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رة الصراع إدارة مديري المدارس األساسية الخاصة لفرق العمل وعالقتها بإدا
 التنظيمي من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة عّمان

 إعداد 

 إسراء محمد حسين أبو عصبه

 إشراف 

 الدكتور أمجد محمود درادكة

 الملخص

هدفت الدراسة إلى استقصاء العًلقة بين إدارة فرق العمل في المدارس الخاصة في العاصمة 

( تم 186. وقد تكونت عينة الدراسة من )رر المعلمينعمان، وإدارة الصراع التنريمي من وجهة ن

اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة. واستخدمت اداتان لجمع البيانات؛ األولى 

لقياس فاعلية إدارة مديري المدارس الخاصة لفرق العمل، والثانية لقياس مستوى إدارة الصراع 

 األداتين وثباتهما.  التنريمي. وقد تم التأكد من صدق

وأظهرت النتائج أن درجة فاعلية إدارة مديري المدارس األساسية الخاصة لفرق العمل كانت 

(، وأن مستوى إدارة الصراع التنريمي كان 3.56متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

بية وذات داللة إحصائية (، وأشارت النتائج إلى وجود عًلقة إيجا3.13متوسًطا، بمتوسط حسابي )

بين درجة فعالية إدارة فرق العمل لدى مديري المدارس األساسية الخاصة ومستوى إدارة الصراع 

التنريمي، وعدم ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة فعالية إدارة فرق العمل تعزى لمتغير الجنس، 

لصالح األدبي،  دمةنوات الخص، والمؤهل العلمي، وسوهناك فروق ذات داللة إحصائية التخص

على التوالي. وعدم ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة  وأقلسنوات  0، وبكالوريوس وأقل

ممارسة إدارة الصراع التنريم تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي، وهناك فروق ذات داللة إحصائية 



 م

 

ى التوالي. وفي ضوء النتائج سنوات فأكثر عل 31لصالح األدبي، و الخدمةالتخصص، ، وسنوات 

لدى مديري المدارس الوعي عن طريق العمل أوصت الدراسة بما يلي: زيادة الوعي بأهمية إدارة فرق 

 .تدريبهم وإطًلعهم على التجار  العالمية، وبرامج تدريبية يلتحقون بها لتنمية المهارات اإلدارية لديهم

ل، إدارة الصراع التنريمي، المعلمين ، محافرة مديري المدارس، فرق العمالكلمات المفتاحية: 

 .العاصمة، عّمان
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Abstract 

The study aimed to investigate the relationship between management 

of task forces in private schools at the capital of Amman, and the 

management of organizational conflict controlling  from teachers’ 

perspective. The survey sample included (364) whom were chosen through 

the method of Stratified Random Sampling of the study population. Two 

instruments were used to gather information; the first to measure the 

effectiveness of principals’ of private basic schools management of task 

forces, and the second to measure the level of managing organizational 

conflict. The credibility and consistency of both instruments was ascertained. 

The result showed that the degreeof effectiveness of principals private 

private basic schools’ management of task forces was intermediate as the 

total arithmetic mean equaled (3.56), and that the level of management of 

organizational conflict was intermediate, with an arithmetic mean of (3.13), 

and the result demonstrated that there is a positive relation which is statically 

significant between the level of effectiveness of management task forces of 

the principals of private basic schools and the level of management of 

organizational conflict, and the absence of differences that are statistically 

significant for the level of effectivenessof managing task forces that is due 



 س

 

to the gender variable. The differences that held statistical significance were 

the specialty, qualification and years of experience in favor of literary 

stream, bachelor and less, and 5 years or less respectively. In light of the 

results, the study recommended the following: raising awareness of the 

importance of managing forces of school principals through training them 

and informing them of global experiences, and enrolling them in training 

programs for developing their administrative skills. 

Key words: Schools Principals, Task Forces, Management of 

Organizational Conflict, Teachers,Capital Governorate, Amman. 



 
 

 

 

 

 الفصل األول  

 خلفية الدراسة وأهميتها
 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة: 

ق الملحة لتحقي دارس في عصرنا الحالي وضرورتهامع تزايد المهام المطلوبة من مديري الم

، ناومن ه باع أساليب تساعدهم داخل المدرسة.بد لهم من ات التربوية لها، كان الو األهداف العلمية 

ك كل ما يتم إنجازه تقريًبا يتم بواسطة الفرق وذل، فأصبح العمل في فرق  أسلو إلى  لجأ بعضهم

 ،، فالنجاح في أي مدرسة يتم بفضل التخطيطالمأمولة لضمان تكاتف الجهود لتحقيق األهداف

من  ن عدديوالمشاركة ب ،والحوار ،وحل المشكًلت ، التقييم، والتقويم، والرقابة،والتعاون  ،والتنسيق

ق لذا يجب التأكد من قيام المدير ببناء فر و وظيفتهم، رتبهم أاألشخاص العاملين فيها مهما كانت 

 يواجه العديد من المشكًلت التي تواجهه، و إدارتها بشكل مبدع ليحقق أهداف المؤسسةو عمل فّعالة 

ناك نه لن يكون هوبدو  ،صراع جزء ضروري من العمل الجماعيالالصراع التنريمي، فمشكلة مثل 

 معنى للفريق واإلبداع. 

ورها وألن اإلنسان مح ،اإلدارية ولرهور المنرمات ،ونتيجة لزيادة درجة تعقيد الحياة وتطويرها

متوقع والتي تعتمد فعاليتها على أنه من غير ال ،يعبر عن سمة الحياة الحركية في المؤسساتالرئيس، 

بعض  أن تحدث بد كان ال ،ستقرار والوئام الدائمعدم اال قات المختلفة في حالة منأن تستمر العًل

ى درجة الصراع من هنا تكمن الضرورة إليجاد طريقة يتم بموجبها مواجهة التي قد ترقى إلالتناقضات 

 (.9114الصراعات بالصورة األمثل إلستثمارها لتحقيق أهداف المؤسسة وأهداف أعضائها)العبيدي،

قيادة قادرة على تشكيل واختيار فريق العمل الذي تنوي  ،قيادة واعيةيحتاج العمل اإلبداعي إلى و 

حتماالت ا وبالتالي ستكون  ،ويتعلق تشكيل فريق العمل بالمشاركة والتماسك والمساهمة ،القيام به
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تخاذ القرارات السليمة أكبر. والقائد عندما يقوم بتشكيل فريق العمل فإنه يفكر على أساس المنفعة ا

 .(Covey, 2004)للجميع

اد إلى تنوباالس ،بحاجة ماسة لها المؤسسات كد أنؤ رق منتشرة في عالم اليوم ومن المإن الفو 

راع، وهي)الصتسعة "اعتبارات حاسمة" تم تحديد ، فرق العملالموجودة حول موضوع مجموعة األبحاث 

الحوار( وهي  أسلو ة، و ، والتعاون، وطبيعة المؤسسة، والثقافة، والمعرفة، والبنياالتصالوالتدريب، و 

تعمل كدليل عملي يمكن من خًلله لقادة المؤسسات التعليمية تحديد ما هو مطلو  عندما يواجهون 

 Salas,Shuffler,Thayer,Bedwell and)  حاالت تنطوي على عمل جماعي

Lazzara.2014). 

جماعة  سودت الصراع في المؤسسة ظاهرة سلوكية طبيعية تنتج عن بعض العًلقات التييعتبر و 

افع والحاجات وصراع األدوار والمسؤوليات أو البحث و ختًلف وجهات النرر والدالعمل كصدى ال

 (.9138،المجيد عبدو  )فليه يطرة أو الكسب المادي أو المعنوي عن السلطة أو الس

ادل عتماد المتبعية حقيقية بحيث يشعر الجميع باالحل الصراعات يحتاج مشاركة تطو إن 

ألشخاص الى مكاسب حقيقية. ويتطلب هذا التركيز على المشكلة بداًل من التركيز على بالحصول ع

 السلوك تزام بالقرارات والرغبة في تعديللالتعبير عن المشاعر، فضًًل عن االمع السماح بالتنفيس و 

،1994). (Mackin 

عة لكي اا للجمتفترض أن شيئا من الصراع يعتبر ضروريً  ،الحديثة الدراسةوجهة نرر  إن

يجعل  لصراع ألنهبل وشجعت هذه المدرسة على وجود حد أدنى من اتتمكن من إنجاز عملها بفاعلية 

 (.9111 ،وخًّلقة )العطية امنتقدة لذاته ،من الجماعة حية

إن تصعيد الصراع الشخصي بين أعضاء الفريق ال يلبث أن تترتب عليه مشكلة بالنسبة للفريق 

ه من خًلل إتاحة الفرصة لواحد أو اثنين من أعضاء ئعه منذ لحرة نشو لك يجب التعامل مولذ ،ككل
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وبناء على ذلك يتم تلطيف الموقف أو  ،عن أسبا  التنافر ،سرية تامةالفريق ليحدثك في 

 (.9117 ،تهدئته)توفيق

الجزء األكبر من نررية الصراع للقضايا إلى ينرر بأنه  (Vayrynen, 1991) وذكر فيرينين

فيف ا إليجاد حل للتخوعلى هذا األساس يبذل جهودً  ،اعلة والمصالح على النحو المعطىوالجهات الف

 من التناقضات أو القضاء عليها.

 يدينالمستفالمواجهة مع  ،إدارتها كما لو كانت كذلك ، وال يمكنمتشابهةليس كل الصراعات 

. كاك مع المشرف الخاصا عن الخًلفات الشخصية بين زمًلء العمل أو االحتالغاضبين مختلفة جدً 

تحدث بعض الصراعات عندما يختلف الناس حول كيفية القيام بالشيء الصحيح، في  وكذلك أيضا

 المهاراتمجموعة أساسية من  التعامل مع الصراع ينطوي على ا،جميع الحاالت تقريبً 

(Alison,2017) . 

وبما أن الصراع داخل  من خًلل المشاركة والعمل الجاد، عمل إالأي ال يتحقق النجاح في 

األمور  من -قدر اإلمكان  -ستفادة من إيجابياتها أمر حتمي، وإن السيطرة عليها لًل المؤسسات هو

ية أهم أساليب التنم التي تعد منالضروري تسليط الضوء على إدارة فرق العمل المهمة، كان من 

ى حد ف المؤسسة واألفراد علتحقيق أهدا ، وتساعد علىالبشرية واإلدارية التي تنهض بالمؤسسات

منه  تخرج المؤسسة واألفرادستحسن التعامل مع الصراع و  فريق العمل بطريقة فاعلة ، فإدارةسواء

 بأفضل النتائج الممكنة.

  مشكلة الدراسة:

في المدارس في محاوالتهم لمواكبة التقدم السريع في  يرون الضغوط التي يواجهها المد إن

بين األفراد  الصراع هاومن ،ف التربوية التعليمية التعلمية المفروضة عليهوتحقيق األهدا ،المجتمع
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بد من إيجاد طرق تساعدهم على تحقيق هذه األهداف بأسرع وقت وأقل جهد  ال ،داخل المؤسسة

عمل بروح الوأن  ،وإيجاد األساليب المناسبة للحفاظ على الصراع ضمن الحد المطلو  ،وتكلفة ممكنة

ة أن يكون شريط ،مؤسسة تربوية يساعدها على تحقيق هذا الهدف بالشكل المطلو  الفريق داخل أي

 سسةستفادة من الصراع الوظيفي الموجود بين األفراد داخل المؤ االو القائد قادًرا على إدارة الفريق بفعالية 

 .خير استفادة

ن بعنوان في األرد( 9133الصغير)وفي سياق موضوع فرق العمل فقد تم عقد دورة تدريبية 

 العمل فرق  بماهية المشاركين تعريفكان الهدف منها هو و  م9133عام  فرق العمل الجماعية

 لمهاراتا واكسابهم فعالة عمل فرق  بناء من المشاركين وتمكين، المنرمات انجاح في ودورها الجماعية

 أدوات مبأستخدا المعرفة المشاركين واكسا ، العمل في استمراريتها و الفرق  هذه لديمومة الًلزمة

 اركينالمش تعريف: في هذه الدورة هي المحتويات ، ومن أهم الفريق بروح والعمل الجماعي العمل

 لفرق  مختلفةال االنماطو  ،الجماعية العمل فرق  فوائد، و وأهميتها وطبيعتها الجماعية العمل فرق  بماهية

، العمل لفرق  والسلبية االيجابية تالسلوكيا، و المثالية العمل فرق  اعداد خطوات، و الجماعية العمل

 القرارات اتخاذ في الفنية االساليب، و العمل فريق اعضاء من عضو كل وواجبات مسؤولياتو 

 عقيمال وتحويل لنقاشاتاو  الحوارات ادارة واساليب العمل فرق  من المعلومات جمع طرق ، و الجماعية

 الحاجز رتكس كيف، و والحضارية ليةالمثا العمل فرق  صفات، و الفريق اعضاء بين مثمر الى منها

ملت هذه ، كما شالعمل فرق  فشل أسبا و  متعة؟ العمل يصبح كيف و التعاون؟ سبيل في الحضاري 

مما جعل هذه الدورة من أهم الدورات وأكثرها  العمل فرق  داخل الصراعات دارةالدورة على أساليب إ

 . عًلقة في موضوع الرسالة

، العمل رق ف نجاح مفاتيحفراد المنتسبين أساسيات محددة مثل: كما بنت هذه الدورة لدى األ 

 التعامل يةآلو  لًلعضاء المختلفة السلوكية االنماط، و الفريق العضاء المطلوبة السلوكية المهاراتو 
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 بروح العمل على وقصص عملية وحاالت تمارين، و الفريق اداء تقييم واساليب طرق ، و منها كل مع

 .الفريق

 جيههاوتو ايجابًيا الصراعات هذه نم دةالستفاا نلممكا نم ألنه مهمة عملية الصراع وإدارة

 هادامو هارثأ فيختل ثحي ،لعملا يلطتعو كبارإلا حلةرم لىإ لهاوصو منعو ،لسليمةا جهةولا

 (.9111)القريوتي، رميدللت سيلةو أو داع،لإلب سيلةو ون تك أن فإما ،معهاه أسلوبو  لتعاملا وعن  حس

تفاصيل الدراسات من المهم ذكر أهم المشكًلت التي واجهت الباحثة خًلل وقبل الخوض في 

والمؤتمرات المتعلقة بفرق العمل في القطاع التعليمي خاصًة وفي هذه الرسالة وهي قلة الدرسات 

 المملكة األردنية كذلك.

 ،(Holleran, 1997)هوليراندراسة  مثل فرق العملإدارة دراسات سابقة لدراسة  وقد أوصت

والتي توصلت إلى مجموعة  ،(9130(، والغامدي)9131(، والعنزي)9133(، وعبده)9112والشايب)

مام بنشر هتاالنتائج هي ضرورة تحديد أهداف المؤسسة بصورة جماعية بين المدير والمرؤوسين، و 

بي االوعي بين أعضاء فرق العمل على ضرورة تقبل النقد البناء الذي يوجه لهم لما له من تأثير إيج

على التقليل من مستوى الهدر والتحكم بالصراع، ووضع الئحة تتضمن معايير تقييم وترشيح رؤساء 

دريبية ووضع برامج ت ،تمكنهم من مهارات قيادة فريق العمل ممارساتهم ومن األقسام وكيفية متابعة

ناول الصراع نها ما تومستمرارية، ، وأن تأخذ هذه البرامج صفة االلتعزيز مهارات المديرين لفرق العمل

وكانت من أهم التوصيات في هذه ( 9137الحوراني) ،(9138أبو سنينة والبياتي) التنريمي مثل

ضرورة تنريم دورات تدريبية لمديري المدارس تتعلق بموضوع إدارة الصراع التنريمي الدراسات هي 

ن ية زيادة وعي العامليمفهومه وأهميته وأنواعه واستراتيجيات إدارته، كما وضحوا أهم :من حيث

لما له من  ،وتعميق فهمهم ألهمية الصراع التنريمي، وأهمية اإلهتمام بالمناخ التنريمي بكل أبعاده
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مدارس ال ، وتشجيع مديري دور فّعال في تحقيق المؤسسات ألهدافها وتأثيرها المباشر على الصراع

 .ات مختلفةوإجراء دراسات على مراحل ومتغير وتقديم الدعم الًلزم لهم، 

إدارة مديري  فاعليةدرجة مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي: ما  تمثلتلذا 

نظر المعلمين في من وجهة  التنظيميالصراع إدارة ب اوعالقتهلفرق العمل المدارس الخاصة 

 .؟محافظة العاصمة عّمان

 

 الدراسة وأسئلتها: أهداف

الصراع  مستوى إدارةفرق العمل و إدارة  فاعلية درجة ًلقة بينستقصاء العاهدفت هذه الدراسة إلى    

من خًلل اإلجابة عن األسئلة  ،عمانمحافرة العاصمة المدارس الخاصة في مديري لدى  تنريميال

 التالية:

 منلفرق العمل في محافرة العاصمة عمان ارس الخاصة مديري المدإدارة فاعلية ما درجة  .3

 وجهة نرر المعلمين؟

في محافرة العاصمة عمان لدى مديري المدارس الخاصة  تنريميالصراع الإدارة ى ما مستو  .9

 ؟من وجهة نرر المعلمين

 لتنريميا الصراع إدارة مستوى فرق العمل و إدارة  درجة فاعليةبين  إرتباطيةعًلقة  يوجدهل  .1

 لدى مديري المدارس الخاصة من وجهة نرر المعلمين؟

بين متوسطات استجابة  (α=0.05)عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائيةيوجد هل  .8

تخصص وال الجنس اتعزى إلى متغير ت ،فرق العملإدارة  فاعليةالدراسة في درجة  المعلمين

 المؤهل العلمي؟و  الخدمة وسنوات
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بين متوسطات استجابة  (α=0.05)عند مستوى فروق ذات داللة إحصائية يوجد هل  .0

 التخصصو  الجنس متغيراتعزى إلى ت ،التنريمي الصراعإدارة  مستوى الدراسة في  المعلمين

 العلمي؟ والمؤهل الخدمة وسنوات

 أهمية الدراسة:

دارة فرق العمل لدى مديري المدارس الخاصة إلعًلقة بين تكتسب هذه الدراسة أهمية في معرفة ا

 في محافرة العاصمة عمان. التنريمي وعًلقتها بالصراع 

 :تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي

 الباحثين اآلخرين في دراسات الحقة. راءإث .3

 لبحث.أدوات ا استخداميمكن للباحثين اآلخرين أن يستفيدوا من طريقة بناء أو تطوير أو  .9

دارة فرق إتتناول الدراسة استعراضًا للدراسات األدبية في مواضيع هذه الدراسة في جوانب ) .1

 (.تنريميوالصراع ال ،العمل

، مةوتغذية المكتبة العربية عا ،ة علمية جديدة إلى األدبياتوإضافتوفر أد  نرري ومساهمة  .8

 واألردنية خاصة.

 أما من الناحية التطبيقية:

 :ساعد فيتكما  ،المسؤولين بشكل عامو  ،بشكل خاص هذه الدراسة التربويين يؤمل أن تفيد        

ة بأهمية إدار  ارس الخاصة في العاصمة األردنية عّماناتساع مدى المعرفة لدى مديري المد  -3

 .فرق العمل

 .والسلوك الناتج عن هذه الرروف التنريمي على الصراع  انعكاسها -9

 .التربوية اإلدارةفي قطاع  الفئة أداء هذه نتحسي -1
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 مصطلحات الدراسة:

 اشتملت الدراسة التعريفات اآلتية:      

 دارة فرق العمل: إ 

بأن فريق  ،(Levesque Shepard and Douglas,2002)وشيبارد ودوجًلس ليفيسكو أشار

 العمل يتكون من شخصين أو أكثر معًا لتحقيق هدف مشترك ويوجد فيما بينهم تقار  نفسي ومكاني.

ها مهارات مكملة لبعضها ءالعمل على أنها جماعة تملك أعضا فرق  (9118عرف سلطان)و 

مسؤولية  ؤولينهم مسوهم يعتبرون أنفس ،البعض ويلتزمون بغاية مشتركة أو بعدد من أهداف األداء

 وهو تعريف يبرز أهمية المسؤولية الجماعية في مفهوم فرق العمل. ،جماعية عن تحقيقها

 ،تخاذ القرارات الًلزمةمسؤول عن جماعة داخل مؤسسة على ا بأنها قدرة فرد -إجرائياً -وتعرف 

إدارة تصال و ، من خًلل تفعيل قنوات االوتحفيز األفراد ودفعهم نحو تحقيق األهداف المشتركة

جتماعات بطريقة فاعلة ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة من خًلل اال

  استجابتهم على األداة المعدة لهذا الغرض.

  :الصراع التنظيميإدارة 

نهيار في سبل اعلى أنه "تعطل أو الصراع التنريمي ( 1999:967الطويل) عرف

 ."المعياري مما يجعل الفرد يعيش صعوبة اختيار بدائل الفعل أو األداء وميكانيزمات صنع القرار

دافه ويعيق تحقيق أه ته،قدر و  للتأثير سلبًا على طرف آخر ،هو عمل مقصود من طرف ما"و

ها إلى تباين في الطرق التي ينررون ب ومصالحه. إذ ينشأ لدى العاملين والوحدات الفرعية المختلفة

لتي تقوم بها الجماعات األخرى وعندما يحدث التفاعل بين هذه الجماعات واألعمال ا ،أعمالهم
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 ،حتمال لنشوء صراع أو تناقض بينها")القريوتياخًلل األعمال اليومية يكون هناك المختلفة من 

983:9111.) 

كفاءة يهدف من خًللها السيطرة  مسؤول ذي بأنه عمل مقصود من شخص -إجرائياً –وتعرف 

ع والوقوف على أسبابه واعتماد األسلو  األمثل القائم على) التعاون، اإلجبار، على أطراف النزا 

يقاس و  عتبار طبيعة الموقف واألفراد المشمولين في النزاع، آخًذا بعين االالتجنب، التسوية، اإلرضاء(

ذا هبالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة من خًلل استجابتهم على األداة المعدة ل

 .الغرض

 ألساسية الخاصة، والمعلم كالتالي:وعرفت وزراة التربية والتعليم المدرسة، والمدارس ا

كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم  المدرسة :

)وزارة أكثر أوا معلم هويقوم بالتعليم في نرامياً  المختلفة ويتعلم فيها أكثر من عشرة طًل  تعليماً  بأنواعه

 . (4991التربية والتعليم،

كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتا   المدارس األساسية الخاصة:

 .(4991)وزارة التربية والتعليم،التعليمية الحكومية اتالمؤسسالمدرسي المقرر في 

 وأمؤسسة تعليمية حكومية  أيفي  خدمة تربوية متخصصة أي أوكل من يتولى التعليم : المعلم 

 .(4991)وزارة التربية والتعليم،خاصة

 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة بالتالي:

 الصراع التنريمي. وعًلقتها بإدارة : إدارة مديري المدارس لفرق العملالحد الموضوعي .3

 الخاصة. األساسية المدارس معلمو ومعلمات: البشري  الحد .9
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 فرة العاصمة )عّمان(.: محاالمكاني الحد .1

 .9137/9134: الفصل الدراسي الثاني لعام الزماني الحد .8

 محددات الدراسة:

 تتمثل محددات الدراسة بالتالي:

 مدى دقة الصدق والثبات ألدوات البحث. .3

 مدى دقة وموضوعية استجابة أفراد العينة. .9

تمعات منه العينة والمجلذي سحبت المجتمع على ا ال تطبق نتائج هذه الدراسة وإجراءاتها إال .1

 األخرى المماثلة .
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 لدراسات السابقةري األدب النظ

لسابقة دراسات او  ،الصلة بأهداف الدراسة الحالية يهذا الفصل عرضًا لألد  النرري ذ يتضمن

 تي عرض لذلك.وفيما يأ ،ذات الصلة بالموضوع

 أول: األدب النظري 

دارة فرق العمل وأهميتها وفوائدها وأنماطها، ومفهوم الصراع يشتمل األد  النرري على مفهوم إ

 دارته والصراع بين أعضاء الفريق.ومستوياته واألساليب المتبعة في إالتنريمي ونررياته 

 إدارة فرق العمل: .2

العالم في مجال المؤسسات المختلفة، وظهور مفاهيم وفي ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها 

مواكبة هذا التطور، وذلك بتبني  حديثة، وتماشًيا مع هذه المتغيرات أصبح لزاًما على المؤسسات

مجموعة من األساليب الحديثة، ويعتبر أسلو  فرق العمل من أهم أساليب التنمية اإلدارية، ويعد فريق 

 للمشاركة في اتخاذ القرار، وله دور اإليجابي في حل المشكًلت يعمل العمل انموذًجا متقدًما وفعاالً 

 (.9130على تطوير حالة المؤسسة من خًلل تحسين أدائها وزيادة فعاليتها)عبد الحليم، 

ما والهدف من تكوينها، ك ،وتطور مفهومها وأسلوبهاعرض مفهوم إدارة فرق العمل هنا سيتم و 

، اسية لفريق العمل الفّعال وبنائهنماط فرق العمل و السمات األساسيعرض أهمية وفوائد ومزايا وأ

  .ومهارات قيادة فريق العمل

 مفهوم فرق العمل:

 لهم األشخاص من صغيرة مجموعة بأنه العمل فريق( Mackin،1994) ماكين تعرف

 فريق أن( Walton، 1999)والتون  ويرى ، بتحقيقه يلتزمون  مشترك هدف ولهم متكاملة، مهارات
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ويرى عبد  . معينة، مهمة إنجاز نحو موجهة عمل جماعة هو وإنما نمو، جماعة ليس العمل

( أن فرق العمل عبارة عن "عدد محدود من األفراد ذوي مهارات متكاملة، يلتزمون 9111:91الحافظ)

بغرض مشترك وأهداف في األداء وأسلو  في االقتران ويحاسبون بعضهم عليها وفًقا لقواعد مشتركة 

ويتميز هذا الفريق بخصائص التكامل، والتوجه نحو العمل، وتوافر المعرفة والمعلومات وسرعة 

ليبناك وستامبس  ذكرتجابة واالستعداد للعمل واإلنتاج"، كما يرى االست

(Lipnack&Stamps,2002)، مهنية تخصصات ذوي  األعضاء من مجموعة هو العمل فريق بأن 

 وبارون  جرينبيرج ويعرفها .محدد زمن في معينة بمهمة للقيام مدروس بشكل اختيارهم تم متنوعة

(Greenberg& Baron,2002)، بهدف يلتزمون  الذين أعضائها مهارات تتكامل جماعة اأنه على 

( على أنها 9110عرفها إبراهيم)و بتحقيقها أنفسهم ألزموا التي األداء أهداف من مجموعة أو مشترك

قسم هداف العادة ما تربط بأ ،مشتركة عاونوا معًا إلنجاز أهداف  ن يتأ الذين يجب ،جماعة من األفراد

( على أنها مجموعة من األفراد ذوي كفاءات عالية، 9117ويرى الماضي) .أو المؤسسة اإلدارةأو 

 وخبرات ومواصفات متنوعة، يعملون مًعا بتنسيق وتناغم بغرض تحقيق أهداف المنرمة، وعرفها

مل هو تجمع لفردين أو أكثر في تفاعل منترم مستقر على مدى فترة أن فريق الع (9112)مصطفى

فرق العمل على أنها  (Bell,2018)يعرف بيل، دف مشترك أو تجسيد إهتمام مشتركزمنية لتحقيق ه

مجموعات عمل تتحمل مسؤولية إدارة المدرسة إدارة قائمة على التشاور وإشراك الزمًلء في اتخاذ 

تهم وخبراتهم، وتشجيعهم على تقديم مساهمتهم من أجل تحقيق أهداف القرارات على أساس مهارا

مشتركة، وتعزيز التعليم الفعال والتعلم، وتشجيع البحث عن التحسين المستمر لتكون قادرة على 

 تحقيق المهام الموكلة إليها على نحو فعال.
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 تطور مفهوم فرق العمل

ك معارف جديدة تكتشف كل يوم، ن هنانفجار المعرفي، أي أ، بأنه عصر االعصرنايتميز 

ستفادة منها بالشكل األمثل، ولقد تعددت األبحاث والدراسات التي يجب الوقوف عليها ومتابعتها لًل

 سنوات تطورت وتغيرت فيها رؤية األشخاص لهذا المفهوم. تناولت مفهوم فرق العمل على مرّ 

هتمام العشرين في التوجه نحو االأضافت النرريات اإلدارية التي ظهرت في منتصف القرن  

حيث مثلت فرق العمل أحد األسس التي تقوم عليها منهجية تطور مفهوم العمل  ،البشري  ربالعنص

( Zمن خًلل ما قدمه وليام أوشي في نررية ) :وال نغفل دور الذين ساهموا في تطور تلك المنهجية

ريق أي العمل بروح الف اإلدارةح نحو جماعة واض وهو تقدم اإلدارةلياباني في أو ما يعرف بالنموذج ا

نموذًجا على االهتمام بالعنصر البشري  ويعد وليام أو من أكدّ  ،(3243وظهر ذلك في عام) ،الواحد

وإدارة العاملين بطريقة تجعلهم يشعرون بروح الجماعة، وقد تعدد المفاهيم المتعلقة بتطور فرق العمل 

بير بالعنصر البشري واالهتمام به كعضو فّعال يّتسم بالتعاون هذه المفاهيم التي أضافت اهتمام ك

 (.9138والمصداقية)المبارك،

 فرق العمل: أسلوب

إن من أفضل أساليب اإلدارة هي اإلدارة باستخدام أسلو  فرق العمل التي تتيح للمؤسسة 

هيئة وإشاعة عد في تواألفراد العاملين بها القدرة على تحقيق األهداف المشتركة للجميع، كما أنه يسا

 أجواء من األمان والعمل بأكبر قدر من المتعة والهدوء.

