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إىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء
عمي الميالي ،مف عمماني الصدؽ والتسامح
إلى مف سقياني الحناف ،وسي ار ّ
مف ربياني صغي ارً ،وتعيداني كبي ارً
األـ الغالية واألب الحبيب
إلى زوجي وسندي
إلى إخواني وأخواتي األعزاء
إلى أبنائي ...الشموع المضيئة في حياتي ،مف أدعو ليـ برعاية اهلل وحفظيـ ذرية صالحة

تاال ،كريـ ،النا ،مريـ
إلى كؿ مف وقؼ بجانبي
أىدم ىذا العمؿ المتكاضع
كأسأؿ اهلل أف ينفع بو

ج

شػػػػػػػكر وتقػػػػػػدير
قاؿ تعالى:
َوإِ ْذ َتأ َ َّذ َن َر ُّب ُك ْم لَئِنْ َش َكرْ ُت ْم ََلَ ِزٌدَ َّن ُك ْم ۖ َولَئِنْ َك َفرْ ُت ْم إِنَّ َع َذ ِابً لَ َشدٌِد
"سورة إبراهٌم ،آٌة "7
يسرني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى أستاذم الفاضميف :الدكتكر كفيؽ اآلغا كالدكتكر كسيـ
اليابيؿ ،عمى جميع الجيكد التي قاما بيا في متابعتي حتى المراحؿ األخيرة مف استكماؿ ىذه
الرسالة ،متمنيةن ليما مكفكر الصحة.
كالى جميع مف ساىـ معي برأم أك استشارة في تحقيؽ ىذه الرسالة ،سائمةن المكلى عز كجؿ أف
يككف فييا إسيامان نافعان كاستفادةن مثمى في تحقيؽ الغاية منيا.
كأخص بالشكر اإلخكة في ك ازرة الصحة الفمسطينية – قطاع غزة ،عمى حسف تعاكنيـ في سبيؿ
إنجاز ىذه الدراسة.
متمنيةن لمجميع التكفيؽ كسداد الخطا،،،

د

ممخص الدراسة
العالقة بيف بعض المتغيرات التنظيمية والصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير بعض المتغيرات التنظيمية عمى الصراع
التنظيمي ،كالتعرؼ عمى األسباب التي تؤدم لمصراع التنظيمي داخؿ المستشفيات الحككمية في
قطاع غزة مف كجية نظر العامميف فييا ،كماىية المخاطر الناجمة عف ىذا الصراع كالخبلؼ،
باإلضافة إلى التعرؼ عمى كجكد فركؽ في مستكل الصراع تبعان لبعض المتغيرات كالتي
منيا(:عدـ كضكح الدكر ،نذرة المكارد ،عدـ تنكع االتصاالت ،غياب الحكافز ،ضعؼ سياسة
المؤسسات) ،عمى أسباب ىذا الصراع.
كما ىدفت إلى دراسة مفيكـ الصراع التنظيمي كأىميتو ،كأسباب نشأتو ،كأنكاع الصراع
كمستكياتو ،كمراحؿ تطكر نظريات الصراع التنظيمي في الفكر اإلدرارم ،باإلضافة لمعرفة
المراحؿ التي يمر بيا الصراع التنظيمي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتصميـ إستبانة
إلستطبلع عينة مككنة مف العامميف في المستشفيات الحككمية بقطاع غزة ،مف خبلؿ مجتمع
الدراسة المككف مف ( )13مستشفى حككمي في قطاع غزة ،كالذم يصؿ عدد العامميف فييا إلى
( )5210مكظؼ ،كقد تـ إختيار عينة مككنة مف ( )358عامؿ ،كتـ تكزيع االستبانات عمييـ.
وقد توصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيرات الدراسة (عدـ كضكح الدكر ،ندرة المكارد ،عدـتنكع االتصاالت ،عجز نظاـ الحكافز كالمكآفآت ،ضعؼ سياسة المؤسسات) كالصراع التنظيمي
داخؿ المستشفيات قطاع غزة.
 قدرة القطاع الصحي في قطاع غزة عمى التكظيؼ باستمرار كتجديد طاقات العاممييف. عدـ أدراؾ المسؤكلييف بالقطاع الصحي ألىمية الصراع التنظيمي ،باعتباره معكؿ ىدـ ال أداةبناء.
وخمصت الدراسة إلى جممة مف التوصيات مف أىميا:
 أىمية زيادة الكعي لدل العامميف في المستشفيات الحككمية بظاىرة الصراع التنظيمي. التأكيد عمى ضركرة اعداد كتنفيذ الدكرات التدريبية التي تبلئـ احتياجات الفئاتالمستيدفة في المستشفيات..
ه

 العدالة في تكزيع المكارد كذلؾ بإحالة تكزيع المكارد لمجيات المختصة. كجكد نظـ إدارية كاضحة كسياسات محددة بخصكص االنتدابات كالبرامج التدريبية،التحديد الدقيؽ لمسؤليات كؿ مكظؼ كبالتالي الحد مف تداخؿ المسؤليات بيف المكظفيف.
 ضركرة تفعيؿ كتعزيز أنظمة االتصاؿ في مستشفيات القطاع العاـ في قطاع غزة ،كذلؾلمحد مف نشكء الصراعات التنيظيمية
 ضركرة تفعيؿ أنظمة لمحكافز كالمكآفآت كذلؾ كمدخؿ لمحد مف الصراع التنظيمي ترل الباحثة أف ىناؾ صراع حقيقي بسب قمة المكارد ،كلمحد مف ىذا الصراع ،فتقترحالعمؿ عمى تكفير المكارد سكاء البشرية أك المادية كآلية لمحد مف الصراع.
 التنسيؽ في أدكار الطكاقـ االدارية كالطبية ،كذلؾ لمنع التداخؿ كاالزدكاجية كالتعارضفي العمؿ مما يسبب الصراع التنظيمي.

و

Abstract
This study aims at figuring out the reasons behind organization conflicts
inside governmental hospitals in the Gaza Strip from the perspectives of
its working staffs. It also sheds light on the challenges resulted from this
conflict and its impact on the organization variables that lead to such
conflict.
(Unclear role, rare resources, lack of variety in communication, lack of
incentives system, weak institutions policy)
This research aims at studying the concept of organization conflict and its
importance, the reasons for its creation, types of conflict and its levels,
stages of development of organizational conflict theories in
administration science. More, the research will identify the stages of
organizational conflict through studying 13 governmental hospitals in the
Gaza Strip, knowing that the number of working groups at hospitals is
(5210).
(358) workers were selected as an arbitrary sample.
Questionnaires were distributed among them.
The study reached the following results
- There is a statistical relationship between the variables of the
study (unclear role scarcity of resources, lack of communication,
lack of incentives, weak organization's policy.) and organization
conflict at the hospitals in the Gaza Strip
- The study shows that the real capacity of the health sector in the
Gaza Strip on continuous employability and renewing the capacity
building of its workers.
- Lack of awareness on the importance of organization conflict.
The study recommends the following
- The importance of increasing the awareness of the workers on
organization conflict.
- The importance of preparing and implementing training courses
that suit the target group in hospitals.
- Equity in resources distribution by transferring the resources to the
concerned authorities.
ز

- Having clear administrative systems and specific policies about
delegating and training courses.
- Accurate identifying of the job description of each employee to
lessen of duties’ overlap among employees.
- The importance of activating and reinforcing communication
systems in hospitals to lessen organization conflict.
- The importance of activating incentives as an entrance to lessen
organization conflict.
- The researcher sees that there is a real conflict due to the scarcity
of resources. Therefore, the research recommends working on the
availability of resources, either human or material, as a tool to
reduce the conflict.
- Coordinating the roles of administrative and medical staffs to
reduce overlap in duties to work on organizational conflict.
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ال:
أك ن

المقدمة

تكصػػؼ المنظمػػات اإلداريػػة بشػػكؿ عػػاـ بأنيػػا منظمػػات إنسػػانية  ،ألف الفػػرد فييػػا ىػػك عنصػػر مػػف أىػػـ
العناصر التي تساعد في كصكؿ المنظمات إلى تحقيؽ أىدافيا اإلسػتراتيجية  ،كتبقػى المنظمػات محككمػة
بشبكة معقدة مف العبلقات الداخمية كالخارجية ،التي تؤدم بِشكؿ طبيعي إلى كجػكد حػاالت مػف الخبلفػات
كالتناقضػػات ،التػػي قػػد تتطػػكر إلػػى مرحمػػة مػػف الصػراع بػػيف أفػراد التنظػػيـ كنجػػد فػػي الكقػػت الػراىف اىتمامػان
متزايدان مف المدراء في التعامؿ مع ظػاىرة الصػراع التنظيمػي ،كذلػؾ بازديػاد حجػـ المنظمػات كزيػادة أعػداد
الع ػػامميف فيي ػػا م ػػع قم ػػة المػ ػكارد المتاح ػػة كالتميي ػػز ف ػػي المكاف ػػآت كالحػ ػكافز م ػػف مكظ ػػؼ آلخ ػػر (المعش ػػر،
.)52 :2005
كما أف الصراع التنظيمي ىك التغيير أك االختبلؿ الذم يطػ أر عمػى السػمكؾ النمطػي المعتػاد ممػا يػؤدم
إلػى انييػػار أك تعطػػؿ ديناميكيػػات نظػػاـ اتخػػاذ القػ اررات ،لػذلؾ فػػإف الصػراع ىػػك بمثابػػة تيديػػد لبلسػػتقرار أك
التكامػػؿ الػػذم يأخػػذ أشػػكاالن كصػػك انر متفاكتػػة مػػف المعارضػػة ،كمػػف كجيػػة نظػػر اإلدارة يعػػرؼ الص ػراع بأنػػو
كفاح حكؿ القيـ كالسعي مف أجؿ المكانة كالقكة ،كذلؾ فيك كفاح مف أجؿ المكارد المحػدكدة كالنػادرة حيػث
ييدؼ المتنازعكف لتحييد خصكميـ أك القضاء عمييـ (الحنيطي.)78 :1993 ،
لذلؾ ال تستطيع أم منظمة أف تعمؿ بكفاءة كفعالية بػدكف التفاعػؿ المتكاصػؿ بػيف األفػراد كالجماعػات
المختمفة في شتى أجزاء المنظمة كمستكياتيا المختمفة  ،فػاألفراد كالجماعػات المختمفػة تعتمػد عمػى بعضػيا
البعض ألغراض شتى مثؿ تبادؿ المعمكمات كالرأم كالخبرة كاالتصاؿ كالمشاركة في اتخاذ القػ اررات...الػ
كى ػػذه االعتمادي ػػة كالتػ ػرابط يمك ػػف أف ت ػػؤدم إل ػػى التع ػػاكف كالتماس ػػؾ أك إل ػػى الصػ ػراع كالتع ػػارض (أي ػػكب،
.)66 :2003
كعنػػد البحػػث عػػف أسػػباب الصػراع نبلحػػظ أف الصػراع يحػػدث نتيجػػة لكقػػكع خمػػؿ كاربػػاؾ كعػػدـ انسػػجاـ فػػي
طبيعة النشاطات التي يقكـ بيا األفراد  ،حيث أف قياـ أحػدىـ بنشػاط ال ينسػجـ مػع عمػؿ اآلخػر قػد يكػكف
سببان في منعو كىدمو كاضعاؼ مستكل أدائو (الكشاحي.)69 :2002 ،
حيػػث ينشػػأ الص ػراع فػػي المنظمػػات عمػػى مسػػتكل الفػػرد أك الجماعػػة أك المنظمػػة ألسػػباب كمػػف مصػػادر
عدي ػػدة متنكع ػػة ك م ػػف أىمي ػػا :اإلحب ػػاط ،تع ػػارض األدكار ،محدكدي ػػة المػ ػكارد ،المنافس ػػة عم ػػى المكاف ػػآت
كالحكافز كالترقيات كالسمطة ،كعكامؿ تنظيمية أخرل تتعمؽ بسياسة المنظمة (حريـ.)33 :2003 ،
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ثانياً :مشكمة الدراسة
تعد المنظمات اإلدارية كفقان لبلتجاىػات المعاصػرة فػي اإلدارة منظمػات إجتماعيػة ،يشػكؿ اإلنسػاف
فييػا العنصػر األكؿ ،الصػراعات التنظيميػة أمػر حتمػي فػي سػائر المنظمػات ،حيػث تعػد مػف
المشػكبلت اإلداريػة ،الرئيسػية التػي تكاجػو المػديريف فػي أعمػاليـ اليكميػة ،كتتكقػؼ كفػاءة كفاعميػة
العامميف في المنظمة عمى عكامؿ كمتغيرات مف بينيا كيفية تسكية الصراعات التنظيمية ،كالعمؿ
عمػى االسػتفادة مػف النػكاحي االيجابيػة لمصػراع ،كذلػؾ مػف خػبلؿ اختيػار االسػتراتيجية المناسػبة
إلدارتػو ،كفػؽ مكقػؼ الصػراع الػذم يتعامػؿ معػو ،كبمػا يحقػؽ أىػداؼ المنظمػة بفاعميػة ،كىػذا مػا
تسعى الدراسة لتحديده مف خبلؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
يعتبر العنصر البشرم ىك الدعامة الرئيسة لنجاح المنظمات ،كتحقيقيػا ألىػدافيا ،لػذلؾ البػد
مػػف زيػادة االىتمػػاـ كالعمػػؿ عمػػى اسػػتخداـ طاقاتػػو كامكانياتػػو بشػػكؿ الفعػػاؿ ،كقػػد سػػاد االعتقػػاد فػػي
حاالت خاصة أف الفػرد مجبػر عمػى العمػؿ ،بغػض النظػر عػف رضػائو عػف كظيفتػو التػي يشػغميا،
كقػػد ترتػػب عمػػى ذلػػؾ إىمػػاؿ العنصػػر البشػػرم ،كخاصػػة فػػي المنظمػػات الحككميػػة ،كبالتػػالي حػػدث
تراجع ممحكظ في جكدة أداء العامميف في المنظمات الحككمية (حميد.)47 :2004،
كفػػي الحػػديث عػػف مكضػػكعنا قيػػد الد ارسػػة ،نجػػد أف القطاعػػات الخدميػػة فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية
تتصػػؼ بالتضػػخـ البشػػرم كالػػكظيفي  ،كتعػػدد األط ػراؼ المشػػاركة ،ممػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ أتسػػاـ
العبلقات التنظيمية بالتعقيد كالتشابؾ ،كزيادة حدة التكترات لدرجة كصكليا إلػى مرحمػة خطيػرة مػف
الصراع السمبي ،كالذم بدكره يؤثر بشكؿ مباشر عمى عمميػة اتخػاذ القػ اررات اإلداريػة ،كيرجػع ذلػؾ
إل ػػى األكض ػػاع المعيش ػػية الت ػػي تم ػػر بي ػػا األ ارض ػػي الفمس ػػطينية م ػػف حص ػػار ،كاغ ػػبلؽ لممع ػػابر،
كاالنقساـ الفمسطيني (محمكد.)112 :2004 ،
كمػػا أف المنظمػػات ال تظػػؿ فػػي سػػككف دائػػـ كت ػكازف مسػػتمر ،فيػػي كاف كانػػت نسػػقان مكجي ػان نحػػك
تحقيػؽ أىػداؼ محػددة ،إال إف ىػػذا النسػؽ ال يفمػت مػف التغييػػر ،كال يسػتطيع أف يتجنػب صػراعات
حتمية ال بد أف يشيدىا خبلؿ تحقيػؽ أىدافػو اإلسػتراتيجية ،تمػؾ حقيقػة ال يمكػف تجاىميػا (الػديب،
.)25 :1997
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إف ىن ػػاؾ حقيق ػػة ىام ػػة مؤداى ػػا أف المنظم ػػات س ػػكؼ تع ػػيش خ ػػبلؿ الس ػػنكات القادم ػػة عص ػػر
الصػراع التنظيمػػي كنتيجػػة طبيعيػػة لممتغيػرات المعاصػرة (سياسػػية ،اقتصػػادية ،اجتماعيػػة ،)...ممػػا
يف ػػرض عم ػػى المنظم ػػات التعام ػػؿ م ػػع الصػ ػراع كأح ػػد المتغيػ ػرات الم ػػؤثرة ف ػػي ق ػػدرتيا عم ػػى البق ػػاء
كاالستمرار كتحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية (محمكد.)144 :1999 ،
كمػػف الميػػـ أيض ػان اإلشػػارة إلػػى معرفػػة أسػػباب الص ػراع التنظيمػػي مػػف أجػػؿ العمػػؿ عمػػى اسػػتخداـ
اإلستراتيجية المناسبة لحمو ،كالعمؿ عمى تقميؿ مخاطره ،كتحكيمو مف الجانب السػمبي إلػى الجانػب
اإليجػػابي ،ممػػا يػػؤثر فػػي نجػػاح المنظمػػات كاسػػتمرارىا ،كىػػذا يسػػتدعي ضػػركرة النظػػر إلػػى الكضػػع
التنظيمػػي الص ػػحي لمع ػػامميف ،كالمنظم ػػة معػ ػان كم ػػدل مبلءمتػػو ف ػػي فاعمي ػػة العم ػػؿ داخ ػػؿ المنظم ػػة
(أيكب.)63 :2001،
حي ػػث أني ػػا تم ػػارس نش ػػاطاتيا المختمف ػػة ف ػػي ظ ػػؿ عبلق ػػات متش ػػابكة ب ػػيف األفػ ػراد بعض ػػيـ
ب ػػالبعض اآلخ ػػر ،تجمعي ػػـ مص ػػالح متباين ػػة ،مني ػػا م ػػا يخ ػػص التنظ ػػيـ باإلض ػػافة إل ػػى المص ػػالح
الشخصػػية ،كالخػػتبلؼ طبيعػػة ىػػذه المصػػالح باإلضػػافة إلػػى مػػا يكجػػد مػػف فركقػػات فرديػػة
بيف األفراد ،فإف الديناميكية التي ستعمؿ بيػا المنظمػة قػد تكقعيػا فػي بعػض الصػراعات
التي تنشأ نتيجة لقياـ األفراد بأدكارىـ المختمفة (النمر.)78 :2001 ،
لذلؾ ،فإنو مف الطبيعي أف يكاجو الفرد الكثير مف صكر الصراع المتباينة ،فقد يكاجو صراعان
مع ذاتو ،بيف طمكحاتو كقدراتو كاستعداداتو ،كما قد يعاني مف صراع نتيجة لعبلقاتو مع
اآلخريف أك بسبب األنظمة اإلدارية التي يتعامؿ معيا أك بسبب ندرة المكارد كعدـ كضكح
األدكار ،كما قد يكاجو أيضان صراعات مع البيئة الخارجية نتيجة إلف ارزات األنظمة االجتماعية
البيئية المختمفة ،كلعؿ تعامؿ الفرد مع ىذه المستكيات المختمفة مف الصراعات قد يكلد آثا ار
مختمفة عمى الفرد نفسو (الكشاحي.)66 :2002 ،
لقد أصبحت ظاىرة التعامؿ مع الصراع التنظيمي مف األمكر التي تأخذ كقتان ليس باليسير مف
أكقات المدير ،فيك بجانب الكظائؼ اإلدارية األساسية التي يتكالىا ،فإنو أيضان يخصص جزءان
مف كقتو لمتعامؿ مع الصراع التنظيمي الذم أصبح ظاىرة دائمة تعايش المنظمات ،حيث أف
المدراء في مختمؼ المستكيات التنظيمية يخصصكف حكالي  %24مف أكقاتيـ في إدارة الصراع،
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كأصبح التعامؿ مع الصراع التنظيمي مف الكاجبات األساسية التي يضطمع بيا المدير في عممو
اليكمي (النمر.)75 :2001،
مف خبلؿ دراسة استطبلعية أكلية عمى المستشفيات في قطاع غزة ،أف ىذه المستشفيات تكاجو
الكثير مف التحديات في بيئتيا التنظيمية ،كالتي أدت لكجكد بعض السمبيات التنظيمية كالسمككية
في المستشفيات ،كالتي أصبحت تؤثر عمى أدائيا ،كتمثمت ىذه السمبيات في:
المحسكبية،المركزية ،الركتيف ،ندرة المكارد (كنتيجة طبيعية لمحصار) ،انخفاض مستكل جكدة
الخدمات ،كاستمرار الصراع التنظيمي الذم يؤدم بدكره إلى العدكانية كعدـ التعاكف كاضاعة
الكقت كالجيد كالتفكؾ كانقساـ جماعات العمؿ.
مف ىذا المنطمؽ ،فإف الدراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى أسباب الصراع التنظيمي ببحث
العكامؿ التي تسيـ في نشكئو بيف األفراد ،كذلؾ مف خبلؿ مشكمة الدراسة التي تتمثؿ في
السؤاؿ الرئيس التالي:

ما ىي العالقة بيف بعض المتغيرات التنظيمية والصراع التنظيمي داخؿ
المستشفيات في محافظات قطاع غزة؟
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ثالثاً :متغيرات الدراسة

ندرة الموارد

عدـ تنوع االتصاالت

الصراع التنظيمي

غياب نظاـ المكافآت والحوافز
ضعؼ سياسية المنظمة

عدـ وضوح الدور

جرد بواسطة الباحث

المتغير المستقؿ :الصراع التنظيمي
المتغيػرات التابعػة :عػدـ تنػػكع االتصػاالت ،نػدرة المػكارد ،ضػعؼ سياسػػية المنظمػة ،عػدـ كضػكح الػػدكر،
عجز المكافآت كالحكافز

رابعاً :فروض الدراسة:
تستند ىذه الدراسة عمى مجموعة مف الفرضيات عمى النحو اآلتي:
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 -1تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل معنكي ػػة  ...5ب ػػيف ع ػػدـ تن ػػكع االتص ػػاؿ كالصػ ػراع
التنظيمي.

 -2تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  ...5بيف ندرة المكارد كالصراع التنظيمي.

 -3تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  ...5بيف ضعؼ سياسة المنظمة ،ك الصػراع
التنظيمي.

 -4تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة  ...5بػػيف عػػدـ كضػػكح الػػدكر
التنظيمي.

ك الصػراع

 -5تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة  ...5بػػيف عجػػز نظػػاـ الح ػكافز كالمكافػػآت
كالصراع التنظيمي.

خامساً :أىمية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ:
 -1إف ىػػذه الد ارسػػة تمثػػؿ أىميػػة تطبيقيػػةة حيػػث تعتبػػر أداة تشخيصػػيو ميمػػة ،كتقػػدـ أسػػبابان عمميػػة
لممشػػاكؿ الكاقعيػػة بصػػفة عامػػة فػػي مجػػاالت األعمػػاؿ المختمفػػة ،حيػػث يمكػػف أف يسػػتفيد المػػديركف
منيا في معرفة أسػباب كأسػاليب إدارة الصػراعات التنظيميػة المكجػكدة ،كعمػى ذلػؾ يػتـ التعامػؿ مػع
الصراع داخؿ المنظمات ،حتى يمكف زيادة فعالية المنظمة.
 -2تنبع األىمية العممية لمد ارسة مف ككنيا تمثؿ أىمية خاصة مػف أىميػة قطػاع الصػحة لمشػعكب ىػذا
القطاع الذم ستتـ ىذه الدراسة مف خبللوة فالصحة يعتبر مف أىـ مقكمات الحياة لممجتمع.
 -3تسػػاىـ فػػي إضػػافة د ارسػػة كمرجػػع عممػػي لممكتبػػة العربيػػة حػػكؿ مكضػػكع الص ػراع التنظيمػػي الػػذم
اليزاؿ خاضع البحث العممي.
 -4لمتعرؼ عمى العبلقة بيف بعض المتغيرات التنظيمية ،كالصراع التنظيمي في المنظمات كالمخػاطر
التي تنعكس عمى مستشفيات القطاع الصحي في قطاع غزة.
-5

تعمػػؿ عمػػى اسػػتخبلص النتػػائج التػػي تسػػاىـ فػػي د ارسػػة م ارحػػؿ الصػراع التنظيمػػي ،كالعكامػػؿ التػػي
تؤثر في الصراع  ،كأساليبو كمحاكلة التعرؼ عمى األثر المترتب عميو.

 -6معرفة العكامؿ األكثر تأثي انر في الصراع التنظيمي .

 -7تحدد انعكاس بعض العكامؿ التنظيمية في الصراع التنظيمي عمى المستشفيات في قطاع غزة.
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سادساً :أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى:

 -1إبراز أىـ العكامؿ التنظيمية التي تؤدم إلى الصراع في المستشفيات بقطاع غزة.
 -2إظيار المخاطر الناجمة عف الصراع كالخبلؼ عمى القطاع الصحي  -غزة.

 -3الكصكؿ إلى نتائج كتكصيات ،يمكػف ليػا أف تشػكؿ مػدخبلن لمحػد مػف التػأثيرات السػمبية لمخػبلؼ
كالصراع التنظيمػي ،كتحسػيف الكضػع فػي المستشػفيات بمػا يػنعكس إيجابػان عمػى القطػاع الصػحي

في قطاع غزة.

 -4إظيار مدل كجكد فركؽ بيف مفردات العينة حكؿ أىميػة التعػرؼ عمػى بعػض العكامػؿ التنظيميػة
كالصراع التنظيمػي لمعمػؿ عمػى الحػد منيػا كالعمػؿ عمػى معالجتيػا دكف تػرؾ أثػر عمػى سػمبي فػي

مستشفيات قطاع غزة.

سابعاً :حدود البحث:
تتحدد الدراسة طبقا ً للنقاط التالية
حدود موضوعية :تقتصر الدراسة عمى دراسة بعض المتغيرات التنظيمية التي تؤدم إلى الصراع
التنظيمي ،كىي (عدـ كضكح الدكر ،ضعؼ سياسة المؤسسة ،غياب نظاـ الحكافز كالمكآفات ،ندرة

المكارد ،عدـ تنكع االتصاالت) ،ككف ىذه المتغيرات تعتبر األىـ بالنسبة لمدراسة في المستشفيات

الحككمية في قطاع غزة ،كما قصدت الباحثة بالصراع التنظيمي ،مستكل الصراع.
الحدود البشرية والتطبيقية :الككادر الطبية كاإلدارية كالفنية في مستشفيات قطاع غزة عمى اعتبار أف
الصراع يحدث عند جميع الفئات التي تـ ذكرىا كقد تختمؼ أسبابو مف فئة ألخرل.
حدود المكانية :ستطبؽ الدراسة عمى مستشفيات ك ازرة الصحة الفمسطينية :محافظات قطاع غزة
ثامناً مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف العامميف في مستشفيات محافظات قطاع غزة بك ازرة الصحة ة كالتي يصؿ
عػػددىا إلػػى مػػا يقػػارب  521.مكظػػؼ كمكظفػػة فػػي مستشػػفيات محافظػػات قطػػاع غ ػزة  ،كتػػـ تطبيػػؽ

الد ارس ػػة عم ػػى مستش ػػفيات محافظ ػػات قط ػػاع غػ ػزة بنس ػػبة  %7م ػػف ع ػػدد الع ػػامميف كالت ػػي تبمػ ػ 358
مكظؼ مف جميع مستشفيات قطاع غزة .
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الجدوؿ التالي يوضح القوى العاممة بمستشفيات وزارة الصحة:
المستشفى

النسبة %

عدد العامميف

دار الشفاء

1615

%30.9

ناصر

808

%15.5

االكركبي

693

%13.3

النصر

339

%6.5

األقصى

417

%8

كماؿ عدكاف

303

%5.8

الدرة

178

%3.4

أبك يكسؼ النجار

245

%4.7

تؿ السمطاف

172

%3.3

الرنتيسي

105

%2

بيت حانكف

162

%3.1

العيكف

110

%2.1

الطب النفسي

63

%1.2

المصدر :تقرير القكل العاممة في القطاع الصحي الفمسطيني  ،2010ك ازرة الصحة ،مركز المعمكمات الصحية الفمسطيني،

تاسعاً :منيجية الدراسة:

اعتمػػدت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،الػػذم يقػػكـ عمػػى أسػػاس الجمػػع بػػيف الد ارسػػة النظريػػة
كالعممية الميدانية.

الجانب النظري :كىي الدراسة التي أعتمد عمييا في جمع المادة العممية النظرية ،مف خبلؿ

الكتب كالرسائؿ الجامعية كالدراسات السابقة ،التي تناكلت األسباب كالعكامؿ التنظيمية التي تؤثر

في الصراع التنظيمي.
الدراسات الميدانية  :كىدفت إلى جمع البيانات األكلية البلزمة لتحقيؽ أىداؼ البحث ،مف خبلؿ
الدراسة االستطبلعية كالدراسة األساسية (الميدانية) لمجتمع البحث كعينتو ،كالمتمثؿ في الككادر

الطبية كالفنية كاإلدارية في مستشفيات الصحة الفمسطينية بقطاع غزة.
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عاش ارً :طرؽ جمع البيانات :
البيانػات األوليػة  :تػـ جمعيػا مػف خػبلؿ أداة االسػتبانة نظػ انر ،ألنيػا تعتبػر الكسػيمة األسػرع كاألقػػؿ
تكمفة  ،كما تـ االستعانة بالمقاببلت الشخصية مع أصحاب القرار في المستشفيات في حػاؿ عػدـ

كفاية البيانات .
البيانات الثانوية  :تـ جمعيا مف المراجع كالدراسات السابقة ،كما تـ نشره عمى مكقع االنترنت
بما يتعمؽ بمكضكع الدراسة

عاش ارً :مصطمحات الدراسة
 الصراع التنظيمي:
ىك كفاح حكؿ القيـ مف أجؿ النفكذ كالقكة ،ككذلؾ مف اجؿ المكارد كالسمطة(عبد الػرحيـ:2009 ،
.)209
 الييكؿ التنظيمي:
أداة تصؼ مف خبلليا إطار التنظيـ كدرجة تعقده كرسميتو كمركزيتو.
 القيادة اإلدارية:
دكر اجتمػػاعي رئيسػػي يقػػكـ بػػو الفػػرد القائػػد ،أثنػػاء تفاعمػػو مػػع غيػره مػػف أفػراد الجماعػػة كيتسػػـ ىػػذا
الػدكر بػأف مػف يقػكـ بػو لػػو القػكة كالقػدرة عمػى التػأثير فػي اآلخػريف كتكجيػو سػمككيـ فػي سػبيؿ بمػػكغ
ىدؼ الجماعة.
 االتصاؿ:
االتصاؿ ىك الطريؽ التي تنقؿ المعرفة كاألفكار بكساطتيا مف شخص إلى آخر أك مف جية إلػى
أخرل بقصد التفاعؿ كالتأثير في اآلخريف كتكجيو سمككيـ في سبيؿ بمكغ ىدؼ الجماعة.
 البيئة الداخمية لممنظمة:
ىػي مجمكعػػة المتغيػرات اإلداريػػة كالتنظيميػة فػػي المنظمػة كالتػػي تمكػف إدارة المنظمػػة مػف السػػيطرة
عمييا.
 البيئة الخارجية لممنظمة:
المسارات المحيطة بالمنظمة التي قد تؤثر سمبان أك إيجابان عمى ميامو ك أىدافو المحيطة.
1.

