
 
 
 

 

 املستخهص
ف بأىمية اف الموضوعاتناوؿ البحث الحالي تأثير الصراع البناء عمى التماثؿ التنظيمي إذ يحظى ىذ

ىدؼ البحث  يما موضوعاف حديثاف نسبيا وليما تأثير كبير في نجاح المنظمات .ألننسبية في مجاؿ األدارة 
في التماثؿ التنظيمي.  الصراع البناء أثيرفي مركز وزارة التخطيط وتىو الكشؼ عف مستوى الصراع البناء 

بحثت االولى في العالقة بيف المتغيريف وانبثؽ عنيا اربع فرضيات  فيرئيسيت فيصياغة فرضيت تلذلؾ تم
األفراد وحؿ المشاكؿ وبناء التماسؾ والمشاركة  فرعية تبحث في عالقة كؿ بعد مف أبعاد الصراع البناء )تطوير

واستخدمت في ذلؾ عدة وسائؿ احصائية منيا الوسط الحسابي واألرتباط  تنظيمي.الفاعمة( مع التماثؿ ال
واألنحدار الخطي البسيط واالنحدار الخطي المتعدد وتـ تطبيؽ البحث عمى عينة عشوائية مف موظفي مركز 

وتـ جمع المعمومات عف طريؽ األستبانة والمقابالت  (83) وزارة التخطيط حيث بمغ عدد افراد العينة
د عالقة بيف الصراع البناء والتماثؿ و وتوصؿ البحث إلى مجموعة مف االستنتاجات كاف اىميا وج الشخصية.

ذلؾ توصؿ البحث إلى اف مستوى  فضال عفاثر لمصراع البناء عمى التماثؿ التنظيمي.  وجودالتنظيمي كذلؾ 
بحث بمجموعة مف التوصيات كاف الصراع البناء والتماثؿ التنظيمي لـ يكف بالمستوى المطموب. واختتـ ال

لمصراع البناء ودوره في أيجاد مناخ مف التعاوف  جابيةياإلضرورة تثقيؼ العامميف في الوزارة باآلثار  اىميا
خاسر( في  –عف منطؽ )رابح االبتعادوالثقة بيف االفراد في الوزارة ودوره في تحسيف االداء لموزارة وضرورة 

والمحافظة عمى العالقة االيجابية التي تربط الفرد بيا كوف ىذه  االىتماـوزارة ذلؾ عمى ال فضال عفالصراع . 
 العالقة تسيـ بزيادة الدافعية والرغبة في البقاء لمعمؿ فييا وتأثير ذلؾ عمى أداءه ورفع كفاءتو.

 .التماثؿ التنظيمي -اع البناءالصر  /املصطهحات انرئٍسٍة نهثحث
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 تأثري الصراع البناء يف التماثل التنظيمي 

 حبث تطبيقي يف وزارة التخطيط

 املقذمة 
يمكف كبتيا أو منعيا  ف في مجاؿ األدارة ىو أف الصراع ظاىرة الوإف الحقيقة التي أجمع عمييا الباحث

مف الظيور في المنظمات. ولكف يمكف معالجتيا وأدارتيا بطريقة تبرز الوجو اآلخر لمصراع وىو الصراع 
اآلثار السمبية لمصراع وقد يزيد مف فعالية المنظمة البناء أو الصراع الوظيفي .إف الصراع البناء يقمؿ مف 

أكده الكثير مف الباحثيف في مجاؿ السموؾ التنظيمي. إف الصراع  وىذا ما تحقيؽ أىدافيا. عمىويساعدىا 
البناء لو فوائد كثيرة فيو يساعد عمى التفكير في حموؿ عالجية لمصراع أو حموؿ )أستباقية(غير تقميدية 

سبب ميـ لمتغيير داخؿ المنظمات.. إف زرع  ويعدإلى زيادة التماسؾ الداخمي لمجماعة,  يؤدي لممشاكؿ مما
واألتجاىات لتبني لغة الحوار البناء داخؿ المنظمات يؤدي إلى خمؽ ثقافة الصراع البناء داخؿ األفراد ونشر القيـ 

دارة. وكذلؾ فأف نشر مثؿ ىذه الثقافة داخؿ مناخ يساعد عمى التفاعؿ األيجابي بيف األفراد أنفسيـ أو بيف األفراد واأل
المنظمة مف شأنو أف يقوي عالقة الفرد بالمنظمة. ويساعد عمى رسـ صورة أيجابية لممنظمة لدى الفرد الذي يعمؿ فييا 
تجعمو يشعر بالفخر كونو يعمؿ فييا.وتجعمو ينظر إلى المشكالت التي تواجو المنظمة عمى أنيا مشاكمو الشخصية. ىذه 

يسمى بالتماثؿ التنظيمي بيف الفرد والمنظمة والذي يعبر عف رابطة عاطفية قوية  عوامؿ وغيرىا تؤدي إلى ظيور ماال
الرغـ مف كثرة الخيارات والمغريات مف حولو. أف التماثؿ عمى جدا تربط الفرد بالمنظمة تجعمو يرفض التخمي عنيا 
يجعميـ يقدموف افضؿ ماعندىـ مف قيؽ األىداؼ التنظيمية كما التنظيمي يدفع األفراد إلى األنسجاـ في سموكيـ لتح

ميارات وخبرة لمنظمتيـ.. كما انو يساعد عمى تحسيف مكانة المنظمة في المجتمع وتقميؿ مقاومة األفراد 
 لمتغيير التنظيمي وتقبميـ لو. ويساعد العامميف عمى الشعور باألمف واالستقرار الوظيفي.

 ساتقةثحث ودراسات منهجٍة ان/احملىر األول
 أوال.منهجٍة انثحث

 :مشكهة انثحث1
تعاني منظمات اليـو مف صراعات تنظيمية سواء كاف بيف العامميف فييا , أو بينيـ وبيف اداراتيا مما 
يؤثر سمبيا عمى أدائيا وتحقيؽ أىدافيا. واذا كاف الصراع يوحي بأف كؿ نتائجو ىدامة إال أف المختصيف في 

أف ادراؾ العامميف في ركوف أف ىناؾ وجو آخر لو. وىو وجو أيجابي يسمى بالصراع البناء. مجاؿ األدارة يد
رابح ( مف شأنو اف يسيـ  –المنظمة لمصراع البناء وتبني لغة الحوار البناء وادارة الخالفات عمى مبدا )رابح 
إف زيز فرص التماثؿ معيا. في تطوير عالقة العامميف بالمنظمة التي يعمموف فييا والذي بدوره يسيـ في تع

عدـ ادراؾ العامميف في المنظمة المبحوثة ألىمية الصراع البناء واثره في تماثميـ مع المنظمة التي يعمموف 
فييا يمثؿ مشكمة ىذا البحث. ولغرض تأطير المشكمة وتوضيحيا في المنظمة المبحوثة بشكؿ أفضؿ البد أف 

 تثار التساؤالت اآلتية:
 العامميف في المنظمة المبحوثة ألىمية الصراع البناء ومدى معرفة أبعاده؟ .ما مدى إدراؾأ
 . ما مدى إدراؾ العامميف في المنظمة المبحوثة لمتماثؿ التنظيمي ومدى معرفة أبعاده ؟ب
 ىؿ يؤثر الصراع البناء في التماثؿ التنظيمي في المنظمة المبحوثة؟ج.
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 تأثري الصراع البناء يف التماثل التنظيمي 

 حبث تطبيقي يف وزارة التخطيط

 : اهمٍة انثحث2 
 التأثيراتمنو الستكماؿ الجيود المعرفية السابقة بالتعرؼ اكثر عمى  جاء ىذا البحث في محاولة

األيجابية لمصراع ودورىا في زيادة الدافعية والرضا الوظيفي وايجاد مناخ مف الثقة والحوار البناء بيف االفراد 
تبرز أىمية البحث العامميف في المنظمة او بيف االدارة واالفراد مما يعزز مف التماثؿ التنظيمي في المنظمة. و 

كذلؾ في أنو سيقدـ معمومات اكثر حوؿ مفيومي الصراع البناء والتماثؿ التنظيمي وتوضيح ابعادىما والعوامؿ 
المؤثرة فييما والعالقة بينيما واثر الصراع البناء في التماثؿ التنظيمي وأىمية ذلؾ بالنسبة لمفرد والمنظمة في 

الليا االفراد بوجود روح مف الوالء واالنتماء لممنظمة التي يعمموف فييا. إيجاد بيئة ايجابية لمعمؿ يشعر مف خ
 التأثيراتفي تقميؿ  اً عممي اسياماً سوؼ يتوصؿ إليو ىذه البحث مف نتائج وتوصيات مف شأنيا اف تقدـ  اف ما

التماثؿ دفع المنظمة واألفراد الذيف يعمموف فييا نحو  فضال عفالسمبية لمصراع في المنظمة المبحوثة, 
ذا كاف ىذا البحث يخص وزارة التخطيط , فأف فائدتو ال تقتصر عمى المنظمة المذكوره, إذ  التنظيمي. وا 

وقد تتبع التوصيات التي ترد فييا مما يقمؿ مف  البحثستستفيد المنظمات العامة األخرى مف نتائج ىذه 
 .ويعزز الصراع البناء الصراع اليداـ فييا. تأثيرات

 نثحث: اهذاف ا 3
 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ اآلتي :

 .البحث.إستكماؿ جيود الباحثيف السابقيف في مجاؿ متغيري أ
.دراسة الصراع البناء بصورة اكثر دقة في المنظمة المبحوثة وتقديـ معمومات اكثر حوؿ ابعاده ودوره ب

 بالنسبة لممنظمات
تحققو  التنظيمي واالستفاده منيا في توضيح ماوابعاد التماثؿ  ودينامكية.تقديـ معمومات اكثر عف أىمية جػ

 مف نجاح لممنظمات.
 في توضيح المفاىيـ والنظريات الخاصة بيما. البحث.االستفاده مف الجيود المعرفية السابقة في مجاؿ متغيري د
ظيمي وكذلؾ أىمية الصراع البناء واثره في التماثؿ التن عففي المجاؿ األداري لبالدنا  اً عممي اسياماً .تقديـ ىػ

االستفاده مف التطبيقات ذات الصمة بالموضوع مف خالؿ الرجوع إلى االستنتاجات والتوصيات التي سيتوصؿ 
 الييا البحث. 

 : املخطط انفرضً نهثحث4
( 1المستقمة والمعتمدة والشكؿ ) البحثوالذي يصور حركة متغيرات  لمبحثوضع مخطط مقترح  تـ

 يف : يوضح ىذا المخطط ويتكوف مف قسم
 استنادا إلى.الصراع البناء: وىو المتغير المستقؿ ويتضمف اربعة ابعاد وىي تمثؿ أبعاد الصراع البناء أ

(Capozzoli.1995.29) االفراد وحؿ المشاكؿ والمشاركة الفاعمة وبناء التماسؾ(. وعي )تطوير 
وىي  (Cheney:1982)في  ذكر.التماثؿ التنظيمي: وىو المتغير المعتمد ويتكوف مف ثالثة ابعاد حسبما ب

 )الوالء التنظيمي واالنتماء التنظيمي والتشابو  التنظيمي(
 المخطط الفرضي لمدراسة (1)شكؿ 
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 تأثري الصراع البناء يف التماثل التنظيمي 

 حبث تطبيقي يف وزارة التخطيط

  
 

                                                                                                                                                 
                      
 
 
 
 
 
         
 عالقة
 تأثير

 المصدر: مف أعداد الباحث 
                                                                                       : فرضٍات انثحث5

 وكما يأتي : ثالبحفرضيات فرعية  تخص متغيرات  فرضيتيف رئيستيف وثماف تمت صياغة
توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف الصراع البناء والتماثؿ التنظيمي لدى العامميف : الفرضية الرئيسة األولى . أ

 وينبثؽ عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية: ,في المنظمة المبحوثة
 .الفرضية الفرعية األولى     1
 وعي األفراد وأبعاد التماثؿ التنظيمي بيف تطوير  معنويةتوجد عالقة ذات داللة      

 .الفرضية الفرعية الثانية      2
 بيف حؿ المشاكؿ وأبعاد  التماثؿ التنظيمي معنويةتوجد عالقة ذات داللة     

 .الفرضية الفرعية الثالثة      3
 بيف المشاركة الفاعمة وأبعاد التماثؿ التنظيمي معنويةتوجد عالقة ذات داللة     

 . الفرضية الفرعية الرابعة     4
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بيف بناء التماسؾ وابعاد التماثؿ التنظيمي     
وينبثؽ عف  ,يؤثر الصراع البناء في التماثؿ التنظيمي في المنظمة المبحوثة: الفرضية الرئيسة الثانية . ب

 ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
  .معنوي ذو داللة احصائية لتطوير وعي االفراد في ابعاد التماثؿ التنظيمي يوجد تأثير: ولى.الفرضية الفرعية األ   1
  .يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لحؿ المشاكؿ في ابعاد التماثؿ التنظيمي: .الفرضية الفرعية الثانية 2
 .كة الفاعمة في ابعاد التماثؿ التنظيمييوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لممشار : .الفرضية الفرعية الثالثة 3
 .يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لبناء التماسؾ في ابعاد التماثؿ التنظيمي: .الفرضية الفرعية الرابعة 4

