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كاء األخالقي، نظرًا لزيادة ازدادت أىمية تحمي مديري مختمف الشركات بالذ
الصراعات والمشكالت التنظيمية سواء بين اإلدارة والعاممين أو بين العاممين 

بيئة العمل، ويعيق تحقيق أىداف  استقرارمما يؤثر سمبًا عمي  بعضيم البعض،
 :قياس أثر الذكاء األخالقي لإلدارة بأبعاده الثالثة ىذه الدراسة استيدفت .الشركة

المسئولية والتعاطف في الحد من مستوي الصراع التنظيمي في شركات النزاىة و 
تم إتباع المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق ىدف الدراسة. وقد السياحة فئة "أ". 
موجية لمعاممين في شركات السياحة فئة "أ"  استقصاء استمارةكما تم تصميم 

وي الذكاء األخالقي لتجميع بيانات الدراسة المتمثمة في مست لقاىرةمحافظة اب
استمارة تم توزيعيا بشكل  666والصراع التنظيمي في تمك الشركات. من بين 

 455عمي تحميل  االعتمادعينة عشوائية من العاممين، تم إلكتروني عمي 
أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية وعكسية و استمارة صالحة. 

. كما في شركات السياحة والصراع التنظيميبين الذكاء األخالقي وأبعاده الثالثة 
أبرزت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي وسمبي لجميع أبعاد الذكاء األخالقي في 

 .الحد من الصراع التنظيمي في شركات السياحة
 المقدمة

لداخمية أو منظمة أيًا كان مجال عمميا بسبب التغيرات المستمرة في بيئتيا ا أيتتواجد الصراعات التنظيمية في 
وقد تنشأ ىذه  (.0202الخارجية، مما يتسبب في حدوث الكثير من المشكالت في العمل )أبكر وآخرون، 

الممارسات اإلدارية الخاطئة، أو السموكيات  الصراعات التنظيمية نتيجة ألسباب تنبع من داخل الشركة مثل
فيناك  عمي طريقة تعامل اإلدارة معيا، يتوقف الحد من ىذه الصراعات .(Ağraş, 2018) السمبية في العمل

بعض المنظمات التي تنجح في السيطرة عمي تمك الصراعات من خالل تبني بعض الممارسات اإليجابية في 
 ,.Chon et al)العمل كالعدل والتعاطف، وكذلك التشجيع عمي ضرورة التحمي بالممارسات األخالقية في العمل 

2021.) 
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يل آثاره، الصراع التنظيمي، وتقم احتواء مصراعات داخل المنظمة عمي قدرة اإلدارة عميوتتوقف اآلثار السمبية ل
دارتو لصالح المنظمة وىناك عدد من الممارسات والسموكيات التي يمكن أن تقوم . (Sebaa et al., 2022) وا 

التعرف عمي مشاعر بيا اإلدارة لمتعامل الفعال مع الصراعات التنظيمية، مثل العدالة، والتحمي بالصبر، و 
ول العاممين، وتحديد المشكمة التي تسببت في حدوث الصراع وعالجيا بشكل سريع، والتوصل لحم واتجاىات

الصراعات ىذه لممعمومات في التعامل مع  موثقةعمي مصادر  دواالعتماعادلة ترضي جميع األطراف، 
 Kadim)كيات ركائز الذكاء األخالقي وتمثل تمك الممارسات والسمو  (.Cheong, 2021؛ 0202)العويدات، 

et al., 2021.) 

ن كانت تمك السياسات ترتكز عمي  استمرارسياسات اإلدارية دورًا ىامًا في تمعب ال وبقاء المنظمات، خاصة وا 
الذكاء األخالقي الذي يقوم عمي مراعاة القواعد األخالقية المتعارف عمييا سواء داخل أو خارج العمل. ويرتبط 

ة أو الخاطئة في عمميم، والمعايير األخالقية التي حاألخالقي كذلك بإدراك العاممين لمتصرفات الصحي الذكاء
( أن الذكاء األخالقي لدي اإلدارة 0202(. كما أضاف سميم )0222يجب أن يتبنوىا في وظائفيم )سميمان، 

العاممين، بجانب الحد من  يساىم في تحقيق نتائج إيجابية سواء عمي مستوي المنظمة ككل أو عمي مستوي 
 المشكالت التي تعوق سير العمل بسيولة، وا عاقة تحقيق المنظمة ألىدافيا.

ونظرًا لزيادة مستويات الصراعات التنظيمية في الكثير من المنظمات؛ ظيرت الحاجة الكبيرة لضرورة تبني 
ة إلي ضرورة تحمي اإلدارة بالذكاء زيادة الحاج إلي الممارسات والسموكيات األخالقية في العمل، وىو ما أدي

عمي ذلك تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عمي التساؤل التالي:  األخالقي في تعامالتيا مع كافة العاممين. وبناءً 
 )ىل يحد الذكاء األخالقي من الصراعات التنظيمية في شركات السياحة المصرية؟(.

لصراع التنظيمي وأبعاده داخل شركات السياحة وأبعاده عمي اأثر الذكاء األخالقي وتيدف الدراسة إلي قياس 
أفراد العينة فيما يتعمق  استجاباتالمصرية. كما تيدف الدراسة إلي التعرف عمي مدي وجود فروق إحصائية في 

إلي بيان أثر الذكاء األخالقي عمي الصراع  . كما تيدف الدراسة أيضاً بالذكاء األخالقي والصراع التنظيمي
 ظيمي وفقًا لممتغيرات الديموجرافية.التن

 اإلطار النظري 
 الذكاء األخالقي 

دارة الموارد البشرية  Asgari et) يعد الذكاء األخالقي أحد المفاىيم المعاصرة في مجال إدارة السموك التنظيمي وا 

al., 2018). ( الذكاء األخالقي 0202وقد عّرف سميم )األخالقية في  أنو التركيز عمي السموكيات والمبادئب
يتمثل الذكاء األخالقي في السموكيات األخالقية التي كما  العمل، والسعي لتحقيق األىداف األخالقية في العمل.

يمارسيا الفرد، والتي تنطوي عمي فيم الصواب من الخطأ، ويتصرف بناًء عمييا بطريقة صحيحة )العبيدانية، 
 وأسموب إدراك القائد لمصواب والخطأ في تعامالتوعن  يعبر ( أن الذكاء األخالقي0202ويري مقمد ) (.0202

وقد  إدارتو، وذلك في ضوء قناعاتو وسموكياتو األخالقية، والعمل بشكل شفاف ونزيو مع كافة العاممين بالمنظمة.
لبعض  وامتالكو( الذكاء األخالقي عمي أنو قدرة المدير عمي إدراك الصواب من الخطأ، 0226رشيد ) عّرف



 .67-76(، ص3233 ديسمبر، )1، العدد 32المجلد (JAAUTH)     سارة عبد الرحمه وآخرون            
 

69 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/ 

 امتالكوكيات والقناعات األخالقية التي تدفعو لمتصرف بشكل صحيح، وتحفيزه وتشجيعو لمعاممين عمي السم
الصفات األخالقية من خالل تحميو ببعض السمات مثل التعاطف، والرقابة الذاتية، والعدالة، والضمير، 

رىم، والتعامل معيم بشكل عادل وتقدي واحتراميمومشاعر العاممين،  واحتياجاتوالتسامح، بجانب إدراكو لرغبات 
 دون تحيز.