فريق العمل للمديرين معايشة مجتمع له مشاكل تبحث عن حل وقضايا تبحث  أسلو يتيح 

عن معالجة، ومستقبل يحتاج إلى مشاركة، فيعملون على هيئة فرق عمل لحل المشاكل ومعالجة 

اصرة فرق العمل في المؤسسات التعليمية المع أسلو ويؤدي استخدام القضايا والتخطيط للمستقبل، 
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 ,Bahr, Whitten)إلى تدعيم الشراكة بين المدرسة من جانب والمجتمع المحلي من جانب آخر

Dieker, Kocarek, Manson, 1999). 

 الهدف من تكوين فرق العمل:

يساعد  ،ودعمهم لبعضهم البعضحيث أن مساندة األفراد  ،أهمية كبيرةإن للعمل بروح الفريق 

 على تحقيق النجاح للمؤسسة وتحقيق أهداف األفراد فيها.

 ( أن من أهم أهداف تكوين الفريق هو:9138ويرى المبارك)    

 شل والمنافسة الفردية .التقليل من فرص الف -
ديد عالمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف الفريق والمنرمة، حيث تتميز فرق العمل الفعالة بال -

غير فعالة، فالعًلقات تتميز بالثقة تميزها عن غيرها من فرق العمل  من الصفات التي
 واالحترام والتعاون، والخًلف يعتبر أمًرا طبيعًيا ليس حول األشخاص بل حول الموضوعات.

 ( مجموعة أخرى من األهداف متمثلة بالتالي:9133كما وضع أحمد)
 اد.بناء روح الثقة والتعاون بين األفر  -
 تنمية مهارات األفراد، وزيادة مداركهم. -
 تنمية مهارات حل الصراعات والمنازعات بين األفراد والمجموعات. -
المفتوح بين أجزاء المؤسسة وبما يؤدي إلى مزيد من الشفافية والوضوح في  االتصالتوفير  -

 مواجهة القضايا والمشكًلت.
المؤسسة في مجاالت التخطيط ووضع  إعطاء مزيد من الوقت للمدراء للتركيز على فعالية -

 األهداف.
 زيادة تدفق المعلومات بين أجزاء المؤسسة. -
 االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة وبما يحقق كفاءة األداء. -
 ت والمنتجات التي تقدمها المؤسسة.تهيئة البيئة المناسبة لتحسين الخدما -
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 : وفوائدهامزاياها  أهمية فريق العمل

تعتبر فرق العمل من األدوات الفعالة إلنجاز المهام المشتركة. ولقد أثبتت خبرات العمل أنه  

وتتعاون معًا لتحقيق  ،يمكن ألي مجموعة من البشر أن تتحول إلى قوة تتقاسم األهداف والمهام

 النجاح المطلو  بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية.

 من فرق العمل الفعالة تعتبر متعددة. ومن أهمهاتحصل عليها المنرمات  إن المزايا التي 

 .(9112،النصر)أبو رضاء العميلنتاجية، اإلنسيابية، المرونة، االلتزام، الجودة، ااإل

( مجموعة من أهميات فرق العمل منها، أنه من أنجح الوسائل لمواجهة 9117وذكر الماضي) 

فراد إلى يعرمها، ويحول التنوع واالختًلف بين األستفادة منها و الفردية بين األفراد، ويفّعل اال الفوارق 

نقطة قوة بداًل من أن يصبح نقطة ضعف، يساعد على بناء ثقافة تنريمية إيجابية ومتجانسة على 

 مستوى المنرمة.

وهذه الفوائد  ،هناك الكثير من الفوائد التي يجنيها قائد المؤسسة من جراء تشكيل فرق العملو 

الفريق أفضل ومنها: أن  (9119كنعان،؛ Barker,1996)باركرط وضحها لنا نقا يمكن إجمالها بعدة

عديدة  هاراتيضم الفريق أشخاصًا لهم خبرات ومعارف وم، و جمع وتحليل البيانات من األفراد في

وفي  ،ًة أفكارًا وبدائل جديدة ومتنوعةعاد ولدالعمل الجماعي ي، على أهداف معينة زتركيال عززمما ي

ن فريق مسؤولية القرار يمكن أأن تحميل ال، و التغلب على التحيزات والمجامًلت كنيم فرق العمل

إشراك المرؤوسين في وضع الخطط والسياسات واألهداف ، كما أن التزامًا شديدًا في تطبيقه هيئي

في كل احاتهم وتقديم مبادراتهم واقتر  ،يح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهموفي عملية صنع القرارات يت

وقد يدركون  ،شاكل التنريم والتغيرات المحتملةلع المرؤوسون على ميطّ ، كما ا يتعلق بهم وبالمؤسسةم

 األسبا  الداعية للتغير فًل يكون مفاجئًا لهم.
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كما أن فرق العمل تساعد المرؤوسين على اإلحساس بأهميتهم ودورهم داخل المؤسسة مما 

ي ابة الذاتية عند األفراد وهذا يؤثر بالمجمل بشكل إيجابيحفز لديهم اإلحساس بالمسؤولية وزيادة الرق

 على تحقيق األهداف المرجوة.

 مزايا فرق العمل:

لفرق العمل مزايا يصعب حصرها وتم ذكر مجموعات مختلفة منها من قبل العديد من 

 الباحثين والمتخصصين جمعنا هنا بعًضا منها.

 : ايا أهمهايحقق العمل من خًلل فرق العمل العديد من المز 

 التوصل إلى عمليات أكثر كفاءة وفعالية وأقل تكلفة. -

 زيادة الروح المعنوية للفريق. -

 االستخدام األفضل لمهارات ومواهب وأوقات العاملين. -

 (.9117تساهم في تحسين اتخاذ القرارات المناسبة )الماضي، -

 وهي: مجموعة فوائد (1994)ماكين حددو      

اه المهام لية تجاإلحساس المشترك بالمسؤو ومناخ مناسب للعمل، و عالية التحفيز خلق بيئة 

ظيفي، عتماد على الوصف الو قليل االتتجابة أسرع للتغيرات التكنولوجية، و اسنجازها، و المطلو  إ

ف مع المحافرة على القيم تام باألهداالتزام لالامع زيادة في مرونة األداء، و  تفويض فعال لهاو 

دة فاعلية زياالقرارات، و  حلول مبتكرة، وتحسين مستوى قبل حدوثها وتقديم  تًلتوقع المشكالسائدة، و 

 تحسن مستوى مهارات األعضاء.ت بين األعضاء، و االتصاال

كما ترى الباحثة أن من أهم مزايا فرق العمل هي إشاعة أجواء عمل مريحة، وتنمية روح 

سة اإليجابي مع المعلمين، وتنمية قدرة المؤس اإلبداع لدى األفراد، وتعزيز مكانة المدير وزيادة تفاعله

 على تحقيق أهدافها على جميع المستويات.
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 أنماط فرق العمل: 

يله يتم تشك ،ولكل نمط وظيفته الخاصةضمن عدة مستويات، لفرق العمل أنماط متعددة 

ة، أو ييومألعمال روتينية  تهي خًلل مدة زمنية معينة أوكانت لعمل محدد ينأسواء  ،حسب الحاجة

 . وغيرهاأإدارية لمهام 

فإن أول مشكلة تواجهها هي تحديد  ،لمؤسسة بحاجة إلى تشكيل فريق عملعندما تشعر ا

نها هدفًا م اك أنواع مختلفة من الفرق يخدم كلالنوع المناسب من فرق العمل التي تريد تشكيلها. وهن

 (:9112، منها)مصطفىو ولكل منها خصائصه المميزة  محدداً 

 مطلو  إنجازه. ويمكن لع بمشكلة معينة يراد حلها أو موضوع محددطّ لمهام: التي تفرق ا -3

العليا( وفرق المهام  اإلدارةهنا تحديد نوعين من الفرق هما: فرق المهام الكبيرة)فرق 

شكيلها للعمل لفترة زمنية محددة وتحت ما يتم ت -غالباً –وهي  ة)فرق المشروعات(المحدد

عتادًة وهذه الفرق عادًة قلما تكون م ،ت قابلة للقياستحقيق مخرجاضغط زمني يفرض عليها 

 على العمل سويًا.

ما تأتي ورب ،ي تقوم باألعمال اليومية المنرمةفرق العمل: هي مجموعات العمل الطبيعية والت -9

 هذه الفرق من خًلل الوحدات القائمة بالمنرمة كاألقسام واإلدارات والفروع والمواقع.

وهي التي تشكل من خًلل الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية أو  :اإلدارةفرق  -1

 أن يتولى المهام الشاقة التي تكمل وتحفز العمل. اإلدارةالتنريمية. ويجب على فريق 

ت التصاالافي مجال تكنولوجيا المعلومات و فرق العمل اإللكترونية: لقد أدى التطور الهائل  -8

 حيث يتصل أعضاء الفريق إلكترونيًا بواسطة اإلنترنت. ،ا النوعاإللكترونية إلى ظهور هذ

 (9117واألهم في بناء تنريمي فعال وضحها الماضي) األساسيةتعتبر فرق العمل هي اللبنة 
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( نجد أن هناك ثًلثة مستويات أساسية ومتكاملة للبناء التريمي في أي منرمة 3في الشكل)

 وهي:

 مستوى الفرد. -3

 مستوى الفريق. -9

 وى المنرمة.مست -1

ولكل من هذه المستويات دوره وأهميته فالفريق عبارة عن مجموعة من األفراد والمنرمة ما 

ة، عالية من الدافعيهي إال مجموعة من فرق العمل، والفريق يبنى من مجموعة من األفراد على درجة 

 التوجيه، التدريب والتنمية.

ذه  المنرمات هو فرق العمل التي أو الجوهر التنريمي في مثل ه ومن ثم فإن األساس

تساهم في تذويب الفروق الثقافية، وتعمق االستفادة من الفروق الفردية بين األفراد وتحولها إلى طاقة 

فاعلة ومؤثرة لتحقيق األهداف التنريمية، والتي تصب في مصلحة المنرمة وتسير وفًقا لرؤيتها 

 ورسالتها.
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 ( 2الشكل) 

 ء الوظيفيدور فرق العمل في البنا

 فّعال:العمل اللفريق  األساسية سماتال

لكل فريق عمل مجموعة من السمات التي تميزه عن غيره وتؤهله للعب الدور المطلو  

 منه بمنتهى الكفاءة والفعالية.

ما ذكره لتي تتسم بها الفرق الفّعالة وأهمها هناك العديد من السمات والخصائص ا

 :(Sims,2002)سيمز

أي يكون الهدف محدًدا، وواضًحا، من جميع األفراد، فاألهداف الواضحة وضوح الهدف:  -3

 تؤدي إلى نتائج أفضل.
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المشاركة: حيث يتم تشجيع كل فرد على المشاركة، وهذا يمّكن أعضاء الفريق من توصيل  -9

 ي صنع القرارات، زاد إحساسهموجهات نررهم وإدراكاتهم، كذلك كلما زادت مشاركة األفراد ف

 اتجاه هذه القرارات. لتزامباال

المفتوح: حتى يشعر أعضاء الفريق بالحرية للتعبير عن مشاعرهم اتجاه المهام التي  االتصال -1

 يقومون بأدائها، وسيعود ويسود مناخ يتسم بالثقة واإلنفتاح.

وضوح أدوار أعضاء الفريق ومسؤولياتهم: حيث تكون هناك توقعات واضحة عن األدوار  -8

 لفريق.التي يلعبها أدوار ا

 المسؤولية المشتركة: تأسيس بيئة يشعر فيها كل عضو بالفريق أنه مدير ألداء وحدة العمل. -0

 إتاحة المعلومات وتدفقها: مما يسنح بإنجاز المهام في بيئة داعمة. -6

عًلقة الفريق بالفرق األخرى:فالتعاون بين الفرق وبعضها يساعد على انجاز األهداف  -7

 .التنريمية بشكل أكثر فعالية

التجديد: يتطلب أن يتسم األعضاء بالمرونة والمواءمة، عن طريق التعلم من خبرتهم السابقة،  -4

 وهذا يحتاج بالتالي مهارات جديدة، ويقصد بالتعلم هنا التعلم الجماعي وليس التعلم الفردي.

  نقص المعارضة بين أعضاء الفريق: األمر الذي يعكس الرغبة في مشاركة األفكار. -2

 العمل:بناء فرق 

لكثير وقد تواجه ا ،غير يسيرة، إن مهمة بناء فريق العمل التي تقع عادة على عاتق المدير

القيام بمجموعة من التعديًلت والتغيرات المهمة  ،نمشاكل وتستدعي في كثير من األحيامن ال

لى ع وقادر ،يمتلك الميزات والخصائص الًلزمة للمهمة المطلوبة متكامل ى فريق عملللوصول إل

 القيام بالمهام المختلفة بمنتهى الدقة والبراعة وفي بيئة تعاونية.
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، كما أن أي مجموعة بحاجة "محاولة وخطأ"إن تكوين فريق ناجح يعتبر في الغالب مسألة 

إلى الوقت الكافي لكي تلتئم لتصبح فريًقا، ويشار إلى أن الفرق تميل إلى أن تمر بمراحل عديدة من 

 (.9131فيشر)جراوت و  ألول مرة أو عندما ينضم إليها عضو جديد التطور عندما تتكون 

ها عدة مهارات، لعل من أهموتتطلب فعالية القيام بمراحل بناء فرق العمل وإدارتها توافر 

 (:9117عشيبة)

 االختيار المناسب ألفراد الفريق.  -3

 توضيح أهداف الفريق. -9

 جراءات العمل ومعايير األداء والسلوك.توضيح إ -1

 المهام على أفراد الفريق في ضوء قدراتهم. توزيع -8

 تحقيق التكافؤ بين مسؤوليات ألعضاء الفريق وسلطاتهم. -0

 توجيه أعضاء الفريق ألداء مهامهم. -6

 التنسيق بين أعمال أعضاء الفريق. -7

 متابعة أعمال أفراد الفريق. -4

 مهارة تقويم أداء قائد الفريق وأفراده. -2

وأعضائه، لعل  ريقتتعلق بطبيعة العًلقة بين قائد الف ويرتبط بذلك أهمية توافر عدة مهارات

 (:9131إبراهيم) من أهمها

 أعضاء الفريق على الحوار والنقد، االستماع اإليجابي ألعضاء الفريق. تشجيع -3

 تحفيز أعضاء الفريق إلنجاز مهامهم. -9

 استخدام مصادر القوة المتوفرة لدى القائد للتأثير على أعضاء الفريق. -1

 ا الوظيفي ألفراد الفريق، و إدارة اجتماعات الفريق بصورة جيدة.قيق الرضتح -8
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 الفريق في صنع القرارات واتخاذها، إدارة اجتماعات الفريق بصورة جيدة.إشراك أعضاء  -0

 ختًلف بين أعضاء الفريق، واشتراك جميع أعضاء الفريق بقيادته.إدارة اال -6

 ة والمهارية.ناتهم من النواحي الجسدية والذهنيمكاي لقائد الفريق وأعضائه، وتقييم إالتقييم الذات -7

 تفعيل التغذية الراجعة، و التحليل الجيد لبيئة العمل المطلو  إنجازه وطبيعته. -4

 راء الحرة.ى أعضاء الفريق، وتشجيع إبداء اآلتفجير الطاقات والمواهب المدفونة لد -2

 ادي التوبيخ العلني.عدم التردد في إبداء المديح والتقدير العلني ألداء متميز، وتف -31

 وتر تحسين العوامل المؤثرة فيوعلى ذلك فالقائد الفّعال للفريق هو ذلك الذي يلعب على 

داء الفردي ألتجاهات والمواقف، فضًًل عن تهيئة سبل التدريب المستمر، بوصفه ضرورة لفاعلية ااإل

 نرمة لألداء، والعًلقاتوفي سياق السعي نحو نمذجة سلوك الفريق، ووضع القواعد الموالجماعي، 

قيم، اإللهام، والرؤية، ال :ات، ومن أهمهاداخل الفريق، ينبغي على القائد القيام بالعديد من الممارس

اعة ثقافة الفّعال، وإش االتصالتقدير، ووالقيادة بالمشاركة، و والدعم والثقة، والتركيز على األداء، وال

 (.9131، مرسي)والمرح  اإلبداع

 ة فريق العمل:مهارات قياد

وجود قائد قادر على توجيه األفراد، ويمتلك مجموعة المهارات  انجاح فريق العمل أهم عواملمن 

يق، ملين معه ضمن الفر نصياع له أمر حتمي وسهل على العامهمته وتجعل اال التي تسهل عليه

 يق.فر  ستعراض مجموعة من المهارات التي يجب توافرها في القائد للعمل ضمنوسيتم هنا ا

هي مجموعة من المهارات، الفنية والذهنية والسلوكية واإلدارية التي يتوقع وجودها بدرحات 

والتي يؤدي وجودها وتفاعلها إلى إدارة العمل وتحقيق  ،مختلفة بين العاملين ولدى القادة اإلداريين

مجموعة ها بأنها (. كما يمكن تعريف9138،الوها  األهداف بدرجة عالية من اإلتقان والتفوق )عبد
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اتهم سؤوليالمدراس مما يمكنهم من القيام بم ورية التي البد أن يمتلكها مديرومن المهارات الضر 

 (.9110،مهارات ذاتية، وفنية، وإنسانية، وإدراكية )عابدين وتصنف إلى أربعة أصناف:

اعده سمما تقدم فإن القائد يجب أن يكون له خصائص محددة تساعده على إتباع سلوكيات ت

لعمل هو فقائد فريق ا م بشكل جيد من أجل تحقيق األهداف،على توجيه فريق العمل والتواصل معه

ولكن  ،وال يتم تعينه على أساس دائم ،عضو في الفريق وقد ال يكون له أي سلطة على األعضاء

بين  عراء، حل الصرا ، اتخاذ قرارات في غيا  توافق اآل)تمثيل الفريق :بشكل دوري، ومن مهامه

أعضاء الفريق، تنسيق جهود الفريق( وهو الفرد الذي يعمل مع مجموعة والمسؤول عن تشجيع وتنسيق 

لتوجيه من ا ن دور قائد الفريق يكون قليًًل عضاء المجموعة. وكثيًرا ما يقال إالعمل الجماعي بين أ 

 (.9136وتيسير األمور )طيب والعتيبي، 

لتي البد أن يمتلكها القادة لقيادة الفريق مما يمكنهم هناك مجموعة من المهارات الضرورية ا

 .من القيام بمسؤولياتهم وفيما يلي عرض لهذه المهارات

: مهارات اتخاذ القرار:  أولا

تتضمن هذه المهارة أربع نواحي أساسية يجب التركيز عليها وهي: أن اتخاذ القرار عملية 

كل منها يسهم بدرجة ما في حلها، أي أن مقدار اختيار من بين عدة بدائل متاحة لحل مشكلة ما، 

المساهمة في عًلج المشكلة يختلف من بديل آلخر، وأن عملية اتخاذ القرارات تحتوي على حل 

وصول حل لمشكلة ما يعني الالمشاكل وبالتالي يصعب الفصل بين مراحلها بمعنى أن الوصول إلى 

اتخاذ القرار تعني أكثر من مجرد اختيار بديل لحل لتزام بتطبيق بديل ما لحلها، وأن عملية إلى اال

 (. 9114ن بين البدائل المتاحة)عالم ،نهائي لمشكلة ما م
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 ويجب أن تمر عملية اتخاذ القرار في عدة خطوات وهي:

بمعنى أن يتفهم القائد حجم المشكلة ووصفها الدقيق ومدى تأثيرها، ولماذا ظهرت، وهل تم  الدراسة:

ووضع مجموعة من البدائل لحل المشكلة بشرط أن تكون جميعها قابلة للتطبيق،  عًلجها من قبل،

 (.9112اتساع عدد المستفيدين )حاوي، ومدى 

المرهر،  ويلتزم بالجدية في االستشارة ليست لمجرد ،أن يستشير مرؤوسيه عند اتخاذ القرار الستشارة:

كتهم في مسؤولية القرار بل يلزم عليه مشار  وال يعني السماح للمرؤوسين باالستشارة خروج الرئيس من

 (.9131عملية اتخاذ القرار بجميع خطواته )السديري، 

: وذلك بإدخال القرار حيز التنفيذ بعد دراسة المشكلة واختيار البدائل واستشارة أعضاء الفريق، اإلعداد

طة واضحة ختردد ووضع  وعلى القائد ترك جميع البدائل والتركيز على االختيار الذي تم اتخاذه دون 

 إلنجاز القرار.

رح وتوضيح الهدف من اتخاذ القرار، ويعتمد القرار في هذا على درجة على القائد ش توضيح القرار:

 ةشبكان القرار المتخذ سليًما )البشا ، وكلما كان الهدف واضًحاأهمية الهدف المراد تحقيقه

 (.9116،والحراحشة

ومتابعته والوقوف على السلبيات وعًلجها، والتنبؤ بتقدير ما سيحدث وذلك بمراقبة األداء  التقويم:

 (.9133في المستقبل واتجاهاته، والمتغيرات المحتملة )الناطور، 

 : التصالثانياا: مهارة 

أصبحت عملية اإلتصال في وقتنا الحالي من أسهل المهارات التي يمكن أن يكتسبها اإلداري 

ريع في عصرنا عصر اإلنفجار المعرفي، فمن الممكن أن يستخدم نرًرا للتطور التكنولوجي الس

اإلداري شبكات اإلتصال الممختلفة في جميع اإلتجاهات داخل المؤسسة بين أفرادها ومع المجتمع 

 المحلي مما سهل عمل اإلداري واألفراد العاملين.
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ه تبادل ض منبأنه نشاط إنساني يؤدي إلى التواصل بين البشر والغر  يعد عملية االتصال

ال يمكن إعادته كما ال يمكن  ،المعلومات وهو نشاط ذو طبيعة خاصة ألنه متواصل غير منقطع

 ،ناتهمالمناسب مع مرؤوسيه لمعرفته التامة بإمكا ر القائد هو المسؤول عن تحديد االتصالمحوه، ويعتب

ا عليه أن يصدر توجيه يجب ،وكذلك اإلمكانات المادية للمنرمة، ومهما اختلفت إمكانيات المنرمة

الشبكات اإللكترونية، المذكرات، إجراءات العمل أو النشرات المصورة كالبيانات، : بوسائل حديثة منها

 تصالعلى استخدام وسائل االويجب أاّل يقتصر دور القائد  ،الرسوم والصور الفوتوغرافية، األفًلم

 تعرقل اإلنجاز في المنرمة )الناطورالشفوي( حيث  االتصالالكتابي، و  االتصالالقديمة مثل) 

،9133.) 

 ثالثاا: مهارة التحفيز:

م هتعتبر الحوافز مثيرات تعمل على دفع العاملين ألداء عملهم بما يضمن تحريك قدرات

يمثل تحقيق أهداف مطلوبة، و  إلىنتاجي موجه ويصب في نهايته اإلنسانية وتحويلها إلى سلوك إ

ه بدوره األمر الذي ينعكس ،ا شحن طاقات العاملين ورفع معنوياتهمالتحفيز الوسيلة التي يمكن به

تفعيل آدائهم  وبهدف تحفيزهم نح ،آت والتشجيع للعاملينعلى مستوى رضاهم الوظيفي وتحسين المكاف

 (.9116 نتاجية ممكنة )عياصرة،والوصول إلى أقصى إ

 اترابعاا: مهارة إدارة الجتماع

ن يمثل لقاء بين أكثر م لجماعي، بمعنى آخر فإن االجتماعالعمل اهو تعبير عن  االجتماع

فرد في مكان محدد وزمان معين، من أجل مناقشة موضوعات معينة، والخروج بنتائج محددة حول 

 (.9112هذه الموضوعات )هيجان،

  



28 

 

 ات وهي:لقائد الفريق في مهارة إدارة االجتماع هناك عدة مراحل

ويتم فيها اإلعداد والتحضير لًلجتماع وتقرير مدى الحاجة  جتماعاالمرحلة ما قبل المرحلة األولى: 

وإشعارهم  ،االجتماعفي كما يتم تحديد المشاركين المًلئمين  .وتحديد الهدف منه بدقة االجتماعإلى 

إعداد جدول و وكذلك المدة المخصصة له،  االجتماعبذلك، تحديد التاريخ والوقت المًلئم للجميع لعقد 

ويكون واضح ودقيق ويزود الفريق به بوقت كافي للتجهيز الكامل  ،ركين لًلجتماعأعمال المشا

 (.9131، وخنور )السايح

لضمان  ،توجد بعض النقاط التي يجب االهتمام بها من قبل القائد االجتماعأثناء المرحلة الثانية: 

( ومن هذه 9131 )باشامي، االجتماعألنه يعتبر المسؤول األول عن خطوات سير  االجتماع،نجاح 

لوقت في ا االجتماعبدء و ، االجتماعالنقاط) المناقشة مع أعضاء الفريق في الموعد المناسب لعقد 

بما يؤدي إلى تحقيق الهدف منه، التعامل مع أنماط  االجتماعالحرص على استغًلل وقت و المحدد، 

 (.9117المشاركين ومسؤولياتهم )عشيبة،

هي التي يختار القائد فيها القرارات التي تم اإلتفاق عليها  االجتماع مرحلة ما بعد المرحلة الثالثة:

 ،تراث بهاكاالوذلك من حيث الحرص على تنفيذها والعمل بها أو تجاهلها وعدم  ،من قبل المشاركين

ينبغي أن يتم إعدادها وتوزيعها في أسرع وقت ممكن بعد إضافة  االجتماعفالمحاضر الخاصة ب

كتابية، وتوقيعهم على المحضر، باإلضافة إلى صياغة ما يصدر عن كل مرئيات األعضاء ال

  (. 9112)هيجان،  االجتماعالمشاركين في قرار واحد، وال بد من إخبار األشخاص الذين لم يحضروا 
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 الصراع التنظيمي .1

 تنريمي،واآلثار اإليجابية والسلبية للصراع ال سيتم عرض مفهوم الصراع التنريمي، ونررياته،

اع بين أعضاء المتبعة في إدارته، والصر ستراتيجيات واالواألساليب  دارة الصراع،إ ومستوياته، وأسبابه،

 فريق العمل.

 مصالح متجمعه راد،ألفا نبي متشابكة تعًلقا لظ في لمختلفةا اتهاطنشاالمؤسسات  رستما

 لمصالحا هذه بيعةط فالختًلو الشخصية، حهمصال كما لكل منهم مشتركة متعلقة بالمؤسسة

 ضبع في قعهاوت دق ؤسسةلما بها ستعمل لتيا يناميكيةدلا نفا راد،ألفا نبي يةالفرد تقاوالفرو

 (.9112)البلوي،  لمختلفةا مهدواربأ رادألفا ملقيا نتيجة تنشأ لتيا الصراعات

 مفهوم الصراع التنظيمي:

ني العراك أو فتع Conflictكلمة و  ،والشقاق ،الصراع لغة هو النزاع والخصام أو الخًلف"

 راءختًلف اآلامصالح و التعارض بين إذًا يعني الصراع اشتقاقًا ال ،الخصام والصدمة

 (.161:9119،")العميان

رفه فقد ع ،صطًلحًا لم يتفق العلماء على تعريف موحد له لتباين مدارسهماوالصراع 

سجام داخل نعدم االختًلف أو تفاق أو اال"حالة تفاعلية ترهر عدم االبأنه  (98:3222العمايرة)

( بأنه" حالة من 369:9111وعرفه جواد)، أو فيما بينهم" ،أو داخل الجماعات ،األفراد أو فيما بينهم

حاالت التزايد والتسارع التدريجي في مشاعر أطراف الموقف من موقف منضبط إلى موقف آخر 

للصراع التنريمي عريًفا ( ت381:9119، كما أضاف حمود)عتيادية"وبعيد عن الحالة اال ،ضبطغير من

وهو"المحاوالت التي يبذلها الفرد لتحقيق أهداف معينة وبتحقيقها تحجب عن اآلخرين أهدافهم المراد 

( بأنه "وسيلة للتعبير عن 996:9111تحقيقها من قبلهم ولذا ينشأ الصراع، وعرفها الطجم والسواط)

، أما أبو سنينة مراهر الصراع" التوتر والتأزم بمراهر مختلفة من السلوك تشكل بمجموعها
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على أنه السلوك اإلنساني والمؤسسي الذي يعني تفاعل اإلنسان مع  ،( فعرفاه9138والبياتي)

المتغيرات التنريمية داخل المؤسسة، والمؤسسة عادة ليست بمعزل عن المجتمع الذي يشكل المحيط 

لتصرفات قتصادية وسياسية، وأن اارية وامؤثرات ثقافية وحضالخارجي أو البيئة الخارجية وما فيها من 

السلوكية لإلنسان هي نتيجة التفاعل مع هذه البيئة ومكوناتها، وحيث أن المؤسسة ال تعرف السكون، 

التي ة فإنها ال تستطيع تجنب الصراعات الحتمي فإنها ترل في حراك دائم لتحقيق أهدافها، وبالتالي

( تعريًفا للصراع التنريمي وهو حالة من 9131رشاد)و  دمحمتقع في أثناء تحقيق األهداف، وأضاف 

التعارض، تحدث بين طرفين أو أكثر نتيجة للتفاعل بينهم، يؤدي إلى نشوء حالة من التوتر في 

العًلقات بين أطراف البيئة التنريمية الحتمية التي ال يمكن تفاديها، وتختلف درجة حدته وتأثيره على 

( بأنه ظاهرة سلوكية تمثل 9136كما عرفته غربي)وأطراف النزاع،  الفرد حسب الموضوعالمنرمة و 

 الخًلفات الحادة التي تحدث بين العاملين نتيجة تباين المصالح.