 الصراع البناء

بناء 

 التماسك

المشاركة 

 الفاعلة

تطوير  حل المشاكل

وعي 

 األفراد

األنتماء 

 التنظيمي

 التشابه التنظيمي لوالء التنظيميا

  التماثل التنظيمي
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 .اسانٍة مجغ املؼهىمات6  
ألطالع عمى تـ االستعانة ألغناء البحث بالكتب العربية واالجنبية والدوريات واالنترنت ل .المصادر العممية:1

 اكبر قدر ممكف عما كتب عف موضوع البحث.
يف يتضمف الجزء األوؿ المعمومات الخاصة بالعينة حيث تعرؼ الباحث ءتتكوف االستبانة مف جز .االستبانة : 2

مف خالليا عمى مواصفات ىذه العينة وىؿ تؤثر عمى مستوى ادراؾ الصراع والتماثؿ في الوزارة المبحوثة 
 ( 1اني مجموعة مف االسئمة تخص ابعاد كؿ متغير مف متغيرات البحث وكما في الجدوؿ )وتضمف الجزء الث

 ( المقاييس والفقرات الخاصة بمتغيرات وابعاد البحث1جدوؿ )
 المقياس األبعاد المتغير

 الصراع البناء

 6-1.تطوير وعي االفراد 1
 11-7.حؿ المشاكؿ 2
 16 -12.المشاركة الفاعمة 3
 21 -17.بناء التماسؾ 4

Cappozoli.1995 

 التماثؿ التنظيمي
 29 -22.الوالء 1
 37-33.التشابو 2
 44 -38.األنتماء 3

Cheney1982 

 صدؽ االستبانة .أ
صدؽ االستبانة جرى ترتيب درجات االجابة عف عبارات المقياس تصاعديا ثـ تقسيميا إلى ألثبات 

مف ادناىا وتـ قياس الفرؽ بيف  (27%)مف اعمى الدرجات و (27%)مجموعتيف بالتساوي واخذ نسبة 
لحساب الفروؽ المعنوية وأظيرت النتائج أف  (Mann-Whitney)المجموعتيف وبأستخداـ معامؿ االختبار 

 مما يشير إلى صدؽ المقياس بجميع فقراتو. (0.01)ىناؾ فروؽ معنوية بيف المجموعتيف وبمستوى معنوية 
 .ثبات االستبانةب

لغرض التحقؽ مف معامؿ ثبات االستبانة فقد بمغت قيمتو  (Alpha Cronbach)أستخراج معامؿ تـ 
وىذا يشير وبوضوح عمى درجة عالية مف ثبات االستبانة ومعامؿ مطمئف يؤكد  (0.880)لفقرات االستبانة 

 صدؽ المقياس وصالحيتو لمتطبيؽ .
 
 
 

 .األسانٍة األحصائٍة املستخذمة يف انثحث7
 يب االحصائية لغرض تحميؿ البيانات وىي كما يأتي :تـ استخداـ عدد مف االسال

 ووصفيا البحث.النسبة المئوية: لعرض البيانات المتعمقة باختيار عينة 1
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 تأثري الصراع البناء يف التماثل التنظيمي 

 حبث تطبيقي يف وزارة التخطيط

مدى تشتت القيـ عف  لمعرفة االىمية النسبية لمتغيرات البحث ومعرفة.الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري: 2 
 .وسطيا الحسابي

 البحثتحديد قوة العالقة بيف متغيرات (: لSperman.معامؿ ارتباط )3
 .معامؿ األنحدار الخطي البسيط: لقياس تأثير كؿ متغير مستقؿ في المتغير المعتمد4
 :منهج انثحث 8

اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي المتياز ىذا المنيج بالنظرة الشمولية واقتراف وصؼ الحالة 
ىو كائف وتفسيره و تحديد الظروؼ والعالقات التي توجد بيف بتحميميا , إذ يتناوؿ ىذا المنيج وصؼ ما 

الوقائع . ومف ثـ استخالص النتائج والمؤشرات األساسية باستخداـ الوصؼ في جمع البيانات والمعمومات 
 (10:2010, ألغراض تحديد النتائج و الوقوؼ عمى ابرز المؤشرات )اسماعيؿ,البحثالتي تتطمبيا 

 وػٍنته :جمتمغ انثحث9
 (806)شمؿ مجتمع  البحث الموظفيف العامميف في مركز وزارة التخطيط حيث بمغ مجموع الموظفيف   

تـ استرجاع مجموعة مف االستبانات أما عينة البحث فقد كانت عينة عشوائية مف الموظفيف حيث تـ توزيع 
كافية ألجراء البحث وىي نسبة  مف مجموع الموظفيف في مركز الوزارة (10.29%)نسبتو  منيا أي ما (83)

فقراتيا .أما وصؼ العينة وكما موضح  عف بعضحيث تـ استبعاد البقية لعدـ األجابة عمييا أو عدـ األجابة 
أما بالنسبة لمحالة  (56.6%)فقد كانت نسبة األناث اكبر مف نسبة الذكور حيث بمغت  (2)في الجدوؿ 

أما بالنسبة لمفئات  (56.6%)متزوجيف حيث كانت األجتماعية فقد كانت نسبة المتزوجيف اكبر مف غير ال
 (48.2%) ىي األكبر مف بيف الفئات العمرية األخرى حيث بمغت (21–30)العمرية فقد كانت الفئة العمرية 

 (13.3%)فقد بمغت نسبتيا  (41-50)أما الفئة العمرية (30.1%) (31-40)وبمغت نسبة الفئة العمرية 
واليوجد اي مف افراد العينة ممف تبمغ اعمارىـ ضمف  (8.4%)فقد بمغت نسبتيا  فأكثر(50أما الفئة العمرية )

فمـ يكف ىناؾ موظفيف مف العينة المبحوثة ممف يحمموف شيادة  أما بالنسبة لمشيادات. )سنة فأقؿ20الفئة )
ما حممة أ ((14.5%فقد بمغت نسبتيـ مقارنة مع  الماجستيريحمموف شيادة  الذيفالموظفيف  أما الدكتوراه

أما  (62.7%)كانت نسبتيـ ف أما حممة شيادة البكالوريوس (4.8%)فقد كانت نسبتيـ  الدبمـو العالي
وكانت نسبة . (7.2%) خريجي اعدادية فما دوف وكانت نسبة (10.8%)فكانت نسبتيـ المعاىدخريجي 

أما الموظفيف  (60.2%)سنوات ىـ األكثر حيث بمغت نسبتيـ   10الموظفيف ممف تبمغ خدمتيـ اقؿ مف 
  (22.9%)فكانت نسبتيـ   (10-15)الذيف تبمغ خدمتيـ

 
 

فأكثر( فقد  26أما مف كانت خدمتيـ ) (7.2%)فكانت نسبتيـ  (16-20)اما ممف بمغت خدمتيـ 
فقد كانت نسبتيـ ىي االقؿ  (21-25)اما الموظفيف الذيف تقع خدمتيـ بيف  (6%)بمغت نسبتيـ 
نسبة لمعنواف الوظيفي فكانت النسبة االكبر ىي لمموظفيف الذيف يحمموف أما بال (3.6%)حيث بمغت 
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أما الموظفيف الذيف يحمموف عنواف  (18.07%)عنواف )معاوف احصائي( حيث كانت نسبتيـ  
والموظفيف الذيف يحمموف عنواف )معاوف مالحظ( و) أحصائي(  (16.86%))مالحظ( فقد كانت نسبتيـ 

الموظفيف الذيف يحمموف عنواف )رئيس احصائييف ( فقد كانت نسبتيـ  أما (14.45%)فكانت نسبتيـ 
أما الموظفيف الذيف  (8.43%)وكانت نسبة الموظفيف مف حممة  العنواف )معاوف ميندس( ىي  (%12.04)

والموظفيف الذيف يحمموف لقب )معاوف  (4.81%)يحمموف عنواف )رئيس ميندسيف( و)مدير( فكانت نسبتيـ 
 .  (2.40%)ثـ جاء اخيرا الموظفيف الذيف يحمموف عنواف )خبير( بنسبة  (3.61%)سبتيـ مدير( فكانت ن

 وصؼ افراد العينة (2)جدوؿ 
 ذغب اٌجٕظبتٛص٠ع افشاد اٌع١ٕت 

 إٌغبت اٌّإ٠ت اٌعذد اٌجٕظ ث

 43.3% 36 روش 1

 56.6% 47 أٔخٝ 2

 االجتّبع١تاٌذبٌت 

 إٌغبت اٌّإ٠ت اٌعذد االجتّبع١تاٌذبٌت  ث

 43.4% 36 غ١ش ِتضٚد 1

 56.6% 47 ِتضٚد 2

 اٌعّـش

 إٌغبت اٌّإ٠ت اٌعذد اٌفئت اٌعّش٠ت ث

 - - عٕت فألً 20 1

2 30-21 40 %48.2 

3 40-31 25 %30.1 

4 50-41 11 %13.3 

 8.4% 7 فأوخش 51 5

 اٌشٙبدة

 ٠تئٛإٌغبت اٌّ اٌعذد اٌشٙبدة ث

 7.2% 6 فّب دْٚ ئعذاد٠ت 1

 10.8% 9 ِعٙذ 2

 62.7% 52 بىبٌٛس٠ٛط 3

 4.8% 4 دبٍَٛ عبٌٟ 4

 14.5% 12 ِبجغت١ش 5

 - - دوتٛساٖ 6

 ِذة اٌخذِت

 إٌغبت اٌّإ٠ت اٌعذد ِذة اٌخذِت ث

 60.2% 50 عٕٛاث10ألً ِٓ  1

2 15-10 19 %22.9 
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 3 20-16 6 %7.2 

4 25-21 3 %3.6 

 6% 5 فأوخش 26 5

 العنواف الوظيفي
 النسبة المؤية العدد يفيالعنواف الوظ ت
 %14.45 12 معاوف مالحظ 1
 %18.07 15 معاوف أحصائي 2
 8.43% 7 معاوف ميندس 3
 16.86% 14 مالحظ 4
 14.45% 12 أحصائي 5
 4.81% 4 رئيس ميندسيف 6
 12.04% 10 رئيس احصائييف 7
 3.61% 3 معاوف مدير 8
 4.81% 4 مدير 9
 2.40% 2 خبير 10

 

 ساتقةات دراس .ثانٍا
 وكاآلتي:سيتـ ىنا استعراض بعض الجيود البحثية التي تناولت الصراع البناء والتماثؿ التنظيمي بقصد االستفادة منيا 

 الجماعات متعددة الثقافات :أدائيا ورد فعميا تجاه الصراع البناء (Kirchmeyer& Cohen,1992)دراسة  .1
اربعة اشخاص لمعرفة تأثيرات الصراع البناء عمى  مجموعة عمؿ مكونة مف 45عمى  البحثأجريت ىذه 

األقميات األثنية في القرارات  اسياـإلى أف  البحثقرارات المجموعات التي تختمؼ ثقافيا فيما بينيا وتوصمت 
في أتخاذ  واسياميابأف أداء األقميات  البحثالخاصة بالعمؿ كانت أقؿ منيا بالنسبة لغير األقميات وأوصت 

 زداد بأستخداـ الممارسات الخاصة بالصراع البناء .يؼ القرارات سو 
 أدارة الصراع البناء واثره في األبتكار (2007).دراسة حنظؿ 2

دراسة تحميمية في الشركة العامة لألدوية في سامراء أستعرض فييا الباحث متطمبات تطوير القدرات األبتكارية 
مناخ تنظيمي مالئـ تسوده حاالت الصراع البناء وكذلؾ بينت لألفراد العامميف في المنظمة واستعدادىا بتوفير 

بأف ىناؾ دعـ مادي واعتباري محدود لمكفاءات الذىنية والتي مف شأنيا أف تؤدي إلى تعطيؿ القدرات  البحث
 األبتكارية لمعامميف في المنظمات العراقية . 

واألبتكار وىذا يتطمب أستغالؿ أف ىناؾ تأثير متبادؿ بيف كؿ مف الصراع البناء  البحثكما بينت 
 وأستثمار ىذه الحاالت األيجابية لكي تكوف أداة بناءة في تطوير القدرات األبتكارية والتطوير لألفراد العامميف.

درجة ممارسة األدوار القيادية لدى عمداء الكميات في جامعة الكويت وعالقتيا  (2012)الشمري.دراسة 3
إلى تحميؿ وقياس درجة  البحثىدفت ىذه  ىيئة التدريس مف وجية نظرىـبالتماثؿ التنظيمي لدى اعضاء 
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ممارسة األدوار القيادية لدى عمداء الكميات في جامعة الكويت وقياسيا وبياف عالقتيا بالتماثؿ التنظيمي لدى  
وجود درجة مرتفعة مف ممارسة عمداء الكميات في  البحثاعضاء ىيئ التدريس مف وجية نظرىـ وقد بينت 

بأعادة النظر في المعايير التي يتـ تقويـ  البحثجامعة الكويت لمنمط الديموقراطي في ادارتيـ لمكميات وأوصت 
عضو ىيئة التدريس لتشمؿ جميع الجوانب التي تتعمؽ بالسموكيات والميارات واألنجازات والعمؿ عمى تعزيز 

ألف ذلؾ ينعكس بشكؿ أيجابي عمى مقدرة وتكريس التماثؿ التنظيمي لدى اعضاء ىيئة التدريس في الجامعة 
عمى  البحثأعضاء ىيئة التدريس عمى األداء وبالتالي عمى عمؿ الجامعة بشكؿ عاـ وتـ استخداـ ابعاد 

النحو التالي . االنماط القيادية )النمط الديموقراطي والنمط الترسمي والنمط األوتوقراطي( أما بالنسبة لمتماثؿ 
 تماء والتشابو(.التنظيمي )الوالء واألن

 انصراع انثناء وانتماثم انتنظٍمً/تأطري نظري/ احملىر انثانً
 أوال:انصراع انثناء

 .مفهىو انصراع انتنظٍم1ً
الصراع التنظيمي بأنو "وضع تنافسي يكوف فيو  اطراؼ الصراع مدركيف لمتعارض  Bouldingعرؼ 

ي الحصوؿ عمى المركز الذي يتعارض مع في أمكانية الحصوؿ عمى المراكز المستقبمية ويرغب كؿ طرؼ ف
فقد عرؼ الصراعات التنظيمية بأنيا  (Dessler 1986)( أما 364: 2002رغبة الطرؼ اآلخر." )العمياف.