حيث  (،0202اح أو فشل المنظمات )مقمد، القرارات المرتبطة بنج اتخاذيمثل الذكاء األخالقي أحد ركائز عممية 
 Mahmoudirad et) أن تحمي اإلدارة بالذكاء األخالقي يساىم في زيادة الراحة والسعادة النفسية لدي العاممين

kholeslami and Mohammadi, 2020; Sheyal., 2020) وزيادة الثقة التنظيمية، والحد من الفساد ،
اإلداري، وتجنب المشكالت والصراعات، ونشر القيم واألخالقيات الحميدة في العمل كالصدق والعدل والتسامح 

 (. 0202والتعاطف )سميم، 

، مما يؤدي إلي زيادة واقتراحاتيمبآرائيم  كما أن الذكاء األخالقي يؤثر عمي مشاركة العاممين داخل المنظمات
(. كذلك 0222قدرة المنظمة عمي تحقيق أىدافيا، بجانب خمق بيئة عمل إيجابية ومحفزة عمي العمل )سميمان، 

العاممين لإلدارة وزمالئيم، وزيادة إقباليم عمي العمل بحماس )إسماعيل،  احتراميعزز الذكاء األخالقي من 
 (.al., 2020 Khosravani et؛ 0226

بالقرارات وتنفيذىا بصدر  والتزاميمإن تحمي اإلدارة بالذكاء األخالقي في العمل يؤدي إلي زيادة رضاء العاممين، 
وكذلك زيادة الروح المعنوية لمعاممين، وبناء عالقات طيبة بين ، (Ghanbarzadeh et al., 2020) رحب

مما ينعكس في النيائية عمي نجاح العاممين في وظائفيم،  اإلدارة والعاممين، وبين العاممين بعضيم البعض،
( أن تحمي اإلدارة بالذكاء 0222(. وقد أبرز بمخير )0226ونجاح المنظمة في بيئة العمل )بني مصطفي، 

( أن الذكاء 0222أبرز سميمان ) كذلك األخالقي يساىم بشكل واضح في تعزيز الصورة الذىنية لممنظمة.
كما أن الذكاء األخالقي يؤدي إلي زيادة ممارسة  العاممين في وظائفيم. استغراقدي إلي زيادة األخالقي لمقادة يؤ 

لممنظمة )الحجار،  تعزيز والئيمالعاممين لسموكيات المواطنة التنظيمية، وتقميل حدوث صراعات بين العاممين، و 
0222.) 

 Nouhi Bezanjani et) مع كافة العاممين متالك اإلدارة لمذكاء األخالقي يمكنيا من التعامل اإليجابيإن إ

al., 2019)،  ،نجاز الميام المطموبة، وتعظيم الوقت بشكل جيد في إ واستغاللوتحقيق التميز في العمل
(. كما يمّكن المنظمة من التخمص من الروتين في العمل، 0222ستفادة من موارد المنظمة )الدلماني، اإل

في العمل، وتحفيز العمل  ةاإلستراتيجيدارية التقميدية، وتبني المرونة والتخمص من السياسات واليياكل اإل
الطاقات البشرية العاممة بالمنظمة بشكل أمثل )بني  استغاللالجماعي، وزيادة الفاعمية التنظيمية، وكذلك 

 (.0226مصطفي، 

يادة قدرتيم عمي مواجية عالوة عمي ذلك؛ يؤدي الذكاء األخالقي إلي زيادة فاعمية اإلدارة داخل المنظمة، وز 
التحديات الداخمية في العمل، وتوفير مناخ تنظيمي داعم لألداء المتميز. كذلك يساىم الذكاء األخالقي في شعور 

لمنظمة، واإلبداع اإلدارية داخل ا االتصاالتيم ولجيودىم في العمل، وتحسين العاممين بتقدير المنظمة ل
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 (.0222ممين بمسئوليتيم عن ضرورة تحقيق النجاح لممنظمة )العنبر، بتكار، مما ينعكس عمي شعور العاواإل
إلي أن الذكاء األخالقي يؤثر بشكل إيجابي عمي تحسين السموكيات Khajavi et al. (2020)  كما أشار

 الوظيفية لدي العاممين.

ل تمك الركائز في تتمث الذكاء األخالقي. المتالكراعاتيا ىناك سبعة ركائز أساسية ينبغي عمي اإلدارة مو 
وتتمثل أبعاد  .(0222)الدلماني،  ، والمطف، والتسامح، والعدلواالحترامالتعاطف، والضمير، والتحكم الذاتي، 

إلي توافق األقوال مع األفعال،  الذكاء األخالقي في النزاىة، والمسئولية، والتعاطف، والتسامح. تشير النزاىة
تحمي المدير بتحمل نتائج تصرفاتو وأفعالو  عبر المسئولية عنكما ت وصدق التعامل في مختمف الظروف.

 اىتمام بأنوالتعاطف وُيعرف  بالخطأ والفضل، وتحمل مسئولية مساعدة العاممين. االعترافوقراراتو، وكذلك 
المدير باحتياجات ورغبات وأىداف العاممين المينية والشخصية، وذلك في إطار العالقات الطيبة بين اإلدارة 

إلي عدم معاقبة الموظف عن خطأه غير المقصود في العمل، ودعم نجاحو في . ويشير التسامح لعاممين فيياوا
 .(0222سميمان، و  0202المطيف وآخرون،  عبد) العمل

 الصراع التنظيمي
في طرق التفكير وحل  واالختالفاتتعد الصراعات التنظيمية ظاىرة طبيعية مألوفة بسبب وجود الفروق 

منظمة من وجود صراعات داخميا، مما يشكل ضغطًا  أيال تخمو حيث  ،(Vélez Arias, 2018) المشكالت
 (.0202؛ يوسف والنعيمي، 0222وعبئًا عمي اإلدارة فيما يتعمق بكيفية التعامل مع تمك الصراعات )أبو اليزيد، 

، وتستيمك سير العمل انتظاموق من التحديات التي تع يعد الصراع التنظيمي داخل المؤسسات السياحية والفندقيةو 
ىذه الجيود والوقت في إنجاز الميام )فارس،  استغاللالمزيد من الجيود والوقت لحل تمك الصراعات بداًل من 

