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 امللخص
 تعزييزثقافية التمنيي) امي   االتعيا، ا التنيافاا التجني   ، الصراع التنظي إدارةهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اثر اسرتاتيجيات 

  ااألرييالة ااحلساسيية للمكيني ت ااملر،نية ااإلداري  عليى عنارير اإلاييداع  اإلداري اال   ية التمنيي) ثقافية تعزييز االفيي التمنييي) ثقافية
تميدت اسسيتنانة اليا  يا  ات فيرهيا النالقيا  لقييا  الدراسة مت اسيتددا  املين ا الفريف  التحليلي   ،اع   أغراضالقدرة على التحليل  ،لتحقيق 

 . متغريات الدراسة
متمييد  ييا  النالقييا  عيييذ عينيية عكييفا ية ميي  لييي   (Orange) العييامل) ش كييرالة استصيياست اسردنيييةأتلييجم متمييد الدراسيية ميي  

  اسيتنانة 87، د الغ عدد اإلستناانت املسيرتدة ا    استنانه100امت تفزيد لي   متمقلة ابملدراءا ،رؤساء األ سا ا ،رؤساء الكع  الدراسة
أ  عيدد مي  النتيا ا من يا  إىلاالتماهليا ،تفريلت الدراسية   اسيتناانت لعيد  4،مت اسيتنعاد ا   ااملفزعيةممفع اإلستناانت  م  (87%)انسنة 

 ثقافية تعزييزالققافية التمنيي)  أ الميا   أثير عليى عنارير اإلايداع اإلداريا التجني   التنيافا اإدارة الصيراع التنظيمي  ا التعيا، سسيرتاتيجيات 

 اإلداري  أثر على عنارر اإلاداع اإلداري. التمني) ثقافة تعزيز ,الفي التمني)
 : الكلمات الدالة
  .Orangeرالة استصاست األردنية اا كعنارر اإلاداع اإلداري اثقافة التمني)ا إدارة الصراع التنظيم اسرتاتيجيات الصراع التنظيم ا 

 
 
Abstract 

This study aimed to identify the impact  of organizational conflict management  

strategies (cooperation, competition, avoidance) and culture of empowerment 

(technical empowerment culture enhancement, managerial  empowerment culture 

enhancement) on  elements of managerial  creativity (fluency, flexibility, sensitivity to 

problems, originality, the ability to analysis) In order to achieve the purposes of the 

study descriptive analytical method  was used and adopted the questionnaire which 

was  developed by the researchers to measure the independent and dependent variable 

The study population consisted of Jordan Telecom (Orange) where the 

researchers take a random sample of the study population (100) questionnaire were 

distributed and the number of questionnaires were return  was  (87) questionnaire by 

(87%) of the total distributed questionnaires. It was excluded (4) questionnaires 

incomplete. 

 The study result showed that the organizational conflict management strategies 

(cooperation, competition, avoidance) impact on the elements of the managerial  

creativity and the  culture of empowerment (technical empowerment culture 
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enhancement , managerial  empowerment culture enhancement) impacts  on the 

elements of  managerial  creativity. 

Key words: 

 Organizational conflict, Organizational conflict management strategies, the 

culture of empowerment, administrative elements of creativity, Jordan Telecom 

(Orange).  

  
 مقدمة:

،ش اعض األليا   ا،امليفل ،اسجتاهات،السن  ش ذلك هف ايت ف املعتقدات  اس ختلف املنظمات م  ظاهرة الصراع التنظيم 
 درجة يلق الصراع. إىلعد  تقنل اآليري  مما ي فجد اخل فات الا  د تصل 

 النيفمية أ، غري لنيفمية ارناعية أ، جتارية أ،،يفجد الصراع التنظيم  ش مجيد املنظمات على ايت ف أنفاع ا يدمية الانت 
، د ينيف  الصراع التنظيم  على مستفى األفراد أ، اجلماعات أ، دايل اجلماعة نفس ا أ،  ا،غري ذلك ارحبية أ، غري رحبية اعامة أ، يارة
 ا) املنظمات.
ع التنظيم  س ح ذ، لدي , فقد ينيف  الصراع التنظيم  سليب مدمر عندما ينم  الكعفر ابهلزمية ،عد  الققة ،يزيد م  سفء ،الصرا 

اإلداريف   الف م, ، د ينيف  اجيااياً عندما ينم   درات األفراد ،حيفز دافعيت م مما يفلد لدي م اإلاداع, ،هذا يعتمد على ال ريقة الا يفجه هبا
 ،تعتربهنسنة معقفلة  إىلش املنظمات للصراع. لي  أ  اعض املنظمات تدير الصراع ا ريقة فعالة م  ي ل زايدة الصراع   ،املسئفلف 

 . إاداعيةخمرجات  إىلضر،رايً حلفز مفظفي ا على التعا،  سجناز األهداف مما يؤدي 
مليئة ابلتحدايت مما يفرض علي ا التنييجم فسة تعيش املنظمات اليف  ش ايئة ش ظل التقد  التنينفلفج  ،العفملة ،زايدة لدة املنا 

العمل ،التحفل م  اهلياالل  أسالي ،ت فير  اإلدارةاملنظمات ات نيق املفاهيم احلديقة ش ا لي  زاد اهتما  ،التأ لم مد هذه التحدايت
م  األداء على مستفى العامل) اكنيل ياص ،املنظمة  ىعلأمما حيقق مستفى ،انفتالا  مر،نةاهلياالل األالقر  إىلالتنظيمية اهلرمية التقليدية 

 اكنيل عا . ،يعترب التمني) ألد املفاهيم اإلدارية احلديقة الا ظ رت نتيجة الت فرات السريعة ،اهلا لة ش ايئة األعمال. 
 اأهداف املنظمة, ،تز،يدهم ابملعلفمات ال زمةاملكارالة احلقيقية ،الفاعلة للعامل) ش حتقيق  إىل،جاء مف ف  التمني) ليكري 

لي  يعترب العنصر  ار يا العمل إىل،تفسيد  اعدة السل ة ،متنيين م م  اختاذ القرارات د،  الرجفع  ا،اسستق لية،امل ارات ،القدرات 
  . 2013 ،آير، ا االنكري هف العنصر األسا  ،الفاعل ش املنظمات ،ا  جناح املنظمات يعفد للعامل) في ا اعل 

،جي  أ  ت درك املنظمات أ  أطراف الصراع الذي  لدي م م ارات ش لل الصراع ،الا ه  انساطة جتاهل أ، نسيا  الصراع ،هف ش 
 ش لل الصراع يعترب نفع م  التمني). لي  حيفز التمني) على التفنيري اإلاداع  ش إاداعيةطرق جديدة  إجيادذر،ته أ، إماتة الصراع أ، 

 للفل للمكني ت ،اختاذ القرارات ،حتقيق أهداف املنظمة. إجياد
 مشكلة الدراسة:

،أرنحت احلرالة الدينامينيية م   ايفمنا هذا ش ايئة معقدة ،غري مستقرة إىلتعيش املنظمات ش النصجم القاين م  القر  العكري  
ملفاج ة هذه  إاداعيةلتم علي ا ااتنيار أفنيار ،للفل  املنظمات حتدايت ،مكني ت معقدة مما تفاجهلذلك  اأهم مسات ايئة اليف 
،إمنا يت ل  ذلك تغيري ملحفظ ش ايئة العمل خللق اإلاداع اإلداري  اغري أ  هذه احللفل اإلاداعية س أتيت ابلصدفة االتحدايت ،املكني ت

 .نتاجية ،زايدة النيفاءة ،الفاعليةلنيفنه راليزة أساسية للت فير التنظيم  ،حتس) اإل
 كرالةش  على عنارر اإلاداع اإلداري أثر اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  ،ثقافة التمني)" الغرض م  الدراسة هف معرفة أ 

 . "(Orange)استصاست األردنية 
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 : الدراسة هدف
 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

 كرالةش  الصراع التنظيم  ،ثقافة التمني) على عنارر اإلاداع اإلداريسرتاتيجيات إدارة ابأثر املتغريات املتعلقة  يا   -1
 . (Orange)استصاست األردنية 

 .(Orange)األردنية  استصاستالتعرف على ،ا د الصراع التنظيم  ،ثقافة التمني) ،عنارر اإلاداع اإلداري لكرالة   -2

ا  األردنية استصاست لكرالةا ،رؤساء األ سا ا ،رؤساء الكع ا ش اإلدارات ،املديرايت التااعة املدير، ،ج ات نظر معرفة  -3
Orange    لتحديد اجلفان  اإلجيااية ،السلنية ،املساعدة على حتس) عنارر ،ذلك لفل ثقافة التمني) ،الصراع التنظيم

  .اإلاداع اإلداري
على اسستفادة م  نتا ا   Orangeا  األردنية استصاستاكرالة  ل)ؤ، املستقدمي اعض التفريات ،املقرتلات الا تساعد  -4

 الدراسة ،تقدمي التفريات املناسنة. 
 أمهية الدراسة:
ش  عنارر اإلاداع اإلداريعلى  أثر اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  ،ثقافة التمني)التعرف على  ش أمهية هذه الدراسة  تنيم 

أثر اسرتاتيجيات إدارة ا إذ يرى النالقا  أ  ما تسفر عنه نتا ا الدراسة سفف تس م ش تفضيح (Orange)استصاست األردنية  كرالة
،أ  األثر سفف يس م ش إعداد  ا(Orange)استصاست األردنية  كرالةش  على عنارر اإلاداع اإلداري الصراع التنظيم  ،ثقافة التمني)

