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 داءـــــــاإله
 

أطنن ل  ننل هءذننع طننق  ه    نن     حننم ا   لذءنن  ،حننا   لذنن  ع زرع يفّع ،إىل مننو عينننلى هذننا طننق       نن 

  سيح جن ته.غءّ  رعحه رمحه  هلل ع أبع  سنني  خالل طق  كل م  ق مته يل 

حسنو  منتلى  هلل بحنتهته  ع   أمنع هذا  مت ا طق     ر سن    ىأه  عإىل مو بفضل ده ئه   س   هلل يل كل هسري 

 ب طه .

 .عأخننننننننننو تعوتع ننننننإخ   م ط ، إىل مو  تكئ هذيه  حلي ة ع حذو ش ركو ع ق و عقفو  جب  يب عإىل 

 .يف   لءل يالتعزم هن ئع هلق    لءل ن   تظ  ع وجه طع ووقتهب مضتي تمك  ع  س إىل مو س    ع ع

 يعاً أه ي جِ ي هياهلم مج
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 الشكر والتقدير 
لههمكاواههكك  اك لههمكاواههككترهه ك   هه كك،ظههرا ا ك طرا ههر  خهه ا ك اللهه لكلههمكاواههكك الالههو ك    ك 

 له ككك صهلعك  وهللككله ك  ك قتهرإلكامهرذكاهلدكالكراوه ،ك ككككك محهك كرطهعك ككك،لمكاواككطعهككال  هرككر يتك 

ك،،، طعكك صحبهك مجعنيلهكآ ل كم وليمكويكنركحماكك ليهك  كخرمتككخلتم ش فك

الهل كككللككرور/ك بهككاووهيلكوهعككالقهر  ككككخرلصكالك رءك  تكذكجبزيلكالالو ك  ظيلكا مر ر ك 

ك جنههرهكاههلدككمسههرنك هكايلهه كقهه  ك   اههإلكطعلاهههك صهه دك كطتبولهههكااشهه افك لهه كاههلدكال وههرل ،كككك وههعكنع

كمرعهكطرلقح ك العرقي .ككلكخريك ادكاهللك إلقجزك،الكراو 

ككككككككككككككككككامر هههرنع كيفهههو إلك  ك  هههكذكشهههو  ك ك ك،للسهههيكك/ك عههه ك هههرم كيسههه نعك  ك  تهههكذكطرلالهههو ككككاهههر

ككككككككككككككككككككككك وهههرذك طهههوكووسهههرك ككك/السهههيكك ئيسك سهههلكشهههو  كابهههوظفنيكطههه  ار كا هههكمر كالقهههحي كمقههه ا  كككككلههه

ابسر ك كيفك وهيعكاوهربرن كالكراوه ك اوه هر  ركمه ك قه ا ككككككبكالكيككالعو ك ك،طرلتسل السر  كالعرملنيكمعهك

ك. بككاللطيفك قرء كحماككال توم ك/ي السيكالعي  ك خرص ك

ك. بولكم اهع ك   تيحكالدكال ورل ك يفكال  ري ك شو كجل  كاب ر ال كلرفضل ل

 هلم مجيعاً جزول الشكر والَي ور واالمَنان 

 الباحثة 
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 املستخلص

داء م رلااا عألاال اأدارة الصاارا  التنظيمااي و إ سااالي عألاال أالدراسااة إلاال الت اارف لاابه لااد ر 
الت ااو ،  الموااناة،سالي  ولاي: أ 6مصراتة م  ا ل بالادمار الصحية  بلدارةالوظيفي لأل امألي  

الر يساي التاالي:  ساماللتان ، التناابل، القاوة، والسايطرة، وتمحاورر مشاكألة الدراساة حاول الاالتند ة، 
الااااادمار  باااالدارةالااااوظيفي لأل ااااامألي   داءمتنظيمااااي عألاااال ادارة الصاااارا  الإسااااالي  أمااااا مااااد  تاااا  ير 

 ؟مصراتةبالصحية 

اسااتمارة اسااتبيا  أعاادر  ةمسااتادم نا،لاادا أالمااننج الوصاافي لتحقيااق  لدراسااة عألاالواعتمادر ا
ل اامألي  بتطبيق المسح الشامل عألل ا وبعر عألل اميع أ راد الماتمع ك داة لامع بيانار الدراسة

( ما  %40( مفاردة وتم ال ماا نسابت  )70ديناة مصاراتة، اساترد منناا )دارة الاادمار الصاحية بمبل
ما   ،( موظفاًا، وتام تحأليال بياناار الدراساة وااتباار  رضاياتنا174حام الماتمع امصألي الباال  )

 Statistical Package for Social) اباتماعياةالحبم ااحصا ية لأل ألاوم برنامج  ا ل تطبيق
Science)  

 لتي توصألر إلينا الدراسة:وم  ألم النتا ج ا
( بااي  أسااألو  المواانااة α=  0.05ب تواااد ع  ااة بار دبلااة إحصااا ية عنااد مسااتو  م نويااة ) .1

  .ابداء الوظيفيو 
  ااااو ( باااي  أسااألو  التα=  0.05ب تواااد ع  ااة بار دبلاااة إحصااا ية عناااد مسااتو  م نويااة ) .2

 .وابداء الوظيفي
 التند اااة( باااي  أساااألو  α=  0.05و  م نوياااة )ب توااااد ع  اااة بار دبلاااة إحصاااا ية عناااد مسااات .3

 .ابداء الوظيفيو 
( بااااي  أسااااألو  التاناااا  α=  0.05تواااااد ع  ااااة بار دبلااااة إحصااااا ية عنااااد مسااااتو  م نويااااة ) .4

 .ابداء الوظيفيو 
( باااي  أساااألو  التناااابل α=  0.05ب توااااد ع  اااة بار دبلاااة إحصاااا ية عناااد مساااتو  م نوياااة ) .5

 .وابداء الوظيفي
السايطرة و باي  أساألو  القاوة  (α=  0.05دبلة إحصا ية عند مستو  م نوياة ) تواد ع  ة بار .6

 .وظيفيالوابداء 
إ  امسالي  المفضألة لإلدارة ادارة الصارا  التنظيماي بالدارة الاادمار الصاحية مصاراتة اااءر  .7

لصااالح أسااألو  التند ااة يألياا  أسااألو  القااوة والساايطرة يألياا  أسااألو  التاناا  يألياا  أسااألو  التنااابل  اام 
 أسألو  المواانة وأايرًا أسألو  الت او .



 م
 

إ  امساالي  المفضاألة لااد  ال اامألي  ادارة الصاارا  التنظيماي باالدارة الاادمار الصااحية  .8
طرة  يماا كاا  امساو بينناا أساألو  مصراتة كانر لصالح أسألوبي الت او  يألي  أسألو  القاوة والساي

 التان  يألي  أسألو  التنابل.
 :وصي الباح ة باآلتيتتوصألر إلينا الدراسة  بناء عألل النتا ج التي      
 ادارة الصرا  التنظيمي بي  ال امألي  بشكل ايد عألل اادارة أ : .1

تبت ااد عاا  اسااتادام أسااألو  المواانااة وتتحاشاال اسااتادام أسااألو  التاناا   اادر اامكااا  مااع  -
 .استادام أسألو  التنابل بحكمة أك ر

الساايطرة بدراااة متوسااطة مااع تف ياال   القااوة و  ظااة عألاال اسااتادام أسااألو  التند ااة وأسااألو المحا-
   ً .عألي  أسألو  الت او  بصورة أكبر مما لو مواود 

أ  ت اوننم ماع البااح ي  يبياد ما  مصادا ية نتاا ج لابه امألي  ب لمية الدراسار البح ية و توعية ال  .2
ع د ياااو الدراساااار ويقااادم الوا اااع عألااال حقيقتااا  مماااا يسااااعد عألااال م ر اااة ماااواط  الاألااال وتقويمناااا 

 المنظمة لألتقدم والتطوير.
حألياااة بمااا أ  موضاااو  الصااارا  التنظيماااي لااام يحاااظ بك ياار مااا  الدراساااة وابلتماااام  اااي البي اااة المو  .3

يحتاج إلل مبيد م  البح  لبا  ل  الباح ة تقترح عألل بم  ناا البااح ي  مساتقبً  دراساة مقارناة و 
 ت  يرلااامااد  ينااة مصاراتة، و لصااحي بمدمساالي  إدارة الصاارا  التنظيماي بااي  منظمااار القطاا  ا

ضاغوط ل   اة باي  الصاراعار التنظيمياة و ، م ر ة اا  اادار ، أو التطوير التنظيميعألل اابد
 ال مل. 
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 املقدمة: - 1.1

إ  التفاعااال المتواصااال باااي  ام اااراد والاماعاااار عبااار المساااتويار الماتألفاااة دااااال المنظماااة 
 ،لم ألوماارا ، م ال تباادلمياراض شاتل آلاارألال ا كل منناا ي تماد ع يحقق ألدا نا بكفاءة و  الية،

مد  إلل الت او  أو الصرا  تأ   لا. ولبه ابعتمادية والترابط يمك الت او ، التشاور والتنسيق ويير 
 والت ارض. 
لصرا  التنظيمي يشمل اميع أشكال الت ارض وعدم ابتفاق والتفاعل ال دا ي بي  ام اراد  ا

تفااااق، وساااوء الفنااام، تبااارب  اااي ال مااال يومياااًا حاااابر ك يااارة مااا  عااادم ابحيااا   والاماعاااار الماتألفاااة
اااا يااام ر عألااال امداء الياااومي لأل اااامألي  دااااال  ،تساااب   اااي نشاااوء الصااارا  ييرلااااد و والاااادال، والنقااا ممر

المنظمااة سااألبًا أو اياابااًا  قااط تشاا رلم لاابه الصااراعار بااحباااط مااا يا اال أدا ناام لوظااا فنم يظناار 
بمستو  متدني و د تاألق  ينم روح التحد  والمنا سة واابدا  والبح  عا  طارق اديادة لألتمياب  اي 

 فع مستو  أدا نم معمالنم.ال مل  يرت
 امداء الوظيفي ي كس مد  ريبة الفرد ودا  يت  لأل مل يومياًا  اي المنظماة وماد  انسااام  
مع بي ة ال مل وع  ت  مع بم    مما يد    لببل الاند مداء منام وظيفتا  وماع وااود الصاراعار 

لاااد  الفااارد و اااد يشااا ل  يااا   بالمنظماااة  اااد تااانافض لااابه الريباااة والدا  ياااة  يااانافض الاناااد المبااابول
  الت ارض روح الحماس والمنا سة  يببل اندًا أكبر مداء عمأل . 

ب تواد منظمة تاألو م   حي  ،المشكألة ليسر  ي واود الصرا  م  عدم ولبا  ل  
تد ع الفرد  وة إياابية  إلل ي كيفية إدارة لبا الصرا  وتحويأل  لي إنما المشكألة الحقيقية الصرا  
 تحقيق ألداف المنظمة.  يد م  الاند مداء عمأل  اليومي بتااهلببل مب 

 بسمة الصرا تتميب  وكغيرلا م  المنظمار ركا ب الدولةظمار الحكومية م  المن بما أ و 
كيفية استغ لنا امكانية ت ايش الموظفي  بنا و  ت طرق إدار أشكال  ومسببات  و كا  ببد م  م ر ة 

نااح المنظمة، حي  نندف م  ا ل لبه الدراسة إلل الت رف عألل س يًا اضا ر الانود م ًا لتت
أسالي  إدارة الصرا  السا دة بلدارة الادمار الصحية بمصراتة ومد  ت  يرلا عألل امداء الوظيفي 

 لأل امألي  بمكاتبنا وأ سامنا الماتألفة.
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 مشكلة الدراسة:  - 2.1

تدبد   ي امداء مصراتة بحظر واود بصحية ألباح ة بلدارة الادمار الاليومي ل مل الم  ا ل 
تدني أحيانًا وبابرتفا  الإدارة الادمار الصحية مصراتة يمتاب ب ي مكات  وأ سام اليومي لأل امألي  

عدم ال قة، و  ألة تم ألر  ي سوء ابتصابر، و  بيننمالسألبيار  أحيانًا أار  مع ظنور ب ض
ضاعة . وراحر الباح ة ب   لبا الاألل المألموس  ي الو ر الت او ، وت قد اااراءار التنظيمية، وا 

إدارة الادمار الصحية مكات  وأ سام امداء ما لو إب ان كاس لألصراعار التنظيمية القا مة بي  
 مصراتة.

داال المنظمة تنش  التي  الصراعار التنظيميةوبابط   عألل الدراسار السابقة تبي  أ  
و  ل  نتا ج سألبية كبيرةلما  المنظمار الصحيةداال و اصوصًا   اداء ال امأليلنا ت  ير كبير عألل 

، Abdel Hakim؛ 2015؛ ابريل، 2015)ال نب  وعألي،  لبا ما أظنرت  دراسة كً  م 
لدر  انافاض مستو  الادمة المقدمة،تم ألر  ي  (2014؛ يوار، Rashid  ،2013؛2014

 .المنظمة تتحمل عب نانفقار وتكاليف إضا ية  الموارد والمواد الطبية تشكل
وبما أ  إدارة الادمار الصحية مصراتة مس ولة ع  تاطيط وتنظيم وتسيير ومتاب ة اميع 

 سم  كل اادارة لبه بي  أ سام  المراكب الصحية داال مدينة مصراتة، ممرا أد  لواود تنا س شديد
منغألق عألل  منناوالوصول إلل مرتبة الادارة حي  أصبح كل  مننا يس ل لألحصول عألل التميب

، الت  ير عألل متاب القرار باادارةتي بحوبت  لألمسالمة  ي القيادة و الم ألومار البفظ حتمنفس  و 
ما أ قل كالل اادارة وو تنا  ي الس ي والتفكير لألوصول إلل  ، يما بينناالصراعار لنشم  لبا وأد 

، وا ل ال امألي  بالمنظمة لناش ةالطريقة امم ل وااتيار امسألو  ام ضل ادارة لبه الصراعار ا
لبا بدوره أ ر عألل أدا نم لأل مل سألبًا و  ينظرو  إلينا بنظرة سألبية و يش رو  إبا نا بااحباط ممرا

 بيب الرعاية الصحية يم ر عألل اودة الادمار المقدمة لألماتمع التي تس ل المنظمة إلل تقديم و ت
 الر يسي التالي: تكم  مشكألة لبه الدراسة  ي السمالا راده ، و 
 

لعاملين بإدارة الخدمات ل التنظيمية على األداء الوظي يإدارة الصراعات ساليب أما مدى تأ ير 
 ؟مصراتةبالصحية 
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 :الدراسة أهداف –3.1
عألال كيفياة الت امال ة الحدو  ببد م  الت ارف عأليناا و لبه الدراسة بظالرة إنسانية طبي ي ترتبط

 :الصرا   ل  لبه الدراسة تس ل إلل ي إدارة  أو اتنميقضو  م ظم  رو المديم نا،  لبا كا  
 .مصراتةبم ر ة امسالي  المستادمة ادارة الصرا  داال إدارة الادمار الصحية  -1.3.1

تا  ير كال أساألو  ما  أساالي  إدارة الصارا  عألال امداء الاوظيفي لأل اامألي  بالدارة  دراساة 2.3.1 -
 .مصراتةبالادمار الصحية 

ما  واناة مصاراتة بامسألو  ام ضل ادارة الصرا  داال إدارة الادمار الصاحية تحديد 3.3.1- 
 .نظر ال امألي  بنا

 :فرضيات الدراسة - 4.1
بما أ  الصراعار التنظيمية داال المنظمار تتاب أ ارلا أشكال عدة  تكو  أحيانًا إياابية 

مرا تكو  كالتغيير واببتكار والبح  ع  ام كار الاديدة، ت مد  إلل مبيد م  ابلتبام  ي ال مل، وا 
لدار الاند وتدني مستو  امداء، مما يا ل دور اادارة  سألبية كانافاض الروح الم نوية لأل راد وا 

أك ر ص وبة وألمية ويتطأل  مننا اكتسا  المنارار لتمكننم م  إدارة الصرا  بطريقة صحيحة 
 ظمة، وم  لنا ااءر  رضيار الدراسة ولي:لتحسي  امداء وبيادة اانتااية بالمن

 :  الرئيسية األولىال رضية 
 إدارة الصاارا  بااي  أسااالي  (α = 0.05عنااد مسااتو  م نويااة ) دبلااة إحصااا يةتواااد ع  ااة بار " 

 مصراتة "بامألي  بلدارة الادمار الصحية لأل  امداء الوظيفيو  التنظيمي
 ويت رع منها ال رضيات اآلتية:

 مواانااةال بااي  أسااألو  (α = 0.05عنااد مسااتو  م نويااة )دبلااة إحصااا ية  ة بارع  اا تواااد - 1
 داء الوظيفي.امو 
الت ااااو   باااي  أساااألو  (α = 0.05عناااد مساااتو  م نوياااة ) دبلاااة إحصاااا ية ع  اااة بار توااااد - 2
 داء الوظيفي.امو 
  اااةندالت باااي  أساااألو  (α = 0.05عناااد مساااتو  م نوياااة ) دبلاااة إحصاااا ية ع  اااة بار توااااد - 3
 داء الوظيفي.امو 
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التانااا   باااي  أساااألو  (α = 0.05عناااد مساااتو  م نوياااة ) دبلاااة إحصاااا ية ع  اااة بار توااااد - 4
 داء الوظيفي.امو 
التناااابل  باااي  أساااألو  (α = 0.05عناااد مساااتو  م نوياااة ) دبلاااة إحصاااا ية ع  اااة بار توااااد - 5
 داء الوظيفي.امو 
القاااوة أو أساااألو  باااي   (α = 0.05وياااة )عناااد مساااتو  م ن دبلاااة إحصاااا ية ع  اااة بار توااااد -6

 داء الوظيفي.امو السيطرة 
 : ل انيةال رضية الرئيسية ا

لتااا  ير أساااالي  الصااارا   (α= 0.05عناااد مساااتو  م نوياااة )إحصاااا ية  ار بار دبلاااة" توااااد  رو ااا
ت ااااااب  التنظيمااااااي عألاااااال مسااااااتو  امداء الااااااوظيفي لأل ااااااامألي  باااااالدارة الااااااادمار الصااااااحية بمصااااااراتة 

 .(عدد سنوار الابرة، ، المملل ال ألميراصية )الانس، ال مالش اصا صنمل
 

 : متغريات الدراسة - 5.1
 نموذج الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الباحثة: المصدر*                                                                                                    

 

 

 المتغيرات المستقلة

 إدارة الصراعات التنظيمية أساليب

 المواجهة
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 التهدئة
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 القوة او السيطرة

 

 االداء الوظيفي

 المتغير التابع

 متغيرات الدراسة

 التنازل
 

 المتغيرات الشخصية
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 :الدراسة أهمية –6.1

تنبااع ألميااة الدراسااة ماا  كوننااا تتناااول موضااو  الصاارا  داااال منظمااة تااادم الماتمااع ككاال 
ولي إدارة الادمار الصحية بمصراتة، حي  أ  أ  مشكألة دااألنا أو أ  عقبة تواانناا وماا يترتا  

ي تقادمنا عألينا م   رارار تم ر بشكل مباشار عألال كال  ارد منتفاع ما  اادمار الرعاياة الصاحية التا
إدارة الاااادمار الصاااحية بمصاااراتة عبااار المراكاااب الصاااحية التاب اااة لناااا، ويمكااا  توضااايح ألمياااة لااابه 

 الدراسة بشكل أدق  ي النقاط التالية: 

تحديااااد امسااااالي  التااااي تسااااتادمنا اادارة ادارة الصاااارا  داااااال إدارة الااااادمار الصااااحية  -1.6.1
 نا.بمصراتة وع  تنا بامداء الوظيفي لأل امألي  ب

إبااراب اآل ااار ااياابيااة لألصاارا  التنظيمااي وتحسااي  الصااورة السااي ة عاا  الصاارا  التنظيمااي  -2.6.1
 وتوضيح أ  ال برة  ي طريقة إدارت .

التقأليااال مااا  اآل اااار الساااألبية لألصاااراعار التنظيمياااة إ  واااادر  اااي إدارة الاااادمار الصاااحية  -3.6.1
 بمصراتة.

رة الاادمار الصاحية بمصااراتة ما  اا ل النتاا ج التااي تقاديم مقترحاار لمتااب  القاارار بالدا -4.6.1
 تظنرلا الدراسة. 

 د ت ير نتا ج الدراسة التمام الباح ي  لطرق الموضو  م  اوان  أار  منماة لام تشامألنا  -5.6.1
حاااادود الدراسااااة الحاليااااة وتساااانم باااادورلا  ااااي تحسااااي  مسااااتو  أداء اادارة باااالدارة الااااادمار الصااااحية 

 الصرا . بمصراتة  ي ماال إدارة

 :منهج الدراسة  -7.1
 ياساانا  يصاافنا ويحألألنااا ي يتناااول أحاادا  وظااوالر الدراسااة و بمااا أ  المااننج الوصاافي التحأليألاا       

( "با   الماننج الوصافي 81 :2011)ماربوق . و د بكارر كما لي دو  تدال الباح   ي مارياتنا
ألة محااددة وتصاويرلا كمياًا عاا  أحاد أشاكال التحأليال والتفسااير ال ألماي المانظم لوصااف ظاالرة أو مشاك

اضاعنا لألدراسة تحأليألنا و ر مقننة ع  الظالرة أو المشكألة وتصنيفنا و طريق امع بيانار وم ألوما ا 
لابا الماننج لتحقياق ألاداف الدراساة ولاي الت ارف عألال ماد  تا  ير أساالي   تام اعتمااد، لبا الد يقة "

دارة الاااادمار الصاااحية بمصاااراتة، ومااا  إدارة الصااارا  التنظيماااي عألااال امداء الاااوظيفي لأل اااامألي  بااال
 .إلل ت ميمار بار م نل ع  الموضو  لنصلقيم النتا ج نقار  ونفسر ونستطيع أ  نا ل  
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 :البيانات مجع مصادر –8.1
ا  ياساتب اساتمارة تم استسقا نا م  ا ل البياناار المتحصال عأليناا ما  المصادر األولية: -1.8.1

عرضاانا عألاال ماموعااة ماا  المحكمااي  وتاام  ((01ظاار لألمألحااق ر اام ))أن أعاادتنا الباح ااةالدراسااة التااي 
((، و اااد تااام توبي ناااا عألااال عيناااة اساااتط عية لت كاااد مااا  اتساااا نا الااادااألي 02)أنظااار لألمألحاااق ر ااام )
 الدراسة. ماتمععألل بشكل ننا ي   بل توبي ناوم  متنا لألتطبيق 

الكتاااا  والاااادوريار تاااام الحصااااول عألينااااا ماااا  ااااا ل ابطاااا   عألاااال  المصةةةةادر ال انويةةةةة:-2.8.1
 التي تتناول وتغطي موضو  الدراسة.والدراسار السابقة 

 حدود الدراسة: - 9.1
إدارة الصرا  التنظيمي ومد  سالي  ألبه الدراسة موضو   يطر الحدود الموضوعية: - 1.9.1

 .لأل امألي  بلدارة الادمار الصحية بمصراتة الوظيفي داءامت  يرلا عألل 
 .مصراتةبمدينة دمار الصحية إدارة الاداال الدراسة تمر لبه  نية:الحدود المكا - 2.9.1
الادمار الصحية اميع ال امألي  بلدارة اسة عألل رالدلبه  تم ااراء ية:رالبشالحدود  -3.9.1
 مؤل تنم ال ألمية ومستوياتنم الوظيفية. باات ف  بمصرات 
م 2016 11 31م وحتل 2016 08 01ُأارير لبه الدراسة اعتبارًا م   الحدود الزمنية:-4.9.1

 حي  تم ا لنا ت كد م  مد   ابر وصدق استمارة استبيا  الدراسة وتوبي نا عألل مفردار ال ينة.
 : التعريفات اإلجرائية – 10.1

لو الوضع التنا سي الب  يكو   ي  أطراف الصرا  مت ارضي   ي ام كار  الصراع التنظيمي:
 .أو السألطة الص حيار أو ابمتيابار واآلراء ومتنابعي  عألل الموارد أو

داال  بي  ال امألي  الصرا  القا م حلل اادارةتب نا تلي الطريقة التي و  :إدارة الصراع ساليبأ
 ولي: المنظمة

وتبادل  لمنا شة أسبا  الصرا  ةعمتصار طراف الام درة اادارة عألل امع  أسلوب المواجهة: -
 وطرق حأل  بموض ية. وانار النظر

 ال مل سوية انبًا إلل ان . بامطراف المتصارعة  إ نا  درة اادارة عألل  سلوب التعاون:أ -
بقا    أسلوب التهدئة: -   .داال المنظمة مقبولالمستو  ال ي ولو سيطرة اادارة عألل الصرا  وا 



8 
 

لصرا  لألطراف المتنابعة لتافيض ااادارة إرضاًء ولو تقديم التناببر م   بل  أسلوب التنازل: -
 .  بيننا داال المنظمة

 دو  التدال لحأل .وتانب  بالمنظمة  ا مًا اادارة لألصرا   لو تري أسلوب التجنب: -
 الصرا  داال المنظمة. لفضسألطة القانو  لاادارة  لو استادام أسلوب القوة والسيطرة: -

 المنظمة.لو الاند الب  يببل  الموظف لألقيام ب مأل  اليومي داال  :الوظي ي األداء
لي منظمة حكومية مس ولة ع  تسيير المراكب الصحية داال  :إدارة الخدمات الصحية مصراتة

تتولل منام ابدارة وابشراف الكامل وتسيير ال مل اليومي وتنفيب القرارار الصادرة و  مدينة مصراتة
تطوير لال بمة وا تراح السياسار والاطط والبرامج عننا، واعداد الميبانية والحسا  الاتامي، 

وتو ير اميع بنود ابمداد الطبي م  ابدوية والتانيبار والمستألبمار  ،الادمار وال ناصر الطبية
 .المراكب الصحية داال مدينة مصراتةووضع كل البرامج التنفيبية لتحقيق الداف  ،الطبية

 وسيتم است راضنا  ي الادول التالي: الدراسات السابقة: –11.1
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 الدراسات السابقة عن الصراع التنظيمي -1.11.1
 الدراسات المحلية -1.1.11.1

اسم الباحث  ت
 والسنة

عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

الصرا  التنظيماي و أ اره  2014يوار، 1
عألاااااااال صاااااااانع القاااااااارارار 

ساااااااااااااة ابساااااااااااااتراتياية درا
تطبيقياااة بمركاااب طااارابألس 

 الطبي

الت اااااارف عألاااااال أ اااااار ال واماااااال التنظيميااااااة 
المسااااببة لألصاااارا  التنظيمااااي ببي ااااة ال ماااال 

 عألل صنع القرارار ابستراتياية

ماااااااااادراء اادارار و ام سااااااااااام 
المساااااااامولي  عألاااااااال القاااااااارارار 
ابساااتراتياية بمركاااب طااارابألس 

 320الطبااي و البااال  عااددلم 
 موظف

ال يناااة ال شاااوا ية 
 175بألغاااااااااااااااااااااار 

 موظف

المااااااااااااااااااااااننج 
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  ال واماااااااال التنظيميااااااااة المسااااااااببة لألصاااااااارا  
امي نااااااااااا تاااااااااام ر عألاااااااااال صاااااااااانع القاااااااااارارار 
ابستراتياية بينما نظم ابتصال ب تام ر  اي 

 صن نا.

إدارة الصااااارا  التنظيماااااي  2012لميألة، 2
وع  تاااااااااااااااااااا  بالرضااااااااااااااااااااا 
الااوظيفي )دراسااة ميدانيااة 
عألاااااااال الشااااااااركة ال امااااااااة 

ألمياااااااااااااااااااه و الصاااااااااااااااااارف ل
 الصحي(

الت ااااااااارف عألااااااااال طبي اااااااااة إدارة الصااااااااارا  
التنظيمي وألم أنواع  و أساباب  و ال   اة 
التاااااااااي تاااااااااربط إدارة الصااااااااارا  التنظيماااااااااي 

 بمستو  الرضا لد  ال امألي 

اميع ال امألي  باادارة ال اماة 
لألشااااااااركة المياااااااااه و الصاااااااارف 
الصااااااحي بطاااااارابألس و البااااااال  

 موظف 970عددلم 

ال يناااااااة الطبقياااااااة 
 278غاااااااااااااااااااااار بأل

 موظف

المااااااااااااااااااااااننج 
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  طبي ة إدارة الصارا  التنظيماي ساالبة، أو 
ألم أساباب  ت اود لتشاابي ال   اار، يماوض 
الاادور، ت قااد النياكاال. واااود ع  ااة ترابطيااة 
طرديااااة بااااي  إدارة الاياااادة لألصاااارا  و الرضااااا 

 الوظيفي لأل امألي .

 الدراسات العربية -2.1.11.1

باحث اسم ال ت
 والسنة

عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

 ال نب  1
 2015،وعألي

مسااااااااااااااااااببار الصاااااااااااااااااارا  
التنظيمااي بااي  الم كااار 
التمريضاااااااااااية و الطبياااااااااااة 
وااداريااااااة وت  يرلااااااا  ااااااي 
 رارار المستشافل )بحا  

 تحقيقي(

المتم ألاااااااااااة دراساااااااااااة مساااااااااااببار الصااااااااااارا  
 ي)المصااالح الشاصاااية، التماااايب المنناااي 
والاااااوظيفي، ضااااا ف التنسااااايق و الت اااااااو  
وساااوء تحديااااد الواابااااار ووصااااف ال ماااال( 
وأ رلاااااا  اااااي  ااااارارار المستشااااافل وشااااامألر 
)ماااد  تحقياااق املاااداف، ادماااة الماااريض 
رضاااااااااااءه، كفاااااااااااءة اسااااااااااتادام المااااااااااوارد  وا 

 المتاحة، ومكا  ة ال امألي  وتحفيبلم(

ة و الم كاااااااااااااااار التمريضاااااااااااااااي
الطبية واادارياة  اي مستشافل 
بغاااااااداد الت أليماااااااي ومستشااااااافل 
ياااااااااااااااااب  الحرياااااااااااااااار  بألاااااااااااااااا  

 (موظف1593)

ال ينااااة القصاااادية 
بألغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 موظف160

المااااااااااااااااااااااننج 
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أك ااااار مساااااببار الصااااارا  تااااا  يرًا  اااااي  ااااارارار 
المستشااافل كانااار التماااايب المنناااي والاااوظيفي 
يأليااا  ساااوء تحدياااد الوااباااار ووصاااف ال مااال 

ضاا ف التنساايق والت اااو  بينمااا ب يواااد  يأليا 
تاااااا  ير لمراعاااااااة المصااااااألحة الشاصااااااية  ااااااي 

  رارار المستشفل.
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اسم الباحث  ت
 والسنة

عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

 طر  2
 2015ومحمد،

الصااارا  التنظيماااي وأ اااره 
رضاااااااااااا  اااااااااااي تحقياااااااااااق ال

الوظيفي )دراساة تطبيقياة 
لأل اااااامألي   اااااي مستشااااافل 

 الارطوم الت أليمي(

تحديااااد ألاااام ال واماااال المسااااببة  ااااي نشااااوء 
الصااااارا  التنظيماااااي، وماااااد  تااااا  يره عألااااال 

 الرضا ال امألي 

امياااااااع ال اااااااامألي  بمستشاااااااافل 
الارطاااااااوم الت أليماااااااي والباااااااال  

 ( موظف330عددلم )

المااااااااااااااااااااااننج  المسح الشامل
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ستبيا اب

أ  مسااتو  الصاارا  التنظيمااي بااي  ال اااامألي  
 اااااااااااي المستشااااااااااافل مرتفاااااااااااع وأ  الماااااااااااديرو  
يسااااااااتادمو  أسااااااااالي  )التند ااااااااة، التو يااااااااق، 
التانااااا ، الموااناااااة، القاااااوة( لحااااال الصااااارا  

، وأ  مسااااااااااتو  الرضااااااااااا بدراااااااااااة متوسااااااااااطة
 منافض بي  ال امألي .

أبو سنينة  3
 2014والبياتي، 

مساااااااااتو  إدارة الصااااااااارا  
دير  التنظيماااااااااااااااااي لمااااااااااااااااا

الماااااااااااااااااادارس ال انويااااااااااااااااااة 
الحكومياااااااااااااااة وع  تااااااااااااااا  
بمسااتو  الااوبء التنظيمااي 
لألم ألماااااي   اااااي محا ظاااااة 

 عما 

الكشاااااااااف عااااااااا  مساااااااااتو  إدارة الصااااااااارا  
التنظيماااي لاااد  مااادير  المااادارس ال انوياااة 
الحكومياااة  اااي محا ظاااة ال اصااامة عمااااا  
وع  تاااااااااا  بمسااااااااااتو  الااااااااااوبء التنظيمااااااااااي 

 لألم ألمي  م  وانة نظرلم

اميااااااااااع م ألمااااااااااي وم ألمااااااااااار 
لمااااادارس ال انوياااااة الحكومياااااة ا

 ااي محا ظااة ال اصاامة عمااا  
 2012 2011لأل ام الدراساي 
 (م ألم3764والبال  عددلم )

تااااااااااااام تطبيااااااااااااااق  -1
ال يناااااااااااة ال نقودياااااااااااة 
ال شاااااااوا ية بااتياااااااار 
ماااديريتي  مااا  أصااال 

 سب ة.
تاام ااتيااار عينااة  -2

طبقياااة عشاااوا ية مااا  
الم ألمااااااااااااي  بألغااااااااااااار 

( م ألاااااااااااااااااااااام و 200)
 م ألمة.

المااااااااااااااااااااااننج 
الوصاااااااااااااااافي 

 طيابرتبا

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  مسااااااتو  إدارة الصاااااارا  التنظيمااااااي لااااااد  
ماادير  الماادارس كااا  متوسااطًا، وأ  مسااتو  
الااااااوبء التنظيمااااااي لألم ألمااااااي  كااااااا  متوسااااااطًا 

 أيضًا.
وااااااود ع  اااااة باااااي  مساااااتو  إدارة الماااااديري  
لألصااااااارا  التنظيماااااااي وباااااااي  مساااااااتو  الاااااااوبء 

 التنظيمي لد  الم ألمي .

الس دو ،  4
2013 

ارة الصااااااااارا  أساااااااااالي  إد
التنظيماااااي لاااااد  مااااادير  
الماااااااااااااااااادارس ال انويااااااااااااااااااة 

 الحكومية بمدينة بريدة

الت اااااااارف عألاااااااال أسااااااااالي  إدارة الصاااااااارا  
التنظيمي التي يساتادمنا ماديرو المادارس 

 ال انوية الحكومية بمدينة بريدة

امياااااااااااع م ألماااااااااااي المااااااااااادارس 
ال انويااااااااة الحكوميااااااااة بمدينااااااااة 
بريااااااااااااااادة لأل اااااااااااااااام الدراساااااااااااااااي 

البااال  عااددلم  2014 2013
 م ألماً  1902

ال يناااة ال شاااوا ية 
البساااااايطة بألغاااااار 

 (م ألماً 420)

المااااااااااااااااااااااننج 
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

اااااااااءر ممارساااااااة الماااااااديري  مساااااااالي  إدارة 
الصاااااارا  مرتبااااااة تنابليااااااا )أسااااااألو  الت اااااااو ، 
أسااااألو  التسااااوية، أسااااألو  التنااااابل، أسااااألو  

 التنا س، أسألو  التان (

ال   ااااااااااة بااااااااااي  ب ااااااااااض  2013ط ،  5
تنظيميااااااة و المتغياااااارار ال

الصااااارا  التنظيماااااي  اااااي 
المستشاااااافيار الحكومياااااااة 

 بقطا  يبة 

الت رف عألل ت  ير ب ض المتغيرار التنظيمية 
)عاادم وضااوح الاادور، ناادرة المااوارد، عاادم تنااو  
ابتصااااااااابر، يياااااااااا  الحاااااااااوا ب والمكا ااااااااا ر، 
ضااااااا ف سياساااااااة الممسساااااااة( عألااااااال الصااااااارا  
التنظيمي، والت رف عألل امسابا  التاي تامد  

 ل المستشفيارلألصرا  داا

( مستشااافل حكاااومي  ااااي 13)
 طا  يابة يبألا  عادد ال اامألي  

 ( موظف5210 ينا )

المااااااااااااااااااااااننج  ( موظف358)
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

واااااود ع  ااااة بااااي  متغياااارار الدراسااااة )عاااادم 
، عااااادم تنااااااو  وضاااااوح الااااادور، ناااااادرة الماااااوارد

الحاوا ب والمكا ا ر، ابتصابر، عاب نظام 
ار( والصااااااااارا  ضااااااااا ف سياساااااااااة الممسسااااااااا
 التنظيمي داال مستشفيار.
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اسم الباحث  ت
 والسنة

عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

الاشروم،  6
2010 

دور عدالاااااااة الت ااااااااام ر 
 ااااااااي تافيااااااااف ضااااااااغوط 
صااااااارا  الااااااادور )دراساااااااة 
تطبيقياااااة عألااااال عناصااااار 

تشاااافل التمااااريض  ااااي مس
 حأل  الاام ي(

الت اارف عألاال عدالااة الت ااام ر وضااغوط 
صاااااااارا  الاااااااادور التااااااااي تواااااااااا  عناصاااااااار 
التمااريض، تحديااد املميااة النساابية ل دالااة 
الت ااااااااام ر ومااااااااد  ارتباطنااااااااا بضااااااااغوط 
صاااارا  الاااادور، م ر ااااة ام اااار بااااي  عدالااااة 

 الت ام ر و صرا  الدور

عناصاااااااااااار التمااااااااااااريض  ااااااااااااي 
مستشااااااااافل حألااااااااا  الااااااااااام ي 

( 336والبااااااااااااااااال  عاااااااااااااااااددلم )
 عنصرًا م  ك  الانسي 

المااااااااااااااااااااااننج  ( ممرض180)
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

انافاااض احساااس عناصاار التمااريض ب دالااة 
الت ااام ر عاا  الدراااة المتوسااطة، ت رضاانم 
لضاااااغوط صااااارا  الااااادور بدرااااااة تبياااااد عااااا  
المتوساااط، عااادم وااااود ع  اااة ارتباطياااة باااي  

 عدالة الت ام ر وصرا  الدور.