"نزاع أو خالؼ ينشا بيف األفراد أو الجماعات في التنظيـ عمى قضايا متعمقة بالعمؿ. مثؿ الميمات واألىداؼ 
فقد عرؼ  (Reuver)( أما 508: 1995ا شخصية" ) المدىوف والجزراوي.التنظيمية أو الخالفات عمى قضاي

 الصراع عمى أنو " أدراؾ أطراؼ  الصراع بتعارض األىداؼ والقيـ واآلراء أو األنشطة"
(Reuver.2006:589) .( الصراع عمى أنو " حالة تصادـ تحدث 403: 2007وعرؼ )العامري و الغالبي

ت السموكية لتحقيؽ األىداؼ لمجموعة معينة مع أخرى " واشار نتيجة تعارض أو أختالؼ  التوجيا
(أف التغيير يمكف أف يستميـ عبر عممية  الصراع  وأنو يفترض عدـ سعي األدارييف  2001:310)الطويؿ.

 إلى إيجاد نظاـ يخمو تماما مف قوى متعارضة فتواجد مثؿ ىذه القوى يشكؿ عامال مف عوامؿ بقاء النظاـ واستمراريتو.
 
 
 
 

 .مفهىو انصراع انثناء 2
أنو " المجابية التي تكوف بيف مجاميع  (Ivancevich&Matteson.2002:351)عرؼ مف قبؿ

العمؿ والتي تزيد وتقدـ المنفعة لألداء المنظمي . ويسيؿ بشكؿ عاـ التغيير األيجابي والتكيؼ واالبداع" وعرؼ 
بناء " ىو تحدي بناء لألفكار واألعتقادات عمى أف الصراع ال (Massy& Dawes.2004:6 )كذلؾ مف قبؿ

واألفتراضات وكذلؾ احتراـ وجيات نظر اآلخريف والتفاعالت األيجابية في األخذ والعطاء".بينما يرى كؿ مف 
(Shermerhorn,etal .2010:234)  بأف الصراع البناء ينتج عنو فوائد لمفرد أو الفريؽ أو المنظمة, في
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كف أف يجمب مشاكؿ ميمة تظير عمى السطح لذلؾ ينبغي التصدي ليا . وىذا الجانب األيجابي الصراع يم 
يؤدي بدوره إلى اتخاذ قرارات تـ اعادة النظر فييا بعناية لضماف أنو تـ اتباع الطريقة الصحيحة . وىذا يؤدي 

 إلى زيادة كمية المعمومات التي استخدمت في اتخاذ ىذه القرارات.
لألبداع التي تحسف مف أداء الفرد والفريؽ والمنظمة. في الحقيقة قائد وكذلؾ يمكف أف يوفر الفرص   

الفريؽ الفعاؿ أو المدير الفعاؿ يكوف قادرا عمى تنشيط أو تحفيز الصراع البناء في الحاالت التي يكوف فييا 
 (Gibson,etal,2011:263)الرضا عف الوضع الحالي في المنظمة يمنع الحاجة لمتغيير والتطوير. أما 

فأشار إلى أف الصراع البناء ىو مواجية بيف مجموعتيف أو اكثر تعزز وتجمب الفوائد لألداء التنظيمي. عندما 
يكوف الصراع يركز عمى المياـ فالجداؿ البناء يمكف اف يحسف مف عممية اتخاذ القرار ومخرجات العمؿ. عمى 

قة األكثر كفاءة أليصاؿ العناية الطبية سبيؿ  المثاؿ عندما يحدث صراع بيف قسميف في مستشفى حوؿ الطري
لمعوائؿ ذات الدخؿ المحدود والتي تقطف في األرياؼ كال القسميف متفقيف عمى اليدؼ نفسو ولكف ليس ىناؾ 
اتفاؽ حوؿ الوسيمة  ألنجازه. ايا كانت النتائج فأف ىذه العوائؿ في نياية  المطاؼ ستحصؿ عمى افضؿ 

بدوف ىذا النوع  مف الصراع سيكوف ىناؾ التزاـ قميؿ نحو التغيير. معظـ النتائج في حالة حدوث الصراع. 
 يعتبر نوع مف التوتر الخالؽ. البناءالمجاميع في المنظمة سيصيبيا نوع مف الركود. لذلؾ فأف الصراع 

 .خصائص انصراع انثناء3
عتمادىا كمقياس إلى أف ىناؾ اربع خصائص لمصراع البناء والتي تـ ا (Cappozzoli,1995:28)أشار 

 لمبحث الحالي وىي :
 ألفرادتطىٌر أأ.

أف الصراع التنظيمي يتيح الفرصة لروح التنافس األيجابي واألختالؼ البناء بيف أطراؼ الصراع مما 
يسيـ في ابتكار بدائؿ وأساليب جديدة ومتطورة ألداء العمؿ. وتنمية أسموب التفكير العممي ومنيجية حؿ 

ـ لمتفكير في أساليب وأستراتيجيات جديدة وتشجيعيـ عمى التساؤؿ وأتاحة الفرص المشكالت لدييـ وحفزى
لمنقاش ومراجعة القيـ والمعتقدات الخاصة بيـ وباآلخريف وبعمميـ وحفزىـ لدعـ آرائيـ ومقترحاتيـ بمبررات 

يـ األبداعية وجيية ومنطقية والعمؿ عمى تطوير قدراتيـ وكفاياتيـ الخاصة والسعي لتوفير الدعـ لمبادرات
( كما أف عدـ األتفاؽ يجعؿ كؿ 2010:41والتجديدية اليادفة لتطوير المؤسسة بفعالياتيا المختمفة )راضي 

 فرد في الجماعة يتبع أسموبا يحاوؿ بو الحصوؿ عمى رضا أكبر عدد ممكف مف الجماعة. 
وف سموكياتيـ غير ينتج عنو افكار جديدة نظرا ألختالؼ آرائيـ ومقترحاتيـ مما يجعميـ يستبدل

( وأف الصراع البناء يساعد عمى تنمية 2006:118المرغوب فييا بسموؾ يرضى عنو الجميع )الخرب
شخصية االفراد. اذ ينتج عف الصراع البناء فيـ أفضؿ لممشاكؿ واألشخاص مف ىـ أطراؼ الصراع وذلؾ عف 

  (Stoga 1995:275)حوليا  طريؽ الكشؼ عف اآلراء المختمفة حوؿ المشكمة والبحث عف المعمومات
 ب.متاسك اجلماػة
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التماسؾ يدؿ عمى رابطة قوية بيف أعضاء الفريؽ تجعميـ مجموعة عمؿ واحدة تعمؿ كوحدة متماسكة.  
فأف األعضاء ضمف ىذه المجموعة تكوف اتصاالتيـ متواصمة وبحرية. عمى الرغـ مف انيـ اليحتاجوف أف 

وية بشكؿ متقارب ويكوف األحتراـ والدعـ بينيـ . بالنسبة يكونو اصدقاء جيديف,أال أنيـ يعمموف س
ويكونوف معرضيف لممشاكؿ وليست  لممجموعات األقؿ تماسكا يميؿ أعضائيا إلى أف يؤدوا اعماليـ كأفراد,

 لدييـ قيـ وأىداؼ مشتركة. الفرؽ المتماسكة. 
يكوف التفاعؿ والتعاوف عمى اي حاؿ, يتشاركوف في المساحة المادية ,يقضوف أوقات كثيرة سوية و 

ويشير تماسؾ  ( Thomas&Humphry 2010 :52 )الداعـ بينيـ خالؿ األوقات التي يقضونيا معا 
الفريؽ أيضا إلى درجة الجذب التي يشعر بيا األفراد تجاه الفريؽ وحثيـ عمى البقاء كأعضاء فيو. أنيا صفة 

ضاء إلى الفريؽ واأللتزاـ بمياـ وأىداؼ الفريؽ. الفريؽ التي تحتوي عمى المدى الذي ينجذب مف خاللو األع
والشعور بأحساس جماعي باالعتزاز بالفريؽ. لذلؾ تماسؾ الفريؽ ىو تجربة عاطفية وليست مجرد حسابات 
تتعمؽ بالبقاء أو بمغادرة الفريؽ. يوجد التماسؾ عندما يعتبر اعضاء الفريؽ أف فريقيـ جزء مف ىويتيـ 

 (( Mcshane & Glinow  2010 :321- 322األجتماعية 
 

 جـ.املشاركة انفاػهة
وتشير إلى الدرجة التي يؤثر فييا األفراد في كيفية تنظيـ وتنفيذ العمؿ الخاص بيـ.لكؿ منظمة اشكاؿ 
ومستويات مخمتفة مف المشاركة.ففي المستوى األدنى تحتوي المشاركة عمى الطمب مف األفراد بعض 

ت تتعمؽ بالمشكمة باألضافة إلى أنيـ قد اليعمموف شيئا عنيا.أما المستوى المعمومات لكف بدوف تقديـ توصيا
المعتدؿ مف المشاركة فأف األفراد يكونوف محاطيف عمما بالمشكمة ويقدموف توصيات حوليا لمتخذي القرار.أما 

أنيـ يقوموف بالنسبة لممستوى األعمى لممشاركة فأف عممية اتخاذ القرار بالكامؿ تكوف مف خالؿ األفراد حيث 
  (Mcshane &Glinow,2010:213)بتحديد المشكمة واختيار البديؿ األفضؿ ويقوموف بتنفيذ ىذا البديؿ.

 
 
 

 د.حم املشاكم
يؤدي الصراع البناء إلى حؿ المشاكؿ وذلؾ عف طريؽ البحث عف حموؿ ليا. إف كيفية حؿ الصراع ىو 

عالقة سميمة أـ غير سميمة أو عميقة أـ سطحية شئ حاسـ في أي عالقة. إذ يحدد فيما أذا كانت تمؾ ال
(Adams.2004:1)  لو رغبت أي منظمة في تحقيؽ اىدافيا . يجب عمى المدراء أف يكونو قادريف عمى حؿ

أو تسوية الصراع بيف االفراد والمجموعات فييا ومساعدة األطراؼ الداخمة في الصراع لموصوؿ إلى حؿ وسط 
إلى حؿ وسط عندما يكوف كؿ طرؼ مستعد لألخذ والعطاء وتقديـ تنازالت  ألنياء الصراع. ويمكف الوصوؿ

لموصوؿ إلى حؿ معقوؿ متفؽ عميو . عندما تكوف اطراؼ الصراع مستعدة لمتعاوف مع بعضيا البعض اليجاد 
إذ اف االستماع بشكؿ جيد  (George&Jones2012:391)حؿ لمصراع يكوف مقبوال لجميع األطراؼ 
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يجاد حؿ يرضي كافة أطراؼ ومفتوح ألراء اآل  يجاد أرضية مشتركة وا  خريف, والبناء عمى أفكار اآلخريف, وا 
 (Jungst etal., 2003; 36)الصراع مف الخصائص التي تؤدي إلى الصراع البناء 

 ثانٍا.انتماثم انتنظٍمً
 .مفهىو انتماثم انتنظٍم1ً

ي تشابو تطابؽ ومصدرىا تماثؿ ( مف الفعؿ تماثؿ :أ2003التماثؿ لغة كما جاء في )ابف منظور.
بمعنى تشابو تطابؽ وماثؿ يماثؿ مماثمة: الشئ. شابيو كاف يماثؿ استاذه في العمـ والمعرفة فالف بفالف 

تكوف المماثمة أال بيف المتفقيف . لونو كمونو . طعمو كطعمو.  :شبيو بو . ماثمت أخي بأحد أصدقائي . وال
بيا.تماثؿ الرأياف . والتماثؿ يعني اشتراؾ الموجوديف في جميع الصفات تماثؿ يتماثؿ تماثال : الشيئاف :تشا

/التماثؿ في المنطؽ ىو عالقة الطرد والعكس التماثؿ في الحساب يعني تساوي العدديف . التماثؿ في البالغة 
 . (2005:21ضرب مف ضروب التشبيو )الصرايرة.

