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امللخ�ص
هدف البحث تعرف مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة الكرك
لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي ،وت�أثرها مبتغريات اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي واخلربة الرتبوية .ولتحقيق هدف البحث مت ت�صميم ا�ستبانة تكونت
من ( )37فقرة ،وتكونت عينة البحث من ( )81مديرا ومديرة ،و�أظهرت نتائج البحث
�أن مدى تطبيق �أفراد العينة لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي
وجاءت كما �أو�ضحت النتائج ،عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند ()α ≤ 0.05
ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة الرتبوية.
الكلمات املفتاحية :ال�رصاع التنظيمي� ،إدارة ال�رصاع ،الإدارة الرتبوية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/12/2 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/10/24 :م
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Abstract
This research aimed to identify the application of secondary school principals in Al-Karak Governorate of methods of management of organizational
conflict from Islamic perspective, and its influence by gender, educational
qualification, and educational experience variables.
To achieve the research purpose a questionnaire was designed which consisted of (37) items. The research sample consisted of (81) principals.
The results showed a high application of methods of management of organizational conflict from Islamic perspective and on all the fields, and that there
were no statistical (α ≤ 0.05) effect to the variables of gender, educational
qualification, and educational experience.
Key words: organizational conflict, educational administration, conflict management.
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املقدمة

يعد ال�رصاع ظاهرة �إن�سانية تتعدد �أ�سبابها وتتنوع نتائجها وتتباين �أ�شكالها وم�ستوياتها،

لتقرر بعد ذلك حقيقة وا�ضحة م�ؤكدة ،وهي �أن الب�رش بطبيعتهم االجتماعية املو�صوفة
بالدينامية والن�شاط والتفاعل امل�ستمر ،ال ميكن �أن يدوم حالهم على الوفاق واالتفاق،
فبالتفاعل يحدث التعار�ض يف امل�صالح ،واالختالف يف الآراء والتوجهات ،وعدم التوازن ،التي

تولد جميعها الإحباط ،وخلق املعيقات واحلواجز �أمام حتقيق الأهداف.

وامل�ؤ�س�سات الرتبوية كغريها من امل�ؤ�س�سات الأخرى .تعاين �أنواعا خمتلفة من ال�رصاع

التنظيمي ،فاملدر�سة مثال وهي �أ�صغر وحدة بنائية ممثلة للنظام التعليمي ،ت�شكل �صورة

م�صغرة ملا يحدث بداخله من تفاعالت ،وما يتمخ�ض عنها من �رصاعات ،وما ي�سودها من
مناخ تعليمي يت�صف �أحيانا بالت�شاحن وتقاطع امل�صالح والأهداف (عوي�س ،)2002 ،بل �إنها

تعاي�ش �أ�شكاال من ال�رصاع ب�صورة يومية ،مع الت�أكيد يف هذا ال�صدد ب�أن القدرة على التعامل
مع هذا ال�رصاع ت�ؤثر �إيجابا يف حتقيق الأهداف وحت�صيل الطالب يف املدار�س ،وتزيد من دافعية

املعلمني ،وت�سهم يف الفاعلية التنظيمية ،واملحافظة على ال�صحة الإيجابية للمدر�سة
و�سالمتها.

وقد لقي مفهوم ال�رصاع التنظيمي اهتماما كبريا من قبل علماء الإدارة والرتبية وال�سيا�سة

واالجتماع واالقت�صاد وعلم النف�س خالل عقود طويلة ،باعتباره – �أي ال�رصاع التنظيمي –
ميثل ظاهرة ي�صعب جتنبها وال مفر منها يف املنظمات ،واالختالف بني النا�س �أمر طبيعي،

فباالحتكاك املبا�رش وندرة املوارد وغمو�ض الأدوار واختالف الت�صورات؛ يحدث التعار�ض والتنافر
وي�ؤدي �إىل م�شاكل �سلوكية يواجهها الفرد يف عمله ،وتعاين منها اجلماعة يف امل�ؤ�س�سة

(القريوتي ،)2000 ،ولعل هذا م�صداق قوله تعاىل «ولو �شاء ربك جلعل النا�س �أمة واحدة ،وال

يزالون خمتلفني» (هود.)18 ،

وقد تباينت نظرة املدار�س الفكرية �إىل ال�رصاع؛ بني نظرة تقليدية ترى �أن ال�رصاع عامل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�ضعف و�إيذاء ،ويجب التخل�ص منه جذريا ،ووجوده دليل على �ضعف كفاية املدير وعجزه

و�رضورية للمحافظة على روح التجديد والتغيري داخل املنظمة ،وقد ارتبط بهذه النظرة
املعا�رصة م�صطلح �إدارة ال�رصاع ،وهو �إقرار بحقيقة هامة هي �أن لل�رصاع جوانب �إيجابية،

و�أخرى �سلبية ،و�أن هناك حاجة ما�سة لإدارته بدال من التخل�ص منه والق�ضاء عليه.

ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد (�سامل )1988 ،على �أهمية امتالك الأفراد لكفايات �إدارة ال�رصاع التي

تعترب من الأولويات املهمة وال�رضورية لأي فرد يف املنظمة ،بل �إن امتالكها يعادل امتالك مهارة

غي من �سلوكيات
التخطيط ،واالت�صال ،والدافعية ،فالتدريب على مهارة �إدارة ال�رصاع قد رّ
الأفراد �إيجابيا يف التعامل مع ال�رصاع التنظيمي والتعاطي مع مظاهره و�آثاره.

وبالرغم من كون ظاهرة ال�رصاع ظاهرة ب�رشية الزمت وجود الب�رش منذ البداية ,غري �أنها مل

تخ�ضع للدرا�سة ومل يتم التعامل معها كظاهرة �إيجابية �إال حديثاً ،حيث تقرر يف الأدب الإداري
�أخريا� ،أن �إزالة ال�رصاع �أمر غري ممكن ،و�أن الأ�سا�س االهتمام بكيفية معاجلة ال�رصاع و�إدارته.

ففي امل�ؤ�س�سات الرتبوية يدرك املعلمون والإداريون واجلمهور الداخلي واخلارجي للمدر�سة الأمور
بطرق خمتلفة ،وال توجد �إجابات قاطعة لق�ضايا ذات �صلة بالأداء والتح�صيل واالن�ضباط

وا�سرتاتيجيات التدري�س وما �إىل ذلك ،فادعاء �أو فر�ض الإجماع لي�س ت�رصفا �سليما ،وعلى
الإداريني الإقالع عن عقلية»الطريقة الوحيدة املثلى».

وي�شري مفهوم ال�رصاع �إىل عملية اخلالف والنزاع الذي ين�ش�أ كرد فعل ملمار�سة �أو �ضغط

من جانب فرد �أو جمموعة �أو منظمة على فرد �آخر �أو جمموعة �أو منظمة� ،سواء من داخل
عملها �أم من خارجه ،وذلك بهدف �إحداث تغيري ايجابي �أو �سلبي يف بنية �أو معايري �أو قيم

ذلك الفرد �أو املجموعة �أو املنظمة ،وذلك لأ�سباب خمتلفة تتباين يف م�صادرها ،وتتعدد يف

�أبعادها ،فمن ندرة املوارد� ،إىل ال�شخ�صية امليالة للنزاع �أو العدوان ،وغمو�ض الأدوار� ،أو خلل

يف االت�صاالت ،واختالف الأهداف وتباين القيم ،واختالف الت�صورات والإدراك ،وال�سلطة غري
املنا�سبة ،والإدارة الدكتاتورية ،واملكانة غري املالئمة.

وميكن �أن ت�ضاف �أ�سباب �أخرى لل�رصاع من املنظور الإ�سالمي (عطاري )2008 ،مثل� :إرادة
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ني» (البقرة ،)251 ،وكذلك امل�صالح الذاتية والرغبات ال�شخ�صية وتباين اخلربات
َعلَى ا ْل َعالمَ ِ َ
ني وَا ْلقَ نَ ِ
ه َو ِ
والثقافات كما يف قول �سبحانه "زُي ِّ َن لِلنَّ ِ
اطري ِ
َّ
ب
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�سا ِء وَا ْلبَنِ َ
ا�س ُ
ات ِم َن النِّ َ
ح ُّ
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ب وَا ْل ِف َّ
�ض ِة وَالخْ َ ْيلِ المْ ُ َ
ن المْ َ� ِ
آب (�آل عمران ،)14 ،وفوق ذلك فنحن معر�ضون للغواية كما يف قوله تعاىل «قَا َل
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ح ْ

َ
َ
اط َ
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ِين" (الأعراف.)17 -16 ،
اكر َ
وملّا كانت املدر�سة �أ�صغر وحدة بنائية ممثلة للنظام التعليمي ،و�صورة م�صغرة ملا يحدث

بداخله من تفاعالت وما يتمخ�ض عنها من �رصاعات؛ ف�إن دور مدير املدر�سة وما ميتلكه من

خربات ومهارات يف �إدارة ال�رصاع التنظيمي ،وتفعيل ا�سرتاتيجياته داخل النظام املدر�سي،

ت�شكل مبجموعها عامال �أ�سا�سيا وحا�سما يف معاجلة ال�رصاع واال�ستفادة من معطياته
ونتائجه ،حيث ت�ؤكد �أدبيات الإدارة الرتبوية يف هذا ال�سياق على جمموعة من النقاط اخلا�صة

بدور مدير املدر�سة يف �إدارة ال�رصاع ،ميكن �إجمالها بالتايل (البواب1986 ،؛ اخل�ضور:)1996 ،

� -1أن مدير املدر�سة الذي ي�ستطيع �أن يتعامل مع ال�رصاعات التنظيميــــة بطريقة �إيجابية،
متبعا �إ�سرتاتيجية فعالة ،ميكن �أن ي�ساعد ب�شكل كبري يف حتقيق الأهداف التنظيمية بدرجة

عالية من الكفاءة ،فاملدير يلعب دورا ً هاما ً يف �إك�ساب املعلمني والعاملني باملدر�سة الكثري
من اخلربات واملهارات الوظيفية وذلك من خالل عملية حتديد املهام ،واالخت�صا�صات وتق�سيم

الأدوار بني املعلمني والتن�سيق فيما بنيهم ،وباخت�صار �شديد فهو املتحكم الرئي�س يف امل�صادر
التنظيمية امل�سببة لل�رصاع.

