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 أثـر سمات الشخصية امليكيافيلية 
في أساليب إدارة الصراع التـنظيمي: دراسة تطبـيقية

د. محمد عبد الرحـيم املحاسنة

 قسم إدارة األعمال 
 كلية إدارة األعمال - جامعة مؤتة

اململكة األردنـية الهاشمية

د. أياد طه الرواشدة 

 قسم إدارة األعمال 
 كلية األعمال - جامعة الطفيلة التقنـية

اململكة األردنـية الهاشمية
امللخص

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثـــر ســمات الشــخصية امليكيافيليــة فــي أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي مــن 
وجهــة نظــر العامليـــن فــي ســلطة إقليــم البتـــراء، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تطويـــر اســتبانة لغــرض جمــع البـــيانات، وتــم 
اختـيار عيـنة عشوائية بسيطة من العامليـن بلغ تعدادها )426( موظًفا، واستخدمت الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

)SPSS.16( لتحليــل بـــيانات االســتبانة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان مــن أبـــرزها:

أن تصــورات العامليـــن فــي ســلطة إقليــم البتـــراء لســمات الشــخصية امليكيافيليــة ذات مســتوى مرتفــع، وإّن تصوراتهــم 	- 
ألســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي ذات مســتوى متوســط.

وجــود أثـــر ألبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة فــي أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي، وأن أبعــاد ســمات الشــخصية 	- 
امليكيافيليــة تفســر مــا مقــداره )48.5%( مــن التبايـــن فــي أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي.

وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام سلطة إقليم البتـراء بأخذ دورها في االهتمام بأبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية 
وتقليلها ملا لها من أثـر في أساليب إدارة الصراع التـنظيمي.

خلفية الدراسة وأهميتها

املقدمة

منــذ بــدء الحـــياة علــى األرض والفــرد اإلنسانـــي فــي تفاعــل مســتمر وتواصــل دائــم للتوافــق مــع البـــيئة والظــروف التـــي 
تحـــيط بــه. وكثـيـــرا مــا يـــنجح الفــرد فــي أن يتوافــق، ولكنــه يفشــل أحـــيانا فــي املواجهــة مــع تلــك الظــروف، وهــذا الفشــل يــؤدي إلــى 
ــد حــاالت واضطرابــات نفســية لديــه تـــنعكس ســلبا علــى ســلوكه وتعاملــه مــع اآلخـريـــن. هنــاك أمــور كثـيـــرة تـــنعكس أثارهــا 

ّ
تول

، تدنـــي شــعور الفــرد بالرضــا نتـــيجة امللــل والســأم مــن تكــرار نمــط 
ً
علــى ســلوك الفــرد وتؤثـــر فــي شــخصيته مــن أهمهــا مثــا

العمــل، أو بســبب قلــة املدخــوالت، أو التعــرض لاحتـــراق النف�شــي نتـــيجة لضغــوط العمــل أو أداء العمــل فــي بـــيئة ال تتما�شــى 
مــع احتـــياجات الفــرد املاديــة والسيكولوجـــية.

 ورغــم تلــك الحــاالت، فــإن الفــرد ومــن أجــل الحفــاظ علــى العمــل كمصــدر لتوفيـــر وســائل الحـــياة مــن املــأكل وامللبــس 
 عــن ذلــك، فاملشــكات 

ً
واملســكن وتأميـــن املتطلبــات األخـــرى، فأنــه البــد وأن يتحمــل كل أنــواع الضغــوط واملصاعــب، وفضــا

 لألســرة كلهــا أمــور خــارج ســيطرة الفــرد وطاقتــه ويصعــب عليــه 
ً
األســرية واألمــراض واملخــاوف مــن تدهــور الوضــع املالــي مســتقبا

تجاوزهــا أو التخطيــط ملواجهتهــا، وهــذا مــا ســيؤدي بالفــرد إلــى الشــعور بالحـيـــرة واإلربــاك، والعجـــز، والقلــق.

وتقــوم املنظمــات علــى اختــاف أنواعهــا بإنجــاز إعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا مــن خــال اإلفــراد والجماعــات. وحـــيثما كان 
هناك تفاعل بـيـــن اإلفراد والجماعات فإن ظاهرة النـــزاع أو الصراع حتمية في الجماعات واملنظمات. ومن األمور التـــي تـــزعج 
اإلدارة فــي املنظمــات الحديثــة الصراعــات التـــنظيمية التـــي تتعــرض لهــا هــذه املنظمــات وتحــد مــن فاعليتهــا وقدرتهــا علــى الوفــاء 

بالتـــزاماتها تجــاه مختلــف اإلطــراف.

* تم استالم البحث في أغسطس 2015، وقبل للنشر في أكتوبـر 2015.
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مشكلة الدراسة

إن ممارسة أساليب إدارة الصراع التـنظيمي ليس باألمر الهيـن خصوًصا في ما يتعلق بسمات الشخصية امليكيافيلية 
واختــــــيار األداة التــــــي تــــــناسب الوضـــــع الراهـــــن فـــــي بــــــيئة العمـــــل وذلـــــك ملـــــا له مـــــن أهمية قد تكـــــون بالغـــــة الحساســـــية ذلك أن 
الخطأ في اختــــــيار األداة املناسبة في التعزيــــــز من املمكن أن تكون عواقبه غيــــــر مرغوب فيها. وبالتالي فأن معرفة مدى توافر 
ســـــمات الشـــــخصية امليكيافيلية في مدى ممارســـــة أســـــاليب إدارة الصراع التــــــنظيمي وإحســـــاس وتأثــــــر العامليــــــن بها له األثــــــر 

الكبـيــــــر على املوظفيــــــن في املنظمـــــات، وعلية جاءت هذه الدراســـــة ملعرفة:

مـــــا هـــــو أثــــــر ســـــمات الشـــــخصية امليكيافيليـــــة فـــــي أســـــاليب إدارة الصـــــراع التــــــنظيمي دراســـــة تطبــــــيقية مـــــن وجهـــــة نظر 
العامليــــــن في ســـــلطة إقليم البتــــــراء التــــــنموي السياحــــــي

أسئلة الدارسة

تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتـية:

السؤال األول: ما مستوى تصورات العامليــــــن في سلطة إقليم البتــــــراء التــــــنموي السياحــــــي نحو سمات الشخصية 	 
امليكيافيلية؟

السؤال الثانــــــي: ما مستوى ممارسة أساليب إدارة الصراع التــــــنظيمي في سلطة إقليم البتــــــراء التــــــنموي السياحــــــي 	 
مـــــن وجهة نظر العامليــــــن فيها ؟

أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خال:

كونها من الدراسات العربـية الهامة -على حد علم الباحث- التـي تدرس العاقة بـيـن موضوعيـن حـيوييـن هما سمات 	- 
الشـخصية امليكيافيلية وأساليب إدارة الصراع التـنظيمي في سلطة إقليم البتـراء التـنموي السياحـي.

كمـــــا تســـــتمد هـــــذه الدراســـــة أهميتهـــــا مـــــن خـــــال ما ســـــيتم التوصـــــل إليه مـــــن نتائـــــج وتوصيـــــات، كما ســـــتضيف هذه 	- 
الدراســـــة شـــــيئا جديـــــدا إلى املعرفـــــة والبحث العلمي وتوجه أنظـــــار إدارة املنظمة إلـــــى ضرورة االهتمام بأســـــاليب إدارة 

التـنظيمي. الصراع 

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتـية:

التعرف على سمات الشخصية امليكيافيلية املناسبة والتـي تعمل على تقليل إدارة الصراع.	- 

التعرف على مدى ممارسة اإلدارة أساليب إدارة الصراع التـنظيمي لدى العامليـن في سلطة إقليم البتـراء.	- 

تقديم التوصيات املناســـــبة والتــــــي تســـــاعد املسئوليــــــن في استخدام أكثــــــر االستـراتـيجــــــيات فاعلية وفي مدى توافر  - 
سمات الشــــــخصية امليكيافيلية.

فرضيات الدراسة

تـركزت الدراسة حول الفرضيات الرئيسة اآلتـية:

الفرضيـــــة الرئيســـــة األولـــــى: ال يوجـــــد أثــــــر هـــــام ذو داللـــــة إحصائيـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــه )α≤0.05( ألبعـــــاد ســـــمات 
الشـــــخصية امليكيافيليـــــة )التاعـــــب األخاقـــــي، الرغبـــــة فـــــي الســـــيطرة، البحث عـــــن املركز، عـــــدم الثقة باآلخـريــــــن( في أســـــاليب 
إدارة الصـــــراع التــــــنظيمي بأبعادهـــــا املختلفـــــة )التــــــنافس، التعاون، املســـــاومة، التجــــــنب( من وجهة نظر العامليــــــن في ســـــلطة 

إقليم البتــــــراء.
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ومنها اشتقت الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضيـــــة الفرعيـــــة األولـــــى: ال يوجـــــد أثــــــر هـــــام ذو داللـــــة إحصائيـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة )α≤0.05( لتصـــــورات 	 
املبحوثـيــــــن ألبعاد ســـــمات الشــــــخصية امليكيافيلية )التاعب األخاقي، الرغبة في الســـــيطرة، البحث عن املركز، 

عـــــدم الثقـــــة باآلخـريــــــن( في التــــــنافس بوصفهـــــا ُبعًدا مـــــن أبعاد أســـــاليب إدارة الصراع التــــــنظيمي.

الفرضيـــــة الفرعيـــــة الثانــــــية: ال يوجـــــد أثــــــر هـــــام ذو داللـــــة إحصائيـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة )α≤0.05( لتصورات 	 
املبحوثـيــــــن ألبعاد ســـــمات الشــــــخصية امليكيافيلية )التاعب األخاقي، الرغبة في الســـــيطرة، البحث عن املركز، 

عـــــدم الثقـــــة باآلخـريــــــن( فـــــي التعـــــاون بوصفها ُبعًدا مـــــن أبعاد أســـــاليب إدارة الصراع التــــــنظيمي.

الفرضيـــــة الفرعيـــــة الثالثـــــة: ال يوجـــــد أثــــــر هـــــام ذو داللـــــة إحصائيـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة )α≤0.05( لتصـــــورات 	 
املبحوثـيــــــن ألبعاد ســـــمات الشــــــخصية امليكيافيلية )التاعب األخاقي، الرغبة في الســـــيطرة، البحث عن املركز، 

عـــــدم الثقـــــة باآلخـريــــــن( في املســـــاومة بوصفها ُبعًدا مـــــن أبعاد أســـــاليب إدارة الصراع التــــــنظيمي.

الفرضيـــــة الفرعيـــــة الرابعـــــة: ال يوجـــــد أثــــــر هـــــام ذو داللـــــة إحصائيـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة )α≤0.05( لتصورات 	 
املبحوثـيــــــن ألبعاد ســـــمات الشــــــخصية امليكيافيلية )التاعب األخاقي، الرغبة في الســـــيطرة، البحث عن املركز، 

عـــــدم الثقـــــة باآلخـريــــــن( في التجــــــنب بوصفها ُبعـــــًدا من أبعاد أســـــاليب إدارة الصراع التــــــنظيمي.