ظيمي عمى أنو العممية التي مف خالليا التماثؿ التن (Cheney.1983:342)أما اصطالحا فقد عرؼ 
فقد اشارا إلى أف األفراد  (Ashforth&Male.1989:24-26)يربط األفراد انفسيـ بالمجتمع المنظمي أما 

يميموف إلى تقسيـ أو تصنيؼ أنفسيـ واآلخريف إلى مجموعات اجتماعية مختمفة العضوية في المنظمات التي 
ي التي مف خالليا يعرؼ األفراد انفسيـ مف خالؿ عضويتيـ في منظمة ىي حالة خاصة مف التماثؿ األجتماع

معينة.وعممية التماثؿ التكوف فقط مف خالؿ المنظمة بأكمميا لكف يمكف أف تكوف مع مجموعة عمؿ أو مع 
القسـ أو الوحدة الوظيفية. واالفراد يستطيعوف أف يعززوا مف أحتراميـ الذاتي ويكونوف جزءا مف النجاح الذي 
تحققو المجموعة. وأشارا كذلؾ إلى أف التماثؿ ىو أدراؾ حسي ومعرفي وليس بالضرورة أف يكوف مشتركا أو 
متأثرا مع أي سموكيات خاصة أو حاالت معينة. عمى سبيؿ المثاؿ مشجع كرة القدـ ليس لديو أي اتصاؿ 

نجاح الذي يحققو ذلؾ مباشر مع اعضاء فريؽ كرة القدـ الذي يشجعو لكنو لديو احساس أنو جزء مف ال
 الفريؽ. 
 

واستفاد الباحثاف مف نظرية اليوية األجتماعية ) التي سيتـ شرحيا فيما بعد( في أالسياـ في وضع 
األدبيات الخاصة بالتماثؿ التنظيمي إذ أف سموؾ التماثؿ ىو"أعتراؼ بأف االرتباط النفسي بالمجموعة ىو فوؽ 

فالتماثؿ مع الجماعة يمكف أف يظير حتى في غياب التماسؾ األمتدادات الخاصة بالعالقات الشخصية 
 (Dutton,etal,1994:239)أما .الشخصي أو  التشابو والتفاعؿ وبالتالي يؤثر ذلؾ عمى الشعور والسموؾ"

فركزوا عمى التماثؿ كفكرة ىي أف مفيـو الذات الشخصية يحتوي عمى نفس السمات الموجودة في اليوية 
حسب وجية النظر ىذه فاف التماثؿ التنظيمي ىو المدى الذي مف خاللو يعرؼ الموظفيف التنظيمية المدركة و 

 أنفسيـ مف خالؿ نفس السمات التي يعتقدوف انيا تميز المنظمة...... والفرد يتماثؿ بقوة مع المنظمة عندما:
 .تكوف ىويتو كعضو في المنظمة أكثر بروزا مف اليويات البديمة1
 اتي عدد مف  الخصائص المشتركة التي يعتقد أنيا تميز منظمتو كمجموعة اجتماعية.يكوف في مفيومو الذ2
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بأف التماثؿ ىو وسيمة أساسية يتـ مف خالليا تشكيؿ اليوية  (Johnson,etal.1999:158-160)وأشار 
معينة وىو نزعة انسانية قوية لربط ىوية الفرد بيوية اكبر وأف يتماثؿ الفرد يعني أف يتبنى جوانب مف ىوية 

ويتقمصيا والتماثؿ يعني اعتناقا وفيما وارتباطا بحيث يتجاوز الفرد األختالفات لموصوؿ إلى مواطف األلتقاء 
مع اآلخريف. فالموظؼ المتماثؿ مع منظمتو يميؿ إلى رؤية نفسو عمى أنو يمثؿ المنظمة في  تفاعالتو مع 

راتيجية وينأى بنفسو عف الذيف تتناقض قيميـ اآلخريف ويحتضف مصالحيا. ويعدىا اساسية في قراراتو األست
وعمى ىذا األساس  تشكؿ أساسا ألتجاىاتو وسموكو..... وأىدافيـ مع قيـ وأىداؼ المنظمة وأىدافيا. ومف ثـ

يعرؼ التماثؿ التنظيمي بأنو عممية يتـ بيا األقناع داخميا وخارجيا لمموظفيف العامميف وتتـ مف خالؿ اندماج 
وأخيرا يشير  رغبات المنظمة . وينتج عنيا حالة مف التماثؿ عمى اساس اندماج الرغبات. رغبات العامؿ مع
(Carol,2001)  إلى أف التماثؿ التنظيمي يتكوف بعده طرؽ أحدى ىذه الطرؽ تتـ مف خالؿ تماثؿ القيـ

ـ التماثؿ يتـ واألىداؼ المشتركة بيف األفراد والمنظمة. أما الطريقة األخرى واألكثر حداثة لتكويف مفيو 
 (. 2006:30بمساعدة نظرية اليوية األجتماعية )خميفات.

 

 .انىاع انتماثم انتنظٍم2ً
في نموذجو أف لمتماثؿ التنظيمي أربع حاالت يمكف أعتبارىا كأنواع لو  (Elsbach,1999)أوضح 

 : وىي (Carlin,L,etal,2010:75-76)  نقال عف
 أ.التماثؿ القوي

شكؿ قوي مع المنظمة التي يعمموف فييا فيكوف تفكرييـ وتصرفاتيـ بشكؿ بعض األفراد يتماثموف ب
يتطابؽ تماما مع المنظمة التي ينتموف ألييا. لذلؾ فالتماثؿ في ىذه الحالة يرتبط بشكؿ ايجابي في أنجاز 

ئدة لمفرد المسؤوليات المتوقعة والتحفيز واألداء وسموكيات المواطنة والرضا الوظيفي والحيازة بشكؿ يحقؽ الفا
 والمنظمة.

 ب.التماثؿ المتناقض
ىو حالة موازنة التوتر حيث أف الفرد في آف واحد يتقبؿ مجموعة مف الجوانب الخاصة بالمنظمة 

أف ىناؾ صراع في  (Kreinger&Ashforth,2004)فقد أوضح  (Ashforth,2001)ويرفض أخرى 
تي تعتبر مف العوامؿ المؤثرة في التماثؿ التنظيمي األدوار وتناقض في اليويات التنظيمية وتناقضات نفسية وال

 المتناقض.
 جػ.عدـ التماثؿ

وىي الحالة التي يعرؼ الفرد فييا نفسو مف خالؿ معارضتو لشئ ما 
(Elsbach&Bhattacerya,2001)  حيث أف الجوانب الميمة في تحديد ىوية الفرد ىو معارضتو لبعض

عدـ التماثؿ يرتبط يتناسب بشكؿ طردي مع بعض  (Ashforth,2001)أو كؿ الخصائص المميزة لمنظمتو.
 السموكيات السمبية مثؿ اساءة استخداـ المواد واآلالت الخاصة بالمنظمة أو التغيب عف العمؿ أو التأخر عنو.

 د.التماثؿ المحايد
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والذي ينتج عف فشؿ في عممية  (Elsbach,1999)وىي الحالة التي تمثؿ عدـ األىتماـ بالمنظمة  
التماثؿ المحايد يكوف لو بعض اآلثار المتعمقة بالوظيفة مثؿ قمة سموكيات المواطنة  (Pratt,2000)تصاؿ اال 

إلى أف التماثؿ المحايد يؤدي إلى  (Kreiner&Ashforth,2004)عدـ الشعور بالرضا . واشار كؿ مف 
ظمة يؤدي إلى أعطاء نتائج حالة عدـ التماثؿ محذريف مف أف المستويات العميا مف انعزاؿ الموظؼ عف المن

 أكثر سمبية عمى األداء.
 .نظرٌات انتماثم انتنظٍم3ً

اشتؽ مفيـو التماثؿ التنظيمي مف نظرية اليوية االجتماعية ونظرية تصنيؼ الذات وفيما يمي شرح لياتيف 
 النظريتيف :

 نظرية اليوية االجتماعية أ.
معقد الذي يشمؿ عناصر أساسية ثالث ىي: إلى البناء النظري ال Identityيشير مصطمح اليوية  

اليوية الثقافية واليوية األجتماعية واليوية الشخصية. وتشير اليوية الثقافية إلى القيـ الثقافية الخاصة والتي 
تندمج في مجاالت حياة الفرد كافة والتي تشكؿ دليؿ المبادئ السموكية لمفرد وىي تنبع مف مصادر كثيرة منيا 

ة والدينية والمجتمع التعميمي, أما اليوية األجتماعية فتشير إلى الخصوصية المستندة إلى الذات البيئة الوطني
وارتباطيا بالجماعات في المجتمع والتي يتفاعؿ معيا الفرد مباشرة. إذ ينتمي ويربتط كؿ فرد بمجموعة 

 نادي رياضي (. و  ويشارؾ في أنشطتيا ويؤمف بعمميا ويعارض مف يعارضيا مثؿ )األنتماء العرقي,
 
 

  أما اليوية الشخصية فتشير إلى مايمتمكو الفرد مف خصائص تميزه مثؿ )الموىبة الذكاء(
(Schwartz&Dunkel,2009:539)  نظرية اليوية األجتماعية مف قبؿ طورتوقد ( Tajfel & Turner 

, 1978 )  (VanDick,etal,2006:520)  وعرؼ(Tajfel&Turner,1978) اعية عمى اليوية األجتم
أنيا الجزء الخاص مف مفيـو الذات الذي اشتؽ مف أدراؾ الفرد لعضوية في مجموعة اجتماعية بالتوافؽ مع 
القيـ والمشاعر المتعمقة بتمؾ العضوية.نظرية اليوية األجتماعية توفر توضيحا نظريا لعمميات الجماعة 

توضيح كيؼ أف ىوية األفراد تتطور نفسي ل –والعالقات داخؿ الجماعة. انيا تستخدـ منظور اجتماعي
والمبدأ الجوىري ليذه النظرية ىو أف األشخاص يحصموف عمى  (Tajfel & Turner, 1978:63). وتتشكؿ

جزء مف مفيوميـ الذاتي مف خالؿ الفئة والمجموعة األجتماعية التي ينتموف ألييا.وتركز نظرية اليوية  
ات تعرؼ بواسطة قواعد المجموعة واتصاليا باعضاء الجماعة األجتماعية عمى الذات الجماعية حيث اف الذ

 (Scales,2007:8)اآلخريف 
 ب.نظرية تصنيؼ الذات

والتي تتمحور حوؿ االنماط المؤثرة في  ( Turner ,etal ,1978) طور ىذه النظرية كؿ مف  
جماعة . فنظرية تصنيؼ عمميات التماثؿ التنظيمي وأىميتو في أغناء البحوث التي تتناوؿ العمميات داخؿ ال

الذات افترضت أف األفراد يمكف أف يصنفوا انفسيـ عمى ثالث مستويات األوؿ مستوى المرؤوسيف كأفراد 
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 )يقارف فييا الفرد نفسو مع اآلخريف( والثاني المستوى الوسط يوصؼ الفرد منتميا إلى مجموعة معينة  
مستوى المدراء في القمة )يقارف فييا الفرد نفسو مع )يقارف فييا مجموعتو بالمجموعات الخارجية ( والثالث 

األفراد القادة في المنظمات األخرى( . وبغية ظيور عمميات تصنيؼ الذات وسموكيات المجموعة األيجابية 
بحسب نظريتي اليوية االجتماعية وتصنيؼ الذات فأف ذلؾ يتطمب شروط مسبقة تتمثؿ بالتماثؿ التنظيمي 

.تعتبر نظرية تصنيؼ الذات ميمة في تفسير التشابو واألختالؼ  (VanDick,2006:521)واليوية البارزة 
عمى أنو مف غير الممكف تخيؿ لقاء أو مواجية  Henry Tajfelالشخصي وكذلؾ لتفسير التنوع. ويؤكد 

.إف  (Cassani,2007:15)اجتماعية بيف شخصيف بدوف أف يتأثر أحدىما باآلخر ولو بدرجات منخفضة 
نيؼ الذات تشير إلى اف المواقؼ والسموكيات واآلراء التي يتـ تبنييا مف قبؿ األفراد يتـ أختيارىا نظرية تص

بطريقة مالئمة  لمتماثؿ مع المجموعة وىو محاولة لموصوؿ إلى حالة مف التوافؽ مع المجموعة التي مف 
ة تصنيؼ الذات أف اليوية .وترى نظري (Scales,2007:10)خالليا يرى األفراد انفسيـ كممثميف لممجموعة 

األجتماعية واليوية الشخصية لمفرد تمثالف مستوييف مختمفيف لتصنيؼ الذات. فاألىمية النسبية لدى الفرد 
تجاه أحد ىذيف المستوييف ىي التي تحدد درجة تعبير الفرد عف وجود حالة األختالفات الشخصية أو التشابو 

ؼ قد تصبح اليوية الشخصية أىـ مف اليوية األجتماعية ففي بعض المواق (Turner,1999)األجتماعي 
  &  Turner )قد تصبح اليوية األجتماعية أكثر بروزا وأىمية مف اليوية الشخصية  أخرى أحيافوفي 

Onorato, 1999 : 45 ) 
 
 
 

 .اتؼاد انتماثم انتنظٍم4ً
 Organizational Identification as)في رسالتو الموسومة   (Cheney,1982)تـ اعتماد االبعاد التي ذكرىا 
Process and Product) : كابعاد لمبحث الحالي وىي 

 أ.الوالء
أف الوالء التنظيمي ىو نزعة الفرد لألنخراط في أداء نشاط معيف بشكؿ منتظـ وذلؾ بسبب التكمفة التي 