كر، أبو عسا 7
2008 

أنماااااااااااااط إدارة الصاااااااااااارا  
وأ رلاااااااا عألااااااال التطاااااااوير 
التنظيماااااااااااااااااي )دراساااااااااااااااااة 
تطبيقيااااااااااااااة عألاااااااااااااال وبارة 
الصااااحة الفألسااااطينية  ااااي 

  طا  يبة(

الت ااااارف عألااااال أنمااااااط الصااااارا  الامساااااة 
)نماط القااوة والساايطرة، نماط الت اااو ، نمااط 
التساااااوية، نماااااط التانااااا ، نماااااط التناااااابل( 
ومااااااد  تطبيقنااااااا ماااااا   باااااال اادارة لحاااااال 

ا لاااو الااانمط المتباااع، وماااد  الصااارا ، ومااا
تااااااااا  ير لااااااااابه امنمااااااااااط عألااااااااال التطاااااااااوير 
التنظيمااااااي بمسااااااتويات  الاااااا    )ام ااااااراد، 

 اماعار ال مل، التنظيم(

ماااااااااااااااااااوظفي وبارة الصاااااااااااااااااااحة 
الفألسااااااااطينية بقطااااااااا  ياااااااابة و 

( موظاااااااااااف 7907عاااااااااااددلم )
( 3160أسااااااااااااااات نل مااااااااااااااااننم )

موظااااااااااااف لقألاااااااااااااة ارتبااااااااااااااطنم 
 بموضو  الدراسة

ال يناااة ال شاااوا ية 
الطبقيااااااااة بألغاااااااار 

 ( موظف475)

المااااااااااااااااااااااننج 
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  اادارة تساااااااااتادم أنمااااااااااط إدارة الصااااااااارا  
بنسا  ضاا يفة مرتبااة ترتيباا تنابليااا)نمط القااوة 
والسايطرة، نماط التساوية، نماط التانا ، نمااط 
التناابل( أمااا نماط الت اااو   كاا  يياار واضااح 
م اااااراد ال يناااااة نتيااااااة المالااااا ، بينماااااا كاااااا  

لتنظيماااااي منمااااال عألااااال مساااااتويات  التطاااااوير ا
 ال    )ام راد والاماعار والتنظيم(

الصااااراعار التنظيميااااة و  2008الألوح، 8
ان كاسااااتنا عألااال الرضاااا 
الاااوظيفي )دراساااة مقارناااة 
لوانااااار نظاااار ال ااااامألي  
 ااااااااي اااااااااام تي امبلاااااااار 

 وااس مية( 

الت ااارف عألااال أ ااار الصاااراعار التنظيمياااة 
ي، عألاال إحساااس ال ااامألي  بالرضااا الااوظيف

تحديااد مسااتويار الصااارا  التنظيمااي وألااام 
أنواعاا  ومراحألاا  ومصااادره وابسااتراتيايار 

 المتب ة ادارت .

امكاااااااديميي  وااداريااااااي   ااااااي 
كاااااال ماااااا  اام ااااااة امبلاااااار و 
الاام ااااااة ااساااااا مية بغاااااابة و 

( 1338الباااااااااااااااال  عاااااااااااااااددلم )
 موظف

ال يناااة ال شاااوا ية 
الطبقيااااااااة بألغاااااااار 

 ( موظف335)

المااااااااااااااااااااااننج 
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

تمارة اساااااااااااااااااااااااا
 ابستبيا 

أ  مسااااتويار الصاااارا   ااااي كألتااااا الاااااام تي  
منافضاة، أ  أساابا  الصارا  ضاا يفة أيضااًا 
وكانااار بحسااا  الترتيااا  التناااابلي )محدودياااة 
المااااااوارد، عاااااادم تحديااااااد الصاااااا حيار، عاااااادم 
تحديااااااد المسااااااموليار، ت ااااااارض املااااااداف(، 
بينماااااااااا كاااااااااا  اساااااااااتادام اساااااااااتراتيايار إدارة 

الترتيااا   الصااارا  التنظيماااي متوساااطًا حسااا 
التنااااااااااابلي )التنااااااااااابل، الت اااااااااااو ، التسااااااااااوية، 

 التان ، التنا س( 
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 الدراسات األجنبية -3.1.11.1 
اسم الباحث  ت

 والسنة
عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة

 وحجمها
منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

1 Abdel 
Hakim 

،2014 

The reasons of 
Organizational 
conflicts among 
doctors Working 

in Iben Sina 
Hospital  Sirte 

م ر اااة أسااابا  الصاااراعار التنظيمياااة باااي  
امطباااء ال ااامألي   ااي مستشاافل اباا  سااينا 
وتقاااااديم ب اااااض الحألاااااول لصاااااان ي القااااارار 
لألت اماااااال مااااااع لاااااابه الصااااااراعار وتفاااااااد  

 ت  يراتنا السألبية.

امطبااااااء ال اااااامألي  بمستشااااافل 
 ا سرراب  سين

ال يناااااة عشاااااوا ية 
( 34بألغااااااااااااااااااااار )

 طبيباً 

المااااااااااااااااااااااننج 
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  امنظمااااة والقاااااواني  البيرو راطيااااة، القياااااود 
ااداريااة والماليااة، عاادم تااو ر التقنيااة، المنااا  
ييااااااار المناسااااااا  لتباااااااادل الابااااااارة والتااااااادري  
والت أليم، عدم ابشاتراي  اي اتاااب القارار ما  

 ة لد  امطباء.أسبا  الصراعار التنظيمي

2 Roohangiz 
Karimi 2014 

THE INFLUENCE 
OF ROLE 

OVERLOAD, ROLE 
CONFLICT AND 

ROLE AMBIGUITY 
ON 

OCCUPATIONAL 
STRESS AMONG 

NURSES IN 
SELECTED 
IRANIAN 

HOSPITALS 

م ر ااة تاا  ير حماال الاادور، صاارا  الاادور، 
ويموض الدور عألل اااناد المنناي باي  

 نيارالممرضار اايرا

الممرضااااااااااااااااااار ال ااااااااااااااااااام ر 
بام ساااااام الاراحاااااة والطاااااوار  
 ااااااي مستشاااااافيار يسااااااوج  ااااااي 
المنطقااااااااة الانوبيااااااااة الغربيااااااااة 

 إيرا 

المااااااااااااااااااااااننج  ( ممرضة135)
 الكمي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

رضاار مأ  مستو  ااانااد المنناي لاد  لألم
مرتف اااًا نسااابيًا، وااااود ع  اااة إياابياااة ولاماااة 

ماوض بي  حمل الدور البا د، نابا  الادور، ي
 الدور واااناد المنني.

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Rashid ،
2013 

Role Conflict 
among Health 
Personnel – A 
Study of Saudi 

Hospitals 

م ر ااااااة تاااااا  ير الاصااااااا ا الديمويرا يااااااة 
)ال مااااااار، الاااااااانس، المسااااااامل الت أليماااااااي، 

 الابرة( لأل امألي  عألل الصرا   

المااااااااااااديري  التنفياااااااااااابي   ااااااااااااي 
 المستشاااااافيار الساااااا ودية ماااااا 

 ك  الانسي  

المااااااااااااااااااااااننج  ( مدير 456)
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  الاصاااااا ا الشاصاااااية لأل اااااامألي  تأل ااااا  
دورًا  ااااااااااي نشااااااااااوء الصاااااااااارا  بالمستشاااااااااافيار 

 الس ودية.
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اسم الباحث  ت
 والسنة

عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

4 Rev-Latino-
Am 2011 

Conflict Nursing 
Management in 

the Hospital 

إدارة الصرا  لد  رمساء أ سام التماريض 
 بالمستشفل

الممرضاااااااار الألاااااااواتي عمألااااااا  
كاااااااار يس ممرضااااااااار أو  ااااااااي 
الوظاااااا ف ااشااااارا ية لمااااادة ب 

 5سااانوار دااااال  4تقااال عااا  
سااارير  50مستشااافيار بحاااام 

 ااي المنااااطق الدااألياااة بمديناااة 
 البرابيل -ند دوسول يويرا

المااااااااااااااااااااااننج  ( ممرضة13)
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

المقابألااااااااااااااااااااااااة 
 الشاصية

% مااا  أ اااراد ال يناااة ت مااال كر يساااة 80بااا   
 ساام مناااب تارانااا ولااام يكاا  لااادينا  كاارة عااا  
اادارة  بل تولينا لبه المنمة، وب   الصارا  
اااولر   ااي المستشاافل ممااا يفاارض ضاارورة 

 الت امل م  .

5 Morten 
2002 

Conflict and Conflict 
Management in a 

Norwegian Hospital. 
Hospital 

Professionals’ 
Perceptions, 

Attributions and 
Behaviours in 

Conflicts 

التحقياااق  اااي الصاااراعار المت ألقاااة بال مااال 
والتنساااايق داااااال المستشاااافيار ماااا  وانااااة 

 نظر الفنيي  

الفنيااااااااااي  ال ااااااااااامألي  بمشاااااااااافل 
متوسااااط الحااااام  ااااي الناااارويج 

 100,000تقدم ادمة طبية لا
 شاا

مااااااااااااااااااااااااااااننج  ***
دراسااااااااااااااااااااااااااة 
الحالااااااااااااااااااااااااااة 
 4استغر ر 

ساااااااااااااااااااااانوار 
(1996-

1999) 

الم حظاااااااااة، 
المقابألااااااااااة، و 
مراا ااااااااااااااااااااااااة 

 الو ا ق

 صاااااة عااااا   101أظنااااارر الدراساااااة حااااادو  
الصاارا  أ ناااء إارا نااا، مياال اميااع ال ااامألي  
إلاااااال تاناااااا  الصاااااارا  وتاالألاااااا ، أ  اادارة 

ولاااي تساااتادم    اااة أساااالي  ادارة الصااارا  
التاناااااا  و التفاااااااوض والقمااااااع ولااااااو امك اااااار 

 شيوعًا اعادة التواب  داال المستشفل.

 الدراسات السابقة عن األداء الوظي ي -2.11.1  
 الدراسات المحلية -1.2.11.1

اسم الباحث  ت
 والسنة

عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

أ اااااار ضااااااغوط ال ماااااال  ااااااي   2015ابريل، 1
امداء الااااااوظيفي لأل ناصاااااار 
الطبياااااة المسااااااعدة )دراساااااة 
ميدانية بب ض المستشفيار 

 ال امة بمدينة مصراتة(

م ر اااااة ال   اااااة باااااي  ضاااااغوط ال مااااال وامداء 
الااااااااااوظيفي ، دراسااااااااااة أ اااااااااار ابااااااااااات ف  ااااااااااي 
الاصاااا ا الشاصااااية و الوظيفيااااة لأل ناصاااار 

  ي مستو  امداء الوظيفية الطبية المساعد

ال ناصااااااااااار الطبياااااااااااة المسااااااااااااعدة 
بااااب ض المستشاااافيار  ااااي مدينااااة 

( 507مصااااراتة والبااااال  عااااددلم )
 موظف 

ال يناااااااة ال شاااااااوا ية 
البساااااااااايطة بألغاااااااااار 

 ( موظف218)

المااااااااااااااااااااااااااااااننج 
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

واااااود ضااااغوط عماااال مرتف ااااة لااااد  ام ااااراد كااااا  
مصاادرلا )صاارا  الاادور، يمااوض الاادور، عاا ء 

دور، بي ة ال مال المادياة، ال   اار  اي ال مال( ال
مااع واااود مسااتو  ماانافض ماا  امداء الااوظيفي، 
واود ع  ة ارتباطية عكسية باي  ضاغوط ال مال 
وامداء الااااااوظيفي، واااااااود تاااااا  ير  ااااااو  لضااااااغوط 

 ال مل عألل امداء الوظيفي.
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اسم الباحث  ت
 والسنة

دراسة عينة ال مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

الااااااااااااااااااادوا ع وع  تناااااااااااااااااااا  2012سويد،  2
بمسااااااااااااتو  امداء لااااااااااااد  
الممرضاااااااااااااااااااااار  اااااااااااااااااااااي 
الممسساااااااااااار الصاااااااااااحية 
 ال امة  ي مدينة بنغاب  

م ر ااااااااة تاااااااا  ير ماموعااااااااة ماااااااا  الاااااااادوا ع 
)الشاااا ور بابنتماااااء، الاباااارة  ااااي ال مااااال، 
ال   ااار  ااي ال ماال، الرضااا  ااي ال مااال، 

سااااااااااامولية  اااااااااااي ال مااااااااااال( عألااااااااااال أداء الم
 الممرضار

اميااااااع الممرضااااااار الأليبيااااااار 
ال ااااااااااام ر بالمستشاااااااااافيار و 
المراكاااااااااب الصاااااااااحية بمدينااااااااااة 
بنغاااااااااااب  و البااااااااااال  عااااااااااددلم 

 ( ممرضة1546)

ال يناااة ال شاااوا ية 
الطبقيااااااااة بألغاااااااار 

 ( ممرضة310)

المااااااااااااااااااااااننج 
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  ألااااام ال وامااااال التاااااي تااااام ر عألااااال دا  ياااااة 
لأل ماال كاناار الحااااة لألماا   ااي  الممرضااار

ال ماال يألينااا المرتاا  يألينااا الحااااة لألتاادري ، 
وأ  المستشااااااافيار لااااااام ت مااااااال عألااااااال تنمياااااااة 
وتشااايع الشاا ور بابنتماااء لااد  الممرضااار 

 التي ت مل لدينا.
المنتصر،  3

2010 
الرضااا الااوظيفي وأ ااره عألاال 
امداء الاااااااااااوظيفي )دراساااااااااااة 
ميدانيااااااااة عألااااااااال ال ناصااااااااار 

مراكااااااب الطبياااااة المساااااااعدة ب
ووحاااادار الرعايااااة الصااااحية 

 بمنطقة مصراتة(

م ر اااااااة ال   اااااااة باااااااي  الرضاااااااا الاااااااوظيفي 
ومسااااتو  امداء الااااوظيفي لااااد  ال ناصاااار 

 الطبية المساعدة 

ال ناصاااااار الطبيااااااة المساااااااعدة 
)الفنياااااااي ( بمراكاااااااب ووحااااااادار 
الرعايااااااااااة الصااااااااااحية اموليااااااااااة 
بمنطقااااااااااة مصااااااااااراتة والبااااااااااال  

 (  ني 260عددلم )

المااااااااااااااااااااااننج  المسح الشامل
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

لنااااااي ع  اااااة طردياااااة باااااي  مساااااتو  الرضاااااا 
الوظيفي و مساتو  امداء الاوظيفي، و لنااي 
-عااادم رضاااا عااا  )عامااال الراتااا  و الحاااوا ب

عاماااال ع  ااااار -عاماااال ابسااااتقرار الااااوظيفي
التر يااااااة و -عاماااااال ظااااااروف ال ماااااال-ال ماااااال

 الدورار التدريبية( لد  الفنيي .
ا ب  ااي تحقياااق دور الحااو  2009البيداني،  4

الرضااااا وامداء الاااااوظيفي 
لشااااااااااااااااايألي الوظااااااااااااااااا ف 
ااداريااااااااااة  ااااااااااي  طااااااااااا  
 الصحة بش بية مصراتة

م ر ااة تاا  ير الحااوا ب الممنوحااة لألمااوظفي  
سااااااواء كاناااااار ماديااااااة أو م نويااااااة ومااااااد  

 ت  يرلا عألل رضالم وأدا نم الوظيفي

الموظفي  ااداريي  بمستشافل 
مصااااااااراتة المركااااااااب  والألانااااااااة 

لبي اااااااااااة الشااااااااااا بية لألصاااااااااااحة وا
بشاااااااااا بية مصاااااااااااراتة والباااااااااااال  

 ( موظف170عددلم )

المااااااااااااااااااااااننج  المسح الشامل
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

تدني منح الحوا ب المادية و أ  أك رلا ت  يرًا عألل رضاا 
الماااوظفي  كاااا  )مااانح مكا ااا ر ال مااال ااضاااا ي، مااانح 
الاوا ب المادية ال ينية، تاو ير ساك  لألماوظفي  ما   بال 

لمواصااا ر(، تاادني ماانح الحاااوا ب انااة ال ماال، تااو ير ا
الم نويااة وأ  أك رلااا تاا  يرًا عألاال رضااا المااوظفي  )ال قااة 
بالمرموسااي ، ماانح الماادير ااابًء ماا  سااألطت  لمرموسااي ، 
شاااانادار الشااااكر والتقاااادير، ترشاااايح الموظااااف المتميااااب 

 لألدراسار ال أليا.
أداء الممرضاااااااااااااااة الأليبياااااااااااااااة  2007دايل،  5

)دراساااااااة مقارناااااااة باااااااي  أداء 
أليبياااااااااااااة وأداء الممرضاااااااااااااة ال

نظيرتنااا يياار الأليبيااة دراسااة 
تطبيقياااااااااااااة عألااااااااااااال مركاااااااااااااب 

 طرابألس الطبي(

م ر اااااااااااة أسااااااااااابا  تااااااااااادني مساااااااااااتو  أداء 
الممرضااااة الأليبيااااة و إاااااراء مقارنااااة بيننااااا 

 وبي  نظيرتنا يير الأليبية

الممرضااااااااااااااااااااااار الأليبيااااااااااااااااااااااار 
ال اااااااام ر بمركاااااااب طااااااارابألس 
الطبااااااااااااي والبااااااااااااال  عااااااااااااددل  

 ( ممرضة422)

ال يناااة ال شاااوا ية 
بألغاااااار البساااااايطة 

 ( ممرضة182)

المااااااااااااااااااااااننج 
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

المقابألااااااااااااااااااااااااة 
واسااااااااااااااااااااتمارة 

 ابستبيا  

نقاااااا مناااااارار الممرضاااااة الأليبياااااة، مساااااتو  
ت أليمنااا ب يتناساا  مااع متطألبااار الادمااة، و 
أ  الادمااااااااااة المقدمااااااااااة ليساااااااااار بالمسااااااااااتو  
المطألااو ، أ  مسااتو  أداء الممرضااة الأليبيااة 
 أ ل م  مستو  أداء الممرضة يير الأليبية.
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 الدراسات العربية -2.2.11.1
اسم الباحث  ت

 والسنة
عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة

 وحجمها
منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

أ اااار اسااااتادام تكنولوايااااا  2012عطية،  1
الم ألوماااااار عألااااال امداء 
الااااااوظيفي لأل ااااااامألي   ااااااي 
اماناااااااااااااااابة الحكوميااااااااااااااااة 

انياااة المحألياااة )دراساااة ميد
- ااااااااااي اام ااااااااااة ور ألااااااااااة

 الابا ر(

م ر ااة أ اار اسااتادام تكنولوايااا الم ألومااار 
عألاال امداء الااوظيفي لأل ااامألي  ماا  ااا ل 
البحااااا   اااااي حاااااام امداء، نوعياااااة امداء، 
كفاااااااءة امداء، ساااااارعة اانااااااااب وتبساااااايط 

 ال مل

-ال اااامألي   اااي اام اااة ور ألاااة
الابا اااااااااار بماتألااااااااااف   اااااااااااتنم 
الوظيفيااااااااااة والبااااااااااال  عااااااااااددلم 

ظااف ااا ل ساانة ( مو 1799)
 6ماااااااااااااوبعي  عألااااااااااااال  2012
 كأليار

ال يناااة ال شاااوا ية 
( 61بألغااااااااااااااااااااار )

 موظف

المااااااااااااااااااااااننج 
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

واااااااااود ع  ااااااااة بااااااااي  اسااااااااتادام تكنولوايااااااااا 
الم ألومااار وامداء الااوظيفي لأل ااامألي  )حااام 
امداء، نوعيااااة امداء، كفاااااءة امداء، تبساااايط 
 امداء(  ااااااااي حااااااااي  ب تواااااااااد ع  ااااااااة بااااااااي 
اسااااااااتادام تكنولوايااااااااا الم ألومااااااااار وساااااااارعة 

 اانااب.

الباااارامج التدريبيااااة وأ رلااااا  2011الناار،  2
عألاااال أداء مااااوظفي وبارة 
التربياااااااااااااااااااة و الت ألااااااااااااااااااايم 
الفألساااطينية  اااي محا ظاااة 
 الاأليل: وا ع وطموحار

الت ااااااارف عألااااااال وا اااااااع البااااااارامج التدريبياااااااة 
بماابتنااااااااا الماتألفااااااااة وع  تاااااااا  بااااااااامداء 

 الوظيفي لد  الموظفي  

امياااااع ماااااوظفي وبارة التربياااااة 
والت ألااااااااااايم الفألساااااااااااطينية  اااااااااااي 
محا ظاااااااااااة الاأليااااااااااال والباااااااااااال  

( موظاااااااااااف 8781عاااااااااااددلم )
 2010 2009لأل ام 

ال يناااة ال شاااوا ية 
الطبقيااااااااة بألغاااااااار 

 ( موظف368)

المااااااااااااااااااااااننج 
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  امب ااااااد الامساااااة لألبااااارامج التدريبياااااة مااااا  
حيااااا  املمياااااة كانااااار تحدياااااد ابحتياااااااار 

يبيااة ت لااا تصاااميم الباارامج التدريبيااة  ااام التدر 
تقياايم ال مأليااة التدريبيااة،  اام ااتيااار الماادربي ، 
 اي حااي  ااااء ااتيااار المتاادربي   ااي الترتياا  
امايااااار. وااااااود ع  ااااااة طردياااااة باااااي  وا ااااااع 
 البرامج التدريبية و امداء الوظيفي لأل امألي .

أ اار ضااغوط ال ماال عألاال  2011حألبي،  3
امداء الاااااااااااااوظيفي  اااااااااااااي 

وي ااسااااااااااااااااا مية البنااااااااااااااااا
 بامرد 

الت اااارف عألاااال أ اااار ضااااغوط ال ماااال عألاااال 
 امداء الوظيفي لأل امألي  

ال اااااااااامألي   اااااااااي المسااااااااااتويار 
ااداريااااااااة التنفيبيااااااااة بااااااااالبنوي 
ااساااا مية بالممألكااااة امردنيااااة 

( 600و الباااااااااااااال  عاااااااااااااددلم )
 موظف 

المااااااااااااااااااااااننج  ( موظف150)
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

ء ال ماااال، وااااود أ اااار لضاااغوط ال ماااال )عااا 
صااااارا  ويماااااوض الااااادوار، ظاااااروف ال ماااااال 
المادياااااااة( عألااااااال امداء الاااااااوظيفي )الدا  ياااااااة 
والقااادرة عألااال ااناااااب،  ااارا النماااو والتقااادم 

 الوظيفي(.
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اسم الباحث  ت
 والسنة

عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

فار األي 4
والمطارنة، 
2010 

أ ااار ضاااغوط ال مااال  اااي 
امداء الاااااااااااوظيفي لاااااااااااد  
ماااااااااااااااااااادير  الماااااااااااااااااااادارس 
امساساااية الحكومياااة  اااي 

 إ أليم انو  امرد 

الت ااااارف عألااااال أ ااااار ضاااااغوط ال مااااال  اااااي 
 امداء الوظيفي

امياع مادير  المادارس امساسااية 
الحكومياااااااااااااااااااااااة  اااااااااااااااااااااااي إ ألااااااااااااااااااااااايم 
الانااو )الكري، الطفيألااة، م ااا ، 

( 379ال قباااة( و الباااال  عاااددلم )
ماااديرًا و كااابلي الم ألماااي  كا اااة و 

( م ألمااااااا 6465البااااااال  عااااااددلم )
 2006 2005لأل ام الدراسي 

(ماااااااااااااااااااديرًا 331)
 ( م ألماً 985و)

المااااااااااااااااااااااننج 
 الوصفي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  مسااتو  الضااغوط  ااي امداء لااد  الماادراء 
كااا  متوسااطًا، واااود  ااروق لمسااتو  ضااغوط 
ال مااااااال ت اااااااب  لمتغيااااااار الاااااااانس والمساااااااتو  

 الابرة وال مر والحالة اااتماعية. الت أليمي و 

وا ااع إدارة التغيياار وأ رلااا  2009عبيد،  5
عألاااال أداء ال ااااامألي   ااااي 
وبارة الصااحة الفألسااطينية 
)دراسااااااااة حالااااااااة مامااااااااع 

 الشفاء الطبي( 

الت اارف عألاال وا ااع إدارة التغيياار )التغييااار 
 ااااااااي النيكاااااااال التنظيمااااااااي، التغيياااااااار  ااااااااي 

 رلااااا التكنولوايااااا، التغيياااار  ااااي ام ااااراد( وأ
 عألل أداء ال امألي 

اتكااااو  ماااا  أربااااع   ااااار لااااي 
)طبيااااااااا ،  ناااااااااي، تماااااااااريض، 
إدار ( بمامااع الشاافاء الطبااي 

( 1337و البااااااااااال  عااااااااااددلم )
 مفردة

ال يناااة ال شاااوا ية 
الطبقيااااااااة بألغاااااااار 

 ( مفردة300)

المااااااااااااااااااااااننج 
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

إ  التغيياااار  ااااي النيكاااال التنظيمااااي لاااام يكاااا  
تغيياااارار باااا  تاااااادم واضااااحًا بسااااب  إحاااادا  

المصالح الشاصية لف ة م ينة، عدم وضاوح 
اطاااوط الساااألطة والمسااامولية دااااال الماماااع، 
عادم وضااوح التغيياار  اي التكنولوايااا ، واااود 
ع  ااااة إياابياااااة بااااي  مااااااابر التغيياااار  اااااي 
)النيكااال التنظيمااااي، التكنولوايااااا، ام ااااراد( و 

 أداء ال امألي .
 الدراسات األجنبية – 3.2.11.1

م الباحث اس ت
 والسنة

عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

1 Glazer& 
Gyurak 
2007 

Sources of 
occupational 
stress among 
nurses in five 

countries 

م ر ااااااة مصااااااادر اااناااااااد المننااااااي بااااااي  
 الممرضار 

ل ممرضااااااار ماااااا  امااااااس دو 
ولااااااااااي لنغاريااااااااااا، إساااااااااارا يل، 

 إيطاليا، بريطانيا وأمريكا

المااااااااااااااااااااااننج  ( ممرضار05)
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

واااود مصااادر دااأليااة واارايااة لضااغوط ال ماال، 
وأ  المصااااااااادر المشاااااااااتركة بياااااااانن  كانااااااااار: أداء 
منمااار م ينااة، نااو  المرضاال وأضااا ة الممرضااة 

ل مل تبياد البريطانية أ   ألة المنارار لد  طا م ا
ماااااا  ضااااااغط ال ماااااال لاااااادينا وأشااااااارر الممرضااااااة 
الننغارية إلل الراتا  المتادني، يياا  الماوارد ما  

 مصادر ضغط ال مل لدينا.
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اسم الباحث  ت
 والسنة

عينة الدراسة  مجتمع الدراسة لدف الدراسة عنوان الدراسة
 وحجمها

منهج 
 الدراسة

 ألم النتائج أداة الدراسة

2 Boswell& 
LePine2004 

Relltions between 
stress and work 

outcome : The role 
of felt challenge, job 

control and 
psychological strain 

م ر اااااااااة ال   اااااااااة تااااااااا  ير ضاااااااااغوط )دور 
التحاااد ، مرا باااة ال مااال، التاااوتر النفساااي( 

 عألل نتا ج ال مل 

المااااااااااااااااااااااااوظفي  ال ااااااااااااااااااااااااامألي  
بالاام ااااااااااار  ااااااااااي الوبيااااااااااار 

 المتحدة اممريكية

ة ال شاااوا ية ال ينااا
 ( موظف461)

المااااااااااااااااااااااننج 
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  نااااااوعي الضااااااغط )دور التحااااااد ، مرا بااااااة 
ال مل( كا  أ رلما عألل نتا ج ال مل بطريقاة 
ماتألفة و اد ارتابط ك لماا باارلااق النفساي، 
إ  الشااا ور بالتحاااد  الاااوظيفي كاااا  مصااادر 

 مباشر لضغط ال مل.

3 Lee & 
Yu,2004 

Corporate Culture 
and Organization 

Performance 

م ر اااة أ ااار ال قا اااة التنظيمياااة عألااال امداء 
 التنظيمي

الشااركار الساانغا ورية ال امألااة 
 اااااااااااااي مااااااااااااااال التكنولواياااااااااااااا 

 المتقدمة والت مي  والصحة

المااااااااااااااااااااااننج  (شركة72)
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

ء أ  لأل قا اااة التنظيمياااة تااا  يرًا  وياااًا عألااال امدا
التنظيماااااااي، أ  ناااااااو  ال قا اااااااة الساااااااا دة  اااااااي 
شاااااركار التكنولواياااااا لاااااي  قا اااااة الت ااااااطف 
ابنساااني، و قا ااة شااركار التاا مي  لااي  قا ااة 
ابنااب، و قا ة الصحة "المشا ي" لاي  قا اة 

 (70: 2008النظم وامدوار.)عكاشة،
4 Winefield & 

Bronwyn 
2002 

Work Stress and 
Quality of Work 
Performance in 

Australian 
General 

Practitioners 

الت ااارف عألااال طبي اااة ال   اااة باااي  عااا ء 
ال ماااال وضااااغط ال ماااال والرضااااا الااااوظيفي 

 عألل امداء الوظيفي

الممارسااااااااي  لمننااااااااة الرعايااااااااة 
الصااااحية  ااااي أسااااتراليا الاااابي  

-35تتااااااراوح أعمااااااارلم بااااااي  
45. 

ال يناااة ال شاااوا ية 
 ( مشتري30)

المااااااااااااااااااااااننج 
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  الرضاااا عااا  الااادعم الاااوظيفي المقااادم كاااا  
أ ضاال ماا  الرضااا عاا  ضااغوط ال ماال، وأ  
لناي حااة إلال إعاادة النظار  اي نظام تقيايم 
امداء الاااااااااوظيفي  اااااااااي ممسساااااااااار الرعاياااااااااة 

 الصحية. 

5 Helms & 
Stern, 2001 

أ ر ال وامل الديمويرا ية 
 عألل المستو  اادار 

مويرا يااااة الت اااارف عألاااال أ اااار ال واماااال الدي
م اال الااانس و الت ألاايم والانسااية وال واماال 
التنظيميااااااة م اااااال الاباااااارة الوظيفيااااااة عألاااااال 

 المستو  اادار 

ماااوظفي إحاااد  الشاااركار  اااي 
 الوبيار المتحدة اممريكية

المااااااااااااااااااااااننج  ( موظفا248)
الوصاااااااااااااااافي 

 التحأليألي

اسااااااااااااااااااااااااتمارة 
 ابستبيا 

أ  ال واماااااااال الديمويرا يااااااااة المشاااااااامولة بالدراسااااااااة 
   اااي تفساااير التشااااب   اااي ساااالمر بشاااكل ااااولر 

إدراي الممارساااة الف أليااااة كماااا بيناااار أ  لألوحاااادار 
التنظيمياااااااة المبحو اااااااة ولألمساااااااتو  اادار  تااااااا  يرا 
اولرياااااا عألاااااال إدراي ال ااااااامألي  لألممارسااااااار بار 

 (  71: 2008ال   ة.)عكاشة،
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 تعقيب على الدراسات السابقة:ال

اتألفاة  ب ضانا ركاب عألال أساباب  كدراساة كاً  ما  ما  اناار م تناولر الدراسار السابقة الصارا  التنظيماي
( ومننااا ماا  تناااول مسااتويات  كدراسااة أبااو ساانينة والبياااتي Abdel Hakim,2014؛2015)ال نااب  وعألااي، 

؛ أبااااو 2013( ومننااااا ماااا  ركااااب عألاااال كيفيااااة إدارتاااا  وامسااااالي  المتب ااااة لاااابلي كدراسااااة )الساااا دو ،2014)
 وامال التنظيمياة الموااودة  اي بي اة ال مال التاي تتا  ر وب ضنا تناول ال Morten,2002) ؛2008عساكر،

؛          Roohangiz Karimi,2014 ؛2014؛ يااوار، 2015وتاام ر  ااي الصاارا  كدراسااة ) طاار ومحمااد، 
؛ 2010؛ الاشااااااااروم،  Rev-Latino-Am,2011؛ 2012؛ لميألااااااااة،  Rashid,2013؛ 2013طاااااااا ، 
 (.2008الألوح، 

( بينما تناولر الدراسار امار  مد  2007  كدراسة دايل )وأيضًا تناولر امداء الوظيفي بالبح
؛ 2012؛ سااااويد، 2015تاااا  ره بااااب ض المتغياااارار المواااااودة  ااااي بي ااااة ال ماااال كدارسااااة كاااا  ماااا  )ابرياااال، 

؛ األيفااااااااار 2011؛ حألبااااااااي، 2011؛ الناااااااااار، 2012؛ عطيااااااااة، 2009؛ البيااااااااداني، 2010المنتصاااااااار، 
؛             Boswell,2004& LePine؛  Glazer & Gyurak,2007؛2009؛ عبيااد، 2010والمطارنااة، 

Lee & Yu,2004؛ Winefield & Bronwyn,2002؛Helms & Stern,2001 .) 

؛ ابريااال، 2015ولاااي )ال ناااب  وعألاااي، لااابه  اااي القطاااا  الصاااحي تسااا ة عشااار مااا   اااد ُأاريااار و 
؛ Roohangiz Karimi,2014؛ 2014؛ ياوار، AbdelHakim,2014؛2015 طار ومحماد،  ؛2015
 ؛2010؛ الاشااااااااااااروم، Rev-Latino-Am,2011؛ 2012؛ سااااااااااااويد، Rashid,2013؛ 2013 طاااااااااااا ،

 & Glazer؛2007دايال،  ؛2008؛ أباو عسااكر، 2009؛ عبياد، 2009؛ البياداني، 2010المنتصار، 
Gyurak,2007  ؛   Morten,2002 ؛(Winefield & Bronwyn,2002  ،أاريار  اي  وساب ة منناا

(؛ النااار، 2012عطياة،  ؛2013؛ السا دو ، 2014سانينة والبيااتي،  كدراساة كا  ما  )أباو الت ألايم طا  
والباا ي أاار   اي Boswell, 2004 & (LePine؛ 2008؛ الألاوح، 2010األيفاار والمطارناة،  ؛2011

 & Helms ؛ Lee & Yu,2004؛ 2011؛ حألباي، 2012اماار  كدراساة )لميألاة،  القطاعاار الادمياة
Stern,2001  .) 

ر السابقة وااصة المحألية مننا ن حظ ب   اان  امداء الاوظيفي  اد اساتحوب وب د مراا ة الدراسا
؛ المنتصاار، 2012؛ سااويد، 2015عألاال التمااام الباااح ي  بالدراسااة حياا  تناولتاا  دراسااة كاا  ماا  )ابرياال، 

(  ي حي  أ  الدراسار المحألية التي تناولار الصارا  تم ألار  اي 2007؛ دايل، 2009؛ البيداني، 2010
 (. 2012؛ لميألة، 2014قط لما دراسة )يوار، دراستي   
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؛                   2012باااااااااريم مااااااااا  أ  ب اااااااااض الدراساااااااااار الساااااااااابقة كاااااااااا  حاااااااااام ماتم ناااااااااا كبيااااااااارًا كدراساااااااااة )ساااااااااويد،
( إب أ  الدراساااة الحالياااة اتفقااار مااا  حيااا  حاااام الماتماااع ماااع 2011؛ النااااار،2014،أباااو سااانين  والبيااااتي

 (.2009)دراسة البيداني
اسااااتمارة اسااااتادام الماااننج الوصااافي التحأليألاااي و عألااال  ة الحالياااة ماااع اميااااع الدراساااار الساااابقةتتفاااق الدراساااو 

الب  استادم مننج دراسة الحالة بااضاا ة إلال  Morten (2002، ما عدا دراسة )ا  ك داة لألدراسةيابستب
ر بااضاا ة ( الاب  اساتادم المقااب 2007)المقاب ر والم حظة أ ناء ال مل لاماع البياناار وكابلي دايال

وتااام اساااتادام المساااح  Rev-Latino-Am (2011،)بساااتمارة ابساااتبيا  لاماااع البياناااار وكااابلي دراساااة 
و ااد اسااتفادر الباح ااة ماا  (، 2009؛ البيااداني، 2010المنتصاار،  ؛2015الشااامل كدراسااة ) طاار ومحمااد 

 ا  الااصة بنبه الدراسة.يابستباستمارة  الدراسار السابقة  ي تكوي  الاألفية النظرية لألبح  و ي تصميم

 ما يميز لذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 
اانا  واحااد ماا  الصاراعار التنظيميااة يتم ال  ااي امساالي  التااي تسااتادمنا  ركابر عألاالأ  لابه الدراسااة  -

دارت  داال المنظمة.   اادارة لم الاة الصرا  وا 
ت اماااال مااااع الصاااارا  القااااا م داااااال المنظمااااة تناولاااار الدراسااااة الحاليااااة سااااتة أسااااالي  تسااااتادمنا اادارة ل -

أسااألو  التاناا ، أسااألو  القااوة  ،المواانااة، أسااألو  الت اااو ، أسااألو  التند ااة، أسااألو  التنااابلولي:)أسااألو  
الت ااااو ، )( امساااة منناااا ولي:2013(،  اااي حاااي  تناولااار الدراساااار الساااابقة كدراساااة السااا دو  )والسااايطرة
ااا  التنااا س، التاناا (التنااابل،  التسااوية، (  تناولاار امسااة مننااا أيضااًا ولااي: 2008دراسااة أبااو عساااكر )أمر

التنااااابل، )( 2008وكاااابلي تناولاااار دراسااااة الألااااوح ) )القااااوة والساااايطرة، الت اااااو ، التسااااوية، التاناااا ، التنااااابل(
أ  اادارة تستادم    اة أساالي   Morten (2002)وأوضحر دراسة  الت او ، التسوية، التان ، التنا س(

 .التان  و التفاوض والقمع ادارة الصرا  ولي
تقااوم لاابه الدراسااة بالبحاا  عاا  أسااالي  إدارة الصاارا  التنظيمااي باالدارة الااادمار الصااحية مصااراتة وعاا   -

 ام ر الب  ت كس  عألل امداء الوظيفي لأل امألي  بنا.
د مداء عمأل  يت  ر بالصرا  السا يببل  الموظف يومي اند تتناول لبه الدراسة امداء الوظيفي ك -

بالمنظمة إما ارتفاعًا أو انافاضا.
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ي د الصرا  أحد اماباء المتممة لحياة المنظمة  ابات ف المواود بي  ام راد لو صفة باربة 
اراءار ال مال المتب اة وامدوار   ي اميع المنظمار  بواود ابتفاق أو عدم  بيننم حول أسالي  وا 

المسااتادمة لاابلي وكاابلي تحديااد الصااوا  والاطاا  ووضااع امولويااار وكاابلي رساام املااداف امي نااا 
 .تمد  إلل ظنور التنا س ونشم الصرا 

 :التنظيمي اعروم الصفهم - 1.2

الصرا  لغة: إ  التحديد ابشتقا ي لكألمة الصرا   ي الألغة ال ربية لو النبا  والاصام أو الاا ف  
ااا كألمااة و  ، إب  ي نااي الصاادمة ت نااي ال ااراي أو الاصااام و  بالألغااة ااناأليبيااة Conflict))الشااقاق، أمر

 (.363: 2013 ،)ال ميا  اشتقا ًا الت ارض بي  مصالح وآراء أو الا ف
أمراا اصاط حًا  قاد تباينار آراء ال ألمااء حاول نظارة كاً  ماننم نحاو الصارا  التنظيماي نتياااة 

 تنم لألصرا  التنظيمي نبكر مننا ما يألي:اارلم  ت ددر ت ريفأ كمدارسنم و  بات ف
التناا ض الاب   م  ت اريف الصرا   ي م ام ال ألوم اباتماعياة بماا يألاي:" الصارا  لاو التناابل أو 

أو ماموعاار أو طبقاار أو أشاااا وأيضاًا باي   الفضاضاة باي  طار ي  أو أك اريتراوح بي  الألاي  و 
 (.22: 2013ل نفس الشاا" )الس دو ، اتاالار أو مبررار داااوان  و 

 مااننم مااا  يااار  بااا   الصااارا  ظاااالرة طبي ياااة تنشااا  نتيااااة لألتفاعااال اباتمااااعي باااي  ام اااراد                
 "ب نااا  ظاااالرة طبي ياااة  اااي حيااااة ام اااراد والاماعاااار والمنظماااار حيااا   اااال (19: 2000) الحمودكااا

عتيادية لألتفاعل اباتماعية القاا م باي  ام اراد والماتم ار عألل حد سواء  الصرا  أحد اا رابار اب
الصااراعار يالبااًا مااا   كالت اااو  والمنا سااة والمنادنااة والتقأليااد والمحاكاااة، ونظاارًا لكااو  طبي ااة ام ااراد

 ."ترا ق التغيرار الحاصألة  ي مامل ال   ار السا دة

ارة عاا  تنااا ر "عباا وماننم ماا  ياار  ب ناا  يحاد  نتياااة لتضااار  املااداف وشااح الماوارد  نااو 
ي تقادا  با   ألادا نما  يار  الت بير عن  بي  طر ي  عألل ام ل تقوم بيننماا ع  اة اعتمادياة، حاي 

 يتاادال كاال طاارف  ااي شاامو  اآلااار أ ناااء  يامنمااا بتحقيااق ألاادا نما"متضاااربة ومواردلمااا محاادودة و 
 (. 12: 2008)الألوح ،

مصاالح يناتج عنا  صا وبة ت اارض  اي ال ب نا  (16: 2007) حساي  وحساي   ي حي  ير 
مصاااالحنما :" وضاااع تنا ساااي يااادري  يااا  طر اااا الصااارا  الت اااارض باااي   ااي اتاااااب القااارار   ر ااااه ب نااا 

                        يرياااااا  كاااااال طاااااارف  ااااااي الحصااااااول عألاااااال المنااااااا ع التااااااي تت ااااااارض مااااااع ريبااااااة الطاااااارف اآلااااااار و 
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يناتج و  ة واباتياار باي  البادا لر لصا وبة إااراء عمألياة المفاضاألممرا يمد  إلال ت طيال اتاااب القارارا
لمشااااااعر ااااااات ف اداال املاااااداف مااااا  تاااااداال المصاااااالح وتناااااا ض القااااايم والم تقااااادار واآلراء و تااااا

 .وامحاسيس وابتاالار"

عمألياة " :ب نا كمو ف يحد  نتياة لألتفاعل بي  ام راد  قال (  بكره 34: 2007)أمرا النمألة 
دااألناا، ويادري ما  ا لناا وااود اماعاار والمنظماار و ام اراد والتحد  نتياة موا ف تفاعألياة باي  

ااا ياامد   إلاال مصااالح مت ارضااة أو تباااي   ااي القاايم أو عاادم تااواب   ااي توبيااع المااوارد المشااتركة، ممر
 .لح الطرف اآلار وعر ألة ألدا  "ااعا ة احباط مصاظنور سألوي يتسم بالت ارض و 

اااا ماااربوق  اعااال المباشااار النااااام عااا  التف (  قالااار ب نااا  " الساااألوي الصااادامي13: 2011)أمر
مصااالح   ااة أااار  أو اماعااة اي أو ت طياال أو إحباااط التمامااار و ، بناادف إرباالأل ااراد أو الاماعااار

داف أول اااي ام اااراد أو ألاااناااا عألااال أنناااا مصااادر الحااااق الضااارر وت طيااال مصاااالح و أاااار  ينظااار إلي
ام ااراد يناتج عناا  الاماعاار "،  ناي ت باار عا  الصاارا  كم اول لادم  نااو صادام مباشاار يحاد  باي  

 ت طيل لمصالحنم.