� -2أن النظرة الإيجابية لل�رصاع ميكن �أن تف�ضي �إىل العديد من النتائج التنظيمية ،التي
ي�صعب التو�صل �إليها عند التعامل مع ال�رصاع من منظور �آخر �سلبي ،ف�ضال عن كونه

ثم ف�إن ال�رصاع – �إن مت التعامل معه ب�صورة
م�صدرا للعديد من امل�شاكل التنظيمية ،ومن ّ
�إيجابية  -ي�ساعد على حتقيق الكثري من املميزات للمنظمة؛ مثل حت�سني عملية �صنع
القرارات ،وزيادة القدرة على تقبل التغيري والتطوير ومن ثم االبتكار� ،رشيطة �أن يح�سن مدير

املدر�سة اختيار اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لإدارة هذا ال�رصاع.

� -3رضورة العمل على �إدارة ال�رصاع من منظور علمي ,والعمل على تقليل كمية ال�رصاعات
التعليمية ومن ثم تقليل درجة خطورتها وال�سعي وراء اجلوانب الإيجابية لل�رصاع ,و�إي�ضاح �أن
اختيار مدير املدر�سة للإ�سرتاتيجية املالئمة لإدارة ال�رصاع ميكن �أن ي�ساعد على حتقيق العديد
من اجلوانب الإيجابية ملدير املدر�سة واملعلمني واملدر�سة كلها ،بل �أكرث من ذلك قد ي�ؤدي �إىل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الوقاية من حدوث ال�رصاع غري املفيد.

�إىل التلطيف ،مرورا بالقمع ،وامل�ساومة ،واملواجهة ،واال�ستيعاب ،والتعاون ،والتناف�س ،واملناورة
وغريها .وميكن جلميع هذه اال�سرتاتيجيات �أن تنجح ولكن تف�ضيل �إحداها على الأخرى يعتمد

على كل حالة بعينها ،وعلى �أطراف ال�رصاع ذاتها ،وهذه الأ�ساليب مقبولة من املنظور

الإ�سالمي ،ولكن الطريقة الإ�سالمية لإدارة ال�رصاع تتجاوز ذلك لت�شمل (Al Buraaey,

:)1990

 -ت�أكيد الوحدة والتوافق والتعاون والتحذير من ال�رصاع و�آثاره املدمرة.

 -تلطيف ال�رصاع بت�أكيد ما هو م�شرتك من عنا�رص و�أر�ضيات ،وكذلك التهوين من �أ�سباب

االختالف.

 -تنوير النا�س ب�أ�سباب ال�رصاع ،والدعوة للتحقق والتفح�ص والرتيث وجمع ال�شواهد قبل

�إ�صدار احلكم ،والتحذير من التخمني والإ�شاعات والف�ضائح والظن.

 -التحذير من الرغبات ال�شخ�صية وال�شهوات العارمة وامل�صالح املكت�سبة والكراهية واحلقد،

وغر�س �أخالق الت�سامح واللياقة وال�صرب واالعتدال وحب اخلري.

 مقت املناورة واملماحكات اللفظية واملناو�شات واخلداع و�سحب الب�ساط و ّيل �أعناق احلقائق

واتخاذ مواقف دفاعية والت�صلب �أو العناد يف املواقف.

ولعل �أ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي تتنوع وتتعدد ،دون �أن يعيبها �أن
ت�ستفيد من جتارب الآخرين يف هذا املجال ،ولكن اليحث احلايل اختار �ست �أ�ساليب دون غريها

هي:

 -1الإيثار :وهي �أن يقدم الإن�سان حاجة غريه من النا�س على حاجته ،برغم احتياجه ملا يبذله،
ودليلها من القر�آن ،قوله تعاىل»:وَيُ�ؤْثِرُو َن َعلَى �أَ ْنف ِ
ا�ص ٌة وَ َم ْن يُو َق
�ص َ
ُ�سهِ ْم وَل َ ْو َكا َن ب ِهِ ْم َخ َ
ح نَفْ ِ
�س ِه َف ُ�أولَئِ َ
ُ
حو َن (�سورة احل�رش ،)9 ،ولأهداف هذ البحث فهي تعني �أن يقدم
�ش َّ
م المْ ُفْ لِ ُ
ك ُه ُ
املوظف يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية زميله على نف�سه يف حت�صيل بع�ض املنافع الوظيفية جتنبا

حلدوث ال�رصاع بينهما.

 -2التحكيم والرجوع �إىل �أهل العلم واالخت�صا�ص :وهو وكما ورد يف جملة الأحكام العدلية
( )1999اتخاذ اخل�صمني بر�ضاهما حاكما يف�صل خ�صومتهما ودعواهما ،ودليله قوله تعاىل:
«و�إِذَا جاء ُهم �أَمر ِمن الأَمنِ َ�أوِ الخْ َو ِ َ
ه ْم ل َ َعلِ َم ُه
�سو ِل وَ�إِلىَ ُ �أوليِ الأَ ْمرِ ِم ْن ُ
َ َ ْ ْ ٌ َ
ْ
ف �أذَا ُعوا ب ِ ِه وَل َ ْو رَدُّوهُ �إِلىَ الرَّ ُ
ْ
َ
ال�ش ْي َ
َ�ض ُ
�ستَ ْنبِ ُ
ل اللَّ ِه َعلَ ْي ُ
َّ
طا َن �إِال َقلِيلاً »
م
ه ْم وَل َ ْوال ف ْ
طون َ ُه ِم ْن ُ
ال َّ ِذ َ
ين ي َ ْ
ك ْم وَر َ ْح َمتُ ُه التَّبَ ْعتُ ُ
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(الن�ساء )83 ،وهو لغايات هذا البحث اتفاق بني طرفني �أو �أكرث من العاملني يف املدر�سة على
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�إدارة ال�رصاع بينهما بالرجوع �إىل جهة حمايدة تت�صف بالعلم واخلربة.
ل ا ْل ِ
 -3البحث عن نقاط االتفاق :كما ورد يف قوله تعاىل« :ق ُْل يَا �أَ ْه َ
كتَ ِ
اب ت َ َعال َ ْوا �إِلىَ َكلِ َم ٍة
�ش ْيئًا وَال يَتَّ ِ
ك ْم �أَال ن َ ْعبُ َد �إ اَِّل اللَّ َه وَال نُ�شرْ َ
�س َوا ٍء ب َ ْينَنَا وَب َ ْينَ ُ
ِك ب ِ ِه َ
�ضا �أَ ْربَابًا ِم ْن
�ضنَا ب َ ْع ً
خ َذ ب َ ْع ُ
َ
َ
دُو ِن اللَّ ِه َف�إ ِْن ت َ َول َّ ْوا َفقُولُوا ْ
مو َن» (�آل عمران ،)64 ،وهو لغايات هذا البحث
ا�ش َ
ه ُدوا بِ�أنَّا ُم ْ
�سلِ ُ

حماول �أطراف ال�رصاع يف املدر�سة البحث عن نقاط االتفاق وت�أكيدها ،بق�صد �إدارة ال�رصاع

ومعاجلته.
َ
َ
َ
�س�ألُوا َع ْن �أ ْ
�شيَا َء
 -4التهوين من �ش�أن اخلالفات :كما يف قوله تعاىل« :يَا �أي ُّ َ
ها ال َّ ِذ َ
ين �آ َمنُوا ال ت َ ْ
ني يُنَزَّ ُل ا ْلق ُْر�آ ُن ت ُ ْب َد ل َ ُ
�س�ؤْ ُ
�إ ِْن ت ُ ْب َد ل َ ُ
ك ْم َعفَ ا اللَّ ُه َع ْن َ
�س�أَلُوا َع ْن َ
ها ِح َ
ك ْم وَ�إ ِْن ت َ ْ
ك ْم ت َ ُ
ها وَاللَّ ُه َغفُور ٌ
يم» (املائدة )101 ،ومفتاحها جتاهل �أ�سباب ال�رصاع ،وذلك بعدم تركيز �أطراف ال�رصاع يف
َحلِ ٌ

املدر�سة على الق�ضايا اخلالفية ال�صغرية ،وتقليل االهتمام بها ،والإعرا�ض عن �صغائر الأمور.

