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Abstract 
            The study aimed to clarify the impact of the organizational climate in managing the 
organizational conflict in the General Company for Iraqi Grain Trade / Salah al-Din 
Branch, and what are the problems or obstacles that face the provision of an appropriate 
climate through which to reduce conflict within the company, which can be understood 
from the point of view of managers and employees Or for frequent customers in the Iraqi 
General Company for Grain Trade, and the study problem was represented by: Is there an 
impact of the organizational climate represented by (administrative leaders, organizational 
structure, reward) on the organizational conflict in the General Company for Iraqi Grain 
Trade, the study community is represented by the General Company for Grain Trade, Salah 
Branch Debt, where the number of employees in the company reached 200 (employees) and 
the study included a random sample of different administrative levels equal to 132). The 
study concluded that there is an impact of the organizational climate represented by 
(administrative leaders, organizational structure, and reward) on the organizational 
conflict in the General Company for Trade Iraqi grain, the study recommended the need to 
strengthen teamwork and encourage cooperation as well as the involvement of workers in 
the development of plans and programs to confront the conflict. 
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                                 ؛10/2/2022:القبول ؛28/1/2022:التعديل والتنقيح؛ 12/1/2022:االستالمتاةيخ المقالة: 
 .1/9/2022: النشر

 المستخلص
الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة الحبوب  إدارةالمناخ التنظيمي في  أثر توضيح  إلىهدفت الدراسة 

ل يق المناخ المالئم الذي من خالله توفير تواجه التي العقبات أو المشاكل اوم ، العراقية / فرع صالح الدين
 لزبائنااو  والموظفين المديرين نظر وجهة تبنيها من في  تعيا أن الممكن من يذوال الصراع داخل الشركة 

للمناخ  أثر يوجد هل ـ)مشكلة الدراسة ب ، وتمثلت الشركة العامة لتجارة الحبوب  العراقية في المتكررين
على الصراع التنظيمي في الشركة العامة  )لمكافأةالهيكل التنظيمي ، ا القيادات االدارية،(  ـالتنظيمي المتمثل ب

بالشركة العامة لتجارة الحبوب فرع صالح الدين حيث بلغ  تمثل مجتمع الدراسة ولتجارة الحبوب العراقية، ،
( موظف وشملت الدراسة عينة عشوائية من مختلف المستويات االدارية  (200عدد العاملين في الشركة 

الهيكل  القيادات االدارية،(للمناخ التنظيمي  والمتمثل ب ا  أثر أن هناك  إلى( و توصلت الدراسة  (132تساوي 
 حبوب العراقية ، اوصت الدراسة على الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة ال )التنظيمي، المكافأة

مواجه ع الخطط والبرامج لضرورة تعزيز العمل الجماعي وتشجيع التعاون وكذلك اشراك العاملين في وضب 
 الصراع .

 
 الكلمات الرئيسة

 الصراع التنظيمي، الهيكل التنظيمي، المكافأ  المناخ التنظيمي  القيادات االداةية،

mailto:dr_mohammed_m@alimamunc.edu.iq
http://dx.doi.org/10.33899/tanra.2022.175537
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 المقدمة
التنافسية في عالمنا اليوم واحد من أكثر األصول أهمية وخاصة  عمالبيئة األتعد الموارد البشرية في 

بالنسبة للمنظمات التي تركز على الخدمات ،ونتيجة لذلك فإن التحدي الذي يواجه معظم المنظمات هو 
صبحت حيث ا ،مما يؤثر على القدرة التنافسية وتحقيق األهداف المرسومة ،االحتفاظ بموردها البشري واشباعها

ناك العديد من ن هأتنظيمي وتعزيز الرضا الوظيفي ال ال دا معنويات الموظفين ال تقدر بثمن للحفاظ على األ
الموظفين ورضاهم والتزامهم ومن هذه المعوقات هو الصراع في مكان العمل  أدا المعوقات التي قد تؤثر على 

(212019Shawabka,p.) 
 ا فيما يتعلق بسلوك األعضا  ومستويات التحفيز ، وااللتزام التنظيميالمناخ التنظيمي دور ا مهم   ؤديقد ي

يمكن يحقق المناخ من خالل الجهود الداخلية للمؤسسات للحد من ضغوط العمل وايضا  المناخ التنظيمي 
التعاوني والودي بين األعضا  قد يخفف من الظروف السلبية مثل التنافر العاطفي أو التنافر في المقابل ، 

 (.Jeung Chang,p2,2021)انخفاض في مخاطر  إلىمن الحاالت السلبية  أقلد يؤدي عدد ق
كل ي  اله)بـ  لوالمتمث ن االهتمامي  بع التنظيميالمناخ  أبعادمن خالل اخذ  للعاملين الوظيفي دا ؤثر األي

االهتمام  (رارات واالتصاالت قال اتخاذ ي، نظام المكافآت والحوافز ، المشاركة ف   يةادة االدار  قيال ،التنظيمي
فضال عن الحوافز ، شة يتتناسب مع مستوى المع   يالت   يةك د على الحوافز الماد  تأبحوافز العمل من خالل ال

ن المهارات ،ةيالمعنو   رها يواكتساب العامل   وتوف ر الفرص لتحس  دة وتطو   ،p177، 2018 .)ن مهارات جد 
ghali ,habib)  
نتيجة عدم وجود عالقة جيدة ذلك بسبب االحتياجات أو األهداف أو  الصراع في مكان العمل يحدثو 

كل منهم  يحاول االهتمامات أو القيم الفعلية أو المتصورة من مختلف األعضا  ال يتفقون وهناك إحباط مثال  
 ، ألناصظيمية بشكل خالنزاعات التنأن تحدث من ال بد و تقديم مساهمته الخاصة في تحقيق أهداف الشركة، 

خالفات مع اآلخرين في الشركة،  إلىن تؤدي أويمكن للعالقة اليومية  ،الشركة لديها أفراد مختلفون 
p183,2021) ، Mwaniki) 

دة الصراع التنظيمي دراسة المناخ التنظيمي في تخفيض ح أثر هو توضيح  الدراسة لهذه سالرئي الهدفو 
 تواجه التي العقبات أو المشاكل  وما ، الحبوب العراقية / فرع صالح الدين في الشركة العامة لتجارة ةميداني

 تبنيها منفي  تعيا أن الممكن من والتي توفير المناخ المالئم الذي من خالله تقليل الصراع داخل الشركة 

 .العراقيةالشركة العامة لتجارة الحبوب   في المتكررين لزبائنااو  والموظفين المديرين نظر وجهة
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 المبحث االول
 منهجيه الدةاسة

 اواًل : مشكلة الدةاسة :
 نها مركز او موقع يتنافسأليها على إن المنظمات ايا  كان نشاطها وحجمها ومسمياتها أصبح ينظر إ

فيه العاملين ويحكم فيه األقويا  وتستغل الفرص وتصطنع المواقف وتتصارع االفكار وتتناقض المصالح وتشن 
ية وهذه النظرة الجديدة لم يدركها التقليديون الذين افترضوا الرشد والعقالن ،ات وترسم ألجلها الخططأمر فيها المؤ 

عضا  أ ها نعلى أ ولم يتوصل اليها السلوكيون الذين ركزوا على الفرد وتعاملوا مع المنظمات ،في المنظمات
  4p،i( alrashid، 2012 في جسد واحد ،)

 ن، ألنها تستهلكو المدير  التي يواجههاالمنظمات من أهم معوقات العمل تعد ظاهرة الصراع داخل 

 ،ووقتها في مواجهتها وحلها بدال من استثمار هذا الوقت والجهد في أنشطة منتجة دارةجهد اإل

 وتشتت جهودهم بعيدا عن مسار املينالع أدا أنها تنعكس سلب ا على مستوى  فضال  عن

 األهداف.تحقيق 
اع في الصر  إدارةالكشف عن المناخ التنظيمي السائد في الشركة ومراجعة اسلوب األمر يتطلب  لهذا 

الشركة من قبل القيادات اإلدارية ، ومن ثم القيام بتحليل العالقة بين متغيرات الدراسة المتمثلة بالمناخ 
اسة في ة مشكلة الدر التنظيمي الصراع التنظيمي في الشركة  العامة لتجارة الحبوب ، ومن هنا يمكن صياغ

 ي :تالتساؤل اآل
في  )الهيكل التنظيمي ، المكافأ  القيادات االداةية  ،( للمناخ التنظيمي المتمثل ب  رأث يوجد هل

 تخفيض حد   الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجاة  الحبوب العراقية/ فرع صالح الدين ؟
 ثانيًا : أهداف الدةاسة :

الباحثون في مجال المناخ  يأتي هذا اإلسهام العلمي المتواضع تناغما  مع االهتمامات التي أظهرها
 التنظيمي  والصراع التنظيمي، وهكذا فان الدراسة الحالية تسعى لتحقيق مجموعة من األهداف األساسية وهي:

/ الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية إدارةالمناخ التنظيمي في  أثرالتعرف على  .1
 فرع صالح الدين .