 نظريات الصراع:

د . وقله مجموعة من النررياتمسألة الصراع وحددت المختلفة تناولت المدارس اإلدارية 

  مع مرور الزمن. وتغيرت في الصراع اإلدارةتفاوتت آراء منرري 

 (:3222، ؛ العمايرة3222، الطويل)ومن النرريات التي تناولت موضوع الصراع    

وهذه  ،تخريبمرادفا للعنف وال أنهة و : تنرر إلى الصراع نررة سلبياإلدارةالنررية التقليدية في  -3

 ئيا.االنررية تطالب بالتقليل من الصراع داخل المؤسسات إلى أدنى حد ممكن أو إزالته نه

: ترى أن كل النرم ومن خًلل بنيتها توجد فيها إمكانية الصراع اإلدارةالنررية السلوكية في  -9

في أداء  لد طاقة إيجابيةوأنه يمكن أن يختلف فقد يو  ،وهي ال ترى في الصراع شيئا مخيفا

 وهي تنادي كسابقتها بضرورة حل الصراع وإنهائه. ،الجماعة
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دوث ن حأ تقدء المعاصرة في الصراع والذي يعوهو من اآلراالتفاعلي مع الصراع:  سلو األ -1

 ،ياالجتماعوالجماعات داخل النرام ذلك أن األفراد  ،الصراع في المؤسسات أمر حتمي

وترى أن  ،ع دائمة التغيرا أن البيئة التي يحدث فيها الصرا كم ،ضيعتمد بعضهم على بع

 يد.للمجتمع ومؤسساته على المدى البع االصراع وعدم رتابة األمور يمكن أن يكون شيئا مفيدً 

 اآلثار اإليجابية والسلبية للصراع التنظيمي:

عد يساأكانت تعليمية أم غيرها، فإن الصراع أمر حتمّي وضروري في أي مؤسسة سواء 

سبة ليثبت مهارته وقدرته في العمل، لكن ما يحدد ن ى زيادة اإلنتاجية والدافعية لدى األفرادأحياًنا عل

تًلكه لمهارات مإدارة الصراع والتحكم بعناصره، واائدة التي نجنيها من الصراع هي قدرة القائد على الف

 وأساليب إدارة الصراع األساسية.

إن قدًرا معقواًل من الصراع يكون الزًما، إذا أحسن المديرون إدارته، ولعل من أهم مزايا الصراع 

 (:9131ما يلي مرسي)

 رات جديدة.ظهور واكتشاف مواهب وقد -3

 اكتشاف مسببات للصراع بحيث يسهل معالجتها عما لو كانت مجهولة. -9

 يف مشاعر العاملين وتنسيق جهودهم، اكتشاف فرص للتغير والتحسين المستمر.إعادة تأل -1

 والتنافس بين األفراد وفرق العمل، تصحيح األخطاء والهفوات.إشاعة اإليجابية  -8

 ول لها، وضع الفرد المناسب في المكان المناسب.شكًلت المستترة، وإيجاد حلإظهار الم -0

 تطوير األساليب واإلجراءات، وتحسين األداء، وزيادة اإلنتاجية. -6

 تحديد االحتياجات الفعلية من الموارد. -7
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 (:9131وفي المقابل، إن للصراع عدة آثار سلبية لعل من أهمها رضوان)

 ه إعاقة تحقيق األهداف التنريمية.تدني مستوى األداء واإلنتاجية، مما يترتب علي -3

 سوء العًلقات بين األفراد، وطغيان المصالح الذاتية. -9

 مقاومة التغيير والتطوير. -1

في، انخفاض الرضا الوظيزيادة الضغوط النفسية على األفراد، وضعف الوالء التنريمي، و  -8

 تجاهات السلبية، ومن ثم تسر  بعض األفراد.وتنامي اإل

 تكار والمبادرة، نشوء جماعات العمل غير الرسمية.بغيا  اإلبداع واال -0

 مستويات الصراع التنظيمي

تختلف مستويات الصراع تبًعا إلختًلف مكان حدوث الصراع وهي: بين أفراد المؤسسة، وداخل 

 المؤسسة، وبين المؤسسات المختلفة.

 : منظمةالصراع بين أفراد ال .2

مي، بل إن وجوده يعتبر من ضروريات حدوث الصراع بين األفراد داخل المؤسسة أمر حت

على أن يكون ضمن حدود معينة ومسيطر عليها لإلستفادة من إيجابيات الصراع نجاح المؤسسة 

 واإلبتعاد قدر األمكان عن سلبياتها التي من شأنها أن تحد من إنتاجية األفراد والمؤسسة.

وهو  ،أو رؤسائه داخل المنرمةن زمًلئه يمثل هذا النمط ذلك الصراع الذي يقع بين الفرد وبي

بين استخدام القوة لسلمي و يتراوح بين اإلعتراض ا ،دة ما يأخذ شكًًل ظاهرًا ملموًساعا

 (.9116،والعنف)عياصرة

تحدد وعي  هيف ،رًا في الصراع بين أفراد المؤسسةمتغيرات المعرفية أو اإلدراكية دورًا كبيللو 

 مشاعرهم تجاه هذا النزاع. فإدراك طرف الصراع بأن ثمة ضرراً  كما تحدد ،األطراف بالنزاع القائم بينهم
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يحدد بدرجة كبيرة الموقف والسلوك  ،ه من جراء سلوك طرف آخرأو خسارة قد لحقت أو ستلحق ب

معنى هذا أن إدراك األطراف  ،جاه هذا الضرر المحقق أو المحتملالذي بيديه الطرف األول ت

 ألخرى وبين سلوك أو موقف األطراف ا ،يصيبهم من ضرر أو خسارة المتنازعة للعًلقة السببية بين ما

 (.9119،هو الذي يحدد مشاعر الصراع)العميان

 :الصراع داخل المنظمة .1

صراع الذاتي و  فهناك الصراع ،المنرمة ليشمل مستويات من النزاعيمتد اصطًلح الصراع داخل 

انب ج ومن ثم فإن نتائجه وآثاره على ،عاتإلى جانب الصراع الذي يقع بين الجما ،منرمةبين أفراد ال

ذات  صالح مختلفةفالمنرمة كيان يتألف من جماعات م ،تشمل المنرمة بكاملهاف ،كبير من األهمية

 ،ضاؤهاها أعمما يترتب تفاوتًا في القيم التي يؤمن ب ،وترتبط فيما بينها بطرق شتى ،اهتمامات مختلفة

تي يتطلعون إلى تحقيقها. ومثل هذه اإلختًلفات تمارس عليهم المطامح الوالتوقعات التي يحملونها و 

 (.3227،ونشاطاتهم)حريم همفقويا خًلل أدائهم لوظائتأثيرًا 

 الصراع بين المنظمات: .1

يشير الصراع بين المنرمات إلى النزاع الذي يحدث بين المنرمة وبين المجموعات الخارجية 

قع مثل الصراع الذي ي ي أو تعارض في المصلحة.عندما ينشب خًلف في الرأ ،التي تتعامل معها

الذين  ،التي تزاحمها في ذات النشاط وعلى ذات العمًلء ؤسساتوبين غيرها من الم ؤسسةبين الم

ن كوهناك أيضًا ذلك الصراع الذي يم ،من منتجات أو تقدمه من خدمات ؤسسةيتلقون ما تخرجه الم

ي تعمل على اجتذا  وتوظيف عمال من مهارات الت ،األخرى  ؤسسة والمؤسساتأن يحدث بين الم

 (.9111،نادرة نسبيًا في سوق العمل)القريوتي
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 ع التنظيميأسباب الصرا

أهدافها ختًلف أنواعها و ات بين العاملين في المنرمات على إن وجود ظاهرة الصراع والتناقضا

ع ه الراهرة أسبابًا ودوافأن لهذوال يمكن نكرانها أو غض النرر عنها ويجب إدراك  أمر ال شك فيه

ع ولكن لم يتفقوا على تصنيف محدد لتلك األسبا  والدواف تطّرق إليها مجموعة من الباحثين ،لفةتخم

 :وهييمكن أن نصنفها كالتالي مع األخذ بعين اإلعتبار وجهات النرر المختلفة 

 األسباب اإلدارية: .2

اتخاذ قرارات ذات صيغة مشتركة يعود أساس وجود هذه األسبا  إلى أن هناك مواقف توجب 

ذلك وك ،وهذا يعني اعتماد قسم معين في عمله على قسم آخر ،بين عدة جهات إدارية في المنرمة

ما زادت وكل ،عتمادية تولد الصراع والتناقضاالوهذه العًلقات  ،األمر بالنسبة لألفراد والجماعات

اختًلفات عات و ين في النررة إلى الموضو عتمادية زاد الصراع واشتد التناقض بسبب التبادرجة اال

 .(9116عياصرة)ستقًللية لألقسام واألفراد قل الصراع وكلما زات اال ،الرأي والتعصب لها

 األسباب التنظيمية: .1

فراد في المناطة باألوالمسؤوليات  وظائفحديد الوصف الوظيفي وتحديد المن هذه األسبا  ت

التفويض  :ومن مبررات هذا الصراع ،لف المستويات اإلداريةوبمخت ،واختًلل التوازن فيها ؤسساتالم

أو لعدم  ،كتسباته وتفرده بالنفوذ والسيطرةمن الرؤساء إلى المرؤوسين ومحاولة تمسك كل طرف بم

ق د ينطبوهذا الحال ق ؤسسةف الموالتي قد تتعارض مع أهدا الثقة أو السعي لتحقيق أهدافه الخاصة

 .(9116)عياصرة واألشخاص ؤسسةمعلى األقسام الفرعية في ال
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 ية:الجتماعاألسباب  .1

هذه العًلقات تقوم و  ،في طبيعتها ونوعيتها ؤسسةفي الم تتباين العًلقات القائمة بين العاملين

أو  ،وبينهم وبين رؤسائهم في المستوى اإلداري األعلى، فراد ذوي المستوى اإلداري الواحدبين األ

ي المتبع اإلدار  سلو دم تؤثر هذه العًلقات على األوع ،التابع لهم ي المستوى اإلداري مرؤوسيهم ف

املين مع مثل التمييز بين الع ،ه اإلداري وفي قراراته وممارساتهأسلوبمن حيث تسلط الرئيس في 

نافر ومع إدارتهم)القحطاني و لتوبالتالي يسود العًلقات بين العاملين ا ،بعضهم البعض

 (.9113،يونس

 فية:األسباب الثقا .4

اهات إلى ما يؤمن به الفرد من قيم واتج يعود ؤسسةالثقافة بين العاملين في الم إن التباين في

هي  سساتؤ فالم ،ي أتى منها والتي نشأ وتربى فيهاومعتقدات وعادات وأعراف نابعة من المجتمع الت

منها  ف من أهدافتضوت ؤسسةتلف الثقافة التي تعتنقها الموعندما تخ ،جزء من المجتمع الذي تكون فيه

عود ن توكلما زاد التمسك بها زادت احتماالت الصراع كما يمكن أ ،عليها من يتعارض ومن يساوم

 (.9119، ي)العمياناالجتماعأو تباين في العادات والمستوى  ،الصراعات إلى أسبا  عرقية

 األسباب السلوكية: .2

اع ويعود ذلك إلى تباين يعد عامل عدم تجانس األهداف وتعارضها من أهم مصادر الصر 

 وهذا يعمل على إيجاد ،ؤسسةمع أهداف الم ؤسسةسهم في المواختًلف األهداف بين العاملين أنف

ومن مصادر هذا النوع أن نمط شخصية بعض العاملين  ،لتعارض مصالحهم وأهدافهمالصراع بينهم 

عاملين وت السمات الشخصية بين التكون عدوانية أو أحادية المزاج أو لتباين اإلدراك بين األفراد وتفا

 (.9113،)القحطاني ويونسة إلدارة المؤسسة والذي يجعل من الصراع ظاهرة مستمرة ومقلق
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 األسباب النفسية: .2

 وهذه ،مبرر لرهور الصراعات ،متًلك األفراد لسمات وخصائص شخصية متفاوتةاإن 

عمرية والتدريب أو الفجوات ال الخدمةو  أو أنها مكتسبة من البيئة للتجربة ،السمات قد تكون موروثة

، ريوتي)القمؤسسةع داخل الا ر لصتولد في مجموعها أو في جزئياتها او  ،لينمالتي تكون بين العا

9111.) 

 إدارة الصراع:

بين المنرمات( هو من أهم -داخل المنرمة-في جميع مستوياته )األفرادإن إدارة الصراع 

اري في عمله لتساعده على التحكم في درجة الصراع الذي المهارات التي يجب أن يكتسبها اإلد

 سيحافظ عيه ضمن مستوى معين لكي ال يؤثر سلًبا في المؤسسة واألفراد والمجتمع.

إلجماع أن تحصل موافقة باإذ أنه ال يمكن بأي حال  ،الصراع في أي مؤسسة أمر عادي

 لسيطرة عليه من خًلل التغاضيويحاولون ا ،ولكن بعض األشخاص يتجنبون الصراع ،على أمر ما

 التغاضي عن الخًلفاتف ،أمر غير مرغو  فيه ال سيما في مجاالت التربية وهذا ،عن الخًلفات

ألفراد عملية لذا يتحتم على ا ،نسحا  السريع ال يترك للمرء فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النررواال

ال وتبادل الفع االتصالو الحوار الهادئ  عن طريق ،جيد للتعامل مع تلك الخًلفات أسلو البحث عن 

ياه مع توضيح مزا ،مبررات حول قبول أو رفض موضوع ماوتوضيح المسببات وال ،وجهات النرر

 (.9113 ،)فيفر ودنًل  قتناعاإلقناع واال أسلو ه واللجوء إلى وعيوب

ما إدارة نوإدارة الصراع ال تعني حله، فحل الصراع يتطلب التقليل من الصراع وإزالته، بي

يه، ليتم على ضوء ذلك عملية التدخل ف ،الصراع تتطلب بدء تشخيص الصراع بهدف تحديد حجمه

بإيجاده إذا كان معدًما، وزيادته إن كان أقل من الحجم المرغو  فيه، وتقليله إن كثر عن الًلزم 

 (.9114)اللوح، 
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 المتبعة في إدارة الصراع:ستراتيجيات لوا سالي األ

             .نذكر بعض آرائهم  ،إدارة الصراع أساليبإلى بير من الباحثين عدد كتطرق 

 إدارة الصراع هما: ن ألساليبتناولي (3222ر إليه في العمايرة)قد ذكر الطويل المشاف

الربح  :أحدهما ،ينضعلى أنه موقف يتميز بحدين متناق التناول التقليدي للصراع: ينرر إليه -3

 .جاح اآلخرم وعلى أحدهما أن يخسر على حسا  نال مجال للتفاهويكون  ،واآلخر الخسارة

موقف بأن تشخيص ال :حتمالي للصراع: يعتمد هذا التناول على المفهوم القائلالتناول اال -9

ع الصراع موبالتالي فإن أفضل سبل للتعامل  ،ا للعمل واألداءا ضروريً يعتبر أمرً وتحليله 

هدف التعرف على أنسب احتمال للتعامل معه يمكن أن تتم عبر تشخيص دقيق للموقف ب

 ضمن معطيات ظروف الموقف.

 إلدارة الصراع بين األفراد وهي: استراتيجيات سبع( فقد حدد 9118)الدينأما جمال 

مدير حضور د يتجنب الفق ،عملية اإلنسحا  من إدارة الصراع التجنب: ويقصد بها استراتيجية -3

دي يؤ  سلو نب أحد أطراف الصراع رغم أن هذا األأو يرفض أن يقف إلى جا ،جتماع معينا

 إلى إحداث نتائج سلبية على تحقيق األهداف.

 ،المجاملة: فيه يتصرف المدير كما لو كان يعتقد أن الصراع سيزول بمرور الوقت استراتيجية -9

 محاوال تقليل التوتر كما يتجاهل الخًلفات وال يناقشها. ،ويدعو أطراف الصراع إلى التعاون 

حزم ال )التسوية أو المصالحة(: يتصف بقدر معتدل من كل من الحل الوسط تراتيجيةاس -1

التشخيص السريع للمشكلة أو عدم اكتشاف األسبا  في مرحلة مبكرة  وقد ينشأ ،والتعاون 

 الحقيقية للصراع.

يكون  ،والحل الذي يتوصل إليه ،إلى قوة السلطة والمركز رالمنافسة: يلجأ المدي استراتيجية -8

 ،قد يخفف من الدافعية للعمل سلو هذا األلعتماد الزائد واال ،صالح أحد األطراف فقط يف
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بعض الحاالت إذا كانت القضية طارئة ولكن لهذه االستراتيجية في يمكن اللجوء ومع هذا 

 بعدم التعاون. سلو يتسم هذا األ

ان ا على كيحرًص  ،بانالقمع: يعتمد على وجو  استبعاد كل الصراعات جا استراتيجية -0

 ويستخدم المدير السلطة الرسمية لردعه.ؤسسة الم

لمناخ لوضع نهاية االتصعيد: إعًلن الصراع وتوضيح أسبابه وأطرافه وذلك لتهيئة  استراتيجية -6

 له قبل تفاقمه.

ى القوة جوء إلوبالل ،باهتمامه ببعدي الحزم والتعاون  سلو التعاون: يتميز هذا األ استراتيجية -7

يقوم بدراسة أسبا  الصراع مع األطراف  سلو ومن خًلل هذا األ ،ت اإلنسانيةوإلى العًلقا

 ،هذه األطراف حتى يتم عًلج األمر ذوي العًلقة وطرح بدائل الحل ومناقشتها مع ،كافة

  يحتاج إلى وقت قد ال يملكه المدير عادة. سلو رغم أن هذا األ

إلدارية ا أساليب مشتقة من الشبكة ةولحدود هذه الدراسة فقد تم التعامل مع الصراع بخمس

وتوماس   كيلمانقام بتطويرها و  (Blake, Mounton, 1964)التي وضعها بليك وموتون 

(Kilman, Thomas, 1966) :وهذه األساليب هي 

التعاون: وُيقصد بها أن يسعى طرفا الصراع إلى التعاون مع بعضهم إليجاد حل يلبي  أسلو  -3

 (.9110ل منهما)المعشر، تمامات كحاجات الطرفين وُيعنى باه

أن الصراع عبارة عن عملية مكسب أو  ،هنا األساسيةالتنافس أو اإلجبار: الفرضية  أسلو  -9

، ألن أحد الطرفين ُيهمل وجهة نرر الطرف اآلخر، ومثل اسلبيً  سلو خسارة، ويعتبر هذا األ

ك ي وتماساالجتماعهذه الهيمنة على عملية اتخاذ القرارات في الجماعة تضعف التكامل 

 (.9118ه )الخشالي،الفريق وأدائ
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ضمن قيام الطرفين، بحيث تجزئي ُيرضي التسوية أو التوفيق: ويقصد بها إيجاد حل  أسلو  -1

وهنا كًل الطرفين يكسبان من جانب ويخسران من  ،كل طرف بالتنازل عن شيء ذي قيمة

 .(Robbins, 1998) جانب آخر

يق الصراع تحق أطرافهة الصراع، بحيث ال ُيحاول أحد مواجويقصد بها عدم  :التجنب أسلو  -8

أهدافه أو أهداف الطرف اآلخر، وإنما ينسحب الفرد من موقف الصراع، أو يقوم بكبته. وبناًء 

عليه يحاول المدير المحافرة على التجانس والتهدئة النسبية لًلختًلفات الموجودة داخل 

 . (9114واإلحباط لدى المرؤوسين)اللوح، ار شعور الغضبشمنرمته، ومحاولة منع انت

ُيعطى الفرد أفضلية لمصلحة غيره على مصلحته، بهدف : المجاملة أو اإلرضاء أسلو  -0

 .(9111اإلبقاء على عًلقات جيدة)حريم،

 الصراع بين أعضاء فريق العمل: 

اع ز ي. وهو تفاعل سلبي وناالجتماعللتفاعل  األساسيةهو أحد األشكال  (Conflict)الصراع

ا ضروري مباشر ومقصود بين أفراد أو جماعات من أجل هدف واحد. وتعتبر هزيمة الخصم شرطا

 للتوصل إلى الهدف.

الت وظروف معينة ذكرها أبو افي ح ،فرص الصراع بين أعضاء فريق العملوتزداد 

 (:9112النصر)

 .هتمامات المتعارضة بين أعضاء الفريقاال، ختًلف حول أهداف الفريقاال -3

 زيادة مساحة التنافس بين أعضاء الفريق.، حجم الفريق عن الحجم األمثل كبر -9

 زيادة مساحة التنافس بين أعضاء الفريق وقائد الفريق. -1

 ممارسة قائد الفريق لنمط قيادي غير مناسب. -8
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 .المنرمة لفرق العمل، ومن التوجهات المتضاربة من قائد الفريق ألعضاء الفريق -0

 في التعامل مع أعضاء الفريق.عدم مراعاة مبدأ العدالة  -6

 بين أعضاء الفريق. Faulty Communicationت الخاطئة االتصاال -7

( كيف 9112وتوضح بعض الدراسات الحديثة التي أجراها إيزنهارد المشار إليه في أبو النصر)

 يمكن معالجة ذلك في أفضل صورة .

 :هي الفرق التي اعليةعاملت مع الصراع بشكل أكثر فوقد وجدوا أن الفرق التي ت

من المعلومات وأجرت النقاشات على أساس  –وليس أقل  –عملت من خًلل قدر أكثر  -3

 الحقائق والوقائع.

 أوجدت بدائل متعددة إلثراء مستوى النقاش. -9

 اشتركت في أهداف متفق عليها بصورة مشتركة. -1

 دمجت روح الدعابة أو الفكاهة في عملية اتخاذ القرار. -8

تمتع كن كل عضو يول ،يتمتع القائد بسلطة وقوة أكبر – ة متوازنةحافرت على هياكل قو  -0

 وخاصة في مجال خبرته. ،أيضا بقوة كبيرة

 ،قيق ذلك فإنه يكون الخيار األفضلأمكن تح نإ –دون الحاجة إلى إجماع ملزم  القضاياحل  -6

ن لمقدمة له مًلت اأما إذا تعذر ذلك فيقوم الشخص األكثر مًلءمة باتخاذ القرار مسترشدا بالمدخ

 .بقية المجموعة

 دراسات السابقةثانياا: 

من  رتيبهاوت اعتمادهاو  الدراسة، موضوعللدراسات السابقة ذات الصلة ب يتضمن هذا الجزء عرضاً 

 األقدم إلى األحدث ومنها:
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 فرق العمل:إدارة دراسات ذات صلة ب .2

 رسمداالالفريق في لى فحص عملية بناء هدفت إدراسة  (Holleran,1997)هوليران أجرى 

بتدائية، وتم تطوير أسئلة البحث حول ما هي نشاطات الفريق عند وضع األنشطة وما هي اإل

المصاريف والنتائج وردود أفعال الموظفين تجاه أنشطة بناء الفرق التي نفذت في المدارس، أجريت 

المدرسين، لمدرسة، و في ذلك مدير ا عضًوا من الموظفين بما )90(المقابًلت على عينة تكونت من 

طلب ناء الفريق عملية مستمرة وتتالدراسة إلى أن بلين في مطاعم وغيرها، وأشارت سكرتير، وعاموال

لتزاًما بالوقت وكانت ردود األفعال إيجابية حول بناء الفرق، فقدرة العمل في جماعات والقدرة على ا

ة بناء ر الذاتي ستكون حصيلة متوقعة لعمليالتواصل والثقة واأللفة والدعم والنررة اإليجابية والتطو 

 الفرق.

المعاصر لتطوير إدارة  ( دراسة هدفت الوقوف على المنرور9112كما أجرت الشايب)

ى مدى كما هدفت التعرف إل ،سلو فرق العمل و وإيجابيات تطبيق هذا األ أسلو ستخدام المدارس با

وتحديد الصعوبات التي تحول دون  دارةاإلأهمية مساهمة فرق العمل المدرسية في تطوير عمل 

( وكيل، وخلصت الدراسة إلى 363( مديرة و)311تطبيقه، وتمت الدراسة على عينة مكونة من )

ؤدي المدرسية حيث ي اإلدارةفرق العمل في  أسلو هو إيجابية تطبيق  :مجموعة من النتائج أهمها

غذية قيق أهداف الجودة الشاملة، وتعزيز التإلى تحقيق الشراكة الجماعية في صنع واتخاذ القرار، وتح

الراجعة، دفع المدرسة نحو التطوير، وربط المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي، وتحسين استثمار 

الوقت، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة للمعلمين على رأس العمل، وتقديم المساعدة في إدارة 

 فراد العاملين بالمدرسة.األزمات في المدرسة، وإدارة الصراع بين األ

 راز أهمية تكوينها فيإلى التعريف بموضوع فرق العمل وإب( 9133دراسة عبده)كما هدفت 

ولفت نرر القائمين على هذه المنرمات إلى أثرها في زيادة إنتاجية  ،التعليمية النسائية المؤسسات
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على  القضايا والمشكًلت والتعرفوعًلقة فرق العمل بتحسين األداء وفعالية مواجهة  ،العاملين فيها

 ،موظفة (171)تأثير فرق العمل في ترشيد عملية صنع القرار، وتمت الدراسة على عينة تكونت من 

توى ن مسأن فرق العمل تساهم في تحسين كل م :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

نع ، كما تساهم في تطوير عمليات صالًللية والمرونة في تنفيذ األعمستقاألداء لدى الموظفات واال

 واتخاذ القرارات.

( إلى الكشف عن معوقات االعتماد على مدخل فرق العمل 9131كما هدفت دراسة العنزي)

لتطوير األداء الوظيفي لمديري التعليم الثانوي من وجهة نررهم، وتمت الدراسة على عينة تكونت 

أهم النتائج التي توصلت إليها هي أن ، وكانت من ويةمديًرا ومديرة بمدارس المرحلة الثان( 83من)

 إلدارةاهناك عدد من المعوقات منها: قلة وعي بعض متخذي القرار بأهمية العمل بالفريق في مجال 

عمل، المساعدين حول فرق ال تدريبية لتأهيل المديرين والمديرينالمدرسية، وعدم توافر الدورات ال

كم مدخل فريق العمل، كما توصلت الدراسة إلى عدد من المتطلبات جوود معايير واضحة تحو وغيا  و 

 لمديرينالتطوير األداء الوظيفي منها: إدراك الفوائد العملية بالعمل كفريق، وتأهيل المديرين و 

لمساعدين ا مديرين والمديرينالمساعدين للعمل كفريق من خًلل عقد الدورات التدريبية، وتنمية وعي ال

 ة عمل الفريق وأهدافه.بما يتصل بطبيع

( دراسة هدفت التعرف على مدى استخدام مديري المدارس لمهارات 9130وأجرى الغامدي)

قيادة فرق العمل المدرسية لدى مديري مدارس التعليم العام الحكومية بالمدينة المنورة، وتكونت عينة 

سة ا هذه الدراسة أن درجة ممار ( مديًرا، وكانت من بين أهم النتائج التي توصلت إليه334الدراسة من)

إدارة الفريق لدى مديري المدارس كان بدرجة كبيرة،  أسلو مهارات بناء فرق العمل المدرية وإدارتها ك

 وأن المعوقات التي تتعلق بإدارة المدرسة والعاملين بها كان بدرجة  كبيرة  أيًضا
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 دراسات ذات عالقة بالصراع التنظيمي:

( التي هدفت إلى الكشف عن مستوى إدارة الصراع 9138ة والبياتي)وفي دراسة ألبو سنين

التنريمي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافرة العاصمة عمان وعًلقتها بمستوى الوالء 

( معلًما ومعلمة، وأفادت النتائج 911التنريمي للمعلمين من وجهة نررهم، وتكونت عينة الدراسة من)

مديري المدارس الثانوية الحكومية للصراع التنريمي من وجهة نرر المعلمين كان أن مستوى إدارة 

د كان متوسًطا، ووجو  -من وجهة نرر المعلمين-متوسًطا، وأن مستوى الوالء التنريمي للمعلمين 

عًلقة ذات داللة إحصائية بين مستوى إدارة المديرين للصراع التنريمي وبين مستوى الوالء التنريمي 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى إدارة المديرين للصراع  -من وجهة نررهم-مين للمعل

تبًعا لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث، كما ال توجد فروق  -من وجهة نرر المعلمين-التنريمي 

 ًعا لجميعتب -من وجهة نررهم-ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنريمي لدى معلمي المدارس 

 المتغيرات األخرى.

( اكتشاف العًلقة بين الصحة التنريمية في المدارس الثانوية 9137دراسة الحوراني) وفي

ارسة المديرين الستراتيجيات إدارة الصراع التنريمي من ومية في العاصمة عمان، ومستوى ممالحك

ن أبرز نتائج ( معلًما ومعلمة، وكان م923وجهة نرر المعلمين، وتمت الدراسة على عينة من)

الدراسة أن مستوى ممارسة مديري المدارس الثاوية الحكومية في العاصمة عمان الستراتيجيات إدارة 

كان مرتفًعا، كما وجدت عًلقة ارتباطية  -من وجهة نرر المعلمين والمعلمات- الصراع التننريمي

تراتيجيات ارسة المديرين السإيجابية بين الدرجة الكلية للصحة التنريمية والدرجة الكلية لمستوى مم

 إدارة الصراع التنريمي.

