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 طبا البحاث فاي،يهدف البحث الى التعرف على تأثير استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في المناا التنظيماي
 تم تقديم جوانب نظرية متكاملة وشااملة عا.الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية إحدى تشكيالت و ازرة الكهرباء في العراق
 وقاد إساتخدم الباحاث المانه،) سؤال غطت كل جوانب البحاث35(  واستخدام إستمارة إستبانة تحتوي على،متغيرات البحث
) إساتمارة إساتبانة66(  حياث تام إخضااع،الوصفي التحليلي م أجل التعرف على مستوى عالقة األثر بي متغيرات البحاث
) وبرنا ااامSPSS:V-24(  وقا ااد إسا ااتخدم الباحا ااث األسا اااليب ا حصا ااائية العلميا ااة والتا ااي يرما ااز لها ااا،للتحليا اال ائحصا ااائي
المقاابالت الشخصاية بطارق

) بغية تحليل البيانات التي تم الحصاول عليهاا ما خاالل ا ساتبان وبعاExcel:V-2013(

، أكدت نتائ البحث وجود عالقة تاأثير معنوياة ئساتراتيجيات إدارة الصاراع التنظيماي فاي المناا التنظيماي،إحصائية علمية
وقد أوصى البحث بضرورة ا ستفادة القصوى م استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في إيجاد وخلا مناا تنظيماي مالئام
.ومناسب للعمل في المنظمة
. المنا التنظيمي، استراتيجيات إدارة الصراع،  الصراع التنظيمي:الكلمات المفتاحية

The effect of organizational conflict management strategies in the
organizational climate
Analytical study in the General Company for the transmission of
electric power one of the formations of the Ministry of Electricity in
Baghdad
Ammar Jabbar Kadhim Alaboody
Mustansiriyah University
Abstract:
The research aims to identify the effect of organizational conflict management
strategies on the organizational climate, the research was applied at the General Electricity
Transmission Company, one of the formations of the Ministry of Electricity in Iraq,
Integrated theoretical and comprehensive aspects of the research variables were presented.
and using a questionnaire containing (35) questions covering all aspects of the research, the
researcher used the descriptive analytical method in order to identify the level of impact
relationship between the research variables, where (66) questionnaires were subjected to
statistical analysis, The researcher has used the scientific statistical methods symbolized by
(SPSS: V-24) and the program (Excel: V-2013) in order to analyze the data obtained through
the questionnaire and some personal interviews through scientific statistical methods. The
results of the research confirmed the existence of a significant effect relationship for
organizational conflict management strategies in the organizational climate. The research
recommended the necessity of making the best use of organizational conflict management
strategies in creating and creating an appropriate and suitable organizational climate for work
in the organization.
Keywords: Organizational Conflict, Conflict Management Strategies, Organizational
Climate
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في الشركة العامة لنقال الطاقاة الكهربائياة .وتفرعات منهاا

المقدمة

التساؤئت التالية-:

تُعا ااد ظا اااارة الص ا اراع ا نسا اااني م ا ا الظ ا اواار

.1

الطبيعية ائزلية التي وجدت مع وجود البشرية علاى اا

ما ا ا ااا مسا ا ا ااتوى إسا ا ا ااتخدام اسا ا ا ااتراتيجيات إدارة

المعمورة  ،وقاد تطاورت واختلفات مظااار الصاراع لتصال

الصراع التنظيمي لدى أفاراد العيناة قياد البحاث

الااى مرحلااة الص اراع التنظيمااي فااي المنظمااة  ،وقااد ئقاات

؟
 .2م ا ااا مس ا ااتوى إد ار أفا ا اراد العين ا ااة قي ا ااد البح ا ااث

ظ اااارة الصا اراع التنظيم ااي إاتماما ا ا واس ااع ا ما ا قب اال ك اال

لطبيعة المنا التنظيمي؟

المنظماات العاملاة نا أصاب ظااارة حتمياة الوجاود فااي
ك اال المنظم ااات ،ويا ااؤدي إام ااال الص ا اراع التنظيم ااي فا ااي

 .3مااا تااأثير اسااتراتيجيات إدارة الص اراع التنظيمااي

المنظمااة الااى ثااار وخيمااة علااى مسااتوى الم اوارد البش ارية

ف ااي المن ااا التنظيم ااي ل اادى أفا اراد العين ااة قي ااد

والمنظم ااة  ،األم اار الا ا ي إس ااتوجب وض ااع اس ااتراتيجيات

البحث ؟

ناجعا ااة م ا ا إجا اال إدارة الص ا اراع التنظيما ااي بما ااا يضا اام

ثانياً :أهمية البحث:

سالمة واساتقرار األفاراد العااملي والمنظماة بشاكل خاا

تكم أامياة البحاث فاي أامياة الادور الا ي يلعباة الصاراع

و المن ا اا التنظيما ااي بشا ااكل عا ااام  ،برعتبا ااار إ المنا ااا

التنظيمااي فااي المنظمااة  ،واااو واحااد م ا المواضاايع التااي

التنظيم ا ااي ُيعبا ا ار عا ا ا خص ا ااائ

فرضاات نفسااها علااى ساالطة ا دارة العليااا فااي المنظمااة ،

البيئ ا ااة الداخلي ا ااة ف ا ااي

ماادى كفاااءة وفاعليااة ائدارة

المنظمااة  ،والتااي ينبغااي أ تتمتااع بااأكبر قاادر ممكا م ا

والتااي يااتم م ا خالل ا قيااا

اله اادوء وا س ااتقرار والثب ااات النس اابي كم ااا تدركا ا الما اوارد

العلي ا ا ا ا ااا ف ا ا ا ا ااي إ دارة الصا ا ا ا ا اراعات التنظيمي ا ا ا ا ااة ووض ا ا ا ا ااع

البش ا ارية فا ااي المنظما ااة  ،كنتيجا ااة طبيعيا ااة للتا ااأثير علا ااى

ائسااتراتيجيات المالئمااة لهااا  ،وقاادرتها عل اى خل ا منااا

سلوكياتهم واتجاااتهم في المنظمة التي يعملو بها .

تنظيمااي سااليم يمكا ما خاللا إسااتثمار قاادرات وطاقااات
الموارد البشرية  ،ومساعدتهم في التغلب على الصراعات

المبحث االول  :منهجية البحث
أوالً  :مشكلة البحث:

التنظيمية بغية تحقي أاداف المنظمة .

تااأتي مشااكلة البحااث ما إامااال أو تجاااال حجاام الص اراع

ثالثاً  :أهداف البحث:

التنظيمااي فااي المنظمااة م ا قباال أكثاار رؤساااء المنظمااات

يه ا اادف البح ا ااث ال ا ااى التع ا اارف عل ا ااى اس ا ااتراتيجيات إدارة

اليااوم ،وضااعد إدراكهاام وعاادم إمااتالكهم الد اريااة الكامل ااة

الصراع التنظيمي وتأثيراا في المنا التنظيمي لدى أفراد

حول لية إدارت واستخدام السبل وائستراتيجيات الناجعة

العين ا ااة قي ا ااد البح ا ااث ف ا ااي الش ا ااركة العام ا ااة لنق ا اال الطاق ا ااة

والكفيلااة بااردارة الص اراع التنظيمااي و ثااار ل ا فااي المنااا

الكهربائية في بغداد  /العراق.

التنظيمااي السااائد فااي المنظمااة ،وال ا ي تسااعى المنظمااات

رابعاً  :المخطط الفرضي للبحث:
يوضا ا الش ااكل ( )1ادن ااا المخط اال الفرض ااي

الى إيجاد وخل بيئة داخلية ومنا تنظيمي مالئم لجميع
للبحث.

الما اوارد البشا ارية ف ااي المنظم ااة حت ااى يتمكنا اوا ما ا تأدي ااة
مهااامهم وأدوارا ام الوظيفيااة بفاعليااة وكفاااءة عاليااة .وم ا
انا ا ااا ج ا ا ااءت مشا ا ااكلة البحا ا ااث بضا ا اارورة د ارسا ا ااة ت ا ا اأثير
استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في المناا التنظيماي
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المتغير المستقل استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي
استراتيجية
التعاون

استراتيجية
التسوية

استراتيجية
التنافس

استراتيجية
التجنب

استراتيجية
المجاملة

المتغير التابع
المناخ التنظيمي
شکل ( )1المخطل الفرضي للبحث
خامساً :فرضيات البحث:

أث اار إدارة اس ااتراتيجيات الصا اراع التنظيم ااي عل ااى المن ااا

الفرضا ا ا ااية الرئيس ا ا ا اة للبحا ا ا ااث  :يوجا ا ا ااد تا ا ا ااأثير معنا ا ا ااوي

التنظيمااي فااي المنظمااة ،واااو الماانه القااائم علااى أسااا

ئسا ا ااتراتيجيات إدارة الص ا ا اراع التنظيما ا ااي علا ا ااى المنا ا ااا

تجمي ااع البيان ااات المرتبط ااة بالد ارس ااة عا ا طريا ا المسا ا

التنظيمي فاي المنظماة  .وتتفارع منهاا الفرضايات الفرعياة

الش ا ااامل ألفا ا اراد العين ا ااة قي ا ااد البح ا ااث بواسا ا اطة إس ا ااتمارة

التالية-:

ا سا ااتبيا وتحليله ا اا بأسا اااليب إحصا ااائية دقيقا ااة وصا ااوئا

 .1يوجد تأثير معنوي ئستراتيجية التعاو علاى المناا

لنت ااائ نهائي ااة للد ارس ااة ،ئس اايما بحثن ااا اا ا ا ف ااي الش ااركة
العاما ااة لنقا اال الطاقا ااة الكهربائيا ااة إحا اادى تشا ااكيالت و ازرة

التنظيمي في المنظمة .
 .2يوجد تأثير معنوي ئستراتيجية التناف

الكهرباء في بغداد  /العراق.