تفاق بين األفراد أو أو عدم اإل االختالفعريف الصراع التنظيمي عمي أنو يمكن ت .(Ghanem, 2021 ؛0202
قيق أىدافو، أو عندما يكون ن في أنشطة الطرف اآلخر ومنعو من تحالمجموعات، عندما يتدخل أحد الطرفي

 (.Ghanem, 2021)بين الطرفين فيما يتعمق بقيميم ومعتقداتيم أو مياراتيم  اختالفىناك 

وىناك العديد من العوامل المؤثرة التي تؤدي إلي حدوث الصراعات التنظيمية في المؤسسات السياحية والضيافة، 
، فضاًل عن الدعم التنظيميغياب ، و مستوي الدعم من المشرفين والزمالء انخفاض عواملومن بين ىذه ال

 Alkaya and Yirikوقد أبرزت دراسة  .(Xu and Cao, 2019) الخصائص المرتبطة بالعمل وأعبائو

أضاف د وق أن الثقافة التنظيمية لممؤسسات السياحية والفندقية تؤثر في الصراعات التنظيمية داخميا. (2014)
( أن العوامل التي تؤدي إلي حدوث الصراعات التنظيمية 0202( وطممية والساعد )0222العنزي ) كاًل من

( أن من بين 0222بينما يري المبارك والمريخي ) تشمل أيضًا مناخ العمل، الضغوط الوظيفية، ونمط اإلدارة.
االختالف في مستويات األداء وأساليبو في اإلدارية، و  االتصاالتيمي: عدم وضوح أسباب حدوث الصراع التنظ

 العمل، ومعايير تقييم األداء، والترقيات، وسياسات العمل.

ىناك أربعة أسباب لحدوث الصراعات التنظيمية ( أن 0222( وجويدة )0202فيما أوضح العموري وشاللي )
اع بين األقسام لمحصول عمي داخل المنظمة. السبب األول يتمثل في محدودية الموارد، والذي يؤدي إلي الصر 
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. السبب الثاني يتمثل في تعارض األىداف بين المنظمة والعاممين فييا. السبب مالموارد الالزمة إلنجازه عممي
الثالث يتمثل في عدم وضوح الصالحيات بين اإلدارة والعاممين، خاصة إذا تجاوز أحد الجانبين الصالحيات 

لحصول عمي مزيد من الصالحيات إلنجاز أعماليم بسرعة في ظل تمسك الممنوحة لو، بجانب سعي العاممين ا
خميا بين مختمف األقسام اإلدارة بتمك الصالحيات. السبب الرابع يتمثل في عدم وضوح المسئوليات وتدا

 والوظائف.

 ( إلي أن ىناك نوعان من الصراع التنظيمي ىما صراع الميام وصراع0202وقد أشارت دراسة قاعود ووىبة )
في وجيات النظر واآلراء بين اإلدارة والعاممين فييا حول  اختالفالعالقات. يشير صراع الميام إلي وجود 

محتوي ميام العمل. ينشأ ىذا النوع من الصراع نتيجة التنافس عمي الموارد، وتضارب األىداف، وعدم وضوح 
بين اإلدارة والعاممين وبين  االختالفاتلي بالميام. ويشير صراع العالقات إ اإللتزامالييكل التنظيمي، وغياب 

العاممين بعضيم البعض حول بعض األمور غير المرتبطة بميام العمل. وقد ينشأ ىذا النوع من الصراع نتيجة 
 الثقافية. واالختالفاتالقيم واألخالق،  اختالففي الميارات بين العاممين، وكذلك  اختالفاتوجود 

 الروح المعنوية لمعاممين انخفاضينعكس ذلك عمي طرة عمي الصراعات داخميا وعندما تفشل المنظمة في السي
(Albalushi et al., 2022)، الثقة التنظيمية، وغياب العالقات  وانعدامالرفاىية العاطفية لمعاممين،  وانخفاض

إنتاجية  انخفاض، وكذلك الفاعمية التنظيمية وانخفاضبين اإلدارة والعاممين وبين العاممين بعضيم البعض، 
 (.Zhang et al., 2019؛ 0202العاممين )قاعود ووىبة، 

أن المؤسسات السياحية والفندقية قد تتضرر  (0202والسيد وموسي ) Xu and Cao (2019)ذكر كاًل من 
الرضا الوظيفي،  مستوي  انخفاضكثيرًا من حدوث الصراعات التنظيمية داخميا، حيث تتسبب تمك الصراعات في 

األداء، وزيادة معدالت  مستوي  وانخفاضالوظيفي،  باالحتراقاللتزام التنظيمي، وكذلك الشعور درجة ا وانخفاض
( إلي أن الصراع 0202) Ghanemوقد توصمت دراسة  ل.يمستوي رضاء العم وانخفاضدوران العمالة، 

Eunice et من  كاًل استي كما أن در  الوظيفي لمعاممين. االحتراقالتنظيمي في الفنادق يؤدي إلي زيادة مستوي 

al. (2014 )& Hon and Chan (2013)  أوضحت أن الصراعات داخل المؤسسات الفندقية تؤثر بشكل
 سمبي عمي األداء التنظيمي وأداء العاممين.

أن الصراع ينعكس بشكل سمبي عمي الرفاىية العاطفية والوظيفية  Raub et al. (2021) وقد بينت دراسة
كما أن وجود الصراعات التنظيمية  العاطفي نحو العمل بالمؤسسات الفندقية. وااللتزاما الوظيفي، مين، والرضلمعام

داخل المنظمة يؤثر سمبًا عمي الثقة التنظيمية لدي العاممين وفقًا لما توصمت إليو دراسة المبارك والمريخي 
أن صراع الزمالء في  Andrade and Neves (202(2 باإلضافة إلي ذلك أبرزت نتائج دراسة (.0222)

 عالوة عمي ذلك؛ توصمت نتائج دراسة العمل يؤثر سمبًا عمي ممارسة العاممين لسموكيات المواطنة التنظيمية.
Zaman et al. (2021) .إلي أن الصراعات التنظيمية تؤدي إلي ظيور سموكيات التنمر في مكان العمل 
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 الدراسة الميدانية
 أداة الدراسة

بمحافظة موجية لمعاممين في شركات السياحة المصرية فئة "أ"  استقصاء استمارةعمي تصميم  اعتمدت الدراسة
األول الجزء  استيدفإلي ثالثة أجزاء رئيسية.  االستمارةتم تقسيم . وقد البيانات الالزمة لمدراسة عالقاىرة لجم

تشمل النوع، والعمر، والمؤىل، وعدد التعرف عمي الخصائص الديموجرافية والوظيفية لعينة الدراسة، والتي  منيا
عبارة تم  25الجزء الثاني قياس مستوي الذكاء األخالقي في شركات السياحة من خالل  وتناول سنوات الخبرة.