 الموارد المادية:
يقصد بيا كؿ ما ىك متاح لدل اإلدارة مف إمكانيات مادية تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ.
 القيـ:
ىي عبارة عف مجمكعة مف المبادئ كاالعتقادات كاالتجاىات كالفرديػة كالجماعيػة التػي تعػيش فػي
إطارىا المنظمة ،منيا القيـ الدينية كالقيـ األخبلقية كالسياسية كاالجتماعية.
 الصراع داخؿ الفرد:
ى ػػك ال ػػذم يح ػػدث نتيج ػػة لع ػػدـ ق ػػدرة الف ػػرد عم ػػى تحقي ػػؽ أىداف ػػو أك تع ػػدد ى ػػذه األى ػػداؼ ،أك تع ػػدد
األدكار ،كتداخؿ المياـ كالكاجبات كالمسؤكليات الخاصة بكظيفة الفرد.
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
المبحث األوؿ :الصراع التنظيمي
المبحث الثاني :متغيرات الصراع التنظيمي
المبحث الثالث :القطاع الصحي في فمسطيف
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المبحث األوؿ :الصراع التنظيمي في المنظمات المعاصرة
أوالً :مفيوـ الصراع التنظيمي وأىميتو
ثانياً :أىمية الصراع
ثالثاً :مراحؿ تطور الصراع التنظيمي في الفكر االداري
رابعاً :أنواع الصراعات ومستوياتو
خامساً :عوامؿ الصراع
سادساً :مراحؿ الصراع التنظيمي
سابعاً :أسباب نشاة الصراع التنظيمي
ثامناً :نماذج تحميؿ الصراع التنظيـ
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المبحث األوؿ :الصراع التنظيمي في المنظمات المعاصرة
أوالً :مفيوـ الصراع التنظيمي وأىميتو
إف اإلنساف كمنذ خمقو اهلل كىك يعػيش فػي صػراع دائػـ كمتعػدد ،كىػك صػراع إمػا أف يكػكف صػراعان
داخميان عمى مستكاه الشخصي بيف آمالو كطمكحاتو كأىدافو ،كرغباتو ،أك خارجيان ناتجان عف تفاعمو
مػػع مػػا يحػػيط بػػو مػػف أف ػراد كجماعػػات ،حتػػى الص ػراع الطبيعػػي كص ػراع الػػدكر ،فيػػك نػػاجـ عػػف
إمكانيػػة حػػدكث نػػكع مػػف اإلحبػػاط ال ػداخمي نػػابع مػػف شػػعكره بػػأف مػػا يحػػيط بػػو سػػكؼ يحرمػػو مػػف
تحقيػػؽ غاياتػػو كأىدافػػو ،كمػػف الممكػػف أف يكػػكف الشػػخص الكاحػػد لديػػو اىتمامػػات متعػػددة كمتفاكتػػة
كأحيانان متساكية بأىميتيا ،كلكف الظركؼ المحيطة كامكانيتو الداخمية تمنعو مف تحقيقيا مجتمعة،
فػػإذا كانػػت الرغبػػات مكجػػكدة لتحقيػؽ أكثػػر مػػف ىػػدؼ ككميػػا متسػػاكية باألىميػػة ،فػػإف اإلنسػػاف يبػػدأ
بالشعكر بحالة مف الصراع في أم مف ىذه األىداؼ التي يعمؿ مف أجميا كيسعى لتحقيقيا.
إف الصػ ػراع يمك ػػف أف يك ػػكف داخ ػػؿ الف ػػرد مث ػػؿ اإلحب ػػاط كصػ ػراع األى ػػداؼ ،أك ممك ػػف أف يك ػػكف
خارجي ػان داخػػؿ محتػػكل المنظمػػة ،كاإلحبػػاط يحػػدث عنػػدما يحػػاكؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ فيصػػطدـ مػػع
بعػػض الح ػكاجز ،أمػػا ص ػراع األىػػداؼ فينػػتج عػػف الرغبػػة أك عػػدميا فػػي ظ ػؿ أم مػػف االختيػػارات
المتاحة لمفرد في حالة االختيار.
الصػ ػراع ب ػػيف األفػ ػراد كداخ ػػؿ المنظم ػػات أص ػػبح ظ ػػاىرة عالمي ػػة ،كبالت ػػالي إدراؾ أفض ػػؿ الح ػػاالت
كالمكاقع الميمة لمصراع ،سكؼ يساعد المدير فػي اسػتخداـ المػكظفيف بالمنظمػة بفاعميػة مػف أجػؿ
الكصػػكؿ ألىػػداؼ المنظمػػة ،أمػػا عػػدـ االىتمػػاـ بػػو سػػكؼ يكػػكف مكمف ػان جػػدان ،ألف تجاىػػؿ الص ػراع
سػػكؼ يػ ػؤدم إلػػى ت ػػدمير عبلقػػات العم ػػؿ كاألف ػراد ،كاذا م ػػا حػػدث ى ػػذا ،فػػإف الح ػػافز نحػػك العم ػػؿ
الجماعي كفاعمية المنظمة سكؼ يعانياف مف ذلؾ (عبد الرحيـ.)209 :2009 ،
كينشػػأ الص ػراع متػػى مػػا تعارضػػت المصػػالح ،كردة الفعػػؿ الطبيعيػػة لمص ػراع فػػي المنظمػػات فػػي
الغالب كأف ينظػر إليػو كقػكة يمكػف أف تنعػزل لمجمكعػة ظػركؼ أك أسػباب ،كالمتنافسػكف ىػـ الػذيف
يتصادمكف دائمان.
لػػـ يتفػػؽ العممػػاء عمػػى تعريػػؼ محػػدد لمص ػراع كذلػػؾ لتبػػايف مدارسػػيـ ،كلعػػؿ مػػف المشػػكبلت التػػي
تكاجو كضع تعريؼ دقيؽ لمفيكـ الصػراع ،ىػك اسػتخداـ الػبعض لمفيػكـ الصػراع كمػرادؼ لمفيػكـ
المنافسة مع أنيما مفيكماف مختمفاف ،كيعتبر الصػراع نتيجػة جانبيػة لمتغييػر ،كمػا أف مػف الممكػف
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االستفادة منو ككضعو تحت سيطرة المنظمة ،كيمكف أف يككف الصراع ىادفان كفعاالن ،بحيث يؤدم
إلى تغيير الطاقات كالمكاىب كالكفاءات الفردية كالجماعية الكاممة (عبيكم.)102 :2006 ،
الصػراع لغػة :إف المعنػى المغػكم لكممػة الصػراع فػي المغػة العربيػة ،بمعنػى النػزاع ،كالخصػاـ،
ِ
الجػداؿ ،أك الخػبلؼ كالشػقاؽ ،أمػا كممػة الصػراع إصػطالحاً :فيػي مػأخكدة مػف الكممػة البلتينيػة
( ،)conflicyusكالتي تعني اصطداـ النظاميف معان باستخداـ القػكة كىػي تػدؿ عمػى عػدـ االتفػاؽ.
أما المعنى المفظي :فإنو يشير إلى التفاعؿ الذم تتعارض فيو الكممات كالعكاطؼ كالتصرفات مع
بعضيا البعض مما يؤدم إلى آثار تمزيقية (العمياف.)363 :2004 ،
عند دراسة الصراع كظاىرة اجتماعية نجد أف ىناؾ العديد مف المفاىيـ كالتي تركز كؿ منيا عمى
جانب معيف مف جكانب الصراع اآلتية:
 -1الظركؼ المؤدية إلى السمكؾ الصراعي ،مثػؿ نػدرة المػكارد أك تعػارض األىػداؼ أك تبػايف
السياسات.
 -2المشػاعر كالحػػاالت العاطفيػػة التػي تسػػيطر عمػػى أطػراؼ الصػراع ،كالضػػغط أك التػػكتر أك
القمؽ أك العداء.
 -3إدراؾ األفراد أك معرفتيـ بكجكد مكاقؼ صراعية.
 -4السػػمكؾ الص ػراعي كالػػذم يت ػراكح بػػيف المقاكمػػة السػػمبية كبػػيف االعتػػداء الص ػريح (محمػػد،
.)7 :1994
وفي ضوء التبايف الفكري بشأف الصراع فقد تـ تعريفو بأشكاؿ مختمفة ،حيث:
عرفو "سميث" بأنو" :المكقؼ الذم تتعارض فيو بشػكؿ أساسػي ،الظػركؼ كالممارسػات كاألىػداؼ
المختمفة"(الصيرفي ،2008،ص.)8:
كما عرفو بكندم بأنو" :تعطؿ أك انييػار فػي سػبؿ ككسػائؿ صػنع القػرار المعيػارم أك فػي تقنياتيػا،
مما يجعؿ الفرد يعيش صعكبة اختيار بدائؿ الفعؿ أك األداء" (محمد.)7 :1994 ،
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فيمػا عرفػو بكلػدنغر عمػػى أنػو" :مكقػؼ مػف مكاقػػؼ المنافسػة يعػي فيػو األطػراؼ كجػكد تعػارض فػػي
المراكز المحتممة بالمستقبؿ كيرغب كؿ منيـ في شغؿ مركز ال يتفؽ مع رغبات الشخص اآلخػر"
(العمياف.)364 :2002 ،
كتظير الرغبة لدل أطراؼ الصراع في إلحاؽ اليزيمة بالطرؼ اآلخر بغض النظػر عػف الكصػكؿ
لميدؼ ،كىك بيذا يختمؼ عف المنافسة ،حيث أف المنافسة ال تنطكم عمى اتجاه عدائي أك الحػاؽ
الضرر ألحد أطراؼ العبلقػة ،كمػا يختمػؼ الصػراع عػف التنػاقض ،حيػث يعبػر األخيػر عػف صػكر
التعارض المكجو نحك الفرد ،كالتي تنطكم عمى قدر مف العداكة أك أكثر مػف المنافسػة أك الصػراع
كما أف أطراؼ العبلقة قد ال تعترؼ ظاىريان بكجكد أم تناقض بينيـ (الحزب.)47 :2006 ،
يرل مارج كسايمكف الصراع عمى أّنو" :اضطراب أك تعطيؿ في عممية اتخاذ القرار ،بحيث يكاجو
الفرد أك الجماعة صعكبة في اختيار البديؿ".
أما ليفيت فقد عرؼ الصراع عمى أّنو " :نكع مف اإلحبػاط يتميػز بالضػغط فػي اتجػاىيف مختمفػيف
في ذات الكقت ،أك كضع يتطمب اتخاذ قرار بيف حاجتيف متعارضتيف" (محمد.)9 :1994 ،
كيعرؼ الحنيطي ( )1993الصراع ،بأّنو " :عبارة عف تنافر يجرم التعبير عنو بػيف طػرفيف عمػى
األقؿ تقػكـ بينيمػا عبلقػة اعتماديػة ،حػيف يعتقػداف بػأف أىػدافيما متضػاربة ،كمكاردىمػا محػدكدة،
كيتدخؿ كؿ طرؼ في شؤكف اآلخر أثناء قياميما بتحقيؽ أىدافيما".
ك يرل ركبنز ( )1989بأف الصراع ىك" :العممية التي تبدأ حيف يدرؾ أحد األطػراؼ بػأف الطػرؼ
يؤثر عميو سمبيان في شيء ما ييتـ بو الطرؼ اآلخر".
يؤثر عميو سمبيان ،أك يكشؾ أف ّ
اآلخر ّ
أما رحيـ ( )2009فقد قػدـ تعريفػان لمصػراع شػمؿ كػؿ مػا قيػؿ عنػو ،إذ عػده " :عمميػة تفاعميػة عنػد
عدـ االتفاؽ أك االختبلؼ أك التنافر بيف األفراد كالجماعات ،أك داخؿ المنظمات ،أك عند تعرض
أحػد األطػراؼ إلػى أىػداؼ الطػرؼ اآلخػر ،كمنعػو مػف إشػباع حاجاتػو ،كتحقيػؽ أنشػطتو كالتػدخؿ
فييا ،كبخاصة في ظؿ رغبػة األفػراد أك الجماعػات فػي االسػتحكاذ عمػى مػكارد مشػابية لحاجػة كػؿ
منيمػا ،أك عنػد كجػكد حػؽ إدارم ألم منيمػا يتعمػؽ بالتفضػيؿ لسػمكؾ أحػدىما عمػى اآلخػر أثنػاء
مشاركتيـ بنشاط معيف ،أك عندما تككف اتجاىاتيـ كقيميـ كمعتقداتيـ كمياراتيـ متباينة".
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كيعرفػػو الركبمػػي ( )2004بأنػػو" :كفػػاح حػػكؿ القػػيـ مػػف أجػػؿ المكانػػة كالقػػكة كالم ػكارد النػػادرة حيػػث
ييدؼ األضػاد إلػى تحييػد خصػكميـ أك القضػاء عمػييـ" .كلمفػظ الصػراع عػدد مػف المعػاني ،كلكنػو
يعنػػي ف ػػي الس ػػمكؾ التنظيم ػػي" :إربػػاؾ أك تعطي ػػؿ لكس ػػائؿ اتخ ػػاذ الق ػ اررات مم ػػا يص ػػعب المفاض ػػمة
كاالختيار بيف البدائؿ" (القحطاني كشحادة.)161 :2001 ،
أمػػا الحميػػاف ( )2009فتعػػرؼ الص ػراع عمػػى أنػػو" :التغييػػر أك االخػػتبلؿ الػػذم يط ػ أر عمػػى السػػمكؾ
النمطي المعتاد مما يؤدم إلى انييار أك تعطيؿ ديناميات نظاـ اتخاذ الق اررات".
كتػ ػرل الباحثػ ػة أف الصػ ػراع" :إجػ ػراءات يتخ ػػذىا أح ػػد األطػ ػراؼ أك بص ػػدد اتخاذى ػػا ،كينظ ػػر إليي ػػا
الطرؼ اآلخر عمى أنيا تمحؽ ضر انر بمصالحو األساسية" ،كيعتبػر الصػراع التنظيمػي مجػرد كاحػد
مف مجمكعة كبيرة مف الصراعات التي تحدث كال يمكف تجنبيا في الحياة اليكمية العممية.
لػذلؾ فػػإف الصػراع ىػػك بمثابػػة تيديػػد لبلسػػتقرار أك التكامػػؿ الػػذم يأخػػذ أشػػكاالن كصػػك انر متفاكتػػة مػػف
المعارضة ،كذلؾ يمكف القكؿ بأف الصراع ىػك :نػزاع مباشػر كمقصػكد بػيف أفػراد أك جماعػات مػف
أجػػؿ ىػػدؼ كاحػػد ،كأف ىزيمػػة أحػػد األط ػراؼ المتنازعػػة يعتبػػر شػػرطان رئيسػػيان لمتكصػػؿ إلػػى اليػػدؼ
المطمكب.
كفقان لبلتجاىات الحديثة في عمـ اإلدارة ،أصػبح مفيػكـ المنظمػة مغػاي انر لمػا كػاف معركفػان عنيػا فػي
السػابؽ ،حيػث كانػت عبػػارة عػف بنػاء ىيكمػي محكػػـ اإلغػبلؽ ،يتعامػؿ مػع نفسػػو مبتعػدان تمامػان عػػف
المػ ػؤثرات الخارجي ػػة الت ػػي تنبع ػػث م ػػف األفػ ػراد الع ػػامميف فيي ػػا ،أك ال ػػنظـ اإلداري ػػة الت ػػي تعم ػػؿ م ػػف
خبلليا ،بػؿ تحكلػت المنظمػة إلػى منظمػة إنسػانية تػتحكـ فييػا مجمكعػة مػف العبلقػات الناشػئة بػيف
الفرد كاآلخر ،لذا ال تظؿ المنظمة محككمة كمتأثرة بيػذه العبلقػات الداخميػة فقػط (النمػر:1994 ،
.)37
فيناؾ عبلقات خارجية بمنظمات أخرل تمارس نفس النشػاط ،كمػا أف ىنػاؾ المجتمػع الػذم تعمػؿ
فيو ىذه المنظمة كالذم بدكره يفرز تأثيرات مختمفة عمى أداء المنظمة بشكؿ مستمر ،كبدكف أدنى
شػػؾ ،فإنػػو نتيجػػة ليػػذه التػػدخبلت مػػف العبلقػػات الداخميػػة كالخارجيػػة داخػػؿ المنظمػػة ،فقػػد يحػػدث
أحيان ػان أف تقػػع بعػػض الخبلفػػات كالتناقضػػات التػػي تعكػػر صػػفك ىػػذه العبلقػػات ،كىػػذا الكػػدر الػػذم
يحدث يسميو عمماء اإلدارة الصراع ،كيدؿ عمى عدـ االتفاؽ أك االحتكػاؾ بػيف األطػراؼ المعنيػة،
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كبيػػذا المفػػظ يشػػير الصػراع إلػػى التفاعػػؿ الػػذم تتعػػارض فيػػو الكممػػات كالعكاطػػؼ كالتصػرفات ،مػػع
بعضيا مما يؤدم إلػى آثػار سػمبية .كبالتػالي يمكننػا أف نخمػص إلػى أف الصػراع يشػير إلػى تػداخؿ
فيم ػػا ب ػػيف األى ػػداؼ الت ػػي ترتب ػػت عم ػػى تع ػػارض االدكار ،مم ػػا ي ػػؤدم إل ػػى تعطي ػػؿ اتخ ػػاذ القػ ػ اررات
لص ػػعكبة إجػ ػراء عممي ػػة المفاض ػػمة كاالختي ػػار ب ػػيف الب ػػدائؿ ،كينب ػػع ت ػػداخؿ األى ػػداؼ م ػػف :تع ػػارض
المصالح ،تناقض القيـ كالمعتقدات كاآلراء،اختبلؼ المشاعر كاالحاسيس كاالتجاىات.

ثانياً :أىمية الصراع
تظير الحاجة إلثارة الصراع عندما تسكد اكضاع تجعؿ األداء باىتان ،كالسمبية تغمب عمى
اإليجابية بيف العامميف ،كيصبح جؿ ىـ العامميف تعطيؿ أىداؼ اآلخريف ،كتظير أىمية الصراع
مف خبلؿ المزايا التالية:
 -1تحفيز العامميف كالمديريف عمى التنافس اإليجابي المثمر.
 -2إيجاد فرص لمتغيير كالتحسيف.
 -3اكتشاؼ مسببات الصراع بحيث يسيؿ معالجتيا.
 -4إشاعة اإليجابية كالتنافس بيف األفراد كفرص العمؿ.
 -5ظيكر كاكتشاؼ المكاىب كالقدرات اإلبداعية.
 -6زيادة العبلقات األفقية بيف الكحدات اإلدارية ،كخمؽ فرص التنافس.
 -7تعييف مكظفيف جدد ،أصحاب ميارات كخبرات كقيـ تككف مدخبلن لمتنافس
(مصطفى.)446 : 2000،
 -8تمرير بعض اإلشاعات حكؿ إمكانية إلغاء بعض األقساـ كالدكائر ،كبالتالي االستغناء
عف بعض المكظفيف غير األكفاء بيدؼ استثارة المكظفيف لمعمؿ بجدية كالخركج مف
جك الصراعات الجانبية كالشخصية غير الفعالة.
 -9إف المدراء غالبان ما يتـ تقييـ أدائيـ ك مكافأتيـ كفقان لقدرتيـ عمى مكاجية الصراع،
بمعنى أف قيـ الخمك مف الصراع أصبحت جزءان مف الثقافة التنظيمية في العديد مف
المؤسسات ،فالتكافؽ كالرضا مؤشر إيجابي محمكد (القريكطي.)26 :2000 ،
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ثالثاً :مراحؿ تطور الصراع التنظيمي في الفكر االداري
إف اإلنساف يحاكؿ تحقيؽ أىدافو كغاياتو إذا تكافرت الظركؼ المناسبة لو ،كىنا يػرل مػاركس ،إف
كػػؿ مجتمػػع أك نظػػاـ اجتمػػاعي يممػػؾ عناصػػر كعكامػػؿ تراجعػػو كمكتػػو ،حتػػى يظيػػر مكان ػو نظػػاـ
اجتمػػاعي آخػػر ،أمػػا المفكػػر ابػػف خمػػدكف فقػػد كػػاف مػػف أكائػػؿ مػػف حػػاكلكا تقػػديـ محاكلػػة فكريػػة فػػي
تاري البشر بخصكص الصراع ،كتقكـ فمسفتو عمى ثبلث مرتكزات:
 -1صػعكبة اف يعػيش األفػراد منعػزليف ،فبلبػد مػف مػف اجتمػاعيـ ،كىػذا االجتمػاع سػكؼ يترتػػب
عميو صراعات مختمفة نتيجة لتداخؿ المصالح كتشابكيا.
 -2البد مف كجكد العدؿ بيف الناس.
 -3مقاكمة العدكاف كاقامة العدؿ(عبيكم.)69 ،68 :2006 ،
وتطو ارً لمفكر اإلداري تناولت العديد مف النظريات موضػوع الصػراع التنظيمػي ،كػؿ نظريػة تنظػر
إلى الصراع طبقاً لمفيوميا الخاص ،ومف ىذه النظريات ما يمي:
النظرية الكالسيكية لمصراع (تيمور وفايوؿ:)1917 ،
يدعياف أ نو ال كجكد لمصراع ،فالمدير ىك العاقؿ كالناضج كالراشد بينما المكظؼ ينقصو ذلؾ
كعميو تنفيذ األكامر دكف نقاش ،كاذا ظيرت بكادر أم خبلؼ أك عدـ تنفيذ لؤلكامر البد مف
معاقبة المكظؼ أك حتى فصمو ،ألنو ال يكجد اعتراؼ بكجكد صراع.
المدرسة السموكية:
ترل ىذه المدرسة ،أف فكرة الصراع أمر ضركرم كظاىرة طبيعية في التنظيـ ،كال يمكف تجنبو،
كما عمى اإلدارة إال أف تتعرؼ عميو كتحدد المستكل المقبكؿ منو بما يخدـ أىدافيا في ظؿ
ظركفيا القائمة ،كظيرت المدرسة السمككية لتؤكد عمى أىمية العنصر اإلنساني داخؿ المنظمة
الذم يتأثر بمجمكعة مف الحاجات النفسية كاالجتماعية .ككاف مف أبرز المفاىيـ كالنتائج التي
أكدت عمييا المدرسة السمككية ما يمي:
 -1ال تعتبر القدرة الجسمية المحدد الرئيس لئلنتاج بؿ ىناؾ محددات اجتماعية اخرل.
 -2لمقيادة دكر ىاـ في التأثير عمى السمكؾ.
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 -3اعترفت المدرسة السمككية بتأثير التنظيـ غير الرسمي عمى اإلنتاجية.
 -4ربطت بيف الرضا الكظيفي كاإلنتجاية.
 -5دعت إلى اتباع األسمكب الديمقراطي مع المكظفيف.
 النظرية الحديثة (التفاعمية) لمصراع:يرل أنصار ىذه النظرية أف الصراع ظاىرة طبيعية ،كأنو ال يمكف لممنظمة اف تتجاىؿ كجكد
الصراع بشكؿ أك اخر ،كال يمكف جعؿ كؿ فرد في المنظمة راض دائمان كدكف حصكؿ آثار
سمبية.
كتفترض ىذه النظرية حدكث الصراع دائمان لسبب أك آخر ،كقد يككف عدـ االتفاؽ بيف ما يتكقعو
المكظؼ مف المنظمة كما تقدمو المنظمة إليو يؤدم إلى حدكث عدـ تكافؽ كانسجاـ بيف أىداؼ
الفرد كأىداؼ المنظمة ،كترل أف الصراع شيء ضركرم لتحريؾ المنظمة تجاه اإلبداع لدل
أفرادىا ،كيجب تشجيع الصراع كبحث طرؽ االستفادة منو ،كالتعاكف عمى عبلجو كتكجييو إلى
النكاحي التي تحدث تطكي انر في المنظمة ،كاال فإف ذلؾ يعني الثبات كعدـ اإلستجابة لمتغيير في
البيئة المحيطة.
كىناؾ مف يخمط بيف الصراع كالمنافسة :ففي المنافسة كرغـ كجكد أىداؼ متناقضة لؤلفراد أك
الجماعة إال أف ىذه األطراؼ ال تتدخؿ في بعضيا البعض ،كىي تحاكؿ تحقيؽ أىدافيا ،كفي
المقابؿ فإف األفراد أك الجماعات المتصارعة تتدخؿ في بعضيا البعض كىي تحاكؿ تحقيؽ
أىدافيا ،كبكممات أخرل فإف الفارؽ بيف المنافسة كالصراع كالفارؽ بيف السباؽ كالشجار.
 افتراضات المدرسة السمككية حكؿ الطبيعة االنسانية( :نظرة انسانية) -1اإلنساف كائف اجتماعي.
 -2السمكؾ التنظيمي ىك محصمة عكامؿ نفسية كاجتماعية كمادية معقدة.
 -3اإلدارة ىي نمط السمكؾ المتبع مف قبؿ المكظفيف كليس المبادئ التنظيمية المجردة.
عمى اإلدارة التدخؿ في حؿ الصراع في حالتيف:
األكلى :إذا زاد متسكل الصراع عف المستكل المحدد أك المرغكب فيو ،فإف مف كاجب اإلدارة
التدخؿ لتخفيضو لممستكل المرغكب فيو.
2.

الثانية :إذا انخفض مستكل الصراع عما ىك مرغكب فيو ،فإف مف كاجب اإلدارة التدخؿ لتنشيط
الصراع كاالرتقاء بو لممستكل المرغكب (العتيبي.)13 :2007،
كلعؿ أىمية كخطكرة ظاىرة الصراع التنظيمي ىي التي دفعت (:Lesly )1991
إلى القكؿ بأف المنظمات خبلؿ الفترات القادمة سكؼ تعيش عصر الصراع التنظيمي ،كمع بداية
االىتماـ بدراسة كتحميؿ ظاىرة الصراع ،انصب اىتماـ الباحثيف في مجاؿ اإلدارة عمى التكصؿ
إلى األساليب اإلدارية التي يمكف استخداميا في حؿ الصراع ،كقد دفع اإلحساس بأىمية كخطكرة
ظاىرة الصراع العديد مف المنظمات الكبرل إلى إعداد برامج إدارية بغرض المساىمة في حؿ
الصراع أك القضاء عميو إف أمكف (.)&،Lesly 1991: 1-8،Philip
كتشير الدراسة التي أجراىا كؿ مف (:Anderson & King )1991
إلى حقيقة أف المنظمة التي تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ التجديد كاالبتكار ،البد مف أف تأخذ في
حسبانيا أثر الصراع باعتباره أحد المتغيرات األساسية في التأثير عمى قدرة المنظمة عمى النمك
كاالستمرار.
كمف األمثمة الناجحة في ىذا المجاؿ تمؾ التجربة التي قامت بيا شركة جنراؿ مكتكرز االمريكية
لمناقشة كحؿ الصراعات التنظيمية داخؿ الشركة.
كقد تمثمت أىـ نتائج ىذه التجربة في تخفيض درجة المركزية كابتكار بعض االساليب اإلدارية
التي ساعدت المكظفيف عمى زيادة اإلحساس باالستقبللية كاالنتماء ،كلعؿ مف أىـ العكامؿ التي
أدت إلى نجاح ىذه التجربة ىك قدرة الشركة عمى طرح مكضكعات الصراع لمنقاش بكضكح
كصراحة.
كمف خبلؿ التطرؽ لدراسة تطكر الفكر اإلدارم كالنظريات التي تناكلت مكضكع الصراع
التنظيمي نجد أف بعضيا يرل أف الصراع ال كجكد لو كأف المدير صاحب قرار رشيد ،كعمى
المكظؼ طاعة المدير دكف نقاش كاال تعرض لمعقاب أك الفصؿ ،كبعض النظريات ترل أف
الصراع أمر ضركرم كحتمي في التنظيـ كال يمكف تجنبو كأف العنصر البشرم ذك أىمية كبيرة
في المنظمة.
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كترل تمؾ النظريات أف القيادة ليا دكر ىاـ في التأثير عمى السمكؾ كعمى الرضا الكظيفي،
كدعت إلى ضركرة اتباع األسمكب الديمقراطي كأف اإلنساف لو حاجات يسعى لتحقيقيا كىذا ما
ترتكز عميو الدراسة المقدمة ،حيث تركز عمى حاجات تنظيمية أك اقتصادية أك فسيكلكجية ألف
عدـ االىتماـ بيا قد ينجـ عنو آثار سمبية ،قد تتمثؿ في الصراع التنظيمي الذم يؤثر بدكره عمى
صنع الق اررات االستراتيجية (.) 1991:16،Ron

رابعاً :أنواع الصراعات ومستوياتو
 .1الصراع كفقان لمستكاه :صراع داخؿ الفرد ،بيف فرديف ،داخؿ المجمكعة ،بيف المجمكعات،
عمى مستكل المنظمة ،بيف المنظمات.
 .2الصراع كفقان التجاىاتو :الصراع الرأسي ،كالصراع األفقي.
 .3الصراع كفقان لنتائجو :الصراع اإليجابي  ،كالصراع السمبي.
 .4الصراع مف حيث التنظيـ:


الصػ ػراع الم ػػنظـ :كىػ ػك يظي ػػر التعبي ػػر ع ػػف األفع ػػاؿ الت ػػي تتطم ػػب العم ػػؿ كالتض ػػامف
االجتماعي.

 الصػراع غيػر المػنظـ :كىػك مػا يػتـ بػو اسػتخداـ أشػكاؿ سػمككية مثػؿ الشػكاكم كالتػذمر
كترؾ العمؿ.
 .5الص ػراع مػػف حيػػث التخطػػيط :الص ػراع االسػػتراتيجي ،كالص ػراع غيػػر المخطػػط (بػػدكم،
.)55 :1997
انتياء بالمستكل التنظيمي:
يمكف تصنيؼ أنكاع الصراع إلى عدة أنكاع
ابتداء بالمستكل الفردم ك ن
ن

 -1الصراع داخؿ الفرد:
كسبب ىذا الصراع ىك في أم األنشطة التي يجب اختيارىا مف قبؿ الفرد إلنجاز عمؿ معيف،
حيث مف الممكف أف يككف الصراع داخؿ الفرد بسبب شعكره أف قيامو بعمؿ معيف ال يعد
أخبلقيان ،كأيضان إذا قاـ بيذا العمؿ فإنو سيككف عمى حساب زمبلئو في العمؿ.
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كقد اعتبر شيرمرىكرف كزمبلؤه ( ) 1985، et Al،sehermerhornأف تحمؿ الفرد لمسؤكليات
العمؿ ،باإلضافة لمسؤكليات أخرل مثؿ مسؤكليات العائمة كمطالبيا ،يؤدم إلى الصراع داخؿ
الفرد ،فالفرد يمكف أف يشعر بصراع داخمي في االختيار بيف أىداؼ متعارضة ،مثؿ تحديد القرار
في قيامو بالعمؿ داخؿ المنظمة بطريقتو ىك أك كما تريد المنظمة.
كقد حدد مانجاؿ ( ،mangle )1984الصراعات داخؿ الفرد بثبلثة أنكاع مثؿ صراع التكجو
الثنائي اإليجابي ،حيث يكضح ذلؾ بقكلو أف الفرد في ىذه الحالة يكاجو بمشكمة االختيار بيف
ىدفيف إيجابييف ككبلىما لو نفس األىمية أما النكع اآلخر فيك صراع التجنب السمبي ،كىنا الفرد
يككف مجب انر في االختيار بيف ىدفيف كبلىما سمبي كغير محبب بالنسبة لو ،ألنو ليس لديو
اختيار آخر.
أما النكع الثالث فيك صراع التكجو كالتجنب ،كفي ىذه الحالة يككف الفرد مجب انر عمى االختيار
بيف التجنب أك التكجو في نفس الكقت ،كفي ىذه الحالة يككف الفرد مجذكبان نحك اليدؼ كأيضان
مرفكضان كمصدكدان عنو بنفس الكقت ،كيحدث ىذا النكع مف الصراع عند كجكد ىدؼ إيجابي
كىدؼ سمبي ،أم كجكد عناصر إيجابية كأخرل سمبية في نفس الكقت.
 -2الصراع بيف االفراد:
يحدث ىذا النكع مف الصراع عندما ال يتفؽ الطرفاف عمى اتخاذ الق اررات كالقياـ باألفعاؿ البلزمة
لتحقيقيا كتحديد األىداؼ المشتركة ،كىناؾ أمكر أخرل تدفع بالصراع بيف الفرد لمظيكر مثؿ
صراع مديريف عمى الترقية ،كلكف في كؿ الحاالت يكافح األفراد مف أجؿ امتبلؾ المصادر
المحدكدة كالتي ربما تككف معنكية أك مادية (حريـ.)26 :2004 ،
 -3الصراع بيف األفراد والمجموعات:
يظير الصراع بيف االفراد كالمجمكعات عندما يقاكـ الفرد عادات الجماعة التي يككف لدييا تأثير
قكم عمى األفراد ،كالسبب في ىذا الصراع أف الجماعة لدييا المقدرة الكبيرة العتراض قياـ فرد
معيف بتحقيؽ ىدفو ،بعكس الفرد الذم يككف لديو مقدرة محدكدة عمى اعتراض تحقيؽ أىداؼ
الجماعة ،كيظير ىذا بكضكح عندما يقاكـ المرؤكسيف كبشكؿ جماعي أمر الرئيس في القياـ
بمجمكعة مف األنشطة مف أجؿ الحصكؿ عمى أىدافو ،كمع أف الرئيس يستطيع ممارسة سمطتو
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الرسمية ،لكبح مثؿ ىذا الصراع إال أنو ال يعتبر بشكؿ عاـ أسمكبان مرغكبان ،ألف المرؤكسيف
يعممكف دائمان إليجاد كسيمة معينة لمكاجيتو.
 -4الصراع داخؿ المجموعات:
حيث يمكف أف تحدث صراعات مختمفة داخؿ المجمكعات ،بسبب التداخؿ في العمؿ بيف أفراد
المجمكعة ،كالصراع ىنا يككف كاقعيان أك عاطفيان أك كبلىما معان ،فالصراع الكاقعي يككف بسبب
عدـ االتفاؽ الفعمي عمى محتكل مياـ المجمكعة ،أما العاطفي فيك صراع مبني عمى االستجابة
لحالو معينة ككذلؾ عمى العبلقات بيف األفراد.
 -5الصراع بيف المجموعات:
الصراع بيف المجمكعات داخؿ المنظمة يعتبر شيئان عامان ،حيث يجعؿ ىذا النكع مف الصراع
عممية التناسؽ كالتعاكف في أداء مياـ العمؿ داخؿ المنظمة صعبان جدان.
كىنا يككف مكقع المدراء حمقة كصؿ بيف المجمكعات ،كأم صراع ينشأ بيف المجمكعات يجب أف
يدفع المدير لتعزيز التعاكف كتجنب اإلرباؾ الكظيفي الناجـ عف حدكث الصراع.
 -6الصراع بيف المنظمات:
كيحدث ىذا الصراع بيف المنظمات اعتمادان عمى المدل الذم تخمؽ فيو منظمة ما ظركؼ غير
حقيقية لمنظمة أخرل ،محاكلة السيطرة عمى نفس المصادر التي تريدىا المنظمة األخرل ،كيمكف
أف يككف الصراع بيف أرباب العمؿ كاتحادات العماؿ بسبب تدني األجكر ،أك الظركؼ الصحية
لمعامميف ،كفي كؿ الحاالت إمكانية حدكث الصراع تتضمف األفراد الذم يمثمكف كؿ المنظمات،
كليس كحدات جزئية فقط ،بؿ أيضا اإلدرات بجميع مستكياتيا كىنا يجب أف تدار كؿ الصراعات
لمصالح العاـ لممنظمة كلؤلفراد المشاركيف.
كحاكلت الباحثة مف خبلؿ النمكذج المقترح في الشكؿ( )2تكضيح العبلقة بيف الصراع التنظيمي
كصنع الق اررات االستراتيجية كذلؾ مف خبلؿ تكضيح عكامؿ الصراع التنظيمي كأثرىا في صنع
الق اررات االستراتيجية.
شكؿ (:)2
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نموذج مقترح يوضح عوامؿ الصراع التنظيمي وأثرىا في صنع الق اررات االستراتيجية
ػواملًالصزاعًالتىظيمي

ػواملًالبيئتًالخبرجيت ً

الؼواملًالسلوكيت

الؼواملًالديمغزافيت

صزاعًإيجببي

ػواملًالبيئتًالداخليت

صزاعًسلبي

ً
صىغًالقزاراثًالستزاتيجيت

قزاراثًغيزًرشيدة

قزاراثًرشيدة
ً
حرر بكاسطة الباحثة ()2012

تحاكؿ الباحثة مف خبلؿ النمكذج السابؽ تكضيح أثر عكامؿ الصراع التنظيمي عمى صنع كاتخاذ
الق اررات االستراتيجية ،فمف المبلحظ أنو عمى الرغـ مف الدراسات العديدة التي أجريت في مجاؿ
الصراع التنظيمي كمجاؿ صنع كاتخاذ الق اررات ،إال أف العبلقة بيف ىذيف المتغيريف لـ تتـ
دراستيا بشكؿ كاؼ ،فيناؾ العديد مف األبحاث التي تناكلت الصراع كأخرل تناكلت صنع
الق اررات ،كلـ يتكفر لدل الباحثة أية دراسات سابقة اىتمت بالربط بيف ىذيف المتغيريف ،كمف ىذا
المنطمؽ فإف الباحثة تحاكؿ مف خبلؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى أثر عكامؿ الصراع عمى صنع
الق اررات االستراتيجية كالتعرؼ عمى العبلقة بيف ىذه المتغيريف.
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خامساً :عوامؿ الصراع
فالصراع جزء طبيعي مف الحياة اليكمية في المنظمة ،كلقد أجريت العديد مف الدراسات عمى
عكامؿ الصراع كالتي نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ :عممية االتصاؿ غير الفعاؿ التي مف شأنيا
أف تساىـ في ق اررات غير رشيدة ،فعممية صنع القرار تتأثر باالتصاؿ كبمدل فيـ كادراؾ المرسؿ
لممكضكع أك المكقؼ أك الحالة التي تدكر حكليا الفكرة ،كتتأثر كذلؾ بشخصية المرسؿ كاتجياتو،
كما أف إدراؾ المرسؿ لممستقبؿ كشخصيتو كقيمو كاتجاىاتو ككذلؾ قدرات المرسؿ كمياراتو تؤثر
في تكضيح الفكرة (المقتي.)92 :2006 ،
كما أف كسيمة االتصاؿ المستخدمة تؤثر في عممية صنع القرار ،كتتأثر بقيـ كاتجاىات كميارات
القائد كمياراتو في االتصاؿ ،كادراكو لممكقؼ كما أف فيـ الرسالة يمكف أف يختمؼ عما قصده
المرسؿ ،فمف أسباب حدكث الصراع في المنظمة إصدار أكامر لممرؤكسيف ،كيعتقد الرؤساء أف
مجرد إخبار المرؤكس يعد كافيان لفيـ الرسالة ،كلكف أحيانان يتـ االتصاؿ بنجاح ،كبالرغـ مف ذلؾ
يؤدم ذلؾ إلى حدكث سكء فيـ كينتج عف ذلؾ خمؿ في اتخاذ الق اررات يؤدم إلى نتائج سمبية.
كما أف االتصاؿ قد يؤدم إلى زيادة الصراع ،خاصة عند عدـ اإلصغاء لممرؤكسيف ،كعدـ
امتبلؾ المرؤكسيف السمطة كالحرية لمتحدث مع الرؤساء ،كعدـ االىتماـ باالتصاالت الصادرة عف
المرؤكسيف إلى األعمى.
كما أف سكء االتصاؿ يؤدم إلى إعاقة صنع القرار نتيجة بطء انسياب المعمكمات مف المستكل
األعمى ،كتؤدم طريقة االتصاؿ المختصر بالرؤساء (كتجاكز مستكل إدارم أك أكثر مف
المستكيات اإلدارية) إلى تزايد الصراع بيف المستكيات اإلدارية التي تـ تجاكزىا.
كاذا ما تناكلنا المركزية كعامؿ مف عكامؿ الصراع ،نجد أف المركزية تعتبر مف العكامؿ التي
تشير إلى مكقع اتخاذ القرار في المنظمة كتكزيع السمطات ،كمف خبلؿ المركزية الشديدة يتضح
إحباط االفراد كعدـ الرضا كعدـ التطكر كالنمك كاإلبداع ككميا تؤدم إلى الصراع الذم يؤثر في
صنع القرار.
كيتضح تأثير اليياكؿ التنظيمية عمى صنع الق اررات عندما ال يسمح الييكؿ لؤلفراد بتطكير
شخصياتيـ ،كتتركز سمطة كقكة اتخاذ القرار في قمة السمـ اليرمي في المنظمة ،كالتعامؿ بيف
المكظفيف يككف دائمان بشكؿ رسمي ،كنطاؽ اإلشراؼ يككف ضيقان ،ككجكد الييكؿ الطكيؿ الذم
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تصبح االتصاالت فيو مقيدة كمشكىة نتيجة كجكد المستكيات االدارية العديدة كتصبح األنظمة
كالقكاعد غاية في حد ذاتيا(الحمكد.)143 :2002 ،
كتعتبر القيادة مف مصادر الصراع في المنظمة ،فالقائد يؤثر بدكره في صنع الق اررات ككمما كاف
سمكؾ القائد داعمان لممكظفيف كمما كاف أكثر انفتاحان كصبلحيةن كقدرةن عمى صنع الق اررات كحؿ
المشكبلت ،كما أف السمكؾ القيادم لو تأثير بشكؿ كبير عمى بيئة العمؿ ،كعمى خمؽ الصراع

في المنظمة فكمما كاف القائد تكجيييان بدرجة قميمة كداعمان بدرجة كبيرة كانت المنظمة أكثر انفتاحان
كأقؿ صراعان بيف األفراد كالقيادات.
كما أف التفاكت في القدرات العممية كالخبرة كاختبلؼ القيـ كاألعراؼ ،مف شأنيا أف تؤدم إلى
كجكد الصراع الذم يؤثر في الق اررات ،كيتضح تأثير المؤىؿ في أسمكب اتخاذ القرار ،فيناؾ
تفاكت بيف حممة درجة الدكتكراه كالماجستير ككذلؾ بيف حممة درجة البكالكريكس كالدبمكـ كبيف
حممة درجات عممية أقؿ ،كمف المبلحظ أنو كمما زاد المؤىؿ العممي كاف التقييـ أكثر إيجابية،
بسبب حممنة الدرجات العممية المتقدمة ،الذيف يككنكف أكثر قربان مف صناع القرار في المنظمة.
كما أف الخبرة التي يتمتع بيا القادة ليا دكر في التأثير عمى صنع الق اررات ،فنجد أف أصحاب
الخبرة الطكيمة نسبيان يككنكف متأقمميف مع منظماتيـ ،كمتأقمميف مع األنظمة كاإلجراءات
كالسياسات كالتعميمات اإلدارية ،بحيث يشعركف باالرتياح كالسيكلة في التعامؿ أكثر مف
المكظفيف الجدد.
كتتأثر عممية صنع القرار بقيـ كاتجاىات كادراؾ كشخصية القائد ،التي تؤثر في مراحؿ معينة في
عممية صنع القرار كىي تمثؿ عنص انر ىامان في القرار ،كتشكؿ اطا انر مرجعيان كمرشدان لمقادة عند
مكاجية مشكمة معينة تتطمب إيجاد حؿ ليا.

كما تؤثر القيـ في صنع القرار ،كينعكس تأثير القيـ عمى سمكؾ القادة في جميع مراحؿ صنع
القرار ،كمف شأف القيـ كاالتجاىات أف تخمؽ صراعان بيف القادة خاصة إذا لـ يكف ىناؾ اتفاؽ
بيف القادة أك المكظفيف ،فكؿ منيـ يسعى لتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما لديو مف قيـ كتكقعات
تتعارض مع األطراؼ األخرل ،كتؤدم إلى التصادـ كالصراع كالتأثير عمى الق اررات ،كتزداد حالة
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الصراع عند إصرار أحد المكظفيف عمى اتخاذ قرار نابع مف شخصيتو مثؿ التمسؾ بإجراء عمؿ
غير فعاؿ حينما ال يككف محتمبلن تحكيؿ المكقؼ السيء إلى العكس.
))www. Pathways.cu.edu.eg

كترل الباحثة :أف صنع الق اررات االستراتيجية يتأثر بعكامؿ الصراع التنظيمي التي تـ التطرؽ
إلييا سابقان ،كينتج عف ذلؾ التأثر صراع إيجابي كصراع سمبي ،الصراع اإليجابي يؤدم لصنع
ق اررات رشيدة ،بينما الصراع السمبي يؤدم لكجكد ق اررات غير رشيدة ،كالق اررات الرشيدة تتميز
بمراعتيا لعكامؿ البيئة لممنظمة داخميان كخارجيان كلدييا القدرة عمى التنبؤ بتأثير القرار عمى
المنظمة كمعرفة النتائج المترتبة عمى الق اررات ،كيتطمب القرار الرشيد كجكد المعرفة الكاممة
بالبدائؿ المتكافرة لحؿ المشكمة ،كأف يككف لدل متخذ القرار معرفة كاممة بنتائج كؿ بديؿ ،كلديو
المقدرة البلزمة لتقييـ نتائج كؿ بديؿ بمكضكعية ،كلديو نسؽ أك منظكمة مرتبة كثابتة مف القيـ
كالمعايير ،كىذا التسمسؿ يفترض فيو تكفر عنصرم الرد كحسف التقدير كالتمييز ،كما يتفرض فيو
الفرصة لمتأمؿ ك التفكير كامكاف االختيار بيف البدائؿ ،عممان بأف العكامؿ التي تحد مف الرد في
مجاؿ صنع الق اررات تشتمؿ عمى القيـ المتعمقة بالعكاطؼ كاإلحساسات كميزاف القكل كديناميكية
الجماعة عبلكة عمى عكامؿ الشخصية.

سادساً :مراحؿ الصراع التنظيمي
مرحمة الصراع تعتبر مف أصعب مراحؿ المنظمة ،حيث يبحث فييا كؿ عضك عف مكانو ك
مكانتو كتبدك فييا األىداؼ صعبة أك غير قابمة لئلنجاز ،كقد ينفذ صبر المكظفيف فيجادلكف
كيؤثركف كيعترضكف كيقاكمكف كينشأ الصراع بينيـ ،كقد يترؾ بعضيـ العمؿ كقد ال تحقؽ ىذه
المرحمة أم إنجاز لممنظمة .كيسكد في ىذه المرحمة شعكر بتضارب كجيات النظر كالمقاكمة
كالرفض كالحيرة كعدـ القدرة عمى التفكير السميـ ،كقد يشعر المكظفكف باالرتياح عند كجد طاقة
أمؿ في النجاح .كيبدم المكظفكف في ىذه المرحمة سمككان يتسـ بالجدؿ كالمناقشة كالتحدم
كالتنافس كالصراع كاستخداـ كسائؿ الدفاع السيكيكلكجية مف إسقاط كتبرير كانسحاب كىجكـ ،كما
يبدؤكف التشكيؾ في األىداؼ كالمياـ ،كيميؿ بعضيـ النعداـ القدرة عمى الفعؿ اإليجابي ،كفقداف
السيطرة عمى األعصاب كالدفاع الشديد عف كجية النظر الشخصية (العتيبي.)35 :2007،
ك مراحؿ الصراع التنظيمي ىي كالتالي :
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-1

مرحمة ما قبؿ الصراع:

أ -الصراع الكامف:
ىي المرحمة التي تتكفر فييا مسببات الصراع دكف حدكثو ،كمف أمثمة ىذه المرحمة:
المكاقؼ التي يتنافس فييا أعضاء المنظمة عمى بعض المكارد المحدكدة ،أك في حاالت
الرغبة في تحقيؽ أىداؼ متعارضة ،أك في حالة كجكد تعارض أك تناقض كظيفي ،كفي
كؿ الحاالت ال يطفك الصراع إلى السطح نظ انر النخفاض حدة الصراع أك لعدـ استعداد
الطرفيف لخكض عممية الصراع.
ب-

الصراع الواقعي:
ىي مرحمة استخداـ السمكؾ إلظيار األفعاؿ ك ردكد األفعاؿ ،كمف أمثمة تمؾ الحاالت:
المكاقؼ التي يتنافس فييا أعضاء المنظمة عمى بعض المكارد المحدكدة ،أك في حاالت
الرغبة في تحقيؽ أىداؼ متعارضة ،أك في حالة كجكد تعارض أك تناقض كظيفي ،كفي
كؿ الحاالت ال يطفك الصراع إلى السطح نظ انر النخفاض حدة الصراع أك لعدـ استعداد
الطرفيف لخكض عممية الصراع.

