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 شكر وتقدير
 

ال وترفع الحمد هلل والشكر من قبل ومن بعد هلل رب العالمين الذي بفضله وعونه تتم االعم

الصالحات ومن عنده تتنزل البركات ،والصالة والسالم على رسول البشرية  جمعاء سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

التي منحتها شرف االلتحاق بها لنيل  األوسط الشرق ةعتتقدم الباحثة بأسمى آيات التقدير لجام

 الباحثة بأن تظل هذه الجامعة في الطليعة. بية مع تمنياتفي التر  الماجستير درجة

 

 عباس الشريقي ، عن شكر المشرف على هذا البحث األستاذ الدكتور عاجزة تقف الباحثة

 الثاقبة ، واالنسان المتواضع تواضع العلماء  بحق والرؤية الواسع الفكر الخلوق صاحب الدكتور

 عظيم األثر في إتمام هذه الرسالة. . الذي ساعدني ، وساندني وكان لتوجيهه

والشكر الموصول أيضا  لكل الجهات التي ساعدتني  في الحصول على المعلومات  والبيانات 

 المطلوبة.

 كما  أتقدم بالشكر الجزيل لكل  من ساهم معي ولو بكلمة في  إعداد  هذا البحث.

 .والشكر هلل من قبل ومن بعد

 الباحثة                                                                     
 هديل العدوان. 
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 اإٍلهداء
 

 .. أهدي ثمار حصادي األولى الى فلذتي كبدي احمد وليليان

  .. في هذه المسيرةمن أهل وأصدقاء الى كل  من وقف بجانبي وساندني  

 إلى كل من أسهم في هذا العمل وقف بجانبي وساعدني ..

 باحثين والقراء والطلبة ومن يرغب باإلستفادة من رسالتي ..إلى جميع ال

 لهم جميعًا أهدي عملي المتواضع ..

 

 مع كل الحب وصادق الود.

 

 الباحثة 

 هديل العدوان
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 المحتويات فهرس
 

رقم  الموضوع
 الصفحة

 أ العنوان 
 ب التفويض

 ج قرار لجنة المناقشة 
 د شكر وتقدير

 ه اإلهداء
 و حتوياتقائمة الم

 ح قائمة الجداول
 ك قائمة المالحق

 ل الملخص باللغة العربية
 ن الملخص باللغة االنجليزية

 الفصل االول 
 1 خلفية الدراسة وأهميتها

 2 مقدمة 
 5 مشكلة الدراسة 

 6 أهداف الدراسة وأسئلتها 
 7 أهمية الدراسة 

 8  مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية لها
 11 ود الدراسةحد

 11 محددات الدراسة 
 الفصل الثاني

 12 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

 11 األدب النظري 
 13 الدراسات السابقة 

 55 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسات الحالية منها 



 ز

 الفصل الثالث 
 51 الطريقة واالجراءات

 55 المستخدم  الدراسةمنهج 
 55 ع الدراسة مجتم

 55 عينة الدراسة 
 56 أداتا الدراسة

 57 صدق أدتا الدراسة 
 58 ثبات أداتا الدراسة 

 62 المعالجات اإلحصائية 
 61 إجراءات الدراسة 

 الفصل الرابع
 66 نتائجال

 67 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
 75 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 81 بالسؤال الثالث  النتائج المتعلقة
 32 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 152 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
 الفصل الخامس

 155 مناقشة النتائج والتوصيات

 155 أواًل : مناقشة النتائج 
 121 ثانيًا : التوصيات

 125 المراجع
 125 المراجع باللغة العربية

 111 المراجع باللغة االنجليزية
 116 المالحق

 
 
 



 ح

 قائمة الجداول
 

 الصفحة العنوان الرقم 

1 
الث انوي ة الحكومي ة  مات في المدارسمين والمعل  راسة من المعل  مجتمع الد   أفراد توزيع

 55 انعم  محافظة العاصمة  في

 55 انعم  محافظة العاصمة  فيس الجنحسب األلوية و  راسةمجتمع الد  توزيع أفراد  2

 55 انعم  محافظة العاصمة  فياأللوية والجنس  راسة حسبالد  أفراد عي نة توز ع  3

 95 القيادة الخادمة  بات الستبانةقيم معامالت الث   4

5 
باستخدام معادلة  القيادة الخادمة استبانةبعاد أل اخلي  ساق الد  قيم معامل االت  

 06 ألفا.-كرونباخ

5 
والدرجة ألبعاد القيادة الخادمة  والرتب يةالمعيار واالنحرافات  الحسابية المتوسطات

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عم ان من وجهة نظر 
 .تنازلياً  مرتبةالمعلمين 

06 

7 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "اإليثار" لدى 

ة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومي
 المعلمين مرتبة تنازليًا.

05 

8 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التمكين" لدى 
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 المعلمين مرتبة تنازليًا.
66 

9 
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "المحبة" لدى المتوسطا

مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 
 المعلمين مرتبة تنازليًا.

67 

11 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "التواضع" 

ديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر لدى م
 المعلمين مرتبة تنازليًا.

67 

11 

تطبيق مديري المدارس  لدرجة المعيارية والرتب واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع 

 مرتبة تنازليًا. من وجهة نظر المعلمين
69 



 ط

12 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التسوية" لدى 
مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة 

 تنازليًا.
60 

13 
رات ُبعد "التكامل" لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفق

مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 
 المعلمين مرتبة تنازليًا.

67 

14 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "اإلرضاء" 

مان من وجهة نظر لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة ع
 المعلمين مرتبة تنازليًا.

65 

15 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التجنب" لدى 
مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة 

 تنازليًا.
78 

15 
يارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "الهيمنة" لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة 
 تنازليًا.

77 

17 
التائي لعينتين مستقلتين   المعيارية واالختبار واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

مية في محافظة العاصمة للقيادة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكو 
 تبعًا لمتغير جنس المعلم.  الخادمة

78 

18 
القيادة الخادمة لدى مديري  مستوىل المعياريةواالنحرافات  الحسابية المتوسطات
 79 عمان تبعًا لمتغير الخبرة للمعلم.العاصمة  الثانوية الحكومية في محافظة المدارس

19 
لدرجة ممارسة مديري ق بين المتوسطات الحسابية تحليل التباين األحادي للفرو

من وجهة نظر للقيادة الخادمة  عمان العاصمة في  الثانوية الحكومية دارس الم
 الخبرة للمعلم. عدد سنواتالمعلمين تبعًا لمتغير 

70 

21 
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  المعياريةواالنحرافات  الحسابية المتوسطات
المؤهل العلمي في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعًا لمتغير الحكومية 

 .للمعلم
77 

21 
لدرجة ممارسة مديري تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية 

من وجهة نظر  للقيادة الخادمة عمان العاصمةفي  المدارس الثانوية الحكومية
 ي للمعلم.المعلمين تبعًا لمتغير المؤهل العلم

75 



 ي

 

22 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة 
مديري المدارس الثانوية الحكومية  في محافظة  العاصمة عمان للقيادة الخادمة من 

 وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.
58 

23 
التائي لعينتين مستقلتين لدرجة  ات المعيارية واالختبارالمتوسطات الحسابية واالنحراف

ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة 
 الصراع تبعًا لمتغير جنس المعلم.

57 

24 
لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية  المعياريةواالنحرافات  الحسابية المتوسطات

 58 محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير الخبرة للمعلم.الحكومية في 

25 
تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية 
 59 الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير الخبرة للمعلم.

25 
يفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري نتائج اختبار ش

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع  في بعد 
 "التسوية" تبعًا لمستويات متغير الخبرة للمعلم.

56 

27 
مدارس الثانوية لدرجة تطبيق مديري ال المعياريةواالنحرافات  الحسابية المتوسطات

الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير المؤهل العلمي 
 للمعلم.

57 

28 
تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري 
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا 

 لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.
55 

29 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري 
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا 

 لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.
868 

31 
لدرجة الكلية الستبانة "القيادة الخادمة" وأبعادها قيم معامالت ارتباط )بيرسون( ا

والدرجة الكلية الستبانة "استراتيجيات إدارة الصراع" وابعادها لدى مديري المدارس 
 الثانوية الحكومية في العاصمة عمان.

867 
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 قائمة المالحق
 

 الصفحة الموضوع رقم الملحق
 116 أداتا الّدراسة بصورتيهما األّولّيتين 1
 155 أسماء المحّكمين 2
 155 أداتا الّدراسة بصورتيهما الّنهائّيتن  1
كتاب تسهيل مهّمة من جامعة الّشرق األوسط إلى وزارة الّتربية  5

 والّتعليم األردنّية
152 

كتاب تسهيل مهّمة من وزارة الّتربية والّتعليم األردنّية إلى مركز  5
 الملكة رانيا العبداهلل

151 

معّلمي المرحلة الثّانوّية في وزارة الّتربية والّتعليم في محافظة توزيع  6
 5102- 5102العاصمة عّمان حسب المديرّية والجنس للعام 

155 

كتاب تسهيل مهّمة من مديرّية الّتربية والّتعليم للواء وادي السير إلى  7
 المدارس التّابعة لها

155 

والّتعليم للواء ناعور إلى كتاب تسهيل مهّمة من مديرّية الّتربية  8
 المدارس التّابعة لها

156 

كتاب تسهيل مهّمة من مديرّية الّتربية والّتعليم للواء الجيزة إلى  3
  المدارس التّابعة لها

157 
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درجة ممارسة مديري المدراس الثانوية الحكومية للقيادة الخادمة وعالقتها بدرجة  
محافظة العاصمة راع من وجهة نظر المعلمين في تطبيق استراتيجيات إدارة الص

 عمان 

 إعداد
 هديل محمد يوسف العدوان

 فإشرا
 األستاذ الدكتور عباس عبد مهدي الشريفي

 الملخص
 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية للقيادة الخادمة  إلىالتعرف  الدراسة هدفت

، وقد ارة الصراع من وجهة نظر المعلمينت إدفي عمان ، وعالقاتها بدرجة تطبيق استراتيجيا

، طريقة الطبقية العشوائية النسبية( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بال335تكونت عينة الدراسة من )

القيادة الخادمة لدى  ، األولى لقياس درجة تطبيقانتانولجميع بيانات الدراسة ، استخدمت إستب

اصمة عمان من وجهة نظرا المعلمين ، والثاتية لقياس مديري المدارس الثانوية الحكومية في الع

درجة تطبيق استراتيجيات ادارة الصراع في المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من 

 وجهة نظر المعلمين وكانت النتائج كما يأتي :

 نت ان للقيادة الخادمة كاأن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عم

 ( 16756( بانحراف معياري )3659، اذ بلغ المتوسط الحسابي ) مرتفعة

  إن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان الستراتيجيات ادراة الصراع

( بانحراف معياري 3629من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة ، اذ بلغ المتوسط الحسابي )

(16536 ) 



 م

  داللة احصائية عند مستوىهناك فروق ذات (α ≤1615 في درجة ممارسة مديري المدارس )

الجنس ، المؤهل الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تُعزى لمتغيرات 

 الخبرة6العلمي ، 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (α ≤1615 )  لدرجة تطبيق مديري المدارس

لحكومية إلستراتيجيات إدارة الصراع تعزى لمتغيير الجنس في الدرجة الكلية وفي جميع الثانوية ا

 اإلستراتيجيات 6

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (α ≤1615 )  في درجة تطبيق مديري المدارس

جنس الثانوية الحكومية إلستراتجيات إدارة الصراع في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيري ال

 والخبرة 6

  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (α ≤1615 )  إلى درجة تطبيق مديري المدارس

الثانوية الحكومية إلستراتيجيات إدارة الصراع في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيير المؤهل 

 العلمي ولصالح المعلمين من حملة البكالوريوس6

  داللة إحصائية عند مستوى وجود عالقة إرتباطية إيجابية ذات (α ≤1611 )  بن الدرجة الكلية

إلستبانة القيادة الخادمة والدرجة الكلية إلستراتيجيات إدارة الصراع إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط 

(1683) 

  كما وجدت عالقات إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى (α 1615 )  بين جمع أبعاد

ستراتيجيةالقيادة الخادمة   التسوية6 جميع اإلستراتيجيات بإستثناء العالقة بين بعد التمكين وا 

 6، المدارس الثانوية الحكومية القيادة الخادمة ، ادارة استراتيجيات الصراعالكلمات المفتاحي ة : 
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Abstract 

This study aimed at fining out the degree of practicing servant leadership 

by governmental secondary school principals In the govern narrate of the capital 

Amman and it’s relation to the degree of applying conflict management 

strategies, from teacher’s point of view. The sample of study consisted of (335) 

male and female teachers who were drawer from the population of study by 

using proportional stratified random sample. Two questionnaires were used to 

collect date. The first, was to measure the degree of practicing several leader 

ship . The second was to measure the degree of applying conflict management 

strategies validity and reliability of the two instruments were assured. The 

findings of the study were as the following: 

 The degree of practicing servant leadership by the government secondary 

school principals in the government of the capital Amman was high . 

From teacher‘s point of view, The mean was (3.69) with a standard 

deviation of (0.63) . 

 There were significant differences at (α≤0.05) in the degree of practicing 

servant leadership by governmental secondary school principals in the 

governorate of the capital Amman attributed to sex , experience and 

academic qualification variables .  



 س

 There were no significant differences at (α≤0.05) in the degree of 

applying conflict management strategies by government secondary 

school principals in the governorate of the capital Amman attributed 

to sex and experience variables in the total score and all strategies .  

 There were significant differences at (α≤0.05) in the degree of 

applying conflict management by governmental secondary school 

principals in the governorate of the capital Amman attributed to 

academic qualification in favor of teachers with bachelor degree . 

 There was a positive correlational relationship at  between 

the total score of servant leadership questionnaire and the total score 

of conflict management strategies questionnaire . The Pearson 

cancelation coefficient value was ( 0 .83 ).  

 There were positive relationship at (α≤0.05) between all the 

dimension of servant leadership and all the strategies, except the 

relationship between empowerment dimension and dominating 

strategy.  

Key words: Servant leadership, Conflict, Management strategies, 

Governmental secondary school. 
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2 

 الفصل األول

 وأهميتها لدراسةخلفية ا

 تمهيد

إذ  ة الكبيرة،تتسم بالسرع النطاق حضارية واسعة ةعلمية ونهضة تكنولوجي عالم ثورهاليشهد 

 طتهاأحجامها وأنش على اختالف تهاات وفاعليؤسسفي كفاءة الم اً حاسم اً عنصر القيادة تمثل 

 من كونه أصبح سمة هذا األداء على مستوى عاٍل، كونيتتطلب أن ها، والتي وأهدافها وطبيعة عمل

ولمواكبة هذه التطورات المتسارعة وهذه التوجهات ، وفكرها وممارستها وثقافتها المنظمةسمات 

ل الحاجة إلى توافر قيادة تعمظهرت ضغوط جديدة على منظمات األعمال الحديثة تمثلت في 

 6بيئة األداء التنظيمية فيباتجاه التغيير والتحول 

الركائز المساعدة  ىحدتمثل إمن أهم عناصر السلوك اإلنساني، فهي  اً ُتعدُّ القيادة واحد

، إذ توفر البيئة المناسبة لإلبداع والذي بدوره يعمل على تقدم العاملينعلى تنمية اإلبداع لدى 

تلك العوامل تعزى إلى  بل ،لصدفةيدة الالمؤسسات و جاحات لذلك لم تكن ن المؤسسة وازدهارها6

 الحكوميةأو مجتمعاتها نحو تحقيق األهداف  مؤسساتها إدارةتحركها عقول قيادات بارعة في التي 

 6(2113)القريوتي،  والعامة

تطوير المؤسسات وجود عاملين يمتلكون مهاراٍت وكفاياٍت قيادية، ُتمكُنهم من  ويتطلب

ارهم ومهماتهم خير أداء، ويعملون على تلبية االحتياجات اإلدارية والفنية للعاملين في تأديِة أدو 

إعادَة المتمثلة في المؤسسة، والمتعاملين معها من أبناء المجتمع المحلي، وبما يتماشى مع الرؤية 

ألمثل لما نموذج الذي يركز على استراتيجيات القيادة واإلدارة، القائمة على االستخدام اتشكيل األ
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 توفره المعلوماتية والتكنولوجيا المعاصرة من وسائل تطوير وتحسين لممارسة العملية اإلدارية

 (21156)الخنينى، 

الخادمة القيادة  ممارسات لتعزيز؛ المديرينضرورة التركيز على فقد اقتضت ال من هناو 

تباع باأل هتماماالو التواضع و ، التمكينو والمحبة،  واإليثار،ة، المفاهيمي تاالمهار  في المتمثلة

 بتطوير ماز االلتو ، العاطفية المعالجة، و يةقأخالطريقة ب التصرف، و والنجاح التقدم على تهممساعدو 

والمهارات إلكساب المديرين المعارف  ةة وتدريبييتطوير نظم تعليمية وتأهيليضمن بما  المجتمع

اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف في  التأثير من حيث الخادمةالقيادة  المتعلقة بجوانب سلوك

، ولتحقيق ذلك مشتركة وتنسيق جهودهم ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق األهداف والنتائج المرجوة

التي تهدد مستقبل العملية  للحد من الممارساتالخادمة القيادة بقواعد المديرين  التزامالبد من 

 6(Northouse, 2012) التعليمية

 تحقيق لىع وبشكل يساعد األتباع بين متماسكال مناخال إيجاد على الخادمة ادةالقيتركز و 

 يصبحون سوف األتباع أن إلى الخادمة لقيادةا ، إذ تستنداتؤسسالم داخلوالتعاون  األلفةالمحبة و 

 عمالهماألتباع أل أداء في حريةو  استقاللية أكثر دتع الخادمة القيادةلكون  ،ازدهاراً و  حكمة أكثر

 تطويرفي  ذاته في الوقت يسهمو  ومودتهم، آلخرينا ةمحبعلى  ي القائمقيادال نمطال اصفهبو 

 (Sendjaya, Sarros, & Santora, 2008,6) األتباع عند إيجابية اتجاهات

 ممارسةالقيام ب بين ما حياتهم في توازنال من ةإيجاد حال على دااألفر  الخادمة القيادةتشجيع و 

العمل على  هي األولى ةولويتكون األ أن على القادة فزتح فهي ،األتباع خدمةن بيو  ةيالقيادالوظيفة 

 ممارسةعند  الموقفية الفرص استثمارالقيام ب على أتباعك همعيتشج ذاته الوقت وفي تباع،األ خدمة

 تحسين ثمومن  أنفسهم،األتباع  حياة تحسين وه الخادمة القيادة من الهدف أن إذ، القيادة ماتمه

 (Spears, 20056أداء المؤسسة ) ىمستو 
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من  اً مزيدالذي نال  الصراعتنبثق أهمية دراسة المتغيرات ذات العالقة ببيئة العمل مثل و 

                 :وجونزو هاتش و هيل  واآلخرون كوك أمثالالباحثين  يرى العديد من إذ ،هتماماال

(Cook etal, 1997; Hatch, 1997; Hill & Jones, 2001 ) دور  حول باين واضحوجود ت

قوة لك الت على انه فقد نظر الكالسيكيون إلى الصراع 6اتؤسساألفراد والم الصراع في سلوك

 بأنه إلى الصراعن يالسلوكيوتتلخص نظرة ، المستطاعقدر  اومنع حدوثه تجنبهاجب الواسلبية ال

 6غير مرغوب فيه شئ

، عن النظرة القديمة إليه جذريبشكل ت الوقت الحاضر اختلففي النظرة إلى الصراع ولكن 

تم بها تالتي كيفية ال إلى ةالحديث النظرة واتجهتانه أمر مرغوب فيه، على  فأصبح ينظر للصراع

الصراع نحو تعزيز  اهذ تكييفدرة على قمال المؤسسات تمتلكبحيث  والتعامل معه، إدارة الصراع

ستمرار اال تضمنالتوازن من حالة  بإيجادوذلك ، األهداف التي تصبو إليهاتحقيق توجهاتها ل

 (Hodge & Anthony, 19916) من األداء باإلبداع وتحقيق مستويات عالية

تكييف بل القيام ب تهحدوالتخفيف من الصراع من شدة  التقليلفي  فاعال ادارة دور تؤدي اإلو 

تحقيق يتركها من اجل التي ثار االيجابية اآلمن  واالستفادةة ؤسسخدمة الممختلف أنواعه من اجل 

دارة إلستراتيجيات اال( إلى ابرز Rahim, 2001)رحيم وقد أشار ، المراد الوصول إليها هدافاأل

أسهمت هذه  إذ، لتكامل، واإلرضاء، والهيمنة، والتجنب، والتسويةافي  والتي تمثّلتالصراع 

 لصراع6ا ةمعالجل سبلمختلف الطرق وال وفي تطويرتحقيق نتائج ايجابية في ستراتيجيات اال

 اإلعتياديةاهر و ظمن ال يعدالتربوية ات مؤسسال فيإن حدوث الصراع وبناًء على ما تقدم ف

مة مهحقيقة  ينبغي على القادة إدراك وهنا ،المؤسسات هذه على ايجابيةو سلبية  انعكاساتلها التي 

 تأثيرهن الجيد أو سيء  بأنهصفه يمكن و ال فحيادي و  قيميتعلق بال مفهومحد ذاته بالصراع هي أن 

األفراد بأسلوب شديد عاقبة كم لعاغير ف بشكلإدارة الصراع فوبالتالي العاملين،  لنظم وسلوكل يمتد
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ل عافبشكل لصراع اإدارة فان  ، وعلى الجانب األخراإلحباطبشعور ال ةدازيعمل على ي قد وقاسٍ 

 .يةايجابعمل مخرجات يؤدي لس يةروح التشاركالمناخ تسوده ب هحلو 

 مشكلة الدراسة

، تزايدًا واضحًا في األدوار التي المملكة األردنية الهاشميةتشهد المجتمعات حاليًا ومنها 

من خالل  إليهمتقوم بها الحكومات من أجل تحقيق رفاهية شعوبها، وتقديم العون والمساعدة 

نها للقيام بهذا الدور ديد مومن هذا المنطلق فقد سعت الدولة إلى إنشاء الع 6المؤسسات التعليمية

 6(2115)الرشيد والصالحي،  ط بهاو المن

 من أكثر أن (Gallup Organization) جالوب مؤسسة أجرتها التي ساتاالدر  توضحأو 

ن، و يكف غير أو ناجح غير مدير بسبب يستقيلون وظائفهم يتركون الذين األشخاص ثلثي  لبيةاغ ا 

نما ذاتها بسبب المؤسسة هيتركون ال مبمؤسساته العمل يتركون الذين العاملين بسبب  هايتركون وا 

 (Hunter, 20046القائد )

في محافظة العاصمة  الحكوميةالمدارس الثانوية على مديري  يتوجبالتي البارزة الحقيقة و 

تهيئة  أهميةطالما أنهم يدركون  ،الصراعالتعامل مع في  ةة البالغبو صعال يه إدراكها عمان

  ها المعلم6المدرسية التي يعمل فيبيئة ال فيالمناسبة  األجواء

في المدرسة تكون ذات  خادمةوجود قيادة يتطلب  المدارسفي هذه  الصراعنظرًا ألن و 

قدرة على تحقيق مكون لديه التالقائد بصفات تميزه عن غيره وأن  تمتعيالمعلمين، وأن  فيتأثير 

سلوك المعلمين، ليسهموا  فيلتأثير ل مهمًا عامال عدتُ  الخادمةالقيادة ممارسة ن إفأهداف المدرسة، 

 في تحقيق أهدافها6
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 مشاركةب مديرو المدارس أن يهتم ضرورةعلى يركز  الخادمة القيادةمفهوم ن ألونظرًا 

 روح وبناء بقيمهميتم االرتقاء معهم وأن  تعاطفالو  همبمصالحواالهتمام  والمكانة القوة في المعلمين

 المعلم من لكل مشتركةال مصلحةال تحقيقمن أجل  لهم، وذلك العنايةالرعاية و م يقدوت الجماعة

دارة و  يقع الذي  الصراعينعكس على بالتأكيد سفان ذلك بلوغ األهداف المرسومة، في  ةدرسالما 

بشكل عام ولإلدارة المدرسية بشكل  ألي إدارة معاصرةالتي ينبغي ضمن المسؤوليات الحيوية 

 6الصراعاستراتيجيات  تطبيقاالنتباه لها عند  خاص

برزت مشكلة الدراسة من خالل شعور الباحثة بضعف تطبيق أسلوب القيادة الخادمة  لقد

وتوظيف  مدارسهم داخلعلى إدارة الصراع الذي ينشا  الحكوميةقدرة بعض مديري المدارس موعدم 

ف على الجوانب هذه المشكلة والوقو  بحثل لديها ، لذلك تعززت القناعةاستراتيجياته بشكل مناسب

 6سلوك المعلمينالقيادة الخادمة تؤثر في المؤثرة فيها لكون 

تي القيادة الخادمة الما العالقة بين  :تحددت مشكلة الدراسة في السؤال اآلتيلذلك فقد 

ودرجة تطبيقهم في محافظة العاصمة عمان  الحكوميةالمدارس الثانوية  يمارسها مديرو

 ؟من وجهة نظر المعلمين الصراعإدارة  إلستراتيجيات

 وأسئلتها الدراسةهدف 

 قيادة الخادمة التي يمارسها مديرواللدراسة إلى الكشف عن العالقة بين هدفت هذه ا

 الصراعإدارة ستراتيجيات ال ودرجة تطبيقهمفي محافظة العاصمة عمان  الحكوميةالمدارس الثانوية 

 ألسئلة اآلتية:، وذلك من خالل اإلجابة عن امن وجهة نظر المعلمين

في محافظة العاصمة عمان  الحكوميةمديري المدارس الثانوية ما درجة ممارسة  السؤال األول:

 ؟ من وجهة نظر المعلمينالخادمة للقيادة 
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من الصراع  إدارة الستراتيجيات الحكوميةتطبيق مديري المدارس الثانوية ما درجة  :الثانيالسؤال 

 ؟وجهة نظر المعلمين

في درجة ممارسة  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إهل هناك فروق ذات داللة  :ثالثالالسؤال 

تعزى لمتغيرات  لقيادة الخادمةل في محافظة العاصمة عمان الحكوميةمديري المدارس الثانوية 

 ؟سنوات الخبرةو  هل العلميالمؤ و  الجنس

في درجة ممارسة  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إهل هناك فروق ذات داللة  :الرابعالسؤال 

يات إدارة الصراع تعزى الستراتيج في محافظة العاصمة عمان الحكوميةمديري المدارس الثانوية 

 ؟سنوات الخبرةو المؤهل العلمي و  نسالجلمتغيرات 

 درجةبين  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إهل هناك عالقة ذات داللة  :الخامسالسؤال 

درجة و  الخادمةلقيادة ل في محافظة العاصمة عمان الحكوميةة مديري المدارس الثانويممارسة 

 ؟ الصراعإدارة ستراتيجيات ال همتطبيق

 الدراسة أهمية

استراتيجيات وبين القيادة الخادمة بين  العالقةتبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تناولت 

 : اآلتيةفي النقاط  األهمية هذه تحديد ويمكن6 المدرسة في يعمل من كل بها يتأثر يالت الصراعإدارة 

في محافظة العاصمة  الحكوميةالمدارس الثانوية  مديري الدراسة هذهنتائج  تفيد أن يؤمل -0

درجة لقيادة الخادمة و المديرين لدرجة ممارسة لى إ تعرفهم خالل من ومعلميها عمان

 .مدارسهم في الصراعستراتيجيات إدارة ال همتطبيق
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 والتعلةيم التربيةة وزارة فةيأصةحاب القةرار و  المسةؤولة الجهةات لدراسةةا هذه نتائج تفيد أن يتوقع -5

 ثم ومن ،استراتيجيات إدارة الصراعو القيادة الخادمة  بين العالقة تعرفهم خالل مناألردن في 

 فيما تعلق بتعيين المديرين الجدد في المدارس الثانوية 6 المناسب القرار اتخاذ

وزارة التربية والتعليم  في التدريب والتطويرمراكز دراسة هذه النتائج ستفيد من تيتوقع أن  -3

واستراتيجيات إدارة القيادة الخادمة موضوعي في البرامج التدريبية  إعداد من خالل

 6 الصراع

 متغيةرات تتنةاول أخةرى دراسةات إلجةراء امةتوظيفه يمكةن وأداتةين نظريةاً  أدبةاً  الدراسةة هةذه تقةدم -4

وأنواعةه وأسةاليبه مثةل أسةباب الصةراع  ،الحاليةة الدراسةة هةاتلتناو التةي  المتغيةرات غيةر جديةدة

 .هوأشكال

 الدراسة مصطلحات

تهم مصلح ضعوي تباعاألالذي يخدم  يلقيادالقائد لألسلوب ا ممارسةهي  :الخادمة القيادة

 نموال على تهممساعدهم و تمكينو  تباعاأل بقيمة رتقييالقيادة ة القائد، وهذا النوع من مصلح قبل

 مشتركةال لحامصال لتحقيق والمكانة، القوةبتهم ومشارك ،بينهم ةيالجماع روحال وبناء ،والنجاح دمالتقو 

 (Laub, 20046على حد سواء ) والتابعللقائد 

ذلك النوع من القيادة الذي يركز على خدمة األتباع، بأنها  إجرائيا الخادمةالقيادة  وتعرف

زام بتطوير مهاراتهم ومقدراتهم، وكما يقاس ذلك باستبانة ويضع مصلحتهم أوال ويهتم برعايتهم وااللت

 القيادة الخادمة التي تم تطويرها واعتمادها في هذه الدراسة6

لحل ب يلاوأسستراتيجيات القائد الاستخدام  هي عبارة عن :استراتيجيات إدارة الصراع

األنظمة على  اً داعتما ،من حدتهاف خفات والمشكالت التي تحدث بين األتباع بشكل يالخالف
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وجود تفاعل بين  إلى اً داستناالواحد بروح الفريق  همعملتعزيز وذلك من اجل ، القوانينو  والتعليمات

 بعدين رئيسين في سلوك الفرد، هما: درجة اهتمام الفرد بنفسه ودرجة اهتمام الفرد باآلخرين

(Rahim, 2001) 

أثناء تأديته في التي يتبعها القائد  ساليباألا بأنه إجرائيا استراتيجيات إدارة الصراع عرفتو 

عن تضارب األهداف بين األتباع، وكما يقاس ذلك باستبانة  ةتجانعند حدوث مشكالت  لمهماته

  التي تم تطويرها واعتمادها في هذه الدراسة6إدارة الصراع استراتيجيات 

 إدارة الصراع هي:استراتيجيات و 

الخالفات بين  ودمجها والقيام بتفحص المعلومات بادلبت القائدقيام  :لتكاملاإستراتيجية 

 (6 2113)البلبيسي،  الصراع يرضي أطراف لحل التوصلمن اجل  أطراف الصراع

المدارس الثانوية بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو  إستراتيجية التكامل إجرائيا وتعرف

فقرات هذه اإلستراتيجية  عنعينة الحكومية في محافظة العاصمة عمان من خالل إجابات أفراد ال

 6الحالية في الدراسة المستخدمةإدارة الصراع استراتيجيات استبانة المتضمنة في 

 أهمية من العاملين والتقليل إرضاء إتباع أسلوبالقائد  حاولم :اإلرضاءإستراتيجية 

 ,Lee & Allen) المشتركة بين أطراف الصراع األمور على التي تنشا بينهم والتأكيد الخالفات

2002).  