تساعد على املنافسة ،الصمفد أما  املتغريات  ش تلك الكرالة ش يلق ايئة تنظيمية أفضل ا ،رؤساء األ سا ا ،رؤساء الكع املديري 
،دعم اجلفان   إىل أ  املقرتلات ،التفريات الا تفرلت إلي ا الدراسة سفف تس م ش احلد م  اآلاثر السلنية املت لقة. ابإلضافة

 . اسجيااية
 : الدراسة فرضيات

 يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية س :الفرضية الرئيسة األوىل
(α ≤ 0.05) إلسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة استصاست األردنية ا(Orange   مت،

 تقسيم هذه الفرضية اىل الفرضيات الفرعية التالية:
إلسرتاتيجية التعا،  على عنارر اإلاداع اإلداري  ش  (α ≤ 0.05)يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س -1

  Orange)ممفعة استصاست األردنية ا
إلسرتاتيجية التنافا على عنارر اإلاداع اإلداري  ش  (α ≤ 0.05)يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س -2

  Orange)ممفعة استصاست األردنية ا
إلسرتاتيجية التجن  على عنارر اإلاداع اإلداري  ش  (α ≤ 0.05)يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س -3

 .Orange)ممفعة استصاست األردنية ا
  

 يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفيةس  الثانية: الفرضية الرئيسية
(α ≤ 0.05) لققافة التمني) على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة استصاست األردنية ا(Orange   إىل،مت تقسيم هذه الفرضية 

 الفرضيات الفرعية التالية:
تعزيز ثقافة التمني) الفي على عنارر اإلاداع اإلداري ل (α ≤ 0.05)يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س -1

 .Orange)ش ممفعة استصاست األردنية ا
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استراتيجيات إدارة الصراع 
 التنظيمي

 التعاون  -

 التنافس -

 التجنب -

 ثقافة التمكين

 .التمكين الفني ثقافة تعزيز- 

 .التمكين اإلداري  ثقافة تعزيز- 

تعزيز ثقافة التمني) اإلداري على عنارر اإلاداع ل (α ≤ 0.05)يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س -2
 .Orange)اإلداري  ش ممفعة استصاست األردنية ا

 :التعريفات اإلجرائية
،ي عترب ظاهرة  اهف اخل ف الذي ينتا ع  تعارض املصاحل ،األهداف على مستفى الفرد أ، اجلماعة أ، املنظمةالصراع التنظيمي: 

 طنيعية تصال  التفاع ت اإلنسانية مما يستدع  إدارته ،حتقيق أ صى استفادة منه إلجناز أهداف املنظمة افعالية.
األفراد العامل) مسؤ،ليات ،ر ليات ،منح م القفة الققة ،احلرية ش أداء األعمال ،استغ ل أ صى  إع اءهف  ثقافة التمكني:

 طا اهتم م  أجل حتقيق أهداف املنظمة.
أسالي  ،طرق  إجياد أ، اللفل للمكني ت إجيادجديد  د ينيف  ش  هف نكاط عقل  ينتا عنه ااتنيار ك ءاإلبداع اإلداري: 

 عمل جديدة ،غري مسنف ة كري ة أ  تنيف   االة للت نيق ،التنفيذ.
 
 

 املتغري التابع                                                                                املتغري املستقل                             
   
 
 
 
 

  
 

  
 

 ُأمنوذج الدراسة( 1الشكل رقم )              
 

 :اإلطار النظري
 : Organizational Conflict الصراع التنظيمي

الصراع ظاهرة س اد من ا ش احلياة اسجتماعية انجتة ع  تفاعل األفراد ،اجلماعات ،املنظمات ،الد،ل مد اعض ا النعض ، د يعفد 
عد   أ،،املصاحل  اسهتماماتالسن  سيت ف ا ش أهداف ا أ، اسن  العمل ، د يعفد السن  للعادات ،املعتقدات أ، املفا جم أ، ايت ف 

 . (Thompson, 1998)نا  التفافق ا) ال
،ف م التنا ضات  اصراعيستنيكجم النح  ش الصراع ش القري م  األليا  اليجم ميني  لألفراد ،اجلماعات إدارة القفى احملرالة لل

 ,Gross & Guerrero, 2000; Rahim) ا. لي  أ  نتا ا الصراع  د تنيف  إجيااية أ، سلنية النيامنة ش الع  ات اإلنسانية
 . أما النتا ا اإلجيااية ش الصراع التنظيم  ترتنط  Infante 1988ا الصراع العد،اين إننيارالنتا ا السلنية  د تنيف  نتيجة  .2001

الصراع غري مرغفب فيه ألنه يضر انيفاءة املنظمة لذلك جي   القضاء عليه  أ ،اعتربت املدرسة التقليدية ،الني سينيية  ابلتعلم التنظيم .
ما النظرة احلديقة للمنظمة ترى أ  الصراع التنظيم  أرنح مقنفس ،أمر طنيع  ،مرغفب أتقي للمنظمة.  -نظا  هينيل  إىلري ع  طريق التغي

 . لي  يساهم الصراع ش ف م التنا ضات النيامنة (Rahim,2001م  الفعالية  األمقلفيه ،ليفي ش لياة املنظمات لنلفغ ا املستفى 
 .اسجتماعيةش الع  ات 

 اإلبداع اإلداري  عناصر
 
 الطالقة-

 المرونة-

 الحساسية للمشكالت-
 األصالة -
 القدرة على التحليل -
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 . لي  يرى Aydın,2000خمتلفة ا ا رق،يعرف الصراع التنظيم  
 Boulding, 1962)ا   أ  الصراع ألد أكنيال التنافا ا) طرفا  أ، أالقر نتيجة أهداف غري متفافقة. ،يرىMitchell, 

 Wrightا . اينما يرىةمتزامنأ  الصراع هف ،جفد ايت ف ش املصاحل ،الت لعات ا) أطراف الصراع س ميني  حتقيق ا اصفرة   1981

&Neo, 1996   غيااه  مصدرا لزايدة دافعية اإلنسا  حنف  اإلاداعش التغيري ،  أساسياً  لقيقة  ا مة ش املنظمات ،عنصراً الصراع  هف  أ،
   عترب ظاهرة غري رحية .ي  

  أنواع الصراع يف املنظمات:
 م  الصراع التنظيم : أنفاع أراعة  هناك   (Kis, 2014حبس 

نفسه لعد   درته على التعامل انجاح الكدص   الصراع الذي حيدث دايل : Intrapersonal  ا الفردي الذايتالصراع  -1
 . )مد يرباته ،مصاحلة ،أهدافه  ةاألهداف املفر،ضامل ا  ، مد د،ره اعد  تفافق 

رراع ا) اثن) أ، أالقر م  أعضاء املنظمة ش نفا املستفى هذا النفع م  حيدث : Inter personal ا) األفراد الصراع   -2
 ،املفا جم. القيم ،السلفاليات،  ش األهداف ايت فات ف  هناكينيعندما  تنكأ هذه الصراعاتأ، مستفايت خمتلفة 

اثن) أ، أالقر م  اجلماعات هذا الصراع حيدث ا) أعضاء مجاعة أ، ا) : Intra group الصراع  دايل اجلماعة الفالدة -3
 نتيجة للد فات تظ رميني  للصراعات  اإلجراءات. امل ا  أ،أ،  األهدافا ش اخل فات مقل الفرعية دايل اجلماعة الفالدة

 . ممفعة ،زعماء أعضاء اجملمفعة ا) ،التفترات
, الفلدات دايل املنظمةعات أ، الفرق أ، اجملمف رراع حيدث ا)  :Inter group ما ا) اجلماعات دايل املنظمة  الصراع -4

ا)  الصراع،  مد اعض ا النعض. مكاالل العاطفية لدي م أ،لئك الذي  ،رمبا املنيافآتا أ، على املفارد الكحيحة املنافسة مقل
 املنظماتا هذا النفع م  الصراع معر،ف أيضا ابسم الصراع ا) اإلدارات.  اجلماعات هف أمر كا د جدا ش

 :Strategies Of Management Conflictاسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي 
اعد الذاتية الذي حيدد الدرجة الا يصل  ا  خم ط حيدد ا عدا  لسلفك الفردThomas & Kilmann, 1974ايعترب منفذج  
لاجاته. ،را  ا  إكناع،النعد التعا،ين الذي حيدد الدرجة الا يصل ا الفرد ش  الاجات ال رف اآلير إكناعالفرد ش  إلي ا

 الصراع, ،م  هذه اإلسرتاتيجيات: إدارةابسرتاتيجيات 
للفل  إجياد: ،يتصجم سلفك الفرد ععلى درجات التعا،  ،التأاليد على الذات لي  يعمل الفرد على التعاون إسرتاتيجية -1

 مقنفلة ا) ال رف).
 ابلذات على لساب اآليري . ،اسهتما  ا: يتصجم سلفك الفرد ععلى درجات الذاتية ،عد  التعا، املنافسة إسرتاتيجية --2
م   ،اسنسحابب ر، ،ترتنط هذه اإلسرتاتيجية ابهل ا: يتصجم سلفك الفرد اذاتية متدنية ،تعا،  متدينالتجنب إسرتاتيجية -3

 مفاج ة الصراع.
الصراع ،ذلك ،فقا لتعدد املدار  الفنيرية ،اإلدارية الا ينتم  هلا النالقف  ،اجلد،ل التايل يفضح هذه إدارة تعددت اسرتاتيجيات 

 اإلسرتاتيجيات.
 اسرتاتيجيات إدارة الصراع( 1اجلدول رقم )

 اإلسرتاتيجيات السنة الباحث

Blake & Mouton 1974 لل املكني ت االتل يجم ااسنسحاب االتسفية ااإلالراه 

Putman & Wiston 1982 التفجه حنف احلل. اعد  املفاج ة االتحنيم 

Quinn & Faerman & 1990 التفجه حنف احلل االتحنيم اعد  املفاج ة 
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Thompson 
Deutsch 1990 التعا، , التنافا 

Pruitt 1993 الصراع, لل املكني ت إمخاد االل) االتفاء الصراع 

 Blake, R. & Mouton, J. (1994). The Managerial Grid. Houston< Texas: Gulf  

Publishing Co. 