 المناخ التنظيمي في تخفيض الصراع التنظيمي في الشركة المبحوثة. أثرتسليط الضو  على  .2

 الكشف عن مستوى الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية/ فرع صالح الدين. .3

التنظيمي   ول لتطبيق المناخمن خالل النتائج التي سوف يتم التوصل إليها يأمل الباحث في تقديم الحل .4
ثير في تخفيض الصراع التنظيمي  في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية/ فرع صالح له من تأبما 

 الدين.
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 همية الدةاسة أثالثًا : 
 : تبرز اهمية الدةاسة في النقاط التالية

 : األهمية العلمية -أ

إذ  ،إلداري اأهمية المتغيرات المبحوثة في الدراسة الحالية بوصفها مصطلحات إدارية حديثة في الفكر 
ليها الدراسات العراقية التي حاولت إن تربط ما بين المناخ التنظيمي والصراع التنظيمي في الشركة إتطرق تلم 

 العامة لتجارة الحبوب العراقية/ فرع صالح الدين .

 ارتباط هذه الدراسة بظاهرة إنسانية طبيعية الحدوث، البد من التعرف عليها وكيفية .1

 ه الدراسة تسعى للتعرف على مفهوم الصراع التنظيمي، أسبابه،التعامل معها، فهذ

أنواعه، وأساليب التعامل معه، فال يمكن إدارته والحصول على إيجابياته إال بعد التعرف على كيفية 
  .التعامل معه

 األهمية التطبيقية -ب

 .االكاديمية من الجهود مزيد إلىن التغطية البحثية لموضوع المناخ التنظيمي في العراق ما زالت تحتاج  إ .1

واالطالع على نتائج الدراسة التي  للمشاركةفي الشركة العامة لتجارة الحبوب والعاملين  دارةمساعدة اإل .2
 ه في تخفيض حدة  الصراع التنظيمي.أثر ستساعدهم في التعرف على المناخ التنظيمي و 

 الدةاسة  مخطط:  ةابعاً 
من قبل الباحث اعتمادا على الدراسات السابقة التي تمت مراجعتها حيث تم اعتماد  مخطططور هذا ال

ليها عي الدراسات التي تم االعتماد أتغلب الدراسات السابقة ، وفيما يأ ذه العوامل بنا  على تكرارها في ه
 :المخططتطوير هذا 

                                                                              المتغير التابع                                               المتغير المستقل        
 

  

 
 

 
 

 الدةاسة مخطط :(1الشكل )
   ينعداد الباحثإ المصدر : 

 
 

 المناخ التنظيمي

 الهيكل التنظيمي .1
 االدارية  القيادات .2

ة ا .3
 
  لمكافا

 الصراع التنظيمي

 التعاون .1
 التنافس .2

 التجنب .3
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 : فرضيات الدةاسة خامساً 

عن مجموعة من الفرضيات الرئيسية والفرعية ، وتم بنا  هذه الفرضيات استنادا  مخطط الدراسةفصح أ
 ,p، Abdel Razzaq, Mahmoud ،2020، 250p ،Abbas 9، 2021كدراسة ) عدد من الدراسات إلى

Hassan 13 ،2012، كريم p Karim, ،Zaman, Nawaz,p5,2021 ،Lab,220,2021) ، وعلى النحو
 :اآلتي

الهيكل التنظيمي، القيادات االدارية  ،  (ـ بـللمناخ التنظيمي  والمتمثل  أثر يوجد ة : الرضية الرئيسالف
 إحصائية  على الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية عند مستوى داللة )المكافأة

 ، ويتفرع منها :(0.05)
ية عند في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقالصراع التنظيمي  إدارةللهيكل التنظيمي على  أثرال يوجد  .1

 .(0.05) إحصائية  مستوى داللة

 في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية عندالصراع التنظيمي  إدارة للقيادة اإلدارية في أثرال يوجد  .2
 .(0.05) ائية إحص مستوى داللة

في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية عند مستوى الصراع التنظيمي  إدارة للمكافأة في أثرال يوجد  .3
 .(0.05) إحصائية  داللة

 :البحث جسادسًا : منه
حليلي؛ تحقيقها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الت إلىبنا   على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى 

يفيا  ويهتم بوصفها وصفا  دقيقا  ويعبر عنها تعبيرا  ك ،والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع
وكمي ا، كما ال يكتفي هذا النهج بجمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصا  مظاهرها وعالقاتها 

بحيث  ،المقترح استنتاجات يبنى عليها التصور إلىالتحليل والربط والتفسير للوصول  إلىفة بل يتعداه المختل
يزيدها رصد المعرفة الموضوعية ، وقد تم االعتماد على أسلوب المصادر الثانوية والمصادر األولية  لتحقيق 

 ي:تالدراسة كما يتضح على النحو اآلأهداف 
الباحث في تكوين اإلطار النظري للدراسة على المجالت العلمية والدوريات  : اعتمدالمصادة الثانوية .1

واألبحاث العلمية المتخصصة المنشورة والكتب العربية واألجنبية والتي تناولت موضوع الدراسة ؛ وأي 
 جانب من جوانبه.

المناخ التنظيمي هما  ،تعالج بعدين ا  بند 20: من خالل تصميم استبانة تتألف من  . المصادة األولية2
( بنود، وتم توزيع الدرجات على بنود االستبانة وفقُا 10( بنود ،و الصراع التنظيمي )10يحتوي على )و 

للتحليل االحصائي وتم اختبار ثبات االستبانة  spssتم استخدام برنامج و لمقياس ليكرت الخماسي، 
 : تيلثبات ألفا كرونباخ  وفقُا لآلباستخدام  معامل ا
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 لدةاسة ( اختباة ثبات ادا  ا1الجدول )

 N of ltems Cronbchs Alpha اختبار ثبات االستبانة 

 844. 20 معامل الثبات لجميع العبارات االستبانة معا  

 .762 10 معامل الثبات لبنود المحور االول

 763. 10 معامل الثبات لبنود لمحور الثاني 

 spssالمصدر: برنامج 
ن قيم معامل الثبات لجميع عبارات االستبانة معا ، ولكل محور من محاور أيتبين من خالل الجدول 

 ( وهي معامالت ثبات مقبولة .763. –. 762االستبانة تتراوح بين )
 تية :باستخدام االساليب االحصائية اآل وتم اختبار فرضيات البحث

 حراف المعياري .االحصائيات الوصفية وهي المتوسط الحسابي  واالن 

 سابعًا: مجتمع وعينة الدةاسة
( (200حيث بلغ عدد العاملين في الشركة  ،تتمثل بالشركة العامة لتجارة الحبوب فرع صالح الدين

( عنده مستوى الدقة  (132وشملت الدراسة عينة عشوائية من مختلف المستويات االدارية تساوي  ،موظف
 تي :والمحسوبة وفقا للقانون اآل Z=1.69لقيمة الجدولية المقابلة ل 0.05ومستوى الداللة  5%

  Moore ,D., McCabe,2003 )حساب حجم العينة في المعادلة:)

N= (
Z

2M
)

2

      (1)         
 حيث:

Z: مثال( 1.96: القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلومة =Z  0.05لمستوى داللة a≤.) 
M : 0.05± ) : الخطأ الهامشي: ويعبر عنه بالعالمة العشرية ) مثال. 