تعريف املصطلحات:

أ املتغيــــــر املستقل: الشــــــخصية امليكيافيلية: تعتمد هذه الشــــــخصية مبدأ )الغاية تبــــــرر الوسيلة (، وهذا يعنـي أن 	-
أي وسيلة أو تصرف حتــــــى لو كانت غيــــــر شريفة أو أخاقية هي مشروعة ويمكن االعتماد عليها لتحقيق الغاية 

 .)Dahling, 	009( أو الهدف

التاعب األخاقي: عبارة عن استعداد لتجاهل معايـيــــــر األخاق وتــــــرى قيمة في السلوكيات التــــــي تعود بالنفع 	- 
 .)Dahling, 	009( على الذات على حساب اآلخـريــــــن

عـــــدم الثقـــــة باآلخـريــــــن: هـــــي النظـــــرة القائمـــــة على الشـــــك بدوافع ومقاصـــــد اآلخـريــــــن، مع الخـــــوف والقلق من 	- 
.)Dahling, 	009( املضاميــــــن والنتائج السلبــــــية التــــــي تؤديها هـــــذه املقاصد للشــــــخص

الرغبـــــة فـــــي الســـــيطرة: هـــــي الحاجـــــة إلـــــى ممارســـــة الســـــيطرة والتحكم علـــــى املواقف الخاصـــــة بالعاقات بـيــــــن  - 
.)Dahling, 	009( األشـــــخاص بهـــــدف الحـــــد مـــــن والتقليل من مـــــدى قـــــوة وســـــيطرة اآلخـريــــــن

 - .)Dahling, 	009( مؤشرات خارجـية للنجاح )البحث عن املركز: هي الرغبة في تحصيل )تحقيق

أ املتغيــــــر التابع: أســـــاليب إدارة الصراع التــــــنظيمي: هي األســـــاليب الســـــلوكية التــــــي يســـــتخدمها املديــــــر للتعامل مع 	-
مواقـــــف الصـــــراع لإلبقـــــاء علـــــى الصراع إلـــــى الحد املرغـــــوب فيه )قطيشـــــات, 00	(.

استـراتـيجــــــية التعـــــاون: تتميــــــز هـــــذه االستـراتـيجــــــية بالذاتــــــية والتعاون بدرجـــــة عالية، وفيها يحـــــاول الفرد أن 	- 
يعمـــــل مـــــع الطرف اآلخــــــر في إيجـــــاد حل مقبول يلبــــــي حاجات الطرفيــــــن )أبو سنـيــــــنه والبـياتــــــي،  	0	(

استـراتـيجــــــية التــــــنافس: يكـــــون املديــــــر حازًمـــــا بشـــــكل كبـيــــــر، ولكنـــــه غيــــــر متعـــــاون، حــــــيث يســـــتخدم ســـــلطة 	- 
القانـــــون لتحقيـــــق املصالـــــح حتــــــى ولـــــو علـــــى حســـــاب األطـــــراف األخــــــرى )عبـــــد العليـــــم والشـــــريف، 009	(.

استـراتـيجــــــية املســـــاومة: تعكـــــس هـــــذه االستـراتـيجــــــية ميل بعض اإلفراد إلى التضحــــــية ببعـــــض مصالحهم في  - 
سبــــــيل التوصـــــل إلـــــى حالـــــة اتفـــــاق ويطلـــــق عليه أســـــلوب التســـــوية أو الحـــــل الوســـــط )أبو سنـيــــــنه والبـياتــــــي، 

.)	0	 

استـراتـيجــــــية التجــــــنب: تتصف هذه االستـراتـيجــــــية بالذاتـية والتعاون بدرجة متدنــــــية، ولهذه االستـراتـيجـية  - 
ارتبـــــاط باالنســـــحاب والهروب من مواجهة الصراع )أبو سنـيــــــنه والبـياتــــــي،  	0	(.
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أنموذج الدراسة

أن املتغيـــر املســتقل فــي هــذه الدراســة هــو ســمات الشــخصية امليكيافيليــة )التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة، 
البحث عن املركز، عدم الثقة باآلخـريـن(. أما املتغيـر التابع، فهو استـراتـيجـيات إدارة الصراع بأبعادها املختلفة )التـنافس، 

التعــاون، املســاومة، التجـــنب(، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه.

شكل )1( أنموذج الدراسة

املتغيـر التابع

إستـراتيجية التعاون

أساليب
إدارة الصراع

سمات
الشخصية 
امليكافيلية

التالعب األخالقي

إستـراتيجية املساومة الرغبة في السيطرة

إستـراتيجية التجنب البحث عن املركز

إستـراتيجية التنافس عدم الثقة باآلخريـن

املتغيـر املستقل

.) Brewer, 	0		؛	0	؛ الجعافرة،  	0	املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة )العساسفة،  

اإلطار النظري والدراسات السابقة

: ماهية الشخصية
ً
أوال

انشغل اإلنسان من قديم األزل بمحاوالت فهم ذاته ومعرفة صفات وسمات شـخصيته، كما اهتم الناس أيًضا بمعرفة 
طبـــيعة الســمات وصفــات الشــخصيات التـــي يتعاملــون معهــا، ومعرفــة كيــف تتصــرف تلــك الشــخصيات فــي املواقــف املختلفــة 
ولقــد توصلــت الدراســات إلــى العديــد مــن األســاليب والطرائــق العلميــة ملعرفــة هــذه الســمات وطبــاع الشــخصية ومــدى تكونهــا 

والتـــي تشــكل ســلوك الفــرد الناتــج مــن تفاعــات واملكونــات النفســية واالجتماعيــة واالنفعاليــة )أبــو أســعد، 0	0	(.

وتعتبـــر الشـــخصية )Personality( وســماتها مــن املحــاور املهمــة جــًدا فــي علــم النفــس وقــد عرفهــا األحمــدي بأنهــا: »نمــط 
ســلوكي مركــب، ثابــت، دائــم إلــى حــد كبـيـــر، يميـــز الفــرد عــن غيـــرة مــن النــاس، ويتكــون مــن تـــنظيم فريــد ملجموعــة مــن الوظائــف 
والسمات واألجهزة املتفاعلة مًعا، والتـي تظم القدرات العقلية، والوجدان أو االنفعال، واإلرادة وتـركيب الجسم والوظائف 
الفسيولوجـــية والتـــي تحدد طريقة الفرد الخاصة في االســتجابة، وأســلوبه الفريد في التوافق مع البـــيئة« )األحمدي،  	0	(.

وُيعرفهــا Wood Worth and Margins بأنهــا »األســلوب العــام لســلوك الفــرد كمــا يظهــر فــي عادتــه التفكيـــرية وتغيـــراته 
واتجاهاتــه وميولــه وطريقــة ســلوكه وفلســفته الشــخصية فــي الحـــياة«.

Personality Factors ثانـًيا- مكونات الشخصية

بعد ما عرفنا أن الشــخصية هي التـــنظيم الديـــنامكي داخل الفرد والذي يـــنظم األجهزة النفســية والجســمية التـــي تملي 
علــى الفــرد طابعــا خاصــا فــي الســلوك والتفكيـــر أي أنهــا جملــة الســمات الجســمية والعضليــة واالنفعاليــة واالجتماعيــة وقــل مــا 

هو موروث ومكتســب والتـــي تميـــز كل شــخص عن غيـــره، ومن مكونات الشــخصية )ربـــيع،  	0	(:
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أ املكونــات الجســمية: وتتعلــق بالشــكل العــام للفــرد مثــل اللــون، والطــول، والــوزن، والصحــة العامــة، واألداء الحـــركي، 	-
واألمــراض الجســمية واإلعاقــات، ووظائــف الحــواس وأجهــزة الجســم املختلفــة، العصبـــي، والــدوري، والغــدد... إلــخ.

أ املكونات العقلية: ونقصد بها وظائف العقل العليا كالذكاء العام والقدرة الخاصة كالقدرة العددية واللغوية.	-

أ املكونــات االجتماعيــة: وُيقصــد بهــا قــدرة الفــرد علــى تكويـــن عاقــات مــع كثـيـــر مــن األفــراد أو تكويـــن عاقــات مــع 	-
يكــون  لــذا  بالنفــس،  بالثقــة  ويتميـــز  اآلخـريـــن  وحــب  باالنبســاطية  يتميـــز  االجتماعــي  الشــخص  ويكــون  جماعــات 

الجميــع. قبــل  مــن  شـــخص محبــوب 

أ املكونــات االنفعاليــة: وتتعلــق بالنشــاط االنفعالــي والنـــزوعي كامليــل إلــى االنطــواء أو االنبســاط وامليــل للســيطرة أو 	-
امليــل للخـــنوع.

أ املكونــات البـــيئية: ونقصــد بهــا العوامــل التـــي تتوقــف علــى البـــيئة التـــي يعيــش بهــا الفــرد. املكونــات تتحــدد بتفاعــل 	-
العوامل الفسيولوجـية والبـيئية، والشك أن التغيـر الذي يحدث ألحد هذه املكونات نتـيجة العوامل الفسيولوجـية 
واالجتماعيــة يْؤثـــر بــدوره فــي تكويـــن الشـــخصية ممــا يؤكــد عمليــة التفاعــل تلــك املكونــات وتأثـيـــرها ببعضهــا، ممــا 

يؤكــد بــدوره فكــر التكافــل الديـــناميكية بـيـــنها.

مفهوم استـراتـيجـيات الصراع التـنظيمي

هــي األســاليب التـــي تســتخدم مــن أجــل إدارة الصــراع فــي املنظمــات وليــس حلــه، فحــل الصــراع هــو التقليــل منــه ثــم 
القضاء عليه، وإدارة الصراع هي سلسلة من الخطوات تبدأ من تشخـــيص الصراع من أجل تحديد االستـراتـيجـــية املناسبة 

لــه.

استـراتـيجـيات حل الصراع على مستوى املنظمة.

يمكــن تلخـــيص االستـراتـيجـــيات املختلفــة للتخفيــف مــن حــدة الصــراع ومعالجتــه قبــل ان يـــنعكس بآثــاره الســيئة علــى 
األداء فيمــا يلــي )القريوتـــي، 009	(:

Avoiding Strategy استـراتـيجـية التجـنب

تتضمــن هــذه االستـراتـيجـــية بصفــة عامــة التغا�شــي عــن أســباب الصــراع، علــى أن يســتمر هــذا الصــراع تحــت ظــروف 
معيـــنة ومحكمــة. واألســاليب املمكــن اســتخدامها فــي هــذه االستـراتـيجـــية هــي:

اإلهمـال 1-

يتــم هنــا تجاهــل املوقــف كلــه، علــى أمــل أن يتحســن املوقــف بعــد فتـــرة مــن الزمــن مــن تلقــاء نفســه، ولكــن يعــاب علــى هــذا 
األســلوب انه يمكن معه أن يـــزداد معه األمر ســوءا بمرور الزمن حـــيث لم يتم تحديد مصادر الصراع وأســباب الصراع.

الفصل الجسدي بـيـن إطراف الصراع 2-

ويعنـــي ذلــك إبعــاد األفــراد أو املجموعــات املتصارعــة عــن بعضهــا، انطاقــا مــن أن انعــدام التفاعــل بـيـــن املجموعــات 
يـــزيل الصــراع. ولكــن يؤخــذ علــى هــذا األســلوب »التأثـيـــر السلبـــي« علــى الفاعليــة الكليــة للمنظمــة فــي حالــة وجــود درجــة عاليــة 

مــن االعتماديــة املتبادلــة بـيـــن اإلفــراد والجماعــات.