 
 
 

  : التمكني
أ   إىللى أ  الدراسات املتعلقة مب ارات اإلدارة تكري ع،يعفد السن  ش ذلك  ايد اسهتما  ش السنفات األيرية مبف ف  التمني)تزا

،أ   ا،أ  الفعالية التنظيمية تنمف اتقاسم الرؤساء السل ة مد املرؤ،س). س  للفعالية اإلدارية ،التنظيميةمتني) املرؤ،س) هف منيف  أسا
 . Jaya. Conger 1988)التمني) يلع  د،را لامسا ش ت فير الفرق ،احملافظة علي ا ا

 ا،املنيافآتيفرجم التمني) عنه منح للسل ة ،اختاذ القرار للمستفايت السفلى ش املنظمة ،إكراك العامل) ش املعارف ،املعلفمات 
الما   افرادأل،اهلدف منه هف املكارالة الفعالة للمفظف) ش العمل م  ي ل تقاسم السل ة ا) ا امني) يعي تقاسم السل ة ،التحفيز،الت

  . Hamed, et al, 2012ا ،يعترب التمني) كنيل م  أكنيال ال مرالزية
هناك ث ث عاين ضعجم ش ت نيق اراما التمني). ، املنظمات ت  متني) القفى العاملة م مة للنجاح التنظيم  ،أ  العديد م  إ

 ،،ضفح الد،ر. ا،تففري الفرفل للمفارد اممارسات تدعم التمني) ش املنظمات ،ه  تنادل املعلفمات
هناك اجتاهات خمتلفة ش ،ج ات النظر لفل حتديد أاعاد التمني) الما هف مفضح ش اجلد،ل التايل  أ  إىلتكري الدراسات ، 

 : 2006لساعدي اا

 اجتاهات خمتلفة يف وجهات النظر حول حتديد أبعاد التمكني (2اجلدول رقم )
 االبعاد السنة الباحث

Eccles 1993 املفاردا القفةا احلرية 
Horine 1995 املسؤ،ليةا ع  النتا ا احلرية 

Gregorey 1996 التففيضا فريق العمل 
Choi 1997 املسؤ،ليةا احلرية 

Argyris 1998 لرية التصرفا دعم املنظمة 
Griffin 1999 (الر ااةا أتهيل العامل 

U gboro 2000 املنيافئاتا دعم املنظمات 
Daft 2001 احلريةا املكارالة ابملعلفماتا القفة 
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 وهي: أبعاد للتمكني  ةأربعبتحديد    Lashley, 1994 ) قام

مد  إليهاملفاللة داء امل ا  أل متنيينهللفرد الذي مت  نحلرية التصرف الا متاعد امل مة مبدى ي تم ، : (Task) البعد األول: املهمة
ا أ، لاجته للحصفل على إذ  إلجناز هيتم تفجي ي مدى أ،إىل  هاعن ا املفظجم للقيا  مب ام املسئفلاسستق لية  األيذ اع) اسعتنار لجم

 التنظيمية املتعلقة مب امه.جراءات اإلسياسات ، الح ف درجة ،ض،  هام ام
الذي  مت امل ا  الا يقف  هبا األفراد ، ابلقفة الكدصية الا ميتلني ا األفراد نتيجة متنيين م.  ،ي تم: (Power) القوة :الثاين البعد

 لدي م. ابلتمني) ركعف الاإلدارة ملكارالة العامل) ش السل ة ،تعزيز هبا تقف  الا  فد اجلمدى ،  االا ميتلني ا الفردمدى السل ة ،   مانينينمت
التكاف اسفرتاضات ع  مصادر التزا  األفراد ،اإلذعا  ابهذا النعد  ،ي تم :(Commitment)  : االلتزامالثالثالبعد 

 ااعد اسلتزا  ازايدة حتفيز م  ي ل تففري التياجات األفراد للقفة ،زايدة الققة ابلنفا رتنط،ي االتنظيم  ألسلفب حمدد للتمني)
 ،اسلتياجات اسجتماعية.

فالققافة التنظيمية  انظمة على تعزيز الكعفر ابلتمني)هذا النعد ش مدى  درة ثقافة امل ،ي تم: (Culture) : الثقافةالرابعالبعد 
 .لنجاح التمني) مناسنةتففر ايئة  د س الا تفرجم ابلقفة ،التحنيم 

 هناك بعدان رئيسيان للتمكني مها : أن (2009ة، وآخرون، ب)الكساسيرى 

: ،هف إالساب العامل) املعارف ،امل ارات ال زمة إلجناز األعمال ،م ارات العمل اجلماع  ،اناء الققة ،لل النزاع التمكني الفين
 ،القيادة.

 . إع اء لرية ،ر لية اختاذ القرار ألعضاء املنظمة ،هف: التمكني اإلداري
: اإلبداع  

عرف النالقف  اإلاداع م  عدة ز،ااي, فمن م م  عرفه م  زا،ية السمات ،اخلصا ص الكدصية م  لي  إتناع الفرد منط جديد 
  م  التفنيري امقل ل  اسست  ع ،اخليال 

   .1998اأاف مسالة 
 ،من م م  عرف ا م  زا،ية اسستعدادات النفسية النيامنة للتففق ،التميز 

 . ،آير،  عرففها م  زا،ية اإلاداع العملية عقلية م  لي  تنيفي  األفنيار ،معاجلة املكني ت ،التفرل للنتا ا ا 1995 ااعساف
أ، طريقة جديدة ش لل  اأفنيارًا جديدة  تنيف   د جديدة  أكياء استحداث القدرة ،من م م  عرف اإلاداع عنه ا 1989 امنصفر

  .        2000 أيفبا) مفيدة عمل أسالي  أ، يدمات جديدةا أ، منتجات جديدةا أ، املكني تا
 إجياد ش ،الا تساعد ،العاملف  املدير،  يقدم ا الا املمارسات ،األفنيار هف اإلداري اإلاداع   أ 2002االقامس ( ،يرى  
  أهداف  املنظمات. إجناز ش ،فاعلية الفاءة أالقر ،أسالي  إدارية عمليات

 م  ،اسستفادة العقلية أ، الذهنية  دراته استددا  على الفرد اإلاداع التنظيم  عنه  درة  2002 انيرا ،يعرف اأاف
 .للمنظمة جديد مفيد منتا أ، ،سيلة أ، فنيرة أ، أداة لتقدمي املتففرة ،املفارد اإلمنيانيات

 : اإلبداععناصر 
 عدداً  النالقف  لددل  يتحقق اإلاداع اإلداري إس اتفافر مقفمات اإلاداع اإلداري ،هذه املقفمات ميتلني ا األفراد انس  خمتلفة. 

 :يل  ما أمه ا ،م  اإلاداع  التفنيري على القادر املندع الكدص متيز الا اإلاداعية املقفمات م 
 غري إنتاج ،ه  سااقةا أفنيار اتنيرار ،غري مرتن ة ا،غري مألففة  جديدة عفنيار اإلتيا  ،تعي Originality:األصالة  -1

،عد  تنيرارها ،س تنيف   ا،فا دهتا اجتماعياً  ا،جفدهتا ا،تعتمد األرالة على  يمة األفنيار  ا2002االسر،را. املدى ،اعيد املألفف
 على القدرة "ه  األرالة أ  على النالق) م  عدد  . ،يتفق2012 االفنيرة أريلة إس إذا الانت غري عادية ،مل يسنق هلا سااق االنيلييب
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 كيفع درجة  لت اللما أنه أي الفردا إلي ا ينتم  الا اجلماعة دايل اإللصا   ابملعىن التنيرار  ليلة أي أريلة استجاابت إنتاج
  .1989 امنصفرا أرالت ا درجة زادت  الفنيرة
 :،ه  ر يسية أاعاد ث ثة على األرالة ،تكتمل

 .حمنياً  يعد اجلان  ،هذا ابمل ارة تتصجم  استجاابت إنتاج علىالفرد  ا درة املاهرة اسستجااة  -
 .مناكرة  غري،  اعيدة تداعيات ذالرت علىالفرد النعيدة ا درة اسستجااة - 
 نادرة .ال فنياراأل إنتاج على الفرد ا درة الكا عة غري اسستجااة  -
،حترير العقل م  القيفد  ااملتعلقة ابملف جم أ، املكنيلة اسجتاهاتابلتفنيري ش الافة  اسن  ق: ،تعي Fluencyالطالقة  -2