 -2مرحمة عممية الصراع:
تبدأ باتخاذ قرار فعمي لمدخكؿ في عممية الصراع ،كيتـ التعبير عنو في ىذه المرحمة بالسمكؾ
الفعمي .ك تتألؼ عممية الصراع مف أربع مككنات ك ىي:
أ-

ب-

أطراؼ الصراع ك يتضمف طرفيف متصارعيف.
ديناميكية حالة الصراع :أف كؿ طرؼ يسعى لتعديؿ كضعو لينسجـ مع الطرؼ
المتصارع معو ،فإف كاف الطرؼ اآلخر مناضبلن فإف ىذا الطرؼ سيحاكؿ أف يككف أكثر
نضاالن طبعان بافتراض أف القكة متشابو.
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ت -مجاؿ الصراع :كيتسع مجاؿ الصراع أك يتقمص حسب ديناميكية الصراع ،كمف النادر
أف يقتصر عمى األطراؼ األساسية في الصراع ،بؿ تنشأ تحالفات كتتشكؿ ائتبلفات
داخؿ المنظمة في محاكلة لكسب الصراع.
ث -تدخؿ اإلدارة لمتعامؿ مع الصراع عف طريؽ استخداـ أساليب التعامؿ مع الصراع.
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 -3مرحمة ما بعد عممية الصراع:
كىي المرحمة التي ينتيي فييا الصراع إما بطريقة تككف مرضية ألطراؼ الصراع أك غير مرضية
ليـ ،كفي الحالة الثانية يحدث كبت مف أطراؼ الصراع كربما يثكر ىذا الصراع مرة اخرل ،أك
يككف سببان لصراعات أخرل كىذا ما يؤكده (كارمينائي) إذ يذكر أف مرحمة ما بعد الصراع تنتج
ما يسمى (بدائرة الصراع) ،فالصراعات تخمؽ عددان مف المشاكؿ كالتحديات ،لذا فالجيد األكبر
يجب أف ينصرؼ إلى التعامؿ مع الصراع باألسمكب المناسب ،الذم يقمؿ مف نتائجو السمبية
كيزيد مف نتائجو االيجابية ،كحتى ال تككف نياية الصراع بداية لصراعات أخرل تككف أقسى
كأقكل.
كيرل بعض الباحثيف أف مرحمة ما بعد الصراع تعكس طبيعة العبلقة بيف األطراؼ المتصارعة
في مرحمة ما بعد انتياء الصراع ،كفي كثير مف األحياف يمكف أف تتكصؿ أطراؼ الصراع عمى
حؿ دائـ لمصراع خاصة في الحاالت التي تتساكل فييا مصادر قكة األطراؼ المتصارعة ،كفي
أحياف أخرل يصعب التكصؿ إلى مثؿ ىذا الحؿ الدائـ العادؿ ،،كيتـ بدالن منو التكصؿ إلى حمكؿ
مؤقتة لحيف استجماع القكة الستكماؿ الصراع (القحطاني كشحادة.)163 :2001 ،

سابعاً :أسباب نشاة الصراع التنظيمي
عند البحث في أسباب الصراع نبلحظ أف تعريفات الصراع السابقة الذكر تضـ في طياتيا شرحان
ألسباب الصراع ،فنبلحظ أف الصراع يحدث نتيجة لكقكع خمؿ كارباؾ كعدـ انسجاـ في طبيعة
النشاطات التي يقكـ بيا األفراد ،حيث أف قياـ أحدىـ بنشاط ال ينسجـ مع عمؿ آخر يككف سببان
في منعو ،كىدمو ،كتداخمو ،كايذائو ،كاضعاؼ مستكل أدائو ،كمف الضركرم تكافر اثنيف أك أكثر
لحدكث الصراع ،كأف التنافش عمى منصب محدكد أك مكراد محدكدة كقميمة يككف سببان في كقكع
الخبلؼ ،كمف خبلؿ الصراع يستطيع أحد األطراؼ المتصارعة إحراز النصر نسبيان عمى حساب
الطرؼ اآلخر ،كيحدث الصراع أيضان عندما تعجز األطراؼ المتصارعة مف إيجاد حؿ لممشاكؿ
القائمة فيما بينيا ،كمف ثـ يتحكؿ الص ارع مف إطاره التنظيمي لكي يصبح صراعان شخصيان يؤثر
بشكؿ سمبي عمى طبيعة التعامؿ في المستقبؿ (القحطاني كشحادة.)163 :2001 ،
كمف األسباب األخرل التي تؤدم لحدكث الصراع في التنظيـ :تنكع القكل العاممة الذم أصبح
يشمؿ معظـ دكؿ العالـ ،كتحمؿ كممة تنكع أكثر مف معنى ألكثر مف مجمكعة مف البشر
3.

فالبعض يقتصر عمى المعنى الضيؽ الذم يركز مدلكلو عمى االختبلفات بالشكؿ اإلحصائي
البشرم ،كالبعض االخر يختار تعريفان يتضمف األبعاد الشخصية (أم االختبلفات بيف االشخاص)
(القحطاني.)58 :2009 ،
كالمستكل السطحي مف ىذا التنكع يعكس االختبلفات الممحكظة (المرئية) ،المكجكدة بالقكل
العاممة ،كىذا يشمؿ النكع كالجنس كالعرؽ كالسف كالتنكع الثقافي ،كتمؾ السمات ىي نفسيا التي
تؤدم إلى كجكد الصراع نتيجة كجكد نكع مف التفرقة كالتمييز في أماكف العمؿ.
كيعد التنكع أم انر كبير األىمية حيث يساىـ في الكضع التنفاسي ألم منظمة ،كيزكدىا بفرصة
الحصكؿ عمى فكائد متعددة ،كالتنكع يجعؿ كؿ فرد ينظر مف منظكر مختمؼ في عممية صنع
كاتخاذ القرار ،فالكؿ يرل المشكمة مف زاكيتو كطبقان لشخصيتو كتجاربو كخمفيتو الثقافية.
كلكف إذا ما فشؿ صناع القرار في المنظمة في إدارة ىذا التنكع بنجاح ،تكبدت المنظمة الكثير
مف التكاليؼ ،فيذا الفشؿ يؤدم لترؾ المكظفيف الماىريف ألعماليـ ،كتتكمؼ المنظمة تعييف
مكظفيف جدد ،كاذا ماحدث أم تمييز أك تفرقة لممكظفيف الجدد ،أدل ذلؾ لتزايد الصراع في
المنظمة ،كالذم ينتج عنو نقص في اإلنتاجية كىدر لمفرص المتاحة لممنظمة ،ككبلىما ذك تأثير
سمبي عمى سير العمؿ كعمى صنع الق اررات (رفاعي كبسيكني.)201 :2004 ،
كيدخؿ في مفيكـ تنكع العمالة كجكد أشخاص مف ذكم االحتياجات الخاصة في العمؿ ،حيث
بدأت الدكؿ طرؽ ىذا الباب الذم يخفي خمفو عمالة شديدة المكىبة ،كذلؾ مف خبلؿ التشريعات
الجديدة التي كضعت لتناسب ظركفيـ ،كبالتالي أصبح مطمكبان مف اإلدراة في المنظمة تييئة جك
العمؿ بالطريقة التي تناسب ىذه الفئة ،كتعديؿ ساعات العمؿ بحيث يستطيع المكظؼ المحاؽ
بالمكاصبلت أك تعديؿ االداة أك المعدات المستعاف بيا في العمؿ لمتكافؽ كاعاقتو ،كبذلؾ يمكف
لممنظمة استغبلؿ طاقاتيـ الكبيرة الكامنة بداخميـ (يكرؾ برس.)158 :2003،
ويوضح الشكؿ التالي نشأة الصراع التنظيمي:
شكؿ ( :)3نشأة الصراع التنظيمي

اهتمبمبثًورغببثًمغً
قوىًاخزى

الحسبسًبحبلت ً
التؼبرض

الحسبسًببنًالخزيهً
يؼوقونًهذيًالهتمبمبثً
والزغببث
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وشبةًالصزاع

قيبمًالخزيهًبتصزفبثً
فؼليتًتؼوقًتىفيذً

المصدر( :القحطاني كشحادة)162 :2001 ،

ثامناً :نماذج تحميؿ الصراع التنظيمي
مفيوـ جوىاري لتحميؿ الصراع:
مف النماذج الشائعة لتحميؿ ديناميكية الصراع بيف األفراد نافذة جكىارم ( The Johari
 ،)Windowكىذا النمكذج مف الطرؽ البسيطة التي تكضح أسباب الصراع بيف األفراد داخؿ
نفس الجماعة كتسمى ىذه الطريقة بشباؾ جكىارم ،نسبة إلى جكزيؼ لكفت كىارم انجاـ،
كيكضح نمكذج جكىارم ذك النافذة الرباعية الشكؿ التالي:
شكؿ رقـ ( :)4نموذج نافذة جوىاري

أشياء يعرفيا الفرد عف
نفسو
أشياء ال يعرفيا الفرد عف
نفسو

أشياء يعرفيا عف

أشياء ال يعرفيا عف

اآلخريف

اآلخريف

Open Self

Hidden Self

الذات المكشكفة

الذات الخفية

()1

()2

Blind Self

Undiscovered

الذات العمياء

Self

()3

()4

المصدر( :المكمني)45 :2006 ،
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كيكضح الشكؿ أربع حاالت تشير إلى معرفة الفرد بنفسو كباآلخريف ،كاذا نظرنا إلى النافذة أرسيان
نجد عمكديف يمثبلف اآلخريف ،أما إذا نظرنا إلييا أفقيان نجد صفيف يمثبلف الفرد.
 .1الحالة األولى الفرد يعرؼ نفسو ويعرؼ اآلخريف:
شكؿ (:)5الحالة االولى لنافذة جوىاري

اآلخروف
يعرؼ اآلخريف

ال يعرؼ
اآلخريف

يعرؼ نفسو

الفرد

ال يعرؼ نفسو

1

2

3

4

المصدر( :المكمني)47 :2006 ،

تقع ىذه الحالة في المربع رقـ ( )1الذم يتضمف الصؼ األكؿ كالعمكد األكؿ ،كىذا المربع يعني
أف الفرد يعرؼ نفسو جيدان ،كما يعرؼ اآلخريف جيدان حيث يككف الفرد عمى بينة بمشاعره
كادراكاتو كمعمكماتو كدكافعو ،كأيضان بمشاعر كادراكات كمعمكمات اآلخريف الذم يتعامؿ معيـ،
كىذا التبصر كالتفتح ينتج عف قكة التفاعؿ كالثقة المتبادلة بيف الفرد كبيف اآلخريف ،كيؤدم ىذا
التبصر إلى تحكيؿ التفاعؿ إلى أمر ممتع يسيؿ مف عممية االتصاؿ كيقضي عمى أم صراعات
قد تنشأ.
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كتجدر اإلشارة إلى أف ىذا المربع رقـ ( )1أك ىذه الحالة تزداد مساحتيا إلى اليسار كالى أسفؿ،
كمما زاد التفاعؿ بيف الفرد كبيف المتعامميف معو كالشكؿ( )5يكضح ىذه الفكرة ،كيتضح مف
الشكؿ أف مساحة المربع رقـ ( )1تزداد كمما زاد تفاعؿ الفرد مع اآلخريف حيث تزيد معمكمات
الفرد عف اآلخريف مف خبلؿ تفاعبلتو كتعاممو معيـ ،كما تزيد المساحة الخاصة بمعرفتو لنفسو
مف خبلؿ انطباعات اآلخريف ،كىذه المعمكمات قد تتضمف بعض االنتقادات لو مف اآلخريف
حيث يكضحكف لو نقاط ضعفو ،أك بعض عبارات الثناء كالمديح التي قد تكضح لو قدراتو
كامكانياتو كفي كمتا الحالتيف يزداد إدراؾ الفرد لنفسو ،كباإلضافة إلى زيادة إدراكو لآلخريف ،تتسع
المساحة التي يعرؼ فييا الفرد نفسو كاآلخريف (مربع رقـ  )1كيمثؿ ىذا المربع أفضؿ الحاالت
األربعة (ماىر.)21 ،2006 ،
 .2الحالة الثانية :الفرد يعرؼ نفسو وال يعرؼ اآلخريف:
شكؿ ( :)6الحالة الثانية لنافذة جوىاري

اآلخروف
يعرؼ
اآلخريف

ال يعرؼ اآلخريف

يعرؼ نفسو
2

1
الفرد

ال يعرؼ نفسو

4

3
المصدر( :المكمني)49 :2006 ،
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تقع ىذه الحالة في المربع رقـ ( )2الصؼ األكؿ كالعمكد الثاني ،كفي ىذه الحالة يككف إدراؾ
الفرد لنفسو عاليان ،كلكف إدراكو باآلخريف يككف منخفضان ،فيك ال يعرؼ مشاعر كادراكات
كمعمكمات كدكافع االخريف الذم يتعامؿ معيـ ،كىذا األمر يككف ناتجان عف قمة تفاعؿ الفرد
باآلخريف كاحتكاكو بيـ ،كنتيجة لعدـ معرفتو باآلخريف ،فإنو ال يستطيع تفسير سمككيـ أك التنبؤ
بو أك التحكـ فيو ،كبالتالي يؤدم ذلؾ إلى تردده في التعامؿ معيـ ،مما يزيد مف حدة الصراع
كيظير ذلؾ كاضحان في شكؿ (.)6
كيمكف لمفرد أف يتغمب عمى حدة الصراع إذا أقدـ عمى التفاعؿ مع اآلخريف كالتعامؿ معيـ بكثرة،
ألف ىذا التعامؿ سيزيد مف إدراكو لحقيقة مشاعرىـ كادراكاتيـ كدكافعيـ ،مما يزيد معمكماتو عنيـ
ككمما صغرت مساحة المربع رقـ ( )2أك كمما زادت مساحة المربع رقـ ( )1باالتجاه يسا انر كمما
قمت حدة الصراع (ماىر.)24 ،2006 ،
 .3الحالة الثالثة :الفرد ال يعرؼ نفسو ويعرؼ اآلخريف فقط:
شكؿ ( :)7الحالة الثالثة لنافذة جوىاري

اآلخروف
يعرؼ اآلخريف

يعرؼ نفسو

1

ال يعرؼ
اآلخريف

2

الفرد

3

ال يعرؼ نفسو

المصدر( :المكمني)50 :2006 ،
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4

تقع ىذه الحالة في المربع رقـ ( )3حيث يككف لدل الفرد معمكمات عف اآلخريف ،كلكف ليس لديو
معمكمات عف نفسو.
فمستكل إدراكو لمشاعر كدكافع كادراكات األفراد الذم يتعامؿ معيـ يككف عاليان ،بينما يككف
مستكل إدراكو لمشاعره كدكافعو منخفضان ،كقد يككف ىذا الكضع ناتجان عف رغبة الفرد في عدـ
إظيار حقيقة دكافعو كمشاعره لآلخريف ،كيظير ذلؾ في الشكؿ (.)7
كما يتضح أنو كمما زادت مساحة المربع رقـ ( )1باالتجاه لؤلسفؿ كمما قمت مساحة المربع رقـ
( )3كىذا يعني زيادة إدراؾ الفرد لمشاعره كدكافعو ،باالضافة إلى إدراكو لمشاعر كدكافع اآلخريف
مما يرفع مف كفاءة التفاعؿ مع اآلخريف كيقمؿ مف معكقاتو (ماىر.)25 ،2006 ،

 .4الحالة الرابعة الفرد ال يعرؼ نفسو وال يعرؼ االخريف:
شكؿ ( :)8الحالة الرابعة لنافذة جوىاري

اآلخروف
يعرؼ
اآلخريف
يعرؼ نفسو

1

ال يعرؼ اآلخريف

2

الفرد

ال يعرؼ نفسو

4

3

المصدر( :المكمني)52 :2006 ،
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كتقع ىذه الحالة في المربع رقـ ( )4حيث ال يككف لمفرد معرفة بإدراكاتو كمشاعره كدكافعو ،كليس
لديو المعرفة إلدراؾ مشاعر كدكافع اآلخريف ،كىذه الحالة أسكأ الحاالت في شباؾ جكىارم كىي
تقمؿ مف التفاعؿ مع اآلخريف كتزيد مف معكقاتو ،كيظير ذلؾ في الشكؿ (.)8
كيمكف التغمب عمى ىذه الحالة بتشجيع الفرد عمى التفاعؿ مع اآلخريف مف أجؿ زيادة معرفتو بيـ
كبمستكل مشاعرىـ كادراكاتيـ كدكافعيـ ،كأيضان بتشجيعو عمى التعبير عف ذاتو كالتعبير عف
معرفتو ،كما أف تشجيعو ليـ عمى إعطائيـ معمكمات عف انطباعاتيـ يزيد مف معرفتو بنفسو.
كترل الباحثة أف النمكذج يكضح لنا أسباب الصراع بيف األفراد في نفس الجماعة ،إذ أف الفرد
عندما يعرؼ نفسو كادراكاتو كدكافعو كيعرؼ اآلخريف جيدان ،ينتج عف ذلؾ قكة التفاعؿ كالثقة
المتبادلة بيف الفرد كبيف اآلخريف كىذا التفاعؿ بيف األفراد يسيؿ عممية االتصاؿ ،كبالتالي تقؿ
درجة الصراع بيف األفراد ،كىذا ىك الكضع الذم تفضؿ اإلدارة كجكده في المنظمة بيف المكظفيف
ألنو يعتبر أفضؿ الحاالت األربعة.
كلكف عندما يككف إدراؾ الفرد لنفسو عاليان ،بينما إدراكو لآلخريف منخفضان ،فيك ال يعرؼ إدراكات
كمشاعر كدكافع األفراد الذم يتعامؿ معيـ ،كبالتالي يصبح لدل الفرد تفسير خاطئ لسمككيـ،
فيك ال يستطيع التنبؤ بذلؾ السمكؾ أك التحكـ فيو ،كىذا يؤدم إلى تفاقـ حدة الصارع بيف
المكظفيف في المنظمة.
أما إذا كاف لدل الفرد معمكمات عف اآلخريف كليس لديو معمكمات عف نفسو ،فإف إدراكو لمشاعر
كدكافع األفراد الذم يتعامؿ معيـ يككف غالبان صحيح ،بينما إدراكو لمشاعره كدكافعو يككف
منخفضان ،كىذا كضع سمبي ألف الفرد يجب أف يعرؼ مشاعره كمشاعر اآلخريف حتى يمكنو
التعامؿ معيـ ،كتفسر نافذة جكىارم ذلؾ التصرؼ بعدـ رغبة الفرد في إظيار دكافعو كمشاعره
لآلخريف.
كلكف عندما ال يعرؼ الفرد إدراكاتو كمشاعره كدكافعو ،كال يعرؼ أيضان إدراكات كمشاعر كدكافع
اآلخريف ،فإف عدـ التفاعؿ سكؼ يتفاقـ في المنظمة بيف األفراد ،لعدـ مقدرتيـ عمى فيـ بعضيـ،
كبالتالي تزداد حدة ظاىرة الصراع في المنظمة ،كىذا بدكره يؤثر عمى صنع الق اررات االستراتيجية
(ماىر.)26 ،2006 ،
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المبحث الثالث :متغيرات الصراع التنظيمي
أوالً :المتغيرات التنظيمية التي تؤدي لمصراع

ثانياً :المتغيرات التي تناولتيا الدراسة
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المبحث الثالث :متغيرات الصراع التنظيمي
أوالً :المتغيرات التنظيمية التي تؤدي لمصراع:
يعد الصراع جزءان مف حياة المنظمات عمى اختبلؼ أنكاعيا ،ىناؾ متغيرات عديدة ليا دكر في

ظيكر الصراع داخؿ المنظمة كأف يككف الصراع بيف فرد كفرد أك جماعة كجماعة أك بيف أقساـ
متعددة أما متغيرات الصراعات التنظيمية فيي:

العالقات االعتمادية  :كىى العبلقات المبنية عمى اعتماد األفراد كالجماعات عمى بعضيـ البعض
في نشاطاتيـ كتحقيقيـ أىدافيـ األمر الذم يثير الصراعات فيما بينيـ.
تفاوت الصفات الشخصية  :إف التفاكت في الصفات الشخصية لؤلفرد كالسف كالجنس كالقيـ
كاالتجاىات كالمعتقدات كالمستكل الثقافي بيف األفراد تككف مصادر رئيسة لمنزاع فيما بينيـ

(المغربي.) 311:2004،

اختالؼ األىداؼ  :حيث يسعى فرد أك جماعة معينة إلى ىدؼ أك نتيجة تختمؼ عما يسعى إليو
اآلخركف ،فأىداؼ قسـ االنتاج تختمؼ عف اىداؼ قسـ التسكيؽ ،كىذ االختبلؼ يؤدم إلى
نشكءالصراع.
الصراع الفكري  :يحمؿ كؿ فرد أك جماعة أك منظمة أفكا انر ال تنسجـ مع أفكار اآلخريف.
الصراع العاطفي  :حيث تتعارض أحاسيس كمشاعر الفرد أك الجماعة مع أحاسيس كمشاعر
اآلخريف( .ديري.) 288:2011،
غموض األدوار وعدـ تحديد السمطات بشكؿ دقيؽ :إف عدـ الدقة في تحديد األد كار المعطاة
لؤلفراد كالسمطات البلزمة لمقياـ بيا يجعؿ األفراد غير قادريف عمى تحديد كتنفيذ المياـ المطمكبة
منيـ ،كبالتالي تزداد احتمالية الصراع بدالن مف أف يتعاكنكا مع بعضيـ ( جمدة) 164:2009،

عدـ الرضا الوظيفي  :إف عدـ رضا الفرد عف عممو يؤدم إلى التغيب عف العمؿ كعدـ إتقاف
المياـ المطمكبة كعدـ التعاكف مع اآلخريف .كقد يككف عدـ الرضا شديدان كيدفع بالفرد إلى ترؾ
عممو (.الصيرفي.) 124:2008،
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التنافس عمى موارد محدودة  :إف أحد األسباب الرئيسة لكجكد الصراع داخؿ المنظمات ىك أف
أل منظمة – حتى في ازدىارىا  -التستطيع تكفير األمكاؿ البلزمة إلشباع جميع االحتياجات

الخاصة بجميع األقساـ ،كينشأ الصراع بسبب اعتقاد كؿ قسـ أف احتياجاتو تأتي في المرتبة األكلى
مف األىمية كأف إشباع احتياجات األقساـ اآلخرل أقؿ أىمية (.الرحاحمة وعزاـ.) 345:2011،

الشخصية العدوانية  :يختمؼ األفرد مف حيث الشخصية فمنيـ مف يميؿ إلى العدكانية كعدـ
التعاكف مع اآلخريف كاستمتاعيـ الشديد بجمب المعاناة لآلخريف ،كما أف بعض األفار د يعانكف مف
انخفاض تقدير المجتمع ليـ فيحاكلكف تعكيض ذلؾ بمحاكلة الحط مف شأف اآلخريف كيستغمكف
بيئة العمؿ في تحقيؽ ذلؾ ( .الرحاحمة وعزاـ) 345:2011،

التغيير في السمطات والصالحيات :حيت يتمتع كؿ فرد أك مجمكعة بعدد مف السمطات
كالصبلحيات التي يمارسيا أثناء عممو ،فزيادة الصبلحيات أك نقصانيا بالنسبة لمفرد أك المجمكعة

يمكف أف يسبب صراعان.

صعوبة اإلتصاؿ :شكؿ صعكبة االتصاالت كشدة تحريفيا مصد انر ميمان مف مصادرالصراع،
فاالتصاالت المتبادلة( اعمى كأسفؿ )ستككف أكثر حساسية لمتشكيش كالتحريؼ .كما أف سكء

االتصاؿ بيف األقساـ يقكد إلى الصراع .فالمعمكمات الناقصة كالغامضة كالمشكشة تككف سببان
لمصراع ( السالـ.)9002:441 ،

غمػوض أو عػدـ وضػوح مسػؤوليات السػمطة فػي الييكػؿ التنظيمػي :ممػا ال شػؾ فيػو أف عػدـ
معرفة أك إلماـ الشخص باألبعاد التػي تمتػد إليػو سػمطاتو أك مسػئكلياتو يخمػؽ بينػو كبػيف اآلخػريف
القريبيف منو ) زمبلء ،رؤساء ،مرؤكسػيف ( حالػة مػف الصػراع ،كىػي سػمة كثيػ انر مػا نصػادفيا فػي
بعض المنظمات ،خاصةن تمؾ التي تعاني مف عدـ كضكح أك عدـ تكازف السػمطات كالمسػؤكليات
باليياكؿ التنظيمية الخاصة بيا(ادريس ومرسي.)160 :2004 ،

درجة االستقالؿ الوظيفي (العالقات الوظيفية) :إف شيكع ظاىرة االعتمادية (التداخؿ في عبلقات
العمؿ) بيف األقساـ المختمفة ،كحاجة كؿ منيا لآلخر في األداء الفني أك الخدمي ،غالبان ما يؤدم
إلػى زيػادة احتمػاؿ حػدكث الصػراع ،حيػث أف اعتمػاد كػؿ قسػـ عمػى قسػـ آخػر فػي المنظمػة يعػد
مصػد انر لمصػراع ،كبػالعكس كممػا ازدت درجػة اسػتقبلؿ األقسػاـ عػف بعضػيا ،فػإف احتمػاؿ حػدكث
ظاىرة الصراع يغدك محدكدان أك معدكمان أحيانان.
4.

صراع األجياؿ :إف الفجػكة الزمنيػة بػيف األجيػاؿ قػد تػؤدم إلػى حػدكث صػراع يػرفض فيػو الشػباب
أفكار الكبار كالعكس ،فكثي انر ما نبلحػظ أ ف الكبػار يتيمػكف الشػباب بعػدـ الجديػة ،أك أف الشػباب
يتيمكف الكبار بمقاكمة التغيير كالتمسؾ بالقديـ كالكالء لمركتيف.

تعدد المستويات اإلدارية :كمما كاف األسمكب المتبع في اإلدارة مركزيان كممػا زاد االحتمػاؿ لبػركز
الص ػراعات التنظيميػػة ،بسػػبب تعػػدد األىػػداؼ كامكانيػػة تشػػكيو نمػػط االتصػػاالت (ادريػػس كمرسػػي،
.)160 :2004
عدـ فاعمية نظػاـ االتصػاؿ :إف عػدـ كجػكد نظػاـ فعػاؿ لبلتصػاؿ بػيف األفػراد كاألقسػاـ كاإلدارات
داخػؿ المنظمػة يػؤدم إلػى أف المعمكمػات الخاصػة باتخػاذ القػ اررات تكػكف غيػر متػكفرة بالشػكؿ
المطمكب ،كبالتالي تككف الق اررات متباينػة ،ممػا يحػدث نكعػان مػف التنػاقض ،الػذم يػؤدم بػدكره إلػى
الصػراع بػػيف الفئػػات المختمفػػة ،كقػػد يكػػكف لضػػعؼ كفػػاءة االتصػػاؿ بػػيف العػػامميف دكر فػػي حػػدكث
الصراعات.
اخػػػتالؼ اإلدراؾ :إف اخ ػػتبلؼ م ػػدركات األفػ ػراد كانتم ػػاءاتيـ تجعمي ػػـ ي ػػركف نف ػػس الظػ ػكاىر بط ػػرؽ
مختمفة مما يتسبب في حدكث الصراع(ادريس ومرسي.)160 :2004 ،

الطبيعػػة العدوانيػػة لػػبعض األف ػراد :ىنػػاؾ بعػػض األشػػخاص بطبيعػػتيـ ميػػالكف لمعدكانيػػة ،كيحػػاكؿ
ىكالء استغبلؿ كظيفتيـ في اشباع تمؾ الرغبة العدكانية ،األمػر الػذم يقػكد إلػى تناقضػات كظيػكر
الصراعات مع اآلخريف.
اإلختالؼ أو التبايف في األىداؼ :يعد االختبلؼ أك التبػايف فػي األىػداؼ أك القػيـ أحػد المصػادر
الرئيسػػية لمص ػراع ،فكممػػا زادت حػػدة المنافسػػة بػػيف العػػامميف فػػي األقسػػاـ ذات األىػػداؼ المختمفػػة،
كمما تعرضت المنظمة لمصراع بيف األفراد أك الجماعات ،حسب مستكل درجػة الػكالء لمجماعػة أك
القيـ التي يؤمف بيا أعضاؤىا (ادريس ومرسي.)160 :2004 ،
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ثانياً :المتغيرات التنظيمية التي تناولتيا الدراسة:
إف المتغيرات التنظيمية متعددة األبعاد كالجكانب كال يستطيع أم باحث أف يتناكليا جميعان في

دراسة كاحدة ،لذلؾ سيتـ دراسة أىـ ىذه المتغيرات مف كجية نظر الباحث كىي:

ندرة الموارد :يحدث الصراع عندما تتنافس الجماعات المتفاعمة حكؿ المكارد المحدكدة المتاحة
كالتي تحتاجيا كؿ جماعة إلنجاز أىدافيا .كالمشكمة تكمف في أف ما تراه جماعة كافيان كعادؿ قد

ال يككف مناسب بالنسبة لمجماعات األخرل حيث يصيبهـ اإلحباط كتصبح سمككياتيـ عدائية

نحك اإلدارة كالجماعات األخرل  ،مما يؤدم إلى قياميا بحجب المعمكمات كنشاطات أخرل قد
تؤثر عمى سير األعماؿ في المنظمة.

عجز نظاـ الحوافز :اإلبداع ليس كمضة أك إشراقا أ ك إلياما يأتي مف فراغ  ،بؿ ىك محصمة
تفاعؿ الفرد كبيئة المنظمة كالبيئة العامة  ،حيث تمعب بيئة التنظيـ دك ار حاسما في إبداع
المنظمات كالذم يحفز اإلبداع كيسانده كضع نظـ العكائد كالحكافز التي تدعـ اإلبداع  ،كالربط

بيف أنظمة العكائد كاإلبداع بما في ذلؾ منح االعتراؼ كالتقدير لمجيد كاألداء الجيد ( حريـ ،
 ،2004ص)357، 355

أف تحقيؽ إشباع الحاجات اإلنسانية يتطمب كجكد باعث أك مؤثر خارجي لمفرد يدفعو إلى التحرؾ
مف الضركرم إف تيتـ إدارة المنظمة باستخداـ المؤثرات أك البكاعث لحفز األفراد عمى المزيد مف

اإلنتاج  ،فاستخداـ اإلدارة لمحكافز المبلئمة التؤدل إلى انجاز األىداؼ التنظيمية فحسب بؿ

أيضا إلى الرضا كالسعادة لدل الفرد ( .المغربي  ، . 1995ص ) 134كيمكف تقسيـ الحكافز

إلى نكعيف مف الحكافز ىما الحكافز المادية  ،كالحكافز المعنكية كقد تككف الحكافز مكجية لؤلفراد
كتسمى فردية  ،أك لممجمكعات كتسمى جماعية  (.القريوتى  ، 2003 ،ص.) 52

كيقسـ المغربي الحكافز إلى حكافز ايجابية ،كحكافز سمبية( المغربي  ، 1995 ،ص. ) 1

الحوافز االيجابية ):(Positive Incentives
 الحكافز النقدية
 األمف كاالستقرار في العمؿ
 المديح كالثناء
 المنافسة

 معرفة نتائج األداء
 المشاركة
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الحوافز السمبية ):(Negative Incentives
 التأنيب كالتكبي .
 التنبيو كاإلنذار.

 خفض األجر كحجب الحكافز

 حجب الترقية أك تخفيض الرتبة
عػدـ تنػوع االتصػاالت :معظػـ المشػكبلت تعػكد إلػى سػكء الفيػـ أك عػدـ كضػكح خطػكط االتصػاؿ
كقنكاتػػو  ،فاالتصػػاؿ الجيػػد يسػػاعد عمػػى التقميػػؿ مػػف المخػػاطر كيجنػػب المنظمػػات اإلداريػػة مػػا قػػد
يترتب مف نتائج سمبية كمف المعكقات التي تكاجو عمميات االتصاؿ اإلدارم الفركقات بػيف األفػراد

فقد يختمؼ األفػراد فػي مسػتكل إدراكيػـ لعمميػة االتصػاؿ  ،كقػد يختمػؼ األفػراد بػاختبلؼ اتجاىػاتيـ

كتتضمف االتجاىات األشكاؿ التاليػة  :االنطكاء  ،كحبس المعمكمات كالمبالغة في تخطي خطكط

السمطة.
نمط االتصاالت :تعتبر االتصاالت الفعالة ىى حياة أم تنظيـ ،فبدكف اتصاالت جيدة يشعر
الناس بأنيـ كحيدكف ،كيمكف أف يساء فيـ اإلرشادات  ،أك ال يتـ نقؿ معمكمات ىامة،كما يمكف
أف تكثر اإلشاعات  ،فاالتصاالت عممية تساعد الناس عمي التماسؾ مع بعضيـ البعض في
كحدة متكاممة( .عبد الباقي  ، 2003 ،ص.) 273

كىنا تظير أىمية االتصاالت اإلدارية كدكرىا في اإلدارة  ،فالتنظيمات اإلدارية مف كجية النظر

السمككية ليست إال عبلقات كاتصاالت تجرم في محيط العمؿ اإلدارم ( .القريكتى 2003 ،

،ص .) 198بالنسبة لمعديد مف العامميف  ،فإف جماعة العمؿ ىي المصدر األساسي لمتفاعؿ
االجتماعي كتعتبر االتصاالت التي تتـ داخؿ الجماعة تقنيات أساسية يتمكف األفراد مف خبلليا

التعبير عف احباطاتيـ كمشاعرىـ التي تعبر عف مدم الرضا ،كبذلؾ فإف االتصاؿ يمكنؾ مف

إطبلؽ التعبير العاطفي لممشاعر كا شباع الحاجات االجتماعية ( .العطية  ، 2003 ،ص.) 170

فأنماط االتصاالت السائدة مف شأنيا التأثير في إيجاد مناخ تنظيمي مبلئـ لئلبداع كاالبتكار
كالمساىمة في اتخاذ الق اررات حيث أف االتصاؿ كسيمة اجتماعية مف خبلليا يتـ التفاىـ بيف

فرد كالجماعة عمي حد سكاء إذ يتـ
األفراد كخمؽ ديناميكية تساىـ في التفاعؿ المستمر بيف األ ا
مف خبلليا نقؿ المعمكمات كالبيانات كاآلراء كاألفكار لغرض تحقيؽ األداء المطمكب  .كتعتمد

كفاءة االتصاؿ عمي العديد مف العكامؿ التي تتعمؽ عادة بطبيعة العمؿ كالمناخ التنظيمي السائد

إذ أنيا تؤثر كتتأثر بو عادة .إذا انو المكقع المادم لؤلفراد كما ترتبط بذلؾ مف جماعات العمؿ

الرسمية كأنماط العبلقات غير الرسمية مف شأنيا أف تخمؽ مناخا تنظيميا مبلئما في خمؽ
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التفاعبلت االجتماعية اليادفة بيف األفراد كتنشيط دكرىـ كأدائيـ في مجمؿ العمميات اليادفة( .
محمود  ، 2002 ،ص.) 170

عدـ وضوح الدور :يعرؼ عدـ كضكح الدكر بأنو عدـ تكفر المعمكمات كالبيانات الكاضحة لدل
الفرد عف الدكر المطمكب منو القياـ بو ،أك عدـ تكفر المعمكمات بحدكد سمطتو ،كالمعمكمات

الخاصة بسياسات كقكاعد المنظمة ،أك أف يككف ىناؾ ازدكاجية كتعارض مع الدكر الذم يقكـ بو

الفرد ( .النوشاف) 2003،

يعرؼ كؿ مف "ىاكس كريزك" غمكض الدكر عمى أنو عدـ القدرة عمى التنبؤ أك االستجابة لسمكؾ

الفرد ،كعدـ كجكد أك كضكح المتطمبات السمككية التي تكجو كتقكد السمكؾ ،كتمنح المعرفة بأف
ىذا السمكؾ مبلئـ(House & Rizzo، 1972، 2008 P: 392).

كما يعرؼ غمكض الدكر عمى أنو مكقؼ ينشأ عف قصكر في تحديد كاضح لمدكر ذاتو ،أك في
إعبلـ الفرد بالدكر الذم يتعيف عميو أداؤه ،مما يترتب عميو أف الفرد الذم يؤدم الدكر ال يستطيع

أف يقرر ما ىك متكقع منو أف يقكـ بو ).(Szilagyi ، 1977،2008 P:372

تخمص التعريفات السابقة إلى أف غمكض الدكر ما ىك إال نتيجة لمنقص في المعمكمات المطمكبة
إلنجاز المياـ المنكطة بدكر ،لذلؾ فإف عدـ تحديد الصبلحيات كالمسؤكليات يعتبر أحد العكامؿ

الميمة في حدكث الصراع التنظيمي( ،عساؼ ، 1984 ،ص ، )209:كيظير الصراع بيف الرئيس
كالمرؤكس عندما يستشعر أحدىما تجاكز مف األخر عمى صبلحياتو ،أك سعيا لتقميص ىذه

الصبلحيات (الديب ، 1987 ،ص .) 12

ضعؼ سياسية المنظمة :تعتبر السياسة إحدل المفاىيـ اإلدارية التي تتضمف عمى إرشاد
متخذم القرار في المنظمة كتحكـ تنفيذ األعماؿ كتساىـ في تنظيـ العبلقات الداخمية كالخارجية
لممنظمة  ،فيي أداة إرشادية عامة لمتخذم القرار في شتى المستكيات التنظيمية  ،كىي كذلؾ

تحكـ كتقيد سمككيات أعضاء المنظمة كتعمؿ عمى انسجاميا كجعميا متشابية نسبيا .
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مفيوـ السياسة:
ىناؾ العديد مف التعاريؼ لمصطمح السياسة نذكر منيا :

ررات بما ال يتعارض كاألىداؼ النيائية لمخطة"ً .
"السياسة تمثؿ قكاعد إرشادية لمتفكير كاتخاذ الق ا

كيعرفيا  Anosoffبأنيا " مجمكعة القكاعد كاألسس التي تضعيا القيادة اإلدارية لتكجيو فكر
المنظمة كأعماؿ العامميف بيا  ،كقد نرل في مصطمح السياسة فكرية كمية باعتبارىا نظاـ اإلدارة

المختار الذم يجسده أحد نظـ اإلدارة كيساعد عمى تكضيح كتحديد الرؤية كىكية المنظمة كيمكف

مف إدراؾ كفيـ المشاكؿ كاستيعاب بنية المنظمة بشكؿ عاـ.

كيقصد بالسياسة أيضا " تمؾ الخطكط العريضة كالعامة التي ترشد عممية التنفيذ أك التطبيؽ

لبلستراتيجية المختارة.

كتعرؼ كذلؾ ،بأنيا تكجييات كارشادات تضعيا اإلدارة العميا بما يساىـ في تحقيؽ األىداؼ
كغالبا ما يتـ استخداميا عمى مستكل الكحدات اإلدارية المختمفة في اإلدارات كاألقساـ.