التفاعل املحدود 3-

االجتماعــات  مثــل  فقــط،  رســمية  مواقــف  فــي  ذلــك  يتــم  حـــيث  التفاعــل،  مــن  محــدودة  بصــورة  هنــا  لإلفــراد  يســمح 
الســابق. األســلوب  محاذيـــر  نفــس  عليــه  يعــاب  ولكــن  وصارمــة،  دقيقــة  أعمــال  جــداول  لهــا  يحــدد  التـــي  الحكوميــة 
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Compromising Strategy استـراتـيجـية التهدئة

تســعى هــذه االستـراتـيجـــية إلــى كســب الوقــت حتـــى تهــدأ عواطــف األطــراف املتصارعــة، وتخــف حــدة الصــراع بـيـــنها، 
تتـــرك النقــاط الجوهريــة لتبقــى أو ليتـــناقص خطرهــا بمــرور الزمــن،  وتتضمــن تســوية نقــاط الخــاف »الثانويــة« علــى أن 

فــي هــذا املجــال. وهنــاك أســلوبان يمكــن اســتخدامهًما 

التخفيف 1-

يتــم التقليــل مــن نقــاط االختــاف، وإبـــراز أوجــه التوافــق واملصالــح املشتـــركة بـيـــن إطــراف الصــراع، فمــن املمكــن أن 
يــؤدي ذلــك إلــى أن تــدرك إطــراف الصــراع أنهــا ليســت متعارضــة األهــداف بشــكل كلــي كمــا كانــت تعتقــد. وُيؤخــذ علــى هــذا 
األســلوب أنــه يتــم مواجهــة مســببات الصــراع بصــورة متكاملــة، ممــا يعنـــي أن القضايــا األساســية ســتظهر عاجــا أم آجــا.

التوفيق 2-

ال يوجــد فــي هــذا األســلوب رابــح تماًمــا أو خاســر تماًمــا، حـــيث يتــم تقديــم تـــنازالت بـيـــن أطــراف الصــراع. إذ يمكــن تقســيم 
املــوارد موضــوع الصــراع بـيـــن املجموعــات املتـــنافسة. ويكــون هــذا األســلوب فعــاال إذا كان أحــد أطرافــه أقــوى مــن اآلخـــر فإنــه 
ســيفرض حــا مــن جانــب واحــد، وبالتالــي يكــون هــذا األســلوب غيـــر فعــال، وال يحقــق حالــة الرضــا الكامــل ألي مــن أطــراف 

الصــراع، ممــا يبقــى جــذور الصــراع موجــودة.

Strategy of using force استـراتـيجـية استخدام القوة

، فالهــدف هــو معالجــة املوقــف 
ً
يتــم اللجــوء إلــى القــوة إلنهــاء الصــراع، وقــد يتــم التعــرف علــى مصــادر الصــراع أو ال

بأســرع مــا يمكــن، ويتــم ذلــك مــن خــال تدخــل الســلطة العليــا فــي املنظمــة، ويتــم ذلــك بإقحــام شــخص مســئول مــن مركــز أعلــى 
للتدخــل مــع أطــراف الصــراع لعــاج املوقــف ببســاطة مــن خــال األمــر بأنهــا الصــراع ووضــع الحــل الــذي يـــراه.

Strategy of confrontation استـراتـيجـية املواجهة

يتــم هنــا تحديــد ومناقشــة مصــادر الصــراع، حـــيث يتــم معرفــة املصالــح املشتـــركة للمجموعــات املتصارعــة والتـركيـــز 
عليهــا، ويمكــن اســتخدام األســاليب التاليــة:

تبادل وجهات النظر 1-

يتــم تبــادل املوظفيـــن بـيـــن الجماعــات املختلفــة لفتـــرة مــن الزمــن، بهــدف التعــرف علــى وجهــات النظــر األخـــرى التـــي يتــم 
نقلهــا إلــى الجماعــات األخـــرى ممــا يـــزيد مــن التفاهــم املتبــادل.

التـركيـز على الهدف االستـراتـيجـي 2-

يتــم تـركيـــز جهــود واهتمامــات األطــراف املتصارعــة فــي هــذه االستـراتـيجـــية علــى الهــدف أو األهــداف العليــا املشتـــركة، فقــد 
يكــون هــذا الهــدف هــو »بقــاء واســتمرار« املنظمــة، ممــا يجعــل الخافــات األخـــرى غيـــر ذات أهميــة, والواقــع أنــه إذا أريــد لهــذا 
األســلوب أن يكــون فعــاال فــي معالجــة الصــراع، فــإن ذلــك يوجــب وجــود اعتمــاد متبــادل بـيـــن الجماعــات، وأن يكــون الهــدف 
االستـراتـيجـــي مرغوبــا فيــه ولــه قيمــة عاليــة مــن قبــل كل مجموعــة، وجــود صــورة مــن صــور املكافــأة إلنجــاز الهــدف )القريوتـــي، 

.)	009

Accommodating Strategy استـراتـيجـية التـنازل أو املجاملة

 
ً
وفيها يتصرف املديـــر كما لو كان يعتقد أن الصراع سيـــزول بمرور الوقت، ويدعو أطراف الصراع إلى التعاون محاوال

تقليــل التوتـــر، وهــذا األســلوب يشــجع األطــراف علــى إخفــاء مشــاعرهم، لذلــك فــإن فاعليتــه قليلــة فــي ا لتعامــل مــع الكثـيـــر 
مــن املشــكات، ويمكــن اللجــوء إلــى هــذا األســلوب إذا كان الصــراع قائًمــا علــى اختــاف الصفــات الشـــخصية ألطــراف الصــراع 

)عيســـى، 009	 (.
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الدراسات السابقة

دراســة )Ghorbani & Mousavi, 2014(، وهدفــت إلــى تحديــد العاقــة بـيـــن الســمات الشـــخصية لــدى املستهلكيـــن 
)العمــاء( والــوالء إلــى العامــة التجاريــة. تــم تقديــم النمــوذج فــي البحــث باالعتمــاد علــى نمــوذج )ياليـــن ( حـــيث تــم اســتخدام 
اســتبانة مــن )0 ( ســؤاال وعيـــنة مــن )50	( مــن املستهلكيـــن مــن منطقــة خــودرو اإليـرانـــية والتـــي تضــم مجموعــة صناعيــة. وتــم 
اختـــيار العيـــنة عشــوائًيا وتــم تقييمهــا. إن الفكــرة الرئيســة مــن البحــث هــو معرفــة مــا إذا مــا كان هنــاك عاقــة بـيـــن الســمات 
الشـــخصية والشـــخصية؟ ومــا إذا كان هنــاك عاقــة بـيـــن الهويــة والــوالء للعامــة التجاريــة؟ وُيعــد هــذا البحــث تطبـــيقا ومــن 
أحــد فــروع املقايـــيس الوصفيــة. حـــيث تــم الــت اختبــار النمــوذج باســتخدام بـرمجـــية )Lisrel( وكانــت أهــم النتائــج أن هنــاك 
عاقــة مباشــرة وإيجابيــة بـيـــن االنبســاط واإلثــارة، واإلثــارة والوعــي، والوعــي والكفــاءة، واإلثــارة والــوالء، والكفــاءة والــوالء، 

والــوالء واإلخــاص، والقســوة والــوالء.. وفرضيــات أخـــرى تــم رفضهــا. 

دراســة )العساســفة، 2014(، وهدفــت إلــى التعــرف علــى أثـــر أنمــاط الشــخصية فــي الســلوك اإلبداعــي مــن وجهــة نظــر 
العامليـــن فــي مراكــز الــوزارات األردنـــية. ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تصميــم وتطويـــر اســتبانة لجمــع البـــيانات، تكونــت عيـــنة 

ــا، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان مــن أبـــرزها:
ً
الدراســة مــن )	9 ( مبحوث

أن أنماط شخصية العامليـن والسلوك اإلبداعي في مراكز الوزارات األردنـية جاءت بدرجة مرتفعة.	- 

وجــود أثـــر ألنمــاط شــخصية العامليـــن فــي الســلوك اإلبداعــي، حـــيث تفســر مــا مقــداره )68.7%( مــن التبايـــن فــي 	- 
اإلبداعــي. الســلوك 

قبــول الفرضيــة العدميــة الرئيســة بمــا يتعلــق بـــنمط الشــخصية امليكيافيلية،حـــيث بـيـــنت النتائــج أنــه ال يوجــد أثـــر  - 
لهــذه الشـــخصية فــي الســلوك اإلبداعــي.

وأوصــت الدراســة بضــرورة دراســة أنمــاط شــخصية العامليـــن فــي مراكــز الــوزارات األردنـــية وتحديــد األنمــاط املرغوبــة 
التـــي يكــون بهــا عظيــم األثـــر فــي الســلوك اإلبداعــي.

دراســة )املعايطــة، 2013(، وهدفــت إلــى التعــرف علــى أثـــر أنمــاط شــخصية املديـــر فــي فاعليــة اتخــاذ القــرارات اإلداريــة فــي 
املؤسسات املالية الحكومية األردنـية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطويـر استبانة لجمع البـيانات، وتكونت عيـنة الدراسة من 
ا، وكان الصالح للتحليل منها )  	( . وتوصلت الدراسة ملجموعة نتائج كان من أبـرزها:  )1( أن أنماط شخصية 

ً
)98	( مبحوث

املديـريـــن الســائدة وفاعليــة اتخــاذ القــرارات اإلداريــة فــي املؤسســات املاليــة الحكوميــة األردنـــية جــاءت بدرجــة مرتفعــة. )2( 
وجــود أثـــر ألنمــاط شــخصية املديـريـــن فــي فاعليــة اتخــاذ القــرارات اإلداريــة، حـــيث تفســر مــا مقــداره )57.5%( مــن التبايـــن فــي 
فاعليــة اتخــاذ القــرارات اإلداريــة. وأوصــت الدراســة بضــرورة دراســة أنمــاط شــخصية املديـريـــن فــي البـــيئة التـــنظيمية, واالرتقــاء 

بهــذه األنمــاط إلــى املســتويات العليــا املرغــوب بهــا، ملــا لهــا مــن أثـــر فــي فاعليــة اتخــاذ القــرارات اإلداريــة.

2013(، وهدفــت إلــى معرفــة العاقــة بـيـــن أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي وعاقتهــا باإلبــداع  دراســة )الجعافــرة، 
اإلداري لــدى مديـــري املــدارس الحكوميــة فــي محافظــة الكــرك، ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم توزيــع اســتبانة علــى عيـــنة مــن 
)225( مديـــر، وأظهــرت النتائــج أن املجــال الكلــي ألســاليب إدارة الصــراع جــاء بدرجــة مرتفعــة، ولــم توجــد فــروق ذات داللــة 
عــزى للمؤهــل العلمــي، 

ُ
إحصائيــة فــي أســاليب إدارة الصــراع تعــزى للجـــنس والخبـــرة، ووجــدت فــروق فــي أســاليب إدارة الصــراع ت

كمــا أشــارت إلــى أن املجــال الكلــي لإلبــداع اإلداري جــاء بدرجــة مرتفعــة، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اإلبــداع 
اإلداري الكلــي تعــزى للجـــنس واملؤهــل العلمــي، ووجــدت فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اإلبــداع اإلداري الكلــي تعــزى للخبـــرة، 
مــع وجــود عاقــة إيجابيــة دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة )α ≤	0.0( بـيـــن أســاليب إدارة الصــراع وأبعــاده واإلبــداع 
وبـــرامج  اإلداريــة،  القيــادة  أســاليب  علــى  وتدريبهــم  املديـريـــن،  بتأهيــل  االهتمــام  بـــزيادة  الدراســة  وأوصــت  وأبعــاده.  اإلداري 

تدريبـــية يلتحقــون بهــا لتـــنمية مهاراتهــم اإلبداعيــة، ليتعرفــوا علــى الجديــد فــي التعليــم وبخاصــة فــي مجــال اإلدارة املدرســية.