ه ْم وَل َ ْو
ت لَ ُ
 -5احلزم وال�رصاحة وقول احلق :كما يف قوله تعاىلَ « :فبِ َما ر َ ْح َم ٍة ِم َن اللَّ ِه ل ِ ْن َ
�ضوا ِم ْن َح ْول ِ َ
َظا َغلِ َ
ت ف ًّ
ُ
يظ ا ْلقَ ْل ِ
ه ْم وَ َ
َاع ُ
ب ال ْنفَ ُّ
ا�ستَغْ ِف ْر ل َ ُ
ف َع ْن ُ
ك ف ْ
�شاو ِْر ُه ْم فيِ
ك ْن َ
ه ْم وَ ْ

َ
ك ْل َعلَى اللَّ ِه �إِ َّن اللَّ َه ي ُ ِ
ت َفتَ َو َّ
ني» (�آل عمران� ،)159 ،أو قوله تعاىل:
الأ ْمرِ َف�إِذَا َعزَ ْم َ
ب المْ ُتَ َو ِّكلِ َ
ح ُّ
ها ا ْل َ
كا ِفرُو َن ،ال �أَ ْعبُ ُد َما ت َ ْعبُ ُدو َن» (الكافرون ،)2-1 ،ولغايات هذا البحث ف�إن هذه
«ق ُْل يَا �أَي ُّ َ
الإ�سرتاتيجية تعني �أن يكون مدير املدر�سة وا�ضحا �رصيحا حا�سما يف اتخاذ قراراته بعيدا عن

الرتدد والت�سويف يف معاجلة ال�رصاع.

ال�سيِّئَ ُة ا ْدف َْع
�سنَ ُة وَال
َّ
�ستَوِي الحْ َ َ
 -6مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان :كما يف قوله تعاىل« :وَال ت َ ْ
َ
بِالَّتِي ِه َ
ن َف ِ�إذَا ال َّ ِذي ب َ ْينَ َ
يم» (امل�ؤمنون )34 ،حيث يقوم
�س ُ
ي �أ ْح َ
ك وَب َ ْينَ ُه َع َداوَةٌ َك�أن َّ ُه وَليِ ٌّ َح ِم ٌ
َ
مدير املدر�سة مبقابلة الإ�ساءة بالإح�سان �إىل الطرف الآخر بق�صد �إدارة ال�رصاع والتخفيف من

حدته.

�إن �إتباع مدير املدر�سة للإ�سرتاتيجية املنا�سبة (ك�إ�سرتاتيجية البحث عن امل�شرتكات) مثال

يف �إدارة ال�رصاع التنظيمي ت�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف حتقيق العديد من النتائج الإيجابية،
كزيادة �إح�سا�س املعلمني بفعالية الإدارة عن طريق خلق ،ودعم الرغبة يف العمل ،وزيادة درجة
االنتماء التنظيمي ،ومن ثم حتقيق الر�ضا الوظيفي ،فمما ال �شك فيه �أن املديرين يف حالة

�سيادة اجلو التعاوين والعمل الت�شاركي يف العمل يجنحون �إىل مناق�شة اخلالفات بو�ضوح

و�رصاحة �أكرث من �أولئك الذين ت�سيطر عليهم الروح التناف�سية ،هذا ف�ضال عن �أن مدير

املدر�سة عند اعتماده على تلك الإ�سرتاتيجية يكون �أكرث قابلية لإجراء احلوار املفتوح وال�سماح

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بعر�ض العديد من وجهات النظر املتعار�ضة الأمر الذي يكون مفاده تعدد بدائل احلل مما ميكن
لأجل هذا فقد اهتم الباحثون بدرا�سة ظاهرة ال�رصاع التنظيمي� ،سواء من ناحية �أ�سبابه

ومظاهره و�آثاره على املنظمة� ،أم من ناحية اال�سرتاتيجيات والأ�ساليب املنا�سبة لإدارته
ومعاجلته ،مع غياب لتلك الدرا�سات التي تناولت �أ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي من املنظور
الإ�سالمي ،فقد �أجرى مكلنتاير ( )Mclntyre, 1997درا�سة هدفت �إىل تعرف ا�سرتاتيجيات
�إدارة ال�رصاع لدى مديري ومديرات املدار�س من وجهة نظرهم ووجهة نظر مر�ؤو�سيهم يف
والية جورجيا الأمريكية ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )55مديرة و( )54مديرة و()372

مر�ؤو�سا ،حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة اتفاق املديرين واملر�ؤو�سني على ترتيب ا�سرتاتيجيات

ال�رصاع التي ي�ستخدمها املديرون وهي( :التكامل ،والت�سوية ،والإلزام ،وال�سيطرة ،والتجنب).
و�أن املديرين ي�ستخدمون ا�سرتاتيجية التعاون واحلل الو�سط �أكرث من غريها ،فيما ت�ستخدم

املديرات املجاملة ب�صورة �أكرب.

وقام كورنيل وب�ستل وفانوي ( )Cornille, Pestle, Vanwey, 1999بدرا�سة هدفت �إىل

تعرف ا�سرتاتيجيات �إدارة ال�رصاع التي ي�ستخدمها معلمو املدار�س االبتدائية مع زمالئهم ومع
�أولياء �أمور الطلبة ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )382معلما ،حيث �أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري املنطقة (املدينة ،والريف) ،و�أن املعلمني يف املدينة

يف�ضلون ا�ستخدام ال�سيطرة مع �أولياء �أمور الطلبة مقارنة بزمالئهم يف الريف.

و�أجرى قطن ( )2001درا�سة هدفت معرفة ا�سرتاتيجيات �إدارة ال�رصاع التنظيمي لدى

مديري ومديرات املدار�س الثانوية يف �سلطنة عمان من وجهة نظرهم ،من خالل عينة ت�ألفت
من ( )102مديرا ،و( )82مديرة ،وكان من �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن ترتيب

ا�سرتاتيجيات وفق درجة ا�ستخدامها تنازليا جاء كما يلي( :التعاون واحلل الو�سط و�أ�سلوب
املجاملة وا�ستخدام ال�سلطة والرفع �إىل م�ستوى �أعلى والتجنب) ،و�أن هناك فروقا ذات داللة

�إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س على ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التجنب ول�صالح الذكور ،وعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.

وقام بروير ( )Brewer, 2002بدرا�سة هدفت اختبار العالقة بني اجلن�س واحلالة التنظيمية

من جهة ،وا�سرتاتيجيات �إدارة ال�رصاع التنظيمي من جهة �أخرى ،حيث تكونت عينة الدرا�سة
من ( )118فردا يف ثالث م�ؤ�س�سات يف جنوب �إفريقيا ،حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الإناث
�أكرث ا�ستخداما لإ�سرتاتيجية التجنب ،و�أن الذكور �أكرث ا�ستخداما لإ�سرتاتيجية ال�سيطرة ،و�أن
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من اختيار �أن�سبها.
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للإدارة الدنيا دورا ً هاما ً يف الطاعة وتفادي ال�رصاع ،بينما كان للإدارة العليا دور مهم يف احتواء
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ال�رصاع.

و�أجرى ال�ضمور ( )2004درا�سة هدفت تعرف �أ�ساليب تعامل امل�رشفني الرتبويني مع ال�رصاع

التنظيمي ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )314م�رشفا تربويا ،حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة

�أن امل�رشفني الرتبويني ي�ستخدمون جميع الأ�ساليب وبالرتتيب التنازيل( :التعاون ،والت�سوية،
والإحالة مل�ستوى �أعلى ،والتجنب ،وا�ستخدام ال�سلطة) .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق

ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريي اخلربة وامل�ؤهل العلمي يف درجة ممار�سة �أ�ساليب التعامل مع

ال�رصاع ،ووجود فروق تعزى ملتغري الإقليم.

و�أجرى بلومان ( )Plowman, 2005درا�سة يف الواليات املتحدة بعنوان“ :ال�رصاع والإدارة

الإ�سرتاتيجية والعالقات العامة”حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن العالقات العامة تعترب عامال
م�ساندا للإدارة الإ�سرتاتيجية ،كما �أظهرت �أهمية ا�سرتاتيجيات االحتواء والتجنب وامل�ساومة
والتعاون يف احلد من ال�رصاع التنظيمي ،و�أن هناك دورا فاعال للخربة والتخطيط اال�سرتاتيجي

يف امل�ستويات الإدارية العليا للتعامل مع م�شكالت الإدارة.

و�أجرى املع�رش ( )2005درا�سة هدفت التعرف على الأ�ساليب املتبعة يف �إدارة ال�رصاع يف

الدوائر احلكومية يف حمافظات جنوب الأردن ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )498موظفا،

حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أ�سلوب التعاون هو الأ�سلوب الأكرث ا�ستخداماً ،تاله الت�سوية،

ف�أ�سلوب التناف�س ،ف�أ�سلوب التجنب ،و�أخريا ً �أ�سلوب التنازل ،وعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغريات العمر وامل�ؤهل العلمي والوظيفة.