  



44 

 

 السابقة: الدراسات من الحالية الدراسة موقع

 لتنريميا الصراع إدارة ومتغير العمل فرق  إدارة متغير بين تربط دراسات الباحثة تجد لم

 المتغيرين. هذين بين العًلقة دراسة إلى بالباحثة أدى مما

اسات العربية واألجنبية يتبين أن هناك تباين بين كل دراسة من خًلل العرض السابق للدر 

ها بالقدرة وعًلقتموضوع إدارة فرق العمل تختلف باختًلف الهدف ومجتمع الدراسة، فالبعض تناول 

بينما تناول بعضها العًلقة بين فرق ، (Holleran, 1997)هوليرانعلى اتخاذ القرارات مثل دراسة 

( عًلقتها مع تطوير 1122كما تناولت دراسة العنزي) ،(1122سة عبده)درا العمل واإلنتاجية مثل

وظيفي عًلقتها بمستوى الوالء ال ، تناولت دراسةوفي ما يتعلق بالصراع التنريمي األداء الوظيفي،

 (،1122وعًلقتها مع الصحة التنريمية مثل دراسة الحوراني) ،(1126دراسة أبو سنينة والبياتي) :لثم

إدارة فرق العمل وعًلقتها  ةالحالي يختلف عن هذه الدراسات من حيث أنه يتناولإال أن البحث 

سيتم البحث و  في دراسات سابقة،ولم تذكر  ،الصراع التنريمي وهي عًلقة لم يتم البحث فيهامستوى ب

انب الضعف وجو  اساعد في التعرف على جوانب القوة لتؤازرهلت ،في العًلقة ضمن متغيرات مختلفة

 ، وذلك وفقًا للوضع الحالي وطموحات وزارة التعليم.لعًلجها

عضًوا كما في دراسة  (12وقد تباينت أحجام العينات في الدراسات السابقة وتراوحت ما بين)

عينة هذه  (، أما1122عبده)( معلًما ومعلمة كما في دراسة 221إلى ) ،(Holleran, 1997)هوليران

في المدارس الخاصة في  األساسيةمن معلمي المرحلة  ( معلًما ومعلمة264الدراسة فتكونت من )

بانة كوسيلة ستلدراسات السابقة في استخدامها لًلمحافرة العاصمة عمان، واتفقت الدراسة الحالية مع ا

 لجمع البيانات.

دراسة موضوع ال :وعلى الرغم من االختًلف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة من حيث

التي  لعملعلى أساليب إدارة فرق ا، إال أن الدراسة الحالية تستفيد منها في التعرف  سلو وأهدافها واأل
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، اقهومعيقات تطبي عمانالعاصمة بمحافرة  الخاصة األساسيةيمكن تطبيقها لدى مديري المدارس 

كما استفادت مما توصلت إليه الدراسات السابقة في تصور المفاهيم والمنهج واألدوات، وبناء أداة 

 لبحث وصياغة التوصيات والمقترحات.ا

سابقة لادراسات ثة خًلل هذه الرسالة هو قلة الالباحولقد كان من أبرز المشاكل التي واجهت 

وذلك حسب علم سواء كان داخل األردن أو خارجها في المدارس وخاصة  ،فرق العملعًلقة بالذات 

 جامعات في األردن وخارجها.مما أضطر الباحثة لإلستعانة بدراسات تناولت الالباحثة، 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 داتيووصًفا أل ،وعينتها الدراسة ومجتمع المستخدم، الدراسة لمنهج عرضاً  الفصل هذا تضمن

 إلجراءات عرًضا ناولت كما ،ماوثباته هماصدقوآليات التحقق من  الباحثةالدراسة التي طورتهما 

 اآلتي:ك جاءتو  للبيانات اإلحصائية اتوالمعالج الدراسة،

 :الدراسة منهج
 هذه مثل جراءإل ًلئمالم المنهجبوصفه  االرتباطي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت

  سة، واستخدمت االستبانة كوسيلة لجمع البيانات.الدرا

  الدراسة: مجتمع
الخاصة في محافرة العاصمة  األساسيةلمدارس معلمي ا جميع من الدراسة مجتمع يتكون 

( معلًما ومعلمة في 8130والبالغ عددهم ) 2018/2017 الثاني خًلل الفصل الدراسيعمان 

موزعين على مديريات  2018/2017( مدرسة وفقا للتقرير اإلحصائي لوزارة التربية والتعليم 816)

 عمان. كما هو موضح بالجدول أدناه.  التربية والتعليم في محافرة العاصمة
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  (2جدول )ال
 حس  الجنس الخاصة ومعلميها  األساسيةتوزيع أفراد مجتمع الدراسة في المدارس 

 عدد المدارس اللواء
 عدد المعلمين

 العدد الكلي أناث ذكور
 3017 3830 29 46 لواء الجامعة 

 3670 3611 79 74 لواء القويسمة 
 80 80 1 0 لواء الموقر 
 117 197 31 32 لواء سحاب 

 3140 3134 67 41 لواء قصبة عمان
 9323 9140 316 314 لواء ماركا 
 901 914 39 36 لواء ناعور 

 740 626 88 88 لواء وادي السير 
 8130 7727 403 412 المجموع 

 

 :الدراسة عينة
 :تم استخدام اإلجراءات اآلتية في اختيار عينة الدراسة

ألوية وهي: لواء الجامعة، لواء سحا ، لواء  4 ختيارحيث تم ا العشوائية، العنقودية عينةال .3

 قصبة عمان، لواء ناعور.  

 (186ا )عدده بلغو  األساسيةنسبية من المعلمين في المدارس الطبقية العشوائية ال العينة .9

ن وفًقا لجدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريسي ومورجا

(3271Krejcie & Morgan،)( أدناه: 9. كما هو موضح بالجدول رقم ) 
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 (1جدول )ال
 حس  متغيرات الدراسة توزيع أفراد عينة الدراسة  

 المعلمين

 الخدمةسنوات  المؤهل العلمي التخصص الجنس

 المجموع
 أدبي علمي إناث ذكور

بكالوريوس 
 فأقل

دراسات 
 عليا

أقل 
 2من 

 سنوات

 2من 
-20 
  اتسنو 

20 
سنوات 
 واكثر 

عدددددددددددددددددددددددد 
 المعلمين 

93 190 363 340 918 389 391 339 338 
142 

 المجموع

 
 :الدراسة اتاأد

 السابق نرري ال األد  مسح على اً أداتي الدراسة اعتماد طورت الباحثة الدراسة، أهداف لتحقيق

لصراع لقياس مستوى إدارة افاعلية إدارة مديري المدارس الخاصة لفرق العمل واستبانة  بقياس المتعلق

 إلى الرجوع تم كما ،لدراسةا اتيأد بناء فيا منه واإلفادة -من وجهة نرر المعلمين-التنريمي 

وكانت ، (9138دراسة ألبو سنينة والبياتي )مثل  الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة الدراسات

 :كاآلتي

ن وجهة نرر مخاصة لفرق العمل درجة فاعلية إدارة مديري المدارس الب لدراسة استبانة .3

 المعلمين.

إدارة الصراع التنريمي لدى مديري المدارس الخاصة من وجهة  مستوى  لدراسة استبانة .9

 نرر المعلمين. 

 :الدراسة يأدات صدق

بصيغتهما األولية  تيناالستبان فقرات بعرضقامت الباحثة  ،وللتحقق من صدق األدتين

 هيئة أعضاء من الخبرة وذوي  المختصين من محكمينال من مجموعة على( 3)الملحق رقم 
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(، وقد تم 9( )الملحق رقم 33في الجامعات األردنّية وعددهم ) التربوية العلوم أساتذة من التدريس

 الًلزم إجراء وتم أكثر،ف المحكمين من (80%) بنسبة موافقةاألخذ بالفقرات التي حصلت على 

، وأصبحت االستبانتين بصيغتهما حذفها أو صياغتها دةإعا أو تعديلها اقترح التي الفقرات مع

 (.1النهائية كما في الملحق رقم )

 :الدراسة ياتأد ثبات

، كما هو موضح بالجدول الثبات من نوعين باستخدام قامت الباحثة األداة، ثبات من للتحقق

 ( ادناه وهي كاآلتي:7،8)

 (91) مقدارها عينة اختيار خًلل من وذلك (test-retest) االختبار وإعادة االختبار طريقة .3

 أسبوعان.  مقداره زمني بفاصل الدراسة عينة خارج من المعلمين من

لعينة (Cronbach Alpha) ألفا  كرونباخ معامل باستخدام الداخلي االتساق طريقة .9

  الدراسة. 

  (1جدول )ال
دة الختبار وطريقة بطريقة الختبار وإعا إدارة لفرق العمل الخاصةمعامالت ثبات استبانة 

 التساق الداخلي 

 الُبعد الرقم
 معامل الثبات

 إعادة الختبار –الختبار 

 معامل الثبات

 التساق الداخلي

 1.29 1.48 مهارات اتخاذ القرار 3

 1.44 1.23 االتصالمهارات  9

 1.20 1.46 مهارات التحفيز 1

 1.26 1.44 اتاالجتماعمهارة إدارة  8

  1.42 الدارة فرق العمل الدرجة الكلية
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 إعادةو  ،االختبار بطريقة فاعلية إدارة فرق العمل استبانة ثبات معامًلت( 1) الجدول يرهر

 وكان، االتصالمهارات معامل ثبات كان لُبعد  وأعلى ،(1.23 – 1.48) بين تراوحت حيث االختبار

 الثبات معامل الجدول يرهر وكذلك ،مرتفًعا( 1.42)إلدارة فرق العمل  الكلية للدرجة الثبات معامل

مهارة إدارة (، وأعلى معامل ثبات لُبعد 1.26 – 1.44) بين وتراوحت الداخلي االتساق بطريقة

 ات. االجتماع

 (4جدول )ال

 معامالت ثبات استبانة إدارة الصراع التنظيمي بطريقة الختبار وإعادة الختبار وطريقة التساق الداخلي

 الُبعد الرقم
 ل الثباتمعام

 إعادة الختبار –الختبار 

 معامل الثبات

 التساق الداخلي

 1.41 1.28 التعاون  أسلو  3

 1.18 1.44 اإلجبار أسلو  9

 1.09 1.46 التجنب أسلو  1

 1.72 1.23 التسوية أسلو  8

 1.77 1.21 اإلرضاء أسلو  0

  1.21 الدرجة الكلية إدارة الصراع التنريمي
 

 إعادةو  االختبار إدارة الصراع التنريمي بطريقة استبانة ثبات معامًلت( 8الجدول ) يرهر

 وكان، التعاون  أسلو معامل ثبات كان لُبعد  وأعلى( 1.28 – 1.43) بين تراوحت حيث االختبار

 معامل الجدول يرهر وكذلك ،مرتفًعا( 1.21) الدارة الصراع التنريمي الكلية للدرجة الثبات معامل

 أسلو عد بُ (، وأعلى معامل ثبات ل1.41 – 1.18) بين وتراوحت الداخلي االتساق ةبطريق الثبات

 التعاون. 
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 :الدراسة متغيرات
  كل من المتغيرات اآلتية:على الدراسة  اشتملت

  المتغيرات التابعة: إدارة فرق العمل، إدارة الصراع التنريمي.  .3

 المتغيرات الوسيطة:  .9

 .وأناث ذكور :فئتان ووه الجنس، -

 .و نوعين:علمي، إنسانيوه التخصص -

 المؤهل العلمي وهو فئتان: بكالوريوس فأقل، دراسات عليا.  -

سنوات،  31إلى أقل من  0سنوات، من  0وهي ثًلث فئات: أقل من  الخدمةعدد سنوات  -

  سنوات فأكثر.  31

 :اإلحصائية المعالجة
 اتنحرافواال حسابيةال المتوسطات استخدام مت والثاني، ولاأل لينالسؤا عن لإلجابة .3

 .درجةوال ةوالرتب ةالمعياري

 Pearson) بيرسون  االرتباط معامل استخدام تم الثالث، السؤال عن لإلجابة .9

Correlation Coefficient). 

 مستقلتين لعينتين ،(t- test) اختبار استخدام تم والخامس الرابعين السؤال عن لإلجابة .1

 تحليل اختبار استخدام تم كمالمؤهل العلمي، والتخصص، وا الجنس، متغير عن لإلجابة

فيه يواختبار ش الخدمةعدد سنوات  عن لإلجابة( one way ANOVA) األحادي التباين

 . لمعرفة الفروقات

 .األداتين ثبات إليجاد (test – retest) االختبار وإعادة االختبار طريقة استخدام تم .8
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 الداخلي االتساق معامل إليجاد (Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل استخدام تم .0

  لألداتين.

 ة:وفًقا للمعادلة اآلتيدرجة فاعلية إدارة مديري المدارس الخاصة لفرق العمل تم تحديد  .6

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=

القيمة الدنيا للبديل − القيمة العليا للبديل
عدد المستويات

 

 9.18من ) ةجة المتوسطكون الدر وت، (9.11 - 3من ) ةكون الدرجة منخفضتوبذلك : 

 .(3.68 - 5ن )مد ةكون الدرجة المرتفع، وت(1.67 -

 إدارة الصراع التنريمي لدى مديري المدارس الخاصة. مستوى وتم تطبيق المعادلة ذاتها لتحديد 

 :الدراسة إجراءات
 :اآلتية اإلجراءات وفق الدراسة تنفيذ تم

 االطًلع على األد  النرري والدراسات السابقة.  .3

 .وعينتها الدراسة مجتمع أفراد حديدت .9

 .وثباتهما صدقهما من والتحقق الدراسة أداتي إعداد .1

وزراة  إلى موجه األوسط الشرق  جامعة من الباحثة مهمة تسهيل كتب على الحصول .8

 بية والتعليم.التر 

 أفراد على الدراسة أداتي تطبيق لتسهيل كتا  تسهيل مهمة من الوزارة إلى المديريات .0

 نة.العي

 .العينة على الدراسة أداتي تطبيق .6

   (SPSS).  اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائًيا البيانات تحليل .7

 .ومناقشتها وعرضها وتحليلها النتائج رصد .4

 .نتائج من إليه التوصلتم  ما على بناءً  والمقترحات التوصيات تقديم .2
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 رابعال الفصل

 الدراسة نتائج 

دارة إتناول هذا الفصل عرًضا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف التعرف إلى 

ة من الخاص األساسيةدارة الصراع التنظيمي في المدارس مديري المدارس لفرق العمل وعالقتها بإ

 ، من خًلل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: وجهة نظر المعلمين

الخاصة لفرق العمل من وجهة نظر  األساسيةعلية إدارة مديري المدارس فاما درجة السؤال األول: 

 المعلمين؟ 

ة ات المعيارية ودرجنحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال ،لإلجابة عن هذا السؤال

الخاصة لفرق العمل من وجهة نرر المعلمين بشكل عام  األساسيةفاعلية إدارة مديري المدارس 

 ( ذلك.5داة الدراسة، ويرهر ذلك في الجدول )ولكل بعد من أبعاد أ

 (5) جدولال
ودرجة فاعلية إدارة مديري المدارس لفرق ات المعيارية والرت  نحرافالحسابية وال  المتوسطات 

 مرتبة تنازلياا. العمل من وجهة نظر المعلمين
 درجة الفاعلية الرتبة المعياري  نحرافال  المتوسط الحسابي الُبعد الرقم

 مرتفعة 1 1.77 1.48 االتصالارات مه 9
 متوسطة 2 1.41 1.68 اتاالجتماعمهارة إدارة  8
 متوسطة 1 1.40 1.61 مهارات اتخاذ القرار  3
 متوسطة 8 1.49 1.38 مهارات التحفيز  1

 متوسطة   0.72 1.22 الدرجة الكلية
اصة لفرق العمل من الخ األساسيةي المدارس فاعلية إدارة مدير  ( أن درجة5يرهر الجدول )

(، 1.73معياري )ال نحرافاال( و 1.06ة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )توسطكانت م وجهة نرر المعلمين

المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين المتوسطة و الدرجة  بينوجاءت أبعاد األداة جميعها 

 انحراف( و 1.48توسط حسابي )، بماالتصالمهارات ، وجاء في الرتبة األولى ُبعد (1.48 – 1.38)
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حسابي  ات بمتوسطاالجتماعمهارة إدارة ، وفي الرتبة الثانية جاء ُبعد ة( وبدرجة مرتفع1.77معياري )

جاء ُبعد مهارات اتخاذ  ،وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة الثالثة (1.41معياري ) انحراف( و 1.68)

، وجاء في الرتبة األخيرة توسطةدرجة م( وب1.40معياري ) انحراف( و 1.61بمتوسط حسابي )القرار 

  متوسطة.( وبدرجة 1.49معياري ) انحراف( و 1.38بمتوسط حسابي ) مهارات التحفيزُبعد 

  فكانت النتائج على النحو اآلتي: ،أما بالنسبة لفقرات كل ُبعد

 التصالمهارات ُبعد  .2
س فاعلية إدارة مديري المدار ة ودرجات المعيارية والرتب نحرافتم حسددددا  المتوسددددطات الحسددددابية واال

يوضددح  (6لفقرات هذا الُبعد، والجدول ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصددة لفرق العمل  األسدداسددية

 ذلك. 

 (6جدول )ال
ة فاعلية إدارة مديري المدارس ودرج ات المعيارية والرت نحرافالمتوسطات الحسابية وال  

 مرتبة تنازلياا. التصاللبعد مهارات الخاصة لفرق العمل من وجهة نظر المعلمين  األساسية

الخاصة لفرق العمل  األساسيةس علية إدارة مديري المدار فا درجة( أن 6يًلحظ في الجدول )

( 1.48، إذ بلغ المتوسط الحسابي )ت مرتفعةكان االتصاللبعد مهارات  -من وجهة نرر المعلمين-

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

النحراف 
 درجة الفاعلية الرتبة المعياري 

 مرتفعة 1 0.78 4.05 .مدرسةال أهداف لتحقيق المناسبة االتصال وسيلة يختار 8
 مرتفعة 9 1.72 8.11 .المعلمين مع تصاللًل متعددة وسائل يستخدم 2
يلتزم باالتصدددال الذي يدعم العًلقات اإلنسدددانية بينه وبين  7

 مرتفعة 1 9.41 1.26 المعلمين في المدرسة.

 العمل نجازا تعرقل التي التقليدية االتصال وسائل يتجنب 31
 مرتفعة 8 1.42 1.41 .المدرسة في

 انسدددددددديا  لتسددددددددهيل الواضددددددددحةأسدددددددداليب االتصددددددددال  يتبع 31
 مرتفعة 0 1.76 1.70 .األداء كفاية رفع في للمساعدة المعلومات

 ذالتخا العمل فريق مع السددددددريع االتصددددددال على يحرص 39
 مرتفعة 6 3.11 1.62 .المناسب الوقت في القرار

 ةمتوسط 7 1.71 1.68 .الحديثة االتصالوسائل  يستخدم 33
 مرتفعة   0.77 1.84 الدرجة الكلية
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ذ ، إبين الدرجة المتوسطة والمرتفعةالُبعد جميعها  (، وجاءت فقرات هذا1.77معياري ) انحرافو 

: ( والتي تنص4)الرتبة األولى فقرة وجاء في  (،8.10 -  1.68تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

معياري  انحراف( و 8.10"، بمتوسط حسابي )المدرسة أهداف لتحقيق المناسبة االتصال وسيلة يختار"

 متعددة وسائل يستخدم" :والتي تنص (2) جاءت الفقرة ،، وفي الرتبة الثانيةة( وبدرجة مرتفع1.74)

، وفي ة( وبدرجة مرتفع1.72معياري ) حرافان( و 8.11" بمتوسط حسابي )المعلمين مع تصاللًل

الذي يدعم العًلقات اإلنسانية بينه  االتصاليلتزم ب ":( والتي تنص7)جاءت الفقرة  ،الرتبة الثالثة

، ة( وبدرجة مرتفع9.41معياري ) انحراف( و 1.26" بمتوسط حسابي )وبين المعلمين في المدرسة

( والتي 31)للفقرة  مرتفعة( وبدرجة 1.42معياري ) فانحرا( و 1.41والرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )

ي الرتبة "، وجاءت فالمدرسة في العمل انجاز تعرقل التي التقليدية االتصال وسائل يتجنب تنص "

 وماتالمعل انسيا  لتسهيل الواضحة االتصالأساليب  يتبع" :( والتي تنص31) فقرة خامسة الال

مرتفعة، ( وبدرجة 1.76معياري ) انحراف( و 1.70ط حسابي )" بمتوساألداء كفاية رفع في للمساعدة

( 3.11معياري ) انحراف( و 1.62( بمتوسط حسابي )39) السادسة وقبل األخيرة الفقرة وفي الرتبة

" لمناسبا الوقت في القرار التخاذ العمل فريق مع السريع االتصال على يحرصوالتي تنص على "

( 1.68" بمتوسط حسابي )الحديثة االتصالوسائل  يستخدم"تنص:  ( والتي33) فقرةة للخير والرتبة األ

 (. 1.71معياري ) انحرافو 

 اتالجتماعمهارة إدارة ُبعد  .1

ودرجة فاعلية إدارة مديري ات المعيارية والرتب نحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( 7ذا الُبعد، والجدول )لفقرات ه -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة لفرق العمل  األساسية المدارس

 يوضح ذلك.  
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 (7جدول )ال
ودرجة فاعلية إدارة مديري المدارس المعيارية والرت   اتنحرافالمتوسطات الحسابية وال  

مرتبة  اتالجتماعدارة مهارة إلُبعد  الخاصة لفرق العمل من وجهة نظر المعلمين األساسية
 تنازلياا.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 حرافنال 
درجة  الرتبة المعياري 

 االفاعلية
 ندداءأث في  رائهمآ لطرح المعلمين لجميع الحريددة يعطي 72

 مرتفعة 3 3.39 8.79 .االجتماع
 مرتفعة 9 1.43 8.36  االجتماع محضر على المشاركين توقيع على يؤكد 72

 مرتفعة 1 1.23 1.71 حسب المواعيد المقررة االجتماعيتابع تنفيذ بنود  03

 مرتفعة 8 3.36 1.79 .االجتماع أثناء المعلمين راءآ مع يتفاعل 72
 مرتفعة 0 3.10 1.71 .بدقة االجتماع هدف يحدد 77
 متوسطة 6 3.36 1.69 .االجتماع إلدارة متعددة مهارات يمتلك 72

 لًلسددددددددددددددتعراض وليس المهمة لألمور اتاالجتماع يعقد 72
 متوسطة 7 3.92 1.04 .اإلداري 

 متوسطة 4 3.16 1.01 .االجتماع لقاعة الًلزمة البيئة توفير لىع يحرص 72

 متوسطة 2 3.37 1.81 . االجتماع محضر كتابة على يحرص 72

 االجتمدداع قبددل االجتمدداع أعمددال بجدددول المعلمين يزود 70
 متوسطة 31 3.18 1.97 .كاف   بوقت

 متوسطة  0.80 1.24 الدرجة الكلية
الخاصة لفرق العمل  األساسيةة فاعلية إدارة مديري المدارس درجأن  (7يًلحظ في الجدول )

، إذ بلغ المتوسط الحسابي ةمرتفع تكان اتاالجتماعمهارة إدارة لُبعد  -من وجهة نرر المعلمين-

المتوسطة الدرجة  بين(، وجاءت الفقرات هذا الُبعد جميعها 1.41معياري ) انحراف( و 1.68)

 فقرة(، وجاء في الرتبة األولى 8.79 – 1.97الحسابية بين ) المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطاتو 

ط حسابي "، بمتوساالجتماع أثناء في  رائهمآ لطرح المعلمين لجميع الحرية يعطي":( والتي تنص97)

(، 92جاءت الفقرات رقم ) ،، وفي الرتبة الثانيةة( وبدرجة مرتفع3.39معياري ) انحراف( و 8.79)

 ىعل المشاركين توقيع على يؤكد": ( والتي تنص1.43معياري ) رافانح( و 8.36بمتوسط حسابي )

يتابع تنفيذ ": ( والتي تنص11) فقرةجاءت ال ،، وفي الرتبة الثالثةة" وبدرجة مرتفعاالجتماع محضر

، والرتبة (1.23معياري ) انحراف( و 1.71بمتوسط حسابي )" حسب المواعيد المقررة االجتماعبنود 
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( 1.79"، بمتوسط حسابي )االجتماع أثناء المعلمين راءآ مع يتفاعل"والتي تنص:  (94) فقرةللالرابعة 

 هدف يحدد" ( والتي تنص:99) فقرةسة للة، والرتبة الخاموبدرجة مرتفع (3.36معياري ) انحرافو 

ة ( وبدرجة مرتفعة، والرتبة السادس3.10معياري ) انحراف( و 1.71" بمتوسط حسابي )بدقة االجتماع

 انحراف( و 1.69" بمتوسط حسابي )االجتماع إلدارة متعددة مهارات يمتلك"( والتي تنص: 96) فقرةلل

 انحراف( و 1.04( بمتوسط حسابي )93) فقرة( وبدرجة مرتفعة، والرتبة السابعة لل3.36معياري )

 اضلًلستعر  وليس المهمة لألمور اتاالجتماع يعقد"( وبدرجة متوسطة والتي تنص:3.92ري )معيا

 لقاعة الًلزمة البيئة توفير على يحرص"( والتي تنص: 90) فقرةة لل"، وفي الرتبة الثامني اإلدار 

( ودرجة متوسطة والرتبة التاسعة وقبل 3.16معياري ) انحراف( و 1.01" بمتوسط حسابي )االجتماع

 على يحرص" ( والتي تنص:3.37معياري ) انحراف( و 1.81( بمتوسط حسابي )98) فقرةاألخيرة لل

 يزود " ( والتي تنص:91لعاشرة للفقرة )" وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة ااالجتماع محضر ةكتاب

 انحراف( و 1.97" بمتوسط حسابي )كاف   بوقت االجتماع قبل االجتماع أعمال بجدول المعلمين

 ( وبدرجة متوسطة. 3.18معياري )

 مهارات اتخاذ القرار ُبعد  .1
ارس ودرجة فاعلية إدارة مديري المدت المعيارية والرتب انحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

يوضح  (4لفقرات هذا الُبعد، والجدول ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة لفرق العمل  األساسية

 ذلك.  
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 ( 8جدول )ال
 اسيةاألسودرجة فاعلية إدارة مديري المدارس ات المعيارية والرت  نحرافالمتوسطات الحسابية وال 

 مرتبة تنازلياا. مهارات اتخاذ القرارُبعد ل لفرق العمل من وجهة نظر المعلمينالخاصة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
درجة  الرتبة المعياري 

 الفاعلية
يشددددددددددددددرك فريق العمل في صددددددددددددددنع القرار بناء على  2

 مرتفعة 3 1.44 1.29 األهداف المرغو  تحقيقها.

 في تحليددل البدددائدددليسددددددددددددددتفيددد من خبرات المعلمين  7
 مرتفعة 9 3.13 1.78 للوصول إلى الحلول المناسبة.

 مرتفعة 1 1.43 1.73 يعزز المعلمين على اتخاذ القرار. 2
يمتلك المهارات الًلزمة في حل المشددددددددددددددكًلت التي  2

 متوسطة 8 3.36 1.61 تواجه العمل.

يطرح للفريق بدائل متعددة الختيار أفضدددددددددددددلها لحل  0
 متوسطة 0 3.12 1.01 المشكلة.

يضددددع آلية واضددددحة لضددددبط مشدددداركة المعلمين في  2
 متوسطة 6 3.31 1.38 صنع القرارات.

 متوسطة  0.82 1.20 الدرجة الكلية
الخاصة لفرق العمل  األساسيةدرجة فاعلية إدارة مديري المدارس ( أن 4يًلحظ في الجدول )

، إذ بلغ المتوسط الحسابي توسطةم تانكمهارات اتخاذ القرار ُبعد ل -من وجهة نرر المعلمين-

، ةتفعالمر المتوسطة و الدرجة  بينهذا الُبعد جميعها فقرات (، وجاءت 1.40معياري ) انحراف( و 1.61)

 والتي (3) فقرةال ،(، وجاء في الرتبة األولى1.29 -1.38إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

ط حسابي "، بمتوسلى األهداف المرغو  تحقيقهايشرك فريق العمل في صنع القرار بناء ع ": تنص

وبمتوسط  (9) فقرةال جاءت ،نية، وفي الرتبة الثاةبدرجة مرتفع (1.44معياري ) انحراف( و 1.29)

يستفيد من خبرات المعلمين في تحليل ": تنص والتي(، 3.13) المعياري  انحرافو ( 1.78حسابي )

يعزز ": ( والتي تنص6) فقرةجاءت ال ،ةثالثرتبة ال"، وفي الالبدائل للوصول إلى الحلول المناسبة

 متوسطة،( وبدرجة 1.43معياري ) انحراف( و 1.73" بمتوسط حسابي )المعلمين على اتخاذ القرار

( والتي 0) فقرةلل توسطة( وبدرجة م3.36معياري ) انحراف( و 1.61بمتوسط حسابي ) رابعةوالرتبة ال

سادسة ال"، وجاءت في الرتبة مشكًلت التي تواجه العمليمتلك المهارات الًلزمة في حل التنص "
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 "" يضع آلية واضحة لضبط مشاركة المعلمين في صنع القرارات( والتي تنص 8) فقرةالاألخيرة و 

 . توسطة( وبدرجة م3.31معياري ) انحراف( و 1.38متوسط حسابي )

 مهارات التحفيزُبعد  .4
 ودرجة فاعلية إدارة مديري ارية والرتب ات المعينحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( 2لفقرات هذا الُبعد، والجدول ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة لفرق العمل  األساسيةالمدارس 

 يوضح ذلك.  