على المناا

المبحث الثاني/الجانب النظري

التنظيمي في المنظمة .
 .3يوجد تأثير معنوي ئستراتيجية التسوية على المناا

المحور االول :اإلطار المفهومي الستراتيجيات إدارة

التنظيمي في المنظمة .

الصراع التنظيمي

 .4يوجد تأثير معنوي ئستراتيجية التجنب علاى المناا

أوالً :مفهوم إدارة الصراع

التنظيمي في المنظمة .

تعناي كلمااة الصاراع فااي اللغاة العربيااة ااو الخصااام

 .5يوجا ااد تا ااأثير معنا ااوي ئسا ااتراتيجية المجاملا ااة علا ااى

والنزاع أو التناافر والمشاادة أو الشاقاق والخاالف والعادوا
 ،ويسمى شقاقا أل كال فريا ما فارق العاداوة قاد قصاد

المنا التنظيمي في المنظمة .

شقا أي ناحية غير ش صاحب [1].

سادساً :مجتمع وعينة البحث:
يتمثاال مجتمااع البحااث بالشااركة العامااة لنقاال الطاقااة

ويعرف الصراع إصطالح ا على إن سلسالة متعاددة

الكهربائي ااة إح اادى تش ااكيالت و ازرة الكهرب اااء ف ااي العا اراق،

م ا الحااائت الداخليااة العاطفيااة لالنسااا متمثلااة بالعااداء

قساام

والقل والمقاومة والعدوا والا ي يعتبار شاكالا ما أشاكال

ومسؤول شعبة ومسؤول وحادة وما العااملي فاي الشاركة

التعاار

والتفاعال ] ، [2ويمكا تعريفا علاى إنا عملياة

قيد البحث.

مس ااتمرة تح اادث كنتيج ااة طبيعي ااة للمواق ااد التفاعلي ااة ب ااي

سابعاً :منهج البحث:

األفا اراد والجماع ااات ف ااي المنظم ااة  ،والا ا ي ينا ا ر بوج ااود

واش اتملت عينااة البحااث علااى ( )66فااردا م ا رئااي

عمد البحث الاى إختياار المانه الوصافي التحليلاي

مصااال متعارضااة بااي العاااملي وبأشااكال مختلفااة  ،ممااا

كمنه علمي في دراسة متغيارات البحاث الحاالي ومعرفاة

] ، [3ويعا اارف

يبا اارز سا االوكا يتسا اام بالتقا اااطع والتعا ااار
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أيضا ا ا ا عل ا ااى إنا ا ا ن ا ااوع ما ا ا أنا ا اواع التع ا ااار

 .4التغيير بالمركز أو المنصب أو الوضع الكلي .

الطبيع ا ااي

 .5ا ختالف بمستويات الثقافة .

والمستمر وال ي ينات عا إخاتالف األااداف باي األفاراد

والتزاحم على الموارد المختلفة .

والجماعااات ] ،[4ويعرف ا روبنااز علااى إن ا العمليااة التااي

 .6التناف

تب اادء سا اريعا ب ااي األفا اراد والجماع ااات عن اادما ي اادر أح ااد

رابعاً :مراحل الصراع التنظيمي

األطراف إ الطرف اآلخر قد يؤثر علي أو فعالا قد أثار

ي ا اارى ا ا ااالل إ الم ارح ا اال األساس ا ااية للصا ا اراع التنظيم ا ااي

علي بشيء ما تقع ضم إاتمامات الطرف األول ]، [5

متمثل ااة بأربع ااة م ارح اال أساس ااية  ،وا ااي الم ارح اال المتفا ا

كما يمك تعريد إدارة الصراع التنظيمي علاى إنا تادخل

عليها م قبل أغلب الباحثي واي كما يلي[9]:

اااادف م ا أجاال تشااجيع وتحفيااز الص اراع البناااء والمفيااد

 .1مرحلااة الص اراع الضاامني  :فااي ا ا المرحلااة تكااو

والتاادخل بغيااة منااع أو حاال الص اراع المضاار  ،أو المهااارة

الضروف والمواقد اي المصدر األساساي المساببة

الص ا اراع التنظيما ااي

للص ا اراع التنظيما ااي وعا اااد اة ما ااايكو ضا اامني ا وغيا اار

التا ااي يمك ا ا م ا ا خاللها ااا تشا ااخي

وتحديااد ائسااتراتيجية المناساابة والصااحيحة للتعاماال مع ا ،

ظااار ولام يحادث لحااد اآل ائ إنا ما الممكا أ

حتاى ياتم ا ساتفادة ما إيجابياتا والتقليال ما سالبيات .

يتطور مستقبالا.

][6

الم اادر  :ف ااي اا ا المرحل ااة ي اادر
 .2مرحل ااة الصا اراع ُ
األف اراد والمجموعااات الص اراع التنظيمااي فيمااا بياانهم

ثانياً  :أهمية الصراع التنظيمي
يعتقد الدليمي إ للصراع التنظيمي أامياة ااي فاي حقيقاة

بشكل ملحوظ عا طريا المعلوماات المتبادلاة فيماا

األمر تصب في مصلحة المنظمة والعاملي وعلى النحو

بي اانهم ويرج ااع الس اابب ف ااي لا ا ال ااى ع اادم وض ااو

اآلتي [7] :

عملية ا تصال.
 .3مرحلة الصراع المحسو

ُ .1يعتبر الصراع التنظيمي أداة لتطوير وتنمية مهاارات
وقدرات المدير المعاصر .

الص ا اراع با ااي األف ا اراد والمجموعا ااات بشا ااكل واض ا ا

ُ .2يعتبا اار الص ا اراع التنظيما ااي منطلق ا اا تحفيزي ا اا ل با ااداع

وتباادء ا نفعااائت والتااوترات الدخليااة بااالتطور عا ا

الوظيفي .

طري السلو .

 .3إ الص ا ا ا اراع التنظيما ا ا ااي اا ا ا ااو أداة للتكييا ا ا ااد ما ا ا ااع

 .4مرحل ااة الصا اراع الظ اااار  :ف ااي اا ا المرحل ااة يق ااوم
األفراد والجماعات برتخا السلو العلناي والظاااري

المتغيرات والبقاء في بيئة العمل .
ُ .4يعتبا اار الص ا اراع التنظيما ااي أداة لتفعيا اال دور ونشا ااا

فا ااي التعبي ا اار عا ا ا حجا اام الصا ا ا ارع التنظيم ا ااي ض ا ااد

المنظمة .

الط ا ا اارف اآلخ ا ا اار مث ا ا اال المش ا ا اااحنات والمجابه ا ا ااات
والعداوات العلنية.

ثالثاً  :أسباب الصراع التنظيمي
ي اارى )Anthony

&

 :في ا المرحلاة يظهار

خامساً  :أنواع الصراع التنظيمي

 (Hodgeإ أس ااباب الصا اراع

التنظيمااي محااددة باألسااباب التاليااة علااى الاارغم م ا تعاادد

يحدث الصراع التنظيمي في المنظمات ومؤسسات العمل

راء الباحثي والمختصي حولها[8]:

عا طارق أربعااة صاراعات رئيساة ما حياث صاراع الفاارد

 .1التغيياار بالمسااؤوليات والصااالحيات الممنوحااة للفاارد

م ااع نفسا ا وصا اراع األفا اراد م ااع بعض ااهم والصا اراع داخ اال

والجماعة.
 .2التغيير وا ختالف والتعار

المجموعة وك ل الصراع بي الجماعات  ،كما يمكا أ
يحصل صاراع باي المنظماات ومؤسساات العمال اآلخارى

باألدوار .

ولك على مستوى أعلى وأشد وبشكل أشمل[10]:

 .3التدخل بشؤو العمل أو حصول ا زدواجية .
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التنظيمااي والتااي وضااعها بلي ا وموتااو ] ،[15والتااي قااام

 .1الصراع داخل الفرد  :يحصل ا ا النوع م الصاراع
عناد إتخاا القارار وحاي يوضاع الفارد باي أكثار ما

بتح ااديثها وتطويرا ااا توم ااا

خي ااار  ،ويحص اال عن اادما يوض ااع الف اارد ب ااي ش اايئي

ُبعاادي اساساايي وامااا ُبعااد التعاااو و ُبعااد الحاازم ]،[16

ئيرغب بعمال أي أحاد منهماا  ،وممكا أ يحصال
عندما يتعر

وكيلم ااا وق ااد توزع اات عل ااى

وكما موض في ادنا :

 )1استراتيجية التعاون

الفرد لموقد معاي ويحتاوي الموقاد

وفق ا له ائساتراتيجية فاأ الفارد يساعى الاى التعااو ماع

على عناصر إيجابية وسلبية ايض ا[11].
 .2الصراع بي األفراد  :يحصل ا ا النوع ما الصاراع

الطاارف اآلخاار بناااءا علااى مصااال أو حاجااات مشااتركة

ب ااي ف ااردي أو أكث اار ويرج ااع الس اابب ف ااي لا ا ال ااى

ب ااي الط اارفي  ،وتس اامى اا ا ائس ااتراتيجية باس ااتراتيجية

الطريقة التاي تام تنااول المواضايع فيهاا بالنسابة لكال

الارب باالنظر لعادم وجاود خاسار حقيقاي فيهاا [17].كماا

ف اارد  ،وممكا ا أ يح اادث نتيج ااة إخ ااتالف مس ااتوى

إ للمدير أو المسؤول دو ار مهم ا في ترسيخ مبادأ أااداف

ا د ار لدى األفراد للمواقد التي تواجههم  ،وك ل

الم اوارد البش ارية فااي المنظمااة واااي أاااداف متوافقااة أكثاار

تباي حائتهم ا جتماعية وتوجهاتهم با ضاافة الاى

مم ااا ا ااي متعارض ااة األم اار الا ا ي ي اادفع األفا اراد الع اااملي

العوامل الشخصية[12].