المدارس الثانوية بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو  إستراتيجية اإلرضاء إجرائيا وتعرف

فقرات هذه اإلستراتيجية  عنالحكومية في محافظة العاصمة عمان من خالل إجابات أفراد العينة 

 الحالية6 المستخدمة في الدراسةإدارة الصراع استراتيجيات المتضمنة في استبانة 

رغامهم العاملينحاجات  بإهمال القائدوتعني قيام  الهيمنة:إستراتيجية  االمتثال  على وا 

 6(Lebedun, 2008) إنهاء الصراعه ووجهة نظره المتعلقة بوامر أل
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المدارس الثانوية بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو  الهيمنة إجرائيا وتعرف إستراتيجية

فقرات هذه اإلستراتيجية  عنعاصمة عمان من خالل إجابات أفراد العينة الحكومية في محافظة ال

 المستخدمة في الدراسة الحالية6إدارة الصراع استراتيجيات المتضمنة في استبانة 

عن الصراع  اتتحويل االهتمامل القائدالتي يبذلها  تمحاوالالوتعني  :التجنبإستراتيجية 

)البلبيسي،  الصراعبين أطراف تفصل استخدام حواجز بأو إهماله، العمل على أو  أخرى لمجاالت

2113)6 

المدارس الثانوية بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو  إستراتيجية التجنب إجرائيا وتعرف

فقرات هذه اإلستراتيجية  عنالحكومية في محافظة العاصمة عمان من خالل إجابات أفراد العينة 

 المستخدمة في الدراسة الحالية6إدارة الصراع ات استراتيجيالمتضمنة في استبانة 

ل وسط لو التوصل لحبالقائد يقوم لتفاعل مع الصراع، وفيها وتعني ا :التسويةإستراتيجية 

 & Hersey ) جزئيةالمكاسب بعض ال طرفيحقق لكل  بشكلاع و ر رضي أطراف الصت

Blanchard, 2007)6 

المدارس الثانوية جة التي حصل عليها مديرو بأنها الدر  إستراتيجية التسوية إجرائيا وتعرف

فقرات هذه اإلستراتيجية  نالحكومية في محافظة العاصمة عمان من خالل إجابات أفراد العينة ع

 المستخدمة في الدراسة الحالية6إدارة الصراع استراتيجيات المتضمنة في استبانة 
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  حدود الدراسة

في محافظة ومعلماتها ثانوية الحكومية المدارس العلى معلمي هذه الدراسة اقتصرت 

 21176/ 2115 للعام الدراسي العاصمة عمان

  الدراسة اتدحدم

، االردنيةةةا مةةع البيئةةة مةةفهيا وتكيمةةهةةا وثباتهينتةةائج هةةذه الدراسةةة بةةدالالت صةةدق أدات تتتحةةدد

نتةةةائج أن تعمةةةيم وان إجابةةةات أفةةةراد العينةةةة عةةةن فقةةةرات االسةةةتبانتين تمةةةت بدقةةةة وأمانةةةة وموضةةةوعية، و 

 العينة والمجتمعات المماثلة6منه  تسحبال يتم إال على المجتمع الذي  الدراسة
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب

ين في القيادة بمتغيري الدراسة المتمثل ذي العالقةالنظري  األدبهذا الفصل  تضّمن

ذات  الخادمة واستراتيجيات إدارة الصراع، فضال عن استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية

 تم عرضها تصاعديا من األقدم إلى األحدث، وعلى النحو اآلتي: الصلة التي

 النظري األدب :أوال

 تمهيد

 تنامي ظل وفي، يةرسالمدمختلف النشاطات  هما ترتكز عليهم تشكل القيادة محوراً 

الذي  التغيير والتطوير المالئم بالشكل ملحة إلحداث الحاجة أصبحت المدارس وكبر حجمها

الالزمة قيادة إدارية واعية، تمتلك من المهارات  ظل في إال تتحقق ال مهمة يضمن لها التميز، وهذه

منهجية العمل اإلداري، بشكل أكثر إيجابية في  تعزيز الممارسات األخالقية التي ينبغي أن تنعكسل

ن لدى المديرين اتجاهات بحيث ، لتربويالوسط ا وفي العالقات التربوية بين مختلف مكونات تكوِّ

إيجابية نحو المهنة، إذ تبصرُّهم بالتزاماتهم األخالقية، وتوعيتهم بأبعاد الرسالة اإلدارية والتعليمية 

 (Crow, 20136) التي يحملونها تجاه الفرد والمجتمع

في  تكتسب دوراً  هاأن إذ، المؤسساتوُتعد القيادة موضوعًا رئيسًا في تشكيل العالقات داخل 

المتبع في  فأسلوب القيادةتحقيقها، إلى الرئيسة التي تسعى  هدافاألبلوغ لتوجيه العالقات 

 عوامل أخرى في تشكيلبدوره سهم والذي ي ،د المناخ التنظيمي السائد فيهايحدالمؤسسات كفيل بت

 6األداء والثقافة التنظيمية لدى األفرادمستويات ب تتصل
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يتم من هي عملية أفكارهم، و وتحريك  األتباععملية تساعد على إدارة أنها بوتوصف القيادة 

وصفاتهم  خصائص القادةدقيق لالفهم ال األمر يستدعيوهذا  ،القادة واألتباعتفاعل بين خاللها ال

وهذا  ،جهون الوجهة المطلوبة منهم في سلوكهمهم ويجعلهم يتر فيبما يؤثدراك تعزيز اإليمكن  لكي

جعلهم لو ، ةالمطلوب اتاث التغيير حدإل المؤسسةداخل  األتباعفهم سلوك  أهمية للقيادة يبين الوصف

 6(5104)الحربي،  اختياريبشكل  القيادةتقبلون وجود ي

ارسات قيادية، وهذا يتطلب ُتعد المؤسسات التربوية من أكثر المؤسسات التي تسود فيا ممو 

وجود أفراد يمتلكون مهاراٍت وكفاياٍت قيادية، ُتمكُنهم من تأديِة أدوارهم ومهماتهم خير أداء، ويعملون 

على تلبية احتياجات اآلخرين، وبما يتماشى مع الرؤية المتمثلة في إعادَة التركيز على استراتيجيات 

 خدمةبين و  ةيالقيادلألساليب  تهمممارس بين توازنمن الحالة  إحداثالقيادة الخادمة القائمة وعلى 

 وه الخادمة القيادة من الهدف نأل ،قبل أي شيءتباع األ خدمة على القادة تحث لكونها ،األتباع

 ,Spearsالمؤسسات التي يعملون فيها ) مستوى رفعو  تباع أنفسهم،األ حياة تحسينالعمل على 

20056) 

 مفهوم القيادة 

عالقة التأثير بين القادة واألتباع الذين يعتزمون إجراء تغييرات  بأنهالقيادة اُينظر إلى 

، فالقيادة موجودة في األشخاص والمؤسسات، وهي للطرفين المشتركة األهدافحقيقية ونتائج تعكس 

التفاعل عملية تمثل ، وهي ةمشتركال األهداف انجازآلخرين للتعاون في عمليات اإلقناع لعلى  تقوم

من  ذاتها ، كذلك المؤسسةحاجاتهم ومشكالتهماتجاهاتهم و من حيث  هأتباعشخصية القائد و بين 

تتمتع بها الجماعة والمواقف  يالخصائص التوغير ذلك من  األفرادبناء العالقات بين القيام بحيث 

دراك اآلخرين لهلذاته إدراك القائد  لىيستند إإطار الخصائص بلك إذ تأتي ت، التي تواجهها  وا 
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دراك القائد لهؤالء  للجماعة للموقف و اإلدراك المشترك بين القائد واآلخرين كذلك اآلخرين، و األفراد وا 

 (51006، النمر)

المشتركة التي تتم األفراد جهود استثارة  من خاللهاالتي يتم عملية ال تلك لقيادة بأنهةةةافت اعرّ 

هذه الجهود لبلوغ المستمرة لمتابعة لمن امكنهم ت حيثب بينهم، ةاإليجابي تمن خالل التفاعال

 المعلمينالتي يقوم بها المدير في  عملية التأثير أنهاأي  (21156 األهداف المرسومة ) العميان،

غايات التحقيق ل األعمالفي أداء  اآلخرين األفراد اإلسهام الفاعل في جهودثهم على إلقناعهم وح

  التي تنشدها المدرسة6 هدافاألو 

بأنها العملية التي يتم من خاللها التأثير القيادة  (2111) الدهان ورمضان،و  عرف سالمو 

وذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة لتحقيق أهداف  ،وأنشطتهم في سلوك األفراد والجماعات

 6معينةفي ظل ظروف  محددة

اعية، في اآلخرين بما يجعلهم يقبلون قيادته طو ما على التأثير قدرة شخص مبأنها فت وعرّ 

 (21136)القريوتي،  بمقدرتهقتناعهم إلودون إلزام قانوني 

سلوك أفراد آخرين ودفعهم للعمل  فيبأنها: التأثير الذي يمارسه فرد ما كذلك فت وعرّ 

 (6 2014 بإتجاه معين لتحقيق أهداف مرغوبة )الموسوي،

بد صر رئيسة، المن التعريفات السابقة التي تم عرضها للقيادة، أن هناك ثالثة عنايالحظ 

 6الموقف، و جماعة العمل، و القائد :من توافرها لوجود القيادة وهي

وجعلهم  المعلمينللتأثير في  المديرالنشاط الذي يمارسه أو العملية  القيادة هي نا  و 

قدرة المتطورة لفرد يستطيع مالب تتمثل هيو  ا،يرغبون في تحقيقهالمدرسة و  يتعاونون لتحقيق أهداف

  6لتغيير سلوكهم أو لتغيير عاداتهم واتجاهاتهم خريناآلحفز 
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إحداث تغييرات تلبي الحاجات من خاللها التي يستطيع القائد  العمليةإن القيادة هي 

ترى  إذ، ومفاهيم رمزية وديمقراطيةالحقيقية للعاملين داخل المنظمة6 وهي تتضمن مفاهيم معيارية 

تم هذه وته ز على قيم القادة وكذلك على أخالقهم6يركلتلقيادة أن الجوهر األساسي للقيادة هو اهذه ا

شخصية القيم الشخصية للقائد ودوره في تطبيق منظومة أخالقية و ألخالق القيادة اهتمامًا كبيرًا با

 (5112)الدرادكة،  :يجب على القائد أن يطبق ما يأتي إذ ،وتطويرها 

لذات الواحدة في العمل وخارج العمل أن يكون القائد متماسكًا وله أخالق واحدة ويتمتع با -

 والمنزل6

 6ومقدرة على التأثير في اآلخرينيقتدى به لكونه يمتلك مالمح  -

 داخل المؤسسة وخارجها6على اآلخريين أن يطبق القائد على نفسه ما ينوي تطبيقه  -

 مالمح القيادة الناجحة

 :مة للقيادة الناجحة باألمور اآلتيةالعمالمح اال حددت

عملية تستهدف التأثير التوجيهي في  بوصفها، التأثير في اآلخرين علىقدرة ميادة كالق -0

 بما يكفل تحقيق األهداف المنشودةو  هموتنسيق جهودهم وعالقاتهم وتصرفات األتباعسلوك 

 (21196)الشماع، 

م فيه تتتصل بالموقف الذي تي تالتسليم بأهمية العوامل ال، أي لقيادة كعملية موقفيةا  -5

عملية تأثير في التي توصف بأنها  ،القيادة وأثر هذه العوامل في فاعلية القيادة ةرسمام

 (51056)المجذوب،  نحو تحقيق األهداف في موقف محدد بذاته األتباع ةنشطأ
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ون بغالقادة الذين يرشدون اآلخرين والذين بدورهم ُيص ينجزهاعملية سلوكية  بوصفهاالقيادة  -3

وبمقتضاها يقوم القائد بتشجيع  واألتباعتفاعلي بين القائد ال وكصفة الشرعية على هذا السل

 (21196)الشماع،  ومساعدتهم على العمل بحماس من أجل تحقيق األهداف األتباع

االبتكار و  اإلبداع التي تتطلبمواقف التفاعل بين للمحصلة وهي ال ،القيادة كعملية تفاعلية -4

عالقة  بوصفهاعلى التفاعل مع هذه المواقف قادرة النسانية اإلمهارات ال امتالك وبين

 هموحاجاتاألتباع القائد والمةوقف واتجاهات  بصفات ةحددممتغيرات عدة مركبة بين 

 (21186)القريوتي،  هموسةمات

وتحليل شخصيته هو الذي يساعد  القائدن طبيعة اإلدراك الذي يحمله أإذ  ،القائدشخصية  -2

في  القائديمكن أن ينعكس على  األسلوببناه، وهذا اإلداري الذي يت األسلوبعلى تحديد 

 6(5104، صالح) ه لهتثمار طريقة اسأهمية إدارة الوقت و 

 القيادة الخادمة

يلتزم  قراراتذ اتخبا وقيامه ،اإلتباع فيالقائد تأثير درجة ب رتبطتأنها ب القيادةإلى  ظرني

من حيث القيادة ارتباط تصور  كنلكن كيف يمو  ،اهن بتنفيذو قوموي لهايستجيبون و  تباعاإل بها

عكس بيكون و  ةخدمالمفهوم القيادة بهذا هو  تهم،خدمترتبط ب ذاته الوقت وفياألتباع  فيالتأثير 

 اتمهار  تعزيزفي  هميس قيادي نمط أنها على اعتبار حول القيادة اآلخرون ات التي يراهاتصور ال

 (Liden, Wayne, Zhao, & Henderson, 20086لدى األتباع ) ريفكتال

 Robert) روبرت جرينليفهو  دمةامفهوم القيادة الخ عن تحدثإن أول من 

Greenleaf) محور ال يمثلونأن األتباع المفهوم ا ذهفي  كان يرىو ، 1971عام وكان ذلك في ال

 مصالحبايالء االهتمام بالقضايا واللقائد الخادم ا يقوم إذوعنايته،  القائد اتهتماماألساسي ال
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عمل على يوالمساندة و دعم المن  مهاتاجيحتار يوفقوم بتوي ولاأل في المقام باإلتباع الخاصة

 6(Spears, 1996) هم بشكل أفضلقدراتملتسخير ساعدهم م

رحلة إلى التي سميت )رواية الدمة االخكتب عن القيادة يل (جرينليف)السبب الذي دفع أما 

إلى  الروايةفي أشار  ، إذ1955عام ال ( فيHerman Hess)هيرمان هس  هاتبك( والتي الشرق

 يؤدي بعضكان و خادم شخص ها برافقهم ي كانمجموعة من المسافرين قام بها رحلة  حولقصة ال

المجموعة  أفرادفي ر ثؤ جميلة ومرحة ت ةشخصيكان يمتلك و  ،لمسافرينيخدم ال بسيطةالعمال األ

 هبدونيستطيعون  وال ونتفككيافرين المسمجموعة  عن هدابتعا عندالخادم كان هذا و  ،بشكل كبير

 ةرعايلقيامه بقائد للمجموعة هذا الخادم بمثابة الكان ف, بهااإلستمرار و إكمال الرحلة القيام ب

في موضوع كتب ف ،مفهوم القيادةبالنظر  إلى إعادة (جرينليف)هذه القصة  وقد دفعت المسافرين6

وأن القيادة  األتباع، لخدمةالقائد  الذي يبديهي فطر الميل ال ذلكأنها على  هاوعرفدمة االخلقيادة ا

أكثر  يصبحواكي ل تباعاألب امهتمقوم بااليبالسجية لكونه  اخادميكون شخص يمتلكها  ةوهبهي م

 6(Van Dierendonck, 2011) معرفةو  يةاستقالل

 مفهوم القيادة الخادمة

 مشتركةال لحامصال تحقيقلي قيادأنها قيام القائد بإتباع أسلوب ب الخادمة القيادةتعرف 

ه االهتمام يعلى حد سواء، إذ يقوم القائد على خدمة أتباعه ويضع نصب عين واألتباعللقائد 

شراك و  التقدمو  نموال على والمكانة القوةب ة كل األتباعمساعدوهذا يتطلب ته، مصلح قبل تهممصلحب ا 

األتباع  بين متماسكال مناخال تهيئة، و ةقيادالعملية في  في المؤسسة األفراد والعاملين جميع

 تطويرفي  هميسالمؤسسة، وبشكل  داخل األلفةأواصر المحبة ويزيد من  وبالشكل الذي يعزز من

 (Barbuto & Wheeler, 20066األتباع ) اتجاهات
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القيام جب تو مسائل أو مشكالت ي لىويؤكد عالنقاش  والقائد الخادم هو الذي يحرك

يركز و بعينه،  محددمتابعة عمل القيام بن ع عوضاككل،  المؤسسة ةتابعهو يقوم بممخاطبتها، و ب

 أفضلاالتفاق على  بحيث يتم، مع األفراد تعاونيبشكل  أبدالها مناقشة بعدالقرارات على اتخاذ 

 التركيز على عملو  بالعاملينالثقة  زيادةالقائد هذا يحاول  لذلك أو باألغلبية،باإلجماع  لبدااأل

 6ةالجماع

ذا أر و  عن الحاجة إلى السلطة أو  ليتخال يهعلبشكل أفضل  االً أن يكون فع الخادماد القائد ا 

 األفرادتمكين كذلك ، بينهم تعزيز التعاونبخدمة األتباع و  القيام فهدفه ته،مكانتعزيز التحكم، أو 

 هنيتطلب م ، لذلكاألعمال التي تقوم بهاما و ورسالتها  المؤسسةرؤية  إلى من التعرفالعاملين و 

 جميع توفر عند المناسبةقرارات اليتخذون وف سالمؤسسة في  األفراد العاملين أنب ةثقتعزيز ال

ما  توفيرحرص على زيد من درجة الأن يالمتعلقة بالقرار، وهنا يجب عليه المعلومات البيانات و 

 بدرجةة قادفي ال األتباع وزيادة ثقتهم في زيادة إدراك تسهم الخادمةفالقيادة  ،معلومات يحتاجونه من

 (Sendjaya & Pekerti, 2010) الخادم منها:خصائص للقائد ال مجموعة منوهناك 6 كبيرة

على تطوير رؤية األفراد العاملين  ةساعدمبقوم يالخادم القائد فُملهمان: العمل اللتزام و اال -

من  ية العملجل استمرار ألعلى المحافظة على االلتزام  هميساعد، و العمل المؤسسة وحب

 .لألتباع دور القدوةل تأديتهخالل 

التي حل المشكالت الخادم على تسهيل القائد حرص : يالعاملينالقيادة في حل مشكالت  -

خبرات العلى تسخير تهم مساعدكذلك  و مذج عملية وتعليمهاإقامة نمتواجه العاملين ب

 .اهالتي يمتلكون فكاراألو 

 جميع ةدعو بمن خالله الخادم القائد قوم دة: يبناء إنخراط واسع القاعتعزيز التوجهات نحو  -

 6مشتركه جامعة اتإلى عمليبالمؤسسة المعنيين 
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وضع التي تعمل معه بعة االجم الخادمدامة المشاركة: يساعد القائد السعي باستمرار إل -

، ستغرق وقت طويالً ت األهداف الطويلة التي قدبلوغ التي تساعد على  نتقاليةاال األهداف

 معهمل اصتاالفاعلية زيادة األفراد و من  ريبينقجعلهم ز العالقات التي تيعز ى تعل والحرص

 تأديتهم ألعمالهم6 أثناءفي 

 القيادة الخادمةصفات 

دينس  م، ومنهلقائد الخادماصفات  عنفي دراساتهم الباحثين العديد من  لقد تناول

وهذه  ،(2115) عامفي ال في دراستهماالمشار إليهما ( Denis and Pokarney2005)بوكارني و 

يتصف بها رئيسة صفات  خمسإلى  أشارتوالتي ( 2115النشاش والكيالني، )الصفات واردة في 

 وهي: ،لقائد الخادما

 6األتباعاألكيدة بالثقة  -

 ألتباعلالتواضع  -

 6وقبولهم األتباعة محب -

 التي يقومون بأدائها6 عمالاأل مناألتباع  نيمكت -

 واضحة وللعمل الذي يقومون بأدائه6إمتالك األتباع للرؤية ال -

 عشر( Greenleaf)كتابات جرينليف  ( التي استندت إلىSpears,2002)سبيرز دراسة تناولت و 

  :على النحو اآلتيو  دمةاالخللقيادة  صفات

 الكاملة لألتباع6رعاية الالقائد ب امهتما -

 األتباع6 لشؤون ينالكاملالوعي و اإلدراك امتالك  -

 ا6بعضهم بعضل ألتباعواع القائد استما -
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 6اإلقناعقدرة على مامتالك ال  -

 مصالح األتباع6 ةومراعا التعاطف -

 على األعمال التي يؤديها األتباع6 اإلشرافقدرة على مامتالك ال -

 األعمال التي يؤديها األتباع6طبيعة حول  ةالصحيح اتالتصور امتالك   -

 6لمستقبلنحو اثاقبة واضحة و رؤية متالك ا  -

 6ومهاراتهم تباعاألقدرات متطوير عمل على التزام بلاال -

 .المسؤولية االجتماعيةمبادرات  -

 تهم أوال،مصلح ضعوي تباعي يخدم األقيادأسلوب  ممارسة إلى الخادمة القيادة تستند فكرةو 

 اآلخرين األفراد بخدمة همأكثر لقيام استعداد ليكون لديهم خدمهمبشكل ي دااألفر  قودالقائد ي أنإذ 

 تحفيزهم أو استخدامهم يجب الذين دااألفر  أن هو القيادة الخادمة فكرة يكمل ما انو ، بأنفسهم

 لديهم أي ،أوالً  للخدمة لديهم ميل الذين دااألفر  من يكونوا أنهو  ،الخادمة القيادة إلنجاح وتشجيعهم

 يقدمون خدم قادة هم بذلك القادةأن و ، آلخرينلألفراد ا خدماً  يكونوا أن تقديم الخدمة عند االستعداد

 يستطيعوا لكيعلى قيادة اآلخرين  المقدرةكون لديهم ت أو يقودوا ذلك وبعد القيادة الخادمة نموذجأ

 العاملينبخدمة  مالقيا على والتشجيع يزحفقدرة على التملديهم ال كونتو  العاملين خدمةبعدها 

  (21156)غالي،  اآلخرين

نظريات الدمة تختلف عن اقيادة الخالأن إلى ( Northouse, 2012) وأشار نورثهاوس

يجب أن  التي سلوكالوأنماط النظريات مبادئ و العلى بشكل أساسي تعتمد ، لكونها ة األخرىيالقياد

ز على يتركتقوم بال التي يتمتع بها، وألنهاالشخصية  صفاتال عنالنظر  بغضالخادم تتوافر بالقائد 

 :والتي تتمثل بما يأتي قوةالنقاط  العديد مندمة االخة للقيادان و ، واألتباعبين القائد  ما تالتعامال

 6أساسي لعملية القيادةعنصر ك لألتباعالقائد  يظهرهمبدأ اإليثار الذي دمة اضع القيادة الخت -
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هذا وأن األتباع في  اً تحكمم وأ اً سيطر مو  اً هيمنم يكونال  دئدمة أن القااالقيادة الختقرر   -

 6واألتباعلقائد اعملية مشتركة بين هو  التأثير

للتابع  أمثل اً أسلوب يعدسلوب هذا األوأن  ،ال تناسب أي نوع من األتباعدمة االقيادة الخ  -

 قبل الدعم والتمكين من قدرة على تلقيملديهم الو  واالنفتاحالتعاون على قابلية ال يمتلك الذي

 .القائد

باترسون و ( Spears, 2005)سبيرز ( و Russell & Stone, 2002)رسل وستون حدد و 

(Patterson, 2003 )وضمن هذا  ،اآلخرين تقوم على خدمة بأنها الخادمة القيادة خصائص

وتنسيق جهودهم وعالقاتهم وضرب المثل  األتباععملية تستهدف التأثير في سلوك هي فالتصور 

ط نشا، وهي بما يكفل تحقيق األهداف المنشودةالقائمة على خدمتهم لهم في األفعال والتصرفات 

 ،للتأثير في اآلخرين وجعلهم يتعاونون لتحقيق األهداف التي يرغبون في تحقيقها القائديمارسه 

 من أهمها:الخادمة القيادة في  توافرت خصائص وجود من ذلكيتضح و 

 ،بعمل المؤسسة حيطتي تال لألمورعلى الوعي  الخادمة القيادة: تقوم كاواإلدر  الوعي -1

در   يمتلك أنو  التي تفرض عليه األخالقية القضاياو لقائد الخادم ا التي يؤمن بها القيم كاوا 

 6ةيقدقال تالحاال معرفة على ةقدر مال

 المؤسسة ممتلكات على لحفاظاإلشرافي ل دوره الخادم بممارسة القائداإلشراف: أي قيام  -2

 6المجتمع لحالص ستخدمهان يوا هاوموارد

 لىإ يتعرفا و فهمهتيوان  األتباع اتحاج مع تعاطفال الخادم القائد على جبتو يالتعاطف:  -3

 المساعدين6 في الحسنة النيةبحسن  ضافتر كل منهم وعليه اال يةنفس

 عرفتي أنو  يقولونه لما نصتن ياألتباع و با ميهت أن على القائد الخادم يجباالستماع:  -4

 6همتخدمقوم على يوان  هماحتياجات إلى
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قد  همبعض ألن ،األتباع وشفاء الذات شفاء في النموتكمن بالخادمة  القيادة قوةإن  الشفاء: -5

 تلك الجوانب6 جب إدراكي فالقائد الخادم ،هم مجروحةمشاعر و  مكسورةهم نفوستكون 

 السلطةواستخدام  جبارمن اإل بدالً  اآلخرين إقناع على يعتمد خادمال قائداإلقناع: ال -5

 القيادي6 منصبله بموجب توليه ال الممنوحة

الوقائع  ومن الماضي، من يهاستقكن أن يمتي يال وسدر الخادم ال لقائدا يعي أنالبصيرة:  -7

 6مستقبلالحصولها في  توقعتي من المال لنتائجل والتأملة الحاضر و  ةالحالي

 القيادة الخادمة أبعاد

 من بكثير زاتمي يالنمط القيادهذا  نلى أإ ،الخادمة القيادة أدبياتالعديد من  أشار

تحقيق للهم ة مساعدتقديم الو  باألتباع القائد اهتمام مثل ،د الخادمئالقاالتي يتمتع بها  اتصفال

دامة عمليات  تهمبخدم قيامالو  النجاح  بناءفي  واإلسهام اآلخريناألشخاص  مع لاصتاالوا 

 إنجازة بقو ال ماستخدايستند إلى  ال الخادم القائدو  6خالقياأل سلوكال وممارسةة المحلي اتالمجتمع

قناعهأتباعه  حثمرار على سعى باستوياألعمال،   الخدمة عن والً ؤ مس اً دور  يمتلكهو و  معه للعمل موا 

هم اجاتتيحا لبيوي صادقة رغبةاألتباع ب حفزفضال عن قيامه ب مينة،األ رعايةال تحتويجعلها 

 (Liden, 20086) هموأهداف

 المحبة، والتمكين،، و اإليثارولغايات هذه الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على صفات 

 توضيح موجز لكل صفحة من هذه الصفحات : يأتيوالتواضع، وفيما 
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 اإليثار: -أ

الدعوة إلى االلتزام باألخالق والقيم اإلنسانية كأساس من مكونات القيادة تزايدت لقد 

ومنها اإليثار، الذي يتعزز بالجوانب األخالقية  ،الخادمة، التي تركز على القيم التي يؤمن بها القائد

وهي تخدم  اإليثار، القائمة على األخالقية للقيادة نموذجأالخادمة  القيادةأن ر اعتبلى اعفي سلوكه 

 األخالقية المشكالت لفهم المفتاح أن إذوالمعتقدات،  وتعزز من القيم الشخصية القيم بشكل مباشر

المرتبطة  ركائزال أهم منتعد  إذ ،لى اإليثارمستندة إ أخالقية رؤيةب يتمثل هاول لحلالقيام بتقديم الو 

 6(2115)النشاش والكيالني،  اإلنسانيالسلوك  تنظيموثيق ب بشكل

اآلخرين، مصلحة لالشخصية  تهمصلحجاوز تو  هحب ذاتالقائد من هو خالص  واإليثار

التي تساعد على  الركائز ىعنصرًا مهما من عناصر السلوك اإلنساني، وهو يمثل أحدُيعد اإليثار ف

لذلك  توفر البيئة المناسبة لإلبداع يعمل بدوره على تقدم المؤسسة وازدهارها، تنمية اإلبداع، إذ أن

إذ أن تطوير المؤسسات يتطلب ة، قادال التي يمتلكهاالعوامل  بعض عود إلىيالمؤسسات  نجاح ناك

لى اإليثار وحب اآلخرين، والتي ألخالقية التي تستند إوجود قادة يمتلكون المهاراٍت القيادية وا

 (Beatty, 20126هم من القيام بتأديِة األدوار المطلوبة منهم على أحسن وجه )ُتمكنُ 

قاعدة من قواعد  ، فهوتهاعلى حاجاألتباع غيره من  اتحاج القائداإليثار هو أن يقدم ف

أثناء ممارسته في  تمييز الخير والشرة مقدرته على تناول معالجتو السلوك التي يلتزم القائد بها، 

قوة راسخة في  هبوصف القائد اي يلتزم بهالسلوك التقواعد كذلك أحد شكل يواإليثار ، دةالقيا اتملمه

 (51126ة )العوا، سلوك األفراد والعاملين في المؤسسالوعي القائم على ضبط  تؤسس علىاإلرادة 

 المحبة: -ب

 المحبةمن ذاتها الدرجة بن القادة يعاملون تابعيهم أافترضت معظم نظريات القيادة لقد 

أتي التفاعل ي، و األتباعم نمط متجانس وعادل مع جميع استخدن باو قوماالهتمام، أي أن القادة يو 
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نه إأنه بسبب ضيق الوقت وضغوط العمل التي يتعرض لها القائد ف بافتراضبين القائد واألعضاء 

 أدوار المساعدين أو المستشارين أو المشرفين يؤدون حيثب األتباعمع  محبةيطور عالقات 

 6(2119الغرايبة، )

 ،التخطيط هي، اتمن المهم القيام بعدد دئات على القاؤسسيفرض البناء االجتماعي للمو 

دارة التغييرو  ،الرقابةو  ،اتخاذ القراراتو  ،التنظيمو  دارة الصراعو  ،ا  دارة التفاعل بين المو  ،ا  ة ؤسسا 

متغيرات حدوث  ومع اإلدارة، تعدد نظرياتمن رغم على ال، وهذه المهمات لم تتبدل أو تتغير والبيئة

، تتغير  قد اتمأساليب تنفيذ هذه المه فان ،إدارة األعمالفي مجال  اتصعوبالد اديز اعالمية و 

قوم المحبة وتضامنية تمشتركة مسؤولية  التفاعل مع هذه المتغيرات علىة ؤسسالم اتقدر م وباتت

 6(2113)القريوتي،  حفظهاب

في لهم  ة المتاحةمشاركعلى مدى الو  األتباعى دور تركز علفان القيادة بالمحبة لذلك 

 الحيةكيانات ال وأضحت منات غزت المؤسسالعواطف ، إذ أن هاووظائف اإلدارة اتمممارسة مه

 يعودمدخل  القائمة علىالقيادة الخادمة رئيسة لفلسفة ة أداة حبمالف ،وتنمو مع األيامتمتد التي 

لقيادة الخادمة المستندة ول، المبادئ واألخالقو دستور ال في ظل التوازنو  تكاملالإلى  المؤسساتب

 (Keith, 1999) :هياألركان مجموعة من تقوم على  ةحبمال ىإل

، وذلك نظرة حب ومودةلمؤسسة ينظر إلى اأن  القائدعلى  :ة التي يقودهامؤسسلحب القائد ل-أ

النبيلة التي  قيمالو  هدافاألب هانإيمتنطلق من التي و , ومعرفتها ة التي تؤديهارسالفهم اليتمكن من ل

رسالة بأداء  شديدالتزام لديهم  يصبح لكي, نآلخريلهذه الرسالة تعليم قيامه ب فضال عن, ليهاإتستند 

وجهان  الذي تحققه يعدان نجاحالالمؤسسة و  ةحب، فمكملاأل وجهالعلى  هاوتحقيق أهدافالمؤسسة 

فانه سلوك أخالقي إلى ذلك  ةترجميستطيع و  يقودهاة التي لمؤسساحب ذي يالقائد الف لعملة واحدة،

 .بأدائها يقتير 
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 واالحترام ةحبملل ونيحتاج مأو جنسه أعمارهم على اختالف األتباعإن  :لألتباعحب القائد -ب

التي  مهاراتال وتعزيزقدراتهم مالكشف عن من الضروري و  ،اآلخرينمن مساعدة وال والرعاية

طالق يمتلكونها و  في ظل ، و تأكيد ثقتهم بأنفسهممن اجل طريق الاعتبار أنها  على طاقاتالا 

 بهميرتقي ما  وبكلالعطاء ويركز على  األتباعال يتحكم في  فالقائد يدستور األخالقوالمبادئ ال

 وتكون بمثابة اإلحساس، يةواالبتكار  يةإلبداعلعمليات ال سبيالً  تعد ةحبمال، وبالتالي فإن بأدائهمو 

 .معهأتباعه ومن يؤدون العمل يز بين يمقوم بالتلنفسه أن يالقائد ال يسمح تضاه بمق الذي ،متوازنال

، فيه هاتطنشتمارس أعن المجتمع الذي تعمل بمعزل  ال اتمؤسسال إن :مجتمعلحب القائد ل -ج

على  ةحافظالتي تسهم في الم ةر يقصالالطرق من  تعدللمجتمع  ةالحقيقي المؤسسة ةحبموبالتالي ف

إذ أن القيادة  ،المؤسسةفيه الذي تعمل المجتمع الذي يشمل مستقبل الر في يتفكالو ة ليالمحالبيئة 

ة ثرو ان المحافظة على حيط بها و ذي يلمجتمع الالتي تقوم بتقديمها لخدمة أن ال ىر ت ةحبمبال

حياة تحسين مستوى  ة من اجلليها ووسالتي تضطلع ب مسؤولياتالالطبيعية من أهم  المجتمع

 األتباع6

في قيادة و  قيادة نفسهفي  يجد صعوبةال  هاويحترمذاته الذي يحب  القائدأن  :حب القائد لنفسه -د

السيطرة خلو من األنانية وحب تي تال ةاألخالقيهي المحبة  ة المقصودة هناحبمال، و تهمورعاياألتباع 

م وتفقد أحوالهم تهرعايزيادة الحرص على اآلخرين و حب ل دفعة عطيهت هذاتقائد لال ةحبمو ، التملكو 

 يالت متناقضاتالتوقعاته، وفهم بناء في  اواقعيهو بالتأكيد يكون نفسه حب ذي يالقائد الباستمرار، ف

 .نياآلخر  ةمقابل عند تنتابهالتي قد األسف و من مشاعر الندم  هحميت
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 التمكين:  -ت

هم ماتير لدى العاملين في أعمالهم ومهاالهتمام الكب لتكوينتسعى المؤسسات الرائدة 

ووظائفهم التي يؤدونها، بحيث يشعروا بملكيتهم للمؤسسة التي يعملون فيها، وبالتالي يكون نجاحهم 

 (6 5104حها وفشلهم من فشلها )جودة، في المؤسسة من نجا

حداث التغييرات  إن التمكين بمفهومه العام يعني إعطاء العامل السلطة التخاذ القرارات وا 

قدرة والثقة وااللتزام بتحمل المسؤولية لتحسين العمليات مالل منحه الالالزمة على النظام، من خ

والبدء باتخاذ الخطوات الالزمة لتلبية متطلبات العمل ضمن حدود واضحة المعالم من أجل تحقيق 

األعمال ويختلف التمكين عن التفويض، فالتفويض يشير إلى توزيع  6القيم واألهداف التنظيمية

سنادها  اتموالمه إلى اآلخرين، أما التمكين فهو أن يكون العامل مسؤوال عن إنجاز المهمة وا 

ومن  6كاملة، وبعبارة أخرى أن يكون العامل كالمالك للعمل بحيث يكون مسؤوال ومحاسبا عن عمله

 ,Besterfield, Michna: )هي بثالثة أمور االهتمام، ينبغي لتمكينبيئة مناسبة ل اجل إيجاد

Besterfield, and Sacre, 2014) 

 المؤسسة الحاجة إلحداث التغييرات6العاملين في فراد األأن يستوعب كل فرد من  (0)

فحسب  ت مقبولةأن يتغير نظام العمل بحيث يعلم العامل أن الحرية في اتخاذ القرارات ليس (5)

 6ةمطلوب ابل إنه

تدريب على المؤسسة القيام بتوفير كل ما يحتاجه األفراد من المعلومات والمهارات وال (3)

 للحصول على أفضل النتائج6
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فراد لكل من اال إن التمكين يشتمل على العديد من الفوائد( إلى 5104) جودة، وأشار

 :كما يأتيو والمؤسسة، 

األفراد: يعد التمكين بالنسبة لألفراد الفرصة التي من خاللها يظهرون فيها مواهبهم  (0)

بداعاتهم6  وطاقاتهم وا 

ما يظهره العامل من النشاط  فضال عنجراءات العمل، المؤسسة: يسهل التمكين من إ (5)

 والحماس والسرعة في إنجاز األعمال6

زية اهثالثة أسئلة تحدد مدى ج (Besterfield ,et, al, 2014)بيسترفيلد وآخرون قترح وا

 ولية، وهي:المؤسسة لتحمل المسؤ األفراد في 

 هل يتمتع األفراد بالتفكير النقدي وهل اعتادوا عليه؟ (0)