خصائص السياسة :

ىناؾ العديد مف الخصائص التي تتميز بيا سياسات األعماؿ منيا:
 أف السياسة أداة لتكجيو األعماؿ داخؿ المنظمة نحك تحقيؽ األىداؼ كالغايات كالنياياتالمنشكدة لممنظمة.
 تحديد سمككيات األفراد بتكضيح السبؿ كالمناىج لتحقيؽ األىداؼ كالغايات المسطرة.تساعد القائميف عمى شؤكف المنظمة برسـ سمككيات ثابتة كمنظمة كمتينة تجعميا قادرة
عمى النمك .
 أف تككف السياسة مرنة التطبيؽ قدر اإلمكاف. أف تككف السياسة مكتكبة كبشكؿ كاضح لجميع الميتميف بنشاطات المنظمة. يجب أف يتـ شرح كتكضيح السياسات كايضاحيا باستمرار كذلؾ لجعميا متمشية معظركؼ البيئة التي تعيش بيا المنظمة .
 أال تختمط سياسية العمؿ بإجراءات العمؿ ذلؾ أف اإلجراءات تنبثؽ عف السياسة ككبلىمايعمؿ عمى دفع الجيكد مف أجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ العامة لممنظمة .
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تصنيفات السياسة :
ليس مف الممكف اعتماد تصنيؼ معيف لسياسات العمؿ لكؿ أنكاع المنظمات ألف أسمكب
التصنيؼ قد يتأثر باألىداؼ األساسية لممنظمة كالتكنكلكجية السائدة كنكعية عناصر البيئة  ،فقد

تككف سياسة العمؿ ىدفا قائما بحد ذاتو ( المنظمات البيركقراطية )  ،كقد تككف كسيمة لتحقيؽ

ىدؼ كصكال إلى غاية  ،كعميو فإف تصنيؼ السياسة يككف بشكؿ يتبلئـ مع أىدافيا كتكنكلكجيتيا
كبيئتيا الخارجية  ،كيمكف فيما يمي عرض أىـ التصنيفات الممكنة لسياسة العمؿ في المنظمات.
أوالً:السياسة التقميدية ( :) Traditional policy

بعض المنظمات تعتمد عمى سياسات تقميدية كمعركفة مسبقا كال تككف مجبرة عمى استعماؿ
سياسات جديدة  ،كقد تصبح ىذه السياسة جزءا ال يتج أز مف ثقافة المنظمة كتاريخيا بسبب

تأثيرىا عمى قيادة المنظمة  ،كمف ثـ عمى قكتيا ككفاءتيا .
ثانياً:السياسة القسرية ( :) Fiat policy

منشأ السياسة القسرية ىك رأم فردم يفرض عمى المنظمة اعتباطا  ،فيي تمنح كاضعييا حرية
التصرؼ تجاه المنظمة كتمنع اآلخريف مف ىذه الحرية في التصرؼ في الكقت الذم تتطمب منيـ

المنظمة القياـ باألعماؿ كادارة النشاط الخاص بيا  ،مما يمكف حالة ف عدـ الرضا بيف
المرؤكسيف كالعامميف في المستكيات الدنيا  ،مما يتسبب في إحداث فجكة بيف التكجو نحك
األىداؼ المنشكدة كبيف أسمكب تنفيذ الخطط .

ثالثاً:السياسة التفضيمية:
تحكم السياسة التفضيمية المرشدات كالتكجييات كالطرؽ األساسية التي تجعميا األفضؿ في نظر

اإلدارة العميا لممنظمة كسياسة عمؿ لقيادة عممياتيا  ،كلغرض تحقيؽ األفضمية في العمؿ اإلدارم

كحؿ مشكبلتو  ،ينبغي عمى إدارة المنظمة التركيز عمى اعتبارات معينة  ،مثؿ األمانة،

االستقامة ،كالكضكح في التعامؿ مع اآلخريف كالكفاءة كالتأثير كتكريس الجيكد لخدمة مصالح
المنظمة كالمتعامميف معيا.
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رابعاً:السياسة العرفية :
ينسجـ ىذا النكع مف السياسات مع أىداؼ المنظمة كالحالة العامة السائدة في البيئة الخارجية مف

قيـ كتقاليد كعادات كالمعايير القيادية التي يفضميا المجتمع  ،فيي تساعد عمى صنع كاتخاذ
ق اررات تتماشى مع البيئة السائدة في المجتمع.
مجاالت سياسية المنظمة:
حسب مجاؿ السياسة :تشمؿ السياسة العمميات الداخمية أم مصممة لتحكـ العبلقات المكجكدة
بيف األقساـ كالكحدات داخؿ المنظمة كجعميا متصمة مع ما يجرم في البيئة الخارجية  ،فيي

ذات تكجو عاـ ألف تطبيقيا يجرم في كؿ المجاالت الداخمية كالخارجية لممنظمة  ،كاألمثمة عمى
المجاالت التي تغطييا سياسات العمؿ الداخمية ( أسعار المنتجات – الرقابة عمى جكدة المنتج –
الرقابة المالية – الرقابة عمى المخزكف ) أما المساحات ( المجاالت ) التي تغطييا سياسات

العمؿ الخارجية فمثبل عبلقة المنظمة بزبائنيا  ،مكردييا  ،ممكلييا.
يتعيف مجاؿ السياسة حسب مكقع التأثيرات التي تحدثيا نتيجة الق اررات المتخذة في ضكئيا،
فمجاؿ السياسة يعتمد عمى قدرة إدارة المنظمة عمى اكتشاؼ التأثير الذم تحدثو سياسة العمؿ،

كتنعكس آثار سياسة العمؿ مف خبلؿ ما تفرضو مف قيكد كضكابط تجاه النشاط اإلدارم لمتخذم

القرار ،كعميو نجد ىناؾ تماثبل كانسجاما في ق ارراتيـ تجاه العمميات التنظيمية  ،كتقمؿ ىذه
الضكابط كالقيكد حاالت التقاطع كالتنافر في السمككيات اإلدارية لممدراء.

حسب البعد الزمني لمسياسة :
إف االىتماـ بالبعد الزمني يكشؼ لنا أف أىمية السياسة ال تظير في الفترة الزمنية التي يظير

فييا تأثير السياسة  ،بؿ يجب أف تبرز ىذه األىمية في كـ مف الكقت مستقببلن حتى تظؿ سياسة
العمؿ قكية كمؤثرة  ،لذلؾ تتأطر السياسة بإطار يغمب عميو شكؿ الزماف المستقبمي الذم يضمف

ممارسة ىذه السياسة دكف أخرل ،لذلؾ ىناؾ ثالثة أبعاد زمنية مستقبمية :

 البعد األوؿ يمثؿ فترة زمنية طكيمة األمد يتراكح بيف الخمس كالعشر سنكات. البعد الثاني يتراكح بيف ثبلث سنكات كخمس سنكات. -أما البعد الثالث يمثؿ مدة قصيرة األمد كتككف أقؿ مف ثبلث سنكات .
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حسب مستوى السياسة:
إف الحديث عف مستكل سياسة العمؿ يكجب عمينا اإلشارة إلى مستكيات اإلدارة الثبلثة ( إدارة

عميا – كسطى كتنفيذية ) كعمى ضكء ىذه المستكيات يمكف القكؿ أف ىناؾ ثبلثة أصناؼ مف
سياسات العمؿ ىي :

سياسة اإلدارة العميا  :تتميز بقمة التخصيص  ،عامة  ،مرتبطة بكظائؼ العبلقات العامة،
البحث كالتطكير كتكفير مصادر األمكاؿ لممنظمة .
سياسة اإلدارة الوسطى  :ىي أكثر تخصصا  ،اىتماميا ينصب عمى المديف المتكسط كالقصير
 ،تيتـ باألمكر ذات العبلقة بالشؤكف الداخمية لممنظمة .
سياسة اإلدارة الدنيا ( التنفيذية ) :أكثر تخصصان كأقؿ عمكمية  ،تعنى ىذه اإلدارة بشؤكف
قصير  ،كبما أف ليذه السياسة تكجيات تنفيذية فإنيا تكاد
ا
األفراد  ،اإلنتاج  ،بعدىا الزمني يككف

تككف إجرائية أكثر منيا تكجييية .
حسب وظائؼ المنظمة :

إف أىـ كظائؼ المنظمة ىي اإلنتاج ،التسكيؽ ،التمكيؿ ك األفراد،كلكؿ كظيفة سياساتيا الخاصة

بيا فيناؾ سياسات اإلنتاج،سياسات التمكيؿ ،سياسات التسكيؽ  ،سياسات األفراد.
حسب وظائؼ المديريف :

يمارس المديركف كظائؼ عديدة أىميا  :التخطيط ،التنظيـ  ،التكجيو ،الرقابة ،إتخاذ الق اررات ،
كينبغي أف يككف ليذه الكظائؼ كما يتبعيا مف أنشطة كسياسات تكجو كترشد المديريف في كيفية

أدائيا  ،في ما يمي المجاالت التي تدكر حكليا السياسات الخاصة بكظائؼ المديريف:
سياسة التخطيط ،سياسةالتنظيـ ،سياسة التكجيو ،سياسة الرقابة ك المتابعة ،سياسة حؿ المشاكؿ
كاتخاذ الق اررات ،سياسة التنسيؽ ،سياسة المعمكمات ،سياسة بناء القيادات بالمنظمة.

إيجابيات وسمبيات السياسة :
إف ما ينتج عف تشغيؿ سياسة العمؿ بشكؿ منطقي ىك نتيجة صحية كمفيدة لصالح المنظمة ،إال
أنو مف المفيد إبراز إيجابيات كسمبيات تشغيؿ سياسة العمؿ :
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إيجابيات السياسة :
تعكد الكثير مف إيجابيات سياسة العمؿ إلى اإلستخداـ السميـ ليا لتصريؼ أعماؿ المنظمة كمف

ىذه اإليجابيات نذكر:

 الحيمكلة دكف فشؿ أك إنحراؼ أم خطة عمؿ عف قكانيف كقكاعد العمؿ المنبثقة عف
السياسة كالتي تدعك إلى تتبع ىذه القكانيف كالقكاعد.

 يعمؿ عمى زيادة متانة العمؿ كتبسط حالة التعاكف كتنمي قابمية األفراد عمى أداء العمؿ.
 تقرر عبلقات عادلة كمنصفة بيف العامميف ككنيا تعتمد كتطبؽ مف قبؿ المدراء عمى
جميع العامميف.

 تكشؼ لنا عف تطمعات رسالة المنظمة كغايات اإلدارة العميا فييا .

 تسيـ السياسة في تعزيز درجة فاعمية المنظمة كاندفاعيا نحك تحقيؽ أىدافيا لما تحدثو
مف تأثير كاضح في مناخيا الذم تجرم فيو األعماؿ اإلدارية ( جماعية  ،فردية ).

 تعمؿ عمى تقريب كتمتيف العبلقة بيف أقساـ المنظمة كالحد مف العزلة بينيا ،فيي كسيط
يربط ما بيف أعماؿ المناصب اإلدارية أفقيا كعمكديا في ىيكؿ المنظمة

سمبيات السياسة :
إف مجرد صياغة مجمكعات كسياسات ال يعني عدـ نشكء معكقات كمعضبلت ،أماـ إدارة
المنظمة ،حيث أف ىناؾ العديد مف السمبيات الناشئة جراء تطبيؽ السياسة التي يمكف انجازىا

فيما يمي:
 عند تشغيؿ سياسة العمؿ يتبادر في الذىف مبدأ تخكيؿ الصبلحيات بالقدر الذم يساعد

عمى عممية صنع كاتخاذ الق اررات كاف غياب ىذا المبدأ قد يبطؿ مفعكؿ كفائدة السياسة.

 إف امتداد مفعكؿ السياسة كمرشد تنظيمي يعتمد بدرجة كبيرة عمى أكامر ككعكد اإلدارة
العميا لتحقيؽ التقارم بيف عناصر البيئة الداخمية كالخارجية بيف األنظمة كقكانيف المنظمة
لذلؾ كبدكف ىذا التقارب يصعب كصكؿ ىذه الكعكد كاالتفاقيات إلى جميع أجزاء

المنظمة ،األمر الذم يرفع مف كمفة تنفيذ كتطبيؽ السياسة كيحد مف مضاعفة
االيجابيات التي يمكف تجنييا جراء تشغيؿ السياسة.
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تستخمص الباحثة مما سبؽ ،أف فمسفة ثقافة كسياسة المنظمة عناصر ميمة اليمكف تجاىميا في

العممية االدارية في المنظمة ،فقد يصبح بقاؤىا كنمكىا يعتمد بحد بعيد عمى كضكح ىذه
العناصر ،ألنيا تعتبر االطار الفكرم كالمرجعي لتحركات كتصرفات األفراد كما فشؿ بعض

منظمات العماؿ إال بسببب عدـ كضكح فمسفتيا كسياساتيا كاىماليا لمدكر الذم تمعبو القييـ
كالمعتقدات كاأليدكلكجيات في مدل االلتزاـ بتحقيؽ أىداؼ كغايات المنظمة.

5.

المبحث الثالث :القطاع الصحي في فمسطيف
أوالً :السكاف:
ثانياً :النظاـ الصحي في قطاع غزة
ثالثاً :القوى العاممة بوزارة الصحة
رابعاً :القوى العاممة بمستشفيات وزارة الصحة:
خامساً :القطاعات المزودة لخدمات المستشفيات في قطاع غزة:
سادساً :توزيع المستشفيات في قطاع غزة حسب السكاف.
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المبحث الثالث :القطاع الصحي في فمسطيف
أوالً :السكاف
يقدر عدد السكاف الفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة كفقان لمركز االحصاء الفمسطيني
لعاـ  2011ب ػ 3.825.000نسمة ،في مساحة ال تتجاكز  6020كـ مربع ،كيبم عدد سكاف
قطاع غزة  1.44مميكف نسمة في مساحة ال تتجاكز  365كـ مربع ،كبكثافة سكانية 3.871
نسمة لكؿ كـ مربع.
تبم نسبة المكاطنيف مف فئة األعمار األقؿ مف  15سنة  ،%52.4كبم عدد المكاليد الجدد
 %37.1في قطاع غزة ،فيما جاءت بالضفة الغربية بنسبة  ،%23.5كقد بمغت الزيادة الطبيعية
لمسكاف  %3.3في قطاع غزة ك %2.7في الضفة الغربية .ككصمت نسبة السكاف تحت خط
الفقر  ،%79.4فيما معدالت البطالة ( %40تقرير مركز اإلحصاء الفمسطيني.)2011 ،

ثانياً :النظاـ الصحي الفمسطيني
بم عدد مكظفي ك ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة  9499مكظؼ ،يعمؿ منيـ حكالي
 %60في المستشفيات ،كيشكؿ منيـ األطباء  ،%18.3كالتمريض ( %25تقرير ك ازرة الصحة
الفمسطينية.)2012 ،
كيقدـ النظاـ الصحي عدة مستكيات كىي :خدمات الرعاية األكلية كالثانكية كالثالثية ،كاإلسعاؼ
كالطكارئ ،أما خدمات الرعاية الصحية األكلية فتقدميا ك ازرة الصحة في قطاع غزة مف خبلؿ 54
مرك انز ،كككالة الغكث مف خبلؿ  20مركز.
أما الخدمات الثانكية (المستشفيات) ،فيي متكفرة في  24مستشفى ،تمتمؾ ك ازرة الصحة 13
مستشفى تحتكل عمى  1993سرير ،كىك ما نسبتو  %82.4مف مجمكع األسرة في مستشفيات
قطاع غزة.
كبالنسبة لخدمات التأىيؿ ،ك تشتمؿ عمى العبلج الطبيعي كاألطراؼ الصناعية ،فيكجد  59مركز
عبلج طبيعي ،كمركزاف لؤلطراؼ الصناعية.
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أما خدمات

اإلسعاؼ كالطكارئ ،فتقدميا ك ازرة الصحة كاليبلؿ االحمر الفمسطيني كالدفاع المدني

كالخدمات الطبية العسكرية ،مف خبلؿ  174سيارة إسعاؼ كبمعدؿ سيارة لكؿ  8200نسمة.
كتكفر ك ازرة الصحة قائمة األدكية األساسية كعددىا  460صنؼ ،كتبم تكمفتيا السنكية حكالي 31
مميكف دكالر.
كيتـ تقديـ الفحكصات المخبرية مف خبلؿ  37مختبر لك ازرة الصحة ،مكزعة عمى مراكز الرعاية األكلية
كالمختبر المركزم ،كمختبر الصحة العامة (تقرير ك ازرة الصحة الفمسطينية.)2012 ،

ثالثاً :القوى العاممة بوزارة الصحة
بم إجمالي أعداد القكل العاممة في ك ازرة الصحة  7977مكظفان ،مكزعكف عمى المستشفيات
كمراكز الرعاية األكلية كاإلدارات كالكحدات ،انظر الجدكؿ التالي:
جدوؿ ( :)1توزيع القوى العاممة في وزارة الصحة

التخصص

مستشفيات

رعاية اولية

ادارات ووحدات المجموع

النسبة %

طبيب عاـ

675

218

8

901

%11.3

طبيب اخصائي

653

50

28

731

%9

مجموع األطباء

1328

268

36

1632

%20.3

صيدلي

132

198

48

378

%4.7

طبيب أسناف

17

106

1

124

%1.6

تمريض

1763

371

60

2194

%27.5

فنييف

338

101

23

462

%5.8

ادارة كخدمات

1374

619

754

2747

%34.4

عاممييف صحييف

258

104

78

440

%5.5

المجموع

5210

1767

1000

7977

% 100

النسبة %

%65.3

%22.2

%12.5

%100

المصدر :تقرير القكل العاممة في القطاع الصحي الفمسطيني  ،2010ك ازرة الصحة ،مركز المعمكمات الصحية الفمسطيني،
غزة
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شكؿ ( :)9توزيع القوى العاممة في وزارة الصحة حسب التخصص

المصدر :تقرير القكل العاممة في القطاع الصحي الفمسطيني  ،2010ك ازرة الصحة ،مركز المعمكمات الصحية
الفمسطيني ،غزة

رابعاً :القوى العاممة بمستشفيات وزارة الصحة:
بم أعداد القكل العاممة في مستشفيات ك ازرة الصحة ( )5210مكظفان ،مكزعيف عمى 13
مستشفى حككمي ،انظر الشكؿ التالي:
جدوؿ ( :)2أعداد القوى العاممة في مستشفيات وزارة الصحة

المستشفى

النسبة %

عدد العامميف

دار الشفاء

1615

%30.9

ناصر

808

%15.5

األكركبي

693

%13.3

النصر

339

%6.5

األقصى

417

%8

كماؿ عدكاف

303

%5.8

الدرة

178

%3.4

أبك يكسؼ النجار

245

%4.7
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تؿ السمطاف

172

%3.3

الرنتيسي

105

%2

بيت حانكف

162

%3.1

العيكف

110

%2.1

الطب النفسي

63

%1.2

المصدر :تقرير القكل العاممة في القطاع الصحي الفمسطيني  ،2010ك ازرة الصحة ،مركز المعمكمات الصحية الفمسطيني،
غزة

شكؿ ( :)10أعداد القوى العاممة في مستشفيات وزارة الصحة

عدد العاملين في مستشفيات قطاع غزة
1615

808
693
417

63
الطب
النفسً
63

110
العٌون
110

162

105

172

245

أبو ٌوسف
بٌت حانون الرنتٌسً تل السلطان
النجار
245
172
105
162

303

339

178

الدرة
178

كمال عدوان اَلقصى
303

417

النصر

االوروبً

ناصر

دار الشفاء

339

693

808

1615

عدد العاملٌن

المصدر :تقرير القكل العاممة في القطاع الصحي الفمسطيني  ،2010ك ازرة الصحة ،مركز المعمكمات الصحية الفمسطيني،
غزة
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خامساً :القطاعات المزودة لخدمات المستشفيات في قطاع غزة:
تقدـ الرعاية الصحية الثانكية في قطاع غزة مف خبلؿ  29مستشفى مكزعة كالتالي:
وزارة الصحة )13( :مستشفى كجميعيا في حالة تشغيمية كاممة ،كبعدد أسرة  1937سري انر

( 1567سرير مبيت ،ك 370سرير رعاية يكمية) ،كبنسبة ( )%70مف إجمالي عدد األ ِسرة في
قطاع غزة.
الخدمات الطبية العسكرية )3( :مستشفيات ،كبعدد ِ
أسرة  177سري انر ،بنسبة ( ،)%6.3مف

إجمالي عدد األ ِسرة في قطاع غزة.

المستشفيات غير الحكومية )13( :مستشفى في حالة تشغيمية جزئية ،كبعدد ِ
أسرة  655سري انر،
كبنسبة ( )%23.7مف إجمالي عدد األ ِسرة في قطاع غزة.

شكؿ ( :)11القطاعات المزودة لخدمات المستشفيات في قطاع غزة

المصدر :ك ازرة الصحة الفمسطينية ،قطاع غزة ،تقارير سنكية2012 ،
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سادساً :توزيع المستشفيات في قطاع غزة حسب السكاف:
بم معدؿ عدد السكاف لكؿ مستشفى  53.859نسمة ،بينما بم معدؿ السكاف لكؿ مستشفى
حككمي يتبع ك ازرة الصحة  120.146نسمة ،أنظر الجدكؿ التالي:
جدوؿ ( :)3توزيع المستشفيات في قطاع غزة حسب السكاف في المحافظة ()2010

المكاف

عدد السكاف

المستشفيات
عدد

نسمة /مستشفى

شماؿ غزة

303.351

5

60.670

غزة

543.195

14

38.799

الكسطى

226.778

2

113.389

خانيكنس

296.438

5

59.287

رفح

192.144

3

64.048

المجموع

1561.906

29

53.859

المصدر :مركز المعمكمات الصحية الفمسطيني ،ك ازرة الصحة -غزة ،التقرير السنكم لممستشفيات ،قطاع غزة .2010

شكؿ ( :)12توزيع المستشفيات في قطاع غزة حسب السكاف

التوزيع الجغرافي للمستشفيات
رفح

خانٌونس

الوسطى

17%

شمال غزة

غزة

11%
17%
7%

48%

المصدر :مكقع ك ازرة الصحة عمى االنترنت ،الرابطwww.moh.gov.ps :
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الفصؿ الثالث :الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات العربية
ثانياً :الدراسات االجنبية
ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات
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مف خبلؿ االطبلع عمى ما كتب في مكضكع الدراسة في الكتب كالمجبلت كالدكريات ،حسب
عمـ الباحث ،كاالطبلع عمى الدراسات السابقة كالتي تناكلت مكضكع الصراع التنظيمي ،كأسباب
الصراع التنظيمي  ،فيما يخدـ مكضكع الدراسة ،كالدراسات التي تناكلت أسباب كمصادر الصراع
ككف لدل الباحثة فكرة تأسيسية كاضحة في
عمى أنيا جزء مكمؿ لمتأصيؿ النظرم لممدراسة ،ت ّ
تناكلو لممكضكع ،كلتبدأ دراستيا مف حيث انتيى اآلخركف ،كتقدـ شيئان جديدان في المكضكع ،
كفيما يمي عرض لتمؾ الدراسات ،مرتبة مف األقدـ إلى األحدث:

أوالً :الدراسات العربية:
 -1دراسة (رجاء ،)1991،بعنواف:
" النزاعات التنظيمية كما يراىا المديروف في الو ازرات في األردف"
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أسػػباب الن ازعػػات التنظيميػػة فػػي الػػك ازرات األردنيػػة ،كتػػـ تقسػػيـ
األسػػػباب إلػ ػػى تنظيميػػػة كشخصػ ػػية ،كػػػذلؾ حاكلػػػت التعػ ػػرؼ عمػ ػػى أشػ ػػكاؿ إدارة ى ػػذه الص ػ ػراعات
التنظيمية.
ككانت أىـ النتائج كالتالي:
إف الص ػراعات تنشػػأ ألسػػباب تنظيميػػة كأسػػباب شخصػػية ،فاألسػػباب التنظيميػػة مثػػؿ :عػػدـ كجػػكد
تحديد كاضح لمسئكليات كصبلحيات المكظفيف ،تداخؿ اختصاصات كمسئكليات المكظفيف كعػدـ
االتفاؽ عمى طرؽ إجراءات العمؿ كجمكد التنظيـ ،عدـ تقيد المكظفيف بخطػكط السػمطة الرسػمية،
إشراؾ أكثر مف شػخص فػي اتخػاذ القػ اررات كتعػارض األىػداؼ ،عػدـ االتفػاؽ عمػى أىػداؼ العمػؿ
كعػػدـ تفػػكيض السػػمطة الكافيػػة لممػػكظفيف ،التنػػافس الحػػاد عمػػى الم ػكارد الماديػػة كالبش ػرية المتاحػػة،
اتس ػػاع نط ػػاؽ اإلشػ ػراؼ .أم ػػا بالنس ػػبة لؤلس ػػباب الشخص ػػية فتتمث ػػؿ ف ػػي :المعامم ػػة غي ػػر العادل ػػة،
كالصراع عمى السمطة كالسيطرة ،كجكد أنماط مف المكظفيف يتصفكف بعدـ التعاكف مع اآلخريف.
كقػػد أكصػػت الد ارسػػة برفػػع درجػػة الػػكعي الػػكظيفي عنػػد فريػػؽ العمػػؿ ،ليتكاكػػب مػػع مفيػػكـ االنتاجيػػة
الدائمة ،كتقميؿ مظاىر الصراع.
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 -2دراسة (نجالء ،)1997 ،بعنواف:
"الصراع التنظيمي واألساليب التي يتـ التواصؿ بيا مع الصراع وأكثر األساليب أىمية مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة"
ىدفت الدراسة لمعرفة أكثر األساليب أىمية كاستخداميا في الصراع التنظيمي بالجامعة.
كانت نتائج عمى النحك التالي :
تكجد عدة عكامؿ تساىـ في حدكث الصراع التنظيمي بيف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة منيا:
محدكدية المكارد ،تفاكت الصفات الشخصية ،صراع الدكراف ،كأسمكب التعاكف ىك أكثر األساليب
التي يستخدميا رئيس القسـ لمتعامؿ مع الصراع.
كاكصت الدراسة بعدد مف التكصيات ،كاف أىميا :ضركرة تفعيؿ أساليب حؿ الصراع بيف
المستكيات العميا مف اإلدارة ،كالتي ىي ليست بمنأل عف أشكاؿ الصراع التنظيمي.
 -3دراسة (محمد ،)1999 ،بعنواف:
" إدارة الصراع التنظيمي ،في منظمات البحث العممي ،بالتطبيؽ عمى معاىد البحوث
الزراعية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مظاىر ،كأسباب الصراع ،كطرؽ العبلج المتبعة لمتعامؿ معو في
ىذه المنظمات.
كقد تكصؿ الدراسة إلى جممة مف النتائج أىميا :إف أكثر أسباب نشكء الصراع ىي :االتصاالت،
كنقؿ المعمكمات ،كعدـ التكافؽ مع األسمكب اإلدارم ،كعدـ مبلئمة الفرد الحتياجات الكظيفة ،كما
أنو يكجد صراع بيف الفنييف كبعضيـ البعض .كمف أىـ أسبابو :تكازف القكل ،كالمنافسة عمى
المكارد المحدكدة ،كتداخؿ االختصاصات ،كما أف الباحث أثبت أف ىناؾ صراع بيف اإلدارييف
كالفنييفة كالسبب في ذلؾ يرجع إلى التخصص كاإلجراءات ،كالحكافز كالمكافآت ،كالمنافسة عمى
المكارد المحدكدة.
كأكصت الدراسة باالىتماـ اإلدارم بالمكظؼ كالعدالة في تكزيع المكافآت كالحكافز.
6.

 -4دراسة (سميماف ،)1999 ،بعنواف:
"إدارة الصراع التنظيمي ،في منظمات البحث العممي ،بالتطبيؽ عمى معاىد البحوث الزراعية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مظاىر ،كأسباب الصراع ،كطرؽ العبلج المتبعة لمتعامؿ معو
في ىذه المنظمات.
تكصؿ الدراسة إلى جممة مف النتائج أىميا :إف أكثر أسباب نشكء الصراع ىي االتصاالت ،كنقؿ
المعمكمات ،كعدـ التكافؽ مع األسمكب اإلدارم ،كعدـ مبلئمة الفرد الحتياجات الكظيفة ،كما إنو
يكجد صراع بيف الفنييف كبعضيـ البعض ،كمف أىـ أسبابو تكازف القكل ،كالمنافسة عمى المكارد
المحدكدة ،كتداخؿ االختصاصات ،كما أف الباحث أثبت أف ىناؾ صراع بيف اإلدارييف كالفنييفة
كالسبب في ذلؾ يرجع إلى التخصص كاإلجراءات ،كالحكافز كالمكافآت ،كالمنافسة عمى المكارد
المحدكدة .ككاف مف تكصيات الدراسة الدعكة إلى االستفادة مف مظاىر الصراع كتحكيميا إلى
جكانبيا اإليجابية.
 -5دراسة (عبداهلل ،)2000 ،بعنواف:
" الصراع التنظيمي في المؤسسات العامة في المممكة العربية السعودية"
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أسباب الصراع التنظيمي في المؤسسات العامة في المممكة العربية
السعكدية ،كاآلثار المترتبة عميو كسبؿ إدارتو.
تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
أف ىنػػاؾ عشػ ػرة أس ػػباب لمصػ ػراع التنظيم ػػي ف ػػي المؤسس ػػات العام ػػة كى ػػي :ض ػػعؼ المش ػػاركة ف ػػي
العمػػؿ ،البحػػث عػػف السػػمطة كالنفػػكذ ،تعػػارض المصػػالح ،سػػكء البنػػاء التنظيمػػي ،ضػػعؼ التعػػاكف
كالتنسيؽ ،المعاممة غير العادلة ،تداخؿ االختصاصات كغمكضيا كاالختبلؼ في االتجاىات ،قمة
المكارد كاإلمكانيات ،ضعؼ االلتزاـ التنظيمي.
كقد أكصت الدراسة بما يمي:
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الػػدعكة إلػػى تطبيػػؽ سػػبعة أسػػاليب تسػػتخدـ لمتعامػػؿ مػػع الص ػراع التنظيمػػي كىػػي أسػػمكب التكفيػػؽ
كالتسكية ،أسػمكب المكاجيػة ،أسػمكب التفاعػؿ المحػدكد ،أسػمكب التيدئػة ،أسػمكب اإلجبػار كاإلكػراه،
أسمكب التجاىؿ.
 -6دراسة (سالـ ،يوسؼ ،)2001 ،بعنواف:
" أسباب الصراعات التنظيمية في األجيزة الحكومية المركزية"
اس ػػتيدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ عم ػػى أس ػػباب الصػ ػراعات التنظيمي ػػة ف ػػي ى ػػذه األجيػ ػزة الحككمي ػػة
كأسباب الصراعات التنظيمية.
تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :
 أف ىن ػػاؾ عشػ ػرة عكام ػػؿ تتس ػػبب ف ػػي نش ػػأة الصػ ػراع التنظيم ػػي كى ػػي كالت ػػالي حس ػػباألىمية :تدني مستكل الرضا ،ضعؼ التنسيؽ التنظيمػي ،التيافػت عمػى حيػازة النفػكذ
كالسمطة ،عدـ تكازف المكارد الماديػة كالبشػرية ،ضػعؼ المشػاركة فػي العمػؿ ،عبلقػات
المكظ ػػؼ ف ػػي العم ػػؿ ،ص ػػعكبة الحص ػػكؿ عم ػػى معمكم ػػات ،تف ػػاكت الق ػػدرات العممي ػػة
كالعممية ،اختبلؼ القيـ كاألعراؼ ،اعتماد المنظمات عمى الخبرات األجنبية.
 إف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف المؤىػػؿ كالتنسػػيؽ التنظيمػػي ،كبػػيف المؤىػػؿ كصػػعكبة الحصػػكؿعمى المعمكمات ،كما أف ىنػاؾ عبلقػة عكسػية بػيف الخبػرة كاخػتبلؼ القػيـ كاألعػراؼ،
كبيف سنكات الخبرة كعبلقات المكظؼ في العمؿ.
كأكصػت بضػركرة تػدريب مػكظفي الم ارتػب العميػا عمػى التعامػؿ مػع الصػراعات التنظيميػة،
بما يخدـ سير العمؿ.
 -7دراسة (أحمد  ،)2002 ،بعنواف:
"تقييـ أساليب إدارة الصراعات التنظيمية بيف مديري اإلدارة الوسطي بشركات توزيع الغاز
الطبيعي واتجاىات تطويرىا"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ أشكاؿ الصراع التنظيمي كنكعية كأطراؼ التكترات
كالخبلفات في مراحميا قبؿ أف يستفحؿ آثارىا ،ككذلؾ التعرؼ عمى أىـ عكامؿ كأسباب
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الصراعات التنظيمية بيف األفراد ،كمعرفة األساليب الفعمية المتبعة في ىذه الشركات ،إلدارة ىذه
الصراعات.
كمف أىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة ما يميً :

ىناؾ صراعات داخؿ الفرد ،نتيجة زيادة الضغكط الممقاة عميو ،كعجزه عف التعبير عف نفسو
بكضكح ،كما أف ىناؾ صراعات بيف األفراد المتماثميف ،كغير المتماثميف في الييكؿ التنظيمي،
كما كجد ص ارعات بيف الجماعات ،كبيف األقساـ المختمفة كبعضيا البعض ،كبيف المنظمة كبيف
منظمات أخرل ،كقد أرجع الباحث نشأة الصراعات ،إلى أسباب مف أىميا :ندرة المكارد ،كتشابؾ
األعماؿ ،كعدـ كضكح الدكر ،كسياسة المنظمة كالمتمثمة في :عدـ مشاركة العامميف في صنع
القرار ،كالتمايز الذم تتبعو اإلدارة بيف األفراد ،كأسمكب اإلفصاح كالشفافية ،كتكافر كتنكع أدكات
االتصاؿ ،كأسمكب اإلدارة في منح المكافآت كالحكافز ،كالمتحكميف في منحيا ،كما خمص
الباحث إلى أساليب إدارة الصراعات ،التي مف المفترض عمى شركة الغاز الطبيعي أف تتبعيا،
كمف ىذه األساليب ،العمؿ بركح الفريؽ ،كزيادة المكارد المتنازع عمييا ،ككضع معايير عادلة
لمترقيات ،كمنح المكافآت كالحكافز ،كتحسيف قنكات االتصاؿ ،كاإلفصاح ،كالشفافية ،كالمساكاة،
في تكزيع المعمكمات ،كدمج الكحدات المتنافسة ،كتقنيف االعتمادية بيف األفراد ،كزيادة الدكرات
التدريبية.
 -8دراسة (المعشر  ،)2005 ،بعنواف:
" الصراع التنظيمي – دراسة تطبيقية في الدوائر الحكومية في محافظات الجنوب في
األردف"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مصادر الصراع كأسبابو ،كمعرفة السياسات التي تقكـ بيا
اإلدارة ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى اإلجراءات التي يتـ مف خبلليا معالجة الصراع التنظيمي.
ك مف أىـ النتائج التي تكصمت ليا:
 تداخؿ االختصاصات كالمسؤكليات. عدـ االلتزاـ بسياسات المنظمة كأنظمتيا.63

 عدـ كضكح مدل السمطة. الصراع عمى المراكز اإلدارية كالمكافآت النقدية. قمة مصادر المعمكمات كسكء قنكات االتصاؿ.كأكصت الدراسة بتعميـ النتائج ،كمحاكلة كضع آليات لمتحكـ باألسباب قبؿ أف نصؿ لمرحمة
الصراع.
 -9دراسة (منيرة ،)2007،بعنواف:
" إدارة الصراع التنظيمي في المدارس االبتدائية لمبنات"
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الصراع التنظيمي داخؿ المدارس االبتدائية بمدينة
الرياض السعكدية ،مف كجية نظر المديرات كالمشرفات اإلداريات بتمؾ المدارس مف حيث
معرفة أسباب الصراع التنظيمي كأنكاعو ،كمعرفة االستراتيجيات المتبعة في إدارة ىذا الصراع.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة:
 أف أبرز أسباب الصراعات التنظيمية داخؿ المدارس االبتدائية لمبنات بمدينة الرياضكالمتعمقة باألسباب التنظيمية ىك :عدـ كجكد صبلحيات لدل المديرة لمكاجية احتياجات
المدرسة ،تمييا االتكالية في إنجاز األعماؿ كالمياـ بيف العامبلت بالمدرسة ،ثـ ضعؼ
فاعمية أجيزة االتصاؿ كالعبلقات اإلنسانية في نظاـ التعميـ.
 أما بالنسبة لؤلسباب الشخصية :فكاف التبايف في الصفات الشخصية بيف األفراد العامميفبالمدرسة في المرتبة األكلى مف حيث األىمية ،يميو عدـ الشعكر بالرضا الكظيفي ،ثـ
تبايف المستكل الثقافي كالعممي بيف األفراد.
 إف أبرز أنكاع الصراعات التنظيمية داخؿ المدارس االبتدائية لمبنات بمدينة الرياض ،مفكجية نظر أفراد الدراسة ىك :الصراع بيف فرد كآخر ،ثـ الصراع بيف مجمكعة كمجمكعة
 ،كأخي انر الصراع بيف فرد كمجمكعة.
كأكصت الدراسة باتباع أبرز االستراتيجيات المتبعة في إدارة الصراعات التنظيمية مف
قبؿ مديرات المدارس االبتدائية لمبنات بمدينة الرياض ،مثؿ :استراتيجيو التعاكف ،ثـ تمييا
استراتيجيو التجنب ،كأخي انر استراتيجيو اإلجبار كالتنافس.
64
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دراسة (عبد الكريـ ،)2007،بعنواف:

"عوامؿ الصراعات التنظيمية المؤثرة عمى أداء الجامعات اليمنية مف وجية نظر القيادات
األكاديمية واإلدارية الجامعية "
تيدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى عكامؿ الصراعات التنظيمية المؤثرة عمى أداء الجامعات اليمنية مف
كجية نظر القيادات األكاديمية كاإلدارية الجامعية ،كفقان لمتغيرات (الجامعة ،الجنس ،المؤىؿ
العممي ،سنكات الخبرة ،االختصاص الدراسي ،طبيعة العمؿ).
تكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:
 أ ف جميع فقرات األداة مثمت عكامؿ صراعات تنظيمية مؤثرة بدرجة قكية عمى أداءالجامعات اليمنية مف كجية نظر القيادات األكاديمية كاإلدارية الجامعية ،بدليؿ حصكليا
عمى أكساط مرجحة أكبر مف الكسط الفرضي البال ( ،)3ما عدا ثبلث فقرات مثمت
عكامؿ صراعات تنظيمية ضعيفة ،لحصكليا عمى أكساط مرجحة أقؿ مف الكسط
الفرضي.
 إف أقكل العكامؿ التي أدت إلى الصراع التنظيمي تمثمت في الجكانب االقتصادية كالماليةكالتدريبية كالتأىيمية كالمشاركة في اتخاذ الق اررات كاألمكر الخدمية ،كعدـ رضا المكظؼ
عف مرتبو الكظيفي ،كعف الحكافز المادية كالمعنكية ،إضافة إلى غياب النظاـ العادؿ
لمحكافز الذم يشجع عمى تحسيف كتطكير األداء ،كالحاجة إلى إقامة الدكرات التأىيمية
لرفع كفاءة المكظفيف ،كانفراد القيادات العميا باتخاذ الق اررات ،كتدني مستكل تشجيع
اإلبداع كاالبتكار ،كشح الخدمات البلزمة لتغطية احتياجات المكظؼ في الجامعات،
كضعؼ العدالة في تقييـ أداء العامميف ،كضعؼ تقبؿ القيادات لمنقد المكضكعي،
كالكساطة كالمحسكبية في التعيينات األكاديمية كاإلدارية.
 إف أقؿ عكامؿ الصراعات التنظيمية تمثمت في تفاكت أعمار العامميف في الجامعاتبشكؿ كبير ،كتصادـ بعض متطمبات العمؿ مع القيـ كالتقاليد ،كميكؿ المكظؼ
لمممارسات العدكانية.
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كأكصت الدراسة بالتعامؿ المباشر مع الجكانب المالية كالتأىيمية مف خبلؿ برامج حكافز
كمكافآت تتسـ بالشفافية.
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دراسة ( رأفت ،)2010 ،بعنكاف:
" أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع لدى العامميف بمجمع الشفاء الطبي "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تأثير المناخ التنظيمي عبر عناصره التالية( الييكؿ
التنظيمي  ،نمط القيادة  ،نمط االتصاالت  ،اتخاذ الق اررات  ،التكنكلكجيا  ،الحكافز )عمى إبداع

العامميف بمجمع الشفاء الطبي.
كانت أىـ النتائج كالتالي:

تكجيات أفراد العينة بشكؿ عاـ نحك المناخ التنظيمي السائد بمجمع الشفاء الطبي تكجيات سمبية

،إضافة إلى أف تأثير عناصر المناخ التنظيمي (الييكؿ التنظيمي  ،نمط القيادة  ،الحكافز ،

التكنكلكجيا  ،االتصاالت  ،اتخاذ الق اررات ) عمى إبداع المكظفيف كاف ضعيؼ ،عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد العينة حكؿ تأثير المناخ التنظيمي عمى إبداع العامميف
تعزل لمتغيرات ( العمر،الجنس،الخبرة)  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد

العينة حكؿ تأثير المناخ التنظيمي عمى إبداع العامميف تعزل لمتغير(المؤىؿ العممي،الفئة،
المستكل الكظيفي).