 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

N =
n N

N + n_1
            (2)   

 تمثل حجم المجتمع. Nحيث 
 ن حجم العينة يساوي:أ( نجد 1باستخدام المعادلة )

N = (
1.96

2 × 0.05
)

2

≅ 384 
 يساوي:2) ، فإن حجم العينة المعدل باستخدام المعادلة )300حث وحيث إن مجتمع الب

N =
384 × 200

200 + 384 − 1
≅ 132 
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تقريبا ، حيث بلغت االستمارات المستردة  132وبذلك فأن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي 

 %90استبانة بنسبة استجابة  120التحليل  إلىالقابلة 
 ثامنُا: حدود الدةاسة :

 : تتمثل الحدود المكانية لدراسة الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية / فرع صالح الدين . المكانيةالحدود 

رع تمثل بالعاملين بالشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية / فت: الحدود البشرية لهذه الدراسة  الحدود البشرية
 صالح الدين.

 2021/ 11/ 30لغاية  2021/ 6/ 1من الحدود الزمنية : 
 المبحث الثاني

 االطاة النظري للدةاسة
 المطلب األول

 المناخ التنظيمي
 اواًل : مفهوم المناخ التنظيمي :

ن في و جراها الباحثأعنها الدراسات الكثيرة التي  تالتي كشف المناخ التنظيمي من الموضوعات ديع
بداية السبعينيات من القرن المنصرم، ونتيجة لما افرزته هذه  إلىمنذ نهاية الستينيات   دارةتخصص اإل

ترسيخ لالدراسات والبحوث، فقد قامت المنظمات بإعادة النظر في البيئة النفسية والوظيفية للموظفين سعيا 
الموظفين  ،  ظفين رار بين صفوف المو لنشر روح المساعدة االمان واالستقو العالقات االنسانية  بين جميع  

 (264p، Majed، 2020هداف المطلوبة،) قيق األلتح
خرى، إضافة أ إلىمن منظمة  ويختلف تحديده تحديد مفهوم المناخ التنظيمي،را  متعددة في آن يلباحثول

أن كل موظف يرى المناخ التنظيمي من وجهة نظر محدده أو موقف خاص، كذلك فان هذه الرؤية  إلى
 أخر، وهذا التصور أو الرؤية ستؤثر على سلوكيات ودوافع كل موظف على حدة ) إلىتختلف من موظف 

28012012  Madhukar) 
ويمكن تعريف المناخ التنظيمي بأنه "المعنى المشترك الذي يربط أعضا  المنظمة باألحداث والسياسات 

 ,Powell وتدعم وتتوقع" ،)والممارسات واإلجرا ات التي يواجهونها والسلوكيات التي يرون أنها تكافأ 

Mettert ,3,2021) 
تغير على مستوى المنظمة ، ويتم الحصول على قيمة قياسه من خالل بوقد عرف المناخ التنظيمي 

 (Chen, Zhao,p6,2021 تكامل السالمة النفسية للموظفين األفراد.)
 فرادؤثر في سلوك األينه م المناخ التنظيمي يمكن تعريفه بأومن خالل العرض السابق لمفهو      

 لتنظيمي لدى العاملين .ظهور الوال  ال مصدرا   ويعتبر العاملين
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 همية المناخ التنظيميأثانيا: 

يحتل موضوع المناخ التنظيمي بالنسبة للمنظمات أهمية خاصة نظرا لتأثيراته المحسوسة سوا  كانت 
مباشرة أو غير مباشرة في مختلف المظاهر والسلوكيات االدارية والمتصلة باألفراد  داخل المنظمات، وكذلك 

أهدافها  ها وتحقيقأعمال ا بأد المنظمات سوا  المتعلقة أعمالالتأثير الواضح للمناخ التنظيمي على مختلف 
أو عالقتها بالبيئة المحيطة بها، لذلك فإن قدرة المنظمات على إيجاد المناخ التنظيمي المالئم  ينعكس على 

 ،(251p، Hasan Abbas ,2020 غاياتها المنشودة .) إلىدرجة نجاحها والوصول 
 40p، Shawabka، 2019وذلك وجهة نظر كل من ) ،تكمن أهمية المناخ التنظيمي في عدة نقاط

 ،2020 ،265p ،Majed) 
هدافها أ ظمة، سوا  كانت المرتبطة بتحقيق و غير مباشرة، في جميع نشاطات المنأاشرة يؤثر بصورة مب .1

 و التي لها عالقة بالبيئة المحيطة لها. أ

ميع ف الموظفين وإشراكهم في جالمناخ الجيد يعمل على توفير بيئة مناسبة االبتكار، من خالل تكات .2
 بواسطة نظام اتصال المنظمة. عمالاأل

الوظيفي للموظفين من خالل التأثير في سلوكياتهم وتوقعاتهم،  دا يؤثر في حالة الرضا الوظيفي واأل .3
 .وهذا ينعكس على كفا ة وفاعلية المنظمة

 جرا  التحسين والتغيير لمواكبة التطورات التنظيمية. إيسهم في  .4

  .ملين والعكس صحيحاالمناخ الجيد يزيد من االلتزام التنظيمي للع .5

يم أفضل ما لتقدالمناخ التنظيمي االيجابي يعتبر حالة تحفيزية غير مادية تعمل على دفع الموظفين  .6
  .فكار تخص العملألديهم من طاقات و 

 .ديدةفكار العمل الجأعلى التعاون فيما بينهم وتشارك  المناخ التنظيمي الصحي يشجع الموظفين  .7
 : ثالثا: خصائص المناخ التنظيمي

 Abdel Razzaq من خالل مفهوم وأهمية المناخ التنظيمي يمكن تحديد خصائص والسمات وهي :)

Mahmoud,p6,2012) 
ائم الضرورة كما هو قن وفق تصوراتهم الخاص، وليس بو التنظيمي عالم إداري يراه العاملإن المناخ  .1

 ن المناخ التنظيمي يعبر عن خصائص المنظمة كما يدركها العاملون.    إفعال" ، أي 

االستقرار  إن المناخ التنظيمي يمتاز بنوعية ثابتة ، بمعنى أن خصائص المناخ التنظيمي تتسم بدرجة من .2
وهذه الخاصية مستمدة من أن شخصية المنظمة عملية  ،النسبي، إال أنه خاضع للتغيير عبر الزمن

  .   مكتسبة

 إن المناخ التنظيمي الناشئ في منظمة ما يؤثر بشكل مباشر في سلوكيات العاملين. .3
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 المناخ التنظيمي يختلف عن المناخ اإلداري الذي يعد مصطلحا  أضيق من مصطلح المناخ التنظيمي.  .4

                    المناخ التنظيمي فكرة من نسيج واحد ال تتجزأ مثل الشخصية اإلنسانية .5

                 التنظيمي تجسيم معين لمتغيرات موضوعية المناخ .6

 العناصر المكونة للمناخ التنظيمي قد تختلف ولكن تبقى هويتها كما دائما .7

 ةابعًا : عناصر المناخ التنظيمي
 دا العاملين ورضاهم عن العمل ، من خالل استخدام قائمة تقويم األ أدا هناك عوامل عديدة تؤثر في ا 

لعاملين فقط وليس ا دا ذ يعد التقويم عملية مستمرة وضرورية العتماد االسس الموضوعية لتقويم األالمقننة ، إ
(2019 ،441p، Abraham( فقد قدم )steers )كثر واقعية العتماد نتائج البحوث التطبيقية أنموذجا  وأ

