجيع التعاون في التخطيط للعمل ،والتفاوض مع اآلراء
المتعارضة ،والص ارع الخالّق الذي يشجع اإلبداع ،فضال عن نجاح الفرق في إنجاز
األعمال الجماعية عوضاً عن العمل الفردي ،وعلى الرغم من الدور المهم لفرق العمل إال
أن العديد من المتخصصين في أدبيات اإلدارة يحذرون من المبالغة في عدد هذه الفرق،
ألن في ذلك هد اًر للموارد ،وال بد أن تكون عملية بناء فرق العمل محددة وموثقة ومفهومة
من قبل جميع األفراد ،فالفرق التي تتشكل للتحسين يجب أن تمتلك أكبر طاقة ممكنة
لتنفيذ التغييرات التي يمكن أن تغير المؤسسة (عمر6)17 ،2113 ،
( )5تدريب األفراد في المؤسسةُ :يعد تدريب األفراد من أهم األمور التي يجب على المؤسسة
مراعاتها ،ألنها جزء من عمل الفريق لما له من صلة بوظائفهم ومهاراتهم ،وفهمهم
وتحفيزهم6
( )5تقويم أداء األفراد من خالل المراقبة المستمرة ألداء األفراد ،بعيداً عن التحيز والمحاباة
والمراقبة6
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وفي ضوء ما تقدم ،فال بد أن يكون األفراد في المؤسسة جاهزين لتحمل المسؤولية وقادرين
على التعامل مع المشكالت واتخاذ الق اررات المناسبة ،إذ يتطلب التمكين جهوزية كاملة من حيث
المصادر والمعرفة والخبرات وغيرها من األمور التي من شأنها إنجاح عملية التمكين ،فلذلك تواجه
تحمل المسؤولية6
المؤسسات تحديات كبيرة تتمثل في تحديد مدى جاهزية األفراد وقابليتهم على ّ
د -التواضع:
يعد التواضع من المبادئ األخالقية التي ينبغي أن يركز عليها القادة واألتباع؛ وذلك
لضمان التطوير واكساب القادة المعارف والمهارات المتعلقة بجوانب السلوك األخالقي ،ولتحقيق
ذلك البد من التزام القادة بالتواضع بوصفه احد المبادئ األخالقية التي ينبغي أن تنعكس بشكل
أكثر إيجابية في منهجية القيادة (خميس6)2112 ،
والتواضع يعني طهارة النفس عند القادة والمودة والمحبة والمساواة بين األتباع والمقدرة على
نشر الترابط بينهم ويمحو الحسد والبغض والكراهية منهم ،والتواضع خلق أساسي وخصلة يجب
يضيعها (الرومي.)2119 ،
على القائد أن يحرص عليها ويراقب نفسه خوفاً من أن ّ
ويعد التواضع من أبرز الخصائص التي يجب أن يتمتع بها القائد الناجح ،وخاصة عندما
يقترن هذا التواضع بالمعرفة الجيدة واألكيدة والقناعة الكاملة المتولدة عند القائد الخادم عن عناصر
قادر على
القوة والضعف التي يمكن أن تكون موجودة لديه كقائد ،و بهذه الحالة سوف يكون
اً
التأثير بشكل أفضل في األتباع ،وينجم التواضع عن الثقة العالية بالنفس وشجاعة القائد وحكمته،
كما انه يساعد القائد على معرفة أخطائه وتحمل بعض المسؤولية من اجل رفاهية الجماعة
(الحسين والدليجان6)5112 ،
وتظهر أهمية التواضع في كونه يعمل على تعزيز الممارسات األخالقية التي يجب أن
تنعكس إيجابا على طريقة العمل في المؤسسة ،وتنعكس أيضا على العالقات بين األتباع ،التي
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تشكل اتجاهات ايجابية نحو الممارسة األخالقية لدى القادة ،وذلك لكونها تعمل على تعريف األتباع
بهذه االلتزامات وتعمل على زيادة الوعي بأبعاد رسالة المؤسسة تجاه الفرد والمجتمع ،كما يسهم
التواضع في تنظيم العالقات اإلدارية واالجتماعية بين القادة واألتباع ،ويعمل على تدريبهم على
أساليب التعامل الجيد ( يحيى6)2111 ،

 .2الصراع
يحتل موضوع الصراع مكانة خاصة لدى الدارسين والباحثين في مختلف المجاالت مثل
علم اإلدارة وعلم االجتماع وعلم النفس ،كذلك نال هذا الموضوع اهتماماً خاصاً من قبل ممارسي
الوظائف إلدارية في المؤسسات المختلفة ،ويعود السبب في ذلك إلى الدور المهم للصراع في
التأثير في سلوك األتباع (6)Kinicki & Kreitner, 2009
وقد اختلفت المدارس اإلدارية بشكل واضح في النظرة إلى دور الصراع في السلوك الذي
يظهره األفراد والمؤسسات 6فالكالسيكيون ينظرون إليه بوصفه من القوى السلبية المؤثرة في العمل
المؤسسي يتوجب القيام بتجنب وقوعه ومنع حصوله قدر المسطاع ،وهناك العديد من الوسائل
المهمة لتوجيه الصراع ألجل تحقيق الفاعلية التنظيمية ،منها القوانين والتعليمات واللوائح واجراءات
العمل والهياكل التنظيمية ،في حين نظر السلوكيون إلى الص ارع على أنه أمر غير مرغوب فيه،
ومن اجل تحقيق التوافق فإن السلوكيين قاموا بالتركيز على أهمية النظام االجتماعي ونظروا لهذا
النظام على انه مفتاح رئيس لتحقيق الفاعلية التنظيمية من خالل توفير التسهيالت الالزمة لشبكة
األعمال االجتماعية ،وجعل األفراد العاملين يشعرون بالسعادة ،إذ تعد السعادة والتوافق من وجهة
نظر السلوكيين أفضل السبل من اجل الحصول على الفاعلية التنظيمية (البلبيسي6)2113 ،
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واختلفت في الوقت الحالي النظرة إلى الصراع بشكل ملحوظ ،إذ أصبحت النظرة إليه على انه
أمر من الصعوبة تجنبه ،وهو أمر مرغوب فيه ،إذ أن الصراع ينتج عنه إحباط وقلق ،مما يجعل
هناك صعوبة بتنفيذ العمل بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة بالتنفيذ ،وبالتالي إلى تجاوز
الصعوبات وتعزيز المقدرات على حل المشكالت ،فمثال قد يسهم القلق بإثارة اإلبداع ( & Hodge
6)Anthony, 1991
أما االتجاه الحديث فهو يستند إلى كيفية إدارة الصراع وليس تجنبه ،أي أن

تتوفر

الصرع وفقا لمصلحة المؤسسة وبما يضمن تحقيق األهداف
ا
للمؤسسة المقدرة على تكييف
المحددة ،إذ تتضمن عملية إدارة الصراع كيفية الحفاظ على وضع التوافق والتوازن ،فإذا كانت
درجة الصراع أقل من الحاالت المرغوبة فيها ،فان ذلك سيؤدي إلى الجمود وعدم الالمباالة ،وهذا
يتطلب القيام باستخدام االستراتيجيات المتعلقة بإثارة الصراع داخل المؤسسة ،وبحالة أن يكون
الصراع بشكل يزيد عن الحالة المرغوبة فيها ،فانه سيؤدي إلى فوضى والى انعدام السيطرة وانهيار
المؤسسة ،وهذا يستدعي القيام باستخدام بعض االستراتيجيات الخاصة بتخفيف الصراع والتقليل من
حدته ،وعليه فان التوازن هو الحالة المطلوبة التي تضمن االستمرار على العمليات اإلبداعية
(6)Owens, 2005
على المؤسسات أن تكون مؤهلة ولديها المقدرة على إدراك المنظومة التي يقوم عليها
الصراع وفهمها ،وان تكون لديها الكفاءات اإلنسانية والفنية من اجل التعامل مع الصراع ،كما
يتطلب ذلك أن تكون المؤسسات واعية لألساليب والطرق الفعالة في إدارة الصراع والمتمثلة باتخاذ
اإلجراءات وعدم تجاهل الصراع ،والعمل على حل المشكالت التي تنجم عنه (6)Steers, 2009
ويتطلب من القائد أن ي ارعي األساليب والطرق التي تؤدي إلى منع حصول خالفات ،وعليه
أن يركز على تعميم أهداف لمؤسسة ونشرها ،والقيام بتحديد الواجبات والمهمات والمسؤوليات ،وان
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يسهل عملية اإلتصال بين األتباع ،فضال عن القيام بتفويض السلطات والصالحيات ،وان يحرص
على إيجاد جو من الثقة واالحترام المتبادل بين األتباع وتحقيق العدالة بينهم6

مفهوم الصراع
يحدث الصراع بالمواقف التي يكون فيها أداء المهمات واألنشطة غير المتطابقة أو غير
المتوافقة ،كذلك يحصل في المواقف التي تؤدي لقيام أحد األتباع بسلوك تنتج عنه أضرار بأنشطة
األتباع الوظيفية ،أو يكون فيها تداخل ،أو مقاومة ،أو تعارض ،وبشكل يؤدي إلى انخفاض كفاءة
أداء المهمات واألنشطة (البلبيسي6)2113 ،
والصراع عبارة عن التعارض الناتج عن تضارب األهداف والمصالح بين األفراد
والجماعات عند القيام بأداء أنشطة ومهمات غير متوافقة مع األنشطة والمهمات التي يؤديها
الزمالء في بيئة العمل ،إذ يعتقد كل منهم بان الطرف اآلخر يهدد مصلحته فيحاول الدفاع عنها
ليكون المستفيد على حساب اآلخرين (.)Jones, 2005
يعرف الصراع بأنه التعطل أو االنهيار في الوسائل والطرق والسبل لصنع القرارات
المعيارية أو في التقنيات المرتبطة بها ،وهذا يدفع الشخص إلى العيش بصعوبة عند القيام
باالختيار بين أبدال األداء (6)Hodge & Anthony, 1991
ويشير مفهوم الصراع إلى وجود المصالح المتضاربة بين األفراد العاملين والجماعات عند
القيام بممارسة األنشطة غير المتوافقة وغير المنسجمة مع األنشطة التي يقوم بتأديتها الزمالء في
بيئة العمل ،وذلك ناجم عن اعتقاد كل جماعة أو فرد بان اآلخرين يهددون مصالحه فيحاول الدفاع
عن مصالحه ليكون الرابح على حساب غيره ،فالصراع هو عملية من العمليات التفاعلية التي
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تحصل بين األفراد العاملين والجماعات داخل المؤسسات ،يرافقه التنافر وعدم التوافق وعدم
االنسجام بينهم 6وفيما يأتي بعض الحاالت التي تسبب حدوث الصراع)Rahim, 2001( :
( )1عند الطلب من األفراد العاملين أن يقوموا بتأدية مهمات أو نشاطات غير متفقة مع
الحاجات والمصالح التي يأملون الحصول عليها6
( )2عند الرغبة التي تظهر عند األفراد العاملين بأنماط السلوك المتعارضة مع األنماط
السلوكية المرغوبة من األطراف األخرى6
( )3عند رغبة األفراد العاملين بالحصول على المصادر القليلة والمحدودة والتي تسعى األطراف
األخرى للحصول عليها6
( )4عند امتالك األفراد العاملين القيم واالتجاهات واألهداف والمهارات غير المتوافقة
والمتعارضة مع ما يمتلكه اآلخرون6
( )5عند امتالك األفراد العاملين وجهات نظر خاصة بهم نحو األعمال التي يشتركون فيها مع
األطراف اآلخرى6
( )5عند امتالك األفراد العاملين مهمات وأعمال ترتبط وتعتمد على المهمات واألعمال التي
تقوم بتأديتها األطراف األخرى6
والصراع عبارة عن موقف يتسم بالمنافسة بحيث تغدو فيه أطراف الصراع مدركة
للتناقضات وواعية بها ،إذ أن كل طرف من هذه األطراف يسعى لتحقيق أهدافه وغاياته على
حساب الطرف اآلخر ،أي إدراك االختالفات غير المتوافقة والتي تنجم من التدخالت أو
المعارضات التي تحصل (6)Robbins & Decenzo, 2011
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إن الصراع هو تعبير عن موقف أو حالة ناشئ عن عدم وجود توافق بين أهداف،
وفلسفات ،وأيدلوجيات ،وقيم ،وحاجات طرفين أو أكثر من اجل الحصول على موقف متعارض
بالمصالح واألهداف والغايات بين العاملين عند أداء األنشطة والمهمات غير المتوافقة مع الحاجات
والمصالح التي يأملون الحصول عليها ،وتلك التي يؤديها الزمالء في محيط العمل في المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان6

استراتيجيات إدارة الصراع
يساعد استخدام القائد الستراتيجيات إدارة الصراع في أثناء أدائه لمهماته القيادية على
تخفيف حدة حدوث الخالفات ،وذلك باالعتماد على األنظمة والتعليمات والقوانين بالفصل بين
األتباع ،وتقليل احتكاكهم ببعض ،وجعل أهدافهم مشتركة ،وتنمية روح المبادأة ونشر ثقافة الحوار
من خالل طرح الحلول للمشكالت التي تواجههم ،فضال عن تعزيز عمل األتباع بروح الفريق الواحد
والتركيز على المصلحة العامة للمؤسسة على مصلحته الشخصية ( Hodge & Anthony,
6)1991, 531
لقةةد اعتمةةد رحةةيم ( )Rahim, 2001خمةةس اسةةتراتيجيات إلدارة الص ةراع تسةةتند إلةةى وجةةود
تفاعةل بةين بعةدين رئيسةين فةي سةلوك الفةرد ،وهةةذان البعةدان همةا :درجةة اهتمةام الفةرد بنفسةه (عاليةةة،
منخفضةةة) ودرج ةةة اهتم ةةام الف ةةرد ب ةةاآلخرين (عاليةةة ،منخفض ةةة) ،إذ ع ةةد رح ةةيم ( )Rahimأن تفاع ةةل
هةةذين البعةةدين ،بالمسةةتويات العاليةةة أو المنخفضةةة هةةي التةةي سةةتحدد اإلسةةتراتيجية الواجةةب تطبيقهةةا
إلدارة الصراع وأسلوب الحل الذي يمكن استخدامه ،وفيما يةأتي نبةذة مةوجزة عةن هةذه اإلسةتراتيجيات
المتمثلة في اآلتي :

36

 -1إستراتيجية التكامل Integrating
يعني األسلوب التكاملي قيام القائد بتبادل المعلومات والعمل على دمج بعضها ،ويعكس
التكامل درجة كبيرة من االهتمام التي يوليها القائد لمصالحه ،ويعطي درجة عالية أيضا من
طرف،
االهتمام بالقضايا والمصالح التي تهم اآلخرين ،وتكون نتيجتها المنفعة والفائدة لجميع األ ا
كما تستطيع المؤسسة استخدام فرق العمل التي تقدم األعمال التي تقوم بأدائها لإلدارات األخرى
كأدوات للتكامل ،الن تكوين هذه الفرق من أفراد يكونوا كممثلين ألطراف الصراع ،إذ من الممكن
أن تكون هذه من األساليب الفعالة للتخفيف من حدة الصراع ،وتسمح أيضا بطرح وجهات نظر
الممثلين ألطراف الصراع ودراستها ،كما أن بعض المؤسسات تقوم بتعيين فرد تكون مهمته
األساسية تعزيز التعاون بين اإلدارات المختلفة وذلك بإجراء مقابالت وتبادل للمعلومات مع مديري
اإلدارات المعنية ،وبالتالي يكون قاد اًر على وضع تصورات واضحة للمشكالت التي تحصل داخل
اإلدارات ومع بعضها بعضا مما يسهم في حل هذه المشكالت (البلبيسي6)2113 ،
-2إستراتيجية اإلرضاء Obliging
يكون االهتمام باآلخرين أكثر من االهتمام بالذات ،واإلرضاء يعني قيام الفرد بالتنازل
وبدون أن يكون مقتنعاً للطرف اآلخر على حقه ،بسبب طبيعته أو توقعاته بأنه سوف يخسر،
ويكون اإلرضاء بالتقليل من أهمية الخالفات التي تنشا بين العاملين والتأكيد على األمور المشتركة
بين أطراف الصراع ،إذ تتصرف اإلدارة على إعتبار أن الصراع سوف يزول مع مرور الزمن وتتم
دعوة أطراف الصراع لإلرضاء والتعاون وتقليل التوتر ،واستراتيجية اإلرضاء تشجع أطراف الصراع
على عدم إظهار مشاعرهم في أثناء التعامل مع المشكالت القائمة على االختالفات الشخصية،
طرف
وتتسم هذه اإلستراتيجية باعتدال الحزم والتعاون ،ويتم االعتماد عليها عند تساوي القوة لدى أ ا
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الصراع في أثناء إجراء المفاوضات بغية كسب الوقت لتهدأ العواطف لدى أطراف الصراع وتخف
حدته بينهما (.)Lee & Allen, 2002
 -1إستراتيجية الهيمنة Dominating
ويتم استخدام هذه اإلستراتيجية باالعتماد على قوة المركز الوظيفي والسلطة والحل القائم
على إهمال حاجات العاملين واجبارهم على االمتثال ألوامر اإلدارة ووجهة النظر المرتبطة بإنهاء
حالة الصراع التي يتم التوصل إليها لصالح احد األطراف ،وتعكس اإلستراتيجيته الهيمنة اهتمام
الفرد بالمصالح الخاصة به واهماله لمصالح اآلخرين ،وبالتالي خسارة الطرف اآلخر ،وتستخدم هذه
اإلستراتيجية أيضا في حالة الصراع الذي يحدث بين زمالء العمل وفيه يقوم المدير باللجوء إلى
استخدام السلطة على احد أطراف الصراع على حساب الطرف األخر ،كما تستخدم في القضايا
الطارئة والضرورية التي تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لتلطيف الصراع أو تقليل أثره من خالل
تقديم المواساة ألطراف الصراع من اجل تهدئتهم ،باستخدام طرق مؤثرة بهدف إعادة العالقات بين
أطراف الصراع ،كما يتم اللجوء أحيانا للقوة من اجل إنهاء الصراع ,بالسماح لشخص مسؤول من
القيادة العليا للتدخل في عالج الموقف (6)Lebedun, 2008
-4إستراتيجية التجنب Avoiding
يكون االهتمام قليالً بالذات و باآلخرين ،وتتضمن إستراتيجية التجنب تجاهل األسباب التي
أدت إلى حدوث الصراع ,وعند استمرار الصراع نتيجة لظروف معينة يمكن استخدام أساليب منها
الفصل بين طرفي الصراع واهمال الصراع 6والتجنب يعني قيام الفرد باالنسحاب من إدارة الصراع،
فالمدير يقوم بتجنب الحضور الجتماع معين ،على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى إحداث بعض
النتائج السلبية على انجاز األهداف ،فالتجنب هو محاوالت يبذلها الفرد من اجل تحويل االهتمامات
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عن الصراع إلى مجاالت أخرى أو العمل على إهماله ،كما يؤدي التجنب إلى خسارة أطراف
الصراع عندما يبقى الصراع قائما بدون إيجاد الحلول المناسبة (البلبيسي6)2113 ،
-5إستراتيجية التسوية Compromising
اهتمام متوسط بالذات وباآلخرين ،إذ تقوم إستراتيجية التسوية على التوفيق والتفاوض
والمقايضة فتكون النتيجة ال رابح وال خاسر لكال الطرفين ،وتعتمد التسوية على التفاعل مع
الصراع ،وفيها يقوم المدير بالتوصل إلى حلول وسط ترضي أطراف الصراع وبما يحقق لجميع
األطراف مكاسب جزئية ،وهذا األسلوب يمتاز باالهتمام بالتعاون المبني على العالقات اإلنسانية
والحزم واستخدام القوة ،إذ يقوم المدير بدراسة جميع األسباب التي أدت إلى حدوث الصراع ومع
جميع األطراف التي لها عالقة بحدوث الصراع ثم القيام بإيجاد األبدال التي تسهم في حل الصراع
ومن ثم مناقشتها مع األطراف كافة ،ليتم تقديم العالج المناسب ،ويتم استخدام طريقة التسوية
واللجوء إليها عندما يكون الموضوع الذي تسبب في الصراع من القضايا األساسية التي تؤثر بشكل
مباشر في تحقيق أهداف المؤسسة ،واستراتيجية التسوية تحتاج إلى مزيد من الوقت والذي قد ال
توفر في بعض األحيان عند المدير (6) Hersey & Blanchard, 2007
يكون م ا
وأشار هوج وأنثوني ( )Hodge & Anthony, 1991إلى أن إستراتيجية التسوية في إدارة
الصراع تُعد أحد أهم أنواع المساومة التي تهدف للوصول لحل مناسب يرضي جميع أطراف
الص ارع ،وذلك بافتراض أن لدى األفراد في الغالب الرغبة بترك بعض المكاسب للحصول على
مكاسب أخرى واالحتفاظ باألشياء المفضلة لهم ،وبناء على ذلك فإن أطراف التفاوض مطالبون
بدراسة األسئلة اآلتية والقيام بطرحها ومناقشتها مع أنفسهم قبل البدء بعملية التفاوض ،إذ أن
اإلجابة عنها يمكن أن تقوم بتوفير اإلطار الذي يمكن االستناد إليه عند حل النزاع ،والتي من
الممكن أن تقوم بمنح القيم التي يمكن قبولها من أطراف الصراع ،إذ أن هذه اإلستراتيجية تعد من
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االستراتيجيات الفاعلة التي تساعد على حل الصراع ،ويمكن للمدير القيام بتطوير مهاراته بهذا
المجال ،وهذه األسئلة هي:
 -0ما الحد األدنى من المكاسب الذي يمكن القبول به من الطرف اآلخر ؟
 -5ما الحد األدنى من المكاسب الذي يمكن القيام بطلبه من الطرف اآلخر ؟
 -3م ةةا الح ةةد األكب ةةر م ةةن المكاس ةةب الة ةذي يمك ةةن أن ي ةةتم التن ةةازل عن ةةه للط ةةرف اآلخ ةةر أو القي ةةام
برفضه منه ؟
 -4ما الشيء األقل من المكاسب الذي يمكن القيام بمنحه للطرف اآلخر ؟
وقةةد اس ةةتخدمت الد ارس ةةة الحالي ةةة ه ةةذه االس ةةتراتيجيات للتعةةرف إل ةةى درج ةةة ممارس ةةتها م ةةن م ةةديري
المدارس الثانوية6

ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة
من خالل اإلطالع على العديد من الدراسات واألبحاث التي لها عالقة بموضوع الدراسة،
تم الحصول على مجموعة من الدراسات ذات الصلة تم عرضها وفقاً لتسلسلها الزمني من األقدم
إلى األحدث كما يأتي:

-1الدراسات ذات الصلة بالقيادة الخادمة
أجرى أبو تينة والخصاونة والطحاينة )2117( ،دراسة بهدف التعرف إلى درجة ممارسة
مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة الخادمة من وجهة نظر المديرين أنفسهم ،ومن
وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم 6وقد تكونت عينة الدراسة من ( )391معلماً ومعلمة و ( )95مدي اًر
ومديرة من محافظة الزرقاء في العام ( 6)2115-2115واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع
أن المديرين والمديرات يمارسون القيادة الخادمة بدرجة عالية من
البيانات 6وقد توصلت الدراسة إلى ّ
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وجهة نظرهم ،ودرجة متوسطة من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم 6كما أظهرت الدراسة عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية ألثر النوع ،أو المرحلة الدراسية ،أو المؤهل العلمي للمعلمين والمعلمات
في إدراكهم لواقع ممارسة مديريهم ومديراتهم للقيادة الخادمة ،بعكس الخبرة التدريسية التي كانت
الداللة اإلحصائية لصالح المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرة الطويلة6
واختبرت دراسة سيرت ( )Cerit, 2010أثر سلوك القيادة الخادمة لمديري المدارس
لتزم التنظيمي لدى المعلمين ،وقد أستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات
االبتدائية في اال ا
،وتكونت عينة الدراسة من ( )553معلما ومعلمة من العاملين في المدارس االبتدائية في مدينة
دوزجي التركية ،وقد بينت النتائج أن هناك عالقة إرتباطية ايجابية بين ممارسة القيادة الخادمة
لتزم التنظيمي لدى المعلمين ،كما أشارت الدراسة إلى أن أبعاد القيادة
لمديري المدارس وبين اال ا
لتزم التنظيمي لدى المعلمين والتي رتبت تنازليا هي (تقدير العاملين و
تأثير في اال ا
الخادمة األكثر
اً
تطوير العاملين واالهتمام بالعاملين(.
درسة الديرية )2111( ،إلى تعرف درجة ممارسة عمداء كليات التربية في
وهدفت ا
الجامعات األردنية للقيادة الخادمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وعالقتها برضاهم
الدرسة من ( )189عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بالطريقة الطبقية
الوظيفي ،وتكونت عينة ا
الدرسة إلى أن عمداء كليات التربية في الجامعات األردنية يمارسون القيادة
العشوائية ،وتوصلت ا
الدرسة إلى عدم
الخادمة بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ،كما توصلت ا
الدكتوره على درجة ممارسة
ا
وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر الجنس والخبرة ومصدر شهادة
العمداء للقيادة الخادمة ،بخالف الرتبة األكاديمية وطبيعة العمل في الكلية ،وتوصلت النتائج أيضا
إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة عمداء كليات التربية
للقيادة الخادمة والرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية.
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وهدفت دراسة إبراهيم ( ،)2113إلى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة من وجهة
نظر المعلمين ،وتكونت عينة الدراسة من ( )327معلماً ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية
العشوائية النسبية .وكان من أهم نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية
في محافظة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة ،وان مستوى الثقة
التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين كان
مرتفعا بشكل عام ،فضال عن وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان للقيادة الخادمة ،ومستوى الثقة التنظيمية السائدة .
كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
لمتغيرت الجنس والخبرة والمؤهل العلمي6
ا
للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تعزى
واختبرت دارسة هاروكي ) (Harwiki, 2013أثر القيادة الخادمة في الثقافة التنظيمية
وااللت ازم التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية وأداء العاملين ،واختبار أثر الثقافة التنظيمية في
سلوك المواطنة التنظيمية وأداء العاملين ،واختبار أثر االلت ازم التنظيمي في سلوك المواطنة
التنظيمية وأداء العاملين ،واختبرت أيضا أثر سلوك المواطنة التنظيمية في أداء العاملين وذلك من
وجهة نظر العاملين في الجمعيات المبحوثة ،وقد تم اختبار الفرضيات من خالل استبانة تم تطبيقها
على الموظفين والعاملين في التعاونيات بمقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا ،وتضمنت العينة ()249
موظفاً تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،كذلك اشتملت على ( )31مدي اًر من اجل فحص مدى كفاءة
الدرسة إلى وجود عالقة ارتباطية
العاملين ،قام بتعبئتها أفراد عينة الدراسة من العاملين .وتوصلت ا
لتزم التنظيمي وأداء العاملين ،كما تبين
إيجابية بين القيادة الخادمة وكل من الثقافة التنظيمية واال ا
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لتزم التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية ،وأظهرت النتائج عدم
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين اال ا
لتزم التنظيمي وبين أداء العاملين.
وجود عالقة بين اال ا
وهدفت دراسة عبدالرحمن )2114( ،إلى التعريف بنظرية القيادة الخادمة ،والتعرف إلى
درجة ممارسة القيادات اإلدارية في األجهزة الحكومية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
للقيادة الخادمة وعالقة ذلك بمستوى الرضا الوظيفي للعاملين بهذه األجهزة  .وقد اعتمدت الدراسة
على منهج المسح االجتماعي آلراء عينة عشوائية قوامها ( )317موظفاً وموظفة من العاملين في
عشرة أجهزة حكومية بمدينة الرياض ،وتم جمع البيانات باستخدام استبانة تم اختبارها والتأكد من
صدقها وثباتها ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن درجة تطبيق القيادة
الخادمة في األجهزة الحكومية المركزية في مدينة الرياض كانت متوسطة ،وكانت أبرز ممارسات
القيادة الخادمة شيوعاً من وجهة نظر العاملين هي الممارسات ببعدي المساءلة والتمكين ،في حين
كانت أقل الممارسات شيوعاً تلك المرتبطة ببعدي التواضع والصراحة .كما أوضحت النتائج أن
هناك مستوى مرتفعاً للرضا الوظيفي للعاملين باألجهزة الحكومية المركزية بمدينة الرياض ،وأن
تطبيق القيادة الخادمة يؤدي إلى تعزيز الرضا الوظيفي لدى العاملين وقد وجدت عالقات ارتباطية
ذات داللة إحصائية بين القيادة الخادمة والرضا الوظيفي.
درسة شيخ السوق ( )2114إلى التعرف إلى مدى ممارسة الجامعات المصرية
وهدفت ا
ألبعاد القيادة الخادمة ،ومعرفة ما إذا كانت اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
الدرسة أختيرت
الديموغرفية ،ولتحقيق أهداف ا
ا
نحو أبعاد القيادة الخادمة تتفاوت بتفاوت خصائصهم
عينة مكونة من ( )211مستجيباً من أعضاء الهيئة التدريسية 6ومن أهم النتائج التي تم التوصل
إليها ما يأتي :انخفاض مستوى ممارسة القيادة الخادمة بالجامعات المصرية ،وأن ممارسة القيادة
الخادمة بأبعادها الثالثة (الخدمة ،والرؤية ،والتواضع) تؤثر في الرضا الوظيفي وااللت ازم التنظيمي
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ألعضاء هيئة التدريس ،ووجود عالقة ارتباطية إيجابية بين ممارسة أبعاد القيادة الخادمة والرضا
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات ،ووجود عالقة ارتباطية إيجابية بين ممارسة أبعاد
القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس6
أما دراسة المعشر )2114 ( ،فقد هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة مديري األمانة
العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في عمان للقيادة الخادمة ،وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية
لدى المعلمين من وجهة نظرهم ،وأجريت الدراسة على ( )278معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج أن
درجة ممارسة مديري مدارس األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية للقيادة الخادمة في
محافظة عمان كانت متوسطة ،وأن مستوى ممارسة مديري مدارس ممارسة األمانة العامة
للمؤسسات التربوية المسيحية لسلوك المواطنة التنظيمية في محافظة عمان كان متوسطاً 6وتبين
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري األمانة العامة
للمؤسسات التربوية المسيحية للقيادة الخادمة وبين سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في هذه
المدارس 6كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة مديري مدارس األمانة
العامة للمؤسسات التربوية المسيحية للقيادة الخادمة تعزى للجنس والخبرة والمؤهل العلمي ،و وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة مديري مدارس األمانة العامة للمؤسسات التربوية
المسيحية للسلوك التنظيمي تعزى للجنس والخبرة في حين كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية
في درجة ممارسة مديري مدارس األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية للسلوك التنظيمي
تعزى للمؤهل العلمي6
وهدفت دراسة النشاش والكيالني ،)2115( ،إلى تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخدمية
التربوية في األردن ،وقد تكون مجتمع الدراسة من القادة التربويين في األردن والمتمثل في مديري
مديريات التربية والتعليم في األردن ،ومساعدي مديري التربية والتعليم ،فضال عن مديري المدارس
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والبالغ عددهم ( )1315مديرين  ،وتم توزيع أداة الدراسة المطورة على عينة الدراسة البالغ عدد
أفرادها ( )331مدي اًر من مديري المدارس الثانوية في األردن الذين هم على رأس عملهم للعام
الدراسي 2112 / 2011بعد استخراج صدق المحتوى والثبات عن طريق معادلة كرونباخ ألفا 6وقد
أظهرت نتائج الد ارسة أن القادة التربويين في األردن يمارسون القيادة الخدمية التربوية بدرجة
متوسطة ،وحصلت مجاالت المدونة األخالقية للقيادة الخدمية التربوية في األردن على أهمية
عالية ،وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات القادة التربويين في مديريات
التربية والتعليم والمدارس الثانوية في األردن ألهمية القيادة الخدمية وبين واقع ممارستهم لها ،وذلك
لصالح تقديرات األهمية .وتبين وجود ثمانية مبادئ أخالقية أساسية تبنى عليها المدونات األخالقية
وبناء على النتائج تم وضع مدونة أخالقية للقيادة الخدمية التربوية في األردن من
للقيادة الخدمية.
ً
خالل واقع األهمية والممارسة ،ومن خالل األدب النظري المتعلق بالموضوع ،إذ تكونت المدونة
من )  ( 52مبدأً أخالقياً وزعت على ثمانية مجاالت.
وأجرى غالي )2115( ،دراسة تطبيقية على الجامعات في قطاع غزة تناولت العالقة بين
لتزم التنظيمي للعاملين األكاديميين واإلداريين في جامعات قطاع
ممارسة القيادة الخادمة وتحقيق اال ا
الدرسة
غزة ) الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،جامعة فلسطين( ،واعتمدت ا
الدرسة الميدانية باستخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع
على المنهج الوصفي إلى جانب أسلوب ا
للدرسة ،وتم اختيار عينة بلغ حجمها ( )411أكاديمي واداري باستخدام طريقة
البيانات األساسية ا
العينة الطبقية العشوائية 6وبينت النتائج وجود تفاوت في درجة ممارسة المسوؤلين للقيادة الخادمة
من وجهة نظر المبحوثين ،فقد جاءت الجامعة اإلسالمية في الرتبة األولى تلتها جامعة األقصى
في الرتبة الثانية ثم جامعة األزهر في الرتبة الثالثة وجاءت بالرتبة األخيرة جامعة فلسطين .وكشفت
أيضا عن وجود عالقة ارتباطية طردية بين درجة ممارسة القيادة الخادمة وبين االلتزام
النتائج ً
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التنظيمي ،بحيث أن ارتفاع درجة ممارسة القيادة الخادمة أدى إلى ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي
الدرسة وجود مستوى ٍ
عال من االلتزام التنظيمي
الدرسة 6وكشفت ا
لدى العاملين بالجامعات محل ا
بأبعاده الثالثة لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة6

 -7الدراسات ذات الصلة باستراتيجيات إدارة الصراع
أجرى مهدي والبلبيسي )2115( ،دراسة هدفت إلى تعرف العالقة بين استراتيجيات إدارة
الصراع التي يستخدمها مديرو المدارس الثانوية في األردن ،وااللتزام التنظيمي للمعلمين ،وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )384معلماً ومعلمة ،واستخدمت استبانتان لجمع البيانات إحداهما
لقياس استراتيجيات إدارة الصراع واألخرى لقياس مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين .وأظهرت
النتائج أن المديرين يستخدمون جميع استراتيجيات إدارة الصراع ،وكان مستوى االلتزام التنظيمي
للمعلمين والمعلمات عالياً في مجالي :االلتزام نحو جماعة العمل ،وااللتزام نحو العمل المدرسي،
ومتوسطاً في مجالي االلتزام نحو مهنة التعليم ،وااللتزام نحو المدرسة .وبينت النتائج أن هناك
عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين استراتجيات إدارة الصراع (التجنب ،والرضا،
والهيمنة ،والتسوية) التي يستخدمها مديرو المدارس الثانوية العامة ومستوى االلتزام التنظيمي
للمعلمين والمعلمات ،ولم تكن هناك بين عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية إلستراتيجية التكامل
ومستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين والمعلمات.
أما القصيمي ،)2118( ،فقد هدفت دراسته إلى تعرف واقع الصراع التنظيمي في المدارس
الثانوية للبنات بالمملكة العربية السعودية ،ودرجة امتالك مديرات المدارس الثانوية لمهارات إدارة
الصراع التنظيمي من وجهة نظر المديرات والمعلمات ،وقد اُستخدم المنهج الوصفي وتم اعداد
ثالث استبانات وبلغ حجم العينة )  ( 705مديرات ووكيالت مدارس ومعلمات من المدارس الثانوية
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للبنات بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ومن أبرز نتائج الدراسة أن واقع الصراع
التنظيمي في المدارس الثانوية بالمنطقة الشرقية منخفض جدا ،وأن المهارات االجتماعية هي أعلى
المهارات التي تملكها المديرات ثم تأتي المهارات السلوكية ثم اإلدارية ،وتبين أن أسلوب التعاون هو
أكثر األساليب استخداما من قبل مديرات المدارس الثانوية للبنات ،وأن استخدام أساليب إدارة
الصراع األخرى جاءت مرتبة تنازليا كاآلتي :الحل الوسط ثم المجاملة يليها استغالل السلطة ثم
التجنب6
وهدفت دراسة زلمان وريكليك ( )Zalman and RichelleK 2011إلى كشف سلوك
المديرين الذي يؤدي إلى إدارة صراع فاشلة ،أو إلى إدارة صراع ناجحة ،وقد بلغت عينة الدراسة
( )32مدير مدرسة ،وقد بينت الدراسة أن هناك ثالثة أنواع من الصراعات يواجهها المدير ،عند
إدارته للمدرسة ،وهي صراع مع الطلبة ،وصراع مع الموظفين ،وصراع مع األهالي ،وأظهرت
النتائج أن إدارة الصراع كانت ناجحة عند استخدام عدة أنماط سلوكية ،منها االجتماع مع
األطراف ،واالستماع لهؤالء األطراف واشراكهم في صنع الق اررات ،والعمل على صنع استراتيجيات
وخطط جديدة إلدارة الصراع ،وأظهرت النتائج أن هناك أنماط سلوك يتبعها المدير تؤدي إلى إدارة
صراعات فاشلة ،منها اتخاذ ق اررات أحادية الجانب ،واصدار ق اررات غير مناسبة مع البيئة ومع
عامل الوقت6
وكان الهدف من دراسة اوزجان ( ،)Ozgan, 2011هو الكشف عن العالقة االرتباطية
بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية ،وادارة الصراع والوالء التنظيمي لدى مديري المدارس في
تركيا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )212معلماً ومعلمة ،تم اختيارهم عشوائياً من ثمان مدارس
ثانوية في مدينة غازينتيب جنوب تركيا ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أربعة مقاييس هي:
مقياس العدالة التنظيمية ،ومقياس الثقة التنظيمية ،ومقياس إدارة الصراع ،ومقياس المناخ
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التنظيمي ،وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين العدالة التنظيمية
والثقة التنظيمية ،وادارة الصراع والوالء التنظيمي6
وهدفت دراسة السفياني ( )2119إلى التعرف إلى مستوى االتصال التنظيمي السائد في
إدارة التربية والتعليم للبنات بمحافظة جدة  ،وعالقته بأسلوب إدارة الصراع كما يدركها منسوبو إدارة
التربية والتعليم للبنات بمحافظة جدة ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وقد تم بناء
مقياس االتصال التنظيمي ومقياس أساليب إدارة الصراع ،وقد تكونت عينة الدراسة من قسمين
:األول تضمن )  ( 86قياديا وقيادية يمثلون كامل مجتمع الدراسة ،والثاني :تكون من ()511
موظف وموظفة يمثلون عينة الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة أبعاد االتصال التنظيمي
السائد من وجهة نظر القياديين والقياديات ،والموظفين والموظفات جاءت بدرجة كبيرة ،وأن درجة
ممارسة أساليب إدارة الصراع لدى القيادة في إدارة التربية والتعليم من وجهة نظرهم على النحو
اآلتي :أسلوب التجنب بدرجة متوسطة ،وأسلوب التنافس بدرجة منخفضة ،وأسلوب التعاون بدرجة
كبيرة جدا .وأن درجة ممارسة أساليب إدارة الصراع لدى القادة في إدارة التربية والتعليم من وجهة
نظر الموظفين والموظفات كانت كما يأتي :التجنب ،والتنافس ،والتعاون ،بدرجات متوسطة .وأن
هناك عالقة ارتباطية سالبة بين أبعاد االتصال التنظيمي ،وبين أسلوبي التنافس والتجنب ،وعليه
تكون العالقة بينها عالقة عكسية ،أما العالقة بين أبعاد االتصال التنظيمي وأسلوب التعاون فكانت
موجبة6
وكان الهدف من دراسة بن معتوق (2112 ( ،التعرف إلى األساليب واالستراتيجيات
المناسبة إلدارة الصراع ،ودراسة أهم الخطوات والطرق التي يقوم بها القائد من أجل احتواء هذا
الصراع ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من  71موظفا ،وتم جمع البيانات
في هذه الدراسة باستخدام االستبانة ،وأظهرت النتائج أن القيادة اإلدارية تسهم بفعالية كبيرة في
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احتواء الصراع والتقليل منه ،وأن أسلوب التسوية والحل الوسط هما أكثر األساليب استخداما لحل
الصراع ،وأن األساليب األخرى " أسلوب التنافس ،والتعاون ،والتجنب" تستخدم أحيانا وبدرجات
متفاوتة ،وتبين أن القائد اإلداري يستخدم أهم الخطوات القانونية واإلدارية التي من شأنها أن تسهم
في احتواء الصراع6
وهدفت دراسة اوكتوني واكتوني ( )Ocotoni and Ocotoni, 2013إلى التعرف إلى
إدارة الصراعات داخل إدارة المدارس الثانوية في والية أوشن في نيجيريا ،وكذلك توضيح ومناقشة
وتحليل األسباب والطرق المختلفة إلدارة الصراع ومناقشتها وتحليلها ،ولجمع البيانات األولية
اُستخدمت االستبانة ،وتم جمع المعلومات الثانوية من خالل وثائق رسمية ومقابالت شخصية ،وبلغ
مجتمع الدراسة ( )351مدرسة ثانوية بالوالية ،وقد تم اختيار ( )35مدرسة كعينة عشوائية ممثلة
للمجتمع األصلي من مديرين ونواب مديرين ومعلمين وموظفين غير أكاديميين ،ومن خالل الدراسة
تم التعرف إلى أنواع عديدة من الصراع منها :الصراع بين اإلدارة المدرسية والهيئة التدريسية،
والصراع بين الهيئة التدريسية والطلبة ،والصراع بين المجتمعات المحلية والمدارس .وأظهرت نتائج
الدراسة أن أسباب الصراع شملت ،عدم تمتع العاملين بالرعاية ،واحالة الموظفين إلى التقاعد
باإلجبار ،وعدم الكفاءة اإلدارية ،والصدامات الشخصية ،وأن معظم مديري المدارس ليسوا على
دراية بإدارة الصراع.
وهدفت دراسة العويوي )2113( ،إلى التعرف إلى واقع الصراع التنظيمي في مديريات
التربية والتعليم في محافظة الخليل ،واُستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وكانت
اإلستبانة أداتها الرئيسة ،وقد تكونت العينة من قسمين  :األول تكون من )  ( 48رئيس قسم
مدير ومديرة مدرسة يمثلون مجتمع الدراسة
يمثلون مجتمع الدراسة ،والثاني تكون من ) ( 360
اً
.وقد خلصت الدراسة إلى أن مستوى الصراع التنظيمي في مديريات التربية والتعليم في محافظة
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الخليل كان بدرجة متوسطة ،وأن درجة اتجاهات مديري المدارس ورؤساء األقسام نحو أسباب
الصراع التنظيمي كانت مرتفعة ،وتبين أن أهم أسباب الصراع التنظيمي من وجهة نظر مديري
المدارس ورؤساء األقسام جاء على النحو اآلتي :أن أعلى هذه األسباب هي محدودية الموارد ثم
األسباب الشخصية ثم عدم وضوح الصالحيات وأخي ار عدم وضوح المسؤوليات6
وأجرت الجعافرة ( ،)2113دراسة لمعرفة العالقة بين أساليب إدارة الصراع وعالقتها
باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية ومديراتها في محافظة الكرك من وجهة نظرهم،
مدير ومديرة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن المجال الكلي ألساليب إدارة
على عينة مكونة من ()225
اً
الصراع جاء بدرجة مرتفعة ،ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب إدارة الصراع تعزى
للجنس والخبرة ،ووجدت فروق ذات داللة إحصائية في أساليب إدارة الصراع تعزى للمؤهل العلمي،
كما أشارت النتائج إلى أن المجال الكلي لإلبداع اإلداري جاء بدرجة مرتفعة ،وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في اإلبداع اإلداري الكلي تعزى للجنس والمؤهل العلمي ،ووجدت فروق ذات
داللة إحصائية في اإلبداع اإلداري الكلي تعزى للخبرة ،مع وجود عالقة ايجابية دالة إحصائياً بين
أساليب إدارة الصراع وأبعاده واإلبداع اإلداري وأبعاده6
وهدفت دراسة البرعصي ( ،)2114إلى التعرف إلى درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية
في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة الصراع وعالقتها بدرجة استخدامهم لمهارات االتصال ،وتم
اختيار عينة مكونة من ( )357معلماً ومعلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق مديري
المدارس الثانوية في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين كانت
متوسطة ،وان درجة استخدام مديري المدارس الثانوية في مدينة بنغازي لمهارات االتصال من وجهة
نظر المعلمين كانت متوسطة ،وان هناك عالقة ايجابية دالة إحصائياً بين درجة تطبيق مديري
المدارس الثانوية في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة الصراع وبين استخدامهم لمهارات االتصال،
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ووجدت فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية في مدينة بنغازي
الستراتيجيات إدارة الصراع وفي درجة استخدامهم لمهارات االتصال تعزى للجنس ،ولم توجد فروق
ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة
الصراع ودرجة استخدامهم لمهارات االتصال تعزى للخبرة،
ووجدت دراسة بلومان ( )Plowman, 2015التي أُجريت في الواليات المتحدة األمريكية،
على عينة الدراسة مكونة من ( )394مستجيباً ،تم اختيارهم عشوائياً من المدارس ،أن العالقات
العامة تعد عامالً رئيساً لإلدارة اإلستراتيجية ،وتضمن األنموذج المعتمد أساليب :االحتواء والتجنب
والمساومة ،والتعاون ،وأن هناك أهمية لإلدارة العليا اعتماداً على الخبرة والتخطيط االستراتيجي لحل
مشكالت المدرسة ،وهذا بدوره له صلة على المدى الطويل للخبرة المتراكمة والسلطة القائمة على
المنطق والثقة .كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين نمط اإلدارة وتقاريرها حول الصراع،
تضمنت تقارير المديرين أسلوبي التكامل والسيطرة في حين كانت تقارير األتباع تتضمن أسلوب
و ّ
التجنب.