عاادم اتفاااق  ااي املااداف وام كااار والقاايم   ر اااه  ( ب ناا 119: 2005) الياساار  وعألااي وياار 
 دم التوا ااااق بااااي  املااااداف، الفألساااافار،" ت بياااار شاااامولي عاااا  الحالااااة أو المو ااااف الناشاااا  ماااا  عاااابااااا:

كاب المت اارض المرياو   يا  اميدولوايار، القيم، الحااار بي  طر ي  أو أك ر لألحصاول عألال المر 
 م   بل لبه امطراف ". 

التنااا ر حالااة عاادم ابتفاااق أو ابااات ف و  "عمأليااة تفاعأليااة تظناار  ااي و بت ريااف شااامل  نااو
، أو عنااد ت اارض أحااد يااةبااي  أ ااراد أو اماعااار أو داااال المنظمااار وييرلااا ماا  الكا نااار اباتماع

اااتا  وأنشاطت  والتادال  يناا، ااصاة  اي امطاراف إلال ألاداف الطارف اآلاار ومن ا  ما  تحقياق ح
ظل ريبة أ راد أو اماعار  ي ابستحواب عألل موارد يطمح عألال حصاولنا كال ماننم لساد حااااتنم 
الااصة أو عند واود حاق إدار  م  مننماا يت ألاق بالتفضايل لساألوي أحادلم عألال اماار  اي أ نااء 

منم وم تقااداتنم ومناااراتنم متباينااة " مشاااركتنم بنشاااط م ااي  أو عناادما تكااو  أ  ماا  اتاالاااتنم و ااي
 (.46:  2008)طوالبة، 

لاو ان كااس لألتفاعال اباتمااعي باي  ام اراد تر  الباح ة ب   الصرا  وم  ا ل الت ريفار السابقة 
إشابا  حاااار مادياة ضارورية وحتمياة  يناتج عنا  ساألوي م اي  بغياة  يما بيننم لألتنا س الشديد نظراً 
بمت ي سألطة اتااب القارار وتقألاد المناصا  القيادياة أو لألاد ا   س ياً  وأنا درتظل شح الموارد ون  ي

 ع  أ كار وم تقدار يمم  بنا الفرد أو الاماعة داال ال مل. 
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 :التنظيمي الصراع ةأهمي - 2.2

داال المنظمة عندما يسودلا او م  السكو  يمد  إلل ركود  تظنر الحااة ا ارة الصرا 
تظنااار الساااألبية بياااننم  يتو فاااو  عااا  اابااادا  واببتكاااار ويصااابح شاااغألنم الشاااايل امداء بااي  ام اااراد و 

                   المسااااااااايطر عأليااااااااا  بالقااااااااادر الم قاااااااااول و ت طيااااااااال ألاااااااااداف اآلااااااااااري ، لااااااااابا  ااااااااال  وااااااااااود الصااااااااارا  
  لتحريي عاألة المنظمة ور ع مستو  امداء. يكو  ضرورياً والماطط ل  

لنقااااط تبااارب ألمياااة وااااود مساااتو  مااا  الصااارا  دااااال عااادد مااا  ا (2015)عألاااي و  ال ناااب و اااد بكااار 
 :المنظمة تتم ل  ي اآلتي

لألتغيياار مااا  اادارة يااد ع إ  واااود الصاارا   ااي المنظماااة  البقةةةاء:الصةةراع أداة للتكيةةف و  -1.2.2
 نمولا.استمرار بقا نا و  لضما  م نا التكيفو  مع الظروف الاديدة مةءألموالم الات  ا ل 

  ت د منمة أساساية ما  مناما حي  تح يز قدرات المدير المعاصر:وير و الصراع أداة لتط -2.2.2
دارت مواانة الصرا  و إب يتو ع من   اماده  ب كبح وابستفادة من  ا   .وا 

مسيطر عألي  لد  ام راد الدا  ية لألمبادرة المحدود و الصرا  ينش  ال الصراع أداة لإلبداع: -3.2.2
 . ي أعمالنمواابدا  

إياابياار ك يارة إبا ماا أحسا  اسات مارلا  إ  لألصرا  أداة لتشغيل حركة المنظمة:الصراع  -4.2.2
ومرحألاة القصاور الاباتي وتحقياق  لننا ستسنم  ي بيادة   الية المنظمة وتمكننا م  تاااوب ساألبياتنا 

 ألدا نا المرسومة بكفاءة.

 لي:المبايا   ي ستة( ألمية الصرا  446: 2000،مصطفل) ي حي  أظنر 

ياااد  ارا لألتغييار والتحساي ، و التنا س ااياابي الم مر عأللالمديري  ال امألي  و تحفيب  اكتشااف ، ا 
عااادة تاا ليف، و نل م الاتنااا عمااا لااو كاناار مانولااةمسااببار الصاارا  بحياا  يساا مشاااعر ال ااامألي   ا 

شااعة ااياابياة و ، و وتنسيق اناودلم  ادرار اكتشااف موالا  و و ، لتناا س باي  ام اراد و ارا ال مالاا 
 كار. ل بت

ب ااض ( 2000القريااوتي ) بكااربساات ارة الصااراعار ااياابيااة لألاااروج ماا  دوامااة السااكو  و 
 :لبلي الوسا ل التي يمك  اتباعنا

 .الايد ناابمكا  ة ااب يما بيننا األق تنا س بي  الوحدار اادارية و بيادة ال   ار ام قية  -
 .ر و يم عاليةموظفي  ادد أصحا  ابرا األق التنا س م  ا ل استقطا  -
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 ببا الموظفي  لأل مل بادية والاروج م  او الصراعار الاانبية والشاصية يير الف الة  ست ارةا -
 ب ض ااشاعار حول إلغاء ب ض ام سام وابستغناء ع  الموظفي  يير امكفاء.

سااايكو  و سااايتو ف نمولاااا  ركااود دا ااامحالاااة الباح اااة بااا   المنظماااة التااي ت ااايش  اااي  تسااتنتجو 
 يطرة ينادد سا متنا واساتقرارلا،دو  سايساود المنظماة المقابال  ال  تاري الصارا  بو  ابند ارمصيرلا 

حياا   داااال المنظمااة ماا  الصاارا  البناااء مسااتو  مناساا المحا ظااة عألاال  عألاال اادارة الحكيمااةلاابا 
، و ااد أظناارر دراسااة )الألااوح ممااامتقاادم نحااو األحااا بًا يااد ع عاألااة المنظمااة ل يم اال الصاارا  بااي  ام ااراد

( واااود مساااتويار منافضااة مااا  الصاارا  باااي  الااااام تي  محاال الدراساااة ممااا ان كاااس عألااال 2008،
( أ  مساتو  2015واود رضا وظيفي باي  ال اامألي   يناا،  اي حاي  أظنارر دراساة ) طار ومحماد، 

 رضا ال امألي  منافض مع واود مستو  مرتفع م  الصراعار داال المستشفل محل الدراسة.

 :تنظيميالائص الصراع صخ - 3.2

 (:23: 2011مربوق،) لألصرا  اصا ا عدة يمك  تمييبلا باآلتي
ينطو  الصرا  عألل واود ألداف أولية يير متكا  ة لد  أطرا   وتكو  عمألية الحوار الوسايألة  -1

 المفضألة م   بل لبه امطراف لألوصول إلل حالة م  التكا م  ي املداف )المصألحة المشتركة(.
لاااو ماااا يطاااو   اااي  نايااااه امكانياااة دااااول ، و  ب ااادًا اساسااايًا  اااي الصااارا (Tension)التاااوتر  دي ااا -2

ل امطااراف الم نيااة  ااي نشاااط عاادا ي ضااد ب ضاانا الااب ض اابااار واحااد أو أك اار ماا  امطااراف عألاا
 . بول ب ض الحألول التي يرضي بنا

 يم ل الصرا  وض ًا مم تًا، ريم واود الك ير م  الصراعار المبمنة. -3

محاولااة ما  ااناا  ب ااض امطااراف التاي تسااتندف إابااار أطااراف منا سااة  لعألااينطاو  الصاارا   -4
 أار  عألل  بول حل أو اتفا ية  د ب تكو  امطراف امايرة رايبة  ينا.

لااو مااا ف الم نيااة باا  طيألااة  تاارة الصاارا  و تكاااليف بالظااة عألاال امطاارايفاارض الصاارا  أعباااء و  -5
 لسألمية أو بالقوة القسرية.يريمنا  ي النناية عألل حسم الصرا  أما بالطرق ا

وا اف وضع مم ر يحاد  باي  طار ي  أو أك ار نتيااة مسابا  ومويمك  القول ب   الصرا  
ملااداف  ة اعا اة كال طارف ما  أطاراف الصارا تساب  التاوتر نتيااامحاددة تظنار  اي بي اة ال مال و 

 .يد نتياة الصرا  إب حي  انتنا  ب يمكننا تحد، و الطرف امار
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 :التنظيمي لصراعأسباب ا -4.2

ساببار الصارا  إ  م ر ة سب  أو أسبا  الصرا  يفيد ك يرًا  ي ع ا . ويمكا  تصانيف م
 :كما يأليأار  تنظيمية إلل مسببار  ردية و 

 :تشملالمسببات ال ردية ف

اااات ف أو ت ااارض املااداف و ، و كاابلي ار ام ااراد و  اايمنم و أا  ياااتنمتباااي  شاصااي
المنا سة الاشنة يير الشريفة نية ب ض ام راد انحيابلم الكامل لمصالحنم، أنا  يما بيننم،المصالح 

ضغوط الو ر و ال مل و ما تسبب  م  تاوتر ، ب  الشا  ار ضد المنا س اآلار وتشوي  الحقا ق ب
، و ما  ال مال و امسارةالتاي يواانناا الفارد  مطالا الت اارض  الصارا ، ت ايج تسب   يو عصبية 
                            تحاااااااااااااااااااااد  باااااااااااااااااااااي  الانساااااااااااااااااااااي   اااااااااااااااااااااي بي اااااااااااااااااااااة ال مااااااااااااااااااااال التااااااااااااااااااااايالمضاااااااااااااااااااااايقار أايااااااااااااااااااااارًا 

 .(2005مصطفل،)

 ا المسببات التنظيمية فتشمل:م  أو 
تحياااب ، محدودياااة  ااارا التر اااي ماااع ك ااارة المساااتحقي المادياااة  اااي ال مااال، محدودياااة الماااوارد 

، أو صاا حيات  مساا ولية الموظااف مااع محدوديااة سااألطت البيااادة  ،اادارة لااب ض ال ااامألي  أو ضاادلم
 (.2005)مصطفل، عألل الموظف الر ابة المك فة م  المستو  اادار  امعألل

 يماا  وتألايصانابي  امسبا  ال ق نياة لألصارا  وامسابا  ييار ال ق نياة لا ،  ويمك  التميب  
 (:78: 2009نقبيل،)ي تي 

التمويال أو تألفة م ال لو الصرا  الب  يحد   ي المنظمة بي  وظا فنا الما: و الصرا  الوظيفي -1
 ييرلا.اانتاج أو ام راد و 

 ابعتمادية المتبادلة بي  امنظمة الفرعية داال المنظمة عألل ب ضنا  ي امداء. -2

 اي المنظماة عألال  لب  يحد  بي  ماموعار المصالح الماتألفةلو الصرا  انيكألي و الصرا  ال -3
 الحوا ب.لمكانة و انظام المكا  ر والمراكب و 

ييرلاا تحرياف الم ألوماار و ناامة عا  ال دوانياة  اي الساألوي و  سبا  ال عق نية  نيأما ام
 اباتماعية.م  ال وامل الشاصية و 

إبًا يمك  أ  نستنتج ب   الصرا  يمك  أ  يحد  داال المنظمة بسب   ألة الموارد المتاحاة 
يس ل ل   د يصطدم والتنا س عألل السألطة و د ياتألف ام راد حول املداف حي  لكل مننم لدف 

مااع اآلااار أ ناااء تحقيقاا ، أو  ااد يسااب  عاادم التوا ااق الفكاار  وال قااا ي واااات ف القاايم وال ااادار بااي  
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ال ااامألي  صااراعًا داااال المنظمااة، و ااد ب يتقباال  اارد مااا سااألوي اآلااار  يشاا  الناابا  بيننمااا،  يمااا  ااد 
 Abdel قاد أظنارر دراسااة ) ياألاق امتاباج امدوار والوظاا ف دااال المنظماة صااراعًا باي  أ رادلاا،

Hakim ،2014 باا   أساابا  الصااراعار التنظيميااة لااد  امطباااء بمستشاافل اباا  سااينا تم ألاار  ااي )
امنظمة و القواني  البيرو راطية المتب اة  اي ال مال والقياود اادارياة والمالياة وكابلي بي اة ال مال ييار 

ي اتاااب القارارار بالمستشافل،  اي حاي  الم  مة وعدم تو ر التقنياة المناسابة وعادم إشاراي امطبااء  ا
( أ  أساابا  الصاارا  التنظيمااي لااد  ال ااامألي  بالشااركة ال امااة لألمياااه 2012أظناارر دراسااة )لميألااة،

والصرف الصحي تتم ل  ي تشابي ال   اار ويماوض الادور وت قاد النياكال، واااء التماايب المنناي 
ة الشاصاااية و أايااارًا ساااوء تحديااااد والاااوظيفي  ااام ضااا ف التنسااايق و الت ااااو  يألياااا  مراعااااة المصاااألح

الواابار ووصف ال مل م  مساببار الصارا  باي  الم كاار التمريضاية و الطبياة و اادارياة دااال 
( إلل واود ع  ة و يقة بي  2013( ،وتوصألر دراسة )ط ،2015المستشفل بدراسة)ال نب  وعألي،

ة الممسساار( ونشا ة الصارا  )عدم وضوح الدور، ندرة الموارد، عدم تنو  ابتصابر، ض ف سياس
( محدوديااة المااوارد، 2008التنظيمااي داااال مستشاافيار  طااا  ياابة، بينمااا كاناار  ااي دراسااة )الألااوح،

   دم تحديد الص حيار،   دم تحديد المسموليار،  ت ارض املداف و د ااءر بنس  منافضة.

 التنظيمي: أنواع الصراع - 5.2

 راضاانا سااابقًا أد  لاابا إلاال ت اادد أنواعاا  حياا  التااي تاام استلت اادد أساابا  الصاارا  و نتياااة 
و قاااًا  و قاااًا لمصاااادره، لمساااتويات ،حيااا  صااانفوه و قاااًا  ك ااارر تصااانيفار الصااارا  باااي  عألمااااء اادارة

 ، وو قا لنتا ا  وأ اره، وسنتناولنا بالشرح  ما يألي:و قًا بتاالات  ط ،، و قًا لتاطيلتنظيم 

 :وفقاا لمستوياتهأنواع الصراع  – 1.5.2

يت دد الصرا  داال المنظمة و قًا لمستويات  إلل الصارا  عألال مساتو  الفارد، الصارا  عألال مساتو  
 ام راد، الصرا  عألل مستو  الاماعار، الصرا  عألل مستو  المنظمار ولي بالتفصيل كالتالي: 

 :الصراع على مستوى ال رد -1.1.5.2

شاابا  حاااتا  و اح  اي تحقيااق ألدا اا  وطموحيسااتطيع الفارد النااا إبا لام    ريباتاا  بساانولة اتا  وا 
ااا يصا وبار لألرضاا  ت ل وبلاي  ااي  التااردديولااد لدياا  ضاغوطًا نفسااية تامد  باا  إلال و ساب  لاا  القألاق ممر

 الصرا  الدااألي.اتااب  رارات  وش وره بالت ارض و 

 :صرا  والت ارض لد  الفرد ما يأليوم  امسبا  التي تسالم  ي نشوء لبا ال
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 اإلحباط: -1

الاب  يشابع حاااة ماا طدم ب ا ق ما يمنع أو يمار تحقياق حباط حينما يصباارد الف يصا 
               أشكاًب عدة ألمنا لسألوي الد اعي الب  يتاب صورًا و الفرد إلل ا يألا نتياة لبلي و  أو ريبة لدي 

 ،مساااومةال ،أحاا م اليقظااة، الامااود  التساامر ،ال دوانيااة ،حا  والتاألااي عاا  الناادف أو الحااا بابنساا"
 (.176: 2004)حريم، "التبرير ،الكبر ال ش ور ، الت ويض ،ااح ل

، بل يمك  أ  يكو  إياابياًا بالضرورة أ  يكو  سألبيًا دا ماً  ااحباط ليسوبرأ  الباح ة  ل  
بنابا ابرة لألوصول إلل الندف المنشاود و وال مل الدمو  والم  ،حي  يد ع الفرد إلل الس ي المتواصل

 مه ل مأل .يتحس  أدا

 تعارض األلداف: - 2

ينشا   الاب ااحبااط  ياتألاف عا و  امك ر شيوعًا دااال الفارد،وي د المصدر ال اني لألصرا  و 
ااا فاارد لند اا  نتياااة بعتااراض عااا ق ماااماا  ت اابر تحقيااق ال واااود   ااي ت ااارض املااداف  اايكم ، أمر

 .يمنع الوصول إلي آلار ويمار أو لد ي  أو أك ر لد  الفرد يس ل لتحقيقنا ي يق أحدلا ا

 اااي  (30: 2008، عباااد الواحاااد)يايبلاااا    اااة أناااوا  مااا  الت اااارض باااي  املاااداف وتوااااد 
 :التالي

لنمااا نفااس  اتيااار بااي  لااد ي  إياااابيي ل الفاارد  يت اارض حياا  الصةةراع بةةين لةةدفين إيجةةابيين: -أ 
باتيار بي  البقااء  اي يواا   رد ما ا  ي و ر واحد. ك   ب يمك  تحقيقنما م اً   املمية بالنسبة ل

ساايفقد بماا ء لكناا   ،لألتر يااة ةألقساام اآلااار  رصاال النقاال يم االقااد  فتاا  الحاليااة أو نقألاا  لقساام آااار، وظي
 .الاو اباتماعي الب  اعتاد عألي عمأل  و 

ال ناصاار تتوااااد ب ااض ال ناصاار ااياابيااة و  كاا  آخةةر سةةلبي: الصةةراع بةةين لةةدف إيجةةابي و  -ب
تقارر لا  سااعار عمال  لكنناا راتبا  الشانر  عألالعا وة  ألفاردلح اادارة تمن الوظيفة. ك  السألبية  ي 
 إضا ية.

ب يرياا   ااي  يبي سااأل اتيااار بااي  لااد ي ل الفاارد  يت اارض حياا  الصةةراع بةةين لةةدفين سةةلبيين: -ج
يوااااا  الفااارد اباتياااار باااي  نقألااا   كااا  ، بيننمااااعألااال ااتياااار ام ااال ضاااررًا  يابااار تحقياااق أ  مننماااا، 

لفار  ريفاي  يا   نقألا لوظيفاة أ ال  يا  تقأليال ما  شا ن  و  نقألا  المنظمة بلفر  ريفي   نقأللوظيفة أ ل أو 
 اب تصادية المواودة  ي المدينة.المميبار اباتماعية و و ابت اد ع  امسرة 
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ال   ااة السااابقة ماا  ت ااارض املااداف مواااودة باادراار متفاوتااة باا   امنااوا   تاار  الباح ااةو 
اء التمام با د لألناوعي  إعطتوايننا لتحقيق ألدا نا مع ستفادة مننا و ام راد، وعألل المنظمة ابلد  

يااد توا ق بي  ال اني و  ( 2008، و اد أظنارر دراساة )الألاوح، ألداف المنظمةالفرد و  ريبارال ال  وا 
  .أ  ت ارض املداف  د احتل المرتبة الراب ة م  مسببار الصرا  لد  أ راد ال ينة

فاة التاي يقاوم بناا دااال المنظماة لكال  ارد عادد ما  امدوار الماتأل ا:تعارض األدوار وغموضةه - 3
ناا تو  اار محاددة لساألوي الفارد ويالباًا ماا تتضاار  لابه التو  اار ول ل  منناكل و الماتمع وامسرة و 

 (.2013، يا ال مينش  ما يسمل "بصرا  الدور" )

 موطبي ااااة منااااامن مدورلاااا و ب يتفنماااا ام ااااراد الاااابي  ب ااااضناااااد  ااااي المنظمااااار ك يااارًا مااااا و 
لااااادينم              ولناااااا ينشااااا  ماااااا يسااااامل "يماااااوض الااااادور" ماااااننم  والنتاااااا ج المطألاااااو  تحقيقناااااا ،مومسااااامولياتن

 (.2004حريم، )

وتار  الباح ااة باا   صاارا  الادور يحااد  لااد  الفاارد عنادما تت اادد المنااام والواابااار المطألااو  
ا ب يكااو  لناااي وصااف د يااق مناا  تنفياابلا  ااي و اار واحااد،  ااي حااي  يصااا  بغمااوض الاادور عناادم

( Roohangiz ،2014؛ 2011؛ حألباي 2015لمنام وظيفت ، و د أ بتر دراساة كال ما  )ابريال، 
بااا   صااارا  الااادور ويماااوض الااادور كانتاااا مصااادرًا لضاااغوط ال مااال التاااي تااام ر عألااال امداء الاااوظيفي 

 لأل امألي . 

 :(21: 2008، أبو عساكر)لي  بي  امس حابر ر يسية لصرا  الدورويمك  التميب 

 ب يمك  لألفرد عمل شيء دو  ماالفة ب ض القواعد أو القواني . -1
 اتبا  سألوي دور م ي  يت ارض مع سألوي دور آار. -2
 .القيام بدوري   ي آ  واحد -3
 . يار تت ارض مع  يم  وأا  يات اريام الفرد عألل ممارسة  يم وأا  -4
 .ا مننا يا  أ  يكو  ل  امولويةوب ي رف أي ت دد امدوار بحي  يقوم الشاا ب دة أدوار -5

ويمكاا  ااشااارة لنااا إلاال أ  ت اادد امواماار وعاادم تسألسااألنا نتياااة ل اادم واااود ليكاال تنظيمااي  
 يما  أساالي  ال مال ماع  ب ض ت ارض واضح لألمنظمة يسب  صرا  الدور لد  الفرد بااضا ة إلل

ة دااال المنظماة  اد يشا ره بصارا  الاادور، وكابلي  ال  شاغل الفارد مك ار ما  وظيفاة واحاد  تقداتا وم
( بااا   عناصااار التماااريض ممااا  شااامألتنم الدراساااة يت رضاااو  2010و اااد أظنااارر دراساااة )الاشاااروم،

لضغوط صرا  الدور بدراة تبيد ع  المتوسط ولي ناتاة ع  ت دد امدوار وت ارضنا ماع ب ضانا 
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وامدوار الطبياة وابمكانياار  الب ض وبيادة المنام وامعمال المطألوبة مننم  اي ظال نقاا امانابة
 المادية ال بمة مداء لبه المنام. 

 الصراع على مستوى األفراد )ضمن الجماعة(: -2.1.5.2

ا  صاار  اال  ال إبا كااا  التفاعاال بااي  أ ااراد الاماعااة لااو أحااد ألاام عناصاار ال مأليااة الاماعيااة،
ت  ومدركاتاا  شاصااي اارد لا    كالباي  ام ااراد يصابح أماارًا حتمياًا منمااا بألغار دراااة تماساي الاماعااة، 

ممااا  وبااي  بااا ي أ ااراد الاماعااة بيناا التااي تاتألااف  ألاايً  أو ك ياارًا  و يماا  واتاالاتاا  وريباتاا  وحاااتاا 
                حتمااااااااي الت ااااااااارض والصاااااااارا   يمااااااااا بيااااااااننمشاااااااايء طبي ااااااااي و   يمااااااااا بيااااااااننميا اااااااال ابات  ااااااااار 

 .(2004)حريم ،

الم ر يااة  ااي التاا  ير عألاال نشاا ة راكيااة و دور ال واماال ااد (268: 1990) عاشااوريألاااا و 
 الصرا   ي عامألي :

لاسااارة المحققااة :  كألمااا كااا  تصااور طاارف الناابا  لمقاادار الضاارر أو اتقاادير الضاارر والاسااارة -1
 مو ف الطرف اآلار.باد ش وره بالتنا ض بي  مو ف  و  ، كألمابالنسبة ل  كبيرة

راف بااا   مصااادر الضااارر أو الاساااارة أحاااد امطااا إدرايالاساااارة:  كألماااا كاااا  مصااادر الضااارر و  -2
المحققة أو المحتمألة بالنسابة لا  لاو المو اف الاب  اتاابه أو الساألوي الاب   اام با  طارف آاار، كألماا 

 .وره بالنبا  بين  وبي  لبا امارباد ش 

 Theم  النمابج الشا  ة لتحأليل ديناميكية الصرا  بي  ام راد، نموبج ي رف باسم نا بة اولار  و 
Johari Window))  نسابة إلال(Harry Ingham & Joseph Lauft )) يوضاح الشاكل ر ام و

  ( لبا النموبج:1.2)

 

 

الفررررررف    ررررررف  

 نفسه

 

الفررف  ي   ررف  

 نفسه

 الفف    ف  اآلخف ن               الفف  ي   ف  األخف ن

1         2         

                    

                    

3         4         

                    

                    

 ( نافدة جو هاري1.2الشكل رقم )    

 (16: 2013الس دون، : )* المصدر      
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 م  الشكل السابق ي حاظ أ  لنااي أرباع حاابر تشاير إلال ماد  م ر اة الشااا بنفسا  وبااآلاري 
 :يمك  است راضنا كما يألي

لبه أ ضل الحابر حي  أ  الفرد عألال بيناة بمشااعره فس  واآلاري . و الفرد ي رف ن الحالة األولى:
دراكار ودوا ع اآلاري  البي  يت امل م نم مما يقألل م  احتمال  دراكات  ودوا    وأيضًا بمشاعر وا  وا 

 حدو  أ  مشاكل أو صراعار.

دراكاار شااعر و وتكم  المشكألة لناا  اي عادم م ر اة الفارد بم .الفرد ي رف نفس   قط الحالة ال انية: ا 
 دوا ع اآلاري  البي  يتفاعل ويت امل م نم لبا يالبًا ما يكو  مترددًا وحبرًا  ي الت امل م نم.و 

 د تتوا ر م ألومار لنا ع  اآلاري  وب ي رف ما ياصا   الفرد ي رف اآلاري   قط. الحالة ال ال ة:
ب يادًا عاا   ابنابواءو  نطاواءابما  م ألوماار مماا يا ألا  يشا ر ب نا  عا ء عألال اآلااري  ويميال إلال 

 . بم     ي ال مل

ساوء و  ،سوأ الحاابر حيا  يرتفاع عادم الفنام. ولبه أالفرد ب ي رف نفس  وب اآلاري  الحالة الرابعة:
 .ء الاماعة الواحدة، وينفار المو ف بحابر حادة م  الصراعار بي  أعضاابتصال

( أ  أك ار الصاراعار 2013ر ، ؛ ال اوي2015و د أظنرر دراسة ك  ما  ) طار ومحماد، 
التنظيمياة انتشاارًا بماتمااع محال الدراسااة لاي الصااراعار التنظيمياة التااي تحاد  بااي  ال اامألي  ااا ل 

 تقأليل الصراعار بي  أ راد دورًا لامًا  ي ب   لألمشرف الت ام ر اليومية  يما بيننم، لبا تر  الباح ة
 مل بروح الفريق وبلي م  ا ل إعطااء م ألوماار ألد  نم لالت او   يما بيننم و  ببر  ح  الاماعة
 باال الباادء  ااي ال ماال  عاا  ال ماال وتوضاايح منااام كاال  اارد  ااي الاماعااة حقااا ق محااددةتم اال  واضااحة

والحفاظ عألل مستو  اتصال ايد مع ام راد والمرا باة المساتمرة مدا نام لألتادال  اي الو ار المناسا  
 ، عةاص ح أ  اط  من ًا لألصدام بي  أ راد الاما

 الصراع على مستوى الجماعات: -3.1.5.2

 نااي كااامألي   صاارا ماا  ت اااو  كاماال إلاال منا سااة و  اتاالاتناااتتفاااور اماعااار ال ماال  ااي 
، وتتاا  لألصارا  والتناا س عنادما التكاتف م ًا انااب ال مل ولموااناة اطار مشاتريلألت او  و  تتا 

لألتميب  ي امداء، وتس ل لألحصول عألال  تكو  ألدا نا متضاربة، والموارد متاحة محدودة، وتتنا س
 (.2004؛ حريم،2013السألطة والمركب امعألل بالمنظمة ولبا ما وضح  كً  م  )ال ميا ،

ويمكاا  ااشااارة إلاال أ  لاابا النااو  ماا  الصاارا  يظناار  ااي عاادة ماااابر  ااي المنظمااة مننااا 
الصاارا  بااي  الوظااا ف  الصاارا  بااي  مسااتويار السااألطة بالمنظمااة، الصاارا  بااي  اادارار الوظيفيااة،
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التنفيبيااااة والوظااااا ف ابستشااااارية، الصاااارا  بااااي  التنظاااايم الرساااامي والتنظاااايم يياااار الرساااامي )نقبياااال، 
2009.) 

وباارأ  الباح ااة  اال  الصااراعار بااي  اماعااار ال ماال عااادة مااا تكااو  بااي  التنظيمااار يياار 
ظماااة و اااد أظنااارر الرسااامية نتيااااة لت اااارض املاااداف أو لتناااا س عألااال الماااوارد المحااادودة دااااال المن

( 2008( ب ننااا أ اال أنااوا  الصاارا  انتشااارا بنمااا كاناار  ااي دراسااة )الألااوح، 2013دراسااة )ال ااوير ، 
 منافضة ادًا. 

 الصراع على مستوى المنظمات: – 4.1.5.2

الصاااراعار التنظيمياااة ب تحاااد   قاااط دااااال المنظماااة بااال تتااوبلاااا لتشااامل المنظماااار إ  
التنااا س عألاال المااوارد  ولااي عااادًة تحااد  اشاار أو يياار مباشاار،تت اماال م نااا بشااكل مب التاايامااار  

الشاااحيحة وعألااال ااتااابا  أ ضااال الكفااااءار لأل مااال  يناااا أو عألااال اكتساااا  أكبااار حصاااة مااا  ال مااا ء 
 (.2013)الس دو ،

وير  ك ير ما  البااح ي  أ  الصارا  ظاالرة طبي ياة  اي المنظماار الم اصارة منا   اد يناتج 
المنا سة والتطوير وبيادة اانتااية وامداء، كما أ  ل  نتا ج سألبية  عن  نتا ج إياابية م ل األق روح

 (.33: 2010م ل عدم الت او  وت اير اانتاج ونحو بلي )راضي، 

حالناا  المنظمة  وة ديناميكية لت ابر وتنشط وتتطور وتحسا   الصرا  بي  المنظمار يكس 
 موانًا نحو ألدا نا المنشودة.يكو   تحا ظ عألل مركبلا التنا سي شريطة أ حتل ت بر واودلا و 

 أنواع الصراع وفقاا لمصادره: -2.5.2

 :اط م  الصرا  عألل أساس مصادره لي( إلل أ  لناي    ة أنم2008) أشار الألوح

 .لو الصرا  المت ألق بمحتو  ال مل ألدا  : و (Tasks Conflict) صرا  المنمار -1.2.5.2

 .ال   ار بي  ام رادب يت ألق: و ( (Relation ships Conflictصرا  ال   ار -2.2.5.2

 .كيفية أداء سير ال ملب يت ألق(: و Processes Conflictصرا  ال مأليار ) -3.2.5.2

  :ولينماط الصرا  آار متصنيف  أيضا بكركما 

 والب  يحد  حول كيفية إنااب امعمال المطألو .: (Core Conflictالصرا  الاولر  ) -1
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، وعاادم ال قااة لغضاا با ويحااد  نتياااة لشاا ور: (Emotional Conflictاااداني )الصاارا  الو  -2
                      لد  ام راد. ابمت اضو  ،والاوف

أ  أ  الصاارا  يمكاا  أ  يكااو  مصاادره تضااار  ام كااار والقاايم التااي يحمألنااا ام ااراد حااول 
أو بسااب  تضااار  املااداف كيفيااة سااير ال ماال، وأيضااًا يمكاا  أ  يحااد  بسااب   ألااة المااوارد وناادرتنا 
 التي يا  تحقيقنا أو ابات ف عألل أولوية املداف م  حي  تحقيقنا.

 أنواع الصراع وفقاا لتنظيمه: -3.5.2

 لما:و  (2011) مربوق كما وضحت إ  الصرا  يمك  تصنيف  إلل نوعي  

ال التااي الااب  يسااتادم لألت بياار عاا  ام  ااالصاارا  الماانظم: ولااو الصاارا  الماطااط لاا  و  -1.3.5.2
 صرا  النقابار ال مالية مع المنظمة.بلي تتطأل  تضامنًا اماعيًا وم ال عألل 

لألت بير عا   سا ل  رديةصرا  التألقا ي الب  تستادم  ي  و لو الو  الصرا  يير المنظم: -2.3.5.2
 الت ار ع  ال مل والغيا  عن  أو تري ال مل.الصرا  م ل الشكو  والتبمر و 

 :فقاا للتخطيطو أنواع الصراع  -4.5.2

 :عي  التاليي بالنو و قًا لتاطيط  إلل الصرا   (2008) أبو عساكر ويشير

لنااي لادف واضاح  حيا  أ لو الصرا  المقصاود و  الصرا  الماطط أو ابستراتياي: -1.4.5.2
كال ما  يقاف  اي سابيل تحقياق لابا النادف ي تبار اصامًا، والنادف عاادة لاو يا  الحصول عألي  و 
 عألل الاصم بالنسبة لموارد المنظمة. الحصول عألل امتياب

نتياة لظروف وأوضا   لوالصرا  يير ماطط: ولو الصرا  ال فو  يير المقصود و  -2.4.5.2
 م ل الصرا  الوظيفي أو الصرا  الشاصي.  م ينة 

 أنواع الصراع التنظيمي وفقاا لتجالاته: -5.5.2

  بتاالات  إلل ما يألي:إلل أ  الصرا  يمك  تقسيم  و قاً ( 2013)ال ميا  ، أشار

، أو تقاع الصرا  التنظيمي ام قي: ويحد  بي  أطراف تنتمي إلل وحدة تنظيمية واحدة -1.5.5.2
تااربط  يمااا بيننمااا يالبااًا ع  ااة اعتماااد مشااتري دو  أ  يكااو  محاادلما  ااي مسااتو  تنظيمااي واحااد و 

نتاااج والتسااويق  ااي نفااس االصاارا  الااب   ااد ينشاا  بااي  إدارتااي ا أم ألتاا وماا  ، ساايطرة عألاال امااار 
 .المنظمة
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ويقع الصرا  لنا بي  أطراف تنتماي إلال مساتويار تنظيمياة  الصرا  التنظيمي الرأسي: -2.5.5.2
 ماتألفة كالصرا  الب   د ينش  بي  مستويار ابدارة ال أليا وابدارة الدنيا.