دراســـة )الرواشـــدة، 2012(، وهدفت إلى التعرف على دور ممارســـة استـراتـيجــــيات إدارة الصراع التــــنظيمي في تعزيــــز 
الثقـــة التــــنظيمية دراســـة ميدانــــية فـــي الجامعـــات الحكوميـــة فـــي جــــنوب اململكـــة األردنــــية الهاشـــمية مـــن وجهـــة نظـــر موظفـــي 
ون من )4( جامعات رســـمية موزعة على محافظات الجــــنوب: الكرك 

ّ
اإلدارة الوســـطى، وقد أجــــريت الدراســـة على مجتمع تك
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)جامعة مؤتة(، والطفيلة )جامعة الطفيلة التقنـية(، ومعان )جامعة الحسيـن بـن طال(، والعقبة )الجامعة األردنـية(، كما 
 وقام الباحث بمســــح شـــامل ملجتمع الدراســـة، 

ً
بلغ عدد املوظفون اإلدارييــــن في املســـتويات اإلدارية الوســـطى )	8 ( موظف

وتـــّم اســـتخدام )SPSS.v.16(، لتحليـــل بــــيانات االســـتبانة، اعتمـــاًدا علـــى املتوســـطات الحسابــــية وغيــــرها. توصلـــت الدراســـة 
ملجموعة نتائج كان أبـرزها: وجود أثـر ذو داللة إحصائية لدور استـراتـيجـيات إدارة الصراع التـنظيمي )استـراتـيجـية التـنازل، 
استـراتـيجــــية اســـتخدام القـــوة، استـراتـيجــــية التهدئـــة، استـراتـيجــــية التجــــنب( فـــي تعزيــــز الثقـــة التــــنظيمية وبجميـــع أبعادهـــا 
)فـــرص اإلبـــداع وتحقيـــق الـــذات، القيـــم التــــنظيمية الســـائدة، السياســـات اإلداريـــة، جـــودة املعلومـــات( علـــى التوالـــي وبـيــــنت 
النتائج أيًضا أن مستوى تعزيــــز الثقة التــــنظيمية جاءت متوسطة. وأوصت الدراسة بعدة توصيات كان أبــــرزها: العمل على 
تشخــــيص موقـــف الصـــراع قبـــل الشـــروع فـــي اســـتخدام االستـراتـيجــــية املـــراد العمل بهـــا لحل الصراع وتعزيــــز أســـلوب التهدئة 
كونه أسلوب يفضله ويميل إليه أغلبــــية املدراء وأيًضا إثــــراء مبدأ املشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات املستقبلية.

دراســـة )Brewer, 2012(، وأجــــريت فـــي جــــنوب استــــراليا الختبـــار العاقـــة بـيــــن دور الجــــنس ونمـــط شــــخصية املديــــر 
وســـلوك إدارة الصـــراع للذكـــور واإلنـــاث فـــي   منظمات متشـــابهة، وشـــملت الدراســـة عيــــنة مـــن )118( فـــرًدا وباملقارنة وجد أن 
دور اإلنـــاث ســـجل درجـــة أعلـــى فـــي تجــــنب الصـــراع بـيــــنما وجـــد أن للذكـــور دوًرا مســـيطًرا فـــي نمـــوذج إدارة الصـــراع، وســـجلت 
الدراسة لإلدارة الدنــــيا دوًرا هاًما في الطاعة وتفادي الصراع، بـيــــنما كان لإلدارة العليا دوًرا مهًما في نموذج احتواء الصراع. 

دراســـة )Lee, 2009(، فـــي الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، وهدفـــت إلـــى الكشـــف عـــن نمـــط الشــــخصية الســـائد وعاقـــة 
أنماط الشـــخصية باتجاهات طاب املرحلة الثانوية نحو املشـــاركة الصفية. تكونت عيــــنة الدراســـة من )256( طالًبا وطالبة 
في املرحلة الثانوية في مديــــنة نــــيويورك اســـتجابوا الســـتبانة متعددة اإلبعاد حول نمط الشــــخصية. وأظهرت نتائج الدراســـة 
أن نمط الشـــخصية الســـائد لدى الطلبة هو نمط االنفعال، وبـيــــنت النتائج وجود عاقة ارتباطية دالة إحصائًيا بـيــــن نمط 
الشـــخصية واملشـــاركة الصفيـــة التــــي تحقـــق النجـــاح األكاديمـــي، كمـــا بـيــــنت النتائـــج أن نمط الشـــخصية االنبســـاطية يــــرتبط 
بمواجهـــة املخاطـــر والتحديـــات، بـيــــنما يتجـــه نمـــط الشـــخصية االنطوائـــي إلـــى االبتعـــاد عـــن املخاطـــر والتحديـــات ويحجم عن 
املشـــاركة الصفية، وبـيــــنت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح نمط الشــــخصية االنبســـاطي مقابل االنطوائية 
فـــي مســـتوى املشـــاركة الصفيـــة، ووجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة فـــي أنمـــاط الشــــخصية لصالـــح الذكـــور مقابـــل اإلنـــاث في 

مســـتوى املشـــاركة الصفية.

دراســـة )Kantek & Gezer, 2009(، وهدفـــت إلـــى دراســـة أســـاليب إدارة الصـــراع التــــي يســـتخدمها طلبـــة التمريـــض في 
صراعهم مع أعضاء هيئة التدريس، واالختاف في اســـتخدام هذه األســـاليب، وأجــــريت الدراســـة على عيــــنة مقدار ها )115( 
طالًبـــا فـــي إحـــدى الجامعـــات الحكوميـــة لتدريـــس التمريـــض، وتـــم جمـــع البــــيانات باســـتخدام نمـــوذج املعلومـــات الشــــخصية 
والتــــنظيمية لحصـــر الصـــراع الـــذي يحـــدث بـيــــن الطاب وهيئـــة التدريس ومن أهم نتائج الدراســـة وجـــد أن الطاب يفضلون 
اســـتخدام األســـاليب التــــي أســـفرت عـــن نتائـــج إيجابــــية فـــي حـــل الصراعـــات، وشـــعورهم بالنجـــاح فـــي الصـــراع قـــد أثــــر علـــى 
اختــــيارهم لألسلوب األفضل في مواجهة الصراع، كما يلجأ كثـيــــر من الطاب في الغالب إلى استخدام ا لدمج بـيــــن أكثــــر من 
أســـلوب من أســـاليب إدارة الصراع، وأظهرت نتائج الدراســـة أن الطلبة الذيــــن يعانون من الفشـــل في حــــياتهم الدراســـية هم 

عرضـــة للصراع أكثــــر من غيــــرهم.

املنهجـية والتصميم
املنهجـية

ت الدراســة منهجـــية البحــث الوصفــي، وامليدانـــي التحليلــي، فعلــى صعيــد البحــث الوصفــي، تــّم إجـــراء املســح املكتبـــي 
ّ
تبـــن

واالطــاع علــى الدراســات والبحــوث النظريــة وامليدانـــية، ألجــل بلــورة األســس واملنطلقــات التـــي يقــوم عليهــا اإلطــار النظــري، 
ل رافــًدا حـــيوًيا فــي الدراســة ومــا تتضمنــه مــن محــاور معرفيــة. أمــا علــى 

ّ
والوقــوف عنــد أهــم الدراســات الســابقة، التـــي تشــك

صعيــد البحــث امليدانـــي التحليلــي، فقــد تــّم إجـــراء املســح االســتطاعي الشــامل، وتحليــل كافــة البـــيانات املتجمعــة مــن خــال 
اإلجابــة عــن االســتبانات، واســتخدام الطرائــق اإلحصائيــة املناســبة، وكان اعتمــاد الدراســة علــى االســتبانة التـــي تــم تطويـــرها. 

وفيمــا يلــي عــرض تفصيلــي ملنهجـــية الدراســة.
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مجتمع الدراسة

، فــي ضــوء 
ً
يمثــل مجتمــع الدراســة جميــع العامليـــن فــي ســلطة إقليــم البتـــراء والبالــغ عددهــم )457( موظًفــا وموظفــة

 بتوزيــع)457( اســتبانة علــى مجتمــع الدراســة، استـــرجع 
ً
إحصائيــات شــئون املوظفيـــن لعــام )5	0	( وتــم مســح املجتمــع كامــا

وبذلــك  للتحليــل،  صاحـــيتها  لعــدم  اســتبانات  اســتبعاد)8(  تــم  وقــد  بلغــت)%95(،  استـــرجاع  بـــنسبة  اســتبانة  منهــا)   ( 
خضعت للتحليل)426( اســتبانة تشــكل ما نســبته)	. 9%( من مجتمع الدراســة وهي نســبة مقبولة ألغراض البحث العلمي. 

والجــدول رقــم )2( يبـيـــن وصًفــا لخصائــص مجتمــع الدراســة:
جدول رقم )1(

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب املتغيـرات )العمر، املسمى الوظيفي، الخبـرة الوظيفية، املؤهل التعليمي(

النسبةالعد	المستوىالمتغيـر

المؤهلأالتعليميأ

9.15%39الثانوية العامة فاقل
19.72%84دبلوم متوسط
63.85%272بكالوريوس
7.28%31دراسات عليا
100%426المجموع

المستوىأالوظيفي

7.98%34مديـر 

16.20%69نائب مديـر 

22.77%97رئيس قسم

53.05%226موظف

426100.0المجموع

الخبـرةأالوظيفية

14.79%563 سنوات فأقل

20.42%87من 10-6 سنوات

26.53%113من 15-11 سنة

38.26%16163 سنة فأكثـر

100%426المجموع

العمر

17.37%3074 سنة أو أقل

25.59%109من 40-31 سنة

36.38%155من 50-41 سنة

20.66%5188 سنة فأكثـر

100.0%426المجموع

أداة الدراسة

فــي االعتمــاد علــى األدب النظــري لســمات الشـــخصية امليكيافيليــة، أســاليب إدارة الصــراع  تــم تطويـــر أداة الدراســة 
التـــنظيمي، وتشــتمل أداة الدراســة علــى ثاثــة أجـــزاء:

ويتضمــن املعلومــات املعبـــرة عــن خصائــص عيـــنة الدراســة، طبًقــا للمتغيـــرات الشــخصية والوظيفيــة وهــي  الجـــزء األول: 
الوظيفــي(. املســتوى  العمــر،  الوظيفيــة،  الخبـــرة  العلمــي،  )املؤهــل 

الجـــزء الثانـــي: ويتكــون مــن )0	( فقــرة تقيــس متغيـــر الدراســة املســتقل ســمات الشــخصية امليكيافيليــة، وتــم كذلــك تطويـــر 
هــذا الجـــزء فــي االعتمــاد علــى دراســة )اليوســف، 0	0	؛ عيســان والعانـــي، 008	؛ الجديــة، 008	؛ البحـــي�شي، 006	(.
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الجـــزء الثالــث: ويتكــون مــن )0	( فقــرة تقيــس متغيـــر الدراســة التابــع أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي، وتــم كذلــك تطويـــر 
هــذا الجـــزء فــي االعتمــاد علــى دراســة )النجـرانـــي، 0	0	؛ الطراونــة، 008	؛ أبــو سنـيـــنة والبـياتـــي،  	0	(.