-1ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
درسات السابقة التي تناولت القيادة الخادمة إلى تعرف درجة ممارسة مديري
هدفت ال ا
المدارس ومديراتها للقيادة الخادمة مثل دراسة أبو تينة والخصاونة والطحاينة واآلخرون)2117( ،
درسة شيخ
درسة الديرية )2111( ،ودراسة إبراهيم ( ،)2113ودراسة عبدالرحمن ،)2114( ،و ا
و ا
السوق ( )2114دراسة المعشر ،)2114 ( ،ودراسة غالي 6)2115( ،وهدفت دراسات أخرى
للتعرف إلى أثر سلوك القيادة الخادمة لمديري المدارس االبتدائية مثل دراسة سيرت ( Cerit,
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 ،)2010وهدف بعضها إلى تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخدمية التربوية مثل دراسة النشاش
والكيالني،)2115( ،
تعرف
أما الدراسات ذات الصلة باستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي فقد هدفت إلى ّ
استراتيجيات إدارة الصراع التي يستخدمها مديرو المدارس والتعرف إلى واقع الصراع التنظيمي
واالستراتيجيات المناسبة إلدارة الصراع مثل دراسة مهدي والبلبيسي ،)2115( ،ودراسة القصيمي،
( ،)2118ودراسة بن معتوق ،)2112 ( ،ودراسة اوكتوني واكتوني ( Ocotoni and Ocotoni,
 ،)2013ودراسة العويوي 6)2113( ،ودراسة زلمان وريكليك ( Zalman and RichelleK
 ، )2011وهدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين إدارة الصراع ومتغيرات
أخرى مثل العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية مثل دراسة اوزجان ( ،)Ozgan, 2011ودراسة
السفياني ( ،)2119ود ارسة الجعافرة (،)2113و دراسة بلومان ()Plowman, 2015
أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
الحكومية للقيادة الخادمة وعالقتها بدرجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر
المعلمين في محافظة العاصمة عمان
وتراوحت أحجام العينات التي تناولت القيادة الخادمة ما بين ( )189مستجيباً كما في
دراسة الديرية ،)2111( ،و( )553مستجيباً كما في دراسة سيرت ( 6)Cerit, 2010أما أحجام
العينات في الدراسات ذات الصلة استراتيجيات إدارة الصراع فقد ترواحت ما بين ( )85مستجيباً
كما في دراسة السيفاني )2119( ،و ( )715مستجيبين كما في دراسة القصيمي 6)2118( ،اما
الدراسة الحالية ،فقد بلغ عدد أفراد العينة ( )335معلماً ومعلمة في المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان6
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وأُستخدمت اإلستبانة وسيلة لجمع البيانات في معظم الدراسات السابقة 6وأُستخدمت في
الدراسة الحالية اإلستبانة أيضاً لجمع البيانات بعد التحقق من صدقها وثباتها6
لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تطوير موضوع دراستها واغناء مقدمة الدراسة وأدبها
النظري واألداتين المستخدمتين في جمع البيانات واإلجراءات التي إعتمدت في تطبيق الدراسة الحالية  ،فضال
عن االستفادة منها في مناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية6
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

وعينتها وأداتيها ،وصدق
تضمن هذا الفصل
عرضا لمنهج ّ
الدراسة المستخدم ،ومجتمعها ّ
ّ
ً
النحو
فضال عن المعالجة
األداتين وثباتهما،
ً
اإلحصائية للبيانات واجراءات ّ
الدراسة وذلك على ّ
ّ
اآلتي:

أوًال :منهج الدراسة المستخدم
النوع
اعتمدت الباحثة منهج البحث
تباطي الذي ّ
يعد المنهج المالئم لمثل هذا ّ
الوصفي االر ّ
ّ
الدراسات وتمّ استخدام االستبانة وسيلة لجمع البيانات بعد التحقّق من صدقها وثباتها6
من ّ

ثانيا :مجتمع الدراسة
ً
الحكومية
انوية
تكون مجتمع ّ
ّ
الدراسة من جميع المعلّمين والمعلّمات العاملين في المدارس الثّ ّ
ّ
انوية
عمان ،والبالغ عددهم ( )3222معلّ ًما ومعلّمة ّ
موزعين على المدارس الثّ ّ
في محافظة العاصمة ّ
إلحصائية و ازرة التّربية
الرجوع
ا
ّ
ّ
عمان من خالل ّ
لحكومية في جميع مديرّيات التّر ّبية والتّعليم في ّ
يبين ذلك6
والتّعليم للعام ّ
الدراسي ( )5102/5102والجدول (ّ )0
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الجدول ()0
الحكومية في
انوية
توزيع أفراد مجتمع ّ
ّ
الدراسة من المعلّمين والمعلّمات في المدارس الثّ ّ
عمان
محافظة العاصمة ّ
اللواء

جنس المعلم

المجموع

ذكر

أنثى

414

425

222

021

025

325

سحاب

42

22

032

القويسمة

022

311

422

ماركا

413

212

212

السير
وادي ّ

020

024

332

ناعور

20

012

022

الجيزة

22

24

025

الموقّر

22

23

040

0519

7112

3593

عمان
قصبة ّ
الجامعة

المجموع

ثالثًا :عينة الدراسة
ائية
عينة
عينة ّ
عنقودية عشو ّ
ّ
تم في المرحلة األولى اختيار ّ
اختيرت ّ
الدراسة على مرحلتين ّ
شملت ا
كال من :لواء ناعور ،ولواء بيادر وادي السير ،ولواء الجيزة  ،بلغ عدد المعلّمين والمعلّمات
إحصائية بأعداد المعلّمين
بالرجوع إلى
فيها ( )0222معلّ ًما ومعلّمة يمثّلون مجتمع ّ
ّ
الدراسة وذلك ّ
عينة
وتم في المرحلة الثّانية اختيار ّ
والمعلّمات من و ازرة التّربية والتّعليم والجدول (ّ )5
يبين ذلكّ 6
متغير الجنس من هذه األلوية الثّالثة ،بلغ عدد أفرادها ( )303معلّ ًما
نسبية حسب ّ
ائية ّ
طبقية عشو ّ
ّ
أعده كرجسي
العينة من حجم المجتمع الذي ّ
بالرجوع إلى جدول تحديد حجم ّ
ومعلّمة ،وذلك ّ
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الدراسة حسب
عينة ّ
يبين توزيع أفراد ّ
ومورجن ( 6)Krejcie & Morgan, 1970والجدول (ّ )3
األلوية والجنس6
الجدول ()7
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب األلوية والجنس في محافظة العاصمة عمان
اللواء

جنس المعلم

المجموع

ذكر

أنثى

لواء ناعور

522

434

203

الجيزة

344

212

221

السير
وادي ّ

020

024

332

249

0714

0991

المجموع

الجدول ()3
عمان
عينة ّ
ّ
توزع أفراد ّ
الدراسة حسب األلوية والجنس في محافظة العاصمة ّ
اللواء

جنس المعلم

المجموع

ذكر

أنثى

لواء ناعور

522

434

203

الجيزة

344

212

221

السير
وادي ّ

020

024

332

249

0714

0991

المجموع

ابعا :أداتا الدراسة
ر ً
انوية
هدفت هذه ّ
تعرف درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الثّ ّ
الدراسة إلى ّ
عمان وعالقته بدرجة تطبيق إستراتيجيات إدارة الصراع من وجهة
ّ
الحكومية في محافظة العاصمة ّ
طورت الباحثة األداة األولى وهي القيادة الخادمة لدى مديري
نظر المعلّمين ،ولتحقيق هدف ّ
الدراسة ّ
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وطورت األداة الثّانية إلستراتيجيات إدارة
انوية
ّ
المدارس الثّ ّ
الحكومية في محافظة العاصمة ّ
عمانّ ،
الصراع من وجهة نظر المعلّمين ،و فيما يأتي عرض لهاتين األداتين:

األداة األولى :استبانة القيادة الخادمة :
بوي المتعلّق
قامت الباحثة بتطوير استبانة القيادة الخادمة باالعتماد على األدب ّ
النظري التّر ّ
الصلة مثل دراسة المعشر ( ،)5104ودراسة النشاش والكيالني
بالموضوع و ّ
السابقة ذات ّ
الدراسات ّ
( ،)5102ودراسة شيخ السوق ( ،)5104ودراسة عبدالرحمن ( ،)5104ودراسة غالي (،)5102
موزعة على
األو ّلية من ( )35فقرة ّ
تكونت االستبانة بصيغتها ّ
ودراسة سيرت ( ،)Cerit, 2010وقد ّ
األول "اإليثار" ( )2فقرات ،وعدد فق ارت البعد الثّاني "المحبة"
أربعة أبعاد 6إذ بلغ عدد فقرات البعد ّ
الرابع "التواضع" ()2
( )2فقرات ،وعدد فقرات البعد الثّالث "التمكين" ( )2فقرات ،وعدد فقرات البعد ّ
األولية6
يبين استبانة القيادة الخادمة بصيغتها
ّ
فقرات ،والملحق (ّ )0
الخماسي،
متدرج وفق سلّم ليكرت ()Likert
وقد أعطي لك ّل فقرة من فقرات االستبانة وزن ّ
ّ
(دائما) خمس
أبدا ،وقد أعطي البديل
غالبا،
نادراً ،
ً
دائماً ،
أحياناً ،
ً
و كانت أبدال اإلجابة هيً :
(نادرا) درجتين،
(أحيانا) ثالث درجات ،والبديل
(غالبا) أربع درجات ،والبديل
درجات ،والبديل
ً
ً
ً
(أبدا) درجة واحدة6
والبديل ً

صدق أداة الدراسة األولى" :استبانة القيادة الخادمة"
ي ،إذ قامت الباحثة بعرض االستبانة
الصدق الظّاهر ّ
تم الةتّأ ّكد من صدق األداة بإيجاد ّ
ّ
بوية في ك ّل
بصيغتها
األولية على عشرة مح ّكمين من أعضاء هيئة الّتدريس في كلّيات العلوم التّر ّ
ّ
مبين في
من :جامعة ال ّشرق األوسط ،والجامعة
األردنية ،والجامعة العربية المفتوحة ،كما هو ّ
ّ
صالحية
الملحق ( ،)5وذلك للحكم على مدى انتماء الفقرات لألبعاد الّتي وضعت فيها ،ومدى
ّ
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تم اإلبقاء على الفقرات
الفقرات ،وهل هي بحاجة إلى تعديل ،وما التّعديل المقترح لها (إن وجد) ،إذ ّ
الالزمة التي اقترحها
وتم إجراء التّعديالت ّ
الّتي حصلت على موافقة ( )%21من المح ّكمين فأكثرّ ،
هائية ( )42فقرة ،بعد حذف فقرتين،
المحكمون على الفقرات ،إلى أن
تضمنت االستبانة بصيغتها ّ
الن ّ
ّ
ّ
تم تغيير أبدال االستجابة فأصبحت (بدرجة كبيرة ج ادا) الذي أعطي خمس درجات ،والبديل
كما ّ
(بدرجة كبيرة) أربع درجات ،والبديل (بدرجة متوسطة) ثالث درجات ،والبديل (بدرجة قليلة)
يبين
درجتين ،والبديل (بدرجة قليلة ج ادا) درجة واحدة ،وبذلك ّ
عدت االستبانة صادقة 6والملحق (ّ )3
هائية6
األداة بصيغتها ّ
الن ّ

ثبات أداة الدراسة األولى":استبانة القيادة الخادمة"
انوية
تم التّأ ّكد من ثبات أداة ّ
الدراسة األولى ،وهي إستبانة القيادة الخادمة لمديري المدارس الثّ ّ
ّ
عمان من وجهة نظر المعلّمين من خالل اإلجراءات اآلتية:
ّ
الحكومية في محافظة العاصمة ّ
عينة
تم تطبيق االستبانة على ّ
أوالً :طريقة ( االختبار واعادة االختبار) ) : (test-retestإذ ّ
الدراسة ،وبعد مرور أسبوعين على
عينة ّ
مكونة من ( )51معلّ ًما ومعلّمة من خارج ّ
ّ
استطالعية ّ
وحسب معامل
األول جرى إعادة تطبيق االستبانة على أفراد ّ
مرة أخرىُ ،
العينة أنفسهم ّ
التّطبيق ّ
األول والثّاني باستخدام معامل ارتباط بيرسون ) (Pearsonالذي بلغت
االرتباط بين التّطبيقين ّ
قيمته ( )1822للدرجة الكلية وتراوحت قيم معامل االرتباط ألبعاد اإلستبانة ما بين ()1623
الدراسات
الدراسة في ضوء ما
توصلت إليه ّ
عدت هذه القيم مناسبة ألغراض هذه ّ
و( )1822وقد ّ
ّ
يبين هذه القيم6
السابقة من نتائج تتعلّق بثبات األداة ،والجدول (ّ )4
ّ
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الجدول ()5

قيم معامالت الثبات واالتساق الداخلي الستبانة (القيادة الخادمة) لمديري المدارس الثانوية

الحكومية في محافظة العاصمة عمان بستخدام طريقة اإلختبار واعادة اإلختبار ومعادلة كرونباخ
ألفا

التسلسل

البعد

طريقة اإلختبار وإعادة

باستخدام معادلة كرونباخ

اإلختبار باستخدام معامل

ألفا

إرتباط بيرسون
0

اإليثار

1822

1821

5

المحبة

1821

1825

3

التمكين

1820

1822

4

التواضع
الدرجة الكلية لألداة

1825

1822

1822

ثانيا :طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ -ألفا :وقد تراوحت قيم معامل
ً
عدت
اخلي ألبعاد االستبانة ما بين ( )1821لبعد"اإليثار" و( )1822لبعد "التّواضع" ،وقد ّ
االتّساق ّ
الد ّ
السابقة من نتائج ذات
توصلت إليه ّ
هذه القيم مناسبة ألغراض هذه ّ
الدراسات ّ
بناء على ما ّ
الدراسة ً
يبين ذلك6
صلة بالثّبات 6والجدول (ّ )2
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الجدول ()5
قيم معامالت الثبات واالتساق الداخلي الستبانة (استراتيجيات ادارة الصراع) لمديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة ع ّمانبإستخدام طريقة
باستخدام معادلة
طريقة اإلختبار وإعادة
التسلسل

االستراتيجية

اإلختبار بإستخدام معامل

كرونباخ الفا

إرتباط بيرسون

0
5
3
4
2

التكامل

1822

1823

اإلرضاء

1822

1820

الهيمنة

1821

1822

التجنب

1822

1821

التسوية

1821

1822

الدرجة الكلية لألداة
ككل

1822

األداة الثانية :استبانة إستراتيجيات إدارة الصراع
ي
قامت الباحثة بتطوير استبانة إستراتيجيات إدارة الصراع باالعتماد على األدب ّ
النظر ّ
الصلة مثل دراسة مهدي والبلبيسي ( ،)5112ودراسة
السابقة ذات ّ
المتعلّق بالموضوع وا ّلدراسات ّ
القصيمي ( ،)5112ودراسة البرعصي ( ،)5104ودراسة بلومان ( ،)Plowman, 2015وقد
يبين استبانة إستراتيجيات إدارة
األو ّلية من ( )37فقرة ،والملحق (ّ )0
تكونت االستبانة بصيغتها ّ
ّ
متدرج وفق سلّم ليكرت ()Likert
الصراع ،وقد أعطي لك ّل فقرة من فقرات االستبانة وزن
ّ
ّ
(دائما)
أبدا ،وقد أعطي البديل
غالبا،
نادراً ،
ً
دائماً ،
أحياناً ،
ً
الخماسي ،وكانت أبدال اإلجابة هيً :
ّ
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(نادرا)
(أحيانا) ثالث درجات ،والبديل
(غالبا) أربع درجات ،والبديل
خمس درجات ،والبديل
ً
ً
ً
(أبدا) درجة واحدة6
درجتين ،والبديل ً

صدق أداة الدراسة الثانية" :استبانة إسترتيجيات إدارة الصراع"
ي ،إذ قامت الباحثة بعرض االستبانة
الصدق الظّاهر ّ
تم الةتّأ ّكد من صدق األداة بإيجاد ّ
ّ
بوية في ك ّل
األو ّلية على عشرة مح ّكمين من أعضاء هيئة التّدريس في كلّيات العلوم التّر ّ
بصيغتها ّ
مبين في
من :جامعة ال ّشرق األوسط ،والجامعة
األردنية ،الجامعة العربية المفتوحة  ،كما هو ّ
ّ
صالحية الفقرات ،وهل هي بحاجة إلى تعديل ،وما التّعديل
الملحق ( ،)5وذلك للحكم على مدى
ّ
تم اإلبقاء على الفقرات الّتي حصلت على موافقة ( )%21من المح ّكمين
المقترح لها (إن وجد) ،إذ ّ
الالزمة التي اقترحها المح ّكمون على الفقرات وأصبحت االستبانة
وتم إجراء التّعديالت ّ
فأكثرّ ،
تم تغيير أبدال االستجابة
بصيغتها ّ
الن ّ
مكونة من ( )33فقرة ،بعد حذف فقرة واحدة ،كما ّ
هائية ّ
لتُصبح (بدرجة كبيرة ج ادا) الذي أعطي خمس درجات ،والبديل (بدرجة كبيرة) أربع درجات ،والبديل
(بدرجة متوسطة) ثالث درجات ،والبديل (بدرجة قليلة) درجتين ،والبديل (بدرجة قليلة ج ادا) درجة
هائية6
واحدة ،وبذلك ّ
يبين األداة بصيغتها ّ
الن ّ
عدت االستبانة صادقة 6والملحق (ّ )3

ثبات أداة الدراسة الثانية":استبانة إستراتيجيات إدارة الصراع"
انوية
تم التّأ ّكد من ثبات أداة ّ
الدراسة الثّانية إستراتيجيات إدارة الصراع لمديري المدارس الثّ ّ
ّ
عمان من وجهة نظر المعلّمين ،من خالل اإلجراءات اآلتية:
ّ
الحكومية في محافظة العاصمة ّ
أوالً :طريقة (االختبار واعادة االختبار) ) : (test-retestوذلك من خالل التّطبيق على
الدراسة ،إذ طبقّت االستبانة على
عينة
عينة ّ
مكونة من ( )51معلّ ًما ومعلّمة من خارج ّ
ّ
ّ
استطالعية ّ
وتم حساب
أفرادها وبعد مرور أسبوعين جرى إعادة تطبيق االستبانة على أفراد ّ
العينة أنفسهمّ ،
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األول والثّاني باستخدام معامل ارتباط بيرسون ،وبلغت قيمة معامل
معامل االرتباط بين التّطبيقين ّ
االرتباط (6)1822
ثانيا :طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ -ألفا  :إذ بلغت قيمة معامل
ً
الدراسة ،مقارنة بما
عدت هذه القيمة مناسبة ألغراض هذه ّ
اخلي لالستبانة ( ،)1822وقد ّ
االتّساق ّ
الد ّ
السابقة في هذا المجال6
توصلت إليه ال ّدراسات ّ
ّ

خامسا :المعالجات اإلحصائية
ً
الحسابية واالنحرافات
المتوسطات
تم استخدام
ّ
ّ
 -0لإلجابة عن ّ
األول والثّانيّ ،
السؤالين ّ
الرتب6
المعيارّية و ّ
لعينتين مستقلّتين لإلجابة
تم استخدام االختبار التّائي ّ
 -5لإلجابة عن ّ
السؤالين الثالث و ّ
الرابع ّ
متغير الجنس ،كما استخدم تحليل الّتباين األحادي ( )One- Way ANOVA
عن ّ
العلمي6
المؤهل
تغيري الخبرة ،و ّ
لإلجابة عن م ّ
ّ
اإلحصائية
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون والجداول
ّ
 -3لإلجابة عن ّ
السؤال الخامس ّ
المعنوية لقيمة معامل االرتباط 6
الداللة
لتعرف ّ
ّ
ّ
تم استخدام طريقة االختبار واعادة االختبار (  ) test - retestإليجاد ثبات األداتين6
ّ -4
اخلي لألداتين6
تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا إليجاد معامل االتّساق ّ
ّ -2
الد ّ
لمتغيري الخبرة
تبعا
لتعرف
ّ
ّ
عائدية الفروق ً
تم استخدام اختبار شيفيه (ّ )Scheffe test
ّ -2
العلمي6
المؤهل
و ّ
ّ
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دسا :إجراءات الدراسة
سا ً
تم القيام
الدراسة وتحديد مجتمع ّ
بعد تطوير استبانتي ّ
الدراسة واختيار ّ
العينةّ ،
باإلجراءات اآلتية:
موجه إلى و ازرة التّربية
مهمة من رئيس جامعة ال ّشرق األوسط ّ
 -0الحصول على كتاب تسهيل ّ
العينة كما في
والتّعليم
مهمة الباحثة في تطبيق أداتي ّ
ّ
الدراسة على أفراد ّ
األردنية لتسهيل ّ
الملحق (6)4
موجه من و ازرة التّربية والتّعليم لك ّل من :مركز الملكة
مهمة ّ
 -5الحصول على كتاب تسهيل ّ
رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التّعليم والمعلومات ،ومديرّيات التّربية والتّعليم التّسع التّابعة لمحافظة
عمان ،ولواء الجامعة ،ولواء سحاب ،ولواء القويسمة،
عمان وهي ( :لواء قصبة ّ
العاصمة ّ
مهمة
ولواء ناعور ،ولواء وادي ّ
السير ،ولواء ماركا ،ولواء الجيزة ،ولواء الموقّر) لتسهيل ّ
الباحثة في تطبيق دراستها ،والملحق ( )2يبين ذلك6
بالدراسة من مركز الملكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا
 -3الحصول على
اإلحصائية المتعلّقة ّ
ّ
انوية ومعلّماتها في و ازرة التّربية والتّعليم في
التّعليم والمعلومات ( توزيع معلّمي المرحلة الثّ ّ
عمان حسب المديرّية والجنس للعام  5102-5102كما في الملحق (6)2
محافظة العاصمة ّ
موجه من مديرّية التّربية والتّعليم للواءالجيزة لمديري
مهمة ّ
 -4الحصول على كتاب تسهيل ّ
الدراسة والملحق ()2
مهمة تطبيق أداتي ّ
المدارس الثّ ّ
انوية ومديراتها التّابعة للمديرّية لتسهيل ّ
يبين ذلك6
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موجه من مديرّية التّربية والتّعليم للواء ناعور لمديري
مهمة ّ
 -2الحصول على كتاب تسهيل ّ
الدراسة كما في
مهمة تطبيق أداتي ّ
المدارس الثّ ّ
انوية ومديراتها التّابعة للمديرّية لتسهيل ّ
الملحق (6)2
السير لمديري
 -2الحصول على كتاب تسهيل مهّمة ّ
موجه من مديرّية التّربية للواء وادي ّ
الدراسة كما في
انوية ومديراتها التّابعة للمديرّية لتسهيل مهمة تطبيق أداتي ّ
المدارس الثّ ّ
الملحق ( )2يبين ذلك6
الدراسة وثباتها6
 -2التّأ ّكد من صدق أداتي ّ
تم تحديدها6
 -2تطبيق االستبانات على ّ
العينة التي ّ
 -2جمع االستبانات بعد االنتهاء من تعبئتها وكانت نسبة االسترجاع (6)% 011
اإلحصائية ( 6) SPSS
الرزمة
ّ
 -01تحليل البيانات إحصائياا باستخدام ّ
الحكومية ومديراتها6
وية
ّ
 -00لتحديد درجة ممارسة مديري المدارس الثّان ّ
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تم استخدام المعادلة اآلتية:
في محافظة العاصمة ّ
عمان من وجهة نظر معلّميهم للقيادة الخادمة ّ
الدنيا للبديل
طول الفئة = القيمة العليا للبديل – القيمة ّ
عدد المستويات
0–2
3

= 4

= 0833

3

و بذلك يكون المستوى المنخفض من ( ) 5833 – 0
المتوسط من
و يكون المستوى
ّ

( ) 3822 – 5834

و يكون المستوى المرتفع من

( ) 2811 – 3822

-05

الصراع من وجه
تم تطبيق المعادلة ذاتها لتحديد درجة تطبيق إستراتيجيات إدراة ّ
ّ

نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان 6
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الفصل الرابع
نتائـــج الدراســـــة
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الفصل الرابع
نتائـــج الدراســـــة
تضةةمن هةةذا الفصةةل عرض ةاً لنتةةائج الد ارسةةة التةةي تةةم التوصةةل إليهةةا مةةن خةةالل اإلجابةةة عةةن
أسئلتها ،وعلى النحو اآلتي:
أوالً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينص :ما درجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب
والدرجة لفقرات استبانة القيادة الخادمة لمديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من
وجهة نظر المعلمين ،والجدول (ُ )6يبين ذلك6
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة ألبعاد القيادة الخادمة لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
المتوسط