وجاءت درا�سة كل من مهدي والبلبي�سي ( )2005وهدفت �إىل معرفة ا�سرتاتيجيات �إدارة

ال�رصاع التي ي�ستخدمها مديرو املدار�س الثانوية العامة يف الأردن وعالقتها بالروح املعنوية
للعاملني وااللتزام الوظيفي ،حيث ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )560معلما ومعلمة ،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جميع اال�سرتاتيجيات ت�ستخدم من قبل مديري ومديريات املدار�س،
بحيث جاء ترتيبها تنازليا كما يلي (التكامل ،والت�سوية ،والتجنب ،والهيمنة ،والإر�ضاء).

وقامت العتيبي ( )2007بدرا�سة هدفت تعرف �أ�سباب ال�رصاع التنظيمي و�أنواعه

واال�سرتاتيجيات املتبعة يف �إدارته ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )320مديرة وم�رشفة �إدارية
يف مدينة الريا�ض ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أكرث ا�سرتاتيجيات �إدارة ال�رصاع كانت التعاون،
تليها التجنب ،ثم الإجبار والتناف�س ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للم�ؤهل العلمي

وعدم وجود فروق تعزى ملتغري اخلربة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
و�أجرى اخلالدي ( )2010درا�سة هدفت التعرف على درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية

املعنوية للمعلمني من وجهة نظر املعلمني ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من  300معلم يف
املدار�س الثانوية يف مكة املكرمة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أ�سلوب التعاون �أكرث الأ�ساليب

ممار�سة لدى مديري املدار�س الثانوية مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املعلمني وجاءت
بدرجة عالية ،و�أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة بني �أ�سلوب التعاون من �أ�ساليب �إدارة ال�رصاع

التنظيمي لدى مديري املدار�س الثانوية وبني م�ستوى الروح املعنوية للمعلمني ،بالإ�ضافة �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول �أ�سلوب

التعاون وفقا ً ملتغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح الذين م�ؤهلهم العلمي درا�سات عليا وبكالوريو�س.

بعد هذا العر�ض للدرا�سات ال�سابقة ال بد من الإ�شارة �إىل موقع هذه البحث من تلك

الدرا�سات من حيث الت�شابه واالختالف� ،إذ �أن نقاط الت�شابه تتمثل يف �أ�ساليب �إدارة ال�رصاع
التنظيمي ،ثم ا�ستخدامها اال�ستبانـة ك�أداة رئي�سة يف جمع البيانات واملعلومات املطلوبة� .أما

نقاط االختالف فتتمثل بتناول البحث تناولها لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور
الإ�سالمي .وكذلك باختالف البيئة املكانية ،حيث تناول هذا البحث حمافظة الكرك الأردنية
على وجه اخل�صو�ص .مع الإ�شارة �إىل الإفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف اختيار متغريات البحث،

بالإ�ضافة �إىل دعم الأفكار واال�ستنتاجات التي ا�شتمل عليها البحث� ،سواء يف مو�ضوعاته
النظرية� ،أم �إجراءاته العملية.

وبناء على ما �سبق ،وانطالقا من الإميان بحتمية ال�رصاع التنظيمي يف امل�ؤ�س�سات عامة

وامل�ؤ�س�سة الرتبوية خا�صة ،و�سعيا �إىل �إيجاد ثقافة تنظيمية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية تعي
حتمية ال�رصاع و�رضورة التعامل معه ب�إيجابية ،بل وتوظيف �آثاره ومعطياته لت�صب يف

م�صلحة امل�ؤ�س�سة ،وان�سجاما مع التطلعات والآمال ال�ساعية �إىل �إيجاد م�ؤ�س�سات تربوية

تعي�ش مناخات تنظيمية �صحية وحيوية ،و�سدا ً لبع�ض الفراغ والنق�ص يف الدرا�سات امليدانية
املتعلقة ب�أ�ساليب ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي يف القطاع الرتبوي؛ جاء هذه

البحث حماول الك�شف عن مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة الكرك لأ�ساليب

�إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي.

م�شكلة البحث

متثلت م�شكلة البحث يف التعرف على مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة
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احلكومية مبدينة مكة املكرمة لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وعالقتها مب�ستوى الروح
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وامل�ؤهل العلمي واخلربة الرتبوية .وبالتحديد ف�إن البحث هدفت �إىل الإجابة عن الأ�سئلة
التالية:

 -1ما مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة الكرك لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع

التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي؟

 -2هل هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ≤ 0.05

 ) αعلى مدى تطبيق

مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة الكرك لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور
الإ�سالمي تعزى ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة الرتبوية؟.

�أهمية البحث

تنبع �أهمية البحث من حماولته و�ضع �إطار فكري ونظري لإدارة ال�رصاع التنظيمي من

منظور �إ�سالمي� ،سعيا �إىل امل�ساهمة يف بناء نظرية �إدارية �إ�سالمية ،ت�ستمد فر�ضياتها

وقواعدها ومفاهيمها من الت�صور الإ�سالمي للإن�سان وحركته يف احلياة .كما �أنه – �أي
البحث– ي�سعى �إىل ملء بع�ض الفراغ والنق�ص يف الدرا�سات امليدانية والأبحاث امل�سحية

املتعلقة ب�أ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي.

هدف البحث

هدف البحث �إىل التعرف على مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة الكرك

لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي واملتمثلة بـ (مقابلة الإ�ساءة

بالإح�سان ،والإيثار ،والتحكيم والرجوع �إىل �أهل العلم واالخت�صا�ص ،والبحث عن نقاط االتفاق،

والتهوين من �ش�أن اخلالفات ،واحلزم وال�رصاحة وقول احلق) وت�أثر مدى التطبيق مبتغريات اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي واخلربة الرتبوية.

م�صطلحات البحث

ت�ضمن البحث امل�صطلحات التالية:

�أ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي :جمموعة من الطرق التي تقوم بها
الإدارة املدر�سية ملعاجلة املواقف التي تت�ضمن حالة عدم االتفاق �أو معار�ضة �شخ�ص لآخر يف

املدر�سة ،وتتمثل يف (مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان ،والإيثار ،والتحكيم والرجوع �إىل �أهل العلم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واالخت�صا�ص ،والبحث عن نقاط االتفاق ،والتهوين من �ش�أن اخلالفات ،وال�رصاحة وقول احلق).
للرتبية والتعليم وهي( :ق�صبة الكرك ،واملزار ،والق�رص ،والأغوار اجلنوبية).

حدود البحث

اقت�رص البحث على مديري ومديرات املدار�س الثانوية العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم

يف حمافظة الكرك التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،خالل العام الدرا�سي 2010 /2009م.

جمتمع البحث وعينته

تكونت عينة البحث من جميع مديري ومديرات املدار�س الثانوية العاملني يف مديريات

الرتبية والتعليم يف حمافظة الكرك للعام الدرا�سي 2010/2009م ،والبالغ عددهم ()81

مديرا ومديرة بعد ا�ستثناء عينة الثبات ،وا�ستثناء ا�ستبانة واحدة لعدم �صالحيتها للتحليل،
واجلدول رقم ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة البحث وفق متغرياتها.

اجلدول رقم ()1

توزيع �أفراد عينة البحث ح�سب متغريات اجلن�س امل�ؤهل العلمي واخلربة الرتبوية

املتغري

اجلن�س
امل�ؤهل العلمي
اخلربة الرتبوية

امل�ستوى
ذكر
�أنثى
بكالوريو�س فما دون
بكالوريو�س  +دبلوم عال
ماج�ستري فما فوق
� 10سنوات ف�أقل
�أكرث من � 10سنوات

التكرار
42
39
8
56
17
9
72

املجوع
81
81
81

�أداة البحث

لتحقيق �أهداف البحث مت ت�صميم ا�ستبانة تكونت من ( )37فقرة ،غطت �ستة جماالت

خا�صة ب�أ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي ،يف �ضوء مراجعة �أدبيات
ال�رصاع التنظيمي من كتب ،ودوريات ،ودرا�سات ،وبحوث ،وطنية وعربية وعاملية �سابقة ،لعل

�أبرزها (القريوتي1997 ،؛ املومني2003 ،؛ ال�ضمور ،)2004 ،بحيث مت الرتكيز على تعرف �أ�ساليب

�إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي.
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حمافظة الكرك :وهي �إحدى حمافظات اململكة الأردنية الها�شمية وت�ضم �أربع مديريات
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للتحقق من �صدق الأداة ،مت عر�ضها على ع�رشة ( )10من املحكمني املخت�صني يف جامعـة

م�ؤتة ،حيث ُ
طلب �إليهم تنقيح ومراجعة فقرات اال�ستبانة من حيث درجة و�ضوح الفقرات

وجودة �صياغتها اللغوية ،ودرجة انتمائها للمجال الذي تقي�سـه ،وتعديل �أو حذف �أي من
الفقرات التي يرون �أنها ال حتقـق الهدف من اال�ستبانة ،حيث جمعت البيانات من املحكمني

بعد ذلك ،ومتت �إعادة �صياغتهـا وفق ما اتفق عليه �أكرث املحكمني ،حتى �أ�صبحت الأداة يف

�صورتها النهائية.