العمؿ فييا. أما التكمفة ستعود عميو لو لـ يفعؿ ذلؾ. وبالنسبة لممنظمة فأف األنشطة تتمثؿ في األستمرار ب
المدركة بالنسبة لمموظؼ فيمكف أف تكوف فقدانو بعض المميزات واألقدمية واضطراب عالقاتو الشخصية في 

أف الوالء التنظيمي ىو قوة  (Streers,1977:46).ويرى  (Allen & Meyer,1990: 18)حالة تركو ليا 
( فيعرؼ الوالء التنظيمي عمى أنو اتجاه حوؿ 1997:107تطابؽ الفرد مع منظمتو وارتباطو بيا. أما )حريـ ,

والء الفرد لممنظمة.وىو عممية مستمرة يقـو العامموف في المنظمة مف خالليا بالتعبير عف اىتماميـ 
أف لموالء األجتماعي ثالثة ابعاد يرتكز  (Kantor)وحرصيـ عمى المنظمة واستمرار نجاحيا وبقائيا. ويرى 

ء المستمر ويقصد بو تخصيص الفرد لحياتو مف أجؿ بقاء حياة الجماعة واستمرارىا عمييا ىي : أوال الوال
ويتـ ىذا مف خالؿ تضحية الفرد واستثماراتو الشخصية. ثانيا الوالء التالحمي وىو ارتباط الفرد بعالقات 

عف السموؾ اجتماعية متمثمة بسموؾ الفرد المؤدي إلى تقويـ اإلحساس بتماسؾ وتالحـ المجموعة والتخمي 
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المؤدي إلى التفكؾ واألنفصاؿ عف الجماعة, ثالثا الوالء المنضبط وىو االرتباط بمبادئ الجماعة وبمعاييرىا  
 2009, )خميفات نقال عف مف خالؿ تنصؿ الفرد لمبادئو السابقة واستسالمو الكامؿ لقرارات وسمطة الجماعة

:  293.) 
 ب.األنتماء

ضرورة االنتماء إلى الجماعة أو المنظمة. ينطمؽ مف حاجة الفرد إلى إف الدافع الذي يوجو الفرد إلى 
أف يكوف جزءا مف جماعة مف الناس أو مف وحدة أجتماعية . أي أف يكوف مقبوال مف األفراد كواحد منيـ 
و يحيطونو بالمودة واألىتماـ والرعاية ولقد تناولت نظريات الحوافز والدافعية مصطمح األنتماء عمى أعتبار أن

إلى حاجة األنتماء مف  Maclelandأحد الحاجات أو الدوافع التي تحفز الفرد وتؤثر في سموكو. حيث أشار 
خالؿ نظرية الحاجات وعرفيا عمى أنيا الرغبة في تكويف عالقات شخصية واجتماعية قوية وصداقات مع 

رد استنادا إلى الروابط (. واليمكف التنبؤ باألنتماء المج141-2002:140)سمطاف ,  نقال عف اآلخريف
الشخصية. ولكف بناءا عمى ىوية اجتماعية مشتركة تفترض أىدافا. أو قيما أو معتقدات مشتركة . بما في 
ذلؾ األلتزاـ باالشياء الجمعية.والرغبة في األنتماء لممنظمة والعمؿ فييا يجعؿ الفرد يشعر بأنو جزء منيا 

ى أقامة عالقات عمؿ طيبة مع زمالئو وتقؿ لديو حاالت الصراع مؤمف بأىدافيا وراغب في تنفيذىا ويعمؿ عم
 (.2006:40والنزاع وحاالت الشعور باالغتراب عف المنظمة ) الخميفات, 

 
 
 

 جػ.التشابو
وىو البعد أو الركف الثالث والياـ لنجاح عممية التماثؿ التنظيمي حيث يستدؿ عمى نجاح عممية التماثؿ 

 ؿ وجود درجة كبيرة مف التشابو بيف قيـ واىداؼ ورغبات ومصالح كال الطرفيف بيف الفرد والمنظمة مف خال 
أف األفراد يدركوف التشابو مع األفراد اآلخريف في  (Cheney ,1982:3)  ( واشار2006:40)الخميفات ,

المنظمة أو مع مجموعة العمؿ أو وحدة فرعية في المنظمة أو مع التصور المجرد الذي يضعونو لممنظمة 
كؿ. فالفرد ربما يدرؾ أنو يتشابو مع أفراد معينيف في المجموعة. أو مع خصائص مجموعة معينة مف خالؿ ك

تشابيو مع األىداؼ و معايير السموؾ وكذلؾ األداء. والفرد أحيانا يدرؾ التشابو بينو وبيف مجموعة أو افراد 
 كنو موجود لدى االفراد فاألفراد الآخريف كنموذج مثالي وقد يكوف ىذا التشابو غير واضح بشكؿ كبير ول

أف األفراد يتقبموف  (Solan & Ruppin, 2001:18)يتشابيوف مع جميع خصائص المنظمة حيث أشار 
  ويتشربوف المعتقدات والقيـ التنظيمية األكثر تشابيا معيـ.

 احملىر انثانث/ اجلانة املٍذانً
 أوال.ػرض وحتهٍم اننتائج يف ضىء اجاتات انؼٍنة

 ض واقغ اتؼاد انصراع انثناء وحتذٌذ اجاتات املثحىثني.ػر1
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لمتعرؼ عمى واقع ابعاد الصراع البناء في وزارة التخطيط في ضوء استجابة العينة سيتـ مقارنة  
 (3)االوساط الحسابية ألجابات العينة المبحوثة عمى الفقرات باالستناد عمى قيمة الوسط الفرضي والبالغ 

 درجات (5)درجات لمقياس ليكرت الخماسي المؤلؼ مف 
 أ.تطوير االفراد

 (3)وفقا لمنموذج الفرضي لمدراسة تـ اعتماد تطوير االفراد كأحد ابعاد الصراع البناء اذ يظير الجدوؿ 
 "تنجـ الكثير مف (4)الوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري ألجابات العينة حيث كاف الوسط الحسابي لمفقرة 

وبأنحراؼ معياري  (3.70)المشكالت عف الصراع داخؿ المنظمة " ىو الوسط الحسابي األكبر فقد بمغ 
وىذا يدؿ عمى أف الصراعات داخؿ الوزارة تنجـ عنيا الكثير مف المشكالت وىذا مرجعو إلى ضعؼ  (0.92)

مى التخفيؼ مف حدة المشاكؿ كفاءة اساليب ادارة الصراع المتبعة مف قبؿ المدراء في الوزارة وعدـ قدرتيا ع
وبأنحراؼ  (2.58)فقد حققتا اقؿ وسط حسابي بمغ  (2)و  (1)الناجمة عف الصراع داخؿ الوزارة .اما الفقرات 

عمى التوالي وىذا يدؿ عمى اف الصراع داخؿ الوزارة اليؤدي إلى حدوث التنافس (0.96)و  (0.92)معياري 
بة كبيرة النخفاض مستوى ثقافة الحوار البناء داخؿ الوزارة التي تحفز األيجابي بيف افراد العينة المبحوثة بنس

االفراد لتقديـ مبادرات ابداعية لحؿ المشكالت الناجمة عف الصراع. وبمغ الوسط الحسابي العاـ لتطوير االفراد 
ي غالبا ويشير ذلؾ إلى اف الصراعات التي تحدث في الوزارة ال تؤد (0.50)وبأنحراؼ معياري بمغ  (2.96)

 بسبب تغميب المصمحة الشخصية عمى المصمحة العامة لموزارة . إلى حدوث تطوير في شخصية االفراد
 ب.حؿ المشاكؿ

األوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية لمفقرات الخاصة بحؿ  (3)تبيف النتائج المعروضة في الجدوؿ 
" يؤدي حدوث الصراعات في المنظمة إلى  (8) المشاكؿ والتي تعكس اجابات عينة البحث. حيث حققت الفقرة

وبأنحراؼ معياري  (3.49)أيجاد حموؿ مؤقتة لممشاكؿ وليست حموؿ جذرية" عمى أعمى  وسط حسابي إذ بمغ 
وىذا يشير إلى أف الحموؿ لممشاكؿ الناجمة عف الصراع ىي حموؿ توفيقية غرضيا اخماد  (0.88)بمغ 

ب الحقيقية ليذه المشاكؿ وحميا نيائيا بما يضمف عدـ أثارتيا مستقبال. المشاكؿ آنيا وعدـ البحث عف األسبا
" تؤدي الصراعات عمى األغمب إلى التوصؿ إلى حموؿ ترضي جميع األطراؼ"  (11)في حيف حصمت الفقرة 

وىذا يشير إلى أف الصراعات داخؿ الوزارة ال  (1.06)وبأنحراؼ معياري  (2.72)عمى أقؿ وسط حسابي بمغ 
عمى  األغمب إلى حموؿ ترضي جميع األطراؼ وىذا يرجع إلى غياب الحيادية في التعامؿ مع األطراؼ  تتوصؿ

الداخمة في الصراع مف قبؿ األدارة لتبايف مستوى النفوذ والقوة الذي يتمتع بو أطراؼ الصراع وكذلؾ أختالؼ 
لنفوذ عمى حساب األطراؼ األضعؼ تاثيرىـ عمى المدراء حيث تكوف المحاباة لصالح األطراؼ صاحبة القوة وا

وبأنحراؼ معياري  (3.14)في الصراع. وبصورة أجمالية حقؽ البعد الخاص بحؿ  المشاكؿ وسطا حسابيا قدره 
وىذا يدؿ عمى أنو عمى األغمب يتـ التوصؿ إلى حموؿ لممشاكؿ الناجمة عف الصراعات التي تحدث  (0.55)

 رض منيا الخروج بحموؿ وقتية لممشاكؿ وليست حموؿ جذرية .داخؿ الوزارة إال انيا حموؿ توفيقية الغ
 جػ.المشاركة الفاعمة 
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لمعرفة المشاركة الناجمة عف الصراع في الوزارة المبحوثة توصؿ الييا البحث ومف خالؿ أجابات  
وف " الخالفات بيف األفراد تجعميـ يشعر  (15)حصمت الفقرة  (3)العينة المبحوثة وكما يوضحيا الجدوؿ رقـ 

وبأنحراؼ معياري  (3.28)بضرورة المشاركة في حميا مف قبؿ االدارة" عمى اكبر وسط حسابي حيث بمغ
ويشير ىذا إلى أف الصراعات التي تحدث داخؿ الوزارة تجعؿ األفراد يشعروف بضرورة تدخؿ األدارة  (0.91)بمغ

ة باالضافة لعدـ قدرتيـ عمى حؿ ىذه لحؿ ىذه الصراعات كونيـ المعنيوف بجميع القرارات التي تتخذىا األدار 
"أعتقد أف الصراع بيف األدارة واألفراد يزيد مف   (16)الصراعات بمفردىـ بدوف تدخؿ االدارة أما الفقرة 

وبأنحراؼ  (2.83)أحتمالية تبني القرارات التشاركية مف قبؿ األدارة " فقد حققت اقؿ وسط حسابي حيث بمغ 
عمى أف األدارة ال تمتمؾ رد فعؿ أيجابي تجاه األفراد عندما يدخموف في وىذا يدؿ  (0.99)معياري بمغ 

صراعات معيا وال تبادر إلى  إشراؾ األفراد بالقرارات الخاصة بحؿ الصراعات وأف القرارات تتخد مف جانب واحد 
 (3.03) أما بالنسبة ألجمالي المشاركة الفاعمة فقد حصمت عمى وسط حسابي بمغ فقط ىو مف جانب األدارة.
وىذا يعني أف مستوى المشاركة الناجـ عف الصراع يكوف قريب لممستوى  (0.54)وبأنحراؼ معياري بمغ 

 المتوسط أي انو توجد ىنالؾ مشاركة ولكنيا ليست بالمستوى المطموب.
 
 

 د.بناء التماسؾ
ؿ أجابات لمعرفة مستوى التماسؾ بيف االفراد والمجموعات الناجـ عف الصراع توصؿ البحث ومف خال 

"يؤدي الصراع إلى حدوث الفرقة والتشتت  (20)بأف الفقرة  (3)العينة المبحوثة. وكما يظيرىا الجدوؿ رقـ 
وبأنحراؼ  (3.52)بيف فرؽ العمؿ والوحدات واألقساـ األدارية في المنظمة" عمى أكبر وسط حسابي حيث بمغ 

بيف األفراد في الوزارة جراء الصراعات التي وىذا يعكس مدى الفرقة والتشتت الذي يحدث  (1.05)معياري 
رابح ( وتغميب  –تحدث وىذا مرجعو األساس إلى غياب لغة الحوار البناء وادارة الخالفات عمى مبدأ )رابح 

"يؤدي  الصراع في المنظمة إلى زيادة التقارب  (17) المصمحة الشخصية عمى مصمحة الوزارة .أما الفقرة 
يؤدي الصراع في المنظمة إلى ازدياد الثقة وتخفيض الشؾ بيف األفراد" فقد بمغ  " (21)بيف األفراد"  و 

عمى التوالي حيث أجاب عمى الفقرة اي اف  (0.95)و  (0.88)وبأنحراؼ معياري  (2.33)وسطيما الحسابي 
كس مف ذلؾ فيو الصراع في المنظمة ال يؤدي غالبا الى الثقة والتقارب بيف األفراد في الوزارة المبحوثة بؿ بالع

يؤدي إلى ازمة ثقة بيف االفراد وتشتت وتباعد بيف االفراد والجماعات داخميا. أما بالنسبة ألجمالي بناء 
أي أنخفاض مستوى التماسؾ  (0.95)واألنحراؼ المعياري بمغ  (2.83)التماسؾ فأف الوسط الحسابي بمغ 

اع ال يؤدي غالبا إلى فتح قنوات جديدة ودائمة الناجـ عف الصراع بيف األفراد والمجموعات وذلؾ ألف الصر 
لالتصاؿ بيف األفراد لمعمؿ سوية كفريؽ عمؿ لحؿ الصراع بسبب ماتـ االشارة اليو سابقا مف حدوث الفرقة 
والتشتت باالضافة الى وجود ازمة الثقة بيف االفراد. وبصورة عامة بمغ الوسط الحسابي الخاص بالصراع 

وىذا  (0.39)وبأنحراؼ معياري بمغ  (2.99)حوثة في ضوء اجابات العينة المختارة البناء في الوزارة المب
يشير إلى انخفاض مستوى ادراؾ الصراع البناء بسبب سيادة النظرة التقميدية لدى العامميف في الوزارة حوؿ 
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مى األغمب طابع الصراع كوف اف الصراع اليترؾ آثار ايجابية لدى االفراد باألضافة إلى اف الخالفات تاخذ ع 
 شخصي بعيدا نوعا ما عف مصمحة الوزارة وانخفاض حالة نكراف الذات لدى اطراؼ الصراع .