وتــم اســتخدام مقيــاس )ليكــرت Likert( الخما�شــي للخـــيارات املتعــددة الــذي يحتســب أوزان تلــك الفقــرات بطريقــة 
خماسية على النحو اآلتـي: تـنطبق بدرجة كبـيـرة جًدا )5( درجات. تـنطبق بدرجة كبـيـرة )4( درجات. تـنطبق بدرجة متوسطة 

) ( درجــات. تـــنطبق بدرجــة قليلــة )درجتــان(. تـــنطبق بدرجــة قليلــة جــًدا )درجــة واحــدة(.

صدق أداة الدراسة

تــم عــرض االســتبانة علــى محكميـــن مــن أســاتذة اإلدارة املختصيـــن، وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات األردنـــية، 
للتحقــق مــن مــدى صــدق فقــرات االســتبانة، وتــم األخــذ بآرائهــم، وإعــادة صياغــة بعــض الفقــرات، وإجـــراء التعديات املطلوبة، 

علــى نحــو دقيــق يحقــق التــوازن بـيـــن مضاميـــن االســتبانة فــي فقراتهــا.

ثبات األداة

ــا، تــم استثـــنائهم مــن عيـــنة الدراســة. 
ً
للتأكــد مــن ثبــات األداة تــم تطبـــيقها علــى عيـــنة اســتطاعية تكونــت مــن )25( مبحوث

وقــد تــم اســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا )Cronbach’s Alpha Equation( لاتســاق الداخلــي، لحســاب معامــل ثبــات األداة 
لــكل أداة مــن أدوات الدراســة وجــدول )2( يوضــح نتائــج ذلــك:

جدول رقم )2(

معامالت الثبات لكل أداة من أدوات الدراسة
معاملأالثباتاألبعا	المتغيـر

سماتأالشخصيةأالميكيافيلية

0.88التالعب األخالقي

0.85الرغبة في السيطرة 

0.87البحث عن المركز

0,84عدم الثقة باآلخـريـن 

	ساليبأإ	ارةأالصراعأالتـنظيميأ

0.85استـراتـيجـيه التـنافس

0.86استـراتـيجـيه التعاون 

0.88استـراتـيجـيه المساومة

0.89استـراتـيجـيه التجـنب

تشيـــر النتائــج الــواردة فــي الجــدول رقــم )2( إلــى أن معامــات الثبــات ألبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة تـــراوحت بـيـــن 
)0.88- 0.8(، فــي حـيـــن تـــراوحت معامــات ثبــات أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي )0.89 –0.85( وتعتبـــر هــذه القيــم 

مقبولــة ألغــراض إجـــراء هــذه الدراســة.

املعالجات اإلحصائية

بـــرنامج )SPSS.16.1( »الــرزم  تــم اســتخدام املعالجــات اإلحصائيــة التاليــة، بعــد أن تــم إدخــال البـــيانات باســتخدام 
:Statistical Package For Social Sciences االجتماعيــة«  للعلــوم  اإلحصائيــة 

باألعــداد 	-  الدراســة  عّينــة  خصائــص  لوصــف   )Descriptive Statistic Measures( الوصفــّي  اإلحصــاء  مقايـــيس 
املعيــاري. واالنحـــراف  الحسابـــية  واملتوســطات  املئويــة،  والنســب 

وتأثـيـــر 	-  الدراســة،  نمــوذج  صاحـــّية  مــدى  الختبــار   )Multiple Regression Analysis( املتعــّدد  االنحــدار  تحليــل 
التابــع. املتغّيــر  املتغّيــر املســتقّل، علــى 
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ة  - 
ّ
تحليل االنحدار املتعدد املتدّرج )Stepwise Multiple Regression Analysis( الختبار دخول املتغّيرات املســتقل

بؤ باملتغّيــر التابــع.
ُّ
فــي معادلــة التـــن

د  - 
ُّ

اختبار معامل تضخم التبايـن )VIF( )Variance Inflation Factor( واختبار التبايـن املسموح )Tolerance( للتأك
ة.

ّ
من عدم وجود ارتباط مرتفع )Multicollinearity( بـيـن املتغّيـرات املستقل

 -5.)Normal Distributions( للتأكد من أّن البـيانات تتبع التوزيع الطبـيعي )Skewness( اختبار معامل االلتواء

معادلة كرونباخ ألفا )Cronbach’s Alpha( لاتساق الداخلي للتحقق من ثبات أداة الدراسة.6- 

تحليل البـيانات واختبار الفرضيات

اإلجابة عن أسئلة الدراسة

تــم إجـــراء التحليــل الوصفــي لجميــع متغيـــرات الدراســة وفًقــا إلجابــات أفــراد عيـــنة الدراســة علــى فقــرات االســتبانة، 
ــناًدا لقيمــة  ــنازلًيا حســب أهميتهــا النسبـــية استـ ــيبها تـ ــية واالنحـــرافات املعياريــة، وتــم تـرتـ حـــيث احتســبت املتوســطات الحسابـ
املتوســط الحسابـــي، مــع األخــذ بعيـــن االعتبــار تــدرج املقيــاس املســتخدم فــي الدراســة، واستـــناًدا إلــى ذلــك فــإن قيــم املتوســطات 
الحسابـــية التـــي وصلــت إليهــا الدراســة فــي االعتمــاد علــى هــذا املعيــار، فــإذا كانــت قيمــة املتوســط الحسابـــي للفقــرات أكبـــر مــن 
)5. ( يكــون مســتوى تقديـــر أفــراد عيـــنة الدراســة مرتفــع، أمــا إذا كانــت قيمــة املتوســط الحسابـــي )9 . -2.5( فــإن املســتوى 
بالنســبة للمتوســط الحسابـــي متوســط، وإذا كان املتوســط الحسابـــي )9 .	( فمــا دون فــإن املســتوى بالنســبة للمتوســط 

الحسابـــي منخفــض.

اإلجابة عن السؤال األول: ما هي تصورات العامليـن في سلطة إقليم البتـراء التـنموي السياحـي نحو سمات الشخصية 
امليكيافيلية ؟

جدول رقم )3(

املتوسطات الحسابـية واالنحـرافات املعيارية لتصورات العامليـن في سلطة إقليم البتـراء التـنموي السياحـي
نحو سمات الشخصية امليكيافيلية

تسلسلأ
المتوسط	بعا	أتكنولوجـياأالمعلوماتالفقرات

الحسابـي
االنحـراف
الرتبةالمعياري

المستوىأ
بالنسبةأللمتوسطأ

الحسابـي
متوسط3.480.614التالعب األخالقي1-5
مرتفع3.580.561الرغبة في السيطرة 6-10
مرتفع3.550.582البحث عن المركز11-15
مرتفع3.530.593عدم الثقة باآلخـريـن 16-20
مرتفع-3.540.54المتوسطأالكلي1-20

بلــغ ) 5. (، واالنحـــراف املعيــاري  العــام ألبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة  يظهــر مــن جــدول ) ( أن املتوســط 
) 0.5(، وهــذا يعنـــي أن تصــورات العامليـــن فــي ســلطة إقليــم البتـــراء التـــنموي السياحـــي نحــو ســمات الشــخصية امليكيافيليــة 

ذات مســتوى مرتفــع.

وبتحليــل ســمات الشــخصية امليكيافيليــة، يتضــح أن الرغبــة فــي الســيطرة احتلــت املرتبــة األولــى بمتوســط حسابـــي بلــغ 
)58. (، وانحـــراف معيــاري )0.56(، يليــه بعــد البحــث عــن املركــز بمتوســط حسابـــي بلــغ )55. (، وانحـــراف معيــاري )0.58(، 
بعــد  املرتبــة األخـيـــرة جــاء  وفــي  بلــغ ) 5. (، وانحـــراف معيــاري )0.59(،  الثقــة باآلخـريـــن بمتوســط حسابـــي  بعــد عــدم  يليــه 

التاعــب األخاقــي بمتوســط حسابـــي بلــغ )8 . (، وانحـــراف معيــاري )	0.6(.
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السؤال الثانـــي: ما مستوى أساليب إدارة الصراع التـــنظيمي في سلطة إقليم البتـــراء التـــنموي السياحـــي من وجهة نظر 
العامليـن فيها ؟

جدول رقم )4(

املتوسطات الحسابـية واالنحـرافات املعيارية لتصورات املبحوثـيـن ألساليب إدارة الصراع التـنظيمي

المستوى االنحـرافأ
المعياري

المتوسطأ
الحسابـي الُبعد تسلسلأ

الفقرات الرتبة

متوسط 0.61 3.45 استـراتـيجـيه التـنافس 21-25 1
متوسط 0.65 3.40 استـراتـيجـيه التعاون  26-30 2
متوسط 0.71 3.29 استـراتـيجـيه المساومة 31-35 4
متوسط 0.68 3.32 استـراتـيجـيه التجـنب 36-40 3
متوسط 0.58 3.37 أساليب إدارة الصراع التـنظيمي 21-40 -

يشيـــر جــدول )4(، إلــى أن املتوســط الحسابـــي اإلجمالــي ألهميــة أبعــاد )أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي ( واقــع ضمــن 
الحالة املتوسطة والبالغة )7 . ( وانحـراف معياري )0.58(، بما يفيد أن تصورات املبحوثـيـن نسبتها إيجابـية إزاء هذا املتغيـر 
األسا�شــي، حـــيث حــاز ُبعــد )استـراتـيجـــيه التـــنافس( أهميــة أولــى بمتوســط حسابـــي )5 . ( وانحـــراف معيــاري )	0.6(، وتــاه ُبعــد 
)استـراتـيجـيه التعاون( بمتوسط حسابـي )0 . ( وانحـراف معياري )0.65(، و)استـراتـيجـيه التجـنب( بمتوسـط حسابـي )	 . ( 

وانحـــراف معيــاري )0.68(، وأخـيـــًرا ُبعــد )استـراتـيجـــيه املســاومة( بمتوســط حسابـــي )9	. ( وانحـــراف معيــاري )	0.7(.

اختبار الفرضيات

قبــل تطبـــيق تحليــل االنحــدار الختبــار فرضيــة الدراســة الرئيســة األولــى، تــم إجـــراء بعــض االختبــارات، لضمــان ماءمــة 
البـيانات الفتـراضات تحليل االنحدار على النحو التالي: فيما يتعلق بافتـراض ضرورة عدم وجود ارتباط عاٍل بـيـن املتغيـرات 
تــم إجـــراء معامــل تضخــم التبايـــن »Variance Inflation Factor- VIF«، واختبــار التبايـــن   »Multicollinearity« املســتقلة
املســموح بــه »Tolerance« لــكل متغيـــر مــن املتغيـــرات املســتقلة، ويشيـــر جــدول ) 	( إلــى أنــه إذا كان معامــل تضخــم التبايـــن 
)VIF( للمتغيـــر يتجــاوز )0	( وكانــت قيمــة التبايـــن املســموح بــه أقــل مــن )0.05( فإنــه يمكــن القــول إّن هــذا املتغيـــر لــه ارتبــاط 
عــاٍل مــع متغيـــرات مســتقلة أخـــرى وبالتالــي ســيؤدي لحــدوث مشــكلة فــي تحليــل االنحــدار. وقــد تــم االعتمــاد علــى هــذه القاعــدة 
الختبــار االرتبــاط »Multicollinearity« بـيـــن املتغيـــرات املســتقلة. وكمــا يشيـــر جــدول ) 	( والــذي يحــوي املتغيـــرات املســتقلة 
وقيمــة معامــل تضخــم التبايـــن )VIF( والتبايـــن املســموح لــكل متغيـــر، ناحــظ أن قيمــة )VIF( لجميــع املتغيـــرات كانــت أقــل مــن 
)0	( وتتـراوح )2.874– 1.412(، كما ناحظ أن قيمة التبايـن املسموح لجميع املتغيـرات كانت أكبـر من )0.05( وتتـراوح بـيـن 

)0.708 –   0.5(، لذلــك يمكــن القــول إنــه ال توجــد مشــكلة حقيقيــة تتعلــق بوجــود ارتبــاط عــاٍل بـيـــن املتغيـــرات املســتقلة.