أكصت الدراسة إلى ضركرة اىتماـ اإلدارة بالمناخ التنظيمي كبكافة عناصره كأبعاده ،لما في ذلؾ

مف تأثير مباشر عمى أداء العامميف بالمستشفى كزيادة قدراتيـ اإلبداعية.

ضركرة االىتماـ بالييكؿ التنظيمي عبر تصميـ ىياكؿ تنظيمية مرنة تراعى التغيرات البنيكية

التي قد تحدث بالمجمع مستقببل.

العمؿ عمى إيجاد قيادة إدارية فاعمة ك تأىيؿ ىذه القيادة بشكؿ دكرم حتى يتسنى ليذه القيادة
المساىمة في إيجاد بيئة داخمية تتسـ باالنسجاـ كالتكافؽ بيف العامميف.

العمؿ عمى تطكير آليات العمؿ داخؿ المستشفى عبر كضع خطط إستراتيجية تعمؿ عمى التحكؿ
إلى استخداـ التقنيات الحديثة في كافة مجاالت العمؿ الصحي كاإلدارم داخؿ المستشفى.
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دراسة ( نجاة ،)2010 ،بعنكاف:

" أثر الصراع التنظيمية عمى صنع الق اررات االستراتيجية في القطاع الصحي في دكلة
االمارات العربية المتحدة مع التطبيؽ عمى المستشفيات الحككمية في إمارة دبي "
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ىدفت ىذه الدراسة لمتكصؿ إلى نمكذج يكضح أثر الصراع التنظيمي عمى صنع الق اررات
االستراتيجية في القطاع الصحى بدكلة االمارات العربية المتحدة كبالتحديد في إمارة دبي،

فتطرقت الدراسة لكؿ ما يرتبط بمكضكع صنع الق اررات كالعبلقة التي تربطو بظاىرة الصراع

التنظيمي ،كما حاكلت التعرؼ عمى مصادر الصراع في المنظمة كاعتبرت أف الصراع ينجـ عف

مصادر تنظيمة أك مصادر سمككية كقد يككف مصدر الصراع عكامؿ مف البيئة الخارجية

المحيطة بالمنظمة أك قد يككف سببو العكامؿ الديمغرافية.

كانت أىـ النتائج كالتالي:

نتج عف ذلؾ الصراع التنظيمي الذم يكثر بدكره عمى صنع الق اررات االستراتيجية كبالتالي مف

الصعب التغاضي عنو أك تفاديو فالصراع يؤدم إلى العدكانية كعدـ التعاكف كاضاعة الكقت
كالجيد كالتفكؾ كانقساـ جماعات العمؿ مما يكثر سمبا عمى صانع القرار كبالتالي تتأثر عميمة

صنع القرار.

أكصت الدراسة في اعتماد األسس كالسبؿ العممية الكفيمة بتقميؿ الصراعات السمبية بيف
المكظفيف ،كالعمؿ عمى تخفيض الصراع لممستكل المرغكب فيو كالذم يزيد مف فاعمية العمؿ،

االىتماـ بتشجيع المكظفيف عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات كتمكيف المكظفيف كمنحيـ
الصبلحيات التي تمكف ىـ مف اداء عمميـ ،تحديد مسئكليات كؿ مكظؼ كفقان لمكصؼ الكظيفي

كذلؾ تفاديان الزدكاجية كتداخؿ المسئكليات ،ضركرة االىتماـ بالقيادات المؤىمة عمميان كعمميان

لمالذلؾ مف إسياـ في رفع كفاءة األداء.
-13

دراسة (سحروفداء ،)2011-2010 ،بعنواف:

" أسباب الصراع التظيمي لدى األطباء العامميف في مستشفى رفيديا الحكومي "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أسباب الصراع التنظيمي لدل األطباء العامميف في مستشفى
رفيديا الحككمي كعبلقتيا بكؿ مف غمكض الدكر ،المناخ التنظيمي ،ضغكط العمؿ كالتزاـ اإلدارة

العميا نحك دعـ كتأييد السياسات كالق اررات اليادفة إلى تطكير العمؿ كتحقيؽ أىداؼ المستشفى.
ككانت أىـ النتائج كالتالي:

كأظيرت نتائج الدراسة ارتفاع مستكل الصراع التنظيمي في مستشفى رفيديا الحككمي مف كجية

نظر األطباء العامميف في المستشفى ،ككجكد تأثير معنكم لكؿ مف غمكض الدكر ،ضغكط العمؿ

كالتزاـ اإلدارة العميا في حدكث الصراع التنظيمي ،كما أظيرت النتائج ارتفاع مستكل ضغكط

العمؿ لدل مفردات العينة.
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كقد أكصت الدراسة بأىمية زيادة الكعي لدل العامميف في المستشفى بظاىرة الصراع التنظيمي،
كذلؾ ليتـ التعامؿ معيا بطريقة عقبلنية صحيحة ،كما أكصت بأىمية العمؿ عمى التقميؿ مف

تأثير بعض أسباب الصراع التنظيمي ،خصكصا تمؾ األسباب المتعمقة بضغكط العمؿ ،كجانب

الركاتب كالعبلكات.

ثانياً :الدراسات األجنبية:
 -1دراسة ( ،) 1993،Donovanبعنواف:
"العمداء األكاديميوف وادارة الصراع"
كقػػد أجريػػت الد ارسػػة فػػي جامعػػات ككميػػات كاليػػة كيسكنسػػكف بالكاليػػات المتحػػدة ،كبم ػ عػػدد أف ػراد
العينة  50عميدان ،ك  104مرؤكسيف.
كقػػد ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التع ػػرؼ عمػػى األسػػاليب الشػػائعة ف ػػي إدارة الص ػراع كمػػا يػػدركيا عم ػػداء
الكميػػات كعينػػة مػػف مرؤكسػػييـ ،كمػػا ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف أسػػاليب إدارة الص ػراع
كبعض الخصائص الديمكغرافية لعمداء الكميات.
كق ػػد تكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى كج ػػكد ارتب ػػاط إيج ػػابي ب ػػيف أس ػػاليب إدارة الصػ ػراع المتمثم ػػة بالتكام ػػؿ،
كالتسكية ،كالميؿ إلى المساعدة ،كبيف فعالياتيا.
كقد كجدت أف ىناؾ أثػ انر محػدكدان لمخصػائص الديمكغرافيػة عمػى اسػتخداـ أسػاليب الصػراع ،كتبػيف
أف األسمكب األكثر شيكعان في إدارة الصراع لدل عمداء الكميات كاف أسمكب التكامؿ يميو أسػمكب
التسكية.
 -2دراسة ( ،) 1997،Mclntyreبعنواف:
"نمط إدارة الصراع التابع/المسيطر مف قبؿ الفرد واآلخريف"
كىدفت الدراسة إلى مقارنة تقارير المدراء حكؿ الصراع مع تمؾ الصادرة عف المرؤكسيف.
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كق ػ ػػد بين ػ ػػت نت ػ ػػائج الد ارس ػ ػػة أف الم ػ ػػدراء كالمرؤكس ػ ػػيف ق ػ ػػامكا بترتي ػ ػػب اس ػ ػػتراتيجيات إدارة الصػ ػ ػراع
المسػ ػػتخدمة مػ ػػف قبػ ػػؿ المػ ػػدراء عمػ ػػى أسػ ػػاس تك ػ ػرار اسػ ػػتخداميا :اسػ ػػتراتيجية التكامػ ػػؿ ،فالتسػ ػػكية،
فالفرض ،فالسيطرة ،فالتجنب عمى التكالي.
كقػػد كجػػدت الد ارسػػة أف ىنػػاؾ فركقػان ذات داللػػة معنكيػػة بػػيف نمػػط اإلدارة كتقاريرىػػا حػػكؿ الصػراع،
كقػػد كجػػدت أف تقػػارير المػػدراء كانػػت تتضػػمف أسػػمكب التكامػػؿ كالسػػيطرة ،فػػي حػػيف كانػػت تقػػارير
المرؤكسيف تتضمف أساليب التجنب.
 -3دراسة ( ،) 1999،Hammondبعنواف:
"أنماط إدارة الصراع"
ىػػدفت الد ارسػػة لمتع ػػرؼ عمػػى انم ػػاط إدارة الص ػراع المفض ػػمة لممػػكظفيف ف ػػي منظمتػػيف مختمفت ػػيف،
كلمطمبة في جامعة كاحدة في الكاليات المتحدة األمريكية.
كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف الػػنمط التكػػاممي (التعػػاكف) ،احتػػؿ المرتبػػة األكلػػى فػػي إدارة الصػراع،
كتبله النمط اإللزامي ،كقد بينت الدراسة عػدـ كجػكد فػركؽ معنكيػة تعػزل إلػى الجػنس فػي اسػتخداـ
اسػػتراتجيات إدارة الصػراع ،كمػػا بينػػت الد ارسػػة أيضػان عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف المػػكظفيف كالطمبػػة فػػي
استخداـ استراتيجيات إدارة الصراع.
 -4دراسة( ،) 2000، & Dee، & Cistone،Henkinبعنواف:
"أساليب إدارة الصراع لدى مديري مدارس اإلدارة الذاتية"
ك ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة األسػػاليب المفضػػمة لحػػؿ الصػراع لػػدل مػػديرم ىػػذه المػػدارس ،ك
تككنت عينة الدراسة مػف ( )103مػدراء مػف مػديرم المػدارس الكاقعػة فػي المػدف الحضػرية بجنػكب
شرؽ الكاليات المتحدة األمريكية ،ك تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
 ن ػػاد انر م ػػا يمج ػػأ الم ػػدراء إل ػػى اس ػػتخداـ أس ػػمكب التجن ػػب ف ػػي إدارة الصػ ػراعات الت ػػي تحص ػػؿ ف ػػيالمدارس .
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 أكثر األساليب استخدامان مف قبؿ المدراء ىك أسمكب التعاكف . أسػػاليب إدارة الصػراع المسػػتخدمة حسػػب تفضػػيبلت المػػدراء ليػػا ىػي :أسػػمكب التعػػاكف ،أسػػمكباستخداـ السمطة ،أسمكب التجنب.
 كمما زاد عدد المشاركيف في حؿ الصراع زاد المجكء إلى أسمكب التعاكف كأسمكب لمحؿ. -5دراسة ( ،) 2000،Weltبعنواف:
"أساليب إدارة الصراع بيف مديري المدارس المتوسطة و مديري المدارس الثانوية الشاممة"
كىدفت ىذه الد ارسػة لممقارنػة بػيف أسػاليب إدارة الصػراع بػيف مػديرم المػدارس المتكسػطة ك مػديرم
المػػدارس الثانكيػػة الشػػاممة ،فيمػػا يتعمػػؽ بالتكجػػو الشخصػػي إلدارة الص ػراع بػػيف اإلف ػراد ،كاألسػػمكب
المختار إلدارة الصراع ،ك الرغبة في التغييػر فػي منطقتػي ايفرسػايد ك سػاف ،ك اسػتخدمت الباحثػة
أداة مسح الصػراع التنظيمػي المطػكرة لمباحثػة ،ك تككنػت العينػة مػف ( )34مػدي انر لممػدارس الثانكيػة
الشاممة ،ك( )39مدي انر لممدارس المتكسطة.
ككانػػت العينػػة قصػػدية غيػػر احتماليػة ،كأظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة بػػيف مجمػػكعتي
المػػدراء فػػي تػػكجييـ الشخصػػي ألسػػاليب إدارة الص ػراع ،مػػا عػػدا فػػي أس ػمكب التسػػكية حيػػث يكجػػد
فركؽ لصالح المدارس المتكسطة ،ك بينت الدراسة عػدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة بػيف مػدراء المػدارس
المتكسػػطة ك مػػدراء المػػدارس الثانكيػػة الشػػاممة فػػي اختيػػار أسػػاليب إدارة الص ػراع تعػػزل لممسػػتكل
التعميم ػػي ،كالخبػ ػرة اإلداري ػػة ،كالرغب ػػة ف ػػي التغيي ػػر ،ك كج ػػدت الد ارس ػػة أف الم ػػدراء يمتمك ػػكف الخبػ ػرة
اإلدارية التي تساعدىـ عمى فيـ األساليب الخمسة إلدارة الصراع ،كفي تحميؿ األسػمكب المناسػب
لكػػؿ حالػػة ،كأف الرغبػػة لػػدل جميػػع المػػدراء متػكافرة فػػي االنتقػػاؿ بسػػرعة مػػف اسػػتراتيجية إلػػى أخػػرل
كفؽ مكقؼ الصراع.
 -6دراسة ( ،) 2002،Rahimبعنواف:
"نحو نظرية متكاممة إلدارة الصراعات التنظيمية"

7.

إدارة الصػ ػراع التنظيم ػػي تنط ػػكم عم ػػى تش ػػخيص حال ػػة الصػػراع ،كالت ػػدخؿ ف ػػي الن ازع ػػات بجكانبي ػػا
العاطفيػػة كالمكضػػكعية ،كاسػػتخداـ مسػػتكيات كأنمػػاط مختمفػػة مػػف التػػدخؿ (االسػػتراتيجيات) لمتعامػػؿ
مػػع ىػػذه الص ػراعات .كعميػػو ينبغػػي أف يبػػيف تشػػخيص حالػػة الص ػراع مػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ حاجػػة
لمتدخؿ كنكع التدخؿ المطمكب.
كقد حاكؿ الباحث تصميـ آلية لمتدخؿ لحؿ الصراعات التنظيمية مف خبلؿ ثبلث نقاط ،كىي:
 محاكلػة تحقيػؽ كالحفػػاظ عمػى كميػة معتدلػػة مػف الصػراعات المكضػػكعية فػي الميػاـ الغيػػرركتينية عمى مختمؼ المستكيات.
 الحد مف الصراع العاطفي عمى جميع المستكيات. تمكػػيف أعضػػاء المنظمػػة مػػف تحديػػد كاسػػتخداـ األسػػاليب المناسػػبة لمتعامػػؿ مػػع الص ػراعبحيث يمكف التعامؿ بفعالية مع مختمؼ الحاالت.
حيث يرل الباحث إمكانية تعزيز التعمـ التنظيمي كزيادة الفعالية مف خبلؿ التشخيص المناسب
كشكؿ التدخؿ كتأثيره عمى ىيكمية الصراع.
كانتيػػى الباحػػث إلػػى عػػدد مػػف التكصػػيات النظريػػة معظميػػا يػػدكر حػػكؿ الحػػد مػػف الص ػراعات ،أك
تقميميا إلى أدنى حد .أما التكصيات العممية فصنفيا الباحث ضمف ثبلث أفكار رئيسية:
 ليس ىناؾ مجمكعػة كاضػحة مػف القكاعػد عنػدما تشػير إلػى الصػراع ،كلػذلؾ يجػب أف يػتـالتعامؿ معو بأشكاؿ مختمفة :منيا محاكلة تقميميا ،أك تجاىميا ،أك االستفادة منيا.
 لػػيس ىنػػاؾ مجمكعػػة كاضػػحة مػػف المبػػادئ التكجيييػػة تشػػير إلػػى الكيفيػػة التػػي يمكػػف بيػػاخفض الصراع ،أك تجاىمو ،أك التحكـ بو لتعزيز التعمـ التنظيمي كالفعالية.
 لػػيس ىنػػاؾ مجمكعػػة كاضػػحة مػػف القكاعػػد لئلشػػارة إلػػى كيفيػػة إش ػراؾ مختمػػؼ الص ػراعاتبحيث يمكف أف تدار بشكؿ فعاؿ.
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 -7دراسة ( ،) 2005،Ikeda and otherبعنواف:
"الصراعات التنظيمية التي تواجو مدراء التسويؽ التنفيذييف"
ىػػذا المقػػاؿ ينػػاقش ظػػاىرة الصػراع ،كيػػدرس بعػػض االسػػتراتيجيات لمتغمػػب عمييػػا ،كينػػاقش مفػػاىيـ
العمػػؿ لتطػػكير كسػػائؿ التسػػكيؽ كالتغمػػب عمػػى الص ػراعات الناتجػػة عػػف ذلػػؾ ،كاسػػتيدفت الد ارسػػة
المػػدراء التنفيػػذييف لمتسػػكيؽ فػػي الب ارزيػػؿ .كأظيػػرت النتػػائج أف أكثػػر الص ػراعات كانػػت فػػي مجػػاؿ
التسكيؽ نفسو ،كخصكصان إذا كاف العمؿ في نفس المنطقة كلمنتجات متقاربة في االستخداـ ،كقد
بينػت الد ارسػة كػذلؾ أف االتصػػاؿ ىػك أحػد المصػادر الرئيسػػية لمصػراع ،ككػذلؾ التكقعػات المختمفػػة
كالييكؿ التنظيمي.
كتػػرل الد ارسػػة أف الص ػراعات ىػػي جػػزء مػػف الطبيعػػة البش ػرية كأنػػو مػػف الميػػـ لمغايػػة د ارسػػة ىػػذا
المكضػػكع لػػيس فقػػط لؤلغػراض النظريػػة كلكػػف أيضػػا لمممارسػػة التنظيميػػة ،كتشػػير إلػػى أف لتحميػػؿ
الصػراعات كق ارراتيػػا دك انر ىامػان فػػي المنظمػػات الخاصػػة كالعامػػة كالسياسػػية ،ككػػذلؾ فػػي المنازعػػات
القضائية كالعمؿ ،كفي العمميات العسكرية كفي حاالت أخرل كثيػرة .كفػي التسػكيؽ نخصػص قػد انر
كبي انر مف االىتماـ لممستيمؾ بدالن مف القضايا التنظيمية ،كمع ذلؾ ال نستطيع القكؿ أف ىذا النيج
ىك األكثر مناسبة ،ألف االنتبػاه إلػى جانػب كاحػد ال يمغػي أك يقمػؿ مػف أىميػة اآلخػر ،ككػذلؾ فػإف
فيـ البيئة التنظيمية كالعبلقة بيف أعضاء المنظمة أمر حيكم لفعالية كافة عناصر العمؿ بمػا فػي
ذلؾ التسكيؽ.
كقػ ػػد أكصػ ػػت الد ارسػ ػػة كفق ػ ػان لنتػ ػػائج المسػ ػػح الميػ ػػداني ،بضػ ػػركرة إيػ ػػبلء اىتمػ ػػاـ خػ ػػاص لمشػ ػػاكؿ
االتصاالت ،كالتكقعات المختمفة كمشاكؿ الييكؿ التنظيمي ،لما ليا مف تػأثير مباشػر عمػى طبيعػة
الصراع في مجاؿ المدراء التنفيذييف لمتسػكيؽ .كينبغػي أيضػان االىتمػاـ بالصػراعات الداخميػة التػي
تندلع داخؿ مجاؿ التسكيؽ ،كداخؿ المجاالت ذات الصمة مثؿ مجاؿ المبيعات.
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 -8دراسة ( ،)2006،McGeeبعنواف:
"إدارة الصراع التنظيمي"
عندما يعمؿ الناس معان ،سكؼ يككف مف الطبيعي أف نجد التكتر كالصراع بيف األفراد كالجماعات
مف كقت آلخر ،كحتػى فػي أفضػؿ بيئػات العمػؿ كالتنظيمػات فػإف الصػراع أمػر ال مفػر منػو ،لػذلؾ
اىتمت ىذه الدراسة بقياس مدل حتمية التكتر التنظيمي في المؤسسات المختمفة.
فالعبلقة الجيدة بيف المػدراء التنفيػذييف كالمػكظفيف ىػي المسػؤكلة عػف الحفػاظ عمػى سػعادة العمػبلء
كعػػكدتيـ لمتعامػػؿ مػػع خػػدمات أك منتجػػات المؤسسػػة ميمػػا كانػػت التحػػديات ،كلمحصػػكؿ عمػػى ىػػذا
النجاح في مجاؿ األعماؿ يجب عمى المدراء التنفيذييف في أم مؤسسة الحفاظ عمى عبلقػة فعالػة
كطيبػػة مػػع المػػكظفيف ،ممػػا يتػػرؾ المجػػاؿ لمتركي ػز عمػػى احتياجػػات العمػػبلء بػػدالن مػػف االنشػػغاؿ
بالصػراعات الجانبيػػة ،كالحػػؽ أف مثػػؿ ىػػذه الص ػراعات قػػد يكػػكف مؤلمػان أحيان ػان ،إال أننػػا نقػػؼ أمػػاـ
حقيقة أنو بدكف ألـ ال يكجد ربح.
كرؤيػػة الباحثػػة تتمثػػؿ فػػي بنػػاء األنظمػػة الداخميػػة التػػي تػػدير الص ػراعات التنظيميػػة ،بينمػػا تغػػذم
أفضؿ خدمة لمعمبلء ،كتقدـ أفضؿ المنتجات بطريقػة مبتكػرة ،كتسػتمر فػي تحسػيف مسػتكل العمػؿ
دائم ػان .كىػػي بػػذلؾ تطػػرح تسػػاؤالن رئيس ػان أال كىػػك :ىػػؿ يمكػػف لمص ػراعات التنظيميػػة أف تكػػكف جيػػدة
عمػػى مسػػتكل مػػدراء العمػػؿ مػػف جيػػة ،كعمػػى المسػػتكل المػػكظفيف ،كفػػي نيايػػة المطػػاؼ العمػػبلء
حيث يمكف أف يككف الصراع الداخمي مصد انر قكيػان إليجػاد حمػكؿ جديػدة كادخػاؿ تحسػينات تجاريػة
ىامة ،إذ البػد أف يعتػرؼ القػادة بػأف الصػراع بقػدر مػا يسػبب مػف األلػـ مػف خػبلؿ نكبػات الخػبلؼ
كالجدؿ الساخف ،فإنو يككف ش اررة فرصة لجعؿ المنظمة تعمؿ بشكؿ أفضؿ.
كانتيت الباحثة إلى أف المنظمات المصممة عمى إدارة الصػرعات الكظيفيػة اليكميػة ،كالقػادرة عمػى
تحمػػؿ األلػػـ النػػاتج عػػف ذلػػؾ دكف أف تنيػػار منظكمػػة اإلنتػػاج كاإلبػػداع ،ىػػي منظمػػات قػػادرة عمػػى
تحكيؿ الصراع الكظيفي في اتجيات إيجابية ،تعطي دفعػان جديػدان لئلنتاجيػة كاالبتكػار كالقػدرة عمػى
التكيؼ.
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ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة
عند مراجعة األدبيات كجدت أف الدراسات السابقة تتطرؽ لمكضكع أسباب كمصادر الصراع
التنظيمي مف عدة جكانب ،فمعظـ الدراسات تناكؿ أساليب الصراع ،كالبعض اآلخر إدارة الصراع
التنظيمي كأشكاؿ الصراع التنظيمي كاستراتيجيات إدارتو ،كمدل تأثيره عمى األداء ،كالبعض
تناكؿ المكضكع لمتعرؼ عمى

اآلثار اإليجابية

كالسمبية الناجمة عف الصراع كأثرىا عمى

المنظمات ،كقد أشارت معظـ نتائج ىذه الدراسات إلى أف أسباب الصراع ترجع إلى :المكارد
المحدكدة ،كاالتصاالت كنقؿ المعمكمات ،كغمكض الدكر ،كتداخؿ االختصاصات ،كعدـ
المشاركة ،الييكؿ التنظيمي ،ضغكط العمؿ ،كندرة الحكافز كالراتب المنخفض ،كالعبلقة السيئة
مع الزمبلء كجية اإلشراؼ ،كدراسة (منيرة( ،)2007 ،عبد الكريـ( ،)2007 ،أحمد،)2002 ،
(محمد( ،)1999 ،يكسؼ( ،)2001 ،عبداهلل( ،)2000 ،سمماف( ،)1999 ،نجبلء،)1997 ،
(رجاء ،)1991 ،ككذلؾ دراسة (.) 2005،Ikeda and other( ،)2006،McGee
تتفؽ ىذه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي باعتباره
المنيج المبلئـ لمدراسات اإلنسانية.
كاختمفت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مكاف التطبيؽ ،حيث ال يكجد أم مف الدراسات
السابقة التي تناكلت أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات ،لذلؾ ارتأت الباحثة التطرؽ في
بحثيا عف أسباب نشكء الصراعات التنظيمية في المستشفيات الفمسطينية الحككمية في محافظات
غزة ،لتككف إضافة جديدة عمى مكضكع أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات ،كمف خبلؿ
التكصيات سيتـ تحديد االستراتيجيات المناسبة لمتعامؿ مع الصراع في المستشفيات.
كما أكضحت ىذه الدراسات أف ىذه األسباب مف خبلليا يمكف تحديد األساليب المناسبة إلدارة
الصراعات كىي استراتيجيات التعاكف ،كأسمكب المكاجية كأقميف استخدامان إستراتيجية المنافسة،
كأسمكبي اإلجبار كالتجنب.
كما أف الدراسات السابقة تناكلت جكانب كثيرة مف العمميات اإلدارية ،مما أكسب الباحثة سعة في
االطبلع عمى معظـ جكانب العمؿ اإلدارم ،كتحديدان فيما يتعمؽ بالصراع التنظيمي.
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كعميو يمكف القكؿ أف الدراسات السابقة ليا دكر ميـ في تعزيز الدراسة الحالية كانضاج مساراتيا،
رغـ كجكد بعض االختبلفات في األىداؼ أك األدكات أك األساليب.
جدوؿ ( :)4الدراسات السابقة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي

الدراسات السابقة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي
الدراسات العربية
الرقـ

عنواف الدراسة

نتائج الدراسة

اسـ الباحث

أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع

توجهات أفراد العٌنة بشكل عام نحو
المناخ التنظٌمً السائد بمجمع الشفاء
الطبً توجهات سلبٌة ،إضافة إلى أن
تأثٌر عناصر المناخ التنظٌمً (الهٌكل
التنظٌمً  ،نمط القٌادة  ،الحوافز ،
التكنولوجٌا  ،االتصاالت  ،اتخاذ
القرارات ) على إبداع الموظفٌن كان
ضعٌف ،عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائٌة الستجابات أفراد العٌنة حول
تأثٌر المناخ التنظٌمً على إبداع
(
العاملٌن تعزى لمتغٌرات
العمر،الجنس،الخبرة)  ،وجود فروق
ذات داللة إحصائٌة الستجابات أفراد
العٌنة حول تأثٌر المناخ التنظٌمً على
إبداع العاملٌن تعزى لمتغٌر(المؤهل
العلمً،الفئة ،المستوى الوظٌفً).
نتج عن ذلك الصراع التنظٌمً الذي
ٌوثر بدوره على صنع القرارات
االستراتٌجٌة وبالتالً من الصعب
التغاضً عنه أو تفادٌه فالصراع
ٌؤدي إلى العدوانٌة وعدم التعاون
وإضاعة الوقت والجهد والتفكك
وانقسام جماعات العمل مما ٌوثر سلبا
على صانع القرار وبالتالً تتأثر عمٌلة
صنع القرار.

-1

رأفت 2010

-2

نجاة 2010

-3

سحر وفداء

أسباب الصراع التظيمي لدى األطباء

2011-2010

العامميف في مستشفى رفيديا

لدى العامميف بمجمع الشفاء الطبي "

أثر الصراع التنظيمية عمى صنع
الق اررات االستراتيجية في القطاع
الصحي في دكلة االمارات العربية
المتحدة مع التطبيؽ عمى المستشفيات
الحككمية في إمارة دبي

الحكومي
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نتائج الدراسة ارتفاع مستوى الصراع
التنظٌمً فً مستشفى رفٌدٌا الحكومً
من وجهة نظر اَلطباء العاملٌن فً
المستشفى ،ووجود تأثٌر معنوي لكل
من غموض الدور ،ضغوط العمل

4

منيرة2007 ،

-5

عبد الكريـ2007،

إدارة الصراع التنظيمي في المدارس

والتزام اإلدارة العلٌا فً حدوث
الصراع التنظٌمً ،كما أظهرت النتائج
ارتفاع مستوى ضغوط العمل لدى
مفردات العٌنة.
األسباب التنظيمية:
 ضعؼ فعالية أجيزة االتصاؿ

االبتدائية لمبنات

كالعبلقات اإلنسانية.
 عدـ كجكد صبلحيات.
األسباب شخصية:
تبايف الصفات الشخصية كالمستكل
الثقافي كالعممي.
عوامؿ الصراعات التنظيمية المؤثرة أقكل العكامؿ التي أدت إلى الصراع
عمى أداء الجامعات اليمنية مف التنظيمي ،تمثمت في:
وجية

نظر

القيادات

واإلدارية الجامعية

األكاديمية

 الجكانب االقتصادية كالمالية
كالتدريبية كالتأىيمية.
 المشاركة في اتخاذ الق اررات
كاألمكر الخدمية.
 عدـ رضا المكظؼ عف مرتبو
الكظيفي.
 الحكافز المادية كالمعنكية.


إضافة إلى غياب النظاـ
العادؿ لمحكافز.

 الحاجة إلى إقامة الدكرات
التأىيمية لرفع كفاءة المكظفيف.
 انفراد القيادات العميا في اتخاذ
الق اررات.
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 تدني مستكل تشجيع اإلبداع
كاالبتكار.
 شح الخدمات البلزمة لتغطية
احتياجات المكظؼ.
 ضعؼ العدالة في تقييـ أداء
العامميف.


ضعؼ تقبؿ القيادات لمنقد
المكضكعي.

 الكساطة كالمحسكبية في
التعيينات األكاديمية كاإلدارية.
-6

المعشر2005 ،

-7

أحمد2002 ،

الصراع التنظيمي – دراسة تطبيقية

مظاىرىا:

في الدوائر الحكومية في محافظات

تداخؿ في االختصاصات كالمسؤكليات

الجنوب في األردف

– عدـ االلتزاـ بسياسات المنظمة
كأنظمتيا -عدـ كضكح مدل السمطة –
الصراع
كالمكافآت

عمى

المراكز

اإلدارية

النقدية -قمة مصادر

المعمكمات كسكء قنكات االتصاؿ.
تقييـ

أساليب

إدارة

الصراعات أسبابيا:

التنظيمية بيف مديري اإلدارة الوسطي ندرة المكارد -تشابؾ األعماؿ -عدـ
بشركات

توزيع

الغاز

الطبيعي كضكح الدكر -تكافر كتنكع أدكات
االتصاؿ -أسمكب اإلدارة في منح

واتجاىات تطويرىا

المكافآت كالحكافز  -كسياسة المنظمة،
كالمتمثمة في :عدـ مشاركة العامميف
في صنع القرار ،كالتمايز الذم تتبعو
اإلدارة بيف األفراد ،كأسمكب اإلفصاح
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كالشفافية.
-8

سالـ ،يوسؼ،

أسباب الصراعات التنظيمية في أسبابيا:
 تدني مستكل الرضا الكظيفي.

2001

األجيزة الحكومية المركزية

عبداهلل2000 ،

الصراع التنظيمي في المؤسسات مظاىر المشكمة:



ضعؼ التنسيؽ التنظيمي.



التيافت عمى حيازة النفكذ.



عدـ تكازف المكارد المادية
كالبشرية.



ضعؼ المشاركة في العمؿ.



عبلقات المكظؼ في العمؿ.



صعكبة الكصكؿ لممعمكمات.



تفاكت القدرات العممية
كالعممية



اختبلؼ القيـ كاألعراؼ.

 اعتماد المنظمات عمى
الخبرات األجنبية.
-6

العامة في المممكة العربية السعودية

 ضعؼ المشاركة في العمؿ.
 البحث عف السمطة كالنفكذ.


تعارض المصالح.



سكء البناء التنظيمي.



ضعؼ التعاكف كالتنسيؽ.



المعاممة غير العادلة.



تداخؿ االختصاصات
كغمكضيا كاالختبلؼ في
االتجاىات.
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-9

محمد1999 ،

-10

سميماف1999 ،



قمة المكارد كاإلمكانيات.



ضعؼ االلتزاـ التنظيمي.

الصراع التنظيمي في منظمات البحث األسباب:
العممي ،بالتطبيؽ عمى معاىد البحوث
الزراعية

 االتصاالت ،كنقؿ المعمكمات.
 عدـ التكافؽ مع األسمكب
اإلدارم.
 عدـ تكافؽ الفرد مع احتياجات
الكظيفة.


المكارد المحدكدة.



تداخؿ االختصاصات.



الحكافز كالمكافآت.

 المنافسة عمى المكارد
المحدكدة.
إدارة الصراع التنظيمي ،في منظمات األسباب:
البحث العممي ،بالتطبيؽ عمى معاىد

 االتصاالت كنقؿ المعمكمات

البحوث الزراعية

 عدـ التكافؽ مع األسمكب
اإلدارم
 عدـ مبلئمة الفرد الحتياجات
الكظيفة
 المنافسة عمى المكارد المحدكدة
 تداخؿ االختصاصات
 اإلجراءات ،كالحكافز
كالمكافآت
 المنافسة عمى المكارد
المحدكدة.
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-11

نجالء1997 ،

-12

رجاء1991 ،

1

2006،McGee

الصراع التنظيمي واألساليب التي يتـ أسباب الصراع:
 محدكدية المكارد

التواصؿ بيا مع الصراع ،وأكثر
األساليب أىمية مف وجية نظر



تفاكت الصفات الشخصية

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة



صراع الدكراف

النزاعات

كما

التنظيمية

يراىا األشكاؿ:
 عدـ كجكد تحديد كاضح

المديروف في الو ازرات في األردف

لمسئكليات كصبلحيات
المكظفيف.


تداخؿ اختصاصات
كمسئكليات المكظفيف كعدـ
االتفاؽ عمى طرؽ إجراءات
العمؿ.

 جمكد التنظيـ.
 عدـ تقيد المكظفيف بخطكط
السمطة الرسمية.


إشراؾ أكثر مف شخص في
اتخاذ الق اررات.

 تعارض األىداؼ ،عدـ االتفاؽ
عمى أىداؼ العمؿ.
 عدـ تفكيض السمطة الكافية
لممكظفيف.


التنافس الحاد عمى المكارد
المادية كالبشرية المتاحة.



اتساع نطاؽ اإلشراؼ

الدراسات األجنبية
إدارة الصراع التنظيمي
8.

-

التكتر

كالصراع

بيف

األفراد

كالجماعات في المنظمات أمر ال مفر
منو.
 العبلقة الجيدة بيف المدراء التنفيذييفكالمكظفيف ىي المسؤكلة عف الحفاظ
عمى سعادة العمبلء.
 المنظمات المصممة عمى إدارةالصرعات الكظيفية اليكمية ،كالقادرة
عمى تحمؿ األلـ الناتج عف ذلؾ دكف
أف تنيار منظكمة اإلنتاج كاإلبداع،
ىي منظمات قادرة عمى تحكيؿ
الصراع الكظيفي في اتجيات إيجابية،
تعطي دفعان جديدان لئلنتاجية كاالبتكار
كالقدرة عمى التكيؼ.
2

Ikeda and
2005،other

3

2002،Rahim

الصراعات التنظيمية التي تواجو

 -أكثر الصراعات كانت في مجاؿ

مدراء التسويؽ التنفيذييف

التسكيؽ نفسو ،كخصكصان إذا كاف
العمؿ في نفس المنطقة كلمنتجات
متقاربة في االستخداـ.
 االتصاؿ ىك أحد المصادر الرئيسيةلمصراع ،ككذلؾ التكقعات المختمفة
كالييكؿ التنظيمي.
 ينبغي أيضان االىتماـ بالصراعاتالداخمية التي تندلع داخؿ مجاؿ
التسكيؽ ،كداخؿ المجاالت ذات الصمة
مثؿ مجاؿ المبيعات.

نحو نظرية متكاممة إلدارة الصراعات  -محاكلة تحقيؽ كالحفاظ عمى كمية
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معتدلة مف الصراعات المكضكعية في

التنظيمية

المياـ الغير ركتينية عمى مختمؼ
المستكيات.
 الحد مف الصراع العاطفي عمىجميع المستكيات.
 تمكيف أعضاء المنظمة مف تحديدكاستخداـ األساليب المناسبة لمتعامؿ
مع الصراع بحيث يمكف التعامؿ
بفعالية مع مختمؼ الحاالت.
4

2000،Welt

5

& ،Henkin
& ،Cistone
2000،Dee

أساليب إدارة الصراع بيف مديري
المدارس المتوسطة و مديري
المدارس الثانوية الشاممة

 عدـ كجكد فركؽ جكىرية بيفمجمكعتي

المدراء

في

تكجييـ

الشخصي ألساليب إدارة الصراع ،ما
عدا في أسمكب التسكية حيث يكجد
فركؽ لصالح المدارس المتكسطة.
 عدـ كجكد فركؽ جكىرية بيف مدراءالمدارس المتكسطة ك مدراء المدارس
الثانكية الشاممة في اختيار أساليب
إدارة الصراع تعزل لممستكل التعميمي،
كالخبرة اإلدارية ،كالرغبة في التغيير.
 المدراء يمتمككف الخبرة اإلدارية التيتساعدىـ عمى فيـ األساليب الخمسة
إلدارة الصراع ،كفي تحميؿ األسمكب
المناسب لكؿ حالة.

أساليب إدارة الصراع لدى مديري

 -ناد انر ما يمجأ المدراء إلى استخداـ

مدارس اإلدارة الذاتية

أسمكب التجنب في إدارة الصراعات
التي تحصؿ في المدارس .
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 أكثر األساليب استخدامان مف قبؿالمدراء ىك أسمكب التعاكف .
 أساليب إدارة الصراع المستخدمةحسب تفضيبلت المدراء ليا ىي:
أسمكب

التعاكف،

أسمكب

استخداـ

السمطة ،أسمكب التجنب.
 كمما زاد عدد المشاركيف في حؿالصراع زاد المجكء إلى أسمكب التعاكف
كأسمكب لمحؿ.
6

،Hammond
1999

أنماط إدارة الصراع

 النمط التكاممي (التعاكف) احتؿالمرتبة األكلى في إدارة الصراع ،كتبله
النمط اإللزامي.
 عدـ كجكد فركؽ معنكية تعزل إلىالجنس في استخداـ استراتجيات إدارة
الصراع.
 عدـ كجكد فركؽ بيف المكظفيفكالطمبة في استخداـ استراتيجيات إدارة
الصراع.