 4المسئولية )و (، اتعبار  4ىم النزاىة )أبعاد  ثالثة(، ومقسمة إلي 0222إعدادىا باالعتماد عمي دراسة سميمان )
تقييم مستوي الصراع التنظيمي في شركات السياحة  فقد تناولعبارات(. أما الجزء الثالث  5التعاطف )و (، اتعبار 

(، ومقسمة إلي بعدين ىما صراع 0202عمي دراسة قاعود ووىبة ) باالعتمادعبارات تم إعدادىم  2من خالل 
ي في االستجابة عمي مقياس ليكرت الخماس االعتمادعبارات(. وتم  5راع العالقات )عبارات(، وص 4الميام )

 عمي عبارات الجزأين الثاني والثالث.

 الدراسة وعينة مجتمع

شركة سياحة فئة "أ" في جميورية  0026؛ ىناك Ministry of Tourism and Antiquities (2021)ـ وفقًا ل
فئة  احةالسيشركات  فيالعاممين  منمجتمع الدراسة  تكّون شركة بمحافظة القاىرة.  2045مصر العربية، منيا 

ىذه عمي عينة عشوائية من العاممين في  بشكل إلكتروني استقصاء استمارة 666 تم توزيع"أ" في القاىرة. 
من عينة  استجابة 622. تم الحصول عمي شركة( 335) مواقع التواصل االجتماعي لالشركات من خال

استمارة، وكذلك  42غ عددىا غير المكتممة والتي بم اإلستمارات واستبعاد االستجابات الدراسة، وبعد فحص
فقط  استمارة 455تبين أن ىناك  استمارة، 24والتي بمغ عددىا  Zالتي كانت عمي شكل  االستجابات استبعاد

 صالحة لمتحميل.

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة
ة التحميل. في عمميSPSS V.24 برنامج  استخداملتحميل بيانات الدراسة التي تم تجميعيا من عينة الدراسة، تم 

اإلحصائية التي تتناسب مع طبيعة البيانات، وتعطي مؤشرات ترتبط بنتائج اإلجابة  اإلختباراتتم إجراء بعض 
لمتحقق من ثبات لصدق الذاتي والبنائي معامل الثبات وا اختبار تساؤل الدراسة الرئيسي وأىدافيا. تم إجراء عمى

أفراد العينة تجاه متغيرات  استجاباتالعينة، وتحديد ، والتحميل الوصفي لوصف خصائص االستقصاءوصدق 
المتعدد لبيان العالقة والتأثير بين المتغيرات  االنحدار، وتحميل رتباطاإلمعامل  إختبارالدراسة. كذلك تم إجراء 

وأخيرًا تم  المستقمة المتمثمة في الذكاء األخالقي بأبعاده الثالثة عمي المتغير التابع المتمثل في الصراع التنظيمي.
 لتحديد الفروق اإلحصائية في آراء عينة الدراسة وفقًا لمتغيراتيا. One Way Anova( و t) اختباري إجراء 

 
 
 



 .67-76(، ص3233 ديسمبر، )1، العدد 32المجلد (JAAUTH)     سارة عبد الرحمه وآخرون            
 

73 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/ 

 تحليل نتائج الدراسة
 الخصائص الديموجرافية والوظيفية لعينة الدراسة

 توزيع أفراد العينة وفقًا لممتغيرات الديموغرافية والوظيفية (1جدول )
 % ك الفئة المتغير % ك الفئة المتغير
 26.2 20 أقل من بكالوريوس المؤهل العلمي 64.2 342 ذكر الجنس

 62.2 504 بكالوريوس 35.0 226 أنثي
 4 06 دراسات عميا 4.2 02 سنة 04أقل من  العمر

 2.6 40 سنوات 4أقل من  سنوات الخبرة 02.2 246 سنة 35– 04
 36.3 023 سنوات 22أقل من  – 4 34.2 224 سنة 55– 34
 36.0 226 سنة 24أقل من  – 22 22.2 220 سنة 45 – 54
 26.2 20 سنة فأكثر 24 22.5 60 سنة فأكثر 44
 ( النتائج التالية:2يبين جدول رقم )

فرد، وىناك  342% من إجمالي عينة الدراسة ذكور بواقع 64.2بالنسبة لجنس عينة الدراسة؛ ىناك  -
 فرد. 226بواقع  % من العينة إناث35.0

سنة(، وىناك أيضًا  55 – 34فرد( تبمغ أعمارىم ) 224% )34.2بالنسبة لعمر عينة الدراسة؛ ىناك  -
فرد( تبمغ أعمارىم  220% )22.2سنة(، كما أن ىناك  35 – 04فرد( تبمغ أعمارىم ) %246 )02.2

فرد(  02% )4.2ىناك  سنة فأكثر(، وأخيراً  44فرد( تبمغ أعمارىم ) 60% )22.5وسنة(،  45 – 54)
 سنة(. 04تبمغ أعمارىم )أقل من 

بالنسبة لممؤىل العممي لعينة الدراسة؛ أكثر من ثمثي عينة الدراسة حاصمين عمي مؤىل بكالوريوس بنسبة  -
فرد( حاصمين عمي مؤىل أقل من البكالوريوس، وكذلك  20% )26.2فرد(، كما أن ىناك  %504 )62.2
 مي مؤىالت دراسات عميا.فرد( حاصمين ع 06% )4ىناك 

إلي أقل من  4فرد( تبمغ سنوات خبرتيم ) 023% )36.3بالنسبة لعدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة؛ ىناك  -
 20% )26.2سنة(، و  24إلي أقل من  22فرد( تبمغ سنوات خبرتيم ) 226% )36.0سنوات(، و  22

 4فرد( تبمغ سنوات خبرتيم )أقل من  40) %2.6سنة فأكثر(، وأخيرًا ىناك  24فرد( تبمغ سنوات خبرتيم )
 سنوات(.

 الثبات والصدق الذاتي والبنائي ألداة الدراسة
يقيس المتغيرات واألبعاد  االستقصاءالثبات، والصدق الذاتي، والصدق البنائي لمتحقق من أن  اختبارتم إجراء 

اسة، وينبغي أن تبمغ القيمة المثمي لكرونباخ ألفا ختبار كرونباخ ألفا لتقييم ثبات أداة الدر إتم إجراء  المراد قياسيا.
. كما تم إجراء الصدق الذاتي الذي يمثل العالقة بين الصدق والثبات من (Hair et al., 2021)فأكثر  2.62
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 ارتباطصدق البنائي من خالل حساب معامل خالل حساب الجذر التربيعي لقيم كرونباخ ألفا. كذلك تم إجراء ال
 .لالستقصاءمتغير والدرجة الكمية  بيرسون بين كل

، حيث تراوحت القيم ما 2.62( أن قيم كرونباخ ألفا كانت أعمي من النسبة المقدرة بـ 0تبين النتائج بجدول رقم )
، مما يدل عمي الثبات المرتفع ألداة الدراسة 2.226بمغ  لالستقصاء. كما أن الثبات الكمي 2.220و2.666بين 

اف الدراسة. كما يوضح الجدول أن قيم الصدق الذاتي لجميع متغيرات وأبعاد الدراسة وصالحيتيا لتحقيق أىد
رتباط بين متغيرات الدراسة وأبعادىا كانت معنوية عند مستوي كذلك يبرز الجدول أن معامالت اإل جاءت مرتفعة.