 آ اره:أنواع الصراع وفقاا لنتائجه و  -6.5.2

لي م  تحدد نتا ا  واآل ار المترتبة عألي  داال المنظمة نظيمي إدارة الصرا  التطريقة إ  
  قًا لنتا ا  وآ اره نوعا  لما:وأنوا  الصرا  و 

يكااو  لنتا ااا  آ ااار إياابيااة عألاال المنظمااة تساااعد  ااي  ولااو الااب  :الصةةراع اإليجةةابي -1.6.5.2
اادار  الحاادي  لاام أصااحا  الفكاار تطويرلااا  اا ول ماا  اعتاارف بااام ر ااياااابي لألصاارا  التنظيمااي 

 :ما يألي (2011) مربوقكما وضحتنا م  لبه اآل ار و 

 .كل مننم لآلارأطراف الصرا  عألل  نم مو ف  حفبي -
 اي  يمد  إلل مبياد ما  ابلتابامو  البح  ع  أ كار اديدةباببتكار يساعد الصرا  عألل التغيير و  -

 ال مل.
 تحسي  مستو  اودة القرارار التي تتابلا اادارة. -
 يقو  ال   ة تحر وط ة الضغوط اليومية.ي مق و  -
 .اكتشاف نفس  و درات  الكامنةيساعد الفرد عألل  -
ضا ة اديدة لابرتنمااداريي  بست دادار الكامنة لد  المدير و اإبراب القدرار و  -  .وا 
 .تغيير الوضع القا م لما لو أ ضللأل مل عألل ال امألي  تاحة الفرصة لألنقاش بي  المدير و إ -
  .تصالل  تح  نوار اديدة  سنولة تو ر الم ألومار م  ا ل -

لااد  الطا ااة المتولاادة  تكماا   ااي تحويااللألصاارا  التنظيمااي  اياادةباا   اادارة ال تاار  الباح ااةو 
ال صاااف و طااارح ام كاااار المتضااااربة مطاااراف الصااارا  ، بواساااطة ة  إلااال  اااوة إياابياااأطاااراف الصااارا

 .أ رادلالمنظمة و ا ألحةتص   ي مص نتا ج ايدةب لألاروجالفكر  

لابا ماا دعاا   آ اار ساألبية عألال أداء المنظماة و لنتا اا ولو الب  يكو  :الصراع السلبي -2.6.5.2
 (:44: 2013)ال وير ،  يألي، وم  لبه النتا ج ما تانب و لألتحبير من   الب ض

 .الم نوية نمانافاض روحو الاسمية لأل راد حدو  آ ار ضارة بالصحة النفسية و  -
 .  الا ف بي  الرمساء والمرموسي  امداء بسب  ي مستو تدن -
  .ع ا المال نتياة محاوبر إدارت  و الو ر و إلدار الاند و  -

 النتا ج التالية: (137: 2003، السواطالطام و )وأضاف 

 تصر ار يير مسمولة تضر بمصألحة التنظيم.إلل سألوكيار و  المتصارعة يد ع امطراف -
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 .لألصرا ب  ااشاعار المغرضة الحاق الضرر بالطرف اآلار تحريف الم ألومار و  -
 يمد  الصرا  إلل إعا ة ال مل الت اوني. -

 ( لبه النتا ج:220: 2000، عبد الولا  ي حي  بكر )

 ظنور التكت ر داال الاماعة.التفكي و  -
 .ام رادتبداد امحقاد بي  تقل امنشطة ااياابية و  -
   .النيل من الطرف اآلار ويحاولنقاط ض ف بتضايم  طرفكل  يقومأ   -

 إدارة الصراع التنظيمي:  - 6.2

باادأ اسااتادام لاابا المفنااوم األيااًا  ااي كتابااار اادارة ااا ل ال قااود الماضااية عاكسااًا ابلتمااام 
،  ب اد عألل كفاءة امداء الكألي لألمنظماة آ ارلاة المنظمة بالصراعار التنظيمية و المتبايد م   بل إدار 

أصاابح  ( (Conflict Preventingيساتادم ت بياار القضااء عألال الصارا  أو منااع الصارا ماا كاا  
 (.68: 2008)رااحي،  Conflict Management)) يستادم ت بير إدارة الصرا 

وبلااي ب ااد الت كااد أ  الصاارا  أماار محتااوم داااال المنظمااة حياا  يصاا   تفادياا  وتانباا  ولااو 
سااألبيًا،  قااد يكااو  ضااروريًا حياا  أ  ان داماا  يسااب  حقيقااة وا  ااة ولاايس بالضاارورة أ  يكااو  مضاارًا و 

الركود، ومع مرور الو ر يسب  اننيار المنظمة و ي المقابال  ال   قاد السايطرة عأليا  يا ال مساتقبل 
 (.2008المنظمة  ي اطر )عبد الواحد، 

 ويمك  أ  تستادم إدارة المنظمة أحد الطرق التالية ادارة الصرا  ولي:

تتفق عألينا امطراف المتصاارعة والتركياب عأليناا ما  أاال تحقيقناا  كةوضع ألداف مشتر  -1.6.2
و تح  نوار ابتصال بيننم، بااضا ة إلل استادام الحوا ب لمكا  ة امنشطة التي تسالم  ي انااح 

 (. 2012ألداف التنظيم الكألي وليس املداف الفرعية لألطراف )الرشيد ،

ما  ألام الطارق النيكألياة التاي تساتادم  :إدارة الصةراعالطرق الهيكلية التةي تسةتخدم فةي  –2.6.2
 (:64: 2008 ي إدارة الصرا  ما ي تي )طوالبة،

 حديد مسموليار امطراف المتصارعة.إحالة الصرا  إلل ماتا أو مستشار ي الج الصرا  بت -1
، م   ااارا حااادو  ف درااااة ابعتمادياااة باااي  الماموعاااار، وا ألناااا م تمااادة عألااال نفساااناتافيااا -2

 .دراة ابعتمادية المتبادلة بينناا  تتبايد بي  الماموعار عند تبايد الصر 
م يكسااابنوحااادة إلااال أاااار  يبياااد مااا  تفنمنااام و  تباااادل الماااوظفي  حيااا  إ  انتقاااال الماااوظفي  مااا  -3

 .ابرار اديدة
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 .سيقية بي  وحدار وأ سام المنظمةإيااد وظا ف تن -4

 :التنظيميأساليب إدارة الصراع  -3.6.2

طريقااة التااي تسااتادمنا اادارة لألت اماال مااع الصاارا  القااا م بالمنظمااة لألاااروج بنتااا ج وتم اال ال 
مقبولاااة وحألاااول ترضاااي أطاااراف الصااارا  وبماااا يتماشاااال ماااع المو اااف الااارال  ويصااا   اااي مصااااألحة 

 المنظمة.

لااي ب ت نااي الصاادام ال نيااف باال تتساام بالناادوء وال ق نيااة أ ناااء و : أسةةلوب المواجهةةة -1.3.6.2
 طااااارافم ر اااااة المصاااااالح المشاااااتركة لأللصااااارا  ماااااع ب ضااااانم وتسااااا ل اادارة إلااااال توااااااا  أطاااااراف ا

يمكا  اساتادامنا  طارق   ة  (51: 2013) ال وير  د بكر و  . انياً عألينا  التركيبو  أوبً المتصارعة 
 :ولي

التفاااالم باااي  الاماعاااار بغااارض م ر اااة   تباااادل امدوار بياااادة ابتصاااال و يتضااام تبةةةادل األدوار: –أ 
 ظيفة الطرف اآلار.واستي ا  و 

لاااي املاااداف بار املمياااة و  :ئيسةةةي مةةةن األلةةةداف العليةةةا المشةةةتركةالتركيةةةز علةةةى لةةةدف ر  –ب 
 .تركيب ابلتمام عألينا القصو  التي يطأل  م  امطراف المتصارعة

يتم بلي م  اا ل إحضاار الاماعاار  اي ااتماا  و  اجتماعات لحل المشكالت أو للمواجهة:  -ج
الاماعاااار كاااي ت ااارض    مااادير الممسساااة، بغااارض إتاحاااة الفرصاااة لنااابهموااناااة رسااامي بااادعوة مااا

نمااااا تتماعااااار بمنا شاااة ماااا  أصااااا  أو أاطااا  و ب يساااامح  اااي لاااابه اباتواناااار نظرلااااا و  ساااام لاااابه ا 
تكامااال ماااع كا اااة أطاااراف دير يكاااو   اااد كاااور  ع  اااار تنسااايق و الألبا اااة، م  الماااالموااناااة بالنااادوء و 

 الصرا   بل حألبة المواانة. 

؛ 2008؛ الطااا ي، 2009؛ الحيااالي، 2015 ج دراسااة كاال ماا  ) طاار ومحمااد،وكشاافر نتااا 
( عااا  ماااد  تبااااي  اساااتادام اادارة مساااألو  الموااناااة  اااي م الااااة الصااارا  دااااال 2007عاااوبير، 

( ب ن  م  أك ر امسالي  2007المنظمة م  وانة نظر أ راد ال ينة   ظنرر نتا ج دراسة )عوبير، 
( ب ناا  2008تاال المرتبااة ال انيااة  ااي حااي  بيناار نتااا ج دراسااة )الطااا ي، اسااتادامًا ماا   باال اادارة  ح

 ام ل استادامًا.

تساتادم  اادارة عنادما يباد  كا  طر اي الصارا  ريبتا   اي ال مال و أسلوب التعةاون:  -2.3.6.2
يألبااي حااااار كاا  إلاال حاال مرضااي  سااويًا لتحقيااق املااداف المشااتركة بطاارح اميااع الباادا ل لألتوصاال

(، ولااو امسااألو  2011ب لااداف الفاارد ومصااألحة المنظمااة )محمااد،  ي كااس ابلتمااام امطااراف  نااو
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ام ضل وامك ر  بوًب حي  يحشد الانود والطا ار لحل المشك ر وتحقيق الرضا الكامال لمصاالح 
؛ الا اااا رة، 2014(، ولااابا ماااا أ بتتااا  دراساااة كااا  مااا  )عباااود، 2004والتماماااار الامياااع )حاااريم، 

؛ السافياني، 2011؛ ماربوق، 2013؛ يربي وعامر، 2013؛ ال وير ، 2013؛ الس دو ، 2013
؛ عباااد الواحاااد، 2008؛ الألاااوح، 2009؛ نقبيااال، 2009؛ ياااالي وبسيساااو، 2009؛ عيسااال، 2009
لم  ( ب   أسألو  الت او 2008(  ي حي  كشفر نتا ج دراسة )أبو عساكر، 2007؛ النمألة، 2008

 ال ينة مما يدل عألل إلمال . يك  واضح ابستادام  ألم يت رف عألي  أ راد

عناد اساتادام  تحااول اادارة الوصاول إلال حال وساط وتساوية مم تاة  :أسلوب التهدئة -3.3.6.2
 لألمسا ل ال القة أو ضع حألول عااألة  ي حال ضيق الو ر.

( بااا   لااابا امساااألو  يتمياااب بالتوساااط وابعتااادال باااي  الحااابم 2007ويااار  حساااي  وحساااي  )
أوا  الشاب  باي  امطاراف المتصاارعة بينماا يطارح الا  اار بينناا اانباًا  والت او ، حي  يركب عألل

لألتوصل إلل حل المشك ر وتستادم  اادارة عندما تريد اتااب  رار سريع ويتفق عألي  كا ة أطراف 
 الصرا .

( أ   اعألية لبا امسألو  تتو ف عألال تكاا م  او  أطاراف الصارا  2000ويمكد مصطفل )
 لنالي طريقتا  لألتند ةو  ك ر  وة م  ابار يمد  إلل الم ارضة وعدم التكا م. واود طرف بيننما أ

 : ي اآلتي (2010راضي ) وضحنا

ويقصااد باا  محاولااة تقرياا  وانااار النظاار حياا  يااتم إبااراب الموا ااف ابياابيااة وأوااا   التخ يةةف: -أ
 الشب  والمصالح المشتركة والتقأليل م  ش   نقاط ابات ف بقدر اامكا .

ولااي ع  ااة أاااب وعطاااء وب ينااتج عننااا واااود رابااح أو ااساار إب إ  كاال طاارف يقاادم  :التسةةوية - 
التناببر لألتوصل إلل التسوية، ولنبا السب   ل  اساتراتياية التساوية اساتراتياية مم تاة بحتماال 

 .ظنور مسببار الصرا  التي نش  عننا المو ف مرة أار   ي المستقبل

؛ 2013؛ الساا دو ، 2014؛ عبااود، 2015حمااد، وكشاافر نتااا ج دراسااة كاا  ماا  ) طاار وم
؛ 2009؛ ياااالي وبسيساااو، 2009؛ عيسااال، 2009؛ الحياااالي، 2011؛ ماااربوق، 2013ال اااوير ، 
؛ عوبير، 2007؛ النمألة، 2008؛ عبد الواحد، 2008؛ الألوح، 2008أبو عساكر،  ؛2009نقبيل، 
 صرا  بالمنظمار محل الدراسة.  ( ب ن  م  أك ر امسالي  استادامًا م   بل اادارة ادارة ال2007

وتستادم  اادارة عندما تار  با   موضاو  الصارا  يساير وب يساتحق أسلوب التجنب:  -4.3.6.2
التدال  ي  وببل الاند وأ  أطراف الصرا   ادرو  عألل حل الصرا  القا م بيننم دو  الحاااة إلال 

لمااال الصاارا   عألاال أماال أ  يتحساا  الوضااع ماا  تاادال اادارة لاابلي تتااا  اادارة إلاال ابنسااحا  وا 
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تألقاء نفس  مع مرور الو ر وبلي كمحاولة لألحفااظ عألال النادوء النسابي دااال المنظماة ومناع تفشاي 
محكوماة بلتباا    يستمر الصارا  تحار ظاروف م يناة و عألل أ الش ور بالغض  بي  ال امألي   ينا،

 :كما يألي (2014)بكرلا عبود عدة أسالي  مننا 

االل المو ف إلل أ  يتحس ، وبالتالي  ل  المو ف  د يستمر، أو يساير نحاو وي ني ت اللمال: -أ
 امسوأ.

أ  إب ااااد الماموعاااار المتصاااارعة عااا  ب ضااانا الاااب ض إبا ان ااادم التفاعااال  ال صةةةل الجسةةةد : - 
 بيننا.

ولنااا يااتم التفاعاال بااي  امطااراف المتصااارعة بصااورة محاادودة و ااي الموا ااف  الت اعةةل المحةةدود: -ر
 .اتماعار التي يحدد لنا اداول أعمال د يقة وصارمةالرسمية  قط كاب

وم  الدراسار التي تناولر أسألو  التان  بالبح  والتحأليل دراساة كا  ما  ) طار ومحماد، 
؛ يرباااي وعاااامر، 2013؛ ال اااوير ، 2013؛ السااا دو ، 2013؛ الا اااا رة، 2014؛ عباااود، 2015
؛ يااالي وبسيسااو، 2009ل، ؛ عيساا2009؛ الساافياني، 2009؛ الحيااالي، 2011؛ مااربوق، 2013
؛ النمألااااااة، 2008؛ عبااااااد الواحااااااد، 2008؛ الألااااااوح، 2008؛ أبااااااو عساااااااكر، 2009؛ نقبياااااال، 2009
( و أظنارر نتا اناا با   أساألو  التانا  كاا  أ ال امساالي  اساتادامًا ما  2007؛ عوبير، 2007

اادارة ( حيااا  كانااار نتا اناااا بااا   2008؛ عباااد الواحاااد، 2013 بااال اادارة عااادا دراساااة )ال اااوير ، 
 تستادم أسألو  التان  بدراة مرتف ة حألر  ي المرتبة ال انية ب د أسألو  الت او .

تسا ل إلال تحقياق ريباار أحاد أو كا  و ي  تضاحي اادارة ب لادا نا و : أسلوب التنازل -5.3.6.2
اادارة عناادما تسااتادم   عااادة ماااو (، 2008)أبوعساااكر،أطااراف الصاارا  متاالألااة مصااألحة المنظمااة 

لت  ير عألل أطراف الصرا  وااصة إبا كا  سبب  ب يم ر عألل عمال المنظماة وتسا ل لكسا  تريد ا
(،  تضع اادارة ترضاية امطاراف المتنابعاة لاد ًا  تتقبال 2004نقاط م  أال  ضايا بحقة )حريم، 

وانار نظرلم وت مل عألل استرضا نم لتحتفظ م نم ب   ار ايدة، وأظنرر نتا ج دراسة كا  ما  
؛ عبد 2008؛ أبو عساكر، 2011؛ مربوق، 2013؛ ال وير ، 2013؛ الس دو ، 2014 )عبود،
( ب   اادارة تستادم لبا امسألو  بنس  ض يفة بينماا أظنارر نتاا ج دراساة )الألاوح، 2008الواحد، 
( ب   أسألو  التنابل كا  امك ار اساتادامًا ما   بال اادارة ما  باي  امساالي  اماار  ادارة 2008
 داال المنظمة.الصرا  

ولنااا تساا ل اادارة لتحقيااق ألاادا نا متاالألااة ريبااار أطااراف  :أسةةلوب القةةوة والسةةيطرة -6.3.6.2
الصارا  واتاالااتنم حيا  تاضا نم لتنفياب ريباتناا باالقوة والساألطة التاي تمتألكناا. حيا  تركااب اادارة 



38 
 

  باااالحبم وعااادم لناااا عألااال إننااااء الصااارا  دو  البحااا  عااا  أساااباب  وم الاتناااا ويتمياااب لااابا امساااألو 
  (:50: 2013)ال وير   طريق كما وضح ع  وبلي(، 2007الت او  )حسي  وحسي ، 

وبلااي باسااتادام إاااراء إدار   ااانوني ماا   باال الاار يس ضااد ماا  ياااالف  تةةدخل السةةلطة العليةةا:  -أ
 اموامر.

  ولنا يتم م الاة الصرا  سياسيًا بلعادة توبيع القو  بي  امطراف المتصارعة. السياسة: - 

( أ  لبا امساألو  ب يحال الصارا  يالباًا بال يضاغط  ليا ألا  كامناًا تحار 2000وير  )مصطفل، 
؛ عاوبير، 2008؛ الطاا ي، 2008السطح أو تحار الرمااد، وأظنارر دراساة كا  ما  )أباو عسااكر، 

( ب   اادارة تستادم لابا امساألو  بدرااة أعألال ما  باا ي امساالي  لم الااة الصارا  دااال 2007
؛ 2014؛ عبااود، 2015محاال الدراسااة،  يمااا كانار نتااا ج دراسااة كاا  ما  ) طاار ومحمااد، المنظماار 
( باا   اادارة تسااتادم أسااألو  القااوة والساايطرة بنساا  متفاوتااة ادارة 2007؛ النمألااة، 2009الحيااالي، 
 الصرا .

وب د الت رف عألل امسالي  المستادمة ادارة الصرا  داال المنظمة  ل  ال بارة ليسار  اي  
ا بااال بقااادرة ابدارة عألااال اساااتادامنا بتناااو  و قاااًا لألمو اااف الاااب  يحااادده الصااارا  حيااا  أ  لكااال ت اااددل

أسااألو  عيوباا  ومباياااه واادارة الحكيمااة والف الااة لااي ماا  تسااتغل الصاارا  وتااديره بمااا يااادم مصااألحة 
المنظمة وال امألي   ينا، وب د است راض المتغيار المساتقل المتم ال  اي الصارا  التنظيماي ما  اا ل 

 لبا الفصل سيتم عرض المتغير التابع المتم ل  ي امداء الوظيفي  ي الفصل التالي.   
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صااألة اميااع لااألداء الااوظيفي ألميااة كبياارة داااال أيااة منظمااة  نااو يم اال الناااتج الننااا ي لمح 
امنشطة التاي يقاوم بناا الفارد أو المنظماة،  البا كاا  لابا النااتج مرتف اًا  ال  بلاي ي اد ممشارًا واضاحًا 

اليتناااا،  المنظمااة تكاااو  أك ااار اسااتقرارًا وأطاااول بقاااًء حاااي  يكاااو  أداء لنااااح المنظماااة واسااتقرارلا و  
  ال امألي  بنا متميبًا.

 : مفهوم األداء الوظيفي - 1.3

عمل أو التي تشير إلل ت دية ( و Performanceة مترامة ع  الكألمة ال تينية )امداء كألم
 عألاااال الوصااااول إلاااال املااااداف المسااااطرة، بم ناااال القيااااام بف اااال يساااااعد إنناااااء نشاااااط أو تنفيااااب منمااااة

 .(60: 2010،شامي)

 2000( إصدار 9000 ل  امداء حس  المنظمة ال المية لألمقاييس )اميبو  اصطالحاا أمرا 
،  الفاعألية لي مد  بألوغ النتا ج، أماا الكفااءة  ناي ال   اة الفاعأليةف  ب ن  ما يشمل الكفاءة و تم ت ري
. وماا  الم حااظ (33: 2009الماوارد المسااتادمة )الاطيا ، النتياااة التاي تاام الحصاول عألينااا و  باي 

المنشااودة  ااي لاابا الت ريااف أناا   اار  امداء بالفاعأليااة والكفاااءة،  الفاعأليااة لااي نساابة تحقيااق املااداف 
ااا الكفاااءة  نااي نساابة ابسااتغ ل امم اال لألمااوارد المتاحااة ب  اال  مقارنااة مااع النتااا ج الف أليااة المحققااة أمر

 تكألفة ممكنة. 

رف امداء ب ن  "  يام الموظفي  بتنفيب المنام المنوطة بنم و ق المس وليار التي تحاددلا عُ و 
 .(37: 2009، )الا ير ألداف الوظا ف التي يشغألوننا " أانبتنم لتحقيق

قنااا الفاارد نتياااة الانااد ( أ  امداء لااو " مامااو  النتااا ج التااي حق48: 2009)عبيااد  ياار و 
 . مل بنا ويس ل لتحقيق ألدا نا "ت أليمار المنظمة التي يالمببول واتباع  منظمة و 

 ي الت ريفي  السابقي  لألداء تم الربط باي  طبي اة ال مال الاب  يقاوم با  الفارد وماد  التباما  
 باااراءار والقواني  المنظمة لأل مل. 

دراي و  ي باار مفنااوم امداء الااوظيفي" عاا  ام اار الصااا ي لانااود الفاارد التااي تباادأ بالقاادرار وا 
تمام المناام المكوناة لوظيفاة الفارد ")عكاشاة،  الدور أو المنام والب  بالتالي يشير إلل دراة تحقيق وا 

2008 :33.) 
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المنام الماتألفة التي يتكو  مننا عمألا ، ويمكنناا أ  شطة و يام الفرد بامنعألل أن  "   وي رف
، نميب بي     ة أب اد اب ية يمك  أ  يقاس أداء الفرد عألينا ولبه امب اد لي كمياة الاناد المبابول

 (.61: 2010، شامينمط امداء ")نوعية الاند و 

ء،  كمية الاند أ  أ  امداء حصل امع لكمية الاند المببول مع نوعية الاند ونمط امدا
ااا نوعيااة الانااد تاادل عألاال  تشااير إلاال مقاادار الطا ااة الاساادية وال قأليااة التااي يباابلنا الفاارد  ااي عمألاا ، أمر
دراة الد اة والااودة والاألاو ما  اماطااء،  يماا يقصاد بانمط امداء امساألو  أو الطريقاة التاي يامد  

 بنا الفرد عمأل .

الواابار مي الب  يببل  الفرد مداء المنام و تر  الباح ة ب   امداء الوظيفي لو الاند اليو و 
منااارار اظناااره  ااي أحساا  صااورة تمياابه عاا  المناطااة بوظيفتاا  ويضااع  ياا  مااا يمألكاا  ماا   اادرار و 
 . عمأل بم    اآلاري  مستغً  اامكانار المتاحة  ي بي ة 

 : ولي بي     ة مفاليم يحد  الاألط  ينا لد  الك يري  (2009)عبيد وميب 

 لو ما يقوم ب  ام راد م  أعمال  ي المنظمار التي ي مألو  بنا. :وكالسل - 

  نو ما يبقل م  أ ر أو نتا ج ب د أ  يتو ف ام راد ع  ال مل. :اإلنجاز -

 النتا ج م ًا. أ  أن  ي بر ع  مامو  امعمال و  ااناابلو تفاعل بي  السألوي و  :األداء - 

لااب  حققاا  الفاارد نتياااة لقياماا  بسااألوي م ااي  داااال وباابلي نسااتنتج باا   امداء لااو اانااااب ا 
 ال مل.

 عناصر األداء الوظيفي: - 2.3

؛ النميااا ، 2008لناااي عاادة عناصاار أساسااية مكونااة لااألداء الااوظيفي وضااحنا كاا  ماا  )عكاشااة، 
 :اآلتية(  ي النقاط 2003

ة والاألفياة ال اماة وتشامل الم اارف ال اماة والمناارار الفنياة والمننياالمعرفة بمتطلبات الوظي ة:  -1
 ع  الوظيفة والماابر المرتبطة بنا.

وتتم ال  اي ماد  ماا يدركا  الفارد عا  عمألا  الاب  يقاوم با  وماا يمتألكا  ما  ريباة نوعية العمةل:  -2
 ومنارار  نية وبراعة و درة عألل التنظيم وتنفيب ال مل دو  الو و   ي اماطاء. 



42 
 

سااتطيع الموظااف إناااابه  ااي الظااروف ال ادياااة أ  مقاادار ال ماال الااب  ي كميةةة العمةةل المنجةةز: -3
 لأل مل، ومقدار سرعة لبا ابنااب.

وتشمل الادية والتفاني  ي ال مل و درة الموظف عألل تحمل مسمولية ال مال الو وق: الم ابرة و  -4
نااب امعمال  ي أو اتنا المحددة ومد  حااة لابا الموظاف لإلرشااد والتوايا  ما   بال المشار ي   وا 

 . ج عمأل تقييم نتاو 

 ( ب   عناصر امداء تتم ل  ي:2009؛ الا بر ، 2010 ي حي  أشار ك  م  )الانيد ، 

أ  ما يمألك  الموظف م  م ألومار ومنارار و يم واتاالار تم ل اصا صا   ك اءة الموظف: -1
 امساسية التي تنتج أداء   ال يقوم ب  بلي الموظف.

وامدوار والمناارار التاي يتطألبناا عمال ما  امعماال  ولي المنام والمساموليار متطلبات العمل: -2
 أو وظيفة م  الوظا ف اناابلا.

ولااي تتكااو  ماا  عواماال دااأليااة واارايااة، وتتم اال ال واماال الدااأليااة  ااي النيكاال  بيئةةة العمةةل: -3
التنظاايم والقااواني  واااااراءار والمنااا  التنظيمااي أمااا ال واماال الاارايااة تتم اال  ااي ال واماال السياسااية 

 اب تصادية والتكنولواية والحضارية والقانونية.  و 

لبا     امداء الوظيفي لألفرد لو محصاألة التفاعال باي  طبي ياة الفارد ونشا ت  والمو اف الاب   
يواد  ي   نو ب يظنر نتياة لقو  أو ضغوط ناب ة ما  دااال الفارد نفسا   قاط ولكا  نتيااة ل مألياة 

 و  الااراية المحيطة ب .التوا ق بي  القو  الدااألية لألفرد والق

 حمددات األداء الوظيفي:  -3.3

تحااادد ة ال وامااال التاااي تااام ر عألااال أدا ااا  و لتحدياااد مساااتو  امداء الاااوظيفي لألفااارد ياااا  م ر ااا
 : اآلتية(  ي النقاط 39-38: 2005  د بكرلا )عاشور،ه و امستو 

رااة دا  ياة الفارد لاألداء، الدا  ية: إ  الاند المببول م  طرف الفرد مداء ال مل يم ل حقيقًة د -1
 نبا الاند ي كس  ي الوا ع درااة حمااس الفارد مداء ال مال،  بمقادار ماا يك اف الفارد اناده بمقادار 

 ما ي كس لبا دراة دا  يت  مداء ال مل.

 ابرات  السابقة: التي تحدد دراة   الية الاند المببول. درار الفرد و   -2

تصاورات  وانطباعاتا  عا  الساألوي وامنشاطة التاي يتكاو  منناا  : ي نيإدراي الفرد لدوره الوظيفي -3
 ع  الكيفية التي ينبغي أ  يمارس بنا الفرد دوره  ي المنظمة.عمأل  و 



43 
 

 
 

أ  أ  امداء الاااوظيفي لاااو ناااااتج تفاعااال الدا  يااااة لاااد  الفاااارد ويمألكااا  ماااا   ااادرار واباااارار 
( با   2012تاا ج دراساة )ساويد، ، و ي لابا الساياق أظنارر نممل ر ومد  إدراك  لدوره الوظيفيو 

ألم ال وامل التي تم ر عألل دا  ية الممرضار لأل مال كانار الحاااة لألما   اي ال مال يأليناا المرتا  
( أ  2007يألينا الحااة لألتدري  وبينر ألمية واود الابرة  ي ال مل،  يما أظنرر دراسة )دايال، 

ادماااة وأ  مساااتو  أدا ناااا أ ااال مااا  نقاااا مناااارار لاااد  الممرضاااة الأليبياااة أد  إلااال تااادني مساااتو  ال
( با    ألاة Glazer&Gyurak, 2007مساتو  أداء نظيرتناا ييار الأليبياة،  يماا بينار نتاا ج دراساة )

 المنارار لد  طا م ال مل لي أحد أسبا  اااناد المنني لد  الممرضار محل الدراسة. 

 ( باآلتي:2010) نا شاميت ي حي  حدد

 
 

مااا  طا اااة اسااامية وعقألياااة مداء منمتااا ، أماااا القااادرار  تم ااال  الاناااد يم ااال ماااا يببلااا  الفااارد 
الاصااا ا الشاصااية التااي يتمتااع بنااا الفاارد والتااي تظناار أ ناااء ت ديتاا  ل مألاا ، أمااا إدراي الاادور أو 
المنمة مد  استي ا  الفرد لألمنام المنوطة بوظيفت  والوااباار التاي تقاع عألال عاتقا ، وأايارًا ليحقاق 

 متألي المحددار ال   ة ولو بحد أدنل لكل مننا.الفرد أداء مرضي عألي  أ  ي

 ( ب   محددار امداء الوظيفي تتكو  م : 2000) مصطفلبينما ير  

 .مد  تماشينا مع اتاالات وتامع بي  حااار الفرد التي يس ل اشباعنا وبي ة ال مل و  الرغبة: -

 .د  وضوح دوره  ي المنظمةموت كس م ر ة الفرد وم ألومات  والمنارار التي يمألكنا و  القدرة: -

الفاارد ببم  اا  ورمسااا    ااي  وتشاامل الظااروف الماديااة لأل ماال وال   ااار التااي تااربط بيئةةة العمةةل: -
( با   لنااي ع  اة طردياة باي  ال   اار اانساانية وباي  2011. و د أظنرر دراساة )ا نبيار، ال مل

 مستو  أداء ام راد ال امألي .

ف باااي  البااااح ي  حاااول محاااددار امداء، بلاااي إ  تحدياااد وبنااابا يتضاااح لناااا أ  لنااااي ااااات  
ال واماال التااي تحكاام امداء لاايس باااممر الساانل كمااا أ  ت ماايم لاابه النتااا ج أماار يياار صااحيح وبلااي 

 (:41: 2003لألسبا  التالية )النميا ، 

 إ  محددار أداء   ة م ينة م  ال امألي  ليسر لي محددار أداء   ة أار . -أ

 اادراي× القدرار × محددار امداء الوظيفي = الدا  ية 
 

 إدراي الدور × القدرار × محددار امداء الوظيفي = الاند 
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ألي   ي منظمة م ينة ليسار بالضارورة لاي نفسانا محاددار أداء ال اامألي  إ  محددار أداء ال ام - 
  ي منظمة أار .

 إ  ال وامل البي ية الااراية لنا ت  ير  ي تحديد محددار امداء. -ر

 معايري األداء الوظيفي:  - 4.3

لم ر ة المساتو  المناسا  لاألداء و المطألاو  ما  الفارد تحقيقا  دااال المنظماة ياا  وضاع 
ضحة تحادد لابا المساتو  حتال يكاو  امداء الاياد و السايء واضاحًا لاإلدارة بحيا  تكاا   م ايير وا

م ال اااااااااني " تسااااااااتادم لاااااااابه الم ااااااااايير لألتفر ااااااااة باااااااا                     ،ي   اعأليااااااااة امداء و كفاااااااااءة امداءامول و تقااااااااور
المنااام المطألوبااة  تشااير إلاال  يااام ام ااراد بتحقيااق ألااداف المنظمااة و تنفيااب امعمااال و ف عاليةةة األداء
 تشير إلل اساتادامنم الماوارد المتاحاة بشاكل ا تصااد  و دو  اساراف  اي ك اءة األداء مننم ، أمرا 

( ألاام م ااايير 72:  2010)شااامي ،  رحصاار   ااد تنفيااب منااام ال ماال و تحقيااق ألااداف المنظمااة " و
 :   ي اآلتيامداء 

، وأظناارر الموضااوعة والتو  ااار المساابقة لاادافأ  دراااة ااتقااا   ااي امداء و قااًا ام: الجةةودة -1
( أ  يمااوض الاادور لااد  أ ااراد ال ينااة سااب   ااي تااد  مسااتو  امداء 2015نتااا ج دراسااة )ابرياال، 

 الوظيفي لدينم. 

مكاناااار الفااردلااي حاااام ال مااال المناااا :الكميةةةة -2 ، وأظنااارر نتاااا ج دراساااة ب عألاال ضاااوء  ااادرار وا 
ء الااوظيفي ماا  حيااا  الدا  يااة والقاادرة عألااال ( واااود أ ااار لضااغوط ال ماال عألااال امدا2011)حألبااي، 

اانااااب،  ااي حااي  أ  التغيياار  ااي التكنولوايااا لاام ي ماال عألاال تقألياال الانااد والو اار أو الساارعة  ااي 
 (.2009اانااب بحس  نتا ج دراسة )عبيد، 

، وأظنااارر نتاااا ج دراساااة ي اااد مااا  ألااام الممشااارار التاااي يساااتند عأليناااا  اااي أداء ال مااال :الوقةةةت -3
 ( ب   مستو  أداء الموظف يت  ر بشكل مباشر باادارة النااحة لألو ر.2009)الاطي ، 

 Abdel، وأظناارر نتااا ج دراسااة )ولااي الاطااوار المحااددة لتنفيااب ال ماال المطألااو  اإلجةةراءات: -4
Hakim, 2014 ب   امنظمة والقواني  البيرو راطياة وااااراءار اادارياة والمالياة تم ال  ياودًا تحاد )
 ر لد  امطباء مما ين كس عألل أدا نم.م  حرية القرارا

 : حتسني األداء الوظيفي -5.3

نتااياة ال مألياار إ  تحسي    امداء لو استادام اميع الموارد المتاحة لتحساي  المارااار وا 
وتحقيق التكامل بي  التكنولوايا الصحيحة التي توظاف رأس الماال بالطريقاة الم الياة، ويوااد ال دياد 
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اعد  ااي تحسااي  امداء وتتضاام  النيكاال التنظيمااي، ال نصاار البشاار ، اآلبر ماا  الوسااا ل التااي تساا
  ( عدة نقاط لتحسي  امداء ولي:74: 2010والم دار، التكنولوايا المستادمة و د بكرر شامي )

 تنمية القو  البشرية بالتدري . -1
 األق الدوا ع والحوا ب لد  ال امألي . -2
 اادارة باملداف. -3
 عي.المشاركة وال مل الاما -4
 تصميم ال مل )الوظيفة(. -5
 إبالة ال ناصر الغير منتاة  ي ال مل. -6
  استادام أسالي  عمل محسنة. -7

 (    ة طرق لتحسي  امداء ولي:2010؛ الانيد ، 2009 ي حي  أوضح ك  م  )الا ير ، 

تحسااي  أداء الموظااف: بااالتركيب عألاال نقاااط القااوة لااد  الفاارد وربااط إشاابا  ريباتاا  ب دا اا  بحياا   -1
 لناي انساام بي  أداء الفرد والتمامات . يكو 

تحساااااي  طبي اااااة ال مااااال: وبلاااااي باااااالتغيير  اااااي مناااااام الوظيفاااااة بتنفياااااب المناااااام المطألوباااااة وحااااابف  -2
 الممارسار يير المطألوبة.

تحسي  بي ة ال مل: إ  الظروف ال مل الايدة وأسألو  ااشاراف وابتصاابر الواضاحة تسااعد   -3
 عألل تحسي  أداء الفرد. 

 األداء الوظيفي:  تقييم -6.3

منظمة مرا باة أدا ناا  ي تبر تقييم امداء أحد الوظا ف امساسية داال أ  منظمة،   ألل كل
الي حتاااال يتبااااي  لنااااا مااااواط  القااااوة بااااااداء الحاااا تناااااباسااااتمرار ومراا ااااة ألاااادا نا الموضااااوعة ومقارن

دلا لتحسااي  أدا ناام، لي  التااي ساات تمتحاادد بناااء عألاال نتا ااا  امساااوالضاا ف الكامنااة باا داء أ رادلااا و 
  د ت ددر المفاليم حول تقييم امداء الوظيفي نبكر مننا اآلتي:  و 

ي تقدير كفاءة ال امألي  ل مألنام ( " أ  تقييم امداء الوظيفي ي ن69: 2002)نصر اهلل بكر 
بلي ، و سألوي ام راد أ ناء ال ملأن  نظام رسمي مصمم م  أال  ياس وتقييم أداء و ، و مسألكنم  ي و 

المنظمااة لناابا امداء والسااألوي ونتا انااا ااا ل  تاارار بمنيااة محااددة طريااق الم حظااة المسااتمرة و  عاا 
 وم رو ة ".  
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( ع  تقيايم امداء الاوظيفي " ب نا  عمألياة تقادير أداء كال 378: 2004) برنوطي يما  الر 
امداء ايادًا أو ب   رد م  ال امألي  ا ل  ترة بمنية م ينة لتقدير مستو  ونوعية أدا    يماا إبا كاا 

 ". ي أ  ماابرو 

 اااي حاااي  بكاااره آاااارو  " يقصاااد بتقيااايم أداء الماااوارد البشااارية دراساااة وتحأليااال أداء ال اااامألي  
تصر اتنم أ ناء ال مل، وبلي لألحكم عألل مد  نااحنم ومستو  كفاءتنم م حظة سألوكنم و ل مألنم و 

لنمااو والتقااادم لألفاارد  اااي المسااتقبل" )عباااد  ااي القيااام ب عماااالنم الحاليااة وأيضاااًا لألحكاام عألااال امكانيااار ا
 (.285: 2000البا ي، 

باا   تقياايم امداء الااوظيفي لااو برنااامج ماطااط مساابقًا تقااوم باا  المنظمااة بشااكل  وتار  الباح ااة
الضا ف م ألومة لألامياع لاد نا م ر اة نقااط القاوة و ظفينا و ق م ايير واضحة و دور  لقياس أداء مو 

 السيء  ي ال مل.و   ي أداء الفرد وتحديد سألوك  الايد

 ألداف تقييم األداء الوظي ي:  - 1.6.3

 المنظماة عبار  ا   مساتويار ولاي تس ل عمألياة تقيايم امداء الاوظيفي إلال تحقياق ألاداف
؛ 2003عألاااال مسااااتو  المنظمااااة، عألاااال مسااااتو  المااااديري ، عألاااال مسااااتو  الفاااارد ال اماااال )النيتااااي، 

 :اآلتية ي النقاط  (271: 2008) حسونة لا ي حي  ااتصر ( 2007الصير ي، 

 متاب  القرار بمستو  أداء الموظفي   ي المنظمة.تبويد المدراء و  -1

مااوظفي   ااي تحقيااق ألااداف المنظمااة يساااعد تقياايم امداء الااوظيفي عألاال م ر ااة مااد  مسااالمة ال -2
 .لألوظيفة التي يشغألنا بشكل موضوعيمد  م  مة الموظف و 

ع منااام إشااا ار الماااوظفي  بالمسااامولية و  -3 م تقااادير اناااودلم مااا   بااال اادارة وأ  عمألياااة أنااا  سااايتا 
 تبويدلم بم ألومار ع  مستو  أدا نم.  وار ب تتم إب ع  طريق بلي و الالتر ية والنقل و 

اتااااب  اارارار بشاا   تحسااي  وتطااوير أداء المااوظفي  يساااعد تقياايم أداء المااوظفي  الماادراء عألاال  -4
تميبه مما يساعد عألل ر ع الاروح الم نوياة وتقأليال امداء و  لمالية بناًء عألل مستو ا تراح المكا  ر او 

         م دل دورا  ال مل.
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 :مراحل تقييم األداء الوظي ي - 2.6.3

الصا بة حيا  يساتوا  ما  القاا مي  عأليناا يم امداء م  ال مأليار الم قدة و ت تبر عمألية تقي
ق املااداف متتاليااة بناادف تحقيااتاطيطااًا سااأليمًا موضااوعًا عألاال أسااس و واعااد واضااحة بار اطااوار 

 :باآلتي( 2003)النيتي كما وضحنا لي التي تنشدلا المنظمة و 

النتاا ج التاي ينبغاي حول وصف المنام المطألوباة و حي  يتم  ينا ابتفاق  وضع توقعات لألداء: -1
 ال امألي  لوضع تو ع مسبق لألداء المطألو .تحقيقنا والت او  بي  المنظمة و 

بماا أ  عمألياة تقيايم امداء عمألياة مساتمرة ولابا يساتألبم مرا باة  التقةدم فةي األداء:مرحلة مراقبة  -2
 امداء بشكل مستمر لتفاد  و و  اماطاء وتصحيح ابنحرا ار التي  د تحد   ي ال مل.