في  يؤدونهيوجد لدى األفراد العلم والمعرفة بعملية صنع القرار والدور الذي يمكن أن  هل (5)

 ذلك؟

هل يوجد لدى األفراد العلم والمعرفة باالتجاه العام الذي تسير به المؤسسة، وما أهدافها  (3)

 ورؤيتها؟

ة ويمكن تنمية مشارك ،موردًا لإلبداع واألفكار الخالقة المؤسسةكل من يعمل في  ُيعد

عطاء الفرص، وتدوير العمل موتطويرهم، واالعتراف بمهاراتهم و  األفراد قدراتهم وتنميتها بالتدريب، وا 

شراكهم في عملية  تمكينهم من خالل إعطائهم الحرية التخاذ القرارات المتعلقة و  اتالقرار  صنعوا 

 بأعمالهم وفي حدود معينة6 ويتمثل هذا في:

ت كوسيلة للتحفيز وتشجيع األفراد آعتراف بنظام المكاف: ويكون باال Motivation الدافعية (1)

والجماعات للحصول على أداء امثل بما يحقق تغذية راجعة ونتائج إيجابية تستخدم في 

 (Sim & Killough, 20086تحسين األداء ) 
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شعارهم باألهمية واإلستفادة الفعلية  األفراد: وذلك بتفعيل دور Empowermentالتمكين  (2) وا 

الفرصة التخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم6 وبذلك ال  إعطائهمياتهم من خالل من إمكان

نما ت تكاللحل المش المؤسسةتهدف  المستقبلية  تكالالمشالوقوع في جنب الحالية فقط وا 

 (Goetsch & Davis, 20156) كذلك

في فرق التكامل  متمثلة فيدارة اإلالفكرة األساسية في  د: تعТеаmworkبناء فرق العمل  (3)

، والتفاوض مع اآلراء للعمليستخدم التكامل لتشجيع التعاون في التخطيط  إذالعمل، 

نجاح الفرق في إنجاز  فضال عن ،ع الخاّلق الذي يشجع اإلبداعالمتعارضة، والصرا

وعلى الرغم من الدور المهم لفرق العمل إال  ،الجماعية عوضًا عن العمل الفردي األعمال

 ،دارة يحذرون من المبالغة في عدد هذه الفرقاإلخصصين في أدبيات أن العديد من المت

محددة وموثقة ومفهومة  العملأن تكون عملية بناء فرق  وال بد ،ألن في ذلك هدرًا للموارد

تشكل للتحسين يجب أن تمتلك أكبر طاقة ممكنة تفالفرق التي  األفراد، جميعمن قبل 

 (176، 2113)عمر،  لمؤسسةالتنفيذ التغييرات التي يمكن أن تغير 

 المؤسسةمن أهم األمور التي يجب على  األفرادتدريب  دعيُ  :المؤسسةفي  األفرادتدريب  (5)

صلة بوظائفهم ومهاراتهم، وفهمهم من مراعاتها، ألنها جزء من عمل الفريق لما له 

 زهم6يحفتو 

عن التحيز والمحاباة ، بعيدًا بة المستمرة ألداء األفرادتقويم أداء األفراد من خالل المراق (5)

 والمراقبة6
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جاهزين لتحمل المسؤولية وقادرين  المؤسسةفي  األفرادأن يكون  وفي ضوء ما تقدم، فال بد

تمكين جهوزية كاملة من حيث ال يتطلبإذ  واتخاذ القرارات المناسبة، تكاللمشعلى التعامل مع ا

فلذلك تواجه  عملية التمكين،ا إنجاح المصادر والمعرفة والخبرات وغيرها من األمور التي من شأنه

 ولية6المسؤ  على تحّملوقابليتهم  األفرادتحديد مدى جاهزية تحديات كبيرة تتمثل في  المؤسسات

 التواضع: -د

وذلك ؛ القادة واألتباع يهاز علركأن ي من المبادئ األخالقية التي ينبغي التواضع يعد

كساب و تطوير الن اضمل ، ولتحقيق رات المتعلقة بجوانب السلوك األخالقيالمعارف والمها القادةا 

التي ينبغي أن تنعكس بشكل  األخالقية ه احد المبادئوصفب التواضعالقادة ب التزامذلك البد من 

 6(2112 )خميس،القيادة أكثر إيجابية في منهجية 

على  ةقدر مالو  األتباعوالمودة والمحبة والمساواة بين  القادةعني طهارة النفس عند واضع يتالو 

يجب نشر الترابط بينهم ويمحو الحسد والبغض والكراهية منهم، والتواضع خلق أساسي وخصلة 

 .(2119، الرومي) أن يحرص عليها ويراقب نفسه خوفًا من أن يضّيعها على القائد

عندما  ، وخاصةالقائد الناجحيتمتع بها يجب أن التي  الخصائص برزالتواضع من أ ويعد

عناصر  عن الخادم القائدعند  المتولدة الكاملةقناعة الكيدة و الجيدة واألمعرفة الواضع بالتهذا قترن ي

على  اً يكون قادر وف سبهذه الحالة  وكقائد، أن تكون موجودة لديه  التي يمكنضعف ة والقو ال

 ته،حكمقائد و بالنفس وشجاعة الالعالية التواضع عن الثقة األتباع، وينجم  في بشكل أفضلتأثير ال

 الجماعةة يتحمل بعض المسؤولية من اجل رفاهو ه ئأخطامعرفة القائد على كما انه يساعد 

 (51126)الحسين والدليجان، 

 أن يجبالتي  األخالقيةتعزيز الممارسات كونه يعمل على في  التواضع أهمية وتظهر

 التي باع،بين األتالعالقات  تنعكس أيضا علىو  في المؤسسة،العمل  على طريقة إيجاباتنعكس 
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 وذلك لكونها تعمل على تعريف األتباع القادة،لدى الممارسة األخالقية اتجاهات ايجابية نحو  تشكل

 يسهمكما  ،تجاه الفرد والمجتمع المؤسسةرسالة  بأبعادوعي تعمل على زيادة التزامات و لالهذه اب

بهم على يتدر عمل على يو  ،القادة واألتباعبين واالجتماعية  اإلداريةعالقات ال تنظيمفي  التواضع

 6 (2111يحيى،  ) الجيدالتعامل  أساليب

 الصراع. 2

موضوع الصراع مكانة خاصة لدى الدارسين والباحثين في مختلف المجاالت مثل  يحتل

من قبل ممارسي  ع اهتمامًا خاصاً و علم اإلدارة وعلم االجتماع وعلم النفس، كذلك نال هذا الموض

م للصراع في مه، ويعود السبب في ذلك إلى الدور الةسسات المختلفالمؤ الوظائف إلدارية في 

 (Kinicki & Kreitner, 20096سلوك األتباع ) فيالتأثير 

الذي سلوك الدور الصراع في  في النظرة إلىواضح  بشكلالمدارس اإلدارية  قد اختلفتو 

العمل المؤثرة في سلبية لا ىقو من ال بوصفهينظرون إليه الكالسيكيون ف 6اتؤسساألفراد والميظهره 

وسائل وهناك العديد من ال، قدر المسطاع حصولهومنع وقوعه  تجنبالقيام بجب تو ي المؤسسي

جراءاتواللوائح و والتعليمات القوانين ، منها جل تحقيق الفاعلية التنظيميةألتوجيه الصراع ل مةمهال  ا 

أمر غير مرغوب فيه،  على أنهع الصراإلى نظر السلوكيون  التنظيمية، في حينهياكل الو  العمل

لهذا نظروا النظام االجتماعي و على أهمية  زيركقاموا بالتن يالسلوكي فإنتحقيق التوافق من اجل و 

شبكة الالزمة لتسهيالت الر يفتحقيق الفاعلية التنظيمية من خالل تو ل مفتاح رئيسعلى انه  النظام

من وجهة السعادة والتوافق تعد إذ ، ةداسعن باليشعرو العاملين األفراد االجتماعية، وجعل  األعمال

 6(2113)البلبيسي،  لحصول على الفاعلية التنظيميةالسبل من اجل اأفضل ن يالسلوكينظر 
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 على انه إليه ةنظر أصبحت ال إذ، ملحوظبشكل  النظرة إلى الصراعالوقت الحالي  فيواختلفت 

مما يجعل  ،قلقو إحباط عنه  ينتجصراع ال أن إذ ،أمر مرغوب فيهوهو ، تجنبهمن الصعوبة أمر 

 تجاوزوبالتالي إلى  ة بالتنفيذ،المعتادالطريقة عن  ةختلفم بطريقةتنفيذ العمل هناك صعوبة ب

 & Hodge)إثارة اإلبداع بالقلق  سهمي مثال قد، فتالكحل المشقدرات على متعزيز الو  وباتالصع

Anthony, 19916) 

 أن  تتوفر أي، هتجنبالصراع وليس  ةإدار  ةكيفي لىيستند إهو فاالتجاه الحديث  أما

 هدافاألتحقيق يضمن بما و  ة المؤسسةلمصلحوفقا  عاالصر  قدرة على تكييفمللمؤسسة ال

فإذا كانت التوازن، التوافق و  وضعاظ على فالحكيفية عملية إدارة الصراع  إذ تتضمن، المحددة

 وهذا ،الالمباالةعدم لجمود و إلى ايؤدي سك فان ذل ،فيها ةالمرغوب تالصراع أقل من الحاالدرجة 

يكون  وبحالة أن ة، ؤسسإثارة الصراع داخل المالمتعلقة بستراتيجيات االاستخدام ب يتطلب القيام

انهيار و انعدام السيطرة الى فوضى و إلى يؤدي ه سفان ،فيها ةن الحالة المرغوبع بشكل يزيدالصراع 

والتقليل من  تخفيف الصراعالخاصة ب بعض االستراتيجيات استخدامب يستدعي القيام وهذاة، ؤسسالم

 اإلبداعية على العملياتستمرار اال التي تضمنمطلوبة الحالة هو الالتوازن ان ف وعليه، حدته

(Owens, 2005)6 

قدرة على إدراك المنظومة التي يقوم عليها مالمؤسسات أن تكون مؤهلة ولديها ال على

يها الكفاءات اإلنسانية والفنية من اجل التعامل مع الصراع، كما كون لدت، وان هاوفهم الصراع

اتخاذ بثلة تمأن تكون المؤسسات واعية لألساليب والطرق الفعالة في إدارة الصراع والم ذلك يتطلب

 6(Steers, 2009) هالعمل على حل المشكالت التي تنجم عنتجاهل الصراع، و عدم اإلجراءات و 

وعليه ، اتخالفحصول منع ؤدي إلى الطرق التي تاألساليب و  يعراأن ي يتطلب من القائدو 

ان ، و والمسؤوليات اتمالمهالواجبات و تحديد القيام ب، و ونشرها أهداف لمؤسسة تعميمز على ركأن ي
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حرص ن يواالصالحيات، و  السلطات تفويضالقيام ب فضال عن ،األتباعبين  اإلتصال ةسهل عمليي

 بينهم6 وتحقيق العدالة األتباعبين  المتبادل رامالثقة واالحتجو من  إيجادعلى 

 الصراعمفهوم 

المتطابقة أو غير نشطة غير واأل اتمالمهأداء فيها  يكونلتي ايحدث الصراع بالمواقف 

أنشطة أضرار ب تنتج عنه لقيام أحد األتباع بسلوك يلتي تؤدالمواقف افي  يحصل كذلك، المتوافقة

انخفاض كفاءة  إلى وبشكل يؤدي، ا تداخل، أو مقاومة، أو تعارضاألتباع الوظيفية، أو يكون فيه

 6(2113)البلبيسي،  واألنشطة اتمأداء المه

 األفرادمصالح بين والعبارة عن التعارض الناتج عن تضارب األهداف  الصراعو 

التي يؤديها  ماتوالمه األنشطةغير متوافقة مع  ومهمات بأداء أنشطة قيامالوالجماعات عند 

ها لدفاع عنا حاولفي مصلحتهيهدد  اآلخربان الطرف كل منهم يعتقد  إذ ،العمل بيئةفي  ءالزمال

 .(Jones, 2005) اآلخرينعلى حساب  المستفيدليكون 

 اتصنع القرار لسبل الوسائل والطرق والنهيار في االتعطل أو الأنه بعرف الصراع ي

عند القيام صعوبة بعيش إلى ال شخصدفع الي وهذا، المرتبطة بها تقنياتالأو في  ةالمعياري

 (Hodge & Anthony, 19916) ل األداءبداأبين ختيار باال

والجماعات عند العاملين  األفرادمتضاربة بين المصالح وجود ال إلى الصراعيشير مفهوم و 

 في ءزمالالتي يقوم بتأديتها ال األنشطةمع  ةنسجممالغير و متوافقة الغير  بممارسة األنشطة قيامال

ع افدال حاولمصالحه في ونيهدد اآلخرينبان أو فرد  جماعةد كل اعتقوذلك ناجم عن ا ،العمل بيئة

التي تفاعلية من العمليات العملية هو  الصراع، فغيرهعلى حساب  رابحالليكون  همصالحعن 
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وعدم توافق التنافر وعدم ال يرافقهالمؤسسات، داخل والجماعات  األفراد العاملينبين تحصل 

 (Rahim, 2001) :الصراعث و حدالتي تسبب الحاالت بعض  يأتيفيما 6 و نهمنسجام بيالا

مع  ةتفقم غير اتنشاط ات أوممه وا بتأديةمو قي األفراد العاملين أنطلب من العند  (1)

 6التي يأملون الحصول عليها مصالحالو  حاجاتال

األنماط مع  ةرضتعاالم سلوكال طبأنماالتي تظهر عند األفراد العاملين  ةرغبال عند (2)

 6األخرى األطرافمن  ةمرغوبال يةسلوكال

األطراف سعى توالتي محدودة القليلة والمصادر الالحصول على األفراد العاملين ب ةرغبعند  (3)

 6للحصول عليها األخرى

 ةغير المتوافقمهارات الو  واألهدافتجاهات االقيم و األفراد العاملين الك متالاعند  (4)

 6اآلخرونه متعارضة مع ما يمتلكوال

مع ها في ونكشتر تي يال األعمال بهم نحو نظر خاصة اتوجهاألفراد العاملين ك متالاعند   (5)

 6األطراف اآلخرى

واألعمال التي  اتممهالعلى  عتمدترتبط و ت وأعمال اتممهاألفراد العاملين ك متالاعند   (5)

 6بتأديتها األطراف األخرى قومت

ه أطراف الصراع مدركة فيبحيث تغدو موقف يتسم بالمنافسة  عبارة عن والصراع

على  تهاسعى لتحقيق أهدافه وغايي، إذ أن كل طرف من هذه األطراف للتناقضات وواعية بها

متوافقة والتي تنجم من التدخالت أو الغير االختالفات  ، أي إدراكحساب الطرف اآلخر

 6(Robbins & Decenzo, 2011المعارضات التي تحصل )
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توافق بين أهداف، وجود ن عدم ع ئير عن موقف أو حالة ناشالصراع هو تعبن إ

متعارض  موقفلحصول على من اجل احاجات طرفين أو أكثر و قيم، و أيدلوجيات، و فلسفات، و 

حاجات ال متوافقة معالغير  اتممهوال أداء األنشطةعند  العاملينبين والغايات األهداف و مصالح الب

لمدارس في ا العمل محيطفي  ءزمالالتي يؤديها الوتلك  ،التي يأملون الحصول عليها مصالحالو 

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان6

 إدارة الصراعاستراتيجيات 

على  القيادية لمهماته هأدائ أثناءفي إدارة الصراع ستراتيجيات القائد الاستخدام  يساعد

الفصل بين ب القوانينو  تعليماتوالاألنظمة االعتماد على وذلك ب ات،الخالف حدة حدوثتخفيف 

الحوار ونشر ثقافة  المبادأةتنمية روح و مشتركة،  همأهداف جعل، و ببعض هم، وتقليل احتكاكتباعاأل

الواحد بروح الفريق األتباع عمل فضال عن تعزيز ، التي تواجههم لمشكالتلحلول لطرح امن خالل 

 ,Hodge & Anthony) خصيةعلى مصلحته الشللمؤسسة مصلحة العامة الوالتركيز على 

1991, 531)6 

وجةةود  إلةةىسةةتراتيجيات إلدارة الصةةراع تسةةتند ا ( خمةةسRahim, 2001لقةةد اعتمةةد رحةةيم )

همةا: درجةة اهتمةام الفةرد بنفسةه )عاليةةة،  هةةذان البعةدانالفةرد، و  تفاعةل بةين بعةدين رئيسةين فةي سةلوك

أن تفاعةةةل ( Rahim)رحةةةيم  عةةةدمنخفضةةةة( ودرجةةةة اهتمةةةام الفةةةرد بةةةاآلخرين )عاليةةةة، منخفضةةةة(، إذ 

سةةةتحدد اإلسةةتراتيجية الواجةةب تطبيقهةةةا التةةي هةةذين البعةةدين، بالمسةةتويات العاليةةةة أو المنخفضةةة هةةي 

هةذه اإلسةتراتيجيات عةن مةوجزة نبةذة يةأتي إلدارة الصراع وأسلوب الحل الذي يمكن استخدامه، وفيما 

 المتمثلة في اآلتي :
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 Integrating التكامل إستراتيجية -1

يعكس و  ،بعضها دمجالعمل على و  المعلومات بتبادلالقائد  قياماألسلوب التكاملي ني يع

من أيضا درجة عالية يعطي مصالحه، و ل القائدالتي يوليها هتمام االمن كبيرة التكامل درجة 

، فاطر األ لجميعالمنفعة والفائدة  تهاتكون نتيجو اآلخرين، التي تهم مصالح القضايا والب هتماماال

المؤسسة استخدام فرق العمل التي تقدم األعمال التي تقوم بأدائها لإلدارات األخرى  تستطيعكما 

كأدوات للتكامل، الن تكوين هذه الفرق من أفراد يكونوا كممثلين ألطراف الصراع، إذ من الممكن 

نظر وجهات  أيضا بطرحتسمح و  ،الصراع للتخفيف من حدة ةفعالال هذه من األساليبتكون  أن

 مهمتهتكون ين فرد يتقوم بتعكما أن بعض المؤسسات ، ودراستها ممثلين ألطراف الصراعال

مع مديري  وتبادل للمعلوماتمقابالت المختلفة وذلك بإجراء  اإلداراتالتعاون بين  تعزيز األساسية

داخل  التي تحصل تكالمشلل ةواضح اتتصور وضع  يكون قادرًا على اإلدارات المعنية، وبالتالي

 6 (2113)البلبيسي،  حل هذه المشكالت في ا مما يسهمبعضومع بعضها  داراتاإل

 Obliging اإلرضاء إستراتيجية-2

تنازل بالالفرد قيام عني ياإلرضاء يكون االهتمام باآلخرين أكثر من االهتمام بالذات، و 

، خسربأنه سوف يأو توقعاته  تهطبيعبسبب ، على حقهللطرف اآلخر  مقتنعاً  أن يكون بدونو 

المشتركة  األمور على والتأكيد التي تنشا بين العاملين الخالفات أهمية من التقليلب اإلرضاءويكون 

تتم و  الزمنمرور مع يزول وف ن الصراع سعتبار أإ على اإلدارةتصرف بين أطراف الصراع، إذ ت

ستراتيجيةتقليل التوتر، و لتعاون لإلرضاء واطراف الصراع أ ةدعو  الصراع  أطراف شجعاإلرضاء ت وا 

، الشخصية اتختالفاالعلى  ةقائمال تكالالتعامل مع المش أثناء في مشاعرهمإظهار  عدمعلى 

ف اطر ألدى قوة ال يتساو  عند اليهاالعتماد عل الحزم والتعاون، ويتم اعتداب سم هذه اإلستراتيجيةتتو 
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طراف الصراع وتخف العواطف لدى أ كسب الوقت لتهدأبغية  المفاوضاتإجراء  أثناءفي الصراع 

  .(Lee & Allen, 2002)حدته بينهما 

 Dominating الهيمنة إستراتيجية -1

القائم السلطة والحل الوظيفي و قوة المركز  باالعتماد على اإلستراتيجية هاستخدام هذيتم و 

جبارهم علىو  العاملين إهمال حاجاتعلى  ء إنهااإلدارة ووجهة النظر المرتبطة ب وامراالمتثال أل ا 

اهتمام الهيمنة  تهاإلستراتيجيعكس وت ،طرافصالح احد األل اتوصل إليهتم الي يتال الصراعحالة 

همال الخاصة به مصالحالالفرد ب  هذه ستخدموت ،خسارة الطرف اآلخروبالتالي مصالح اآلخرين، ل هوا 

إلى  وءلجالبالمدير قوم يالعمل وفيه بين زمالء الذي يحدث الصراع  حالةأيضا في  اإلستراتيجية

 اياالقض في ستخدمتكما األخر، حد أطراف الصراع على حساب الطرف السلطة على ا استخدام

من خالل  تقليل أثرهتلطيف الصراع أو ل ةسريع إجراءاتاتخاذ التي تتطلب  ضروريةوالطارئة ال

قات بين عالال إعادةبهدف مؤثرة  طرق باستخدامتقديم المواساة ألطراف الصراع من اجل تهدئتهم، 

ول من ؤ شخص مسل بالسماح ,الصراع إنهاءمن اجل لقوة ل أحيانا ءاللجو يتم كما  ،الصراع أطراف

 6(Lebedun, 2008)عالج الموقف في لتدخل ل العليا القيادة

 Avoiding التجنب إستراتيجية-4

لتي اسباب التجنب تجاهل األتتضمن إستراتيجية و باآلخرين،  وبالذات  قليالً يكون االهتمام 

منها م أساليب استخدا يمكنظروف معينة ل نتيجةالصراع  ارستمر ا وعندالصراع, أدت إلى حدوث 

همال الصراعو الصراع  يالفصل بين طرف نسحاب من إدارة الصراع، قيام الفرد باال التجنب يعنيو  6ا 

ض بعإحداث إلى يؤدي قد  ذلك من أنرغم العلى جتماع معين، الحضور التجنب قوم بالمدير يف

 اتتحويل االهتماممن اجل  يبذلها الفرد تمحاوال، فالتجنب هو األهداف انجازسلبية على النتائج ال
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أطراف خسارة إلى التجنب يؤدي كما ، إهمالهالعمل على أو  أخرى مجاالتإلى عن الصراع 

 6(2113ول المناسبة )البلبيسي، حلال إيجاددون بالصراع قائما  ىبقي عندما الصراع

 Compromising التسوية يجيةإسترات-5

 فاوضتالتوفيق والالتسوية على  إستراتيجيةقوم تاهتمام متوسط بالذات وباآلخرين، إذ 

التفاعل مع التسوية على تعتمد ، و والمقايضة فتكون النتيجة ال رابح وال خاسر لكال الطرفين

 بما يحقق لجميعو أطراف الصراع  يرضتحلول وسط إلى بالتوصل  المديرالصراع، وفيها يقوم 

بالتعاون المبني على العالقات اإلنسانية ، وهذا األسلوب يمتاز باالهتمام مكاسب جزئية األطراف

مع و الصراع التي أدت إلى حدوث سباب األ جميعيقوم المدير بدراسة  إذ، واستخدام القوةالحزم و 

الصراع حل تي تسهم في ال األبدال الصراع ثم القيام بإيجاد بحدوثعالقة تي لها ال جميع األطراف

ويتم استخدام طريقة التسوية ، المناسبعالج ليتم تقديم الكافة، طراف من ثم مناقشتها مع األو 

الصراع من القضايا األساسية التي تؤثر بشكل في يكون الموضوع الذي تسبب  عندماواللجوء إليها 

ستراتيجيةتحقيق أهداف المؤسسة،  فيمباشر  الذي قد ال و وقت لى مزيد من الإ حتاجتالتسوية  وا 

 6(Hersey & Blanchard, 2007 ) في بعض األحيان عند المدير اتوفر كون مي

إدارة في التسوية  إستراتيجية إلى أن (Hodge & Anthony, 1991)هوج وأنثوني  وأشار

 أطراف جميع مناسب يرضيحل لوصول لل التي تهدفأنواع المساومة أهم أحد  دعتُ الصراع 

على لحصول ل بعض المكاسبترك ب ةرغبالغالب الفي األفراد لدى ن أافتراض بوذلك  ع،الصرا

 مطالبون فاوضأطراف التذلك فإن على  بناءلهم، و  ةمفضلال باألشياءواالحتفاظ مكاسب أخرى 

ن إذ أ ،عملية التفاوضء ببدالأنفسهم قبل  والقيام بطرحها ومناقشتها مع اآلتيةسئلة بدراسة األ

التي من و  ،حل النزاععند  الذي يمكن االستناد إليهطار اإلر يتوفيمكن أن تقوم ب عنهااإلجابة 

من  دتع إذ أن هذه اإلستراتيجية الصراع، أطرافقبولها من  مكنيالتي قيم المنح قوم بمكن أن تالم
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ا هذبر مهاراته يطو بت القيامحل الصراع، ويمكن للمدير التي تساعد على فاعلة االستراتيجيات ال

  :ذه األسئلة هيوه، المجال

 ؟من الطرف اآلخر ه ب قبولالمكن ذي يالمن المكاسب ما الحد األدنى  -0

 ؟ من الطرف اآلخر طلبهالقيام بمكن ذي يالمن المكاسب ما الحد األدنى  -5

القيةةةام أو للطةةةرف اآلخةةةر التنةةةازل عنةةةه أن يةةةتم مكةةةن ذي يالةةةمةةةن المكاسةةةب  كبةةةرالحةةةد األمةةةا  -3

 ؟ منهرفضه ب

 ؟للطرف اآلخر منحه ب القياممكن ذي يالمن المكاسب ألقل ما الشيء ا -4

درجةةةة ممارسةةةتها مةةةن مةةةديري  للتعةةةرف إلةةةىوقةةةد اسةةةتخدمت الدراسةةةة الحاليةةةة هةةةذه االسةةةتراتيجيات 

 المدارس الثانوية6

 ذات الصلة الدراسات السابقةثانيا: 

، ةلدراسبموضوع ا عالقةالتي لها واألبحاث على العديد من الدراسات اإلطالع من خالل 

لتسلسلها الزمني من األقدم  تم عرضها وفقاً ذات الصلة  تم الحصول على مجموعة من الدراسات

 يأتي: ماكاألحدث  إلى

 الخادمة ةدالقيابذات الصلة  الدراسات-1

لى درجة ممارسة إتعرف ( دراسة بهدف ال2117)، والخصاونة والطحاينة تينةأجرى أبو 

من وجهة نظر المديرين أنفسهم، ومن للقيادة الخادمة  هاديراتوممدارس محافظة الزرقاء  مديري

مديرًا ( 95) معلمًا ومعلمة و (391)وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم6 وقد تكونت عينة الدراسة من 

واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع 6 (2115-2115)ومديرة من محافظة الزرقاء في العام 

الية من المديرين والمديرات يمارسون القيادة الخادمة بدرجة ع وقد توصلت الدراسة إلى أنّ البيانات6 
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الدراسة عدم وجود  أظهرت، ودرجة متوسطة من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم6 كما وجهة نظرهم

داللة إحصائية ألثر النوع، أو المرحلة الدراسية، أو المؤهل العلمي للمعلمين والمعلمات فروق ذات 

الخبرة التدريسية التي كانت  بعكسسة مديريهم ومديراتهم للقيادة الخادمة، في إدراكهم لواقع ممار 

 الداللة اإلحصائية لصالح المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرة الطويلة6

 سر المدا لمديري الخادمة القيادة سلوك أثر (Cerit, 2010)سيرت دراسة واختبرت 

 البيانات لجمع كأداة ستبانةاال أستخدمتقد و  ،المعلمين لدى التنظيمي مالتز اال في بتدائيةاال

 مدينة في االبتدائية المدارس في العاملين من ومعلمة معلما( 553) منعينة الدراسة  تكونتو ،

 الخادمة القيادة ممارسة بين ةيباجاي يةإرتباط عالقة هناك أن النتائجوقد بينت  التركية، دوزجي

 القيادة أبعاد إلى أن أشارت الدراسة ماك المعلمين، دىل التنظيمي مالتز اال وبين المدارس لمديري

 و العاملين تقدير) والتي رتبت تنازليا هي المعلمين لدى يالتنظيم مالتز اال في اً تأثير  األكثر الخادمة

 ).بالعاملين واالهتمام العاملين تطوير

 يف التربية كليات عمداء ممارسة درجة تعرف إلى( 2111الديرية، ) سةادر  هدفتو 

 برضاهم وعالقتها التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة من الخادمة للقيادة األردنية الجامعات

 الطبقية بالطريقة اختيارهم تم تدريس هيئة عضو( 189من ) سةاالدر  عينة وتكونت الوظيفي،

 دةالقيا يمارسون األردنية الجامعات في التربية كليات عمداء أن إلى سةاالدر  وتوصلت العشوائية،

 عدم إلى سةاالدر  توصلت كما التدريسية، الهيئة أعضاء نظر وجهة من متوسطة بدرجة الخادمة

 ممارسة درجة على هاالدكتور  شهادة ومصدر والخبرة الجنس ألثر إحصائية لةدال ذات قوجود فرو 

 أيضا ئجالنتا وتوصلت الكلية، في العمل وطبيعة األكاديمية الرتبة بخالف الخادمة، للقيادة العمداء

 التربية كليات عمداء ممارسة درجة بين إحصائية لةدال ذات إيجابية ارتباطية عالقة وجود إلى

 .التدريسية الهيئة ألعضاء الوظيفي والرضا الخادمة للقيادة
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 الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة تعرف إلى (،2113دراسة إبراهيم ) هدفتو 

 وجهة من السائدة التنظيمية الثقة بمستوى وعالقتها خادمةال للقيادة عمان محافظة في الحكومية

 الطبقية بالطريقة اختيارهم تم ومعلمة معلماً ( 327) منالدراسة  عينة وتكونت المعلمين، نظر

 الحكومية الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة أنالدراسة  نتائج أهم من وكان .النسبية العشوائية

 الثقة مستوىوان  متوسطة، كانت المعلمين نظر وجهة من لخادمةا للقيادة عمان محافظة في

 كان المعلمين نظر وجهة من عمان محافظة في الحكومية الثانوية المدارس في السائدة التنظيمية

 مديري ممارسة درجة بين إحصائية لةدال ذات إيجابية عالقة وجود فضال عن عام، بشكل مرتفعا

  .السائدة التنظيمية الثقة ومستوى الخادمة، للقيادة عمان محافظة في الحكومية الثانوية المدارس

 الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة في إحصائية لةدال ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت كما

 6العلمي والمؤهل والخبرة الجنس تالمتغير  ىتعز  المعلمين نظر وجهة من الخادمة للقيادة

 التنظيمية الثقافة في الخادمة القيادة أثر (Harwiki, 2013) هاروكي سةار د تاختبر و 

 في التنظيمية الثقافة أثر واختبار العاملين، وأداء التنظيمية المواطنة وسلوك التنظيمي موااللتزا

 المواطنة سلوك في التنظيمي مااللتزا أثر واختبار العاملين، وأداء التنظيمية المواطنة سلوك

 من وذلك العاملين أداء في التنظيمية المواطنة سلوك أثر ت أيضااختبر و  ين،العامل وأداء التنظيمية

 هاقيطبتم ت استبانة خالل من الفرضيات اختبار تم وقد المبحوثة، الجمعيات في العاملين نظر وجهة

( 249) العينةوتضمنت  إندونيسيا،ب الشرقية جاوة بمقاطعة التعاونيات في والعاملين الموظفين على

 كفاءة مدى فحصمن اجل ( مديرًا 31، كذلك اشتملت على )عشوائية بطريقة اختيارهم تم اً موظف

 يةارتباط عالقة وجود إلى سةاالدر  وتوصلت .العاملين أفراد عينة الدراسة من بتعبئتها قام العاملين،

كما تبين  ين،العامل وأداء التنظيمي مالتز واال التنظيمية الثقافة من وكل الخادمة القيادة بين إيجابية
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 عدمالنتائج  وأظهرت، التنظيمية المواطنة وسلوك التنظيمي مالتز اال بين موجبة يةارتباط عالقة وجود

 .العاملين أداءبين و  التنظيمي مالتز اال بين عالقة وجود

 لىإ والتعرف الخادمة، القيادة بنظرية التعريف ( إلى2114)عبدالرحمن،  دراسة هدفتو 

 السعودية العربية بالمملكة الرياض بمدينة الحكومية األجهزة في اإلدارية تالقيادا ممارسة درجة

 الدراسة اعتمدت وقد  .األجهزة بهذه للعاملين الوظيفي بمستوى الرضا ذلك وعالقة الخادمة للقيادة

 في العاملين من وموظفة ( موظفاً 317قوامها ) عينة عشوائية آلراء االجتماعي المسح منهج على

 من والتأكد اختبارها تم استبانة باستخدام البيانات جمع الرياض، وتم بمدينة حكومية زةأجه عشرة

 القيادة تطبيق درجة أن أهمها من النتائج من مجموعة الدراسة إلى توصلت وثباتها، وقد صدقها

 ممارسات أبرز وكانت متوسطة، كانت مدينة الرياض في المركزية الحكومية األجهزة في الخادمة

 حين في والتمكين، المساءلة ببعدي  الممارسات هي العاملين نظر وجهة من شيوعاً  الخادمة يادةالق

 أن النتائج كما أوضحت .والصراحة التواضعببعدي  المرتبطة تلك شيوعاً  الممارسات أقل كانت

 أنو  الرياض، بمدينة المركزية الحكومية باألجهزة ينللعامل الوظيفي للرضا مرتفعاً  مستوى هناك

 يةارتباط عالقات وجدت وقد العاملين لدى الوظيفي الرضا تعزيز إلى ييؤد الخادمة القيادة تطبيق

  .الوظيفي والرضا الخادمة القيادة بين إحصائية داللة ذات

 المصرية الجامعات ممارسة مدى إلى التعرف إلى (2114شيخ السوق ) سةادر  هدفتو 

 المصرية بالجامعات التدريس هيئة أعضاء اتجاهات كانت إذا ما ومعرفة الخادمة، القيادة ألبعاد

 أختيرت سةاالدر  أهداف ولتحقيق فية،االديموغر  خصائصهم بتفاوت تتفاوت الخادمة القيادة أبعاد نحو

التي تم التوصل  النتائج أهم منو  من أعضاء الهيئة التدريسية6 اً ( مستجيب211عينة مكونة من )