 لقياسو. ومتغيراتو، وقدرتو عمي قياس ما أُعد االستقصاءوتؤكد ىذه النتائج ثبات وصدق  .2.22

 والصدقالثبات  معامالت (2)جدول
 الصدق البنائي الصدق الذاتي معامل كرونباخ ألفا عدد فقرات المتغير المتغير

 **2.623 2.266 2.666 25 الذكاء األخالقي
 **2.642 2.262 2.662 4 النزاىة

 **2.624 2.220 2.223 4 المسئولية
 **2.656 2.226 2.624 5 التعاطف
 **2.623 2.242 2.220 2 تنظيميالصراع ال

 **2.626 2.222 2.206 4 صراع الميام
 **2.236 2.252 2.223 5 صراع العالقات
  2.222 2.226 03 االستبيان الكمي

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
 الذكاء األخالقي في شركات السياحةأواًل: مستوي 

المعياري لعبارات الذكاء األخالقي بشركات السياحة  واالنحراف( المتوسط الحسابي 3دول رقم )يوضح ج
غ المتوسط المصرية فئة "أ". وتبرز النتائج وجود مستوي مرتفع من الذكاء األخالقي في تمك الشركات، حيث بم

. وتؤكد ىذه النتيجة تحمي اإلدارة في شركات السياحة بالذكاء 2.620المعياري  االنحراف، وبمغ 3.64الحسابي 
من بين أبعاد الذكاء  األعمىفي تعامالتيم مع العاممين. كما يتبين من الجدول أن ُبعد التعاطف كان  األخالقي

عد النزاىة بمتوسط حسابي ، يميو بُ 2.620المعياري  وانحرافو 3.20الحسابي  واألخالقي، حيث بمغ متوسط
 .2.602معياري  وانحراف، 3.62، ثم ُبعد المسئولية بمتوسط حسابي بمغ 2.663معياري  وانحراف 3.60

و  3.52وفيما يتعمق بُبعد النزاىة؛ يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد تراوحت ما بين 
 " في المرتبةيقوم مديري بالحفاظ عمي سرية معمومات العاممين( والتي تشير إلي "5، وجاءت العبارة رقم )3.26

( التي تشير إلي 0، بينما جاءت العبارة رقم )2.662معياري  وانحراف 3.26األولي بمتوسط حسابي بمغ 
معياري  وانحراف 3.52" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ يوضح مديري المبادئ والقيم التي توجو أفعالو"

2.650. 
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 و 3.50ا بين أما بالنسبة لُبعد المسئولية؛ يوضح الجدول أن المتوسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد تراوحت م
( والتي تشير إلي "يتحمل مديري مسئولية قراراتو" في المرتبة األولي بمتوسط 3، وجاءت العبارة رقم )3.22

( التي تشير إلي "ال يمقي مديري بالموم 5، فيما جاءت العبارة رقم )2.626معياري  وانحراف 3.22حسابي بمغ 
 .2.200معياري  وانحراف 3.50خيرة بمتوسط حسابي بمغ عمي الظروف إذا ساءت أمور العمل" في المرتبة األ

و  3.62وفيما يتعمق بُبعد التعاطف، يبرز الجدول أن المتوسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد تراوحت ما بين 
( التي تشير إلي "ُيظير مديري اىتمامًا حقيقيًا باألشخاص الجدد الذين يمتقييم" في 2، وجاءت العبارة رقم )5.22

( التي تشير 0، بينما جاءت العبارة رقم )2.232معياري  وانحراف 5.22مرتبة األولي بمتوسط حسابي بمغ ال
إلي "ييتم مديري بالموظفين كأشخاص وليس كأدوات لتحقيق األىداف" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ 

 .2.625معياري  وانحراف 3.62

 األخالقيالتحميل الوصفي لمتغير الذكاء  (3)جدول
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

ترتيب 
 األىمية

مستوى 
 األىمية

 مرتفعة 0 2.230 3.22 عمي مديري في قول الحقيقة االعتماديمكنني  2
 مرتفعة 4 2.650 3.52 يوضح مديري المبادئ والقيم التي توجو أفعالو 0
 مرتفعة 5 2.226 3.60 سموك مديري مع معتقداتو وقيمو يتماشى 3
 مرتفعة 2 2.662 3.26 يقوم مديري بالحفاظ عمي سرية معمومات العاممين 5
 مرتفعة 3 2.222 3.60 أفكر في مديري كشخص نزيو 4
 مرتفعة 2 37773 3772 النزاهة 
 مرتفعة 5 2.602 3.42 يعترف مديري بالخطأ عند الوقوع فيو 2
 مرتفعة 3 2.233 3.62 يتقبل مديري نتائج أخطائو وعواقبيا 0
 مرتفعة 2 2.626 3.22 يتحمل مديري مسئولية قراراتو 3
 مرتفعة 4 2.200 3.50 ال يمقي مديري بالموم عمي الظروف إذا ساءت أمور العمل 5
 مرتفعة 0 2.636 3.26 يتعمم مديري من أخطائو في الماضي 4
 مرتفعة 3 37623 3771 المسئولية 
 مرتفعة 2 2.232 5.22 قيقيًا باألشخاص الجدد الذين يمتقييمُيظير مديري اىتمامًا ح 2
 مرتفعة 5 2.625 3.62 ييتم مديري بالموظفين كأشخاص وليس كأدوات لتحقيق األىداف 0
 مرتفعة 0 2.426 3.26 مديري شخص رحيم 3
 مرتفعة 3 2.462 3.62 مديري يدعم ويقدر جيود العاممين لتحقيق أىدافيم 5
 مرتفعة 1 37692 3782 التعاطف 

 مرتفعة  37712 3775 يمستوي الذكاء األخالق
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 الصراع التنظيمي في شركات السياحةثانيًا: مستوي 
المعياري لمستوي الصراع التنظيمي في شركات السياحة فئة  واالنحراف( المتوسط الحسابي 5دول رقم )يبين ج

 االنحراف، وبمغ 2.65 مغ المتوسط الحسابي"أ". وتوضح النتائج انخفاض مستوي الصراع التنظيمي، حيث ب
. مما يدل عمي عدم وجود الكثير من الخالفات والصراعات بين اإلدارة والعاممين، وبين 2.622المعياري 

 من بين أبعاد األعمىالعاممين بعضيم البعض في تمك الشركات. كما يبين الجدول أن ُبعد صراع الميام كان 
، ثم ُبعد صراع العالقات 2.634المعياري  وانحراف 2.22الحسابي  وتوسطالصراع التنظيمي، حيث بمغ م