ظماااااة لألت اااارف عألااااال مساااااتويار امداء ياااااتم تقيااااايم أداء اميااااع ال اااااامألي   ااااي المن تقيةةةةيم األداء: -3
 عمألية اتااب القرارار الماتألفة. ابستفادة مننا  يو 

لتكاو  طيع تحساين  مساتقبً  و يحتااج كال  ارد لم ر اة مساتو  أدا ا  حتال يسات :التغذية العكسةية -4
 .يستطيع استي ابناالتغبية ال كسية نا  ة ومفيدة يا  أ  تكو  م ألوماتنا واضحة ومفنومة لألفرد و 

ننااا مااا ياارتبط بالتر يااة والنقاال والت يااي  والفصاال لااي ك ياارة ومت ااددة  مو  اتخةةاذ القةةرارات اإلداريةةة: -5
 .المكا  ةو 

ولااي المرحألااة اماياارة  ااي عمأليااة التقياايم حياا  يااتم وضااع الاطااط  وضةةع خطةةط تطةةوير األداء: -6
الم اارف التطويرية المستقبألية عألل ضوء نتياة التقييم وب د الت رف عألل اميع المنارار والقادرار و 

 .والقيم التي يحمألنا الفرد
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 ( يوضح مراحل تقييم األداء الوظي ي1.3لشكل )ا

 : طرق تقييم األداء الوظي ي - 3.6.3

تواد عدة طرق لتقييم امداء الوظيفي تستادمنا المنظمار لتقييم أداء أ رادلا تاتألف درااة 
الباااح ي  والكتااا   اااي ااتألاااف ، و ت قياادلا أو بساااطتنا حساا  النشااااط المنظمااة وامداء المااراد تقييماا 

(  اااي 2012) عطياااة( الاااب   سااامنا كماااا بكرلاااا Jones,2007تقسااايمنا وااتاااارر الباح اااة تقسااايم )
 دراست  إلل:

 ولي: :الطرق التقليدية لتقييم األداء - 1.3.6.3

حيا  ياتم حصار امياع ال اامألي  الماراد تقيايم أداملام،  ام تارتيبنم ما   :طريقة الترتيةب البسةيط - 1
 (.2005)حااب ،  مسوأ بالنسبة لكل ااصية مراد تقييمنا لد  ال امألي ام ضل إلل ا

 اااي لااابه الطريقاااة ياااتم مقارناااة كااال أداء كااال  ااارد ماااع باااا ي ام اااراد : و طريقةةةة المقارنةةةة ال نائيةةةة -2
 (.2008)عبد البار ،  ال امألي   ي المنظمة لألوصول إلل أ ضل ام راد أداًء  ي المنظمة

لنااا يااتم تحديااد ماموعااة ماا  النساا  الم ويااة لألتقااديرار التااي سااوف و   :طريقةةة التوزيةةع اإلجبةةار  -3
 (.2008)عبد البار ،  حس  النسبة المتحصل عألينايحصل عألينا ال امألي  وبالتالي تصنيف الفرد 

 العمليات المدخالت

 التغذية العكسية

 اتخاذ القرارات اإلدارية - 

 األداء وضع خطط تطوير-

 

 وضع توقعات لألداء -    
 األداء في مراقبة التقدم مرحلة -

 تقييم األداء -

 المخرجات
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 : حي  يستادم المقيم المقياس البياني لألااصاية أو الصافة الماراد  ياساناطريقة التم يل البياني -4
 (.2007)ديسألر،  مأل  بشكل ايدلد  الفرد لت دية ع

د يقة ع  أداء الفرد حي  تقوم عألل ت طي لبه الطريقة  كرة واضحة و  :طريقة الوقائع الحرجة -5
  لأل مااال مااا  اااا ل ر يسااا  المباشااار تحدياااد عااادد الو اااا ع أو امحااادا  التاااي و  ااار لألفااارد أ نااااء ت ديتااا

 (.2007)الصير ي،  نل عألل اادارة تقييم أداء الفردبالتالي يسو 

 اامألي  حي  يقوم الار يس المباشار بكتاباة تقريار مفصال عا  ام اراد ال طريقة التقرير المكتوب: -6
التااي يمكاا  تطويرلااا الضاا ف لااد  كاال  اارد والمنااارار التااي يتمتااع بنااا و م اا  يصااف  ياا  نقاااط القااوة و 

  (.2007)ديسألر، مستقبً  

 ولي: :الطرق الحدي ة لتقييم األداء - 2.3.6.3

حيا  يشااري الفارد ماع رمساا    اي وضاع ألاداف  ابألاة لألقيااس والتاي  اإلدارة باأللداف:طريقة  -1
تساا ل المنظمااة إلاال تحقيقنااا  اام تتاااب لاابه املااداف كمقياااس مداء الفاارد ومراا ااة مااد  تقدماا  نحااو 

 (.2000)كامل،  تحقيقنا

أك اار امااار  و  تتميااب لاابه الطريقااة بد ااة القياااس مقارنااة مااع الطاارق مقةةاييا التقيةةيم السةةلوكي: -2
صااف بالت قيااد وتحتاااج إلاال مانااود تتحًا أيضااًا ولكننااا تركااب عألاال امنشااطة متاالألااة النتااا ج و و ضااو 
 .(2009)عبيد،   ر  ي عمألية التصميم والتنفيبو و 

وما ، عناصاره، محدداتا ، م ااييره، ب د أ  عرضنا امداء الوظيفي بشكل شامل ابتداًء بمفنو  
س ل إلل م ر ة امداء الوظيفي المتم ل ااشارة إلل أ  لبه الدراسة ت بتقييم ،  يا  ننايةً تحسين  و 

مد  ت  ر لبا الاناد ب ساالي  إدارة الصارا  التنظيماي يومي الب  يبدل  الفرد  ي عمأل  و  ي الاند ال
 التي تستادمنا اادارة لحل الصرا  داال المنظمة.

 

 



 

 

 

 

 ةــــة يف الدراســـة املتبعـجيـراءات املنهــــالفصل الرابع: اإلج
 

 .نبذة خمتصرة عن إدارة اخلدمات الصحية مبصراتة -1.4

  ة.  ـــــــع الدراســـــــــــــــــــجمتم – 2.4

 ة.ـــــالعيـــطــة االستــــــــالعين –3.4

 ة.ـــــــــــــــــــدراســـــــــأداة ال –4.4

 أساليب املعاجلة االحصائية للبيانات. –5.4

 ة.  ــدراســـــدق أداة الــــــص – 6.4

 ة.ــــدراســـــات أداة الـــــــثب –7.4
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يتنااول لاابا الفصال مكااا  الدراساة وماتم نااا وامداة التااي تام ااتيارلااا اااراء الدراسااة وامسااالي       

ااحصااا ية التااي طبقاار لم الاااة البيانااار التااي تاام ام نااا ويوضااح ساابل الت كااد ماا  صاادق و بااار أداة 
 دراسة.ال

 :عن إدارة اخلدمات الصحية مصراتة خمتصرة نبذة – 1.4
لااي ممسسااة حكوميااة تاب ااة إداريااًا لااوبارة الصااحة تتمتااع بسااألطار تاولنااا حااق ممارسااة التواياا  
، وااشااااراف والر ابااااة والتفتاااايش والمتاب ااااة لألمراكااااب والوحاااادار الرعايااااة الصااااحية اموليااااة بمدينااااة مصااااراتة

يناادرج مننااا تساا ة وعشاارو   ساامًا إداريااًا كمااا لااو  اً مكاتبااأ ناال عشاار  ماا  ااا لوتمااارس ااتصاصاااتنا 
 ولي كاآلتي: ناااتصاصات( تمارس م  ا لنا 3موضح بالمألحق ر م )

 .متاب ة وتنفيب  رارار وبارة الصحة  ي ماال الصحة بالمدينة. 1

وليااة  ااي نطاااق المتاب اة وااشااراف عألاال سااير ال ماال بااالمراكب الصاحية ووحاادار الرعايااة الصااحية ام. 2
 .المدينة وتقديم الادمار بنا

اااااراء التط يمااااار والتحصااااينار ضااااد اممااااراض الم ديااااة  ااااي الوحاااادار الصااااحية الماتألفااااة، . 3 تنفيااااب وا 
عطاء الشنادار الصحية وشنادار السفر الدولية  .وا 

ار ا تراح المشاروعار ال بماة  اي مااال الصاحة عألال مساتو  المديناة، كلنشااء المستشافيار، ووحاد. 4
حالة المقترحار إلل وبارة الصحة بتااب القرار المناس  حيالنا  .الرعاية الصحية امولية، وا 

 .مداء بالمرا ق الصحية  ي نطاق المدينةامتاب ة تطبيق م دبر . 5

نناااااء الادماااة، وتو يااااع  .6 ال ااا وار السااانوية والباااا   اااي طألبااااار ابساااتقالة، وااحالاااة عألاااال التقاعاااد، وا 
 .ديبية عألل ال امألي  بالقطا  والانار التاب ة وبلي طبقا لألتشري ار النا بةال قوبار الت 

 .. امع البيانار ااحصا ية الااصة بالصحة وتد يقنا وتحأليألنا7

 . نشر التوعية والت قيف الصحي داال المدينة م  ا ل وسا ل ااع م الماتألفة.8

 والطبية المساعدة وال ناصر التسييرية التاب ة لنا. . عقد الدورار التدريبية لر ع كفاءة ال ناصر الطبية9
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 :جمتمع الدراسة - 2.4

الباال  عاددلم و  مصارات مديناة شمل ماتمع الدراسة عألل اميع ال امألي  بلدارة الادمار الصحية ب      
مصاارات  ااا ل ساانة بحصااا ية لمكتاا  المااوارد البشاارية باالدارة الااادمار الصااحية إبحساا  آااار  (174)

اااراء الدراساة حيا   مار الباح اة بتطبياق المساح الشااملنظرًا لصغر حام الماتمع  قد  ا، و م 2016
( ويرااع بلاي 1.4الاادول ر ام ) كماا لاو موضاح  ايعألال أ اراد الماتماع تم توبياع اساتمارار ابساتبيا  

 :إلل
مااع نظاارًا لصااغر حااام الماتمااع رأر الباح ااة أ  تاتااار المسااح الشااامل أ  أ  تشاامل اميااع أ ااراد مات -

 بالدراسة. 
 بح ًا ع  نتا ج أك ر مصدا ية وبلي ب اب آراء اميع أ راد الماتمع حول متغيرار الدراسة. -
 .ماتمع الدراسة داال مدينة مصرات توااد اميع أ راد  -
 كو  الباح ة أحد أ راد ماتمع الدراسة. -

 ةانتوزيع عينة الدراسة وحركة الستب( إجراءات 1.4الجدول )

عدد 

 الموظ ين

الستبيانات 

 الموزعة

الستبيانات 

 الم قودة

الستبيانات 

 غير الصالحة

الستبيانات 

 الخاضعة للتحليل

النسبة من 

 المجموع الكلي

174 174 101 3 70 40% 

تمارة اسا 101المفقودة كانار استمارار ابستبيا   ل   (1.4السابق )  ي الادول واضح كما لو       
يراااع إلاال ، وتاار  الباح ااة باا   لاابا % ماا  ابسااتمارار الموبعااة عألاال ماتمااع الدراسااة58لااو مااا يم اال و 

 و د يكو  لبا بسب :الدراسة استمارة استبيا  عبوف أ راد الماتمع ع  ملء 
 لألو ر م  وانة نظرلم.إضاعة  د تكو  ت ب تنا تكونر استمارة البح  م  ستة صفحار  -
 كو  ماتمع الدراسة بكور . -
ر اطاار يكشااف أساارا منغألقااة عألاال منظمااتنم حياا  ياارو   ااي موضااو  الدراسااةالماتمااع ال أ ااراد  ااة قاال -

 منظمتنم وي رينا أمام الاميع. 
 



53 
 

 :العينة االستطالعية -3.4

تاام ااتيااارلم بالطريقااة  ،مصاارات إدارة الااادمار الصااحية بمدينااة  ماا ( موظااف 37ماا  ) تكوناار 
 م ر ااة مااد لألمبحااو ي  و  ناووضااوح اسااتمارة ابسااتبيا  التحقااق ماا  مااد  م  مااة  قاارارال شااوا ية ليااتم 

 .الدراسةماتمع بشكل ننا ي عألل  ناص حيتنا لألتطبيق الميداني  بل توبي 

 :أداة الدراسة - 4.4

لكونناا كا داة  اساتمارة ابساتبيا مشكألة الدراسة و رضياتنا تم تحديد أداة الدراسة ولاي  إطار ي      
و د  امر الباح ة بتصميم استمارة ت  ام  ،الدراسة م  أ راد ماتمعالبيانار  لامعامك ر م  مة لألباح ة 

 ياااس أسااالي  إدارة الصاارا  التنظيمااي وامداء الااوظيفي لااد  ال ااامألي  وبلااي بااالراو  لألدبيااار المت ألقااة 
بموضااو  الدراسااة وكاابلي الدراسااار السااابقة، و ااد تاام تطااوير  قاارار ابسااتمارة بااالراو  لدراسااة كاا  ماا  

  و اد تكونار اساتمارة ابساتبيا (2008؛ الألوح، 2008؛ أبو عساكر،2011؛ مربوق2013)الس دو ، 
 :م  اآلتي

 :البيانات الشخصية والوظي ية -1
الاانس وال مار  :يحتو  لبا القسم عألل البيانار الشاصاية والوظيفياة م اراد عيناة الدراساة ولاي

 سنوار الابرة. والمملل الت أليمي و 

 متغيارارستة ولي تم ل المتغيرار المستقألة وعددلا : لمتبعة إلدارة الصراع في المنظمةاألساليب ا -2
 كالتالي: نا)محاور( وتم توبي 

 .عبارار( 8ويتكو  م  ) أسألو  المواانة :المحور امول -
 .عبارار( 8ويتكو  م  ) أسألو  الت او  المحور ال اني: -
 .ارارعب( 8ويتكو  م  ): أسألو  التند ة المحور ال ال  -
 .عبارار( 8أسألو  التان  ويتكو  م  ) :المحور الرابع -
 .عبارار( 8ويتكو  م  ) أسألو  التنابل :المحور الاامس -
 عبارار.( 8ويتكو  م  ): أسألو  القوة والسيطرة المحور السادس -
  ويتكاو  مالألدراساة ويم ل المتغيار التاابع  :تأ ير الصراع التنظيمي على األداء الوظي ي للعاملين -3
 .عبارار (10)
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 امس ألة التي وانر إلي  با حد اباتيارار اآلتية: ع وعألل الموظف أ  ياي   
 .موا ق بشدة( ،محايد، موا ق ، ق)يير موا ق بشدة، يير موا

عينااة الدراسااة أ ااراد ا لنااا الحكاام عألاال إاابااار  ماا  يمكاا التااي  أعطياار ال بااارار اموبا  المقابألااة لناااو 
 كالتالي:

 موا ق بشدة موا ق محايد يير موا ق شدةيير موا ق ب

1 2 3 4 5 
 

 للبيانات:أساليب املعاجلة اإلحصائية  - 5.4

                        لتحقيااااااااااااااق ألااااااااااااااداف الدراسااااااااااااااة وتحألياااااااااااااال البيانااااااااااااااار التااااااااااااااي تاااااااااااااام تامي نااااااااااااااا،  قااااااااااااااد تاااااااااااااام     
 وم اباتماعيااااةال ديااااد ماااا  امسااااالي  ااحصااااا ية المناساااابة باسااااتادام الحاااابم ااحصااااا ية لأل ألاااا اسااااتادام

Statistical Package for Social Science) )وا( لتاي يرماب لناا ااتصااًرا باالرمبSPSS )
 سالي :وم  لبه ام

لم ر ااااة التوبيااااع النساااابي م ااااراد ال ينااااة حساااا  الاصااااا ا الشاصااااية  اسااااتادمرالنسةةةةبة المئويةةةةة:  -
 والوظيفية.

 ابستبيا . عبارار استمارةينة عألل لقياس متوسط إاابار أ راد ال  استادمالوسط الحسابي:  -

 عبااااارار اسااااتمارةلقياااااس ابنحرا ااااار  ااااي إاابااااار أ ااااراد ال ينااااة عألاااال  اسااااتادمالنحةةةةراف المعيةةةةار :  -
 . ابستبيا

 لألتحقق م  مقدار ابتساق الدااألي مداة الدراسة )استمارة ابستبيا (. استادم :معامل كرونباخ أل ا -

وكااابلي لتحدياااد ال   اااة باااي  متغيااارار  تباااار صااادق ابتسااااق الااادااأليبا اساااتادم :معامةةةل الرتبةةةاط -
  الدراسة.

 إاابار المبحو ي  والب  ي ب  لمتغير الانس. بي لم ر ة الفرق للعينة الواحدة:  Tاختبار  -
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وبلي لم ر ة ما إبا كانر لناي  اروق بار دبلاة إحصاا ية  اي : (ANOVA)تحليل التباين األحاد  -
 ،المملاال ال ألمااي ،ال ماار) اآلتيااةال واماال الشاصااية والوظيفيااة وظيفي ت ااب  بااات ف الاا امداءمسااتو  

 سنوار الابرة الوظيفية(.

 :صدق أداة الدراسة - 6.4

يقصااد بصاادق أداة الدراسااة ولااي اسااتمارة ابسااتبيا  أ  تسااتطيع أساا ألتنا  ياااس مااا وضاا ر ماا  
ء الاوظيفي لاد  ال اامألي ، و اد  امار الباح اة أاأل  ولو أسالي  إدارة الصرا  التنظيمي وأ رلا عألال امدا

 بالت كد م  صدق ابستبانة ع  طريق:

 :الصدق الظالر  )صدق المحكمين( - 1.6.4

ت لفااااار مااااا   المحكماااااي  مااااا  وماموعاااااة المشااااارفعرضااااار الباح اااااة اساااااتمارة ابساااااتبيا  عألااااال 
 امار الباح اة  و اد (1ر ام ) المألحاق  اي كماا لاو موضاح ،متاصصي   ي اادارة واب تصاد وااحصاء

باااالاراء الت اااادي ر ال بمااااة اسااااتاابة آلراء المحكمااااي  وا تراحاااااتنم المقدمااااة. وباااابلي ارااااار ابسااااتبانة 
 .(2ر م ) المألحق ي  بصورتنا الننا ية

 :صدق التساق الداخلي - 2.6.4
 ما  اا ل ال يناة ميادانياً  بتطبيقناا الباح اة  امار الدراساة مداة الظاالر  الصادق ما  الت كاد ب د

 لم ر ااة بيرسااو  ابرتباااط م اماال بحسااا  الباح ااة  اماار البيانااار المستاألصااة منناااوعألاال ابسااتط عية 
عباارار  ما عباارة  كال درااة باي  ابرتبااط م امال حساا  تام حيا  بساتمارة ابساتبيا  الدااألي الصدق

لتاليااة وبلااي ماا  ا الاااداول بلااي توضااح كمااا  بااارةال إلياا  تنتمااي الااب  الكأليااة لألمحااور الدراااةو  ابسااتمارة
 مفردة.( 37ا ل بيانار ال ينة ابستط عية والبال  عددلا )

 (.0.05مستو  الدبلة ااحصا ية وبلي عند مستو  م نوية )الاداول اآلتية م امل ابرتباط و وتبي  
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 ر.والدرجة الكلية للمحو  ل أسلوب المواجهةاألو المحورعبارات معامل الرتباط بين ( 2.4الجدول )

 الدللة مستوى المعنوية معامل الرتباط العبارة ر.م

 دال إحصائياا  0.000 0.900 .لمناقشة أفكارلمتوفر اإلدارة بيئة مالئمة ليتقابل أطراف الصراع  1

2 
تقةةدم اإلدارة الحقةةائق بموضةةوعية بةةين األطةةراف المتصةةارعة وجهةةاا 

 0.871 لوجه.
0.000 

 دال إحصائياا 

3 
ر أطةةراف الصةةراع للهةةدف الرئيسةةي الةةذ  يسةةعى توجةةه اإلدارة أنظةةا

 0.835 كل طرف لتحقيقه على حد .
0.000 

 دال إحصائياا 

4 
تسةةعى اإلدارة إلةةى أن يط لةةع كةةل طةةرف مةةن أطةةراف الصةةراع علةةى 

 0.621 وظي ة الطرف اآلخر وطبيعة دوره في المنظمة .
0.000 

 دال إحصائياا 

5 
ين األطةةةةراف تعمةةةل اإلدارة علةةةةى توضةةةةيح المكسةةةةب و الخسةةةةارة بةةةة

 0.991 المتنازعة .
0.000 

 دال إحصائياا 

6 
تعتمةةةةد اإلدارة أسةةةةلوب المواجهةةةةة بةةةةين ال ئةةةةات المتصةةةةارعة لحةةةةل 

 0.883 الخالفات .
0.000 

 اا دال إحصائي

 0.943 تواجه اإلدارة الصراع بالحقائق من أجل حله والحد منه . 7
0.000 

 اا دال إحصائي

8 
لتمامةةةةات  و القضةةةةايا بشةةةةكل تسةةةعى اإلدارة إلةةةةى إ ةةةةارة جميةةةع ال

 0.888 م توح .
0.000 

 اا دال إحصائي

 .α< 0.05دبلة   ابرتباط دال إحصا يًا عند مستو *         

التااي تقاايس محااور   باااراروالااب  يوضااح صاادق ابتساااق الاادااألي لأل( 2.4)بااالنظر إلاال الااادول السااابق 
 الدراسة ابستط عية يتضح اآلتي: ةل ين أسلوب المواجهة

عألال  (0.05)(، وامي ناا دالاة إحصاا يًا عناد مساتو  0.991( و)0.621اوحر م اام ر ابرتبااط باي  )تر 
والدراااة الكأليااة ولاابا باادوره  أسلللوب المواجهللةواااود ع  ااار ارتباااط طرديااة بااي  اميااع الفقاارار التااي تقاايس 

 .لألمحوريمكد صدق ابتساق الدااألي 
 



57 
 

 
 والدرجة الكلية للمحور. ال اني أسلوب التعاونمحور ال عباراتمعامل الرتباط بين ( 3.4الجدول )

 الدللة مستوى المعنوية معامل الرتباط العبارة ر.م

1 
تسةةعى اإلدارة باسةةتمرار للوصةةول إلةةى حلةةول جذريةةة للمشةةكالت و 

 تطلب مساعدتنا دائماا .
0.844 0.000 

 اا دال إحصائي

 0.000 0.854 واحد .تشجع اإلدارة على ت بيت فكرة أننا جميعاا في قارب  2
 اا دال إحصائي

3 
تشةةةجع اإلدارة العةةةاملين علةةةى محاولةةةة ال هةةةم الصةةةحيح لمشةةةكالت 

 العمل قبل البدء في حلها .
0.883 0.000 

 اا دال إحصائي

4 
تشةةجع اإلدارة اسةةتخدام المنطةةق السةةليم و الموضةةوعية فةةي عةةالج 

 الصراعات .
0.835 0.000 

 اا دال إحصائي

 0.000 0.791 نا بطرح أفكارنا ومناقشتها .تسعى اإلدارة لتوجيه 5
 اا دال إحصائي

 0.000 0.796 تطرح اإلدارة جميع المشاكل بشكل علني . 6
 اا دال إحصائي

7 
تهةةةتم اإلدارة بةةةالتعرف علةةةى جميةةةع رغباتنةةةا و تعمةةةل علةةةى تلبيةةةة 

 احتياجاتنا .
0.833 0.000 

 اا دال إحصائي

8 
الت الم بشةأن مشةكالت تحث اإلدارة أطراف الصراع على الحوار و 

 العمل .
0.894 0.000 

 اا دال إحصائي

 .α< 0.05دبلة   ابرتباط دال إحصا يًا عند مستو *         

التاي تقايس محاور   بااراروالاب  يوضاح صادق ابتسااق الادااألي لأل (3.4) بالنظر إلال الاادول الساابق
 الدراسة ابستط عية يتضح اآلتي: ةل ين أسلوب التعاون

عألال  (0.05)(، وامي ناا دالاة إحصاا يًا عناد مساتو  0.894( و)0.791م اام ر ابرتبااط باي  )تراوحر 
ولاابا  والدرااة الكأليااة لألمحاور أسلللوب التعللاونالتااي تقايس   بااراروااود ع  اار ارتباااط طردياة بااي  امياع ال

 .لألمحوربدوره يمكد صدق ابتساق الدااألي 
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 .والدرجة الكلية للمحور ال الث أسلوب التهدئةالمحور  اتعبار معامل الرتباط بين ( 4.4الجدول )

 الدللة مستوى المعنوية معامل الرتباط العبارة ر.م

 اا دال إحصائي 0.000 0.694 تحاول اإلدارة أن تجد حالا وسطاا بين األطراف المتصارعة . 1

2 
تعتمةةةد اإلدارة علةةةى الت ةةةاوض القةةةائم علةةةى التنةةةازلت بةةةين أطةةةراف 

 اا دال إحصائي 0.000 0.762 ي عالج الصراع باعتباره موقف أخذ و عطاء .الصراع ف

3 
تعمةةل اإلدارة علةةى جعةةل عالقةةة العمةةل بةةين األطةةراف المتنازعةةة فةةي 

 اا دال إحصائي 0.006 0.441 أضيق الحدود .

 اا دال إحصائي 0.042 0.336 .مور للحصول على موافقة األطرافتتغاضى اإلدارة عن بعض األ 4

5 
ى اإلدارة لعمةةةل كةةةل مةةةا لةةةو ضةةةرور  للحيلولةةةة دون حةةةدوث تسةةةع

 اا دال إحصائي 0.000 0.737 التو ر و تتالفى اتخاذ المواقف التي قد تؤد  للجدل .

6 
تعتمةةد اإلدارة أسةةلوب التهدئةةة لكةةي ل يكةةون لنةةاك طرفةةاا رابةةح أو 

 اا دال إحصائي 0.000 0.736 خاسر في الصراعات بين األفراد .

7 
ة المنةاخ المناسةب لحصةول كافةة األطةراف المتصةارعة تهةيء اإلدار 

 اا دال إحصائي 0.000 0.738 على حلول مرضية .

 اا دال إحصائي 0.000 0.788 تقترح اإلدارة أرضية مشتركة لحسم الخالفات . 8

 .α< 0.05دبلة   ابرتباط دال إحصا يًا عند مستو *        
التااي تقاايس محااور   بااارارح صاادق ابتساااق الاادااألي لألوالااب  يوضاا (4.4) بااالنظر إلاال الااادول السااابق

 الدراسة ابستط عية يتضح اآلتي: ةل ين أسلوب التهدئة
عألال  (0.05)(، وامي ناا دالاة إحصاا يًا عناد مساتو  0.788( و)0.336تراوحر م اام ر ابرتبااط باي  )

ولاابا  لدراااة الكأليااة لألمحااوروا أسلللوب التهدئللةالتااي تقاايس  ال بااارارواااود ع  ااار ارتباااط طرديااة بااي  اميااع 
 .لألمحوربدوره يمكد صدق ابتساق الدااألي 
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 والدرجة الكلية للمحور. الرابع أسلوب التجنبالمحور  عباراتمعامل الرتباط بين ( 5.4الجدول )

 الدللة مستوى المعنوية معامل الرتباط العبارة ر.م

1 
لمراعةةةةاة  تحةةةاول اإلدارة أن ل تجةةةةرح مشةةةةاعر اآلخةةةرين و تسةةةةعى

 اا دال إحصائي 0.014 0.402 رغباتهم أ ناء الم اوضات .

2 
 تتجنب اإلدارة النقاط التي تؤد  إلى عرقلة العمل .

 اا دال إحصائي 0.001 0.534

3 
تحاول اإلدارة التقليةل مةن وجهةات النظةر المعارضةة لهةا و تتجنةب 

 اا دال إحصائي 0.000 0.713 مناقشة من يختل ون معها .

4 
اإلدارة تجالةةل الصةةراع القةةائم فةةي المؤسسةةة ليقينهةةا  بقةةدرة ت ضةةل 

 اا دال إحصائي 0.000 0.734 المنافسين على حله بصورة أفضل .

5 
 تتجنب اإلدارة الصراع عندما تكون درجة الست ادة منه ضعي ة .

 اا دال إحصائي 0.000 0.739

6 
جراء تلجأ اإلدارة إلى أسلوب التجنب أو البتعاد عةن الصةراعات كةإ

 اا دال إحصائي 0.000 0.748 و حل مؤقت للمشكالت .

7 
 تنسحب اإلدارة عندما تواجه قضايا جدلية تؤد  إلى الخالف

 اا دال إحصائي 0.000 0.600

8 
 تشعر اإلدارة بأن الخالفات بين العاملين ل تستحق اللتمام

 اا دال إحصائي 0.005 0.452

 .α< 0.05دبلة   ابرتباط دال إحصا يًا عند مستو *      

التاي تقايس محاور  لأل بااراروالاب  يوضاح صادق ابتسااق الادااألي  (5.4) بالنظر إلال الاادول الساابق
( 0.402تراوحاار م ااام ر ابرتباااط بااي  ) الدراسااة ابسااتط عية يتضااح اآلتااي: ةل يناا أسلللوب التجنللب

رتباااط طرديااة بااي  اميااع عألاال واااود ع  ااار ا (0.05)(، وامي نااا دالااة إحصااا يًا عنااد مسااتو  0.748و)
ولااابا بااادوره يمكاااد صااادق ابتسااااق الااادااألي  والدرااااة الكألياااة لألمحاااور أسللللوب التجنلللبالتاااي تقااايس   باااارارال

 .لألمحور
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 والدرجة الكلية للمحور. الخاما أسلوب التنازلالمحور  عباراتمعامل الرتباط بين ( 6.4الجدول )

 لدللةا مستوى المعنوية معامل الرتباط العبارة ر.م

1 
 توائم اإلدارة قراراتها مع توجهات العاملين .

 اا دال إحصائي 0.000 0.776

2 
 تساعد اإلدارة أطراف الصراع إلى الوصول إلى حلول ترضيهم .

 اا دال إحصائي 0.000 0.797

3 
تتخذ اإلدارة موقف الحياد الذ  ل ي ير العواصف و يزيد مةن حةدة 

 اا يدال إحصائ 0.023 0.372 الخالف .

4 
 تترك اإلدارة اآلخرين يتحملون عنها مسؤوليات حل المشكلة

 اا غير دال إحصائي 0.825 0.038

5 
 تتراجع اإلدارة في بعض األحيان عن قرارات التي تم اتخاذلا

 غير دال إحصائياا  0.146 0.244

6 
 تلبي اإلدارة توقعات العاملين .

 اا دال إحصائي 0.000 0.686

7 
 ت اآلخرين في العتبار عند حل المشكالت .تضع اإلدارة رغبا

 اا دال إحصائي 0.000 0.779

8 
تراعةةةي الدارة شةةةعور العةةةاملين و تحةةةافظ علةةةى العالقةةةات القائمةةةة 

 اا دال إحصائي 0.000 0.610 معهم .

 .α< 0.05دبلة   ابرتباط دال إحصا يًا عند مستو *         

التاي تقايس محاور   باارارصادق ابتسااق الادااألي لأل والاب  يوضاح( 6.4)بالنظر إلال الاادول الساابق 
 الدراسة ابستط عية يتضح اآلتي: ةل ين أسلوب التنازل

عألال  (0.05)(، وامي ناا دالاة إحصاا يًا عناد مساتو  0.797( و)0.038تراوحر م اام ر ابرتبااط باي  )
ماعادا  درااة الكألياة لألمحاوروال أسللوب التنلازلالتاي تقايس   باارارواود ع  ار ارتباط طردياة باي  امياع ال

ابساتبيا   اساتمارة وعأليا  ياتم حاب نا ما  (0.05)عناد مساتو   الراب ة والاامسة يير دالاة إحصاا ياً   بارتي ال
 لألمحور.، ولبا بدوره يمكد صدق ابتساق الدااألي الدراسة ماتمععند توبي   عألل 
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 والدرجة الكلية للمحور ب القوة والسيطرةالسادا أسلو المحور  عباراتمعامل الرتباط بين ( 7.4الجدول )

 الدللة مستوى المعنوية معامل الرتباط العبارة ر.م

1 

تميةةةل اإلدارة إلةةةى فةةةرض الحلةةةول الك يلةةةة بحةةةل الصةةةراعات بةةةالقوة 
 اا دال إحصائي 0.031 0.354 والسيطرة على المواقف .

2 
 ترفض اإلدارة تقديم التنازلت لألطراف المتصارعة .

 اا دال إحصائي 0.000 0.602

3 

تتمسةةةك اإلدارة بمواق هةةةا و آرائهةةةا أو الحلةةةول التةةةي قةةةدمتها لحةةةل 
 اا دال إحصائي 0.000 0.634 الصراع .

4 

تطبق اإلدارة القوانين و األنظمة إلرغام األطةراف المتصةارعة علةى 
 اا دال إحصائي 0.003 0.482 قبول الحل المطروح .

5 
 األطراف المتصارعة عن موق ها جع تستخدم اإلدارة العقوبات لتترا

 اا دال إحصائي 0.000 0.742

6 

عةةةةادة مةةةةا تسةةةةتخدم اإلدارة السةةةةلطة و صةةةةالحيات المركةةةةز لحسةةةةم 
 اا دال إحصائي 0.000 0.637 الصراعات .

7 

تجبةر اإلدارة أطةراف الصةراع علةى قبةول الحةل الةذ  يعتبةر مناسةباا 
 اا دال إحصائي 0.001 0.526 لمصلحة العمل .

8 
 إلدارة على ما تريد ب رض مطالبها .تحصل ا

 غير دال إحصائياا  0.145 0.244

 .α< 0.05دبلة   ابرتباط دال إحصا يًا عند مستو *             

التااي تقاايس محااور   باااراروالااب  يوضااح صاادق ابتساااق الاادااألي لأل (7.4) بااالنظر إلاال الااادول السااابق
 ة يتضح اآلتي:الدراسة ابستط عي ةل ين أسلوب القوة والسيطرة

عألال  (0.05)(، وامي ناا دالاة إحصاا يًا عناد مساتو  0.742( و)0.244تراوحر م اام ر ابرتبااط باي  )
والدرااااة الكألياااة  أسللللوب القلللوة والسللليطرةالتاااي تقااايس   بااااراروااااود ع  اااار ارتبااااط طردياااة باااي  امياااع ال

اسااااتمارة وعألياااا  يااااتم حااااب نا ماااا   (0.05)عنااااد مسااااتو   ال امنااااة يياااار دالااااة إحصااااا ياً   بااااارةماعاااادا ال لألمحااااور
بالنسابة لباا ي لألمحاور ، ولبا بدوره يمكاد صادق ابتسااق الادااألي الدراسةماتمع ابستبيا  عند توبي   عألل 

 ال بارار.
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تأثير الصراع التنظيمي على األداء الوظيفي السابع المحور  عباراتمعامل الرتباط بين ( 8.4الجدول )

 ور.والدرجة الكلية للمح للعاملين

 الدللة مستوى المعنوية معامل الرتباط العبارة ر.م

1 
يتةةةأ ر أدائةةةك للعمةةةل و  تقةةةل قةةةدرتك و تركيةةةزك فةةةي ظةةةل األجةةةواء 

 دال إحصائياا  0.000 0.708 المشحونة بالضطرابات و ك رة المشاكل .

2 
تعتقةةد بةةأن و جةةود التنةةافا فةةي العمةةل يزيةةد مةةن قابليتةةك للعمةةل و 

 دال إحصائياا  0.000 0.795 أدائه بك اءة.

3 
ستختار تةرك العمةل رغةم الحةوافز الموجةودة والمقابةل المةاد  لربةاا 

 غير دال إحصائياا  0.214 0.209 من الصراع الدائر .

4 
تعتقةد بةأن مسةاندة زمالئةك فةي العمةل تةدفعك ألداء عملةك بالشةكل 

 صائياا دال إح 0.000 0.588 المطلوب منك متناسياا الصراع السائد داخل المنظمة .

5 
 لديك  قة بقدرة اإلدارة على إدارة الصراع باألسلوب المناسب.

 غير دال إحصائياا  0.141 0.247

6 
تلتزم بأداء عملك متجالالا الصراعات الدائرة من حولك ألنةك علةى 

 اا دال إحصائي 0.000 0.585 يقين بأن األطراف المتصارعة ستصل إلى تسوية فيما بينها .

7 
و يقةل أدائةةك للعمةل عنةةدما تتجنةب اإلدارة الصةةراع  تشةعر باإلحبةةاط

 اا دال إحصائي 0.000 0.572 الدائر داخل األقسام و تكت ي بمراقبة سير العمل .

8 
تحبةةةذ اسةةةتخدام اإلدارة للسةةةلطة إلدارة الصةةةراع ممةةةا يجعةةةل األمةةةور 

 اا يدال إحصائ 0.000 0.627 تحت السيطرة و يشعرك باألمان نسبياا أ ناء  تأدية عملك .

9 
تعتقةةةد بةةةأن تنةةةازل اإلدارة ألطةةةراف الصةةةراع يزيةةةد الوضةةةع سةةةوءاا و  

 اا دال إحصائي 0.002 0.484 يؤ ر سلباا على العاملين وأدائهم .

10 
برأيةةك سةةعي اإلدارة لةةزرع التعةةاون بةةين األطةةراف المتنافسةةة يجعةةل 

 اا دال إحصائي 0.002 0.493 العمل سلساا و أجوائه مقبولة .

 .α< 0.05دبلة   تباط دال إحصا يًا عند مستو ابر *         

التاي تقايس محاور   بااراروالاب  يوضاح صادق ابتسااق الادااألي لأل (8.4) بالنظر إلال الاادول الساابق
 الدراسة ابستط عية يتضح اآلتي: ةل ين تأثير الصراع التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين
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عألال  (0.05)(، وامي ناا دالاة إحصاا يًا عناد مساتو  0.795( و)0.209تراوحر م اام ر ابرتبااط باي  )
تأثير الصراع التنظيمي عللى األداء اللوظيفي التي تقيس   بارارواود ع  ار ارتباط طردية بي  اميع ال

 (0.05)عناد مساتو   إحصاا ياً   بارتي  ال ال ة والاامسة يير دالتاي ماعدا ال والدراة الكألية لألمحور للعاملين
، ولابا بادوره يمكاد صادق ابتسااق الدراساة ماتماعابساتبيا  عناد توبي ا  عألال اساتمارة ا م  مب نوعألي  يتم ح
 بالنسبة لبا ي ال بارار.لألمحور الدااألي 

 :الصدق البنائي - 3.6.4

حاااد مقااااييس صااادق امداة الاااب  يقااايس ماااد  تحقاااق ابلاااداف التاااي ترياااد امداة أي تبااار الصااادق البناااا ي 
  بااااارار اسااااتمارةارتباااااط كاااال محااااور ماااا  محاااااور الدراسااااة بالدراااااة الكأليااااة ل يبااااي  مااااد و  الوصول الينا
 ابستبيا .