 القيادة ممارسةأن و ، المصرية بالجامعات الخادمة القيادة ممارسة مستوى انخفاض إليها ما يأتي:

 التنظيمي موااللتزا الوظيفي الرضا في تؤثر (التواضعو  الرؤية،و  الخدمة،) الثالثة بأبعادها الخادمة
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 والرضا الخادمة القيادة أبعاد ممارسة بين إيجابية ارتباطية عالقة وجودو  التدريس، هيئة ألعضاء

 أبعاد ممارسة بين إيجابية ارتباطية عالقة ووجود الجامعات،هذه ب التدريس هيئة عضاءأل الوظيفي

 6التدريس هيئة ألعضاء التنظيمي وااللتزام الخادمة القيادة

 األمانة مديري ممارسة درجة إلى التعرف إلى هدفت فقد (2114 ) معشر،الدراسة أما 

 التنظيمية المواطنة بسلوك وعالقتها، يادة الخادمةللق عمان في العامة للمؤسسات التربوية المسيحية

 نأوأظهرت النتائج ( معلما ومعلمة، 278على ) الدراسة نظرهم، وأجريت وجهة من المعلمين لدى

 فيللقيادة الخادمة  العامة للمؤسسات التربوية المسيحية األمانة مدارس مديري ممارسة درجة

العامة  األمانة ممارسة مدارس مديري رسةمما مستوى نأ، و ةمتوسط تكان عمانمحافظة 

6 وتبين متوسطاً  كان في محافظة عمان التنظيمية المواطنة لسلوك للمؤسسات التربوية المسيحية

العامة  األمانة مديري ممارسةدرجة بين ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية وجود عالقة 

في هذه  المعلمين لدى التنظيمية المواطنة كللقيادة الخادمة وبين سلو  للمؤسسات التربوية المسيحية

 األمانة مدارس مديري ممارسة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجودالمدارس6 كما تبين 

 وجود، و للقيادة الخادمة تعزى للجنس والخبرة والمؤهل العلمي العامة للمؤسسات التربوية المسيحية

العامة للمؤسسات التربوية  األمانة مدارس يريمد ممارسة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق

 إحصائية داللة ذات فروق هناك كانتللسلوك التنظيمي تعزى للجنس والخبرة في حين  المسيحية

للسلوك التنظيمي  العامة للمؤسسات التربوية المسيحية األمانة مدارس مديري ممارسة درجة في

 تعزى للمؤهل العلمي6

 الخدمية للقيادة أخالقية مدونة تطوير  إلى (،2115الني، )النشاش والكيدراسة وهدفت 

 مديري فيل األردن والمتمث فيالقادة التربويين  من الدراسة مجتمع تكون ، وقداألردن في التربوية

المدارس  مديري فضال عن والتعليم، التربية مديري ومساعدي األردن، في والتعليم التربية مديريات
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عدد البالغ  الدراسة على عينة الدراسة المطورة أداة توزيع ، وتممديرين  (1315عددهم ) والبالغ

 للعام عملهم رأس على هم الذين األردن في من مديري المدارس الثانوية( مديرًا 331) أفرادها

قد ألفا6 و  كرونباخ معادلة طريق عن والثبات المحتوى صدق استخراج بعد 2112/ 2011 الدراسي

 بدرجة التربوية الخدمية القيادة ونمارسي األردن في يينالقادة التربو أن  سةالدرا نتائج أظهرت

 أهمية على األردن في التربوية الخدمية للقيادة األخالقية المدونة مجاالت متوسطة، وحصلت

 مديريات فيالقادة التربويين  تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق عالية، وتبين وجود

 وذلك لها، ممارستهم واقع وبين الخدمية القيادة ألهمية األردن الثانوية في والمدارس تعليموال التربية

 األخالقية المدونات عليها تبنى أساسية أخالقية مبادئ ثمانية وتبين وجود .األهمية تقديرات لصالح

 من األردن في ويةالترب الخدمية للقيادة أخالقية مدونة وضع تم النتائج على وبناءً  .الخدمية للقيادة

 المدونة تكونت إذ بالموضوع، المتعلق النظري خالل األدب ومن والممارسة، األهمية واقع خالل

 .مجاالت ثمانية على وزعت أخالقياً  مبدأً  ( 52 ) من

 بين العالقة تناولتغزة  قطاع في الجامعات على ( دراسة تطبيقية2115، )يوأجرى غال

 قطاع جامعات في واإلداريين األكاديميين للعاملين التنظيمي مالتز اال يقوتحق الخادمة القيادة ممارسة

 سةاالدر  واعتمدت، )فلسطين جامعة األقصى، جامعة األزهر، جامعة اإلسالمية، الجامعة(  غزة

 لجمع رئيسة كأداة ستبانةاال باستخدام الميدانية سةاالدر  أسلوب جانب إلى الوصفي المنهج على

داري ( 411حجمها ) بلغ عينة اختيار وتم سة،اللدر  األساسية البيانات  طريقة باستخدامأكاديمي وا 

 الخادمة للقيادة لينؤ و المس ممارسة درجة في تفاوت وجود النتائج وبينت 6العشوائية الطبقية العينة

 األقصى جامعة هاتتل األولى رتبةال في اإلسالمية الجامعة جاءت فقد المبحوثين، نظر وجهة من

 وكشفت .فلسطين جامعة ةخير بالرتبة األ جاءتو  الثالثة رتبةال في األزهر جامعة ثم الثانية تبةر ال في

االلتزام  وبين الخادمة القيادة ممارسة درجة بين طردية يةارتباط عالقة وجود عن أيًضا النتائج
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 التنظيمي زامااللت مستوى ارتفاع إلى أدى الخادمة القيادة ممارسة درجة ارتفاع أن بحيث لتنظيمي،ا

 التنظيميااللتزام  من عالٍ  مستوى وجود سةاالدر  وكشفت6 سةاالدر  محل بالجامعات العاملين لدى

 ة6غز  قطاع في الفلسطينية بالجامعات العاملين لدى الثالثة بأبعاده

 الصراعاستراتيجيات إدارة بالدراسات ذات الصلة  -7

 إدارة استراتيجيات بين العالقة رفتع إلى هدفت( دراسة 2115) ،والبلبيسي مهدي أجرى

، وقد للمعلمين التنظيمي االلتزامو  األردن، في الثانوية المدارس مديرو يستخدمها التي الصراع

( معلمًا ومعلمة، واستخدمت استبانتان لجمع البيانات إحداهما 384تكونت عينة الدراسة من )

 وأظهرت .االلتزام التنظيمي للمعلمينالصراع واألخرى لقياس مستوى إدارة لقياس استراتيجيات 

 التنظيمي االلتزام مستوى الصراع، وكان إدارة استراتيجيات جميع يستخدمون نأن المديري النتائج

 المدرسي، العمل نحو وااللتزام العمل، جماعة نحو االلتزام :مجالي في عالياً  والمعلمات للمعلمين

 وبينت النتائج أن هناك .المدرسة نحو وااللتزام يم،التعل مهنة نحو مجالي االلتزام في ومتوسطاً 

 والرضا، )التجنب، الصراع إدارة بين استراتجيات إحصائية داللة ذات إيجابية ارتباطية عالقة

 التنظيمي االلتزام ومستوى العامة الثانوية المدارس يستخدمها مديرو والتسوية( التي والهيمنة،

 إلستراتيجية التكامل إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة بين هناك تكن والمعلمات، ولم للمعلمين

 .والمعلمات للمعلمين التنظيمي االلتزام ومستوى

 المدارس في التنظيمي الصراع واقع دراسته إلى تعرف (، فقد هدفت2118) القصيمي،أما 

 إدارة لمهارات نويةالثا المدارس مديرات امتالك ودرجة السعودية، بالمملكة العربية للبنات الثانوية

 ادعدوتم ا يالوصف المنهج ُاستخدم وقد والمعلمات، المديرات نظر من وجهة التنظيمي الصراع

 الثانوية المدارس من مديرات ووكيالت مدارس ومعلمات ( 705 ) العينة حجم وبلغ استبانات ثالث
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 الصراع واقع أن الدراسة نتائج أبرز منو  ةالسعودي العربية المملكة من الشرقية بالمنطقة للبنات

 أعلى هي االجتماعية المهارات جدا، وأن منخفض الشرقية بالمنطقة الثانوية المدارس في التنظيمي

 هو التعاون أسلوب اإلدارية، وتبين أن ثم السلوكية المهارات تأتي ثم المديرات تملكها التي المهارات

 إدارة أساليب استخدام للبنات، وأن انويةالث المدارس مديرات قبل من استخداما األساليب أكثر

 ثم السلطة استغالل يليها المجاملة ثم الوسط الحل :كاآلتي تنازليا مرتبة جاءت األخرى الصراع

 التجنب6

 سلوك كشف إلى (Zalman and RichelleK 2011) زلمان وريكليك هدفت دراسةو 

 الدراسة عينة وقد بلغت صراع ناجحة، إدارة إلى أو فاشلة، صراع إدارة إلى ؤديي يالذ المديرين

 عندالمدير،  يواجهها الصراعات من أنواع ثالثة هناك أن بينت الدراسة وقد مدرسة، مدير (32)

 وأظهرت األهالي، مع صراعو  مع الموظفين، صراعو  ،ةبالطل مع صراع وهي للمدرسة، إدارته

 مع منها االجتماع ،يةسلوك أنماط عدة استخدام عند ناجحة كانت إدارة الصراع أن النتائج

شراكهم لهؤالء االستماعو  األطراف،  استراتيجيات صنع على العملو  القرارات، في صنع األطراف وا 

 إدارة إلى تؤدي يتبعها المديرأنماط سلوك  هناك أن النتائج وأظهرت الصراع، جديدة إلدارة وخطط

صدارو  الجانب، قرارات أحادية اتخاذ منها فاشلة، صراعات  البيئة ومع مع مناسبة غير قرارات ا 

 الوقت6 عامل

الكشف عن العالقة االرتباطية  هو(، Ozgan, 2011) اوزجان دراسة وكان الهدف من

دارة  والوالء التنظيمي لدى مديري المدارس في  الصراعبين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية، وا 

لمة، تم اختيارهم عشوائيًا من ثمان مدارس ( معلمًا ومع212تركيا، وتكونت عينة الدراسة من )

ثانوية في مدينة غازينتيب جنوب تركيا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أربعة مقاييس هي: 

، ومقياس المناخ الصراعمقياس العدالة التنظيمية، ومقياس الثقة التنظيمية، ومقياس إدارة 
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ارتباطية إيجابية قوية بين العدالة التنظيمية وجود عالقة عن التنظيمي، وقد كشفت نتائج الدراسة 

دارة   والوالء التنظيمي6 الصراعوالثقة التنظيمية، وا 

 في السائد التنظيمي االتصال مستوى إلى تعرفال( إلى 2119السفياني ) دراسة هدفتو 

 إدارة وبومنس يدركها كما الصراع إدارة بأسلوب وعالقته ، جدة بمحافظة للبنات والتعليم التربية إدارة

 بناء تم وقد المسحي، الوصفي المنهج الدراسة استخدمت وقد جدة، بمحافظة للبنات والتعليم التربية

 قسمين من الدراسة عينة تكونت وقد الصراع، إدارة أساليب ومقياس التنظيمي االتصال مقياس

( 511) من ونتك: والثاني الدراسة، مجتمع كامل يمثلون وقيادية قياديا ( 86 ) تضمن األول:

 التنظيمي االتصال أبعاد درجة أن إلى الدراسة توصلت وقد الدراسة، عينة يمثلون وموظفة موظف

 درجة أنو  ،كبيرة بدرجة جاءت والموظفات والموظفين والقياديات، القياديين نظر وجهة من السائد

على النحو  نظرهم هةوج من والتعليم التربية إدارة في القيادة لدى الصراع إدارة أساليب ممارسة

 بدرجة التعاون أسلوبو  منخفضة، بدرجة التنافس أسلوبو  متوسطة، بدرجة التجنب أسلوب اآلتي:

 وجهة من والتعليم التربية إدارة في ادةالق لدى الصراع إدارة أساليب ممارسة درجة أنو . جدا كبيرة

 أنو . متوسطة بدرجات اون،التعو  التنافس،و  التجنب، :انت كما يأتيك والموظفات الموظفين نظر

 وعليه والتجنب، التنافس يأسلوب وبين التنظيمي، االتصال أبعاد بين سالبةية ارتباط عالقة هناك

 فكانت التعاون وأسلوب التنظيمي االتصال داأبع بين العالقة أما عكسية، عالقة بينها العالقة تكون

 6موجبة

األساليب واالستراتيجيات  إلى التعرف )2112 ) دراسة بن معتوق، كان الهدف منو 

هذا دراسة أهم الخطوات والطرق التي يقوم بها القائد من أجل احتواء ، و الصراعالمناسبة إلدارة 

وتم جمع البيانات ، موظفا 71 من دراسةال ةعينوتكونت ، تم استخدام المنهج الوصفي، و الصراع

هم بفعالية كبيرة في القيادة اإلدارية تسأن النتائج  وأظهرت، ةاناالستب باستخدامهذه الدراسة  في
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أكثر األساليب استخداما لحل  ماأن أسلوب التسوية والحل الوسط ه، و والتقليل منه الصراعاحتواء 

التجنب" تستخدم أحيانا وبدرجات و التعاون، و ، ألخرى " أسلوب التنافس، وأن األساليب االصراع

هم ة واإلدارية التي من شأنها أن تسم الخطوات القانونيأن القائد اإلداري يستخدم أه، وتبين متفاوتة

 6الصراعفي احتواء 

 إلى ( إلى التعرفOcotoni and Ocotoni, 2013) اوكتوني واكتونيهدفت دراسة و 

 ومناقشة توضيح وكذلك نيجيريا، في والية أوشن في الثانوية المدارس إدارة داخل الصراعات إدارة

 األولية البيانات ولجمعومناقشتها وتحليلها،  الصراع إلدارة تلفةالمخ والطرق األسباب وتحليل

 وبلغ شخصية، ومقابالت وثائق رسمية خالل من الثانوية المعلومات تم جمعو  ،ستبانةت االستخدماُ 

 ممثلة عشوائية كعينة ( مدرسة35اختيار ) تم وقد بالوالية، ثانوية مدرسة (351الدراسة ) مجتمع

 الدراسة خالل ومن أكاديميين، غير وموظفين ومعلمين مديرين ونواب مديرين من األصلي للمجتمع

 التدريسية، والهيئةالمدرسية  اإلدارة بين الصراع: منها الصراع من عديدة أنواع إلى التعرف تم

نتائج  وأظهرت. والمدارس ةالمجتمعات المحليبين  والصراع ،ةبوالطل التدريسية الهيئة بين والصراع

حالة الموظفين ية،بالرعا العاملين تمتع شملت، عدم الصراع أسباب أن الدراسة  التقاعد إلى وا 

 على ليسوا مديري المدارس معظم وأن الشخصية، والصدامات اإلدارية، الكفاءة وعدم باإلجبار،

 . الصراع بإدارة دراية

 ياتفي مدير  التنظيمي الصراع واقع إلى التعرف إلى (2113دراسة العويوي، ) هدفتو 

وكانت  المسحي، الوصفي المنهج الدراسة ، وُاستخدم في هذهالخليل محافظة في والتعليم التربية

 قسم رئيس  ( 48 ) من تكون األول : قسمين من العينة تكونت الرئيسة، وقد أداتها اإلستبانة

 لدراسةا مجتمع يمثلون مدرسة ومديرة اً مدير  ( 360 ) من تكون والثاني مجتمع الدراسة، يمثلون

 محافظة في والتعليم التربية مديريات في التنظيمي الصراع مستوى أنالدراسة إلى  خلصت وقد.
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 أسباب نحو األقسام ورؤساء المدارس مديري اتجاهات درجة وأن بدرجة متوسطة، كان الخليل

 مديري نظر وجهة من التنظيمي الصراع أسباب أهم كانت مرتفعة، وتبين أن التنظيمي الصراع

الموارد ثم  محدودية هي األسباب هذه أعلى أن اآلتي: على النحو جاء األقسام ورؤساء لمدارسا

 المسؤوليات6 وضوح الصالحيات وأخيرا عدم وضوح األسباب الشخصية ثم عدم

 وعالقتها الصراع إدارة لمعرفة العالقة بين أساليبدراسة (، 2113وأجرت الجعافرة )

 نظرهم، وجهة من الكرك في محافظة ومديراتها الحكومية لمدارسا مديري لدى اإلداري باإلبداع

 إدارة ألساليب الكلي المجال أن الدراسة نتائج وأظهرت ومديرة، اً ( مدير 225) من على عينة مكونة

 تعزى الصراع إدارة أساليب إحصائية في داللة ذات فروق توجد ولم مرتفعة، بدرجة جاء الصراع

 العلمي، للمؤهل تعزى الصراع إدارة أساليب في ذات داللة إحصائية قفرو  ووجدت والخبرة، للجنس

 فروق وجود وعدم مرتفعة، بدرجة جاء اإلداري لإلبداع الكلي أن المجال إلىالنتائج  أشارت كما

 ذات فروق ووجدت العلمي، للجنس والمؤهل تعزى الكلي اإلداري اإلبداع في إحصائية داللة ذات

 إحصائيًا بين دالة ايجابية عالقة وجود مع للخبرة، تعزى الكلي اإلداري داعاإلب في إحصائية داللة

 6وأبعاده اإلداري واإلبداع وأبعاده الصراع إدارة أساليب

الثانوية  المدارس مديري (، إلى التعرف إلى درجة تطبيق2114وهدفت دراسة البرعصي )

وتم  االتصال، جة استخدامهم لمهاراتبدر  وعالقتها الصراع في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة

 مديري أن درجة تطبيق الدراسة نتائج وأظهرت ( معلمًا ومعلمة،357اختيار عينة مكونة من )

الصراع من وجهة نظر المعلمين كانت  الثانوية في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة المدارس

نة بنغازي لمهارات االتصال من وجهة الثانوية في مدي المدارس مديري متوسطة، وان درجة استخدام

 مديري إحصائيًا بين درجة تطبيق دالة ايجابية نظر المعلمين كانت متوسطة، وان هناك عالقة

 لمهارات االتصال، الصراع وبين استخدامهم الثانوية في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة المدارس
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الثانوية في مدينة بنغازي  المدارس يمدير  إحصائية في درجة تطبيق داللة ذات فروق ووجدت

 فروق لم توجدو  للجنس، تعزى لمهارات االتصال استخدامهمدرجة في و الصراع  الستراتيجيات إدارة

 الثانوية في مدينة بنغازي الستراتيجيات إدارة المدارس مديري إحصائية في درجة تطبيق داللة ذات

 للخبرة، لمهارات االتصال تعزى الصراع ودرجة استخدامهم

األمريكية،  المتحدة الواليات في ( التي ُأجريتPlowman, 2015) بلومان دراسة ووجدت

 العالقات أن( مستجيبًا، تم اختيارهم عشوائيًا من المدارس، 394على عينة الدراسة مكونة من )

 والتجنب واءاالحت :أساليبالمعتمد  األنموذج تضمنو  اإلستراتيجية، لإلدارة رئيساً  عامالً  دتع العامة

 لحل االستراتيجي والتخطيط الخبرة على اعتماداً  العليا لإلدارة أهمية هناك وأن والتعاون، والمساومة،

 على ةالقائم والسلطة المتراكمة للخبرة الطويل المدى على صلة له بدوره وهذا ،المدرسة تكالمش

 الصراع، حول ارة وتقاريرهااإلد نمط بين إحصائية داللة ذات فروق كما وجدت  .والثقة المنطق

 بأسلو  تتضمن األتباع تقارير كانت حين والسيطرة في التكامل يأسلوب المديرين تقارير تضمّنتو 

 .التجنب

  هامنالدراسة الحالية  موقعو الدراسات السابقة ملخص -1

درجة ممارسة مديري  تعرفإلى  ات السابقة التي تناولت القيادة الخادمةسادر ال دفته

( 2117، )واآلخرون والخصاونة والطحاينةأبو تينة مثل دراسة  للقيادة الخادمة هاس ومديراتمدار ال

شيخ  سةادر و (، 2114عبدالرحمن، ) ودراسة (،2113( ودراسة إبراهيم )2111الديرية، ) سةادر و 

 وهدفت دراسات أخرى(6 2115، )ي(، ودراسة غال2114معشر، ) الدراسة  (2114السوق )

 ,Cerit) مثل دراسة سيرت بتدائيةاال سر المدا لمديري الخادمة القيادة سلوك أثر إلىللتعرف 
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دراسة النشاش التربوية مثل  الخدمية للقيادة أخالقية مدونة تطوير إلىبعضها  هدفو (، 2010

  (،2115والكيالني، )

تّعرف هدفت إلى فقد إدارة الصراع التنظيمي  باستراتيجياتأما الدراسات ذات الصلة 

 التنظيمي الصراع واقع إلى تعرفالو  المدارس مديرو يستخدمها التي الصراع إدارة اتيجياتاستر 

 القصيمي،(، ودراسة 2115مهدي والبلبيسي، )مثل دراسة  واالستراتيجيات المناسبة إلدارة الصراع

 ,Ocotoni and Ocotoni(، ودراسة اوكتوني واكتوني )2112دراسة بن معتوق، ) (، و 2118)

 Zalman and RichelleKدراسة زلمان وريكليك )و (6 2113دراسة العويوي، )و (، 2013

إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين إدارة الصراع ومتغيرات  وهدفت بعض الدراسات ، (2011

 دراسة(، و Ozgan, 2011أخرى مثل العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية مثل دراسة اوزجان )

 (Plowman, 2015دراسة بلومان ) (،و2113الجعافرة )سة (، ودرا2119السفياني )

تعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الأما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى 

الحكومية للقيادة الخادمة وعالقتها بدرجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر 

 المعلمين في محافظة العاصمة عمان

في كما  اً ( مستجيب189ما بين ) القيادة الخادمة التي تناولت اتعينال متراوحت أحجاو 

(6 أما أحجام Cerit, 2010) سيرتفي دراسة  ًا كما( مستجيب553(، و)2111، )الديريةدراسة 

 اً مستجيب( 85فقد ترواحت ما بين ) استراتيجيات إدارة الصراعالعينات في الدراسات ذات الصلة 

اما  6(2118في دراسة القصيمي، ) كما ( مستجيبين715و ) (2119ي، )السيفانفي دراسة كما 

( معلمًا ومعلمة في المدارس الثانوية الحكومية في 335الدراسة الحالية، فقد بلغ عدد أفراد العينة )

 محافظة العاصمة عمان6
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وُأستخدمت اإلستبانة وسيلة لجمع البيانات في معظم الدراسات السابقة6 وُأستخدمت في 

 لدراسة الحالية اإلستبانة أيضًا لجمع البيانات بعد التحقق من صدقها وثباتها6ا

ع دراستها واغناء مقدمة الدراسة وأدبها و في تطوير موضلقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة 

ة ، فضال في تطبيق الدراسة الحالي إعتمدتالنظري واألداتين المستخدمتين في جمع البيانات واإلجراءات التي 

 عن االستفادة منها في مناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية6
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 الفصل الث الث

 الط ريقة واإلجراءات
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 الفصل الث الث

 الط ريقة واإلجراءات

 

تّضمن هذا الفصل عرًضا لمنهج الّدراسة المستخدم، ومجتمعها وعّينتها وأداتيها، وصدق 

جراءات الّدراسة وذلك على الّنحو  األداتين وثباتهما، فضاًل عن المعالجة اإلحصائّية للبيانات وا 

 اآلتي:

 أو اًل: منهج الد راسة المستخدم  

اعتمدت الباحثة منهج البحث الوصفّي االرتباطّي الذي يعّد المنهج المالئم لمثل هذا الّنوع 

 لة لجمع البيانات بعد التحّقق من صدقها وثباتها6من الّدراسات وتمّ استخدام االستبانة وسي

 ثانًيا: مجتمع الد راسة 

تكّون مجتمع الّدراسة من جميع المعّلمين والمعّلمات العاملين في المدارس الثّانوّية الحكومّية 

( معّلًما ومعّلمة موّزعين على المدارس الثّانوّية 3222في محافظة العاصمة عّمان، والبالغ عددهم )

لحكومّية في جميع مديرّيات الّتربّية والّتعليم في عّمان من خالل الّرجوع إلحصائّية وزارة الّتربية ا

 ( يبّين ذلك06( والجدول )5102/5102والّتعليم للعام الّدراسي )
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 (0) الجدول

 فيالثّانوّية الحكومّية  مات في المدارسمين والمعلّ راسة من المعلّ مجتمع الدّ  أفراد توزيع

 انعمّ محافظة العاصمة 

 الل واء
 مجنس المعل  

 المجموع
 أنثى ذكر

 222 425 414 انقصبة عمّ 
 325 025 021 الجامعة
 032 22 42 سحاب
 422 311 022 القويسمة
 212 212 413 ماركا
 332 024 020 يروادي السّ 
 022 012 20 ناعور
 025 24 22 الجيزة
 040 23 22 رالموقّ 

 3593 7112 0519 المجموع
 

 ثالثًا: عي نة ال دراسة 

اختيرت عّينة الّدراسة على مرحلتين تّم في المرحلة األولى اختيار عّينة عنقودّية عشوائّية 

بلغ عدد المعّلمين والمعّلمات  ، شملت كالا من: لواء ناعور، ولواء بيادر وادي السير، ولواء الجيزة

مجتمع الّدراسة وذلك بالّرجوع إلى إحصائّية بأعداد المعّلمين ( معّلًما ومعّلمة يمّثلون 0222فيها )

( يبّين ذلك6 وتّم في المرحلة الثّانية اختيارعّينة 5والمعّلمات من وزارة الّتربية والّتعليم والجدول )

( معّلًما 303طبقّية عشوائّية نسبّية حسب متغّير الجنس من هذه األلوية الّثالثة، بلغ عدد أفرادها )

ّلمة، وذلك بالّرجوع إلى جدول تحديد حجم العّينة من حجم المجتمع الذي أعّده كرجسي ومع
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( يبّين توزيع أفراد عّينة الّدراسة حسب 3(6 والجدول )Krejcie & Morgan, 1970ومورجن )

 األلوية والجنس6

 (7الجدول )

 ناعم  محافظة العاصمة  فيس الجنحسب األلوية و  راسةمجتمع الد  توزيع أفراد 

 

 

 (3الجدول )

 انعمّ محافظة العاصمة  فياأللوية والجنس  راسة حسبالدّ توّزع أفراد عّينة 
 

 

 رابًعا: أداتا الد راسة 

هدفت هذه الّدراسة إلى تعّرف درجة ممارسة القيادة الخادمة  لدى مديري المدارس الثّانوّية        

بدرجة تطبيق إستراتيجيات إدارة الصراع من وجهة الحكومّية في محافظة العاصمة عّمان وعالقته 

القيادة الخادمة لدى مديري وهي نظر المعّلمين، ولتحقيق هدف الّدراسة طّورت الباحثة األداة األولى 

 الل واء
 مجنس المعل  

 المجموع
 أنثى ذكر

 203 434 522 لواء ناعور
 221 212 344 الجيزة

 332 024 020 وادي الّسير
 0991 0714 249 المجموع

 الل واء
 مجنس المعل  

 المجموع
 أنثى ذكر

 203 434 522 لواء ناعور
 221 212 344 الجيزة

 332 024 020 وادي الّسير
 0991 0714 249 المجموع
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المدارس الثّانوّية الحكومّية في محافظة العاصمة عّمان، وطّورت األداة الثّانية إلستراتيجيات إدارة 

 معّلمين، و فيما يأتي عرض لهاتين األداتين:الصراع من وجهة نظر ال

 األداة األولى: استبانة القيادة الخادمة : 

قامت الباحثة بتطوير استبانة القيادة الخادمة باالعتماد على األدب الّنظري الّتربوّي المتعّلق        

نشاش والكيالني (، ودراسة ال5104بالموضوع والّدراسات الّسابقة ذات الّصلة مثل دراسة المعشر )

(، 5102(، ودراسة غالي )5104(، ودراسة عبدالرحمن )5104خ السوق )ي(، ودراسة ش5102)

( فقرة موّزعة على 35(، وقد تكّونت االستبانة بصيغتها األّولّية من )Cerit, 2010ودراسة سيرت )

ت البعد الثّاني "المحبة" ( فقرات، وعدد فقرا2أربعة أبعاد6 إذ بلغ عدد فقرات البعد األّول "اإليثار" )

( 2( فقرات، وعدد فقرات البعد الّرابع "التواضع" )2( فقرات، وعدد فقرات البعد الثّالث "التمكين" )2)

 ( يبّين استبانة القيادة الخادمة بصيغتها األولّية06فقرات، والملحق )

( الخماسّي، Likertرت )وقد أعطي لكّل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدّرج وفق سّلم ليك       

و كانت أبدال اإلجابة هي: دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، أبًدا، وقد أعطي البديل )دائًما( خمس 

درجات، والبديل )غالًبا( أربع درجات، والبديل )أحياًنا( ثالث درجات، والبديل )نادًرا( درجتين، 

 والبديل )أبًدا( درجة واحدة6

 ولى: "استبانة القيادة الخادمة"صدق أداة الد راسة األ 

تّم الةتّأّكد من صدق األداة بإيجاد الّصدق الّظاهرّي، إذ قامت الباحثة بعرض االستبانة         

العلوم الّتربوّية في كّل  اتبصيغتها األولّية على عشرة محّكمين من أعضاء هيئة اّلتدريس في كّلي

ة، والجامعة العربية المفتوحة، كما هو مبّين في من: جامعة الّشرق األوسط، والجامعة األردنيّ 

(، وذلك للحكم على مدى انتماء الفقرات لألبعاد اّلتي وضعت فيها، ومدى صالحّية 5الملحق )
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الفقرات، وهل هي بحاجة إلى تعديل، وما الّتعديل المقترح لها )إن وجد(، إذ تّم اإلبقاء على الفقرات 

المحّكمين فأكثر، وتّم إجراء الّتعديالت الاّلزمة التي اقترحها  ( من%21اّلتي حصلت على موافقة )

( فقرة، بعد حذف فقرتين، 42المّحكمون على الفقرات، إلى أن تضّمنت االستبانة بصيغتها الّنهائّية )

)بدرجة كبيرة جداا( الذي أعطي خمس درجات، والبديل  فأصبحتأبدال االستجابة  غييركما تّم ت

ربع درجات، والبديل )بدرجة متوسطة( ثالث درجات، والبديل )بدرجة قليلة( )بدرجة كبيرة( أ

( يبّين 3درجتين، والبديل )بدرجة قليلة جداا( درجة واحدة، وبذلك عّدت االستبانة صادقة6 والملحق )

 األداة بصيغتها الّنهائّية6

 ثبات أداة الد راسة األولى:"استبانة القيادة الخادمة" 

القيادة الخادمة لمديري المدارس الثّانوّية  إستبانةوهي  راسة األولى،ن ثبات أداة الدّ د مأكّ التّ  تمّ 

 الحكومّية في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر المعّلمين من خالل اإلجراءات اآلتية: 

 نةعيّ : إذ تّم تطبيق االستبانة على  (test-retest) ر(عادة االختباا  االختبار و ) اًل: طريقة أو  

على  راسة، وبعد مرور أسبوعينالدّ  عّينةمة من خارج ا ومعلّ مً معلّ  (51نة من )ة مكوّ استطالعيّ 

معامل  وُحسب، مّرة أخرى نة أنفسهمإعادة تطبيق االستبانة على أفراد العيّ جرى  الّتطبيق األّول

الذي بلغت   (Pearson)اني باستخدام معامل ارتباط بيرسونل والثّ طبيقين األوّ االرتباط بين التّ 

( 1623بين ) ما ألبعاد اإلستبانة قيم معامل االرتباط تراوحتو  ( للدرجة الكلية1822قيمته )

( وقد عّدت هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الّدراسة في ضوء ما توّصلت إليه الّدراسات 1822و)

 ( يبّين هذه القيم46الّسابقة من نتائج تتعّلق بثبات األداة، والجدول )
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 (5جدول )ال
قيم معامالت الثبات واالتساق الداخلي الستبانة )القيادة الخادمة( لمديري المدارس الثانوية 
عادة اإلختبار ومعادلة كرونباخ  الحكومية في محافظة العاصمة عمان بستخدام طريقة اإلختبار وا 

 ألفا

 

وقد تراوحت قيم معامل  ألفا: -ثانًيا: طريقة االت ساق الد اخلي  باستخدام معادلة كرونباخ

عّدت  وقد( لبعد "الّتواضع"، 1822( لبعد"اإليثار" و)1821بعاد االستبانة ما بين )االّتساق الّداخلّي أل

بناًء على ما توّصلت إليه الّدراسات الّسابقة من نتائج ذات  راسةهذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدّ 

 ( يبّين ذلك26صلة بالثّبات6 والجدول )

 

 

 البعد التسلسل

طريقة اإلختبار وإعادة 

اإلختبار باستخدام معامل 

 يرسونإرتباط ب

باستخدام معادلة كرونباخ 

 ألفا

0 

 1821 1822 اإليثار

5 

 1825 1821 المحبة

3 

 1822 1820 التمكين

4 

 1822 1825 التواضع

 1822 لألداة  الدرجة الكلية 
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 (5الجدول )

الستبانة )استراتيجيات ادارة الصراع( لمديري المدارس  قيم معامالت الثبات واالتساق الداخلي

 الثانوية الحكومية  في محافظة العاصمة عّمانبإستخدام طريقة 

 االستراتيجية التسلسل

طريقة اإلختبار وإعادة 

اإلختبار بإستخدام معامل 

 إرتباط بيرسون

باستخدام معادلة 

 كرونباخ الفا

0 
 1823 1822 التكامل

5 
 1820 1822 اإلرضاء

3 
 1822 1821 الهيمنة

4 
 1821 1822 التجنب

2 
 1822 1821 التسوية

الدرجة الكلية لألداة  

 ككل
1822 

 

 

 األداة الث انية: استبانة إستراتيجيات إدارة الصراع

قامت الباحثة بتطوير استبانة إستراتيجيات إدارة الصراع  باالعتماد على األدب الّنظرّي 

(، ودراسة 5112لّدراسات الّسابقة ذات الّصلة مثل دراسة مهدي والبلبيسي )المتعّلق بالموضوع وا

(، وقد Plowman, 2015(، ودراسة بلومان )5104(، ودراسة البرعصي )5112القصيمي )

( يبّين استبانة إستراتيجيات إدارة 0فقرة، والملحق ) (37تكّونت االستبانة بصيغتها األّولّية من )

( Likertّل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدّرج وفق سّلم ليكرت )الّصراع، وقد أعطي لك