 .2.234معياري  وانحراف، 2.66بمتوسط حسابي بمغ 

و  2.50بالنسبة لُبعد صراع الميام؛ يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد تراوحت ما بين 
اك الكثير من الخالفات حول األفكار بين العاممين في ىن( والتي تشير إلي "2، وجاءت العبارة رقم )0.22
( 5، بينما جاءت العبارة رقم )2.642معياري  وانحراف 0.22" في المرتبة األولي بمتوسط حسابي بمغ الشركة

األخيرة بمتوسط " في المرتبة ال تتواصل األقسام مع بعضيا البعض فيما يتعمق بتنفيذ الميامالتي تشير إلي "
 .2.622معياري  وانحراف 2.50حسابي بمغ 

وفيما يتعمق بُبعد صراع العالقات؛ يوضح الجدول أن المتوسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد تراوحت ما بين 
" ىناك الكثير من الصراعات الشخصية في الشركة( والتي تشير إلي "0، وجاءت العبارة رقم )2.22و   2.56

( التي تشير 5، فيما جاءت العبارة رقم )2.653معياري  وانحراف 2.22األولي بمتوسط حسابي بمغ  في المرتبة
" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ ىناك الكثير من الصراعات العاطفية بين العاممين في الشركةإلي "
 .2.602معياري  وانحراف 2.56

 يميالتحميل الوصفي لمتغير الصراع التنظ (4)جدول 
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

ترتيب 
 األىمية

 مستوى األىمية

 منخفضة 2 2.642 0.22 ىناك الكثير من الخالفات حول األفكار بين العاممين في الشركة 2
ىناك الكثير من الخالف حول العمل الذي نقوم بو بين العاممين في  0

 الشركة
 منخفضة 3 2.624 2.24

 منخفضة 0 2.662 2.23 في فريق عممي حول األدوار أو الميام الموزعة اختالفد يوج 3
 منخفضة جداً  4 2.622 2.50 ال تتواصل األقسام مع بعضيا البعض فيما يتعمق بتنفيذ الميام 5
 منخفضة 5 2.222 2.23 في الرأي بين العاممين في الشركة االختالفاتىناك الكثير من  4
 منخفضة 1 37735 1781 صراع المهام 
 منخفضة جداً  0 2.222 2.62 ىناك الكثير من الخالفات بين العاممين في الشركة 2
 منخفضة 2 2.653 2.22 ىناك الكثير من الصراعات الشخصية في الشركة 0
 منخفضة جداً  3 2.625 2.42 ىناك الكثير من التوتر بين العاممين في الشركة 3
 منخفضة جداً  5 2.602 2.56 العاطفية بين العاممين في الشركة ىناك الكثير من الصراعات 5
 منخفضة جداً  2 37835 1766 صراع العالقات 

 منخفضة جداً   37711 1774 مستوي الصراع التنظيمي
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 االرتباط اختبارنتائج 

التنظيمي ذات  رتباط بين الذكاء األخالقي وأبعاده الثالثة والصراع( أن جميع معامالت اإل4جدول رقم )يوضح 
عكسية بين الذكاء األخالقي  ارتباط. وتبين النتائج أن ىناك عالقة 2.22داللة إحصائية عند مستوي معنوية 

عكسية بين األبعاد الثالثة  ارتباط. كما أن ىناك عالقة 2.622-رتباط صراع التنظيمي، حيث بمغت قيمة اإلوال
 2.620-، 2.660-، و 2.632-رتباط يم معامالت اإلتنظيمي، حيث جاءت قلمذكاء األخالقي والصراع ال

لمعالقة بين النزاىة والصراع التنظيمي، والعالقة بين المسئولية والصراع التنظيمي، والتعاطف والصراع التنظيمي 
 عمي التوالي.

 رتباط بين الذكاء األخالقي وأبعاده والصراع التنظيميمعامالت اإل( 5جدول )
 الصراع التنظيمي التعاطف المسئولية ىةالنزا  الذكاء األخالقي 

     2 الذكاء األخالقي
    2 **2.222 النزاىة

   2 **2.642 **2.226 المسئولية
  2 **2.202 **2.662 **2.642 التعاطف

 2 **2.620- **2.660- 2.623- **2.622- الصراع التنظيمي

 المتعدد االنحدار اختبارنتائج 
المتعدد لمتعرف عمى أثر الذكاء األخالقي عمي الصراع  االنحدارائج تحميل ( نت6( و )6جدولي ) يوضح

 التنظيمي.

 المتعدد للتعرف أثر الذكاء األخالقي علي الصراع التنظيمي االنحدار( تحليل تباين 6جدول )
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

معامل التحديد  الداللة قيمة )ف(
R2 

 2.424 2.222 222.222 43.346 3 262.266 النحدارا
 2.022 452 242.234 البواقي
  453 322.220 الكمى

داللة إحصائية ألبعاد  يمما يشير إلى وجود تأثير ذ 2.22( أن قيمة ف دالة عند مستوى 6يتضح من جدول )
 R2 يتضح من الجدول أن قيمة معامل التحديد التنبؤ بالدرجة الكمية لمصراع التنظيمي. كما  في الذكاء األخالقي

%( من التباين 42.4) أن يفسروا معاً  استطاعوا ن كل من النزاىة والمسئولية والتعاطفأ أي ،(2.424بمغ )
 الكمى لمدرجة الكمية لمصراح التنظيمي.  

 تنظيمي.المتعدد لمتغير الذكاء األخالقي عمي الصراع ال االنحدار( نتائج تحميل 6ويوضح جدول )
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 المتعدد لمتغير الذكاء األخالقي علي الصراع التنظيمي االنحدار( نتائج تحليل 7جدول)
 الداللة قيمة )ت( معامل بيتا  الخطأ المعياري  معامل االنحدار مصدر االنحدار
 2.222 34.224  2.226 6.625 ثابت االنحدار

 2.222 3.222- 2.563- 2.224 2.562- النزاىة
 2.232 0.264- 2.040- 2.206 2.066- المسئولية
 2.226 3.255- 2.326- 2.222 2.325- التعاطف

 :النتائج التالية( 6جدول ) يوضح
أي أنو كمما ، لمصراع التنظيميفي الدرجة الكمية  لمنزاىة( 2.22)دال عند مستوى  عكسييوجد تأثير  -

 .يميلمصراع التنظالدرجة الكمية  انخفضتكمما  النزاىةدرجة  ارتفعت
أي أنو ، ( لممسئولية في الدرجة الكمية لمصراع التنظيمي2.22يوجد تأثير عكسي )دال عند مستوى  -

 الدرجة الكمية لمصراع التنظيمي. انخفضتدرجة المسئولية كمما  ارتفعتكمما 
أي أنو ، ( لمتعاطف في الدرجة الكمية لمصراع التنظيمي2.22يوجد تأثير عكسي )دال عند مستوى  -