جدول رقم )5(

اختبار معامل تضخم التبايـن والتبايـن املسموح به ومعامل االلتواء

معاملأااللتواء
Skewness )VIF(معاملأتقيـيمأالتبايـنأ التبايـنأالمسموحأبه

Tolerance المتغيـرات

0.370 1.768 0.566 التالعبأاألخالقي
0.210 1.874 0.534 الرغبةأفيأالسيطرة
0.266 1.412 0.708 البحثأعنأالمركزأ
0.249 1.433 0.698 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ



املجلة العربية لإلدارة، مج 37، ع2 - يونيو )حزيران( 2017

167

ومــن أجــل التحقيــق مــن افتـــراض التوزيــع الطبـــيعي Normal Distribution للبـــيانات، تــم االستـــناد إلــى احتســاب قيمــة 
معامــل االلتــواء )Skewness( للمتغيـــرات، وكمــا يشيـــر جــدول )5( فــإن قيمــة معامــل االلتــواء لجميــع متغيـــرات الدراســة كانــت 

أقــل مــن )1(، لذلــك يمكــن القــول إنــه ال توجــد مشــكلة حقيقيــة تتعلــق بالتوزيــع الطبـــيعي لبـــيانات الدراســة.

جدول رقم )6(

نتائج تحليل التبايـن لالنحدار)Analysis of Variance( للتأكد من صالحـية النموذج الختبار الفرضية الرئيسة األولى

مستوىأ
Fاللةأ	

 Fقيمةأ
المحسوبة

متوسطأ
المربعات

مجموعأ
المربعات

معاملأالتحديدأ
R2

	رجاتأ
الحـرية المصدر المتغيـرأالتابع

0.000 *78.577
12.279 49.115

0.485 )421 ،4(
االنحدار

0.123أساليب إدارة الصراع التـنظيمي 51.723 الخطأ

0.000 *76.488
11.548 46.190

0.477 )421 ،4(
االنحدار

0.118استـراتـيجـيه التـنافس  49.972 الخطأ

0.000 *54.304
12.174 48.694

0.401 )421 ،4(
االنحدار 0.176استـراتـيجـيه التعاون  74.202 الخطأ

0.000 *55.824
11.417 45.667

0.491 )421 ،4(
االنحدار

0.161استـراتـيجـيه المساومة  67.691 الخطأ

0.000 *80.788
12.401 49.606

0.392 )421 ،4(
االنحدار

0.121استـراتـيجـيه التجـنب  50.811 الخطأ
)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

قيمتهــا  عــن  املحســوبة   )F( قيمــة  الرتفــاع  ونظــًرا  الدراســة،  فرضيــات  الختبــار  النمــوذج  صاحـــية   )6( جــدول  يوضــح 
الجدوليــة علــى مســتوى داللــة )α ≤ 	0.0( ودرجــات حـــرية )421 ،4(، حـــيث إن أبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة تفســر 
فسر أيًضا )47.7%( من التبايـن في ُبعد )استـراتـيجية 

ُ
)48.5%( من التبايـن في ُبعد )أساليب إدارة الصراع التـنظيمي(، كما ت

فسر أيًضا )	.0 %( من التبايـــن في ُبعد )استـراتـــيجة التعاون(، وفسرت أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية 
ُ
التـــنافس(، وت

فسر أيًضا )	.9 %( من التبايـن في ُبعد )استـراتيجية التجـنب(، 
ُ
)	.9 %( من التبايـن في ُبعد )استـراتيجية املساومة(، كما ت

وجميع ذلك يؤكد دور وأثـر أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية في تفسيـر األبعاد التابعة أساليب إدارة الصراع التـنظيمي. 
وبـــناًء علــى ذلــك نســتطيع اختبــار فرضيــات الدراســة.

جدول رقم )7(

نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثـر أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية
في أساليب إدارة الصراع التـنظيمي في سلطة إقليم البتـراء التـنموي السياحـي 

tاللةأ	مستوىأ قيمة tأالمحسوبة Beta الخطأأالمعياري B 	بعا	أسمات الشخصية الميكيافيلية
0.000 *5.463 0.257 0.050 0.274 التالعبأاألخالقي
0.000 *4.282 0.231 0.051 0.220 الرغبةأفيأالسيطرة
0.000 *4.093 0.214 0.054 0.222 البحثأعنأالمركزأ
0.000 *4.058 0.190 0.059 0.238 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

التاليــة  الفرعيــة  املتغيـــرات  أن   )t( اختبــار  قيــم  متابعــة  ومــن   ،)7( جــدول  فــي  الــواردة  النتائــج اإلحصائيــة  مــن  يتــضح 
)التاعــب األخاقــي، والرغبــة فــي الســيطرة، والبحــث عــن املركــز، وعــدم الثقــة باآلخـريـــن( لهــا تأثـيـــر فــي أســاليب إدارة الصــراع 
التـــنظيمي فــي ســلطة إقليــم البتـــراء التـــنموي السياحـــي، حـــيث بلغــت قيــم )t( املحســوبة )058.  ، 09.  ،4.282 ، 6 .5( 
علــى التوالــي، وهــي قيــم معنويــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05(. وممــا ســبق يقت�شــي مــا يلــي: رفــض الفرضيــة الصفريــة والتـــي 
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تـــنص علــى أنــه: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( ألبعــاد ســمات الشـــخصية امليكيافيليــة 
)التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة،البحث عــن املركــز، عــدم الثقــة باآلخـريـــن ( فــي أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي 

فــي ســلطة إقليــم البتـــراء.

جدول رقم )8(
 Stepwise Multiple Regression نتائج تحليل االنحدار املتعدد التدريجـي

للتـنبؤ بأساليب إدارة الصراع التـنظيمي من خالل أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية كمتغيـرات مستقلة 

* t اللة	مستوىأ قيمةأtأالمحسوبة قيمةأR2 معاملأالتحديد تـرتـيبأ	خولأالعناصرأالمستقلةأفيأمعا	لةأالتـنبؤ
0.000 *6.002 0.333 التالعبأاألخالقي
0.000 *5.784 0.429 الرغبةأفيأالسيطرة
0.000 *4.932 0.462 البحثأعنأالمركزأ
0.000 *4.426 0.485 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

وعنــد إجـــراء تحليــل االنحــدار املتعــدد التدريجـــي لتحديــد أهميــة كل متغيـــر مســتقل علــى حــدة فــي املســاهمة فــي النمــوذج 
الريا�شــي، الــذي يمثــل أثـــر أبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة )التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، 
عــدم الثقــة باآلخـريـــن( فــي أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي فــي ســلطة إقليــم البتـــراء، كمــا يتضــح مــن جــدول )8( الــذي يبـيـــن 
تـرتـــيب دخــول املتغيـــرات املســتقلة فــي معادلــة االنحــدار، فــإن التاعــب األخاقــي قــد احتــل املرتبــة األولــى، وفســر مــا مقــداره 
) .  %( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل الرغبــة فــي الســيطرة حـــيث فســر مــع األجهــزة )9.	 %( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر 
التابــع، ودخــل البحــث عــن املركــز حـــيث فســر مــع املتغيـريـــن السابقيـــن )46.2%( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل أخـيـــًرا 
عدم الثقة باآلخـريـــن حـــيث فسر مع املتغيـــرات السابقة ما مقداره )48.5%( من التبايـــن في أساليب إدارة الصراع التـــنظيمي 

فــي ســلطة إقليــم البتـــراء التـــنموي السياحـــي كمتغيـــر تابــع.

الفرضية الفرعية األولى: ال يوجد أثـــر ذو داللة إحصائية عند مســتوى الداللة )α≤0.05( ألبعاد ســمات الشــخصية 
امليكيافيلية )التالعب األخالقي، الرغبة في السيطرة، البحث عن املركز، عدم الثقة باآلخـريـن( في استـراتـيجـيه التـنافس 

كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي.

جدول رقم )9(
نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثـر أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية

في استـراتـيجـيه التـنافس كُبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي في سلطة إقليم البتـراء التـنموي السياحـي 

tاللةأ	مستوىأ قيمة tأالمحسوبة Beta الخطأأالمعياري B 	بعا	أسماتأالشخصيةأالميكيافيليةأ
0.000 *5.388 0.254 0.058 0.310 التالعبأاألخالقي
0.000 *4.917 0.233 0.049 0.243 الرغبةأفيأالسيطرة
0.003 *3.001 0.158 0.053 0.160 البحثأعنأالمركزأ
0.000 *4.485 0.243 0.050 0.226 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

التاليــة  الفرعيــة  )t( أن املتغيـــرات  فــي جــدول )9(، ومــن متابعــة قيــم اختبــار  الــواردة  النتائــج اإلحصائيــة  مــن  يتضـــح 
)التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم الثقــة باآلخـريـــن ( لهــا تأثـيـــر فــي استـراتـيجـــيه التـــنافس 
كبعد من أبعاد أســاليب إدارة الصراع التـــنظيمي في ســلطة إقليم البتـــراء التـــنموي السياحـــي، حـــيث بلغت قيم )t( املحســوبة 
)4.485 ،	00.  ،7	9.  ،88 .5( علــى التوالــي، وهــي قيــم معنويــة عنــد مســتوى داللــة)α≤0.05(. وممــا ســبق يقت�شــي مــا يلــي: 
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رفــض الفرضيــة الصفريــة والتـــي تـــنص علــى أنــه: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( ألبعــاد 
فــي   ) فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم الثقــة باآلخـريـــن  ســمات الشــخصية امليكيافيليــة )التاعــب األخاقــي، الرغبــة 

استـراتـيجـــيه التـــنافس كبعــد مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي.

جدول رقم )10(

Stepwise Multiple Regression نتائج تحليل االنحدار املتعدد التدريجـي
للتـنبؤ باستـراتـيجـيه التـنافس من خالل أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية كمتغيـرات مستقلة 

* t اللة	مستوىأ قيمةأtأالمحسوبة قيمةأR2 معاملأالتحديد تـرتـيبأ	خولأالعناصرأالمستقلةأفيأمعا	لةأالتـنبؤ
0.000 *6.374 0.332 التالعبأاألخالقي
0.000 *5.873 0.414 الرغبةأفيأالسيطرة
0.000 *4.587 0.466 البحثأعنأالمركزأ
0.000 *3.794 0.477 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

عند إجـراء تحليل االنحدار املتعدد التدريجـي لتحديد أهمية كل متغيـر مستقل على حدة في املساهمة في النموذج الريا�شي، 
الــذي يمثــل أثـــر أبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة )التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم الثقــة 
باآلخـريـن ( في استـراتـيجـيه التـنافس كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي، كما يتضح من جدول )0	( الذي يبـيـن تـرتـيب 
دخــول املتغيـــرات املســتقلة فــي معادلــة االنحــدار، فالتاعــب األخاقــي احتــل املرتبــة األولــى، وفســر  )	.  %( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر 
التابــع، ودخــل الرغبــة فــي الســيطرة حـــيث فســر مــع التاعــب األخاقــي )41.4%( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل البحــث عــن 
املركز حـيث فسر مع املتغيـريـن السابقيـن )46.6%( من التبايـن في املتغيـر التابع، ودخل أخـيـًرا عدم الثقة باآلخـريـن حـيث فسر مع 
املتغيـرات السابقة )47.7%( من التبايـن في استـراتـيجـيه التـنافس كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي كمتغيـر تابع.