الخماسّي، وكانت أبدال اإلجابة هي: دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، أبًدا، وقد أعطي البديل )دائًما( 
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خمس درجات، والبديل )غالًبا( أربع درجات، والبديل )أحياًنا( ثالث درجات، والبديل )نادًرا( 

 والبديل )أبًدا( درجة واحدة6درجتين، 

 صدق أداة الد راسة الث انية: "استبانة إسترتيجيات إدارة الصراع"

تّم الةتّأّكد من صدق األداة بإيجاد الّصدق الّظاهرّي، إذ قامت الباحثة بعرض االستبانة         

الّتربوّية في كّل  العلوم اتبصيغتها األّولّية على عشرة محّكمين من أعضاء هيئة الّتدريس في كّلي

من: جامعة الّشرق األوسط، والجامعة األردنّية، الجامعة العربية المفتوحة ، كما هو مبّين في 

(، وذلك للحكم على مدى صالحّية الفقرات، وهل هي بحاجة إلى تعديل، وما الّتعديل 5الملحق )

( من المحّكمين %21موافقة )المقترح لها )إن وجد(، إذ تّم اإلبقاء على الفقرات اّلتي حصلت على 

فأكثر، وتّم إجراء الّتعديالت الاّلزمة التي اقترحها المحّكمون على الفقرات وأصبحت االستبانة 

أبدال االستجابة  تغيير( فقرة، بعد حذف فقرة واحدة، كما تّم 33بصيغتها الّنهائّية مكّونة من )

لبديل )بدرجة كبيرة( أربع درجات، والبديل )بدرجة كبيرة جداا( الذي أعطي خمس درجات، وا لُتصبح

)بدرجة متوسطة( ثالث درجات، والبديل )بدرجة قليلة( درجتين، والبديل )بدرجة قليلة جداا( درجة 

 ( يبّين األداة بصيغتها الّنهائّية36واحدة، وبذلك عّدت االستبانة صادقة6 والملحق )

 ات إدارة الصراع" ثبات أداة الد راسة الث انية:"استبانة إستراتيجي

تّم التّأّكد من ثبات أداة الّدراسة الثّانية إستراتيجيات إدارة الصراع لمديري المدارس الثّانوّية 

 الحكومّية في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر المعّلمين، من خالل اإلجراءات اآلتية: 

عادة االختبار(  ذلك من خالل الّتطبيق على : و   (test-retest)أو اًل: طريقة )االختبار وا 

( معّلًما ومعّلمة من خارج عّينة الّدراسة، إذ طبّقت االستبانة على 51عّينة استطالعّية مكّونة من )

أفرادها وبعد مرور أسبوعين جرى إعادة تطبيق االستبانة على أفراد العّينة أنفسهم، وتّم حساب 
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ستخدام معامل ارتباط بيرسون، وبلغت قيمة معامل معامل االرتباط بين الّتطبيقين األّول والثّاني با

 (18226االرتباط )

إذ بلغت قيمة معامل ألفا :  -االت ساق الد اخلي  باستخدام معادلة كرونباخثانًيا: طريقة 

وقد عّدت هذه القيمة مناسبة ألغراض هذه الّدراسة، مقارنة بما (، 1822االّتساق الّداخلّي لالستبانة )

 ّدراسات الّسابقة في هذا المجال6 توّصلت إليه ال

 خامًسا: المعالجات اإلحصائي ة 

واالنحرافات  لإلجابة عن الّسؤالين األّول والثّاني، تّم استخدام المتوّسطات الحسابّية -0

 المعيارّية والّرتب6

ابة الّرابع تّم استخدام االختبار التّائي لعّينتين مستقّلتين لإلجالثالث و لإلجابة عن الّسؤالين   -5

( One- Way ANOVAعن متّغير الجنس، كما استخدم تحليل اّلتباين األحادي ) 

 6تغّيري الخبرة، والمؤّهل العلميّ لإلجابة عن م

لإلجابة عن الّسؤال الخامس تّم استخدام معامل ارتباط بيرسون والجداول اإلحصائّية   -3

 لتعّرف الّداللة المعنوّية لقيمة معامل االرتباط 6 

عادة االختبار ) تّم استخ  -4  6( إليجاد ثبات األداتين test - retestدام طريقة االختبار وا 

 6تّم استخدام معادلة كرونباخ ألفا إليجاد معامل االّتساق الّداخلّي لألداتين  -2

( لتعّرف عائدّية الفروق تبًعا لمتغّيري الخبرة Scheffe testتّم استخدام اختبار شيفيه )  -2

 6والمؤّهل العلميّ 
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 دًسا: إجراءات الد راسة سا

بعد تطوير استبانتي الّدراسة وتحديد مجتمع الّدراسة واختيار العّينة، تّم القيام 

 باإلجراءات اآلتية: 

الحصول على كتاب تسهيل مهّمة من رئيس جامعة الّشرق األوسط موّجه إلى وزارة الّتربية   -0

اتي الّدراسة على أفراد الّعينة كما في والّتعليم األردنّية لتسهيل مهّمة الباحثة في تطبيق أد

 6(4الملحق )

الحصول على كتاب تسهيل مهّمة موّجه من وزارة الّتربية والّتعليم لكّل من: مركز الملكة   -5

رانيا العبداهلل لتكنولوجيا الّتعليم والمعلومات، ومديرّيات الّتربية والّتعليم الّتسع التّابعة لمحافظة 

لواء قصبة عّمان، ولواء الجامعة، ولواء سحاب، ولواء القويسمة، العاصمة عّمان وهي: ) 

ولواء ناعور، ولواء وادي الّسير، ولواء ماركا، ولواء الجيزة، ولواء الموّقر( لتسهيل مهّمة 

 يبين ذلك6 (2الملحق )و الباحثة في تطبيق دراستها، 

يا العبد اهلل لتكنولوجيا الحصول على اإلحصائّية المتعّلقة بالّدراسة من مركز الملكة ران  -3

الّتعليم والمعلومات ) توزيع معّلمي المرحلة الثّانوّية ومعّلماتها في وزارة الّتربية والّتعليم في 

 6(2كما في الملحق ) 5102-5102محافظة العاصمة عّمان حسب المديرّية والجنس للعام 

ّتعليم للواءالجيزة لمديري الحصول على كتاب تسهيل مهّمة موّجه من مديرّية الّتربية وال  -4

 (2الملحق )و المدارس الثّانوّية ومديراتها التّابعة للمديرّية لتسهيل مهّمة تطبيق أداتي الّدراسة 

 يبين ذلك6
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لمديري  ناعورلواء والّتعليم ل ربيةتّ ّية الة موّجه من مدير الحصول على كتاب تسهيل مهمّ   -2

كما في  تطبيق أداتي الّدراسة مهّمة لتسهيل ةيريّ لمدلالتّابعة  ومديراتها المدارس الثّانوّية

 6(2الملحق )

الحصول على كتاب تسهيل مّهمة موّجه من مديرّية الّتربية للواء وادي الّسير لمديري   -2

المدارس الثّانوّية ومديراتها التّابعة للمديرّية لتسهيل مهمة تطبيق أداتي الّدراسة كما في 

 يبين ذلك6( 2الملحق )

 وثباتها6أداتي الّدراسة  صدقد من التّأكّ   -2

  6تطبيق االستبانات على الّعينة التي تّم تحديدها  -2

 6(% 011جمع االستبانات بعد االنتهاء من تعبئتها وكانت نسبة االسترجاع )  -2

 6( SPSSتحليل البيانات إحصائياا باستخدام الّرزمة اإلحصائّية )   -01

  6وّية الحكومّية ومديراتهامديري المدارس الثّان درجة ممارسةلتحديد   -00



65 

 تّم استخدام المعادلة اآلتية: للقيادة الخادمة في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر معّلميهم 

 القيمة الّدنيا للبديل   –طول الفئة = القيمة العليا للبديل 

 عدد المستويات                           

                           2 – 0       =4      =0833   

                              3           3       
 (  5833 – 0و بذلك يكون المستوى المنخفض من   ) 

 (  3822 – 5834و يكون المستوى المتوّسط من           ) 

 (  2811 – 3822و يكون المستوى المرتفع من            ) 

تّم تطبيق المعادلة ذاتها لتحديد درجة تطبيق إستراتيجيات إدراة الّصراع من وجه   -05

 نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان 6
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 الفصل الرابع
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 الفصل الرابع

 نتائـــج الدراســـــة

توصةةل إليهةةا مةةن خةةالل اإلجابةةة عةةن تضةةمن هةةذا الفصةةل عرضةةًا لنتةةائج الدراسةةة التةةي تةةم ال

 أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:

ما درجة ممارسة مديري المدارس أواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينص: 

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين ؟

واالنحرافات المعيارية والرتب  الحسابية لمتوسطاتاحساب  تم السؤال هذا عن لإلجابة

والدرجة لفقرات استبانة القيادة الخادمة لمديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من 

 ( ُيبين ذلك66وجهة نظر المعلمين، والجدول )

  (6) الجدول 
القيادة الخادمة لدى مديري المدارس والدرجة ألبعاد  والرتب المعياريةواالنحرافات  الحسابية المتوسطات

 .تنازلياً  مرتبةالثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عم ان من وجهة نظر المعلمين 

 

 المتوسط البعد الرقم
 الدرجة الرتبة المعيارياالنحراف  الحسابي

 ةمرتفع 1 6.86 3.75 اإليثار 1

 مرتفعة 2 6.81 3.70 التمكين 3

 ةرتفعم 3 6.81 3.69 المحبة 2

 مرتفعة 4 6.87 3.64 التواضع 4

 مرتفعة  5.76 1.63 الدرجة الكلية
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أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة ( 0ُيالحظ من الجدول )

معياري  بانحراف( 7605إذ بلغ المتوسط الحسابي )العاصمة عمان للقيادة الخادمة كانت مرتفعة، 

القيادة الخادمة في الدرجة المرتفعة  باستثناء ُبعد واحد في الدرجة  أبعادجميع (، وجاءت 6660)

(، وجاء في الرتبة األولى ُبعد 7708 -7769المتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

( وبدرجة مرتفعة، يليه ُبعد "التمكين" 6776(، وانحراف معياري )7769"اإليثار" بمتوسط حسابي )

( وبدرجة مرتفعة، وجاء في الرتبة ما قبل 6778( وانحراف معياري )7766بي )بمتوسط حسا

( وبدرجة مرتفعة، وجاء 6778( وانحراف معياري )7705األخيرة  بعد "المحبة" بمتوسط حسابي )

( وبدرجة  6776( وانحراف معياري )7708في الرتبة األخيرة ُبعد "التواضع" بمتوسط حسابي )

 متوسطة6

 لفقرات كل ُبعد فكانت النتائج على النحو اآلتي:أما بالنسبة 

 : ُبعد "اإليثار":1

تةةم إيجةةاد المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة والرتةةب والدرجةةة لفقةةرات ُبعةةد "اإليثةةار" 

لةةدى مةةديري المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة فةةي محافظةةةة العاصةةمة عمةةان مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةةين، 

 ( ُيبين ذلك66والجدول)
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 (7الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "اإليثار" لدى مديري المدارس 

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا.

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

أن خدمة اآلخرين تعد جوهر القيادة  لمديرا يدرك 1

 8الخادمة 
 ةمرتفع 1 0.89 3.96

 ةمرتفع 2 0.93 3.837 يمارس المدير ما يقوله بحيث ال يخالف قوله فعله8 4

تتضح خدمة المدير لآلخرين من خالل تعامله  2

 معهم 8
 ةمرتفع 3 0.98 3.81

يقدم المدير الخدمة لآلخرين من غير أن يتوقع  5

 ة منهم 8خدم
 ةمرتفع 4 0.90 3.78

 احتياجاتهالمعلمين على  احتياجاتيقدم المدير  8

 الخاصة 8
 ةمرتفع 5 0.98 3.74

 ةمرتفع 5 0.94 3.69 يسعى المدير لخدمة اآلخرين 8 5

 متوسطة 7 1.05 3.62 يشجع المدير اآلخرين ليكونوا مبادرين 3

 ينظر المدير إلى خدمة اآلخرين بأنها مسؤولية 7

 إنسانية 8
 متوسطة 8 0.96 3.58

 مرتفعة 07.0 57.3 الكلية الدرجة

 

( أن درجةة ممارسةة مةديري المةدارس الثانويةة لفقةرات ُبعةد "اإليثةار" مةن 6يتبّين من الجدول )

( 7769وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسةابي )

جةةةاءت فقةةرات هةةةذا الُبعةةةد بالةةدرجتين المرتفعةةةة والمتوسةةةطة، إذ تراوحةةةت (، و 6776بةةانحراف معيةةةاري )

( التةةي تةةنص 8(، وجةةاءت فةةي الرتبةةة األولةةى الفقةةرة )7797-7750المتوسةةطات الحسةةابية مةةا بةةين )

( 7750" بمتوسةةط حسةةابي )أن خدمةةة اآلخةةرين تعةةد جةةوهر القيةةادة الخادمةةة 6 المةةدير يةةدركعلةةى " 

( التةي تةنص علةى " 8رتفعةة، وفةي الرتبةة الثانيةة جةاءت الفقةرة )( وبدرجة م6775وانحراف معياري )

( وانحةراف معيةةاري 7777"، بمتوسةط حسةةابي )يمةارس المةدير مةةا يقولةه بحيةةث ال يخةالف قولةه فعلةةه6

يشةةجع ( التةةي تةةنص علةةى " 7( وبدرجةةة مرتفعةةة، وجةةاءت فةةي الرتبةةة مةةا قبةةل االخيةةرة  الفقةةرة )6757)

( وبدرجةةةة 8769( وانحةةراف معيةةةاري )7707"  بمتوسةةةط حسةةةابي ) المةةدير اآلخةةةرين ليكونةةةوا مبةةادرين
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ينظةر المةدير إلةى خدمةة اآلخةرين ( التي تةنص علةى " 6متوسطة، وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة )

 ( وبدرجة متوسطة67506( وانحراف معياري )7797" بمتوسط حسابي )بأنها مسؤولية إنسانية 

 ُبعد "التمكين":6 2

ات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة والرتةب والدرجةة لفقةرات ُبعةد "التمكةين" تم إيجاد المتوسط

لةةدى مةةديري المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة فةةي محافظةةةة العاصةةمة عمةةان مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةةين، 

 ( ُيبين ذلك76والجدول)

 (8الجدول)
مكين" لدى مديري المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "الت

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا.

 الفقرات الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 إمكانياتهم8يوفر المدير للمعلمين الفرص لتطوير  22
 متوسطة 1 6.97 3.85

 مقدراتي القيادية8يرغب المدير بتطوير  21
 متوسطة 2 1.01 3.76

17 
القرارات  اتخاذيمنحني المدير هامشاً من الصالحيات يتيح لي 

 مرتفعة 3 6.87 3.74 المتعلقة بعملي8

 مرتفعة 4 6.90 3.71 يأخذ المدير برأيي فيما يتعلق برؤية المدرسة 8 15

 متوسطة 5 6.95 3.68 يشجع المدير المعلمين على العمل بشكل جماعي 8 21

 يغتنم المدير الفرصة ليعزز من مقدرتي بتطوير مهاراتي 8 18
 مرتفعة 5 6.92 3.67

 المدرسية8القرارات  باتخاذيثق المدير بي فيما يتعلق  19
 متوسطة 7 1.00 3.63

يحترم المدير اآلراء التي يطرحها المعلمون بصدد العمل  15

 المدرسي 8
 متوسطة 8 0.90 3.58

 مرتفعة 0.81 3.70 لكليةالدرجة ا
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 7) ُيالحظ من الجدول

إذ بلغ  العاصمة عمان لفقرات ُبعد "التمكين" من وجهة نظر معلمي هذه المدارس كانت مرتفعة،

بالدرجتين المرتفعة  (، وجاءت فقرات هذا الُبعد6778( بانحراف معياري )7766المتوسط الحسابي )

(،  وجاءت في الرتبة األولى 7797-7779والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

" بمتوسط حسابي يوفر المدير للمعلمين الفرص لتطوير إمكانياتهم ( والتي تنص على "77الفقرة )

يرغب تي تنص على " ( وال76( وبدرجة مرتفعة، تليها الفقرة )6756( وانحراف معياري )7779)

( وبدرجة 8768( وانحراف معياري )7760" بمتوسط حسابي )المدير بتطوير مقدراتي القيادية6

يثق المدير بي فيما يتعلق ( التي تنص على " 85مرتفعة، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )

( وبدرجة متوسطة، 8766( وانحراف معياري )7707" بمتوسط حسابي )القرارات المدرسية 6 باتخاذ

يحترم المدير اآلراء التي يطرحها المعلمون ( والتي تنص " 80وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة )

 (، وبدرجة متوسطة67566( وانحراف معياري )7797" بمتوسط حسابي )بصدد العمل المدرسي6

 ُبعد "المحبة": -1

والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "المحبة" تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، 

 ( ُيبين ذلك56والجدول)
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 (3الجدول)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "المحبة" لدى مديري المدارس 

 حكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا.الثانوية ال

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 6.93 3.73 يتقبل المدير اآلخرين كما هم على حقيقتهم8 11

المعلمين مسؤوليات تفوق  يعمل المدير على عدم تحميل 13

 قدراتهم8
 مرتفعة 2 6.97 3.72

 مرتفعة 3 6.94 3.70 باآلخرين بتشجيعه لهم8 اهتمامايظهر المدير  9

 مرتفعة 4 6.95 3.72 المعلمين مسؤوليات فوق مقدرتهم8 14

 متوسطة 5 6.98 7706 يلتزم المدير بما يعد المعلمين به8 11

 طةمتوس 5 6.96 7795 يظهر المدير مصداقية عند تعامله مع اآلخرين8 12

 مرتفعة 5.81 1.63 الدرجة الكلية
 

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة 5ُيالحظ من الجدول )

عمان لفقرات  ُبعد "المحبة" من وجهة نظر معلمي هذه المدارس كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط 

لُبعد في الدرجتين المرتفعة (، وجاءت فقرات هذا ا6778( بانحراف معياري )7705الحسابي )

(، وجاءت في الرتبة األولى 7795-7767والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين   )

"، بمتوسط حسابي يتقبل المدير اآلخرين كما هم على حقيقتهم6(، التي تنص على " 86الفقرة )

( التي 87جاءت الفقرة )( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية 6757( وانحراف معياري )7767)

المعلمين مسؤوليات تفوق قدراتهم6"، بمتوسط حسابي  يعمل المدير على عدم تحميلتنص على " 

( على التوالي وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة 6756( وانحراف معياري )7767)

( 3.67متوسط حسابي )"، بيلتزم المدير بما يعد المعلمين به6( التي تنص على " 88الفقرة )

( والتي تنص 87( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة االخيرة  جاءت الفقرة )6757وانحراف معياري )
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( وانحراف 7795"، بمتوسط حسابي )يظهر المدير مصداقية عند تعامله مع اآلخرين6على " 

 (، وبدرجة متوسطة6 6750معياري )

 "التواضع": ُبعد -5

بية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد تم إيجاد المتوسطات الحسا

"التواضع" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 ( ُيبين ذلك866المعلمين، والجدول)

 (15الجدول)
" لدى مديري المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "التواضع

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا.

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

يستشير المدير اآلخرين للحصول على معلومات  24

 إضافية8
 مرتفعة 1 1.02 3.91

25 
المعلمون من إنجازات  يفخر المدير بما يقدمه

 مرتفعة 2 1.03 3.72 تربوية6

31 
يرى المدير بإنجازات اآلخرين دعمًا لمهماته 

 اإلدارية والتربوية6
 وسطةمت 3 6.95 3.64

 وسطةمت 3 6.97 3.64 يقر المدير بأخطائه أمام المعلمين6 29

27 
يعتذر المدير عن كل خطأ يصدر منه اتجاه أي 

 معلم 6
 وسطةمت 3 6.98 3.64

يعد المدير نفسه واحداً من اعضاء فريق العمل  23

 في المجتمع المدرسي 
 مرتفعة 5 6.98 3.59

25 
يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة في تحقيق 
 وسطةمت 7 1.01 3.55 أهدافها إلى سيادة روح الفريق بين المعلمين 6

 وسطةمت 8 1.02 3.38 يّقوم المدير نفسه بصدق 6 28

 وسطةمت 5.87 1.65 كليةال الدرجة
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكوميةة فةي محافظةة 86ُيالحظ من الجدول )

العاصةةمة عمةةان لفقةةرات ُبعةةد "التواضةةع" مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين كانةةت متوسةةطة، إذ بلةةغ المتوسةةط 

ين المرتفعةةةة (، وجةةةاءت فقةةةرات هةةةذا الُبعةةةد فةةةي الةةةدرجت6776( بةةةانحراف معيةةةاري )7708الحسةةةابي )

(، وجةاءت فةي الرتبةة األولةى 7777-7758والمتوسطة،  إذ تراوحت المتوسةطات الحسةابية مةا بةين )

"، بمتوسط يستشير المدير اآلخرين للحصول على معلومات إضافية(، التي تنص على " 78الفقرة )

( 79لفقةرة )( وبدرجة مرتفعة، وفةي الرتبةة الثانيةة جةاءت ا8767( وانحراف معياري )7758حسابي )

التةةةي تةةةةنص علةةةةى " يفخةةةةر المةةةةدير بمةةةةا يقدمةةةه المعلمةةةةون مةةةةن إنجةةةةازات تربويةةةةة"،  بمتوسةةةةط حسةةةةابي 

( 70(، وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )8767( وانحراف معياري )7767)

الفريةق بةين يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها إلى سيادة روح  التي تنص على "

( ، وفةةي الرتبةةة االخيةةرة جةةاءت الفقةةرة 8768( وانحةةراف معيةةاري )7799المعلمةةين" بمتوسةةط حسةةابي )

( وانحةةراف معيةةاري 7777( والتةةي تةةنص علةةى " يقّةةوم المةةدير نفسةةه بصةةدق"، بمتوسةةط حسةةابي )77)

(8767  6) 

تطبيق مديري المدارس  ما درجةثانيًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص: 

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين؟

لإلجابةةةة عةةةن هةةةذا السةةةؤال تةةةم حسةةةاب المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةةات المعياريةةةة لدرجةةةة 

 ظةةر المعلمةةين،تطبيةةق مةةديري المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة السةةتراتيجيات إدارة  الصةةراع مةةن وجهةةة ن

 ( يوضح ذلك:88والجدول)
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 (11لجدول)ا
تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في  لدرجة المعيارية والرتب واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 مرتبة تنازليًا. محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين

 المتوسط البعد تسلسلال
 الحسابي

 افاالنحر 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 6.09 7705 التسوية 5

 متوسطة 2 6.90 3.63 التكامل 1

 متوسطة 3 6.79 3.53 اإلرضاء 2

 متوسطة 4 6.78 3.48 التجنب 4

 متوسطة 5 6.92 3.10 الهيمنة 3

 متوسطة  6708 7785 الكلية الدرجة

 

رس الثانويةةة الحكوميةةة فةةي محافظةةة درجةةة تطبيةةق مةةديري المةةداأن (إلةةى 88الجةةدول ) ُيشةةير

 بةةانحراف (7785، إذ بلةةغ المتوسةةط الحسةةابي )العاصةمة السةةتراتيجيات ادارة الصةةراع كانةةت متوسةةطة

جميع أبعاد هذه االسةتبانة فةي الدرجةة المتوسةطة باسةتثناء ُبعةد واحةد جةاء (، وجاءت 6708معياري )

(، وجةةةاء فةةةي الرتبةةةة 7786 – 7705) تراوحةةةت المتوسةةةطات الحسةةةابية بةةةينفةةةي الدرجةةةة المرتفعةةةة، إذ 

( وبدرجةة مرتفعةة، يليةه ُبعةد 6705( وانحةراف معيةاري)7705األولى ُبعد "التسوية" بمتوسط حسابي )

( وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة ما قبةل 6756( وانحراف معياري )7707"التكامل" بمتوسط حسابي )

( 6767( وانحةةةراف معيةةةاري )7787ي )األخيةةةرة الرتبةةةة األخيةةةرة جةةةاء بعةةةد "التجنةةةب"  بمتوسةةةط حسةةةاب

( وانحةةةراف 7786وبدرجةةةة متوسةةةطة، وجةةةاءت فةةةي الرتبةةةة األخيةةةرة ُبعةةةد "الهيمنةةةة" بمتوسةةةط حسةةةابي )

 ( وبدرجة متوسطة67576معياري )
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 أما بالنسبة لفقرات كل ُبعد فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 : ُبعد "التسوية".1

فات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعةد "الهيمنةة" تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرا

( 86لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، والجدول)

 ُيبين ذلك6

 (12الجدول)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التسوية" لدى مديري المدارس 

 الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا.

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 0.92 3.75 يحاول المدير التوصل لحلول ترضي أطراف الصراع8  33
 مرتفعة 2 0.98 3.73 يستخدم المدير أسلوب الحوار للتوصل إلى حل 35

 يحاول المدير التعامل بمرونة مع متغيرات الموقف 37
 مرتفعة 2 0.98 3.73

 يتفهم المدير مشكالت المعلمين قبل البدء في حلها8 34
 متوسطة 4 0.95 3.67

يحاول المدير البحث عن السبل المناسبة لحل خالفات  35

 8 المتنازعين
 متوسطة 5 0.95 3.63

 متوسطة 5 1.00 3.63 بين مصالح أطراف الصراع 8 يسعى المدير للتوفيق 32

 مرتفعة 5.63 1.63 الكلية الدرجة

 

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 87ُيالحظ من الجدول )

العاصمة عمان لفقرات ُبعد "التسوية" من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 

(، وجاءت فقرات هذا الُبعد في الدرجتين المرتفعة 6705بانحراف معياري ) (7705الحسابي )

(، وجاءت في الرتبة األولى 7707-7769المتوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )
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"، بمتوسط يحاول المدير التوصل لحلول ترضي أطراف الصراع (، التي تنص على " 77الفقرة )

( التي تنص على 79(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )6757ي )( وانحراف معيار 7769حسابي )

( وانحراف معياري 7767"،  بمتوسط حسابي )يستخدم المدير أسلوب الحوار للتوصل إلى حل" 

يحاول المدير البحث  ( التي تنص على "70( ، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )6757)

( وانحراف معياري 7700" بمتوسط حسابي )6 لمتنازعينعن السبل المناسبة لحل خالفات ا

يسعى المدير للتوفيق بين مصالح ( والتي تنص " 77( ، وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة )6759)

 (87666( وانحراف معياري )7707"، بمتوسط حسابي )أطراف الصراع 

 : إستراتيجية "التكامل".2

ات المعيارية والرتب والدرجة  لفقرات ُبعد "التكامل" تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحراف

( 88لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، والجدول)

 ُيبين ذلك6
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 (11الجدول)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التكامل" لدى مديري المدارس 

 الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا.

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 1.00 3.70 يؤدي المدير األعمال المطلوبة منه بمشاركة اآلخريين6 7
 مرتفعة 2 6.91 3.69 ن6 يطرح المدير المعلومات بالتداول مع المعلمي 5

5 
هتمامات معلميه واضحة لحل  يجعل المدير إهتماماته وا 

 القضايا بأفضل الطرق6
 مرتفعة 3 6.95 7707

 متوسطة 4 1.01 3.66 يسعى المدير لحل الخالفات بشكل يقنع جميع األطراف6 4

8 
يتعاون المدير مع المعلمين للوصول إلى قرارات مقبولة 

 متوسطة 5 1.06 3.65 للجميع6

 متوسطة 5 94. 3.61 يتبادل المدير المعلومات مع المعلميين6  1

 متوسطة 7 99. 3.54 يتفحص المدير أسباب الخالفات بين أطراف الّصراع6 3

2 
يدمج المدير بين أنماط السلوك المتعارضة مع األنماط 

 متوسطة 8 1.07 3.53 السلوكية المرغوبة6

 توسطةم 5.35 1.61 الكلية الدرجة
 

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 87ُيالحظ من الجدول )

العاصمة عمان  لفقرات بعد "التكامل" من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط 

(، وجاءت فقرات هذا الُبعد في الدرجتين المرتفعة 6756( بانحراف معياري )7707الحسابي )

(، وجاءت في الرتبة األولى 7797-7766إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ) والمتوسطة،

"، بمتوسط ينظر المدير إلى خدمة اآلخرين بأنها مسؤولية إنسانية 6(، التي تنص على " 6الفقرة )

( 9( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )8766( وانحراف معياري )7766حسابي )

( وانحراف معياري 7705"،  بمتوسط حسابي )يسعى المدير لخدمة اآلخرين 6على " التي تنص 

يشجع  ( التي تنص على "7( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )6758)
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( وبدرجة 6755( وانحراف معياري )7798" بمتوسط حسابي )المدير اآلخرين ليكونوا مبادرين 

تتضح خدمة المدير لآلخرين من ( والتي تنص " 7االخيرة جاءت الفقرة ) متوسطة، وفي الرتبة

 ( وبدرجة متوسطة87666( وانحراف معياري )7797"، بمتوسط حسابي )خالل تعامله معهم

 : ُبعد "اإلرضاء".1

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "اإلرضاء" 

( 88المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، والجدول) لدى مديري

 ُيبين ذلك6

 (15الجدول)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "اإلرضاء" لدى مديري المدارس 

 ن مرتبة تنازليًا.الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمي

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 1.04 3.71 يحرص المدير على إرضاء توقعات معلميه8 13

 مرتفعة 2 1.03 3.68 معلميه8 باقتراحاتيهتم المدير  9

يحرص المدير على إرضاء وجهات النظر  12

 المختلفة 8
 طةمتوس 3 1.07 3.67

معهم  اختالفهيتحمل المدير اآلخرين في حال  11

 8في الرأي
 متوسطة 4 0.97 3.64

 متوسطة 5 0.99 3.60 يتفهم المدير الخالفات التي تنشأ بين معلميه 8 11

 متوسطة 5 1.00 3.59 يعمل المدير على مراعاة مشاعر اآلخرين 8 14

يحاول المدير الحفاظ على شبكة عالقات  15

 ين المعلمين 8إيجابية ب
 متوسطة 7 1.17 3.21

بدالً من  االتفاقيؤكد المدير على نقاط  15

 بين المتخاصمين 8 االختالف
 متوسطة 8 1.13 3.14

 متوسطة 5.73 1.51 الكلية الدرجة
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 88ُيالحظ من الجدول )

ء" من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط العاصمة عمان لفقرات بعد "اإلرضا

(، وجاءت فقرات هذا الُبعد في الدرجتين المرتفعة 6765( بانحراف معياري )7797الحسابي )

(، وجاءت في الرتبة األولى 7788-7768والمتوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

"، بمتوسط حسابي لى إرضاء توقعات معلميه 6يحرص المدير ع(، التي تنص على " 87الفقرة )

( التي 5(، وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )8768( وانحراف معياري )7768)

( وانحراف معياري 7707"،  بمتوسط حسابي )معلميه  باقتراحاتيهتم المدير تنص على " 

يحاول  ( التي تنص على "89الفقرة )( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة 8767)

( وانحراف 7778" بمتوسط حسابي )المدير الحفاظ على شبكة عالقات إيجابية بين المعلمين 

يؤكد ( والتي تنص " 80( وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة )8786معياري )

( 7788بمتوسط حسابي ) "،بين المتخاصمين 6 االختالفبداًل من  االتفاقالمدير على نقاط 

 ( وبدرجة متوسطة87876وانحراف معياري )

 : ُبعد "التجنب".5

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "التجنب" 

( 89لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، والجدول)

 لك6ُيبين ذ
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 (15الجدول)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "التجنب" لدى مديري المدارس 

 الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا.

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

31 
إدارية متنوعة لتجنب حدوث  إجراءاتلمدير يستخدم ا 

 متوسطة 1 6.98 3.63  8الصراع

28 
 مع بالخالف المتعلقة األسئلة عن اإلجابة المدير يؤجل

 متوسطة 2 1.07 3.57 8 المعلمين

 معلميه لنفسه8 يحتفظ المدير بخالفاته مع  31
 متوسطة 3 1.07 3.55

27 
م السائدة في يهمل المدير الصراع عند تعارضه مع القي

 متوسطة 4 1.15 3.53 المجتمع8 

29 
 يتجنب المدير تبادل األلفاظ غير الجيدة مع معلميه 8

 متوسطة 5 1.08 3.51

يتجاهل المدير الصراعات مع المعلمين على امل أن يتحسن  24

 الموقف تلقائياً 8 
 متوسطة 5 6.98 3.48

كافياً  يؤجل المدير بعض قضايا الصراع حتى يجد وقتاً   25

 للتفكير فيها 8
 متوسطة 7 6.99 3.36

 متوسطة 8 6.96 3.24 مع أي خالف مع معلميه 8 االبتعاديحاول المدير  25

 متوسطة 5.78 1.58 الكلية الدرجة

 

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 89ُيالحظ من الجدول )

ة نظر المعلمين كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط العاصمة عمان لفقرات ُبعد "التجنب" من وجه

(، وجاءت فقرات هذا الُبعد في الدرجة المتوسطة، 6757( بانحراف معياري )7787الحسابي )

(، 76(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )7787-7707وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

"، بمتوسط  6ة لتجنب حدوث الصراعإدارية متنوع إجراءاتيستخدم المدير التي تنص على " 

( التي تنص على 77(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )6757( وانحراف معياري )7707حسابي )
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( 7796المعلمين"،  بمتوسط حسابي ) مع بالخالف المتعلقة األسئلة عن اإلجابة المدير " يؤجل

يؤجل  ( التي تنص على "79الفقرة )( ، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة 8766وانحراف معياري )

( وانحراف 7770" بمتوسط حسابي )المدير بعض قضايا الصراع حتى يجد وقتًا كافيًا للتفكير فيها 6

 مع االبتعاد المدير ( والتي تنص " يحاول70(، وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة )6755معياري )

 (67566ف معياري )( وانحرا7778"، بمتوسط حسابي ) معلميه مع خالف أي

 : ُبعد "الهيمنة".5

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "الهيمنة" 

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، 

 ( ُيبين ذلك806والجدول)

 (16الجدول)
واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "الهيمنة" لدى مديري المدارس  المتوسطات الحسابية

 الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا.