 عرض واقع ابعاد الصراع البناء (3)جدوؿ 

 الوسط  الفقرات
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعياري

 0.92 2.58 .ألمس روح التنافس األيجابي بيف األفراد بعد كؿ حالة صراع تحدث1
 0.96 2.58 حفز الخالفات بيف األفراد عمى دعـ آرائيـ بمبررات منطقية وصوال إلى  حدوث مبادرات ابداعية.ت2
 1.02 2.75 .يجري التعامؿ بطريقة بناءة مع كؿ حالة صراع تحدث3
 0.92 3.70 .تنجـ الكثير مف المشكالت عف الصراع داخؿ المنظمة4
 1.23 2.59 مصمحة المنظمة عمى المصمحة الشخصية .غالبا عندما تحدث الصراعات يجري تغميب5
 0.92 3.33 .ألمس اف الصراعات في المنظمة تبرز سمات األفراد القيادية6

 0.50 2.96 الوسط الحسابي العاـ )تطوير االفراد(
 0.77 2.94 .يساعد حدوث الصراعات في المنظمة عمى أيجاد حموؿ غير تقميدية لممشاكؿ التي تواجييا المنظمة7
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 0.88 3.49 .يؤدي حدوث الصراعات في المنظمة إلى أيجاد حموؿ مؤقتة لممشاكؿ وليست حموؿ جذرية8
 0.92 3.31 .يساعد حؿ المشاكؿ بعد كؿ حالة صراع تحدث األفراد عمى تجنبيا مستقبال9

 1.01 3.27 .يستفيد متخذي القرار في المنظمة في تصميـ بدائؿ جديدة بعد كؿ حالة صراع تحدث13
 1.06 2.72 .تؤدي الصراعات عمى األغمب إلى التوصؿ إلى حموؿ ترضي جميع األطراؼ11

 0.55 3.14 الوسط الحسابي العاـ )حؿ المشاكؿ(
 0.77 2.94 .اليوجد لمصراع أي أثر أيجابي عمى الروح المعنوية لدى األفراد12
 0.94 3.05 لصراع.تزداد مشاركة االفراد بحؿ الصراع كمما ازداد تأثرىـ با13
 1.01 3.02 .تساعد الصراعات في المنظمة عمى ايجاد الدافعية لدى االفراد لأللتزاـ بقرارات حؿ الصراعات وتنفيذىا14
 0.91 3.28 .االختالفات بيف األفراد تجعميـ يشعروف بضرورة المشاركةفي حميا مف قبؿ االدارة15
 0.99 2.83 زيد مف أحتمالية تبني القرارات التشاركية مف قبؿ األدارة .اعتقد أف الصراع بيف األدارة واألفراد ي16

 0.54 3.03 الوسط الحسابي العاـ )المشاركة الفاعمة(
 0.88 2.33 إلى زيادة التقارب بيف األفراد .تؤدي الصراعات في المنظمة17
 0.93 3.05 .يؤدي حؿ الصراع إلى فتح قنوات جديدة ودائمة لألتصاؿ بيف األفراد18
 1.16 2.94 .تعمؿ األقساـ سوية كفريؽ عمؿ  لحؿ الصراع مما يؤدي إلى تماسكيا19
 1.05 3.52 .يؤدي الصراع إلى حدوث الفرقة والتشتت بيف فرؽ العمؿ والوحدات واألقساـ األدارية في المنظمة23
 0.95 2.33 .يؤدي الصراع في المنظمة إلى ازدياد الثقة وتخفيض الشؾ بيف األفراد21

 0.39 2.83 الوسط الحسابي العاـ )بناء التماسؾ(
 0.39 2.99 الوسط الحسابي العاـ لمصراع البناء

 

 انتماثم انتنظٍمً وحتهٍم اجاتات انؼٍنة اتؼاد .ػرض واقغ2
 أ.الوالء

" أعتقد أني عمى استعداد لبذؿ جيد كبير فوؽ المتوقع لمساعدة  (24)بأف الفقرة  (4)يظير الجدوؿ 
وىذا يشير إلى أف  (0.92)وبأنحراؼ معياري  (3.78)عمى اكبر وسط حسابي ىو   مة عمى النجاح"المنظ

قسـ كبير مف االفراد في الوزارة المبحوثة لدييـ استعداد قوي لبذؿ جيد  فوؽ المتوقع لمساعدة المنظمة عمى 
أعمؿ فييا" فقد حصمت عمى أقؿ "أشعر بصعوبة كبيرة في التأقمـ مع المنظمة التي  (29)النجاح . أما الفقرة 
وىذا يشير إلى أف أغمب االفراد في الوزارة المبحوثة  (0.90)وبأنحراؼ معياري  (2.29)وسط حسابي إذ بمغ 

ال يواجيوف صعوبة في التأقمـ مع مناخ الوزارة التي يعمموف فييا . وبصورة أجمالية حقؽ بعد الوالء وسطا 
وىذا يشير إلى أف لدى االفراد في الوزارة المبحوثة والءا  (0.59)بمغ  وبأنحراؼ معياري (3.26)حسابيا بمغ 

 لمنظمتيـ اعمى مف المتوسط بنسبة قميمة أي أف مستوى الوالء لدى األفراد في الوزارة ليس بالمستوى المطموب.
 
 

 ب.التشابو
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 3122(  لسنة 23(  العدد )32اجمللد  )

 تأثري الصراع البناء يف التماثل التنظيمي 

 حبث تطبيقي يف وزارة التخطيط

مة أف آخذ في والمتمثمة "أحاوؿ في قراراتي المتخذة في المنظ (32)بأف الفقرة  (4)يظير الجدوؿ  
وبأنحراؼ معياري  (3.69)عيف األعتبار العواقب المحتممة التي تؤثر عمييا" عمى أكبر وسط حسابي بمغ 

وىذا يعكس بأف افراد العينة المختارة يراعوف العواقب الناجمة عف قراراتيـ التي تؤثر عمى المنظمة  (0.86)
وافؽ مع توجيات الوزارة في القرارات التي وىذا راجع إلى وجود شعور لدى افراد العينة بضروة الت

والمتمثمة " أشعر احيانا أف ىناؾ تطابقا إلى حد كبير بيف القيـ التي أؤمف  (36)يتخذونيا.بينما حققت الفقرة 
اي أنو قريب إلى المستوى المتوسط  (2.94)بيا وقيـ المنظمة التي اعمؿ فييا" عمى أقؿ وسط حسابي بمغ 

وىذا راجع إلى انخفاض قميؿ في مستوى التطابؽ بيف القيـ التي يؤمف بيا األفراد  (0.92)وبأنحراؼ معياري 
والقيـ الخاصة بالوزارة التي يعمموف فييا . وىذا يعكس التطابؽ المحدود بيف ثقافة األفراد وثقافة المنظمة. 

أي  (0.52)اريا قدره وانحرافا معي (3.25)وبصورة أجمالية حقؽ البعد الخاص بالتشابو وسطا حسابيا بمغ 
 أنو يوجد ىناؾ شعور لدى افراد العينة بالتشابو مع مصالح واىداؼ الوزارة التي يعمموف فييا إال أنو ليس كبيرا .

 جػ.األنتماء
والخاص بأجابات العينة حوؿ مقدار شعورىـ باألنتماء لموزارة التي يعمموف  (4)يوضح لنا الجدوؿ 

تماـ حقا بمصير المنظمة التي أعمؿ فييا" حصمت عمى وسط حسابي بمغ "أشعر باألى (40)فييا.فالفقرة 
وىذا يدؿ عمى اف األفراد لدييـ اىتماـ كبير نوعا ما بمصير الوزارة التي  (0.98)وأنحراؼ معياري  (3.71)

 (39)يعمموف فييا وىذا راجع الى شعورىـ باالنتماء ليا كونيا تحقؽ جزء كبير مف اىدافيـ. وحصمت الفقرة 
والمتمثمة "يعتقد زمالئي في العمؿ أني عضو غير فاعؿ في المنظمة وغير منسجـ معيا" عمى اقؿ وسط 

وىذا يشير إلى اف األفراد لدييـ شعور كبير بأنيـ  (1.01)وبأنحراؼ معياري بمغ  (2.08)حسابي بمغ 
وبأنحراؼ  (3.18)ره اعضاء فاعميف في الوزارة . وبصورة أجمالية حصؿ بعد األنتماء عمى وسط حسابي قد

وىذا يشير إلى أف لدى األفراد شعور باألنتماء لموزارة التي يعمموف فييا اال انو ليس  (0.65)معياري بمغ 
بالمستوى المطموب . وبشكؿ عاـ حقؽ متغير التماثؿ التنظيمي وسطا حسابيا بمغ وبشكؿ عاـ حقؽ متغير 

اي انو يوجد ىناؾ تماثؿ لألفراد مع  (0.51)فا معياريا وأنحرا (3.23)التماثؿ التنظيمي وسطا حسابيا بمغ 
 الوزارة التي يعمموف فييا إال أنو ليس كبيرا اي اف عالقة األفراد بالوزارة لـ تصؿ بعد إلى حالة التماثؿ.
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 تأثري الصراع البناء يف التماثل التنظيمي 

 حبث تطبيقي يف وزارة التخطيط

 واقع أبعاد التماثؿ التنظيمي (4)جدوؿ  
 اٌٛعظ  اٌفمشاث

 اٌذغببٟ

 االٔذشاف 

 اٌّع١بسٞ

 0.98 3.25 خت١بسٞ اٌعًّ فٟ ِٕمّتٟ أوخش ِٓ اٌعًّ فٟ ِٕمّت أخشٜببٌغعبدة أل .أشعش99

 1.10 3.12 .اتذذث وخ١شا عٓ إٌّمّت الطذلبئٟ عٍٝ أعبط أٙب ِٕمّت ٠ىْٛ اٌعًّ ف١ٙب ِّتعب93

 0.92 3.78 .اعتمذ أٟٔ عٍٝ اعتعذاد ٌبزي جٙذ وب١ش فٛق اٌّتٛلع ٌّغبعذة إٌّمّت عٍٝ إٌجبح94

 0.96 3.61 ء عٕذِب اعّع ا٢خش٠ٓ ٠مِْٛٛ ببٔتمبد إٌّمّت اٌتٟ اعًّ ف١ٙب.اشعش ببالعت١ب95

 0.99 3.64 .ٌذٜ ِشبعش ٚد٠ت تجبٖ إٌّمّت وّىبْ ٌٍع96ًّ

 1.10 3.14 .عٛف ألضٟ ِبتبمٝ ِٓ خذِتٟ اٌٛظ١ف١ت فٟ إٌّمّت اٌتٟ اعًّ ف١ٙب92

 1.04 3.25 ٌٕغبت اٌٟ.اخببس ا٢خش٠ٓ عٓ اٌّشبس٠ع اٌتٟ تٕفز٘ب إٌّمّت شئ ُِٙ بب92

 0.90 2.29 .أشعش بظعٛبت وب١شة فٟ اٌتألٍُ ِع إٌّمّت اٌتٟ اعًّ ف١ٙب92

 0.59 3.26 )اٌٛالء( اٌٛعظ اٌذغببٟ اٌعبَ

 0.92 3.13 .بظٛسة عبِت االفشاد اٌز٠ٓ ٠عٍّْٛ فٟ إٌّمّت ٠غعْٛ ٌتذم١ك ا٘ذافٙب32

 0.92 3.31 .أْ طٛسة إٌّمّت فٟ اٌّجتّع تّخٍٕٟ بظٛسة ج١ذة32

.أدبٚي فٟ لشاساتٟ اٌّتخزة فٟ إٌّمّت أْ آخز فٟ ع١ٓ األعتببس اٌعٛالب اٌّذتٍّت اٌتٟ 39