بالمنظمااة الااى حاال الصاراع التنظيمااي بااي األطاراف ع ا
طري النقاش والحوار الشفاف والواض [18].

 .3الص ا اراع داخا اال المجموعا ااة  :ينشا ااأ ا ا ا ا النا ااوع م ا ا
الصاراع بااي أفاراد الجماعااة الواحاادة أو بااي أعضاااء

 )2استراتيجية التنافس

الفري ا الواحااد  ،فكاال فاارد داخاال المجموعااة يعاااني

طبق اا له ا ائسااتراتيجية يسااعى الفاارد بشااكل أساسااي الااى

ض ااغط ا كبيا ا ار وا ااائالا ما ا أعض اااء فريق ااة  ،فيحا اال

تحقيا منفعتا ومصاالحت الشخصااية علااى حساااب منفعااة

أف ا اراد الجماعا ااة بسا اابب الهيمنا ااة أو

ومصلحة اآلخري مهما كانات الظاروف [19].كماا نجاد

ضا ااغل بع ا ا

السيطرة والسلطة على األفراد اآلخري [13].

الفرد انا يحاول أ يعمل بطريقة فردية وشخصية مبتعدا

 .4الصا اراع ب ااي الجماع ااات  :يح اادث اا ا ا الن ااوع ما ا

ب ا ل ع ا أي تعاااو مااع األط اراف ائخاارى  ،با ضااافة

الص ا اراع با ااي الجماعا ااات أو الوحا اادات أو األقسا ااام

ال ااى لا ا ف ااأ الف اارد ئيس ااتطيع تق ااديم المس اااعدة والع ااو

ا داري ااة المختلف ااة ف ااي المنظم ااة  ،واا ا ا الن ااوع ما ا

للمنظمااة التااي يعماال بهااا خصوص ا ا إ ا كاناات تتنااافى مااع

الصاراع يأخا شااكلي أساساايي واااو الصاراع ائفقااي

مبادئ ومصالح الشخصية[20].

ويحص ا ا اال داخ ا ا اال المس ا ا ااتوى التنظيم ا ا ااي الواح ا ا ااد ،

 )3استراتيجية التسوية

والصا ا ا اراع العم ا ا ااودي ويحص ا ا اال ب ا ا ااي المس ا ا ااتويات

إس ااتنادا لها ا ائس ااتراتيجية ف ااأ الف اارد يتخا ا موقفا ا ا يتس اام

التنظيمية المختلفة[14].

بالوسطية أي بي التعااو والتشادد مساتندا فاي لا علاى

سادساً  :استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي

مب اادأ األخا ا والعط اااء  ،بغي ااة الوص ااول ال ااى ح اال وس اال

لقا اد تع ااددت اس ااتراتيجيات إدارة الصا اراع التنظيم ااي نظا ا ار

ومحاي ااد يس ااعى ما ا خاللا ا ال ااى إرض اااء كاف ااة األطا اراف

لتعدد البااحثي والمختصاي الا ي تنااولوا بشاكل أو با خر

المتصااارعة مسااتخدم ا با ل التقريااب بااي أطاراف الصاراع

ائستراتيجيات التي م شأنها أ تُدير الصاراع التنظيماي

بوجهااات النظاار المختلفااة م ا خااالل التركيااز علااى أوج ا

في المنظمة بشكل أفضل  ،ولحدود بحثنا الحالي فقاد تام

التشاااب وصااوئا لحاال المشااكالت [21].كمااا تسااعى اا

التعاما ا اال ما ا ااع الص ا ا اراع التنظيما ا ااي م ا ا ا خا ا ااالل خمسا ا ااة

ائسااتراتيجة الااى تهدئااة أط اراف الن ازاع م ا خااالل كسااب

اسا ااتراتيجيات أساسا ااية مشا ااتقة م ا ا شا اابكة إدارة الص ا اراع
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الوقاات وبالتااالي الوصااول الااى مرحلااة التخفيااد م ا حاادة

البيئااة النفسااية للمنظمااة نتيجااة التفاعاال والتااأثير فيمااا بااي

الصراع[22].

الموارد البشرية في بيئة العمل[27].

 )4استراتيجية التجنب

أمااا إصااطالحا فااأ المنااا التنظيمااي يعنااي مجموعااة ما

طبقا له
متعاو

ائستراتيجية يكو
وسرعا

المدركا ااة ع ا ا المنظما ااة وأنظمتها ااا
الصا اافات المشا ااتركة و ُ

الفرد غير حازم وغير

مايقوم با نسحاب م

الفرعي ااة والت ااي تخلا ا نمطا ا ا واس االوب ا معينا ا ا للتعام اال م ااع

الموقد أو

الظرف عند حصول الصراع  ،كما يسعى الى التغاضي

المنظمااة وأنظمتهااا ائُخاارى وموارداااا البش ارية وبيئتهااا.

ع األسباب الحقيقية التي أدت الى حصول الصراع ،

] [28ويعاارف أيض اا علااى إن ا النظااام والبيئااة ا جتماعيااة

وا امال

للماوارد البش ارية العاملااة فااي تنظاايم مااا أو منظمااة معينااة،

وتمتاز با اتمام الضعيد بالنف

واآلخري

والتفاعل المحدود] ،[23حيث يتم التغاضي والتجنب ع

والا ا ي يزي ااد ما ا نس اابة التحفي ااز وا حب ااا ل ااديهم  ،نا ا

كل األسباب التي تؤدي الى حدوث الصراع بغية منع

يا ااؤدي دور الوسا اايل با ااي متطلبا ااات الوظيفا ااة ومتطلبا ااات

حصول ا حبا والشعور بالغضب في نفو

العاملي فاي المنظماة [29].كماا عرفا ( & Forhand

العاملي .

][24

 )Gelmerعلااى إن ا تل ا الخصااائ

 )5استراتيجية المجاملة

المنظمااة وتميزاااا ع ا المنظمااات المماثلااة ائخاارى والتااي

إستنادا له ائستراتيجية فأ الفرد يعطاي إاتماما ا واساع ا

تؤثر على سالو مواردااا البشارية والمنظماة ككال[30].

لمصلحة اآلخري علاى حسااب المصالحة الشخصاية ما

كمااا تاام تعريف ا علااى إن ا مجموعااة م ا التصااورات لاادى

أجاال ا بق ااء علااى عالقااات جياادة معهاام ،وا ا ا ا ساالوب

الم اوارد البش ارية فااي المنظمااة ع ا ماادى إمكانيااة إشااباع

يعتبر غيار جياد فاي فا

التااي تخاات

بهااا

المنظمااة لحاجاااتهم ورغباااتهم الحاليااة والمساتقبلية[31].

الصاراع أل الموافقاة المساتمرة

والعمياااء علااى كاال ائمااور ئيساااعد الفريا فااي ا سااتفادة

واا ا ا ااو أيض ا ا ا ا ا عمليا ا ا ااة إد ار ل ج ا ا ا اراءات والممارسا ا ا ااات

م كل طاقاات الفارد  ،باألضااف الاى لا فيساعى الفارد

والسياس ااات التنظيمي ااة والت ااي تش ااتر فيها اا كاف ااة الما اوارد

الااى تحقي ا الحااد األدنااى م ا المنفعااة عنااد حاال الص اراع

البشرية للمنظمة[32].

علااى منفعااة الطاارف اآلخاار ويساامى ا ا ا الماادخل أيض ا ا

ثانياً  :أهمية المناخ التنظيمي

كمااا تسااعى اسااتراتيجية المجاملااة

ت ااأتي أامي ااة المن ااا التنظيم ااي ما ا ك ااو المنظم ااة وح اادة

الى التقليل م شأ الصراعات القائمة  ،كما قاد يحصال

إجتماعي ااة اادف ااة  ،تتص ااد نش اااطاتها وأعماله ااا بالتعقي ااد

الطاارف المجاماال أو المتنااازل ع ا حقااة علااى شاايء مااا

والتداخل في العديد م المجائت  ،وا ا أمعنا النظر فاي

كمقابل لتنازل [26].

األبعاد األساسية للمنا التنظيمي يبادو إ تاأثير واضاح ا

بماادخل ا يثااار[25].

في أداء الموارد البشرية ودافعيتهم إلى العمال ] ،[33كماا

المحور الثاني  :اإلطار المفهومي للمناخ التنظيمي
أوالً  :مفهوم المناخ التنظيمي

يلعب المنا التنظيمي دو ار فاي غاياة ائاامياة فاي تحدياد

إ مص ا ااطل المن ا ااا ما ا ا الناحي ا ااة اللغوي ا ااة ا ا ااو تعبي ا اار

نااوع ومسااتوى المنظمااة علااى الماادى البعيااد نتيجت اا لتااأثير

جغ ارفااي ويعنااي المنااا العااام أي حالااة الطق ا

الفعااال فااي العديااد م ا الساالوكيات والظ اواار ا داريااة.