ية االكثر و المتغيرات االساسأوهو يظهر في الوقت ذاته العناصر  ،والدراسات النظرية خالل عقد الثمانينيات
وضحه الشكل وهذا ما ي ،ة على مستوى الفردونتائجها الرئيس شيوعا  في الوقت الحالي وخاصة المناخ التنظيمي

 (:2رقم )
 نموذج المناخ التنظيميأالعناصر االساسية في بناء  :(2الشكل )

 
Source : Ibrahim, Ghufran Hussein, The organizational climate in primary schools 

from the teachers’ point of view, Naseeq Magazine, 442p., Issue 23, 2019 
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 المناخ التنظيمي أبعادخامسًا:
واتفق  )الهيكل التنظيمي ، المكافأة  القيادات االدارية  ،( بعاداأل من بمجموعة المناخ التنظيمي يتمثل

 ، ihabib , ghal  ،2018,sadiq ،2020،Abbas, Hassan،2018)  بعادعدد من الباحثين على هذه األ
2012 ،alhadaad ،,Powell Mettert ,Jeung, Chang,2021, Melati, Moeins,2021 وسيتم) 

 :  ةحد على بعاداأل هذه من واحدة كل شرح يأتي فيما
 
 القياد  االداةية -أ

نماطها القاعدة االساسية في تحديد طبيعة المناخ التنظيمي و ذات تأثير مباشر أاالدارية و تمثل القيادة 
 (p ،Abbas, Hassan ،22512020 ).على المناخ التنظيمي السائد في المنظمة

التأثير التي  هتم الكثير من الكتاب والباحثين بكيفية ممارسة عملية القيادة ومصادر القوة ووسائلا ولقد 
 ي:                                    أتالمصادر واألدوات ما ي لتحقيق أهداف المنظمة، ومن أهم هذه ا القائد في التأثير على مرؤوسيهيستخدمه

 الهرمي للمنظمة : تتمثل في استخدام السلطة الرسمية المخولة لمن يشغل الوظيفة في السلمالقو  المشروعة. 1
في الراتب  تتمثل في استخدام وسيلة الحوافز اإليجابية المعنوية  أو المادية مثل منح زيادة: قو  المكافأ . 2

 أو ترقية أو امتياز في العمل. 
 أمرالتزامه بأو  : تتمثل في قيام الرئيس بفرض عقوبة على المرؤوس في حالة عدمقو  اإلكراه أو العقاب. 3

 .أو غيرها مات المالية أو اإلنذار بالفصلالرئيس أو استخدام الحوافز السلبية مثل الخصو 
به من  : تتمثل في ما يمتلكه المدير من قوة تأثير على أتباعه وما يتمتعقو  االقتداء أو اإلعجاب. 4 

  .خصائص وسمات شخصية
ياته حيث كر من خبرة ومهارة وكفا ة ومقدرة فنية و إدارية وسلو ي: تتمثل في ما يتمتع به المدقو  الخبر . 5

 هم.)،ديالمعنوية ل مما يـزيـد احتـرام وامتثـال المرؤوسين له ويرفـع الروح ،وفعلـه يدرك الجميع علمه
20121118p،karim .) 

 الهيكل التنظيمي: -ب

ن خلق بيئة عمل جيدة ومريحة ومتوازنة ، ومناخ تنظيمي صحي يتطلب على المنظمات تصميم هياكل إ
 ،ون من العمل الجماعي والتعا ا  ن ذلك يخلق جو إذ إ العاملين بالمنظمة ،يات بين أكثر مرونة وتوزيع المسؤول

ن والمنظمة، توافق بين الموظفي إلىوبالتالي سيؤدي ذلك  ،تكون المنظمات أكثر دعما لموظفيها وفي هذه الحال
 ( 2019145p ،alshawabika) .يجابيةإنتائج عمل  إلىالذي سيؤدي بدوره  مراأل

يقصد باله يكل التنظيمي "البنا    ،المنظمة للعالقات السائدة في ب الداخليحدد التركيالشكل الذي    وأو 
ية التي تضطلع بمختلف األأويوضح التقسيمات  ة والفرع  تطلبها تحقيق ي واالنشطة التي عمالو الوحدات الرئ يس 

 .(166p، Al-Shamaa, Hammoud، 2002إهداف المنظمة )
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ق شتى ائطر ه توزيع األفراد بلالبنا  أو الشكل الذي يتم من خال عبارة عنبأنه ويعرف الهيكل التنظيمي 
شكل  ددالذي يحو قات بين الوحدات التنظيمية للسلطة والمسا لة والعال ا  ويحدد نظام ،بين الوظائف اإلدارية

 (. 20181153p ،sadiq زم للمنظمة.)الوطبيعة العمل ال
 :ج. المكافأ  

في  ةدار يالئم روح االبداع  في العمل، فاعتماد اإل ا  ن هناك نظامبأوبقصد بنظام المكافآت "الشعور 
لمنظمة األفراد العاملي ن با ا  شعور  الوظيفي يولد دا ة على األأات االضافية، والترقية ، والمكافمنحها العالو 

بوجود نظام مكافئات عادل من خالل عدم التحي ز ف ي توز يعها على األفراد والترك ز على مبدا الثواب اكثر من 
يد شرط  دا العقاب ف ها، واشعارهم بانها مرتبطة باأل  )."العدالة واالنصاف عند منحها أن ُتراعىالج 

20181185p،ihabib , ghal )  
أن يعبر عن المكافأة وهي مدى شعور األفراد بوجود نظام مكافآت عادل من خالل عدم التحيز  ويمكن

ب مبدأ الثوا نتائج مع التركيز علىالجيد وال دا أو المحاباة في توزيعها على األفراد واشعارهم بأنها مرتبطة باأل
 (p، Abdul Razzaq, Mahmoud 1012012 أكثر من العقاب فيها.)

 الثانيالمطلب 
 الصراع التنظيمي

 :اواًل: مفهوم الصراع التنظيمي
 مرأيمانهم بأن الصراع إنطالقا  من اواسع من قبل الكتاب والباحثين،  حظي موضوع الصراع باهتمام

ذلك لتعدد المؤشرات النفسية واالجتماعية الداخلية و  ،حتمي ال مفر منه في حياة الفراد والجماعات والمنظمات
حيات فبما دوار والصالهداف واألفي اتجاهاتهم وقيمهم ، وتعارض األفراد وللتباين تي يمر به األوالخارجية ال

 Conflict) ببنهم. فالتحديد إالشتقاقي لكلمة الصراع في اللغة هو النزاع والخصام أو الخالف والشقاق أما كلمة

 ،2021 بين مصالح وآرا ، أو الخالف.)،فتعني العراك أو الخصام والصدام، والصراع اشتقاقا يعني التعارض (
196p، Wali, Mohammed) 

ئيسة ويقوم على افتراضات ر  ،ن الصراع شي  طبيعي وظاهرة صحية، بل هو دليل على حيوية المنظمةإ
 (p، Kaddouri, Mahmoud 4112019 (هي: 

 .الصراع حالة يمكن تجنبها .1

  .الصراع انعكاس طبيعي للتجديد. .2

 الصراع ممكنة إدارةإن  .3

 .طبيعي وضروري  أمريعتبر الحد األدنى من الصراع   .4
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يعرف الصراع داخل المنظمات كشكل من أشكال التنافر الناتج عن ديناميكيات التفاعالت االجتماعية 
ون وقد تك ،نموذج الصراع الطارئ أالمكان والزمان والتحكم، وهي مستمدة من  أبعادداخل منظمة ، والتي لها 

 (Samuel,127,2018 لخصائص الشخصية مثل الجنس أو العمر أو الشخصية.)باهذه ذات صلة 
 ثانيًا: أهمية الصراع التنظيمي 

ن يب والسلبية تغلب على االيجابية ا  متدني دا وضاع تجعل األأاجة إلثارة الصراع عندما تسود تظهر الح
 ،) وتظهر اهمية الصراع من خالل المزايا التالية: ،خريناآلهداف أ جل هم العاملين تعطيل  ، وثبتالعاملين
2019 ،20p، Al-Khaqani, Al-Shahmani(،) AL- Rousan,Al-Kenani,65,2018)   ) 