 (2جدول )ال
ودرجة فاعلية إدارة مديري المدارس ات المعيارية والرت  نحرافالمتوسطات الحسابية وال  

 مرتبة تنازلياا. مهارات التحفيزلُبعد  ل من وجهة نظر المعلمينالخاصة لفرق العم األساسية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري 

درجة  الرتبة
 الفاعلية

 متوسطة 3 3.30 1.19 .اءةحسب الكف الحوافز منح في المعلمين بين يعدل 22
 متوسطة 9 3.34 1.92 .المطلو  العمل من نتهاءاال فور المعلمين عززي 22
 أداء كفددددددايددددددة لرفع ومعنويددددددة مدددددداديددددددة حوافز يمنح 22

 متوسطة 1 3.32 1.36 .المعلمين

 ينب بالتحفيز التنافس من جو تهيئة على يحرص 22
 متوسطة 8 3.11 1.39 .المعلمين

ا الجزاء يكون  أن على قددددرةمال يمتلدددك 73  عم متكدددافئدددً
 طةمتوس 0 3.94 1.12 .المعلمين من الصادر الخطأ السلوك

 متوسطة 6 3.14 1.17 .والخصم كالعقا  السلبية الحوافز يتجنب 22
 متوسطة 7 3.12 9.20 .األداء مع يتناسب الذي الحافز يقدم 22

 متوسطة  0.81 1.24 الدرجة الكلية
الخاصة لفرق العمل  األساسيةدرجة فاعلية إدارة مديري المدارس ن ا( 2يًلحظ في الجدول )

( 1.38، إذ بلغ المتوسط الحسابي )ت متوسطةكان مهارات التحفيزلُبعد  -مينمن وجهة نرر المعل-

توسطة، فكانت الرتبة الدرجة الم فيفقرات هذا الُبعد جميعها (، وجاءت 1.49معياري ) انحرافو 

ابي حسب الكفاءة" بمتوسط حس الحوافز منح في المعلمين بين يعدل"  ( والتي تنص34األولى للفقرة )

 المعلمين عززي"( والتي تنص 30) فقرةال ،ثانية، وجاء في الرتبة ال(3.30معياري ) رافانح( و 1.19)
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( وبدرجة 3.34معياري ) انحراف( و 1.92"، بمتوسط حسابي )المطلو  العمل من نتهاءاال فور

 ايةكف لرفع ومعنوية مادية حوافز يمنح "تنص  ( والتي38) فقرةجاءت ال ،لثة، وفي الرتبة الثاتوسطةم

، وفي الرتبة توسطةوبدرجة م (3.32معياري ) انحراف( و 1.36" بمتوسط حسابي )المعلمين أداء

" المعلمين بين بالتحفيز التنافس من جو تهيئة على يحرص " والتي تنص (32) فقرةجاءت ال الرابعة

( 91) فقرةة للتوسطة والرتبة الخامس( وبدرجة م3.11معياري ) انحراف( و 1.39بمتوسط حسابي )

" معلمينال من الصادر الخطأ السلوك مع متكافًئا الجزاء يكون  أن على قدرةمال يمتلك "والتي تنص

 خيرةمتوسطة، والرتبة السادسة وقبل األ( وبدرجة 3.94معياري ) انحراف( و 1.12بمتوسط حسابي )

 يةلسلبا الحوافز يتجنب "( والتي تنص 3.14معياري ) انحراف( و 1.17( بمتوسط حسابي )37) فقرةلل

 يقدم ( والتي تنص "36) فقرة" وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة السابعة واألخيرة للوالخصم كالعقا 

 ( وبدرجة متوسطة. 3.12معياري ) انحراف( و 9.20" بمتوسط حسابي )األداء مع يتناسب الذي الحافز

الخاصة من  األساسيةمستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس ما السؤال الثاني: 

 وجهة نظر المعلمين؟ 

ات المعيارية والرتب نحرافلإلجابة عن هذا السؤال تم حسا  المتوسطات الحسابية واال

 -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةومستوى إدارة الصراع التنريمي لدى مديري المدارس 

 ك.  ( ذل31بشكل عام ولكل ُبعد من أبعاد أداة الدراسة، ويرهر الجدول )
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 (20جدول )ال
ات المعيارية والرت  ومستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس نحرافالمتوسطات الحسابية وال  

 الخاصة من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. األساسية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرتفع  3 1.41 1.79 التعاون  أسلو  3
 متوسط 9 1.70 1.86 التسوية أسلو  8
 متوسط 1 3.32 9.23 اإلرضاء أسلو  0
 متوسط 8 1.72 9.42 التجنب أسلو  1
 متوسط 0 1.62 9.60 اإلجبار أسلو  9

 متوسط  0.21 1.21 الدرجة الكلية
 

 يةاألساسمستوى إدارة الصراع التنريمي لدى مديري المدارس ( أن 31يرهر الجدول )

معياري  انحراف( و 1.31، إذ بلغ المتوسط الحسابي )اتوسطً كان م الخاصة من وجهة نرر المعلمين

، إذ تراوحت المتوسطات المستوى المتوسط والمرتفع بين(، وجاءت أبعاد األداة جميعها 1.01)

( 1.79، بمتوسط حسابي )التعاون  أسلو (، وجاء في الرتبة األولى ُبعد 1.79 –9.60الحسابية بين )

وسط التسوية بمت أسلو ُبعد ، وفي الرتبة الثانية جاء وبمستوى مرتفع( 1.44معياري ) انحرافو 

 و أسلجاء ُبعد  ،وبمستوى متوسط، وفي الرتبة الثالثة (1.70معياري ) انحراف( و 1.86حسابي )

ة ، والرتبة الرابعوبمستوى متوسط( 3.32معياري ) انحرافو  (9.23بمتوسط حسابي ) اإلرضاء

، وجاء التجنب أسلو لُبعد  وبمستوى متوسط( 1.72معياري ) انحراف( و 9.42بمتوسط حسابي )

وبمستوى ( 1.62معياري ) انحراف( و 9.60بمتوسط حسابي ) اإلجبار أسلو عد بُ في الرتبة األخيرة 

 متوسط. 
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 التعاون  أسلوبُبعد  .2
يمي مستوى إدارة الصراع التنرات المعيارية والرتب و نحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( 33لفقرات هذا الُبعد، والجدول ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةلدى مديري المدارس 

 يوضح ذلك.  

 ( 22جدول )ال
ات المعيارية والرت  ومستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري نحرافالمتوسطات الحسابية وال 

 التعاون مرتبة تنازلياا. أسلوبوجهة نظر المعلمين لُبعد الخاصة من  األساسيةالمدارس 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرتفع 3 3.36 1.48 .الفريق بروح العمل فكرة يشجع 2

 مرتفع 9 3.10 1.49 .المعلمين نرر وجهات بين التقريب يحاول 2
 مقبولددة قرارات إلى للوصددددددددددددددول معلميدده مع يتعدداون  0

 مرتفع 9 1.24 1.49 .للجميع

جميع  ترضدددددددددددددي متكاملة حلول إيجاد إلى يسدددددددددددددعى 2
 مرتفع 8 1.24 1.77 .المتنازعة األطراف

 مرتفع 0 1.23 1.79 .المدرسة في المعلمين نرر وجهات يتفهم 7

 متوسط 6 3.36 1.67 .ميعالج تعاون  إنجازها يتطلب مشتركة أهداًفا يضع 2
 متوسط 7 1.20 1.81 .نالمعلمي معبالتعاون  المشكلة لحل بدائل عدة يقدم 2

 مرتفع  0.80 1.71 الدرجة الكلية
 يةاألساسمستوى إدارة الصراع التنريمي لدى مديري المدارس ( أن 33يًلحظ في الجدول )

 ، إذ بلغ المتوسط الحسابياكان مرتفعً  التعاون  أسلو  لُبعد الخاصة من وجهة نرر المعلمين

المستوى المتوسط  بين(، وجاءت فقرات هذا الُبعد جميعها 1.41معياري ) انحراف( و 1.79)

 فقرة ،وجاء في الرتبة األولى (1.48 – 1.81، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )والمرتفع

معياري  انحراف( و 1.48"، بمتوسط حسابي )الفريق بروح العمل فكرة يشجع": تنص( والتي 8)

 يحاول ": ي تنصلواتوال (1، )(3رقم ) ات، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقر وى مرتفعوبمست( 3.36)

" لجميعل مقبولة قرارات إلى للوصول معلميه مع يتعاون  المعلمين"، " نرر وجهات بين التقريب

، وفي الرتبة مرتفع مستوى وب( 1.24، )(3.10) ينمعياري ينانحراف( و 1.49بمتوسط حسابي )
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 األطرافجميع  ترضي متكاملة حلول إيجاد إلى يسعى": التي تنص( و 0) فقرةلجاءت ارابعة ال

لخامسة ، والرتبة اوبمستوى مرتفع( 1.24معياري ) انحراف( و 1.77" بمتوسط حسابي )المتنازعة

 يتفهم( والتي تنص "9) فقرةلل وبمستوى مرتفع( 1.23معياري ) انحراف( و 1.79بمتوسط حسابي )

 انحراف( و 1.67( بمتوسط حسابي )6) فقرة"، والرتبة السادسة للالمدرسة يف المعلمين نرر وجهات

 عاون ت إنجازها يتطلب مشتركة أهداًفا يضع" ( وبمستوى متوسط والتي تنص:3.36معياري )

 عمبالتعاون  المشكلة لحل بدائل عدة يقدم ( التي تنص على "7) فقرة"، والرتبة األخيرة للالجميع

 ( وبمستوى متوسط.  1.41معياري ) انحراف( و 1.79بي )" بمتوسط حساالمعلمين

 التسوية أسلوبُبعد  .1
ات المعيارية والرتب ومستوى إدارة الصراع نحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

عد، لفقرات هذا البُ  -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةالتنريمي لدى مديري المدارس 

 ( يوضح ذلك.  39والجدول )

 ( 21جدول )ال
ات المعيارية والرت  ومستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري نحرافالمتوسطات الحسابية وال 

 التسوية مرتبة تنازلياا. أسلوبالخاصة من وجهة نظر المعلمين لُبعد  األساسيةالمدارس 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

 مرتفع 3 1.23 1.79 .حل إلى للتوصل علميهم مع يتفاوض 72
 متوسط 9 1.46 1.84 .ختًلفاال نقاط حول النرر وجهات لتقريب يسعى 77
 متوسط 1 1.42 1.87 .الخًلفات لحسم مشتركة أرضية يقترح 70
 متوسط 8 3.79 1.12 .نازعينالمت بين المشتركة والمصالح الشبه أوجه يبرز 72
 متوسط 0 1.47 1.98 .ختًلفاال نقاط يفاوض في بعض 72

 متوسط  0.72 1.42 الدرجة الكلية
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 األساسيةمستوى إدارة الصراع التنريمي لدى مديري المدارس ( أن 39يًلحظ في الجدول )

، إذ بلغ المتوسط الحسابي امتوسطً  كان التسوية أسلو  لُبعدالخاصة من وجهة نرر المعلمين 

، عالمستوى المتوسط والمرتف بين ءت فقرات هذا الُبعد جميعها(، وجا1.70معياري ) انحراف( و 1.86)

 ( والتي93) فقرةال ،وجاء في الرتبة األولى (1.79 – 1.98إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

 يينمعيار  يينانحراف( و 1.79"، بمتوسط حسابي )حل إلى للتوصل معلميه مع يتفاوض " ص:تن

 لتقريب يسعى": ( والتي تنص99) فقرةجاءت ال ،الثانيةة ، وفي الرتبوبمستوى متوسط (1.23)

وبمستوى ( 1.46معياري ) انحراف( و 1.84" بمتوسط حسابي )ختًلفاال نقاط حول النرر وجهات

" الخًلفات لحسم مشتركة أرضية يقترح": ( والتي تنص91) فقرةجاءت الثالثة وفي الرتبة ال متوسط،

بمتوسط خامسة ، والرتبة الوبمستوى متوسط( 1.42) معياري  انحراف( و 1.87بمتوسط حسابي )

يفاوض في  ( والتي تنص "98) فقرةلل بمستوى متوسط( 1.47معياري ) انحراف( و 1.98حسابي )

 ".  ختًلفاال نقاط بعض

 اإلرضاء  أسلوبُبعد  .1
ي ات المعيارية والرتب ومستوى إدارة الصراع التنريمنحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( 31لفقرات هذا الُبعد، والجدول ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةى مديري المدارس لد

 يوضح ذلك.  
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 (21جدول )ال

ات المعيارية والرت  ومستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس نحرافالمتوسطات الحسابية وال 
 اإلرضاء مرتبة تنازلياا. أسلوبلُبعد  الخاصة من وجهة نظر المعلمين األساسية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

 متوسط 3 3.19 1.37 يستوعب رغبات المعلمين ويتقبلها. 72
 متوسط 9 3.89 1.11 يستجيب القتراحات المعلمين. 72

 متوسط 1 3.11 9.47 يحاول إشباع رغبات المعلمين. 72

 متوسط 8 3.90 9.07 عادة للمعلمين.  يقدم التنازل 72

 متوسط  2.29 1.92 الدرجة الكلية
 األساسيةمسدتوى إدارة الصدراع التنريمي لدى مديري المدارس ( أن 31يًلحظ في الجدول )

 ، إذ بلغ المتوسط الحسابيامتوسطً  كان اإلرضداء أسدلو لُبعد  -المعلمينمن وجهة نرر -الخاصدة 

، المسددددددددددددددتوى المتوسددددددددددددددط(، وجداءت فقرات هدذا الُبعد جميعها في 3.32معيداري ) انحراف( و 9.23)

( والتي 96) فقرة ،وجاء في الرتبة األولى (1.37 – 9.07تراوحت المتوسددددددطات الحسدددددددابية بين )و 

( 3.19معياري ) انحراف( و 1.37"، بمتوسدددددط حسدددددابي )يسدددددتوعب رغبات المعلمين ويتقبلها" :تنص

"يستجيب القتراحات المعلمين"، ( والتي تنص: 94) فقرةالجاءت ، وفي الرتبة الثانية وبمستوى مرتفع

جاءت  ثالثة، وفي الرتبة ال( وبمسددددتوى متوسددددط3.89معياري ) انحرافو ( 1.11)بمتوسددددط حسددددابي 

 انحراف( و 9.47" يحاول إشدددددددباع رغبات المعلمين"، بمتوسدددددددط حسدددددددابي ) ( والتي تنص:97) فقرةال

 انحراف( و 9.07بمتوسدددددط حسدددددابي )الرابعة واألخيرة بة ، والرت( وبمسدددددتوى المتوسدددددط3.11معياري )

 يقدم التنازل عادة للمعلمين". والتي تنص " (92) فقرةلل وبمستوى متوسط( 3.90معياري )

 التجن  أسلوبُبعد  .4
ي ات المعيارية والرتب ومستوى إدارة الصراع التنريمنحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( 38لفقرات هذا الُبعد، والجدول ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  يةاألساسلدى مديري المدارس 

 يوضح ذلك.  
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 ( 24جدول )ال
ات المعيارية والرت  ومستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري نحرافالمتوسطات الحسابية وال 

 التجن  مرتبة تنازلياا. أسلوبلُبعد  الخاصة من وجهة نظر المعلمين األساسيةالمدارس 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوسط 3 3.96 1.12 .رسةالمد في معلمينال بين تطرأ التي الخًلفات يتجنب 22
 متوسط 9 3.30 1.19 .المعلمين بين الموجودة الخًلفات يهمل 22

 األطراف من طرف أي مدع عدًلقدددددددات تدكدويدن يدتدفدددددددادى 22
 متوسط 1 3.18 9.26 .المتصارعة

 متوسط 1 3.38 9.26 يتجنب تكليف من يرفض التغير بأية مهام. 73

 متوسط 0 3.16 9.67 .آخر وقت إلى الصراع حل يؤجل 22

 متوسط 6 1.22 9.63 .معلميه مع المفتوحة المناقشات يتجنب 22

 متوسط  0.79 1.89 الدرجة الكلية
 األساسيةالتنريمي لدى مديري المدارس مستوى إدارة الصراع ( أن 38يًلحظ في الجدول )

، إذ بلغ المتوسط الحسابي االتجنب كان متوسطً  أسلو  لُبعد وجهة نرر المعلمينالخاصة من 

إذ المستوى المتوسط، (، وجاءت فقرات هذا الُبعد جميعها في 1.72معياري ) انحراف( و 9.42)

 ص:( والتي تن30) فقرةرتبة األولى وجاء في ال( 1.12 – 9.63ن )تراوحت المتوسطات الحسابية بي

معياري  انحراف( و 1.12"، بمتوسط حسابي )المدرسة في معلمينال بين تطرأ التي الخًلفات يتجنب "

 الخًلفات يهمل" ( والتي تنص: 32) فقرةال، وفي الرتبة الثانية جاءت وبمستوى متوسط( 3.96)

، وبمستوى متوسط (3.30) المعياري  فانحراو ( 1.19)"، بمتوسط حسابي المعلمين بين الموجودة

 أي مع عًلقات تكوين يتفادى "( واللواتي تنص: 91(، )36رقم )ات جاءت الفقر  الثالثةوفي الرتبة 

ي م" بمتوسط حساب"، " يتجنب تكليف من يرفض التغير بأية مهاالمتصارعة األطراف من طرف

 بمتوسط حسابيالخامسة ، والرتبة سط( وبمستوى متو 3.38(، )3.18ن المعياريين )يانحراف( و 9.26)

 الصراع حل يؤجل ( والتي تنص "34) فقرةلل وبمستوى متوسط( 3.16معياري ) انحراف( و 9.67)
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شراف ( والتي تنص " يناقش أهمية اإل38) فقرةخيرة "، وجاءت الرتبة السادسة واألآخر وقت إلى

 ( وبمستوى متوسط.1.22) معياري  انحراف( و 9.63التربوي مع المعلمين" بمتوسط حسابي )

 اإلجبار أسلوبُبعد  .2
ي ات المعيارية والرتب ومستوى إدارة الصراع التنريمنحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( 30لفقرات هذا الُبعد، والجدول ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةلدى مديري المدارس 

 يوضح ذلك.  

 
 ( 22جدول )ال

ات المعيارية والرت  ومستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري نحرافابية وال المتوسطات الحس
 اإلجبار مرتبة تنازلياا. أسلوبالخاصة من وجهة نظر المعلمين لُبعد  األساسيةالمدارس 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

 عن النرر بغض المدرسددددددددددة أهداف يحقق أن يحاول 2
 متوسط 3 1.79 1.19 المعلمين أهداف

 متوسط 9 3.19 9.29 نرره وجهة تبني اآلخرين من يطلب 2

 عهم يختلف من على بشدددددة التشددددريعات اإلدارية يطبق 27
 متوسط 1 1.20 9.72 .الرأي في

 متوسط 8 1.26 9.78 .ازالتتن لتقديم اآلخرين على للضغط برأيه يتمسك 22

 عن النرر بغض موضددددددددوعات المعلمين على يفرض 23
 متوسط 0 1.23 9.62 .رأيهم

 متوسط 6 1.24 9.12 نرره وجهة لتمرير  الحزم يستخدم 20
 منخفض 7 1.21 9.10 .بالعقا  المتصارعة األطراف يهدد 22

 متوسط  0.29 1.22 الدرجة الكلية
 األساسية مستوى إدارة الصراع التنريمي لدى مديري المدارس( أن 30يًلحظ في الجدول )

 ، إذ بلغ المتوسط الحسابيااإلجبار كان متوسطً  أسلو  لُبعد -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة 

المستوى المتوسط ما عدا ، وجاءت فقرات هذا الُبعد جميعها في (1.62معياري ) انحراف( و 9.60)

 9.10ة بين )، إذ تراوحت المتوسطات الحسابي( فجاءت بمستوى منخفض38) فقرةالرتبة األخيرة لل

 بغض المدرسة أهداف يحقق أن يحاول": ( والتي تنص2) فقرةوجاء في الرتبة األولى  (1.19 –
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، وبمستوى متوسط( 1.79معياري ) انحراف( و 1.19"، بمتوسط حسابي )المعلمين أهداف عن النرر

بمتوسط  "ررهن وجهة تبني اآلخرين من يطلب ( والتي تنص على "4) فقرةالوفي الرتبة الثانية جاءت 

 رةفقجاءت ال ،الثالثة، وفي الرتبة ( وبمستوى متوسط1.02المعياري ) انحراف( و 2.92حسابي )

وسط حسابي " بمتالرأي في معه يختلف من على بشدة التشريعات اإلدارية يطبق"( والتي تنص: 39)

( 9.78) بمتوسط حسابيالرابعة ، والرتبة ( وبمستوى متوسط1.20المعياري ) انحراف( و 9.72)

 على للضغط برأيه يتمسك ( والتي تنص "33) فقرةلل بمستوى متوسط( و 1.26معياري ) انحرافو 

 انحراف( و 9.62( وبمتوسط حسابي )31) فقرة"، وفي المرتبة الخامسة للازالتتن لتقديم اآلخرين

 ضبغ موضوعات المعلمين على يفرضعلى " :( وبمستوى متوسط والتي تنص1.23معياري )

  الحزم يستخدم "( والتي تنص: 31) فقرةة لل". وفي المرتبة السادسة وقبل األخير رأيهم عن النرر

( وبمستوى متوسط، والرتبة 1.24معياري ) انحراف( و 9.12" بمتوسط حسابي )نرره وجهة لتمرير

( وبمستوى منخفض والتي 1.21معياري ) انحراف( و 9.10( بمتوسط حسابي )38) فقرةاألخيرة لل

 ". بالعقا  المتصارعة األطراف هددي " تنص:

بين  (α=0.05)الدللة  عالقة إرتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى  هناكالسؤال الثالث: هل 

الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الخاصة من مستوى إدارة إدارة فرق العمل و درجة فاعلية 

 وجهة نظر المعلمين؟

امًلت االرتباط بين درجة فاعلية إدارة فرق العمل لإلجابة عن هذا السؤال تم حسا  مع

من وجهة -الخاصة الحكومية الثانوية  األساسيةومستوى إدارة الصراع التنريمي لدى مديري المدارس 

، ويرهر (Pearson Correlation Coefficient) رتباط بيرسون باستخدام معامل ا -نرر المعلمين

 ( ذلك.36في الجدول )
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 ( 22جدول )ال
معامالت الرتباط بين درجة فاعلية إدارة فرق العمل ومستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري 

 الخاصة من وجهة نظر المعلمين باستخدام معامل إرتباط بيرسون  األساسيةالمدارس 

 أسلوب الُبعد
 التعاون 

 أسلوب
 اإلجبار

 أسلوب
 التجن 

 أسلوب
 التسوية

 أسلوب
 اإلرضاء 

إدارة الصراع 
ظيمي التن

 الكلية
مهارات اتخاذ 

 القرار
 1.03 1.67 1.10 1.31 1.91 1.00 معامل الرتباط
 1.11 1.11 1.11 1.17 1.11 1.11 درجة الدللة

مهارات 
 التصال

 1.84 1.02 1.81 1.91 1.91 1.60 معامل الرتباط
 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 درجة الدللة

مهارات 
 التحفيز

 1.71 1.42 1.00 1.12 1.13 1.60 باطمعامل الرت
 1.11 1.11 1.11 1.12 1.21 1.11 درجة الدللة

مهارة إدارة 
 اتالجتماع

 1.02 1.43 1.61 1.17 1.91 1.60 معامل الرتباط
 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 درجة الدللة

إدارة فرق 
 العمل الكلية 

 0.22 0.84 0.24 0.11 0.28 0.72 معامل الرتباط
 0.00 0.00 0.00 0000 0000 0000 درجة الدللة

( وجود عًلقة إيجابية بين درجة فاعلية إدارة فرق العمل ومسددددددتوى 36يتبين في الجدول )

ذ إ ،-من وجهة نرر المعلمين-الخاصددددة  األسددداسددديةإدارة الصدددراع التنريمي لدى مديري المدارس 

(، وكذلك وجود عًلقة إيجابية بين معرم أبعاد 1.11( وبدرجة داللة )1.66بلغ معامل االرتباط )

ية لبتشير لوجود عًلقة ستوى إدارة الصراع التنريمي، كما درجة فاعلية إدارة فرق العمل وأبعاد مس

 سدددددددلو أالتجنب وكذلك في بعد مهارات التحفيز وبعد  أسدددددددلو عد بُ بين ُبعد مهارات اتخاذ القرار و 

 االجبار والتجنب. 
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بين متوسطات  (α=0.05)الدللة  هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ع: السؤال الراب

 ،الجنس اتإدارة فرق العمل يعزى إلى متغير  فاعليةاستجابة أفراد عينة الدراسة في درجة 

 ؟الخدمة والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 الجنس .2
دى ل إدارة فرق العمل فاعليةدرجة ات المعيارية لنحرافتوسطات الحسابية واالتم حسا  الم

( تبًعا t-testوتم تطبيق اختبار ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةمديري المدارس 

 (. 37لمتغير الجنس، كما يرهر ذلك بالجدول )

 ( 27جدول )ال
( t-test، واختبار )إدارة فرق العمل فاعليةة درجات المعيارية لنحرافالمتوسطات الحسابية وال 

 تبعاا لمتغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس الُبعد
 الحسابي

 نحرافال 
 درجة الدللة tقيمة  المعياري 

 مهارات اتخاذ القرار 
 0.03 2.24- 1.44 1.93 93 ذكر
   1.48 1.61 190 أنثى

 التصالمهارات 
 0.46 0.76 3.40 8.38 93 ذكر
   1.68 1.41 190 ىأنث

 مهارات التحفيز
 0.16 1.45 3.14 1.87 93 ذكر
   1.72 1.39 190 أنثى

مهارة إدارة 
 اتالجتماع

 0.69 0.41 1.22 1.06 93 ذكر
   0.79 3.65 190 أنثى

إدارة فرق العمل 
 الكلية 

 0.87 0.16 1.00 3.59 93 ذكر
   0.68 3.56 190 أنثى

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  إلى( 37في الجدول ) تشير النتائج التي ترهر

لدى مديري إدارة فرق العمل  فاعليةدرجة لمتوسطات االستجابة  بين  (α=3.32)الداللة درجة
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( tالجنس، استناًدا إلى قيمة ) لمتغير تعزى  -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةالمدارس 

جود داللة عدم و وكذلك ، (1.47( وبدرجة داللة )1.36)إذ بلغت  ملإدارة فرق العالمحسوبة لمتغير 

 اذ القرار ولصالح فئة األناث.ما عدا ُبعد مهارات اتخ إحصائية في جميع األبعاد

 التخصص  .1

دى لإدارة فرق العمل  فاعليةدرجة ات المعيارية لنحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( تبًعا t-testوتم تطبيق اختبار ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةمديري المدارس 

 (. 34لمتغير التخصص، كما يرهر ذلك بالجدول )

 ( 28جدول )ال
( t-test، واختبار )إدارة فرق العمل فاعليةدرجة ات المعيارية لنحرافالمتوسطات الحسابية وال 

 تبعاا لمتغير التخصص

 العدد التخصص  الُبعد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافل ا
 درجة الدللة tقيمة  المعياري 

 مهارات اتخاذ القرار 
 0.00 11.14- 1.66 1.38 363 علمي
   1.72 8.13 340 أدبي

 التصالمهارات 
 0.00 7.81- 1.49 1.01 363 علمي
   1.02 8.39 340 أدبي

 مهارات التحفيز
 0.00 8.01- 1.69 9.41 363 علمي
   1.46 1.88 340 أدبي

ة إدارة مهار 
 اتالجتماع

 0.00 9.39- 1.63 1.96 363 علمي
   0.81 3.97 340 أدبي

إدارة فرق العمل 
 الكلية 

 0.00 10.74- 0.56 3.18 363 علمي
   0.65 3.89 340 أدبي

 فروق ذات داللة إحصائية عند درجة وجود إلى( 34تشير النتائج التي ترهر في الجدول )

لدى مديري المدارس إدارة فرق العمل  فاعليةدرجة لطات االستجابة متوس بين  (α=3.32)الداللة

( t، استناًدا إلى قيمة )تخصصال لمتغير تعزى  -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسية
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وجود داللة و ، (1.11وبدرجة داللة ) (10.74-إذ بلغت ) ،فاعلية إدارة فرق العملالمحسوبة لمتغير 

 ولصالح فئة تخصص األدبي. إحصائية في جميع األبعاد

 المؤهل العلمي .1

دى لإدارة فرق العمل  فاعليةدرجة ات المعيارية لنحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( تبًعا t-testوتم تطبيق اختبار ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةمديري المدارس 

 (. 32لمتغير المؤهل العلمي، كما يرهر ذلك بالجدول )

 ( 29جدول )لا
( t-testات المعيارية لدرجة فاعلية إدارة فرق العمل، واختبار )نحرافالمتوسطات الحسابية وال 

 تبعاا لمتغير المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي الُبعد
 الحسابي

 نحرافال 
 درجة الدللة tقيمة  المعياري 

 مهارات اتخاذ القرار 
 1.11 0.13 1.48 1.41 918 بكالوريوس وأقل 
   1.77 1.91 389 دراسات عليا 

 التصالمهارات 
 1.39 3.00 1.40 1.21 918 بكالوريوس وأقل 
   1.63 1.77 389 دراسات عليا 

 مهارات التحفيز
 1.11 0.94 1.74 1.11 918 بكالوريوس وأقل 
   1.41 9.47 389 دراسات عليا 

 اتالجتماعمهارة إدارة 
 1.11 8.72 1.77 1.43 918  لبكالوريوس وأق
   1.72 1.81 389 دراسات عليا 

إدارة فرق العمل 
 الكلية

 0.00 4.90 0.28 1.72 918 بكالوريوس وأقل 
   0.70 1.14 389 دراسات عليا 

 فروق ذات داللة إحصائية عند درجة وجود إلى( 32تشير النتائج التي ترهر في الجدول )

لدى مديري المدارس إدارة فرق العمل  فاعليةدرجة لوسطات االستجابة مت بين  (α=3.32)الداللة

( t، استناًدا إلى قيمة )مؤهل العلميال لمتغير تعزى  الخاصة من وجهة نرر المعلمين األساسية
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لصالح فئة (1.11وبدرجة داللة ) (8.21إذ بلغت ) إدارة فرق العمل الكليةالمحسوبة لمتغير 

 .  االتصالعد مهارات بكالوريوس وأقل ما عدا بُ 

 الخدمةسنوات  .4

دى لإدارة فرق العمل  فاعليةدرجة ات المعيارية لنحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

، كما الخدمةعدد سنوات  لمتغير تبًعا -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةمديري المدارس 

 (. 91يرهر ذلك بالجدول )

 (10جدول )ال
 الخدمةات المعيارية لدرجة إدارة فرق العمل، تبعاا لمتغير سنوات نحرافبية وال المتوسطات الحسا 

 المعياري  نحرافال  المتوسط الحسابي العدد الخدمةعدد سنوات  الُبعد

 مهارات اتخاذ القرار
 

 1.41 1.76 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات 31من 
339 1.81 1.27 