والظ اواار

] [34كم ااا تكما ا أامي ااة المن ااا التنظيم ااي ا يج ااابي ف ااي

الجويااة المصاااحبة لهااا  ،كمااا ُيعباارع منااا الاابالد وحالااة

نشاار رو المبااادرة وساالو المعرفااة بااي الم اوارد البش ارية

الج ااو فيه ااا ،ا إنا ا يعتب اار مفهوما اا مجازيا اا ما ا الناحي ااة

فا ااي المنظما ااة الواحا اادة ،م ا ا خا ااالل تا ااوفر أبعا اااد المنا ااا

ا جتماعيا ااة والمجا ااال التنظيما ااي وقا ااد تا اام إسا ااتعارت فا ااي
المجائت التنظيمياة وا دارياة ليعبارع كياا المؤسساة و
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التنظيم ا ااي ف ا ااي المنظم ا ااة  ،وتب ا ااادل المعلوم ا ااات بش ا ااكل

با ااا دارة الا اادنيا  :واا ااو

 .3المنا ااا التنظيما ااي الخا ااا

صحي بي كافة المستويات ا دارية[35].

المنااا ال ا ي يعماال في ا األف اراد العاااملي التنفي ا يي

ثالثاً  :خصائص المناخ التنظيمي

وال ي تم إيجاد م قبل سلطة ا دارة الوسطى فاي

ياارى الفريح اات و خاارو إ المنااا التنظيمااي يعباار ع ا

المنظمااة علااى المسااؤولي فااي ا دارة الاادنيا ضاام

كافة المتغيرات المحيطة بالمورد البشري وكا ل المنظماة
ككل م خالل مجموعة م الخصائ

الهيكل التنظيمي[37].

كما يلي[36]:

خامساً :مداخل قياس المناخ التنظيمي

 .1يمك ا إد ار المنااا التنظيمااي م ا خااالل ساالوكيات

يعتقا ااد فيل ا ا وعبا ااد المجيا ااد أ انا ااا ثالثا ااة ما ااداخل

واتجاااات الماوارد البشارية فاي المنظمااة علاى الاارغم

رئيسية لقيا

المنا التنظيمي في المنظمة واي[38] :

م إن منا غير ملمو .

 .1مدخل القيا

 .2يتص ااد المن ااا التنظيم ااي بالثب ااات النس اابي كثب ااات

له ا المدخل يتم قياا

القيم والعادات والتقاليد المنظمية.

المناا التنظيماي بنااءا علاى

مجموع ااة ما ا العوام اال أامه ااا الهيك اال التنظيما اي ،

 .3يسااعى المنااا التنظيمااي الااى تلبيااة حاجااات الم اوارد

مستويات السلطة وحجم المنظمة.

البشرية ومتطلبات الوظيفة.

 .2مدخل القيا

 .4يتعل المنا التنظيمي بكل مستوى ما المساتويات

ا دراكي للصافات التنظيمياة  :يعتبار

ا ا ا ا ا الما ا اادخل المنا ا ااا التنظيما ا ااي مظه ا ا ا ار رئيسا ا ااي ا

ا دارية المختلفة.
 .5يعكا ا ا ا

المتعدد للصافات التنظيمياة  :إساتنادا

للمنظمة  ،ويتم قياس م خالل متوسل إدراكات و

المنا ا ا اا التنظيم ا ا ااي خص ا ا ااائ

تصورات الموارد البشرية ع المنظمة .

وص ا ا اافات

 .3مادخل القياا

المنظمة.

المتعاادد للصافات الشخصاية  :يعتباار

رابعاً  :أنواع المناخ التنظيمي

ا ا ا ا الما اادخل أ المن ا ااا التنظيما ااي اا ااو خالص ا ااة

يارى (  )Likert Rensisإ فاي داخال المنظماة يوجاد

شاااملة ومااوجزة لتصااورات واعتقااادات معروفااة لاادى

ثالث ااة أنا اواع ما ا المناخ ااات التنظيمي ااة الس ااائدة  ،وحس ااب

األفراد  ،ويرى ا ا المدخل إ المنا التنظيمي او
صفة تتعل بالفرد ولي

المسااتويات ا داريااة المختلفااة  ،ويختلااد كاال منااا ع ا
اآلخر بما يلي :

سادساً  :أبعاد المناخ التنظيمي

 .1المنا ااا التنظيما ااي الخا ااا
المنااا الخااا

بالتنظيم .

تعددت راء الباحثي والمختصي في تحديد أبعاد المناا

با ااا دارة العليا ااا  :واا ااو

التنظيمااي فااي المنظمااة  ،ويرجااع الساابب فااي ا ا ا التعاادد

بالساالطة العليااا فااي المنظمااة وال ا ي

يعملو في أصحاب القرار والمناصب العلياا بشاكل
مباش ا ا ا ا اار وتح ا ا ا ا اات نفا ا ا ا ا ا

الى تنوع المنظماات وتناوع النشاا الا ي تمارسا  ،وكا ل
ا خ ااتالف بحج اام وبيئ ااة منظم ااات األعم ااال  ،با ض ااافة

الظا ا ا ا ا اروف المنظمي ا ا ا ا ااة

ائستراتيجية.
 .2المنااا التنظيمااي الخااا

الااى تنااوع المااداخل للد ارسااات والبحااوث المقدمااة م ا قباال
بااا دارة الوسااطى  :واااو

الباحثي  ،ائ إن يوجد شبة إتفاق بي أغلاب المختصاي

المنا ال ي تم تحديد م قبال سالطة ا دارة العلياا

حول أبعاد المنا التنظيمي في المنظمة وكما يلي -:

علاى مساؤولي ا دارة الوسااطى فاي المنظماة  ،وااام

 )1الهيكل التنظيمي :

أشا ااخا

يمكا ا توض ااي الهيك اال التنظيم ااي عل ااى إنا ا عب ااارة عا ا

أقا اال سا االطة م ا ا أصا ااحاب ا دارة العليا ااا

ويأتو بعدام مباشرتا م الناحية ا دارية .

الش ااكل األساس ااي والبن اااء الا ا ي يح اادد الهيك اال والتركي ااب
ال ااداخلي للعالق ااات وا رتباط ااات ف ااي المنظم ااة  ،وال ا ا ي
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يوض الوحدات واألقسام ا دارية وطبيعاة عملهاا وصاوئا

ويقصد بهاا درجاة مسااامة ومشااركة الماوارد البشارية فاي

الى تحقي أاداف المنظمة ككل  ،وتبيا أنماا وأشاكال

المنظمة في إتخاا بعا

القا اررات ات الصالة بالعمال ،

ا تص ا ااائت  ،وش ا ااكل العالق ا ااات العام ا ااة الرس ا اامية ف ا ااي

كما إ إش ار األفاراد العااملي فاي عملياة إتخاا القا اررات

المنظمااة  ،وال ا ي يعتباار واحااد م ا أااام الوسااائل والطاارق

التي تقاع ضام تخصصاهم الاوظيفي سايعمل علاى زياادة

ا داري ااة الهادف ااة لتحقيا ا اس ااتراتيجيات المنظم ااة  ،طبقا ا ا

إاتمااام األف اراد بالعماال  ،وا ازلاات كاال العقبااات والمعوقااات

لرؤية ورسالة وأاداف المنظمة إعتمادا علاى طبيعاة وناوع

التي تحدث في العمل والناتجة ع سوء الفهام خصوصا ا

التفاعالت وا رتباطات السائدة فيها[39].

عناادما تسااعى المنظمااة الااى إدخااال نااوع م ا التغيياار فااي

 )2القيادة :

طرق العمل أو انظمتها او خططها المستقبلية[42].

إ القيا ااادة اا ااي عمليا ااة التا ااأثير بالتا ااابعي والتا ااي تسا اااام

 )5التكنولوجيا :

بشااكل فعااال فااي تحديااد طبيعااة المنااا التنظيمااي  ،حيااث

تعتباار طبيعااة ونااوع التكنولوجيااا المسااتخدمة فااي المنظمااة

يؤثر نمال القياادة بنشاا المنظماة وحركاة التاابعي وخلا

م ا العناص اار المهم ااة ف ااي المن ااا التنظيم ااي ف اار ا كان اات

التفاعا اال با ااي الم ا اوارد البش ا ارية وتحقي ا ا أاا ااداف األف ا اراد

التكنولوجيا ااا السا ااائدة فا ااي المنظما ااة قائما ااة علا ااى أسا ااا

والمنظم ااة  ،كم ااا إ إيج اااد وخلا ا الت ااأثير ف ااي س االوكيات

التشااغيل اآللااي بشااكل كبياار وفعااال  ،فرن ا سااوف يااؤدي

ومشاااعر األف اراد العاااملي اااو الجااوار ال ا ي تقااوم عليااة

بشااكل أو ب ا خر الااى إيجاااد وتأسااي

منااا تنظيمااي غياار

العملي ا ااة القيادي ا ااة ما ا ا خ ا ااالل دور القائ ا ااد القي ا ااادي ف ا ااي

ُمحفاز علاى ا باداع والتفكيار بسابب ا عتمااد الكلاي علاى
اآللا أكثار ما الجهاود الفردياة التفكيريااة ا بداعياة والا ي

فرنها ااا قا ااادرة علا ااى تحقي ا ا األداء الفعا ااال وايجا اااد المنا ااا

يتااي فرصااة تقااديم ا قت ارحااات الفعالااة  ،وا ا ا مكانيااة

التنظيمي المالئم[40].

تت ا اوافر فا ااي المنظما ااات التا ااي ئتقا ااوم بشا ااكل كلا ااي علا ااى

 )3اإلتصال :

التشغيل اآللي[43].