،هذا يعترب  انسنياً  المية النرية م  األفنيار اإلاداعية ش فرتة زمنية  صرية  ،إنتاجالا حتد م   درات املدير املندع ،طرح الافة الندا ل املمنينة 
 لي  أ  ال   ة تعتمد على عدد األفنيار مقارنة ابلزم   اللمديري  إاداعيةميزة تنافسية 

 .  2012 ااالنيلييب
،عملية  امعينة زمنية فرتة ي ل مع)ا ملف جم األفنيار غري التقليدية ،املناسنة م  ممني  عدد أالرب استدعاء ،ال   ة ه 

 األفنيار استدعاء لي  م  املندع  درة تنيف  لي  اأساتنياري غري م  التفنيري األيرى ألنفاعاختتلجم ع   اإلاداعية األفنيار استدعاء
  .1995 الفتاحا التقليدياعند التفنيري ذ،ي م  غريه م  انيقري أالرب املناسنة

ع  األفنيار القدمية ،املست لنية ،تغيري الفج ة الذهنية ،النظر للمكنيلة م  ز،ااي  اساتعاد،تعي :  Flexibility  املرونة -3
اجتاه األفنيار ش النظر للمكنيلة  تغيرياإلاداعية. ،املر،نة ه  القدرة على تفليد أفنيار متنفعة م  ي ل  األفنياراالرب عدد م   إلنتاجخمتلفة 

 هبا يغري الا الس فلة درجة ،ه  العاديا التصنيجم ع  خمتلجم اتصنيجم  أ،  2012 ا،اناء طرق جديدة ش التعامل مع ا االنيلييب
  .2002 ا السر،را ذاهتا حبد ألفنيار التعص  ،عد  معينةا نظر ،ج ة الكدص

 افجفد لدي م الفع  األفراد اعض أ  هبا ،يقصدSensitivity to Problems : للمشكالت   احلساسية -4
 ،االتكاف اغريهم م  أسرع ،جفدها م  ،التحقق املكنيلة املف جم ،م لظة أ، النيئة ش ضعجم عفامل، أ مكني ت أ، لاجات
 الفردا حميط ش العادية غري الكاذة كياءاأل م لظة القدرة هبذه ،يرتنط هلاا لل   ع  النح  عملية ش ،ىلاأل اخل فة ميقل املكنيلة
 .  2002اجر،ا ا لفهلا م  تساؤست ،إاثرة

 اعض ا ع  العنارر هذه ،عزل األ،ليةا عناررها إىل املرالنات تفنييك ،لل على القدرة هف: Analysisالتحليل  -5
 النعض اآليرا ش ملتناغامض  ااعض  أجزء م  مؤلفاً  معقداً  الا  إذا إس مكنيلة يسمى س مفضفع أي أ  ذلك ،تفسري االنعض

 .  2002 اركفا ا املعقد العنصر إدراك على تساعد  ضااي ممفعة إىل املكنيلة تنحل مث ،م  اجملمعة املادة حتليللي  يتم 
   ة: الدراسات السابق

التنظيم  ش املؤسسات العامة ش أثر األمناط القيادية على الصراع التعرف على  إىلهدفت هذه الدراسة (: 2008، طوالبة)دراسة 
أراد  ،املنيفنةعلى عينة الدراسة  استنانهاألرد . ،تنيف  متمد الدراسة م  مجيد العامل) ش املؤسسات العامة املستقلة ش األرد  ،مت تفزيد 

،م  أهم النتا ا الا تفرلت هلا  ش هذه املؤسساتا  مفظجم ،مفظفة عامل) 410تيارها ا ريقة  صدية تتنيف  م  ايمؤسسات مت ا
 الدراسة:
،النمط املكارك, ،النمط التحفيل   الا  هلا  اسستكاريا،النمط  ا،التسل   اخلري اسستغ يلااألمناط القيادية ا التسل    أ  -1

 أثر ش إدارة الصراع التنظيم  لدى املديري  ش املؤسسات العامة ش األرد .
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،املسمى الفظيف   الا  هلا أثر النمط القيادي ش إدارة الصراع لدى  ا،املؤهل العلم  ا،العمر ارافية ا اجلنااملتغريات الدميفغ أ  -2
ش على النمط القيادي ش إدارة الصراع التنظيم   ،ا  املتغري ااخلربة العملية  الا  النرياً  ااملديري  ش املؤسسات العامة ش األرد 

 مة.لدى املديري  ش املؤسسات العا
،لالة املنظمة ،سلفك  اسجتماع ىل ايتنار الع  ة ا) د،ر النفع هدفت هذه الدراسة إ :(Brewer, et, al., 2002)دراسة 

  م  الذالفر 118،تنيفنت عينة الدراسة م  ا اإدارة الصراع. ،تنيف  متمد الدراسة م  ث ث منظمات متكاهبة ش جنفب اسرتاليا
 ،م  النتا ا الا تفرلت هلا الدراسة: ا،اإلانث

 ش منفذج إدارة الصراع. مسي راً  اينما لع  الذالفر د،راً  اش جتن  الصراع درجةسجلت اإلانث أعلى  -1
 م ما ش منفذج التفاء الصراع. اإلدارة الدنيا ش تفادي الصراع. أما اإلدارة العليا لعنت د،راً  تلعنهأمهية الد،ر الذي  -2

هدفت هذه الدراسة على التعرف على اثر التمني) اإلداري ش السلفك اإلاداع  لدى العامل) ش  :(2011،الطراونةو  ،مبيضني)دراسة 
،ايتريت عينة الدراسة اكنيل عكفا   طنق   االننفك التجارية األردنية. تنيف  متمد الدراسة م  مجيد العامل) ش الننفك التجارية األردنية

،أهم النتا ا الا تفرلت  ،مفظفةا اً   مفظف391النالغ عددهم ام  متمد الدراسة مت تفزيد استنانه على عينة الدراسة ،  %3تناسيب انسنة 
 هلا الدراسة:
 أ  الننفك التجارية متار  التمني) اإلداري ادرجة متفس ة. -1
تدري  العامل)  االفريق إدارةت نيق عمل  اجملاست متني) العامل) ا تففيض الص ليات إلصا يةهناك أثر ذ، دسلة  -2

 املكارالة ش اختاذ القرارات  ش السلفك اإلاداع  لدى العامل). اثقافة داعمة إجياد ا،تعليم م
أجريت هذه الدراسة على مند،ا) نقاابت العمل ش   اع التعليم. ،هدفت الدراسة غلى تفسري أمناط  :(Gregor, 2014)دراسة 

،السي رة ش عمل م ابعتنارهم ممقل  النقااة. ،أسفرت هذه التقييمات ع  ،جفد أنفاع  التأثرياخلربة ش نقاابت العمل ،فقا لتقييم م لدرجة 
. ،أ  أتثريهم ش منيا  العمل مرتنط اقفة ش ش درجة تففيض السل ة م ماً  د،راً  منيا  العمل يلع ،أ   اخمتلفة م  التمني) ،عد  التمني)

تسعى لزايدة أتثري املند،ا)  أ أنفاع خمتلفة م  مصادر القفة ا كننيات دايلية ،يارجية  ، دراهتم اإلسرتاتيجية. لذا يننغ  على النقاابت 
 ،تعزيز مصادر التمني) .

 العملا ،فرق السل ةا تففيضا :عاعاده اإلداري التمني) ا) الع  ة م  إىل التحقق هدفت الدراسة(: 2010،راضي)دراسة 
 ،لل التفنيري ش العلمية ،املن جية ،اإل ناعا ،املر،نةا اجملازفةا ر،ح:(عاعاده العامل) ،إاداع ،التحفيز ا الفاعلا ،استصال ،التدري ا
لصت ي،  االقادسية جامعة -،اس تصاد اإلدارة اللية ش يعملف  مفظفاً  37مقدارها  عكفا ية ،تنيفنت الدراسة م  عينة ا املكاالل

 الدراسة إىل عدة نتا ا من ا:
 .التحليل ش العلمية املن جية ،استددا   اإل ناعا على العاليةا ،القدرة ،املر،نة العامل) حتفيز ا) معنفية ع  ات ،جفد -1
ال ار ةا  للمكاالل للفل إىل التفرل على ،القدرة اجملازفةا ر،ح تسفده فريق ضم  العمل ش الرغنة ش استجاابت ،جفد -2

 مد التنييجم على جديدةا ،القدرة أفنيار جتري  ش اإل ناعا ،امل ارة على ،القدرة  متعددةا ادا ل ت فير على ،القدرة
 .اآلراء فرض سياسات م  التدلص على ،القدرة  االفكل م  اخلفف اسن  جديدة أفنيار طرح ش الرتدد التغيري ،عد 

 اإلداري ا) التمني) ما النتا ا تعميم رعفاة يعي مما .اإلداري التمني) لدرجة استجااة تظ ر مل املتغريات اقية اينما
 .العامل) ،إاداع

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تفافر عنارر اإلاداع لدى املديري  العام) ،مديري الفلدات  (:2012،)الكلييب دراسة
،الما تقف  هذه الدراسة ادراسة طرق استددا  اإلاداع اإلداري ،إىل أي مدى  ا،ت نيق تلك العنارر أثناء ممارست م ملرالل اإلاداع اإلداري
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،تنيفنت عينة الدراسة م  مجيد املديري  العام) ،مديري الفلدات ش الفزارة ،يصل عددهم  اريميارسف  التمني) لتحقيق اإلاداع اإلدا
 ،الكفت الدراسة ع  عدة نتا ا من ا: امدير 350

 املديري  ميارسف  عملية اإلاداع اإلداري ادرجة متفس ة. -1
 عنارر اإلاداع اإلداري الانت متفافرة ادرجة متفس ة. -2
 .ةمث ال   ة ،املر،ن اكيفعا هف األرالةالعنصر األالقر  -3
 ميارسف  التمني) لتحقيق اإلاداع اإلداري لدى مرؤ،سي م ادرجة متفس ة. -4

  : الدراسة منهج
استصاست  كرالة شعلى عنارر اإلاداع  أثر اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  ،ثقافة التمني)هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة 

هف نفع م  ،  ااملن ا الفرف  التحليل فقد اتند النالقا  ا ،سستنيمال اهلدف الذي تسعى الدراسة إىل حتقيقه ا(Orange)األردنية 
نييفية النيمية ، ال امليداين, ،احلصفل على النياانت ،املرتنيزة على املسح اعتمد على دراسة الظاهرة الما ه  ش الفا دت الاالدراسات الفرفية 

، د اعت مدت اإلستنانة جلمد النياانت. ،ع فجلت النياانت ،ل للت إلصا يًا سيتنار الفرضيات ا غية التفرل  اماثلةامل الر يسيةم  مصادرها 
 إىل نتا ا تساعد ش حتس) الفا د الذي يعيكه متمد الدراسة ،ا رتاح سنل ت فيره.