  .تحفز العاملين والمديرين على التنافس اإليجابي المثمر .1

  .ايجاد فرص للتغيير والتحسين  .2

  .سهل معالجتهاتاكتشاف مسببات الصراع حيث   .3

  .فراد وفرص العملاشاعة االيجابية والتنافس ببن األ  .4

 ظهور واكتشاف المواهب والقدرات االبداعية .5

  .زيادة العالقات االفقية بين الوحدات االدارية وخلق فرص التنافس .6

 صحاب مهارات وخبرات وقيم  تكون مدخالت  للتنافس.أتعيين موظفين جدد  .7

 تهم وفقا  لقدراتهم على مواجهة الصراع .أومكاف دائهمأغالبا  ما يتم تقييم  يرينن المدإ .8

   (Zaman, Nawaz ,p21,2021: ) سباب الصراعأثالثًا: 
 يزيد من مستوى التوتر لدى الفرد.اختالل وظيفي تنظيمي  .1

 تعارض في العالقات والمهام. .2

 ر والقيم والتوقعات والتصورات والسلوكيات.دو ال  .3

 كالعصبية والخوف وعدم الثقة والغضب.ردود الفعل العاطفية السلبية  .4
 الصراع  إداة ساليب أةابعًا: 

 (22212015p، bloodالصراع التنظيمي وهي: )، دارةثالثــة أساليب إل
 كثـر منـه عمـل فـردي والتعـاون يسـاعد علـى تعميقأجمـاعي العمـل هـذ االسـلوب ال : مفتاحالتعاون  .1

الجميع )تكسب(، وهــذا االســلوب انعكــاس لمــا يبذلــه رئيس المنظمــة بغيــة ن أاالفكـار ومبنــي علــى مبــدأ 
 وتوظف الصراع لمصلحة االطراف ،كثر منها متنافسةأهدافهم متناغمة أ ن أم اعتقــاد المرؤوسين يتــدع

 . المختلفة

علـى  ىبنـيو  ،ـرن شـي  للحصـول علـى شـي  آخحد االطراف عـأ: مفتاح هذا االسلوب تنازل التنافس  .2
كسـب ويخسـر(، وهـو انعكـاس إلجبار المرؤوسين علـى يالفـرد مصـلحة ذاتية او نظرية ) مبـدأ تحقيق

  .االمتثـال لوجهـة نظـر الرئيس ومقترحاته
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ى مبـدأ ـ: مفتاحـه تجاهـل مسـببات الصـراع مـع السـماح باسـتمرار حدوثـه تحـت ظـروف مبنية علالتجنـب .3
فـي  عـادة النظـرإ عطـا  فرصـة للتـروي والعقالنية و إ جل االسـتثمار( مـن خـالل أ)الكسـب القليل مع طول 

لخالفـات الموجـودة ا  الحد منرئيس حدوث الصراع، وهـو انعكـاس لمحاولـة ال إلىاالمـور التـي أدت 
 .داخل منظمته

 سادسًا: أنواع الصراع
 (Jokanovi, Tomi, Duak,p442,2017 ) ية:تالصراع في األنواع األربعة اآل يمكن تصنيف

 هي، و  دارةإلا: يمثل الصراع بين فردين أو الزمال  والموظفين والمديرين ، أو بين الصراع بين األفراد .1
عندما و النمو الشخصي أو تطوير العالقات مع اآلخرين،  على حالة طبيعية يمكن أن تساعد في النهاية

استدعا  وسيط من شأنه أن يساعد ن فإمن هنا  للغاية ،  ةمدمر نتائجه الخالف بين األشخاص  نشبي
 حتى يتم حلها.

مهمة   أدامكن أن يحدث الصراع الشخصي عندما يجد الموظف أنه يتعين عليه ي:  الصراع الشخصي .2
 من أجله وهو ليس مؤهال  بما فيه الكفاية.

بين  سو  الفهمنتيجة الصراع بين مجموعات األفراد داخل الفريق. دث يح:   الصراع بين المجموعات .3
 صراع داخل المجموعة ، ينشأ من الخالفات الشخصية . إلىيؤدي و األفراد 

 
 المبحث الثاني
 الجانب العملي

 :المقدمة
التي تم جمعها عن مجتمع الدراسة بواسطة القسم األول من االستبانة،  شخصيةمن خالل البيانات ال

 لك بهدف التعرف على صفاتوباستخدام التكرارات اإلحصائية التي تحديد خصائص عينة الدراسة، وذ
 ي توزيع عينة الدراسة تبعا"أتة والعملية واالجتماعية، وفيما يمن حيث التركيبة العلمي ها،مجتمع

 المتغيرات الديمغرافية :اًل : أو 
 حسب المتغيرات الديمغرافيةبتوزيع أفراد عينة الدةاسة : (2جدول )

 النسبة المئوية )%( التكراة الفئة المتغيرات ت
1 

 العمر

 %17 20 سنة30من  أقل
 %37 45 سنة40 -30من 

 %33 40 سنة 40 - 50من 
 %13 15 سنة 50-60من 

 %100 120 المجموع
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 النسبة المئوية )%( التكراة الفئة المتغيرات ت
2 

 الجنس
 %75 90 ذكر
 %25 30 أنثى

 %100 120 المجموع

3 

 المؤهل العلمي

 %33 40 إعدادية
 %61 73 بكالوريوس

 %4 5 ماجستير

 %2 2 دكتوراه 

 %100 120 المجموع

4  
 سنوات الخدمة 

 
 
 

 %8 10 أقلسنوات ف5 من 

 %33 40 سنوات 6-10من 

 %41 50 سنوات 11-20من 
 %18 22 سنوات فأكثر  21من 

 %100 120 المجموع
 المستوى االداري  5

 
 

 %4 5 العليا دارةاإل
 %13 15 الوسطى دارةاإل

 %83 100 الدنيا دارةاإل

 %100 120 المجموع

 نتائج التحليل االحصائي  إلىعداد الباحث استنادُا إ  المصدة:
الذين واألشخاص  %17سنة  بلغت 30من  أقليتضح أن نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم  من الجدول

و األفراد  ،وهي النسبة الكبرى عند مجتمع الدراسة %37سنة بلغت نسبتهم  40الي  31عمارهم من تبلغ أ 
سنة  60لي ا 50فراد الذين تتراوح أعمارهم من واأل %33سنة بلغت   50الي  40الذين تتراوح أعمارهم من 

هي النسبة الكبرى عند مجتمع الدراسة مقارنة مع نسبة اإلناث ف %52نسبة الذكور أما  ، %13بلغت نسبتهم 
و األشخاص الذين  %2 نسبتهم بلغتفعدد األشخاص الذين يحملون شهادة الدكتوراه  ما ، أ%25التي بلغت 

 %61واألشخاص الذين يحملون شهادة بكالوريوس بلغت نسبتهم  %4يحملون شهادة الماجستير بلغت نسبتهم 
، وأن %33واألشخاص الذين لديهم شهادات إعدادية بلغت نسبتهم  ،وهي النسبة الكبرى بين مجتمع الدراسة

 10-6ذين تتراوح خبرتهم من األشخاص الو  %8سنوات بلغت  5عن ذين تقل خبرتهم عدد األشخاص ال
و األشخاص الذين  %41بلغت نسبتهم  20-11ذين تتراوح خبرتهم و األشخاص ال %33سنوات بلغت 
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الوسطى  دارة، واإل %4العليا بلغت نسبتهم  دارة، ان اإل%18فأكثر بلغت نسبتهم  21كانت خبرتهم  عن 
 .%83الدنيا بلغت  دارة، واإل%13بلغت نسبتهم 

 انيًا: وصف متغير الدةاسة للمتغير المستقل )المناخ التنظيمي(:ث
 استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة وبيـان مدى درجـة األهميـة إلى هذه الفقرة هدفت

اتجاهات  للتحقق مـن معنويـة الفقـرة وأهميتهـا لوصـف (T) وترتيب الفقرات عند المتوسـطات الحسـابية واختبـار
 عينة الدراسة نحو المناخ التنظيمي.