المنظم ااة  ،فالمنظم ااة الت ااي تمتلا ا ق اادرات قيادي ااة اادف ااة

ُيعتبر ا تصال وسيلة إجتماعية اادفة واو واحد م أام

المبحث الثالث:

وسااائل نقاال البيانااات والمعلومااات واألفكااار والتفاااام فيمااا

الجانب العملي والتطبيقي

باي األفاراد ،والا ي يااؤثر فاي إيجاااد وخلا منااا تنظيمااي

أوالً :تحليل المعلومات الشخصية

قاباال ل بااداع ورساام السياسااات ومساااام فعااال فااي إتخااا

جارى تحلياال مجمااوع المعلوماات الشخصااية والمستحصاالة

القا ا اررات  ،كم ااا إ طبيع ااة العم اال ف ااي المنظم ااة والمن ااا

ما ا العين ااة قي ااد البح ااث بغي ااة تجزئته ااا وتحليله ااا وكا ا ل

التنظيم ااي الس ااائد واح اادة ما ا أا اام عوام اال نج ااا عملي ااة

التعاارف علااى مسااتوى إجابااات العينااة قيااد البحااث وصااوئا

ا تصااال فااي المنظمااة  ،وتااؤثر وتتااأثر عمليااة ا تصااال

ال ااى إختب ااار فرض اايات البح ااث والحص ااول عل ااى النت ااائ

فااي المنظمااة بطبيعااة وجماعااات العماال وأنمااا العالقااات

النهائيا ا ا ا ااة  ،وكما ا ا ا ااا موض ا ا ا ا ا فا ا ا ا ااي الجا ا ا ا اادول أدنا ا ا ا ااا :

الرسمي السائد في المنظمة[41].
 )4إتخاذ الق اررات :

جدول ( )1المعلومات الشخصية فراد العينة قيد البحث
الخصائص
الجنس

العدد
43
23
66

الفئة
ذكور
اناث
المجموع
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النسبة المئوية
65.2
34.8
%100

اقل من  30سنة
من  31الى  40سنة
من  41الى  50سنة
العمر
من 51سنة فاكثر
المجموع
اقل من  5سنوات
من  6الى  10سنة
من  11الى  15سنة
عدد سنوات الخدمة
من  16سنة فاكثر
المجموع
اعدادية
دبلوم
بكالوريوس
المؤهل العلمي
ماجستير
المجموع
مدير قسم
مسؤول شعبة
مسؤول وحدة
المنصب الوظيفي
موظف
المجموع
م خالل المعلوماات الاواردة فاي الجادول ()1
وال ا ي يوضا ا لنااا مجموع ااة م ا الخص ااائ

12.1
8
48.5
32
22.7
15
16.7
11
%100
66
4.5
3
21.2
14
45.5
30
28.8
19
%100
66
7.6
5
12.1
8
66.7
44
13.6
9
%100
66
9.1
6
21.2
14
16.7
11
53.0
35
%100
66
بطا ا ا اارق إحصا ا ا ااائية علميا ا ا ااة وا عتما ا ا اااد علا ا ا ااى النتا ا ا ااائ
المستحصلة منها .

الشخص ااية

فاراد العيناة فااي الشاركة  ،حياث تبااي ا نسابة العاااملي

ثانيااً  :وصااا نتااائج متغياار اسااتراتيجيات إدارة الصاراع

اااي م ا ال ا كور أكثاار م ا ا ناااث وقااد بل ا عاادد ال ا كور

التنظيمي
 )1استراتيجية التعاون

( )43وبنس اابة مئوي ااة ( ، )65.2ف ااي ح ااي ج اااءت أعل ااى
فئااة عمريااة م ا حيااث ا جابااات اااي الفئااة (م ا  31الااى

توضا ا ا ا نت ا ا ااائ الج ا ا اادول ( )2ق ا ا اايم الوس ا ا اال الحس ا ا ااابي

 40سا اانة) بعا اادد كلا ااي بل ا ا ( )32وبنسا اابة مئويا ااة بلغا اات

وا نحاراف المعياااري ومسااتوى الموافقااات لكاال محااور م ا

( ، )48.5فيما حصلت أعلى فئة م ناحية عدد سنوات

مح ا اااور اس ا ااتراتيجية التع ا اااو إح ا اادى اس ا ااتراتيجيات إدارة

الخدمااة اااي الفئااة (م ا  11الااى 15ساانة) بعاادد إجمااالي

الصاراع التنظيمااي فاي الشااركة والا ي تام قياسا بالعبااارات

بل ( )30إي بنسابة مئوياة ( ، )45.5فاي حاي حصالت

م ( ،)5 - 1حيث بل الوسال الحساابي العاام ()4.45

على المرتبة ائولاى كمساتوى تعليماي

وبلا ا ا نح ا اراف المعيا اااري العا ااام ( ، )0.164أما ااا علا ااى

أي ما ا ا ناحيا ا اة التحص ا اايل العلم ا ااي حي ا ااث بلغ ا اات ()44

مساتوى فقارات اساتراتيجية التعااو فقاد ساجلت الفقارة ()3

وبنسبة مئوية ( ، )66.7أما المنصاب الاوظيفي فقاد جااء

الوسل الحساابي األعلاى والباال ( )4.65وبقيماة إنحاراف

مسا ااؤول شا ااعبة بالدرجا ااة ائولا ااى م ا ا ناحيا ااة المناصا ااب

معياري بل ( ، )0.712والا ي يشاير الاى إ المساؤولي

شهادة البكالوريو

الوظيفية يليها مسؤول وحدة وم ثم رئي

قسم فاي حاي

في الشركة يسعو الى حال المشاكالت والصاراعات التاي

بلا ا ا عا ا اادد الم ا ااوظفي ( )35وبنسا ا اابة مئويا ا ااة (، )53.0

تنشااأ فااي الشااركة با عتماااد علااى مباادأ المناقشااة والح اوار

وبن ا ا اااءا عل ا ا ااى م ا ا ااا تق ا ا اادم يتضا ا ا ا لن ا ا ااا إ المعلوم ا ا ااات

وك ا ا ل تفها اام واسا ااتيعاب كافا ااة أط ا اراف الص ا اراع تطبيق ا ا ا

المستحصلة م عينة البحث موزعة بشكل علمي متواز

ئستراتيجية التعاو .

 ،األم اار الا ا ي ي ااوفر إمكاني ااة إس ااتكمال إجا اراءات البح ااث
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جدول ( )2وصد نتائ متغير استراتيجية التعاو
ت
1
2
3
4
5

العبارة
اسعى بجهود حثيثة الى معرفة اسباب الصراع في الشركة من
خالل االطراف المتصارعة .
افسح الفرصة امام االطراف المتصارعة في الشركة في نقل
وجهات نظرهم .
اتناقش مع االطراف المتصارعة في الشركة وصوال لحل مناسب
للمشكلة .
اختار الوقت المالئم للتدخل بين االطراف المتصارعة في الشركة
في حل الصراع .
اطرح اكثر من بديل للمشكلة لالطراف المتصارعة في الشركة
وصوالَ ألفضل النتائج .
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
على مستوى
 )2استراتيجية التنافس

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

4.09

1.133

مرتفع

4.41

1.081

مرتفع جدا

4.65

0.712

مرتفع جدا

4.55

0.931

مرتفع جدا

4.55

0.915

مرتفع جدا

----0.164
4.45
فقرات استراتيجية التناف فقاد ساجلت الفقارة

توضا ا ا ا نت ا ا ااائ الج ا ا اادول ( )3ق ا ا اايم الوس ا ا اال الحس ا ا ااابي

( )10الوس اال الحس ااابي األعل ااى والب ااال ( )4.70وبقيم ااة

وا نحاراف المعياااري ومسااتوى الموافقااات لكاال محااور م ا

إنحا اراف معي اااري بلا ا ( ، )0.518والا ا ي يش ااير ال ااى إ

إح ا اادى اس ا ااتراتيجيات إدارة

المسؤولي في الشركة يقومو بحل النزاعات والصاراعات

الصاراع التنظيمااي فاي الشااركة والا ي تام قياسااة بالعبااارات

بشكل أو ب خر ا إنهم يأخ و مصلحة الشركة بالدرجاة

م ا ا ا ( ،)10 - 6حيا ا ااث بل ا ا ا الوسا ا اال الحسا ا ااابي العا ا ااام

ائولااى  ،برعتباراااا مصاالحة عامااة و ات نفااع إجتماااعي

مح ا اااور اس ا ااتراتيجية التن ا اااف

( )4.60وبل ا نحاراف المعيااري العاام ( ، )0.104أماا

وانساني في نف

الوقت .