ولغر�ض التحقـق من ثبات �أداة البحث ،فقد مت ا�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ ،وذلك من

خالل توزيع اال�ستبانة على جمموعة من مديري ومديرات املدار�س الثانوية يف حمافظة الكرك،

وعددهم ( )15مديرا ومديرة من خارج عينة البحث ،مع الإ�شارة �إىل متثيلها لكل فئات العينة،

بحيث كانت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2

معامالت االت�ساق الداخلي وفق جماالت البحث

الرقم

املجال

1

الإيثار
التحكيم والرجوع �إىل �أهل العلم
واالخت�صا�ص
البحث عن نقاط االتفاق

2
3

درجة
الثبات
0.78

الرقم

املجال

4

التهوين من �ش�أن اخلالفات

درجة
الثبات
0.86

0.83

5

احلزم وال�صراحة وقول احلق

0.83

0.80

6

مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان

0.80

وت�شري قيم الثبات �إىل �صالحية �أداة البحث ملا �أعدت لأجله.

�إجراءات البحث

بعد �أن مت ت�صميم اال�ستبانـة ،وح�ساب ال�صدق والثبات لها ،متت طباعتها وتوزيعها

ب�صيغتها النهائية على عينة البحث من املديرين واملديرات يف حمافظة الكرك .وقد ا�ستغرق
زمن توزيع اال�ستبانة وجمعها � 4أ�سابيع .وبلغ عدد اال�ستبانات امل�سرتجعة ( )81ا�ستبانة .وقد

مت تفريغ اال�ستبانات يف �أمنوذج خا�ص باحلا�سوب ،ومتت معاجلتها �إح�صائيا ،بوا�سطة احلزمة

الإح�صائية .SPSS

وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن كل فقرة من فقرات اال�ستبانة الـ ( )37واملتعلقة بدرجة التقبل ،قد

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ت�ضمنت خم�سة خيارات و فق مدرج ليكرت اخلما�سي .وللحكم على نتائج البحث فقد مت

احلد الأعلى – احلد الأدنى = 1.33 = 1 – 5
ن

3

وبناء على ذلك ف�إذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي للفقرات من ( )3.67 – 5فتكون

درجة التقبل مرتفعة� ،أما �إذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي ترتاوح بني ( )2.34 – 3.66ف�إن

درجة التقبل متو�سطة ،و�إذا كان املتو�سط احل�سابي �أقل من ( )2.33فتكون درجة التقبل

منخف�ضة.

متغريات البحث

املتغريات امل�ستقلة وم�ستوياتها:
* اجلن�س :وهو فئتان  -ذكر

� -أنثى

* امل�ؤهل العلمي :وهو ثالث م�ستويات:

 بكالوريو�س فما دون  -بكالوريو�س  +دبلوم عال  -ماج�ستري فما فوق* اخلربة الرتبوية :وهي م�ستويان � 10 -سنوات ف�أقل

� -أكرث من � 10سنوات

املتغري التابع :مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة الكرك لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع

التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي.

نتائج البحث ومناق�شتها

�سيتم عر�ض النتائج مبوبة ح�سب �أ�سئلتها وم�شفوعة باملناق�شة املنا�سبة على النحو

التايل:

�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع

التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،لأداء �أفراد

عينة البحث على املجاالت جمتمعة ،ثم على كل جمال على حده ،واجلداول رقم (،6 ،5 ،4 ،3
 )9 ،8 ،7تبني ذلك:
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اعتماد املقيا�س �أدناه:
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اجلدول رقم ()3
الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لأداء عينة البحث على
املجاالت جمتمعة مرتبة تنازليا
الو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
املجال
0.49
4.18
البحث عن نقاط االتفاق
0.50
4.09
احلزم وال�صراحة وقول احلق
0.51
4.06
مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان
0.49
3.99
الإيثار
0.63
3.93
التهوين من �ش�أن اخلالفات والإعرا�ض عن �صغائر الأمور
0.45
3.84
التحكيم والرجوع �إىل �أهل العلم واالخت�صا�ص
0.91
4.00
الكلـ ــي

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتبني من اجلدول رقم (� )3أن املتو�سط العام ملدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة

الكرك لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي من وجهة نظرهم كان

مرتفعا ،حيث بلغ ( )4.00وبانحراف معياري ( ،)0.91ولعل هذا يف�رس بجدوى وفعالية �أ�ساليب
�إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي من وجهة نظر مديري ومديرات املدار�س

الثانوية ،بل وبالرغبة الأكيدة لديهم يف تطبيق هذه الأ�ساليب واال�ستفادة من معطياتها
ونتائجها يف التعاطي مع ال�رصاعات املدر�سية املختلفة ،ل�شعورهم �أنها م�أخوذة من الدين
الإ�سالمي الذي ي�شكل وعي وثقافة ه�ؤالء املديرين واملديرات .هذا عدا عن الرغبة النف�سية

لديهم يف الرجوع �إىل ما يقدمه الإ�سالم من حلول للم�شكالت احلياتية املختلفة ،بحيث

يرى فيه املديرون واملديرات الدواء ال�شايف ،واحلل الناجع لكثري من امل�شكالت التي تواجههم.

وتبدو هذه النتيجة منطقية يف �ضوء الثقافة املنت�رشة بني �أفراد املجتمع والنابعة من الدين
الإ�سالمي ،عالوة على اعتقاد �أفراد املجتمع باحتواء تعاليم الدين الإ�سالمي حلوال ً لكافة ما

ميكن �أن يعرت�ض الفرد �أو امل�ؤ�س�سات من م�شكالت.

وقد احتل جمال البحث عن نقاط االتفاق املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.18وبانحراف

معياري ( ،)0.49وميكن تف�سري هذا �أن املديرين  -يف حالة االتفاق على جمموعة من النقاط

امل�شرتكة ،و�إدارة ال�رصاع التنظيمي يف جو من التعاون والعمل الت�شاركي -يجنحون �إىل
مناق�شة اخلالفات بو�ضوح و�رصاحة �أكرث من �أولئك الذين ت�سيطر عليهم روح التناف�س
والهيمنة .هذا ف�ضال عن �أن مدير املدر�سة عند اعتماده على تلك الإ�سرتاتيجية يكون �أكرث

قابلية لإجراء احلوار املفتوح وال�سماح بعر�ض العديد من وجهات النظر املتعار�ضة الأمر الذي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يكون مفاده تعدد بدائل احلل مما يمُ ِّ
كن من اختيار �أن�سبها .وقد اتفقت هذه النتيجة مع

�إ�سرتاتيجية التعاون هي الإ�سرتاتيجية الأكرث ا�ستخداما .يف حني جاء جمال التحكيم والرجوع
�إىل �أهل العلم واالخت�صا�ص يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.84ولعل هذا يف�رس برغبة
مديري ومديرات املدار�س �أن يبقى ال�رصاع داخل �أ�سوار املدر�سة وال ميتد �إىل خارجها ،مما قد ي�شوه

�سمعتها وي�سيء �إىل كفاءة �إدارتها.

وفيما يلي عر�ض تف�صيلي لتقديرات مديري ومديرات املدار�س الثانوية مدى تطبيقهم

لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي وعلى جميع فقرات البحث وفق

جماالتها:

�أوال :جمال البحث عن نقاط االتفاق

رقم
الفقرة
27
33
9
3
21
15

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال
البحث عن نقاط االتفاق مرتبة تنازليا
املتو�سط االنحراف
ن�ص الفقرة
احل�سابي املعياري
�أحر�ص
0.78
حتقيقها على الت�أكيد على الأهداف امل�شرتكة التي ن�سعى �إىل 4.37
�أناق�ش
0.69
اجلميع �أي م�شكلة تخ�ص املدر�سة مع العاملني لإيجاد حل ير�ضي 4.26
0.72
4.26
�أتبادل املعلومات الدقيقة مع العاملني حلل امل�شكالت معا
0.82
4.11
�أحر�ص على التو�صل �إىل حل و�سط مع العاملني
0.80
4.05
�أبذل جهدي يف جتنب نقاط اخلالف بيني وبني العاملني معي
�أحاول جعل
0.99
م�شرتك�أفكاري متوائمة مع �أفكار العاملني معي للو�صول �إىل 4.05
قرار
0.49
4.18
الكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم (� )4أن املتو�سط العام لفقرات جمال البحث عن نقاط االتفاق كان

مرتفعا حيث بلغ ( )4.18وبانحراف معياري ( .)0.49كما يتبني �أن �أعلى تقدير كان للفقرة (�أحر�ص
على الت�أكيد على الأهداف امل�شرتكة التي ن�سعى �إىل حتقيقها) مبتو�سط ح�سابي ()4.37

وبانحراف معياري ( )0.78ولعل ذلك يتواءم مع �أفكار جمتمع البحث ،والذي يت�ألف من مديري

ومديرات املدار�س احلكومية ،حيث تنتفي امل�صالح اخلا�صة ،لتظهر امل�صلحة العامة ،فالأهداف
مقررة �سلفا ً وال يلزم مديري ومديرات املدار�س �سوى الت�أكيد عليها والتذكري بها .وقد اتفقت هذه
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نتائج درا�سة كل من املع�رش ( )2005واخلالدي ( )2010والعتيبي ( )2007التي �أ�شارت �إىل �أن
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مع نتائج درا�سة قطن ( )2001ودرا�سة ال�ضمور ( )2004التي �أكدت على �أن من �أهم �أ�ساليب يف
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الإدارة ال�رصاع التنظيمي هي �إ�سرتاتيجية التعاون والت�أكيد على الأهداف امل�شرتكة.