7

،Mclntyre
1997

نمط إدارة الصراع التابع/المسيطر مف  -المدراء كالمرؤكسيف قامكا بترتيب
قبؿ الفرد واآلخريف

استراتيجيات إدارة الصراع المستخدمة
مف قبؿ المدراء عمى أساس تكرار
استخداميا:

استراتيجية

التكامؿ،

فالتسكية ،فالفرض ،فالسيطرة ،فالتجنب
عمى التكالي.
 ىناؾ فركقان ذات داللة معنكية بيف83

نمط اإلدارة كتقاريرىا حكؿ الصراع.
 تقارير المدراء كانت تتضمف أسمكبالتكامؿ كالسيطرة ،في حيف كانت
تقارير المرؤكسيف تتضمف أساليب
التجنب.
8

،Donovan

العمداء األكاديميوف وادارة الصراع

1993

 كجكد ارتباط إيجابي بيف أساليبإدارة

الصراع

المتمثمة

بالتكامؿ،

كالتسكية ،كالميؿ إلى المساعدة ،كبيف
فعالياتيا.
 ىناؾ أثر محدكد لمخصائصالديمكغرافية عمى استخداـ أساليب
الصراع.
 األسمكب األكثر شيكعان في إدارةالصراع لدل عمداء الكميات كاف
أسمكب التكامؿ يميو أسمكب التسكية.
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الفصؿ الرابع :منيجية الدراسة
أوالً :أسموب الدراسػػػػػػػػػػػػػػة
ثانياً :مجتمع الدراسػػػػػػػػػة
ثالثاً :عينة الدراسػػػػػػػػػػػػػػة
رابعاً :أداة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة
خامساً :صدؽ اإلستبانػػة وثباتيػػػػا
سادساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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المقدمة
تعتب ػػر منيجي ػػة الد ارس ػػة كاجراءاتي ػػا مح ػػك انر رئيس ػػيان ي ػػتـ م ػػف خبلل ػػو إنج ػػاز الجان ػػب التطبيق ػػي م ػػف
الدراسة ،كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي ،كالتكصػؿ
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيػات الد ارسػة المتعمقػة بمكضػكع الد ارسػة ،كبالتػالي تحقػؽ
األىداؼ التي تسعى إلييا.
حيػػث تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان لممػػنيج المتبػػع كمجتمػػع الد ارسػػة ،ككػػذلؾ أداة الد ارسػػة المسػػتخدمة
كطريقػة إعػدادىا ككيفيػة بنائيػا كتطكيرىػا ،كمػػدل صػدقيا كثباتيػا ،كمػا يتضػمف كصػفان لئلجػراءات
الت ػػي ت ػػـ اتنباعي ػػا ف ػػي تص ػػميـ أداة الد ارس ػػة كتقنيني ػػا ،كاألدكات الت ػػي اس ػػتخدمتيا لجم ػػع بيان ػػات
الدراسة ،كينتيي الفصؿ بالمعالجػات اإلحصػائية التػي اسػتخدمت فػي تحميػؿ البيانػات كاسػتخبلص
النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

أوالً :أسموب الدارسة
بنػػاءان عمػػى طبيعػػة الد ارسػػة كاألىػػداؼ التػػي تسػػعى إلػػى تحقيقيػػا فقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي
التحميمي ،كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع ،كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر
عنيػػا تعبيػ انر كيفيػان ككميػان ،كمػػا ال يكتفػػي ىػػذا المػػنيج عنػػد جمػػع المعمكمػػات المتعمقػػة بالظػػاىرة مػػف
أجؿ استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا المختمفة ،بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسػير لمكصػكؿ إلػى
استنتاجات يبني عمييا التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع.
وقد تـ استخداـ مصدريف أساسييف لممعمومات:
 .1المصػػادر الثانويػػة :حيػػث اتجيػػت الد ارسػػة فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػرم لمبحػػث إلػػي مصػػادر
البيانات الثانكية ،كالتي تتمثػؿ فػي الكتػب كالم ارجػع العربيػة كاألجنبيػة ذات العبلقػة ،كالػدكريات
كالمق ػػاالت كالتق ػػارير ،كاألبح ػػاث كالد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناكل ػػت مكض ػػكع الدارس ػػة ،كالبح ػػث
كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
 .2المصادر األولية :لمعالجػة الجكانػب التحميميػة لمكضػكع البحػث تػـ جمػع البيانػات األكليػة مػف
خػػبلؿ اإلسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لمد ارسػػة ،ص ػممت خصيصػػان ليػػذا الغػػرض ،ككزعػػت عمػػى القػػكل
العاممة في مستشفيات ك ازرة الصحة.
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ثانياً :مجتمع الدراسة
مجتم ػػع الد ارس ػػة يع ػػرؼ بأن ػػو جمي ػػع مف ػػردات الظ ػػاىرة الت ػػي يدرس ػػيا الباح ػػث ،كب ػػذلؾ فػ ػإف مجتم ػػع
الد ارسػػة ىػػك جميػػع األف ػراد  -أك األشػػياء -الػػذيف يككنػػكف مكضػػكع مشػػكمة الد ارسػػة ،كبنػػاءان عمػػى
مشػػكمة الد ارسػػة كأىػػدافيا ف ػإف المجتمػػع المسػػتيدؼ يتكػػكف مػػف القػػكل العاممػػة فػػي مستشػػفيات ك ازرة
الصػػحة ،كالمػػكزعيف عمػػى  13مستشػػفى ،كالبػػال عػػددىـ  5210مكظػػؼ كمكظفػػة ،كالجػػدكؿ رقػػـ
( )5يكضح تكزيعيـ حسب المستشفى.
عينة الدراسة:
قد تـ استخداـ طريقة العينة الطبقية العشكائية ،حيث تـ تكزيع عينة استطبلعية حجميا 30
إستبانة الختبار االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات االستبانة .كبعد التأكد مف صدؽ
كسبلمة االستبانة لبلختبار تـ تكزيع  400إستبانة عمى مجتمع الدراسة كقد تـ استرداد 358
استبانة بنسبة  ،%89.5كالجدكؿ رقـ ( )5يكضح تكزيعيـ حسب المستشفى.
جدوؿ ( :)5يوضح توزيع مجتمع وعينة الدراسة حسب المستشفى

المستشفى

مجتمع الدراسة

النسبة

العينة المطموبة

دار الشفاء

1615

31.00

111

ناصر

808

15.51

56

األكركبي

693

13.30

48

النصر

339

6.51

23

األقصى

417

8.00

29

كماؿ عدكاف

303

5.82

21

الدرة

178

3.42

12

أبك يكسؼ النجار

245

4.70

17

تؿ السمطاف

172

3.30

12

الرنتيسي

105

2.02

7

بيت حانكف

162

3.11

11
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العيكف

110

2.11

8

الطب النفسي

63

1.21

4

المجموع

5210

100.00

*359

المصدر :تقرير القكل العاممة في القطاع الصحي الفمسطيني  ،2010ك ازرة الصحة ،مركز المعمكمات الصحية الفمسطيني،

تـ حساب حجـ العينة مف المعادالت التالية:
2

)(1

 Z 
n 

 2m 

حيث:
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ (مثبلن Z=1.96 :لمستكل داللة .)   0.05
عبر عنو بالعبلمة العشرية (مثبلن) 0.05 :
 :mالخطأ اليامشي :كي ّ

يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:
)(2

nN
N  n 1

= المع ّدؿ n

حيث  Nتمثؿ حجـ المجتمع (.)Moore ،2003
باستخداـ المعادلة ( )1نجد أف حجـ العينة يساكم:
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 

حيث أف مجتمع الدراسة  ، N= 5210فإف حجـ العينة المع ّدؿ باستخداـ المعادلة ( )2يساكم:
384  5210
 358
5210  384  1

= المع ّدؿ n

كبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكم .358
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خطوات بناء اإلستبانة:
تػػـ إع ػػداد أداة الد ارسػػة لمعرف ػػة العبلقػػة ب ػػيف بع ػػض المتغي ػرات التنظيمي ػػة كالص ػراع التنظيم ػػي ف ػػي
المستشفيات الحككمية بقطاع غزة ،كتـ اتباع الخطكات التالية لبناء اإلستبانة:
 -1االطػػبلع عمػػى األدب اإلدارم كالد ارسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بمكضػػكع الد ارسػػة ،كاالسػػتفادة
منيا في بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا.
 -2استشارت الباحثة عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف ،في تحديد أبعاد
اإلستبانة كفقراتيا.
 -3تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 -5تػػـ تصػػميـ اإلسػػتبانة فػػي صػػكرتيا األكليػػة كقػػد تككنػػت مػػف ( )6مجػػاالت ك ( )60فقػرة ،ارجػػع
ممحؽ رقـ (.)1
 -6تـ عرض اإلستبانة عمى ( )8مف المحكميف اإلدارييف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي جامعػة
األزىر كاإلسبلمية ،كالممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
 -7فػػي ضػػكء آراء المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض فق ػرات اإلسػػتبانة مػػف حيػػث الحػػذؼ أك اإلضػػافة
كالتعديؿ ،لتستقر اإلستبانة في صكرتيا النيائية عمى ( )65فقرة ،راجع ممحؽ (.)3
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ثالثاً :أداة الدراسة
تـ إعداد إستبانة حكؿ " العالقة بيف بعض المتغيرات التنظيمية والصراع التنظيمي في
المستشفيات الحكومية بقطاع غزة "
تتكوف إستبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف:
القسـ األوؿ :كىك عبارة عف المعمكمات الشخصية عف المستجيب (الجنس ،الحالة االجتماعية،
العمر ،المؤىؿ العممي ،نكع كطبيعة العمؿ ،الخبرة كسنكات العمؿ ،اسـ المستشفى ،الجية التي
يحصؿ منيا المستجيب عمى راتبو ،حصكؿ المستجيب عمى دكرات).
القسـ الثاني :كىك عبارة عف مجاالت الدراسة ،كيتككف مف  65فقرة ،مكزع عمى  6مجاالت:
المجاؿ األوؿ :وضوح الدور ،كيتككف مف ( )12فقرة.
المجاؿ الثاني :االتصاؿ ،كيتككف مف ( )11فقرات.
المجاؿ الثالث :سياسة المؤسسة ،كيتككف مف ( )13فقرة.
المجاؿ الرابع :الحوافز ،كيتككف مف ( )8فقرات.
المجاؿ الخامس :توفر الموارد ،كيتككف مف ( )8فقرات.
المجاؿ السادس :الصراع التنظيمي ،كيتككف مف ( )13فقرة.
تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ
(:)6
جدوؿ ( :)6درجات مقياس ليكرت الخماسي

االستجابة
الدرجة

غير مكافؽ بشدة

غير مكافؽ

محايد

مكافؽ

مكافؽ بشدة

1

2

3

4

5

تـ اختيار الدرجة ( )1لبلستجابة "غير مكافؽ بشدة " كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة
ىك %20كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.

9.

رابعاً :صدؽ االستبياف
يقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما كضعت لقياسو ،كقد قامت الباحثة بالتأكد
مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
تـ

 -1صدؽ المحكميف:

عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )8متخصصيف في اإلحصاء كادارة
األعماؿ ،كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)2كقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف كقامت
بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو
النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)3
 -2صدؽ المقياس:
أوالً :االتساؽ الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي
إليو ىذه الفقرة ،كقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة ،كذلؾ مف خبلؿ حساب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
ثانيا :الصدؽ البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة
الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
اإلستبانة.
ثالثاً :ثبات اإلستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة ،لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة أكثر
مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في
نتائج اإلستبانة ،كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ
فترات زمنية معينة.
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نتائج االتساؽ الداخمي
يكضح جدكؿ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "كضكح الدكر " كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ (:)7
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " وضوح الدور" والدرجة الكمية لممجاؿ

لالرتباط

معامؿ بيرسوف

ـ

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

مياـ كأىداؼ العمؿ الذم أقكـ بو ليست كاضحة

.542

*0.000

.2

أكمؼ بتأدية مياـ كمسئكليات متنكعة في كقت كاحد

.551

*0.000

.3

ليس كاضح لي مف ىك المسئكؿ عف عممي مباشرة في القسـ الذم أعمؿ بو

.520

*0.000

.4

أتمتع بالسمطات الكافية لمقياـ بالمياـ المككمة لي

.609

*0.000

.5

أرل عبلقة بيف ما أقكـ بو مف عمؿ كبيف أىداؼ المستشفى

.472

*0.000

.6

يقكـ المدراء بتكزيع االختصاصات عمى المكظفيف كؿ حسب خبراتو

.753

*0.000

.625

*0.000

.8

يكجد ازدكاجية في األكامر التي تصدر إلى المكظفيف تؤدم لصعكبة في العمؿ

.742

*0.000

.9

يجد المكظفكف غمكضان كصعكبة في تفسير األمكر كالتعميمات الصادرة ليـ

.714

*0.000

 .10الصبلحيات الممنكحة لممكظفيف ألداء متطمبات كظائفيـ محدكدة

.468

*0.000

 .11تركيز الصبلحيات في أيدم فئة قميمة مف المكظفيف

.712

*0.000

 .12يكجد ىيكمة كاضحة لممستشفى

.539

*0.000

.7

يكمؼ المدراء المكظفيف بأداء األعماؿ كامدادىـ بالمعمكمات كالصبلحيات البلزمة
لذلؾ

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05
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يكضح جدكؿ ( )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "االتصاؿ" كالدرجة الكمية لممجاؿ،
كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ
صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ (:)8
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "االتصاؿ" والدرجة الكمية لممجاؿ

لالرتباط

معامؿ بيرسوف

ـ

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

 .1ييتـ المدراء باالستماع لمشاكؿ المكظفيف الشخصية كالعمؿ عمى حميا

.853

*0.000

 .2تتـ بصفة دكرية بيف المكظفيف كالمديريف مقاببلت لمتحدث في شئكف العمؿ

.663

*0.000

.839

*0.000

 .4خطكط االتصاؿ بيف المدراء كبعضيـ البعض مفتكحة

.624

*0.000

 .5يمكف االتصاؿ مباشرة بالرئيس كالبحث معو في المشاكؿ التي تكاجينا

.821

*0.000

 .6تتمقى تغذية راجعة بشأف مشكبلت أك مقترحات

.750

*0.000

 .7تتكفر لي فرصة كبيرة لتككيف صداقة كثيقة في العمؿ

.567

*0.000

 .8أشعر بعدـ الرضى عف طبيعة العبلقات السائدة بيف المكظفيف

.551

*0.000

 .9يتـ االتصاؿ بيف المكظفيف بشكؿ إنساني مميز

.617

*0.000

 .10يتاح لممكظفيف طرح األفكار التي تطكر العمؿ

.777

*0.000

 .11ىناؾ حرية لممكظفيف بتقديـ الشكاكم كاالقتراحات

.800

*0.000

.3

يكجد نظاـ كاضح لتقديـ الشكاكم كاالقتراحات كالعمؿ عمى دراستيا كافادة أصحابيا
بالنتائج

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05
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يكضح جدكؿ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "سياسة المؤسسة" كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ (:)9
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "سياسة المؤسسة" والدرجة الكمية لممجاؿ

لالرتباط

معامؿ بيرسوف

ـ

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

 .1مدرائي يتعاممكف معي بشكؿ إنساني

.410

*0.002

 .2يتـ االستماع إلى كجيات نظر العامميف أثناء جمسة التقييـ

.604

*0.000

 .3يكجد كصؼ كظيفي لكؿ مكظؼ

.622

*0.000

 .4كؿ مكظؼ يقكـ بتأدية ميامو حسب الكصؼ الكظيفي

.622

*0.000

 .5يكجد نظاـ ترقيات كاضح كمعمف لجميع المكظفيف

.705

*0.000

 .6يكجد سياسية كاضحة لممستشفى التي أعمؿ بيا

.798

*0.000

 .7يشارؾ المكظفكف في اتخاذ الق اررات

.646

*0.000

 .8يكجد نظاـ تقييمات كاضح في المستشفى التي أعمؿ بيا

.727

*0.000

 .9يتـ العمؿ بنظاـ الترقيات حسب األىكاء الشخصية كليس حسب الكفاءة

.398

*0.002

 .10يؤدم المكظفكف مياـ عمميـ كفقان لييكمية العمؿ

.555

*0.000

 .11أقكـ بالمشاركة في تخطيط أىداؼ المؤسسة

.492

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05
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يكضح جدكؿ ( )10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "الحكافز" كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ (:)10
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "الحوافز" والدرجة الكمية لممجاؿ

لالرتباط

معامؿ بيرسوف

ـ

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

يكجد نظاـ حكافز لممستشفى

.759

*0.000

.2

في حالة تأدية عمؿ إضافي يتـ تقديـ حافز مادم أك معنكم

.727

*0.000

.3

يزيد الراتب التي أتقاضاه مف مستكل الحكافز المقدمة لممكظؼ

.548

*0.000

.4

العمؿ في مستشفى جيد يعتبر جزء مف الحكافز المقدمة لممكظؼ

.538

*0.000

.5

أرل بأف ىناؾ تركيز عمى مبدأ الجدارة كاالستحقاؽ في الترقية كالمكافآت

.788

*0.000

.6

فرص الترقية متاحة لمجميع

.742

*0.000

.7

أستمتع بالحضكر إلى العمؿ كؿ يكـ

.647

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05

95

يكضح جدكؿ ( )11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "تكفر المكارد" كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ (:)11
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "توفر الموارد" والدرجة الكمية لممجاؿ

لالرتباط

معامؿ بيرسوف

ـ

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

تتـ الترقيات حسب النظاـ المعمكؿ بو في المستشفى

.405

*0.002

.2

تأخر الترقيات يتـ بناءان عمى قمة المكارد المالية

.407

*0.002

.3

المناصب في الييكمية محدكدة

.496

*0.000

.4

يكجد ميزانية كافية لمترقيات

.557

*0.000

.5

تكفر أدكات كافية إلنجاز المكظؼ لميامو

.579

*0.000

.6

يرجع نظاـ التقاعد غير فعاؿ لندرة المكارد

.259

*0.036

.7

ىناؾ صعكبة في تكظيؼ مكظفي جدد نظ انر لنظرة المكارد

.455

*0.001

.8

في حاؿ كجكد شكاغر في اإلدارة العميا تعطى األكلكية لممكظفيف

.369

*0.004

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05

يكضح جدكؿ ( )12معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "الصراع التنظيمي" كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدوؿ (:)12
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "الصراع التنظيمي" والدرجة الكمية لممجاؿ

لالرتباط

معامؿ بيرسوف

ـ

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

ينشأ التكتر بيف المكظفيف الذيف لدييـ خبلفات حكؿ العمؿ

.782

*0.000

.2

يظير عدـ التكافؽ بيف الرؤساء كالمكظفيف حكؿ المياـ الكظيفية

.726

*0.000

.3

يتفيـ المكظفيف مكاقؼ ككجيات نظر بعضيـ البعض

.353

*0.006

.4

يخفي المكظفيف عدـ ارتياحيـ لبعضيـ البعض

.572

*0.000

.5

يكجد تناقض بيف المكظفيف في كيفية أداء مياـ العمؿ

.664

*0.000

.6

غياب تكزيع الصبلحيات يقكد إلى اختبلفات في كجيات النظر

.683

*0.000

.7

يكجد آليات معينة لحؿ الخبلفات التي قد تحدث بيف المكظفيف

.453

*0.001

.8

العبلقات الشخصية تمعب دكر في الخبلفات حكؿ أداء مياـ العمؿ

.356

*0.006

.9

يتـ كضع الحمكؿ مباشرة لمخبلفات التي تظير خبلؿ العمؿ

.470

*0.000

 .10االختبلفات الفكرية تؤدم لبلختبلؼ في أداء مياـ العمؿ

.386

*0.003

 .11اتخاذ الق اررات مركزيان تؤدم إلى حدكث اختبلفات بيف المكظفيف

.591

*0.000

 .12إخفاء المعمكمات تقكد إلى خبلفات بالعمؿ بيف المكظفيف

.612

*0.000

 .13االختبلؼ السياسي يؤدم لبلختبلؼ في أداء مياـ العمؿ

.405

*0.002

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05

الصدؽ البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة
الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
االستبانة.
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يبيف جدكؿ ( )13أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان عند
مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضع لقياسو.
جدوؿ (:)13
معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

االحتمالية )(Sig.

 .1كضكح الدكر

.801

*0.000

 .2االتصاؿ

.900

*0.000

 .3سياسة المؤسسة

.855

*0.000

 .4الحكافز

.674

*0.000

 .5تكفر المكارد

.459

*0.000

 .6الصراع التنظيمي

.683

*0.000

المجاؿ

ـ

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05

ثبات اإلستبانة :Reliability
يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة أكثر مف
مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج
اإلستبانة ،كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ فترات
زمنية معينة.
كتـ التحقؽ مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ:
معامؿ ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبػات اإلسػتبانة ،ككانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة فػي جػدكؿ
(:)14
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جدوؿ (:)14
معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

عدد

معامؿ ألفا

ـ

الفقرات

كرونباخ

.1

كضكح الدكر

12

0.835

0.914

.2

االتصاؿ

11

0.884

0.940

.3

سياسة المؤسسة

11

0.780

0.883

.4

الحكافز

7

0.811

0.900

.5

تكفر المكارد

8

0.470

0.685

.6

الصراع التنظيمي

13

0.781

0.884

جميع المجاالت معا

62

0.948

0.974

المجاؿ

الصدؽ*

*الصدؽ = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ

كاضػح مػف النتػائج المكضػػحة فػي جػدكؿ ( )14أف قيمػػة معامػؿ ألفػا كركنبػػاخ مرتفعػة حيػث بمغػػت
لجميػػع فق ػرات االسػػتبانة ( ،)0.948ككػػذلؾ قيمػػة الصػػدؽ حيػػث بمغػػت ( )0.974كىػػذا يعنػػى أف
معامؿ الصدؽ كالثبات مرتفع.
كبذلؾ تككف اإلستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحػؽ ( )3قابمػة لمتكزيػع ،كبػذلؾ قػد تػـ
التأكد مف صدؽ كثبات إستبانة الدراسة ،مما يجعميا عمى ثقة تامػة بصػحة االسػتبانة كصػبلحيتيا
لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ تفريػ كتحميػؿ اإلسػتبانة مػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي Statistical Package for
.(SPSS) the Social Sciences
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ككلمجػػكركؼ  -سػػمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة فػي
جدكؿ (.)15
جدوؿ ()15
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يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
ـ

القيمة االحتمالية

المجاؿ

)(Sig.

 .1كضكح الدكر

0.881

 .2االتصاؿ

0.182

 .3سياسة المؤسسة

0.935

 .4الحكافز

0.580

 .5تكفر المكارد

0.189

 .6الصراع التنظيمي

0.505

جميع مجاالت االستبانة

0.912

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )15أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.لجميػع مجػاالت الد ارسػة أكبػر
مػػف مسػػتكل الداللػػة  ،   0.05كبػػذلؾ فػػإف تكزيػػع البيانػػات ليػػذه المجػػاالت يتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي ،حيػػث
سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسػػب المئكيػػة كالتك ػ اررات كالمتكسػػط الحسػػابي :يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغ ػراض معرفػػة
تكرار فئات متغير ما ،كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.
 -2اختبار ألفا كركنباخ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 -3معامػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقيػػاس درجػػة االرتبػػاط :يسػػتخدـ
لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة.
 -4اختبار  Tفي حالػة عينػة كاحػدة ( )T-Testلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت
إلػػي الدرجػػة المتكسػػطة كىػػي  3زادت أك قمػػت عػػف ذلػػؾ ،كلقػػد تػػـ اسػػتخدامو لمتأكػػد مػػف داللػػة المتكسػػط
لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
 -5اختبػػار  Tفػػي حالػػة عينتػػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.
 -6اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم – ذك االتجػاه الكاحػد One Way Analysis of Variance) -
 )ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصػائية بػيف ثػبلث مجمكعػات أك أكثػر مػف
البيانات.
1..

الفصؿ الخامس :تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة
أوالً :الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات األولية
ثانياً :تحميؿ بيانات الدراسة
ثالثاً :إختبار فرضيات الدراسة

1.1

المقدمة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة
عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ
فقراتيا ،كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر،
المؤىؿ العممي ،نكع كطبيعة العمؿ ،الخبرة كسنكات العمؿ ،اسـ المستشفى ،الجية التي يحصؿ
منيا المستجيب عمى راتبو ،حصكؿ المستجيب عمى دكرات) ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية
لمبيانات المتجمعة مف إستبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات
االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.
أوالً :الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات األولية
كفيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ البيانات األكلية:
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنسجدوؿ ( :)16الجنس

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

223

62.1

أنثى

136

37.9

المجموع

359

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )16أف ما نسبتو  %62.1مف عينة الدراسة ذككر ،بينما الباقي %37.9
إناث ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أننا كمجتمع شرقي ،يفضؿ كيسيؿ عمؿ الرجؿ أكثر مف عمؿ
المرأة ،كىك ما ينطبؽ عمى العامميف بالمستشفيات الحككمية في قطاع غزة ،كاف كانت النسبة
تعتبر جيدة بالمقارنة بالقطاعات األخرل ،كمرد ذلؾ اقتصار عدد كبير مف الكظائؼ في قطاع
الصحة عمى النساء لتعامميا المباشر مع ىذا القطاع مف الجميكر ،حيث تتخصص الكثير مف
القطاعات العبلجية في خدمة المرأة كالطفؿ ،كتفرد ليا مساحة كبيرة مف خدماتيا ،كنتيجة لذلؾ

1.2

كاف كجكد المرأة في المستشفيات كالمراكز الصحية كطبيبة كممرضة ،ضركرة  -فرضتيا أيضان
تقاليد المجتمع الشرقي -لتسييؿ رعاية األـ كالطفؿ.
 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعيةجدوؿ ( :)17الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية

العدد

النسبة المئوية %

أعزب

230

64.1

متزكج

121

33.7

مطمؽ

7

1.9

أرمؿ

1

0.3

المجموع

359

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )17أف ما نسبتو  %64.1مف عينة الدراسة حالتيـ االجتماعية أعزب،
 %33.7متزكج %1.9 ،مطمؽ ،بينما  %0.3أرمؿ.
كتعزك الباحثة ىذه النسبة إلى قدرة القطاع الصحي في قطاع غزة عمى التكظيؼ باستمرار
كتجديد طاقات العاممييف مف جية ،كمف جية أخرل ال ننسى ما تـ تقديمو مف إحصاءات في
بداية الدراسة ،كالتي تفيد بأف المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ ىك مجتمع شاب ،تغمب عميو فئة
الشباب مما انعكس تمقائيا عمى النسبة الكبيرة لعدد العزاب في عينة الدراسة ،كالتي تمثؿ فعميا
نسبة الفئات الشابة في المجتمع الفمسطيني.
 توزيع عينة الدراسة حسب العمرجدوؿ ( :)18العمر

العمر

العدد

النسبة المئوية %

 20إلى أقؿ مف  30سنة

109

30.4

 -30إلى أقؿ مف  40سنة

133

37.0

 40سنة فأكثر

117

32.6

المجموع

359

100.0

1.3

يتضح مف جدكؿ ( )18أف ما نسبتو  %30.4مف عينة الدراسة تتراكح أعمارىـ مف  20إلى أقؿ
مف  30سنة %37.0 ،أعمارىـ مف  – 30أقؿ مف  40سنة ،بينما  %32.6أعمارىـ  40سنة
فأكثر.
كنرل أف ىذا التنكع في الفئات العمرية يعكس تكازف العينة ،كأنيا شممت آراء كاتجاىات جميع
الفئات العمرية ،مما يساىـ في االعتماد عمى صحة نتائج العينة ،كما أننا نمحظ تأكيدان عمى
ماسبؽ ذكره بأف معظـ العامميف ىـ مف الفئات الشابة تحت األربعيف ،كىي الفئات الغالبة في
الشعب الفمسطيني.
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميجدوؿ ( :)19المؤىؿ العممي

المؤىؿ العممي

العدد

النسبة المئوية %

ثانكية عامة فما دكف

14

3.9

دبمكـ

77

21.4

بكالكريكس

216

60.2

ماجستير

40

11.1

دكتكراه

12

3.3

المجموع

359

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )19أف ما نسبتو  %3.9مف عينة الدراسة يحممكف درجة الثانكية العامة فما
دكف %21.4 ،يحممكف درجة الدبمكـ %60.2 ،يحممكف درجة البكالكريكس %11.1 ،يحممكف
درجة الماجستير ،بينما  %3.3يحممكف درجة الدكتكراه.
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى نسبة التعميـ العالية التي يتميز بيا قطاع غزة ،حيث أظيرت نتائج العينة
في ىذا المجاؿ أف نسبة المتعمميف الحامميف لشيادة بيف دبمكـ كدكتكراه تقدر بما نسبتو (،)%96
كما أف ىذه النسب أظيرت قدرة القطاع الصحي في قطاع غزة عمى استيعاب المؤىميف عمميان،
كيعكد ذلؾ إلى طبيعة ىذا القطاع الذم يحتاج إلى عامميف مؤىميف تأىيبلن خاصان ،بؿ قد يككف
1.4

األىـ في ساحة التخصصات العممية ،كىك ما يعنى بصحة اإلنساف كحياتو ،عمى العكس مف
القطاعات األخرل التي قد تحتاج إلى تخصصات أقؿ أىمية أك تخصصات مينية ،كعميو كانت
ىذه النسب المرتفعة لفئة المتعمميف تعميمان أكاديميان.
 توزيع عينة الدراسة حسب نوع وطبيعة العمؿجدوؿ ( :)20نوع وطبيعة العمؿ

نوع وطبيعة العمؿ

العدد

النسبة المئوية %

إدارم

94

26.2

مالي

11

3.1

فني

33

9.2

طبي

221

61.6

المجموع

359

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )20أف ما نسبتو  %26.2مف عينة الدراسة نكع عمميـ إدارم %3.1 ،نكع
عمميـ مالي %9.2 ،نكع عمميـ فني ،بينما  %61.6نكع عمميـ طبي.
كىذه النتائج منطقية حيث أف ك ازرة الصحة مف الكزارت الكبيرة ،كالتي تشمؿ فئات كظيفية متنكعة
كتشمؿ الشؽ اإلدارم ،كالمالي ،كالطبي ،كالفني ،كالميني ككذلؾ الخدماتي.
 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة وسنوات العمؿجدوؿ ( :)21الخبرة وسنوات العمؿ

الخبرة وسنوات العمؿ

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  4سنكات

80

22.3

 -4أقؿ مف  8سنكات

95

26.5

 -8أقؿ مف  12سنة

62

17.3

 12سنة فأكثر

122

34.0

المجموع

359

100.0

1.5

يتضح مف جدكؿ ( )21أف ما نسبتو  %22.3مف عينة الدراسة أجابكا اف خبرتيـ أقؿ مف 4
سنكات %26.5 ،تتراكح خبرتيـ مف  -4أقؿ مف  8سنكات %17.3 ،تتراكح خبرتيـ مف -8
أقؿ مف  12سنة ،بينما  %34.0خبرتيـ  12سنة فأكثر.
كتعزك الباحثة ىذا التنكع في الخبرة ،إلى تنكع األقساـ كالدكائر ،كقدرة المستشفيات عمى استيعاب
العامميف باستمرار دكف تكقؼ ،كىك ما ينعكس عمى اختبلؼ سنكات الخبرة بيف العامميف.
 توزيع عينة الدراسة حسب المستشفىجدوؿ ( :)22المستشفى

اسـ المستشفى

العدد

النسبة المئوية %

مستشفى غزة األكربي

48

13.4

مستشفى النصر لؤلطفاؿ

23

6.4

مستشفى الدرة

12

3.3

مستشفى بيت حانكف

11

3.1

مستشفى ناصر

56

15.6

مستشفى النجار

17

4.7

مستشفى األقصى

29

8.1

مستشفى الطب النفسي

4

1.1

مستشفى الشفاء

111

30.9

مستشفى العيكف

8

2.2

مستشفى تؿ السمطاف

12

3.3

مستشفى كماؿ عدكاف

21

5.8

مستشفى عبد العزيز الرنتيسي

7

1.9

المجموع

359

100.0

1.6

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )22أف مػػا نسػػبتو  %30.9مػػف عينػػة الد ارسػػة يعممػػكف فػػي مستشػػفى الشػػفاء،
 %15.6يعمم ػػكف ف ػػي مستش ػػفى ناص ػػر %13.4 ،يعمم ػػكف ف ػػي مستش ػػفى غػ ػزة األكرب ػػي%8.1 ،
يعممكف في مستشفى األقصى ،ثـ تتقارب النسب بعد ذلؾ في مستكيات تحت .%5
كىذا التكزيع يعكس بكضكح حجـ المؤسسة الطبية كتاريخيػا كحجػـ الفئػة التػي تخػدميا ،فمستشػفى
الشفاء ىي المستشفى األقدـ كاألكبر في مدينػة غػزة (المدينػة المركزيػة فػي القطػاع) ،كلفتػرة طكيمػة
كانت تقدـ خدماتيا لجميع أىالي القطاع ،ككنيا تمثؿ حجػر األسػاس فػي الخػدمات الطبيػة .ك لػف
ننسػػى تقػػدميا فػػي مجػػاؿ األجي ػزة الحديثػػة كالخبػرات الطبيػػة التػػي تفتقػػر ليػػا المستش ػفيات األخػػرل،
إضػػافة إلػػى حجػػـ الفئػػة المسػػتيدفة كىػػـ كامػػؿ سػػكاف مدينػػة غ ػزة (األعمػػى فػػي الكثافػػة السػػكانية)،
ككػػذلؾ سػػكاف المحافظػػات الجنكبيػػة التػػي تحػػكؿ عمييػػا بصػػفتيا المستشػػفى األكبػػر فػػي القطػػاع .ثػػـ
تمتيا مستشفى ناصر في مدينة خانيكنس كالتي تمثؿ المركزية الثانية في القطاع ،كتعتبر مف أقدـ
كأكبر مستشفيات القطاع كتخدـ فئة كبيرة مف المكاطنيف ،كبنسبة أقؿ جاءت المستشػفى األكركبػي
لخدمة أبناء رفح كالمناطؽ الجنكبية (كالتي تتميز بالخدمات كاألجيزة حديثة) ،كفي المرتبة الرابعة
جػػاءت مستشػػفى األقصػػى لخدمػػة أبنػػاء المحافظػػة الكسػػطى ،كىػػي بػػذلؾ تعكػػس الترتيػػب الطبيعػػي
لعدد السكاف كمركزية المدينة.
 توزيع عينة الدراسة حسب الجية التي يحصؿ منيا المستجيب عمى راتبوجدوؿ ( :)23الجية التي يحصؿ منيا المستجيب عمى راتبو

الجية

العدد

النسبة المئوية %

غزة

209

58.2

راـ اهلل

150

41.8

المجموع

359

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )23أف ما نسبتو  %58.2مف عينة الدراسة يحصمكف عمى ركاتبيـ مف غزة،
بينما الباقي  %41.8يحصمكف عمى ركاتبيـ مف راـ اهلل.
كتعزك الباحثة ىذا التنكع فػي مصػدر ال ارتػب إلػى حالػة الخػبلؼ كاالنقسػاـ التػي شػيدتيا مؤسسػات
السمطة عمى كجو العمكـ كالمستشفيات عمى كجو الخصكص.

1.7

 توزيع عينة الدراسة حسب حصوؿ المستجيب عمى دوراتجدوؿ ( :)24حصوؿ المستجيب عمى دورات

ىؿ حصؿ المستجيب عمى دورات؟

العدد

النسبة المئوية %

نعـ

234

65.2

ال

125

34.8

المجموع

359

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )24أف ما نسبتو  %65.2مف عينة الدراسة أجابكا أنيـ حصمكا عمى دكرات،
بينم ػػا الب ػػاقي  %34.8ل ػػـ يحص ػػمكا عم ػػى أم دكرة .كتع ػػزك الباحث ػػة ذل ػػؾ إل ػػى طبيع ػػة العم ػػؿ ف ػػي
المستشفيات كالذم يحتاج دائمان إلى التدريب كمكاكبة التطكرات العممية.

ثانياً :تحميؿ فقرات االستبانة:
فيمػػا يمػػي نتػػائج اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف المتكسػػط الحسػػابي لدرجػػة االسػػتجابة لكػػؿ
فقرة مف فقرات محاكر االستبانة تساكم القيمة المتكسطة كىي  3أـ تختمػؼ عنيػا اختبلفػان جكىريػان
أم بصػػكرة كاض ػػحة .إذا كانػػت ) Sig.(P-valueأكب ػػر م ػػف مسػػتكل الدالل ػػة (   0.05حس ػػب
نتػػائج برنػػامج  )SPSSفإنػػو ال يمكػػف رفػػض الفرضػػية الصػػفرية كيكػػكف فػػي ىػػذه الحالػػة آراء أفػراد
العينػػة تقتػػرب مػػف القيمػػة المتكسػػطة (المحايػػد) كىػػى  ،3أمػػا إذا كانػػت ) Sig.(P-valueأقػػؿ مػػف
مستكل الداللة    0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متكسط
درجة اإلجابة تختمؼ عف القيمة المتكسطة (المحايد)  ،كفػي ىػذه الحالػة يمكػف تحديػد مػا إذا كػاف
متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية عػف القيمػة المتكسػطة (المحايػد) .كذلػؾ مػف خػبلؿ
إشػػارة قيمػػة االختبػػار فػػإذا كانػػت اإلشػػارة مكجبػػة فمعنػػاه أف المتكسػػط الحسػػابي لئلجابػػة يزيػػد عػػف
القيمة المتكسطة (المحايد) كالعكس صحيح.
تحميؿ فقرات مجاؿ "وضوح الدور"
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)24
1.8

جدوؿ (:)25
المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "وضوح الدور"

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

أكمؼ بتأدية مياـ كمسئكليات متنكعة في كقت كاحد

2.73

54.55

4.01

80.28

15.85

3.28

65.67

4.61

*0.000

3.53

70.59

9.46

*0.000

3

2.91

58.13

-1.42

0.078

9

3.11

62.11

1.80

*0.037

5

2.95

59.09

0.230

8

3.07

61.31

1.11

0.134

6

2.63

52.54

-6.57

*0.000

11

2.52

50.42

-7.47

*0.000

12

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ليس كاضح لي مف ىك المسئكؿ عف عممي مباشرة في
القسـ الذم أعمؿ بو
أتمتع بالسمطات الكافية لمقياـ بالمياـ المككمة لي
أرل عبلقة بيف ما أقكـ بو مف عمؿ كبيف أىداؼ
المستشفى
يقكـ المدراء بتكزيع االختصاصات عمى المكظفيف كؿ
حسب خبراتو
يكمؼ المدراء المكظفكف بأداء األعماؿ كامدادىـ
بالمعمكمات كالصبلحيات البلزمة لذلؾ
يكجد ازدكاجية في األكامر التي تصدر إلى المكظفيف
تؤدم لصعكبة في العمؿ.
يجد المكظفكف غمكضان كصعكبة في تفسير األمكر
كالتعميمات الصادرة ليـ
الصبلحيات الممنكحة لممكظفيف ألداء متطمبات كظائفيـ
محدكدة

 .11تركيز الصبلحيات في أيدم فئة قميمة مف المكظفيف

1.9

4.50

0.74

*0.000

2

*0.000

10

*0.000

1
4

الرتبة

ـ

القيمة االحتمالية ().Sig

مياـ كأىداؼ العمؿ الذم أقكـ بو كاضحة

3.83

76.69

13.66

الفقرة

 .12يكجد ىيكمة كاضحة لممستشفى

3.05

60.97

0.73

0.232

جميع فقرات المجاؿ معاً

3.14

62.77

4.08

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )25يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة "ليس كاضح لي مف ىك المسئكؿ عف عممي مباشرة في القسـالذم أعمؿ بو" يساكم ( 4.01الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي
 ،%80.28قيمة االختبار  15.85كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر
ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة
ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف
قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الحادية عشر " تركيز الصبلحيات في أيدم فئة قميمة مف المكظفيف "يساكم  2.52أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%50.42قيمة االختبار ،-7.47كأف القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض عف درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه
الفقرة.
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،3.14كأف المتكسط الحسابي النسبييساكم  ،%62.77قيمة االختبار ،4.08كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ
يعتبر مجاؿ "وضوح الدور" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف
متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي
 3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
كبيذا نجد أف عددان كبي انر مف مكظفي قطاع الصحة في المستشفيات الحككمية ،ال يركف أف
كضكح الدكر يمثؿ مشكمة حقيقية ليـ ،كال يركف أنو سبب مباشر لمخبلفات التنظيمية ،كتفسر
الباحثة ذلؾ بأف القطاع الصحي بالذات أحد القطاعات القميمة التي تعتمد عمى التخصص ،إذ
أننا نجد طبيبان لؤلطفاؿ كآخر لمنساء كآخر لغرفة الطكارئ ،كجراحيف بتخصصات مختمفة،
11.