جدول ( )3وصد نتائ متغير استراتيجية التناف
ت
6
7
8
9
10

العبارة
ال اعطي اهتماما لحاجات ومشاعر االطراف المتصارعة في
الشركة.
اجبر االطراف المتصارعة في الشركة على تنفيذ وجهة نظري
ومقترحاتي .
اواجه االطراف المتصارعة في الشركة باالدلة الدامغة بغية حل
الصراع والحد منه .
اقوم بالضغط على االطراف المتصارعة في الشركة خالل مناقشتي
معهم .
اسعى الى انهاء الصراع بين االطراف المتصارعة مع االخذ بنظر
االعتبار مصلحة الشركة.
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
على مستوى
 )3استراتيجية التسوية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

4.62

0.739

مرتفع جدا

4.55

0.807

مرتفع جدا

4.56

0.726

مرتفع جدا

4.59

0.859

مرتفع جدا

4.70

0.581

مرتفع جدا

----0.104
4.60
فقرات استراتيجية التساوية فقاد ساجلت الفقارة

توضا ا ا ا نت ا ا ااائ الج ا ا اادول ( )4ق ا ا اايم الوس ا ا اال الحس ا ا ااابي

( )14الوس اال الحس ااابي األعل ااى والب ااال ( )4.82وبقيم ااة

وا نحاراف المعياااري ومسااتوى الموافقااات لكاال محااور م ا

إنحا اراف معي اااري بلا ا ( ، )0.389والا ا ي يش ااير ال ااى إ
المسؤولي في الشركة يعتمادو فاي بعا

مح ا اااور اس ا ااتراتيجية التس ا ااوية إح ا اادى اس ا ااتراتيجيات إدارة

األحياا علاى

الصاراع التنظيمااي فاي الشااركة والا ي تام قياسااة بالعبااارات

وي الخبا ارة والتجرب ااة والا ا ي ل ااديهم خبا ارة وظيفي ااة كافي ااة

ما ا ا ( ،)15 - 11حي ا ااث بلا ا ا الوس ا اال الحس ا ااابي الع ا ااام

وكا ا ل د اري ااة بطبيع ااة العم اال وس االوكيات الع اااملي بغي ااة

( )4.68وبل ا نحاراف المعيااري العاام ( ، )0.186أماا

تسوية الصراعات التي تنشأ لديهم.
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جدول ( )4وصد نتائ متغير استراتيجية التسوية
ت

العبارة

11
12

اسعى الى ايجاد حلول توافقية لالطراف المتنازعة في الشركة.
احاول تقريب وجهات النظر بين االطراف المتصارعة في الشركة.
اقوم بالتقليل من اهمية االختالف بين االطراف المتصارعة في
الشركة.
استعين بذوي الخبرة من اجل تسوية الصراعات بين االطراف
المتصارعة في الشركة.
انصح بمبدأ االخذ والعطاء بغية تسوية الصراع بين االطراف
المتصارعة في الشركة.
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
على مستوى
 )4استراتيجية التجنب

13
14
15

الوسط
الحسابي
4.62
4.70

االنحراف
المعياري
0.780
0.656

مرتفع جدا
مرتفع جدا

4.74

0.441

مرتفع جدا

4.82

0.389

مرتفع جدا

4.56

0.787

مرتفع جدا

المستوى

----0.186
4.68
فقرات استراتيجية التجناب فقاد ساجلت الفقارة

توضا ا ا ا نت ا ا ااائ الج ا ا اادول ( )5ق ا ا اايم الوس ا ا اال الحس ا ا ااابي

( )16الوس اال الحس ااابي األعل ااى والب ااال ( )4.71وبقيم ااة

وا نحاراف المعياااري ومسااتوى الموافقااات لكاال محااور م ا

إنحا اراف معي اااري بلا ا ( ، )0.651والا ا ي يش ااير ال ااى إ

مح ا اااور اس ا ااتراتيجية التجن ا ااب إح ا اادى اس ا ااتراتيجيات إدارة

المسؤولي فاي الشاركة يقوماو بتجناب نشاوء ا ختالفاات

الصاراع التنظيمااي فاي الشااركة والا ي تام قياسا بالعبااارات

والصا اراعات ما ا خ ااالل التعاما اال عل ااى أس ااا

ا حت ا ارام

ما ا ا ( ،)20 - 16حي ا ااث بلا ا ا الوس ا اال الحس ا ااابي الع ا ااام

المتبا ااادل وتجنا ااب العبا ااارات السا االبية والغيا اار جيا اادة فيما ااا

( )4.63وبل ا نحاراف المعيااري العاام ( ، )0.070أماا

بينهم.

جدول ( )5وصد نتائ متغير استراتيجية التجنب
ت
16
17
18
19
20

الوسط
الحسابي
4.71
4.59
4.58
4.67

العبارة

االنحراف
المعياري
0.651
0.764
0.786
0.687

المستوى
مرتفع جدا
مرتفع جدا
مرتفع جدا
مرتفع جدا

اتجنب العبارات السلبية والغير جيدة مع العاملين في الشركة.
اتغاضى عن االختالفات التي تولد الكراهية لنفسي في الشركة.
اقوم بتأجيل بعض المسائل تجنبا لخلق الصراع في الشركة.
اسعى للتغاضي عن مسببات نشوء الصراع في الشركة.
انسحب من ادارة الصراعات التي تؤدي الى قضايا جدلية معقدة في
مرتفع جدا
0.624
4.64
الشركة.
----0.070
4.63
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
على مستوى فقرات استراتيجية المجاملة فقد سجلت الفقرة
 )5استراتيجية المجاملة

توضا ا ا ا نت ا ا ااائ الج ا ا اادول ( )6ق ا ا اايم الوس ا ا اال الحس ا ا ااابي

( )21الوس اال الحس ااابي األعل ااى والب ااال ( )4.74وبقيم ااة

وا نحاراف المعياااري ومسااتوى الموافقااات لكاال محااور م ا

إنحا اراف معي اااري بلا ا ( ، )0.506والا ا ي يش ااير ال ااى إ

محا اااور اسا ااتراتيجية المجاملا ااة إحا اادى اسا ااتراتيجيات إدارة

المسااؤولي فااي الشااركة يقومااو بمجاملااة أط اراف الص اراع

الصاراع التنظيمااي فاي الشااركة والا ي تام قياسااة بالعبااارات

بغية منع تفاقم حجم الصراع والتقليل م حادة الصاراعات

ما ا ا ( ،)25 - 21حي ا ااث بلا ا ا الوس ا اال الحس ا ااابي الع ا ااام

القائما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة بأسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االوب إجتما ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااعي مت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اواز .

( )4.65وبل ا نحاراف المعيااري العاام ( ، )0.117أماا
جدول ( )6وصد نتائ متغير استراتيجية المجاملة
ت
21
22

العبارة
احاول عن طريق مجاملة االطراف المتصارعة في الشركة منع
تفاقم حجم الصراع .
اسعى الى عدم المساس بمشاعر واحاسيس االطراف المتنازعة في
الشركة.
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الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

4.74

0.506

مرتفع جدا

4.67

0.664

مرتفع جدا

23
24
25
ثالثاً

اركز على النقاط المتفق عليها اكثر من نقاط الخالف مع االطراف
المتصارعة في الشركة.
اتنازل عن رغباتي بغية تحقيق رغبات االطراف المتصارعة في
4.59
الشركة.
اتظاهر بتقديري آلراء االطراف المتصارعة في الشركة رغم عدم
4.67
قناعتي بها .
4.65
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
وبقيم ااة إنحا اراف معي اااري بلا ا
 :وصا نتائج متغير المناخ التنظيمي
4.61

0.820

مرتفع جدا

0.723

مرتفع جدا

0.616

مرتفع جدا

----0.117
( ، )0.632والا ا ي يش ااير

توضا ا ا ا نت ا ا ااائ الج ا ا اادول ( )7ق ا ا اايم الوس ا ا اال الحس ا ا ااابي

الااى إ المسااؤولي فااي الشااركة يسااعو الااى إيجاااد وخل ا

وا نح ا اراف المعيا اااري ومسا ااتوى الموافقا ااات لكا اال محا اااور

من ااا تنظيم ااي متا اواز ب ااي ا فا اراد الع اااملي ما ا خ ااالل

متغي اار المن ااا التنظيم ااي ف ااي الش ااركة والا ا ي ت اام قياس ااة

مع اااملتهم بالمس اااواة والعدال ااة وكا ا ل ع اادم التميي ااز فيم ااا

بالعب ااارات ما ا ( ،)10 - 1حي ااث بلا ا الوس اال الحس ااابي

بيا اانهم س ا اواء كا ااا

ل ا ا فا ااي الحقا ااوق أو ا متيا ااازات أو

العااام ( )4.56وبلا ا نحاراف المعياااري العااام ()0.186

المكان ااة الوظيفي ااة  ،إئ إ ا ك ااا

 ،أمااا علااى مسااتوى فق ارات المنااا التنظيمااي فقااد سااجلت

المهارة والكفاءة الوظيفية .

لا ا مبنيا ا ا عل ااى أس ااا

الفقا ا ارة ( )3الوس ا اال الحس ا ااابي األعل ا ااى والب ا ااال ()4.70
جدول ( )7وصد نتائ متغير المنا التنظيمي
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
رابعاً

الوسط
الحسابي

العبارة

االنحراف
المعياري

المستوى

اعتقد ان الهيكل التنظيمي للشركة متناسب ومتكامل وقادر على
تحقيق االهداف .
اشعر ان هناك تعاون مشترك بين مستويات الهيكل التنظيمي
مرتفع جدا
0.825
4.56
للشركة .
اسعى الى معاملة العاملين في الشركة بالمساواة والعدالة وعدم
مرتفع جدا
0.632
4.70
التمييز فيما بينهم .
مرتفع جدا
0.687
4.67
احاول زرع الثقة واالطمئنان في نفوس العاملين في الشركة.
أرى ان عملية االتصال ونقل المعلومات في الشركة تمتاز بالدقة
مرتفع جدا
0.624
4.64
والسرعة نتيجة وجود وسائل اتصال حديثة.
اعتقد ان عملية االتصال في الشركة تتصف بالمرونة والسهولة
مرتفع جدا
0.664
4.67
واالتجاهات المتعددة.
مرتفع جدا
0.820
4.61
امنح العاملين في الشركة فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات .
استمع بدقة الى آراء ومقترحات العاملين من خالل عقد االجتماعات
مرتفع جدا
1.133
4.09
الدورية في الشركة.
اعتقد ان هناك انسجاما واضحا بين مستوى التكنولوجيا المستخدمة
مرتفع جدا
1.081
4.41
في الشركة ومتطلبات العمل .
أرى ان استخدام وسائل تكنولوجيا حديثة ادى الى سرعة في
مرتفع جدا
0.915
4.55
االنجاز وتحسين لمستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة.
----0.186
4.56
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
التنظيمي على المنا التنظيمي  ،حيث بلغات قيماة
 :إختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث
4.65