 :جمتمع الدراسة ووحدة املعاينة 
 متمد ا  النالقا  عيذ عينة عكفا ية م  لي   (Orange)استصاست األردنية  كرالة العامل)  لقد أتلجم متمد الدراسة م 

مفزعة   Orangeا  األردنية استصاست لكرالةمتمقلة ابملدراءا ،رؤساء األ سا ا ،رؤساء الكع ا ش اإلدارات ،املديرايت التااعة الدراسة 
 مفظجم . 150يقدر عددهم اإلمجايل ا ش منىن اإلدارة العامة ش العارمة عما  لي 

املفزعة . اانت نممفع اإلست م  (87%)  استنانة انسنة 87اانت املسرتدة ان  استنانه. ، د الغ عدد اإلست100امت تفزيد لي  
،اذلك أرنح عدد اسستناانت الصاحلة ،الا يضعت للتحليل  ااانت لعد  إيفا  ا مبت لنات للتحليل اإللصا  ن  است4،مت استنعاد ا 
 ،ه  نسنة تعد مقنفلة إلجراء التحليل اإللصا  . ام  ممفع اإلستناانت املفزعة  (0.83%)  استنانة أي ما نسنته83اإللصا   ا

 : الدراسة فرضيات
:H01 يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س: الر يسة األ،ىل الفرضية 

(α ≤ 0.05) إلسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة استصاست األردنية ا(Orange   مت،
 الفرضيات الفرعية التالية: إىلتقسيم هذه الفرضية 
  H01-1 : يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية س :األوىلالفرضية الفرعية (α ≤ 0.05)   ،إلسرتاتيجية التعا

 .  Orange)على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة استصاست األردنية ا
: H01-2يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية س :الفرضية الفرعية الثانية 

(α ≤ 0.05) إلسرتاتيجية التنافا على عنارر اإلاداع اإلداري ش ممفعة استصاست األردنية ا(Orange. 
: H01-3يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية س: الفرضية الفرعية الثالثة 

(α ≤ 0.05) إلسرتاتيجية التجن  على عنارر اإلاداع اإلداري ش ممفعة استصاست األردنية ا(Orange . 
: H02يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية: س الفرضية الرئيسة الثانية 

 (α ≤ 0.05) لققافة التمني) على عنارر اإلاداع اإلداري ش ممفعة استصاست األردنية ا(Orange   إىل،مت تقسيم هذه الفرضية 
 :الفرضيات الفرعية التالية
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:H02-1 يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س :الثانيةالفرضية الفرعية 
(α ≤ 0.05) تعزيز ثقافة التمني) الفي على عنارر اإلاداع اإلداري ش ممفعة استصاست األردنية ال(Orange . 

 H02-2يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية س :الفرضية الفرعية الثالثة 
(α ≤ 0.05) ثقافة التمني) اإلداري على عنارر اإلاداع اإلداري ش ممفعة استصاست األردنية اتعزيز ل(Orange . 

 

 :  دراسةأداة ال
ا ،تنيفنت اسستنانة ملتنفع الذي تنا،ل متغريات النح مت تصميم استنانة لغرض  يا  متغريات النح  اعتماداً على مراجعة األدب النظري ا

  م  األجزاء التالية:
 لفل اخلصا ص الدميفغرافية للمنحفث). فقراتتضم  اجلزء األول: 
أاعاد   يا ا لي  مت صراع التنظيم   ،اثقافة التمني) املتغريات املستقلة ااسرتاتيجيات إدارة ال تضم  فقرات تقيااجلزء الثاين: 

  ،التجن  11-7  ،التنافا ابلفقرات ا6-1: مت  يا  التعا،  ابلفقرات اإدارة الصراع التنظيم " الما يل  اسرتاتيجياتاملتغري املستقل "
  للتمني) 29-23  للتمني) الفي ، ا22-18املتغري املستقل القاين "ثقافة التمني)" ابلفقرات ا  أاعاد  ،مت  يا  17-12ابلفقرات ا
 .       اإلداري

  . 58 – 30اداع اإلداري ،مت  ياسه ابلفقرات م  ااملتغري التااد عنارر اإل تضم  فقرات تقيااجلزء الثالث: 
 : صدق أداة الدراسة

تني  ،مت نيم) م  أعضاء هيئة التدريااحمل عدد م للتأالد م  حتقيق الصدق الظاهري ألداة النح  فقد مت عرض اسستنانة على 
 .م لظات ،مقرتلات احملنيم)

 :ثبات أداة الدراسة 

 يمة معامل الر،نناخ   3ا،ين) اجلد،ل ر م   النح  فقد مت لساب معامل القنات االر،نناخ ألفا لغرض التحقق م  ثنات أداة 
 .ألفا 

 ( معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة) مقياس كرونباخ ألفا (3اجلدول رقم )
أرقام  املتغري

 الفقرات
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات

 0.89 6 6-1 التعاون

 0.84 5 11-7 التنافس

 0.88 6 17-12 التجنب

 0.89 17 17-1 اسرتاتيجيات إدارة الصراع

 0.91 5 22-18 التمكني الفين

 0.79 7 29-23 التمكني اإلداري

 0.89 12 29-18 ثقافة التمكني

 0.90 29 58-30 اإلبداع اإلداري

 0.92 58 58-1 االستبانة ككل
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 . Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداداملصدر : م  
: حتليل نتائج الدراسة  

 : تصورات املبحوثني حول اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
،يتن) م  ي ل استدراج  يم  ا  املتفسط احلسايب ،األمهية النسنية سسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم 4يفضح اجلد،ل ر م ا
" التنافااينما التل الرتتي  األيري متغري " ا 4.01ا"  د التل الرتتي  األ،ل مبتفسط لسايب التجن املتفس ات احلسااية أ  متغري "

 . 3.15امبتفسط لسايب 
 السرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي( املتوسط احلسايب واألمهية النسبية 4دول رقم )اجل

 الرتتيب مستوى األمهية النسبية املتوسط احلسايب املتغري
 2 مرتفد 3.81 التعاون
 3 متفسط 3.15 التنافس
 1 مرتفد 4.01 التجنب

 .Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداداملصدر : م  
 : تصورات املبحوثني حول ثقافة التمكني

،األمهية النسنية لققافة التمني) ،يتن) م  ي ل استدراج  يم املتفس ات احلسااية أ    املتفسط احلسايب 5يفضح اجلد،ل ر م ا
تعزيز ثقافة اينما التل الرتتي  األيري متغري " ا 4.62ا"  د التل الرتتي  األ،ل مبتفسط لسايب تعزيز ثقافة التمكني الفينمتغري "

   .4.17ا" مبتفسط لسايب التمكني اإلداري
 لثقافة التمكني( املتوسط احلسايب واألمهية النسبية 5دول رقم )اجل

 الرتتيب مستوى األمهية النسبية املتوسط احلسايب املتغري
 1 مرتفع 4.62 تعزيز ثقافة التمكني الفين

 2 مرتفع 4.17 تعزيز ثقافة التمكني اإلداري
 .Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداد: م  املصدر

 : املبحوثني حول عناصر اإلبداع اإلداريتصورات 
  املتفسط احلسايب ،األمهية النسنية لعنارر اإلاداع اإلداري ،يتن) م  ي ل استدراج  يم املتفس ات 6يفضح اجلد،ل ر م ا

األيري متغري "األرالة"  ا اينما التل الرتتي  4.03احلسااية أ  متغري "احلساسية للمكني ت"  د التل الرتتي  األ،ل مبتفسط لسايب ا
   .3.32مبتفسط لسايب ا

 لعناصر اإلبداع اإلداري( املتوسط احلسايب واألمهية النسبية 6دول رقم )اجل
 الرتتيب مستوى األمهية النسبية املتوسط احلسايب املتغري
 3 مرتفع 3.77 الطالقة
 2 مرتفع 3.98 املرونة

 1 مرتفع 4.03 احلساسية للمشكالت
 5 متوسط 3.32 األصالة
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 4 متوسط 3.55 القدرة على التحليل
 .Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداداملصدر : م  