 تإحش ع١ٍٙب

3.69 0.86 

.أٌّظ أٔٗ ٌذ٠ٕب خظبئض ِشتشوت ِع إٌّمّت بطش٠مت تختٍف عٓ ا٢خش٠ٓ اٌز٠ٓ ٠عٍّْٛ 33

 فٟ ٔفظ األختظبص فٟ ِٕمّبث أخشٜ

3.31 0.92 

 0.86 3.19 ٌمٛاعُ اٌّشتشوت ِع ا٢خش٠ٓ اٌز٠ٓ ٠عٍّْٛ فٟ ٔفظ إٌّمّت.ٌذٞ اٌىخ١ش ِٓ ا34

 1.09 3.20 .ال٠عبش استببطٟ ببٌّٕمّت اٌتٟ اعًّ ف١ٙب عٓ ٠ٛ٘تٟ ببٌّمذاس اٌزٞ أطّخ أ35ٗ١ٌ

.اشعش اد١بٔب أْ ٕ٘بن تطببمب ئٌٝ دذ وب١ش ب١ٓ اٌم١ُ اٌتٟ أؤِٓ بٙب ٚل١ُ إٌّمّت اٌتٟ اعًّ 36

 ف١ٙب

2.94 0.92 

 0.52 3.25 اٌٛعظ اٌذغببٟ اٌعبَ )اٌتشببٗ(

 0.90 3.46 .اشعش ببٌفخش وٟٛٔ اعًّ فٟ إٌّمّت32

.أتذذث ئٌٝ ا٢خش٠ٓ عٓ ٔفغٟ ِٓ خالي اٌمٛي " أٔب اعًّ فٟ إٌّمّت" أٚ "أب ِٓ 32

 إٌّمّت "

3.27 0.95 

 1.01 2.08 .٠عتمذ صِالئٟ فٟ اٌعًّ ئٟٔ عضٛ غ١ش فبعً فٟ إٌّمّت ٚغ١ش ِٕغجُ ِعٙب32

 0.98 3.71 .اشعش ببال٘تّبَ دمب بّظ١ش إٌّمّت اٌتٟ اعًّ ف١ٙب42

 1.08 3.18 .اشعش بأْ أتّبئٟ ٌٍّٕمّت ٌٓ ٠ٕتٟٙ دتٝ بعذ تمبعذٞ ِٕٙب42

 1.10 3.30 .٠شعش ج١ّع األفشاد عٍٝ اْ إٌّمّت ٟ٘ اعشة وب١شة49

 1.17 3.27 ّبع١ت.اعتمذ أْ إٌّمّت اٌتٟ اعًّ ف١ٙب ِىٍّت ٌشخظ١تٟ االجت43

 0.65 3.18 )األٔتّــبء( اٌٛعظ اٌذغببٟ اٌعبَ

 0.51 3.18 اٌٛعظ اٌذغببٟ اٌعبَ ٌٍتّبحً اٌتٕم١ّٟ
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 حبث تطبيقي يف وزارة التخطيط

 ثانٍا : حتهٍم ػالقات االرتثاط تني متغريات انثحث 
وىو  (**0.440)بأف معامؿ األرتباط بيف الصراع البناء والتماثؿ التنظيمي بمغ  (5)يظير الجدوؿ 

عند  (2.64)( وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة (6.121المحسوبة  (t)وجب وبمغت قيمة ارتباط م
أف الزيادة في تبني ممارسات الصراع وىذا يثبت صحة الفرضية الرئيسية األولى "  (0.01)مستوى معنوية 

النسبة لعالقة االرتباط بيف " أما بالبناء بأبعاده يزيد مف التماثؿ التنظيمي لدى العامميف في المنظمة المبحوثة
 (**0.338)تطوير االفراد والتماثؿ التنظيمي فقد معامؿ االرتباط بيف تطوير االفراد والتماثؿ التنظيمي ىو 

عند مستوى  (2.64)وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية  (3.691)المحسوبة بمغت  (t)وىو ارتباط موجب وقمية 
الفرعية األولى التي مفادىا " توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة وىذا يثبت صحة الفرضية  (0.01)معنوية 

. أما بالنسبة لعالقة االرتباط بيف حؿ المشاكؿ والتماثؿ أحصائية بيف تطوير االفراد والتماثؿ التنظيمي "
مغت وىو ارتباط موجب وب (**0.355)التنظيمي فقد بمغ معامؿ االرتباط بيف حؿ المشاكؿ والتماثؿ التنظيمي 

وىذا  (0.01)عند مستوى معنوية  (2.64)وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية  (4.386)المحسوبة  (t)قيمة 
يثبت صحة الفرضية الفرعية الثانية التي مفادىا " توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة أحصائية بيف حؿ 

شاركة الفاعمة والتماثؿ التنظيمي معامؿ المشاكؿ والتماثؿ التنظيمي ".  أما بالنسبة لعالقة االرتباط بيف الم
المحسوبة بمغت  (t)وىو ارتباط موجب وقيمة  (*0.242)األرتباط بيف المشاركة الفاعمة والتماثؿ التنظيمي 

وىذا يثبت صحة الفرضية  (0.05)عند مستوى معنوية  (1.99)وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية  (3.526)
د ىناؾ عالقة ارتباط معنوية ذات داللة أحصائية بيف المشاركة الفاعمة الفرعية الثالثة التي مفادىا "توج

والتماثؿ التنظيمي". أما بالنسبة لعالقة االرتباط بيف بناء التماسؾ والتماثؿ التنظيمي فقد بمغ معامؿ االرتباط  
 (4.290)ة المحسوب (t)وىو ارتباط موجب وكانت قيمة  (**0.415)بيف بناء التماسؾ والتماثؿ التنظيمي 

وىذا يثبت صحة الفرضية الفرعية الرابعة  (0.01)عند مستوى معنوية  (2.64)وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية 
 التي مفادىا "توجد ىناؾ عالقة ارتباط معنوية ذات داللة أحصائية بيف بناء التماسؾ والتماثؿ التنظيمي"

 ماثؿ التنظيميعالقة االرتباط بيف ابعاد الصراع البناء والت (5)جدوؿ 
 اٌّتغ١ش اٌتببع     

 

 

 اٌّتغ١ش اٌّغتمً

 اٌتّبحً اٌتٕم١ّٟ

 ِغتٜٛ اٌّع٠ٕٛت (t)ل١ّت  (r)ِعبًِ االستببط 
 دسجت اٌذش٠ت

df 

 81 0.000 6.121 **0.440 اٌظشاع اٌبٕبء

 81 0.002 3.691 **0.338 تط٠ٛش االفشاد

 81 0.001 4.386 **0.355 دً اٌّشبوً

 81 0.027 3.526 *0.242 تاٌّشبسوت اٌفبعٍ

 81 0.000 4.290 **0.415 بٕبء اٌتّبعه

 2.64= (0.01)عند مستوى معنوية  (t)قيمة 
 1.99= (0.05)عند مستوى معنوية  (t)قيمة 

  
 

 انثحثتني متغريات  انتأثريثانثا.حتهٍم ػالقات 
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 انصراع انثناء ػهى انتماثم انتنظٍمً تأثري .اثثات1 
المحسوبة ىي  (F)نسبة ألثر الصراع البناء  عمى التماثؿ التنظيمي بأف قيمة بال (6)يظير الجدوؿ 

وىي تشير إلى انو  (6.96)البالغة  (0.01)وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية  (37.568)
نعكس ييوجد ىناؾ تأثير لمصراع البناء في التماثؿ التنظيمي وىذا يثبت صحة الفرضية الرئيسية الثانية " 

" أما بالنسبة لقيمة تأثير ممارسات الصراع البناء بأبعاده معنويا عمى التماثؿ التنظيمي في المنظمة المبحوثة
فيذا يعني أف نموذج األنحدار قادر عمى تفسير مانسبتو  (0.317)والتي تبمغ  (R2)معامؿ التحديد 

فيي تبايف مفسر مف  (68.3%)متبقية مف التبايف الحاصؿ في التماثؿ التنظيمي  أما النسبة ال(%31.7)
أي اف التغير  (0.740)فقد بمغت  (B) عوامؿ أخرى  خارج نموذج األنحدار  أما بالنسبة لقيمة معممة الميؿ

 (0.740)في مستوى الصراع البناء بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير في التماثؿ التنظيمي بنسبة الذي يحصؿ 
 وحدة واحدة 

 طىٌر االفراد ػهى انتماثم انتنظٍمًت تأثري.اثثات 2
وىي أكبر مف قيمتيا  (13.624)المحسوبة ىو (F)أف قيمة  (6)اظيرت النتائج المبينة في الجدوؿ 

اي أنو يوجد ىناؾ أثر لتطوير األفراد عمى التماثؿ  (0.01)عند مستوى معنوية  (6.96)الجدولية البالغة 
األولى المنبثقة مف الفرضية الرئيسية الثانية " يوجد أثر معنوي التنظيمي وىذا يثبت صحة الفرضية الفرعية 

ذو داللة احصائية لتطوير األفراد عمى التماثؿ التنظيمي في المنظمة المبحوثة " وبمغت قيمة معامؿ التحديد 
(R2) (0.144) مف التبايف الحاصؿ في التماثؿ  (14.4%)نسبتو  أي اف نموذج األنحدار يستطيع تفسير ما

ىي مفسرة مف قبؿ عوامؿ أخرى غير داخمة في نموذج األنحدار  (85.6%)تنظيمي أما النسبة المتبقية ال
أي أف أي تغيير يحصؿ في مستوى تطوير االفراد فأنو يؤدي إلى تغيير  (0.382) (B)وبمغت معممة الميؿ 

 وحدة واحدة (0.382)في مستوى التماثؿ التنظيمي بمقدار 
 اكم ػهى انتماثم انتنظٍمًحم املش تأثري.اثثات 3

بالنسبة ألثر حؿ المشاكؿ عمى التماثؿ التنظيمي اجماال بأف  (6)اظيرت النتائج المبينة في الجدوؿ 
عند مستوى معنوية  (6.96)اي اكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة  (19.237)المحسوبة بمغت  (F)قيمة 

ى التماثؿ التنظيمي وىذا يثبت صحة الفرضية الثانية وىذا يشير إلى أف ىنالؾ أثر لحؿ المشاكؿ عم (0.01)
المنبثقة مف الفرضية الرئيسية الثانية " يوجد اثر معنوي ذو داللة احصائية لحؿ المشاكؿ عمى التماثؿ 

أي أف نموذج األنحدار يستطيع  (0.192) (R2)التنظيمي في المنظمة المبحوثة" وبمغت قيمة معامؿ التحديد 
فيي  (80.8%)مف التبايف الحاصؿ في التماثؿ التنظيمي أما النسبة المتبقية  (19.2%)تفسير مانسبتو 

أي اف أي  (0.405)مفسرة مف قبؿ عوامؿ  أخرى تقع خارج نموذج األنحدار أما معممة الميؿ فقد بمغت 
بمقدار تغيير يحصؿ في مستوى حؿ المشاكؿ  بمقدار وحدة واحدة يقابمو تغيير في مستوى التماثؿ التنظيمي 

 .وحدة واحدة (0.405)

 املشاركة انفاػهة ػهى انتماثم انتنظٍمً تأثري.اثثات 4
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 حبث تطبيقي يف وزارة التخطيط

بالنسبة لتأثير المشاركة الفاعمة عمى التماثؿ التنظيمي أجماال (6) اظيرت النتائج المبينة في الجدوؿ  
د مستوى عن (6.96)وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة  (12.434)المحسوبة بمغت  (F)بأف قيمة 
وىذا يشير إلى أنو يوجد ىنالؾ تأثير لممشاركة الفاعمة عمى التماثؿ التنظيمي أجماال وىذا  (0.01)معنوية 

يثبت صحة الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عف الفرضية الرئيسية األولى " يوجد أثر معنوي ذو داللة 
أي أف نموذج األنحدار  (0.133)فبمغت  (R2)مة أما قي  احصائية لممشاركة الفاعمة عمى التماثؿ التنظيمي"

مف التبايف الحاصؿ في التماثؿ التنظيمي أما النسبة المتبقية  (13.3%)قادر عمى تفسير مانسبتو 
فبمغت  (B)فيي مفسرة مف قبؿ عوامؿ أخرى تقع خارج نموذج األنحدار أما معممة الميؿ  (%86.7)
مستوى المشاركة الفاعمة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغيير وىذا يعني أف أي تغيير يحصؿ في  (0.342)

 وحدة واحدة (0.342)في مستوى التماثؿ التنظيمي بمقدار 
 تناء انتماسك ػهى انتماثم انتنظٍمً تأثري.اثثات 5

بالنسبة لتأثير بناء التماسؾ عمى التماثؿ التنظيمي أجماال بأف (6)أظيرت النتائج المبينة في الجدوؿ  
عند مستوى معنوية  (6.96)وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية والبالغة  (18.405)المحسوبة بمغت  (F) قيمة

وىذا يشير إلى أنو  يوجد ىنالؾ تأثير لبناء التماسؾ عمى التماثؿ التنظيمي وىذا يثبت صحة  (0.01)
وي ذو داللة احصائية لبناء الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة عف الفرضية الرئيسية الثانية " يوجد أثر معن

فقد بمغت  (R2)التماسؾ عمى التماثؿ التنظيمي في المنظمة المبحوثة " أما بالنسبة لقيمة معامؿ التحديد 
مف التبايف الحاصؿ في التماثؿ  (18.5%)أي أف نموذج األنحدار قادر عمى تفسير مانسبتو  (0.185)