�أما �أقل تقدير فكان للفقرتني (�أبذل جهدي يف جتنب نقاط اخلالف بيني وبني العاملني

معي) و(�أحاول جعل �أفكاري متوائمة مع �أفكار العاملني معي للو�صول �إىل قرار م�شرتك)

مبتو�سط ح�سابي ( )4.05و( )4.05وبانحراف معياري ( )0.80و( )0.99على التوايل ،ولعل هذا
ين�سجم وطبيعة �شخ�صية املناطق اجلبلية عموما – كما هي حمافظة الكرك – والتي

تت�صف بالكربياء وال�صالبة وعدم التنازل والرغبة الدائمة يف ت�أكيد الذات.

ثانياً :جمال احلزم وال�رصاحة وقول احلق

رقم
الفقرة
35
5
29
23
11
17

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال
احلزم وال�رصاحة وقول احلق مرتبة تنازليا
املتو�سط االنحراف
ن�ص الفقرة
احل�سابي املعياري
�أ�شعر �أن
0.83
املدر�سةال�صراحة وقول احلق عامل �أ�سا�سي يف حل ال�صراعات 4.30
يف
0.88
4.17
�أحر�ص على الدفاع عن وجهة نظري بقوة �إذا اعتقدت �صحة ر�أيي
فيها
�أحر�ص على ا�ستخدام �سلطتي التخاذ القرارات التي �أرى
0.92
4.15
م�صلحة املدر�سة
0.91
4.05
�أ�ضطر �إىل ا�ستخدام �صالحياتي لإنهاء النزاعات يف املدر�سة
0.97
3.98
�أحب �أن �أنهي كثريا من ال�صراعات يف املدر�سة بقرار �صارم
0.78
3.91
�أ�شعر ب�ضرورة بيان وجهة نظري حتى و�إن مل ير�ض عنها الآخرون
0.50
4.09
الكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتبني من اجلدول رقم (� )5أن املتو�سط العام لفقرات جمال احلزم وال�رصاحة وقول احلق كان

مرتفعا حيث بلغ ( )4.09وبانحراف معياري ( .)0.50كما يتبني �أن �أعلى تقدير كان للفقرة
(�أ�شعر �أن ال�رصاحة وقول احلق عامل �أ�سا�سي يف حل ال�رصاعات يف املدر�سة) مبتو�سط ح�سابي

( )4.30وبانحراف معياري ( ،)0.83ولعل هذا يتنا�سب و�أ�شكال ال�رصاع يف املدر�سة ،التي تت�صف
بالو�ضوح وال�شفافية ،وال ينا�سبه يف كثري من الأحيان �سوى ال�رصاحة وقول احلق مبا�رشة،

فال�رصاع الذي يحدث بني املعلمني والإدارة ،وبني املعلمني �أنف�سهم عند و�ضع اجلدول الدرا�سي
مثال ،ف�إن �إدارته ومعاجلته قوامها ال�رصاحة واالبتعاد عن املجاملة.

�أما �أقل تقدير فكان للفقرة (�أ�شعر ب�رضورة بيان وجهة نظري حتى و�إن مل ير�ض عنها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الآخرون) مبتو�سط ح�سابي ( )3.91وبانحراف معياري ( ،)0.78وميكن �إرجاع هذا �إىل �أن وجهة

العمل يف املدر�سة �أ�سا�سه التوافق والر�ضا بني �أطراف العمل املدر�سي جميعها.

ثالثاً :جمال مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان

رقم
الفقرة
12

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال
مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان مرتبة تنازليا
املتو�سط االنحراف
ن�ص الفقرة
احل�سابي املعياري
�
0.82
أمتالك نف�سي عندما يحاول العاملون التعبري عن م�شاعر الغ�ضب 4.21
لديهم

الدرجة
مرتفعة

6

�أبادر ب�إلقاء التحية على من �أ�ساء �إيل

4.14

0.85

مرتفعة

30

�أحر�ص على تقدمي املعروف للآخرين حتى عندما تكون العالقات
متوترة بيننا
�أ�سعى �إىل �إر�ضاء الآخرين – لتحقيق م�صالح العمل – حتى و�إن
كانوا يحملون م�شاعر الكراهية جتاهي
�أحر�ص على مالطفة العاملني معي حتى و�إن كانوا ال يقابلونني
باملودة
�أ�شعر �أنه يجب حل ال�صراعات يف املدر�سة بناء على مبد�أ مقابلة
ال�سيئة باحل�سنة

4.12

0.86

مرتفعة

4.10

0.78

مرتفعة

4.02

0.82

مرتفعة

3.80

1.08

مرتفعة

4.06

0.51

مرتفعة

18
24
12

الكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن املتو�سط العام لفقرات جمال مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان

كان مرتفعا حيث بلغ ( )4.06وبانحراف معياري ( ،)0.51كما يتبني �أن �أعلى تقدير كان للفقرة
(�أمتالك نف�سي عندما يحاول العاملون التعبري عن م�شاعر الغ�ضب لديهم) مبتو�سط ح�سابي
( )4.21وبانحراف معياري ( ،)0.82فبالرغم من ال�ضغوط الكثرية التي يتعر�ض لها مديرو

املدار�س� ،إال �أنهم يدركون �أن مواجهة تلك ال�ضغوط وال�رصاعات ال ينا�سبها الغ�ضب وال

ي�ساعد يف معاجلتها ،بل قد يزيدها ويعقد املواقف .هذا عدا عن الناحية الدينية التي حت�ض
على كظم الغيظ والعفو عن النا�س ،وما له من الأجر العظيم يف الآخرة.

يف حني ح�صلت الفقرة (�أ�شعر �أنه يجب حل ال�رصاعات يف املدر�سة بناء على مبد�أ مقابلة

ال�سيئة باحل�سنة) على �أقل تقدير مبتو�سط ح�سابي ( )3.80وبانحراف معياري ( ،)1.08ولعل

هذه حتتاج �إىل �إرادة كبرية قد ال ي�ستطيعها مديرو املدار�س ،ف�إن تقابل الإ�ساءة بالإح�سان

والقبيح باجلميل ،لعل هذا من عظائم الأمور ،ورقي الأخالق ولذا قال الله تعاىل “وملن �صرب
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النظر �أحيانا ال حتل م�شكلة ،وال تعالج �رصاعا ،فال ي�شعر املديرون ب�رضورة ذلك ،خا�صة و�أن
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال الإيثار مرتبة تنازليا
املتو�سط
رقم
االنحراف الدرجة
ن�ص الفقرة
احل�سابي املعياري
الفقرة
�أحر�ص على
مرتفعة
0.73
معيتر�سيخ ثقافة العطاء (تقدمي الآخرين على النف�س) بني 4.20
7
العاملني
1

�أتنازل عن بع�ض حقوقي يف �سبيل حتقيق م�صالح العاملني معي

4.17

0.79

مرتفعة

19

�أبذل و�أ�سعى يف �سبيل حتقيق رغبات العاملني املهنية حتى و�إن كان
ذلك على ح�ساب راحتي.