 : اختبارات التحقق من مالئمة وسالمة البياانت للتحليل اإلحصائي
 النسيط ، املتعدد. تحليل اسحندارل اياانت الدراسة م  مة ،راحلة   أ  7ر م ا ين) اجلد،ل 

 اإلحصائي( اختبارات التحقق من مالئمة البياانت للتحليل 7اجلدول رقم)
اسرتاتيجيات إدارة الصراع 

 ((Skewness (VIF)  (Tolerance)  التنظيمي

 -0.27 1.5 0.35 التعاون

 0.14 3.2 0.29 التنافس
 -0.12 2.7 0.47 التجنب

    ثقافة التمكني
 0.38 1.1 0.15 تعزيز ثقافة التمكني الفين

 0.11 4.4 0.26 تعزيز ثقافة التمكني اإلداري
 .Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداداملصدر : م  
 

 
 : اختبار فرضيات الدراسة

 :اختبار الفرضية الرئيسة األوىل
 H01 :يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س(α ≤ 0.05)  إلسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  على عنارر

     . Orange)اإلاداع اإلداري ش ممفعة استصاست األردنية ا
 نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد السرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي يف عناصر اإلبداع اإلداري (8)دول اجل

اسرتاتيجيات إدارة الصراع 
 التنظيمي

R 
 

R2 
 

F 

 
Sig(f) β 

 
T Sig(t) 

 

  التعاون
0.77 

 
59.2 

 
57.1 

 
0.000 

1.133 0.372 0.000 

 0.001 9.612 0.271 التنافس

 0.000 4.635 0.124 التجنب 

 .Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداداملصدر : م  
 . α ≤ 0.05ا معنفية دسلة إلصا ية عند مستفىذي  األثر ينيف 

اإلداري؛ إذ الا   اإلاداعأ  سسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم   متمعة أتثري النري ش عنارر   8ااجلد،ل ر م ، د اينت النتا ا ش 
 ا مما 0.05  ه  أ ل م  ا57.1النالغة ا  fالتأثري دال م  النالية اإللصا يةا ،ذلك أل   يم مستفايت الدسلة مجيع ا ،املرافقة لقيمة
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 (59.2%)جفد أثر سسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم   ش املتغري التااد عنارر اإلاداع اإلداري ،تفسر املتغريات األراعة ما نسنته يعي ، 
 م  تناي  املتغري التااد.
 (9.61)،ملتغري التنافا   0.000،مبستفى دسلة ا 0.37)احملسفاة ملتغري التعا،  ا  (t) يمة )8(ر م  اجلد،ل،يظ ر م  

،اناًء على ذلك يتم رفض الفرضية الصفريةا ، نفل الفرضية  (0.000)مبستفى دسلة   (4.63)  ،ملتغري التجن 0.001مبستفى دسلة ا
 النديلة فيما يتعلق جبميد اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم .

 الفرعية األوىل: الفرضية اختبار
: H01-1 إلصا ية عند مستفى معنفية  دسلةيفجد أثر ذ،  س(α ≤ 0.05)   إلسرتاتيجية التعا،  على عنارر اإلاداع اإلداري

 . Orange)ش ممفعة استصاست األردنية ا
 اإلداري اإلبداعالتعاون يف عناصر  إلسرتاتيجيةنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط  (9)دول رقم اجل

مستوى 
 Tداللة 

T احملسوبة Beta 
 

R2 R 

 
B 

 
 

Dependent 
variable 

 
Independent 

Variable 
عناصر اإلبداع  8.23 0.56 0.313 0.71 11.01 0.000

 اإلداري
  إسرتاتيجية
 التعاون
 . Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداداملصدر : م  

 .  α ≤ 0.05ا معنفية دسلة إلصا ية عند مستفىذي  األثرينيف  
،ه  دالة  0.000)  ،مبستفى دسلة ا11.01االتعا،   إسرتاتيجية  احملسفاة ملتغري t يمة ا أ   9ر م ا،يتن) م  اجلد،ل 

،هذا يعي رفض م  تناي  املتغري التااد  (31%)ا ،يفسر املتغري املستقل ما نسنته (0.71)  الغت  يمت ا  Betaا أ إلصا ياًا لي  
 يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفيةه أن مبعىنالفرضية الصفرية ، نفل الفرضية النديلة 

(α ≤ 0.05) إلسرتاتيجية التعا،  على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة استصاست األردنية ا(Orange . 
  الفرضية الفرعية الثانية:اختبار 

: H01-2يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س(α ≤ 0.05)   إلسرتاتيجية التنافا على عنارر اإلاداع اإلداري
 .Orange)ش ممفعة استصاست األردنية ا

 اإلداري اإلبداعنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط السرتاتيجية التنافس يف عناصر  (10)دول رقم اجل
مستوى 

 Tداللة 
T احملسوبة Beta 

 
R2 R 

 
B 

 
 

Dependent 
variable 

 
Independent 

Variable 
عناصر اإلبداع  5.21 0.82 0.672 0.64 8.03 0.000

 اإلداري
 إسرتاتيجية
 التنافس
 .Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداداملصدر : م  
 .  α ≤ 0.05ا معنفية دسلة إلصا ية عند مستفىذي  األثرينيف  
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،ه  دالة  0.000)  ،مبستفى دسلة ا8.03ا التنافا  إسرتاتيجية  احملسفاة ملتغري t يمة ا أ   10،يتن) م  اجلد،ل ر م ا
،هذا يعي رفض  التاادم  تناي  املتغري  (67%)ا ،يفسر املتغري املستقل ما نسنته (0.64)  الغت  يمت ا  Betaا أ إلصا ياًا لي  

 مستفى معنفيةيفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مبعىن انه الفرضية الصفرية ، نفل الفرضية النديلة 
(α ≤ 0.05) استصاست األردنيةا على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة نافاإلسرتاتيجية الت(Orange. 

  الفرضية الفرعية الثالثة: اختبار
: H01-3يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س(α ≤ 0.05)  على عنارر اإلاداع اإلداري  التجن  إلسرتاتيجية

 .Orange)ممفعة استصاست األردنية اش 
 اإلداري اإلبداعيف عناصر  التجنبنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط السرتاتيجية  (11)دول رقم اجل

مستوى داللة 
T 

T احملسوبة Beta 
 االحندار

R2 R 

 
B 

 
 

Dependent 
variable 

 
Independent 

Variable 
عناصر اإلبداع  4.11 0.78 0.608 0.81 2.03 0.000

 اإلداري
  إسرتاتيجية
 التجنب
 .Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  أعداداملصدر : م  

 .  α ≤ 0.05ا معنفية دسلة إلصا ية عند مستفىذي  األثرينيف  
،ه  دالة  0.000)  ،مبستفى دسلة ا2.03ا التجن   إسرتاتيجية  احملسفاة ملتغري t يمة ا أ   11ر م ا اجلد،ل،يتن) م  
،هذا يعي رفض م  تناي  املتغري التااد  (60%)ا ،يفسر املتغري املستقل ما نسنته (0.81)  الغت  يمت ا  Betaا أ إلصا ياًا لي  

 يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفيةمبعىن انه الفرضية الصفرية ، نفل الفرضية النديلة 
(α ≤ 0.05) ا استصاست األردنية على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة جن إلسرتاتيجية الت(Orange. 

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:

H02 يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية: س الفرضية الرئيسة الثانية 
(α ≤ 0.05) لققافة التمني) على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة استصاست األردنية ا(Orange . 

 نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد لثقافة التمكني يف عناصر اإلبداع اإلداري (12)دول اجل
 R ثقافة التمكني

 
R2 
 

F Sig(f) β 
 

T  
مستوى 

 Tالداللة
تعزيز ثقافة التمكني 

 الفين
 

0.81 
 

0.656 
 

52.4 

 
0.000 

2.100 0.172 0.000 

تعزيز ثقافة التمكني 
 اإلداري

0.152 9.914 0.003 

 .Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  أعداداملصدر : م  
 . α ≤ 0.05ا معنفية دسلة إلصا ية عند مستفىذي  األثرينيف  
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التمني) متمعة أتثري النري ش عنارر اإلاداع اإلداري؛ إذ الا  التأثري دال  أ  ألاعاد ثقافة  12ار م  اجلد،ل، د اينت النتا ا ش 
 ا مما يعي ،جفد أثر 0.05  ه  أ ل م  ا52.4النالغة ا  fم  النالية اإللصا يةا ،ذلك أل   يم مستفايت الدسلة مجيع ا ،املرافقة لقيمة

 م  تناي  املتغري التااد. (65.6%)فسر املتغريات األراعة ما نسنته لققافة التمني) ش املتغري التااد عنارر اإلاداع اإلداري ،ت
 ،ملتغري تعزيز  0.000،مبستفى دسلة ا 0.17)ا تعزيز ثقافة التمني) الفياحملسفاة ملتغري   (t) يمة )12(،يظ ر م  اجلد،ل ر م 

الفرضية الصفريةا ، نفل الفرضية النديلة فيما يتعلق   ،اناًء على ذلك يتم رفض 0.003مبستفى دسلة ا (9.91) ثقافة التمني) اإلداري
 جبميد أاعاد ثقافة التمني).