 معامل الرتباط بين كل محور والدرجة الكلية للمقياا. (9.4) جدولال

 محاور الدراسة م
مستوى  معامل الرتباط

 الدللة المعنوية

1 

 

 

المتبعة إلدارة الصراع  األساليب
 في المنظمة

 

 اا دال إحصائي 0.000 0.858 أسلوب المواجهة

 اا دال إحصائي 0.000 0.866 أسلوب التعاون 2

 اا دال إحصائي 0.000 0.831 أسلوب التهدئة 3

 اا دال إحصائي 0.004 0.305 أسلوب التجنب 4

 اا دال إحصائي 0.000 0.583 أسلوب التنازل 5

 اا دال إحصائي 0.000 0.371 أسلوب القوة والسيطرة 6

2 
 

 الصراع التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملينتأثير 
 اا دال إحصائي 0.024 0.371

 .α< 0.05دبلة   ابرتباط دال إحصا يًا عند مستو  *

الدراسااة ابسااتط عية  ةوالااب  يوضااح الصاادق البنااا ي ل يناا( 9.4)بااالنظر إلاال الااادول السااابق 
( ، وامي نااا دالااة إحصااا يًا عنااد 0.866( و)0.305تراوحاار م ااام ر ابرتباااط  ااي بااي  ) يتضااح اآلتااي:



64 
 

عألاال واااود ع  ااار ارتباااط طرديااة بااي  اميااع المحاااور والدراااة الكأليااة لألمتغياار، ممااا ياادل   (0.05)مسااتو  
 .بي  محاور الدراسة والدراة الكألية لألمقياس ولبا بدوره يمكد صدق ابتساق الدااألي

 :الدراسة أداة ثبات - 7.4

تاام إعااادة  إبا طااي نفااس النتياااة تأ    ألااة  ااي اسااتمارة ابسااتبيا أداة الدراسااة ومتميقصااد ب بااار 
ي ناي  يا ابساتب اساتمارة م  مرة تحر نفاس الظاروف والشاروط، أو ب باارة أاار  أ   باار ك رأ ناتوبي 

مارار  وعادم تغييرلاا بشاكل كبيار  يماا لاو تام إعاادة توبي ناا عألال أ اراد ال يناة عادة ناا ي نتا ا ابستقرار
 نية م ينة.ا ل  ترار بم

تام حيا   ا،ألفام امال كرونباا   حساا الدراساة ما  اا ل  استبيا  استمارة م   بار ةالباح  رو د تحقق
                      اساااااااااااااااااتاراج ال باااااااااااااااااار بدبلاااااااااااااااااة ابتسااااااااااااااااااق الااااااااااااااااادااألي باساااااااااااااااااتادام م امااااااااااااااااال كرونباااااااااااااااااا  ألفاااااااااااااااااا

(Cronbach Alpha)وي ااب  يماة تتاراوح رار باا، لقياس ابتساق الدااألي أ   وة ابرتباط بي  كل ال ،
بااي  الصاافر والواحااد الصااحيح وكألمااا ا تاار  م اماال ال بااار ماا  الواحااد الصااحيح دل بلااي عألاال ارتفاااا  

 .يبي  مستويار ال بار التاليالادول ، و وانافاض  كألما ا تر  م  الصفر ،ال بار

 ( مستويات ال بات10.4الجدول )

  ر% فأك80 %80 -% 70 %70-% 60 %60أقل من  المعامل

 ممتاز جيد مقبول ضعيف ال بات

لااو موضااح  سااة وتباي  ارتفااا  م اادل ال باار كماااوتام حسااا  م اماال ال باار لكاال محااور ما  محاااور الدرا
 .(11.4) بالادول
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 الدراسة لمحاور الداخلي بالتساق ال بات( 11.4) الجدول

 معامل ال بات محاور الدراسة م

1 

 

 

 المتبعة إلدارة الصراع األساليب
 في المنظمة

 

 0.713 أسلوب المواجهة

 0.716 أسلوب التعاون 2

 0.721 أسلوب التهدئة 3

 0.827 أسلوب التجنب 4

 0.751 أسلوب التنازل 5

 0.778 أسلوب القوة والسيطرة 6

 تأثير الصراع التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين 2
 

0.806 

د أ  اميع ممشرار ال باار مرتف اة وبار دبلاة إحصاا ية عناد نا (11.4) وبالنظر إلل الادول السابق
 .وت طي ممشرًا ايدًا عألل  بار المقياس( ولي ممشرار ايدة 0.05م نوية ) مستو 

 يألي:ابستبيا  وكانر النتا ج كما  عبارار استمارة يمة م امل ألفا لاميع  تم حسا كبلي 
 ال باتمعامل ( 12.4الجدول )

 ال باتمعامل  عباراتعدد ال
53 0.961 

 

دبلااة إحصااا ية عنااد مسااتو  و وبة ال بااار مرتف اا ارأ  اميااع ممشاار تبااي  بااالنظر إلاال الااادول السااابق 
وببلي  د  ،ب ، وت طي ممشرًا ايدًا عألل  بار( ولي ممشر ايد ومطم   ويمك  الو وق 0.05م نوية )

 مارةابساتعألال  قاة تاماة بصاحة  امماا يا ألنا الدراساة اساتبيا  اساتمارة ما  صادق و باار ر الباح اةت كد
 .الدراسة وااتبار  رضياتناة وص حيتنا لتحأليل النتا ج واااابة عألل أس أل

 



 

 

 

 

 

 هاـتـــاقشـــــمنو ةــانات الدراســــليل بيــــرض وحتــعاخلامس: الفصل 
 

 خصائص عينة الدراسة. - 1.5

 وصف متغريات الدراسة. -2.5

 ات.ـــيرضـــار الفـــــاختب  - 3.5

 .ومناقشتها جـالنتائعرض   - 4.5

 ات.ــــــــــــــــــيـــوصــــــــالت – 5.5

 التـــــحـــــــــــديــــــــــــات. – 6.5
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يتناول لبا الفصل تحأليل نتا ج الدراسة الميدانية وبلي م  ا ل عرض استاابار أ راد ماتمع 
 م الاتنااا احصااا يًا باسااتادام ابسااالي  ابحصااا ية الوصاافيةالدراسااة عألاال عبااارار اسااتمارة ابسااتبيا  و 

تألايا لبياناار ال يناة بشاكل واضاح ومبساط وبلاي ما  اا ل مقااييس وصف و  إعطاءندف إلل التي ت
 ، وصوًب إلل النتا ج وتحأليألنا وتفسيرلا.النبعة المركبية كالوسط الحسابي وابنحراف الم يار 

 :خصائص عينة الدراسة - 1.5 
ما  ال اامألي   موظف (70)ااحصاء الوصفي لبيانار ال ينة البال  عددلا تم ل  ي عرض والم

، حي  تم حسا  الاداول التكرارية لألبيانار الشاصية لأل ينة  بمدينة مصرات إدارة الادمار الصحية ي 
 وسنوار الابرة.والمملل ال ألمي والمتم ألة  ي الانس وال مر 

 :الجنا زيع أفراد العينة حسبتو  - 1.1.5
 ( توزيع عينة الدراسة حسب الجنا1.5الجدول )

 النسبة % العدد الجنا

 90.00 63 ذكر
 10.00 7 أن ى

 %100 70 المجموع

(، وعاادد %90( بنسابة )63 يناة )اليتضاح أ  عاادد الابكور  اي ( 1.5)ألاادول الساابق لباالنظر 
بااي  الاابكور واانااا   ااي  ال اادد ااي  وماا  الااادول يتبااي  واااود  ااارق كبياار ،(%10( وبنساابة )7اانااا  )
ااباار الابكور  اي ال يناةو  نتا ج الدراسة با راءويدل بلي عألل ت  ر  ،ال ينة وأ  ماتماع الدراساة ماتماع  ا 

 بكور . 
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 حس  الانس لألتكرارار المقابألةالبياني الشكل ( 1.5الشكل )

 

 :توزيع أفراد العينة حسب العمر - 2.1.5 

 اسة حسب العمرتوزيع عينة الدر  (2.5الجدول )

 النسبة% العدد العمرية ال ئات
 4.3 3 سنة 25اقل من 

 44.3 31 سنة 35إلى أقل من سنة  25من 
 37.1 26 سنة 45 من أقل إلى سنة 35 من

 14.3 10 فاك رسنة  45
 100% 70 المجموع

 

ناار لنااا أ  أيألاا  أ ااراد ال ينااة ماا    ااة الشاابا  حياا  كايتضااح ( 2.5) ألااادول السااابقل بااالنظر
، يألينا   ة %(44.3)بنسبة  (سنة 35 إلل أ ل م سنة  25م  )الف ار ال مرية امك ر تكرارًا لي:   ة 

( %14.3سانة  ا ك ر( بنسابة ) 45(،  م   اة )ما  %37.1سنة( بنسبة ) 45سنة إلل أ ل م  35)م  
ديناااميكي أ  أ  ماتمااع الدراسااة ماتمااع شااابي  (%4.3ساانة( بنساابة ) 25وأاياارًا كاناار   ااة )أ اال ماا  

 ال ينة.  أ رادلكل   ة عمرية لد   يبي  التكرارار المقابألة( 2.5)والشكل البياني  يير مستقر

ذكر
90%

أنثى
10%
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 يبي  التكرارار المقابألة لألف ار ال مريةالبياني الشكل ( 2.5الشكل )

  :توزيع أفراد العينة حسب المؤلل العلمي - 3.1.5

 علمي( توزيع عينة الدراسة حسب المؤلل ال3.5الجدول )
 النسبة% العدد المؤلل العلمي

 7.1 5 أقل من  انو 
 7.1 5  انو 

 24.3 17 دبلوم متوسط
 14.3 10 دبلوم عالي
 38.6 27 جامعي
 8.6 6 ماجستير
 0.0 0 دكتوراه
 %100 70 الجمالي

( نستنتج أ  المستو  الت أليمي م راد ال ينة كاا  مرتف اًا حيا  اااءر 3.5م  الادول السابق )
( لصااااالح بو  الماااامل ر %38.6ماااامل تنم مرتبااااة تنابليااااًا عألاااال النحااااو التااااالي:  كاناااار أعألاااال نساااابة )
(،  اام ااااء حمألاار الاادبألوم %24.3الاام يااة، وااااء  ااي الترتياا  ال اااني حمألااة الاادبألوم المتوسااط بنساابة )

 (،  يما كانر أضا ف نسابة لصاالح%8.6(، يألينا تاصا المااستير بنسبة )%14.8ال الي بنسبة )
(، وأاياارًا يتضااح لنااا باا   ب أحااد ماا  أ ااراد %7.1الاابي  لاام يسااتكمألوا تحصاايألنم ال ألمااي  كاناار بنساابة )

25اقل من 

35إلى أقل من 25من 

45إلى أقل من 35من 

فاكثر45
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(. وب ااد اساات راض ماامل ر المبحااو ي  %0.0ال ينااة  ااد تحصاال عألاال دراااة الاادكتوراه  كاناار النساابة )
يبااي   (3.5) بياانيوالشاكل اليت كاد لناا  نام أ اراد ال ينااة لفقارار اساتمارة ابساتبيا  وي بار صاادق النتاا ج. 

 .لألمملل ال ألمي لد  أ راد ال ينةالتكرارار المقابألة 

 
 يبي  التكرارار المقابألة لألمملل ال ألميالبياني الشكل ( 3.5الشكل )

  :توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة -4.1.5
 ( توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة4.5الجدول )

لنا ب   أيأل  أ راد عينة الدراسة يتمت و  بابارة  اي ال مال و بالنظر  ي الادول السابق يتضح 
ممااا يااان كس اياابااًا عألااال مسااتو  أدا نااام الااوظيفي حيااا  كاناار عااادد  عألاال درايااة كا ياااة بمنااام وظاااا فنم

( ولاااي %34.3سااانة  ااا ك ر( بنسااابة ) 15سااانوار الابااارة م اااراد عيناااة الدراساااة مرتباااة تنابلياااًا كالتاااالي: )
 5%(، يألينا)أ ااال مااا  22.9سااانة( بنسااابة )15سااانوار إلااال أ ااال مااا  10 ااام )مااا  ، امعألااال باااي  امياااع

051015202530

أقل من ثانوي

ثانوي

دبلوم متوسط

دبلوم عالي

جامعي

ماجستير

دكتوراه

 النسبة% العدد سنوات الخبرة
 24.3 17 سنوات 5اقل من 

 18.6 13 واتسن 10إلى اقل من سنوات 5من 
 22.9 16 سنة  15سنوات الى اقل من 10من 

 34.3 24 فاك ر سنة 15
 %100 70 المجموع
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 ااال ام اااراد الاااادد الااابي  انضاااموا لألمنظماااة حااادي ًا اااا ل الفتااارة مااا  %( والتاااي تم24.3سااانوار( بنسااابة )
 5%( لصاااالح مااا  لديااا  ابااارة )مااا  18.6م ، بينماااا كانااار النسااابة امضااا ف ) 2016و حتااال  2012

لد  أ راد  يبي  التكرارار المقابألة لسنوار الابرة (4.5) والشكل البيانيسنوار(  10سنوار إلل أ ل م  
 .ال ينة

 
 يبي  التكرارار المقابألة لسنوار الابرة  البيانيالشكل  (4.5الشكل )

 :وصف متغريات الدراسة -2.5
لياااااد الوساااط الحساااابي الماااراح وابنحاااراف الم ياااار  لكااال محاااور عألااال حااادة بنااادف ب وتااام بلاااي

وكابلي ابلمياة  رر الاماساياتحديد ابتااه لكل عبارة م  عبارار المحاور وبلاي بالمقارناة بمقيااس ليكا
 .النسبية

 :مقياا ليكارت الخماسي
المتاحاة )موا ااق بشادة، موا اق، محايااد، ييار موا ااق، المتغيار الااب  ي بار عا  الايااارار  بماا أ  

، موا اق = 5يير موا ق إط  ًا( مقياس ترتيبي، وامر اام التاي تادال  اي البرناامج لاي )موا اق بشادة = 
 اموبا  المقابألة لنا. .........( تم ل 3، محايد = 4

% 20أ ال ما   -1تكاو   1لابه امر اام مسااحة ما  المقيااس كنسابة م وياة،  ناي لألار م وتم ل 
أ اال ماا   -60لااي  4% ولألاار م 60أ اال ماا   -40لااي  3 % ولألاار م40أ اال ماا   -20تكااو   2ولألاار م 

0

5

10

15

20

25

إلى اقل 5من سنوات5اقل من 
10من

الى اقل من 10من 
15

فاكثر15
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 مفردار عيناة% )أو بال كس( وم  ا لنا يمك  الحكم عألل إاابار 100 -80لي  5% ولألر م  80
 :( كالتالي5.5لو موضح بالادول ر م ) لحسابي المراح كماالدراسة ويكو  الوسط ا

 ( قيمة الوسط المرجح والتجاه العام5.5جدول )

 التجاه العام الوسط الحسابي المرجح
 غير موافق بشدة 1.79 – 1.00
 غير موافق 2.59 – 1.80
 محايد 3.39 – 2.60
 موافق 4.19 – 3.40
 موافق بشدة 5.00 – 4.20

 :كما يأليمقياس مستو  املمية )استاابة أ راد ال ينة بالنسبة لألمتوسط(  ويتم تحديد

 مرت ع متوسط منخ ض مستوى األلمية
 5 – 3.50 3.49  –  2.5 2.49أقل من -0 المقياا

 

ولم ر ة امسالي  المستادمة ادارة الصرا  دااال إدارة الاادمار الصاحية بمديناة مصارات  ما  
الي  إدارة الصاارا  السااتة المسااتادمة  ااي لاابه الدراسااة  ااي سااتة وانااة نظاار ال ااامألي   ينااا تاام وضااع أساا

 محاور كاآلتي:

 :(أسلوب المواجهةالمحور األول ) -1.2.5

ويوضح لابا المحاور ماد  اساتادام اادارة مساألو  الموااناة  اي إدارة الصارا  التنظيماي باي  ال اامألي  
وتاام  ياا  حسااا  الوسااط الحسااابي باالدارة الااادمار الصااحية بمصاارات  ماا  وانااة نظاار مفااردار ال ينااة، 

وكانار النتاا ج  المحاور عباارارما  عباارة المراح وابنحاراف الم ياار  وتام تحدياد املمياة النسابية لكال 
 ( كالتالي:  6.5كما لو موضح بالادول ر م )
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 أسلوب المواجهة ( الوسط الحسابي والنحراف المعيار  لمحور6.5الجدول )

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعيار 

التجاه 
 العام

 الترتيب األلمية النسبية

تةةةةةوفر اإلدارة بيئةةةةةة مالئمةةةةةة ليتقابةةةةةل أطةةةةةراف الصةةةةةراع  1
 لمناقشة أفكارلم .

 1 متوسطة محايد 1.29212 3.2000

تقةةةةةةةدم اإلدارة الحقةةةةةةةائق بموضةةةةةةةوعية بةةةةةةةين األطةةةةةةةراف  2
 3 متوسطة محايد 1.25018 3.1286 المتصارعة وجهاا لوجه.

جةةةه اإلدارة أنظةةةار أطةةةراف الصةةةراع للهةةةدف الرئيسةةةي تو  3
 5 متوسطة محايد 1.07330 3.0857 . ةالذ  يسعى كل طرف لتحقيقه على حد

تسعى اإلدارة إلى أن يط لع كل طرف من أطراف الصةراع  4
 8 متوسطة محايد 1.11539 2.8714 على وظي ة الطرف اآلخر وطبيعة دوره في المنظمة .

ى توضةةةيح المكسةةةب و الخسةةةارة بةةةين تعمةةةل اإلدارة علةةة 5
 األطراف المتنازعة .

 7 متوسطة محايد 1.22635 2.9429

تعتمةةد اإلدارة أسةةلوب المواجهةةة بةةين ال ئةةات المتصةةارعة  6
 6 متوسطة محايد 1.29532 3.0571 لحل الخالفات .

تواجه اإلدارة الصراع بالحقائق من أجل حلةه والحةد منةه  7
 4 وسطةمت محايد 1.32885 3.1286 .

تسةةعى اإلدارة إلةةى إ ةةارة جميةةع اللتمامةةات  و القضةةايا  8
 2 متوسطة محايد 1.35439 3.1429 بشكل م توح .

  متوسطة محايد 1.0158 3.0696 نتيجة المحور

( يتضااح لنااا باا   متوسااطار عبااارار أسااألو  المواانااة كاناار تتااراوح مااا بااي  6.5ماا  الااادول السااابق )
اسااتاابار م ااراد  أ  أعألاال  اا   ،(3.069سااابي ال ااام لألمحااور كااا  )( وأ  الوسااط الح2.87-3.20)

تةوفر اإلدارة بيئةة مالئمةة  "( 1كانار عألال النحاو التاالي: ال باارة ر ام )عينة الدراسة ع   قارار المحاور 
( وألمياااة نسااابية 3.20بالترتيااا  امول بوساااط حساااابي ) "ليتقابةةةل أطةةةراف الصةةةراع لمناقشةةةة أفكةةةارلم 

 القضةةايا بشةةكل م تةةوح"جميةةع اللتمامةةات و "تسةةعى اإلدارة إلةةى إ ةةارة ( 8 بااارة ر اام )متوسااطة، يألينااا ال
تقةدم اإلدارة الحقةائق بموضةوعية  "( 3(  حتألار الترتيا  ال ااني،  ام ال باارة ر ام )3.14بوسط حساابي )

ولابا يادل عألال أ  (. 3.12"  اي الترتيا  ال الا  بوساط حساابي )بين األطراف المتصةارعة وجهةاا لوجةه
البي ة الم  ماة تو ر لنم شكل مفتوح أمام أطراف الصرا  و دارة تس ل إلل طرح الحقا ق بموضوعية باا

 تحقيق . حل يرضي الاميع ويضم  ت اوننم لالمنا شة لألاروج بلبلي لألمقابألة و 
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 :(أسلوب التعاون) ال انيالمحور  -2.2.5
دارة الصاارا  التنظيمااي بااي  ال ااامألي  ويوضااح لاابا المحااور مااد  اسااتادام اادارة مسااألو  الت اااو   ااي إ

وتااام  يااا  حساااا  الوساااط الحساااابي بااالدارة الاااادمار الصاااحية بمصااارات  مااا  واناااة نظااار مفاااردار ال يناااة 
وكانار النتاا ج  المحاور عباارارما   عباارةالمراح وابنحاراف الم ياار  وتام تحدياد املمياة النسابية لكال 

 ( كالتالي:7.5كما لو موضح بالادول ر م )
 أسلوب التعاون ( الوسط الحسابي والنحراف المعيار  لمحور7.5)الجدول 

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعيار 
 التجاه العام

األلمية 
 النسبية

 الترتيب

تسةةةعى اإلدارة باسةةةتمرار للوصةةةول إلةةةى حلةةةول جذريةةةة  1
 1 متوسطة محايد 1.33971 3.2714 للمشكالت و تطلب مساعدتنا دائماا .

شةةجع اإلدارة علةةى ت بيةةت فكةةرة أننةةا جميعةةاا فةةي قةةارب ت 2
 5 متوسطة محايد 1.34218 3.1000 واحد .

تشةةجع اإلدارة العةةاملين علةةى محاولةةة ال هةةم الصةةحيح  3
 لمشكالت العمل قبل البدء في حلها .

 2 متوسطة محايد 1.26761 3.2429

تشجع اإلدارة اسةتخدام المنطةق السةليم و الموضةوعية  4
 4 متوسطة محايد 1.26597 3.1857 لصراعات .في عالج ا

 6 متوسطة محايد 1.33932 2.9429 تسعى اإلدارة لتوجيهنا بطرح أفكارنا ومناقشتها . 5
 8 متوسطة محايد 1.39535 2.6286 تطرح اإلدارة جميع المشاكل بشكل علني . 6

تهتم اإلدارة بالتعرف على جميع رغباتنا و تعمةل علةى  7
 7 متوسطة محايد 1.34703 2.8000 تنا .تلبية احتياجا

تحةةةث اإلدارة أطةةةراف الصةةةراع علةةةى الحةةةوار و الت ةةةالم  8
 3 متوسطة محايد 1.28085 3.2000 بشأن مشكالت العمل .

 
  متوسطة محايد 1.14785 3.0464 نتيجة المحور

ماااا باااي   ( يتضاااح لناااا بااا   متوساااطار عباااارار أساااألو  الت ااااو  كانااار تتاااراوح7.5ماا  الاااادول الساااابق )
اساااتاابار م اااراد  أعألااال  ااا  أ   (،3.04( وأ  الوساااط الحساااابي ال اااام لألمحاااور كاااا  )3.27-2.62)

تسةةعى  "( 1عألاال النحااو التااالي: الترتياا  امول لأل بااارة ر اام )المحااور كاناار  عبااارارعينااة الدراسااة عاا  
ساااط حساااابي بو  "تطلةةةب مسةةةاعدتنا دائمةةةاا لوصةةةول إلةةةى حلةةةول جذريةةةة للمشةةةكالت و اإلدارة باسةةةتمرار ل

تشةةةجع اإلدارة العةةةاملين علةةةى محاولةةةة ال هةةةم الصةةةحيح  "( 3(، يألينااا بالترتيااا  ال ااااني ال بااارة )3.27)
دارة أطةراف تحةث اإل "( 8(،  م ال بارة ر م )3.24بوسط حسابي ) "لمشكالت العمل قبل البدء في حلها

لابا (.و 3.20ساط حساابي ) اي الترتيا  ال الا  بو  "الت ةالم بشةأن مشةكالت العمةلالصراع على الحوار و 
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ااايااادل عألااال أ  اادارة تميااال إلااال الحألاااول الابرياااة اننااااء الصااارا  ب     أطرا ااا  عألااال الحاااوار والتفاااالم ح 
لبا   لنم الابرة الكا ية  ي ال مل و مالقيادار اادارية  ي المنظمة و  لألوصول إلل حل مشتري بمساعدة

اماير " حي  ااءر  ي الترتي  ل بشكل علنيتطرح اإلدارة جميع المشاك ( "6ر م )  بارةما عكست  ال
 .م  وانة نظر أ راد ال ينة

 :(أسلوب التهدئة) ال الثالمحور  -3.2.5
ويوضااح لاابا المحااور مااد  اسااتادام اادارة مسااألو  التند ااة  ااي إدارة الصاارا  التنظيمااي بااي  ال ااامألي  

  حساااا  الوساااط الحساااابي وتااام  يااابااالدارة الاااادمار الصاااحية بمصااارات  مااا  واناااة نظااار مفاااردار ال يناااة 
وكانار النتاا ج  المحاور عباارارما   عباارةالمراح وابنحاراف الم ياار  وتام تحدياد املمياة النسابية لكال 

 ( كالتالي:8.5كما لو موضح بالادول ر م )
 أسلوب التهدئة ( الوسط الحسابي والنحراف المعيار  لمحور8.5الجدول )

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 معيار ال
 التجاه العام

األلمية 
 النسبية

 الترتيب

تحةةةةاول اإلدارة أن تجةةةةةد حةةةةالا وسةةةةةطاا بةةةةين األطةةةةةراف  1
 4 متوسطة محايد 1.11502 3.2143 المتصارعة .

2 
تعتمد اإلدارة على الت اوض القائم علةى التنةازلت بةين 
أطراف الصراع في عالج الصراع باعتبةاره موقةف أخةذ 

 و عطاء .
 7 متوسطة محايد 1.07522 3.0571

تعمةةةل اإلدارة علةةةى جعةةةل عالقةةةة العمةةةل بةةةين األطةةةراف  3
 5 متوسطة محايد 1.13298 3.1429 المتنازعة في أضيق الحدود .

تتغاضةةةى اإلدارة عةةةن بعةةةض األمةةةور للحصةةةول علةةةى  4
 موافقة األطراف .

 6 متوسطة محايد 1.01785 3.0857

5 
دون  تسعى اإلدارة لعمل كل مةا لةو ضةرور  للحيلولةة

ر و تتالفى اتخاذ المواقةف التةي قةد تةؤد  تحدوث التو 
 للجدل .

 2 متوسطة محايد 1.07059 3.3143

تعتمد اإلدارة أسلوب التهدئة لكي ل يكةون لنةاك طرفةاا  6
 رابح أو خاسر في الصراعات بين األفراد .

 3 متوسطة محايد 1.21754 3.2857

األطةراف تهيء اإلدارة المنةاخ المناسةب لحصةول كافةة  7
 1 متوسطة محايد 1.20429 3.3571 المتصارعة على حلول مرضية .

 3 متوسطة محايد 1.21754 3.2857 تقترح اإلدارة أرضية مشتركة لحسم الخالفات . 8

 
 متوسطة محايد 84557. 3.2179 نتيجة المحور
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تتاااراوح ماااا باااي  ( يتضاااح لناااا بااا   متوساااطار عباااارار أساااألو  التند اااة كانااار 8.5مااا  الاااادول الساااابق )
اساااتاابار م اااراد  أ  أعألااال  ااا   (،3.21( وأ  الوساااط الحساااابي ال اااام لألمحاااور كاااا  )3.35-3.05)

تهةةيء  "( 7عألاال النحااو التااالي: الترتياا  امول ال بااارة ر اام ) المحااور كاناار عبااارارعينااة الدراسااة عاا  
بوساااط حساااابي  "اإلدارة المنةةةاخ المناسةةةب لحصةةةول كافةةةة األطةةةراف المتصةةةارعة علةةةى حلةةةول مرضةةةية 

تسةةعى اإلدارة لعمةةل كةةل مةةا لةةو ضةةرور  للحيلولةةة دون  "( 5(، يألينااا بالترتياا  ال اااني ال بااارة )3.35)
(، وااااء  ااي 3.31بوسااط حسااابي ) " ر و تتالفةةى اتخةةاذ المواقةةف التةةي قةةد تةةؤد  للجةةدلتحةةدوث التةةو 

ي ل يكون لناك طرفاا رابةح تعتمد اإلدارة أسلوب التهدئة لك "( 6الترتي  ال ال  كل م  ال بارتي  ر ام )
تقتةةرح اإلدارة أرضةةية مشةةتركة لحسةةم  ( "8وكاابلي ال بااارة ر اام ) " أو خاسةةر فةةي الصةةراعات بةةين األفةةراد

( لكل مننما ولبا يدل عألل أ  ك  ال بارتي  كانر بنفس املمية لد  3.28" بوسط حسابي )الخالفات
أ  يكااو  اااو ال ماال مسااتقرًا ب يااد عاا  ابضااطرا  لاابا ياادل عألاال أ  اادارة تساا ل دا مااًا أ ااراد ال ينااة. و 

 مك  ال امألي  م  أداء منام اليومية بسنولة ب يدًا ع  الشحناء والبغضاء.تحتل 
 :(أسلوب التجنب) الرابعالمحور  -4.2.5

ويوضااح لاابا المحااور مااد  اسااتادام اادارة مسااألو  التاناا   ااي إدارة الصاارا  التنظيمااي بااي  ال ااامألي  
الوساااط الحساااابي   تااام  يااا  حسااااو الصاااحية بمصااارات  مااا  واناااة نظااار مفاااردار ال يناااة  بااالدارة الاااادمار

وكانار النتاا ج  المحاور عباارارما   عباارةالمراح وابنحاراف الم ياار  وتام تحدياد املمياة النسابية لكال 
 ( كالتالي:9.5كما لو موضح بالادول ر م )

 وب التجنبأسل ( الوسط الحسابي والنحراف المعيار  لمحور9.5الجدول )

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعيار 

التجاه 
 العام

األلمية 
 النسبية

 الترتيب

1 
تحاول اإلدارة أن ل تجرح مشاعر اآلخةرين و تسةعى لمراعةاة رغبةاتهم أ نةاء 

 1 مرت عة الموافقة 1.13563 3.4143 الم اوضات 

 3 متوسطة محايد 1.13307 3.1857 ى عرقلة العمل .النقاط التي تؤد  إل مناقشة تتجنب اإلدارةبرأيك  2

3 
التقليل من وجهةات النظةر المعارضةة لهةا و تتجنةب  تحاول اإلدارة تعتقد بأن

 6 متوسطة محايد 1.21550 3.0286 مناقشة من يختل ون معها .

4 
تجالةةةةل الصةةةةراع القةةةةائم فةةةةي المؤسسةةةةة ليقينهةةةةا  بقةةةةدرة تاإلدارة تةةةةرى بةةةةأن 

 7 متوسطة محايد 1.10710 2.8571 بصورة أفضل .المنافسين على حله 
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 4 متوسطة محايد 1.08910 3.1286 .تتجنب اإلدارة الصراع عندما تكون درجة الست ادة منه ضعي ة برأيك  5

6 
تلجةةأ إلةةى البتعةةاد عةةن الصةةراعات كةةإجراء و حةةل مؤقةةت تعتقةةد بةةأن اإلدارة 

 2 متوسطة محايد 1.08070 3.3857 للمشكالت .

 5 متوسطة محايد 1.20909 3.0429 .عندما تواجه قضايا جدلية تؤد  إلى الخالفتنسحب اإلدارة  بأن ترى 7

 8 متوسطة محايد 1.26589 2.8571 .تشعر اإلدارة بأن الخالفات بين العاملين ل تستحق اللتمامبرأيك  8

 
  متوسطة محايد 59594. 3.1125 نتيجة المحور

 

تضااح لنااا باا   متوسااطار ال بااارار أسااألو  التاناا  كاناار تتااراوح مااا بااي  ( ي9.5ماا  الااادول السااابق )
اساااتاابار م اااراد  أ  أعألااال  ااا   (،3.11( وأ  الوساااط الحساااابي ال اااام لألمحاااور كاااا  )3.41-2.85)

تحةةاول "( 1عألاال النحااو التااالي: الترتياا  امول لأل بااارة ر اام )المحااور كاناار  عبااارارعينااة الدراسااة عاا  
بوساااط حساااابي  "اعر اآلخةةةرين و تسةةةعى لمراعةةةاة رغبةةةاتهم أ نةةةاء الم اوضةةةاتاإلدارة أن ل تجةةةرح مشةةة

تلجأ إلةى البتعةاد تعتقد بأن اإلدارة "( 6( و ب لمية نسبية مرتف ة، يألينا بالترتي  ال اني ال باارة )3.41)
(، و ااااء  اي الترتيا  ال الاا  3.38بوساط حساابي )  "عةن الصةراعات كةةإجراء و حةل مؤقةةت للمشةكالت

بوسااط حسااابي  "النقةةاط التةةي تةةؤد  إلةةى عرقلةةة العمةةل مناقشةةة تتجنةةب اإلدارةبرأيةةك "(2 اام )ال بااارة ر 
تحرا عألال أ  يحصال ألحة الاميع أ ناء إدارة الصرا  و لبا يدل عألل أ  اادارة تراعي مص(.و 3.18)

ال وا ااق أحيانااا لتساايير ال ماال بتاناا  الصااراعار تتفاااد  رف ماا  أطااراف الصاارا  عألاال مبتغاااه و كاال طاا
تشةعر اإلدارة بةأن برأيةك "( 8رة بدراة متوسطة م  وانة نظر أ راد ال ينة  قط ااءر ال باارة ر ام )الدا 

 "  ي الترتي  اماير.الخالفات بين العاملين ل تستحق اللتمام

 :(أسلوب التنازل) الخاماالمحور  -5.2.5
التنظيمااي بااي  ال ااامألي  ويوضااح لاابا المحااور مااد  اسااتادام اادارة مسااألو  التنااابل  ااي إدارة الصاارا  

وتااام  يااا  حساااا  الوساااط الحساااابي بااالدارة الاااادمار الصاااحية بمصااارات  مااا  واناااة نظااار مفاااردار ال يناااة 
وكانار النتاا ج  المحاور عباارارما   عباارةالمراح وابنحاراف الم ياار  وتام تحدياد املمياة النسابية لكال 

 ( كالتالي:10.5كما لو موضح بالادول ر م )
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 أسلوب التنازل وسط الحسابي والنحراف المعيار  لمحور( ال10.5الجدول )

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعيار 
 التجاه العام

األلمية 
 النسبية

 الترتيب

 5 متوسطة محايد 1.06526 2.9000 توائم اإلدارة قراراتها مع توجهات العاملين . 1

2 
تسةةةاعد اإلدارة أطةةةراف الصةةةراع إلةةةى الوصةةةول إلةةةى 

 1 مرتفعة الموافقة 1.01296 3.4000 لول ترضيهم .ح

3 
تتخذ اإلدارة موقف الحياد الذ  ل ي ير العواصةف و 

 3 متوسطة محايد 99491. 3.1000 يزيد من حدة الخالف .

 6 متوسطة محايد 1.12794 2.7857 تلبي اإلدارة توقعات العاملين . 4

5 
حةل تضع اإلدارة رغبةات اآلخةرين فةي العتبةار عنةد 

 4 متوسطة محايد 1.19037 3.0571 المشكالت .

6 
تراعةةةةةي الدارة شةةةةةعور العةةةةةاملين و تحةةةةةافظ علةةةةةى 

 2 متوسطة محايد 1.23853 3.2714 العالقات القائمة معهم .

 
  متوسطة محايد 90166. 3.0857 نتيجة المحور

 

تتااراوح مااا بااي   ( يتضااح لنااا باا   متوسااطار عبااارار أسااألو  التنااابل كاناار10.5ماا  الااادول السااابق )
اسااتاابار م ااراد  أ  أعألاال  اا  (، 3.085( وأ  الوسااط الحسااابي ال ااام لألمحااور كااا  )3.40-2.78)

تسةةاعد  "( 2عألاال النحااو التااالي: الترتياا  امول لأل بااارة ر اام )المحااور كاناار  عبااارارعينااة الدراسااة عاا  
( وب لمية نسبية مرتف ة، 3.40بوسط حسابي ) "اإلدارة أطراف الصراع إلى الوصول إلى حلول ترضيهم

 "تحةافظ علةى العالقةات القائمةة معهةمتراعي الدارة شعور العةاملين و "( 6يألينا بالترتي  ال اني ال بارة )

تتخةذ اإلدارة موقةف الحيةاد الةذ  ل  "( 3(، وااء  ي الترتي  ال ال  ال بارة ر ام )3.27بوسط حسابي )
نااتم أوًب لاابا ياادل عألاال أ  اادارة ت(.و 3.10بي )" بوسااط حساااي يةةر العواصةةف ويزيةةد مةةن حةةدة الخةةالف

تتاااب مو اف الحياااد لألوصاول إلاال الحال الااب  يرضاي اميااع امطاراف ويحقااق بلرضااء أطااراف الصارا  و 
ريبااااتنم دو  أ  يكاااو  لنااااي راباااح وااسااار وتحااارا عألااال أ  يساااود المنظماااة ااااو مااا  الو اااام يسااااعد 

   بدراة متوسطة م  وانة نظر ال امألي .ولي تستادميسر  امألي  عألل أداء منامنم بمرونة و ال
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 :(السيطرةالقوة و أسلوب) الساداالمحور  -6.2.5
ويوضاااح لااابا المحاااور ماااد  اساااتادام اادارة مساااألو  القاااوة والسااايطرة  اااي إدارة الصااارا  التنظيماااي باااي  

ي وتاام  ياا  الوسااط الحسااابال ااامألي  باالدارة الااادمار الصااحية بمصاارات  ماا  وانااة نظاار مفااردار ال ينااة 
وكانار النتاا ج  المحاور عباارارما   عباارةالمراح وابنحاراف الم ياار  وتام تحدياد املمياة النسابية لكال 

 ( كالتالي:11.5كما لو موضح بالادول ر م )
 السيطرة أسلوب القوة و ( الوسط الحسابي والنحراف المعيار  لمحور11.5الجدول )

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعيار 

تجاه ال 
 العام

األلمية 
 النسبية

 الترتيب

1 
تميل اإلدارة إلى فرض الحلول الك يلة بحل الصةراعات بةالقوة والسةيطرة علةى 

 3 متوسطة محايد 1.03520 3.1714 المواقف .

 4 متوسطة محايد 1.07638 3.1714 ترفض اإلدارة تقديم التنازلت لألطراف المتصارعة 2

 6 متوسطة محايد 1.06283 3.0286 آرائها أو الحلول التي قدمتها لحل الصراع .تتمسك اإلدارة بمواق ها و  3

4 
تطبةةةق اإلدارة القةةةوانين و األنظمةةةة إلرغةةةام األطةةةراف المتصةةةارعة علةةةى قبةةةول 

 7 متوسطة محايد 1.06526 2.9000 الحل المطروح .

 5 متوسطة محايد 1.15327 3.0571 تستخدم اإلدارة العقوبات لتتراجع األطراف المتصارعة عن موق ها . 5

 1 متوسطة محايد 1.03169 3.3286 عادة ما تستخدم اإلدارة السلطة و صالحيات المركز لحسم الصراعات . 6

7 
تجبةةر اإلدارة أطةةراف الصةةراع علةةى قبةةول الحةةل الةةذ  يعتبةةر مناسةةباا لمصةةلحة 

 2 متوسطة محايد 1.17567 3.2571 العمل .