الرقم

البعد

1

اإليثار

3.75

3

التمكين

3.70

.816

2

المحبة

3.69

.816

3

4

التواضع

3.64

.876

4

1.63

5.76

الدرجة الكلية

الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

6.86

1

مرتفعة

2

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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ُيالحظ من الجدول ( )0أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة عمان للقيادة الخادمة كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )7605بانحراف معياري
( ،)6660وجاءت جميع أبعاد القيادة الخادمة في الدرجة المرتفعة باستثناء ُبعد واحد في الدرجة
المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( ،)7708 -7769وجاء في الرتبة األولى ُبعد
"اإليثار" بمتوسط حسابي ( ،)7769وانحراف معياري ( )6776وبدرجة مرتفعة ،يليه ُبعد "التمكين"
بمتوسط حسابي ( )7766وانحراف معياري ( )6778وبدرجة مرتفعة ،وجاء في الرتبة ما قبل
األخيرة بعد "المحبة" بمتوسط حسابي ( )7705وانحراف معياري ( )6778وبدرجة مرتفعة ،وجاء
في الرتبة األخيرة ُبعد "التواضع" بمتوسط حسابي ( )7708وانحراف معياري ( ) 6776وبدرجة
متوسطة6
أما بالنسبة لفقرات كل ُبعد فكانت النتائج على النحو اآلتي:
ُ :1بعد "اإليثار":
تةةم إيجةةاد المتوسةةطات الحسةةابية واالنح ارفةةات المعياريةةة والرتةةب والدرجةةة لفقةرات ُبعةةد "اإليثةةار"
لةةدى مةةديري المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة فةةي محافظةةة العاصةةمة عمةةان مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين،
والجدول(ُ )6يبين ذلك6
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "اإليثار" لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
المتوسط

االنحراف

الرقم

الفقرات

1

يدرك المدير أن خدمة اآلخرين تعد جوهر القيادة
الخادمة 8
يمارس المدير ما يقوله بحيث ال يخالف قوله فعله8
تتضح خدمة المدير لآلخرين من خالل تعامله
معهم 8
يقدم المدير الخدمة لآلخرين من غير أن يتوقع
خدمة منهم 8
يقدم المدير احتياجات المعلمين على احتياجاته
الخاصة 8
يسعى المدير لخدمة اآلخرين 8

3.69

3

يشجع المدير اآلخرين ليكونوا مبادرين

3.62

1.05

7

ينظر المدير إلى خدمة اآلخرين بأنها مسؤولية
إنسانية 8
الدرجة الكلية

3.58

0.96

4
2
5
8
5

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

الحسابي

المعياري

3.96

0.89

1

73.83

0.93

2

مرتفعة

3.81

0.98

3

مرتفعة

3.78

0.90

4

مرتفعة

3.74

0.98

5

مرتفعة

0.94

5

مرتفعة

7

متوسطة

8

متوسطة

57.3

07.0

مرتفعة

يتبين من الجدول ( )6أن درجةة ممارسةة مةديري المةدارس الثانويةة لفقةرات ُبعةد "اإليثةار" مةن
ّ
وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسةابي ()7769
البعةةد بالةةدرجتين المرتفعةةة والمتوسةةطة ،إذ تراوحةةت
بةةانحراف معيةةاري ( ،)6776وجةةاءت فق ةرات هةةذا ُ
المتوسةةطات الحسةةابية مةةا بةةين ( ،)7797-7750وجةةاءت فةةي الرتبةةة األولةةى الفق ةرة ( )8التةةي تةةنص
علةةى " يةةدرك المةةدير أن خدمةةة اآلخةرين تعةةد جةةوهر القيةةادة الخادمةةة  "6بمتوسةةط حسةةابي ()7750
وانحراف معياري ( )6775وبدرجة مرتفعةة ،وفةي الرتبةة الثانيةة جةاءت الفقةرة ( )8التةي تةنص علةى "
يمةارس المةدير مةةا يقولةه بحيةةث ال يخةالف قولةه فعلةةه ،"6بمتوسةط حسةةابي ( )7777وانحةراف معيةةاري
( )6757وبدرجةةة مرتفعةةة ،وجةةاءت فةةي الرتبةةة مةةا قبةةل االخيةرة الفقةرة ( )7التةةي تةةنص علةةى " يشةةجع
المةةدير اآلخ ةرين ليكون ةوا مبةةادرين " بمتوسةةط حسةةابي ( )7707وانح ةراف معيةةاري ( )8769وبدرجةةة
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متوسطة ،وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )6التي تةنص علةى " ينظةر المةدير إلةى خدمةة اآلخةرين
بأنها مسؤولية إنسانية " بمتوسط حسابي ( )7797وانحراف معياري ( )6750وبدرجة متوسطة6
ُ 62بعد "التمكين":
تم إيجاد المتوسطات الحسةابية واالنح ارفةات المعياريةة والرتةب والدرجةة لفقةرات ُبعةد "التمكةين"
لةةدى مةةديري المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة فةةي محافظةةة العاصةةمة عمةةان مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين،
والجدول(ُ )7يبين ذلك6
الجدول()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التمكين" لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.85

.976

1

3.76

1.01

2

متوسطة

17

يمنحني المدير هامشاً من الصالحيات يتيح لي اتخاذ القرارات
المتعلقة بعملي8

3.74

.876

3

مرتفعة

15

يأخذ المدير برأيي فيما يتعلق برؤية المدرسة 8

3.71

.906

4

مرتفعة

21

يشجع المدير المعلمين على العمل بشكل جماعي 8

3.68

.956

5

متوسطة

18

يغتنم المدير الفرصة ليعزز من مقدرتي بتطوير مهاراتي 8

3.67

.926

5

مرتفعة

19

يثق المدير بي فيما يتعلق باتخاذ القرارات المدرسية8

3.63

1.00

7

متوسطة

15

يحترم المدير اآلراء التي يطرحها المعلمون بصدد العمل
المدرسي 8

3.58

0.90

8

متوسطة

الدرجة الكلية

3.70

0.81

الرقم

الفقرات

22

يوفر المدير للمعلمين الفرص لتطوير إمكانياتهم8

21

يرغب المدير بتطوير مقدراتي القيادية8

الرتبة

الدرجة
متوسطة

مرتفعة
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ُيالحظ من الجدول ( )7أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة عمان لفقرات ُبعد "التمكين" من وجهة نظر معلمي هذه المدارس كانت مرتفعة ،إذ بلغ
البعد بالدرجتين المرتفعة
المتوسط الحسابي ( )7766بانحراف معياري ( ،)6778وجاءت فقرات هذا ُ
والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( ،)7797-7779وجاءت في الرتبة األولى
الفقرة ( )77والتي تنص على " يوفر المدير للمعلمين الفرص لتطوير إمكانياتهم" بمتوسط حسابي
( )7779وانحراف معياري ( )6756وبدرجة مرتفعة ،تليها الفقرة ( )76والتي تنص على " يرغب
المدير بتطوير مقدراتي القيادية "6بمتوسط حسابي ( )7760وانحراف معياري ( )8768وبدرجة
مرتفعة ،وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة ( )85التي تنص على " يثق المدير بي فيما يتعلق
باتخاذ الق اررات المدرسية  "6بمتوسط حسابي ( )7707وانحراف معياري ( )8766وبدرجة متوسطة،
وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )80والتي تنص " يحترم المدير اآلراء التي يطرحها المعلمون
بصدد العمل المدرسي "6بمتوسط حسابي ( )7797وانحراف معياري ( ،)6756وبدرجة متوسطة6
ُ -1بعد "المحبة":
تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "المحبة"
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين،
والجدول(ُ )5يبين ذلك6

72

الجدول()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "المحبة" لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
الرقم

المتوسط

الفقرات

االنحراف

الرتبة

الدرجة

1

مرتفعة
مرتفعة

الحسابي
3.73

المعياري
.936

3.72

.976

2

.946

3

مرتفعة

4

مرتفعة
متوسطة
متوسطة

11

يتقبل المدير اآلخرين كما هم على حقيقتهم8

13

يعمل المدير على عدم تحميل المعلمين مسؤوليات تفوق
قدراتهم8
يظهر المدير اهتماما باآلخرين بتشجيعه لهم8

3.70

14

المعلمين مسؤوليات فوق مقدرتهم8

3.72

.956

11

يلتزم المدير بما يعد المعلمين به8

7706

.986

5

12

يظهر المدير مصداقية عند تعامله مع اآلخرين8

7795

.966

5

الدرجة الكلية

1.63

5.81

9

مرتفعة

ُيالحظ من الجدول ( )5أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة
عمان لفقرات ُبعد "المحبة" من وجهة نظر معلمي هذه المدارس كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط
الحسابي ( )7705بانحراف معياري ( ،)6778وجاءت فقرات هذا ا ُلبعد في الدرجتين المرتفعة
والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين

( ،)7795-7767وجاءت في الرتبة األولى

الفقرة ( ،)86التي تنص على " يتقبل المدير اآلخرين كما هم على حقيقتهم ،"6بمتوسط حسابي
( )7767وانحراف معياري ( )6757وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )87التي
تنص على " يعمل المدير على عدم تحميل المعلمين مسؤوليات تفوق قدراتهم ،"6بمتوسط حسابي
( )7767وانحراف معياري ( )6756على التوالي وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة
الفقرة ( )88التي تنص على " يلتزم المدير بما يعد المعلمين به ،"6بمتوسط حسابي ()3.67
وانحراف معياري ( )6757وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )87والتي تنص
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على " يظهر المدير مصداقية عند تعامله مع اآلخرين ،"6بمتوسط حسابي ( )7795وانحراف
معياري ( ،)6750وبدرجة متوسطة6
ُ -5بعد "التواضع":
تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد
"التواضع" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر
المعلمين ،والجدول(ُ )86يبين ذلك6
الجدول()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "التواضع" لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.91

1.02

1

3.72

1.03

2

مرتفعة

يرى المدير بإنجازات اآلخرين دعماً لمهماته

3.64

.956

3

متوسطة

يقر المدير بأخطائه أمام المعلمين6

3.64

.976

3

متوسطة

3.64

.986

3

متوسطة

3.59

.986

5

مرتفعة

أهدافها إلى سيادة روح الفريق بين المعلمين 6

3.55

1.01

7

متوسطة

يقّوم المدير نفسه بصدق 6

3.38

1.02

8

متوسطة

1.65

5.87

الرقم

الفقرة

24

يستشير المدير اآلخرين للحصول على معلومات
إضافية8
يفخر المدير بما يقدمه المعلمون من إنجازات

25
31
29
27
23
25
28

تربوية6
اإلدارية والتربوية6

يعتذر المدير عن كل خطأ يصدر منه اتجاه أي
معلم 6
يعد المدير نفسه واحداً من اعضاء فريق العمل
في المجتمع المدرسي
يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة في تحقيق

الدرجة الكلية

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

متوسطة
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ُيالحظ من الجدول ( )86أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكوميةة فةي محافظةة
العاصةةمة عمةةان لفقةرات ُبعةةد "التواضةةع" مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين كانةةت متوسةةطة ،إذ بلةةغ المتوسةةط
البع ةةد ف ةةي ال ةةدرجتين المرتفع ةةة
الحس ةةابي ( )7708ب ةةانحراف معي ةةاري ( ،)6776وج ةةاءت فقة ةرات ه ةةذا ُ
والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسةطات الحسةابية مةا بةين ( ،)7777-7758وجةاءت فةي الرتبةة األولةى
الفقرة ( ،)78التي تنص على " يستشير المدير اآلخرين للحصول على معلومات إضافية" ،بمتوسط
حسابي ( )7758وانحراف معياري ( )8767وبدرجة مرتفعة ،وفةي الرتبةة الثانيةة جةاءت الفقةرة ()79
الت ةةي ت ةةنص عل ةةى " يفخ ةةر الم ةةدير بم ةةا يقدم ةةه المعلم ةةون م ةةن إنج ةةازات تربوي ةةة" ،بمتوس ةةط حس ةةابي
( )7767وانحراف معياري ( ،)8767وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة ()70
التي تنص على " يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها إلى سيادة روح الفريةق بةين
المعلمةةين" بمتوسةةط حسةةابي ( )7799وانحةراف معيةةاري ( ، )8768وفةةي الرتبةةة االخيةرة جةةاءت الفقةرة
( )77والتةةي تةةنص علةةى " يقّةةوم المةةدير نفسةةه بصةةدق" ،بمتوسةةط حسةةابي ( )7777وانحةراف معيةةاري
(6)8767
ثانياً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص :ما درجة تطبيق مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين؟
لإلجاب ةةة ع ةةن ه ةةذا السة ةؤال ت ةةم حس ةةاب المتوس ةةطات الحس ةةابية واالنح ارف ةةات المعياري ةةة لدرج ةةة
تطبيةةق مةةديري المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة السةةتراتيجيات إدارة الص ةراع مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين،
والجدول( )88يوضح ذلك:
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الجدول()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
المتوسط

االنحراف

التسلسل

البعد

5

التسوية

7705

1

التكامل

3.63

.906

2

اإلرضاء

3.53

.796

3

4

التجنب

3.48

.786

4

متوسطة

3

الهيمنة

3.10

.926

5

متوسطة

7785

6708

الدرجة الكلية

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

الحسابي

المعياري
90.6

1
2

متوسطة
متوسطة

متوسطة

ُيشةةير الجةةدول ()88إلةةى أن درجةةة تطبيةةق مةةديري المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة فةةي محافظةةة
العاصةمة السةةتراتيجيات ادارة الصةراع كانةةت متوسةةطة ،إذ بلةةغ المتوسةةط الحسةةابي ( )7785بةةانحراف
معياري ( ،)6708وجاءت جميع أبعاد هذه االسةتبانة فةي الدرجةة المتوسةطة باسةتثناء ُبعةد واحةد جةاء
فةةي الدرجةةة المرتفعةةة ،إذ تراوحةةت المتوسةةطات الحسةةابية بةةين ( ،)7786 – 7705وجةةاء فةةي الرتبةةة
األولى ُبعد "التسوية" بمتوسط حسابي ( )7705وانحةراف معيةاري( )6705وبدرجةة مرتفعةة ،يليةه ُبعةد
"التكامل" بمتوسط حسابي ( )7707وانحراف معياري ( )6756وبدرجة متوسطة ،وفي الرتبة ما قبةل
األخية ةرة الرتب ةةة األخية ةرة ج ةةاء بع ةةد "التجن ةةب" بمتوس ةةط حس ةةابي ( )7787وانحةةراف معي ةةاري ()6767
وبدرج ةةة متوس ةةطة ،وج ةةاءت ف ةةي الرتب ةةة األخية ةرة ُبع ةةد "الهيمن ةةة" بمتوس ةةط حس ةةابي ( )7786وانحة ةراف
معياري ( )6757وبدرجة متوسطة6
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أما بالنسبة لفقرات كل ُبعد فكانت النتائج على النحو اآلتي:
ُ :1بعد "التسوية".
تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعةد "الهيمنةة"
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين ،والجدول()86
ُيبين ذلك6
الجدول()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التسوية" لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
الرقم

الفقرة

33

يحاول المدير التوصل لحلول ترضي أطراف الصراع8

35

يستخدم المدير أسلوب الحوار للتوصل إلى حل

37

يحاول المدير التعامل بمرونة مع متغيرات الموقف

34

يتفهم المدير مشكالت المعلمين قبل البدء في حلها8

35

يحاول المدير البحث عن السبل المناسبة لحل خالفات
المتنازعين 8
يسعى المدير للتوفيق بين مصالح أطراف الصراع 8

32

الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.75

0.92

1

3.73

0.98

2

مرتفعة

3.73

0.98

2

مرتفعة

3.67

0.95

4

متوسطة

3.63

0.95

5

متوسطة

3.63

1.00

5

متوسطة

1.63

5.63

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

مرتفعة

ُيالحظ من الجدول ( )87أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة عمان لفقرات ُبعد "التسوية" من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط
البعد في الدرجتين المرتفعة
الحسابي ( )7705بانحراف معياري ( ،)6705وجاءت فقرات هذا ُ
المتوسطة ،وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( ،)7707-7769وجاءت في الرتبة األولى
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الفقرة ( ،)77التي تنص على " يحاول المدير التوصل لحلول ترضي أطراف الصراع " ،بمتوسط
حسابي ( )7769وانحراف معياري ( ،)6757وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )79التي تنص على
" يستخدم المدير أسلوب الحوار للتوصل إلى حل" ،بمتوسط حسابي ( )7767وانحراف معياري
( ، )6757وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة ( )70التي تنص على " يحاول المدير البحث
عن السبل المناسبة لحل خالفات المتنازعين  "6بمتوسط حسابي ( )7700وانحراف معياري
( ، )6759وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )77والتي تنص " يسعى المدير للتوفيق بين مصالح
أطراف الصراع " ،بمتوسط حسابي ( )7707وانحراف معياري (6)8766
 :2إستراتيجية "التكامل".
تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التكامل"
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين ،والجدول()88
ُيبين ذلك6
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الجدول()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التكامل" لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

الحسابي

المعياري

7

يؤدي المدير األعمال المطلوبة منه بمشاركة اآلخريين6

3.70

1.00

1

5

يطرح المدير المعلومات بالتداول مع المعلمين6

3.69

.916

2

مرتفعة

7707

.956

3

مرتفعة

3.66

1.01

4

متوسطة

3.65

1.06

5

متوسطة

1

يتبادل المدير المعلومات مع المعلميين6

3.61

.94

5

متوسطة

3

الصراع6
يتفحص المدير أسباب الخالفات بين أطراف ّ

3.54

.99

7

متوسطة

3.53

1.07

8

متوسطة

1.61

5.35

5
4
8

2

يجعل المدير إهتماماته واهتمامات معلميه واضحة لحل
القضايا بأفضل الطرق6
يسعى المدير لحل الخالفات بشكل يقنع جميع األطراف6
يتعاون المدير مع المعلمين للوصول إلى ق اررات مقبولة

للجميع6

يدمج المدير بين أنماط السلوك المتعارضة مع األنماط

السلوكية المرغوبة6

الدرجة الكلية

متوسطة

ُيالحظ من الجدول ( )87أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
العاصمة عمان لفقرات بعد "التكامل" من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط
البعد في الدرجتين المرتفعة
الحسابي ( )7707بانحراف معياري ( ،)6756وجاءت فقرات هذا ُ
والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( ،)7797-7766وجاءت في الرتبة األولى
الفقرة ( ،)6التي تنص على " ينظر المدير إلى خدمة اآلخرين بأنها مسؤولية إنسانية  ،"6بمتوسط
حسابي ( )7766وانحراف معياري ( )8766وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ()9
التي تنص على " يسعى المدير لخدمة اآلخرين  ،"6بمتوسط حسابي ( )7705وانحراف معياري
( )6758وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة ( )7التي تنص على " يشجع
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المدير اآلخرين ليكونوا مبادرين " بمتوسط حسابي ( )7798وانحراف معياري ( )6755وبدرجة
متوسطة ،وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )7والتي تنص " تتضح خدمة المدير لآلخرين من
خالل تعامله معهم" ،بمتوسط حسابي ( )7797وانحراف معياري ( )8766وبدرجة متوسطة6
ُ :1بعد "اإلرضاء".
تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "اإلرضاء"
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين ،والجدول()88
ُيبين ذلك6
الجدول()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "اإلرضاء" لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

13

يحرص المدير على إرضاء توقعات معلميه8

3.71

1.04

1

مرتفعة

9

يهتم المدير باقتراحات معلميه8

3.68

1.03

2

مرتفعة

3.67

1.07

3

متوسطة

3.64

0.97

4

متوسطة

11

يتفهم المدير الخالفات التي تنشأ بين معلميه 8

3.60

0.99

5

متوسطة

14

يعمل المدير على مراعاة مشاعر اآلخرين 8

3.59

1.00

5

متوسطة

3.21

1.17

7

متوسطة

3.14

1.13

8

متوسطة

1.51

5.73

12
11

15
15

يحرص المدير على إرضاء وجهات النظر
المختلفة 8
يتحمل المدير اآلخرين في حال اختالفه معهم
في الرأي8

يحاول المدير الحفاظ على شبكة عالقات
إيجابية بين المعلمين 8
يؤكد المدير على نقاط االتفاق بدالً من
االختالف بين المتخاصمين 8
الدرجة الكلية

متوسطة
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ُيالحظ من الجدول ( )88أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
العاصمة عمان لفقرات بعد "اإلرضاء" من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط
البعد في الدرجتين المرتفعة
الحسابي ( )7797بانحراف معياري ( ،)6765وجاءت فقرات هذا ُ
والمتوسطة ،وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( ،)7788-7768وجاءت في الرتبة األولى
الفقرة ( ،)87التي تنص على " يحرص المدير على إرضاء توقعات معلميه  ،"6بمتوسط حسابي
( )7768وانحراف معياري ( ،)8768وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )5التي
تنص على " يهتم المدير باقتراحات معلميه "،

بمتوسط حسابي ( )7707وانحراف معياري

( )8767وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة ( )89التي تنص على " يحاول
المدير الحفاظ على شبكة عالقات إيجابية بين المعلمين " بمتوسط حسابي ( )7778وانحراف
معياري ( )8786وبدرجة متوسطة ،وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )80والتي تنص " يؤكد
المدير على نقاط االتفاق بدالً من االختالف بين المتخاصمين  ،"6بمتوسط حسابي ()7788
وانحراف معياري ( )8787وبدرجة متوسطة6
ُ :5بعد "التجنب".
تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "التجنب"
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين ،والجدول()89
ُيبين ذلك6
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الجدول()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التجنب" لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
المتوسط االنحراف

الرقم

الفقرة

31

يستخدم المدير إجراءات إدارية متنوعة لتجنب حدوث
الصراع8

3.63

28

يؤجل المدير اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالخالف مع
المعلمين 8

3.57

1.07

3.55

1.07

3

3.53

1.15

4

31
27

يحتفظ المدير بخالفاته مع معلميه لنفسه8
يهمل المدير الصراع عند تعارضه مع القيم السائدة في
المجتمع8

الرتبة

الدرجة
متوسطة

الحسابي

المعياري
.986

1
2

متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتجنب المدير تبادل األلفاظ غير الجيدة مع معلميه 8

29

3.51

1.08

5

متوسطة

24

3.48

يتجاهل المدير الصراعات مع المعلمين على امل أن يتحسن
الموقف تلقائيا ً 8
يؤجل المدير بعض قضايا الصراع حتى يجد وقتاً كافياً
3.36
للتفكير فيها 8
8
معلميه
مع
خالف
أي
مع
االبتعاد
المدير
يحاول
3.24

.986

5

متوسطة

.996

7

متوسطة

6.96

8

متوسطة

1.58

5.78

25
25

الدرجة الكلية

متوسطة

ُيالحظ من الجدول ( )89أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
العاصمة عمان لفقرات ُبعد "التجنب" من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط
البعد في الدرجة المتوسطة،
الحسابي ( )7787بانحراف معياري ( ،)6757وجاءت فقرات هذا ُ
وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( ،)7787-7707وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (،)76
التي تنص على " يستخدم المدير إجراءات إدارية متنوعة لتجنب حدوث الصراع ،" 6بمتوسط
حسابي ( )7707وانحراف معياري ( ،)6757وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )77التي تنص على

82

" يؤجل المدير اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالخالف مع المعلمين" ،بمتوسط حسابي ()7796
وانحراف معياري ( ، )8766وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة ( )79التي تنص على " يؤجل
المدير بعض قضايا الصراع حتى يجد وقتاً كافياً للتفكير فيها  "6بمتوسط حسابي ( )7770وانحراف
معياري ( ،)6755وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )70والتي تنص " يحاول المدير االبتعاد مع
أي خالف مع معلميه " ،بمتوسط حسابي ( )7778وانح ارف معياري (6)6756
ُ :5بعد "الهيمنة".
تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "الهيمنة"
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين،
والجدول(ُ )80يبين ذلك6
الجدول()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "الهيمنة" لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.
الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

23

يستخدم المدير نفوذه للفوز في موقف فيه تنافس8

3.33

0.92

1

متوسطة

3.28

1.08

2

متوسطة

3.18

1.12

3

متوسطة

3.02

1.21

4

متوسطة

3.01

1.24

5

متوسطة

2.99

1.24

5

متوسطة

2.90

1.23

7

متوسطة

1.15

5.32

22

يلزم المدير أطراف الصراع بمتغيرات محددة8

17

يلجأ المدير إلى نفوذه للقبول بأفكاره8

18

يتخذ المدير قرارات أحادية الجانب8

19

يستخدم المدير براعته التخاذ قرار في مصلحته8

21

يرغم المدير المعلمين على االمتثال ألوامره8

21

يصدر المدير قرارات ال تراعي عامل الوقت
الدرجة الكلية

متوسطة

83

ُيالحظ من الجدول ( )80أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
العاصمة عمان لفقرات ُبعد "الهيمنة" من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط
البعد في الدرجة المتوسطة،
الحسابي ( )7786بانحراف معياري ( ،)6757وجاءت فقرات هذا ُ
وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( ،)7756-7777وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (،)77
التي تنص على " يستخدم المدير نفوذه للفوز في موقف فيه تنافس ،" 6بمتوسط حسابي ()7777
وانحراف معياري ( ،)6757وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )77التي تنص على " يلزم المدير
اطراف الصراع بمتغيرات محددة ،" 6بمتوسط حسابي ( )7777وانحراف معياري (، )8767
وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة ( )76التي تنص على " يرغم المدير المعلمين على
االمتثال ألوامره " بمتوسط حسابي ( )7755وانحراف معياري ( ، )8778وفي الرتبة االخيرة جاءت
الفقرة ( )78والتي تنص " يصدر المدير ق اررات ال تراعي عامل الوقت " ،بمتوسط حسابي
( )7756وانحراف معياري (6)8777
ثالثاً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص:هل هناك فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تعزى لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات

الخبرة)؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لمتغيراته وعلى النحو اآلتي:
 متغير الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية الحكومية في العاصمة عمان "للقيادة الخادمة" تبعاً لمتغير جنس المعلم ،كما تم استخدام
االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين والجدول (ُ )86يبين ذلك6
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الجدول ()17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة للقيادة الخادمة تبعاً لمتغير جنس المعلم.