 الهيكل التنظيمي: .1

 ( الوسـط الحسـابي واالنحراف المعيـاري والترتيـب إلجابـات المبحـوثين3) بين الجدولي

 ( فقرات:5على الهيكل التنظيمي  والذي تم قياسه اعتمادا على )
 
 أفراد عينة الدةاسة على الهيكل التنظيمي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياةي الستجابة: (3) الجدول

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب مستوى المعنوية Tقيمة 

 الشركة بعض من إدارةفوض ت 1

 صالحياتها للمستويات اإلدارية بما

 يتناسب مع متطلبات العمل

4.310 0.64601 16.617 0.000 1 

التنظيمي بما  الشركة هيكلها إدارةعدل ت 2
 البيئة المحيطة يتوافق مع التغيرات في

4.303 0.67861 15.251 0.000 
 

2 

 تسمح االتصاالت بين المستويات 3

 ةبسهول اإلدارية بانسياب المعلومات
4.005 0.72243 14.423 0.000 3 

القرار  الشركة سلطة اتخاذ إدارةتوزع  4
 الشركة بين المستويات اإلدارية في

4.002 0.75551 14.124 0.000 4 

ة ب ن الرؤسا  قتتسم طب عة العال 5
 الوضوح رة منيكب ةوالمرؤوسين بدرج

4.000 0.76254 13.223 0.000 5 

 0.64234 4.222 المجموع 

 : نتائج التحليل االحصائي المصدة 
 الوسط إلىالجدولية باالستناد t) تم حساب قيمة) 0.05( 1.99) الجدولية عند مستوى )t) ) قيمة 

 .(3) االفتراضي للفقرة والبالغ
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 إجابــات عينــة الدراســة والمتعلقــة بالهيكل التنظيمي، حيــث تراوحــت إلىيشــير الجــدول      

 علــى مقيــاس ليكــرت 4.235بمتوســط كلــي مقــداره  4.310-4.000المتوســطات الحســابية بــين

 .مستوى مرتفع إلجابات عينة الدراسة نحـو الهيكل التنظيمي إلىوهو ما يشير الخماسي، 
 ( والتـي تـنص1( أن أعلـى متوسـط حسـابي كـان للفقـرة رقـم )3تبين من النتائج في الجـدول )

ف معيـــاري بانحرا تفوض الشركة بعض صالحياتها للمستويات االدارية بما يتناسب مع متطلبات العمل  "
ن يبة قعة العاليتتسم طب( والتـــي 5كــان أدنــى متوســط حســابي للفقــرة رقــم ) في حين (0.64601) ــدارهمقـ

 ( .0.76254بانحراف معياري مقـداره)الوضوح  رة منيكب ةالرؤسا  والمرؤوسين بدرج
 القياد  اإلداةية : .2

 والترتيـب إلجابـات المبحـوثين( الوسـط الحسـابي واالنحراف المعيـاري 4) يبين الجدول

 ( فقرات:5على القيادة اإلدارية  والذي تم قياسه اعتمادا على )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياةي الستجابة أفراد عينة الدةاسة على القياد  اإلداةية (4) ةقم الجدول

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  Tقيمة  المعياةي 

 الترتيب المعنوية

يتيح المسؤول المباشر المجال  1
للموظف ين المشاركة ف ي اتخاذ 

 القرار
4.001 0.61452 15.726 0.000 3 

المسؤول المباشر  ةتتسم معامل 2
دون  ين بالعدالة والمساواة للموظف
 ينهمتميز ب

3.821 0.71732 13.624 0.000 5 

تستجيب الشركة لمطالب حاجات  3
االبداع كالتميز لزيادة  موظفيها

 دا في األ
4.002 0.73265 14.521 0.000 2 

ز يالشركة على تحف إدارةتعمل  4
 عهم على التميزالموظفين وتشج

 واالبتكار ف ي العمل
4.022 0.66411 15.123 0.000 

1 
 

ن اجتماعات مفتوحة و يعقد المدير  5
مع الموظفين في الشركة يسمح 

 لهم بالحوار دون قيود  
4.000 0.71234 13.212 0.000 4 

 0.61325 4.025 المجموع 

 : نتائج التحليل االحصائي المصدة 
( 1.99) الجدولية عند مستوى )t) ) قيمة تم حساب قيمة( (t الوسط إلىالجدولية باالستناد 

 .(3)  االفتراضي للفقرة والبالغ
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 إجابــات عينــة الدراســة والمتعلقــة بالقيادة االدارية، حيــث تراوحــت إلىيشــير الجــدول 

 علــى مقيــاس ليكــرت 4.025بمتوســط كلــي مقــداره  3.821-4.022المتوســطات الحســابية بــين 

 .مستوى متوسط إلجابات عينة الدراسة نحـو القيادة اإلدارية إلىالخماسي، وهو ما يشير 
 ( والتـي تـنص4( أن أعلـى متوسـط حسـابي كـان للفقـرة رقـم )4النتائج في الجـدول رقـم )تبين من 

 ــاري مقـــدارهي العمل  بانحراف معيـواالبتكار فز عهم على التميز الموظفين وتشجيفالشركة على تح إدارةتعمل 
المسؤول المباشر  ةالتـــي تــنص تتسم معامل( و 2بينمــا كــان أدنــى متوســط حســابي للفقــرة رقــم ) (0.66411)

 ( .0.71732) ينهم بانحراف معياري مقـدارهدون تميز ب للموظف ين بالعدالة والمساواة 
 المكافأ  : .3

ة  لمكافأعلى ا ( الوسـط الحسـابي واالنحراف المعيـاري والترتيـب إلجابـات المبحـوثين5يبين الجدول رقم )
 ( فقرات:5على )والذي تم قياسه اعتمادا 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياةي الستجابة أفراد عينة الدةاسة على المكافأ  (5الجدول )

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  Tقيمة  المعياةي 

 الترتيب المعنوية

 الشركة مكافآت إدارةتقدم  1

 المتميز دا عادلة لقا  األ
4.381 0.61216 14.826 0.000 2 

 الشركة إدارةتستخدم  2

 المكافآت لزيادة نشاط

 العاملين في الشركة
4.051 0.75281 13.321 0.000 3 

 تعزز المكافآت الممنوحة من 3

 رفاهية العاملين في الشركة
4.391 0.67255 14.372 0.000 1 

 تحفز المكافآت من عزيمة 4

 العاملين بالشركة في

 تحقيق أهداف الشركة
3.721 0.75141 15.609 0.000 5 

 يشعر العاملون بالشركة 5

 بالرضا حول قرارات منح

 المكافآت
4.002 0.78041 14.312 0.000 4 

 0.69534 4.219 المجموع 

 المصدر : نتائج التحليل االحصائي 
 الوسط إلىالجدولية باالستناد t) تم حساب قيمة) 0.05( 1.99) الجدولية عند مستوى )t) ) قيمة

 .(3) االفتراضي للفقرة والبالغ
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 ، حيــث تراوحــتآتالدراســة والمتعلقــة بالمكاف إجابــات عينــة إلىيشــير الجــدول 

 علــى مقيــاس ليكــرت 4.219بمتوســط كلــي مقــداره  3.721- .3914نالمتوســطات الحســابية بــي

 .آتالمكافرتفع إلجابات عينة الدراسة نحـو مستوى م إلىالخماسي، وهو ما يشير 
( والتـي تـنص تعزز 3( أن أعلـى متوسـط حسـابي كـان للفقـرة رقـم )5تبين من النتائج في الجـدول رقـم )

بينمــا كــان أدنــى  (0.67255المكافآت الممنوحة من رفاهية العاملين في الشركة بانحراف معيـــاري مقـــداره)
تحقيق أهداف  العاملين بالشركة في تحفز المكافآت من عزيمة( والتـــي تــنص 4ابي للفقــرة رقــم )متوســط حســ

 ( .0.75141بانحراف معياري مقـداره) الشركة
 (:متغير الدةاسة للمتغير التابع )الصراع التنظيمي ثالثًا: وصف
استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة وبيـان مدى درجـة األهميـة وترتيب  إلىيهدف 

اتجاهات عينة  للتحقق مـن معنويـة الفقـرة وأهميتهـا لوصـف (T) الفقرات عند المتوسـطات الحسـابية واختبـار
 الدراسة نحو الصراع التنظيمي.