0.668

مرتفع جدا

م ا أجاال الوقااوف علااى واقااع فرضاايات البحااث والخاارو

( )bما مقدار ( )0.424والتي توض قيمة معادلاة

بنتائ واقعية  ،سعى الباحاث الاى إساتخدام مجموعاة ما

ا نحاادار وال ا ي يفساار إ أي تغيياار بمقاادار وحاادة

األسا اااليب ا حصا ااائية م ا ا خا ااالل إجابا ااات أف ا اراد عينا ااة

واحدة في قيماة اساتراتيجيات إدرة الصاراع التنظيماي

البحث  ،وكما موض في أدنا :

سا اايؤدي بطبيعا ااة األما اار الا ااى تغييا اار بقيما ااة المنا ااا

 )1إختبااار الفرضااية الرئيس اة للبحااث :يوض ا الجاادول

التنظيما ااي بمقا اادار ( ، )0.424بينما ااا بل ا ا معاما اال
التحديااد ( )R²مااا مقاادار ( )0.602والا ي يعنااي إ

( )8نتااائ عالقااة تااأثير اسااتراتيجيات إدارة الص اراع
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اسااتراتيجيات إدارة الصاراع توضا وتفساار مااا نساابت

حري ا ااة (1و )65عن ا ااد مس ا ااتوى معنوي ا ااة (، )0.05

( )%60.2م ا التغييا ارات الت ااي تط ا أر عل ااى المن ااا

األم اار الا ا ي يؤك ااد وج ااود ت ااأثير ئس ااتراتيجيات إدارة

التنظيمي  ،أما بالنسبة الاى النسابة المتبقياة والبالغاة

الصراع التنظيمي في المنا التنظيمي  ،وا ا يعناي

( )%39.8فترجع الى مساامة عوامل اخارى  ،فاي

قبولنااا لفرضااية البحااث الرئيساة والقائلااة (يوجااد تااأثير

حااي بلغاات قيمااة ( )Fالمحسااوبة لمتغي ارات البحااث

معن ااوي ئس ااتراتيجيات إدارة الصا اراع التنظيم ااي ف ااي

( ) 96.94وا ا ااي أكب ا اار ما ا ا القيم ا ااة الجدولي ا ااة له ا ااا

المنا التنظيمي في المنظمة) .

والبالغااة ( )3.98بمسااتوى دئلااة ( )0.000ودرجااة
جدول ( )8وصد نتائ عالقة التأثير لمتغيرات البحث
المتغير المستقل

المتغير المعتمد

DF

1
استراتيجيات
المناخ التنظيمي
65
ادارة الصراع
 )2إختبار الفرضيات الفرعية للبحث :

الجدولية

مستوى
الداللة

نوع
العالقة

3.98

0.000

معنوي

F

B

R
square

المحسوبة

0.424

0.602

96.94

توضا وتفساار مااا نساابت ( )%51.8م ا التغيي ارات التااي

أ) الفرضاااااية الفرعياااااة االولااااا  :يوج ا ااد ت ا ااأثير معن ا ااوي

تطا ا أر عل ااى المن ااا التنظيم ااي  ،أم ااا بالنس اابة ال ااى النس اابة

ئستراتيجية التعاو في المنا التنظيمي في المنظمة .

المتبقيااة والبالغااة ( )%48.2فترجااع الااى مساااامة عواماال

يوض الجدول ( )9نتائ عالقة تأثير اساتراتيجيات إدارة

اخاارى  ،فااي حااي بلغاات قيمااة ( )Fالمحسااوبة لمتغي ارات

الص اراع التنظيمااي علااى المنااا التنظيمااي  ،حيااث بلغاات

البح ااث ( )68.65وا ااي أكب اار ما ا القيم ااة الجدولي ااة له ااا

قيمة ( )bما مقدار ( )0.826والتي توض قيماة معادلاة

والبالغااة ( )3.98بمسااتوى دئلااة ( )0.000ودرجااة حريااة

ا نحاادار والا ي يفساار إ أي تغيياار بمقاادار وحاادة واحاادة

(1و )65عنا ااد مسا ااتوى معنويا ااة ( ، )0.05األما اار ال ا ا ي

ف ااي قيم ااة اس ااتراتيجيات إدارة الصا اراع التنظيم ااي س اايؤدي

يؤك ااد وج ااود ت ااأثير ئس ااتراتيجيات الصا اراع التنظيم ااي ف ااي

بطبيعااة األماار الااى تغيياار بقيمااة المنااا التنظيمااي بمقاادار

المن ااا التنظيم ااي  ،واا ا ا يعن ااي قبولن ااا لفرض ااية البح ااث

( ، )0.826بينم ااا بلا ا معام اال التحدي ااد ( )R²م ااا مق اادار

الفرعياة والقائلااة (يوجاد تااأثير معناوي ئسااتراتيجية التعاااو

( )0.518والا ا ا ي يعن ا ااي إ اس ا ااتراتيجيات إدارة الصا ا اراع

في المنا التنظيمي في المنظمة).

جدول ( )9وصد نتائ عالقة التأثير ئستراتيجية التعاو في المنا التنظيمي
المتغير المستقل
الفرعي

المتغير المعتمد

DF

ئستراتيجية التناف

3.98

0.000

معنوي

F

B

R
square

المحسوبة

0.826

0.518

68.65

1
استراتيجية
المناخ التنظيمي
65
التعاون
الفرضية الفرعية الثانية  :يوجاد تاأثير معناوي
ب)

الجدولية

مستوى
الداللة

نوع
العالقة

سيؤدي بطبيعاة األمار الاى تغييار بقيماة المناا التنظيماي
بمقاادار ( ، )0.708بينمااا بل ا معاماال التحديااد ( )R²مااا

في المنا التنظيمي في المنظمة.

مقا ا اادار ( )0.174وال ا ا ا ي يعنا ا ااي إ اسا ا ااتراتيجيات ادارة

يوضا ا الج اادول ( )10نت ااائ عالق ااة ت ااأثير اس ااتراتيجيات

الص ا ا اراع توض ا ا ا وتفسا ا اار ما ا ااا نسا ا اابت ( )%17.4م ا ا ا

إدارة الص ا اراع التنظيما ااي فا ااي المنا ااا التنظيما ااي  ،حيا ااث

التغييرات التي تط أر علاى المناا التنظيماي  ،أماا بالنسابة

بلغات قيماة ( )bماا مقاادار ( )0.708والتاي توضا قيمااة

ال ا ااى النس ا اابة المتبقي ا ااة والبالغ ا ااة ( )%82.6فترج ا ااع ال ا ااى

معادلة ا نحدار والا ي يفسار إ أي تغييار بمقادار وحادة

مسا اااامة عواما اال اخا اارى  ،فا ااي حا ااي بلغا اات قيما ااة ()F

واحا اادة فا ااي قيما ااة اسا ااتراتيجيات إدارة الص ا اراع التنظيما ااي

المحس ااوبة لمتغيا ارات البح ااث ( )13.49وا ااي أكب اار ما ا
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القيم ااة الجدوليا ااة لها ااا والبالغ ااة ( )3.98وبمسا ااتوى دئلا ااة

الصا اراع التنظيم ااي ف ااي المن ااا التنظيم ااي  ،واا ا ا يعن ااي

( )0.000ودرج ا ا ااة حري ا ا ااة (1و )65ومس ا ا ااتوى معنوي ا ا ااة

قبولنا لفرضية البحث الفرعية والقائلة (يوجد تأثير معناوي

( ، )0.05األماار ال ا ي يؤكااد وجااود تااأثير ئسااتراتيجيات

في المنا التنظيمي في المنظمة) .

جدول ( )10وصد نتائ عالقة التأثير ئستراتيجية التناف
المتغير المستقل
الفرعي

المتغير المعتمد

DF

ئستراتيجية التناف
في المنا التنظيمي

الجدولية

مستوى
الداللة

نوع
العالقة

3.98

0.000

معنوي

F

B

R
square

المحسوبة

0.708

0.174

13.49

1
استراتيجية
المناخ التنظيمي
65
التنافس
ج) الفرضاااااية الفرعياااااة الثالثاااااة  :يوج ا ااد ت ا ااأثير معن ا ااوي

التغييرات التي تط أر علاى المناا التنظيماي  ،أماا بالنسابة

ئستراتيجية التسوية في المنا التنظيمي في المنظمة.

ال ا ااى النس ا اابة المتبقي ا ااة والبالغ ا ااة ( )%92.0فترج ا ااع ال ا ااى

يوضا ا الج اادول ( )11نت ااائ عالق ااة ت ااأثير اس ااتراتيجيات

مسا اااامة عواما اال اخا اارى  ،فا ااي حا ااي بلغا اات قيما ااة ()F

إدارة الص ا اراع التنظيما ااي فا ااي المنا ااا التنظيما ااي  ،حيا ااث

المحسا ااوبة لمتغي ا ارات البحا ااث ( )5.54واا ااي أكبا اار م ا ا

بلغات قيماة ( )bماا مقاادار ( )0.633والتاي توضا قيمااة

القيم ااة الجدوليا ااة لها ااا والبالغ ااة ( )3.98وبمسا ااتوى دئلا ااة

معادلة ا نحدار والا ي يفسار إ أي تغييار بمقادار وحادة

( )0.022ودرج ا ا ااة حري ا ا ااة (1و )65ومس ا ا ااتوى معنويا ا ا اة

واحا اادة فا ااي قيما ااة اسا ااتراتيجيات إدارة الص ا اراع التنظيما ااي

( ، )0.05األماار ال ا ي يؤكااد وجااود تااأثير ئسااتراتيجيات

سيؤدي بطبيعاة األمار الاى تغييار بقيماة المناا التنظيماي

الص اراع التنظيم ااي عل ااى المن ااا التنظيم ااي  ،واا ا ا يعن ااي

بمقاادار ( ، )0.633بينمااا بل ا معاماال التحديااد ( )R²مااا

قبولنا لفرضية البحث الفرعية والقائلة (يوجد تأثير معناوي

مقا ا اادار ( )0.080وال ا ا ا ي يعنا ا ااي إ اسا ا ااتراتيجيات إدارة

ئستراتيجية التسوية في المنا التنظيمي في المنظمة).