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 1 0.92 3.33 س8تنافيستخدم المدير نفوذه للفوز في موقف فيه  23

 متوسطة 2 1.08 3.28 الصراع بمتغيرات محددة8  أطرافيلزم المدير  22
  بأفكاره8يلجأ المدير إلى نفوذه للقبول  17

 متوسطة 3 1.12 3.18
 متوسطة 4 1.21 3.02 الجانب8يتخذ المدير قرارات أحادية  18
  مصلحته8قرار في  التخاذيستخدم المدير براعته  19

 متوسطة 5 1.24 3.01

 ألوامره8 االمتثاليرغم المدير المعلمين على  21
 متوسطة 5 1.24 2.99

 متوسطة 7 1.23 2.90 يصدر المدير قرارات ال تراعي عامل الوقت 21

 متوسطة 5.32 1.15 الكلية الدرجة
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 80ُيالحظ من الجدول )

مة عمان لفقرات ُبعد "الهيمنة" من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط العاص

(، وجاءت فقرات هذا الُبعد في الدرجة المتوسطة، 6757( بانحراف معياري )7786الحسابي )

(، 77(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )7756-7777وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

( 7777"، بمتوسط حسابي ) 6يستخدم المدير نفوذه للفوز في موقف فيه تنافس" التي تنص على 

يلزم المدير ( التي تنص على " 77(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )6757وانحراف معياري )

( ، 8767( وانحراف معياري )7777"،  بمتوسط حسابي )اطراف الصراع بمتغيرات محددة6  

يرغم المدير المعلمين على  ( التي تنص على "76األخيرة الفقرة ) وجاءت في الرتبة ما قبل

( ، وفي الرتبة االخيرة جاءت 8778( وانحراف معياري )7755" بمتوسط حسابي )ألوامره  االمتثال

"، بمتوسط حسابي  يصدر المدير قرارات ال تراعي عامل الوقت( والتي تنص " 78الفقرة )

 (87776( وانحراف معياري )7756)

ثالثًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص:هل هناك فروق ذات داللة 
في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إ

محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات 
 الخبرة(؟

 اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغيراته وعلى النحو اآلتي:تمت 
  :متغير الجنس 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس 

الثانوية الحكومية في العاصمة عمان "للقيادة الخادمة" تبعًا لمتغير جنس المعلم، كما تم استخدام 

 ( ُيبين ذلك866( لعينتين مستقلتين والجدول )t-testاالختبار التائي )
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 (17الجدول )
لدرجة ممارسة مديري التائي لعينتين مستقلتين   المعيارية واالختبار واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 تبعًا لمتغير جنس المعلم.  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة للقيادة الخادمة

المتوسط  العدد الجنس                          المجال        
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة

 اإليثار
 6.85 3.88 129 ذكور

26325 16121 
 6.77 3.67 206 إناث

 المحبة
 6.83 3.73 129 ذكور

16773 16441 
 6.79 3.66 206 إناث

 التمكين
 6.81 3.76 129 ذكور

16151 16291 
 6.81 3.66 206 إناث

 التواضع
 6.99 3.66 129 ذكور

16472 16537 
 6.78 3.62 206 اناث

 الدرجة الكلية
 6.79 3.76 129 ذكور

16255 16217 
 6.74 3.65 206 اناث

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 86أظهرت النتائج في الجدول )

(6769≥αبين المتوسطات الح ) سابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في

من وجهة نظر المعلمين ُتعزى لمتغير الجنس في الدرجة  ظة العاصمة عمان للقيادة الخادمةمحاف

(، ولم تكن القيم التائية ذات داللة α≤67766( وبمستوى )87709الكلية إذ بلغت القيمة التائية )

( وبمستوى 77779" لهذا البعد ) اء ُبعد "اإليثار"، إذا بلغت قيمة " تإحصائية لألبعاد كافة باستثن

(67678≥α( " ولبعد "المحبة" بلغت قيمة " ت  ، )67886( وبمستوى )67667≥α ولبعد )
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(، ولبعد التواضع بلغت قيمة " ت " α≤67756( وبمستوى )87606"التمكين" بلغت قيمة " ت " )

 (، α≤67076( وبمستوى )67867)

 الخبرة :ير متغ

لدرجة ممارسة مديري المدارس المعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين، تبعًا 

 ( ُيبين ذلك876لمتغير خبرة المعلم، والجدول )

 (18الجدول)
الثانوية  القيادة الخادمة لدى مديري المدارس مستوىل المعياريةات واالنحراف الحسابية المتوسطات

 عمان تبعًا لمتغير الخبرة للمعلم.العاصمة  الحكومية في محافظة

المتوسط  العدد مستويات متغير الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اإليثار
 6.89 3.94 76 أقل من خمس سنوات

 6.66 3.70 129 عشر سنواتمن خمس سنوات إلى أقل من 

 6.87 3.69 130 عشر سنوات فأكثر

 المحبة
 6.84 3.84 76 أقل من خمس سنوات

 6.73 3.64 129 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 6.86 3.64 130 عشر سنوات فأكثر

 التمكين
 6.80 3.84 76 أقل من خمس سنوات

 6.75 3.66 129 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 6.86 3.67 130 عشر سنوات فأكثر

 التواضع
 6.91 3.75 76 أقل من خمس سنوات

 6.86 3.59 129 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 6.85 3.61 130 عشر سنوات فأكثر

 الدرجة الكلية
 6.79 3.84 76 أقل من خمس سنوات

 6.68 3.65 129 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 6.81 3.68 130 عشر سنوات فأكثر
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة 87ُيالحظ من الجدول )

مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعًا لمتغير خبرة المعلم، في 

عة، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة )أقل من كل ُبعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لألبعاد مجتم

(، يليهم فئة الخبرة )من خمس  إلى أقل 7778خمس سنوات( على أعلى متوسط حسابي إذ بلغ )

(، في حين جاء أصحاب فئة الخبرة )عشر 7709من عشر سنوات( إذ بلغ متوسطهم الحسابي )

ا إذا كانت الفروق بين (، ولتحديد فيم7708سنوات فإكثر( بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

( تم تطبيق تحليل التباين α≤0.05المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 (856وجاءت النتائج كما في الجدول ) (One Way ANOVA)األحادي 

 (13الجدول)
ة الثانويدارس لدرجة ممارسة مديري المتحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية 

الخبرة  عدد سنواتمن وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير للقيادة الخادمة  عمان العاصمة في  الحكومية 
 للمعلم.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 اإليثار

 6.061 2.821 1.814 2 3.629 بين المجموعات

 6.643 332 213.557 داخل المجموعات
 
 

  334 217.186 المجموع

 المحبة

 6.166 1.807 1.171 2 2.342 بين المجموعات

 6.648 332 215.150 داخل المجموعات
 
 

  334 217.491 المجموع
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 التمكين

 6.233 1.463 6.953 2 1.907 بين المجموعات

 6.652 332 216.368 داخل المجموعات
 
  334 218.274 المجموع 

 ضعالتوا

 6.410 894. 6.673 2 1.345 بين المجموعات

 6.752 332 249.650 داخل المجموعات
 
  334 250.995 المجموع 

 الدرجة الكلية
 6.146 1.933 1.107 2 2.215 بين المجموعات

  6.573 332 190.265 داخل المجموعات
   334 192.480 المجموع 

 

جةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى ( عةةةدم و 85أظهةةةرت النتةةةائج فةةةي الجةةةدول )

(0.05≥α بةةةةين المتوسةةةةطات الحسةةةةابية لدرجةةةةة ممارسةةةةة مةةةةديري المةةةةدارس الثانويةةةةة الحكوميةةةةة فةةةةي )

محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعًا لمتغيةر الخبةرة للمعلةم فةي الدرجةة الكليةة واالبعةاد كافةة، 

(، وبلغةةةةت قيمةةةةة "ف"  لبعةةةةد α≤67880)وى ( وبمسةةةةت87577إذ بلغةةةةت قيمةةةةة "ف" للدرجةةةةة الكليةةةةة )

( وبمسةةتوى  87766لغةةت قيمةةة "ف" )(، ولبعةةد "المحبةةة" بα≤0.061( وبمسةةتوى )77778"اإليثةار" )

(67800≥α( "ولبعةةةةةةد "التمكةةةةةةين" بلغةةةةةةت قيمةةةةةةة "ف ،)0.233( وبمسةةةةةةتوى )87807≥α ولبعةةةةةةد ، )

 (α6≤0.410( وبمستوى )67758"التواضع" بلغت قيمة "ف" )
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 ل العلمي:متغير المؤه 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس 

الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم، 

 ( ُيبين ذلك766والجدول )

 (25جدول)ال
رجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في لد المعياريةواالنحرافات  الحسابية المتوسطات

 .المؤهل العلمي للمعلممحافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة تبعًا لمتغير 

المتوسط  العدد مستويات متغير المؤهل العلمي للمعلم المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اإليثار
 6.80 3.87 226 بكالوريوس

 6.70 3.58 53 بكالوريوس+دبلوم عالي

 6.82 3.44 56 ماجستير فاكثر

 المحبة
 6.83 3.78 226 بكالوريوس

 6.74 3.56 53 بكالوريوس+دبلوم عالي

 6.67 3.41 56 ماجستير فاكثر

 التمكين
 6.82 3.79 226 بكالوريوس

 6.73 3.52 53 بكالوريوس+دبلوم عالي

 6.78 3.50 56 ماجستير فاكثر

 التواضع
 6.90 3.75 226 بكالوريوس

 6.70 3.46 53 بكالوريوس+دبلوم عالي

 6.79 3.33 56 ماجستير فاكثر

 الدرجة الكلية
 6.76 3.80 226 بكالوريوس

 6.67 3.53 53 بكالوريوس+دبلوم عالي

 6.74 3.42 56 ماجستير فاكثر
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رسة ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة مما76ُيالحظ من الجدول )

مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر 

المعلمين، وفقًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين في كل ُبعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية، إذ 

(، تاله 7776حصل أصحاب المؤهل العلمي )بكالوريوس( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(6 بينما 7797أصحاب المؤهل العلمي )بكالوريوس+دبلوم عالي( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

(، 7787جاء أصحاب المؤهل العلمي )ماجستير فاكثر( بالرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي )

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(0.05≥α  تم تطبيق تحليل التباين األحادي )(One Way ANOVA)  وجاءت النتائج كما في

 (786الجدول )

 (21الجدول )
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية 

متغير المؤهل العلمي من وجهة نظر المعلمين تبعًا ل للقيادة الخادمة عمان العاصمةفي  الحكومية
 للمعلم.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 اإليثار

 6.000 8.402 5.231 2 10.463 بين المجموعات

   623. 332 206.723 داخل المجموعات

    334 217.186 المجموع

 المحبة

 6.003 5.764 3.649 2 7.298 بين المجموعات

   633. 332 210.193 داخل المجموعات

    334 217.491 المجموع
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 التمكين

 6.011 4.619 2.954 2 5.909 بين المجموعات

   640. 332 212.365 داخل المجموعات

    334 218.274 المجموع

 التواضع

 6.001 6.813 4.948 2 9.895 بين المجموعات

   726. 332 241.100 داخل المجموعات

    334 250.995 المجموع

 الدرجة الكلية

 6.006 7.464 4.141 2 8.282 بين المجموعات

   555. 332 184.198 داخل المجموعات

    334 192.480 المجموع

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 78أظهرت النتائج في الجدول )

(α≤0.05 بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممار ) سة مديري المدارس الثانوية الحكومية في

العاصمة عمان  للقيادة الخادمة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم، إذ بلغت قيمة "ف" للدرجة 

( كما كانت الفروق ذات داللة إحصائية لألبعاد كافة إذ α≤0.000( وبمستوى )67808الكلية )

(، ولبعد "المحبة " بلغت قيمة α≤0.000)( وبمستوى 77867بلغت قيمة "ف" لبعد "اإليثار"  )

( وبمستوى 87085( ، ولبعد "التمكين" بلغت قيمة "ف" )α≤0.003( وبمستوى )97608"ف" )

(α≤0.000( "واخيرًا بلغت قيمة "ف" لبعد "التواضع ،)( وبمستوى )07787α≤0.001 ولمعرفة )

للمقارنات  (Scheffe)يفيه عائدية هذه الفروق ذات الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار ش

 ( ُيبّين ذلك6 77البعدية، والجدول )
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 (22الجدول)
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 

هل الحكومية  في محافظة  العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير المؤ 
 العلمي للمعلم.

 

مستويات متغير المؤهل  المجال
 العلمي

المتوسط 
بكالوريوس+دبلوم  بكالوريوس الحسابي

 عالي
ماجستير 
 فاكثر

 اإليثار

 *1643 1629 - 3.87 بكالوريوس

 1614 - - 3.58 بكالوريوس +دبلوم عالي

 3.44 ماجستير فاكثر
   

 المحبة
 *1637 1622 - 3.78 بكالوريوس

   3.56 ريوس +دبلوم عاليبكالو 
1615 

    3.41 ماجستير فاكثر

 التمكين
 *1629 1627 - 3.79 بكالوريوس

   3.52 بكالوريوس +دبلوم عالي
1612 

    3.50 ماجستير فأكثر

 
 

 التواضع

 *1642 1629 - 3.75 بكالوريوس

   3.46 بكالوريوس +دبلوم عالي
1613 

    3.33 ماجستير فاكثر

 الدرجة
 الكلية

 بكالوريوس
    

3.80 - 5.27 5.18* 
 5.11   3.53 بكالوريوس +دبلوم عالي

 3.42 ماجستير فأكثر
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( أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري 77ُيالحظ من الجدول )

االبعاد كافة، المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان للقيادة الخادمة، في الدرجة الكلية و 

 ُتعزى لألفراد مّمن يحملون مؤهل علمي )بكالوريوس(6

هل هناك فروق ذات داللة  رابعًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص:
في درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إ

ات إدارة الصراع تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، محافظة العاصمة عمان الستراتيجي
 سنوات الخبرة(؟

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغيراته وعلى النحو اآلتي: 

 متغير الجنس:  .أ

تةةةةم حسةةةةاب المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة والرتةةةةب لدرجةةةةة تطبيةةةةق مةةةةديري 

اصةةمة السةةتراتيجيات إدارة الصةةراع تبعةةًا لمتغيةةر جةةنس المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة فةةي محافظةةة الع

 ( ُيبين ذلك776( لعينتين مستقلتين والجدول )t-testالمعلم، كما تم استخدام االختبار التائي )

 

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

 وية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير جنس المعلم.المدارس الثان

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة ت المعياري

 التكامل
 6.94 3.70 129 ذكور

1.517 5.115 
 6.87 3.59 206 اناث

 اإلرضاء
 6.88 3.57 129 ذكور

5.851 5.521 
 6.73 3.50 206 اناث

 الهيمنة
 1.00 3.16 129 ذكور

5.857 5.137 
 6.87 3.07 206 اناث
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 التجنب
 6.94 3.42 129 ذكور

1.165- 5.255 
 6.67 3.52 206 اناث

 التسوية
 6.73 3.69 129 ذكور

5.55- 5.365 
 6.67 3.69 206 اناث

 6.75 3.51 129 اناث 

5.516 
5.661 

  6.57 3.48 206 ذكور الكليةالدرجة 

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 77أظهرت النتائج في الجدول )

(6769α≤ بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في )

الكلية إذ بلغت  محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع ُتعزى لمتغير الجنس في الدرجة

( ، ولم تكن القيم التائية ذات داللة إحصائية ≥67007α( وبمستوى )67870القيمة التائية )

( ، لبعد "التكامل"، ≥67786α( وبمستوى  )87686لألبعاد كافة ، إذا بلغت  القيمة التائية )

هيمنة"، بلغت ( لبعد االرضاء ، ولبعد "ال≥67877α( وبمستوى  )67767وبلغت القيمة التائية )

( وبمستوى 87809-( ، ولبعد "التجنب" بلغت   )≥67756α(  وبمستوى  )67786القيمة التائية )

(67789α≤(ولبعد "التسوية" بلغت ،)67506( وبمستوى )-6769α≤6) 

 الخبرة :متغير 

تةةةةم حسةةةةاب المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة لدرجةةةةة تطبيةةةةق مةةةةديري المةةةةدارس 

حكوميةةة فةةي محافظةةة العاصةةمة السةةتراتيجيات إدارة الصةةراع تبعةةًا لمتغيةةر الخبةةرة للمعلةةم ، الثانويةةة ال

 ( ُيبين ذلك786والجدول )
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 (25الجدول )
لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  المعياريةواالنحرافات  الحسابية المتوسطات

 ير الخبرة للمعلم.العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغ

 المتوسط الحسابي العدد مستويات متغير الخبرة للمعلم المجال
االنحراف 
 المعياري

 التكامل
 

 1.94 3.82 76 أقل من خمس سنوات
 1.87 3.57 129 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.89 3.59 130 عشر سنوات فأكثر

 االرضاء

 1.85 3.66 76 أقل من خمس سنوات

 1.69 3.44 129 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.84 3.55 130 عشر سنوات فأكثر

 الهيمنة
 1.99 3.07 76 أقل من خمس سنوات

 1.89 3.23 129 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 1.89 2.99 130 عشر سنوات فأكثر

 التجنب
 1.93 3.46 76 أقل من خمس سنوات
 1.64 3.39 129 ى أقل من عشر سنواتمن خمس سنوات إل
 1.81 3.59 130 عشر سنوات فأكثر

 التسوية
 1.75 3.87 76 أقل من خمس سنوات

 1.65 3.56 129 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 1.68 3.72 130 عشر سنوات فأكثر

 الدرجة الكلية
 5.74 3.57 76 أقل من خمس سنوات
 5.56 3.44 129 عشر سنوات من خمس سنوات إلى أقل من
 5.65 3.49 130 عشر سنوات فأكثر
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق 78ُيالحظ من الجدول )

مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير 

( أقل من خمس سنوات)االبعاد، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة من الخبرة للمعلم، في الدرجة الكلية و 

بالرتبة  عشر سنوات فأكثر((6 وجاء أصحاب فئة الخبرة )7696على أعلى متوسط حسابي بلغ )

من خمس سنوات إلى أقل من (، في حين جاء أصحاب فئة الخبرة )7685الثانية بمتوسط حسابي)

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين 7688) ( بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابيعشر سنوات

( تم تطبيق تحليل التباين α≤0.05المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 (796وجاءت النتائج كما في الجدول ) (One Way ANOVA) األحادي

 (25الجدول)

ري المدارس الثانوية الحكومية في تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات لدرجة تطبيق مدي
 محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير الخبرة للمعلم.

 مصدر التباين
مجموع 
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 التكامل
 

بين 
 6.124 2.099 1.686 2 3.371 المجموعات

داخل 
   6.803 332 266.620 المجموعات

    334 269.991 المجموع

 االرضاء

بين 
 6.143 1.954 1.212 2 2.425 المجموعات

داخل 
 المجموعات

205.933 332 6.620   

    334 208.358 المجموع
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 الهيمنة

بين 
 6.110 2.223 1.864 2 3.729 المجموعات

داخل 
 المجموعات

278.476 332 6.839   

    334 282.205 المجموع

 جنبالت

بين 
 المجموعات

2.734 2 1.367 2.255 6.106 

داخل 
 المجموعات

201.277 332 6.606   

    334 204.011 المجموع

 التسوية

بين 
 المجموعات

4.778 2 2.389 5.118 6.006 

داخل 
   6.467 332 154.995 المجموعات

    334 159.773 المجموع

الدرجة 
 الكلية

بين 
 المجموعات

.900 2 6.450 1.097 6.335 

داخل 
   6.410 332 136.155 المجموعات

    334 137.055 المجموع

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 79أظهرت النتائج في الجدول )

(α≤0.05 بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة )

إدارة الصراع تبعًا لمتغير الخبرة للمعلم في الدرجة الكلية، إذ بلغت قيمة  العاصمة الستراتيجيات

ولم تكن الفروق ذات داللة إحصائية لجميع األبعاد    (،α≤0.335( عند مستوى )87656"ف" )

( ، وبلغت قيمة "ف" α≤0.006( وبمستوى )97887باستثناء بعد "التسوية" إذ بلغت قيمة "ف" )

( 87598ولبعد "اإلرضاء" بلغت قيمة "ف" )  (α≤0.124( وبمستوى )77655لبعد "التكامل" )
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(، α≤0.110( وبمستوى  )77777وبلغت قيمة "ف" لبعد "الهيمنة" )   (،α≤0.143وبمستوى )

( وللتعّرف إلى عائدية α≤0.106( وبمستوى  )77799واخيرًا بلغت قيمة "ف" لبعد "التجنب" )

للمقارنات البعدية، والجدول  (Scheffe)ستخدام اختبار شيفيه الفروق إلستراتيجية "التسوية" تم ا

 ( ُيبّين ذلك706)

 ( 26الجدول)
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية 

لمستويات متغير  الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع  في بعد "التسوية" تبعاً 
 الخبرة للمعلم.

 مستويات متغير  
 الخبرة للمعلم

المتوسط 
 الحسابي

أقل من خمس 
 سنوات

من خمس سنوات إلى 
 أقل من عشر سنوات

عشر سنوات 
 فأكثر

 التسوية

 5.15 *5.11 - 3.87 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى 
 -5.16 -  3.56 أقل من عشر سنوات

 -   3.72 عشر سنوات فأكثر

 

( أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري 70يالحظ من الجدول )

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع  في بعد "التسوية"  

 تعزى للمعلمين ذوي مستوى الخبرة )أقل من خمس سنوات(6

 متغير المؤهل العلمي: 

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس تم حساب ال

الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير المؤهل العلمي 

 ( ُيبين ذلك766للمعلم، والجدول )
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 (27الجدول )

ي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة لدرجة تطبيق مدير  المعياريةواالنحرافات  الحسابية المتوسطات
 العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

المتوسط  العدد مستويات متغير المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التكامل

 6.92 3.74 226 بكالوريوس

 6.81 3.45 53 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 6.81 3.38 56 فأكثر رجستيما

 اإلرضاء
 6.81 3.61 226 بكالوريوس

 6.71 3.42 53 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 6.75 3.31 56 فأكثر رماجستي

 الهيمنة
 6.98 3.09 226 بكالوريوس

 6.85 3.12 53 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 6.69 3.14 56 فأكثر رماجستي

 التجنب
 6.80 3.54 226 بكالوريوس

 6.66 3.29 53 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 6.79 3.44 56 فأكثر رماجستي

 التسوية
 6.69 3.77 226 بكالوريوس

 6.67 3.53 53 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 6.68 3.54 56 فأكثر رماجستي

 الدرجة الكلية
 6.66 3.55 226 بكالوريوس

 6.57 3.36 53 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 6.61 3.36 56 فأكثر رماجستي

 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق 76يتبّين من الجدول )

مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير 

على أعلى المؤهل العلمي للمعلم في الدرجة الكلية، إذ حصل أصحاب المؤهل العلمي )بكالوريوس( 
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(، تاله أصحاب المؤهل العلمي )بكالوريوس+دبلوم عالي( و)ماجستير 7799متوسط حسابي بلغ )

(6 ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية 7770فأكثر( إذ بلغ متوسطهم الحسابي)

 One Way)( تم تطبيق تحليل التباين األحادي α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ANOVA) ( 776وجاءت النتائج كما في الجدول) 

 (28الجدول )

تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية 
 الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الداللة

 التكامل

بين 
 6.007 5.069 4.000 2 8.001 المجموعات

داخل 
 المجموعات

261.990 332 6.789   

    334 269.991 المجموع

 اإلرضاء

بين 
 المجموعات

4.695 2 2.348 3.827 6.023 

داخل 
 المجموعات

203.662 332 6.613   

    334 208.358 المجموع

 الهيمنة

بين 
 المجموعات

.153 2 6.076 .090 6.914 

داخل 
   6.850 332 282.052 المجموعات

    334 282.205 المجموع

 التجنب

بين 
 6.084 2.489 1.507 2 3.014 المجموعات

داخل 
   6.605 332 200.997 المجموعات

    334 204.011 المجموع
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 التسوية

بين 
 6.017 4.101 1.926 2 3.852 المجموعات

داخل 
 المجموعات

155.921 332 6.470   

    334 159.773 المجموع

 الدرجة الكلية

بين 
 المجموعات

2.695 2 1.348 3.330 6.037 

داخل 
 المجموعات

134.360 332 6.405   

    334 137.055 المجموع

 

صائية عند مستوى ( وجود فروق ذات داللة إح77أظهرت النتائج في الجدول )

(α≤0.05 بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة )

العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم في الدرجة الكلية، فقد بلغت 

فقد كانت الفروق دالة  (، أما بالنسبة لألبعادα≤ 0.037( عند مستوى )77776قيمة  "ف" )

( 97605احصائيا لالبعاد: "التكامل" و"اإلرضاء" و "التسوية"، إذ بلغت قيمة "ف"  لبعد "التكامل" )

( ولبعد "التسوية" α≤0.023( وبمستوى )77776( ولبعد "اإلرضاء" )α≤0.007وبمستوى )

يمنة" إذ بلغت قيمة (، ولم تكن الفروق دالة احصائيًا لبعد "الهα≤0.017( وبمستوى  )87868)

( وبمستوى 77875(، ولبعد "التجنب" بلغت قيمة "ف" )α≤0.914( وبمستوى )67656"ف" )

(α≤0.084 وللتعّرف إلى عائدية الفروق تم استخدام اختبار شيفيه  ،)(Scheffe)  للمقارنات

 ( ُيبّين ذلك756البعدية، والجدول)
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 (23الجدول)
دية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البع

 الحكومية في محافظة العاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

مستويات متغير المؤهل  المجال
بكالوريوس+دبلوم  بكالوريوس المتوسط الحسابي العلمي

 عالي
ماجستير 
 فأكثر

 التكامل

 *1635 1629 - 3.74 كالوريوسب

 3.45 بكالوريوس+دبلوم عالي

 
 1617 

 3.38 ماجستير فأكثر
  

- 

 اإلرضاء
 *1631 1619 - 3.61 بكالوريوس

 1611 -   3.42 بكالوريوس+دبلوم عالي
 -     3.31 ماجستير فأكثر

 التسوية
 *1623 *1624 - 3.77 بكالوريوس

 1611 -   3.53 بكالوريوس+دبلوم عالي
 -     3.54 ماجستير فأكثر

الدرجة 
 الكلية

 * 5.13 *5.13 - 3.55 بكالوريوس

 بكالوريوس+دبلوم عالي
3.36 

  - 5.555 

 -     3.36 ماجستير فأكثر
 

( أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري 29ُيالحظ من الجدول )
لعاصمة الستراتيجيات إدارة الصراع تبعًا لمتغير المؤهل المدارس الثانوية الحكومية في محافظة ا

 العلمي للمعلم ُتعزى للمعلمين مّمن لديهم مؤهل علمي )بكالوريوس( 6
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خامسًا: النتائج المتعلقـة بججابـة عـن السـؤال الخـامس والـذي ينص:هـل هنـاك عالقـة ذات داللـة 

دارس الثانويـة الحكوميـة فـي مـديري المـبين درجة ممارسـة  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إ

 ؟لقيادة الخادمة وبين درجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع ل محافظة العاصمة عمان

لإلجابة عن هذا السؤال تم ايجاد معامل ارتباط بيرسون بين الدرجةة الكليةة السةتبانة "القيةادة 

( 76راع" وابعادهةةةا، والجةةةدول )الخادمةةةة" وأبعادهةةةا والدرجةةةة الكليةةةة السةةةتبانة "اسةةةتراتيجيات إدارة الصةةة

 ُيبين ذلك:

 (15الجدول)
قيم معامالت ارتباط )بيرسون( الدرجة الكلية الستبانة "القيادة الخادمة" وأبعادها والدرجة الكلية الستبانة 

 "استراتيجيات إدارة الصراع" وابعادها لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان.

 

 التسوية التجنب الهيمنة ءاإلرضا التكامل

الدرجة الكلية 
الستبانة 

)استراتيجيات 
 إدارة الصراع(

 **1659 **1657 **1649 **1611 **1671 **1675 اإليثار

 **1675 **1659 **1655 **1612 **1677 **1685 المحبة

 **1675 **1657 **1651 1611 **1673 **1684 التمكين

 **1684 **1674 **1655 **1618 **1684 **1689 التواضع

الدرجة الكلية 
)القيادة الستبانة 

 الخادمة(
1688** 1683** 1613** 1652** 1675** 1683** 

 (α≤ 5.51دالة عند )**
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( وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  76يتبّين من الجدول )

(6768≥αبين الدرجة الكلية الستبانة "القيادة الخادم ) ة" والدرجة الكلية الستبانة "استراتيجيات إدارة

(، كما وجدت عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة 6777الصراع" إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )

( بين جميع أبعاد استبانة "القيادة الخادمة" والدرجة الكلية α≤ 6768إحصائية عند مستوى )

( 6788ادها،  إذ تراوحت قيم معامالت االرتباط ما بين )الستبانة "استراتيجيات إدارة الصراع" وابع

(، بينما لم العالقة االرتباطية بين بعد "التمكين" وبعد "الهيمنة" ذات داللة إحصائية إذ 6775و)

 (67866بلغت )
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج

 
الفصل عرض لمناقشة النتائج التي تم التوصل اليها وفقًا السئلة الدراسة ،  إشتمل هذا

 :والتوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة ، وكما يلي  

 أواًل : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على : 

يادة الخادمة ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للق

 من وجهة نظر المعلمين ؟

أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في  (5)أشارت النتائج في الجدول 

، إذا بلغ متوسط انت مرتفعة من وجهة نظر المعلمينمحافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة ك

الخادمة في الدرجة المرتفعة  ( وجاءت األبعاد للقيادة1675( بانحراف معياري )3659الحسابي )

" "اإليثار" على الرتبة االولى، وبعد "التمكين 6 فقد حصلاحد وجاء بدرجة متوسطةباستثناء بعد و 

على الرتبة  ي حين حصل بعد "التواضع"، فبعد "المحبة" بالرتبة الثالثة ، وجاءعلى الرتبة الثانية

 الرابعة واألخيرة 6

ي المدارس الثانوية الحكومية في عمان يمارسون القيادة ويستدل من هذه النتيجة أن مدير 

المعلمين بهذا  6 وقد تُنسب هذه النتيجة الى قناعةدرجة مرتفعة من وجهة نظر معلميهمالخادمة ب

، وما تفرضه تستند اليها، وتقيد المديرين بها، والتزامهم يضمنونها ، واألسس التيالنوع من القيادة

، وفي استجابة المعلمين للسلوك الذي بيًا في مسار العملية التربويةجامن قضايا قيمة تؤثر إي

، الال تفضيلهم األخرين على أنفسهم، من خفي ضوء متطلبات القيادة الخادمة يمارسه المديرون

، فضال عن اإلهتمام باإلخرين ومساعدتهم على تطوير عون به من سمة "اإليثار"نظرًا لما يتمت
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، وللعمل على مشاركتهم في تلفة للشخصية اإلنسانية للمعلميني الجوانب المخأنفسهم والنمو ذاتيًا ف

، وبما يؤدي إلنجاز المهمات التي توكل اليهم ، وتفويضهم بعض الصالحياتعملية صنع القرار

 6علمين والمدرسة التى يعملون فيهاالى تحقيق أهداف الم

تفقت هذه النتيجة مع ما توصلت ا ( من وجهة نظر 2117وآخرون )ليه دراسة ابو تينة وا 

( التي حصلت مجاالت األخالقية للقيادة 2115، ودراسة النشاش والكيالني )المديرين أنفسهم

6 واختلفت مع النتائج التي توصلت اليها دراسة المديرية لخدمية التربوية على أهمية عاليةا

، التي (2114المعشر ) ( ودراسة2114د الرحمن )( ودراسة عب 2113( ودراسة ابراهيم ) 2111)

 6هرت نتائجها درجة متوسطة لممارسةأظ

 : فكانت المناقشة على النحو األتي ،بالنسبة ألبعاد والقيادة الخادمةأما 
 ُبعد اإليثار :  -1

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 4بنيت النتائج في الجدول )

( وانحراف معياري 675 3ي )، بمتوسط حسابت مرتفعةلخادمة في هذا البعد كانعمان للقيادة ا

6 وقد تعزى هذه النتيجة الى ادراك المديرين أن خدمة المعلمين تعد األساس الذي تستند (1681)

ن لهذه الخدمة آثار إيجابية في نفوس المعلمين تنعكالخادمة اليه القيادة س على ادائهم وتعاملهم ، وا 

ات ونشاطات تكون تيجة إنعكاسًا لما يمارسه المدير من فعالي، وربما جاءت هذه النمع الطلبة

مما يعطي إنطباعًا عن كون هذه الممارسة تعكس صدق المدير واتساق القول مع  ,متطابقة ألقواله

الفعل 6 وقد تنسب هذه النتيجة المرتفعة الى تعامل المدير اإليجابي مع المعلمين ودور تلك 

، مما قد ينسحب على العملية التربوية وتأثير ب فيها بين الطرفينيق نتائج مرغو المعاملة في تحق

6 وقد تعود هذه النتيجة أيضًا الى أن ما يقدمه المدير من المنتج النهائي للعملية التربويةذلك على 

داريين ال يتوقع منهم خدمة له خدمات للعاملين معه من معلمين يادة الخادمة ، وانما طبيعة القوا 
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حترامهم األمر تفرض مثل هذا ، فيكون المدير نتيجة لذلك موضح تقدير المعلمين واألداريين وا 

، بل يعمل لمدير بهذا الوضع6 وال يكتفي اسلوك االيجابي بينه وبين األخرينبسبب هذا التعامل وال

 ، والذي يّولد إنطباعًا لدىإحتياجاته وهذا هو االيثار بعينهعلى تقديم إحتياجات العاملين معه على 

 6 وربما ّدل هذا السلوك على أن المدير يسعى دائما لتقديم الخدمةهؤالء العاملين يتميز بااليجابية

، وربما تعزى هذه النتيجة الى قيام المدير بتشجيع العاملين على المطلوبة لألفراد والعاملين معه

وتعمل على تحقيق  ،يجابيًا في سير العملية التربويةتقديم المبادرات التي من شأنها التأثير إ

، إذ يعد المدير خدمة هؤالء العاملين من الواجبات التربوية للمدرسة وللعاملين فيهااألهداف 

 6ية وادارية وتربوية ينبغي تحملها، ويعدها مسؤلية أخالقااإلنسانية المكلف بالقيام به

 بعد التمكين : – 2
ي دارس الثانوية الحكومية ف( أن درجة ممارسة مديري الم5أظهرت النتائج في الجدول )