4.15

0.65

مرتفعة

31

�أتخلى عن بع�ض رغباتي لأحافظ على عالقاتي مع الآخرين

3.98

0.84

مرتفعة

25

�أحب �أن �أقدم الآخرين على نف�سي يف حت�صيل كثري من املنافع
الوظيفية
�أبالغ يف احرتام وجهة نظر الآخرين عندما تكون العالقات متوترة
يف املدر�سة

3.75

1.01

مرتفعة

3.73

1.06

مرتفعة

3.99

0.49

مرتفعة

13

الكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

يظهر من اجلدول (� )7أن املتو�سط العام لفقرات جمال الإيثار كان مرتفعا حيث بلغ ()3.99

وبانحراف معياري ( .)0.49كما يتبني �أن �أعلى تقدير كان للفقرة (�أحر�ص على تر�سيخ ثقافة

العطاء (تقدمي الآخرين على النف�س) بني العاملني معي مبتو�سط ح�سابي ( )4.20وبانحراف
معياري ( ،)0.73ولعل هذا يف�رس بالطبيعة املعطاءة ملديري املدار�س وحمبتهم يف ك�سب مودة

زمالئهم املعلمني لت�سيري مهام العمل ،م�ضافا ً �إىل ذلك العادات االجتماعية اخلا�صة ب�أهايل
حمافظة الكرك عموما والتي تقوم على تقدمي الآخرين على النف�س كرما ً وتف�ضالً .و�أقل

تقدير للفقرة (�أبالغ يف احرتام وجهة نظر الآخرين عندما تكون العالقات متوترة يف املدر�سة)
مبتو�سط ح�سابي ( )3.73وبانحراف معياري ( )1.06ولعل هذا يف�رس بالقول �أن االحرتام املبالغ

فيه قد يعرب عن �ضعف يف �شخ�صية املدير� ،أوعدم قدرته على بيان وجهة نظره ب�رصاحة

خ�شية من املعلمني ،ولذا يتجنب املديرون ذلك حر�صا على ت�أكيد ذواتهم ،و�إظهارا ً لكفاءتهم
الإدارية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
خام�ساً :جمال التهوين من �ش�أن اخلالفات والإعرا�ض عن �صغائر الأمور

4
10
34
22
28
37
16

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتبني من اجلدول رقم (� )8أن املتو�سط العام لفقرات جمال التهوين من �ش�أن اخلالفات كان

مرتفعا حيث بلغ ( )3.93وبانحراف معياري ( .)0.63كما يتبني �أن �أعلى تقدير كان للفقرة (�أ�شعر
ب�رضورة �رصف نظر العاملني عن اخلالفات داخل املدر�سة للمحافظة على الإجناز) مبتو�سط

ح�سابي ( )4.25وبانحراف معياري ( ،)0.98خا�صة و�أن املدار�س الثانوية عموما ت�شهد كما من

اخلالفات وامل�شكالت اليومية ال�صغرية والكبرية على حد �سواء ،كتلك التي تتعلق باالن�ضباط
املدر�سي ،ولذا تظهر رغبة املديرين بالتجاوز عنها �أحيانا بق�صد حتقيق �إجنازات �أكادميية ،وذلك

ملا يتعر�ضون له من �ضغوطات �سواء من الر�ؤ�ساء �أم من �أولياء �أمور الطلبة بتحقيق نتائج
�أكادميية مميزة.

�أما �أقل تقدير للفقرة (�أرى �أن معظم اخلالفات يف املدر�سة ال ت�ستحق النظر فيها) مبتو�سط

ح�سابي ( )3.22وبانحراف معياري ( .)1.21وهذا يو�ضح �أنه على الرغم من كرثة اخلالفات
وامل�شكالت التي تعانيها املدار�س الثانوية وب�ساطتها �أحيانا� ،إال �أنها لي�ست على درجة واحدة،

خا�صة و�أن بع�ضها ي�أخذ �أبعادا اجتماعية كبرية ،ولذا ي�صعب جتاوزها �أو جتنبها �أو التغا�ضي

عنها .خا�صة و�أن املعلمني – كما تظهر درا�سة ال�سمرين والق�ضاة ( -)2010ال يقومون

ب�أ�ساليب �ضبط اجتماعية منا�سبة مع الطلبة من وجهة نظر مدرائهم ،وهذا يظهر رابطة
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رقم
الفقرة

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال التهوين
من �ش�أن اخلالفات والإعرا�ض عن �صغائر الأمور مرتبة تنازليا
املتو�سط االنحراف
ن�ص الفقرة
احل�سابي املعياري
�أ�شعر ب�ضرورة �صرف
0.98
إجنازنظر العاملني عن اخلالفات داخل املدر�سة 4.25
للمحافظة على ال
�
0.79
أحر�ص على التخفيف من حدة ال�صراعات يف املدر�سة بالتهوين من 4.22
�ش�أنها
0.96
4.10
�أترفع عن اخلالفات ال�صغرية لل�شعور بعدم جدوى مناق�شتها
للخالفات
�أحاول جاهدا �إقناع العاملني معي بعدم االكرتاث
0.99
4.04
ال�صغرية يف املدر�سة
واالهتمام
عندها
الوقوف
هو
االختالفات
�أ�شعر �أن ما يزيد
1.01
3.86
مبعاجلتها
م�سائل
أنها
�
على
ال�صراعات
إىل
�
ينظرون
الذين
العاملني
�أقدر
1.15
3.83
هام�شية
1.21
3.22
�أرى �أن معظم اخلالفات يف املدر�سة ال ت�ستحق النظر فيها
0.63
3.93
الكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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�ضعيفة بني املعلمني والطلبة ،فاملعلمون – كما يرى مدرا�ؤهم -ي�ستخدمون �أ�ساليب �ضبط
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ق�رسية كال�سخرية والتهديد ورمبا ال�رضب ،مما يولد نفورا ً من قبل الطلبة ،وبالتايل تتزعزع
ثقة الطالب مبعلمه ،مما ي�ضطر املدراء �إىل عدم جتاهل اخلالفات املدر�سية .وقد اختلفت هذه

النتيجة مع نتائج درا�سة بروير ( )Brewer, 2002التي �أظهرت �أن �إ�سرتاتيجية التجنب الأكرث

ا�ستخداماً.

�ساد�ساً :جمال التحكيم والرجوع �إىل �أهل العلم واالخت�صا�ص
اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال التحكيم
والرجوع �إىل �أهل العلم واالخت�صا�ص مرتبة تنازليا
املتو�سط
رقم
االنحراف الدرجة
ن�ص الفقرة
احل�سابي املعياري
الفقرة
�أحر�ص
مرتفعة
0.71
املدر�سة على �س�ؤال �أهل اخلربة واملعرفة عند ن�شوب النزاعات يف 4.20
8
� 14أحب �
مرتفعة
0.91
اخلرباءأن �أدعم احللول املقرتحة يف معاجلة ال�صراعات ب�أفكار 4.05
� 32أعتقد �أنه مهما كانت خربة
مرتفعة
0.81
امل�شكلة املحكم ف�إن دوره يبقى حمدودا ،لأنه 3.99
لي�س طرفا حقيقيا يف
26
20
2

�أ�سعى جاهدا حلل اخلالفات اعتمادا على قدراتي الذاتية
�أ�شعر �أن �آخر احللول ملعاجلة النزاعات بني طرفني هي بتحكيم
طرف �آخر.
�أ�شعر �أن �أف�ضل طريقة حلل ال�صراعات يف امل�ؤ�س�سة هي بتدخل
طرف حمايد
الكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

3.95

0.89

مرتفعة

3.53

1.06

مرتفعة

3.33

1.29

مرتفعة

3.84

0.45

مرتفعة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن املتو�سط العام لفقرات جمال التحكيم والرجوع �إىل �أهل

العلم واالخت�صا�ص كان مرتفعا حيث بلغ ( )3.84وبانحراف معياري ( .)0.45كما يتبني �أن �أعلى
تقدير كان للفقرة (�أحب �أن �أدعم احللول املقرتحة يف معاجلة ال�رصاعات ب�أفكار اخلرباء) مبتو�سط

ح�سابي ( )4.20وبانحراف معياري ( ،)0.71ولعل هذا من امل�سائل املقررة يف العرف الإن�ساين

والإداري فالإن�سان دائم الرغبة لت�أكيد قرارته واقرتاحاته ووجهات نظره ب�آراء �أهل االخت�صا�ص
واخلربة؛ كون ذلك يعد م�صدر قوة لهم ،فموافقة اخلرباء واملخت�صني للمدراء يف طرق معاجلتهم
لل�رصاعات يعطيهم الت�أكيد املادي واملعنوي لأ�ساليب الإدارة املتبع ،ونالحظ من الفقرة �أن

املديرين يكتفون بدعم قراراتهم و�إدارتهم لل�رصاع ب�آراء اخلرباء دون �أن ي�سمحوا بالتدخل املبا�رش
يف �ش�ؤون مدر�ستهم ،وهذا ت�ؤيده الفقرة (�أ�شعر �أن �أف�ضل طريقة حلل ال�رصاعات يف امل�ؤ�س�سة

هي بتدخل طرف حمايد) والتي ح�صلت على �أقل تقدير مبتو�سط ح�سابي ( )3.33وبانحراف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
معياري ( ،)1.29فاملديرون يرغبون باالحتفاظ با�ستقالليتهم وتدبر ق�ضايا مدار�سهم دون تدخل
املدير نف�سه ربان يدير دفة املدر�سة لوحده؛ باعتبار �أن كرثة التدخالت قد ت�ؤدي �إىل الف�شل،
وبالتايل يقت�رص دور اخلرباء واملخت�صني على امل�شورة دون التدخل املبا�رش ب�أ�سلوب �إدارته.