 
  متوسطة محايد 0.6666 3.1306 نتيجة المحور

( يتضاح لناا با   متوساطار عباارار أساألو  القاوة والسايطرة كانار تتاراوح ماا 11.5م  الادول الساابق )
استاابار م راد  أ  أعألل     (،3.13( وأ  الوسط الحسابي ال ام لألمحور كا  )2.90-3.32بي  )

عةةادة مةةا "( 6ول لأل بااارة ر اام )عألاال النحااو التااالي: الترتياا  امالمحااور كاناار  عبااارارعينااة الدراسااة عاا  
(، يأليناا بالترتيا  3.32بوساط حساابي ) "صةالحيات المركةز لحسةم الصةراعاتتستخدم اإلدارة السلطة و 

 "تجبر اإلدارة أطراف الصراع علةى قبةول الحةل الةذ  يعتبةر مناسةباا لمصةلحة العمةل"( 7ال اني ال باارة )

تميةةل اإلدارة إلةةى فةةرض الحلةةول  "( 1ة ر اام )(، وااااء  ااي الترتياا  ال الاا  ال بااار 3.25بوسااط حسااابي )
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لابا يادل عألال اتفااق (.و 3.17" بوساط حساابي )الك يلة بحل الصراعات بالقوة والسيطرة علةى المواقةف 
الساألطة الممنوحاة لناا ااباار أطاراف الصارا  عألال عألال أ  اادارة تساتادم مركبلاا و  أيأل  أ راد ال يناة

سايطرة عألال المشااكل بلاي باللتي ترالا مناسبة لمصألحة ال مل و ا بول الحألول تنا و ابستما  إلل تواينا
ر م   بارةالألوا ح حي  ااءر الإلينا اادارة لي عصا القواني  و أ  امداة امايرة التي تألا   بل تفا منا و 

"  ااي األنظمةةة إلرغةةام األطةةراف المتصةةارعة علةةى قبةةول الحةةل المطةةروحتطبةةق اإلدارة القةةوانين و ( "4)
 .اير م  وانة نظر أ راد ال ينةامالترتي  

ولتحديد امسالي  امك ر استادامًا م   بل اادارة لم الاة الصرا  بلدارة الادمار الصحية مصراتة تام 
 امع نتا ج المحاور الستة مسالي  إدارة الصرا  المشمولة بالدراسة وكانر النتياة كاآلتي:

 
 اليب إدارة الصراعمقارنة نتائج المحاور الستة ألس( 12.5الجدول )

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعيار 

التجاه 
 العام

األلمية 
 النسبية

 الترتيب

 5 متوسطة محايد 1.0158 3.0696 أسلوب المواجهة محور 1
 6 متوسطة محايد 1.14785 3.0464 أسلوب التعاون محور 2
 1 متوسطة محايد 845570. 3.2179 أسلوب التهدئة محور 3
 3 متوسطة محايد 595940. 3.1125 أسلوب التجنب محور 4
 4 متوسطة محايد 901660. 3.0857 أسلوب التنازل محور 5
 2 متوسطة محايد 0.6666 3.1306 أسلوب القوة والسيطرة محور 6

 

( يتضااح لنااا أ  اادارة تفضاال اسااتادام أسااألو  التند ااة لم الاااة الصااراعار 12.5ماا  الااادول السااابق )
 ار، يأليا عا  ابضاطراب اً ال مال ب يادبندف الحفاظ عألال اساتقرار إدارة الادمار الصحية مصراتة داال 

يأليا  اساتادام  بفرض حألاول ابرياة باساتادام أساألو  القاوة والسايطرة، سيطرة عألل المشاكل  بل تفا مناال
اساتادام أساألو  يأليا  تنفياب ريباار امطاراف المتنابعاة بأسألو  التانا  لتسايير ال مال وتفااد  ال را يال، 

حال يرضاي لااروج بلألمقابألاة والمنا شاة وا باماع أطاراف الصارا  يأليا  اساتادام أساألو  الموااناة التنابل،
، أاياارًا اسااتادام أسااألو  الت اااو  لحاال الصااراعار بمساااعدة القيااادار ااداريااة  ااي المنظمااة وماا  الاميااع

 لنم الابرة الكا ية  ي ال مل.
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 :(للعاملين الوظيفي األداء على التنظيمي صراعال تأثير) السابعالمحور  -7.2.5

ويوضاااح لااابا المحاااور ماااد  تااا  ير الصااارا  التنظيماااي عألااال امداء الاااوظيفي لأل اااامألي  بااالدارة الاااادمار 
وتاام  ياا  حسااا  الوسااط الحسااابي المااراح وابنحااراف الصااحية بمصاارات  ماا  وانااة نظاار مفااردار ال ينااة 

وكاناار النتااا ج كمااا لااو موضااح  المحااور عبااارارماا   ارةعبااالم يااار  وتاام تحديااد املميااة النساابية لكاال 
 ( كالتالي:12.5بالادول ر م )

تأثير الصراع التنظيمي على األداء الوظيفي  ( الوسط الحسابي والنحراف المعيار  لمحور13.5الجدول )

 للعاملين

 الوسط العبارة ر.م
 الحسابي

 النحراف
 المعيار 

التجاه 
 العام

األلمية 
 تيبالتر  النسبية

يتأ ر أدائك للعمل و  تقةل قةدرتك و تركيةزك فةي ظةل األجةواء  1
 2 مرت عة موافق 98739. 4.1571 المشحونة بالضطرابات و ك رة المشاكل .

تعتقد بأن و جود التنافا في العمل يزيد من قابليتةك للعمةل  2
 3 مرت عة موافق 1.01785 4.0857 و أدائه بك اءة.

ئةةك فةةي العمةةل تةةدفعك ألداء عملةةك تعتقةةد بةةأن مسةةاندة زمال  3
 1 مرت عة موافق 77165. 4.3143 بالشكل المطلوب منك متناسياا الصراع السائد داخل المنظمة 

4 
تلتزم بأداء عملك متجالالا الصراعات الدائرة من حولةك ألنةك 
على يقين بأن األطراف المتصارعة ستصةل إلةى تسةوية فيمةا 

 بينها .
 7  عةمرت موافق 1.01633 3.8429

تشةةةعر باإلحبةةةاط و يقةةةل أدائةةةك للعمةةةل عنةةةدما تتجنةةةب اإلدارة  5
 5 مرت عة موافق 97632. 3.9429 الصراع الدائر داخل األقسام و تكت ي بمراقبة سير العمل .

6 
تحبةةةةذ اسةةةةتخدام اإلدارة للسةةةةلطة إلدارة الصةةةةراع ممةةةةا يجعةةةةل 
األمور تحت السةيطرة و يشةعرك باألمةان نسةبياا أ نةاء  تأديةة 

 لك .عم
 6 مرت عة موافق 1.01132 3.8571

7 
تعتقد بأن تنازل اإلدارة ألطراف الصراع يزيد الوضع سوءاا و  

 8 مرت عة موافق 1.13490 3.7571 يؤ ر سلباا على العاملين وأدائهم .

8 
برأيةةك سةةعي اإلدارة لةةزرع التعةةةاون بةةين األطةةراف المتنافسةةةة 

 4 مرت عة موافق 1.06914 4.0429 يجعل العمل سلساا و أجوائه مقبولة 

 
  مرت عة موافق 67867. 4.0000 نتيجة المحور
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( يتضااح لنااا باا   متوسااطار عبااارار تاا  ير الصاارا  التنظيمااي عألاال امداء 12.5ماا  الااادول السااابق )
( 4.00( وأ  الوساط الحساابي ال اام لألمحاور كاا  )3.75-4.31الوظيفي مرتف ة حي  تتراوح ما بي  )

ة مرتف ة مما يادل عألال موا قاة امياع أ اراد ال يناة عألال أ  الصارا  التنظيماي الساا د  اي واملمية النسبي
دارت  تالمنظمة   م ر عألل أدا نم اليومي لمنام وظا فنم.وا 

عألل النحاو التاالي: الترتيا  استاابار م راد عينة الدراسة ع   قرار  لبا المحور  و كانر أعألل    
أن مساندة زمالئك في العمل تدفعك ألداء عملك بالشةكل المطلةوب منةك تعتقد ب"( 3امول لأل بارة ر م )

( 1( ، يألينااا بالترتياا  ال اااني ال بااارة )4.31بوسااط حسااابي ) "ياا الصةةراع السةةائد داخةةل المنظمةةةمتناسةة
 "يتأ ر أدائك للعمل و  تقل قدرتك و تركيزك في ظل األجواء المشحونة بالضةطرابات و ك ةرة المشةاكل"

تعتقةةد بةةأن و جةةود التنةةافا فةةي "( 2(، و ااااء  ااي الترتياا  ال الاا  ال بااارة ر اام )4.15)بوسااط حسااابي 
 (.4.08" بوسط حسابي )العمل يزيد من قابليتك للعمل و أدائه بك اءة

لااابا يااادل عألااال أ  امداء المرتفاااع م اااراد ال يناااة يرااااع إلااال ال   اااار الطيباااة الساااا دة بياااننم دااااال إدارة و 
لكنااا  يقااال  اااي حاااال ابديااااد ااضااارابار والمشااااكل دااااال ال مااال ولكاااننم و  بمصااارات الاااادمار الصاااحية 

تا  ير أكبار ما  واباتماعياة لبا ي ني ب   لأل وامل اانساانية و  بواود ب ض التنا س  ي ال مل و يتمت 
 وامل التنظيمية عألل أداء ام راد.ال 

را  التنظيماي دااال إدارة ( عألال امساألو  ام ضال ادارة الصا8(،)7(،)6(،)5 ي حي  دلار ال باارار )
الادمار الصحية بمدينة مصارات  ما  واناة نظار ال اامألي   يناا  اااءر عألال النحاو التاالي: اساتحوبر 

برأيك سعي اإلدارة لزرع التعاون بين "( عألل موا قة أيأل  أ راد ال ينة و التي تنا عألل 8ال بارة ر م )
( 5(، يأليناا ال باارة ر ام )4.04بوساط حساابي ) "أجوائةه مقبولةةاف المتنافسة يجعل العمل سلساا و األطر 

يقل أدائك للعمل عندما تتجنب اإلدارة الصراع الدائر داخل األقسام و تكت ةي بمراقبةة تشعر باإلحباط و "
ع تحبذ اسةتخدام اإلدارة للسةلطة إلدارة الصةرا"( 6( ،  م ال بارة ر م )3.94بوسط حسابي ) "سير العمل

(، 3.85بوساط حساابي ) "يشعرك باألمان نسبياا أ نةاء  تأديةة عملةكرة و مما يجعل األمور تحت السيط
يةؤ ر سةلباا علةى طراف الصراع يزيد الوضةع سةوءاا و تعتقد بأن تنازل اإلدارة أل"( 7و أايرًا ال بارة ر ام )

 (.3.75بوسط الحسابي ) " العاملين وأدائهم

رة ابلتماااام بااا  بشاااكل أكبااار وبنااابا يتضاااح لناااا أ  امساااألو  المفضااال لاااد  ال اااامألي  وعألااال اادا
بتف يأل  واستادام  ادارة الصرا  التنظيمي داال إدارة الادمار الصاحية بمصارات  كاا  لصاالح أساألو  
الت او  يألي  أسألو  القوة والسيطرة،  ي حي  كا  أسوء أساألو  ادارة الصارا  ما  واناة نظار ال اامألي  
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ا امسألو  يسب  لنم ااحباط ويقألال أدا نام لأل مال، أوًب لو أسألو  التان  حي  أ  استادام ابدارة لنب
  م  انيًا أسألو  التنابل حي  يرو  أ  استادام  يبيد الوضع سوًء ويم ر سألبًا عألل أدا نم. 

 اختبار فرضيات الدراسة: -3.5
دبلة إحصا ية بي  متغيرار  يواد أ رتم ااتبار الفرضيار التي حددر  ي الدراسة ولي   

( مع مستو  (P-value ول الفرضيار أو ر ضنا بمقارنة مسااااتو  الم ااااااانوية المشالدالدراسة وتم  ب
 ،م  ا ل دراسة م امل ابرتباط لبيرسو  ،ب  تم تحديده م   بل الباح ةال (α=  0.05الم نوية )

 :حي  ي رف م امل ابرتباط لبيرسو  كالتالي
 :معامل الرتباط لبيرسون
الاطياة باي  متغياري . و اد صامم لابا الم امال بحيا  يمكا   يااس درااة ال   اة  يستادم لقياس ال   ة

الاطية بي  متغيري ، أ   وتنا، وأاراء المقارنار بي  ال   ار القا مة باي  ماتألاف المتغيارار دو  أ  
 تت  ر وحدة القياس.

بلي عألل أ  ال   اة   لبا كا  م امل ابرتباط سال  دل ،(1، +1-وتتراوح  يمة م امل ابرتباط بي  )
با كا  م امل ابرتباط موا  دل بلي عألال أ  ال   اة باي  المتغياري  طردياة  بي  المتغيري  عكسية. وا 

 ويتم  بول الفرضية كالتالي:

  إبا كانرP-value < 0.05  بول الفرضية  
  إبا كانرP-value > 0.05  يتم ر ض الفرضية 

بي  المتغيرار م  عادمنا و اي حالاة وااود  ة واود ع  ةوبلي م  ا ل حسا  م امل ابرتباط لم ر 
 و عكسية م  ا ل المقارنة.   أع  ة يتم تحديد نو  ال   ة م  حي  كوننا طردية 

 ( أ صل احتمال يمك  عنده ر ض الفرضية.P-valueحي  يقصد بمستو  الم نوية المشالد )
 وتحدد  وة ابرتباط الطرد  كما بالادول ابتي:

 قو  جدا قو  متوسط ضعيف داضعيف ج

 1إلى  0.9 0.9إلى أقل من 0.7 0.7إلى أقل من 0.5 0.5إلى أقل من  0.3 0.3إلى أقل من 0.0

 وتحدد  وة ابرتباط ال كسي كما بالادول ابتي:

 تام قو  متوسط ضعيف

 1.0إلى أقل من -0.7 0.7إلى أقل من 0.5 0.5إلى أقل من 0.0
1 
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 ألولى:سية اال رضية الرئي -1.3.5

إدارة الصاااارا   أسااااالي بااااي   (α = 0.05) عنااااد مسااااتو  م نويااااة دبلااااة إحصااااا ية ع  ااااة بارواااااد ت" 
 "  مصراتبامألي  بلدارة الادمار الصحية لأل  امداء الوظيفيو  التنظيمي

 :ق عننا الفرضيار الفرعية التاليةوينب 

 :ال رضية ال رعية األولى

داء امو  مواانةال أسألو بي   (α = 0.05د مستو  م نوية )عندبلة إحصا ية  ع  ة بار وادت" 
 ".الوظيفي

 األداء الوظي ي متغيرو  أسلوب المواجهة متغيربين الرتباط درجة ( 14.5جدول )

 قوة الرتباط نوع العالقة P-VALUEمستوى المعنوية المشالد  معامل الرتباط
 ضعي ة عكسية 0.814 -0.029

اساتادام تام  "داء الاوظيفيامو  موااناةال أساألو باي   دبلاة إحصاا ية   ة بارع وادت"   رضيةباتبار 
عكسااية ارتباااط ع  ااة  اااودو ( 17.5)، و ااد تبااي  ماا  نتااا ج الااادول السااابق م اماال ابرتباااط لااابيرسو 

 القيمااة ابحتماليااة وكاناار( 0.029 (ويساااو  سااال م اماال ابرتباااط كاناار  يمااة حياا  ضاا يفة ااادًا 
(0.814 =P-VALUE ) ااحصاااااااا يةالدبلاااااااة  مااااااا  مساااااااتو  أكباااااااركانااااااار (0.05=α)  أ  أ (p-

value>0.05 ) دبلااة  بو أ ار " يوااادوالتاي تفتاارض ب نا   ال رعيةة األولةةى رفةةض ال رضةةيةبالتاالي ياتم و
  ".داء الوظيفيام عألل مواانةال مسألو  (α = 0.05عند مستو  م نوية )إحصا ية 

 ال رضية ال رعية ال انية:
داء امو الت اااااو   أسااااألو بااااي   (α = 0.05عنااااد مسااااتو  م نويااااة ) دبلااااة إحصااااا ية ة بارع  اااا وااااادت"

 ".الوظيفي

 األداء الوظي ي ومتغيرالتعاون  أسلوب متغيرالرتباط بين  درجة (15.5جدول )

 قوة الرتباط نوع العالقة P-VALUEمستوى المعنوية المشالد  معامل الرتباط
 ضعي ة طردية 0.201 0.155
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اسااتادام تاام  "داء الااوظيفيامو الت اااو   أسااألو بااي   دبلااة إحصااا ية ع  ااة بار وااادت"  رضاايةتبااار با
طردياااة ارتبااااط ع  اااة  ااااودو ( 18.5)، و اااد تباااي  مااا  نتاااا ج الاااادول الساااابق بيرسو م امااال ابرتبااااط لاااا

-P =0.201) أ  القيماة ابحتماليااة  اي حااي  (0.155(ويسااو  موااا م اماال ابرتبااط ضا يفة اادًا  
VALUE)  مااااا  مساااااتو  أكباااااركانااااار ( 0.05الدبلاااااة ابحصاااااا ية  =α)  أ  أ (p-value>0.05 )
عنااد  دبلااة إحصااا ية بو أ اار "يوااادوالتااي تفتاارض ب ناا  ال رعيةةة ال انيةةة  رفةةض ال رضةةيةيااتم وبالتااالي 

 ".داء الوظيفيام عأللالت او   مسألو (α = 0.05) مستو  م نوية

 ال رضية ال رعية ال ال ة:

داء امو  ند ااااةالت أسااااألو بااااي   (α = 0.05عنااااد مسااااتو  م نويااااة ) دبلااااة إحصااااا ية ع  ااااة بار دوااااات"
 ."الوظيفي

 األداء الوظي ي ومتغير هدئةالت أسلوب بين متغيرالرتباط يوضح درجة ( 16.5جدول )

 قوة الرتباط نوع العالقة P-VALUEمستوى المعنوية المشالد  معامل الرتباط
 ضعي ة طردية 0.236 0.144

اسااتادام تاام  "داء الااوظيفيامو  ند ااةالت أسااألو بااي   دبلااة إحصااا ية ع  ااة بار واااد"ت  رضاايةباتبااار 
طردياااة ارتبااااط ع  اااة  ااااودو ( 19.5)، و اااد تباااي  مااا  نتاااا ج الاااادول الساااابق م امااال ابرتبااااط لاااابيرسو 

-P=0.236) ليااةأ  القيمااة ابحتما  ااي حااي  (0.144(ويساااو  موااا م اماال ابرتباااط ضاا يفة ااادًا  
VALUE)  الدبلااااااة ابحصااااااا ية ماااااا  مسااااااتو   أكبااااااركاناااااار(0.05 =α)  أ  أ (p-value>0.05 )

عناد مساتو  م نويااة  دبلاة إحصااا ية بو أ ار "يوااادوالتااي تفتارض ب نا   ال ال ةة رفةض ال رضةةيةبالتاالي و 
(0.05 = α)  داء الوظيفيام عألل ند ةالت مسألو". 

 :عية الرابعةال رضية ال ر 

داء امو التاناااا   أسااااألو بااااي   (α = 0.05عنااااد مسااااتو  م نويااااة ) دبلااااة إحصااااا ية ع  ااااة بار "يواااااد
 ."الوظيفي

 األداء الوظي ي ومتغير التجنب بين متغير أسلوبالرتباط يوضح درجة ( 17.5جدول )

 قوة الرتباط نوع العالقة P-VALUEمستوى المعنوية المشالد  معامل الرتباط
  ةضعي طردية 0.015 0.290
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اساااتادام تم "داء الاااوظيفيامو التانااا   أساااألو باااي   دبلاااة إحصاااا ية ع  اااة بار واااادت"  رضااايةباتباااار 
طردياااة ارتبااااط ع  اااة  ااااودو ( 20.5)، و اااد تباااي  مااا  نتاااا ج الاااادول الساااابق م امااال ابرتبااااط لاااابيرسو 

-P= 0.015) أ  القيماة ابحتمالياة  اي حاي ، (0.290(ويسااو  مواا م امال ابرتبااط ض يفة اادًا  
VALUE)  الدبلة ابحصا ية م  مستو   أ لكانر(0.05 =α ) أ  أ (p-value<0.05 ) وبالتالي

عنااد مسااتو  م نويااة  دبلااة إحصااا ية بو أ اار "يوااادوالتااي تفتاارض ب ناا   ال رعيةةة الرابعةةة قبةةول ال رضةةية
(0.05 = α)  داء الوظيفيام عأللالتان   مسألو". 

تاام تحأليال ابنحاادار ابحاااد  لم ر ااة  ،األداء الةةوظي يعألال متغياار  نةةبالتج أسةةلوبولم ر اة أ اار متغياار 
  م نوية نموبج ابنحدار كما بالادول التالي:

ال رعية لختبار ال رضية  نحدار للتأكد من صالحية النموذجنتائج تحليل التباين لال يبين ( 18.5الجدول )
 الرابعة

مجموع  درجات الحرية المصدر
 المربعات

متوسط 
 عاتالمرب

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى دللة 
F 

معامل 
 R²التحديد

 2.061 2.061 1 النحدار
 

6.245 

 

0.015 

 

0.084 
 330. 22.443 68 الخطأ

  24.505 69 المجموع

( Fإلاااال ارتفااااا   يمااااة ) (21.5 ااااي الااااادول السااااابق )أظناااارر نتااااا ج تحألياااال ابنحاااادار ابحاااااد  
م  مستو   يمة الدبلة  ل أ( ولو 0.015بلة محسو  )( بمستو  د6.245المحسوبة والبالغة )

وتبااي  أ  م اماال التحديااد  ،وبالتااالي يكااو  نمااوبج ابنحاادار م نااو  (0.05ااحصااا ية الم تمااد )
(0.084 =2R ولبا ي ني أ ) (المفسر ي ود ( م  ابات  ار )التباي 0.084 )ألمتغير المستقل ل
( ي اااود ل وامااال 0.916والباااا ي ) (األداء اللللوظيفي) التاااابع المتغيااارتفساااير (  اااي التجنةةةب أسةةةلوب)

 اار  مننا الاط  ال شوا ي.
 عألاال أ بلااي ياادل  F(P-value=0.000)وماا  ااا ل م نويااة مسااتو  الدبلااة المحسااو  لقيمااة 

(  ااي التجنةةب أسةةلوبألمتغياار المسااتقل )لتاا  ير ل  وياااأ اارًا  وتب ااا لاابلي يواااد القااوة التفساايرية  ويااة
  ابنحدار التقديرية األ ر()( وتكو  م ادلة األداء الوظيفيع )المتغير التابتفسير 

 

 

 التجنب( أسلوب) 0.255+  2.094=  (األداء الوظي ي)

 



87 
 

 :الخامسةال رضية ال رعية 

داء امو التنااااابل  أسااااألو بااااي   (α = 0.05عنااااد مسااااتو  م نويااااة ) دبلااااة إحصااااا ية ع  ااااة بار وااااادت"
 ."الوظيفي

  ياألداء الوظي ومتغير التنازل أسلوب بين متغيرالرتباط يوضح درجة ( 19.5جدول )

 قوة الرتباط نوع العالقة P-VALUEمستوى المعنوية المشالد  معامل الرتباط
 ضعي ة طردية 0.347 0.114

اساااتادام تم "داء الاااوظيفيامو التناااابل  أساااألو باااي   دبلاااة إحصاااا ية ع  اااة بار واااادت"  رضااايةباتباااار 
طردياااة ارتبااااط ع  اااة  دااااو و ( 22.5)، و اااد تباااي  مااا  نتاااا ج الاااادول الساااابق م امااال ابرتبااااط لاااابيرسو 

-P= 0.236) أ  القيماة ابحتمالياة ،  اي حاي (0.114(ويسااو  مواا م امل ابرتباط ض يفة ادًا  
VALUE)  الدبلااااااة ابحصااااااا ية  أكبااااااركاناااااار(  0.05ماااااا  مسااااااتو =α(  أ  أ )P-value>0.05 )
عناد مساتو   صا يةدبلة إح بو أ ر "يواد والتي تفترض ب ن ال رعية الخامسة رفض ال رضية وبالتالي 
 ."داء الوظيفيام عأللالتنابل  مسألو  (α = 0.05م نوية )

 :السادسةال رضية ال رعية 

داء امو والسايطرة القاوة أسألو  بي   (α = 0.05عند مستو  م نوية ) دبلة إحصا يةبار  تواد ع  ة"
 ".الوظيفي

 األداء الوظي ي ومتغيرة السيطر و  القوةبين متغير أسلوب الرتباط يوضح درجة ( 20.5جدول )

 قوة الرتباط نوع العالقة P-VALUEمستوى المعنوية المشالد  معامل الرتباط
 ضعي ة طردية 0.046 0.239

تااام " الاااوظيفي داءامو والسااايطرة القاااوة أساااألو  باااي   دبلاااة إحصاااا ية توااااد ع  اااة بار"  رضااايةباتباااار 
ارتبااط ع  اة  و ااود( 23.5)نتاا ج الاادول الساابق ، و اد تباي  ما   استادام م امل ابرتباط لاابيرسو 

= 0.046) القيماة ابحتمالياة ، و كانار(0.239 (ويسااو  مواا م امال ابرتبااط طردية ضا يفة اادًا  
P-VALUE)  الدبلاااة مااا  مساااتو   أ ااالكانااار( 0.05ااحصاااا ية =α)  أ  أ (value<0.05 (p- 

عناد مساتو   دبلاة إحصاا ية بو أ ار "يوادترض ب ن  والتي تف ال رعية السادسة قبول ال رضيةوبالتالي 
  ".داء الوظيفيام عأللالقوة أو السيطرة مسألو  (α = 0.05م نوية )
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تام تحأليال ابنحادار ابحااد   ،عألال متغيار امداء الاوظيفيالقوة أو السيطرة أسلوب ولم ر ة أ ر متغير 
  لم ر ة م نوية نموبج ابنحدار كما بالادول التالي:

 نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذجيوضح ( 21.5ول )الجد
 سادسةال رعية اللختبار ال رضية 

درجات  المصدر
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى دللة 
F 

معامل 
 R²التحديد

 1.753 1.753 1 النحدار
 

4.121 

 

0.046 

 

0.057 
 0.425 28.930 68 الخطأ

  30.683 69 المجموع

( 4.121)( المحسااااوبة والبالغااااة Fإلاااال ارتفااااا   يمااااة )أظناااارر نتااااا ج تحألياااال ابنحاااادار ابحاااااد  
 (0.05م  مستو   يمة الدبلة ااحصا ية الم تمد ) أ ل( ولو 0.046بمستو  دبلة محسو  )

ولابا ي ناي أ   (2R= 0.057) وتبي  أ  م امل التحدياد ،وبالتالي يكو  نموبج ابنحدار م نو 
(  اي القةوة أو السةيطرةأسةلوب ألمتغير المساتقل)ل( م  ابات  ار )التباي ( المفسر ي ود 0.057)

( ي ااااود ل واماااال اااااار  مننااااا الاطاااا  0.943والبااااا ي )( األداء الللللوظيفي)المتغياااار التااااابع تفسااااير 
 ال شوا ي.

            يااااااااااادل  F(P-value=0.057)وماااااااااا  اااااااااااا ل م نويااااااااااة مساااااااااااتو  الدبلاااااااااااة المحسااااااااااو  لقيماااااااااااة 
                  ألمتغيااااار المسااااااتقل لتااااا  ير ل  وياااااااأ ااااارًا  وتب اااااا لاااااابلي يوااااااد القاااااوة التفساااااايرية  وياااااة عألااااال أ بلاااااي 

                    )ام ااار( وتكااو  م ادلاااة ( األداء اللللوظيفيالمتغيااار التااابع )تفساااير (  ااي القةةةوة أو السةةةيطرة أسةةلوب)
 ابنحدار التقديرية

 

 

 

 : انيةال رضية الرئيسية ال -2.3.5

 القوة أو السيطرة( أسلوب) 0.235+  2.191=  (األداء الوظي ي)
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لت  ير أسالي  الصارا  التنظيماي  (α= 0.05عند مستو  م نوية )إحصا ية  ار بار دبلة" تواد  رو 
الشاصااية  اصا صانمت ااب  لعألال مساتو  امداء الااوظيفي لأل اامألي  بالدارة الااادمار الصاحية بمصارات  

 .(عدد سنوار الابرة، ، المملل ال ألمير)الانس، ال م
 :الفرضيار التالية اوتنب ق منن

 ال رضية ال رعية األولى:

لت  ير أسالي  الصارا  التنظيماي  (α= 0.05عند مستو  م نوية )إحصا ية  ار بار دبلة" تواد  رو 
 لمتغير الانس".ت ب  عألل مستو  امداء الوظيفي لأل امألي  بلدارة الادمار الصحية بمصرات  

 ( لختبار اجابات المبحو ين ومتغير الجناTنتائج اختبار ) (22.5الجدول )

 الوسط الحسابي الجنا
النحراف 
 المعيار 

 T قيمة
مستوى الدللة 
 المحسوبة

مستوى الدللة 
 المعتمد

 0.60513 3.2999 الذكور
2.65 0.01 0.05 

 0.38721 2.6763 اإلناث

الصاارا  التنظيمااي عألاال مسااتو  لتاا  ير أسااالي  إحصااا ية  ار بار دبلااة" تواااد  رو اا  رضاايةباتبااار 
 لمتغير الانس".ت ب  امداء الوظيفي لأل امألي  بلدارة الادمار الصحية بمصرات  

(، ومساااتو  2.65)كانااار  Tأ   يماااة (13.5) (، ون حاااظ مااا  الاااادول الساااابقTااتباااار )اساااتادم تااام 
 نقبةل(، وبابلي 0.05ما  مساتو  الدبلاة الم تماد  اي الدراساة ) أصغر(، ولي 0.01الدبلة المحسوبة )

عنااد مسااتو  م نويااة إحصااا ية  ار بار دبلااة" تواااد  رو ااوالتااي تفتاارض ب ناا  ال رعيةةة األولةةى ال رضةةية
(0.05 =α)  لتاا  ير أسااالي  الصاارا  التنظيمااي عألاال مسااتو  امداء الااوظيفي لأل ااامألي  باالدارة الااادمار

 .لمتغير الانس"ت ب  الصحية بمصرات  
 ال رضية ال رعية ال انية:

لت  ير أسالي  الصارا  التنظيماي  (α= 0.05عند مستو  م نوية )إحصا ية  ار بار دبلةاد  رو " تو 
 .لمتغير ال مر"ت ب  عألل مستو  امداء الوظيفي لأل امألي  بلدارة الادمار الصحية بمصرات  

 عمرلختبار اجابات المبحو ين ومتغير ال(ANOVA)نتائج تحليل التباين األحاد يوضح ( 23.5الجدول )
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 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الدللة

 

.0100 

 

7.059 

 بين المجموعات 1 2.450 2.450

 داخل المجموعات 68 23.603 0.347

 المجموع 69 26.053 

عألاال مسااتو   لتاا  ير أسااالي  الصاارا  التنظيماايإحصااا ية  ار بار دبلااة" تواااد  رو اا  رضاايةباتبااار 
ااتبااار  لمتغياار ال ماار" تاام اسااتادامت ااب  امداء الااوظيفي لأل ااامألي  باالدارة الااادمار الصااحية بمصاارات  

اااود  ااروق بار  (14.5)، و ااد تبااي  ماا  نتااا ج الااادول السااابق  (ANOVA) تحألياال التباااي  امحاااد 
ماا   أ االولااو  (0100.(، ومسااتو  الدبلااة المحسااوبة )7.059) F يمااة  حياا  بألغاار دبلااة إحصااا ية

" و التاي تفتارض ب نا   ال رعية ال انية نقبل ال رضيةوببلي  (0.05مستو  الدبلة الم تمد  ي الدراسة )
لتاا  ير أسااالي  الصاارا  التنظيمااي  (α= 0.05عنااد مسااتو  م نويااة)إحصااا ية  ار بار دبلااةتواااد  رو اا

 لمتغير ال مر".ت ب   عألل مستو  امداء الوظيفي لأل امألي  بلدارة الادمار الصحية بمصرات 
 ة:ل ال رضية ال رعية ال ا

لت  ير أسالي  الصارا  التنظيماي  (α= 0.05عند مستو  م نوية )إحصا ية  ار بار دبلة" تواد  رو 
 .لمتغير المملل ال ألمي"ت ب  عألل مستو  امداء الوظيفي لأل امألي  بلدارة الادمار الصحية بمصراتة 

 مؤلل العلمياجابات المبحو ين ومتغير ال لختبار(ANOVA)باين األحاد  ( نتائج تحليل الت24.5الجدول )

 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الدللة

 

.1040 

 

1.918 

 بين المجموعات 5 3.395 0.679

 داخل المجموعات 64 22.658 0.354

 المجموع 69 26.053 

لتاا  ير أسااالي  الصاارا  التنظيمااي عألاال مسااتو  إحصااا ية  ار بار دبلااة" تواااد  رو اا  رضاايةباتبااار 
 لمتغياار المملاال ال ألمااي" تاام اسااتادامت ااب  امداء الااوظيفي لأل ااامألي  باالدارة الااادمار الصااحية بمصااراتة 

و اد تباي  ما  ( 15.5)و د تبي  م  نتا ج الاادول الساابق  ،(ANOVA) تحأليل التباي  امحاد ااتبار 
(، ومسااتو  1.918) Fا ج الااادول السااابق عاادم اااود  ااروق بار دبلااة إحصااا ية، حياا  بألغاار  يمااة نتاا

نةرفض وبابلي . (0.05( ولو أكبر م  مستو  الدبلاة الم تماد  اي الدراساة )0.104الدبلة المحسوبة )
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نويااة عنااد مسااتو  م إحصااا ية  ار بار دبلااة" تواااد  رو ااوالتااي تفتاارض ب ناا   ال رعيةةة ال ال ةةة ال رضةةية
(0.05 =α)  لتاا  ير أسااالي  الصاارا  التنظيمااي عألاال مسااتو  امداء الااوظيفي لأل ااامألي  باالدارة الااادمار

 . لمتغير المملل ال ألمي"ت ب  الصحية بمصراتة 

 :رابعةال رضية ال رعية ال

لت  ير أسالي  الصارا  التنظيماي  (α= 0.05عند مستو  م نوية )إحصا ية  ار بار دبلة" تواد  رو 
 .لمتغير سنوار الابرة "ت ب  مستو  امداء الوظيفي لأل امألي  بلدارة الادمار الصحية بمصراتة عألل 

 سنوات الخبرةاجابات المبحو ين ومتغير  لختبار (ANOVA)( نتائج تحليل التباين األحاد  25.5الجدول )

 اينمصدر التب درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الدللة

 

.9900 

 

.0380 

 

 بين المجموعات 3 0.045 0.015

 داخل المجموعات 66 26.008 0.394

 المجموع 69 26.053 

 

لتاا  ير أسااالي  الصاارا  التنظيمااي عألاال مسااتو  إحصااا ية  ار بار دبلااة" تواااد  رو اا  رضاايةباتبااار 
 تاام اسااتادام .ر ساانوار الاباارة "لمتغياات ااب  امداء الااوظيفي لأل ااامألي  باالدارة الااادمار الصااحية بمصااراتة 

عاادم اااود ( 16.5)، و ااد تبااي  ماا  نتااا ج الااادول السااابق  (ANOVA) تحألياال التباااي  امحاااد ااتبااار 
( ولاو 0.990(، ومساتو  الدبلاة المحساوبة )0.038) F روق بار دبلة إحصا ية، حي  بألغر  يماة 
و التااي  ال رعيةةة الرابعةةة فض ال رضةةيةنةةر وباابلي  (0.05أكبار ماا  مسااتو  الدبلااة الم تماد  ااي الدراسااة )

لتااا  ير أساااالي   (α= 0.05عناااد مساااتو  م نوياااة)إحصاااا ية  ار بار دبلاااة" توااااد  رو اااتفتااارض ب نااا  
لمتغيار ت ب  الصرا  التنظيمي عألل مستو  امداء الوظيفي لأل امألي  بلدارة الادمار الصحية بمصراتة 

 سنوار الابرة ".

 

 :ومناقشتها ائجــالنتعرض  -4.5
 م  ا ل عرض وتحأليل بينار الدارسة تم التوصل إلل النتا ج اآلتية:



92 
 

ااصااة المحاااور السااتة عبااارار اسااتمارة ابسااتبيا  و أ  إاابااار أ ااراد ال ينااة كاناار محاياادة ميألاا   -1
امولل مننا ريم أ  ابنحراف الم يار  بي  لبه اااابار كا  مرتف ًا مما يدل عألل تضار  آراء أ اراد 

بمصااراتة، و ااد ل أسااالي  إدارة الصاارا  التااي تسااتادمنا اادارة داااال إدارة الااادمار الصااحية ال ينااة حااو 
 يكو  ناتاًا ع :

 لحساسية موضو  الدراسة الب  يتناول أسالي  إدارة الصرا   ااتاروا الحياد  ي إااباتنم.  -

إلال أ ال ما   25  حي  كانر نسبة ما  أعماارلم ما ال مرية المتوسطة ف ةم  الأ  ايأل  الموظفي   -
( م  حام ال ينة وتمتاب لبه الس  بالبح  دا مًا عألل ما لو أ ضل وتتسام %81.4أ  ما نسبت  ) 45

 بارتفا  م دبر دورا  ال مل و ألة ابستقرار الوظيفي س يًا لألمبايا امك ر.

سانوار إلال 10حي  كانر نسبة م  لدينم ابرة م  الكا يةأ  ايأل  الموظفي  لدينم الابرة الوظيفية  -
(  نم يرو  أ  الصاراعار أمار طبي اي دااال المنظماة وساواء %57.8سنة أ  ما نسبت  )15أك ر م  

كاناار اادارة بار كفاااءة أم ب  ااي إدارة الصاارا  داااال المنظمااة  اال  أدا ناام ب يتاا  ر بنااا منناام مألمااي  
 بمنام عمألنم ويحفظو  وااباتنم. 

ادارة الصرا  بلدارة الادمار الصاحية مصاراتة بدرااة متوساطة أ  اادارة تستادم امسالي  الستة  -2
واااااءر مرتباااة تنابلياااًا مااا  حيااا  ام ضاااألية كالتاااالي: أساااألو  التند اااة، أساااألو  القاااوة والسااايطرة، أساااألو  

 التان ، أسألو  التنابل، أسألو  المواانة، وأايرًا أسألو  الت او  م  وانة نظر أ راد ال ينة.