 1.79 1.63 338 سنوات وأكثر 31

 التصالمهارات 

 3.13 1.29 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات 31من 
339 1.62 1.60 

 1.03 1.21 338 سنوات وأكثر 31

 
 مهارات التحفيز

 1.41 1.94 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات 31من 
339 9.27 1.21 

 1.71 1.36 338 سنوات وأكثر 31

 مهارة إدارة
 اتالجتماع

 1.74 1.76 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات 31من 
339 1.63 1.49 

 1.72 1.08 338 سنوات وأكثر 31

إدارة فرق العمل 
 الكلية

 1.67 1.64 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات 31من 
339 1.81 1.41 

 1.69 1.06 338 سنوات وأكثر 31
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دارة إ فاعليةدرجة ل( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 91) الجدول من يًلحظ

دد ع، تبًعا لمتغير -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةلدى مديري المدارس فرق العمل 

( 1.64على أعلى متوسط حسابي بلغ )سنوات وأقل  0 الخدمةذو  المعلمون ، إذ حصل الخدمةسنوات 

( وأخيًرا جاء 1.06وبلغ المتوسط الحسابي )سنوات وأكثر  31 الخدمةن ذو لمو المعوبالرتبة الثانية 

إذ بلغ سنوات بالرتبة األخيرة  31سنوات وأقل من  0من  الخدمةن ذو للمعلمو المتوسط الحسابي 

 تم ،(α=3.32)ذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة إفيما  ولتحديد(، 1.81)

 الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت ،(one way ANOVA) األحادي باينالت تحليل تطبيق

  (.93) الجدول يوضحه

 ( 12جدول )ال
  لخدمةاتحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق لدرجة إدارة فرق العمل، تبعاا لمتغير سنوات 

مجموعات  مصدر التباين الُبعد
متوسط  درجة الحرية المربعات

 درجة الدللة مة فقي المربعات

مهارات اتخاذ 
 القرار 

 1.13 8.86 1.39 9 6.90 بين المجموعات
   1.71 181 981.19 داخل المجموعات

    180 986.06 المجموع

 التصالمهارات 
 1.11 1.03 9.11 9 8.10 بين المجموعات
   1.04 181 327.24 داخل المجموعات

    180 919.11 المجموع

 تحفيز مهارات ال
 1.19 8.31 9.79 9 0.80 بين المجموعات
   1.66 181 996.1 داخل المجموعات

    180 913.80 المجموع

مهارة إدارة 
 اتالجتماع

 1.31 9.17 3.30 9 1.19 بين المجموعات
   1.68 181 932.19 داخل المجموعات

    180 999.18 المجموع

إدارة فرق 
 العمل الكلية

 1.19 1.76 3.40 9 1.62 تبين المجموعا
   1.82 181 364.98 داخل المجموعات

    180 373.21 المجموع
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 الداللة درجة عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود إلى( 93) الجدول في النتائج تبين

(α=3.32) من وجهة نرر -الخاصة  األساسيةلدى مديري المدارس إدارة فرق العمل  فاعليةدرجة ل

( وبدرجة 1.76( المحسوبة إذ بلغت )F) قيمة إلى استناًدا ،الخدمةسنوات  لمتغير تبًعا -المعلمين

ات ماعاالجتما عدا بعد مهارة إدارة األبعاد  جميع( للدرجة الكلية، وكذلك وجود فروق في 1.19داللة )

ي يوضحه ذتم استخدام اختبار شيفيه للفروق وال الخدمةولمعرفة عائدية الفروق تبًعا لمتغير سنوات 

 (.99الجدول )

 (11جدول )ال
اختبار شيفيه للفروق في درجة إمكانية استخدام بطاقة الداء المتوازن تعزى لمتغير سنوات  

 الخدمة

المتوسط   الخدمةسنوات  الُبعد
 الحسابي

سنوات وأقل  0من  سنوات وأقل 0
 سنوات وأكثر 31 سنوات 31من 

1.76 1.81 1.63 

مهارات اتخاذ 
 ارالقر 

 0.15 *0.33 - 1.76 سنوات وأقل 2
سنوات وأقل  0من 

 0.18- -  1.81 سنوات  31من 

 -   1.63 سنوات وأكثر 31

 التصالمهارات 

المتوسط   الخدمةسنوات 
 الحسابي

سنوات وأقل  0من  سنوات وأقل 0
 سنوات وأكثر 20 سنوات 31من 

1.29 1.62 1.21 
 0.01- 0.23 - 1.29 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 *0.24- -  1.62 سنوات  31من 

    1.21 سنوات وأكثر 20

 مهارات التحفيز 
المتوسط   الخدمةسنوات 

 الحسابي
 سنوات وأقل 0

سنوات وأقل  0من 
 سنوات 31من 

سنوات  31
 وأكثر

1.94 9.27 1.36 
 0.12 *0.31 - 1.94 سنوات وأقل 2
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سنوات وأقل  0من 

 0.19- -  9.27 نوات س 31من 

 -   1.36 سنوات وأكثر 31

إدارة فرق 
 العمل الكلية

المتوسط   الخدمةسنوات 
 الحسابي

سنوات وأقل  0من  سنوات وأقل 0
 سنوات 31من 

سنوات  31
 وأكثر

1.64 1.81 1.06 
 0.12 *0.25 - 1.64 سنوات وأقل 2
سنوات وأقل  0من 

 0.13- -  1.81 سنوات  31من 

 -   1.06 سنوات وأكثر 31
 (α=3.32) درجة عند إحصائًيا الدال الفرق  *       

لجميع األبعاد  سنوات وأقل 0 الخدمة صاحب( أن الفرق كان لصالح 99) الجدول في يًلحظ

  سنوات فأكثر. 31 الخدمة فكانت لصالح صاحب االتصالما عدا بعد مهارات والدرجة الكلية 

بين   (α=0.05)الدللة فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  هل هناكالسؤال الخامس: 

 الجنس راتمتغيالتنظيمي يعزى إلى  الصراعإدارة  مستوى متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة في 

 ؟العلمي والمؤهل الخدمة وسنوات والتخصص

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 الجنس .2
ديري لدى ممستوى إدارة الصراع التنريمي لات نحرافية واالتم حسا  المتوسطات الحساب

لمتغير الجنس، كما يرهر ذلك بالجدول  ( تبًعاt-testوتم تطبيق اختبار ) الخاصة األساسيةالمدارس 

(91 .) 
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 (11جدول )ال
( t-testات المعيارية لمستوى إدارة الصراع التنظيمي، واختبار )نحرافالمتوسطات الحسابية وال  

 بعاا لمتغير الجنست

المتوسط  العدد الجنس الُبعد
 الحسابي

 نحرافال 
 درجة الدللة tقيمة  المعياري 

 التعاون  أسلوب
 0.28 1.11- 3.34 1.80 93 ذكر
   1.44 1.78 190 أنثى

 اإلجبار أسلوب
 0.00 3.38 1.42 1.94 93 ذكر
   1.66 9.63 190 أنثى

 التجن   أسلوب
 0.01 2.70 1.76 1.11 93 ذكر
   1.74 9.46 190 أنثى

 التسوية أسلوب
 0.27 1.14 3.87 1.43 93 ذكر
   1.64 1.88 190 أنثى

 اإلرضاء  أسلوب
 0.24 1.18 3.17 1.91 93 ذكر
   3.91 9.42 190 أنثى

إدارة الصراع 
 التنظيمي الكلية

 0.07 1.88 0.74 1.42 93 ذكر
   0.22 1.22 190 أنثى

لدى مستوى إدارة الصراع التنريمي متوسطات االستجابة ل بين  (α=3.32)الداللة درجة

الجنس، استناًدا إلى قيمة  لمتغير تعزى  الخاصة من وجهة نرر المعلمين األساسيةمديري المدارس 

(t المحسوبة لمتغير )عدم وكذلك ، (1.17وبدرجة داللة ) (1.88إذ بلغت ) إدارة الصراع التنريمي

التعاون والتسوية واإلرضاء ووجود داللة إحصائية لكل  أسلو كل من ُبعد ئية في وجود داللة إحصا

 من ُبعد اإلجبار والتجنب وكانت لصالح فئة الذكور.  

 التخصص  .2

دى لمستوى إدارة الصراع التنريمي لات المعيارية نحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( تبًعا t-testوتم تطبيق اختبار ) -المعلمين من وجهة نرر-الخاصة  األساسيةمديري المدارس 

 (. 98لمتغير التخصص، كما يرهر ذلك بالجدول )
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 ( 14جدول )ال
( t-testمستوى إدارة الصراع التنظيمي، واختبار )لات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية وال 

 تبعاا لمتغير التخصص

المتوسط  العدد التخصص  الُبعد
 الحسابي

 نحرافال 
 درجة الدللة tقيمة  عياري الم

 التعاون  أسلوب
 0.00 7.24- 1.23 1.17 363 علمي
   1.76 8.11 340 أدبي

 اإلجبار أسلوب
 0.01 2.48 1.68 9.70 363 علمي
   1.71 9.07 340 أدبي

 التجن   أسلوب
 0.00 3.27 1.71 1.11 363 علمي
   1.49 9.76 340 أدبي

 التسوية أسلوب
 0.00 7.23- 1.62 1.37 363 علمي
   1.73 1.79 340 أدبي

 اإلرضاء  أسلوب
 0.00 8.93- 3.16 9.10 363 علمي
   3.12 1.12 340 أدبي

إدارة الصراع 
  التنظيمي الكلية

 0.00 6.52- 0.24 1.94 363 علمي
   0.47 1.19 340 أدبي

 إحصائية عند درجة فروق ذات داللة وجود إلى( 98تشير النتائج التي ترهر في الجدول )

لدى مديري المدارس مستوى إدارة الصراع التنريمي متوسطات االستجابة ل بين  (α=3.32)الداللة

( t، استناًدا إلى قيمة )تخصصال لمتغير تعزى  -من وجهة نرر المعلمين- الخاصة األساسية

وكذلك وجود ، (0.00وبدرجة داللة ) 6.52-))إذ بلغت  إدارة الصراع التنريميالمحسوبة لمتغير 

 جميع األبعاد وكانت لصالح فئة تخصص أدبي. داللة إحصائية في 

 المؤهل العلمي .1

دى لمستوى إدارة الصراع التنريمي لات المعيارية نحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

( تبًعا t-testوتم تطبيق اختبار ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةمديري المدارس 

 (. 90تغير المؤهل العلمي، كما يرهر ذلك بالجدول )لم
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 (12جدول )ال
( t-testات المعيارية لمستوى إدارة الصراع التنظيمي، واختبار )نحرافالمتوسطات الحسابية وال  

 تبعاا لمتغير المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي الُبعد
 الحسابي

 نحرافال 
 درجة الدللة tقيمة  المعياري 

 التعاون  أسلوب
 0.014 2.48- 1.49 1.69 918 بكالوريوس وأقل 
   1.22 1.47 389 دراسات عليا 

 اإلجبار أسلوب
 0.00 5.80 1.60 9.49 918 بكالوريوس وأقل 
   1.64 9.83 389 دراسات عليا 

 التجن   أسلوب
 0.00 3.83- 1.71 9.70 918 بكالوريوس وأقل 
   1.47 1.14 389 دراسات عليا 

 التسوية أسلوب
 0.00 3.99- 1.71 1.11 918 بكالوريوس وأقل 
   1.78 1.60 389 دراسات عليا 

 اإلرضاء  أسلوب
 0.58 0.56 3.32 9.28 918 بكالوريوس وأقل 
   3.32 9.46 389 دراسات عليا 

إدراة الصراع 
  التنظيمي الكلية

 0.17 1.38- 0.51 3.09 918 بكالوريوس وأقل 
   0.55 3.17 389 راسات عليا د

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجودعدم  إلى( 90تشير النتائج التي ترهر في الجدول )

لدى مديري مستوى إدارة الصراع التنريمي متوسطات االستجابة ل بين  (α=3.32)الداللة درجة

، استناًدا إلى العلميمؤهل ال لمتغير تعزى  -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةالمدارس 

وجود عدم وكذلك ، (1.37وبدرجة داللة ) (1.38-)إذ بلغت  ،للدرجة الكلية( المحسوبة tقيمة )

لتعاون ا أسلو اإلرضاء، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد  أسلو بعد داللة إحصائية في 

 يوس وأقل.لصالح فئة بكالور اإلجبار  أسلو والتجنب والتسوية وكانت لصالح الدراسات العليا وبعد 
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 الخدمةسنوات  .1
دى لمستوى إدارة الصراع التنريمي لات المعيارية نحرافتم حسا  المتوسطات الحسابية واال

، كما الخدمةعدد سنوات  لمتغير تبًعا -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسيةمديري المدارس 

 (. 96يرهر ذلك بالجدول )

 ( 12جدول )
 لخدمةاات المعيارية لمستوى إدارة الصراع التنظيمي تبعاا لمتغير سنوات نحرافالحسابية وال المتوسطات 

 المعياري  نحرافال  المتوسط الحسابي العدد الخدمةعدد سنوات  الُبعد

 التعاون  أسلوب

 1.28 1.77 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات  31من 
339 1.94 1.46 

 1.64 8.33 338 سنوات وأكثر 31

 اإلجبار  أسلوب

 1.71 9.61 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات  31من 
339 9.67 1.66 

 1.73 9.60 338 سنوات وأكثر 31

 التجن   أسلوب

 1.60 9.42 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات  31من 
339 9.71 1.63 

 3.11 1.11 338 سنوات وأكثر 31

 التسوية أسلوب

 1.47 1.80 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات  31من 
339 1.97 1.70 

 1.01 1.66 338 سنوات وأكثر 31

 اإلرضاء أسلوب

 3.19 9.44 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات  31من 
339 9.04 3.13 

 1.76 1.96 338 سنوات وأكثر 31

إدارة الصراع 
 ية التنظيمي الكل

 1.00 1.39 391 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات  31من 
339 9.23 1.02 

 1.01 1.18 338 سنوات وأكثر 31
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راع مستوى إدارة الص( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ل96) الجدول من يًلحظ

، إذ حصل الخدمةعدد سنوات ، تبًعا لمتغير الخاصة األساسيةلدى مديري المدارس التنريمي 

جاء المتوسط يليها ( و 1.18على أعلى متوسط حسابي بلغ )سنوات وأكثر  31 الخدمةن ذو المعلمو 

 الخدمة ي وفي المرتبة األخيرة لذو (، 1.39إذ بلغ )سنوات وأقل  0من  الخدمة للمعلمين ذيالحسابي 

ذا كانت الفروق إفيما  ولتحديد ،(9.23سنوات بمتوسط حسابي ) 31سنوات وإلى أقل من  0من 

 one way) األحادي التباين تحليل تطبيق تم ،(α=3.32)ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة 

ANOVA)، (.97) الجدول يوضحه الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت  

 ( 17جدول )ال
ر سنوات متغيتحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق لمستوى إدارة الصراع التنظيمي، تبعاا ل

  الخدمة

مجموعات  مصدر التباين الُبعد
متوسط  درجة الحرية المربعات

درجة  قيمة ف المربعات
 الدللة

 التعاون  أسلوب
 1.11 94.88 32.77 9 12.08 بين المجموعات
   1.71 181 914.89 داخل المجموعات

    180 977.20 المجموع

 اإلجبار أسلوب
 1.23 1.128 1.180 9 1.123 بين المجموعات
   1.84 181 368.42 داخل المجموعات

    180 368.27 المجموع
 
 التجن   أسلوب
 

 1.13 8.11 9.60 9 0.11 بين المجموعات
   1.63 181 931.11 داخل المجموعات

    180 930.13 المجموع

 
 التسوية أسلوب

 1.11 4.39 8.83 9 4.49 بين المجموعات
   1.08 181 346.03 داخل المجموعات

    180 320.19 المجموع

 اإلرضاء أسلوب
 1.11 2.62 31.14 9 96.30 بين المجموعات
   3.10 181 861.16 داخل المجموعات

    180 842.93 المجموع
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إدارة الصراع 
 التنظيمي الكلية

 1.11 93.60 0.81 9 31.47 بين المجموعات
   1.90 181 46.17 داخل المجموعات

    180 26.28 المجموع
 الداللة درجة عند إحصددددددددائية داللة ذات فروق  وجود إلى( 97) الجدول في النتائج تبين

(α=3.32) مةقي إلى اسدددددتناًدا ،الخدمةسدددددنوات  لمتغير تبًعا لمسدددددتوى إدارة الصدددددراع التنريمي (F )

 جميعود فروق في ( للدرجة الكلية، وكذلك وج1.11( وبدرجة داللة )93.60المحسدددددددددوبة إذ بلغت )

م اسدددتخدام ت الخدمةولمعرفة عائدية الفروق تبًعا لمتغير سدددنوات  اإلجبار أسدددلو  ما عدا ُبعد األبعاد

 (.94اختبار شيفيه للفروق والذي يوضحه الجدول )

 ( 18جدول )ال
 الخدمةاختبار شيفيه للفروق في مستوى إدارة الصراع التنظيمي تعزى لمتغير سنوات 

المتوسط   الخدمةسنوات  الُبعد
 الحسابي

سنوات وأقل من  0من  سنوات وأقل 0
 سنوات 31

سنوات  20
 وأكثر

1.77 1.94 8.33 

 أسلوب
 التعاون 

 0.34- 0.49 - 1.77 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 *0.83- -  1.94 سنوات  31من 

 -   8.33 سنوات وأكثر 31

 أسلوب
 التجن 

المتوسط   الخدمةسنوات 
 سابيالح

سنوات وأقل من  0من  سنوات وأقل 0
 سنوات 31

سنوات  20
 وأكثر

9.42 9.71 1.11 
 0.14- 0.16  9.42 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 0.30- -  9.71 سنوات  31من 

 -   1.11 سنوات وأكثر 31

 أسلوب
 التسوية

المتوسط   الخدمةسنوات 
 الحسابي

 سنوات وأقل 0
من  سنوات وأقل 0من 

 سنوات 31
سنوات  20

 وأكثر
1.80 1.97 1.66 

 0.21- 0.18 - 1.80 سنوات وأقل 0
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سنوات وأقل  0من 
 *0.39- -  1.97 سنوات 31من 

 -   1.66 سنوات وأكثر 31

 أسلوب
 اإلرضاء 

المتوسط   الخدمةسنوات 
 الحسابي

 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل من  0من 

 سنوات 31
سنوات  20

 وأكثر
9.44 9.04 1.96 

 0.38- 0.30 - 9.44 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 *0.68- -  9.04 سنوات  31من 

 -   1.96 سنوات وأكثر 31

إدارة الصراع 
التنظيمي 
 الكلية

المتوسط   الخدمةسنوات 
 الحسابي

 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل من  0من 

 سنوات 31
سنوات  20

 وأكثر
1.39 9.23 1.18 

 0.22- 1.93 - 1.39 سنوات وأقل 0
سنوات وأقل  0من 

 سنوات  31من 
9.23  - -0.43* 

 -   1.18 سنوات وأكثر 31
 (α=3.32) درجة عند إحصائًيا الدال الفرق  *       

 للمستوى الكلي سنوات وأكثر 10 الخدمةذو ( أن الفرق كان لصالح 94) الجدول في يًلحظ

 واالبعاد جميعها. إلدارة الصراع التنريمي
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

تضمن هذا الفصل عرًضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة، كما تضمن 

 كاآلتي:  إليها في ضوء هذه النتائج وموضحة التوصيات التي تم التوصل

 األساسيةفاعلية إدارة مديري المدارس   درجة ما" نتائج السؤال األول والذي ينص:ة مناقش

 "الخاصة لفرق العمل من وجهة نظر المعلمين؟

الخاصة  األساسية( أن درجة فاعلية إدارة مديري المدارس 0أوضحت النتائج في الجدول )

 نحراف( واال3.56لية )حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الك ،لفرق العمل كانت متوسطة

(، وجاءت جميع األبعاد بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات 1.73المعياري )

تعزو الباحثة هذه النتيجة و (، 3.84( وحد أعلى بمقدار )3.41الحسابية بين حد أدنى مقداره )

هو " القائد" كون مدير المدرسة ،المدرسية اإلدارةالتربوية التي أنعكست على  اإلدارةإلى أن ثقافة 

ذه عن العمل اإلداري والتربوي، وتعتبر ه يق مثل هذه المبادئ التي ال تنفصلى في تطبلاألو 

حيث تحرص المدارس الخاصة كونها مدارس تتمتع برقابة عالية على كافة  ،النتيجة طبيعية

ية والرقابة االجتماعمسؤولية تقع تحت طائلة الاإلداري والتعليمي، و  السلوكيات المتعلقة بالعمل

ة لتوفير ، وهي درجة مرضيفجاءت النتائج بين المتوسطة والمرتفعة ،قي الخدمةمن قبل جميع متل

عكس طابع التعاون والعمل بروح الفريق لدى المعلمين في المدارس إدارة فرق العمل التي ت أسلو 

 الخاصة.  األساسية



88 

 

 ة أونة يميلون إلى الدرجة المرتفعالمستجبين من أفراد العيإلى أن كما تعزو الباحثة هذه النتيجة 

سلًبا  د يؤثربأنه ق ، لتجنبهم التقييم المنخفض من مديري المدارس الذي يعتقدالمتوسطة في اإلجابة

 يؤثر أيًضا على تقييمهم وتقاريرهم السنوية وتجديد عقودهم. على عًلقتهم معهم، مما قد

إذ يشعر  ،نتيجة التي جاءت بمستوى متوسط على أنها نتيجة إيجابيةوبشكل عام يمكن تفسير هذه ال

أن تفسر  ما يمكنن بأن درجة فاعلية العمل بروح الفريق ليست سلبية وإنما درجة مرضية، كالمعلمو 

 الخاصة لمفهوم فرق العمل مع المعلمين. األساسيةي مديري المدارس هذه النتيجة لتبن

ل على حص االتصاليًلحظ أن بعد مهارات  ،انة التفصيليةستبوعند الرجوع إلى أبعاد اال

 ل على أن هنالك مستوىً وهذا يد ،(0.77معياري ) انحرافو  (3.84أعلى رتبة بمتوسط حسابي )

 تصالاالنفتاح والوضوح بكافة أشكال العمل اإلداري، كما يبين أن كافة أركان عملية ا من االعاليً 

 يمثل شبكة العمل التي يمكن االتصالحيث أن  ،الخاصة اسيةاألسمن قبل مديري المدارس  ةممارس

من  صالاالتهداف مشتركة، كما ُيعد ع المعلومات وانتقالها وتفاعل األفراد لتحقيق أ من خًللها جم

ة والتعليمية هداف التربويًللها يستطيع تحقيق العديد من األدوار المهمة للقائد التربوي التي من خاأل

ات الجتماعائة مناسبة تعمل على التطور والتقدم التعليمي، كما أن بعد مهارة إدارة من خًلل توفير بي

لى الرتبة الثانية مما يدلل ( والذي حصل ع0.80معياري ) انحراف( و 3.64جاء بمتوسط حسابي )

 ،عالهداف التربوية بعد تحقيق التواصل الفالمدرسية تعتبر وسيلة لتحقيق األ اتاالجتماعن على أ

مدرسي التوجيه والتنريم وتحسين العمل ال :المدرسية من حيث اإلدارةلعب دوًرا مهًما وفعااًل في حيث ت

وخاصة في المدارس الخاصة التي تسعى دائًما لتحقيق التطور والتحسين في األداء التعليمي لحصولها 

وسطة درجة مت على درجة عالية من المنافسة مع المدارس األخرى، وتعزو الباحثة ذلك بحصولها على

 ومرضية.
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معياري  انحراف( و 3.60وجاء بعد مهارات اتخاذ القرار بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

 الخاصة تعمل جاهدة األساسيةن المدارس ، حيث تعزو الباحثة ذلك إلى أ(  وبدرجة متوسطة0.85)

ارة فاعلة دتلبي تحقيق إكفاءات العالية التي ين من المهارات والعلى تعيين مديري المدارس المتمكن

في المدارس، ومنها مهارة اتخاذ القرار وربما يعزى حصولها على المرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة بأن 

ق وبشكل ، تتعلوخاصة أن القرارات التي تتم ،المعلمين غير راضيين تماًما عن عملية اتخاذ القرار

الرتبة الرابعة  والحاصل على بعد مهارات التحفيز ساس العملية التعليمية التعلمية. أمامباشر بهم فهم أ

ذه جة متوسطة وترى الباحثة ه( وبدر 0.82معياري ) انحراف( و 3.14خيرة بمتوسط حسابي )واأل

ونهم المدرسية ك اإلدارةلتي تقدم لهم من المعلمين عن الحوافز ا النتيجة تعود ربما إلى عدم رضا

ن معرم رواتب المعلمين في مثل ، حيث أرباحيق األدارس خاصة تسعى دائًما لتحقيعملون في م

ا أثر على ، ممهذه المدارس قليلة نسبًيا، وربما مفهوم الحوافز لدى المعلمين تعنى الحوافز المادية

راد العينة فبدرجة متوسطة ومرضية ربما تجنب أ نهااستجابتهم التي جاءت بالرتبة األخيرة رغم أ

ًضا على ن يؤثر أياضطرا  عًلقتهم بمدارئهم ويمكن أ ًفا علىباستجابتهم للدرجة المنخفضة خو 

 تقييمهم النهائي وتجديد عقودهم.

الحاصل على الرتبة األولى بمتوسط حسابي  االتصالوتشير نتائج فقرات بعد مهارات 

( 4.05( حصلت على أعلى رتبة بمتوسط حسابي )4) فقرةال ، أنّ (0.77معياري ) انحرافو  (3.84)

، "المناسبة لتحقيق أهداف المدرسة االتصاليختار وسيلة "( والتي تنص: 0.78ياري )مع انحرافو 

اختيار أنسب والمعلمين ب اإلدارةالتي تتم بين  االتصالوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى فاعلية عملية 

 نالطرق والوسائل المناسبة مما يوفر بيئة اتصال فعالة حيث حصلت على الدرجة المرتفعة، في حي

( 0.73معياري ) انحراف( و 3.64( على الرتبة السابعة واألخيرة بمتوسط حسابي )33) فقرةحصلت ال

" كما أنها جاءت بدرجة متوسطة إال أنها أدنى الفقرات الحديثة االتصاليستخدم وسائل "والتي تنص: 
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لمدرسة ا الحديثة تتطلب مخصصات مالية وكون  االتصالفي هذا البعد، ويعزى ذلك إلى أن وسائل 

نولوجية فتوفر الوسائل التك ،سعى إلى تقليل الكلف المادية، فهي تالخاصة تعد مشروع استثماري 

ة مما اعباء مالي يالمدارس الخاصة تعمل على تقليل أ ن أنيثة يحتاج إلى المال ويرى المعلمو الحد

 ستجابتهم على الرغم من كونها بدرجة متوسطة ومرضية.انعكس على ا

ات والتي جاءت في الرتبة الثانية وحصلت االجتماعإلى نتيجة بعد مهارة إدارة  وعند النرر

يعطي " ( والتي تنص:27) فقرة(، نجد أن ال0.80معياري ) انحراف( و 3.64على متوسط حسابي )

ي " حصلت على الرتبة األولى بمتوسط حساباالجتماعالحرية لجميع المعلمين لطرح آرائهم في أثناء 

ق ر مما يدلل على أن الدرجة الكلية لفاعلية إدارة ف ( وبدرجة مرتفعة1.12معياري ) افانحر ( و 4.72)

إدارة الحوار من أهم أن نعكس على أبعاد الدراسة جميعها، كما العمل جاءت بدرجة مرتفعة مما ا

دة اطراف لطرح آرائهم، كما أن القيا يعطي المعلمين الحرية لجميع األات مماالجتماعالمهارات إلدارة 

مكن تطبيق ذلك من ، ويالتربوية الفاعلة تهتم بمشاركة العاملين في تطوير العملية التعليمية التعلمية

مين على على رضا المعلنتيجة المرتفعة لهذه الفقرة الوتشير  ،فكار بحريةخًلل تقبل اآلراء واأل

بة العاشرة واألخيرة حصلت على الرت( 23) فقرةفكارهم بحرية، في حين أن المشاركتهم آلرائهم وأ

ن بجدول أعمال د المعلمو زوّ يُ " ( والتي تنص:1.04معياري ) انحراف( و 3.27بمتوسط حسابي )

ارة دلممارسات اإلدارية التي تنفذ إل"، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ابوقت كاف   االجتماعقبل  االجتماع

وة ًلواضحة ومفصلة لًلجتماع عات ربما تأتي بصورة مفاجئة أو بدون تنريم ووضع اجندة االجتماع

ات واطًلع المعلمين على االجتماعأن يتم عقد  ،دارات المدرسيةعلى أن المتعارف عليه في اإل

ضافة إلى عدم توفير وسيلة اتصال مفتوحة لتعميم جدول ، باإلاالجتماعجندة قبل البدء بتنفيذ األ

ولها فراد العينة وحصعلى استجابة أ بوقت كاف  مما انعكس االجتماععلى المعلمين قبل  االجتماع

 على الرتبة األخيرة.
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 انحراف( و 3.60اتخاذ القرار بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) وتشير نتائج بعد مهارات

ت ءحيث أن عملية اتخاذ القرار يمثل جوهرة العملية اإلدارية، وجا ،( وبدرجة متوسطة0.85معياري )

قها" هداف المرغو  تحقيالعمل في صنع القرار بناء على األ "يشرك فريق( والتي تنص: 3) فقرةال

(، وترى الباحثة أن هذه النتيجة 0.88معياري ) انحراف( و 3.92بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

شراك العاملين في عملية صنع القرار الخاصة بأهمية إ األساسيةمديري المدارس  تدل على قناعة

ست مرتفعة يدل على عدم رضاهم لها على درجة متوسطة وليوربما حصو  ،رجة مرضيةدفجاءت ب

ض مديري المدارس لبعليعزى ذلك إلى وجود بعض التحيز ، و شراكهم في عملية صنع القرارعن إ

ر فقط على صتتقة التي ُتعنى بعملية صنع القرار داريرين في العملية اإلشراك االخ، وإالمعلمين

، لعينةفراد ا، مما انعكس على استجابة أالمدرسية اإلدارةمع الذين يتمتعون بعًلقة قوية المعلمين 

( على الرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط حسابي 8) فقرةوكذلك تستطيع أن تعزو الباحثة حصول ال

 "يضع آلية واضحة لضبط مشاركة( وبدرجة متوسطة والتي تنص: 1.13معياري ) انحراف( و 3.14)

نها نتيجة طبيعية لوجود بعض التحيز لبعض المعلمين وبالتالي المعلمين في صنع القرارات" على أ

فاءة العالية الك حة أو معايير لمشاركة المعلمين ذيعلى آلية واض فعملية صنع القرارات ال تتم بناءً 

 فهذا انعكس على استجابتهم فجاءت في الرتبة األخيرة.