نحراف معياري )3671بي )، بمتوسط حساعمان لبعد التمكين كانت مرتفعة 6 وقد تنسب (1681( وا 

مقدارًا تهم هذه النتيجة الى قيام المدير باتاحه الفرص المناسبة للمعلمين لتطوير امكانيات تهم و 

ات القيادية لدى المعلمين من خالل ، أو أن المدير يرغب في تنمية المقدار لتحسين مستوى ادائهم

مشاركتهم في عملية صنع القرار وتفوضيهم بعض السلطات التي تمكنهم من ممارسة دورهم 

، وربما تقود ات ذات الصلة بالعمل الذي يؤدونهالقيادية في المدرسة ، من خالل إتخاذ بعض القرار 

ين آراءهم بصدد رؤية المدرسة فإنه هذه النتيجة المرتفعة الى ان المدير عندما يطلب من المعلم

، مما يعزز لدى المعلمين الثقة بمقدرتهم على طرح بعض هذه األراء التي يراها صائبةيأخذ ب

 6تحسين العملية التربوية بشكل عاماألفكار التي من شأنها 

وقد تعزى هذه النتيجة أيضًا الى تشجيع المدير للعملين على العمل بروح الفريق لما لهذا 

ألسلوب من دور في تحقيق التعاون والعمل المثمر الخالق الذي هذه النتيجة لثقة المدير بالمعلمين ا
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، وإلحترامه لألداء واالفكار التي يطرحها رسية التي يتخذونهاوبخاصة فيما يتعلق بالقرارات المد

مزيد من الجهد ، األمر الذي يدفعهم للعطاء وبذل د ما يجرى داخل المؤسسة التربويةالمعلمون بصد

 والعمل المتواصل لتحقيق األهداف التنظيمية 6

 بعد المحبة :  – 1

ية الحكومية في ( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانو 7أشارت النتائج في الجدول )

(6 وقد تعزى هذه 1681( بانحراف معياري )3659بي )، إذ بلغ المتوسط الحساعمان كانت مرتفعة

، وربما تقود هذه النتيجة الى ممارسة واإلداريين العاملين معه كما هم ير للمعلمينقّبل المدالنتيجة لت

ذ يعير المدير إهتمامًا إتصال والمتمثلة في اإلصغاء، المدير إلحدى المهارات االساسية في اإل

، وبخاصة إذا ستجابة لما يطرحونه قدر اإلمكان، واالخالل إصغائه لما يقوله المعلمون واضحًا من

6 وقد تنسب هذه النتيجة الى أن المدير ال يحّمل المعلمين انت تلك األفكار معقولة ومقبولةك

، وال يكبفهم بمهمات تفوق مقدراتهموالعاملين األخرين مسؤوليات إضافية فوق مسؤولياتهم اإلعتيادية 

هتمامه بما يقدمون مال وما ه من أعويعمل على تشجيعهم دائماً  من خالل متابعة العمل معهم وا 

، فضاًل عن مصداقيته في التعامل معهم مما قد ينعكس على طبيعة األعمال ينجزونه من مهمات

، فتكون لديهم رؤية خدمية هم المحبة في التعامل مع األخرين، وقد تتولد لديونهاوالخدمات التي يقدم

قيادية من منظور ال، ومن ثم يكونوا مقتدرين على اداء المهمات تؤهلهم ألن يكونوا خدمًا لألخرين

 6القيادة الخادمة
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 بعد التواضع : – 5

ي ( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية ف8أظهرت النتائج في الجدول )

6 (1687( بانحراف معياري ) 3687ي )، إذ بلغ المتوسط الحسابعمان لبعد التواضع كانت متوسطة

ابيًا لسلوك التواضع ، ال سيما وان المتوسط الحسابي وحيث أن الدرجة المتوسطة تعني مؤشرًا إيج

 : ناقشة هذا البعد على النحو األتي، فقد جاءت ميرًا عن المتوسط الحسابي المرتفعال يبتعد كث

معلومات إضافية  يمكن ان تعزى هذه النتيجة الى أن المدير يسعى دائمًا للحصول على

ر وتفضله المتعلقة بالعملية التربوية وكل ما يتعلق ، لذلك فهو يستشيرهم باألمو من العاملين معه

مدير يفتخر بممارسة العاملين بشوؤن المدرسة لإلرتقاء بمستوها وربما تنسب هذه النتيجة الى أن ال

وى العملية التربوية كمًا ، وبما يقدمونه من نشاطات وخدمات وانجازات تربوية ترفع من مستمعه

6 النه قد واطراف العملية التربوية األخرينسؤوليات واولياء األمور ، ويشير الى ذلك أما الموكيفاً 

6 وقد تعود هذه سواء أكانت اإلدارية أم التربويةيرى في مثل هذه اإلنجازات دعمًا لممارسة ومهماته 

، فهو يقر تعالي على األخرين والتكًبر علهمالنتيجة الى تواضع المدير في عمله وابتعاد عن ال

، ويرى في مثل هذه العاملين األخرين إذا ما حدث ذلكي يقع بها أمام المعلمين و باألخطاء الت

6 ومما مستقبل حياته اإلدارية والقياديةاإلخطاء واإلقرار بها أمام العاملين دروسًا يستفيد منها في 

6 وربما تنسب هذه ين في حال إرتكابه أي خطأ تجاههميعكس سلوكه المتواضع إعتذاره لألخر 

، يشاركهم في أفكارهم ه واحدًا من أعضاء مجتمع المدرسةة الى أن المدير يرى نفسه بوصفالنتيج

، األمر الذى يزيد األلفة ال يترّفع عليهم ، فهو واحد منهم، ويشجعهم على بذل الجهدومناسب تهم 

المدير 6 ولهذا فقد ينسب لتماسك والسلوك اإليجابي الخاّلقوالمودة بين الجميع ويدفعهم للتعاون وا

ما يحدث من نجاح في المدرسة الى مثل هذه الممارسات والى تلك األنماط السلوكية المرغوبة 

6 دة روح الفريق بين العاملين كافةوالتي تعد سببًا رئيسيًا في نجاح المدرسة وتعطي انطباعًا عن سيا
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فيطمئنون  ،فسهصدق في عملية تقويم المدير لنوربما عكست هذه النتيجة ما يراه المعلمون من 

 6األخرين ، ألن المدير إذا ما كان صادقًا مع نفسه يكون كذلك معلتقويم التي يجربه لهم

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص علىثانيًا: 

" ما درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان إلستراتيجيات  

 ن وجهة نظرا المعلمين ؟ادارة الصراع م

( الى أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في 9أشارت النتائج في الجدول )

6 (1654( وانحراف معياري )3649بي )، بمتوسط حسامحافظة العاصمة عمان كانت متوسطة

ي ضوء ويستدل من هذه النتيجة ام مديري هذه المدارس يّطبقون هذه اإلستراتيجيات الخمس ف

، وهذا من شأنه أن يعزز ما ورد ئهم لمهماتهم االدارية والقياديةالمواقف التي يواجهونها فى اثناء ادا

6 دة ذات تأثير تنفع في كل المواقففي األدب النظري إلدارة الصراع من عدم وجود إستراتيجية واح

، األمر المواقف أخروال تكون كذلك في كل فقد تكون إستراتيجية واحدة فاعلة في موقف معين 

منها يكون الذي يتطلب من المديرين معرفة هذه االستراتيجيات واإللمام بجوانبها كافة ، لمعرفة اي 

 6حيث التطبيق في البيئة المدرسية األفضل من

وأشارت النتائج الى أن اإلستراتيجيات التي يطبقها المديرون وفقًا لوجهة نظر معلميهم من األكثر 

 األقل إستخداما كانت وفق الترتيب األتي :  استخداما الى

 ( 96التسوية ، التكامل ، اإلرضاء ، التجنب ، والهمنية ، وكما موضح في الجدول )

 استراتيجية التسوية : .1

( الى ان درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في 1أشارت النتائج في الجدول )

( وانحراف 3659تسوية " كانت مرتفعة بمتوسط حسابي )محافظة العاصمة عمان إلستراتيجية " ال
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( 6وقد يعزى تطبيق المديرين الستراتيجية التسوية التي تعبر عن تًوجه المدير  1659معياري )

بدرجة متوسطة لكل من اإلهتمام بالذات واإلهتمام باألخرين الى محاولة المدير التوصل الى قرار 

تأثر احد االطراف سلبيًا بهذا القرار ، ولضمان ذلك فقد يرضي اطراف الصراع كافة ، دون أن ي

يلجأ المدير الى إستخدام أسلوب الحوار مع جميع األطراف للتواصل الى مثل هذا الحل 6 وربما 

تعود هذه النتيجة الى محاولة المدير التعامل مع متغيرات موقف الصراع بمرونة ، أو الى تفًهمه 

قبل ان يقدم على حل لتلك المشكالت الناجمة من مواقف صراع  لمشكالت المعلمين وادراكه لها

داخل المدرسة 6 وقد تنسب هذه النتيجة الى إقدام المدير على البحث عن حل او حلول يرى أنها 

لمصالح المختلفة مناسبة لحل الخالفات بين األطراف المتنازعة ، ولهذا يسعى المدير للتوفيق بين ا

 ألطراف الصراع 6

 جية التكامل :إستراتي .2

 ف( بإنحرا3653تيجية التكامل بلغ )( أن المتوسط الحسابي إلسترا11أشارت النتائج في الجدول )

 ( وبدرجة متوسطة56956معياري )

 متوسطة ال تصل إلى مستوى الطموح ، إال أنها ليست سلبية 6الوعلى الرغم من أن الدرجة 

ن مدير المدرسة الثانوية الحكومية في وفي ضوء هذا التوجه فقد تنسب هذه النتيجة إلى ا

 واألخذ ,محافظة العاصمة عمان يؤدي األعمال المنوطة به من خالل إشراك العاملين في إنجازها

اإلعتبار اآلراء التي يطرحها المعلمون ، ويتداول معهم بشأن المعلومات التي يناقشونها 6 وربما في 

وعدم تفضيل طرف على آخر عند  باألخرينلذات و لمتكافئ باتقود هذه النتيجة إلى اإلهتمام ا

مل في حالة حدوث الصراع وتطبيق هذه اإلستراتيجية ، فضاًل على التركيز على أن تكون االتع

خالفات بأحسن المن تجاوز العقبات ، وحل  واإهتمامات طرفي النزاع واضحة لهما حتى يتمكن

 6 ةمتاحالطرق ال
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يحدث داخل  قد دير المتواصل لحل الخالف الذيعي الموقد تنسب هذه النتيجة إلى س

المدرسة بطريقة مرضية ألطراف الصراع كافة ، ولذلك يعمل المدير بطريقة تعاونية مع األطراف 

إرضاء الجميع ، فضاًل عن قيامه بتبادل المعلومات  هالمتصارعة بهدف الوصول إلى قرار من شأن

ي األطراف المختلفة من غير إحداث أي ضرر مع المعلمين لتسهيل التوصل إلى حل مناسب يرض

 ألي طرف 6

ود هذه النتيجة كذلك إلى قيام المدير بتعرف األسباب التي أدت إلى حدوث الصراع قوقد ت

أو الخالفات بين المعلمين ليتمكن من إتخاذ القرار المناسب بصدد ذلك ، من خالل التوفيق في 

 6المرغوبة من جميع أطراف الصراعع تلك األنماط إستخدام بعض األنماط السلوكية المتعارضة م

 استراتيجية اإلرضاء :  .1

( الى أن درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في 24أشارت النتائج في الجدول )

( 3653محافظة العاصمة عمان إلستراتيجية األرضاء كانت متوسطة ، إذ بلغ متوسطها الحسابي )

تطبيق هذه اإلستراتيجية التي تعّبر عن تّوجه المدير بدرجة  ( وقد يعزى 1679بانحراف معياري ) 

منخفضة من اإلهتمام بانفسهم ، وبدرجة عالية من اإلهتمام باألخرين ، الى حرص المدير على 

هتمامه باقتراحاتهم ، وحرص على إرضاء وجهات  إرضاء توقعات المعلمين العاملين معه ، وا 

الموضوعات والمواقف التي يواجهونهم في أثناء أدائهم لمهماتهم النظر المختلفة التي يطرحونها إزاء 

داخل المدرسة 6 وربما تعود هذه النتيجة الى تحّمل المدير لألخرين عند إختالفه معهم في األداء 

أو األفكار التي يطرحونها ، وتفّهمه للخالفات التي تحدث بين المعلمين ، والعمل على مراعاة 

على عالقات إيجابية بين العاملين من معلمين واإلداريين 6 لذلك فهو يؤكد مشاعرهم بهدف الحفاظ 

على النقاط االيجابية المتمثلة بعوامل اإللتفاق بين المعلمين واإلداريين بداًل من تأكيد نقاط 
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اإلختالف بين المتخاصمين ، األمر الذي يؤدي الى تجاوز الخالفات وتحسين العالقات بين 

 ة ، وتحسين البيئة المدرسية وتطوير األداء لإلرتقاء بالعملية التعليمية 6االطراف المتصارع

  . استراتيجية التجنب : 5

( أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في 13أظهرت النتائج في الجدول )

( 3648محافظة العاصمة عمان الستراتيجية التجنب كانت متوسطة ، إذ بلغ متوسطها الحسابي ) 

( 6 وقد ينسب تطبيق هذه االستراتيجية التي تشير الى ان سلوك المدير 1698بانحراف معياري )

الذي يستخدمها يتصف بتوجهه المنخفضة لكل من اإلهتمام بذاته واالهتمام باألخرين عند إدارته 

ولة لمواقف الصراع ، الى إستخدام المدير لبعض اإلجراءات األدارية التي تتصف بالشوع في محا

منه لتجنب حدوث الصراع داخل المدرسة 6 وربما تعود هذه النتيجة الى أن المدير ال يبيت في 

األمور الخالفية مع المعلمين بشكل فوري وانما يؤجلها لتهدأ النفوس وتخف حدة التوتر ، ليقدم 

 على إتخاذ القرار المناسب بصدد موقف الصراع 6

عاملين من معلمين واداريين دير بخالفاته مع الوقد تعزى هذه النتيجة الى إحتفاظ الم

ارض مع القيم السائدة في المجتمع، أو القيم ، ويهمل ذلك النوع من الصراع الذى يتعلنفسه

، أو تبادلها في المدير استخدام األلفاظ السلبية 6 وربما عكست هذه النتيجة تجنبوالمبادئ التربوية

، أماًل منه في عن تجاهله للصراعات عندما تحدث أثناء حدوث اي خالف مع اآلخرين ، فضالً 

 أي موقف الصراع سيتحسن تلقائيًا 6

 . استراتيجية الهيمنة :  5

ة لهذه ( أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومي14بنيت النتائج في الجدول )

6 وقد (1692( بانحراف معياري )3611بي )، إذ بلغ المتوسط الحسااإلستراتيجية كانت متوسطة

يعزى تطبيق هذه االستراتيجية التي تعّبر سلوك المدير المتوجه نحو اإلهتمام بالذات بدرجة عالية 
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واإلهتمام باألخرين بدرجة منخفضة الى ان المدير عادة ما يستخدم مركزه الوظيفي ونفوذه اإلداري 

النتيجة قيام المدير  ، وربما عكست هذهاألخرين في موقف يتميز بالتنافس من أجل التغلب على

، او يلجأ المدير الى فرض نفوذه وج عليهابألزام اطراف الصراع بالتقيد بمتغيرات معينة وعدم الخر 

على العاملين معه لقبول األفكار التي يطرحها بصدد موقف الصراع أو أن المدير عدة ما يتخذ 

6 ولذلك قد يستخدم ئهم بصددهالصراع فيها او أخذ آراقرارات أحادية الجانب دون إشراك اطراف ا

، ومن أجل تحقيق هدفه يحقق من وراء ذلك مصلحتهالمدير براعته ومحاولته في إتخاذ القرار بما 

صدرها سواء أكانت فانه قد يرغم العاملين معه على التقيد بتعليماته واإلمتثال لألوامر التي ي

، يأخذ في اإلعتبار عامل الوقتال  ، وربما جاءت هذه النتيجة ألن المديرصحيحة أم خاطئة

مؤثرًا وال يحقق الهدف المطلوب، وتبقى حالة الصراع  والقرار الذي يتخذ في ضوء ذلك قد ال يكون

 قائمة6

 :على لمتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينصمناقشة النتائج اثالثًا: 
ري ( في درجة ممارسة مدي≤ 555≤" هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات 

 الخبرات ؟

 ت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته وكما يلي : مت

 متغير الجنس : .1

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 15أظهرت النتائج في الجدول )

سابية لدرجة ممارسة مديرى المدارس الثانوية الحكومية في محافظة ( بين المتوسطات الح≤515≤)

العاصمة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس في الدرجة الكلية 

( وبمستوى داللة 26325وفي االبعاد كافة باستثناء بعد " اإليثار " إذ بلغت قيمة " ت " لهذا البعد )
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لح الذكور 6 وقد تعزى هذه النتيجة الى إتفاق المعلمين من كال الجنسين على ( 6 ولصا51521≤) 

ن  دارتهم ألهميتها 6 وا  وصف األبعاد الثالثة : المحبة والتمكين والتواضع للقيادة الخادمة وقناعتهم وا 

عدم اإلختالف هذا بصدد هذه األبعاد يشير الى أن متغير الجنس ليس من المتغيرات التي يمكن 

حدث إختالفًا في استجابات المعلمين عن الفقرات المتضمنة في استبانة القيادة الخادمة ان ت

 المستخدمة في هذه الدراسة 6 

إال أن االختالف بين المعلمين والمعلمات في َبعد االيثار ، فقد يعزى الى أن المعلمين 

ب بها المعلمون اكثر من يدركون اكثر من المعلمات ، وان ما ورد من فقرات في هذا البعد قد يرغ

المعلمات 6 وربما نتيجة للقيم السائدة في المجتمع األردني وتأكيدها على ان الذكر هو الذي يجب 

، ومن عن الوطن الذي اقتصر على الذكور ان يضحى براحته وحياته ، كما هي الحال في الدفاع

في الوقت الذي لم يفرض ، موضع انتقاد وازدراء من األخرين لم يقم بمثل هذا السلوك يكون

6 فمن الطبيعي وبما يتسق مع قيم المجتمع وعاداته قيمة مثل هذه الحالة على اإلناث المجتمع وال

 6جاءت هذه النتيجة لصالح الذكوروتقاليده 

 الى اشارت والتي( 2117) والطحاينة، والخصاونة تينة أبو الدراسة مع هذه نتائج وتتفق  

 درجة حول والمعلمات المعلمين استجابات في النوع، ألثر إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

(  2111) الديرية، دراسة ومع6 الخادمة للقيادة ومديراتها الزرقاء محافظة مدارس مديري ممارسة

 عمداء ممارسة درجة في الجنس ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم بينت والتي

  ،(2113) إبراهيم دراسة نتائج مع وتختلف  الخادمة، للقيادة ألردنيةا الجامعات في التربية كليات

 المدارس مديري ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى نتائجها أشارت والتي

 ومع6 الجنس لمتغير تعزى المعلمين نظر وجهة من عمان محافظة في الخادمة للقيادة الثانوية
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 مديري ممارسة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود بينت والتي( 2114)  معشر، دراسة

 6الجنس لمتغير تعزى الخادمة للقيادة المسيحية التربوية للمؤسسات العامة األمانة مدارس

 :ير الخبرة متغ .2

جود فروق ذات ( إلى عدم و 17التباين األحادي في االجدول ) ليلأشارت نتائج تح

تعزى في الدرجة الكلية في المجاالت األربعة للقيادة الخادمة  )إحصائية عند مستوى 

( وتراوحت القيم الفائية  16933، إذ بلغت قيمة " ف " للدرجة الكلية )  لممتغير خبرة المعل

( 6 وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين على إختالف 26821( و )16894للمجاالت ما بين )

 سات مديريهم للقيادة الخادمة 6في وصف ممار  اخبراتهم اتفقو 

متغيرات المؤثرة التي تحدث فرقًا في الير الخبرة ، ليس من تغويستدل من هذه النتيجة أن م

إجابات المعلمين 6 وربما جاءت هذه النتيجة بأن الممارسات القيادية لهذا النوع من القيادة ، يمكن 

ن 6 سواء أطالت قيادة وتقديم الخدمة لآلخريللنها ترتبط بالممارسة األخالقية إدراكها بسهولة لأل

 الخبرة للمعلمين أم قصرت 6

 فروق وجود عدم بينت والتي(  2111) الديرية، دراسة مع الدراسة هذه نتائج نتائج وتتفق

 الجامعات في التربية كليات عمداء ممارسة درجة في الخبرة ألثر تعزى إحصائية داللة ذات

 والخصاونة تينة أبو دراسة نتائج مع الدراسة هذه تختلف حين في الخادمة، للقيادة األردنية

 في الخبرة، لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود الى اشارت والتي( 2117) والطحاينة،

 للقيادة ومديراتها الزرقاء محافظة مدارس مديري ممارسة درجة حول والمعلمات المعلمين استجابات

 إبراهيم دراسة نتائج مع وتختلف الطويلة،، الخبرة ذوي من والمعلمات مينالمعل لصالح و الخادمة،

 مديري ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى نتائجها أشارت والتي  ،(2113)

 ،6الخبرة لمتغير تعزى المعلمين نظر وجهة من عمان محافظة في الخادمة للقيادة الثانوية المدارس
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 ممارسة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود بينت والتي(2114)  معشر، دراسة ومع

 6الخبرة لمتغير تعزى الخادمة للقيادة المسيحية التربوية للمؤسسات العامة األمانة مدارس مديري

 ر المؤهل العلمي : متغي .1

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 19)حليل التباين األحادي في الجدولأظهرت النتائج ت

في مجاالتها كافة إذ تراوحت القيم  و في الدرجة الكلية للقيادة الخادمة مستوى ) عند

 ( 6 76454للدرجة الكلية فقد بلغت )( أما القيمة الفائية 86412( و )46519الفائية ما بين )

( إلى أن الفروق كانت لصالح 21وأشارت نتائج إختبار شيفيه للدرجة الكلية في الجدول )

6 وقد تعزى هذه النتيجة إلى رغبة المعلمين من هذا حملة المؤهل العلمي )بكالوريوس( المعلمين من

لمين من فئة المؤهل في هذا النمط من القيادة ، لما يتسم به من خصائص إيجابية تجذب المع

 ر من أصحاب الفئتين األخريين 6ثالبكالوريوس بشكل أك

بكالوريوس( يريدون إثبات ذواتهم الن من هذه الفئة )يربما تعكس هذه النتيجة أن المعلمو 

هتمامهم بالقيادة الخادمة في ضوء  ومقدرتهم على إدراك الممارسات القيادية بشكل أكثر ، وا 

القيادة في  ي قد يدفعهم إلى ممارسة هذهذق لحملة البكالوريوس ،وطموحهم المواصفاتها التي ترو 

ين من مثل هذا الشعور لدى المعلم تربوية ، وقد ال يتولد طلبة بوصفهم قادةأثناء تعاملهم مع ال

  .فئتي المؤهل العلمي اآلخريين

 وجود إلى نتائجها أشارت والتي  ،(2113) إبراهيم دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

 محافظة في الخادمة للقيادة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق

 والتي( 2114)  معشر، دراسة ومع العلمي، المؤهل لمتغير تعزى المعلمين نظر وجهة نم عمان

 للمؤسسات العامة األمانة مدارس مديري ممارسة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود بينت

 مع الدراسة هذه نتائج وتختلف6 العلمي المؤهل لمتغير تعزى الخادمة للقيادة المسيحية التربوية
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 داللة ذات فروق وجود عدم الى اشارت والتي( 2117) والطحاينة، والخصاونة تينة أبو دراسة

 ممارسة درجة حول والمعلمات المعلمين استجابات في العملي، المؤهل لمتغير تعزى إحصائية

 6   الخادمة للقيادة ومديراتها الزرقاء محافظة مدارس مديري

 :ي ينص علىذالرابع ال مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤالرابعًا: 

في درجة تطبيق مديري  )عند مستوى داللة احصائية  هل هناك فروق ذات 

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان إلستراتيجيات إدارة الصراع تعزى 

 ؟س والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة لمتغيرات الجن

 وكما يأتي :  هغيراتلمت وفقاً  تمت مناقشة هذا السؤال

 متغيير الجنس : .1

وق ذات داللة (عدم وجود فر 21( في الجدول )  t-testأشارت نتائج اإلختبار الثاني )

ق مديري المدارس يحسابية لدرجة تطبالبين المتوسطات  ) إحصائية عند مستوى

يات إدارة الصراع تعزى لمتغير الجنس في الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان إلستراتيج

   6الدرجة الكلية

يتضح من هذه النتيجة أن متغير جنس المعلم غير مؤثر في وفي اإلستراتيجيات كافة 

إحداث أي فرق ذي داللة إحصائية في إستجابة أفراد العينة عن فقرات اإلستراتيجيات الخمس التي 

ستراتيجيات يجة أيضًا أن المديرين يطبقون االهذه النت يطبقها المديرون في مدارسهم 6 ويستدل من

، من خالل درجة تطبيق المديرين لهذه لمعلمون والمعلمات العاملون معهم، وهذا ما إتفق عليه اكافة

ة أفراد العينة من كال بمعنى أن متغيير الجنس ال يحدث أي إختالف في إستجاب ,اتاإلستراتيجي
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ن فقراتها ترتبط بما أو  ,تيجة إلى أن كل إستراتيجية لها خصائصهاوربما تعزى هذه الن, الجنسين

 ، وهذا ما يمكن إدراكه من المعلمين بغض النظر عن جنسهم 6ألرض الواقعيجري على ا

 ذات فروق وجود عدم بينت والتي ،(2113) الجعافرة دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

 وعالقتها الصراع إدارة أساليب حول الجنس لمتغير عزىت العينة افراد استجابات في إحصائية داللة

 مع تختلف حين في الكرك، محافظة في ومديراتها الحكومية المدارس مديري لدى اإلداري باإلبداع

 تطبيق درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود الى أشارت ،والتي(2114) البرعصي دراسة

 لمهارات استخدامهم ودرجة الصراع إدارة ستراتيجياتال بنغازي مدينة في الثانوية المدارس مديري

 6للجنس لمتغير تعزى االتصال

 متغيير الخبرة : .2

( عدم وجود فروق ذات داللة 23أشارت نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول)

الصراع  تطبيق إستراتيجيات إدارةفي الدرجة الكلية لدرجة  إحصائية عند مستوى )

 6 ( وبمستوى داللة )16197، إذ بلغت قيمة "ف" )تعزى لمتغير خبرة المعلم

في جميع  )روق ذات داللة إحصائية عند مستوىلم تكن هناك فو 

بمستوى داللة و  5.118)" ), اذ بلغت قيمة "فاإلستراتيجيات باستثناء إستراتيجية التسوية

(6 

( للمقارنات البعدية الذي  Sheffe testولتّعرف عائدية الفروق , أستخدم إختبار شيفيه )

 6ذوي الخبرة )أقل من خمس سنوات ( ( ان الفرق يعزى للمعلمين24أظهرت نتائجه في الجدول )

) التكامل، واإلرضاء، لإلستراتيجيات األربع  وقد تعزى عدم الفروق الدالة إحصائياً 

( إلى أن المعلمين من أصحاب فئات الخبرة الثالث متفوقون على فقرات هذه والهيمنة، والتجنب

، وما التوقعات التي يمكن أن اإلستراتيجيات من حيث وضوحها، وتمكنهم من إدراك مضامينها
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رة لم يعد متغيرًا مؤثرًا تحدث إذا ما تم تطبيق هذه اإلستراتيجيات مما قد يشير إلى أن متغير الخب

 6تتضمنه هذه اإلستراتيجيات األربعفي إستجابات أفراد العينة عن ما 

" والتي يوازن إلستراتيجية الخامسة التي تدعى "التسويةإال أن األمر إختلف فيما يتعلق با

هتمامه باآلخرينفيها القائد وبدرجة متوسطة بين  الجدول  6 فقد أظهرت النتائج فيإهتمامه بنفسه وا 

( كان لمقارنات Scheffe test( بأن الفرق الدال إحصائيًا الذي أشار إليه إختبار شيفيه ) 24)

البحث كان لصالح ذوي الخبرة الدنيا ) أقل من خمس سنوات ( وقد ينسب ذلك إلى أن المعلمين 

للعدالة وعدم  من هذه الفئة تعجبهم هذه اإلستراتيجية وربما رأوا في المدير الذي يمارسها مثاالً 

, ون اطراف الصراع راضين عن قيادته، ورغبته في أن يكاإلنحياز في معالجة حاالت الصراع

، راف الصراع رابحًا واألخر خاسراً مقارنة بإستراتيجيات الصراع األربع األخرى التي يكون أحد أط

 التجنب 6 أو رابحًا كما في استراتيجية التكامل أو خاسرًا خاسرًا كما في إستراتييجية

 ذات فروق وجود عدم بينت والتي ،(2113) الجعافرة دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

 وعالقتها الصراع إدارة أساليب حول الخبرة لمتغير تعزى العينة افراد استجابات في إحصائية داللة

 البرعصي راسةد ومع الكرك، محافظة في ومديراتها الحكومية المدارس مديري لدى اإلداري باإلبداع

 المدارس مديري تطبيق درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الى أشارت ،والتي(2114)

 تعزى االتصال لمهارات استخدامهم ودرجة الصراع إدارة الستراتيجيات بنغازي مدينة في الثانوية

 6الخبرة لمتغير

 متغير المؤهل العلمي :  .1

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 25في الجدول )أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي 

في الدرجة الكلية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في  عند مستوى )

تسوية اإلرضاء والعمان إلستراتيجيات إدارة الصراع، وإلستراتيجيات التكامل و  محافظة العاصمة
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في )لم تكن الفروق دالة احصائيا عند مستوىو  ،لمؤهل العلميتعزى لمتغير ا

  .استراتيجيتي الهيمنة و التجنب

للمقارنات البعدية الذي أشارت  تم استخدام اختبار شيفيه ,و لتعرف الفروق الدالة إحصائيا 

قد تعزى هذه و  ,( أن الفرق كان لصالح حملة المؤهل العلمي )بكالوريوس(27نتائجه في الجدول )

النتيجة إلى المعلمين من أصحاب هذا المؤهل يرون الجانب االيجابي إلستراتيجيات التكامل و 

إذ أن هؤالء المعلمين يشعرون بأنهم ينتفعون من تطبيق هذه اإلستراتيجيات  ,اإلرضاء و التسوية

في حين  ,يات الثالثأي يمكن أن يحصلوا على فوائد إذا ما قام المديرون بتطبيق هذه اإلستراتيج

 من خالل فرض السيطرة أو اإلبتعاد عن, قد يتضرر المعلمون من تطبيق اإلستراتيجيتين األخريين

ربما يعود إدراك المعلمين لهذه اإلستراتيجيات من حيث فوائدها و ضررها إلى اهتمامهم و , الموقف

ونوا و قد يك ,ين اآلخرينبمواقف الصراع التي تحدث داخل المدرسة بشكل أكثر من حملة المؤهل

لذلك فهم يهتمون بما يجري  في المدرسة من أحداث قد تؤدي الى  ,طرفًا في هذا الصراع أو ذاك

أو ربما جاءت هذه النتيجة ألن , يتطلب استخدام واحدة من اإلستراتيجيات الخمس ,حدوث صراع

الفئتين األخريين للمؤهل  بداث من أصحاألحمتابعة لالوريوس قد يكونوا أكثر نشاطًا و حملة البك

  .العلمي

 داللة ذات فروق وجود بينت والتي ،(2113) الجعافرة دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

 وعالقتها الصراع إدارة أساليب حول المؤهل لمتغير تعزى العينة افراد استجابات في إحصائية

 6الكرك محافظة يف ومديراتها الحكومية المدارس مديري لدى اإلداري باإلبداع
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 :لقة بالسؤال الخامس الذي ينص علىمناقشة النتائج المتعخامسًا: 

ة ممارسة مديري بين درج )هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  

الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة و درجة تطبيق  المدارس الثانوية

 صراع ؟ إستراتيجيات إدارة ال

ية ذات داللة إحصائية عند ( أن هناك عالقة إرتباط28أظهرت النتائج في الجدول )

الدرجة الكلية إلستبانة كلية إلستبانة القيادة الخادمة و بين الدرجة ال )مستوى 

إرتباطية  وجدت عالقةو  . 0.83)إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) ,إستراتيجيات إدارة الصراع

الدرجة الكلية الستبانة إستبانة القيادة الخادمة و بين جميع أبعاد  إيجابية عند مستوى )

وجدت عالقة إرتباطية ايجابية عند مستوى ( و 1683ت قيمة معامل االرتباط ) اذ بلغ ,إدارة الصراع

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

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

يستدل من هذه النتيجة أن درجة تطبيق إستراتيجيات إدارة الصراع في , و مستوى )

تتأثر بدرجة ممارسة  ,عاصمة عمان من قبل المديرينالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة ال

أدت إلى  ,فكلما كانت درجة الممارسة للقيادة الخادمة مرتفعةالمديرين أنفسهم للقيادة الخادمة, 

و  ,بمعنى أن هناك عالقة طردية إيجابية بين هذين المتغيرين ,إرتفاع درجة تطبيق اإلستراتيجيات

 ,لمديرين الذين يتمكنون من مممارسة القيادة الخادمة بدرجة مرتفعةربما تعزى هذه النتيجة إلى أن ا

  .ستراتيجيات بكفاءة في مواقف الصراع ا قادرين على توظيف أي من هذه االيكونو 
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 التوصيات:ثانيًا 

 بما يلي: ةوصي الباحثفي ضوء النتائج ت

 

 محافظة  تقديم الدعم المادي والمعنوي لمديري المدارس الثانوية الحكومية في

  العاصمة عمان للحفاظ على الدرجة المرتفعة لممارستهم نمط القيادة الخادمة 6

  إجراء دراسة متماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية أخرى مقارنة نتائجها

  بنتائج هذه الدراسة6

  : إجراء دراسة إرتباطية عن عالقة بين القيادة الخادمة مع بعض المتغيرات مثل

 لوظيفي ، الثقة التنظيمية ، المناخ التنظيمي6اآلداء ا

  عمل دورات تدريبية لتمكين مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة

 العاصمة عمان من التعامل مع إدارة إستراتيجات الصراع6
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 المراجع باللغة العربية.أوال: 

القيةةةادة (، 5112) ، والطحاينةةةة، زيةةةاد لطفةةةي،ةة، سةةةامر القيةةةادأبةةةو تينةةةة، عبةةةداهلل محمةةةد، خصةةةاون