7

كممرضيف كأطباء تحاليؿ ،كبالتالي ال يمكف ألحدىـ أف يتعدل عمى مياـ اآلخر ،كذلؾ مرده إلى
اختبلؼ التخصص ،كفي المقابؿ فإف كؿ كاحد منيـ يعرؼ بالتحديد دكره في المستشفى كيحاكؿ
أف يقكـ بو دكف مشاكؿ مع اآلخريف ،كبالتالي فإننا قميبلن ما نجد أحد أفراد ىذا القطاع يعاني مف
مشاكؿ حقيقية في كضكح الدكر ،ككضكح الدكر لـ يقتصر ىنا عمى التخصص العممي فقط ،بؿ
كعمى المياـ الكظيفية كحتى فترات الدكاـ فالعمؿ في القطاع الصحي يعتمد نظاـ (الشفتات)
كالذم يساىـ كثي انر في ترتيب المياـ الكظيفية ،كيقمؿ مف المشكؿ التنظيمية الناتجة عف (كضكح
الدكر).
كبيذا تختمؼ ىذه الدراسة عف معظـ الدراسات السابقة في ككنيا لـ تكافؽ عمى مجاؿ (كضكح
الدكر) كسبب أساسي مف أسباب المشاكؿ التنظيمية ،كنرل أف ذلؾ يعكد بشكؿ أساسي إلى
طبيعة المنظمة التي تمت عمييا ىذه الدراسة.
تحميؿ فقرات مجاؿ " االتصاؿ"
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي درجػػة
المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ ( ).
جدوؿ (:)26
المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "االتصاؿ"

يكجد نظاـ كاضح لتقديـ الشكاكم كاالقتراحات كالعمؿ عمى
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المتوسط الحسابي

شئكف العمؿ

المتوسط الحسابي النسبي

تتـ بصفة دكرية بيف المكظفيف كالمديريف مقاببلت لمتحدث في

قيمة االختبار

.3

حميا

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

ييتـ المدراء باالستماع لمشاكؿ المكظفيف الشخصية كالعمؿ عمى

الرتبة

ـ

.1

الفقرة

2.62

52.44

-5.70

*0.000

9

2.62

52.38

-5.91

*0.000

10

2.56

51.11

-3.33

*0.000

11

دراستيا كافادة أصحابيا بالنتائج
.4

خطكط االتصاؿ بيف المديريف كبعضيـ البعض مفتكحة

3.16

63.22

2.75

*0.003

2

3.16

63.17

2.54

*0.006

3

.6

تتمقى تغذية راجعة بشأف مشكبلت أك مقترحات

2.75

55.01

-4.18

*0.000

8

.7

تتكفر لي فرصة كبيرة لتككيف صداقة كثيقة في العمؿ

3.42

68.36

7.21

*0.000

1

.8

أشعر بعدـ الرضى عف طبيعة العبلقات السائدة بيف المكظفيف

2.82

56.36

-2.97

*0.002

6

.9

يتـ االتصاؿ بيف المكظفيف بشكؿ إنساني مميز

3.07

61.49

1.25

0.107

4

 .10يتاح لممكظفيف طرح األفكار التي تطكر العمؿ

2.78

55.66

-3.42

*0.000

7

 .11ىناؾ حرية لممكظفيف بتقديـ الشكاكم كاالقتراحات

2.87

57.40

-2.03

*0.022

5

2.89

57.83

-2.54

*0.006

.5

يمكف االتصاؿ مباشرة بالرئيس كالبحث معو في المشاكؿ التي
تكاجينا

جميع فقرات المجاؿ معاً
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )26يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة السابعة " تتكفر لي فرصة كبيرة لتككيف صداقة كثيقة في العمؿ "يساكم ( 3.42الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%68.36قيمة
االختبار ،7.21كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة
إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة
قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ
أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة "يكجد نظاـ كاضح لتقديـ الشكاكم كاالقتراحات كالعمؿ عمىدراستيا كافادة أصحابيا بالنتائج" يساكم  2.56أم أف المتكسط الحسابي النسبي ،%51.11
قيمة االختبار  ،-3.33كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة
دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه
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الفقرة قد انخفض عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ
مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
-

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.89كأف المتكسط الحسابي
النسبي يساكم  ،%57.83قيمة االختبار ،-2.54كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 0.006لذلؾ يعتبر مجاؿ "االتصاؿ" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ
عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة
(المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا
المجاؿ.
كجدنا أف معظـ أفراد العينة لـ يكافقكا عمى فقرات مجاؿ االتصاؿ ،كالحؽ أف ىذا يضعنا أماـ
حقيقة أف معظميـ يجد أف مشاكؿ االتصاؿ قائمة كحقيقية في المستشفيات ،كأنيا أحد أسباب
الصراعات الكظيفية ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ضغط العمؿ الذم قمما يكفر ألحدىـ فرصة
إيجاد كتنمية عبلقات فاعمة كحقيقية ،كالتي تمثؿ البنية األساسية التصاؿ فعاؿ بيف العامميف،
فنظاـ الشفتات الذم يقمؿ فرص الدكاـ الكاحد بيف المكظفيف ،ثـ ضغط العمؿ العالي في
المستشفيات ،كانعزاؿ مباني العبلج عف مباني اإلدارة ،كاختبلؼ تكجيات كؿ مف الجيتيف
(االطباء كاإلدارة) ،كضعنا أماـ حقيقة ضعؼ االتصاؿ في مستشفيات القطاع العاـ في
قطاع غزة ،كككنيا سبب رئيسي -كما أفادت عينة الدراسة -في الصراعات التنظيمية بيف
األفراد ،كبيذا ىي تتفؽ مع معظـ الدراسات السابقة حكؿ ككف االتصاؿ غير الفعاؿ أحد
األسباب الرئيسية لمشكمة الصراع التنظيمي.

تحميؿ فقرات مجاؿ " سياسة المؤسسة "
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)26
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جدوؿ (:)27
المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "سياسة المؤسسة"

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

يتـ االستماع إلى كجيات نظر العامميف أثناء جمسة التقييـ

2.93

58.54

-1.22

0.111

4

.3

يكجد كصؼ كظيفي لكؿ مكظؼ

3.17

63.49

2.15

*0.016

2

.4

كؿ مكظؼ يقكـ بتأدية ميامو حسب الكصؼ الكظيفي

2.85

56.91

-1.89

*0.030

6

.5

يكجد نظاـ ترقيات كاضح كمعمف لجميع المكظفيف

2.37

47.48

-9.98

*0.000

9

.6

يكجد سياسية كاضحة لممستشفى التي أعمؿ بيا

2.78

55.60

-3.45

*0.000

7

.7

يشارؾ المكظفيف في اتخاذ الق اررات

2.30

46.09

-11.71

*0.000

11

.8

يكجد نظاـ تقييمات كاضح في المستشفى التي أعمؿ بيا

2.88

57.50

-1.88

*0.031

5

2.68

53.60

- 4.74

*0.000

8

 .10يؤدم المكظفكف مياـ عمميـ كفقان لييكمية العمؿ

3.10

61.99

1.78

*0.038

3

 .11أقكـ بالمشاركة في تخطيط أىداؼ المؤسسة

2.35

47.07

-10.43

*0.000

10

2.80

55.92

-5.02

*0.000

ـ

.9

يتـ العمؿ بنظاـ الترقيات حسب األىكاء الشخصية كليس
حسب الكفاءة

جميع فقرات المجاؿ معاً
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )27يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى "المدراء يتعاممكف معي بشكؿ إنساني " يساكم ( 3.31الدرجةالكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%66.24قيمة االختبار ،5.08كأف القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة
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الرتبة

.1

المدراء يتعاممكف معي بشكؿ إنساني

3.31

66.24

5.08

*0.000

1

الفقرة

 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة السابعة " يشارؾ المكظفيف في اتخاذ الق اررات " يساكم  2.30أم أفالمتكسط الحسابي النسبي  ،%46.09قيمة االختبار ،-11.71كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى
أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي 3
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.80كأف المتكسط الحسابي النسبيلجميع فقرات المجاؿ يساكم  ،%55.92قيمة االختبار ،-5.02كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكم  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ"سياسة المؤسسة" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ،   0.05
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا
المجاؿ.
إذف نجد معظـ أفراد العينة قد كافقكا عمى ككف سياسة المؤسسة سببان رئيسيان في الص ارعات
التنظيمية ،كنعزك ذلؾ إلى البناء المؤسسي المشكه لدل معظـ المؤسسات الحككمية ،حيث نجد
الكثير مف المكظفيف غير المؤىميف الذيف تـ تعينيـ مف خبلؿ الكاسطة ،أك مف خبلؿ التنظيـ
السياسي ،دكف النظر لكفاءتيـ ،كما يترتب عمى ذلؾ مف محاباة ،كاستفراد البعض بالقرار ،ك
أمكر التعينات ،كالترقيات ،كغيرىا الكثير مف السياسات الخاطئة التي أصبحت تميز الكظيفة
الحككمية في قطاع غزة خاصة كفمسطيف عامة ،كالتي أصبحت سببان رئيسيان ككاضحان عمى أرض
الكاقع لمصراعات التنظيمية المختمفة.
تحميؿ فقرات مجاؿ "الحوافز "
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة المكافقػة
المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)27
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جدوؿ (:)28
المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "الحوافز"

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الرتبة

.1

يكجد نظاـ حكافز لممستشفى

2.01

40.28

-17.04

*0.000

7

.2

في حالة تأدية عمؿ إضافي يتـ تقديـ حافز مادم أك معنكم

2.74

54.86

-1.90

*0.029

3

2.18

43.61

-14.32

*0.000

5

3.36

67.20

2.16

*0.016

1

2.29

45.78

-11.76

*0.000

4

.6

فرص الترقية متاحة لمجميع

2.15

42.91

-15.03

*0.000

6

.7

استمتع بالحضكر إلى العمؿ كؿ يكـ

2.85

57.07

-2.10

*0.018

2

جميع فقرات المجاؿ معاً

2.51

50.24

-10.03

*0.000

ـ

.3
.4
.5

الفقرة

يزيد الراتب التي أتقاضاه مف مستكل الحكافز المقدمة
لممكظؼ
العمؿ في مستشفى جيد يعتبر جزء مف الحكافز المقدمة
لممكظؼ
أرل بأف ىناؾ تركيز عمى مبدأ الجدارة كاالستحقاؽ في الترقية
كالمكافآت

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )28يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة "العمؿ في مستشفى جيد يعتبر جزء مف الحكافز المقدمةلممكظؼ" يساكم ( 3.36الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي ،%67.20
قيمة االختبار 2.16كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.016لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة
إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد
العينة عمى ىذه الفقرة.
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 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى "يكجد نظاـ حكافز لممستشفى" يساكم  2.01أم أف المتكسطالحسابي النسبي  ،%40.28قيمة االختبار  -17.04كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف
متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي 3
كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.51كأف المتكسط الحسابي النسبيلجميع يساكم  ،%50.24قيمة االختبار -10.03كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.000
لذلؾ يعتبر مجاؿ "الحوافز" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف
متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي
 3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
ال شؾ أف الغياب التاـ لمحكافز المادية ،كالتحيز في الحكافز المعنكية تبعان لقكة الكاسطة أك
التنظيـ السياسي الذم ينتمي لو المكظؼ ،أصبح السمة العامة كالمتفؽ عمييا في كؿ المؤسسات
الحككمية عمى اختبلؼ خدماتيا ،كقد كافؽ جميع أفراد العينة عمى أف الغياب التاـ لمحكافز
المادية أصبح سببان رئيسان مف أسباب الصراع التنظيمي ،فمع قمة الحكافز أك ندرتيا أضحت
الترقية صراعان يدار غالبان ضمف معايير ليست الكفاءة منيا ،كأصبحت بعض األكضاع التي
يفترض أف تككف طبيعية – كالعمؿ في مكاف جيد  -حاف انز كحممان لدل بعض المكظفيف.
تحميؿ فقرات مجاؿ " توفر الموارد"
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة المكافقػة
المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)29
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جدوؿ (:)29
المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "توفر الموارد"

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الرتبة

.1

تتـ الترقيات حسب النظاـ المعمكؿ بو في المستشفى

2.39

47.81

-10.44

*0.000

7

.2

تأخر الترقيات يتـ بناءان عمى قمة المكارد المالية

3.23

64.68

3.67

*0.000

1

.3

المناصب في الييكمية محدكدة

2.69

53.84

-5.09

*0.000

4

.4

يكجد ميزانية كافية لمترقيات

2.40

48.00

-9.84

*0.000

6

.5

تكفر أدكات كافية إلنجاز المكظؼ لميامو

2.25

44.93

-12.67

*0.000

8

.6

يرجع نظاـ التقاعد غير فعاؿ لندرة المكارد

3.09

61.90

1.68

*0.047

2

.7

ىناؾ صعكبة في تكظيؼ مكظفيف جدد نظ انر لنظرة المكارد

2.79

55.80

-3.03

*0.001

3

2.54

50.82

-7.54

*0.000

5

2.67

53.46

-12.15

*0.000

ـ

.8

الفقرة

في حاؿ كجكد شكاغر في اإلدارة العميا تعطى األكلكية
لممكظفيف
جميع فقرات المجاؿ معاً
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )29يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية "تأخر الترقيات يتـ بناءان عمى قمة المكارد المالية " يساكم( 3.23الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%64.68قيمة االختبار3.67
كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل
داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة "تكفر أدكات كافية إلنجاز المكظؼ لميامو" يساكم 2.25أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%44.93قيمة االختبار  -12.67كأف القيمة االحتمالية
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( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما
يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض عف درجة المكافقة المتكسطة
(المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.67كأف المتكسط الحسابي النسبيلجميع يساكم  ،%53.46قيمة االختبار -12.15كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.000
لذلؾ يعتبر مجاؿ " توفر الموارد " داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف
متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي
 3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
إف رفض أفراد العينة لمجاؿ قمة المكارد ،كبالتالي مكافقتيـ عمى أف ىذه القمة ىي سبب رئيس
مف أسباب الصراع التنظيمي ،يؤكد عمى حقيقة طبيعية لدل اإلنساف ،أكد عمييا عمـ االجتماع
كما سبؽ أف ذكرنا في اإلطار النظرم ،أال كىي أف الصراع دائمان ما يككف عمى المكارد القميمة،
فمك أف المكارد كثيرة كمتكفرة لناؿ كؿ فرد ما يريد دكف أف يصطدـ باآلخريف ،كالمستشفيات
الحككمية في قطاع غزة ليست بمنأل عف ذلؾ ،فاالقتصاد الفمسطيني المعتمد بشكؿ كبير عمى
المعكنات الخارجية ،فرض معادلة قمة المكارد المادية ،ككذلؾ الدمار الذم لحؽ بالقطاع الخاص
نتيجة سياسات االحتبلؿ االسرائيمي دفع اآلالؼ مف الشباب العاطؿ عف العمؿ إلى التصارع
عمى الكظائؼ الحككمية ،فامتؤلت المستشفيات – كجميع مؤسسات الحككمة – بالبطالة المقنعة،
كأصبحت الترقية الطبيعية مجاؿ صراع كتسابؽ لعشرات المكظفيف ،لنجد أف األمر في النياية
تحكؿ إلى ساحة صراع حادة بيف المكظفيف الحككمييف في مستشفيات قطاع غزة.
تحميؿ فقرات مجاؿ " الصراع التنظيمي "
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة المكافقػة
المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)30
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جدوؿ ( :)30المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "الصراع التنظيمي"

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

2.56

51.10

-8.14

*0.000

4

.3

يتفيـ المكظفيف مكاقؼ ككجيات نظر بعضيـ البعض

2.95

58.92

-0.96

0.170

1

.4

يخفي المكظفيف عدـ ارتياحيـ لبعضيـ البعض

2.55

50.92

-8.58

*0.000

5

.5

يكجد تناقض بيف المكظفيف في كيفية أداء مياـ العمؿ

2.51

50.26

-8.83

*0.000

7

2.23

44.50

-15.40

*0.000

12

2.87

57.38

-2.19

*0.015

2

2.32

46.34

-13.02

*0.000

11

2.71

54.29

-4.62

*0.000

3

2.53

50.66

-8.28

*0.000

6

2.45

48.93

-10.24

*0.000

8

 .12إخفاء المعمكمات تقكد إلى خبلفات بالعمؿ بيف المكظفيف

2.11

42.22

-19.82

*0.000

13

 .13االختبلؼ السياسي يؤدم لبلختبلؼ في أداء مياـ العمؿ

2.44

48.76

-8.29

*0.000

9

2.51

50.10

-15.79

*0.000

ـ

.1
.2

.6
.7
.8
.9

ينشأ التكتر بيف المكظفيف الذيف لدييـ خبلفات حكؿ العمؿ
يظير عدـ التكافؽ بيف الرؤساء كالمكظفيف حكؿ المياـ
الكظيفية

غياب تكزيع الصبلحيات يقكد إلى اختبلفات في كجيات
النظر
يكجد آليات معينة لحؿ الخبلفات التي قد تحدث بيف
المكظفيف
العبلقات الشخصية تعمب دكر في الخبلفات حكؿ أداء مياـ
العمؿ
يتـ كضع الحمكؿ مباشرة لمخبلفات التي تظير خبلؿ العمؿ

 .10االختبلفات الفكرية تؤدم لبلختبلؼ في أداء مياـ العمؿ
.11

اتخاذ الق اررات مركزيان تؤدم إلى حدكث اختبلفات بيف
المكظفيف

جميع فقرات المجاؿ معاً
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05
12.

الرتبة

2.36

47.27

-11.73

*0.000

10

الفقرة

مف جدكؿ ( )30يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة "يتفيـ المكظفيف مكاقؼ ككجيات نظر بعضيـ البعض" يساكم( 2.95الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%58.92قيمة االختبار -
 0.96كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.170لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان
عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ
جكىريا عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة متكسطة مف
قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية عشر "إخفاء المعمكمات تقكد إلى خبلفات بالعمؿ بيفالمكظفيف" يساكم  2.11أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%42.22قيمة االختبار -19.82
كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل
داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض عف درجة
المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى
ىذه الفقرة.
 كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.51كأف المتكسط الحسابي النسبيلجميع يساكم  ،%50.10قيمة االختبار -15.79كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.000
لذلؾ يعتبر مجاؿ "الصراع التنظيمي" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى
أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد)
كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى غياب دكر اإلدارة التنفيذية في المستشفيات لصالح الدكر الميني
لؤلطباء ،فالمدير اإلدارم ىك في غالب األحياف الجية االمختصة بحؿ خبلفات العامميف ،كىك
الذم يضع آليات حؿ الخبلؼ ،كيتابع المشاكؿ الصغيرة كيمنعيا مف التفاقـ لتتحكؿ إلى صراع
تنظيمي مزمف بيف األفراد يؤثر سمبانعمى سير العمؿ ،كما أننا نرجع ذلؾ بشكؿ بسيط إلى غياب
ث قافة التسامح كالحكار كالتفاىـ اإليجابي عند عدد كبير مف طبقات الشعب الفمسطينني عامة،
كليس فقط العامميف في المستشفيات ،كذلؾ نتيجة تتابع األزمات السياسية كالعسكرية التي يعاني
منيا الشعب الفمسطيني ،كالتي جعمت المكاطف يعيش تحت كـ مف الضغكط كاألزمات التي أفقده
رشد حكمو في كثير مف المسائؿ التي تكاجيو في حياتو اليكمية.
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تحميؿ جميع الفقرات معا
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة المكافقػة
المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)31
جدوؿ (:)31
المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لجميع الفقرات معا

البند

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

جميع الفقرات معا

2.77

55.43

- 8.23

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )31يمكف استخبلص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يساكم ( 2.77الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسطالحسابي النسبي  ،%55.43قيمة االختبار  - 8.23كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 0.000لذلؾ تعتبر جميع الفقرات السابقة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ
عمى أف متكسط درجة االستجابة لجميع الفقرات قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد)
كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ غير مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى الفقرات بشكؿ عاـ.
كبشكؿ عاـ نجد أف أفراد العينة رفضكا مجاالت الدراسة بالمجمؿ ،أم أنيـ اتفقكا عمى أف معظـ
المجاالت ىي أسباب كاقعية كحقيقية لظاىرة الصراع التنظيمي في المستشفيات الحككمية ،كبذلؾ
نككف قد كضعنا أيدينا عمى جكىر كأسباب المشكمة ،كىي الخطكة األكلى في اتجاه حؿ ىذه
المشكمة ،كالتقميؿ مف أثرىا السمبي عمى خدمات القطاع الصحي في قطاع غزة.
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ثانياً :اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى:
توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى معنويػػة  0.05بػػيف وضػػوح الػػدور والص ػراع
التنظيمي.
يبيف جدكؿ ( )32أف معامؿ االرتباط يساكم ،535.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم 0.000
كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكم الداللػػة  α= 0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
كضكح الدكر كالصراع التنظيمي.
كتعزك الباحثة ذلػؾ إلػى اقتنػاع أفػراد العينػة بػأف تػداخؿ الميػاـ ،كغيػاب الحػدكد الكاضػحة لػدكر كػؿ
مكظؼ في المستشفى ،سيككف سببان في صراعات تنظيمية كثيرة بيف العامميف في المستشفى.
جدوؿ (:)32
معامؿ االرتباط بيف وضوح الدور والصراع التنظيمي

الفرض

معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى
معنويػػػػػػة  0.05بػػػػػػيف وضػػػػػػوح الػػػػػػدور والصػػػػػػراع

.535

*0.000

التنظيمي
*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05

الفرضية الثانية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بيف االتصاؿ والصراع التنظيمي.
يبيف جدكؿ ( )33أف معامؿ االرتباط يساكم ،527.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم 0.000
كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكم الداللػػة  α= 0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
االتصاؿ كالصراع التنظيمي.
كذلؾ يعكد كما ترل الباحثة إلى أف معظـ الصراعات التنظيمية اليكـ قائمة عمػى ضػعؼ التكاصػؿ
بيف افراد الفريؽ الكحد ،كقمة تعامميـ مع بعضيـ كغياب العبلقات الشخصية بينيـ.
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جدوؿ (:)33
معامؿ االرتباط بيف االتصاؿ والصراع التنظيمي

الفرض

معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

.527

*0.000

توجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى
معنوية  0.05بيف االتصاؿ والصراع التنظيمي
*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05

الفرضية الثالثة
توجػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى معنويػػة  0.05بػػيف سياسػػة المنظمػػة والصػراع
التنظيمي.
يبيف جدكؿ ( )34أف معامؿ االرتباط يساكم ،560.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم 0.000
كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكم الداللػػة  α= 0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
سياسة المنظمة كالصراع التنظيمي.
كذلػػؾ أف السياس ػػات القائمػػة عم ػػى غيػػر ميػ ػزاف المينيػػة ،أك المبني ػػة عمػػى ض ػػعؼ الخب ػرة ،أك ع ػػدـ
االختصػػاص ،أك ضػػمف العبلقػػات الشخصػػية ،دكف النظػػر إلػػى الصػػالح العػػاـ ،كمػػا يخػػدـ الم ػكاطف
فػي المستشػفيات الحككميػػة فػي قطػاع غػزة ،ىػي فػي النيايػػة سياسػات تزكػي نػػار الصػراع التنظيمػػي
داخؿ المؤسسة.
جدوؿ (:)34
معامؿ االرتباط بيف سياسة المنظمة والصراع التنظيمي

الفرض
توجد عالقة ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى معنويػة
 0.05بيف سياسة المنظمة والصراع التنظيمي
*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05

124

معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

.560

*0.000

الفرضية الرابعة
توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى معنويػػة  0.05بػػيف نظػػاـ الح ػوافز والمكافػػآت
والصراع التنظيمي.
يبيف جدكؿ ( )35أف معامؿ االرتباط يساكم ،348.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم 0.000
كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكم الداللػػة  α= 0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
نظاـ الحكافز كالمكافآت كالصراع التنظيمي.
تعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى الغيػػاب التػػاـ لمح ػكافز الماديػػة فػػي قطػػاع المستشػػفيات الحككميػػة فػػي قطػػاع
غػزة ،كسػػكء التكزيػػع لمحػكافز المعنكيػػة ،ممػػا يكلػػد بيئػػة خصػػبة لنمػػك الصػراعات التنظيميػػة المختمفػػة
داخؿ المؤسسة.
جدوؿ (:)35
معامؿ االرتباط بيف نظاـ الحوافز والمكافآت والصراع التنظيمي

الفرض

معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

توجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى
معنويػػػػػة  0.05بػػػػػيف نظػػػػػاـ الحػػػػػوافز والمكافػػػػػآت

.348

*0.000

والصراع التنظيمي
*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05

الفرضية الخامسة
توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى معنويػػة  0.05بػػيف تػػوفر الم ػوارد والص ػراع
التنظيمي.
يبػػيف جػػدكؿ ( )36أف معامػػؿ االرتبػػاط يسػػاكم ،300.كأف القيمػػة االحتماليػػة ( ).Sigتسػػاكم

0.000

كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكم الداللػػة  α= 0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
تكفر المكارد كالصراع التنظيمي.
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كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف قمػػة الم ػكارد سػػبب رئػػيس لمص ػراع التنظيمػػي كطبيعػػة بش ػرية ،كبعبػػارة
اقتصادية فإف قمػة العػرض ككثػرة الطمػب ،ترفػع مػف سػعر السػمعة فػي الظػركؼ غيػر الطبيعيػة التػي
يمر بيا قطاع المستشفيات الحككمية ،كسعر السمعة في ىذه الحالة ىك الصراع التنظيمي.
جدوؿ (:)36
معامؿ االرتباط بيف توفر الموارد والصراع التنظيمي

الفرض

معامؿ بيرسوف

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى
معنويػػػػػة  0.05بػػػػػيف تػػػػػوفر المػػػػػوارد والصػػػػػراع

.300

*0.000

التنظيمي
*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=0.05

الفرضية السادسة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) )α ≤ 0.05بيف
متكسطات استجابات أفراد العينة حكؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحككمية
بقطاع غزة تعزل إلى(الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،نكع كطبيعة العمؿ،
الخبرة كسنكات العمؿ ،اسـ المستشفى ،الجية التي يحصؿ منيا المستجيب عمى راتبو ،حصكؿ
المستجيب عمى دكرات).
تػـ اسػتخداـ اختبػار "  Tلمعينتػيف مسػتقمتيف" لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
كىػك اختبػار معممػي يصػػمح لمقارنػة متكسػطي مجمػػكعتيف مػف البيانػات .كػػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػػار
"التبػػايف األحػػادم –ذك االتجػػاه الكاحػػد" لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية كىػػذا
االختبار معممي يصمح لمقارنة  3متكسطات أك أكثر.
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال لة ) )α ≤ 0.05بيف متوسطات استجابات
أفراد العينة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى
الجنس.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )37يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار"  - Tلمعينتػيف مسػتقمتيف " أكبػر مػف مسػتكل
الداللة  α ≥ 0.05لجميع المجاالت كالمجػاالت المجتمعػة معػا ،كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال تكجػد
فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذه المجػاالت تعػزل إلػى
الجنس.
كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى اشػػتراؾ الرجػػاؿ كالنسػػاء فػػي المستشػػفيات فػػي فريػػؽ عمػػؿ كاحػػد ،بػػدكف
تقس ػػيميـ ف ػػي مكات ػػب مس ػػتقمة لك ػػؿ منيم ػػا -كم ػػا ف ػػي ال ػػك ازرات األخ ػػرل ،-جعمي ػػـ يتس ػػاككف ف ػػي
الظركؼ الكظيفية نفسيا كيعانكف نفس الكاقع التنظيمي دكف اختبلؼ ،كبالتالي جػاء اتفػاقيـ حػكؿ
مسألة الصراع التنظيمي كأسبابيا.
جدوؿ ( :)37نتائج اختبار "  - Tلمعينتيف مستقمتيف "– الجنس

3.16

3.10

0.800

0.424

2.88

2.91

-0.363

0.717

2.77

2.84

-0.837

0.403

2.45

2.62

-1.665

0.097

تكفر المكارد

2.69

2.65

0.732

0.465

الصراع التنظيمي

2.51

2.50

0.232

0.817

جميع المجاالت السابقة معا

2.76

2.79

-0.401

0.689

المجاؿ
كضكح الدكر

االتصاؿ

سياسة المؤسسة

الحكافز

ذكر
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().Sig

أنثى

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بيف متوسطات استجابات
أفراد العينة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى
الحالة االجتماعية.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )38يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار"  - Tلمعينتػيف مسػتقمتيف " أكبػر مػف مسػتكل
الداللة  α ≥ 0.05لجميع المجاالت كالمجاالت المجتمعة معا ،كبذلؾ يمكف اسػتنتاج أنػو ال تكجػد
فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذه المجػاالت تعػزل إلػى
الحالة االجتماعية.
تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الصراع التنظيمي ىي مشكمة يكاجييا كؿ ذم طمػكح ،كىػي ميػزة عامػة
عنػػد أىػػؿ القطػػاع ،ككجػػكد العائمػػة ليسػػت محف ػ انز ذك أثػػر ،لتػػدفع النػػاس نحػػك اتجاىػػات مختمفػػة فػػي
التفكير ،ففي النياية كميـ مكظفكف يأممكف في التطكر الطبيعي ضمف مينتيـ ،كسقاتمكف مف أجؿ
ذلؾ.
جدوؿ ( :)38نتائج اختبار"  - Tلمعينتيف مستقمتيف " -الحالة االجتماعية

كضكح الدكر.

3.16

3.10

0.894

0.372

االتصاؿ.

2.94

2.83

1.187

0.236

سياسة المؤسسة.

2.85

2.73

1.441

0.151

الحكافز.

2.54

2.49

0.421

0.674

تكفر المكارد.

2.68

2.67

0.046

0.963

الصراع التنظيمي.

2.53

2.48

0.799

0.425

جميع المجاالت السابقة معا

2.80

2.73

1.242

0.215

المجاؿ

أعزب
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().Sig

متزوج

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بيف متوسطات استجابات
أفراد العينة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى
العمر.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )39يمكف استنتاج ما يمي:
تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادم – ذك االتجػػاه الكاحػػد " أقػػؿ
مف مسػتكل الداللػة  α ≥ 0.05لممجػاليف " كضػكح الػدكر ،تػكفر المػكارد" كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الد ارسػة حػكؿ ىػذيف المجػاليف تعػزل
إلى العمر كذلؾ لصالح الذيف أعمارىـ  40سنة فأكثر.
ترل الباحثة أف المكظؼ كمما تقدـ في العمر ،تقدـ في الخبرة كأصبح يممؾ منيا ما يؤىمػو لمتطػكر
الػػكظيفي ،أك عمػػى أقػػؿ تقػػدير أف تؤخػػذ خبرتػػو محػػؿ االىتمػػاـ كالشػػكرل ،كأصػػبح يبحػػث لنفسػػو عػػف
دكر أكضح يضمف فيو االستغبلؿ األمثػؿ لخب ارتػو ،يمػارس مػف خبللػو سػمطة يػرل أنػو أحػؽ النػاس
بيػػا ،إال أنػػو سػػرعاف مػػا يصػػطدـ بكاقػػع قمػػة الم ػكارد التػػي تتػػيح لػػو الػػدكر المنشػػكد ،كبالتػػالي فإنػػو
يصارع مف أجؿ ما يعتبره حقان لو بحكـ سنكات الخدمة الطكيمة مػف جيػة ،كتطػكر متطمبػات حياتػو
عمػػى الصػػعيد الشخصػػي مػػف جيػػة أخػػرل ،كلػػذلؾ فػػإف ىػػذه الفئػػة العمريػػة تحػػس بكطػػأة الصػراعات
التنظيمية ضمف مجالي (كضكح الدكر ،كتكفر المكارد) بشكؿ أكضح مف الفئات العمرية األخرل.
أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعػة معػان ،فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.أكبػر
مػػف مسػػتكل الداللػػة  α ≥ 0.05كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى العمر.
كبشػػكؿ عػػاـ فػػإف شػػعكر جميػػع الفئػػات العمريػػة تجػػاه بػػاقي مظػػاىر الص ػراع التنظيمػػي نسػػتطيع أف
نقكؿ أنو كاضح ،كال اختبلفات فيو.
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جدوؿ ( :)39نتائج اختبار " التبايف األحادي –ذو االتجاه الواحد " – العمر

كضكح الدكر.

2.99

3.17

3.24

4.455

*0.012

االتصاؿ.

2.76

2.91

2.99

2.309

0.101

سياسة المؤسسة.

2.77

2.77

2.85

0.395

0.674

الحكافز.

2.50

2.45

2.60

0.890

0.411

تكفر المكارد.

2.57

2.65

2.79

5.663

*0.004

الصراع التنظيمي.

2.46

2.49

2.56

0.928

0.396

جميع المجاالت السابقة معا

2.69

2.76

2.86

2.735

0.066

المجاؿ

مف20

مف 30

40

 -أقؿ مف

– أقؿ مف

 30سنة

 40سنة

فأكثر

().Sig

سنة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بيف متوسطات استجابات
أفراد العينة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى
المؤىؿ العممي.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )40يمكف استنتاج ما يمي:
تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادم – ذك االتجػػاه الكاحػػد " أقػػؿ
مػػف مسػػتكل الداللػػة  α ≥ 0.05لممجػػاليف " الح ػكافز ،الص ػراع التنظيمػػي" كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الد ارسػة حػكؿ ىػذيف المجػاليف تعػزل
إلى المؤىؿ العممي كذلؾ لصالح الذيف يحممكف درجة دبمكـ فأقؿ.
كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف الفئػػات األقػػؿ تعميم ػان ،ىػػي األقػػرب إلػػى البحػػث عػػف المنػػافع المباش ػرة
كالمتمثمة في الحكافز ،عمى عكس الفئات المتعممة كالتي قد تسعى إلى أدكار بعيدة المدل ،كما أف
الفئة األقؿ تعميمان ىي األكثر مباشرة في طرح رغباتيا ،كقد يترتب عمى ذلؾ عدـ تكافؽ قػد يتطػكر
ليصبح صراعان تنظيميان بيف ىؤالء األفراد.
13.

أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعػة معػا ،فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.أكبػر
مػػف مسػػتكل الداللػػة  α ≥ 0.05كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
متكسطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذه المجػاالت كالمجػاالت مجتمعػة معػا تعػزل إلػى المؤىػؿ
العممي.
جدوؿ ( :)40نتائج اختبار" التبايف األحادي – ذو االتجاه الواحد " -المؤىؿ العممي

كضكح الدكر

3.11

3.15

3.14

0.084

0.919

االتصاؿ

2.88

2.90

2.86

0.089

0.915

سياسة المؤسسة

2.82

2.81

2.71

0.437

0.646

الحكافز

2.68

2.53

2.16

5.408

*0.005

تكفر المكارد

2.76

2.63

2.68

2.047

0.131

الصراع التنظيمي

2.59

2.51

2.33

3.289

*0.038

جميع المجاالت السابقة معا

2.82

2.78

2.67

1.244

0.289

المجاؿ

دبموـ
فأقؿ

بكالوريوس

عميا

().Sig

دراسات

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بيف متوسطات استجابات
أفراد العينة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى نوع
وطبيعة العمؿ.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )41يمكف استنتاج ما يمي:
تبػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػة الختبػػار" التبػػايف األحػادم – ذك االتجػػاه الكاحػػد " أكبػػر
مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05لممجاالت " كضكح الدكر ،تكفر المكارد ،الصػراع التنظيمػي" كبػذلؾ
يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ
ىذه المجاالت تعزل إلى نكع كطبيعة العمؿ.
131

كتػػرل الباحثػػة أف المجػػاالت الثبلثػػة السػػابقة تتعمػػؽ أكثػػر بػػالجكاب الطبيػػة كالعمػػؿ الصػػحي كىنػػا لػػـ
نجػػد اختبلفػػات بػػيف األف ػراد ،أمػػا بالنسػػبة لمجكانػػب اإلداريػػة فاالختبلفػػات مكجػػكدة ضػػمف مجػػاالت
تتعمؽ أكثر بالعمؿ اإلدارم (االتصاؿ ،سياسة المؤسسة ،الحكافز).
أما بالنسػبة لممجػاالت " االتصػاؿ ،سياسػة المؤسسػة ،الحػكافز" كالمجػاالت مجتمعػة معػا ،فقػد تبػيف
أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة  α ≥ 0.05كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذه المجػاالت كالمجػاالت
مجتمعة معا تعزل إلى نكع كطبيعة العمؿ كذلؾ لصالح الذيف طبيعة عمميـ إدارم كمالي.
جدوؿ ( :)41نتائج اختبار " التبايف األحادي –ذو االتجاه الواحد " – نوع وطبيعة العمؿ

كضكح الدكر.

3.24

3.35

3.12

3.09

1.676

0.172

االتصاؿ.

3.10

2.87

3.08

2.77

4.334

*0.005

سياسة المؤسسة.

3.04

2.87

2.95

2.67

5.912

*0.001

الحكافز.

2.67

2.97

2.63

2.40

3.126

*0.026

تكفر المكارد.

2.71

2.76

2.66

2.65

0.431

0.731

الصراع التنظيمي.