 انحراف( و 3.14سط حسابي )خيرة بمتو ت التحفيز في الرتبة الرابعة واألوجاء بعد مهارا

 انحراف( و 3.32( على الرتبة األولى بمتوسط حسابي )18) فقرة(، كما وحصلت ال0.82معياري )

"يعدل بين المعلمين في منح الحوافز حسب الكفاءة" مما يدلل على ( والتي تنص: 1.15معياري )

ون عملية تقويم األداء كفراد فهو أمر حاسم وضروري في وزيع الحوافز يعتمد على كفاءة األأن ت

المدارس الخاصة تتمتع برقابة عالية مما يدفع مديري المدارس نحو تطبيق معايير واضحة في تحفيز 

أنه ال يخلو األمر أحياًنا من تعاطف  ة متوسطة وربما يعزى ذلك إلىنها جاءت بدرج، إال أالمعلمين
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 ،معه عًلقات شخصية أو عشائريةمديري المدارس مع بعض المعلمين دون غيرهم وربما تربطهم 

نها ثقافة المجتمع غالًبا ما ينعكس ولو بشكل جزئي على سلوكيات مما يجعل الباحثة تعزو ذلك إلى أ

ي داء" بمتوسط حساب( والتي تنص: "يقدم الحافز الذي يتناسب مع األ36) فقرةال األفراد في العمل، أما

السابعة واألخيرة وبدرجة متوسطة مما يدلل على ( جاءت بالرتبة 1.09معياري ) انحراف( و 2.95)

أن مفهوم الحوافز لدى المعلمين يقتصر فقط على الحوافز المادية وربما ينترر المعلم الكفؤ أن يتم 

تقديره بشكل يناسب كفاءته وانجازاته وهذا ما ال يتم في المدارس بشكل عام وخاصة المدارس الخاصة 

لمادي للمعلم ا ن تم تقديم الحافزتعنى بتوفير الكلف المادية حتى وإو  ،التي تعتبر مدارس استثمارية

 فراد العينة وجاءت بالرتبة األخيرة.، وهذا ما انعكس على استجابة أدائهال تكون مناسبة أل

أثر فرق العمل على أن  :نتائجهاكانت  حيث( 9136)عبدهالدراسة مع دراسة  ههذ تفقتا

بدرجة متوسطة وبحاجة إلى تطوير ممارسة مهارات قيادة فريق  جاءمهارات صنع واتخاذ القرارات 

 .العمل

ما مستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس "ائج السؤال الثاني والذي ينص مناقشة نت

 الخاصة من وجهة نظر المعلمين؟" األساسية

ى مديري المدارس ( أن مستوى إدارة الصراع التنريمي لد31تشير النتائج الموضحه بالجدول )

 انحراف( و 3.13كان متوسًطا، بمتوسط حسابي ) -من وجهة نرر المعلمين-الخاصة  األساسية

وجاءت لجميع األبعاد بين المستوى المتوسط والمرتفع، فجاء بعد  ،( وبمستوى متوسط0.53معياري )

 ،وبمستوى مرتفع( 0.88معياري ) انحراف( و 3.72التعاون  بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ) أسلو 

راد نعكس على استجابة أف، مما اشاعة جو من التعاون والمشاركة في البيئة المدرسيةمما يدلل على إ

لمدرسية ا اإلدارة، ويمتاز باهتمام التعاون يعكس االهتمام بالذات واآلخرين أسلو ، حيث أن العينة

يع الوصول إلى حل المشكًلت بمشاركة جمنسانية، و بالحزم والتعاون مًعا واللجوء إلى قوة العًلقات اإل
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متوسط حسابي التسوية ب أسلو ُبعد وفي الرتبة الثانية جاء  األطراف لطرح البدائل الممكنة ومناقشتها،

ية المدرس اإلدارةط وتعزو الباحثة ذلك إلى لجوء وبمستوى متوس (1.70معياري ) انحراف( و 1.86)

 يجاد حل وسط وهي بمستوى متوسطمارساتها باإلقناع إلل وتمتاز مإلى الحزم والتعاون بقدر معتد

معياري  انحرافو  (9.23بمتوسط حسابي ) اإلرضاء أسلو جاء ُبعد  ،وايجابي، وفي الرتبة الثالثة

ن خريللتعاون والمشاركة من خًلل إرضاء اآل اإلدارةوترى الباحثة أن ذلك يعكس رغبة  ،(3.32)

 سلو أالتعاون والتسوية ويليها  أسلو ذا ما تبين في ، وهعلى حسا  اهتمامات الفرد الخاصة

جاءت طراف للتعاون و ع سينتهي مع الوقت ويدعو جميع األعندما يشعر المدير بأن الصرا  ،اإلرضاء

وبمستوى ( 1.72معياري ) انحراف( و 9.42، والرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )بمستوى متوسط أيًضا

المدرسية تبتعد عن االنسحا  وعدم االهتمام  اإلدارةعلى أن  ا يدلمم ،التجنب أسلو لُبعد  متوسط

فراد أ ، وهذا ما يتبين من استجابةبالصراعات والتهر  من المسؤولية التي تؤذي إلى نتائج سلبية

غير  تلجوء إليها في حاالت المشكًلولكن يتم ال ،العينة وحصولها على الرتبة الرابعة وقبل األخيرة

وجود شيء يصعب تغييره رغبة من خرين لاآلجود فرصة إلرضاء اهتمامات األهمية وعدم و ذات 

، ةلذلك جاء بمستوى متوسط ودرجة مرضي لذلك يتم اللجوء إليه ،طراف المتصارعةبتهدئة األ اإلدارة

( 1.62معياري ) انحراف( و 9.60بمتوسط حسابي ) اإلجبار أسلو عد بُ وجاء في الرتبة األخيرة 

تخدام التعاونية أو اسغير ية ال تلجأ لألساليب المدرس اإلدارةيدلل على أن مستوى متوسط وهذا وب

يعتبر سبًبا لفقدان دافعية العمل لدى المعلمين إال أنها جاءت  أسلو  القمع واإلكراه كونه أسلو 

نه يتم اللجوء إليها في الحاالت الحاسمة التي تحتاج إلى حسم كونها تهدد ، ربما ألبمستوى متوسط

 رار المدرسة.استق

( 3.72) ولى بمتوسط حسابيفي بعد أسلو  التعاون الحاصل على الرتبة األ وترهر النتائج

( بالرتبة األولى بمتوسط حسابي 8) فقرة( وبمستوى مرتفع، حيث جاءت ال0.88معياري ) انحرافو 
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لباحثة ا ( والتي تنص على "يشجع فكرة العمل بروح الفريق" وتعزو1.16معياري ) انحراف( و 3.84)

ذلك إلى النتائج التي توصلت إليه الدراسة بدرجة فاعلية إدارة فرق العمل التي تراوحت بين الدرجة 

ة في المدرسة ات اإلنسانيلفة والتعاون وتعزيز العًلقمرتفعة، حيث يتبين وجود جو من األالمتوسطة وال

 فقرةلت البروح الفريق، وحصساليب اتصال مفتوحة واالنفتاح والتعاون يشجع على العمل فتوفير أ

( والتي تنص: 0.95معياري ) انحراف( و 3.43خيرة بمتوسط حسابي )( على المرتبة السابعة واأل7)

مما  ،"يقدم عدة بدائل لحل المشكلة بالتعاون مع المعلمين" حيث جاءت بمستوى متوسط ومرضي

إلى عدم  كيرة ربما يعود ذلخح البدائل وحصولها على الرتبة األيدلل على مشاركة الجميع في طر 

ي طراف المتصارعة التهم في طرح البدائل إذ كانت من األفراد العينة من مشاركترضا بعض من أ

 ربما استجابتهم ال تكون موضوعية.

التسوية الحاصل على الرتبة الثانية بمتوسط حسابي  أسلو عد أما النتائج التي ظهرت لبُ 

"يتفاوض  والتي تنص: )93) فقرةستوى متوسط، فجاءت الوبم (1.70معياري ) انحراف( و 1.86)

( 0.91معياري ) انحراف( و 3.72مع معلميه للتواصل إلى حل" بالرتبة األولى ومتوسط حسابي )

ي ات التاالجتماععد مهارة إدارة تضح في بُ لك إلى إشاعة لغة الحوار الذي اوبمستوى مرتفع ويعزى ذ

ي طرح نة لرضاهم عن مشاركتهم ففراد العياستجابة أ وهذا يؤكد ،راءيتم فيها تبادل الحوار وطرح اآل

ختًلف" ( والتي تنص: "يفاوض في بعض نقاط اال98) فقرةا الراء والبدائل للوصول إلى الحل، أماآل

(، وتعزو 0.87معياري ) انحراف( و 3.24وحصلت على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )

جزء من أطراف الصراع في المدارس، وبالتالي ربما أن أفراد العينة غير مين الباحثة ذلك الى أن المعل

خر   آ، فربما بعضهم استخدم معه أسلو التفاوض في بعض نقاط الخًلف راضين أو متقبلين أسلو 

الستجابة اثر على ن عملية التفاوض لحل مشكلته مما أع غير أسلو  التسوية فأصبح غير راض  

 نها بدرجة متوسطة ومرضية.ة إال أخير األوحصولها على الرتبة 
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 (9.23)اإلرضاء الحاصلة على الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  عد أسلو وتشير نتائج بُ 

"يستوعب رغبات المعلمين ( والتي تنص: 96) فقرةن الوبمستوى متوسط، أ (3.32معياري ) انحرافو 

وحصلت على ( وبمستوى متوسط 1.32معياري ) انحراف( و 3.17ويتقبلها" جاءت بمتوسط حسابي )

ية حيث المدرس الرتبة األولى، مما يدل على رضا المعلمين عن العًلقات اإلنسانية والقوية مع اإلدارة

خيرة وبمتوسط على الرتبة الرابعة واآل )92) فقرةيتم استيعا  رغبات المعلمين ويتقبلها، وحصلت ال

توسط والتي تنص على "يقدم التنازل عادة ( وبمستوى م1.25معياري ) انحراف( و 2.57حسابي )

ن ممارسات التنازل التي يقدمها المدير أمر يختلف من شخص لمعلمين" وتعزو الباحثة ذلك إلى أل

بية مور نس، فهي أخر يراها غير ذلك وشخص آأن هنالك ممارسات يراها شخص تنازاًل ، و لشخص

لت على ا فحصد العينة يعكس ذلك ايًض فراستجابة أتعتمد على الشخص، غير أنها امور حساسة فا

 .الرتبة األخيرة إال أنها بمستوى متوسط ومرض  

التجنب والحاصل على الرتبة الرابعة وقبل األخيرة  أسلو وأظهرت النتائج المتعلقة ببعد 

 :التي تنص )30) فقرة( وبمستوى متوسط أن ال0.79معياري ) انحراف( و 2.89بمتوسط حسابي )

( 3.09التي تطرأ بين المعلمين في المدرسة" والتي جاءت بمتوسط حسابي ) "يتجنب الخًلفات

عتماد إلى ا ى وترى الباحثة أن ذلك يعود ول( وبمستوى متوسط وبالرتبة األ1.26معياري ) انحرافو 

ت التي ربما فاوذلك في الخًل ،طرأ بين المعلمينية على تجنب بعض الخًلفات التي تالمدرس اإلدارة

"يتجنب ( والتي تنص: 37وجاءت الفقرة )نهاء الصراع، كما األنسب إل سلو األم هذا تستخد

( وبالرتبة السادسة 0.99معياري ) انحراف( و 2.61" بمتوسط حسابي )المناقشات المفتوحة مع معلميه

ة في ارس بأن المناقشات المفتوحلى أن قناعات مديري المدذا البعد وتعزو الباحثة ذلك إله  ،خيرةواأل

ا ب المدير ذلك فجاءت في الرتبة األخيرة إال أنهلذلك يتجن ،ات الصراع ربما تولد صراعات أكبروقأ

، ها نوع دارة الصراع يتولد بات التي تتم إلاالجتماعكون بعض المناقشات و  بمستوى متوسط ومرض 
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ة أفراد بالفعال مما أثر على استجا االتصالب مفتوحة مع المعلمين في بيئة مفعمةمن المناقشات ال

 العينة.

"يحاول  ( والتي تنص:2) فقرةاءت الخيرة، فجاإلجبار والحاصل على الرتبة األ أسلو عد بُ  أما

 انحراف( و 3.02أن يحقق أهداف المدرسة بغض النرر عن أهداف المعلمين" بمتوسط حسابي )

قائد دوار ال، فهي تمثل أحد أهم أ( وبمستوى متوسط وترى الباحثة ذلك أمر طبيعي0.72معياري )

صب في ا يتماشى ويبم ،هداف الشخصية، ويمكن تحقيق األهداف التربويةالتربوي في تحقيق األ

أمر طبيعي، أما  ولىد العينة لهذه الفقرة بالرتبة األفرامصلحة تحقيق األهداف التربوية، فاستجابة أ

( 0.93معياري ) انحرافو  (2.05خيرة بمتوسط حسابي )لرتبة السابعة واأل( والتي جاءت با38) فقرةال

دل الباحثة أن حصولها على الرتبة األخيرة يطراف المتصارعة بالعقا " فترى والتي تنص: "يهدد األ

صراع دارة المن أساليب إ أسلو خر يد يستخدمه كآالمدرسية للعقا  أو التهد اإلدارةن لجوء على أ

 فجاءت أيضا بمستوى منخفض.

( التي أظهرت أن مستوى إدارة الصراع 9138ينة والبياتي )بو سنع دراسة أالنتائج م تفقتا

 التنريمي كان متوسًطا.  

 عند حصائيةإ دللة ذات عالقة ارتباطية هناك هلمناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص على "

ة فاعلية إدارة فرق الحسابية لالستجابة لدرج تبين المتوسطات ،(α=0.05)الدللة  المستوى 

الخاصة من وجهة نظر  األساسيةتوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس العمل ومس

  المعلمين؟"

حصائية وجود عًلقة إيجابية وذات داللة إ لى( إ36النتائج الموضحة في الجدول )تشير 

الخاصة ومستوى إدارة الصراع  األساسيةبين درجة فاعلية إدارة فرق العمل لدى مديري المدارس 
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جابية وذات داللة أحصائية بين ( كما توجد عًلقة إي0.66رتباط )، وكان مقدار معامل االالتنريمي

 ُيعد ذلك شيء طبيعي لمتوسطيةم أبعاد إدارة فرق العمل وأبعاد مستوى الصراع التنريمي، و معر

ة ابيلى وجود عًلقة إيج، مما أدى إفاعلية إدارة فرق العمل ومتوسطية مستوى الصراع التنريمي درجة

معلمين. كما أن هنالك عًلقة ارتباطية قوية بين كل من درجة باطية، مما أثر على اإلستجابات للارت

 ،فاعلية إدارة فرق العمل وإدارة الصراع التنريمي مع وجود ديمقراطية وتشاركية وتعاون بين المعلمين

ن السلوكيات ، وبالتالي فإعلميةة التعليمية التبتوفر قيادة فاعلة تهتم بتوفير بيئة مناسبة وصحية للعملي

ارة د، أدت إلى توفر أساليب فاعله إلالدالة على فاعلية إدارة فرق العمل من قبل مديري المدارس

 الصراع التنريمي.

( لوجود عًلقة بين مستوى الصراع 9138دراسة ألبو سنينة والبياتي )النتائج مع  تفقتا

 توى الوالء التنريمي للمعلمين.التنريمي ومس

   مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  هناك هلمناقشة نتائج السؤال الرابع والذي ينص على "

(α=0.05)  نسالج اتإدارة فرق العمل يعزى إلى متغير  فاعليةلدرجة متوسطات الستجابة  بين ،

 "؟الخدمة والتخصص، والمؤهل العلمي وسنوات

فروق ذات داللة إحصائية في درجة ( الى وجود 37) ير النتائج الموضحة في الجدولتش

د لصالح ة الكلية وجميع األبعاوكانت الفروق في الدرج ،فاعلية إدارة فرق العمل تبًعا لمتغير الجنس

ا بعملهن، ولكون مجال التدريس لديهن المجال الى كون المعلمات أكثر التزامً اإلناث، ويعزى ذلك 

 من فقدان الوظيفة والترقيات. فهنسًكا بالعمل وربما لخو األفضل ولكونهن أكثر تم

( وجود فروق ذات داللة 34) تخصص فتشير النتائج في الجدولأما من حيث متغير ال

احثة األدبي، وتعزو الب وكانت الفروق لصالح التخصص ،فاعلية إدارة فرق العمل إحصائية في درجة
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علمية  ساليبولديهم أ ،شخاص بالتخصص العلمي يعتمدون على الوقائع والحقائقذلك إلى أن األ

ذات  المفاهيمكثر اطًلًعا على األ الي جاءت الفروق لصالح التخصص األدبي الذيوبالت ،دقيقة

 نساني ومنها ادارة فرق العمل.العًلقة بالمنحى اإل

( إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في الدرجة الكلية 32وتوضح النتائج في الجدول ) 

وترى  ،وكانت الفروق لصالح فئة بكالوريوس وأقل ،متغير المؤهل العلميإلدارة فرق العمل تعزى ل

 قل يسعون دائما للعمل ضمن فريقالمعلمين الذين لديهم مؤهل علمي أن الباحثة أن ذلك يعود إلى أ

يادي هم المهارات الواجب توفرها في الق، ويرون أن إدارة فرق العمل من أ رغبة منهم في التعلم والتطور

لدراسات ا فكانت الفروق لصالح فئة االتصالعلى استجابتهم، أما فيما يتعلق ببعد مهارات  مما أثر

نه كلما زاد المستوى التعليمي ازداد المعلم معرفة ومهارات، وعلًما وتطلًعا لكل ما العليا ويعزى ذلك أ

لية مهو جديد من ممارسات وسلوكيات تعزز مفاهيم ومبادئ جديدة تؤثر وبشكل فعلي على الع

التعليمية في مدارسهم، يستطيع من خًللها أن يكون أكثر حرًصا على تعزيز ممارسة المفاهيم الجديدة 

 التي يكون على معرفة ودراية كافية بها ومنها مهارات التواصل الفعال.

حصائية ( يشير إلى وجود فروق إ99(، )93) (،91في الجداول ) الخدمةمتغير سنوات أما 

 إلدارة فرق العمل، ويعزى ذلكبعاد والدرجة الكلية سنوات وأقل لجميع األ 0 الخدمةح ذي لصال

لحرص المعلمين الجدد الذين يسعون للتقدم والتطوير في مجال عملهم من خًلل معرفة المفاهيم 

مية وما يصب يهميتها للتغيير والتقدم في العملية التعليتعلق بمهارات إدارة فرق العمل وأ وبما  ،الجديدة

 الخدمة يفكان لصالح المعلمين ذ االتصالراتيجية، أما عائد الفروق في بعد مهارات أهدافها االست في

 ،وربما يعود ذلك للخبرة الكبيرة التي يمتلكونها ومعرفتهم بوسائل التواصل الفعال ،سنوات وأكثر 31

لدى  الاالتصت مما أثر على استجابتهم لما يشاهدونه من ممارسات تدل على فاعلية تطبيق مهارا

 مديري المدارس.
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داللة إحصائية تعزى  ( لعدم وجود فروق ذات9130)الغامديختلفت هذه الدراسة مع دراسة ا

( لوجود فروق ذات داللة إحصائية 9133بده)الدراسة مع دراسة عواتفقت ، الخدمةمتغير سنوات إلى 

    متغير المؤهل العملي والخدمة. تعزى إلى 

 مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  هناك هل"ال الخامس والذي ينص: ائج السؤ مناقشة نت

(α=0.05) الجنس اتيعزى إلى متغير  التنظيمي الصراعإدارة  مستوى في  المتوسطات بين ،

 ؟"الخدمة والتخصص، والمؤهل العلمي وسنوات

جة لى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدر ( إ91)ائج الموضحة في الجدول تشير النت

الكلية لمستوى إدارة الصراع التنريمي تبًعا لمتغير الجنس، وكانت الفروق لصالح اإلناث، ويعزى ذلك 

ون لساليب التعاونية والتشاركية في إدارة الصراع كونهم يميئة اإلناث على استخدام األربما لحرص ف

تي كانت جبار والتجنب الاإل أسلو جبارية كما ظهر في بعد إلى العاطفة وال يستخدمون األساليب اإل

 دارة الصراع.ون إلى استخدام العنف واإلكراة إللصالح فئة الذكور الذين يميل

( فتشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 98في الجدول ) الموضحة أما النتائج

خاص شاألدبي، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن األ وكانت الفروق لصالح تخصص ،لمتغير التخصص

الفروق  ساليب علمية دقيقة وبالتالي جاءتون على الوقائع والحقائق ولديهم أتخصص العلمي يعتمدبال

ساني نالمفاهيم ذات العًلقة بالمنحى اإلأكثر اطًلًعا على  الذي يعتبر دبيلصالح التخصص األ

 ومنها إدارة الصراع التنريمي.

ت داللة إحصائية تعزى لمتغير ( إلى عدم وجود فروق ذا90كما وتشير النتائج في الجدول )

روق التعاون والتجنب والتسوية تبين وجود ف أسلو المؤهل العلمي في الدرجة الكلية إال أنه في بعد 

ساليب المتنوعة في إدارة ويعزى ذلك إلدراك هؤالء األشخاص لأل وكانت لصالح الدراسات العليا

تي إدارة الصراعات التنوعة معهم في عملية ساليب المربما الستخدام مديري المدارس األ الصراع أو
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كالوريوس ب حصائية لصالح فئةاإل اإلجبار فكانت الفروق  أسلو عد طرافها، ولكن في بُ كانوا ربما أحد أ

لمن هم باقل مؤهل علمي  سلو مديري المدارس يستخدمون هذا األ وأقل وربما يعود ذلك إلى أن

 أكثر مما لديهم مؤهًلت علمية أعلى.

داللة إحصائية  ( إلى وجود فروق ذات94(، )97(، )96وترهر النتائج في الجداول )كما 

عاد ما عدا بإدارة الصراع التنريمي وجميع األ في الدرجة الكلية لمستوى  الخدمةتعزى لمتغير سنوات 

كهم المتًل ، وتعزو الباحثة ذلكسنوات فأكثر 31 الخدمة اإلجبار وكانت لصالح ذي أسلو بعد 

 ساليب المتنوعة في إدارة الصراع التنريمي.ت الواسعة ومعرفتهم واطًلعهم على األالخبرا

وعدم  ،جنسال متغيرفروق تعزى إلى وجود ( ل9138)اختلفت مع دراسة ابو سنينة والبياتي

( 9137متغير الخدمة، كما اختلفت مع دراسة الحوراني)وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى 

 العلمي.لمتغير الجنس والمؤهل  زى وجود فروق تعل

 والمقترحات التوصيات

 باآلتي:  الدراسة توصي الباحثةضوء النتائج التي توصلت إليها  في

 لصراع : أن مستوى إدارة فرق العمل وإدارة ايها الباحثةالتي توصلت إل في ضوء النتيجة التالية

من وجهة نرر  – التنريمي لدى مديري المدارس الخاصة في محافرة العاصمة عمان

 : توسطة وعليه أوصت الباحثة باآلتيجاءت بدرجة م -المعلمين

 بهمتدري طريق عن مديري المدارس الوعي بأهمية إدارة فرق لدى وزيادة تعميق على العمل -3

 العالمية. التجار  على طًلعهموا

يق ر العمل على تعميق وزيادة الوعي بأهمية الصراع التنريمي لدى مديري المدارس عن ط -9

 تدريبهم واطًلعهم على التجار  المختلفة .
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زيادة االهتمام بتأهيل المديرين والمديرات من خًلل برامج التطوير التربوي، وتدريبهم على  -1

ديهم، كي يتم ل اإلداريةأساليب القيادة اإلدارية، وبرامج تدريبية يلتحقون بها لتنمية المهارات 

 .تعليم وبخاصة في مجال اإلدارة المدرسيةتعريفهم على المستحدثات الجديدة في ال

لخًلقة، األفكار ا وإبرازتشجيع مديري ومديرات المدارس على تجريب أساليب العمل الجديدة،  -8

ثل مواستغًللها في العمل، واتخاذ القرارات المهمة، وتحمل المخاطر المحسوبة المترتبة على 

 .هذه األساليب

 معلمين، وإشراكهم مع زمًلئهم والعمل بروح الفريق.  لهتمام بتحقيق المشاركة الفاعلة لاال -0

وضع اإلدارة أهداف واضحة ومحددة للمؤسسة يتم شرحها بتفاصيلها للمعلمين إلشراكهم في  -6

 عمليات اتخاذ القرار وتحقيق األهداف لجعلهم جزًءا ال يتجزأ من القرارات اإلدارية.

ت القبول التي تضمن أهليتهم لهذا إخضاع المدراء قبل تعينهم إلى مجموعة من إمتحانا -7

 المنصب كما يجب متابعتهم من المسؤولين بشكل دوري.

  ضوء النتيجة التي توصلت إليها الباحثة وهي: وجود عًلقة إيجابية وذات داللة إحصائية في

بين درجة فاعلية إدارة فرق العمل وإدارة الصراع التنريمي في المدارس األساسية الخاصة 

 أوصت الباحثة بما يلي: –من وجهة نرر المعلمين  –لعاصمة عمان في محافرة ا

مديري ومديرات المدارس على كيفية تشخيص الصراع، والتعرف  زيادة توعيةالعمل على  -3

 .التعامل معه على أسبابه وطرق 

 مماثلة اتدراس القيام بدراسات مماثلة مع متغيرات أخرى مثل: جودة العملية التعليمية، وإجراء -9

 .لمدارس الحكومية وكذلك الثانويةا في

عقد دورات تدريب وورش عمل لتأهيل مديري ومديرات المدارس على كيفية إدارة الصراع  -1

 ضمن فرق العمل داخل المؤسسة التعليمية.
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 :العربية المراجع

القاهرة: مركز  ،اإلدارةاإلتجاهات المعاصرة في منظومات (. 9110محمد محمد) ،إبراهيم -

 .مكتبة عين شمس

 مصر، القاهرة: دار الفكر العربي.جودة األداء، (. 9131إبراهيم، مجدي إبراهيم محمد) -

فرق العمل الناجحة)البناء والنمو اإلداري إلنجاز المهام  (.9112مدحت محمد) ،أبو النصر -

 القاهرة:المجموعة العربية للتدريب والنشر. ،مصر، 9ط، بشكل أفضل وأسهل(

(.مستوى إدارة الصراع التنريمي لمديري 9138، عبد الجبار)عونية والبياتي أبو سنينة، -

المدارس الثانوية الحكومية وعًلقتها بمستوى الوالء التنريمي للمعلمين في محافرة العاصمة 

 313-332(،3)31،المجلة األردنية للعلوم التربويةعمان،

بنك فيصل  اد،مجلة المال والقتص(. "إدارة وبناء وفرق العمل"، 9133أحمد، محمد علي) -

 .92-19(، 3)66اإلسًلمي السوداني، 

"اتجاهات العاملين في أمانة (. 9116البشابشة، سامر عبدالمجيد والحراحشة، محمد  أحمد) -

 مجلة جامعة دمشقعمان الكبرى نحو أثر خصائص فرق العمل في فاعلية اتخاذ القرار"، 

 .83-43(، 9)99للعلوم اإلقتصادية،

ي إدارات التربية والتعليم بمنطقة درجة ممارسة القيادات التربوية ف(. 9131باشامي، بكري) -

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية،جامعة اتالجتماعمكة المكرمة لمهارات إدارة 

   أم القرى، مكة المكرمة.
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تأثير عوامل التغيير الداخلية والخارجية في إدارة الصراع (.9112البلوي، صًلح معزي) -

نظيمي في مديريات المياه:دراسة ميدانية في المنطقة الشمالية في المملكة العربية الت

 )رسالة ماجستير غير منشورة(،جامعة مؤتة، األردن.السعودية،

مركز الخبرات  القاهرة:، مصر ،بناء وتحفيز فرق العمل(. 9117عبد الرحمن)، توفيق -

 المهنية لإلدارة.

ليب إدارة الصراع وعًلقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري (. "أسا9131صفاء جميل) ،الجعافرة -

-3661،(9)81 ،مجلة دراسات،من وجهة نررهم" المدارس الحكومية في محافرة الكرك

3647. 

اسة در  (. "بناء فرق العمل وعًلقته بالمشاركة في صناعة القرار9112حاوي، إيمان عسكر) -

 . 386-363(،0)99، جلة التقني"، متطبيقية في الشركة العامة للصناعات الورقية

مؤسسة حورس  اإلسكندرية: ،مصر ،والتنظيم اإلداري  اإلدارة(. 9118سامي) ،جمال الدين -

 الدولية.

السلوك التنظيمي سلوكات اإلنسان وانعكاساتها على إدارة (. 9111شوقي ناجي) ،جواد -

 عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.، 3ط، التصال

دار  عمان:، األردن، سلوك األفراد في المنظمات لسلوك التنظيميا(. 3227حسين) ،حريم -

 زهران للنشر والتوزيع.