، "الخادمةةة فةةي المةةدارس األردنيةةة كمةةا يةةدركها المعلمةةون والمةةديرون: دراسةةة إسةةتطالعية"

 0216-032(، 4)  2مجلة العلوم التربوية والنفسية، 

 يفـ الحكوميـة الثانويـة المـدارس مـديري ممارسـة درجـة، (2113، )عقةل عمةر منةى هيم،اإبةر 

 فـي السـائدة التنظيميـة الثقـة بمسـتوى وعالقتهـا الخادمـة للقيـادة عمـان محافظـة

 الشةرق جامعةة منشةورة، غيةر ماجسةتير رسةالة، المعلمـين نظـر وجهـة مـن مدارسـهم

 .األردنعمان، األوسط،

الثانوية فـي مدينـة  المدارس مديري درجة تطبيق(، 2114) ، جيهان احمد عبدالعزيزالبرعصي

االتصـال مـن  بدرجـة اسـتخدامهم لمهـارات وعالقتهـا الصراع تيجيات إدارةبنغازي السترا

 عمةان، األوسةط، الشةرق جامعةة ،(منشةورة غيةر ماجستير رسالة) وجهة نظر المعلمين،

 .األردن

الصراع التي يستخدمها مـديرو المـدارس الثانويـة  إدارةاستراتيجيات ، (2113البلبيسي، سةناء )

ــالروح المعنويــة وااللتــزام التنظيمــي للمعلمــينالعامــة فــي األردن وعالقتهــا   أطروحةةة ،ب

 6األردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، غير منشورةدكتوراه

القيــادة اإلداريــة ودورهــا فــي احتــواء الصــراع بمقــر اإلدارة المحليــة  )2112بةةن معتةةوق، حمةةزة )

 خيضر، بسكرة، الجزائر6 حمدم ، جامعة(رسالة ماجستير غير منشورة) ،لوالية المسيلة
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 مةديري لةدى اإلداري باإلبةداع وعالقتهةا الصةراع إدارة أسةاليب"(،2113الجعافرة، صفاء جميةل )

 العلةوم ،دراسـات، "نظةرهم وجهةة مةن الكةرك فةي محافظةة الحكوميةة المةدارس ومةديرات

 15876-1553(، 2)41 التربوية،

عمةةةان: دار وائةةةل للنشةةةر  م وتطبيقـــات.اإلدارة الشـــاملة مفـــاهي(6 5112جةةةودة، محفةةةوظ أحمةةةد )

 والتوزيع والطباعة6

6 الحديثـة القيادة المدرسية في ضوء اتجاهات القيـادة التربويـة(6 2114) ،الحربي، قاسم عائةل

 .الرياض: مكتبة الرشد

أبـــرز المقومـــات (، 2117، )الحسةةةين، عبةةةداللطيف بةةةن إبةةةراهيم، والةةةدليجان، هةةةدى بنةةةت دليجةةةان

الجامعـات العربيـة  : المؤتمر العربـي األول التدريس بالجامعات، األخالقية لعضو هيئة

 6 المغرب، المستقبلية واآلفاقالتحديات 

درجــة التــزام مــديري المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي دولــة الكويــت (6 2112) خمةةيس، منتهةةى

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمـين مـن وجهـة نظـر 

 ، األردن6جامعةةة الشةرق األوسةط، (رسالة ماجستير غير منشورة) 6المعلمين

تطــوير كفــاءات  فــيالمــدارس المتوســطة  مــديريدور  (،2115، )أسةةامة بةةن عبةةد اهلل ،يالخنينةة

، جامعةةة )أطروحةةة دكتةوراه غيةةر منشةةورة(، المملكــة العربيــة الســعودية فــيالمعلمــين مهنيــًا 

 6السعوديةالعربية  اإلحساء، المملكةالملك فيصل،
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األنماط القيادية لدى القيادات األكاديميـة فـي الجامعـات (، 2119) ،الدرادكة، هاجم على أحمةد

ـــي  ـــااللتزام التنظيم ـــا ب ـــة هيرســـي وبالنشـــارد وعالقتهم ـــًا لنظري ـــة الرســـمية وفق األردني

 ، جامعةةة الجنةةان،(غيةةر منشةةورة دكتةةوراه )أطروحةةة، ألعضــاء الهيئــات التدريســية فيهــا

 لبنان6 رابلس،ط

 للقيةادة األردنيةة الجامعةات فةي التربيةة كليةات عمةدا  ممارسةة درجةة(، 2111، )لنةا الديريةة،

 رسةالة)، الوظيفي برضاهم وعالقتها التدريسية الهيئة أعضا  نظر وجهة من الخادمة

 6الزرقاء،األردن الهاشمية، الجامعة ،(منشورة غير ماجستير

اتجاهةةات المعلمةةين نحةةو  6"(2115) ،، محسةةن حمةةود حمةةودالرشةةيد، غةةازي عنيةةزان، والصةةالحي

، المجلــة التربويــة، "المنةةاخ المدرسةةي فةةي المةةدارس الثانويةةة ذات الفصةةلين بدولةةة الكويةةت

2(19 ،)74-956 

 محافظـــات غـــزة درجـــة التـــزام المشـــرفين التربـــويين فـــي (51126) سةةةليمان بةةةن سةةةالم الرومةةةي،

رسةةةةالة ماجسةةةةتير غيةةةةر )6 ويرهــــامــــن وجهــــة نظــــرهم وســــبل تط بأخالقيــــات المهنــــة

 6، فلسطين اإلسالمية، غزةالجامعة (،منشورة

، 1ط، المفـاهيم اإلداريـة الحديثـة(، 2111والدهان، أميمة، ورمضةان، زيةاد، ) فؤاد،،الشيخ سالم

 مركز الكتب األردني6 :عمان

 مـاك الصـراع إدارة بأسـلوب وعالقتـه التنظيمـي االتصـال ،(2119، )عليةان فاطمةة السةفياني،

 غيـر ماجسـتير رسـالة (،جـدة بمحافظـة للبنـات والتعلـيم التربيـة إدارة منسـوبو يـدركها

 6، مكة المكرمةالسعودية العربية المملكة القرى، أم جامعة ،(منشورة
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، للنشر والتوزيع والطباعةة مكتبة الرافدين بغداد:،نظرية المنظمة(، 2119الشماع، خليل محمد )

 6الشيخ سالم ، فؤاد

 ماوااللتـز  الـوظيفي بالرضـا وعالقتهـا الخادمـة القيـادة (،2114، )محمةود سةمر وق،السة شةيخ

 ،(منشةورة غيةر ماجسةتير رسةالة (،المصـرية الجامعـات تطبيقية علـى سةاالتنظيمي: در 

 6العربية مصر جمهورية المنوفية،المنوفية، جامعة

دار الكنةدي، للنشةر  :إربةدالقيادة: أساسيات ونظريات ومفاهيم،(، 2114صالح، ماهر محمةد، )

 6والتوزيع

الخادمةة:  القيةادة نظريةة ظةل فةي للعةاملين الةوظيفي (، الرضةا2114عطيةة، ) عبةدالرحمن طةارق

دوريـة ، الريةاض مدينةة فةي الحكوميةة بةاألجهزة العةاملين مةن عينةة علةى ميدانيةة دراسةة

 1126 – 55 (،1 )، 55 ،اإلدارة العامة

رسةالة ) إدارة الجودة في الشركات الصناعية األردنية، تقييم (،5113عمر، محمد عبد الغنةي، )

 6، األردن، عمانالجامعة األردنية ،غير منشورة(ماجستير 

، عمةان: دار 3، طالسلوك التنظيمـي فـي منظمـات األعمـال(، 5112العميان، محمود سلمان، )

 وائل للنشر والتوزيع6

للنشةةر والتوزيةةع  طبعةةة الجديةةدةالم دمشةةق:،أســس األخــالق االقتصــادية ،(2118) ،عةةادل ،العةةوا

 6والطباعة

 مـديريات فـي التنظيمـي الصـراع إدارة وتحليـل دراسـة(، 5103العةويري، محمةد فةراس شةاهر، )

الخليةل،  ، جامعةة(رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة)الخليـل، محافظـة فـي والتعلـيم التربيـة

 الخليل، فلسطين6
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 تطبيقيـة التنظيمـي: دراسـة بـااللتزام اوعالقتهـ الخادمـة القيـادة(، 2115غةالي، محمةد احمةد )

 – اإلسةالمية ، الجامعةة(رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة)غـزة،  قطاع في الجامعات على

 غزة، فلسطين6

درجة ممارسـة المشـرفين التربـويين لسـلوك القيـادة التحويليـة (6 2119الغرايبة، حسن يونس، )

، جامعةةة عمةةان (يةةر منشةةورةأطروحةةة دكتةةوراه غ)فــي األردن وعالقتهــا بمســتوى أدائهــم،

 العربية، عمان، األردن6

السلوك التنظيمي: دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجمـاعي (، 2118القريوتي، محمد قاسم )

 المكتبة الوطنية6عمان:في المنظمات،

، عمةةان: دار مبــادا اإلدارة: النظريــات والعمليــات والوظــائف(، 5103القريةةوتي، محمةةد قاسةةم، )

 والتوزيع6 وائل للنشر

 الثانويـة المـدارس مـديري لـدى التنظيمـي الصـراع إدارة(، 2118، )إبةراهيم خليةل القصةيمي،

 الجامعةة ،(منشةورة غيةر دكتةوراهأطروحةة  (،السـعودية العربيـة المملكـة فـي للبنـات

 6البحرين مملكةالمنامة،الخليجية،

، يفـة العامـة واإلطـالع اإلدارياإلدارة العامة: العملية اإلدارية والوظ(، 5105المجذوب، طارق )

 منشورات الحلبي الحقوقية6 :بيروت

 العامـة األمانـة مـدارس مـديرو يمارسـها التـي الخادمـة القيـادة(، 2114معشةر، فةاتن )ال

 لـدى التنظيميـة المواطنـة وعالقتهـا بسـلوك عمـان فـي المسـيحية التربويـة لمؤسسـات

الشةرق األوسةط،  ، جامعةة(ورةرسةالة ماجسةتير غيةر منشة) .نظـرهم وجهـة مـن المعلمـين

 عمان، األردن6
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 .مكتبة لبنان :، بيروتاإلدارة الفاعلة (،2114) الموسوي، محمود،

 التنظيمي الصراع إدارة استراتيجيات (،2115)البلبيسي، سناء "محمد علي"  عبد عباس مهدي،

 مةيالتنظي بةااللتزام وعالقتهةا األردن فةي الثانويةة المةدارس مةديرو يسةتخدمها التةي

 2226-181(، 2) 21 ،والدراسات لبحوثل مؤتة مجلة للمعلمين،

 للقيةادة أخالقيةة مدونةة (، تطةوير2115مصةطفى، ) والكيالنةي، أنمةار محمةود النشةاش، فاطمةة

 3596-347(، 2)  ،42التربوية، العلوم ،دراساتاألردن،  في التربوية الخدمية

مطابع الفرزدق  :، الرياضساس والوظائفاإلدارة العامة: األ(، 2111النمر، سعود بن محمد، )

 التجارية6

درجـــة التــــزام مــــديري المــــدارس الحكوميــــة الثانويــــة (، 2111) ، سةةةةجى احمةةةد محمةةةةود،يحيةةةى

رسةالة )، المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسـهم اإلدارةالفلسطينية بأخالقيات مهنة 

 نابلس، فلسطين6 جامعة النجاح الوطنية ، ،غير منشورة( ماجستير
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 (0الملحق )
لي تين  أداتا الد راسة بصورتيهما األو 

 ةليّ وّ ستبانة بصيغتها األاال

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 المحترمالفاضل:...................................... األستاذ الدكتورحضرة 
 تحية طيبة وبعد:

  وبركاته ... وبعد: السالم عليكم ورحمة اهلل
 

درجـــة ممارســـة مـــديري المـــدارس الثانويـــة الخاصـــة للقيـــادة  بةةةإجراء دراسةةةة بعنةةةوان " ةقةةةوم الباحثةةةت
الخادمة وعالقتها بدرجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظـر المعلمـين فـي محافظـة 

/ تخصةص " وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجةة الماجسةتير فةي التربيةة  العاصمة عمان
 من جامعة الشرق األوسط6 دة التربويةاإلدارة والقيا

ستراتيجيات إدارة الوأخرى  الخادمةإعداد استبانة خاصة بالقيادة ولتحقيق أهداف الدراسة تم 
 بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة6 الصراع

هةده بكةةم فةي مجةال البحةث العلمةةي، ولمةا نع طويلةةةو نظةرًا لمةا تتمتعةون بةةه مةن خبةرة واسةعة و 
توجةةه إلةةيكم أمةةال مةةنكم بةةالتكرم ببيةةان رأيكةةم بصةةدق ت ةالباحثةة مةةن سةةمعة علميةةة طيبةةة ومرموقةةة، فةةان

  ، وذلك من خالل وضع إشارة مميزة في المكان المخصص للصالحية6اإلستبانات المرفقة
 منكم إبداء الرأي بشأن فقراتها من حيث: راجية

 صالحية الفقرة1-6
 دقة الصياغة اللغوية2-6
 التعديالت التي ترونها ضرورية على الفقرات كافة3-6
 أية مالحظات أخرى ترون أنها تطور اإلستبانات4-6
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 : معلومات عامةاألولالقسم 
 

 الجنس -0 أنثى                             ذكر      

 .               فأقل                   ماجستير فأكثر   سبكالوريو     

 لوريوس + دبلوم مهني  بكا   

 المؤهل العلمي -7

 سنوات          01سنوات إلى أقل من  5سنوات             من  5أقل من 

 سنوات فأكثر   01 

 سنوات الخبرة -3

 

  الخادمةاألداة األولى: فقرات استبانة القيادة 

 
 الرقم

 
 الفقرة

بحاجة  صالحية الفقرة االنتماء للمجال
 إلى تعديل

عديل الت
غير  منتمية المقترح

 منتمية
غير  صالحة

 صالحة
 اإليثارالمجال األول: 

أن خدمة اآلخرين تعد  المدير يدرك 0
 6جوهر القيادة الخادمة 

      

تتضح خدمة المدير لآلخرين من خالل  5
 تعامله معهم 6

      

       يشجع المدير اآلخرين ليكونوا مبادرين 6 3
ر ما يقوله بحيث ال يخالف يمارس المدي 4

 قوله فعله6
      

       يسعى المدير لخدمة اآلخرين 6 2
يقدم المدير الخدمة لآلخرين من غير أن  2

 يتوقع خدمة منهم 6
      

ينظر المدير إلى خدمة اآلخرين بأنها  2
 مسؤولية إنسانية 6
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 الرقم

 
 الفقرة

بحاجة  صالحية الفقرة االنتماء للمجال
 إلى تعديل

عديل الت
غير  منتمية المقترح

 منتمية
غير  صالحة

 صالحة
يقدم المدير إحتياجات المعلمين على  2

 صة 6إحتياجاته الخا
      

 المحبة المجال الثاني: 
يظهر المدير إهتمامًا باآلخرين بتشجيعه  2

 لهم 6
      

يتقبل المدير اآلخرين كما هم على  01
 حقيقتهم 6

      

يصفح المديير عن اآلخرين عند إرتكابهم  00
 خطأ ما 6

      

       يلتزم المدير بما يعد المعلمين به 6 05
مصداقية عند تعامله مع  يظهر المدير 03

 اآلخرين 6
      

يعمل المدير على توفير الراحة النفسية  04
 للمعلمين 6

      

يعمل المدير على عدم تحميل المعلمين  02
 مسؤوليات فوق مقدرتهم 6

      

يصغي المدير لكل ما يقوله المعلمون  02
 بكل إهتمام 6

      

 تمكين ال الثالث :المجال 
المدير برأيي فيما يتعلق برؤية  يأخذ 02

 المدرسة 6
      

يحترم المدير اآلراء التي يطرحها  02
 المعلمون بصدد العمل المدرسي 6

      

يمنحني المدير هامشًا من الصالحيات  02
 يتيح لي إتخاذ القرارات المتعلقة بعملي 6
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 الرقم

 
 الفقرة

بحاجة  صالحية الفقرة االنتماء للمجال
 إلى تعديل

عديل الت
غير  منتمية المقترح

 منتمية
غير  صالحة

 صالحة
يغتنم المدير الفرصة ليعزز من مقدرتي  51

 ي 6بتطوير مهارات
      

يثق المدير بي فيما يتعلق بإتخاذ القرارات  50
 المدرسية 6

      

       يرغب المدير بتطوير مقدراتي القيادية 6 55
يشجع المدير المعلمين على العمل بشكل  53

 جماعي 6
      

يوفر المدير للمعلمين الفرص لتطوير  54
 إمكانياتهم 6

      

 التواضع : رابعالمجال ال
يعد المدير نفسه واحدًا من اعضاء فريق  52

 العمل في المجتمع المدرسي 6
      

يستشير المدير اآلخرين للحصول على  52
 معلومات إضافية 6

      

يفخر المدير بما يقدمه المعلمون من  52
 إنجازات تربوية 6

      

يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة في  52
روح الفريق بين  تحقيق أهدافها إلى سيادة

 المعلمين 6

      

يعتذ المدير عن كل خطأ يصدر منه  52
 إتجاه أي معلم 6

      

       يقوم المدير نفسه بصدق 6 31
       يقر المدير بأخطائه أمام المعلمين 6 30
يرى المدير بإنجازات اآلخرين دعمًا  35

 لمهماته اإلدارسة والتربوية 6
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 استراتجيات إدارة الصراعة: فقرات استبانة األداة الثاني

 
 الرقم

 
 الفقرة

بحاجة  صالحية الفقرة االنتماء للمجال
 إلى تعديل

التعديل 
غير  منتمية المقترح

 منتمية
غير  صالحة

 صالحة
 لتكاملاالمجال األول: 

 يتبادل المدير المعلومات مع المعلمين 6 0
 

      

  لوكسةةةةةةةةةةال طأنمةةةةةةةةةةاالمةةةةةةةةةةدير بةةةةةةةةةةين  دمجيةةةةةةةةةة 5
 يةسةةةةةةةةةةةلوكالاألنمةةةةةةةةةةةاط مةةةةةةةةةةةع  ةتعارضةةةةةةةةةةةالم
 6ةمرغوبال

      

بةةةةةين  الخالفةةةةةاتأسةةةةةباب  المةةةةةدير تفحصيةةةةة 3
 أطراف الصراع6

      

يسعى المدير لحل الخالفات بشكل يقنع  4
 جميع األطراف 6

      

يطرح المدير المعلومات للتداول مع  2
 المعلمين 6

      

هتمامات  2 يجعل المدير إهتماماته وا 
ميه واضحة لحل القضايا بأفضل معل

 الطرق 6

      

يؤدي المدير األعمال المطلوبة منه  2
 بمشاركة اآلخرين 6

      

يتعامل المدير مع المعلمين للوصول إلى  2
 قرارات مقبولة للجميع 6

      

 اإلرضاء المجال الثاني:
       يهتم المدير بإقترحات معلميه 6 2

فةةةةات التةةةةي تنشةةةةأ بةةةةين يةةةةتفهم المةةةةدير الخال 01
 معلميه 6
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 الرقم

 
 الفقرة

بحاجة  صالحية الفقرة االنتماء للمجال
 إلى تعديل

التعديل 
غير  منتمية المقترح

 منتمية
غير  صالحة

 صالحة
يتحمةةل المةةدير اآلخةةرين فةةي حةةال إختالفةةه  00

 معهم في الرأي 6
      

يحةةةةةةرص المةةةةةةدير علةةةةةةى إرضةةةةةةاء وجهةةةةةةات  12
 النظر المختلفة 6

      

يحةةةةةةرص المةةةةةةدير علةةةةةةى إرضةةةةةةاء توقعةةةةةةات  13
 معلميه 6

      

يعمةةةةةةةةل المةةةةةةةةدير علةةةةةةةةى مراعةةةةةةةةاة مشةةةةةةةةاعر  04
 اآلخرين 6

      

المدير الحفاظ على شبكة عالقات  يحاول 02
 إيجابية بين المعلمين 6

      

يؤكةةد المةةدير علةةى نقةةاط اإلتفةةاق بةةداًل مةةن  02
 اإلختالف بين المتخاصمين 6

      

 الهيمنة  :الثالثالمجال 
       يلجأ المدير إلى نفوذه للقبول بأفكاره 6 02
       يتخذ المدير قرارات أحادية الجانب 6 02
المةةةدير براعتةةةه إلتخةةةاذ قةةةرار فةةةي سةةةتخدم ي 02

 مصلحته 6
      

يةةةةةةرغم المةةةةةةدير المعلمةةةةةةين علةةةةةةى اإلمتثةةةةةةال  51
 ألوامره 6

      

يصةةةةةدر المةةةةةدير قةةةةةرارات ال تراعةةةةةي عامةةةةةل  50
 الوقت 6

      

يلةةةةةزم المةةةةةدير اطةةةةةراف الصةةةةةراع بمتغيةةةةةرات  55
 محددة 6

      

يستخدم المدير نفوذه للفوز في موقف فيةه  53
 6 تنافس
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 الرقم

 
 الفقرة

بحاجة  صالحية الفقرة االنتماء للمجال
 إلى تعديل

التعديل 
غير  منتمية المقترح

 منتمية
غير  صالحة

 صالحة
 التجنب :الرابعالمجال 

يتجاهةةةل المةةةدير الصةةةراعات مةةةع المعلمةةةين  54
 على امل أن يتحسن الموقف تلقائيًا 6

      

يؤجةةل المةةدير بعةةض قضةةايا الصةةراع حتةةى  52
 يجد وقتًا كافيًا للتفكير فيها 6

      

يحاول المةدير اإلبتعةاد مةع أي خةالف مةع  52
 معلميه 6

      

ر الصةةةراع عنةةةد تعارضةةةه مةةةع يهمةةةل المةةةدي 52
 القيم السائدة في المجتمع6

      

يؤجةةةةةةةل المةةةةةةةدير اإلجابةةةةةةةة عةةةةةةةن األسةةةةةةةئلة   52
 المتعلقة بالخالف مع المعلمين 6

      

يتجنةةب المةةدير تبةةادل األلفةةاظ غيةةر الجيةةدة  52
 مع معلميه 6

      

يسةةةةتخدم المةةةةدير إجرائةةةةات إداريةةةةة متنوعةةةةة  31
 لتجنب حدوث الصراع 6

      

       يحتفظ المدير بخالفاته مع معلميه لنفسه6 30
 : التسوية المجال الخامس 

يسعى المدير للتوفيق بين مصالح أطراف  32
 الصراع 6

      

يحةةةةةاول المةةةةةدير التوصةةةةةل لحلةةةةةول ترضةةةةةي  33
 أطراف الصراع 6

      

يتفهم المدير مشةكالت المعلمةين قبةل البةدأ  34
 في حلها 6

      

مةةةدير أسةةةلوب الحةةةوار للتوصةةةل يسةةةتخدم ال 35
 إلى حل 6
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 الرقم

 
 الفقرة

بحاجة  صالحية الفقرة االنتماء للمجال
 إلى تعديل

التعديل 
غير  منتمية المقترح

 منتمية
غير  صالحة

 صالحة
يحاول المدير البحث عةن السةبل المناسةبة  35

 لحل خالفات المتنازعين 6
      

يحةةةةةةةاول المةةةةةةةدير التعامةةةةةةةل بحصةةةةةةةافة مةةةةةةةع  37
 متغيرات الموقف 6

      

 
 انتهت االستبانة شاكرا لكم تعاونكم
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 (7الملحق )
 أسماء المحك مين

 مكان العمل الّتخّصص سماال الّرقم
 الجامعة األردنّية العلوم الّتربوّية األستاذ الّدكتور أنمار الكيالني 0
 جامعة الشرق األوسط العلوم الّتربوّية األستاذ الّدكتور عبدالجبار البياتي  7
 الجامعة األردنّية العلوم الّتربوّية األستاذ الّدكتور هاني الطويل 3
 جامعة الّشرق األوسط العلوم الّتربوّية ر عبدالحافظ سالمةاألستاذ الّدكتو  4
 جامعة الّشرق األوسط العلوم الّتربوّية األستاذ الّدكتور غازي خليفة 5
 الجامعة األردنّية العلوم الّتربوّية األستاذ الّدكتور محّمد الّزبون 3
 رق األوسطجامعة الشّ  العلوم الّتربوّية األستاذ الّدكتور محمود الحديدي 2
 الجامعة األردنّية العلوم الّتربوّية الّدكتور صالح عبابنة 1
 جامعة الّشرق األوسط العلوم الّتربوّية الّدكتور أمجد درادكة 9
الجامعة العربية  العلوم الّتربوّية الّدكتور سليمان العباس 01

 المفتوحة
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 (3الملحق )
 لن هائي تنأداتا الد راسة بصورتيهما ا

 حيمحمن الرّ بسم هللا الرّ 

 النّهائيّةستبانة بصيغتها اال

 8888888888888 المحترم / المحترمة 888888888888888888888اختي المعلمة / أخي المعلم 888888888888888888888888888

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :

ديري المدارس الثانوية الخاصة للقيادة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان  " درجة ممارسة م

الخادمة وعالقتها بدرجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمين في محافظة 

العاصمة عمان " وذلك إستكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص 

 اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط 8

و التكرم واإلجابة عن أجزائها بأمانة ودقة وموضوعية , علماً بأن المعلومات سيتم جمعها أرج

 وستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 8

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير واالحترام

 

 هديل محمد يوسف العدوان / الباحثة
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 القسم األول : معلومات عامة 

 

 الجنس  -0

 

 ذكر                                         انثى

 

 المؤهل العلمي  -5

 

 بكالوريوس فـأقـل           ماجستر فأكثر                  بكالوريوس + دبلوم مهني   

 

 سنوات الخبرة -3

 

 ات فأكثرسنو01سنوات           01-2سنوات       من  2اقل من                 

 

 القيادة الخادمة : استبانة األداة األولى : فقرات

بدرجة  الفقرة الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة بدرجة قليلة
 قليلة جداً 

 

  اإليثارالمجال األول: 
أن خدمة اآلخرين تعد  المدير يدرك 1

 8جوهر القيادة الخادمة 

     

ين من خالل تتضح خدمة المدير لآلخر 2

 تعامله معهم 8
     

      يشجع المدير اآلخرين ليكونوا مبادرين  3
يمارس المدير ما يقوله بحيث ال يخالف  4

 قوله فعله8

     

      يسعى المدير لخدمة اآلخرين 8 5
يقدم المدير الخدمة لآلخرين من غير  5

 أن يتوقع خدمة منهم 8
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خرين بأنها ينظر المدير إلى خدمة اآل 7

 مسؤولية إنسانية 8

     

يقدم المدير إحتياجات المعلمين على  8

 إحتياجاته الخاصة 8
     

 المجال الثاني : المحبة
يظهر المدير إهتماماً باآلخرين  9

 بتشجيعه لهم 8
     

يتقبل المدير اآلخرين كما هم على  11

 حقيقتهم 8
     

      به 8يلتزم المدير بما يعد المعلمين  11
يظهر المدير مصداقية عند تعامله مع  12

 اآلخرين 8
     

بدرجة  الفقرة الرقم

 كبيرة جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة بدرجة قليلة

 قليلة جدا  

 يعمل المدير على عدم تحميل 14

 المعلمين مسؤوليات فوق مقدرتهم 8

     

يصغي المدير لكل ما يقوله المعلمون  15

 إهتمام 8 بكل
     

 تمكين ال الثالث :المجال 
يأخذ المدير برأيي فيما يتعلق برؤية  15

 المدرسة 8
     

يحترم المدير اآلراء التي يطرحها  17

 المعلمون بصدد العمل المدرسي 8
     

يمنحني المدير هامشاً من الصالحيات  18

 يتيح لي إتخاذ القرارات المتعلقة بعملي8
     

م المدير الفرصة ليعزز من يغتن 19

 مقدرتي بتطوير مهاراتي 8
     

يثق المدير بي فيما يتعلق بإتخاذ  21

 القرارات المدرسية 8
     

      يرغب المدير بتطوير مقدراتي القيادية8 21
يشجع المدير المعلمين على العمل  22

 بشكل جماعي 8
      

يوفر المدير للمعلمين الفرص لتطوير  23

 انياتهم 8إمك
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  التواضع: رابعالمجال ال
يعد المدير نفسه واحداً من اعضاء  54

 فريق العمل في المجتمع المدرسي 
     

يستشير المدير اآلخرين للحصول على  52

 معلومات إضافية 8
     

 

 

بدرجة  الفقرة الرقم

 كبيرة جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة بدرجة قليلة

 ة جدا  قليل

يفخر المدير بما يقدمه المعلمون  52
 من إنجازات تربوية 6

     

يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة  52
في تحقيق أهدافها إلى سيادة روح 

 الفريق بين المعلمين 6

     

يعتذر المدير عن كل خطأ يصدر  52
 منه إتجاه أي معلم 6

     

      يقوم المدير نفسه بصدق 6 52
      ر المدير بأخطائه أمام المعلمين6يق 31
يرى المدير بإنجازات اآلخرين دعمًا  30

 لمهماته اإلدارية والتربوية 6
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 األداة الثانية: فقرات استبانة استراتجيات إدارة الصراع

بدرجة  الفقرة الرقم

 كبيرة جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة بدرجة قليلة

 قليلة جدا  

 لتكاملاجال األول: الم
يتبادل المدير المعلومات مع  0

 المعلمين8

     

أنماط السلوك  المدير بين يدمج  5

المتعارضة مع األنماط السلوكية 

 المرغوبة8

     

أسباب الخالفات  المديرتفحص ي 3

 بين أطراف الصراع8

     

يسعى المدير لحل الخالفات بشكل  4

 يقنع جميع األطراف 8

     

يطرح المدير المعلومات بالتداول  5

 8مع المعلمين

     

5 
 

يجعل المدير إهتماماته وإهتمامات 

معلميه واضحة لحل القضايا 

 بأفضل الطرق 8

     

يؤدي المدير األعمال المطلوبة منه  7

 بمشاركة اآلخرين 8

     

يتعاون المدير مع المعلمين للوصول إلى  8

 قرارات مقبولة للجميع .
     

 المجال الثاني: اإلرضا 

      يهتم المدير بإقترحات معلميه 8 9
يتفهم المدير الخالفات التي تنشأ  11

 بين معلميه 8

     

يتحمل المدير اآلخرين في حال  11

 إختالفه معهم في الرأي 8

     

يحرص المدير على إرضاء  12

 وجهات النظر المختلفة 8

     

ء يحرص المدير على إرضا 13

 توقعات معلميه 8
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يعمل المدير على مراعاة مشاعر  14

 اآلخرين 8

     

يحاول المدير الحفاظ على شبكة  15

 عالقات إيجابية بين المعلمين 8

     

يؤكد المدير على نقاط اإلتفاق بدالً  15

 من اإلختالف بين المتخاصمين 8

     

 المجال الثالث: الهيمنة
نفوذه للقبول يلجأ المدير إلى  02

  بأفكاره 8

     
يتخذ المدير قرارات أحادية  02

 الجانب 8
     

يستخدم المدير براعته إلتخاذ  02

 قرار في مصلحته 8 
     

يرغم المدير المعلمين على  51

 اإلمتثال ألوامره 8
     

يصدر المدير قرارات ال تراعي  50

 عامل الوقت 8
     

راع يلزم المدير اطراف الص 55

 بمتغيرات محددة8 
     

يستخدم المدير نفوذه للفوز في  53

 موقف فيه تنافس 8
     

 الرقم

 الفقرة

 

بدرجة 

 كبيرة جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة قليلة

 

بدرجة قليلة 

 جدا  

 المجال الرابع: التجنب
54 

 

يتجاهل المدير الصراعات مع 

المعلمين على امل أن يتحسن 

 لقائياً 8 الموقف ت

     

يؤجل المدير بعض قضايا   52

الصراع حتى يجد وقتاً كافياً 

 للتفكير فيها 8

     

يحاول المدير اإلبتعاد مع أي  52

 خالف مع معلميه 8
     

52 

 

يهمل المدير الصراع عند 

تعارضه مع القيم السائدة في 

 المجتمع8 
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 األسئلة عن اإلجابة المدير يؤجل 52

 8 المعلمين مع بالخالف قةالمتعل
     

يتجنب المدير تبادل األلفاظ غير  52

 الجيدة مع معلميه 8
     

يستخدم المدير إجرائات إدارية   31

  8متنوعة لتجنب حدوث الصراع
     

 يحتفظ المدير بخالفاته مع  30

 معلميه لنفسه8
     

  : التسوية المجال الخامس 

ين يسعى المدير للتوفيق ب 35

 مصالح أطراف الصراع 8
     

يحاول المدير التوصل لحلول   33

 ترضي أطراف الصراع8
     

يتفهم المدير مشكالت المعلمين  34

 قبل البدأ في حلها 8

 

     

 الرقم

 الفقرة

 

بدرجة 

 كبيرة جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة قليلة

 

بدرجة قليلة 

 جدا  

32 

 

لحوار يستخدم المدير أسلوب ا

 للتوصل إلى حل 8
     

يحاول المدير البحث عن السبل  32

ا لمناسبة لحل خالفات 

 المتنازعين 8

     

 بمرونةيحاول المدير التعامل  32

 مع متغيرات الموقف 8
     

 

 انتهت االستبانة شاكرا لكم تعاونكم

 
 
 
 
 



152 

 (4الملحق )
 الت ربية والت عليم األردني ة كتاب تسهيل مهم ة من جامعة الش رق األوسط إلى وزارة
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 (5ملحق )
 كتاب تسهيل مهم ة من وزارة الت ربية والت عليم األردني ة إلى مركز الملكة رانيا العبداهلل
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 (3الملحق )

سب عم ان حبية والت عليم في محافظة العاصمة توزيع معل مي المرحلة الث انوي ة في وزارة الت ر 
  7103- 7105المديري ة والجنس للعام 

 
 



155 

 (2الملحق )
 كتاب تسهيل مهم ة من مديري ة الت ربية والت عليم للواء وادي السير إلى المدارس الت ابعة لها
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 (1الملحق )
 بعة لها كتاب تسهيل مهم ة من مديري ة الت ربية والت عليم للواء ناعور إلى المدارس الت ا
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 (9الملحق )
  إلى المدارس الت ابعة لها الجيزةكتاب تسهيل مهم ة من مديري ة الت ربية والت عليم للواء 

 
 