لققافة التمني) على عنارر اإلاداع اإلداري  ش  (α ≤ 0.05)  يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفيةمبعىن انه س 
 Orange).ممفعة استصاست األردنية ا

  الفرضية الفرعية الثانية:اختبار 
:H02-1يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س :الفرضية الفرعية الثانية(α ≤ 0.05) تعزيز ثقافة التمني) ل

 . Orange)الفي على عنارر اإلاداع اإلداري ش ممفعة استصاست األردنية ا
 اإلداري اإلبداعيف عناصر تعزيز ثقافة التمكني الفين نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط ل (13)دول رقم اجل

مستوى داللة 
T 

T احملسوبة Beta 
 

R2 R 
 

B 
 

 
Dependent 
variable 

 
Independent 

Variable 
عناصر اإلبداع  9.12 0.48 0.230 0.11 7.07 0.000

 اإلداري
تعزيز ثقافة التمكني 

 الفين

 . Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداداملصدر : م  
 .  α ≤ 0.05ا معنفية دسلة إلصا ية عند مستفىذي  األثرينيف  

،ه  دالة  0.000)  ،مبستفى دسلة ا7.07  احملسفاة ملتغري تعزيز ثقافة التمني) الفي اt يمة ا أ   13،يتن) م  اجلد،ل ر م ا
،هذا يعي رفض م  تناي  املتغري التااد  (23%)ا ،يفسر املتغري املستقل ما نسنته (0.11)  الغت  يمت ا  Betaا أ إلصا ياًا لي  

لتعزيز ثقافة التمني)  (α ≤ 0.05)يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية مبعىن انه الفرضية الصفرية ، نفل الفرضية النديلة 
 .Orange)ا ت األردنيةاستصاس على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة الفي

  الفرضية الفرعية الثالثة:اختبار 
: H02 -2 يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية  س :الفرضية  الفرعية الثالثة 

(α ≤ 0.05) تعزيز ثقافة التمني) اإلداري على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة استصاست األردنية ال(Orange . 
 اإلداري اإلبداعيف عناصر  اإلداريتعزيز ثقافة التمكني نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط ل (14)دول رقم اجل

مستوى داللة 
T 

T احملسوبة Beta 
 

R2 R 
 

B 
 

 
Dependent 
variable 

 
Independent 

Variable 
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عناصر اإلبداع  3.11 0.88 0.774 0.13 3.01 0.000
 اإلداري

تعزيز ثقافة التمكني 
 اإلداري

 .Spss  v16النالق) ابسعتماد على خمرجات  إعداداملصدر : م  
 .  α ≤ 0.05ا معنفية دسلة إلصا ية عند مستفىذي  األثرينيف  

،ه  دالة  0.000)  ،مبستفى دسلة ا3.01  احملسفاة ملتغري تعزيز ثقافة التمني) الفي اt يمة ا أ   14،يتن) م  اجلد،ل ر م ا
م  تناي  املتغري التااد ،هذا يعي رفض  (77.4%)ا ،يفسر املتغري املستقل ما نسنته (0.13)  الغت  يمت ا Betaا أ إلصا ياًا لي  

لتعزيز ثقافة التمني)  (α ≤ 0.05)يفجد أثر ذ، دسلة إلصا ية عند مستفى معنفية الفرضية الصفرية ، نفل الفرضية النديلة مبعىن انه 
 .Orange)ا استصاست األردنية على عنارر اإلاداع اإلداري  ش ممفعة اإلداري

 : النتائج والتوصيات
 النتائج:
اعد التجن   د التل املرتنة األ،ىل ابألمهية ا) أاعاد املتغري املستقل اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم 1  .أكارت النتا ا إىل أ   

  .4.01،مبتفسط لسايب مقدارها 
اعد التنافا  د التل املرتنة األيرية ا) أاعاد املتغري املستقل اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  ،مبستف 2 ى .أكارت النتا ا إىل أ   

  .3.15أمهية متفس ة ،مبتفسط لسايب مقداره ا
لنعد تعزيز ثقافة التمني) الفي  . أكارت النتا ا إىل أ  أاعاد ثقافة التمني) مجيع ا جاءت مرتفعة لي  الغ املتفسط احلسايب3

  .4.17   اينما الغ املتفسط احلسايب لنعد تعزيز ثقافة التمني) اإلداري ا4.62ا
اعد احلساسية للمكني ت  د التل املرتنة األ،ىل  ا) أاعاد املتغري التااد عنارر اإلاداع اإلداري ،مبستفى 4 . أكارت النتا ا إىل أ   

  .3.32،مبتفسط لسايب مقدارها  اينما جاء ش املرتنة األيرية اعد األرالة 4.03ا ايب مقدارهأمهية مرتفعة ،مبتفسط لس
 

 دلت النتا ا أ  سسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  ا التعا،  االتنافا ا التجن   أتثري على عنارر اإلاداع اإلداري . .5
  .نارر اإلاداع اإلداري التعا،  على ع إلسرتاتيجيةأ،ضحت النتا ا ،جفد  أثر  .6
 .على عنارر اإلاداع اإلداري  نافاالت إلسرتاتيجية،جفد أثر  إىلتفرلت الدراسة   .7
 .على عنارر اإلاداع اإلداري  جن الت إلسرتاتيجيةدلت النتا ا على ،جفد أثر   .8
 دلت النتا ا على أ  تعزيز ثقافة التمني) الفي تؤثر ش عنارر اإلاداع اإلداري. .9
 دلت النتا ا على أ  تعزيز ثقافة التمني) اإلداري تؤثر ش عنارر اإلاداع اإلداري. .10
 التوصيات:

 اناًء على نتا ا الدراسة يقد  النالقا  عدد م  التفريات على النحف التايل:
إدراك أمهية ت نيق اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  ش منظمات األعمال ملا هلا م  أمهية ابلغة ش عملية ت فير  على املديري  .1

 اإلاداع اإلداري ،يلق مناخ م  م للمندع) .
اداع اإلداري لدى ضر،رة العمل على نكر ثقافة التمني) ش مجيد املستفايت اإلدارية ملا هلا م  أمهية  صفى ش تعزيز عنارر اإل .2

 العامل).
 التنافا ش إدارة الصراع التنظيم . إسرتاتيجيةضر،رة تفعية املديري  مبف ف   .3
اسرتاتيجيات تقلل ،جفد الصراع التنظيم  إىل أدىن ما املندع) ابإلضافة إىل تنني ا ايئة داعمة للمفظف) .على املنظمات تففري 4

 ميني .  
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 : آفاق حبوث مستقبلية

 خيتتم النالقا  دراست ما انعض اس رتالات للنالق) ش املستقنل ،ه  : 
يقرتح النالقا  إجراء دراسات مستقنلية ابستددا  متغريات ،أاعاد مل تكمل ا الدراسة احلالية مقل أيذ أاعاد اإلالراه, التسفية,  .1

،لل املكني ت ملتغري اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  ،أاعاد أيرى مقل  احلفافز ،املنيافآت  ملتغري  ااسنسحاب, التل يجم
 التمني).

 .ة مقل لجم املنظمةيقرتح النالقا  إجراء دراسات مستقنلية إبضافة متغريات ،سي ة مل تستددم ا الدراسة احلالي .2
ع  طريق أيذ متمد للدراسة أعم ،امشل م  متمد الدراسة الذي مت أيذه ش  يقرتح النالقا  تفسيد ن اق النح  مستقن ً  .3

 الدراسة احلالية.
 
 
 
 
 
 
 

 :راجع املقائمة 
املؤمتر يصا ص األمناط القيادية ش الفا د العمل  ،مت لنات التفنيري اسسرتاتيج  ش املنظمات املعاررة.  انيرا مص فىاأاف  -

 . 2002ا ااملنظمة العراية للتنمية اإلدارية اا اري،تالعريب الثالث يف اإلدارة
 . 1992اا عما  ادار الفر ا   اتربية املوهوبني والتطوير الرتبوي. االفرح ننيل حمففظ اأاف مسالةا المال -
جملة لدى املديري  ش   اع الننفك التجارية السعفديةا  ساتنياريا اإلداريالعفامل املؤثرة على السلفك  ا أيفبا انداي لني  -

 .  2000ا ا 1ددعالا40 لداجملا العامة اإلدارة
الع) اإلمارات العراية املتحدة ا دار النيتاب  ,ال نعة األ،ىل ،فوق واإلبداعتاملوهبة وال ا اجر،ا  فتح  عند الرمح  -

 . 1998ااجلامع ا
  ،اس تصاداالعامل): دراسة ميدانية على عينة م  مفظف  اللية اإلدارة  إباداعالتمني) اإلداري ،ع  ته  احمس  جفاد اراض  -

 .  2010اا  ١٢ اجمللد1 العدد  ةاواالقتصادي اإلدارية للعلوم القادسية جملة
 .اإلسنيندريةا املنيتي  اجليامع  احلدي ،األسس النفسية واالجتماعية لالبتكار ا 2002ا اركفا ا لس) -
ا 3لداجمل ااجمللة العراقية للعلوم اإلدارية يا  استعداد منكأة األعمال للعمل إبسرتاتيجية التمني)ا  االساعديا مؤيد يفسجم -

 . 2006ا ا11دد عال
 . 2002اعما ا ا ا دار ،ا ل للنكرال نعة األ،ىل  امقدمة يف اإلبداع  اانداي هايل االسر،ر -
الصراع التنظيمي لدى املديرين دراسة ميدانية على املؤسسات العامة أثر األمناط القيادية على إدارة  اتففيق لامد اال فالنة -