المجال

اإليثار

المحبة

التمكين
التواضع
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكور

129

3.88

إناث

206

3.67

.776

ذكور

129

3.73

.836

إناث

206

3.66

.796

ذكور

129

3.76

.816

إناث

206

3.66

.816

ذكور

129

3.66

.996

اناث

206

3.62

.786

ذكور

129
206

3.76
3.65

.796
.746

اناث

الحسابي

المعياري
.856

قيمة ت

26325

16773

مستوى
الداللة

16121

16441

16151

16291

16472

16537

16255

16217

أظهرت النتائج في الجدول ( )86عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≥6769بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تُعزى لمتغير الجنس في الدرجة
الكلية إذ بلغت القيمة التائية ( )87709وبمستوى ( ،)α≥67766ولم تكن القيم التائية ذات داللة
إحصائية لألبعاد كافة باستثناء ُبعد "اإليثار" ،إذا بلغت قيمة " ت " لهذا البعد ( )77779وبمستوى
( ، )α≥67678ولبعد "المحبة" بلغت قيمة " ت " ( )67667وبمستوى ( )α≥67886ولبعد
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"التمكين" بلغت قيمة " ت " ( )87606وبمستوى ( ،)α≥67756ولبعد التواضع بلغت قيمة " ت "
( )67867وبمستوى (،)α≥67076
متغير الخبرة :
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين ،تبعاً
لمتغير خبرة المعلم ،والجدول (ُ )87يبين ذلك6
الجدول()18
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة عمان تبعاً لمتغير الخبرة للمعلم.

المجال

اإليثار

المحبة

التمكين

التواضع

الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

أقل من خمس سنوات

76

3.94

.896

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.70

.666

عشر سنوات فأكثر

130

3.69

.876

أقل من خمس سنوات

76

3.84

.846

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.64

.736

عشر سنوات فأكثر

130

3.64

.866

أقل من خمس سنوات

76

3.84

.806

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.66

.756

عشر سنوات فأكثر

130

3.67

.866

أقل من خمس سنوات

76

3.75

.916

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.59

.866

عشر سنوات فأكثر

130

3.61

.856

أقل من خمس سنوات

76

3.84

.796

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.65

.686

عشر سنوات فأكثر

130

83.6

.816

مستويات متغير الخبرة

العدد
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ُيالحظ من الجدول ( )87وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة
مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعاً لمتغير خبرة المعلم ،في
كل ُبعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لألبعاد مجتمعة ،إذ حصل أصحاب فئة الخبرة (أقل من
خمس سنوات) على أعلى متوسط حسابي إذ بلغ ( ،)7778يليهم فئة الخبرة (من خمس إلى أقل
من عشر سنوات) إذ بلغ متوسطهم الحسابي ( ،)7709في حين جاء أصحاب فئة الخبرة (عشر
سنوات فإكثر) بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)7708ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين
المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05تم تطبيق تحليل التباين
األحادي ) (One Way ANOVAوجاءت النتائج كما في الجدول (6)85
الجدول()13
تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية

الحكومية في العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة
للمعلم.

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

3.629

2

1.814

داخل المجموعات

213.557

332

.6436

المجموع

217.186

334

بين المجموعات

2.342

2

1.171

داخل المجموعات

215.150

332

.6486

المجموع

217.491

334

مصدر التباين

اإليثار

المحبة

ف
2.821

1.807

مستوى
الداللة
.0616

.1666
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التمكين

التواضع

الدرجة الكلية

بين المجموعات

1.907

2

.9536

داخل المجموعات

216.368

332

.6526

المجموع

218.274

334

بين المجموعات

1.345

2

.6736

داخل المجموعات

249.650

332

.7526

المجموع

250.995

334

بين المجموعات

2.215

2

1.107

داخل المجموعات

190.265

332

.5736

المجموع

192.480

334

1.463

.894

1.933

.2336

.4106

.1466

أظه ةةرت النت ةةائج ف ةةي الج ةةدول ( )85ع ةةدم وج ةةود ف ةةروق ذات دالل ةةة إحص ةةائية عن ةةد مس ةةتوى
( )α≥0.05ب ةةين المتوسة ةةطات الحسة ةةابية لدرج ةةة ممارسةةةة مة ةةديري الم ةةدارس الثانوي ةةة الحكوميةةةة فةةةي
محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعاً لمتغيةر الخبةرة للمعلةم فةي الدرجةة الكليةة واالبعةاد كافةة،
إذ بلغة ةةت قيمة ةةة "ف" للدرجة ةةة الكلية ةةة ( )87577وبمسة ةةتوى ( ،)α≥67880وبلغة ةةت قيمة ةةة "ف" لبعة ةةد
"اإليثةار" ( )77778وبمسةةتوى ( ،)α≥0.061ولبعةةد "المحبةةة" بلغةةت قيمةةة "ف" ( )87766وبمسةةتوى
( ،)α≥67800ولبعة ة ةةد "التمكة ة ةةين" بلغة ة ةةت قيمة ة ةةة "ف" ( )87807وبمسة ة ةةتوى ( ، )α≥0.233ولبعة ة ةةد
"التواضع" بلغت قيمة "ف" ( )67758وبمستوى (6)α≥0.410
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 متغير المؤهل العلمي:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي للمعلم،
والجدول (ُ )76يبين ذلك6
الجدول()25
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

المجال

اإليثار

المحبة

التمكين

التواضع

الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

مستويات متغير المؤهل العلمي للمعلم

العدد

بكالوريوس

226

الحسابي
3.87

المعياري
.806

بكالوريوس+دبلوم عالي

53

3.58

.706

ماجستير فاكثر

56

3.44

.826

بكالوريوس

226

3.78

.836

بكالوريوس+دبلوم عالي

53

3.56

.746

ماجستير فاكثر

56

3.41

.676

بكالوريوس

226

3.79

.826

بكالوريوس+دبلوم عالي

53

3.52

.736

ماجستير فاكثر

56

3.50

.786

بكالوريوس

226

3.75

.906

بكالوريوس+دبلوم عالي

53

3.46

.706

ماجستير فاكثر

56

3.33

.796

بكالوريوس

226

3.80

.766

بكالوريوس+دبلوم عالي

53

3.53

.676

ماجستير فاكثر

56

3.42

.746
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ُيالحظ من الجدول ( )76وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر
المعلمين ،وفقاً لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين في كل ُبعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية ،إذ
حصل أصحاب المؤهل العلمي (بكالوريوس) على أعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)7776تاله
أصحاب المؤهل العلمي (بكالوريوس+دبلوم عالي) بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( 6)7797بينما
جاء أصحاب المؤهل العلمي (ماجستير فاكثر) بالرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي (،)7787
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≥0.05تم تطبيق تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAوجاءت النتائج كما في
الجدول (6)78
الجدول ()21
تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
الحكومية في العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
للمعلم.

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

10.463

2

5.231

داخل المجموعات

206.723

332

.623

المجموع

217.186

334

بين المجموعات

7.298

2

3.649

داخل المجموعات

210.193

332

.633

المجموع

217.491

334

مصدر التباين

اإليثار

المحبة

ف
8.402

5.764

مستوى
الداللة
.0006

.0036
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التمكين

التواضع

الدرجة الكلية

بين المجموعات

5.909

داخل المجموعات

332 212.365

2.954

2

4.619

.0116

.640

المجموع

218.274

334

بين المجموعات

9.895

2

4.948

داخل المجموعات

241.100

332

.726

المجموع

250.995

334

بين المجموعات

8.282

2

4.141

داخل المجموعات

184.198

332

.555

المجموع

192.480

334

6.813

7.464

.0016

6.006

أظهرت النتائج في الجدول ( )78وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي للمعلم ،إذ بلغت قيمة "ف" للدرجة
الكلية ( )67808وبمستوى ( )α≤0.000كما كانت الفروق ذات داللة إحصائية لألبعاد كافة إذ
بلغت قيمة "ف" لبعد "اإليثار" ( )77867وبمستوى ( ،)α≤0.000ولبعد "المحبة " بلغت قيمة
"ف" ( )97608وبمستوى ( ، )α≤0.003ولبعد "التمكين" بلغت قيمة "ف" ( )87085وبمستوى
( ،)α≤0.000واخي اًر بلغت قيمة "ف" لبعد "التواضع" ( )07787وبمستوى ( )α≤0.001ولمعرفة
عائدية هذه الفروق ذات الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار شيفيه ) (Scheffeللمقارنات
البعدية ،والجدول (ُ )77ي ّبين ذلك6
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الجدول()22
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تبعاً لمتغير المؤهل
العلمي للمعلم.

المجال

اإليثار

المحبة

التمكين

التواضع

الدرجة
الكلية

مستويات متغير المؤهل

المتوسط

بكالوريوس

3.87

-

بكالوريوس +دبلوم عالي

3.58

-

ماجستير فاكثر

3.44

بكالوريوس

3.78

بكالوريوس +دبلوم عالي

3.56

ماجستير فاكثر

3.41

بكالوريوس

3.79

بكالوريوس +دبلوم عالي

3.52

ماجستير فأكثر

3.50

بكالوريوس

3.75

بكالوريوس +دبلوم عالي

3.46

ماجستير فاكثر

3.33

العلمي

بكالوريوس

الحسابي

3.80

بكالوريوس +دبلوم عالي

3.53

ماجستير فأكثر

3.42

بكالوريوس

-

بكالوريوس+دبلوم

ماجستير

1629

*1643

-

1614

عالي

1622

فاكثر

*1637
1615

-

1627

*1629
1612

-

1629

*1642
1613

-

5.27

*5.18
5.11
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ُيالحظ من الجدول ( )77أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان للقيادة الخادمة ،في الدرجة الكلية واالبعاد كافة،
ممن يحملون مؤهل علمي (بكالوريوس)6
تُعزى لألفراد ّ
رابعاً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص :هل هناك فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان الستراتيجيات إدارة الصراع تعزى لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي،

سنوات الخبرة)؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لمتغيراته وعلى النحو اآلتي:
أ .متغير الجنس:
تة ةةم حسة ةةاب المتوسة ةةطات الحسة ةةابية واالنح ارفة ةةات المعيارية ةةة والرتة ةةب لدرجة ةةة تطبية ةةق مة ةةديري
المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة فةةي محافظةةة العاصةةمة السةةتراتيجيات إدارة الص ةراع تبع ةاً لمتغيةةر جةةنس
المعلم ،كما تم استخدام االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين والجدول (ُ )77يبين ذلك6

الجدول()21
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة ممارسة مديري

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير جنس المعلم.
المجال
التكامل
اإلرضاء
الهيمنة

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكور

129

3.70

اناث

206

3.59

.876

ذكور

129

3.57

.886

اناث

206

3.50

.736

ذكور

129

3.16

1.00

اناث

206

3.07

.876

الحسابي

المعياري
.946

قيمة ت

مستوى الداللة

1.517

5.115

5.851

5.521

5.857

5.137
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التجنب
التسوية

الدرجة الكلية

ذكور

129

3.42

.946

اناث

206

3.52

.676

ذكور

129

3.69

.736

اناث

206

3.69

.676

اناث

129

3.51

.756

ذكور

206

3.48

.576

-1.165

5.255

-5.55

5.365

5.516

5.661

أظهرت النتائج في الجدول ( )77عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤6769بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تُعزى لمتغير الجنس في الدرجة الكلية إذ بلغت
القيمة التائية ( )67870وبمستوى ( ، )α≤67007ولم تكن القيم التائية ذات داللة إحصائية
لألبعاد كافة  ،إذا بلغت القيمة التائية ( )87686وبمستوى ( ، )α≤67786لبعد "التكامل"،
وبلغت القيمة التائية ( )67767وبمستوى ( )α≤67877لبعد االرضاء  ،ولبعد "الهيمنة" ،بلغت
القيمة التائية ( )67786وبمستوى ( ، )α≤67756ولبعد "التجنب" بلغت ( )87809-وبمستوى
( ،)α≤67789ولبعد "التسوية" بلغت( )-6769وبمستوى (6)α≤67506
متغير الخبرة :
ت ةةم حس ةةاب المتوس ةةطات الحس ةةابية واالنح ارف ةةات المعياري ةةة لدرج ةةة تطبي ةةق م ةةديري الم ةةدارس
الثانويةةة الحكوميةةة فةةي محافظةةة العاصةةمة السةةتراتيجيات إدارة الص ةراع تبع ةاً لمتغيةةر الخب ةرة للمعلةةم ،
والجدول (ُ )78يبين ذلك6
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الجدول ()25
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير الخبرة للمعلم.

المجال

التكامل

االرضاء

الهيمنة

التجنب

التسوية

الدرجة الكلية

مستويات متغير الخبرة للمعلم

االنحراف

العدد

المتوسط الحسابي

أقل من خمس سنوات

76

3.82

.941

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.57

.871

عشر سنوات فأكثر

130

3.59

.891

أقل من خمس سنوات

76

3.66

.851

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.44

.691

عشر سنوات فأكثر

130

3.55

.841

أقل من خمس سنوات

76

3.07

.991

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.23

.891

عشر سنوات فأكثر

130

2.99

.891

أقل من خمس سنوات

76

3.46

.931

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.39

.641

عشر سنوات فأكثر

130

3.59

.811

أقل من خمس سنوات

76

3.87

.751

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.56

.651

عشر سنوات فأكثر

130

3.72

.681

أقل من خمس سنوات

76

3.57

.745

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

129

3.44

.565

عشر سنوات فأكثر

130

3.49

.655

المعياري
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ُيالحظ من الجدول ( )78وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير
الخبرة للمعلم ،في الدرجة الكلية واالبعاد ،إذ حصل أصحاب فئة الخبرة من (أقل من خمس سنوات)
على أعلى متوسط حسابي بلغ ( 6)7696وجاء أصحاب فئة الخبرة (عشر سنوات فأكثر) بالرتبة
الثانية بمتوسط حسابي( ،)7685في حين جاء أصحاب فئة الخبرة (من خمس سنوات إلى أقل من
عشر سنوات) بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)7688ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين
المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05تم تطبيق تحليل التباين
األحادي ) (One Way ANOVAوجاءت النتائج كما في الجدول (6)79
الجدول()25
تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير الخبرة للمعلم.

مصدر التباين
بين

التكامل

المجموعات
داخل

المربعات
3.371

2

المربعات
1.686

المجموعات

266.620

المجموع

269.991

334

2.425

2

1.212

المجموعات

205.933

332

.6206

المجموع

208.358

334

المجموعات
داخل

2.099

الداللة

.1246

.8036

332

بين

االرضاء

مجموع

درجة الحرية

متوسط

ف

مستوى

1.954

.1436
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بين

3.729

2

1.864

المجموعات

278.476

332

.8396

المجموع

282.205

334

2.734

2

1.367

المجموعات

201.277

332

.6066

المجموع

204.011

334

4.778

2

2.389

المجموعات

154.995

332

.4676

المجموع

159.773

334

.900

2

المجموعات
الهيمنة

داخل

بين

المجموعات
التجنب

داخل

بين

المجموعات
التسوية

داخل

بين
الدرجة
الكلية

المجموعات
داخل

المجموعات

136.155

332

المجموع

137.055

334

.4506

2.223

2.255

5.118

1.097

.1106

.1066

.0066

.3356

.4106

أظهرت النتائج في الجدول ( )79عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير الخبرة للمعلم في الدرجة الكلية ،إذ بلغت قيمة
"ف" ( )87656عند مستوى (،)α≤0.335

ولم تكن الفروق ذات داللة إحصائية لجميع األبعاد

باستثناء بعد "التسوية" إذ بلغت قيمة "ف" ( )97887وبمستوى ( ، )α≤0.006وبلغت قيمة "ف"
لبعد "التكامل" ( )77655وبمستوى ( )α≤0.124ولبعد "اإلرضاء" بلغت قيمة "ف" ()87598
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وبمستوى (،)α≤0.143

وبلغت قيمة "ف" لبعد "الهيمنة" ( )77777وبمستوى (،)α≤0.110

وللتعرف إلى عائدية
واخي اًر بلغت قيمة "ف" لبعد "التجنب" ( )77799وبمستوى ()α≤0.106
ّ
الفروق إلستراتيجية "التسوية" تم استخدام اختبار شيفيه ) (Scheffeللمقارنات البعدية ،والجدول
(ُ )70ي ّبين ذلك6
الجدول()26
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع في بعد "التسوية" تبعاً لمستويات متغير
الخبرة للمعلم.

مستويات متغير

المتوسط

الحسابي

سنوات

أقل من خمس سنوات

3.87

-

الخبرة للمعلم

التسوية

من خمس سنوات إلى
أقل من عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر

أقل من خمس

من خمس سنوات إلى

عشر سنوات

*5.11

5.15

-

-5.16

3.56
3.72

أقل من عشر سنوات

فأكثر

-

يالحظ من الجدول ( )70أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع في بعد "التسوية"
تعزى للمعلمين ذوي مستوى الخبرة (أقل من خمس سنوات)6
متغير المؤهل العلمي:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
للمعلم ،والجدول (ُ )76يبين ذلك6
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الجدول ()27
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

المجال

التكامل

اإلرضاء

الهيمنة

التجنب

التسوية

الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
.926

مستويات متغير المؤهل العلمي

العدد

بكالوريوس

226

3.74

بكالوريوس +دبلوم عالي

53

3.45

.816

ماجستير فأكثر

56

3.38

.816

بكالوريوس

226

3.61

.816

بكالوريوس +دبلوم عالي

53

3.42

.716

ماجستير فأكثر

56

3.31

.756

بكالوريوس

226

3.09

.986

بكالوريوس +دبلوم عالي

53

3.12

.856

ماجستير فأكثر

56

3.14

.696

بكالوريوس

226

3.54

.806

بكالوريوس +دبلوم عالي

53

3.29

.666

ماجستير فأكثر

56

3.44

.796

بكالوريوس

226

3.77

.696

بكالوريوس +دبلوم عالي

53

3.53

.676

ماجستير فأكثر

56

3.54

.686

بكالوريوس

226

3.55

.666

بكالوريوس +دبلوم عالي

53

3.36

.576

ماجستير فأكثر

56

3.36

.616

يتبين من الجدول ( )76وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق
ّ
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير
المؤهل العلمي للمعلم في الدرجة الكلية ،إذ حصل أصحاب المؤهل العلمي (بكالوريوس) على أعلى
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متوسط حسابي بلغ ( ،)7799تاله أصحاب المؤهل العلمي (بكالوريوس+دبلوم عالي) و(ماجستير
فأكثر) إذ بلغ متوسطهم الحسابي( 6)7770ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05تم تطبيق تحليل التباين األحادي (One Way
) ANOVAوجاءت النتائج كما في الجدول (6)77
الجدول ()28
تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.
مجموع

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

8.001

2

4.000

المجموعات

261.990

332

.7896

المجموع

269.991

334

4.695

2

2.348

المجموعات

203.662

332

.6136

المجموع

208.358

334

.153

2

.0766

المجموعات

282.052

332

.8506

المجموع

282.205

334

3.014

2

1.507

المجموعات

200.997

332

.6056

المجموع

204.011

334

بين

المجموعات
التكامل

داخل

بين

المجموعات
اإلرضاء

داخل

بين
المجموعات
الهيمنة

داخل

بين

المجموعات
التجنب

درجة

متوسط

داخل

ف
5.069

3.827

.090

2.489

مستوى
الداللة

.0076

.0236

.9146

.0846

100

بين

3.852

2

1.926

المجموعات

155.921

332

.4706

المجموع

159.773

334

2.695

2

1.348

المجموعات

134.360

332

.4056

المجموع

137.055

334

المجموعات
التسوية

داخل

بين

المجموعات
الدرجة الكلية

داخل

4.101

3.330

.0176

.0376

أظهرت النتائج في الجدول ( )77وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير المؤهل العلمي للمعلم في الدرجة الكلية ،فقد بلغت
قيمة "ف" ( )77776عند مستوى ( ،)α≤ 0.037أما بالنسبة لألبعاد فقد كانت الفروق دالة
احصائيا لالبعاد" :التكامل" و"اإلرضاء" و "التسوية" ،إذ بلغت قيمة "ف" لبعد "التكامل" ()97605
وبمستوى ( )α≤0.007ولبعد "اإلرضاء" ( )77776وبمستوى ( )α≤0.023ولبعد "التسوية"
( )87868وبمستوى ( ،)α≤0.017ولم تكن الفروق دالة احصائياً لبعد "الهيمنة" إذ بلغت قيمة
"ف" ( )67656وبمستوى ( ،)α≤0.914ولبعد "التجنب" بلغت قيمة "ف" ( )77875وبمستوى
وللتعرف إلى عائدية الفروق تم استخدام اختبار شيفيه ) (Scheffeللمقارنات
(،)α≤0.084
ّ
البعدية ،والجدول(ُ )75ي ّبين ذلك6
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الجدول()23
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