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05على

مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة الكرك لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي

وفق املنظور الإ�سالمي تعزى ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة الرتبوية؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية وفق متغريات

البحث ،واجلدول رقم ( )10يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ح�سب متغريات
اجلن�س وامل�ؤهل العلمي اخلربة الرتبوية
املتو�سطات االنحراف املعياري
العدد
فئات املتغري
املتغري
0.44
4.02
42
ذكر
اجلن�س
0.42
4.01
39
�أنثى
0.51
3.89
8
بكالوريو�س فما دون
0.36
4.05
56
بكالوريو�س  +دبلوم عايل
امل�ؤهل العلمي
0.58
3.94
17
ماج�ستري فما فوق
0.53
4.04
9
� 10سنوات ف�أقل
اخلربة الرتبوية
0.42
4.01
72
�أكرث من � 10سنوات
يظهر من اجلدول رقم ( )10وجود اختالف ظاهري يف قيم املتو�سطات احل�سابية لفئات

متغري اجلن�س وم�ستويات امل�ؤهل العلمي وفئات اخلربة الرتبوية .وملعرفة داللة هذه الفروق على

�أبعاد اال�ستبانة ح�سب متغريات البحث؛ قام الباحثان ب�إجراء اختبار حتليل التباين الأحادي
املتعدد واجلداول رقم ( )11و( )12و( )13تبني ذلك.

 -1متغري اجلن�س
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الآخرين ،حتى لو كان هذا التدخل � ٍ
آت من قبل اخلرباء �أو املخت�صني ،ورمبا يعود ذلك �إىل اعتبار
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اجلدول رقم ()11
نتائج حتليل التباين الأحادي املتعدد لداللة الفروق بني متو�سطات
ا�ستجابات �أفراد عينة البحث ح�سب متغري اجلن�س
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املجال
الإيثار
التحكيم والرجوع �إىل
�أهل العلم واالخت�صا�ص
البحث عن نقاط
االتفاق
التهوين من �ش�أن
اخلالفات والأعرا�ض
عن �صغائر الأمور
احلزم وال�صراحة وقول
احلق
مقابلة الإ�ساءة
بالإح�سان

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
0.03
19.69
19.72
0.02
16.86
16.88
0.00
19.37
19.37
0.04
31.72
31.76
0.02
20.26
20.28
0.15
20.66
20.82

درجات
احلرية
1
79
80
1
79
80
1
79
80
1
79
80
1
79
80
1
79
80

متو�سط جمموع
املربعات
0.03
0.25
.
0.02
0.21

قيمة
()F
0.14

م�ستوى
الداللة
0.71

0.10

0.75

0.00
0.25

0.00

0.95

0.04
0.40

0.10

0.76

0.02
0.26

0.07

0.79

0.15
0.26

0.59

0.44

يو�ضح اجلدول رقم ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (≤ α

 )0.05يف مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور
الإ�سالمي وعلى �أبعاد البحث جميعها ،ولعل هذا عائد �إىل ظروف التن�شئة االجتماعية
التي يعي�شها مديرو ومديرات املدار�س على حد �سواء ،والتي ترى يف الدين الإ�سالمي واحللول

التي يطرحها عالجا منا�سبا لكثري من امل�شكالت و�أنواع ال�رصاع التي تعي�شها امل�ؤ�س�سات
واملجتمعات� ،سواء �أكان ذلك باندفاع عاطفي� ،أم بناء على فهم علمي وفقه ،والتي حالت دون

�أن جند فروقات بناء على متغري اجلن�س؛ ولذا ظهر تقبل املديرين واملديرات لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع
التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي وبدرجة مرتفعة.

وقد اختلفت هذه النتائج مع نتائج درا�سة قطن ( )2001التي �أظهرت فروقا ذات داللة

�إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س يف ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التجنب ول�صالح الذكور ،ودرا�سة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مكلنتاير ( )Mclntyre, 1997التي �أو�ضحت �أن املديرين ي�ستخدمون �إ�سرتاتيجية التعاون

ودرا�سة برويـر ( )Brewer, 2002حيث �أظهرت �أن الإناث �أكرث ا�ستخداما لإ�سرتاتيجية التجنب،

و�أن الذكور �أكرث ا�ستخداما لإ�سرتاتيجية ال�سيطرة.

 -2متغري امل�ؤهل العلمي
اجلدول رقم ()12
نتائج حتليل التباين الأحادي املتعدد لداللة الفروق بني متو�سطات
ا�ستجابات �أفراد عينة البحث ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي
املجال
الإيثار
التحكيم والرجوع �إىل �أهل
العلم واالخت�صا�ص
البحث عن نقاط االتفاق
التهوين من �ش�أن
اخلالفات والإعرا�ض عن
�صغائر الأمور
احلزم وال�صراحة وقول
احلق
مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
0.62
19.10
19.72
0.37
16.51
16.88
0.98
18.38
19.37
0.34
31.42
31.76
0.82
19.45
20.28
0.41
20.41
20.82

درجات
احلرية
2
78
80
2
78
80
2
78
80
2
78
80
2
78
80
2
78
80

متو�سط جمموع
املربعات
0.31
0.24

قيمة ()F
1.26

م�ستوى
الداللة
0.29

0.18
0.21

0.87

0.42

0.50
0.24

2.08

0.13

0.17
0.40

0.42

0.66

0.41
0.25

1.65

0.20

0.20
0.26

0.78

0.46

يو�ضح اجلدول رقم ( )12عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (≤ α

 )0.05يف مدى تطبيق مديري املدار�س الثانوية لأ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور
الإ�سالمي وعلى جماالت البحث جميعها ،ولعل هذا يعزى �إىل تقارب امل�ؤهالت العلمية التي
يحملها مديرو ومديرات املدار�س الثانوية ،فغالبيتهم من حملة البكالوريو�س والدبلوم العايل؛
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واحلل الو�سط واملجاملـة �أكرث من غريها ،فيما ت�ستخدم املديــرات املجاملة ب�صــورة �أكبــر،
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�إذ من متطلبات تعيني املدير – وفق �أنظمة وتعليمات وزارة الرتبية والتعليم الأردنية  -ح�صوله
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على درجة الدبلوم الرتبوي كحد �أدنى ،كما ي�ضاف �إىل ذلك �أن �إدارة ال�رصاع يف جمملها تعتمد

على مهارات �شخ�صية ،وقدرات قيادية ذاتية ،بحيث يختفي �أثر امل�ؤهل العلمي ،وت�صبح القوة
والت�أثري لأمناط ال�شخ�صية التي ميتلكها مديرو املدار�س.

وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة قطن ( )2001وال�ضمور ( )2004واملع�رش ()2005

والعتيبي ( )2007يف عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي .واختلفت
مع نتائج درا�سة و�أجرى اخلالدي ( )2010التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني

متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول �أ�سلوب التعاون وفقا ً ملتغري امل�ؤهل العلمي
ل�صالح الذين م�ؤهلهم العلمي درا�سات عليا وبكالوريو�س.

 -5متغري اخلربة الرتبوية
اجلدول رقم ()13
نتائج حتليل التباين الأحادي املتعدد لداللة الفروق بني متو�سطات
ا�ستجابات �أفراد عينة البحث ح�سب متغري اخلربة الرتبوية
املجال
الإيثار
التحكيم والرجوع �إىل
�أهل العلم واالخت�صا�ص
البحث عن نقاط
االتفاق
التهوين من �ش�أن
اخلالفات والإعرا�ض
عن �صغائر الأمور
احلزم وال�صراحة وقول
احلق
مقابلة الإ�ساءة
بالإح�سان

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
0.09
19.62
19.72
0.32
16.57
16.88
0.08
19.28
19.37
0.01
31.75
31.76
0.28
19.20
20.29
0.07
20.75
20.82

درجات
احلرية
1
79
80
1
79
80
1
79
80
1
79
80
1
79
80
1
79
80

متو�سط جمموع
املربعات
0.09
0.25

قيمة
()F
0.38

م�ستوى
الداللة
0.54

0.32
0.21

1.51

0.22

0.08
0.24

0.34

0.56

0.01
0.40

0.35

0.85

0.28
0.25

1.11

0.29

0.07
0.26

0.26

0.61

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يو�ضح اجلدول رقم ( )13عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()α ≤ 0.05

جميعها ،ولعل هذا يعزى �إىل تقارب خربات مديري ومديرات املدار�س ،ومرورهم بالتجارب ذاتها

يف كثري من الأحيان ،بل وانتظامهم يف الدورات الور�ش التدريبية نف�سها ،دون �أن يكون ثمة
تفا�ضل بينهم يف ذلك.

وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة ال�ضمور ( )2004العتيبي ( )2007التي �أ�شارت �إىل

عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اخلربة.

التو�صيات

ويف �ضوء النتائج التي تو�صل �إليها البحث ،ف�إن الباحثني يو�صيان مبا يلي:

 -1اعتماد �أ�ساليب �إدارة ال�رصاع التنظيمي وفق املنظور الإ�سالمي من قبل وزارة الرتبية

والتعليم ،وتنظيم لقاءات وور�ش تدريبية ملديري ومديرات املدار�س الثانوية لتعريفهم بهذه
الأ�ساليب وكيفية تطبيقها يف �إدارة ال�رصاعات.

 -2دعم البحوث النظرية والأ�سا�سية التي من املمكن �أن ت�سهم م�ستقبال يف بناء نظرية

�إدارية تربوية �إ�سالمية.

� -3إجراء املزيد من الدرا�سات املماثلة ،والتي تتناول جماالت الإدارة الرتبوية من املنظور

الإ�سالمي ،كاالت�صال وامل�ساءلة وعملية �صنع القرار وغريها.
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