سرة مف قبؿ عوامؿ أخرى تقع خارج نموذج األنحدار أما فيي مف (81.5%)التنظيمي  أما النسبة المتبقية 
أي أف أي تغيير يحدث في مستوى بناء التماسؾ بمقدار وحدة واحدة  (0.390) فبمغت  (B)معممة الميؿ 

 وحدة واحدة (0.390)فأنو سيؤدي إلى  تغيير في مستوى التماثؿ التنظيمي بمقدار 
 تماثؿ التنظيميابعاد الصراع البناء عمى ال تأثير (6)جدوؿ 

 المتغير التابع         
 

 المتغير المستقؿ

 التماثؿ التنظيمي

F R2 الحد الثابت B مستوى المعنوية df 

 81 0.000 0.740 1.018 0.317 37.568 الصراع البناء
 81 0.000 0.382 2.098 0.144 13.624 تطوير األفراد
 81 0.000 0.405 1.956 0.192 19.237 حؿ المشاكؿ

 81 0.001 0.342 2.194 0.133 12.435 المشاركة الفاعمة
 81 0.000 0.390 2.128 0.185 18.405 بناء التماسؾ

 3.96= (0.05)عند مستوى معنوية (F)قيمة          6.69= (0.01)عند مستوى معنوية  (F)قيمة 
 

 
 وانتىصٍات االستنتاجات/ احملىر انراتغ
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 أوال:االستنتاجات 
 عض االستنتاجات التي توصؿ إلييا الباحث مف خالؿ اجابات عينة البحث وىي :سيتـ ىنا عرض ب

.أف مستوى تطوير االفراد الناجـ عف الصراع ىو ليس بالمستوى المطموب وذلؾ يرجع إلى اف الصراع بيف 1
لى وجية االفراد تغمب عميو روح األنا الفردية وأثبات الذات وعدـ التفاعؿ مع الطرؼ اآلخر وعدـ االستماع إ

 نظره وتغميب المصمحة الشخصية عمى مصمحة الوزارة .
.أف مستوى حؿ المشاكؿ الناتجة عف الصراع داخؿ الوزارة ىو مستوى متوسط اي أنو بحاالت كثيرة يتـ 2

التوصؿ إلى حموؿ لمخالفات والمشاكؿ بيف األفراد داخؿ الوزارة أال انو يستدؿ مف خالؿ اجابات افراد عينة 
الفقرات الخاصة ببعد حؿ المشاكؿ بأف ىذه الحموؿ ىي حموؿ توفيقية وليست جذرية ويتـ فييا  البحث عمى

احيانا محاباة األطراؼ األقوى نفوذا داخؿ الوزارة عمى حساب االطراؼ االضعؼ وىذا يرجع إلى ضعؼ 
 مستوى العدالة في ادارة الصراعات التي تحدث في الوزارة مف قبؿ المدراء.

اركة الفاعمة لألفراد الناتجة عف الصراع داخؿ الوزارة ىو متوسط أي انو يوجد ىناؾ مشاركة .مستوى المش3
ولكنيا ليست ذات فاعمية كبيرة وىذا يرجع باالساس إلى أف المدراء في الوزارة المبحوثة يتقيدوف بالجوانب 

 رسمية مع المرؤوسيف.يميموف نوعا ما إلى التعامؿ بصورة غير  الرسمية والييكمية داخؿ الوزارة وال
.وكاف مستوى بناء التماسؾ الناجـ عف الصراع ىو مستوى ضعيؼ وىذا يرجع إلى انو اليوجد محاولة مف 4

قبؿ االطراؼ الداخمة في الصراع لمحاولة تقريب وجيات النظر والوصوؿ إلى حموؿ مشتركة مما يؤدي إلى 
 حدوث الفرقة بينيا والتشتت داخميا .

ستوى الصراع البناء داخؿ الوزارة كاف ضعيفا وذلؾ بسبب أف اغمب الصراعات التي تحدث .وبالتالي فأف م5
داخؿ الوزارة ىي صراعات سمبية وىدامة لضعؼ االساليب المستخدمة ألدارة الصراعات مف قبؿ المدراء 

رة التقميدية وكذلؾ عدـ تقبؿ االفراد لمغة الحوار البناء عند كؿ حالة صراع تحدث بينيـ وكذلؾ سيادة النظ
 لمصراع عمى انو مضر لممنظمة وال توجد فيو اية اثار ايجابية ليا .

.وكاف مستوى الوالء لدى االفراد اكبر مف المستوى المتوسط بنسبة قميمة نوعا ما وىذا يشير إلى أنو يوجد 6
ة مف االفراد العامميف لدى االفراد والء لموزارة التي يعمموف فييا اال انو ليس قويا وذلؾ بسبب اف نسبة كبير 

يتقاضوف ذات المخصصات التي يتقاضاىا اقرانيـ ممف يعمموف في وزارات  في الوزارة لدييـ شعور بأنيـ ال
 ومؤسسات أخرى.

.كاف مستوى التشابو بيف القيـ واالىداؼ والمصالح لألفراد مع الوزارة التي يعمموف فييا اكثر مف المتوسط 7
ى انو اليوجد ىناؾ شعور كبير لدى االفراد بتطابؽ قيميـ مع قيـ الوزارة التي بنسبة قميمة  وىذا يرجع ال

 يعمموف فييا .
.وكاف مستوى شعور انتماء االفراد لموزارة اكبر مف المتوسط  بنسبة قميمة وذلؾ بسبب انو اليوجد لدى 8

 مب طموحاتيـ الخاصة .االفراد شعور باالنتماء القوي لموزارة التي يعمموف فييا وذلؾ ألنيا التحقؽ اغ
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.وكاف مستوى تماثؿ االفراد مع الوزارة التي يعمموف فييا اكبر مف المتوسط ولكف بنسبة قميمة وىذا يشير 9 
إلى اف  مستوى تماثؿ االفراد مع الوزارة ليس كبيرا وىذا يفسر أف عالقة االفراد بالوزارة التي يعمموف فييا 

 لـ تصؿ إلى مستوى التماثؿ معيا .
 يوجد ىناؾ ارتباط معنوي ذو داللة احصائية بيف الصراع البناء وابعاده مع التماثؿ التنظيمي اال انو ليس قويا..13
 .يوجد ىناؾ اثر معنوي ذو داللة احصائية لمصراع البناء وابعاده عمى التماثؿ التنظيمي اال انو ليس قويا.11

 ثانٍا:انتىصٍات
 الباحث تـ وضع مجموعة مف التوصيات وىي :مف خالؿ االستنتاجات التي توصؿ إلييا 

.اليمكف بأي حاؿ مف األحواؿ كبت الصراع واخماده وانما ىو حالة تحدث في جميع المنظمات لكف عمى 1
االدارات العميا والوسطى داخؿ الوزارة التعامؿ بأيجابية مع الصراع وادارة ىذه الصراعات بأساليب توافقية 

 و ينمي لدى االفراد اسموب الحوار االيجابي والبناء بينيـ .رابح( ألن –وفؽ مبدأ )رابح 
.عمى االدارات توعية األفراد داخؿ الوزارة بأنو يجب عمييـ اف يفكروا في مصالح المنظمة التي يعمموف فييا 2

واعطائيا اىتماـ كبير وعدـ ترؾ الصراع يصؿ إلى مستوى يضر بأدائيـ داخؿ الوزارة بالشكؿ الذي يؤدي 
 نخفاض مستوى ادائيـ .إلى ا

. األبتعاد عف الحموؿ المؤقتة والبحث عف األسباب الحقيقية لمصراع وحميا بشكؿ جذري يحوؿ دوف حدوثيا 3
 مستقبال ألف تكرار الصراع يؤدي إلى زيادة الفرقة والتشتت بينيـ .

اخ مف التعاوف والثقة بيف . تثقيؼ العامميف بالوزارة باآلثار األيجابية لمصراع البناء ودوره في ايجاد من4
 خاسر( في الصراع . –األفراد في الوزارة وضرورة األبتعاد عف منطؽ )رابح 

. أف عالقة األفراد بالمنظمة التي يعمموف فييا ىو مف األمور الميمة التي مف الضروري عمى الوزارة 5
العالقة تساىـ بزيادة الدافعية األىتماـ بيا والحفاظ عمى العالقة األيجابية بيف الفرد بيا كوف أف ىذه 

 والرغبة في البقاء لمعمؿ فييا وتؤدي كذلؾ إلى تحسيف اداءه ورفع كفاءة العمؿ في الوزارة .
. عمى األفراد ايضا األىتماـ بالتفاعؿ مع  الوزارة التي يعمموف فييا ومحاولة التركيز عمى القواسـ المشتركة 6

فؽ مع المنظمة ىو ليس فقط مسؤولية األدارة فييا وانما ىو مع اىداؼ ومصالح الوزارة كوف اف التوا
 تفاعؿ المرؤوسيف فييا معيا, اي عالقة باتجاىيف وليست باتجاه واحد .

 
 
 
 
 

 املصادر
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 أوال:املصادر انؼرتٍة 
عماف  دار زىراف لمنشر والتوزيع, ,2ط "السموؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ",(2002)محمود, .العمياف,1
 فاألرد –
.المركز العربي لمخدمات 1ط "تحميؿ السموؾ التنظيمي", (1995)أبراىيـ  موسى والجزراوي, .المدىوف ,2

 األردف -الطالبية, عماف
 دار وائؿ لمنشر, ,"األدارة واألعماؿ",(2007)طاىر محسف منصور  صالح ميدي حسف والغالبي, .العامري,3

 األردف. -عماف
سموؾ االفراد والجماعات في  ,"األدارة التربوية والسموؾ المنظمي,(2001)ىاني عبد الرحمف, .الطويؿ,4

 األردف. –دار وائؿ لمنشر, عماف  ,3ط النظـ",
," الصراعات الشخصية وأنعكاسيا عمى األمف الوظيفي : دراسة مسحية ألتجاىات (2006)محمد .الخرب,5

الة ماجستير, جامعة نايؼ العربية لمعموـ العامميف في ديواف وزارة التربية والتعميـ بمدينة الرياض", رس
 السعودية. –األمنية, الرياض 

" التماثؿ التنظيمي ألعضاء الييئات التدريسية في الجامعات االردنية  2005خالد أحمد . .الصرايرة,6
,جامعة الرسمية وعالقتو بشعورىـ باألمف وبأدائيـ الوظيفي " أطروحة دكتوراه . كمية الدراسات التربوية العميا

 عماف العربية لمدراسات العميا.االردف.
"أثر ممارسة الميارات القيادية عمى بمورة التماثؿ التنظيمي في  2006ميا عبد العزيز . .الخميفات ,7

 المؤسسات العامة األردنية ",رسالة ماجستير, قسـ األدارة العامة , جامعة مؤتة.
وامؿ النجاح االسػتراتيجي وصػناعة رأس المػاؿ الفكػري فػي (," الموائمة بيف ع2010إسماعيؿ, فراس محمد).8

المنظمات العامة" دراسة وصفية تحميمية ألراء عينػة مػف القيػادات اإلداريػة فػي جامعػة بغػداد ,رسػالة ماجسػتير 
 إدارة عامة )غ.ـ(, مقدمة إلى كمية اإلدارة و االقتصاد, جامعة بغداد

دوار القيادية لدى عمداء الكميات في جامعة الكويت (,"درجة ممارسة األ2012) أحمد مطر .الشمري,9
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 The effect of Constructive Conflict on the Organizational 

Identification Applied Research in the Ministry of Planning 

Abstract 
This research deals with the effect of constructive conflict of the 

organizational identification .These relatively recent subjects have relative 

importance in the field of administration and they have strong effect in the 

success of organizations .The objective of this research is to detect the level of the 

constructive conflict and the organizational identification in the center of The 

Ministry of Planning. So, two major hypotheses were formulated The first are 

searched the correlation between the constructive conflict and the organizational 

identification and it emerged with four sub-hypotheses searched the correlation 

among every dimension of the constructive conflict with the organizational 

identification .The second major hypothesis searched the effect of constructive 

conflict on the organizational identification and it emerged with four sub-

hypotheses searched the effect of every dimension of constructive conflict on the 

organizational identification. Several statistical methods have been used in this 

research such as the Mean, the Spearman correlation, the simple linear 

regression, and the multiple linear regression .This research is applied on the 

random sample in the center of  the ministry of planning. The number of 

individuals of this sample was (83). The information is collected by 

questionnaires and personal interviews. The research reached to a set of 

conclusions. The most important is that there is a correlation between the 

constructive conflict and the organizational identification. Moreover, there is an 

effect of constructive conflict on the organizational identification. The research 

has concluded that the constructive conflict and the organizational identification 

have not been at the required level. Also, there is no strong correlation and 

strong effect of constructive conflict on the organizational identification. The 

research ends with a set of recommendations, the most important is the necessity 

to educate employees in this ministry about the positive effects of the 

constructive conflict and its role to create a climate of cooperation and trust 

among the employees and its role to improve performance in this ministry and 

the necessity of keeping away from (win – lose) logic in the conflict. The ministry 

must also mind and maintain the positive relationship which link the employee 

with this ministry for this relationship contributes to increase the motivation and 

the desire to stay to work in the ministry and its effect on the performance and 

raise the efficiency of the employees. 
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