 الدرجة الكمية لمصراع التنظيمي. انخفضتدرجة التعاطف كمما  ارتفعتكمما 

 :ويمكن تفسير قيم معامالت بيتا المعيارية كاآلتي
( 2,563بمقدار)الصراع التنظيمي درجة  انخفضتبمقدار وحدة واحدة كمما  النزاىة مستوي  ارتفعمما ك -

 .وحدة من وحدات االنحراف المعياري 
درجة الصراع التنظيمي بمقدار  انخفضتة بمقدار وحدة واحدة كمما مستوي المسئولي ارتفعكمما  -

 .( وحدة من وحدات االنحراف المعياري 2,040)
درجة الصراع التنظيمي بمقدار  انخفضتدرجة التعاطف بمقدار وحدة واحدة كمما  ارتفعتكمما  -

 .( وحدة من وحدات االنحراف المعياري 2,326)

 )ت( اختبارنتائج 

وفقًا  اإلحصائية في الذكاء األخالقي والصراع التنظيمي واالختالفاتوق "ت" لمتعرف عمي الفر  اختبارتم إجراء 
 "ت". اختبار( نتائج تحميل 2لمجنس )ذكر، أنثي(. ويوضح جدول رقم )

 "ت" اختبارنتائج تحميل ( 8)جدول
قيمة "ت"  المتغيرات

 المحسوبة
  .Sig متوسط العينة

 أنثي ذكر
 2.222 3.20 3.62 2.046- يالذكاء األخالق

 2.466 2.46 2.22 2.452- الصراع التنظيمي
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أفراد العينة لمتغيري الذكاء األخالقي  استجابات ( عدم وجود فروق إحصائية في2جدول رقم )توضح النتائج في 
لصراع لمذكاء األخالقي وا 2.466و 2.222قيمة المعنوية ، حيث بمغت والصراع التنظيمي تعزي لمتغير الجنس

 .2.24التنظيمي عمي التوالي، وىذه القيم أكبر من 

 ONE WAY ANOVA اختبارنتائج 
 لمتغيرات الدراسة وفقًا للعمرONE WAY ANOVA  اختبارأواًل نتائج 
الذكاء األخالقي لمتعرف عمي الفروق واالختالفات اإلحصائية في " ONE WAY ANOVA" اختبارتم إجراء 

 "."ANOVA( نتائج تحميل اختبار 2لمعمر. ويوضح جدول رقم )وفقًا  والصراع التنظيمي

 وفقًا لمعمر ANOVA اختبارنتائج ( 9)جدول
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

Sig. 

 
 الذكاء األخالقي

 2.266 0.624 2.656 2.030 بين المجموعات
   2.664 526.425 داخل المجموعات

    504.226 اإلجمالي
 

 الصراع التنظيمي
 2.222 0.256 2.335 6.662 بين المجموعات

   2.626 330.062 داخل المجموعات
    332.232 اإلجمالي

أفراد العينة لمتغيري الذكاء األخالقي  استجابات( عدم وجود فروق إحصائية في 2تبين النتائج في جدول رقم )
لمذكاء األخالقي والصراع  2.222و 2.266ي لمتغير العمر، حيث بمغت قيمة المعنوية والصراع التنظيمي تعز 

 .2.24التنظيمي عمي التوالي، وىذه القيم أكبر من 

 وفقًا لمتغير للمؤهل العلمي لمتغيرات الدراسةONE WAY ANOVA  اختبارنتائج : ثانياً 

 وفقًا للمؤهل العلمي ANOVA اختبار( نتائج 13)جدول 
مجموع  مصدر التباين يراتالمتغ

 المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

Sig. 

 2.222 20.202 2.652 22.022 بين المجموعات الذكاء األخالقي
   2.642 526.436 داخل المجموعات

    504.226 اإلجمالي
 2.222 25.363 2.442 26.222 بين المجموعات الصراع التنظيمي

   2.424 302.232 داخل المجموعات
    332.232 اإلجمالي
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أفراد العينة لمتغيري الذكاء األخالقي  استجاباتن ىناك فروق إحصائية في ( أ22ًتظير النتائج في جدول رقم )
لمذكاء األخالقي والصراع التنظيمي عمي  2.222و 2.222والصراع التنظيمي، حيث بمغت قيمة المعنوية 

 .2.24من التوالي، وىذه القيم أقل 

 وفقًا لمتغير لسنوات الخبرةلمتغيرات الدراسة  ONE WAY ANOVA اختبارنتائج : ثالثاً 

 وفقًا لسنوات الخبرةANOVA  اختبارنتائج  ( 11)جدول
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

Sig. 

 
 الذكاء األخالقي

 2.225 5.466 3.422 22.435 بين المجموعات
   2.662 524.020 داخل المجموعات

    504.226 اإلجمالي
 

 الصراع التنظيمي
 2.222 4.662 3.544 22.364 بين المجموعات

   2.622 302.465 داخل المجموعات
    332.232 اإلجمالي

ة لمتغيري الذكاء األخالقي أفراد العين استجابات( أن ىناك فروق إحصائية في 22توضح النتائج في جدول رقم )
لمذكاء األخالقي والصراع التنظيمي عمي  2.222و 2.225والصراع التنظيمي، حيث بمغت قيمة المعنوية 

 .2.24التوالي، وىذه القيم أقل من 

 النتائج والتوصيات
راعات ما إذا كان الذكاء األخالقي يحد من الص تمثل اليدف الرئيسي لمدراسة ومشكمتيا في اإلجابة عمي

؟. توصمت الدراسة إلي بعض النتائج الداعمة لإلجابة عمي  عدموالتنظيمية في شركات السياحة المصرية من 
 ارتفاعمستوي الذكاء األخالقي لدي اإلدارة بشركات السياحة، وكذلك  ارتفاعىذا التساؤل. أبرزت نتائج الدراسة 

مستوي  انخفاض، والمسئولية. كما أوضحت نتائج الدراسة مستوي أبعادىا الثالثة المتمثمة في التعاطف، والنزاىة
 الصراع التنظيمي ببعديو المتمثمين في صراع الميام وصراع العالقات في شركات السياحة فئة "أ". 