المجال

التكامل

اإلرضاء

مستويات متغير المؤهل

الدرجة
الكلية

1629

*1635

المتوسط الحسابي

بكالوريوس

بكالوريوس

3.74

-

بكالوريوس+دبلوم عالي

3.45

1617

ماجستير فأكثر

3.38

-

بكالوريوس

3.61

بكالوريوس+دبلوم عالي

3.42

ماجستير فأكثر

3.31
3.77

بكالوريوس+دبلوم عالي

3.53

ماجستير فأكثر

3.54

بكالوريوس

3.55

العلمي

بكالوريوس
التسوية

بكالوريوس+دبلوم

ماجستير

بكالوريوس+دبلوم عالي
ماجستير فأكثر

-

عالي

فأكثر

1619

*1631

-

1611
-

-

*1624

*1623

-

1611
-

-

3.36
3.36

*5.13

*5.13

-

5.555
-

ُيالحظ من الجدول ( )29أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعاً لمتغير المؤهل
ممن لديهم مؤهل علمي (بكالوريوس) 6
العلمي للمعلم تُعزى للمعلمين ّ
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خامساً :النتائج المتعلقـة بججابـة عـن السـؤال الخـامس والـذي ينص:هـل هنـاك عالقـة ذات داللـة
إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين درجة ممارسـة مـديري المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي
محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة وبين درجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم ايجاد معامل ارتباط بيرسون بين الدرجةة الكليةة السةتبانة "القيةادة
الخادمةةة" وأبعادهةةا والدرجةةة الكليةةة السةةتبانة "اسةةتراتيجيات إدارة الص ةراع" وابعادهةةا ،والج ةةدول ()76
ُيبين ذلك:
الجدول()15
قيم معامالت ارتباط (بيرسون) الدرجة الكلية الستبانة "القيادة الخادمة" وأبعادها والدرجة الكلية الستبانة
"استراتيجيات إدارة الصراع" وابعادها لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان.
الدرجة الكلية
الستبانة

التكامل

اإلرضاء

الهيمنة

التجنب

التسوية

(استراتيجيات

اإليثار

**1675

**1671

**1611

**1649

**1657

**1659

المحبة

**1685

**1677

**1612

**1655

**1659

**1675

التمكين

**1684

**1673

1611

**1651

**1657

**1675

التواضع

**1689

**1684

**1618

**1655

**1674

**1684

إدارة الصراع)

الدرجة الكلية
الستبانة (القيادة
الخادمة)

**1688

**دالة عند ()α≥ 5.51

**1683

**1613

**1652

**1675

**1683
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يتبين من الجدول ( )76وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى
ّ
( )α≥6768بين الدرجة الكلية الستبانة "القيادة الخادمة" والدرجة الكلية الستبانة "استراتيجيات إدارة
الصراع" إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)6777كما وجدت عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )α≥ 6768بين جميع أبعاد استبانة "القيادة الخادمة" والدرجة الكلية
الستبانة "استراتيجيات إدارة الصراع" وابعادها ،إذ تراوحت قيم معامالت االرتباط ما بين ()6788
و( ،)6775بينما لم العالقة االرتباطية بين بعد "التمكين" وبعد "الهيمنة" ذات داللة إحصائية إذ
بلغت (6)6786
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج

إشتمل هذا الفصل عرض لمناقشة النتائج التي تم التوصل اليها وفقاً السئلة الدراسة ،
والتوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة  ،وكما يلي :
أوالً  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على :
ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة
من وجهة نظر المعلمين ؟
أشارت النتائج في الجدول ( )5أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين ،إذا بلغ متوسط
الحسابي ( )3659بانحراف معياري ( )1675وجاءت األبعاد للقيادة الخادمة في الدرجة المرتفعة
باستثناء بعد واحد وجاء بدرجة متوسطة 6فقد حصل "اإليثار" على الرتبة االولى ،وبعد "التمكين"
على الرتبة الثانية ،وجاء بعد "المحبة" بالرتبة الثالثة ،في حين حصل بعد "التواضع" على الرتبة
الرابعة واألخيرة 6
ويستدل من هذه النتيجة أن مديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان يمارسون القيادة
الخادمة بدرجة مرتفعة من وجهة نظر معلميهم 6وقد تُنسب هذه النتيجة الى قناعة المعلمين بهذا
النوع من القيادة ،واألسس التي تستند اليها ،وتقيد المديرين بها ،والتزامهم يضمنونها ،وما تفرضه
من قضايا قيمة تؤثر إيجابياً في مسار العملية التربوية ،وفي استجابة المعلمين للسلوك الذي
يمارسه المديرون في ضوء متطلبات القيادة الخادمة ،من خالال تفضيلهم األخرين على أنفسهم،
نظ اًر لما يتمتعون به من سمة "اإليثار" ،فضال عن اإلهتمام باإلخرين ومساعدتهم على تطوير
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أنفسهم والنمو ذاتياً في الجوانب المختلفة للشخصية اإلنسانية للمعلمين ،وللعمل على مشاركتهم في
عملية صنع القرار ،وتفويضهم بعض الصالحيات إلنجاز المهمات التي توكل اليهم ،وبما يؤدي
الى تحقيق أهداف المعلمين والمدرسة التى يعملون فيها6
واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة ابو تينة وآخرون ( )2117من وجهة نظر
المديرين أنفسهم ،ودراسة النشاش والكيالني ( )2115التي حصلت مجاالت األخالقية للقيادة
الخدمية التربوية على أهمية عالية 6واختلفت مع النتائج التي توصلت اليها دراسة المديرية
( )2111ودراسة ابراهيم (  ) 2113ودراسة عبد الرحمن ( )2114ودراسة المعشر ( ،)2114التي
أظهرت نتائجها درجة متوسطة لممارسة6
أما بالنسبة ألبعاد والقيادة الخادمة ،فكانت المناقشة على النحو األتي:

ُ -1بعد اإليثار :

بنيت النتائج في الجدول ( )4أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
عمان للقيادة الخادمة في هذا البعد كانت مرتفعة ،بمتوسط حسابي ( )75 63وانحراف معياري
( 6 )1681وقد تعزى هذه النتيجة الى ادراك المديرين أن خدمة المعلمين تعد األساس الذي تستند
اليه القيادة الخادمة ،وان لهذه الخدمة آثار إيجابية في نفوس المعلمين تنعكس على ادائهم وتعاملهم
مع الطلبة ،وربما جاءت هذه النتيجة إنعكاساً لما يمارسه المدير من فعاليات ونشاطات تكون
متطابقة ألقواله ,مما يعطي إنطباعاً عن كون هذه الممارسة تعكس صدق المدير واتساق القول مع
الفعل  6وقد تنسب هذه النتيجة المرتفعة الى تعامل المدير اإليجابي مع المعلمين ودور تلك
المعاملة في تحقيق نتائج مرغوب فيها بين الطرفين ،مما قد ينسحب على العملية التربوية وتأثير
ذلك على المنتج النهائي للعملية التربوية 6وقد تعود هذه النتيجة أيضاً الى أن ما يقدمه المدير من
خدمات للعاملين معه من معلمين واداريين ال يتوقع منهم خدمة له ،وانما طبيعة القيادة الخادمة
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تفرض مثل هذا األمر ،فيكون المدير نتيجة لذلك موضح تقدير المعلمين واألداريين واحترامهم
بسبب هذا التعامل والسلوك االيجابي بينه وبين األخرين 6وال يكتفي المدير بهذا الوضع ،بل يعمل
يولد إنطباعاً لدى
على تقديم إحتياجات العاملين معه على إحتياجاته وهذا هو االيثار بعينه ،والذي ّ
هؤالء العاملين يتميز بااليجابية 6وربما ّدل هذا السلوك على أن المدير يسعى دائما لتقديم الخدمة
المطلوبة لألفراد والعاملين معه ،وربما تعزى هذه النتيجة الى قيام المدير بتشجيع العاملين على
تقديم المبادرات التي من شأنها التأثير إيجابياً في سير العملية التربوية ،وتعمل على تحقيق
األهداف التربوية للمدرسة وللعاملين فيها ،إذ يعد المدير خدمة هؤالء العاملين من الواجبات
اإلنسانية المكلف بالقيام بها ،ويعدها مسؤلية أخالقية وادارية وتربوية ينبغي تحملها6
 – 2بعد التمكين :
أظهرت النتائج في الجدول ( )5أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
عمان لبعد التمكين كانت مرتفعة ،بمتوسط حسابي ( )3671وانحراف معياري ( 6)1681وقد تنسب
هذه النتيجة الى قيام المدير باتاحه الفرص المناسبة للمعلمين لتطوير امكانيات تهم ومقدا اًر تهم
لتحسين مستوى ادائهم ،أو أن المدير يرغب في تنمية المقدارات القيادية لدى المعلمين من خالل
مشاركتهم في عملية صنع القرار وتفوضيهم بعض السلطات التي تمكنهم من ممارسة دورهم
القيادية في المدرسة  ،من خالل إتخاذ بعض القرارات ذات الصلة بالعمل الذي يؤدونه ،وربما تقود
هذه النتيجة المرتفعة الى ان المدير عندما يطلب من المعلمين آراءهم بصدد رؤية المدرسة فإنه
يأخذ ببعض هذه األراء التي يراها صائبة ،مما يعزز لدى المعلمين الثقة بمقدرتهم على طرح
األفكار التي من شأنها تحسين العملية التربوية بشكل عام6
وقد تعزى هذه النتيجة أيضاً الى تشجيع المدير للعملين على العمل بروح الفريق لما لهذا
األسلوب من دور في تحقيق التعاون والعمل المثمر الخالق الذي هذه النتيجة لثقة المدير بالمعلمين
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وبخاصة فيما يتعلق بالق اررات المدرسية التي يتخذونها ،وإلحترامه لألداء واالفكار التي يطرحها
المعلمون بصدد ما يجرى داخل المؤسسة التربوية ،األمر الذي يدفعهم للعطاء وبذل مزيد من الجهد
والعمل المتواصل لتحقيق األهداف التنظيمية 6
 – 1بعد المحبة :
أشارت النتائج في الجدول ( )7أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
عمان كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3659بانحراف معياري ( 6)1681وقد تعزى هذه
النتيجة لت ّقبل المدير للمعلمين واإلداريين العاملين معه كما هم ،وربما تقود هذه النتيجة الى ممارسة
المدير إلحدى المهارات االساسية في اإلتصال والمتمثلة في اإلصغاء ،إذ يعير المدير إهتماماً
واضحاً من خالل إصغائه لما يقوله المعلمون ،واالستجابة لما يطرحونه قدر اإلمكان ،وبخاصة إذا
يحمل المعلمين
كانت تلك األفكار معقولة ومقبولة 6وقد تنسب هذه النتيجة الى أن المدير ال ّ
والعاملين األخرين مسؤوليات إضافية فوق مسؤولياتهم اإلعتيادية وال يكبفهم بمهمات تفوق مقدراتهم،
ويعمل على تشجيعهم دائماً من خالل متابعة العمل معهم واهتمامه بما يقدمونه من أعمال وما
ينجزونه من مهمات ،فضالً عن مصداقيته في التعامل معهم مما قد ينعكس على طبيعة األعمال
والخدمات التي يقدمونها ،وقد تتولد لديهم المحبة في التعامل مع األخرين ،فتكون لديهم رؤية خدمية
تؤهلهم ألن يكونوا خدماً لألخرين ،ومن ثم يكونوا مقتدرين على اداء المهمات القيادية من منظور
القيادة الخادمة6

109

 – 5بعد التواضع :
أظهرت النتائج في الجدول ( )8أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
عمان لبعد التواضع كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3687بانحراف معياري ( 6)1687
وحيث أن الدرجة المتوسطة تعني مؤش اًر إيجابياً لسلوك التواضع  ،ال سيما وان المتوسط الحسابي
ال يبتعد كثي اًر عن المتوسط الحسابي المرتفع ،فقد جاءت مناقشة هذا البعد على النحو األتي:
يمكن ان تعزى هذه النتيجة الى أن المدير يسعى دائماً للحصول على معلومات إضافية
من العاملين معه ،لذلك فهو يستشيرهم باألمور وتفضله المتعلقة بالعملية التربوية وكل ما يتعلق
بشوؤن المدرسة لإلرتقاء بمستوها وربما تنسب هذه النتيجة الى أن المدير يفتخر بممارسة العاملين
معه ،وبما يقدمونه من نشاطات وخدمات وانجازات تربوية ترفع من مستوى العملية التربوية كماً
وكيفاً ،ويشير الى ذلك أما المسؤوليات واولياء األمور واطراف العملية التربوية األخرين 6النه قد
يرى في مثل هذه اإلنجازات دعماً لممارسة ومهماته سواء أكانت اإلدارية أم التربوية 6وقد تعود هذه
التكبر علهم ،فهو يقر
النتيجة الى تواضع المدير في عمله وابتعاد عن التعالي على األخرين و ً
باألخطاء التي يقع بها أمام المعلمين والعاملين األخرين إذا ما حدث ذلك ،ويرى في مثل هذه
اإلخطاء واإلقرار بها أمام العاملين دروساً يستفيد منها في مستقبل حياته اإلدارية والقيادية 6ومما
يعكس سلوكه المتواضع إعتذاره لألخرين في حال إرتكابه أي خطأ تجاههم 6وربما تنسب هذه
النتيجة الى أن المدير يرى نفسه بوصفه واحداً من أعضاء مجتمع المدرسة ،يشاركهم في أفكارهم
ومناسب تهم ويشجعهم على بذل الجهد ،ال يترفّع عليهم  ،فهو واحد منهم ،األمر الذى يزيد األلفة
والمودة بين الجميع ويدفعهم للتعاون والتماسك والسلوك اإليجابي الخالّق 6ولهذا فقد ينسب المدير
ما يحدث من نجاح في المدرسة الى مثل هذه الممارسات والى تلك األنماط السلوكية المرغوبة
والتي تعد سبباً رئيسياً في نجاح المدرسة وتعطي انطباعاً عن سيادة روح الفريق بين العاملين كافة6

110

وربما عكست هذه النتيجة ما يراه المعلمون من صدق في عملية تقويم المدير لنفسه ،فيطمئنون
لتقويم التي يجربه لهم ،ألن المدير إذا ما كان صادقاً مع نفسه يكون كذلك مع األخرين6
ثانياً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على:
" ما درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان إلستراتيجيات
ادارة الصراع من وجهة نظ ار المعلمين ؟
أشارت النتائج في الجدول ( )9الى أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان كانت متوسطة ،بمتوسط حسابي ( )3649وانحراف معياري (6)1654
ويستدل من هذه النتيجة ام مديري هذه المدارس يطّبقون هذه اإلستراتيجيات الخمس في ضوء
المواقف التي يواجهونها فى اثناء ادائهم لمهماتهم االدارية والقيادية ،وهذا من شأنه أن يعزز ما ورد
في األدب النظري إلدارة الصراع من عدم وجود إستراتيجية واحدة ذات تأثير تنفع في كل المواقف6
فقد تكون إستراتيجية واحدة فاعلة في موقف معين وال تكون كذلك في كل المواقف أخر ،األمر
الذي يتطلب من المديرين معرفة هذه االستراتيجيات واإللمام بجوانبها كافة  ،لمعرفة اي منها يكون
األفضل من حيث التطبيق في البيئة المدرسية6
وأشارت النتائج الى أن اإلستراتيجيات التي يطبقها المديرون وفقاً لوجهة نظر معلميهم من األكثر
استخداما الى األقل إستخداما كانت وفق الترتيب األتي :
التسوية  ،التكامل  ،اإلرضاء  ،التجنب  ،والهمنية  ،وكما موضح في الجدول (6 )9
 .1استراتيجية التسوية :
أشارت النتائج في الجدول ( )1الى ان درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان إلستراتيجية " التسوية " كانت مرتفعة بمتوسط حسابي ( )3659وانحراف

111

توجه المدير
معياري (6 ) 1659وقد يعزى تطبيق المديرين الستراتيجية التسوية التي تعبر عن ً
بدرجة متوسطة لكل من اإلهتمام بالذات واإلهتمام باألخرين الى محاولة المدير التوصل الى قرار
يرضي اطراف الصراع كافة  ،دون أن يتأثر احد االطراف سلبياً بهذا القرار  ،ولضمان ذلك فقد
يلجأ المدير الى إستخدام أسلوب الحوار مع جميع األطراف للتواصل الى مثل هذا الحل  6وربما
تعود هذه النتيجة الى محاولة المدير التعامل مع متغيرات موقف الصراع بمرونة  ،أو الى تفهًمه
لمشكالت المعلمين وادراكه لها قبل ان يقدم على حل لتلك المشكالت الناجمة من مواقف صراع
داخل المدرسة  6وقد تنسب هذه النتيجة الى إقدام المدير على البحث عن حل او حلول يرى أنها
مناسبة لحل الخالفات بين األطراف المتنازعة  ،ولهذا يسعى المدير للتوفيق بين المصالح المختلفة
ألطراف الصراع 6
 .2إستراتيجية التكامل :
أشارت النتائج في الجدول ( )11أن المتوسط الحسابي إلست ارتيجية التكامل بلغ ( )3653بإنح ارف
معياري ( )5695وبدرجة متوسطة6
وعلى الرغم من أن الدرجة المتوسطة ال تصل إلى مستوى الطموح  ،إال أنها ليست سلبية 6
وفي ضوء هذا التوجه فقد تنسب هذه النتيجة إلى ان مدير المدرسة الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان يؤدي األعمال المنوطة به من خالل إشراك العاملين في إنجازها ,واألخذ
في اإلعتبار اآلراء التي يطرحها المعلمون  ،ويتداول معهم بشأن المعلومات التي يناقشونها  6وربما
تقود هذه النتيجة إلى اإلهتمام المتكافئ بالذات وباألخرين وعدم تفضيل طرف على آخر عند
التعامل في حالة حدوث الصراع وتطبيق هذه اإلستراتيجية  ،فضالً على التركيز على أن تكون
إهتمامات طرفي النزاع واضحة لهما حتى يتمكنوا من تجاوز العقبات  ،وحل الخالفات بأحسن
الطرق المتاحة 6
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وقد تنسب هذه النتيجة إلى سعي المدير المتواصل لحل الخالف الذي قد يحدث داخل
المدرسة بطريقة مرضية ألطراف الصراع كافة  ،ولذلك يعمل المدير بطريقة تعاونية مع األطراف
المتصارعة بهدف الوصول إلى قرار من شأنه إرضاء الجميع  ،فضالً عن قيامه بتبادل المعلومات
مع المعلمين لتسهيل التوصل إلى حل مناسب يرضي األطراف المختلفة من غير إحداث أي ضرر
ألي طرف 6
وقد تق ود هذه النتيجة كذلك إلى قيام المدير بتعرف األسباب التي أدت إلى حدوث الصراع
أو الخالفات بين المعلمين ليتمكن من إتخاذ القرار المناسب بصدد ذلك  ،من خالل التوفيق في
إستخدام بعض األنماط السلوكية المتعارضة مع تلك األنماط المرغوبة من جميع أطراف الصراع6
 .1استراتيجية اإلرضاء :
أشارت النتائج في الجدول ( )24الى أن درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في
محافظة العاصمة عمان إلستراتيجية األرضاء كانت متوسطة  ،إذ بلغ متوسطها الحسابي ()3653
توجه المدير بدرجة
بانحراف معياري (  ) 1679وقد يعزى تطبيق هذه اإلستراتيجية التي ّ
تعبر عن ّ
منخفضة من اإلهتمام بانفسهم  ،وبدرجة عالية من اإلهتمام باألخرين  ،الى حرص المدير على
إرضاء توقعات المعلمين العاملين معه  ،واهتمامه باقتراحاتهم  ،وحرص على إرضاء وجهات
النظر المختلفة التي يطرحونها إزاء الموضوعات والمواقف التي يواجهونهم في أثناء أدائهم لمهماتهم
تحمل المدير لألخرين عند إختالفه معهم في األداء
داخل المدرسة  6وربما تعود هذه النتيجة الى ّ
أو األفكار التي يطرحونها  ،وتفهّمه للخالفات التي تحدث بين المعلمين  ،والعمل على مراعاة
مشاعرهم بهدف الحفاظ على عالقات إيجابية بين العاملين من معلمين واإلداريين  6لذلك فهو يؤكد
على النقاط االيجابية المتمثلة بعوامل اإللتفاق بين المعلمين واإلداريين بدالً من تأكيد نقاط
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اإلختالف بين المتخاصمين  ،األمر الذي يؤدي الى تجاوز الخالفات وتحسين العالقات بين
االطراف المتصارعة  ،وتحسين البيئة المدرسية وتطوير األداء لإلرتقاء بالعملية التعليمية 6
 . 5استراتيجية التجنب :
أظهرت النتائج في الجدول ( )13أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان الستراتيجية التجنب كانت متوسطة  ،إذ بلغ متوسطها الحسابي ( )3648
بانحراف معياري ( 6 )1698وقد ينسب تطبيق هذه االستراتيجية التي تشير الى ان سلوك المدير
الذي يستخدمها يتصف بتوجهه المنخفضة لكل من اإلهتمام بذاته واالهتمام باألخرين عند إدارته
لمواقف الصراع  ،الى إستخدام المدير لبعض اإلجراءات األدارية التي تتصف بالشوع في محاولة
منه لتجنب حدوث الصراع داخل المدرسة  6وربما تعود هذه النتيجة الى أن المدير ال يبيت في
األمور الخالفية مع المعلمين بشكل فوري وانما يؤجلها لتهدأ النفوس وتخف حدة التوتر  ،ليقدم
على إتخاذ القرار المناسب بصدد موقف الصراع 6
وقد تعزى هذه النتيجة الى إحتفاظ المدير بخالفاته مع العاملين من معلمين واداريين
لنفسه ،ويهمل ذلك النوع من الصراع الذى يتعارض مع القيم السائدة في المجتمع ،أو القيم
والمبادئ التربوية 6وربما عكست هذه النتيجة تجنب المدير استخدام األلفاظ السلبية ،أو تبادلها في
أثناء حدوث اي خالف مع اآلخرين  ،فضالً عن تجاهله للصراعات عندما تحدث ،أمالً منه في
أي موقف الصراع سيتحسن تلقائياً 6
 . 5استراتيجية الهيمنة :
بنيت النتائج في الجدول ( )14أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية لهذه
اإلستراتيجية كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3611بانحراف معياري ( 6)1692وقد
تعبر سلوك المدير المتوجه نحو اإلهتمام بالذات بدرجة عالية
يعزى تطبيق هذه االستراتيجية التي ّ
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واإلهتمام باألخرين بدرجة منخفضة الى ان المدير عادة ما يستخدم مركزه الوظيفي ونفوذه اإلداري
من أجل التغلب على األخرين في موقف يتميز بالتنافس ،وربما عكست هذه النتيجة قيام المدير
بألزام اطراف الصراع بالتقيد بمتغيرات معينة وعدم الخروج عليها ،او يلجأ المدير الى فرض نفوذه
على العاملين معه لقبول األفكار التي يطرحها بصدد موقف الصراع أو أن المدير عدة ما يتخذ
ق اررات أحادية الجانب دون إشراك اطراف الصراع فيها او أخذ آ ارئهم بصددها 6ولذلك قد يستخدم
المدير براعته ومحاولته في إتخاذ القرار بما يحقق من وراء ذلك مصلحته ،ومن أجل تحقيق هدفه
فانه قد يرغم العاملين معه على التقيد بتعليماته واإلمتثال لألوامر التي يصدرها سواء أكانت
صحيحة أم خاطئة ،وربما جاءت هذه النتيجة ألن المدير ال يأخذ في اإلعتبار عامل الوقت،
والقرار الذي يتخذ في ضوء ذلك قد ال يكون مؤث اًر وال يحقق الهدف المطلوب ،وتبقى حالة الصراع
قائمة6
ثالثاً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على:

" هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≥ )≥ 555في درجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات

الخبرات ؟
تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته وكما يلي :
 .1متغير الجنس :
أظهرت النتائج في الجدول ( )15عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
(≥ )≥515بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديرى المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس في الدرجة الكلية
وفي االبعاد كافة باستثناء بعد " اإليثار " إذ بلغت قيمة " ت " لهذا البعد ( )26325وبمستوى داللة
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( ≥ 6 )51521ولصالح الذكور  6وقد تعزى هذه النتيجة الى إتفاق المعلمين من كال الجنسين على
وصف األبعاد الثالثة  :المحبة والتمكين والتواضع للقيادة الخادمة وقناعتهم وادارتهم ألهميتها  6وان
عدم اإلختالف هذا بصدد هذه األبعاد يشير الى أن متغير الجنس ليس من المتغيرات التي يمكن
ان تحدث إختالفاً في استجابات المعلمين عن الفقرات المتضمنة في استبانة القيادة الخادمة
المستخدمة في هذه الدراسة 6
إال أن االختالف بين المعلمين والمعلمات في َبعد االيثار  ،فقد يعزى الى أن المعلمين
يدركون اكثر من المعلمات  ،وان ما ورد من فقرات في هذا البعد قد يرغب بها المعلمون اكثر من
المعلمات  6وربما نتيجة للقيم السائدة في المجتمع األردني وتأكيدها على ان الذكر هو الذي يجب
ان يضحى براحته وحياته  ،كما هي الحال في الدفاع عن الوطن الذي اقتصر على الذكور ،ومن
لم يقم بمثل هذا السلوك يكون موضع انتقاد وازدراء من األخرين ،في الوقت الذي لم يفرض
المجتمع وال قيمة مثل هذه الحالة على اإلناث 6فمن الطبيعي وبما يتسق مع قيم المجتمع وعاداته
وتقاليده جاءت هذه النتيجة لصالح الذكور6
وتتفق نتائج هذه مع الدراسة أبو تينة والخصاونة والطحاينة )2117( ،والتي اشارت الى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر النوع ،في استجابات المعلمين والمعلمات حول درجة
ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة الخادمة 6ومع دراسة الديرية)2111( ،
والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في درجة ممارسة عمداء
كليات التربية في الجامعات األردنية للقيادة الخادمة ،وتختلف مع نتائج دراسة إبراهيم (،)2113
والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية للقيادة الخادمة في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس 6ومع
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دراسة معشر )2114 ( ،والتي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة مديري
مدارس األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية للقيادة الخادمة تعزى لمتغير الجنس6
 .2متغير الخبرة :
أشارت نتائج تحليل التباين األحادي في االجدول ( )17إلى عدم وجود فروق ذات
إحصائية عند مستوى (

في الدرجة الكلية في المجاالت األربعة للقيادة الخادمة تعزى

لمتغير خبرة المعلم  ،إذ بلغت قيمة " ف " للدرجة الكلية (  ) 16933وتراوحت القيم الفائية
للمجاالت ما بين ( )16894و ( 6 )26821وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين على إختالف
خبراتهم اتفقوا في وصف ممارسات مديريهم للقيادة الخادمة 6
ويستدل من هذه النتيجة أن متغير الخبرة  ،ليس من المتغيرات المؤثرة التي تحدث فرقاً في
إجابات المعلمين  6وربما جاءت هذه النتيجة بأن الممارسات القيادية لهذا النوع من القيادة  ،يمكن
إدراكها بسهولة لألنها ترتبط بالممارسة األخالقية للقيادة وتقديم الخدمة لآلخرين  6سواء أطالت
الخبرة للمعلمين أم قصرت 6
وتتفق نتائج نتائج هذه الدراسة مع دراسة الديرية )2111( ،والتي بينت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الخبرة في درجة ممارسة عمداء كليات التربية في الجامعات
األردنية للقيادة الخادمة ،في حين تختلف هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو تينة والخصاونة
والطحاينة )2117( ،والتي اشارت الى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة ،في
استجابات المعلمين والمعلمات حول درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة
الخادمة ،و لصالح المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرة الطويلة ،،وتختلف مع نتائج دراسة إبراهيم
( ،)2113والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية للقيادة الخادمة في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الخبرة،6
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ومع دراسة معشر)2114 ( ،والتي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة
مديري مدارس األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية للقيادة الخادمة تعزى لمتغير الخبرة6
.1

متغير المؤهل العلمي :
أظهرت النتائج تحليل التباين األحادي في الجدول( )19وجود فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى (

في الدرجة الكلية للقيادة الخادمة و في مجاالتها كافة إذ تراوحت القيم

الفائية ما بين ( )46519و ( )86412أما القيمة الفائية للدرجة الكلية فقد بلغت (6 )76454
وأشارت نتائج إختبار شيفيه للدرجة الكلية في الجدول ( )21إلى أن الفروق كانت لصالح
المعلمين من حملة المؤهل العلمي (بكالوريوس) 6وقد تعزى هذه النتيجة إلى رغبة المعلمين من هذا
المؤهل في هذا النمط من القيادة  ،لما يتسم به من خصائص إيجابية تجذب المعلمين من فئة
البكالوريوس بشكل أكثر من أصحاب الفئتين األخريين 6
وربما تعكس هذه النتيجة أن المعلمين من هذه الفئة (البكالوريوس) يريدون إثبات ذواتهم
ومقدرتهم على إدراك الممارسات القيادية بشكل أكثر  ،واهتمامهم بالقيادة الخادمة في ضوء
مواصفاتها التي تروق لحملة البكالوريوس ،وطموحهم الذي قد يدفعهم إلى ممارسة هذه القيادة في
أثناء تعاملهم مع الطلبة بوصفهم قادة تربوية  ،وقد ال يتولد مثل هذا الشعور لدى المعلمين من
فئتي المؤهل العلمي اآلخريين.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة إبراهيم ( ،)2113والتي أشارت نتائجها إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة الخادمة في محافظة
عمان من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ومع دراسة معشر )2114 ( ،والتي
بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة مديري مدارس األمانة العامة للمؤسسات
التربوية المسيحية للقيادة الخادمة تعزى لمتغير المؤهل العلمي 6وتختلف نتائج هذه الدراسة مع
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دراسة أبو تينة والخصاونة والطحاينة )2117( ،والتي اشارت الى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العملي ،في استجابات المعلمين والمعلمات حول درجة ممارسة
مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة الخادمة6
رابعاً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص على:
هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى (

في درجة تطبيق مديري

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان إلستراتيجيات إدارة الصراع تعزى
لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ؟
تمت مناقشة هذا السؤال وفقاً لمتغيراته وكما يأتي :
 .1متغيير الجنس :
أشارت نتائج اإلختبار الثاني (  ) t-testفي الجدول ()21عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى (

بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس

الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان إلستراتيجيات إدارة الصراع تعزى لمتغير الجنس في
الدرجة الكلية6
وفي اإلستراتيجيات كافة يتضح من هذه النتيجة أن متغير جنس المعلم غير مؤثر في
إحداث أي فرق ذي داللة إحصائية في إستجابة أفراد العينة عن فقرات اإلستراتيجيات الخمس التي
يطبقها المديرون في مدارسهم  6ويستدل من هذه النتيجة أيضاً أن المديرين يطبقون االستراتيجيات
كافة ،وهذا ما إتفق عليه المعلمون والمعلمات العاملون معهم ،من خالل درجة تطبيق المديرين لهذه
اإلستراتيجيات ,بمعنى أن متغيير الجنس ال يحدث أي إختالف في إستجابة أفراد العينة من كال
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الجنسين ,وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن كل إستراتيجية لها خصائصها ,وأن فقراتها ترتبط بما
يجري على األرض الواقع ،وهذا ما يمكن إدراكه من المعلمين بغض النظر عن جنسهم 6
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الجعافرة ( ،)2113والتي بينت عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في استجابات افراد العينة تعزى لمتغير الجنس حول أساليب إدارة الصراع وعالقتها
باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية ومديراتها في محافظة الكرك ،في حين تختلف مع
دراسة البرعصي (،)2114والتي أشارت الى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق
مديري المدارس الثانوية في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة الصراع ودرجة استخدامهم لمهارات
االتصال تعزى لمتغير للجنس6
 .2متغيير الخبرة :
أشارت نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول( )23عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى (

في الدرجة الكلية لدرجة تطبيق إستراتيجيات إدارة الصراع

تعزى لمتغير خبرة المعلم ،إذ بلغت قيمة "ف" ( )16197وبمستوى داللة (
ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(

6
في جميع

اإلستراتيجيات باستثناء إستراتيجية التسوية ,اذ بلغت قيمة "ف" ( (5.118وبمستوى داللة
(

6
ولتعرف عائدية الفروق  ,أستخدم إختبار شيفيه (  )Sheffe testللمقارنات البعدية الذي
ّ

أظهرت نتائجه في الجدول ( )24ان الفرق يعزى للمعلمين ذوي الخبرة (أقل من خمس سنوات )6
وقد تعزى عدم الفروق الدالة إحصائياً لإلستراتيجيات األربع ( التكامل ،واإلرضاء،
والهيمنة ،والتجنب) إلى أن المعلمين من أصحاب فئات الخبرة الثالث متفوقون على فقرات هذه
اإلستراتيجيات من حيث وضوحها ،وتمكنهم من إدراك مضامينها ،وما التوقعات التي يمكن أن
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تحدث إذا ما تم تطبيق هذه اإلستراتيجيات مما قد يشير إلى أن متغير الخبرة لم يعد متغي اًر مؤث اًر
في إستجابات أفراد العينة عن ما تتضمنه هذه اإلستراتيجيات األربع6
إال أن األمر إختلف فيما يتعلق باإلستراتيجية الخامسة التي تدعى "التسوية" والتي يوازن
فيها القائد وبدرجة متوسطة بين إهتمامه بنفسه واهتمامه باآلخرين 6فقد أظهرت النتائج في الجدول
( )24بأن الفرق الدال إحصائياً الذي أشار إليه إختبار شيفيه (  )Scheffe testكان لمقارنات
البحث كان لصالح ذوي الخبرة الدنيا ( أقل من خمس سنوات ) وقد ينسب ذلك إلى أن المعلمين
من هذه الفئة تعجبهم هذه اإلستراتيجية وربما أروا في المدير الذي يمارسها مثاالً للعدالة وعدم
اإلنحياز في معالجة حاالت الصراع ،ورغبته في أن يكون اطراف الصراع راضين عن قيادته,
مقارنة بإستراتيجيات الصراع األربع األخرى التي يكون أحد أطراف الصراع رابحاً واألخر خاس اًر،
أو رابحاً كما في استراتيجية التكامل أو خاس اًر خاس اًر كما في إستراتييجية التجنب 6
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الجعافرة ( ،)2113والتي بينت عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في استجابات افراد العينة تعزى لمتغير الخبرة حول أساليب إدارة الصراع وعالقتها
باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية ومديراتها في محافظة الكرك ،ومع دراسة البرعصي
(،)2114والتي أشارت الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مديري المدارس
الثانوية في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة الصراع ودرجة استخدامهم لمهارات االتصال تعزى
لمتغير الخبرة6
 .1متغير المؤهل العلمي :
أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول ( )25وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى (

في الدرجة الكلية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في

محافظة العاصمة عمان إلستراتيجيات إدارة الصراع ،وإلستراتيجيات التكامل واإلرضاء والتسوية
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تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ولم تكن الفروق دالة احصائيا عند مستوى(

في

استراتيجيتي الهيمنة و التجنب.
و لتعرف الفروق الدالة إحصائيا  ,تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية الذي أشارت
نتائجه في الجدول ( )27أن الفرق كان لصالح حملة المؤهل العلمي (بكالوريوس) ,وقد تعزى هذه
النتيجة إلى المعلمين من أصحاب هذا المؤهل يرون الجانب االيجابي إلستراتيجيات التكامل و
اإلرضاء و التسوية ,إذ أن هؤالء المعلمين يشعرون بأنهم ينتفعون من تطبيق هذه اإلستراتيجيات
أي يمكن أن يحصلوا على فوائد إذا ما قام المديرون بتطبيق هذه اإلستراتيجيات الثالث ,في حين
قد يتضرر المعلمون من تطبيق اإلستراتيجيتين األخريين ,من خالل فرض السيطرة أو اإلبتعاد عن
الموقف ,وربما يعود إدراك المعلمين لهذه اإلستراتيجيات من حيث فوائدها و ضررها إلى اهتمامهم
بمواقف الصراع التي تحدث داخل المدرسة بشكل أكثر من حملة المؤهلين اآلخرين ,و قد يكونوا
طرفاً في هذا الصراع أو ذاك ,لذلك فهم يهتمون بما يجري في المدرسة من أحداث قد تؤدي الى
حدوث صراع ,يتطلب استخدام واحدة من اإلستراتيجيات الخمس ,أو ربما جاءت هذه النتيجة ألن
حملة البكالوريوس قد يكونوا أكثر نشاطاً ومتابعة لألحداث من أصحاب الفئتين األخريين للمؤهل
العلمي.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الجعافرة ( ،)2113والتي بينت وجود فروق ذات داللة
إحصائية في استجابات افراد العينة تعزى لمتغير المؤهل حول أساليب إدارة الصراع وعالقتها
باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية ومديراتها في محافظة الكرك6
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خامساً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي ينص على:
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (

بين درجة ممارسة مديري

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة و درجة تطبيق
إستراتيجيات إدارة الصراع ؟
أظهرت النتائج في الجدول ( )28أن هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند
بين الدرجة الكلية إلستبانة القيادة الخادمة والدرجة الكلية إلستبانة

مستوى (

إستراتيجيات إدارة الصراع ,إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( . (0.83ووجدت عالقة إرتباطية
إيجابية عند مستوى (

بين جميع أبعاد إستبانة القيادة الخادمة والدرجة الكلية الستبانة

إدارة الصراع ,اذ بلغت قيمة معامل االرتباط (  )1683ووجدت عالقة إرتباطية ايجابية عند مستوى
(

بين جميع أبعاد استبانة القيادة الخادمة و جميع إستراتيجيات إدارة الصراع باستثناء

إستراتيجية التسوية إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط ( (0.10وهي ليست ذات داللة إحصائية عند
مستوى (

 ,ويستدل من هذه النتيجة أن درجة تطبيق إستراتيجيات إدارة الصراع في

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من قبل المديرين ,تتأثر بدرجة ممارسة
المديرين أنفسهم للقيادة الخادمة ,فكلما كانت درجة الممارسة للقيادة الخادمة مرتفعة ,أدت إلى
إرتفاع درجة تطبيق اإلستراتيجيات ,بمعنى أن هناك عالقة طردية إيجابية بين هذين المتغيرين ,و
ربما تعزى هذه النتيجة إلى أن المديرين الذين يتمكنون من مممارسة القيادة الخادمة بدرجة مرتفعة,
يكونوا قادرين على توظيف أي من هذه االستراتيجيات بكفاءة في مواقف الصراع .
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ثانياً التوصيات:
في ضوء النتائج توصي الباحثة بما يلي:

 تقديم الدعم المادي والمعنوي لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة عمان للحفاظ على الدرجة المرتفعة لممارستهم نمط القيادة الخادمة 6
 إجراء دراسة متماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية أخرى مقارنة نتائجها
بنتائج هذه الدراسة6
 إجراء دراسة إرتباطية عن عالقة بين القيادة الخادمة مع بعض المتغيرات مثل :
اآلداء الوظيفي  ،الثقة التنظيمية  ،المناخ التنظيمي6
 عمل دورات تدريبية لتمكين مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة عمان من التعامل مع إدارة إستراتيجات الصراع6
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قائمة المراجع
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أوال :المراجع باللغة العربية.
أبةةو تينةةة ،عبةةداهلل محمةةد ،خصةةاونة ،سةةامر القيةةادة ،والطحاينةةة ،زيةةاد لطفةةي ،)5112( ،القيةةادة
"الخادمةةة فةةي المةةدارس األردنيةةة كمةةا يةةدركها المعلمةةون والمةةديرون :د ارسةةة إسةةتطالعية"،
مجلة العلوم التربوية والنفسية6021-032 ،)4 ( 2 ،
ةرهيم ،منةى عمةر عقةل ،)2113( ،درجـة ممارسـة مـديري المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي
إب ا
محافظـة عمـان للقيـادة الخادمـة وعالقتهـا بمسـتوى الثقـة التنظيميـة السـائدة فـي
مدارسـهم مـن وجهـة نظـر المعلمـين ،رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة ،جامعةة الشةرق
األوسط ،عمان،األردن.
البرعصي ،جيهان احمد عبدالعزيز ( ،)2114درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية فـي مدينـة
بنغازي الست ارتيجيات إدارة الصراع وعالقتهـا بدرجـة اسـتخدامهم لمهـارات االتصـال مـن
وجهة نظر المعلمين( ،رسالة ماجستير غيةر منشةورة) ،جامعةة الشةرق األوسةط ،عمةان،
األردن.
البلبيسي ،سةناء ( ،)2113استراتيجيات إدارة الصراع التي يستخدمها مـديرو المـدارس الثانويـة
العامــة فــي األردن وعالقتهــا بــالروح المعنويــة وااللت ـزام التنظيمــي للمعلمــين ،أطروحةةة
دكتوراهغير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن6
بةةن معتةةوق ،حمةزة ( (2112القيــادة اإلداريــة ودورهــا فــي احتـواء الصـراع بمقــر اإلدارة المحليــة
لوالية المسيلة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر6
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الجعافرة ،صفاء جميةل ("،)2113أسةاليب إدارة الصةراع وعالقتهةا باإلبةداع اإلداري لةدى مةديري
ومةديرات المةدارس الحكوميةة فةي محافظةة الكةرك مةن وجهةة نظةرهم" ،دراسـات ،العلةوم
التربوية61587-1553 ،)2(41 ،
ج ةةودة ،محف ةةوظ أحم ةةد ( 6)5112اإلدارة الشـــاملة مفـــاهيم وتطبيقـــات .عم ةةان :دار وائ ةةل للنش ةةر
والتوزيع والطباعة6
الحربي ،قاسم عائةل 6)2114( ،القيادة المدرسية في ضوء اتجاهات القيـادة التربويـة الحديثـة6
الرياض :مكتبة الرشد.
الحسةةين ،عبةةداللطيف بةةن إب ةراهيم ،والةةدليجان ،هةةدى بنةةت دليجةةان ،)2117( ،أبـــرز المقومـــات
األخالقية لعضو هيئة التدريس بالجامعات ،المؤتمر العربـي األول  :الجامعـات العربيـة
التحديات واآلفاق المستقبلية ،المغرب6
خمةةيس ،منتهةةى ( 6)2112درجــة الت ـزام مــديري المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي دولــة الكويــت
بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمـين مـن وجهـة نظـر
المعلمين( 6رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعةةة الشةرق األوسةط ،األردن6
الخنينةي ،أسةةامة بةةن عبةةد اهلل ،)2115( ،دور مــديري المــدارس المتوســطة فــي تطــوير كفــاءات

المعلمــين مهنيـاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية( ،أطروحةةة دكتةوراه غيةةر منشةةورة) ،جامعةةة
الملك فيصل،اإلحساء ،المملكة العربية السعودية6
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الدرادكة ،هاجم على أحمةد ،)2119( ،األنماط القيادية لدى القيادات األكاديميـة فـي الجامعـات
األردنيـــة الرســـمية وفقـــاً لنظريـــة هيرســـي وبالنشـــارد وعالقتهمـــا بـــااللتزام التنظيمـــي
ألعضــاء الهيئــات التدريســية فيهــا( ،أطروحةةة دكتةةوراه غيةةر منشةةورة) ،جامعةةة الجنةةان،
طرابلس ،لبنان6
الديريةة ،لنةا ،)2111( ،درجةة ممارسةة عمةدا كليةات التربيةة فةي الجامعةات األردنيةة للقيةادة
الخادمة من وجهة نظر أعضا الهيئة التدريسية وعالقتها برضاهم الوظيفي( ،رسةالة
ماجستير غير منشورة) ،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء،األردن6
الرشةةيد ،غةةازي عني ةزان ،والصةةالحي ،محسةةن حمةةود حمةةود "6)2115( ،اتجاهةةات المعلمةةين نحةةو
المنةةاخ المدرسةةي فةةي المةةدارس الثانويةةة ذات الفصةةلين بدولةةة الكويةةت" ،المجلــة التربويــة،
695-74 ،)19(2
الرومةةي ،سةةليمان بةةن سةةالم ( 6)5112درجـــة التـــزام المشـــرفين التربـــويين فـــي محافظـــات غـــزة
بأخالقيــــات المهنــــة مــــن وجهــــة نظــــرهم وســــبل تطويرهــــا( 6رسة ةةالة ماجسة ةةتير غية ةةر
منشورة)،الجامعة اإلسالمية ،غزة  ،فلسطين6
الشيخ سالم،فؤاد ،والدهان ،أميمة ،ورمضةان ،زيةاد ،)2111( ،المفـاهيم اإلداريـة الحديثـة ،ط،1
عمان :مركز الكتب األردني6
السةفياني ،فاطمةة عليةان ،)2119( ،االتصـال التنظيمـي وعالقتـه بأسـلوب إدارة الصـراع كمـا
يـدركها منسـوبو إدارة التربيـة والتعلـيم للبنـات بمحافظـة جـدة) ،رسـالة ماجسـتير غيـر
منشورة) ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية ،مكة المكرمة6
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الشماع ،خليل محمد ( ،)2119نظرية المنظمة،بغداد :مكتبة الرافدين للنشر والتوزيع والطباعةة،
الشيخ سالم  ،فؤاد6
االلتـزم
شةيخ السةوق ،سةمر محمةود ،)2114( ،القيـادة الخادمـة وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي و ا
درسة تطبيقية علـى الجامعـات المصـرية) ،رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة)،
التنظيمي :ا
جامعة المنوفية،المنوفية ،جمهورية مصر العربية6
صالح ،ماهر محمةد ،)2114( ،القيادة :أساسيات ونظريات ومفاهيم،إربةد :دار الكنةدي ،للنشةر
والتوزيع6
عبةدالرحمن طةارق عطيةة ،)2114( ،الرضةا الةوظيفي للعةاملين فةي ظةل نظريةة القيةادة الخادمةة:
د ارسةة ميدانيةة علةى عينةة مةن العةاملين بةاألجهزة الحكوميةة فةي مدينةة الريةاض ،دوريـة
اإلدارة العامة6112 – 55 ،)1 ( ،55 ،
عمر ،محمد عبد الغنةي ،)5113( ،تقييم إدارة الجودة في الشركات الصناعية األردنية( ،رسةالة
ماجستيرغير منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن6
العميان ،محمود سلمان ،)5112( ،السلوك التنظيمـي فـي منظمـات األعمـال ،ط ،3عمةان :دار
وائل للنشر والتوزيع6
الع ةوا ،عةةادل ،)2118( ،أســس األخــالق االقتصــادية،دمشةةق :المطبعةةة الجديةةدة للنشةةر والتوزيةةع
والطباعة6
العةويري ،محمةد فةراس شةاهر ،)5103( ،دراسـة وتحليـل إدارة الصـراع التنظيمـي فـي مـديريات
التربيـة والتعلـيم فـي محافظـة الخليـل(،رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة) ،جامعةة الخليةل،
الخليل ،فلسطين6
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غةالي ،محمةد احمةد ( ،)2115القيـادة الخادمـة وعالقتهـا بـااللتزام التنظيمـي :دراسـة تطبيقيـة
على الجامعات في قطاع غـزة( ،رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة) ،الجامعةة اإلسةالمية –
غزة ،فلسطين6
الغرايبة ،حسن يونس 6)2119( ،درجة ممارسـة المشـرفين التربـويين لسـلوك القيـادة التحويليـة
فــي األردن وعالقتهــا بمســتوى أدائهــم(،أطروحةةة دكتةةوراه غيةةر منشةةورة) ،جامعةةة عمةةان
العربية ،عمان ،األردن6
القريوتي ،محمد قاسم ( ،)2118السلوك التنظيمي :دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجمـاعي
في المنظمات،عمان:المكتبة الوطنية6
القريةةوتي ،محمةةد قاسةةم ،)5103( ،مبــادا اإلدارة :النظريــات والعمليــات والوظــائف ،عمةةان :دار
وائل للنشر والتوزيع6
القصةيمي ،خليةل إبةراهيم ،)2118( ،إدارة الصـراع التنظيمـي لـدى مـديري المـدارس الثانويـة
للبنـات فـي المملكـة العربيـة السـعودية) ،أطروحةة دكتةوراه غيةر منشةورة) ،الجامعةة
الخليجية،المنامة،مملكة البحرين6
المجذوب ،طارق ( ،)5105اإلدارة العامة :العملية اإلدارية والوظيفـة العامـة واإلطـالع اإلداري،
بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية6
المعشةر ،فةاتن ( ،)2114القيـادة الخادمـة التـي يمارسـها مـديرو مـدارس األمانـة العامـة
لمؤسسـات التربويـة المسـيحية فـي عمـان وعالقتهـا بسـلوك المواطنـة التنظيميـة لـدى
المعلمـين مـن وجهـة نظـرهم( .رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة) ،جامعةة الشةرق األوسةط،
عمان ،األردن6
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الموسوي ،محمود ،)2114( ،اإلدارة الفاعلة ،بيروت :مكتبة لبنان.
مهدي ،عباس عبد البلبيسي ،سناء "محمد علي" ( ،)2115استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
التةي يسةتخدمها مةديرو المةدارس الثانويةة فةي األردن وعالقتهةا بةااللتزام التنظيمةي
للمعلمين ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات6222-181 ،)2( 21 ،
النشةاش ،فاطمةة محمةود والكيالنةي ،أنمةار مصةطفى ،)2115( ،تطةوير مدونةة أخالقيةة للقيةادة
الخدمية التربوية في األردن ،دراسات ،العلوم التربوية6359-347 ،)2 ( ،42،
النمر ،سعود بن محمد ،)2111( ،اإلدارة العامة :األساس والوظائف ،الرياض :مطابع الفرزدق
التجارية6
يحي ةةى ،س ةةجى احم ةةد محم ةةود ،)2111( ،درجـــة التــــزام مــــديري المــــدارس الحكوميــــة الثانويــــة
الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسـهم( ،رسةالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس ،فلسطين6
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الملحق ()0