 األردن، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.السلوك التنظيمي،(. 9111حسين) حريم، -

 ،عمان:دار صفاء.السلوك التنظيمي(.9119حمود، خضير كاظم) -
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مدارس الثانوية الحكومية في الصحة التنظيمية في ال(. 9137الحوراني، هبة منير) -

العاصمة عمان وعالقتها باستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي التي يمارسها المديرون من 

 إلدارةاوالقيادة التربوية، قسم  اإلدارة)رسالة ماجستير غير منشورة(،  وجهة نظر المعلمين،

  والمناهج، كلية العلوم التربوية ، جامعة الشرق األوسط، األردن.

(." استراتيجيات إدارة الصراع التنريمي وأثرها على إحساس 9118الخشالي، شاكر جار الله) -

وحدة ايجابية الصراع: دراسة ميدانية في عينة من الشركات الصناعية  اإلدارةالعاملين بفاعلية 

 .3-98(،3)7المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، في األردن"، 

أثر القيادة في بناء فريق العمل الناجح دراسة حالة (. 9131خنور، نسرين والسايح، رجاء) -

لية العلوم ك)رسالة ماجستير غير منشورة(، المؤسسة الوطنية للبناء للجنوب والجنوب الكبير،

 .جامعة قصادي مرتاح، الجزائرالتجارية واإلقتصادية والتسيير، 

مصر، القاهرة: ، مهارات بناء وتحفيز فرق العمل(. 9131رضوان، محمود عبدالفتاح) -

 المجموعة العربية للتدريب والنشر.

آراء العاملين في القطاع الخاص في سلطنةعمان (. 9131السديري، أحمد محمد خميس) -

)رسالة ماجستير غير منشورة(، تخصص إدارة عن مهارات مدرائهم في قيادة فريق العمل، 

 أعمال، األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي.

مصر،األسكندرية:دار الجامعة الجديدة السلوك التنظيمي،(.9118طان، محمد سعيد)سل -

 للنشر.
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فرق  أسلوبالمدرسية باستخدام  اإلدارةتطوير عمل (.9112زهرة بنت عبدالله)الشايب،  -

ر غير ، )رسالة ماجستيالعمل في التعليم الثانوي العام للبنات بمنطقة عسير:دراسة ميدانية

 ربية وعلم النفس، كلية التربية األقسام األدبية، جامعة الملك خالد، السعودية.منشورة(، قسم الت

، مأخوذ من شبكة اإلنترنت بتاريخ دورة بناء فرق العمل الجماعية(. 9133الصغير، حسين) -

37/3/9132 ،

tps://hrdiscussion.com/hr28621.html?s=9f2e6f8e3b0654a99d697ht

bb3a621eefb. 

 ،جدة:دار حافظ.8،طالسلوك التنظيمي(.9111الطجم، عبدالله والسواط، طلق) -

دار  عمان:، 9ط، التربوية والسلوك التنظيمي اإلدارة(.3222هاني عبد الرحمن) ،الطويل -

 وائل للنشر.

(. "مهارات قيادة فريق 9136بي، نورة محيى وسمي السليس)العتيطيب، عزيزة عبدالله و  -

العلوم دراسة ميدانية"،-العمل لدى رؤساء األقسام في إدارة التربية والتعليم بمحافرة المذنب

 .817-144(،3)9 التربوية،

 األردن، عمان: دار الشروق.المدرسية الحديثة،  اإلدارة(. 9110عابدين، محمد عبد القادر) -

العامة للتربية للبنين  اإلدارةدرجة ممارسة القيادة التربوية في (. 9114أحمد) عالم، خالد -

)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربوية، جامعة بالعاصم المقدسة لعملية اتخاذ القرار،

 أم القرى، مكة المكرمة.

 مصر، القاهرة: مكتبة عين شمس.، اإلدارة(، 9111الحافظ، إجًلل) عبد -

https://hrdiscussion.com/hr28621.html?s=9f2e6f8e3b0654a99d697bb3a621eefb
https://hrdiscussion.com/hr28621.html?s=9f2e6f8e3b0654a99d697bb3a621eefb
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دراسة ميدانية -دور إدارة فرق العمل في التطوير التنظيمي(. 9130، لطيسة)عبد الحليم -

وم ل)رسالة ماجستير غير منشورة(، قسم عبالمؤسسة اإلستشفائية بشير بن ناصر"بسكرة"، 

 العلوم اإلقتصادية والتجارية،جامعة محمد خيضر،الجزائر. التيسير، كلية

، األردن، لمداخل اإلدارية الحديثة في التعليما(. 9112عبد العليم، اسامه و الشريف، محمد) -

 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.

السعودية، عشر مهارات قيادية هل توجد لديك أيها المدير، (. 9138عبد الوها ، محمد) -

 الرياض: قرطبة للنشر.

فرق العمل وأثرها على اإلنتاجية في قطاع (. 9113أم الخير بنت إبراهيم أحمد) ،عبده -

لمملكة ا ،جدة ،جامعة الملك سعود ،)رسالة ماجستير غير منشورة( ،لتعليم الجامعي النسائيا

 العربية السعودية.

(."إستراتيجية الصراع التنريمي وإمكانية تحقيق أهداف 9114العبيدي، أمل محمود علي) -

 .319-26،(74،)واإلقتصاد اإلدارةمجلة المنرمة"،

ز الرياض: مرك، المملكة العربية السعودية ،ك التنظيميإدارة السلو (. 3227ناصر)، العديلي -

 آفاق اإلبداع اإلداري والجودة.

(."مهارات قيادة فريق العمل لدى مديري المدارس الثانوية 9117عشيبة، فتحي درويش) -

-880(، 1)87العامة،  اإلدارةمجلة العامة ووكًلئها بالبحيرة واقع ممارستها وسبيل تنميتها"،

100. 

دار الشروق  عمان:، سلوك المنظمة) سلوك الفرد والجماعة( (.9111ماجدة ) ،العطية -

 للنشر والتوزيع.

 عمان: دار المسيرة. ،المدرسية اإلدارةمبادئ (. 3222محمد حسن) ،العمايرة -
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متطلبات تطوير األداء الوظيفي لمديري التعليم الثانوية "(. 9131العنزي، غازي رحيل) -

  64-380،17،مجلة القراءة والمعرفة "،باستخدام مدخل فرق العمل

دار وائل  عمان:، السلوك التنظيمي في منظمات األعمال(. 9119محمود سليمان) ،العميان -

 للنشر.

دراسة وتحليل إدارة الصراع التنظيمي في مديريات (.9131العويوي، محمد فراس شاهر) -

كلية  جامعة الخليل،(، التربية والتعليم في محافظة الخليل،) رسالة ماجستير غير منشورة

 الدراسات العليا.

 عمان: دار الحامد للنشر.التربوية، اإلدارةالقيادة والدافعية في (. 9116عياصرة، علي أحمد) -

التعليم العام لمهارات قيادة  ممارسة مديري مدارس(."9130الغامدي، علي بن محمد زهيد) -

 .883-874(،8)36مجلة العلوم التربوية والنفسية، فرق العمل المدرسية"،

(. "الصراع التنريمي كاستجابة سلوكية تعيق االلتزام التنريمي في 9136غربي، صبرينة) -

 مجلة العلوم اإلنسانيةالمنرمات الحديثة مع اقتراح للتقليل من حدة الصراع التنريمي"،

 68-71(،3)90جامعة قاصدي مرباح،الجزائر،مية،الجتماعو 

السلوك التنظيمي:في إدارة المؤسسات (. 9138السيد محمد) ،المجيد فاروق عبده وعبد، فليه -

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. عمان:، األردن، 1ط، التعليمية

 ،ترجمة محمد ديراني ،اإلشراف التربوي على المعلمين(. 9113جين) ،ايزابيل ودنًل ، فيفر -

 عمان: دار مجدالوي.
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(."أسبا  الصراعات التنريمية في األجهزة 9113القحطاني، سالم بن سعيد ويونس، حلمي) -

العلوم مجلة جامعة الملك سعود،الحكومية المركزية بالمملكة العربية السعودية"، 

 310-322،(3)31التربوية،

، التنظيمي:السلوك اإلنساني في المنظمات السلوك(. 9111)قاسم محمد القريوتي، -

 عمان:دار الفرقان للنشر والتوزيع.

الفردي  السلوك التنظيمي: دراسة السلوك اإلنساني(. 9111مد قاسم)مح ،القريوتي -

 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.، 1ط ،والجماعي في المنظمات

ترجمة محمد كل ما تحتاج إلى معرفته عن القيادة، (. 9131جراوت، جيف وفيشر، ليز) -

 مصر، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. صفوت حسين،

 بيروت: دار الثقافة. ،القيادة(. 9119ف)نوا ،كنعان -

 ،الصراعات التنظيمية وانعكاساتها على الرضا الوظيفي(. 9114اللوح، أحمد يوسف أحمد) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسًلمية بغزة.

أنماط وأسالي  القيادة  المستجدات العالمية وأثرها على(.9117الماضي، محمد المحمدي) -

ندوة تنمية المهارات اإلبداعية لقادة ،في بناء فرق العمل وتفجير روح اإلبداع والبتكار

 المنرمات العامة والخاصة، القاهرة: مصر.

دور جماعات وفرق العمل في نجاح المؤسسات التعليمية "(.9138المبارك، منصور علي) -

 .360-938(،3)94، وث والدراسات التجارية"، المجلة العلمية للبحفي دولة الكويت

خالصات كت  (. "نصائح واساليب وقواعد للفرق الفعالة"، 3228ماكين، ديبورا هاينجون) -

 .4-3(،31)1، المدير ورجل األعمال
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فرق العمل كآلية لتطوير أداء المدرسة  أسلو (. "9131رشاد، عبدالناصر ) و محمد، أمل -

 .607-762(،300)9ية، الجتماعالتربوية والنفسية و  مجلة التربية للبحوث المصرية"،

فن إدارة الموارد البشرية في المنظمات الحكومية والخاصة، (. 9131مرسي، نبيل حامد) -

 مصر، االسكندرية: المكتب العربي الحديث.

 القاهرة: الجمعية العربية لإلدارة. ،المدير ومهاراته السلوكية(.9112أحمد سيد ) ،مصطفى -

(. "الصراع التنريمي: دراسة تطبيقية التجاهات المرؤوسين نحو 9110زياد يوسف)المعشر،  -

ألردنية المجلة اأساليب إدارة الصراع في الدوائر الحكومية في محافرات الجنو  في األردن"، 

 .81-64(،9)3في إدارة األعمال، 

اإلنترنت شبكة من  (، مأخوذ3228)وتعديًلته (1رقم ) األردنية قانون وزارة التربية والتعليم -

 .http://www.moe.gov.jo/ar/node/19179 ، 36/3/1029بتاريخ 

 األردن: دار أسامة للنشر.التحفيز ومهارات تطوير الذات، (. 9133الناطور، فايز عبدالكريم) -

المملكة رية النسائية مدخل سيكولوجي، القيادة اإلدا(. 9112هيجان، عبدالرحمن بن أحمد) -

 العربية السعودية، الرياض: دار المؤيد للنشر.

 

  

http://www.moe.gov.jo/ar/node/19179
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 ( 3الملحق ) 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 

 تحكيم استبانة

 
 سعادة األستاذ  الدكتور  الفاضل :................................................ وفقه الله 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ....... وبعد  
 

الخاصة لفرق  األساسيةإدارة مديري المدارس عن"  ماجستير لةبإعداد رساة قوم الباحثت
لى التعرف إتهدف الدراسة  ، إذالعمل وعالقتها بإدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر المعلمين

وعًلقتها بإدارة الصراع التنريمي في المدارس  مدى فاعلية إدارة مديري المدارس لفرق العمل
كما تهدف إلى معرفة درجة اختًلف وجهات النرر الخاصة من وجهة نرر المعلمين,  األساسية

 العلمي. والمؤهل ،الخدمة والتخصص، وسنوات باختًلف متغيرات الجنس،
على النحو ي سوقد صممت وفقًا لتدرج  ليكرت الخما ةولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبان

 .منخفضة, منخفضة جدًا( ، متوسطة، مرتفعة )مرتفعة جدًا,: التالي
وخبرة في هدددذا المجدددال، وألهميدددة رأيكم  مهمدددةونررًا لمدددا تتمتعون بددده من مكددداندددة تربويدددة    

عباراتها  عن ، وإبداء رأيكمةالسدديد في تحقيق أهداف هذه الدراسدة، نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبان
 انتمائها للمحور أو عدم انتمائها، ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات. من حيث 

 

الباحثة                                                                                              

 إسراء محمد حسين أبو عصبه

 الرجاء كتابة البيانات اآلتية:
 

  السم

كاديميةالرتبة األ    

  جهة العمل

 

األردنية الهاشميةالمملكة   

العالي ة التعليموزار   
الشرق األوسطـة ـامعـج  

 كـلـيــة الـتـربية
تربويةقسم العددلوم ال  
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 ( في المكان الذي يمثل إجابتك : √الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )

 أنثى.                 (   )ذكر (   ):الجنس

 :  )   ( علمي      )   ( إنسانيالتخصص 

 المؤهل العلمي: )   ( بكالوريس فأقل     )    ( دراسات عليا     

 سنوات 10أقل من  -سنوات   5سنوات        )    (  5 أقل من (    : )دمةالخعدد سنوات 

 سنوات فأكثر   10)       (  
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 أسئلة اإلستبيان المتعلقة بمتغير إدارة فرق العمل لدى مديري المدارس الخاصة:

 
 م

 
 الفقرات

دقة الصياغة اللغوية  مدى انتماء الفقرة للمجال
 وسالمتها

يل التعد
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 مهارات إتخاذ القرار   األول: بعدال
يعمل مع الفريق لجمع المعلومات الًلزمة حل المشكلة   .2

 القائمة
     

يستفيد من خبرات المرؤوسين في تحليل البدائل للوصول   .1
 إلى الحلول المناسبة.

     

إلختيار أفضلها لحل يطرح للفريق بدائل متعددة   .1
 المشكلة.

     

يشرك فريق العمل في إتخاذ القرار بناء على األهداف   .4
 المرغو  تحقيقها.

     

يضع آلية واضحة لضبط مشاركة المرؤوسين في اتخاذ   .2
 القرارات.

     

يمتلك المهارات الًلزمة في حل المشكًلت التي تواجه   .2
 العمل.

     

      الفعالة في اتخاذ القرارات.يشجع مشاركة المرؤوسين   .7

      يشرك المرؤوسين في حل المشكًلت التي تواجه العمل  .8
يصنف مع الفريق المعلومات حسب أهميتها للمشكلة   .9

 محل القرار.
     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................. 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

دقة الصياغة اللغوية  للمجالمدى انتماء الفقرة 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

  التصالمهارات الثاني:  بعدال
ن الذي يدعم العًلقات اإلنسانية بينه وبي االتصاليلتزم ب  .2

 المرؤوسين في المنطقة
     

      .المناسبة لتحقيق أهداف المنرمة االتصاليختار وسيلة   .1
      يستخدم وسائل متعددة لإلتصال مع المرؤوسين.  .1
ت الواضحة لتسهيل انسيا  المعلومات االتصااليتبع   .4

 للمساعدة في رفع كفاءة األداء.
     

      ت الحديثة في تحديد مؤشرات األداء.االتصااليستخدم   .2
السريع مع فريق العمل إلتخاذ  االتصاليحرص على   .2

 قت المناسب. القرار في الو 
     

مل التقليدية التي تعرقل انجاز الع االتصاليتجنب خطوط   .7
 في المنرمة.

     

      يستخدم إصدار التوجيهات عبر وسائل تواصل حديثة.  .8
المناسب الذي يمّكن من فهم الرسالة  االتصاليفّعل نرام   .9

 بين المرسل والمستقبل.
     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

.............................................................................................................. 
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 م

 
 الفقرات

دقة الصياغة اللغوية  مدى انتماء الفقرة للمجال
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 مهارات التحفيز الثالث:  بعدال
      يقدم عبارات الثناء الشفوية لتحريك سلوك المعلمين.  .2

      يمنح حوافز مادية ومعنوية لرفع كفاءة أداء المعلمين.  .1

      يحفز المرؤوسين فور اإلنتهاء من العمل المطلو .  .1

      يقدم الحافز الذي يتناسب مع األداء.  .4

      يتجنب الحوافز السلبية كالعقا  والخصم.  .2

      يعدل بين المعلمين في منح الحوافز.  .2

ن التنافس بالتحفيز بين يحرص على خلق جو م  .7
 المعلمين.

     

يمتلك القدرة على أن يكون الجزاء متكافًئا مع السلوك   .8
 الخطأ الصادر من المعلمين.

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

...............................................................................................................
...............................................................................................................

.............................................................................................................. 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للمجال

دقة الصياغة 
 اللغوية وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 ات الجتماعمهارة إدارة الرابع:  بعدال
تعراض ات لألمور الهامة وليس لإلساالجتماعيعقد   .2

 اإلداري .
     

      بكل دقة ووضوح. االجتماعيحدد هدف   .1
 االجتماعقبل  االجتماعيزود المرؤوسين بجدول أعمال   .1

 بوقت كافي.
     

      . االجتماعيحرص على إعداد وكتابة محضر   .4
      ت.ااالجتماعيحرص على توفير البيئة الًلزمة لقاعة   .2
      .االجتماع يمتلك مهارات متعددة إلدارة  .2
يعطي الحرية لجميع المرؤوسين لطرح أرائهم أثناء   .7

 . االجتماع
     

      .االجتماعيتفاعل مع أراء المرؤوسين أثناء   .8
بل ق االجتماعيؤكد على توقيع المشاركين على محضر   .9

 المغادرة.
     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................

...............................................................................................................
.............................................................................................................. 

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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 أسئلة اإلستبيان المتعلقة بمتغير أسالي  إدارة الصراع :
 
 م

 
 الفقرات

دقة الصياغة اللغوية  مدى انتماء الفقرة للمجال
 وسالمتها

التعديل 
 رحالمقت

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 التعاون  أسلوب :البعد األول
      يحاول التقريب بين وجهات نرر معلميه.  .2
      يتفهم وجهات نرر المعلمين في المدرسة.  .1
      يتعاون مع معلميه للوصول إلى قرارات مقبولة للجميع.  .1
      يشجع فكرة العمل بروح الفريق.  .4
عى إلى إيجاد حلول متكاملة ترضي األطراف يس  .2

 المتنازعة.
     

      يضع أهداًفا مشتركة يتطلب إنجازها تعاون الجميع.  .2
      يقدم عدة بدائل لحل المشكلة مع المعلمين.  .7

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................

...............................................................................................................
.............................................................................................................. 

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

دقة الصياغة اللغوية  مدى انتماء الفقرة للمجال
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 اإلجبار  أسلوب: بعد الثانيال
      ن تبني وجهة نررهيطلب من اآلخري  .2
يحاول أن يحقق أهداف المدرسة بغض النرر عن أهداف   .1

 المعلمين
     

يفرض على المعلمين خطًطا وجداول بغض النرر عن   .1
 رأيهم.

     

      يتمسك برأيه للضغط على اآلخرين لتقديم نتازالت.  .4
يطبق اللوائح واألنرمة بشدة على من يختلف معه في   .2

 الرأي.
     

      يستخدم الحزم والشدة لتمرير وجهة نرره   .2
7.  

 يهدد األطراف المتصارعة بالعقا .
     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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 م

 

 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 

 للمجال

دقة الصياغة 

 اللغوية وسالمتها

التعديل 

 المقترح

غير  منتمية

 منتمية

غير  مناسبة

 مناسبة

 التجنب  أسلوب :البعد األول

      يتجنب الخالفات التي تطرأ بين العاملين في المدرسة.  10

يتفادى تكوين عالقات مع أي طرف من األطراف   20

 المتصارعة.

     

      يتجنب المناقشات المفتوحة مع معلميه .  30

      يؤجل حل الصراع إلى وقت آخر.  40

      يهمل الخالفات الموجودة بين المعلمين.  50

 

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

  



123 

 

 

 م

 

 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 

 للمجال

دقة الصياغة 

 اللغوية وسالمتها

التعديل 

 المقترح

 غير منتمية

 منتمية

غير  مناسبة

 مناسبة

 التسوية  أسلوب :البعد األول

      يتفاوض مع معلميه للتوصل إلى حل.  10

      يسعى لتقريب وجهات النظر حول نقاط اإلختالف.  20

      يقترح أرضية مشتركة لحسم الخالفات .  30

      يقلل من شأن نقاط اإلختالف.   40

      كة بين المتنازعين.إبراز أوجه الشبه والمصالح المشتر  50

 

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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 ( 1)  الملحق

 أسماء المحكمين

 الجامعة التخصص اإلسم  الرقم

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية أحمد أبو كريمأ.د.  4

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية أ.د. عباس الشريف 2

 جامعة البترا لغة عربية د. عاطف كنعان 3

 جامعة البترا لغة عربية هارون الربابعةد.  1

 جامعة الزيتونة أساليب علوم ليمحمد أبو عد.  5

مناهج وأساليب  منير عجاجد.  6
 تدريس

 جامعة البترا

 جامعة الزيتونة أساليب علوم محمد الطراونةد.  7

 جامعة الزيتونة أصول تربية د. سليمان األحمد 8

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس د. فواز شحاده 9

 جامعة البترا رفةإدارة مع مرام أبو الناديد.  41
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 ( 1الملحق ) 

 اإلستبانة بعد التحكيم

 حضرة الستاذ/ة  ....................................................المحترم
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ....... وبعد

ل مإدارة مديري المدارس األساسية الخاصة لفرق الععن"  ماجستير لةبإعداد رساة قوم الباحثت

 التعرف إلى درجةتهدف الدراسة  ، إذوعالقتها بإدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر المعلمين

ممارسة مديري المدارس إلدارة فرق العمل وعًلقتها بأساليب إدارة الصراع التنريمي في المدارس 

ين لمالمعكما تهدف معرفة درجة اختًلف وجهات نرر األساسية الخاصة من وجهة نرر المعلمين, 

 العلمي. والمؤهل ،الخدمة والتخصص، وسنوات باختًلف متغيرات الجنس،

تين؛ األولى إدارة فرق العمل  موزعة على أربعة أبعاد ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبان

فقرة، والثانية أساليب إدارة  11)اتخاذ القرار، واالتصال، والتحفيز، وإدارة االجتماعات ( ومكونة من 

وقد فقرة،  92لتنريمي ) التعاون، واإلجبار، والتجنب، والتسوية، واإلرضاء( ومكونة من الصراع ا

مرتفعة جدًا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة : )تيليكرت الخماسي كاآل صممت وفقًا لتدرج

  جدًا(.

 ،ةانفي ملئ فقرات االستبجزءًا من وقتكم الثمين  ين تمنحونأآمل  ،لكم حسن تعاونكم اً شاكر  

همية أل ،حول جميع العبارات الواردة فيها يةوموضوع ةمانأدقة وصدق و بأن تتم اإلجابة بثقة ي وكل

سيتم  علمًا بأنه ،عتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكمالتي تالدراسة ونتائجها 

 غراض البحث العلمي فقط.سرية تامة وألبالتعامل مع البيانات 

 الباحثة                                                                               

                   إسراء محمد حسين أبوعصبه                                                                    
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 البيانات الشخصية  

 

 أولا: إدارة فرق العمل
 
 الرقم

 
 الفقرات

 الممارسةدرجة 
 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداا 

 مهارات اتخاذ القرار :األول لبعدا
يشرك فريق العمل في صنع القرار بناء على  1

 األهداف المرغو  تحقيقها.
     

يستفيد من خبرات المعلمين في تحليل البدائل  2
 للوصول إلى الحلول المناسبة.

     

 يطرح للفريق بدائل متعددة الختيار أفضلها لحل 3
 المشكلة.

     

يضع آلية واضحة لضبط مشاركة المعلمين في  4
 صنع القرارات.

     

يمتلك المهارات الًلزمة في حل المشكًلت التي  5
 تواجه العمل.

     

      يعزز المعلمين على اتخاذ القرار. 6

 مهارات التصال: الثاني لبعدا
 يلتزم باالتصال الذي يدعم العًلقات اإلنسانية 7

 بينه وبين المعلمين في المدرسة.
     

 هدافأ  لتحقيق المناسبة تصالاال وسيلة يختار 8
 .المدرسة

     

      .المعلمين مع تصاللًل متعددة وسائل يستخدم 9
 نسيا ا لتسهيل الواضحةأساليب االتصال  يتبع 10

 .األداء كفاية رفع في للمساعدة المعلومات
     

      .الحديثة لتصااالوسائل  يستخدم 11

 في مربع اإلجابة التي تراها مناسبة:  (√يرجى وضع إشارة )

 الجنس كر ذ □    أنثى  □  

 التخصص علمي □    أدبي □  

 المؤهل العلمي بكالوريوس فأقل □    دراسات عليا □  

 سنوات الخدمة سنوات 0أقل من  □ سنوات 31أقل من  - 0 □  سنوات فأكثر 31 □ 
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 الرقم

 
 الفقرات

 الممارسةدرجة 
 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداا 

 ملالع فريق مع السريع تصالاال على يحرص 12
 .المناسب الوقت في القرار التخاذ

     

 عرقلت التي التقليدية تصالاال وسائل يتجنب 13
 .المدرسة في العمل انجاز

     

 مهارات التحفيز: الثالث بعدال
 أداء كفاية لرفع ومعنوية مادية حوافز يمنح 14

 .المعلمين
     

 العمل من نتهاءاال فور المعلمين عززي 15
 .المطلو 

     

      .األداء مع يتناسب الذي الحافز يقدم 16
      .والخصم كالعقا  السلبية الحوافز يتجنب 17
حسب  الحوافز منح في المعلمين بين يعدل 18

 .الكفاءة
     

 يزبالتحف التنافس من جو تهيئة على يحرص 19
 .لمينالمع بين

     

 عم متكافًئا الجزاء يكون  أن على قدرةمال يمتلك 20
 .المعلمين من الصادر الخطأ السلوك

     

 مهارة إدارة الجتماعات: الرابع بعدال
 وليس المهمة لألمور االجتماعات يعقد 21

 .اإلداري  لًلستعراض
     

      .بدقة االجتماع هدف يحدد 22
 قبل االجتماع أعمال بجدول المعلمين يزود 23

 .كاف   بوقت االجتماع
     

      . االجتماع محضر كتابة على يحرص 24
 لقاعة الًلزمة البيئة توفير على يحرص 25

 .االجتماع
     

      .االجتماع إلدارة متعددة مهارات يمتلك 26
 ي ف رائهمآ لطرح المعلمين لجميع الحرية يعطي 27

 . االجتماع أثناء
     

      .االجتماع أثناء المعلمين راءآ مع يتفاعل 28
 محضر على المشاركين توقيع على يؤكد 29

 . االجتماع
     

      يتابع تنفيذ بنود االجتماع حسب المواعيد المقررة 30

 ثانياا: أسالي  إدارة الصراع التنظيمي
 أسلوب التعاون : األول لبعدا

      .معلمينال نرر وجهات بين التقريب يحاول 1
      .المدرسة في المعلمين نرر وجهات يتفهم 2
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 الرقم

 
 الفقرات

 الممارسةدرجة 
 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداا 

 ولةمقب قرارات إلى للوصول معلميه مع يتعاون  3
 .للجميع

     

      .الفريق بروح العمل فكرة يشجع 4
 جميع ترضي متكاملة حلول إيجاد إلى يسعى 5

 .المتنازعة األطراف
     

 ن او تع إنجازها يتطلب مشتركة أهداًفا يضع 6
 .الجميع

     

 معبالتعاون  المشكلة لحل بدائل عدة يقدم 7
 .المعلمين

     

 أسلوب اإلجبار: ثانيال بعدال
      نرره وجهة تبني اآلخرين من يطلب 8
 النرر بغض المدرسة أهداف يحقق أن يحاول 9

 المعلمين أهداف عن
     

 رالنر بغض موضوعات المعلمين على يفرض 10
 .رأيهم عن

     

 ملتقدي اآلخرين على للضغط برأيه يتمسك 11
 .ازالتتن

     

 ختلفي من على بشدة التشريعات اإلدارية يطبق 12
 .الرأي في معه

     

      نرره وجهة لتمرير  الحزم يستخدم 13
      .بالعقا  المتصارعة األطراف يهدد 14

 البعد الثالث: أسلوب التجن 

 يف معلمينال بين تطرأ يالت الخًلفات يتجنب 15
 .المدرسة

     

 من طرف أي مع عًلقات تكوين يتفادى 16
 .المتصارعة األطراف

     

      . معلميه مع المفتوحة المناقشات يتجنب 17
      .آخر وقت إلى الصراع حل يؤجل 18
      .المعلمين بين الموجودة الخًلفات يهمل 19
      .ر بأية مهاميتجنب تكليف من يرفض التغي 20

 البعد الرابع: أسلوب التسوية
      .حل إلى للتوصل معلميه مع يتفاوض 21
 نقاط حول النرر وجهات لتقريب يسعى 22

 .ختًلفاال
     

      . الخًلفات لحسم مشتركة أرضية يقترح 23
      .ختًلفاال نقاط يفاوض في بعض 24
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 الرقم

 
 الفقرات

 الممارسةدرجة 
 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداا 

 نبي كةالمشتر  والمصالح الشبه أوجه يبرز 25
 .المتنازعين

     

 البعد الخامس: أسلوب اإلرضاء
      يستوعب رغبات المعلمين ويتقبلها. 26
      يحاول إشباع رغبات المعلمين. 27
      يستجيب القتراحات المعلمين. 28
      يقدم التنازل عادة للمعلمين. 29
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 ( 2الملحق )                                                 
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 ( 1الملحق )                          
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 ( 1الملحق )                                 
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 ( 4الملحق )                                  

 