معنوية وتأثير سمبي لمذكاء األخالقي وأبعاده في الصراع  ارتباطكذلك أوضحت نتائج الدراسة أن ىناك عالقة 
مستوي الذكاء األخالقي لدي اإلدارة بشركات السياحة يؤدي  ارتفاعت السياحة، وىذا يعني أن التنظيمي في شركا

مستوي الصراع التنظيمي بشكل واضح. وتبين النتائج أن أكثر أبعاد الذكاء األخالقي تأثيرًا في  انخفاضإلي 
 ُبعد المسئولية. ثمالنزاىة، يميو ُبعد التعاطف،  ُبعدالصراع التنظيمي كان 

العاممين في شركات السياحة  استجاباتوأخيرًا بّينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
لمتغيري الذكاء األخالقي والصراع التنظيمي تعزي لمتغيري الجنس والعمر، بينما كانت ىناك فروض ذات داللة 

 إحصائية تعزي لمتغيري المؤىل وسنوات الخبرة.
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إلي الدراسة من نتائج؛ ينبغي عمي شركات السياحة إعداد دليل أخالقي وا عالنو لمعاممين  وفي ضوء ما توصمت
سواء في  باستمراربيا  لتزاماإليتبني القيم والسموكيات األخالقية الحميدة، ويشجع العاممين ويحفزىم عمي 

تعامل الصادق والعادل لسياحة المع العمالء. كذلك ينبغي عمي شركات ا ياتعامالتيم داخل الشركة أو خارج
العاممين بالشركة، وزيادة الثقة  ارتباطمع العاممين، والوفاء بالعيود بشكل مستمر، مما ينعكس عمي  باستمرار

المتبادلة بين اإلدارة والعاممين، مما يحد من حدوث المشكالت والصراعات في العمل. عالوة عمي ذلك؛ ينبغي 
وامل التي قد يؤدي إىماليا أو تجاىميا إلي حدوث مشاكل وصراعات عمي شركات السياحة مراعاة مختمف الع

، والعدالة في توزيع أعباء العمل، ووجود نظام باستمرارلمعاممين داخل العمل، مثل توفير الدعم التنظيمي 
 إدارية فعال ومرن، وموضوعية عممية تقييم األداء، ووجود سياسة عادلة وواضحة لمترقيات. وأخيرًا؛ اتصاالت

عمي إقبال العاممين عمي  ينبغي عمي إدارة ىذه الشركات تشجيع سموكيات الصوت التنظيمي التي ترتكز
اإلفصاح عن مشكالت العمل ومعوقاتو، وطرح اآلراء واألفكار التي تعالج تمك المشكالت دون خوف أو تردد، 

 ر.مما ينعكس عمي الحد من المشكالت والصراعات التنظيمية في العمل بشكل كبي

 المراجع
 أواًل: المراجع العربية

( أثر الصراع التنظيمي عمي األداء الوظيفي 0202أبكر، مصطفي؛ المنصور، أنعام وحماد، آدم ) -
لمعاممين: دراسة تطبيقية عمي ديوان شؤون الخدمة والية شمال كردفان، مجمة بحوث اإلدارة واالقتصاد، 

0(2 ،)25-32. 
التنظيمي وعالقتو باإلبداع اإلداري لدي العاممين ببعض اتحادات  ( الصراع0222أبو اليزيد، أحمد ) -

 .02-2، 26رياضات الدفاع عن النفس، المجمة العممية لمتربية البدنية وعموم الرياضة، 
( الذكاء األخالقي لدي مديري المدارس في محافظة طولكرم من وجية نظر 0226إسماعيل، خمود ) -

 ير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة القدس.المديرين والمعممين، رسالة ماجست
( الذكاء األخالقي لدي مديري المدارس األساسية الخاصة في عمان وعالقتو 0222الحجار، رؤي ) -

بدرجة ممارستيم لمثقافة التنظيمية من وجية نظر المعممين، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم 
 .التربوية، جامعة الشرق األوسط

( الذكاء األخالقي لدي مديري المدارس الحكومية في دولة الكويت وعالقتو 0222الدلماني، فيصل ) -
 بسموك المماطمة لدييم، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة مؤتة.

عة شندي ( تأثير الصراع التنظيمي في أداء العاممين: دراسة حالة جام0202السيد، ىند وموسي، آالء ) -
 .00-6، 6م، مجمة القمزم لمدراسات االقتصادية واالجتماعية، 0202-0202

( الذكاء األخالقي كمتغير وسيط في العالقة بين سمات الشخصية والتنمر 0202العبيدانية، مريم ) -
بمحافظة شمال الباطنة بسمطنة عمان، رسالة ماجستير غير  2-6المدرسي لدي طمبة الصفوف 

 لتربية، جامعة السمطان قابوس.منشورة، كمية ا
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في إدارة الصراع التنظيمي )بين ROCI-II ( نموذج رحيم 0202العموري، ميمود وشاللي، عبد القادر ) -
دراسة حالة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة المدية، مجمة  –الواقع والتطبيق( 
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22(5 ،)526-452. 
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 .26-22(، 2)3فرع تقرت، مجمة إضافات اقتصادية،  –ت عين توتة اإلسمن

( درجة الذكاء األخالقي لدي مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش 0226بني مصطفي، شاكر ) -
وعالقتيا بمستوي الوالء التنظيمي، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، الجامعة 

 الياشمية.
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(، 00)22لعموم االقتصادية واإلدارية، دراسة آلراء عينة من المدققين الداخميين في العراق، مجمة ا
560-522. 

( أثر الذكاء األخالقي لممدراء كمتغير وسيط في العالقة بين رأس المال النفسي 0202سميم، دعاء ) -
والصمت التنظيمي: بالتطبيق عمي الييئة العامة لألبنية التعميمية، المجمة العممية لالقتصاد والتجارة، 

2 ،603-624. 
( أثر الذكاء األخالقي لمقادة عمي االستغراق الوظيفي لمعاممين: دراسة ميدانية 0222) سميمان، فيبي -

 .342-326(، 3)6عمي ىيئة ميناء بورسعيد، المجمة العممية لمبحوث التجارية، 
( أثر المناخ التنظيمي عمي الصراع التنظيمي في مجمع المناصير 0202طممية، ليث والساعد، رشاد ) -

 .22-62(، 0)5لعموم االقتصادية واإلدارية والقانونية، الصناعي، مجمة ا
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( الخصائص السيكومترية 0202الواحد، إبراىيم ) الفتاح وعبد المطيف، سالمو؛ إدريس، عبد عبد -
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345- 320 . 
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The importance of ethical intelligence has increased in 

various companies, due to the increase in conflicts and 

organizational problems, whether between management 

and employees or between employees each other, which 

affects the stability of the work environment negatively, as 

well as impeding achieving the company’s goals. This 

study aimed to measure the impact of the ethical 

intelligence of management with its three dimensions of 

integrity, responsibility, and empathy in reducing the level 

of organizational conflict in the category "A" tourism 

companies. The descriptive analytical method was 

followed to achieve the study aim. A questionnaire was 

designed for employees in category "A" tourism 

companies in Cairo to collect the study data represented in 

the level of ethical intelligence and organizational conflict 

in these companies. Out of 667 questionnaires that were 

distributed electronically to a random sample of 

employees, 544 valid questionnaires were analyzed. The 

results showed that there is a significant and negative 

correlation between ethical intelligence and its three 

dimensions and organizational conflict. The results also 

highlighted the existence of a significant and negative 

impact of all dimensions of ethical intelligence in reducing 

organizational conflict in tourism companies. 

 