 التعاون: .1

 ي واالنحراف المعيـاري والترتيـب إلجابـات المبحـوثين( الوسـط الحسـاب6) يبين الجدول

 ( فقرات:5على التعاون  والذي تم قياسه اعتمادا على )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياةي الستجابة أفراد عينة الدةاسة على التعاون  :(6) الجدول

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياةي 

مستوى  Tقيمة 
 المعنوية

 الترتيب

ي ف  أي صراع بينك وبين زمالئك عند نشؤ  1
جل فهم أالعمل تحاول التعاون معهم من 

 . المشكلةحقيقة 
4.314 0.64345 14.317 0.000 2 

ل حلو فضل الأ إلىن فريق العمل يصل إ 2
ي شخص أمقارنة بالحلول التي يصلها 

 يعمل بمفرده     
4.312 0.66251 13.153 0.000 3 

التفاهم المشرك وتبادل المعلومات  3
الصحيحة بين األطراف المتصارعة قد يقود 

 حلول مرضية  إلى
4.331 0.65145 14.242 0.000 1 

ذا إقدر من المساعدة  أكبرنحاول تقديم  4
 فضل الحلولأ إلىطلب منك ذلك للوصول 

 للمشاكل القائمة 
3.723 0.73162 15.362 0.000 5 
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المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياةي 

مستوى  Tقيمة 
 المعنوية

 الترتيب

كل واحد في ن نسمع رأي أنفضل  5
هم في تكوين المشكلة المطروحة وتس

 رأي جماعي لحلها  
3.621 0.77195 14.412 0.000 4 

 0.66236 4.142 المجموع 

 المصدر : نتائج التحليل االحصائي 
 الوسط إلىالجدولية باالستناد t) تم حساب قيمة)  0.05( 1.99) الجدولية عند مستوى )t) ) قيمة

 .(3) والبالغاالفتراضي للفقرة 
 إجابــات عينــة الدراســة والمتعلقــة بالتعاون، حيــث تراوحــت إلىيشــير الجــدول 

 علــى مقيــاس ليكــرت 4.142بمتوســط كلــي مقــداره  4.331-3.621المتوســطات الحســابية بــين

 .ون مستوى مرتفع إلجابات عينة الدراسة نحـو التعا إلىالخماسي، وهو ما يشير 
 ( والتـي تـنص3( أن أعلـى متوسـط حسـابي كـان للفقـرة رقـم )6تبين من النتائج في الجـدول رقـم )

انحراف حلول مرضية، ب إلىالتفاهم المشرك وتبادل المعلومات الصحيحة بين األطراف المتصارعة قد يقود  "
 أكبر( والتـــي تــنص نحاول تقديم 4بي للفقــرة رقــم )( بينمــا كــان أدنــى متوســط حســا0.65145)معيـــاري مقـــداره

فضل الحلول للمشاكل القائمة بانحراف معياري أ إلىذا طلب منك ذلك للوصول إقدر من المساعدة 
 ( .0.73162مقـداره)

 التنافس: .2

لتنافس  على ا ( الوسـط الحسـابي واالنحراف المعيـاري والترتيـب إلجابـات المبحـوثين2يبين الجدول رقم )
 ( فقرات:5والذي تم قياسه اعتمادا على )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياةي الستجابة أفراد عينة الدةاسة على التنافس (7الجدول  ةقم )

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 T قيمة المعياةي 

مستوى 
 الترتيب المعنوية

عند نشو  صراع بينك وبين زميلك  1
عادة تستخدم خبرتك العلمية 
والعملية لجعل زميلك في العمل 

 يستقبل افكارك  

4.051 0.68433 14.017 0.000 1 

تصر دائما  على متابعة دورك في  2
المشكلة المطروحة وتتمسك بحل 

 لها                                      
4.022 0.68221 14.152 0.000 3 
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المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياةي 

مستوى  T قيمة
 المعنوية

 الترتيب

 لوماتقدرتك في التعامل مع المع 3
رين ختتيح لك الفرصة ال قناع اآل

 بالحلول التي تقدمها لحل المشاكل 
4.011 0.68133 13.243 0.000 2 

السلطة والنفوذ تؤهلك لترويج  4
 لىإاالفكار والقرارات التي تسعى 

 تحقيقها  
3.920 0.70072 15.162 0.000 4 

تعمل بجهد كبير لتطوير القضية  5
التي تهمك وتحمي حقوقك كعضو 
في الفريق.  االفكار والقرارات التي 

 لتحقيقها   إلىتسعى 

3.821 0.71093 14.214 0.000 5 

 0.68536 4.010 المجموع 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي 
 الوسط إلىالجدولية باالستناد t) ) تم حساب قيمة 0.05( 1.99) الجدولية عند مستوى )t) ) قيمة

 . (3) االفتراضي للفقرة والبالغ
ــابية المتوســطات الحس إجابــات عينــة الدراســة والمتعلقــة بالتنافس، حيــث تراوحــت إلىيشــير الجــدول 

 مستوى  إلىيشير الخماسي، وهو ما  علــى مقيــاس ليكــرت 4.010بمتوســط كلــي مقــداره  4.051 - 3.821بــين
 .متوسط إلجابات عينة الدراسة نحـو التنافس

( والتـي تـنص عند 1( أن أعلـى متوسـط حسـابي كـان للفقـرة رقـم )2تبين من النتائج في الجـدول رقـم )
فكارك  أ لية لجعل زميلك في العمل يستقبلنشو  صراع بينك وبين زميلك عادة تستخدم خبرتك العلمية والعم

( والتـــي تــنص تعمل 5بينمــا كــان أدنــى متوســط حســابي للفقــرة رقــم ) (0.68433معيـــاري مقـــداره) بانحراف
 .(0.71093بجهد كبير لتطوير القضية التي تهمك وتحمي حقوقك كعضو في الفريق  بانحراف معياري مقـداره)

 :التجنب .3

 لمعيـاري والترتيـب إلجابـات المبحـوثين( الوسـط الحسـابي واالنحراف ا8يبين الجدول رقم )

 ( فقرات:5على التجنب  والذي تم قياسه اعتمادا على )
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياةي الستجابة أفراد عينة الدةاسة على تنفيذ االبداع (8الجدول  ةقم )

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Tقيمة  المعياةي 

مستوى 
 الترتيب المعنوية

تعمل على تجنب الصراع الذي يحدث  1
 1 0.000 14.117 0.66433 3.812 بين العاملين في الشركة 

غير تحاول تجنب تبادل  االمور   2
 سارة مع الجهات االخرى لصراع     ال

3.757 0.67421 14.242 0.000 3 

تجنب اتخاذ القرارات التي تحاول  3
 الصراع إلىتؤدي 

3.652 0.68131 14.762 0.000 4 

ذا تعارضت مع إتتجنب الصراعات  4
 القيم السائدة في لشركة

3.825 0.71172 14.843 0.000 2 

دارية مختلفة متجنب إجرا ات إتتخذ  5
الصراعات مثل نقل موظف من مكان 

 خر   آ إلى
3.536 0.74023 14.712 0.000 5 

 0.69513 3.821 المجموع 

 المصدر : نتائج التحليل االحصائي 
 الوسط إلىالجدولية باالستناد t) ) تم حساب قيمة  0.05 ( 1.99) الجدولية عند مستوى )t) ) قيمة