الفرضية الفرعية الثانـية: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤05.0(ألبعاد سمات الشخصية 
امليكيافيلية )التالعب األخالقي، الرغبة في السيطرة، البحث عن املركز، عدم الثقة باآلخـريـن( في استـراتـيجـيه التعاون 

كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي.

جدول رقم )11(

نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثـر أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية
في استـراتـيجـيه التعاون كُبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي في سلطة إقليم البتـراء التـنموي السياحـي

tاللةأ	مستوىأ قيمة tأالمحسوبة Beta الخطأأالمعياري B 	بعا	أسماتأالشخصيةأالميكيافيلية
0.000 *4.109 0.238 0.059 0.241 التالعبأاألخالقي
0.000 *4.104 0.209 0.057 0.236 الرغبةأفيأالسيطرة
0.000 *3.700 0.209 0.062 0.230 البحثأعنأالمركزأ
0.003 *2.971 0.150 0.067 0.199 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

يتضــح مــن النتائــج اإلحصائيــة الــواردة فــي جــدول )11(، ومــن متابعــة قيــم اختبــار )t( أن املتغيـــرات الفرعيــة التاليــة 
)التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم الثقــة باآلخـريـــن ( لهــا تأثـيـــر فــي استـراتـيجـــيه التعــاون كبعــد 
مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي فــي ســلطة إقليــم البتـــراء التـــنموي السياحـــي، حـــيث بلغــت قيــم )t( املحســوبة 
)	97.	 ،700.  ، 0	.  ،09	. ( علــى التوالــي، وهــي قيــم معنويــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05(. وممــا ســبق يقت�شــي مــا يلــي: 
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رفــض الفرضيــة الصفريــة والتـــي تـــنص علــى أنــه: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( ألبعــاد 
فــي  باآلخـريـــن(  الثقــة  عــدم  املركــز،  عــن  البحــث  الســيطرة،  فــي  الرغبــة  )التاعــب األخاقــي،  امليكيافيليــة  الشــخصية  ســمات 

استـراتـيجـــيه التعــاون كبعــد مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي.

جدول رقم)12(

 Stepwise Multiple Regression نتائج تحليل االنحدار املتعدد التدريجـي
للتـنبؤ باستـراتـيجـيه التعاون من خالل أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية كمتغيـرات مستقلة

* t اللة	مستوىأ قيمةأtأالمحسوبة قيمةأR2 معاملأالتحديد تـرتـيبأ	خولأالعناصرأالمستقلةأفيأمعا	لةأالتـنبؤ
0.000 *5.210 0.290 التالعبأاألخالقي
0.000 *4.596 0.357 الرغبةأفيأالسيطرة
0.000 *3.994 0.387 البحثأعنأالمركزأ
0.002 *3.197 0.401 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

عند إجـراء تحليل االنحدار املتعدد التدريجـي لتحديد أهمية كل متغيـر مستقل على حدة في املساهمة في النموذج الريا�شي 
الــذي يمثــل أثـــر أبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة )التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم الثقــة 
باآلخـريـــن ( في استـراتـيجـــيه التعاون كبعد من أبعاد أســاليب إدارة الصراع التـــنظيمي في ســلطة إقليم البتـــراء التـــنموي السياحـــي، 
كما يتضح من جدول )12( الذي يبـيـن تـرتـيب دخول املتغيـرات املستقلة في معادلة االنحدار، فإن التاعب األخاقي احتل املرتبة 
األولى، وفسر )9	%( من التبايـن في املتغيـر التابع، ودخل الرغبة في السيطرة حـيث فسر مع التاعب األخاقي )5.7 %( من التبايـن 
في املتغيـر التابع، ودخل البحث عن املركز حـيث فسر مع املتغيـريـن السابقيـن )8.7 %( من التبايـن في املتغيـر التابع، ودخل أخـيـًرا 

عدم الثقة باآلخـريـن حـيث فسر مع املتغيـرات السابقة )	.0 %( من التبايـن في استـراتـيجـيه التعاون كمتغيـر تابع.

الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤05.0( ألبعاد سمات الشخصية 
امليكيافيلية )التالعب األخالقي، الرغبة في السيطرة، البحث عن املركز، عدم الثقة باآلخـريـن( في استـراتـيجـيه املساومة 

كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي.

جدول رقم )13(

نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثـر أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية
في استـراتـيجـيه املساومة كُبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي في سلطة إقليم البتـراء التـنموي السياحـي 

tاللةأ	مستوىأ قيمة tأالمحسوبة Beta الخطأأالمعياري B 	بعا	أسماتأالشخصيةأالميكيافيلية
0.000 *6.390 0.299 0.050 0.318 التالعبأاألخالقي
0.000 *5.261 0.282 0.051 0.268 الرغبةأفيأالسيطرة
0.003 *3.975 0.185 0.058 0.231 البحثأعنأالمركزأ
0.014 *2.462 0.128 0.054 0.133 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

يتضـــح مــن النتائــج اإلحصائيــة فــي جــدول ) 	(، ومــن متابعــة قيــم اختبــار )t( أن املتغيـــرات الفرعيــة )التاعــب األخاقــي، 
الرغبة في السيطرة، البحث عن املركز، عدم الثقة باآلخـريـن ( لها تأثـيـر في استـراتـيجـيه املساومة كُبعد من أبعاد أساليب إدارة 
الصــراع التـــنظيمي فــي إقليــم البتـــراء السياحـــي، حـــيث بلغــت قيــم )t( املحســوبة )2.462 ،975.  ،5.261 ،90 .6( علــى التوالــي، 
وهــي قيــم معنويــة عنــد مســتوى داللــة)α≤0.05(. وممــا ســبق يقت�شــي: رفــض الفرضيــة الصفريــة والتـــي تـــنص علــى أنــه: ال يوجــد 
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أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( ألبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة )التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي 
السيطرة، البحث عن املركز، عدم الثقة باآلخـريـن ( في استـراتـيجـيه املساومة كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي.

جدول رقم )14(

 Stepwise Multiple Regression نتائج تحليل االنحدار املتعدد التدريجـي
للتـنبؤ باستـراتـيجـيه املساومة من خالل أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية كمتغيـرات مستقلة

* t اللة	مستوىأ قيمةأtأالمحسوبة
 R2قيمةأ 

معاملأالتحديد
تـرتـيبأ	خولأالعناصرأالمستقلةأفيأمعا	لةأ

التـنبؤ
0.000 *7.260 0.351 التالعبأاألخالقي
0.000 *6.991 0.457 الرغبةأفيأالسيطرة
0.000 *4.228 0.485 البحثأعنأالمركزأ
0.009 *2.746 0.491 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

وعنــد إجـــراء تحليــل االنحــدار املتعــدد التدريجـــي لتحديــد أهميــة كل متغيـــر مســتقل علــى حــدة فــي املســاهمة فــي النمــوذج 
عــن  البحــث  الســيطرة،  فــي  الرغبــة  األخاقــي،  )التاعــب  امليكيافيليــة  الشــخصية  ســمات  أبعــاد  أثـــر  يمثــل  الــذي  الريا�شــي، 
املركــز، عــدم الثقــة باآلخـريـــن ( فــي استـراتـيجـــيه املســاومة كبعــد مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي فــي ســلطة إقليــم 
البتـــراء التـــنموي السياحـــي، كما يتضح من جدول )14( والذي يبـيـــن تـرتـــيب دخول املتغيـــرات املستقلة في معادلة االنحدار، 
فــإن التاعــب األخاقــي قــد احتــل املرتبــة األولــى، وفســر مــا مقــداره )	.5 %( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل الرغبــة فــي 
الســيطرة حـــيث فســر مــع التاعــب األخاقــي )45.7%( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل البحــث عــن املركــز حـــيث فســر مــع 
املتغيـريـــن السابقيـــن )48.5%( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل أخـيـــًرا عــدم الثقــة باآلخـريـــن حـــيث فســر مــع املتغيـــرات 

الســابقة مــا مقــداره )	.9 %( مــن التبايـــن فــي استـراتـيجـــيه املســاومة كمتغيـــر تابــع.

الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤05.0( ألبعاد سمات الشخصية 
امليكيافيلية )التالعب األخالقي، الرغبة في السيطرة، البحث عن املركز، عدم الثقة باآلخـريـن( في استـراتـيجـيه التجـنب 

كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي.

جدول رقم )15(

نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثـر أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية
في استـراتـيجـيه التجـنب كُبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي في سلطة إقليم البتـراء التـنموي السياحـي 

tاللةأ	مستوىأ قيمة tأالمحسوبة Beta الخطأأالمعياري B 	بعا	أسماتأالشخصيةأالميكيافيلية
0.000 *4.539 0.232 0.060 0.273 التالعبأاألخالقي
0.000 *4.252 0.241 0.065 0.277 الرغبةأفيأالسيطرة
0.003 *3.033 0.177 0.062 0.187 البحثأعنأالمركزأ
0.003 *2.970 0.151 0.070 0.208 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

يتضــح مــن النتائــج اإلحصائيــة الــواردة فــي جــدول )15(، ومــن متابعــة قيــم اختبــار )t( أن املتغيـــرات الفرعيــة التاليــة 
)التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم الثقــة باآلخـريـــن ( لهــا تأثـيـــر فــي استـراتـيجـــيه التجـــنب كبعــد 
مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي فــي ســلطة إقليــم البتـــراء التـــنموي السياحـــي، حـــيث بلغــت قيــم )t( املحســوبة 
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)970.	   0.  ،4.252 ،9 5. ( علــى التوالــي، وهــي قيــم معنويــة عنــد مســتوى داللــة)α≤0.05(. وممــا ســبق يقت�شــي مــا يلــي: 
رفــض الفرضيــة الصفريــة والتـــي تـــنص علــى أنــه: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( ألبعــاد 
فــي  باآلخـريـــن(  الثقــة  عــدم  املركــز،  عــن  البحــث  الســيطرة،  فــي  الرغبــة  )التاعــب األخاقــي،  امليكيافيليــة  الشــخصية  ســمات 

استـراتـيجـــيه التجـــنب كبعــد مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي.