الص ا ا اراع توض ا ا ا وتفسا ا اار ما ا ااا نسا ا اابت ( )%08.0م ا ا ا
جدول ( )11وصد نتائ عالقة التأثير ئستراتيجية التسوية في المنا التنظيمي
المتغير المستقل
الفرعي

المتغير المعتمد

DF

3.98

0.022

معنوي

F

B

R
square

المحسوبة

0.633

0.080

5.54

1
استراتيجية
المناخ التنظيمي
65
التسوية
د) الفرضااااية الفرعياااااة الرابعااااة  :يوجا ااد تا ااأثير معنا ااوي

الجدولية

مستوى
الداللة

نوع
العالقة

التغييرات التي تط أر علاى المناا التنظيماي  ،أماا بالنسابة

ئستراتيجية التجنب في المنا التنظيمي في المنظمة .

ال ا ااى النس ا اابة المتبقي ا ااة والبالغ ا ااة ( )%76.8فترج ا ااع ال ا ااى

يوضا ا الج اادول ( )12نت ااائ عالق ااة ت ااأثير اس ااتراتيجيات

مسا اااامة عواما اال اخا اارى  ،فا ااي حا ااي بلغا اات قيما ااة ()F

إدارة الص ا اراع التنظيما ااي فا ااي المنا ااا التنظيما ااي  ،حيا ااث

المحس ااوبة لمتغيا ارات البح ااث ( )19.32وا ااي أكب اار ما ا

بلغات قيماة ( )bماا مقاادار ( )1.028والتاي توضا قيمااة

القيما ااة الجدوليا ااة لها ااا والبالغا ااة ( )3.98بمسا ااتوى دئلا ااة

معادلة ا نحدار والا ي يفسار إ أي تغييار بمقادار وحادة

( )0.000ودرج ا ا ااة حري ا ا ااة (1و )65ومس ا ا ااتوى معنوي ا ا ااة

واحا اادة فا ااي قيما ااة اسا ااتراتيجيات إدارة الص ا اراع التنظيما ااي

( ، )0.05األماار ال ا ي يؤكااد وجااود تااأثير ئسااتراتيجيات

سيؤدي بطبيعاة األمار الاى تغييار بقيماة المناا التنظيماي

الص اراع التنظيم ااي عل ااى المن ااا التنظيم ااي  ،واا ا ا يعن ااي

بمقاادار ( ، )1.028بينمااا بل ا معاماال التحديااد ( )R²مااا

قبولنا لفرضية البحث الفرعية والقائلة (يوجد تأثير معناوي

مقا ا اادار ( )0.232وال ا ا ا ي يعنا ا ااي إ اسا ا ااتراتيجيات ادارة

ئستراتيجية التجنب في المنا التنظيمي في المنظمة).

الص ا ا اراع توض ا ا ا وتفسا ا اار ما ا ااا نسا ا اابت ( )%23.2م ا ا ا
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جدول ( )12وصد نتائ عالقة التأثير ئستراتيجية التجنب في المنا التنظيمي
المتغير المستقل
الفرعي

المتغير المعتمد

DF

الجدولية

مستوى
الداللة

نوع
العالقة

3.98

0.000

معنوي

F

B

R
square

المحسوبة

1.028

0.232

19.32

1
استراتيجية
المناخ التنظيمي
65
التجنب
ها) الفرضية الفرعية الخامسة  :يوجد تأثير معنوي

التغييرات التي تط أر علاى المناا التنظيماي  ،أماا بالنسابة

ئسا ااتراتيجية المجاملا ااة فا ااي المنا ااا التنظيما ااي فا ااي

ال ا ااى النس ا اابة المتبقي ا ااة والبالغ ا ااة ( )%82.1فترج ا ااع ال ا ااى

المنظمة .

مسا اااامة عواما اال اخا اارى  ،فا ااي حا ااي بلغا اات قيما ااة ()F

يوضا ا الج اادول ( )13نت ااائ عالق ااة ت ااأثير اس ااتراتيجيات

المحس ااوبة لمتغيا ارات البح ااث ( )13.99وا ااي أكب اار ما ا

إدارة الص ا اراع التنظيما ااي فا ااي المنا ااا التنظيما ااي  ،حيا ااث

القيم ااة الجدوليا ااة لها ااا والبالغ ااة ( )3.98وبمسا ااتوى دئلا ااة

بلغات قيماة ( )bماا مقاادار ( )0.917والتاي توضا قيمااة

( )0.000ودرج ا ا ااة حري ا ا ااة (1و )65ومس ا ا ااتوى معنوي ا ا ااة

معادلة ا نحدار والا ي يفسار إ أي تغييار بمقادار وحادة

( ، )0.05األماار ال ا ي يؤكااد وجااود تااأثير ئسااتراتيجيات

واحا اادة فا ااي قيما ااة اسا ااتراتيجيات إدارة الص ا اراع التنظيما ااي

الص اراع التنظيم ااي عل ااى المن ااا التنظيم ااي  ،واا ا ا يعن ااي

سيؤدي بطبيعاة األمار الاى تغييار بقيماة المناا التنظيماي

قبولنا لفرضية البحث الفرعية والقائلة (يوجد تأثير معناوي

بمقاادار ( ، )0.917بينمااا بل ا معاماال التحديااد ( )R²مااا

ئس ا ا ااتراتيجية المجامل ا ا ااة عل ا ا ااى المن ا ا ااا التنظيم ا ا ااي ف ا ا ااي

مقا ا اادار ( )0.179وال ا ا ا ي يعنا ا ااي إ اسا ا ااتراتيجيات إدارة

المنظمة).

الص ا ا اراع توض ا ا ا وتفسا ا اار ما ا ااا نسا ا اابت ( )%17.9م ا ا ا
جدول ( )13وصد نتائ عالقة التأثير ئستراتيجية المجاملة في المنا التنظيمي
المتغير المستقل
الفرعي

المتغير المعتمد

DF

1
استراتيجية
المناخ التنظيمي
65
المجاملة
المبحث الرابع :اإلستنتاجات والتوصيات

الجدولية

مستوى
الداللة

نوع
العالقة

3.98

0.000

معنوي

F

B

R
square

المحسوبة

0.917

0.179

13.99

 )3يعتمد المسؤولو في الشركة في بع

األحيا على

وي الخبرة والتجربة ما الا ي لاديهم خبارة وظيفياة كافياة

أوالً  :اإلستنتاجات
بناءا على إجابات العينة والى النتاائ المستحصالة منهاا،

وكا ا ل د اري ااة بطبيع ااة العم اال وس االوكيات الع اااملي بغي ااة

توصل البحث الى النتائ والتوصيات التالية-:

تسوية الصراعات في لديهم .

 )1س ااعي المس ااؤولو ف ااي الش ااركة ال ااى ح اال المش ااكالت

 )4يقوم المسؤولو في الشركة بتجنب نشاوء ا ختالفاات

والص اراعات التااي تنشااأ فااي الشااركة بائعتماااد علااى مباادأ

والصا اراعات ما ا خ ااالل التعاما اال عل ااى أس ااا

ا حت ا ارام

المناقش ااة والحا اوار وكا ا ل تفه اام واس ااتيعاب كاف ااة أطا اراف

المتبا ااادل وتجنا ااب العبا ااارات السا االبية والغيا اار جيا اادة فيما ااا

الصراع تطبيق ا ئستراتيجية التعاو .

بينهم.

 )2قيام المسؤولي في الشركة بحل النزاعات والصراعات

 )5قيااام المسااؤولي فااي الشااركة بمجاملااة أطاراف الصاراع

بشكل او ب خر إئ إنهم يأخ و مصلحة الشركة بالدرجاة

بغية منع تفاقم حجم الصراع والتقليل م حادة الصاراعات

األسااا  ،برعتباراااا مصاالحة عامااة و ات نفااع إجتماااعي

القائمة برسلوب إجتماعي متواز .

وانساني في نف

 )6سااعي المسااؤولي فااي الشااركة الااى إيجاااد وخلا منااا

الوقت .

تنظيمي متواز بي األفاراد العااملي ما خاالل معااملتهم
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بالمساااواة والعدالااة وك ا ل عاادم التمييااز فيمااا بياانهم س اواء

 )7م الضروري ا اتمام بتطوير مساتوى التعااو باي

فااي الحقااوق أو ائمتيااازات أو المكانااة الوظيفيااة  ،إئ إ ا

أقساام الشااركة وفقا ا للهيكاال التنظيماي المعتمااد بغيااة تا ليل

كا

ل مبنيا على أسا

صعوبات العمل وتحقيقا لألاداف المخطل لها مسبقا.

المهارة والكفاءة الوظيفية .
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طبيعاة ا ساتماع الجياد

آلراء المرؤسا ااي فا ااي تبن ا ااي مقترحا ااات وأفكا ااار تطويري ا ااة
للعمل .
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