 . (3) االفتراضي للفقرة والبالغ
 إجابــات عينــة الدراســة والمتعلقــة بالتجنب، حيــث تراوحــت إلىيشــير الجــدول 

 علــى مقيــاس ليكــرت 3.821بمتوســط كلــي مقــداره  3.812- .3.536المتوســطات الحســابية بــين 

 .مستوى متوسط من  إلجابات عينة الدراسة نحـو بالتجنب إلىالخماسي، وهو ما يشير 
 تـي تـنص( وال1( أن أعلـى متوسـط حسـابي كـان للفقـرة رقـم )8تبين من النتائج في الجـدول رقـم ) 

 (0.66433) تعمل على تجنب الصراع الذي يحدث بين العاملين في الشركة   لها  بانحراف معيـــاري مقـــداره
 ا  دارية مختلفة متجنبإجرا ات إ( والتـــي تــنص تتخذ 5رقــم ) كــان أدنــى متوســط حســابي للفقــرة في حين

 .(0.74023) بانحراف معياري مقـداره خر  فيهاآ إلىالصراعات مثل نقل موظف من مكان 
 ةابعٌا: نتائج اختباة فرضيات الدةاسة 

 )الهيكل التنظيمي، القيادات االدارية  ، المكافأة (ل بـ للمناخ التنظيمي  والمتمث أثر يوجد الة : الفرضية الرئيس
 إحصائية  على الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية عند مستوى داللة

(0.05). 
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لمناخ التنظيمي  والمتمثل ا أثرتحقق من لالختبار هذه  الفرضية تم استخدام  تحليل االنحدار البسيط ل
على الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة الحبوب  )الهيكل التنظيمي، القيادات االدارية  ، المكافأة (ب

 ي :توكما موضح في الجدول اآل ،(0.05) إحصائية  العراقية عند مستوى داللة
 

 نتائج اختباة تحليل االنحداة البسيط لتأثير المناخ التنظيمي على الصراع التنظيمي: (9جدول )

 
 المصدر : نتائج التحليل االحصائي 

( تأثير المناخ التنظيمي على الصراع التنظيمي، إذ أظهرت النتائج التحليل االحصائي 9يوضح الجدول )      
(، 0.796 ، وبلغ معامل االرتباط ) للمناخ التنظيمي على الصراع التنظيميبوجود تأثير ذي داللة احصائية 

  (  ، كما بلغت قيمة درجة التأثير0.634فقد بلغ ) R2ما معامل التحديد أ، (0.05)وعند  مستوى داللة 

( وهي دالة عنده مستوى معنوية  168.326المحسوبة والتي بلغت )F ، ويوكد معنوية التأثير قيمة  (0.645)
تبين أنه تم ةفض الفرضية ( ، 0.05( وهي دالة عند مستوى )170.323)T( كما بلغت قيمة  (0.05
الهيكل التنظيمي، القيادات االدارية  ،  (التنظيمي  والمتمثل ب للمناخ أثر يوجد ، والتي تنص الالعدمية
 إحصائية  على الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية عند مستوى داللة )المكافأة

ات الهيكل التنظيمي، القياد (للمناخ التنظيمي  والمتمثل ب ا  أثر ، بأن هناك وقبول الفرضية البديلة. " (0.05)
 على الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية عند مستوى داللة )االدارية، المكافأة

 .(0.05) إحصائية 
 خامسًا: النتائج

الهيكل التنظيمي، القيادات االدارية،  (للمناخ التنظيمي  والمتمثل ب ا  أثر أن هناك  إلىتوصلت الدراسة  .1
    إحصائية على الصراع التنظيمي في الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية عند مستوى داللة )المكافأة

الشركة للعاملين ب ا  ومناسب ا  مالئم ا  تنظيمي ا  توفر مناخ ن الشركة العامة لتجارة الحبوبإ يأ   (0.05)
ا اوردته ، من خالل موذلك لتحقيق أهداف الشركة ،بهدف القيام بالواجبات والمهام الموكلة إليهم وبنجاح

 ةمجتمع هأبعادبمتمثال  التنظيميالواضح للمناخ  يجابياإل ( التأثير196، 2018دراسة )حبيب ، غالي ، 
 وبعد ،راراتقاتخاذ ال ية ،المشاركة فاريدإلاالقيادة و نظام المكافآت والحوافز  ، التنظيمي كليومنفردة اله

      . يفيالوظ دا االتصاالت على األ
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هناك اهتمام كبير من قبل عينة الدراسة بأن المكافآت الممنوحة للعاملين تعزز من رفاهية في الشركة  .2
 ي العمل .واالبتكار ف عهم على التميزز وتشجفالشركة على تح إدارةهذا ما يدفع 

الشركة تعتمد على اشراك العاملين في وضع  إدارةن أق كبير من قبل عينة الدارسة على هناك اتفا .3
، يتناسب مع متطلبات العمل صالحياتها للمستويات اإلدارية بما فوض بعض منتو  ،الخطط االستراتيجية

ن األفراد المبحوثين على أ( والتي تنص 163، 2018نتيجة هذه الدراسة تتفق مع دراسة )صادق ، 
الوظيفي لهم وفي تعزيز  دا تؤثر بشكل إيجابي على األ القراراتن مشاركة التدريسيين في اتخاذ أيرون 

 .االلتزام التنظيمي

ن عند نشو  صراع بينك وبين زميلك عادة تستخدم خبرتك العلمية والعملية لجعل أأظهرت نتائج الدراسة  .4
يح لك مات تتلو و يستقبل افكارك و قدرتك في التعامل مع المع ،زميلك بالعمل في فهم حقيقة المشكلة

( 381، 2015، تتفق مع دراسة )خوين ، خرين بالحلول التي تقدمها لحل المشاكل الفرصة ال قناع اآل
مــال رأس ال أبعاد تعزيزو أ تنميةفــي  (التعــاون، التجنــب) التنظيميالصــراع  إدارة أساليبتــؤثر 

 .االجتمــاعي

تـدرك  عينـة الدراسـة يرينن المـدأويـدل ذلـك علـى  معنوية ،وبداللـة  (الثقـة، التكافـل، الكـرمالتنظيمي )
 .بعاداأل وتعزيز تنميةودورها الفاعل في  التنظيميالصراع  إدارة أساليب أهميةوتقـيم 

ن مستوى األهمية القيادة اإلدارية والتنافس والتجنب  في الشركة العامة لتجارة أت نتائج الدارسة  اوضح .5
 الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت متوسطة . الحبوب العراقية محل

 سادسُا: التوصيات 
عة يوان تتسم طب ،ةالشرك القرارات  بين المستويات اإلدارية في ذذاتخان توزع سلطة أالشركة  إدارةعلى  .1

 عالية  من الوضوح والثقة.  ةة بين الرؤسا  والمرؤوسين بدرجقالعال

 ةاملتتسم معن تكون  االجتماعات مفتوحة مع الموظفين في الشركة يسمح لهم بالحوار دون قيود أ  .2
الشركة التوجهات  إدارةضرورة تبني  ينهمدون تميز ب ين بالعدالة والمساواة المسؤول المباشر للموظف

 االبداعية. 

أي هم في تكوين ر المطروحة وتسموظفين  في المشكلة ن نسمع رأي كل واحد من الأالشركة  إدارةعلى  .3
ل فضل الحلو أ إلىذا طلب منك ذلك للوصول إقدر من المساعدة  أكبرجماعي لحلها  تحاول ان تقديم 

 للمشاكل القائمة.

ن الصراع مثل  نقل موظف من مكا إلىالشركة أن تتجنب اتخاذ القرارات ادارية مختلفة تؤدي  إدارةعلى  .4
 خر.آ إلى

يق وتنمية  الفر  ضية التي تهم وتحمي حقوق اعضا تعمل بجهد كبير لتطوير القن أالشركة  إدارةعلى  .5
 لتحقيقها  . إلىاالفكار والقرارات التي تسعى الشركة  
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