وعنــد إجـــراء تحليــل االنحــدار املتعــدد التدريجـــي Stepwise Multiple Regression لتحديــد أهميــة كل متغيـــر مســتقل 
علــى حــدة فــي املســاهمة فــي النمــوذج الريا�شــي، الــذي يمثــل أثـــر أبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة )التاعــب األخاقــي، 
الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم الثقــة باآلخـريـــن( فــي استـراتـيجـــيه التجـــنب كبعــد مــن أبعــاد أســاليب إدارة 
تـرتـــيب دخــول  يبـيـــن  الــذي   )16( مــن جــدول  السياحـــي، كمــا يتضــح  التـــنموي  البتـــراء  إقليــم  فــي ســلطة  التـــنظيمي  الصــراع 
املتغيـــرات املســتقلة فــي معادلــة االنحــدار، فــإن التاعــب األخاقــي احتــل املرتبــة األولــى، وفســر مــا مقــداره )27.7%( مــن التبايـــن 
فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل الرغبــة فــي الســيطرة حـــيث فســر مــع التاعــب األخاقــي )9.  %( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، 
ودخل البحث عن املركز حـــيث فسر مع املتغيـريـــن السابقيـــن )8 %( من التبايـــن في املتغيـــر التابع، ودخل أخـيـــًرا عدم الثقة 

ــيه التجـــنب كمتغيـــر تابــع. باآلخـريـــن حـــيث فســر مــع املتغيـــرات الســابقة مــا مقــداره )	.9 %( مــن التبايـــن فــي استـراتـيجـ

جدول رقم )16(

 Stepwise Multiple Regression نتائج تحليل االنحدار املتعدد التدريجـي
للتـنبؤ باستـراتـيجـيه التجـنب من خالل أبعاد سمات الشخصية امليكيافيلية كمتغيـرات مستقلة

* t اللة	مستوىأ قيمةأtأالمحسوبة قيمةأR2 معاملأالتحديد تـرتـيبأ	خولأالعناصرأالمستقلةأفيأمعا	لةأالتـنبؤ
0.000 *5.863 0.277 التالعبأاألخالقي
0.000 *5.018 0.349 الرغبةأفيأالسيطرة
0.000 *3.472 0.380 البحثأعنأالمركزأ
0.000 *3.261 0.392 عدمأالثقةأباآلخـريـنأ

)α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى *

مناقشة النتائج والتوصيات

دلت النتائج أن تصورات العامليـن في سلطة إقليم البتـراء التـنموي السياحـي نحو سمات الشخصية امليكيافيلية 	- 
)التاعب األخاقي، الرغبة في الســيطرة، البحث عن املركز، عدم الثقة باآلخـريـــن( ذات مســتوى مرتفع. أن الرغبة 
فــي الســيطرة احتلــت املرتبــة األولــى، يليــه بعــد البحــث عــن املركــز، يليــه بعــد عــدم الثقــة باآلخـريـــن، وفــي املرتبــة األخـيـــرة 

جــاء بعــد التاعــب األخاقي.

ضمــن 	-  واقــع  التـــنظيمي(  الصــراع  إدارة  أســاليب  أبعــاد  )ألهميــة  اإلجمالــي  الحسابـــي  املتوســط  أن  النتائــج  دلــت 
الحالــة املتوســطة، حـــيث حــاز ُبعــد )استـراتـيجـــيه التـــنافس( األهميــة األولــى، وتــاه ُبعــد )استـراتـيجـــيه التعــاون(، 

املســاومة(. )استـراتـيجـــيه  ُبعــد  وأخـيـــًرا  التجـــنب(،  و)استـراتـيجـــيه 

دلــت النتائــج إن أبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة تفســر )48.5%( مــن التبايـــن فــي ُبعــد )أســاليب إدارة الصــراع  - 
فســر أيًضــا )	.0 %( مــن 

ُ
فســر أيًضــا )47.7%( مــن التبايـــن فــي ُبعد)استـراتـيجـــيه التـــنافس(، وت

ُ
التـــنظيمي(، كمــا ت

التبايـــن فــي ُبعد)استـراتـيجـــيه التعــاون(، وفســرت أبعــاد ســمات الشــخصية امليكيافيليــة )	.9 %( مــن التبايـــن فــي 
فســر أيًضــا )	.9 %( مــن التبايـــن فــي ُبعــد )استـراتـيجـــيه التجـــنب(.

ُ
ُبعــد )استـراتـيجـــيه املســاومة(، كمــا ت

دلــت النتائــج أن املتغيـــرات الفرعيــة التاليــة )التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم  - 
الثقة باآلخـريـن( لها تأثـيـر في أساليب إدارة الصراع التـنظيمي في سلطة إقليم البتـراء، وإن التاعب األخاقي احتل 
املرتبــة األولــى، وفســر ) .  %( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل الرغبــة فــي الســيطرة حـــيث فســر مــع التاعــب 
األخاقــي )9.	 %( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل البحــث عــن املركــز حـــيث فســر مــع املتغيـريـــن السابقيـــن 
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ــًرا قابليــة عــدم الثقــة باآلخـريـــن وفســر مــع املتغيـــرات الســابقة  )46.2%( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل أخـيـ
)48.5%( مــن التبايـــن فــي أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي فــي ســلطة إقليــم البتـــراء كمتغيـــر تابــع.

دلت النتائــج أن املتغيـــرات الفرعيــة )التاعــب األخاقــي، الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم الثقــة باآلخـريـــن( 5- 
لها تأثـيـر في استـراتـيجـيه التـنافس كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي في سلطة إقليم البتـراء، وإن التاعب 
األخاقــي احتــل املرتبــة األولــى، وفســر )	.  %( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل الرغبــة فــي الســيطرة حـــيث فســر مــع 
التاعب األخاقي )41.4%( من التبايـن في املتغيـر التابع، ودخل عدم الثقة باآلخـريـن حـيث فسر مع املتغيـريـن السابقيـن 
)46.6%( من التبايـن في املتغيـر التابع، ودخل أخـيـًرا البحث عن املركز حـيث فسر مع املتغيـرات السابقة )47.7%( من 

التبايـن في استـراتـيجـيه التـنافس كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي كمتغيـر تابع.

الثقــة 6-  عــدم  املركــز،  عــن  البحــث  الســيطرة،  فــي  األخاقي،الرغبــة  )التاعــب  الفرعيــة  املتغيـــرات  أن  النتائــج  دلــت 
باآلخـريـــن( لهــا تأثـيـــر فــي استـراتـيجـــيه التعــاون كبعــد مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي فــي ســلطة إقليــم 
البتـــراء التـــنموي السياحـــي، وإن التاعــب األخاقــي قــد احتــل املرتبــة األولــى، وفســر مــا مقــداره )9	%( مــن التبايـــن فــي 
املتغيـر التابع، ودخل الرغبة في السيطرة حـيث فسر مع التاعب األخاقي )5.7 %( من التبايـن في املتغيـر التابع، 
ودخل البحث عن املركز حـيث فسر مع املتغيـريـن السابقيـن )8.7 %( من التبايـن في املتغيـر التابع، ودخل أخـيـًرا 
عــدم الثقــة باآلخـريـــن حـــيث فســر مــع املتغيـــرات الســابقة )	.0 %( مــن التبايـــن فــي استـراتـيجـــيه التعــاون كبعــد مــن 

أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي كمتغيـــر تابــع.

دلت النتائج أن املتغيـرات الفرعية )التاعب األخاقي،الرغبة في السيطرة، البحث عن املركز، عدم الثقة باآلخـريـن( 7- 
لهــا تأثـيـــر فــي استـراتـيجـــيه املســاومة كبعــد مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي فــي إقليــم البتـــراء، وإن التاعــب 
األخاقي احتل املرتبة األولى، وفسر )	.5 %( من التبايـن في املتغيـر التابع، ودخل الرغبة في السيطرة حـيث فسر مع 
التاعب األخاقي )45.7%( من التبايـن في املتغيـر التابع، ودخل البحث عن املركز حـيث فسر مع املتغيـريـن السابقيـن 
)48.5%( من التبايـن في املتغيـر التابع، ودخل أخـيـًرا عدم الثقة باآلخـريـن حـيث فسر مع املتغيـرات السابقة )	.9 %( 

من التبايـن في استـراتـيجـيه املساومة كبعد من أبعاد أساليب إدارة الصراع التـنظيمي كمتغيـر تابع.

دلــت النتائــج أن املتغيـــرات الفرعيــة التاليــة )التاعــب األخاقي،الرغبــة فــي الســيطرة، البحــث عــن املركــز، عــدم الثقــة 8- 
باآلخـريـــن( لهــا تأثـيـــر فــي استـراتـيجـــيه التجـــنب كبعــد مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي فــي ســلطة إقليــم 
البتـــراء التـــنموي السياحـــي، وإن التاعــب األخاقــي قــد احتــل املرتبــة األولــى، وفســر مــا مقــداره )27.7%( مــن التبايـــن 
فــي املتغيـــر التابــع، ودخــل الرغبــة فــي الســيطرة حـــيث فســر مــع التاعــب األخاقــي )9.  %( مــن التبايـــن فــي املتغيـــر 
التابع، ودخل البحث عن املركز حـــيث فســر مع املتغيـريـــن السابقيـــن )8 %( من التبايـــن في املتغيـــر التابع، ودخل 
ــًرا عــدم الثقــة باآلخـريـــن حـــيث فســر مــع املتغيـــرات الســابقة مــا مقــداره )	.9 %( مــن التبايـــن فــي استـراتـيجـــيه  أخـيـ

التجـــنب كبعــد مــن أبعــاد أســاليب إدارة الصــراع التـــنظيمي كمتغيـــر تابــع.

التوصيات
في ضوء ما تقدم من نتائج فإن الدراسة تو�شي بما يلي:

العمل على تشخـيص موقف الصراع قبل الشروع في استخدام استـراتـيجـية إدارة الصراع املنوي استخدامها.	- 

تعزيـز أسلوب التهدئة كونه أسلوب يفضله أغلب املدراء ملا له من آثار إيجابية تساعد في حل الصراع.	- 

العمــل علــى إقامــة عاقــات عمــل إيجابـــية بـيـــن املــدراء واملوظفيـــن ملــا لتلــك العاقــات مــن آثــار إيجابيــة علــى العديــد  - 
مــن املتغيـــرات الســلوكية املؤثـــرة علــى ســمات الشــخصية امليكيافيليــة.

قيام باحثـيـن آخـريـن بدراسات أخـرى لربط سمات الشخصية امليكيافيلية مع متغيـرات أخـرى في هذه املنظمة. - 

ضرورة تشخيص مواقف الصراع قبل الشروع فـي استخدام االستـراتـيجـية التـي سيتم إدارة الصراع من خالها.5- 

محاولة التقليل من أسباب الصراع وذلك من خال التحديد الدقيق ملسئوليات ومهام العامليـن.6- 
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ABSTRACT

This study aimed to identify the impact of the Machiavellianism personality traits on organizational 
conflict management methods from the workers’ point of view in Petra Development & Tourism Region 
Authority  . 

To achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed to collect data, and a simple 
random sample of )426( employees was chosen. A statistical package of social sciences )SPSS( )version 16( 
was used for analysis of a questionnaire data.

The findings of the study revealed that:

	 The conception degree of the studied employees in Petra Development & Tourism Region 
Authority concerning Machiavellianism personality traits achieved high importance level, and their 
conception degree concerning organizational conflict management methods was medium level.

	 There was statistical significance effect for Machiavellianism personality traits on organizational 
conflict management methods, and the dimensions of Machiavellianism personality traits explain 
)48.5%( of the variance of organizational conflict management methods.

	 The study recommended that Petra Development & Tourism Region Authority   should take its role 
and put more emphasis on decreasing Machiavellianism personality traits dimensions due to their 
impact on organizational conflict management methods.

 