2.58

2.64

2.52

2.46

1.052

0.370

جميع المجاالت السابقة معا

2.91

2.91

2.84

2.69

4.395

*0.005

المجاؿ

إداري

مالي

فني

().Sig

طبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بيف متوسطات
استجابات أفراد العينة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة
تعزى إلى الخبرة وسنوات العمؿ.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )42يمكف استنتاج ما يمي:

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم –ذك االتجاه الكاحد" أقؿ مف

مسػػتكل الداللػػة  α ≥ 0.05لممجػػاؿ "االتصػػاؿ" ،كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة
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إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى الخبرة كسػنكات العمػؿ
لصالح الذيف لدييـ خبرة  12سنة فأكثر.
قػػد تحػػدثنا مػػف قبػػؿ حػػكؿ سػػنكات الخب ػرة كتأثيرىػػا عمػػى الص ػراع التنظيمػػي ،حيػػث يميػػؿ أصػػحاب
سنكات الخبرة الكثيرة إلػى االتصػاؿ كالتكاصػؿ مػع الفئػات األقػؿ خبػرة ،بيػدؼ نقػؿ الخبػرة ك تعزيػز
مكقعيـ في المؤسسة.
أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا ،فقد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.أكبػر
مف مسػتكل الداللػة  α ≥ 0.05كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف
متكسػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػكؿ ىػػذه المجػػاالت كالمجػػاالت مجتمعػة معػػا تعػػزل إلػػى الخبػرة
كسنكات العمؿ.
جدوؿ ( :)42نتائج اختبار "التبايف األحادي –ذو االتجاه الواحد" – الخبرة وسنوات العمؿ

كضكح الدكر.

3.06

3.09

3.11

3.24

1.600

0.189

االتصاؿ.

2.84

2.77

2.81

3.05

2.652

*0.049

سياسة المؤسسة.

2.89

2.72

2.70

2.84

1.133

0.336

الحكافز.

2.65

2.54

2.42

2.45

0.968

0.408

تكفر المكارد.

2.57

2.67

2.79

2.68

2.101

0.100

الصراع التنظيمي.

2.50

2.52

2.44

2.53

0.344

0.794

جميع المجاالت السابقة معا

2.77

2.73

2.72

2.83

0.810

0.489

المجاؿ

أقؿ مف

مف  – 4مف – 8

4

أقؿ مف

أقؿ مف

سنوات

 8سنة

 12سنة

فأكثر

().Sig

 12سنة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة α ≥ 0.05

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بيف متوسطات
استجابات أفراد العينة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة
تعزى إلى اسـ المستشفى.
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مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )43يمكف استنتاج ما يمي:
تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار " التبػػايف األحػػادم –ذك االتجػػاه الكاحػػد " أقػػؿ
مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05لممجاالت "كضكح الدكر ،االتصاؿ ،الصراع التنظيمي" كالمجاالت
مجتمعة معان ،كبذلؾ يمكف اسػتنتاج أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات
عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى اسـ المستشفى كذلؾ لصػالح
مستشفى تؿ السمطاف ،أمػا بالنسػبة لبػاقي المجػاالت ،فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.أكبػر
مف مسػتكل الداللػة  α ≥ 0.05كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف
متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذه المجػػاالت تعػزل إلػى اسػـ المستشػفى ،كتعػزك الباحثػػة
ذلؾ عمى تشابو البيئة الكظيفية بيف مستشفيات القطاع عامػة ،حيػث أف المسػاحة الصػغيرة لقطػاع
غزة ال تسمح بتباينات تؤثر عمى الصراع التنظيمي.
جدوؿ (:)43
نتائج اختبار " التبايف األحادي –ذو االتجاه الواحد " – اسـ المستشفى

األوربي

النصر

الدرة

بيت حانوف

ناصر

النجار

األقصى

الطب النفسي

الشفاء

العيوف

تؿ السمطاف

كماؿ عدواف

الرنتيسي

قيمة االختبار

().Sig

المجاؿ

القيمة االحتمالية

المتوسطات

كضكح

3.31

3.06

3.38

3.36

3.11

3.32

3.16

2.90

2.95

2.90

3.75

3.09

3.62

*0.000 3.030

الدكر.
االتصاؿ.

3.01

2.79

3.19

3.28

3.10

3.02

2.76

2.89

2.67

2.92

3.50

2.56

3.31

*0.002 2.624

سياسة

2.96

2.79

2.90

2.95

2.85

2.83

2.65

3.44

2.65

2.74

3.25

2.61

3.13

1.519

0.115

2.56

2.34

2.52

2.90

2.50

2.31

2.85

2.83

2.47

2.25

3.06

2.00

2.69

1.708

0.064

2.71

2.74

2.77

2.65

2.63

2.50

2.69

2.97

2.65

2.73

2.99

2.62

2.42

0.969

0.478

2.69

2.50

2.51

2.68

2.43

2.47

2.39

2.47

2.47

2.46

3.05

2.24

2.57

*0.028 1.953

2.91

2.73

2.90

2.98

2.79

2.78

2.74

2.90

2.66

2.69

3.28

2.55

3.00

*0.004 2.462

الحكافز.
المؤسسة.
تكفر
الصراع
ارد.
المك
التنظيمي.
جميع

المجاالت
معا

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بيف متوسطات استجابات
أفراد العينة حوؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى
المكاف الطبي الذي يعمؿ بو الموظؼ.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )44يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار"  - Tلمعينتػيف مسػتقمتيف " أكبػر مػف مسػتكل
الداللػػة  α ≥ 0.05لجميػػع المجػػاالت كالمجػػاالت مجتمعػػة معػػا ،كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذه المجػاالت كالمجػاالت
مجتمعة معا تعزل إلى الجية التي يحصؿ منيا المستجيب عمى راتبو.
كباختبلؼ الجية التي يستمـ منيا المكظؼ راتبو ،فالظركؼ المينية التي يعيشيا المكظؼ كاحدة،
كبالتالي فإف تكجياتو نحك الصراع التنظيمي كاحدة  ،بغض النظر عف الجكانب اإلدارية
لممكظؼ.
جدوؿ ( :)44نتائج اختبار "  - Tلمعينتيف مستقمتيف "– الجية التي يعمؿ بيا الموظؼ

3.14

3.14

0.018

0.986

2.85

2.95

-1.095

0.274

2.79

2.81

-0.191

0.849

2.55

2.45

1.019

0.309

تكفر المكارد

2.64

2.72

-1.519

0.130

الصراع التنظيمي

2.54

2.46

1.261

0.208

جميع المجاالت السابقة معا

2.77

2.77

-0.036

0.971

المجاؿ

كضكح الدكر

االتصاؿ

سياسة المؤسسة

الحكافز
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غزة

().Sig

راـ اهلل

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بيف آراء أفراد العينة
حوؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى حصوؿ
المستجيب عمى دورات.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )45يمكف استنتاج ما يمي:
تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار"  - Tلمعينتػيف مسػتقمتيف " أقػؿ مػف مسػػتكل
الداللة  α ≥ 0.05لممجاؿ " الحكافز" ،كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى حصكؿ المسػتجيب عمػى دكرات
كذلؾ لصالح الذيف لـ يحصمكا عمى أم دكرة تدريبية.
أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا ،فقد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.أكبػر
مف مسػتكل الداللػة  α ≥ 0.05كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجػاالت مجتمعػة معػا تعػزل إلػى حصػكؿ
المستجيب عمى دكرات.
يتفػػؽ فػػي التكجػػو نحػػك الص ػراعات التنظيميػػة جميػػع المػػكظفيف بغػػض النظػػر عػػف حصػػكليـ عمػػى
دكرات فػي المجػػاؿ أك عدمػػو ،حيػػث ال تػػأثير يػػذكر لمثػؿ ىػػذه االنشػػطة المينيػػة عمػػى التكجػػو العػػاـ
بؿ عمى العكس ،قد يككف مجاؿ الدكرات مجاالن خصبان لمصراعات التنظيمية المختمفة.
جدوؿ ( :)45نتائج اختبار "  - Tلمعينتيف مستقمتيف "– حصوؿ المستجيب عمى دورات

3.14

3.14

-0.075

0.940

2.91

2.86

0.498

0.619

2.79

2.81

-0.274

0.784

2.44

2.64

-1.984

*0.048

تكفر المكارد

2.66

2.69

-0.549

0.583

الصراع التنظيمي

2.47

2.56

-1.372

0.171

جميع المجاالت السابقة معا

2.76

2.80

-0.633

0.527

المجاؿ
كضكح الدكر

االتصاؿ

سياسة المؤسسة
الحكافز
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نعـ

().Sig

ال

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج

ثانياً :التوصيات
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أوالً :النتائج
أظيرت نتائج الدراسة أف:
 أف معامؿ االرتباط يساكم ،535.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىيأقؿ مف مستكم الداللة  α= 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
كضكح الدكر كالصراع التنظيمي ،كىي بذلؾ تتفؽ مع نتائج دراسة (المعشر،)2005 ،
ك(أحمد ،)2002 ،ك(عبداهلل.)2000 ،
 أف معامؿ االرتباط يساكم ،527.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىيأقؿ مف مستكم الداللة  α= 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
االتصاؿ كالصراع التنظيمي ،كىي بذلؾ تتفؽ مع جميع الدراسات السابقة العربية
كاألجنبية.
 أف معامؿ االرتباط يساكم ،560.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىيأقؿ مف مستكم الداللة  α= 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
سياسة المنظمة كالصراع التنظيمي ،كىذه النتيجة تتشابو مع دراسة (المعشر،)2005 ،
ك(عبداهلل ،)2000 ،ك(سميماف.)1999 ،
 أف معامؿ االرتباط يساكم ،348.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىيأقؿ مف مستكم الداللة  α= 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
نظاـ الحكافز كالمكافآت كالصراع التنظيمي ،كىذا تشابو مع دراسة (،)2006،McGee
ك( ،) 2002،Rahimك(محمد.)1999 ،
 -أف معامؿ االرتباط يساكم ،300.كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

0.000

كىي أقؿ

مف مستكم الداللة  α= 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر
المكارد كالصراع التنظيمي ،كتتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (رجاء،)1991 ،
ك(سميماف.)1999 ،
 أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) )α ≤ 0.05بيف متكسطاتاستجابات أفراد العينة حكؿ أسباب الصراع التنظيمي في المستشفيات الحككمية بقطاع
غزة تعزل إلى(الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،نكع كطبيعة العمؿ،
الخبرة كسنكات العمؿ ،اسـ المستشفى ،الجية التي يحصؿ منيا المستجيب عمى راتبو،
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حصكؿ المستجيب عمى دكرات) ،كىذا اتفقت عميو معظـ الدراسات السابقة كخصةصان
العربية التي تيتـ عادة بقياس أثر مثؿ ىذه المتغيرات.
 ما نسبتو  %62.1مف عينة الدراسة ذككر ،بينما الباقي  %37.9إناث ،كلعؿ ذلؾ يعكدإلى أننا كمجتمع شرقي ،يفضؿ كيسيؿ عمؿ الرجؿ أكثر مف عمؿ المرأة ،كىك ما
ينطبؽ عمى العامميف بالمستشفيات الحككمية في قطاع غزة.
 ما نسبتو  %64.1مف عينة الدراسة حالتيـ االجتماعية أعزب %33.7 ،متزكج، %1.9مطمؽ ،بينما  %0.3أرمؿ ،كىذا يدؿ عمى قدرة القطاع الصحي في قطاع غزة
عمى التكظيؼ باستمرار كتجديد طاقات العاممييف.
 ما نسبتو  %3.9مف عينة الدراسة يحممكف درجة الثانكية العامة فما دكف%21.4 ،يحممكف درجة الدبمكـ %60.2 ،يحممكف درجة البكالكريكس %11.1 ،يحممكف درجة
الماجستير ،بينما  %3.3يحممكف درجة الدكتكراه ،كمرد ذلؾ إلى نسبة التعميـ العالية
التي يتميز بيا قطاع غزة.
 أف ما نسبتو  %26.2مف عينة الدراسة نكع عمميـ إدارم %3.1 ،نكع عمميـ مالي، %9.2نكع عمميـ فني ،بينما  %61.6نكع عمميـ طبي ،كىذا يدؿ عمى أف الصراع ال
يقتصر عمى فئة دكف غيرىا مف العامميف في المستشفيات الحككمية في قطاع غزة،
 كما نسبتو  %22.3مف عينة الدراسة أجابكا اف خبرتيـ أقؿ مف  4سنكات%26.5 ،تتراكح خبرتيـ مف  -4أقؿ مف  8سنكات %17.3 ،تتراكح خبرتيـ مف  -8أقؿ مف 12
سنة ،بينما  %34.0خبرتيـ  12سنة فأكثر ،كىذا دليؿ عمى التنكع في الخبرة ،ك تنكع
األقساـ كالدكائر ،كقدرة المستشفيات عمى استيعاب العامميف باستمرار دكف تكقؼ ،كىك
ما ينعكس عمى اختبلؼ سنكات الخبرة بيف العامميف.
 أف ما نسبتو  %30.9مف عينة الدراسة يعممكف في مستشفى الشفاء %15.6 ،يعممكففي مستشفى ناصر %13.4 ،يعممكف في مستشفى غزة األكربي %8.1 ،يعممكف في
مستشفى األقصى ،ثـ تتقارب النسب بعد ذلؾ في مستكيات تحت .%5
 نسبة  %58.2مف عينة الدراسة يحصمكف عمى ركاتبيـ مف غزة ،بينما الباقي %41.8يحصمكف عمى ركاتبيـ مف راـ اهلل ،كىذا التنكع في مصدر الراتب يعكد إلى حالة
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الخبلؼ كاالنقساـ التي شيدتيا مؤسسات السمطة عمى كجو العمكـ كالمستشفيات عمى
كجو الخصكص.
 أف ما نسبتو  %65.2مف عينة الدراسة أجابكا أنيـ حصمكا عمى دكرات ،بينما الباقي %34.8لـ يحصمكا عمى أم دكرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى طبيعة العمؿ في
المستشفيات كالذم يحتاج دائمان إلى التدريب كمكاكبة التطكرات العممية.
 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،3.14كأف المتكسط الحسابيالنسبي يساكم  ،%62.77قيمة االختبار ،4.08كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ "كضكح الدكر" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ،   0.05
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات
ىذا المجاؿ.
 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.89كأف المتكسط الحسابيالنسبي يساكم  ،%57.83قيمة االختبار ،-2.54كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 0.006لذلؾ يعتبر مجاؿ "االتصاؿ" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما
يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى
فقرات ىذا المجاؿ.
 كبالنسبة لمجاؿ "سياسة المؤسسة" يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.80كأفالمتكسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجاؿ يساكم  ،%55.92قيمة االختبار-
 ،5.02كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ"سياسة
المؤسسة" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي 3
كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
 أما مجاؿ "الحكافز" يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.51كأف المتكسطالحسابي النسبي لجميع يساكم  ،%50.24قيمة االختبار -10.03كأف القيمة االحتمالية
( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ "الحكافز" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة
14.

 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف
درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد
العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
 كعف مجاؿ "تكفر المكارد" يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.67كأفالمتكسط الحسابي النسبي لجميع يساكم  ،%53.46قيمة االختبار -12.15كأف القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ " تكفر المكارد " داؿ إحصائيان عند
مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ
جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة
مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
 كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،2.51كأف المتكسط الحسابيالنسبي لجميع يساكم  ،%50.10قيمة االختبار -15.79كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكم  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ "الصراع التنظيمي" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف
درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد
العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
 المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يساكم ( 2.77الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسطالحسابي النسبي  ،%55.43قيمة االختبار  - 8.23كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكم  0.000لذلؾ تعتبر جميع الفقرات السابقة دالة إحصائيان عند مستكل داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لجميع الفقرات قد زاد عف درجة
المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة
عمى الفقرات بشكؿ عاـ.
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ثانياً :التوصيات
في ضوء ما ىدفت إليو الدراسة وما توصمت لو مف نتائج ،توصي الدراسة باآلتي:
 مف أجؿ تخفيؼ حدة الصراعات ،يفترض أف المستشفيات عمى أف يكضع الرجؿ المناسبفي المكاف المناسب ،بمعنى أف اإلدارات المسككلة عف إدارة الصراعات التنظيمية يشترط أف
تتكافر في أفرادىا الكفاءة كالمقدرة عمى معالجة أسباب الصراعات كايجاد حمكؿ ليا.
 ضركرة قياـ إدارة المستشفيات عمى تقييـ أداء العامميف بالمستشفيات ،بيدؼ تطكيراإليجابيات كالعمؿ عمى تجاكز السمبيات.
 ضركرة قياـ ك ازرة الصحة الفمسطينية بشكؿ عاـ أك إدارة المستشفيات عمى كجو الخصكصبالعمؿ عمى تطكير اليياكؿ التنظيمية مف فترة إلى أخرل بحيث تتسـ بالمركنة كعدـ التداخؿ
في الصبلحيات كالمسؤكليات بيف كحدات العمؿ كبيف العامميف.
 ضركرة قياـ الجيات ذات العبلقة بالدراسة ،بالعمؿ عمى تكفير متطمبات اإلثراء الكظيفي،كذلؾ مف خبلؿ اعتبار أف التعمؽ الرأسي لمكظيفة يجعؿ الفرد أكثر مسئكلية عف عممو
كيعطيو المزيد مف حرية التصرؼ كاالستقبلؿ كمزيد مف المشاركة في اتخاذ الق اررات المؤثرة
في عممو ،كىذا مف شأنو أف يقكل االلتزاـ التنظيمي .
 ضركرة إيجاد نكع مف التكافؽ بيف مصمحة المؤسسة كمصالح العامميف ،كذلؾ مف خبلؿتكصيؿ الشعكر لمعامميف بأف ما تحققو المؤسسة (المستشفى) مف منافع يعكد عمييـ أيضان
بالنفع ،ألف ىذا الشعكر مف شأنو أف يقكل التزاميـ تجاه العمؿ ،كتحاكؿ بعض المؤسسات
تحقيؽ ذلؾ بشكؿ مباشر مف خبلؿ تكفير مجمكعة مف الحكافز ،مما يقكد إلى دعـ الكالء
التنظيمي لدل األفراد.
 ضركرة استقطاب كاختيار المكظفيف الجدد الذيف تتكافؽ قيميـ مع قيـ المؤسسة(المستشفى)،فكمما كانت قيـ الفرد متكافقة مع قيـ العمؿ كأىدافو ،كمما قكل لديو االلتزاـ (كخاصة االلتزاـ
العاطفي) تجاه مؤسستو.
 أىمية زيادة الكعي لدل العامميف في المستشفيات الحككمية بظاىرة الصراع التنظيميكمخاطرىا عمى مستكل األفراد كعمى مستكل المؤسسة (المستشفى).
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 التأكيد عمى ضركرة تدعيـ نتائج الدراسة بظاىرة الصراع التنظيمي في المستشفيات ،كذلؾبإعداد الدكرات التكجييية المناسبة لمفئات المستيدفة.
 ضركرة قياـ إدارة المستشفيات بالعمؿ عمى تحسيف شركط مستكل العدالة بيف العامميف فيالكحدات كالدكائر المختمفة سكاء فيما يتعمؽ بالييكميات أك الحكافز أك الدكرات التدريبية أك
آليات التكاصؿ بيف العامميف ،بما يؤدم إلى تحسيف جكدة العمؿ.
 ضركرة قياـ الجيات ذات العبلقة بالمستشفيات بالعمؿ عمى التحديد الدقيؽ لمسؤليات كؿمكظؼ كبالتالي الحد مف تداخؿ المسؤليات بيف المكظفيف.
 ضركرة قياـ الجيات ذات العبلقة بالقطاع الصحي ،بالعمؿ عمى اتخاد الق اررات إستناداّ إلىمعمكمات كافية كدقيقة بعيدان عف سياسة الفعؿ كرد الفعؿ.
 ضركرة قياـ الجيات ذات العبلقة بالقطاع الصحي ،بكضع سياسات كاجراءات نقؿ العامميففي القطاع الصحي مف مكاف آلخر كفقان ألسس عممية كعممية تأخد بيعيف االعتبار الخبرة،
كالكفاءة ،كالدرجات العممية ،بما يضمف االستقرار النفسي كالمعنكم لممكظؼ كاالستقرار
الكظيفي لمممستشفى.
 ضركرة قياـ الجيات ذات العبلقة بالقطاع الصحي بتنحية الكالءات الحزبية كالسياسية عنداألخد بأم إجراءات تتعمؽ بالعمؿ.
 ضركرة االىتماـ بتدريب العامميف في القطاع الصحي  ،لما ذلؾ مف أثر كبير عمى زيادةكفاءتيـ كزيادة معدؿ إنخفاض الصراعات داخؿ المستشفيات عمى المستكل الشخصي أك
الميني..
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ممحؽ ( :)1االستبانة قبؿ التعديؿ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
حفظكـ اهلل

األخوة الكراـ /األخوات الكريمات
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،،،وبعد

في إطار اعداد الباحثة لبحث عممي بعنكاف:
" العالقة بيف بعض المتغيرات التنظيمية والصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية في
محافظات غزة"" ،استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة االعماؿ مف
جامعة األزىر ،بيدؼ إبراز األسباب التي تؤدم إلى الصراع في المستشفيات الحككمية في قطاع
غزة ،كانعكاس المخاطر الناجمة عف ىذا الصراع عمى القطاع الصحي.
في ىذا البحث ،الذم تعد فيو مشاركتكـ طكاعية ،نرجك بتفضمكـ بإبداء رأيكـ في ىذه اإلستبانة،
مع التأكيد عمى حقكـ بعدـ اإلجابة عف بعض األسئمة أك كميا ،لكف كحيث أنتـ أفضؿ مف يجيب
153

عمى ىذه اإلستبانة ،لما لذلؾ مف أثر كبير عمى صحة النتائج ،نييب بكـ مساعدتنا ،كلف نأخد
مف كقتكـ الكثير ،كستحظى أسماءكـ كاجابتكـ بالسرية التامة ،كلف تستخدـ إال حسب قكاعد
البحث العممي فقط ،كسنقدر مشاركتكـ عاليان.

ودمتـ ذخ ارً لمعطاء والتقدـ
الباحثة
لينا داود طو
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الجزء األوؿ:
البيانات األولية:
الرجاء وضع إشارة (√) أماـ العبارة المناسبة وتعبئة الفراغ بما يناسبؾ.
الجنس:

انثى

ذكر

الحالة االجتماعية :أعزب

العمر:

مطمؽ/ة

متزكج

______________

المؤىؿ العممي :ثانكية عامة فما دكف

دبمكـ

بكالكريكس

نوع وطبيعة العمؿ:

ماجستير

مالي

إدارم

دكتكراه

فني

القسـ /الدائرة_________ :
المسمى الوظيفي__________ :

الخبرة وسنوات العمؿ_______________________ :
اسـ

أ

أرمؿ/ة

المستشفى______________ :

الجية التي تحصؿ منيا عمى راتبؾ:
ىؿ حصمت عمى دكرات

نعـ

راـ اهلل

غزة
ال

إذا كاف نعـ ،كضح نكع الدكرة:
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طبي

الجزء الثاني:
محاور الدراسة
غير
الرقـ

الفقرات

أوالً :عدـ وضوح الدور
-1

مياـ كأىداؼ العمؿ الذم أقكـ بو ليست كاضحة

-2

أكمؼ بتأدية مياـ كمسئكليات متنكعة في كقت كاحد

-3

ليس كاضح لي مف ىك المسئكؿ عف عممي مباشرة في القسـ الذم أعمؿ بو

-4

أتمتع بالسمطات الكافية لمقياـ بالمياـ المككمة لي

-5

أرل عبلقة بيف ما أقكـ بو مف عمؿ كبيف أىداؼ المستشفى

-6

يقكـ المديركف بتكزيع االختصاصات عمى المكظفيف كؿ حسب خبراتو

-7

يكمؼ المديركف المكظفكف بأداء األعماؿ كامدادىـ بالمعمكمات كالصبلحيات
البلزمة لذلؾ

-8

يكجد ازدكاجية في األكامر التي تصدر إلى المكظفيف تؤدم لصعكبة في
العمؿ

-9

يجد المكظفكف غمكضان كصعكبة في تفسير األمكر كالتعميمات الصادرة ليـ

ثانياً :االتصاؿ
-1

ييتـ المديركف باالستماع لمشاكؿ المكظفيف الشخصية كالعمؿ عمى حميا

-2

تتـ بصفة دكرية بيف المكظفيف كالمديريف مقاببلت لمتحدث في شئكف العمؿ

-3

يكجد نظاـ كاضح لتقديـ الشكاكم كاالقتراحات كالعمؿ عمى دراستيا كافادة
أصحابيا بالنتائج

-4

خطكط االتصاؿ بيف المديريف كبعضيـ البعض مفتكحة

-5

يمكف االتصاؿ مباشرة بالرئيس كالبحث معو في المشاكؿ التي تكاجينا

-6

تتمقى تغذية راجعة بشأف مشكبلت أك مقترحات

-7

تتكفر لي فرصة كبيرة لتككيف صداقة كثيقة في العمؿ

-8

أشعر بعدـ الرضى عف طبيعة العبلقات السائدة بيف المكظفيف

-9

يتـ االتصاؿ بيف المكظفيف بشكؿ إنساني مميز

-10

يتاح لممكظفيف طرح االفكار التي تطكر العمؿ
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موافؽ

غير

بشدة

موافؽ

محايد

موافؽ

موافؽ
بشدة

ثالثاً :سياسة المؤسسة
غير
الرقـ

موافؽ

الفقرات

بشدة
-1

مسئكليني يتعاممكف معي بشكؿ إنساني

-2

يتـ االستماع إلى كجيات نظر العاممييف اثناء جمسة التقييـ

-3

يكجد كصؼ كظيفي لكؿ مكظؼ

-4

كؿ مكظؼ يقكـ بتأدية ميامو حسب الكصؼ الكظيفي

-5

يكجد نظاـ ترقيات كاضح كمعمف لجميع المكظفيف

-6

يكجد سياسية كاضحة لممستشفى التي أعمؿ بيا

-7

سياسة المنظمة تؤدم إلى إحداث الصراع بيف المكظفيف

-8

ىناؾ مركزية في اتخاذ الق اررات

-9

يشارؾ المكظفيف في اتخاذ الق اررات

-10

يكجد نظاـ تقييمات كاضح في المستشفى التي أعمؿ بيا

-11

يتـ العمؿ بنظاـ الترقيات حسب األىكاء الشخصية كليس حسب الكفاءة

-12

يؤدم المكظفيف مياـ عمميـ كفقان لييكمية العمؿ

-13

أقكـ بالمشاركة في تخطيط أىداؼ المؤسسة

رابعاً :الحوافز
-1

يكجد نظاـ حكافز لممستشفى

-2

في حالة تأدية عمؿ إضافي يتـ تقديـ حافز مادم أك معنكم

-3

ليس ىناؾ فرصة مناسبة لي بأف أترقى في المستشفى الذم أعمؿ بو

-4

يزيد الراتب التي أتقاضاه مف مستكل الحكافز المقدمة لممكظؼ

-5

العمؿ في مستشفى جيد يعتبر جزء مف الحكافز المقدمة لممكظؼ

-6

أرل بأف ىناؾ تركيز عمى مبدأ الجدارة كاالستحقاؽ في الترقية كالمكافآت

-7

فرص الترقية متاحة لمجميع

-8

استمتع بالحضكر إلى العمؿ كؿ يكـ
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غير
موافؽ

موافؽ
محايد

موافؽ

بشدة

خامساً :ندرة الموارد
-1

تتـ الترقيات حسب النظاـ المعمكؿ بو في المستشفى

-2

تأخر الترقيات يتـ بناءان عمى قمة المكارد المالية

-3

المناصب في الييكمية محدكدة

-4

يكجد ميزانية كافية لمترقيات

-5

تكفر أدكات كافية إلنجاز المكظؼ لميامو

-6

يرجع نظاـ التقاعد غير فعاؿ لندرة المكارد

-7

ىناؾ صعكبة في تكظيؼ مكظفي جدد نظ انر لنظرة المكارد

-8

في حاؿ كجكد شكاغر في اإلدارة العميا تعطى األكلكية لممكظفيف

سادساً :الصراع التنظيمي
غير
الرقـ

الفقرات

موافؽ
بشدة

-1

ينشأ التكتر بيف المكظفيف الذيف لدييـ خبلفات حكؿ العمؿ

-2

يظير عدـ التكافؽ بيف الرؤساء كالمكظفيف حكؿ المياـ الكظيفية

-3

يتفيـ المكظفيف مكاقؼ ككجيات نظر بعضيـ البعض

-4

يخفي المكظفيف عدـ ارتياحيـ لبعضيـ البعض

-5

يكجد تناقض بيف المكظفيف في كيفية أداء مياـ العمؿ

-6

غياب تكزيع الصبلحيات يقكد إلى اختبلفات في كجيات النظر

-7

يكجد آليات معينة لحؿ الخبلفات التي قد تحدث بيف المكظفيف

-8

العبلقات الشخصية تعمب دكر في الخبلفات حكؿ اداء مياـ العمؿ

-9

يتـ كضع الحمكؿ مباشرة لمخبلفات التي تظير خبلؿ العمؿ

-10

االختبلفات الفكرية تؤدم لبلختبلؼ في أداء مياـ العمؿ

-11

اتخاذ الق اررات مركزيان تؤدم إلى حدكث اختبلفات بيف المكظفيف

-12

إخفاء المعمكمات تقكد إلى خبلفات بالعمؿ بيف المكظفيف
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غير
موافؽ

محايد

موافؽ

موافؽ
بشدة

قائمة بأسماء السادة المحكميف لالستبياف
ـ.

الكظيفة

االسـ

رئيس قسـ برنامج الصحة العامة – جامعة القدس

.1

د .بساـ أبك حمد

.2

د .سامي أبك الركس

استاذ إدارة األعماؿ المشارؾ في الجامعة اإلسبلمية

.3

د .سمير صافي

استاذ اإلحصاء المشارؾ-رئيس قسـ االقتصاد كالعمكـ

.4

د .رامز بدير

استاذ إدارة األعماؿ المساعد في جامعة األزىر

.5

أ.د .ماجد الف ار

استاذ إدارة األعماؿ المشارؾ في الجامعة اإلسبلمية،

.6

د .محمد فارس

استاذ إدارة األعماؿ المساعد في جامعة األزىر

.7

د .كائؿ ثابت

استاذ إدارة األعماؿ المساعد في جامعة األزىر

.8

د .يكسؼ بحر

استاذ إدارة األعماؿ المشارؾ في الجامعة اإلسبلمية

(أبك ديس) فرع غزة

السياسية في الجامعة اإلسبلمية

عميد كمية التجارة
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ممحؽ رقـ ( :)2االستبانة بعد التعديؿ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
حفظكـ اهلل

األخوة الكراـ /األخوات الكريمات
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،،،وبعد
في إطار اعداد الباحثة لبحث عممي بعنكاف:

"العالقة بيف بعض المتغيرات التنظيمية والصراع التنظيمي في المستشفيات الحكومية في
محافظات غزة" ،استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة االعماؿ مف جامعة
األزىر ،بيدؼ إبراز األسباب التي تؤدم إلى الصراع في المستشفيات الحككمية في قطاع غزة،
كانعكاس المخاطر الناجمة عف ىذا الصراع عمى القطاع الصحي.
في ىذا البحث ،الذم تعد فيو مشاركتكـ طكاعية ،نرجك بتفضمكـ بإبداء رأيكـ في ىذه اإلستبانة،
مع التأكيد عمى حقكـ بعدـ اإلجابة عف بعض األسئمة أك كميا ،لكف كحيث أنتـ أفضؿ مف يجيب
عمى ىذه اإلستبانة ،لما لذلؾ مف أثر كبير عمى صحة النتائج ،نييب بكـ مساعدتنا ،كلف نأخد
مف كقتكـ الكثير ،كستحظى أسماءكـ كاجابتكـ بالسرية التامة ،كلف تستخدـ إال حسب قكاعد
البحث العممي فقط ،كسنقدر مشاركتكـ عاليان.

ودمتـ ذخ ارً لمعطاء والتقدـ
الباحثة
لينا داود طو

16.

الجزء األوؿ:
البيانات األولية:
الرجاء وضع إشارة (√) أماـ العبارة المناسبة وتعبئة الفراغ بما يناسبؾ.
الجنس:

انثى

ذكر

الحالة االجتماعية :أعزب

العمر:

مطمؽ/ة

متزكج

______________

المؤىؿ العممي :ثانكية عامة فما دكف

دبمكـ

بكالكريكس

نوع وطبيعة العمؿ:

ماجستير

مالي

إدارم

دكتكراه

فني

القسـ /الدائرة_________ :
المسمى الوظيفي__________ :

الخبرة وسنوات العمؿ_______________________ :
اسـ

أ

أرمؿ/ة

المستشفى______________ :

الجية التي تحصؿ منيا عمى راتبؾ:
ىؿ حصمت عمى دكرات

نعـ

راـ اهلل

غزة
ال

إذا كاف نعـ ،كضح نكع الدكرة:
الدورة

التاري

المجاؿ

عامة
متخصصة
أخرل
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طبي

الجزء الثاني:
محاور الدراسة:
غير
الرقـ

الفقرات

أوالً :عدـ وضوح الدور
-1

مياـ كأىداؼ العمؿ الذم أقكـ بو ليست كاضحة

-2

أكمؼ بتأدية مياـ كمسئكليات متنكعة في كقت كاحد

-3

ليس كاضح لي مف ىك المسئكؿ عف عممي مباشرة في القسـ الذم أعمؿ بو

-4

أتمتع بالسمطات الكافية لمقياـ بالمياـ المككمة لي

-5

أرل عبلقة بيف ما أقكـ بو مف عمؿ كبيف أىداؼ المستشفى

-6

يقكـ المديركف بتكزيع االختصاصات عمى المكظفيف كؿ حسب خبراتو

-7

يكمؼ المديركف المكظفكف بأداء األعماؿ كامدادىـ بالمعمكمات كالصبلحيات
البلزمة لذلؾ

-8

يكجد ازدكاجية في األكامر التي تصدر إلى المكظفيف تؤذم لصعكبة في
العمؿ

-9

يجد المكظفكف غمكضان كصعكبة في تفسير األمكر كالتعميمات الصادرة ليـ

-10

الصبلحيات الممنكحة لممكظفيف ألداء متطمبات كظائفيـ محدكدة

-11

تركيز الصبلحيات في أيدم فئة قميمة مف المكظفيف

-12

يكجد ىيكمة كاضحة لممستشفى

ثانياً :االتصاؿ
-1

ييتـ المديركف باالستماع لمشاكؿ المكظفيف الشخصية كالعمؿ عمى حميا

-2

تتـ بصفة دكرية بيف المكظفيف كالمديريف مقاببلت لمتحدث في شئكف العمؿ

-3

يكجد نظاـ كاضح لتقديـ الشكاكم كاالقتراحات كالعمؿ عمى دراستيا كافادة
أصحابيا بالنتائج

-4

خطكط االتصاؿ بيف المديريف كبعضيـ البعض مفتكحة

-5

يمكف االتصاؿ مباشرة بالرئيس كالبحث معو في المشاكؿ التي تكاجينا

-6

تتمقى تغذية راجعة بشأف مشكبلت أك مقترحات
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موافؽ

غير

بشدة

موافؽ

محايد

موافؽ

موافؽ
بشدة

-7

تتكفر لي فرصة كبيرة لتككيف صداقة كثيقة في العمؿ

-8

أشعر بعدـ الرضى عف طبيعة العبلقات السائدة بيف المكظفيف

-9

يتـ االتصاؿ بيف المكظفيف بشكؿ إنساني مميز

-10

يتاح لممكظفيف طرح االفكار التي تطكر العمؿ

-11

ىناؾ حرية لممكظفيف بتقديـ الشكاكم كاالقتراحات

ثالثاً :سياسة المؤسسة
غير
الرقـ

موافؽ

الفقرات

بشدة
-1

مسئكليني يتعاممكف معي بشكؿ إنساني

-2

يتـ االستماع إلى كجيات نظر العاممييف اثناء جمسة التقييـ

-3

يكجد كصؼ كظيفي لكؿ مكظؼ

-4

كؿ مكظؼ يقكـ بتأدية ميامو حسب الكصؼ الكظيفي

-5

يكجد نظاـ ترقيات كاضح كمعمف لجميع المكظفيف

-6

يكجد سياسية كاضحة لممستشفى التي أعمؿ بيا

-7

سياسة المنظمة تؤدم إلى إحداث الصراع بيف المكظفيف

-8

ىناؾ مركزية في اتخاذ الق اررات

-9

يشارؾ المكظفيف في اتخاذ الق اررات

-10

يكجد نظاـ تقييمات كاضح في المستشفى التي أعمؿ بيا

-11

يتـ العمؿ بنظاـ الترقيات حسب األىكاء الشخصية كليس حسب الكفاءة

-12

يؤدم المكظفيف مياـ عمميـ كفقان لييكمية العمؿ

-13

أقكـ بالمشاركة في تخطيط أىداؼ المؤسسة

رابعاً :الحوافز
-1

يكجد نظاـ حكافز لممستشفى

-2

في حالة تأدية عمؿ إضافي يتـ تقديـ حافز مادم أك معنكم

-3

ليس ىناؾ فرصة مناسبة لي بأف أترقى في المستشفى الذم أعمؿ بو

-4

يزيد الراتب التي أتقاضاه مف مستكل الحكافز المقدمة لممكظؼ

-5

العمؿ في مستشفى جيد يعتبر جزء مف الحكافز المقدمة لممكظؼ
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غير
موافؽ

موافؽ
محايد

موافؽ

بشدة

-6

أرل بأف ىناؾ تركيز عمى مبدأ الجدارة كاالستحقاؽ في الترقية كالمكافآت

-7

فرص الترقية متاحة لمجميع

-8

استمتع بالحضكر إلى العمؿ كؿ يكـ

خامساً :ندرة الموارد
-1

تتـ الترقيات حسب النظاـ المعمكؿ بو في المستشفى

-2

تأخر الترقيات يتـ بناءان عمى قمة المكارد المالية

-3

المناصب في الييكمية محدكدة

-4

يكجد ميزانية كافية لمترقيات

-5

تكفر أدكات كافية إلنجاز المكظؼ لميامو

-6

يرجع نظاـ التقاعد غير فعاؿ لندرة المكارد

-7

ىناؾ صعكبة في تكظيؼ مكظفي جدد نظ انر لنظرة المكارد

-8

في حاؿ كجكد شكاغر في اإلدارة العميا تعطى األكلكية لممكظفيف

سادساً :الصراع التنظيمي
غير
الرقـ

الفقرات

موافؽ
بشدة

-1

ينشأ التكتر بيف المكظفيف الذيف لدييـ خبلفات حكؿ العمؿ

-2

يظير عدـ التكافؽ بيف الرؤساء كالمكظفيف حكؿ المياـ الكظيفية

-3

يتفيـ المكظفيف مكاقؼ ككجيات نظر بعضيـ البعض

-4

يخفي المكظفيف عدـ ارتياحيـ لبعضيـ البعض

-5

يكجد تناقض بيف المكظفيف في كيفية أداء مياـ العمؿ

-6

غياب تكزيع الصبلحيات يقكد إلى اختبلفات في كجيات النظر

-7

يكجد آليات معينة لحؿ الخبلفات التي قد تحدث بيف المكظفيف

-8

العبلقات الشخصية تعمب دكر في الخبلفات حكؿ اداء مياـ العمؿ

-9

يتـ كضع الحمكؿ مباشرة لمخبلفات التي تظير خبلؿ العمؿ

-10

االختبلفات الفكرية تؤدم لبلختبلؼ في أداء مياـ العمؿ

-11

اتخاذ الق اررات مركزيان تؤدم إلى حدكث اختبلفات بيف المكظفيف
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غير
موافؽ

محايد

موافؽ

موافؽ
بشدة

-12

إخفاء المعمكمات تقكد إلى خبلفات بالعمؿ بيف المكظفيف

-13

االختبلؼ السياسي يؤدم لبلختبلؼ في اداء مياـ العمؿ

مع الشكر والتقدير
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