 . 2008ا ااألرد  اعما  ااألالادميية العراية للعلف  املالية ،املصرفية دالتفراهارسالة  ،نيةيف األرد

 60 ا ددعال 3اجمللد ا اإلداريجملة ،ع  ت ا اعملية اختاذ القراراتا  اإلاداع م ارات التفنيري  ااحلافظ الفتاحا ننيل عند عند -
 . 1995ا
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 . 1995ا ا62 االعدد 3اجمللد ا اإلداريجملة ش املنظمات املعاررةا  اإلداري اإلاداعمقفمات  .املع   عسافا عند -
 عينة آلراء است  عية دراسة التنظيم  الت فير ش العامل) متني) اثر ا 2013ا اسيجم الدي  عماد اأمحد اعالية جفاد اعلى -

ا 15   العدد  10ا اجمللد االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة ااغداد ش الصففية للصناعات الكرالة العامة ش العامل) م 
 . 2013ا

: القيادة ملؤمتر العريب الثالث يف اإلدارةأوراق عمل اا مف ف  اإلاداع اإلداري ،تنميته" العزيز: " القامس ا أميمه انت عند  -
 . 2002ا ايف ظل النزاهة والشفافيةاإلبداعية والتجديد 

اجمللة األردنية ا العند هللاا الفايةا أتثري ثقافة التمني) ،القيادة التحفيلية على املنظمة املتعلمةا نريالنيساسنةا حممدا الفاعفريا ع -
  2009ا ا1ا العدد5ا  اجمللديف إدارة األعمال

رسالة دالتفراه غري  االعموم ومديري اإلدارات يف اإلدارة العامةاإلبداع اإلداري لدى مديري  اراحل حممد عل  االنيلييب -
 . 2012ا االيم  امنكفرة

 اأثر التمني) اإلداري ش السلفك اإلاداع  لدى العامل) ش الننفك التجارية األردنية احممد أمحد ا،ال را،نه احممد ذي  امنيض) -
  . 2011ا ا 2العدد  ا38اجمللد  ،دراسات العلوم اإلدارية

 . 1985ا ا االنيفيتدار ذات الس سل لل ناعة ،النكرا ا مقدمة يف منهج اإلبداعمنصفرا زهريا   -
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 األهليةجامعة عمان 
 العلوم اإلدارية واملاليةكلية 

 دارةاإلقسم 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ةأخيت املستجيب

 أخي املستجيب
 ,,,وتقدير حتية احرتام

 بعنوان:استبانة املرفق 
 أثر اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وثقافة التمكني

  اإلبداع اإلداري عناصر على 
،ألمهية رأينيم   .اإلاداع اإلداري عنارر على أثر اسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيم  ،ثقافة التمني)على التعرف  إىلهذا النح   دف ي

غراض النح  اسرية اتمة ،ألاستجاابتنيم علما عنه سيتم التعامل مد  .األسئلة املرفقة ع لفل مفضفع الدراسة, يرجى التنير  ابإلجااة 
 العلم  فقط.

 ،كنيرا لتعا،ننيم
    

  0795737666الباحثة د. سهى عبد العال         0797294066د. أمحد احليت الباحث 
 

 :  البياانت الشخصيةالقسم األول: 
 :اجلنس -1

 أنقى        ذالر          
 :العمر -2

   سنة 36-31م                           سنة30    -25              
   سنة 48 -43                             ةسن 42- 37              

 سنة 55أالقر م                                سنة   54 -49       أ       
   املؤهل العلمي: -3
 متفسط دالف                             اثنفية عامة                   

 ماجستري                                   انيالفريف   
 دالتفراه          

 

 الدخل الشهري:  -4
 دينار  750- 501                           دينار 500–250               
 دينار  1250 – 1001             دينار 1000- 751              

 دينار  1500أالقر م           دينار                     1500 -1251         
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 لطفاً.......................................الوظيفة احلالية: ُتذكر  -6
 : يف الوظيفة احلالية اخلربة سنوات -7

 سنفات  6 – 4                      سنفات  3 – 1                
     سنة   14 -11                        سنة 10– 7                

 سنة فأالقر  15           
: الثاين القسم  

 .  إزاء اجلفاب الذي تراه مناسنا √فضد إكارة ا،ذلك ا يرجى  راءة العنارات التالية ،ايا  رأينيم في ا
 املتغري املستقل: الصراع التنظيمي

افق
 مو

غري
 

جداً 
 

افق
 مو

غري
 

ايد
حم

افق 
مو

جداً  
فق 

موا
 

 العبـــارة

سل
سل

الت
 

 

 التعاون
 1 للفرفل إىل للفل للمكني ت اآليري أتنا ش مد      
 2 أ ف  جب فد ،اضحة ملعرفة أسناب الصراع مد الافة األطراف ذ،ي الع  ة     
 3 أ ف  ا رح ادا ل للمكني ت ،منا كت ا مد أطراف الصراع للفرفل ألفضل النتا ا     
 4 أ تيح الفررة ألطراف الصراع إلاداء ،ج ات نظرهم     
 5 األطراف املتصارعةأتديل ش الف ت املناس  حلل الصراع ا)      

 التجنب
 6 أنسح  م  إدارة الصراع عندما أ ،اجه  ضااي جدلية تؤدي اىل ي ف     
 7 أمهل مسننات الصراع ،س أع   األمر أمهية     
 8 أ ؤجل اعض األمفر جتننا خللق النزاعات     
 9 أتنازل ش ي فايت مد العامل) يففا م  منف مكاعر سلنية     
 10  غري اجليدة مد العامل) األلفاظأجتن       

 التنافس
 14 لفج ة نظري ،مقرتلايت اسمتقالأجرب العامل) على      
 15 أهن  الصراع آيذا ابسعتنار مصاحل اإلدارة أ، مصاحل ألد األطراف     
 16 أ مار  الضغفط على أطراف الصراع أثناء املنا كة     
 17 ،لاجات أطراف الصراعس أهتم مبكاعر      

 املتغري التابع اإلبداع التنظيمي
 األصالة

 20 أ رل  ابألفنيار اجلديدة ،غري املألففة     
 21 أستدد  احللفل التقليدية حلل املكاالل      
 22 أهتم اقيمة األفنيار ،نفعيت ا ،ليا انيميت ا     
 23 س أ الرر نفا احللفل للمكني ت     
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 24 أتسرع ش  نفل أ، رفض الفنيرة امل ر،لةس      
 املرونة

 26 س أتردد ش تغيري مف ف  عندما ي قنعي اآليري  اعد  رحته      
 27 أ كجد على استددا  أسالي  متجددة ،مت فرة ش اجناز األعمال      
 28 أ رل  ابألفنيار اجلديدة النناءة ،س ألنيم علي ا مسنقا     
 29 إىل املكنيلة م  عدة ز،ااي ،ليا م  زا،ية ،الدةأنظر      

 الطالقة
 31  لدي القدرة على التعنري ع  أفنياري ا   ة ،رياغت ا ش اللمات مفيدة     
 32 أمتلك القدرة على التفنيري السريد ش الظر،ف املدتلفة     
 33 لدي القدرة على تقدمي أالقر م  فنيرة ي ل فرتة زمنية  صرية     
 34 لدي القدرة على طرح أفنيار ،للفل سريعة ملفاج ة مكاالل العمل     
 35 أالرب عدد م  األفنيار املفيدة ش ، ت زمي مع) حلل املكنيلة إنتاجلدي القدرة على      

 احلساسية للمشكالت
 36 ألرص على معرفة أ،جه القصفر أ، الضعجم فيما يقف  اه اآلير،  م  أعمال      
 37 أمتلك القدرة على التننؤ ابملكني ت املرتن ة ابلعمل  نل لد،ث ا      
 38 أ ف  افضد ي ط  ملفاج ة مكني ت العمل الا ميني  لد،ث ا     
 39 أ كجد العامل) على طرح األفنيار للمكني ت الا تفاج ي ش عمل       
 40 اإلدراال  ،املعرفة ابسنفتاحأتصجم      

 التحليل
 41 أمتلك امل ارة ال زمة لتحليل العمل      
 42 أمتلك القدرة على ف م الع  ة ا) األكياء ،تفسريها      
 43 اقدرات عالية فيما يتعلق اتنظيم أفنياري  أمتتد     
 44 أمتلك القدرة النيافية فيما يتعلق تكديص املكنيلة ،حتليل ا     
  التمكنياملتغري املستقل الثاين ثقافة      

 التمكني الفين
 46 تففري املعلفمات ال زمة للعامل) إلجناز أعماهلم إىلأسعى      
 47 أهتم ش إكراك العامل) ش املعارف ال زمة لتحقيق األهداف      
 48 أسعى إليضاع العامل) لرباما ،د،رات تدرينية ابستمرار     
 49 أ ف  اعملية تفضيح األد،ار للعامل) ابستمرار      
 50 تففري التنينفلفجيا احلديقة ،ال زمة إلجناز األعمال إىلأسعى      

 ثقافة التمكني اإلداري
 51 ألرص على إكراك العامل) ش عملية رند القرار     
 52 ألرص ابستمرار لتففيض الص ليات عند احلاجة لذلك      
 53 أهتم ات نيق نظا  منيافآت ،لفافز للعامل) ش الكرالة     
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 54 أسعى لنناء ،دعم فرق العمل ابستمرار      
 55 أ ف  ادعم اسستق لية ش العمل ،حتمل املسؤ،لية ،املساءلة     
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