أداتا الدراسة بصورتيهما األوليتين
االستبانة بصيغتها األ ّوليّة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرة األستاذ الدكتور الفاضل......................................:المحترم
تحية طيبة وبعد:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ...وبعد:
تقةةوم الباحث ةة بةةإجراء د ارسةةة بعن ةوان " درجـــة ممارســـة مـــديري المـــدارس الثانويـــة الخاصـــة للقيـــادة
الخادمة وعالقتها بدرجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظـر المعلمـين فـي محافظـة

العاصمة عمان " وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجةة الماجسةتير فةي التربيةة  /تخصةص

اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط6

ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة خاصة بالقيادة الخادمة وأخرى الستراتيجيات إدارة

الصراع بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة6

ونظة اًر لمةا تتمتعةون بةةه مةن خبةرة واسةعة وطويلةةة فةي مجةال البحةث العلمةةي ،ولمةا نعهةده بكةةم

مةةن سةةمعة علميةةة طيبةةة ومرموقةةة ،فةةان الباحث ةة تتوجةةه إلةةيكم أمةةال مةةنكم بةةالتكرم ببيةةان رأيكةةم بصةةدق
اإلستبانات المرفقة ،وذلك من خالل وضع إشارة مميزة في المكان المخصص للصالحية6

راجية منكم إبداء الرأي بشأن فقراتها من حيث:
-1صالحية الفقرة6

-2دقة الصياغة اللغوية6

-3التعديالت التي ترونها ضرورية على الفقرات كافة6
-4أية مالحظات أخرى ترون أنها تطور اإلستبانات6
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القسم األول :معلومات عامة
 -0الجنس

ذكر

 -7المؤهل العلمي

أنثى

بكالوريوس فأقل

.

ماجستير فأكثر

بكالوريوس  +دبلوم مهني
 -3سنوات الخبرة

من  5سنوات إلى أقل من  01سنوات

أقل من  5سنوات
 01سنوات فأكثر

األداة األولى :فقرات استبانة القيادة الخادمة

الفقرة

الرقم
المجال األول :اإليثار
0

يدرك المدير أن خدمة اآلخرين تعد

5

تتضح خدمة المدير لآلخرين من خالل

3

يشجع المدير اآلخرين ليكونوا مبادرين 6

4

يمارس المدير ما يقوله بحيث ال يخالف

جوهر القيادة الخادمة 6

تعامله معهم 6

قوله فعله6
2

يسعى المدير لخدمة اآلخرين 6

2

يقدم المدير الخدمة لآلخرين من غير أن
يتوقع خدمة منهم 6

2

ينظر المدير إلى خدمة اآلخرين بأنها

مسؤولية إنسانية 6

االنتماء للمجال

صالحية الفقرة

غير

غير

منتمية

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة

إلى تعديل

التعديل

المقترح
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الرقم
2

الفقرة
يقدم المدير إحتياجات المعلمين على

المجال الثاني :المحبة
2

يظهر المدير إهتماماً باآلخرين بتشجيعه

01

يتقبل المدير اآلخرين كما هم على

00

يصفح المديير عن اآلخرين عند إرتكابهم

05

يلتزم المدير بما يعد المعلمين به 6

03

يظهر المدير مصداقية عند تعامله مع

لهم 6

حقيقتهم 6
خطأ ما 6

اآلخرين 6
يعمل المدير على توفير الراحة النفسية
للمعلمين 6
02

يعمل المدير على عدم تحميل المعلمين
مسؤوليات فوق مقدرتهم 6

02

يصغي المدير لكل ما يقوله المعلمون
بكل إهتمام 6

المجال الثالث  :التمكين
02

يأخذ المدير برأيي فيما يتعلق برؤية

02

يحترم

التي يطرحها

02

يمنحني المدير هامشاً من الصالحيات

المدرسة 6

المدير

اآلراء

غير

غير

منتمية

إحتياجاته الخاصة 6

04

االنتماء للمجال

صالحية الفقرة

المعلمون بصدد العمل المدرسي 6

يتيح لي إتخاذ الق اررات المتعلقة بعملي 6

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة

إلى تعديل

التعديل

المقترح
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الرقم
51

الفقرة
يغتنم المدير الفرصة ليعزز من مقدرتي
بتطوير مهاراتي 6

50

يثق المدير بي فيما يتعلق بإتخاذ الق اررات
المدرسية 6

55

يرغب المدير بتطوير مقدراتي القيادية 6

53

يشجع المدير المعلمين على العمل بشكل

54

يوفر المدير للمعلمين الفرص لتطوير

جماعي 6

إمكانياتهم 6

المجال الرابع :التواضع
52

يعد المدير نفسه واحداً من اعضاء فريق

52

يستشير المدير اآلخرين للحصول على

العمل في المجتمع المدرسي 6
معلومات إضافية 6
52

يفخر المدير بما يقدمه المعلمون من
إنجازات تربوية 6

52

يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة في
تحقيق أهدافها إلى سيادة روح الفريق بين

المعلمين 6
52

يعتذ المدير عن كل خطأ يصدر منه
إتجاه أي معلم 6

31

يقوم المدير نفسه بصدق 6

30

يقر المدير بأخطائه أمام المعلمين 6

35

يرى المدير بإنجازات اآلخرين دعماً

لمهماته اإلدارسة والتربوية 6

االنتماء للمجال

صالحية الفقرة

غير

غير

منتمية

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة

إلى تعديل

التعديل

المقترح
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األداة الثانية :فقرات استبانة استراتجيات إدارة الصراع

الفقرة

الرقم

0

يتبادل المدير المعلومات مع المعلمين 6

5

ي ة ة ة ة ةدمج المة ة ة ة ةةدير بةة ة ة ةةين أنمةة ة ة ةةاط الس ة ة ة ة ةلوك

المتعارضة ة ة ة ة ةة م ة ة ة ة ةةع األنم ة ة ة ة ةةاط الس ة ة ة ة ةةلوكية
المرغوبة6
ي ة ةتفحص المة ةةدير أسة ةةباب الخالفة ةةات بة ةةين
أطراف الصراع6
4

يسعى المدير لحل الخالفات بشكل يقنع

2

يطرح المدير المعلومات للتداول مع

2

واهتمامات

جميع األطراف 6
المعلمين 6
يجعل

المدير

إهتماماته

معلميه واضحة لحل القضايا بأفضل
الطرق 6
2

يؤدي المدير األعمال المطلوبة منه
بمشاركة اآلخرين 6

2

يتعامل المدير مع المعلمين للوصول إلى

ق اررات مقبولة للجميع 6
المجال الثاني :اإلرضاء
2

يهتم المدير بإقترحات معلميه 6

01

يةةةتفهم المة ةةدير الخالفة ةةات التة ةةي تنشة ةةأ بة ةةين
معلميه 6

غير

غير

منتمية

المجال األول :التكامل

3

االنتماء للمجال

صالحية الفقرة

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة

إلى تعديل

التعديل

المقترح
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الرقم
00

الفقرة
يتحمةةل المةةدير اآلخةرين فةةي حةةال إختالفةةه
معهم في الرأي 6

12

يح ة ةةرص الم ة ةةدير عل ة ةةى إرض ة ةةاء وجهةة ةةات
النظر المختلفة 6

13

يح ة ةةرص الم ة ةةدير عل ة ةةى إرض ة ةةاء توقع ة ةةات

04

يعمة ة ة ةةل المة ة ة ةةدير علة ة ة ةةى م ارعة ة ة ةةاة مشة ة ة ةةاعر

02

يحاول المدير الحفاظ على شبكة عالقات

02

يؤكةةد المةةدير علةةى نقةةاط اإلتفةةاق بةةدالً مةةن

معلميه 6

اآلخرين 6

إيجابية بين المعلمين 6

اإلختالف بين المتخاصمين 6

المجال الثالث :الهيمنة
02

يلجأ المدير إلى نفوذه للقبول بأفكاره 6

02

يتخذ المدير ق اررات أحادية الجانب 6

02

يس ةةتخدم الم ةةدير براعت ةةه إلتخ ةةاذ قة ةرار ف ةةي

51

ية ة ةةرغم المة ة ةةدير المعلمة ة ةةين علة ة ةةى اإلمتثة ة ةةال

50

يصة ةةدر المة ةةدير ق ة ة اررات ال ت ارعة ةةي عامة ةةل

55

يلة ةةزم المة ةةدير اط ة ةراف الص ة ةراع بمتغي ة ةرات

مصلحته 6
ألوامره 6
الوقت 6

محددة 6
53

يستخدم المدير نفوذه للفوز في موقف فيةه

تنافس 6

االنتماء للمجال

صالحية الفقرة

غير

غير

منتمية

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة

إلى تعديل

التعديل

المقترح
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الفقرة

الرقم
المجال الرابع :التجنب
54

يتجاهةةل المةةدير الص ةراعات مةةع المعلمةةين

52

يؤجةةل المةةدير بعةةض قضةةايا الصةراع حتةةى

52

يحاول المةدير اإلبتعةاد مةع أي خةالف مةع

52

يهم ةةل الم ةةدير الصة ةراع عن ةةد تعارض ةةه م ةةع

52

يؤج ة ة ةةل الم ة ة ةةدير اإلجاب ة ة ةةة ع ة ة ةةن األس ة ة ةةئلة

52

يتجنةةب المةةدير تبةةادل األلفةةاظ غيةةر الجيةةدة

31

يس ةةتخدم المة ةةدير إج ارئ ةةات إدارية ةةة متنوعةةةة

على امل أن يتحسن الموقف تلقائياً 6
يجد وقتاً كافياً للتفكير فيها 6
معلميه 6

القيم السائدة في المجتمع6

المتعلقة بالخالف مع المعلمين 6
مع معلميه 6

لتجنب حدوث الصراع 6
30

يحتفظ المدير بخالفاته مع معلميه لنفسه6

المجال الخامس  :التسوية
32

يسعى المدير للتوفيق بين مصالح أطراف

33

يحة ةةاول المة ةةدير التوصة ةةل لحلة ةةول ترضة ةةي

34

يتفهم المدير مشةكالت المعلمةين قبةل البةدأ

35

يس ةةتخدم الم ةةدير أس ةةلوب الحة ةوار للتوص ةةل

الصراع 6

أطراف الصراع 6
في حلها 6
إلى حل 6

االنتماء للمجال

صالحية الفقرة

غير

غير

منتمية

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة

إلى تعديل

التعديل

المقترح
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الرقم
35

الفقرة

االنتماء للمجال

صالحية الفقرة

غير

غير

منتمية

منتمية

صالحة

يحاول المدير البحث عةن السةبل المناسةبة
لحل خالفات المتنازعين 6

37

يحة ة ةةاول المة ة ةةدير التعامة ة ةةل بحصة ة ةةافة مة ة ةةع
متغيرات الموقف 6
انتهت االستبانة شاك ار لكم تعاونكم

صالحة

بحاجة

إلى تعديل

التعديل

المقترح
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الملحق ()7

أسماء المحكمين
االسم

الرقم
ّ
الدكتور أنمار الكيالني
 0األستاذ ّ
الدكتور عبدالجبار البياتي
 7األستاذ ّ
الدكتور هاني الطويل
 3األستاذ ّ
الدكتور عبدالحافظ سالمة
 4األستاذ ّ
5
3
2
1
9
01

الدكتور غازي خليفة
األستاذ ّ
الزبون
محمد ّ
األستاذ ّ
الدكتور ّ

الدكتور محمود الحديدي
األستاذ ّ
الدكتور صالح عبابنة
ّ
الدكتور أمجد درادكة
ّ
الدكتور سليمان العباس
ّ

خصص
التّ ّ

مكان العمل

بوية
العلوم التّر ّ

األردنية
الجامعة
ّ

بوية
العلوم التّر ّ

األردنية
الجامعة
ّ

بوية
العلوم التّر ّ
بوية
العلوم التّر ّ
بوية
العلوم التّر ّ
بوية
العلوم التّر ّ
بوية
العلوم التّر ّ
بوية
العلوم التّر ّ
بوية
العلوم التّر ّ
بوية
العلوم التّر ّ

جامعة الشرق األوسط
جامعة ال ّشرق األوسط
جامعة ال ّشرق األوسط
األردنية
الجامعة
ّ

جامعة ال ّشرق األوسط
األردنية
الجامعة
ّ

جامعة ال ّشرق األوسط
الجامعة العربية
المفتوحة
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الملحق ()3

أداتا الدراسة بصورتيهما النهائيتن
بسم هللا ال ّرحمن ال ّرحيم
االستبانة بصيغتها النّهائيّة
اختي المعلمة  /أخي المعلم  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888المحترم  /المحترمة 8
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة للقيادة
الخادمة وعالقتها بدرجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين في محافظة
العاصمة عمان " وذلك إستكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص
اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط 8
أرجو التكرم واإلجابة عن أجزائها بأمانة ودقة وموضوعية  ,علما ً بأن المعلومات سيتم جمعها
وستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 8
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير واالحترام

الباحثة  /هديل محمد يوسف العدوان
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القسم األول  :معلومات عامة

 -0الجنس

 -5المؤهل العلمي

انثى

ذكر

بكالوريوس فـأقـل

ماجستر فأكثر

اقل من  2سنوات

 -3سنوات الخبرة

بكالوريوس  +دبلوم مهني

من  01-2سنوات

01سنوات فأكثر

األداة األولى  :فقرات استبانة القيادة الخادمة :
الفقرة

الرقم
المجال األول :اإليثار
1

يدرك المدير أن خدمة اآلخرين تعد
جوهر القيادة الخادمة 8

2

تتضح خدمة المدير لآلخرين من خالل
تعامله معهم 8

3

يشجع المدير اآلخرين ليكونوا مبادرين

4

يمارس المدير ما يقوله بحيث ال يخالف
قوله فعله8

5

يسعى المدير لخدمة اآلخرين 8

5

يقدم المدير الخدمة لآلخرين من غير
أن يتوقع خدمة منهم 8

بدرجة

كبيرة جداً

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة

قليلة جداً
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7

ينظر المدير إلى خدمة اآلخرين بأنها
مسؤولية إنسانية 8

يقدم المدير إحتياجات المعلمين على
8
إحتياجاته الخاصة 8
المجال الثاني  :المحبة
يظهر المدير إهتماما ً باآلخرين
9
بتشجيعه لهم 8
يتقبل المدير اآلخرين كما هم على
11
حقيقتهم 8
11
يلتزم المدير بما يعد المعلمين به 8
يظهر المدير مصداقية عند تعامله مع
12
اآلخرين 8
الفقرة
الرقم
14

يعمل المدير على عدم تحميل
المعلمين مسؤوليات فوق مقدرتهم 8

يصغي المدير لكل ما يقوله المعلمون
15
بكل إهتمام 8
المجال الثالث  :التمكين
15

يأخذ المدير برأيي فيما يتعلق برؤية
المدرسة 8
يحترم المدير اآلراء التي يطرحها
المعلمون بصدد العمل المدرسي 8
يمنحني المدير هامشا ً من الصالحيات
يتيح لي إتخاذ القرارات المتعلقة بعملي8
يغتنم المدير الفرصة ليعزز من
مقدرتي بتطوير مهاراتي 8
يثق المدير بي فيما يتعلق بإتخاذ
القرارات المدرسية 8

21

يرغب المدير بتطوير مقدراتي القيادية8

22

يشجع المدير المعلمين على العمل
بشكل جماعي 8

23

يوفر المدير للمعلمين الفرص لتطوير
إمكانياتهم 8

17
18
19
21

بدرجة
كبيرة جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة
قليلة جدا
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المجال الرابع :التواضع
يعد المدير نفسه واحداً من اعضاء
54
فريق العمل في المجتمع المدرسي
52

الرقم
52

يستشير المدير اآلخرين للحصول على
معلومات إضافية 8
الفقرة
يفخر المدير بما يقدمه المعلمون
من إنجازات تربوية 6

52

يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة
في تحقيق أهدافها إلى سيادة روح

الفريق بين المعلمين 6
52

يعتذر المدير عن كل خطأ يصدر
منه إتجاه أي معلم 6

52

يقوم المدير نفسه بصدق 6

31

يقر المدير بأخطائه أمام المعلمين6

30

يرى المدير بإنجازات اآلخرين دعماً

لمهماته اإلدارية والتربوية 6

بدرجة
كبيرة جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة
قليلة جدا
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األداة الثانية :فقرات استبانة استراتجيات إدارة الصراع
الفقرة

الرقم

المجال األول :التكامل
يتبادل المدير المعلومات مع
0
المعلمين8

4

يدمج المدير بين أنماط السلوك
المتعارضة مع األنماط السلوكية
المرغوبة8
يتفحص المدير أسباب الخالفات
بين أطراف الصراع8
يسعى المدير لحل الخالفات بشكل
يقنع جميع األطراف 8
يطرح المدير المعلومات بالتداول
مع المعلمين8
يجعل المدير إهتماماته وإهتمامات
معلميه واضحة لحل القضايا
بأفضل الطرق 8

5

7

يؤدي المدير األعمال المطلوبة منه
بمشاركة اآلخرين 8

8

يتعاون المدير مع المعلمين للوصول إلى
قرارات مقبولة للجميع .

3

5
5

المجال الثاني :اإلرضا
9

يهتم المدير بإقترحات معلميه 8

11

يتفهم المدير الخالفات التي تنشأ
بين معلميه 8
يتحمل المدير اآلخرين في حال
إختالفه معهم في الرأي 8
يحرص المدير على إرضاء
وجهات النظر المختلفة 8

13

يحرص المدير على إرضاء
توقعات معلميه 8

11
12

بدرجة
كبيرة جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة
قليلة جدا
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14
15

يعمل المدير على مراعاة مشاعر
اآلخرين 8
يحاول المدير الحفاظ على شبكة
عالقات إيجابية بين المعلمين 8

يؤكد المدير على نقاط اإلتفاق بدالً
15
من اإلختالف بين المتخاصمين 8
المجال الثالث :الهيمنة
02

يلجأ المدير إلى نفوذه للقبول
بأفكاره 8
يتخذ المدير قرارات أحادية
الجانب 8
يستخدم المدير براعته إلتخاذ
قرار في مصلحته 8

51

يرغم المدير المعلمين على
اإلمتثال ألوامره 8

50

يصدر المدير قرارات ال تراعي
عامل الوقت 8
يلزم المدير اطراف الصراع
بمتغيرات محددة8
يستخدم المدير نفوذه للفوز في
موقف فيه تنافس 8

02
02

55
53

الفقرة
الرقم
المجال الرابع :التجنب
54

يتجاهل المدير الصراعات مع
المعلمين على امل أن يتحسن
الموقف تلقائيا ً 8

52

يؤجل المدير بعض قضايا
الصراع حتى يجد وقتا ً كافيا ً
للتفكير فيها 8
يحاول المدير اإلبتعاد مع أي
خالف مع معلميه 8

52

يهمل المدير الصراع عند
تعارضه مع القيم السائدة في
المجتمع8

52

بدرجة
كبيرة جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة
جدا
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52

يؤجل المدير اإلجابة عن األسئلة
المتعلقة بالخالف مع المعلمين 8

52

يتجنب المدير تبادل األلفاظ غير
الجيدة مع معلميه 8

31

يستخدم المدير إجرائات إدارية
متنوعة لتجنب حدوث الصراع8

30

يحتفظ المدير بخالفاته مع
معلميه لنفسه8

المجال الخامس  :التسوية
يسعى المدير للتوفيق بين
35
مصالح أطراف الصراع 8
33

يحاول المدير التوصل لحلول
ترضي أطراف الصراع8

34

يتفهم المدير مشكالت المعلمين
قبل البدأ في حلها 8
الفقرة

الرقم
32

32
32

بدرجة
كبيرة جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

يستخدم المدير أسلوب الحوار
للتوصل إلى حل 8
يحاول المدير البحث عن السبل
ا لمناسبة لحل خالفات
المتنازعين 8
يحاول المدير التعامل بمرونة
مع متغيرات الموقف 8
انتهت االستبانة شاك ار لكم تعاونكم

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة
جدا
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الملحق ()4

كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم األردنية
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ملحق ()5

كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم األردنية إلى مركز الملكة رانيا العبداهلل
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الملحق ()3

توزيع معلمي المرحلة الثانوية في وزارة التربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان حسب
المديرية والجنس للعام 7103- 7105
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الملحق ()2

كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير إلى المدارس التابعة لها
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الملحق ()1

كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم للواء ناعور إلى المدارس التابعة لها
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الملحق ()9

كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة إلى المدارس التابعة لها