ب ساااالي  إدارة الصاارا  المساااتادمة باالدارة الاااادمار الصااحية وأننااام يفضاااألو   أ  أ ااراد ال يناااة يتاا  ر -3
يأليا  أساألو  القاوة والسايطرة،  اي حاي  كاا  امساألو  امساو ادارة الصارا   اي  أساألو  الت ااو استادام 

نظاارلم لااو أسااألو  التاناا  الااب  يسااب  لناام ااحباااط، يألياا  أسااألو  التنااابل حياا  أناا  يبيااد الوضااع سااوًء 
  عألل أدا نم. ويم ر سألباً 

 أظهرت نتائج اختبار ال رضية الرئيسية األولى ما يلي: -4

لناي ع  ة ارتباط عكسية ضا يفة اادًا باي  متغيار أساألو  الموااناة و متغيار امداء الاوظيفي  -أ
بماا أ  الباح اة لام تااد  ( ،-0.029حي  كانر  يمة م امل ابرتبااط بيننماا ساالبة و تسااو  )

إدارة الصارا  التنظيماي وامداء الاوظيفي  اي حاي  توااد دراساار تاربط  دراسة تربط بي  أساالي 
بي  أسالي  إدارة الصرا  التنظيمي والرضا الاوظيفي وبماا أ  الرضاا ي كاس مساتو  امداء  ال  
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تام ر اض الفرضاية التاي و  (،2015) طار وعألاي،ة تتوا ق مع ما توصألر إليا  دراساة لبه النتيا
امداء متغيااار و  لموااناااةا أساااألو  باااي  متغيااارإحصاااا ية  دبلاااة ارب ع  اااةوااااد تعألااال " تااانا

، وأن  أحتل المرتباة الاامساة باي  امساالي  الساتة المضاألة م  وانة نظر أ راد ال ينة "الوظيفي
( وياتألاف ماع دراساة 2008لد  اادارة ما  حيا  ابساتادام ولابا يتوا اق ماع دراساة )الطاا ي، 

 امسالي  امك ر استادامًا م   بل اادارة. ( التي أظنرر نتا انا ب ن  م 2007)عوبير، 
لناااي ع  ااة ارتباااط طرديااة ضاا يفة ااادًا بااي  متغياار أسااألو  الت اااو  ومتغياار امداء الااوظيفي  - 

(، ولاابا يوا ااق لألنتااا ج التااي 0.155حياا  كاناار  يمااة م اماال ابرتباااط بيننمااا موابااة وتساااو  )
لااد  أ ااراد ال ينااة ادارة الصاارا  ظناارر  ااي المحااور السااابع باا   أسااألو  الت اااو  لااو المفضاال 

بااي   دبلااة إحصااا ية ارب ع  ااةواااد تداااال المنظمااة، وتاام ر ااض الفرضااية التااي تاانا عألاال "
ويراع بلااي م  ،ماا  وانااة نظاار أ ااراد ال ينااة "امداء الااوظيفي ومتغياارالت اااو   أسااألو  متغياار

ما  حيا  ابساتادام  اادارة ب تستادم  بشكل كبير لم الاة الصرا   ااء  ي الترتي  امايار
ماا أ بتتا  دراساة  ، باا ف (2008بي  امسالي  اماار  ولابا يتوا اق ماع دراساة )أباو عسااكر،

؛ يرباااااي 2013؛ ال اااااوير ، 2013؛ السااااا دو ، 2013؛ الا اااااا رة، 2014كااااا  مااااا  )عباااااود، 
؛ يااااااالي وبسيسااااااو، 2009؛ عيساااااال، 2009؛ الساااااافياني، 2011؛ مااااااربوق، 2013وعااااااامر، 
( التاااي أظنااارر 2007؛ النمألاااة، 2008؛ عباااد الواحاااد، 2008الألاااوح،  ؛2009؛ نقبيااال، 2009

 نتا انا ب ن  امسألو  المفضل لد  المديري .

لناااي ع  ااة ارتباااط طرديااة ضاا يفة ااادًا بااي  متغياار أسااألو  التند ااة ومتغياار امداء الااوظيفي حياا   -ر
تاي تانا عألال (، وتام ر اض الفرضاية ال0.144كانر  يمة م امل ابرتباط بيننما موابة وتسااو  )

ماا  وانااة  "امداء الااوظيفي ومتغياار ند ااةالت أسااألو  بااي  متغيااردبلااة إحصااا ية  ارب ع  ااةواااد ت"
 اي حااي  أظناارر النتاا ج التااي باا   أساألو  التند ااة لااو المفضال لااد  اادارة وأناا   .نظار أ ااراد ال ينااة

) طااار ومحماااد،  ولااابا يوا اااق نتاااا ج دراساااة كااا  مااا امك ااار اساااتادامًا مااا  واناااة نظااار أ اااراد ال يناااة 
؛ 2009؛ الحياالي، 2011؛ مربوق، 2013؛ ال وير ، 2013؛ الس دو ، 2014؛ عبود، 2015

؛ 2008؛ الألاااوح، 2008؛ أباااو عسااااكر، 2009؛ نقبيااال، 2009؛ ياااالي وبسيساااو، 2009عيسااال، 
( ب ناا  ماا  أك اار امسااالي  اسااتادامًا ماا   باال 2007؛ عااوبير، 2007؛ النمألااة، 2008عباد الواحااد، 

 دارة الصرا  بالمنظمار محل الدراسة.  اادارة ا

لناااي ع  ااة ارتبااااط طرديااة ضاا يفة اااادًا بااي  متغياار أساااألو  التاناا  ومتغياار امداء الاااوظيفي  - 
وت كااس لابه ال   اة إلاال (، 0.290حيا  كانار  يمااة م امال ابرتبااط بيننمااا مواباة وتسااو  )
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ومياة  ال  لابا لا  يام ر عألال أ  اادارة كألما تانبر الصراعار البسيطة حول مشاكل ال مال الي
. و د أداء ام راد بل بال كس سيبيد دا  يتنم انناء منامنم دو  عا ق متناسيي  الصرا  الدا ر

ااااء أسااألو  التاناا   ااي المرتبااة ال ال ااة بااي  امسااالي  المفضااألة لااد  اادارة لم الاااة الصاارا  
حياا  كانار نتا انااا باا    (2008؛ عباد الواحااد، 2013ولابا يوا ااق لدراسااة كا  ماا  )ال ااوير ، 

اادارة تستادم أسألو  التان  بدرااة مرتف اة حألار  اي المرتباة ال انياة ب اد أساألو  الت ااو   اي 
؛ 2013؛ الا اااااا رة، 2014؛ عباااااود، 2015حاااااي  يااااااالف دراساااااة كااااا  مااااا  ) طااااار ومحماااااد، 

؛ الحياااااالي، 2011؛ ماااااربوق، 2013؛ يرباااااي وعاااااامر، 2013؛ ال اااااوير ، 2013السااااا دو ، 
؛ أبااااو 2009؛ نقبياااال، 2009؛ يااااالي وبسيسااااو، 2009؛ عيساااال، 2009ياني، ؛ السااااف2009

التاي ( 2007؛ عاوبير، 2007؛ النمألاة، 2008؛ عباد الواحاد، 2008؛ الألوح، 2008عساكر، 
 سالي  استادامًا م   بل اادارة.أظنرر نتا انا ب   أسألو  التان  كا  أ ل ام

 باااي  متغيااار أساااألو دبلاااة إحصاااا ية  ارب توااااد ع  اااة تااام  باااول الفرضاااية التاااي تااانا عألااال "و 
باي  متغيار   او  أ ار وااود م  وانة نظر ا راد ال يناة وبالتااليامداء الوظيفي  ومتغير التان 
" ولااابا يوا اااق لنتاااا ج المحاااور الساااابع التاااي أظنااارر أ  امداء الاااوظيفي ومتغيااار التانااا  أساااألو 

در عأليااا  اادارة لم الااااة إبا اعتمااا يساااب  لنااام ااحبااااط ويقألااال أدا نااام لأل مااالأساااألو  التانااا  
 الصرا .

لناااي ع  ااة ارتباااط طرديااة ضاا يفة ااادًا بااي  متغياار أسااألو  التنااابل ومتغياار امداء الااوظيفي حياا   -ج
(، ولاابا يشااير إلاال أ  ب ااض التناااببر 0.114كانار  يمااة م اماال ابرتباااط بيننمااا موابااة وتساااو  )

تساايير ال ماال ومنااع ارباكاا   ااي حااي  إبا التااي تقاادمنا اادارة أحيانااًا لألطااراف المتصااارعة ضاارورية ل
اعتمااادر عأليااا  اادارة واتابتااا  منناااااًا لم الااااة الصااارا  يبياااد لااابا الوضاااع ساااوًء ويااام ر ساااألبًا عألااال 

 أدا نم حس  نتا ج المحور السابع.

 أسااألو  بااي  متغيااردبلااة إحصااا ية  ارب ع  ااةواااد ت وتاام ر ااض الفرضااية التااي تاانا عألاال "
و د ااء أسألو  التناابل  اي المرتباة . يفي م  وانة نظر أ راد ال ينةامداء الوظ ومتغير نابلالت
نتااا ج دراسااة كاا  ماا  بااي  امسااالي  المفضااألة لاد  اادارة لم الاااة الصاارا  ولاابا يوا اق ل راب اةال

؛ 2008؛ أبو عسااكر، 2011؛ مربوق، 2013؛ ال وير ، 2013؛ الس دو ، 2014)عبود، 
ادم لبا امسألو  بنس  ض يفة بينما أظنرر نتا ج دراسة ( ب   اادارة تست2008عبد الواحد، 

 ( ب   أسألو  التنابل كا  امك ر استادامًا ادارة الصرا  داال المنظمة.2008)الألوح، 
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لناااي ع  ااة ارتباااط طرديااة ضاا يفة ااادًا بااي  متغياار أسااألو  القااوة والساايطرة ومتغياار امداء الااوظيفي  -ح
( ولابا يوا اق لألنتاا ج التاي ظنارر 0.239مواباة وتسااو  )حي  كانر  يمة م امل ابرتباط بيننماا 

 ي المحور السابع حي  أ  أيأل  أ راد ال ينة يفضاألو  اساتادام اادارة مساألو  القاوة والسايطرة ب اد 
بااي  متغياار بو دبلااة إحصااا ية  تواااد ع  ااة  بااول الفرضااية التااي تاانا عألاال " لاابا أسااألو  الت اااو 

  او  أ ار وااود وبالتاالي مداء الوظيفي م  وانة نظر أ اراد ال يناةا ومتغيرالقوة أو السيطرة أسألو  
.و  اااد أظنااارر النتاااا ج الدراساااة بااا   امداء الاااوظيفي ومتغيااارالقاااوة أو السااايطرة باااي  متغيااار أساااألو  

أسااألو  القااوة والساايطرة مفضاال ماا   باال اادارة لم الاااة الصاارا  حياا  ااااء  ااي المرتبااة ال انيااة ولاابا 
( باا   اادارة 2007؛ عااوبير، 2008؛ الطااا ي، 2008 ماا  )أبااو عساااكر، يوا ااق لنتااا ج دراسااة كاا 

تسااتادم لااابا امساااألو  بدراااة أعألااال مااا  بااا ي امساااالي  لم الااااة الصاارا  دااااال المنظماااار محااال 
؛ 2009؛ الحياالي، 2014؛ عباود، 2015الدراسة،  يما كانر نتا ج دراسة ك  م  ) طار ومحماد، 

 م أسألو  القوة والسيطرة بنس  متفاوتة ادارة الصرا .( ب   اادارة تستاد2007النمألة، 

 ما يلي: ال انيةأظهرت نتائج اختبار ال رضية الرئيسية  -5

اابااار إدبلااة إحصااا ية بااي   بارتواااد  ااروق امولاال والتااي تاانا عألاال "الفرضااية الفرعيااة تاام  بااول  -أ
لابه الفاروق باي  إااباار ، وساب  ظناور م  وانة نظر أ راد ال ينة "ت ب  لمتغير الانسالمبحو ي  

% ماا  ام ااراد ال ينااة التااي شاامألتنم الدراسااة لاام ماا  الاابكور و بناابا كااا  90المبحااو ي  راا ااًا إلاال أ  
أبااو ؛ 2015تاا  ير الااانس واضااحًا عألاال نتااا ج الدراسااة، و لاابا يتوا ااق مااع دراسااة كاال ماا  )ابرياال،

الألاااااوح ؛ 2010ارناااااة،األيفاااااار والمط؛ 2010المنتصااااار، ؛2011النااااااار،؛ 2014 ،سااااانينة والبيااااااتي
أباااااااااو ؛ 2012عطيااااااااة،؛ 2015( وياتألااااااااف عاااااااا  دراسااااااااة كاااااااال ماااااااا  )ال نااااااااب  و عألااااااااي ،2008،

 (.2008عساكر،
إحصااا ية بااي  إاابااار دبلااة تواااد  ااروق بار ال انيااة والتااي تاانا عألاال "الفرضااية الفرعيااة تاام  بااول  - 

 اراد عيناة الدراساة ويراع بلي م  أيألا  أ م  وانة نظر أ راد ال ينة "ال مرالمبحو ي  تُ ب  لمتغير 
% مااا  حاااام 81.4ويم ألاااو  ماااا نسااابت   45- 25ينتماااو  إلااال   اااة عمرياااة متوساااطة ولاااي ماااا باااي  

؛ 2010؛ المنتصاار،2012؛ عطيااة،2015ال ينااة، ولاابا يتوا ااق مااع دراسااة كاال ماا  )ال نااب  وعألااي،
؛ 2008؛ أباااو عسااااكر،2011( وياتألاااف ماااع دراساااة كااال مااا  و)النااااار،2010األيفاااار والمطارناااة،

  (.2008الألوح،
إحصااا ية بااي  إاابااار  دبلااةتواااد  ااروق بار "ل ااة والتااي تاانا عألاال الفرضااية الفرعيااة ال اتاام ر ااض  -ر

ويراااع بلااي م  مااا نساابت   .ماا  وانااة نظاار أ ااراد ال ينااة "المبحااو ي  تُ ااب  لمتغياار المملاال ال ألمااي
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تااا ج % ماا  أ ااراد ال ينااة كااانوا يحمألااو  ماامل ر اام يااة ودبألااوم عااالي ولاابا ان كااس عألاال ن53.4
الدراسة  ألم يظنر بي  اااباتنم  روق ت ب  لمتغير المملل ال ألمي ولبا يتوا اق ماع نتاا ج دراساة كال 

( وياتألف مع دراسة كال ما  )ال ناب  وعألاي 2008؛ الألوح،2008؛ أبو عساكر،2011م  )الناار،
 (. 2010؛ األيفار والمطارنة،2010؛ المنتصر،2015؛ ابريل،2015،

إحصاا ية باي  إااباار  دبلاةتوااد  اروق بار راب اة والتاي تانا عألال "ال الفرضاية الفرعياةتم ر اض  - 
وبلااي رااااع م  أيألاا  أ ااراد  .ماا  وانااة نظاار أ ااراد ال ينااة ساانوار الاباارة"المبحااو ي  تُ ااب  لمتغياار 

سانوار إلال أك ار ما   10% يمألكاو  ما  57.2ال ينة يتمت و  ابرة ايدة  ي ال مل وأ  ما نسابت  
وتتفاق لابه نتاا ج ماع دراساة كال  ولبا ما أظنرت  النتاا ج الشاصاية لأل يناة،سنة ابرة  ي ال مل  15

( وتاتألاف ماع 2007؛ دايل،2012؛ لميألة،2013؛ ط ،2014؛ يوار،2015م  ) طر ومحمو،
 (.2008؛ الألوح،2009؛ البيداني،2010دراسة كل م  )المنتصر،

 :التوصيات -5.5

ماداركنم عألال أنا  ظاالرة طبي ياة الحادو  وب تاألاو  اتح  امألي  بمفنوم الصرا  التنظيمي و توعية ال -1
 مننا أ  منظمة.

أ  ت اااوننم مااع الباااح ي  يبيااد ماا  مصاادا ية نتااا ج لاابه امألي  ب لميااة الدراسااار البح يااة و توعيااة ال اا -2
ماا يااد ع المنظمااة الدراساار ويقاادم الوا ااع عألال حقيقتاا  ممااا يسااعد عألاال م ر ااة ماواط  الاألاال وتقويمنااا م

 . يرلألتقدم والتطو 

عألاال اادارة أ  تبت ااد عاا  اسااتادام أسااألو  المواانااة ادارة الصاارا  التنظيمااي  اادر اامكااا  مناا   -3
 ليس مفضً  م  وانة نظر أ راد عينة الدراسة.

ال مل عألل تف يل أساألو  الت ااو  ادارة الصارا  باي  ال اامألي  م ناا بصاورة أكبار مماا عألل اادارة  -4
 .مسألو  المفضل م  وانة نظر أ راد عينة الدراسةمن  ا    ً  عألي  لو مواود

عألال اادارة المحا ظاة عألال اساتادام أساألو  التند اة بدرااة متوساطة ادارة الصارا  باي  ال اامألي    -5
 مع التنويع  ي استادام امسالي  امار . 

ي   ااادر عألااال اادارة اساااتادام أساااألو  التانااا  بدرااااة أ ااال مااا  متوساااط ادارة الصااارا  باااي  ال اااامأل -6
 اامكا  مستقبً .
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عألال اادارة اساتادام أساألو  التناابل بحكمااة أك ار وحارا شاديد حتاال يكاو   اي المساتو  المطألااو  -7
 من  سيم ر سألبًا عألل أداء ال امألي  م نا إبا تم استادام  بدراة مرتف ة.

الصااارا  باااي   عألااال اادارة المحا ظاااة عألااال اساااتادام أساااألو  القاااوة والسااايطرة بدرااااة متوساااطة ادارة -8
 ال امألي  من  ين كس اياابيًا عألل أداء ال امألي  م نا.

وبماااا أ  موضاااو  الصااارا  التنظيماااي لااام يحظااال بك يااار مااا  الدراساااة وابلتماااام  اااي البي اااة المحألياااة  -9
ويحتااااج إلااال مبياااد مااا  البحااا  ولااابا  ااال  الباح اااة تقتااارح عألااال بم  ناااا البااااح ي  مساااتقبً  دراساااة مقارناااة 

الصااارا  التنظيماااي باااي  منظماااار القطاااا  الصاااحي بمديناااة مصاااراتة، وماااد  أ رلاااا عألااال مساااالي  إدارة 
 اابدا  اادار ، أو التطوير التنظيمي، م ر ة ال   ة بي  الصراعار التنظيمية وضغوط ال مل. 

 التحديات: -6.5

 ااراء لبه الدراسة واانر الباح ة عدة تحديار ألمنا: 

سابقة التي يطر موضو  الصرا  التنظيمي ما  تنااول أساالي  إدارة لم تاد الباح ة بي  الدراسار ال -
 الصرا  وأ رلا عألل امداء الوظيفي. 

عااابوف أ ااااراد ماتمااااع الدراسااااة عااا  ماااالء اسااااتمارة ابسااااتبيا  باااالريم ماااا  أ  الباح ااااة أااااابر عينااااة  -
% مااااا  74اساااااتط عية مااااا  أ اااااراد الماتماااااع نفسااااا  وكانااااار ال يناااااة متااوباااااة اااااادًا وأ  ماااااا نسااااابت  

 ستمارار كا  صالحا لألدراسة والتحأليل.  اب
تفاار  مكاتاا  الماتمااع محاال الدراسااة مااا اطاار الباح ااة ل ساات انة ببم  نااا لتوبيااع اسااتمارة ابسااتبيا   -

عألاااال امماااااك  المتطر ااااة لناااابه المكاتاااا  كمكاتاااا  الصاااايدلة واامااااداد الطبااااي ومااااااب  القرطاساااااية 
 والمنمار.



 

 
 املـــــراجـــــع

 
 لعربية:أولا: المراجع ا

" مسةةةتوى إدارة الصةةةراع التنظيمةةةي لمةةةدير  المةةةدارا ال انويةةةة (: 2014أباااو سااانينة، عويناااة والبيااااتي، عباااد الاباااار ) .1
، الماألاة امردنياة  اي ال ألااوم الحكوميةة وعالقتةه بمسةتوى الةةولء التنظيمةي للمعملةين فةةي محافظةة العاصةمة عمةةان "

 .119-101، ا 2014، 1، عدد 10التربوية، ماألد 
" أنمةةةاط إدارة الصةةةراع وأ رلةةةا علةةةى التطةةةوير التنظيمةةةي )دراسةةةة (: 2008عسااااكر،  اااوب  عباااد الااارحم  حاماااد )أباااو  .2

، رسااالة مااسااتير يياار منشااورة  ااي إدارة امعمااال، كأليااة تطبيقيةةة علةةى وزارة الصةةحة ال لسةةطينية فةةي قطةةاع غةةزة("
 يبة. –التاارة، الاام ة ااس مية 

" التوافةق المهنةةي وعالقتةه بأسةةاليب إدارة الصةراع لةةدى (: 2009رة ياااب  )أباو ياالي، عطااف محمااود وبسيساو، نااد .3
، 17ماألااة الاام ااة ااساا مية )سألسااألة الدراسااار اانسااانية( الماألااد  مةةدير  المةةدارا ال انويةةة فةةي محافظةةات غةةزة "

 .464 -419، ا 2009، يونيو 2ال دد 
ة داخةةل المنظمةةة وعالقتهةةا بمسةةتوى أداء أفرادلةةا " العالقةةات النسةةاني(: 2011ا نبياار، عبااد الساا م محمااد سااالم ) .4

رساالة مااساتير ييار منشاورة  اي ابدارة والتنظايم،  )دراسة وص ية تحليلية علةى شةركة التحةاد العربةي للمقةاولت( "
 مدرسة ال ألوم ابدارية والمالية، أكاديمية الدراسار ال أليا.

التنظيمةي وعالقتهةا باإلبةداع اإلدار  لةدى مةدير  ومةديرات " أساليب إدارة الصراع (: 2013الا ا رة، صفاء اميال ) .5
، 2، ال ااادد 40، دراساااار، ال ألااوم التربوياااة، الماألاااد المةةةدارا الحكوميةةةة فةةةي محافظةةةات الكةةةرك مةةةن وجهةةةة نظةةةرلم "

 . 1687-1663، ا 2013
ال لسةةطينية " دور اإلبةةداع الدار  فةةي تحسةةين األداء الةةوظي ي فةةي الهيئةةات المحليةةة (: 2009الا باار ، عنااا  ) .6

، رساالة مااساتير ييار منشاورة  اي إدارة امعماال بكألياة الدراساار ال ألياا )دراسة تطبيقية على شركة كهربةاء الخليةل("
 والبح  ال ألمي  ي اام ة الاأليل.

" تقنيات التصال الدار  ودورلا في تطوير الداء الوظي ي )دراسةة ميدانيةة (: 2010الانيد ،  اد  ا فر دياا  ) .7
، رسااالة مااسااتير يياار منشااورة  ااي إدارة امعمااال، بكأليااة دارة الوسةةطى فةةي القطةةاع الحكةةومي ال لسةةطيني("علةةى اإل

 الدراسار ال أليا والبح  ال ألمي، اام ة الاأليل.
 دار صفاء لألنشر والتوبيع. ، عما ،1ط "، "السلوك التنظيمي(: 2000اضير ) ،الحمود .8
قارنةةة فاعليةةة أسةةاليب معالجةةة الصةةراع التنظيمةةي فةةي المنظمةةات " م(: 2009الحيااالي، عبااد القااادر محمااود  ااادر ) .9

 .52-22، ا 2009، 52، ال دد 15، ماألة الرا دي  لأل ألوم الرياضية، الماألد الرياضية العراقية"
 



 

 
" دور عدالةةة التعةةامالت فةةي تخ يةةف ضةةغوط صةةراع الةةدور )دراسةةة تطبيقيةةة (: 2010لاشااروم، محمااد مصااطفل )ا  .10

، ماألاة اام اة دمشاق لأل ألاوم اب تصاادية والقانونياة، الماألاد مستشة ى حلةب الجةامعي( " على عناصةر التمةريض فةي
 .329-307، ا 2010، ال دد ال اني 26

)دراسةةة ميدانيةةة علةةى شةةركات  " إدارة الوقةةت وأ رلةةا فةةي مسةةتوى أداء العةةاملين(: 2009الاطياا ، عبياار  ااوب  )  .11
منشااورة  ااي إدارة امعمااال، كأليااة امعمااال، اام ااة الشاارق ، رسااالة مااسااتير يياار التصةةالت الخلويةةة فةةي األردن("

 اموسط لألدراسار ال أليا.
دارتهةةةا )دراسةةةة (: 2008الرااحاااي، لااااني بااا  ناصااار )  .12 " التسةةةييا التنظيمةةةي ودوره فةةةي الصةةةراعات التنظيميةةةة وا 

دكتاوراة ييار منشاورة أطروحاة  ميدانية على العاملين في المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحةرا الحةدود("
  ي ال ألوم اممنية،  سم ال ألوم اادارية كألية الدراسار ال أليا، اام ة نايف ال ربية لأل ألوم اممنية.

" دور الحةةوافز فةةي تحقيةةق الرضةةا واألداء الةةوظي ي لشةةاغلي الوظةةائف اإلداريةةة (: 2009البيااداني، يااونس عااوض )  .13
اللجنةة الشةعبية للصةحة والبيئةة ومستشة ى مصةراتة المركةز  في قطةاع الصةحة بشةعبية مصةراتة )دراسةة تطبيقيةة ب

، رسالة مااستير يير منشورة، ش بة ابدارة الصحية،  سام اادارة، مدرساة ال ألاوم اادارياة والمالياة، بشعبية مصراتة("
 أكاديمية الدراسار ال أليا. 

اع التنظيمةةي لةةدى مةةدير  المةةدارا " أسةةاليب إدارة الصةةر (: 2013الساا دو ، عبااد اهلل باا  رشاايد باا  عبااد ال بيااب )  .14
، مااسااتير يياار منشااورة،  ساام اادارة التربويااة والتاطاايط، كأليااة التربيااة، اام ااة أم ال انويةةة الحكوميةةة بمدينةةة بريةةدة "
 القر  بالممألكة ال ربية الس ودية.

يةدركها منسةةوبو  " التصةةال التنظيمةي وعالقتةه بأسةلوب إدارة الصةةراع كمةا(: 2009السافياني،  اطماة بنار عألياا  )  .15
رساااالة مااساااتير ييااار منشاااورة،  سااام اادارة التربوياااة والتاطااايط كألياااة  إدارة التربيةةةة والتعلةةةيم للبنةةةات بمحافظةةةة جةةةدة "

 التربية، اام ة أم القر  بالممألكة ال ربية الس ودية.
 ، ااسكندرية، دار الفكر الاام ي." إدارة الموارد البشرية "(:2007محمد ) ،الصير ي  .16
"أساليب معالجة الصراع التنظيمي لةدى الكةادر اإلدار  والتةدريبي فةي مديريةة (: 2008 ي، ب ينة حسي  عألي )الطا  .17

 .264-244، ا 9، ماألة عألوم التربية الرياضية، الماألد امول، ال دد التربية الرياضية في جامعة الموصل"
 .ادة، دار حا ظ، 4ط "،السلوك التنظيمي(:" 2003) ، مطألقعبد اهلل والسواط ،الطام  .18
 .، عما ، دار وا ل لألنشر6ط ،"السلوك التنظيمي في منظمات األعمال"(:2013محمود سألما  ) ،ال ميا   .19
" مسةببات الصةراع التنظيمةي بةين المالكةات التمريضةية (: 2015ال نب ، س د عألي حماود وعألاي، حساني  يالا  )  .20

، 21ماألااة ال ألااوم اب تصاادية وابداريااة، ماألااد  بيقةةي "بحةةث تط –والطبيةة واإلداريةةة وتأ يرلةةا فةةي قةةرارات المستشةة ى 
 .40 -01ا  2015لسنة  81ال دد 

" دراسةة وتحليةل إدارة الصةراع التنظيمةي فةي مةديريات التربيةة والتعلةيم فةي (: 2013ال وير ، محمد  اراس شاالر )  .21
  أليا، اام ة الاأليل.، رسالة مااستير يير منشورة  ي إدارة امعمال، كألية الدراسار المحافظة الخليل "

"السةةلوك التنظيمةةي دراسةةة السةةلوك اإلنسةةاني ال ةةرد  والجمةةاعي فةةي المنظمةةات (: 2000محمااد  اساام ) ،القريااوتي  .22
 ، عما ، دار الشروق لألنشر.3،طالمختل ة "
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" الصةةراعات التنظيميةةة وانعكاسةةاتها علةةى الرضةةا الةةوظي ي )دراسةةة مقارنةةة (: 2008الألااوح، أحمااد يوسااف أحمااد )  .23
، رسااالة مااسااتير يياار منشااورة  ااي إدارة امعمااال، كأليااة ت نظةةر العةةاملين فةةي جةةامعتي األزلةةر واإلسةةالمية("لوجهةةا

 التاارة، الاام ة ااس مية بغبة.
" الرضةا الةوظي ي وأ ةره علةي علةى األداء الةوظي ي )دراسةة ميدانيةة علةى العناصةر (: 2010المنتصر، وليد عألاي )  .24

، رسااالة مااسااتير يياار منشااورة،  ساام إدارة الرعايةةة الصةةحية بمنطقةةة مصةةراتة("الطبيةةة المسةةاعدة بمراكةةز ووحةةدات 
 الادمار الصحية والمستشفيار، مدرسة ال ألوم اادارية والمالية، أكاديمية الدراسار ال أليا.

فةي  " البرامج التدريبية وأ رلةا علةى أداء مةوظ ي وزارة التربيةة والتعلةيم ال لسةطينية(: 2011الناار، عفاف أحماد )  .25
 ، رسالة مااستير يير منشورة  ي إدارة امعمال، باام ة الاأليل.محافظة الخليل: واقع وطموحات"

" إدارة الصةةةراع التنظيمةةي فةةةي المةةةدارا ال انويةةةة بالمملكةةةة (: 2007النمألااة، سااأليما  بااا  إبااراليم بااا  عبااد الكاااريم )  .26
وياة، كألياة التربياة، اام اة المألاي سا ود، بالممألكاة ، أطروحاة دكتاوراه  اي اادارة التربالعربية السعودية تصةور مقتةرح "

 ال ربية الس ودية.
 ، دار وا ل لألنشر والتوبيع.، عما " إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي "(: 2003االد ) ،النيتي  .27
فةةي "اسةةتراتيجيات إدارة الصةةراع التنظيمةةي مةةع اسةةتراتيجيات مقترحةةة إلدارة الصةةراع الياساار ، أكاارم وعألااي، أماال:   .28

 .132-116، ا 5، ماألة ألل البير، ال دد منظمات األعمال العراقية"
، لبناا ، الممسساة الاام ياة لألدراساار 2، ط"" إدارة الموارد البشرية و ك ةاءة األداء التنظيمةي(: 2000كامل ) ،بربر  .29

 والنشر والتوبيع.
 ، دار وا ل لألنشر والتوبيع.، عما " إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد "(: 2004س اد ) ،برنوطي  .30
" أ ةةةر ضةةةغوط العمةةةل فةةةي األداء الةةةوظي ي للعناصةةةر الطبيةةةة المسةةةاعدة )دراسةةةة (: 2015ابرياال، عا شاااة مفتااااح )  .31

"، رساالة مااساتير ييار منشاورة،  سام اادارة الصاحية، مدرساة ميدانية ببعض المستشة يات العامةة بمدينةة مصةراتة(
 ة الأليبية  ر  مصراتة.   ال ألوم اادارية والمالية، امكاديمي

  .دار الو اء لدنيا الطباعة والنشر ،، ااسكندرية" إدارة الموارد البشرية "(: 2005محمد حا ظ ) ،حااب   .32
"، عماا  ،دار ومكتباة  "السلوك التنظيمي  سةلوك األفةراد والجماعةات فةي منظمةات األعمةال(:2004حسي  ) ،حريم  .33

  الحامد.
 ، امرد ، دار أسامة لألنشر والتوبيع.1طرة الموارد البشرية" " إدا(:2008 يصل ) ،حسونة  .34
 دار الفكر.، عما  "، "استراتيجيات إدارة الصراع المدرسي(: 2007ط  ) ،س مة وحسي  ،حسي   .35
، " أ ةةر ضةةغوط العمةةل علةةى األداء الةةوظي ي فةةي البنةةوك اإلسةةالمية بةةاألردن"(: 2011حألبااي، أحمااد محمااود االااد )  .36

 ر منشورة  ي إدارة امعمال، كألية امعمال، اام ة الشرق اموسط.رسالة مااستير يي
" أ ر ضغوط العمةل فةي األداء الةوظي ي لةدى مةدير  (: 2010األيفار، عبد الفتاح صالح والمطارنة، شري  محمد )  .37

، 2010( 2+1، ال اادد )26، ماألاة اام ااة دمشاق، الماألاد المةدارا األساسةية الحكوميةةة فةي اقلةةيم جنةوب األردن "
 .642- 599ا
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" أداء الممرضةةة الليبيةةة )دراسةةة مقارنةةة بةةين أداء الممرضةةة الليبيةةة وأداء (: 2007داياال، عبااد ال ااالي امحمااد )  .38
"، رساالة مااساتير ييار منشاورة  اي اادارة والتنظايم، نظيرتها غير الليبية دراسة تطبيقية على مركز طةرابلا الطبةي(

 الدراسار ال أليا.  مدرسة ال ألوم اادارية والمالية، أكاديمية
 ، عما ، دار المسيرة لألنشر والتوبيع والطباعة. 1ط "، "السلوك التنظيمي(: 2011بالر محمد ) ،دير   .39
ر: محمااد ساايد عباد المت ااال، عباد المحساا  عباد المحساا  اااودة،  "إدارة المةةوارد البشةرية "(: 2007اااار  )، ديساألر  .40

 دار المريا لألنشر.، الرياض
" دور الالمركزيةةة فةةي فاعليةةة إدارة الصةةراع التنظيمةةي فةةي وزارات (: 2010ادر عبااد الاارحيم )راضااي، أيماا  عبااد القاا  .41

رسااالة مااسااتير يياار منشااورة  ااي إدارة امعمااال ماا  كأليااة التاااارة  ااي  قطةةاع غةةزة " –السةةلطة الوطنيةةة ال لسةةطينية 
 الاام ة ااس مية بغبة.

رضةةا الةةوظي ي للعةةاملين دراسةةة ميدانيةةة فةةي مؤسسةةة " أ ةةر الصةةراع التنظيمةةي علةةى ال(: 2014بر اااو ، أمااال )  .42
، مااسااااتير يياااار منشااااورة  ااااي عألاااام اباتمااااا ،  ساااام ال ألااااوم اباتماعيااااة، كأليااااة ال ألااااوم اانسااااانية الكوابةةةةل بسةةةةكرة "

 بسكرة الابا ر. –واباتماعية، اام ة محمد ايضر 
دى الممرضةةةات فةةةي المؤسسةةةات " الةةةدوافع وعالقتهةةةا بمسةةةتوى األداء لةةة(: 2012ساااويد، عباااد اهلل يوساااف محماااد )  .43

 مااستير يير منشورة  ي اادارة والتنظيم، امكاديمية الأليبية  ر  بنغاب .  الصحية العامة في مدينة بنغاز  "
" العالقةةة بةةين بعةةض المتغيةةرات التنظيميةةة والصةةراع التنظيمةةي فةةي المستشةة يات (: 2013طاا ، لينااا داود محمااد )  .44

ااستير يير منشورة،  سم إدارة امعمال، كألياة اب تصااد وال ألاوم اادارياة باام اة ، رسالة مالحكومية محافظات غزة "
 امبلر بغبة.

" أ ر األنماط القيادية علةى إدارة الصةراع التنظيمةي لةدى المةديرين )دراسةة ميدانيةة (: 2008طوالبة، تو يق حاماد )  .45
م امعمااال، كأليااة ال ألاوم الماليااة والمصاار ية أطروحااة دكتااوراه ييار منشااورة،  سا علةى المؤسسةةات العامةةة فةةي األردن( "

 بامكاديمية ال ربية لأل ألوم المالية والمصر ية.
 ، ااسكندرية، دار الم ر ة الاام ية." السلوك النساني في المنظمات"(: 1990عاشور، أحمد )  .46
، 1، ط)منحةى منظمةي( " إدارة المةوارد البشةرية فةي القةرن الحةاد  والعشةرين(:2008عبد البار  إبراليم وآارو  )  .47

 ، دار وا ل لألنشر والتوبيع.عما 
 ااسكندرية، الدار الاام ية. "إدارة الموارد البشرية "،(:2000ص ح الدي  محمد ) ،عبد البا ي  .48
 السلوك التنظيمي دراسة لسلوك األفراد والجماعةات داخةل منظمةات األعمةال(:" 2000أحمد ااد اهلل ) ،عبد الولا   .49

 ار الو اء لألنشر."، المنصورة، د
" السةةتراتيجيات المعتمةةدة فةةي مواجهةةة الصةةراع التنظيمةةي دراسةةة (: 2014عبااود، حماابة نااام وعبااود، عألااي سااكر )  .50

ماألااة الغاار  لأل ألااوم اب تصااادية  نظريةةة وتطبيقيةةة علةةى عينةةة مةةن مةةدراء المةةدارا فةةي مركةةز محافظةةة الديوانيةةة "
 .30، ال دد 7واادارية، السنة ال اشرة، الماألد 

" واقةةع إدارة التغييةةر وأ رلةةا علةةى أداء العةةاملين فةةي وزارة الصةةحة ال لسةةطينية (: 2009عبيااد، عااوني  تحااي األياال )  .51
، رساااالة مااساااتير ييااار منشاااورة  اااي إدارة امعماااال، كألياااة التااااارة، الاام اااة )دراسةةةة حالةةةة مجمةةةع الشةةة اء الطبةةةي("

 يبة.–ااس مية 
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وأ رلةةا علةةى الرضةا الةةوظي ي للعةةاملين دراسةة حالةةة مؤسسةةة مطةةاحن " إدارة الصةراع (: 2009عساألي، ناور الاادي  )  .52
رسااااالة مااسااااتير يياااار منشااااورة  ااااي عألااااوم التساااايير  اااار  إدارة امعمااااال بكأليااااة ال ألااااوم  وليةةةةة المسةةةةيلة " –الحضةةةةنة 

 اب تصادية وعألوم التسيير اام ة الابا ر.
داء الةةةوظي ي للعةةةاملين فةةةي األجهةةةزة " أ ةةةر اسةةةتخدام تكنولوجيةةةا المعلومةةةات علةةةى األ(: 2012عطياااة، ال رباااي )  .53

-321، ا 2012، 10، ماألااة الباحاا ، ال اادد الجزائةةر( –الحكوميةةة المحليةةة )دراسةةة ميدانيةةة فةةي جامعةةة ورقلةةة 
332  . 

" أ ر ال قافةة التنظيميةة علةى مسةتوى األداء الةوظي ي )دراسةة تطبيقيةة علةى (: 2008عكاشة، أس د أحمد محماد )  .54
، رسااالة مااسااتير يياار منشااورة  ااي إدارة امعمااال، كأليااة التاااارة، الاام ااة ي فلسةةطين("فةة Paltelشةةركة التصةةالت 

 ااس مية بغبة.
" دراسةةة مقارنةةة فةةي أسةةاليب معالجةةة الصةةراع التنظيمةةي لةةبعض إداريةةي أنديةةة (: 2007عااوبير ساا د  إسااماعيل )  .55

 .117-103، ا 2007، 46، ال دد 14، ماألة الرا دي  لأل ألوم الرياضية، الماألد محافظة أربيل "
" اسةةتراتيجيات إدارة الصةةراع التنظيمةةي وعالقتهةةا بأخالقيةةات العمةةل (: 2009عيساال، إبااراليم عبااد الفتاااح بلااد  )  .56

الدار  لرؤساء القسام بكليات التمريض في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضةاء الهيئةة التدريسةية 
والقيادة التربوياة، كألياة ال ألاوم التربوياة، اام اة الشارق اموساط لألدراساار  ، رسالة مااستير يير منشورة تاا اادارة"

 ال أليا.
" الةةذكاء الن عةةالي واسةةتراتيجيات مواجهةةة الصةةراع التنظيمةةي لةةدى (: 2013يربااي، صاابرينة وباا  عااامر، ربحااة )  .57

رسااار النفسااية والتربويااة، ، دراسااار نفسااية وتربويااة، منباار تطااوير المماالقةةادة التربةةويين بمؤسسةةات التعلةةيم المتوسةةط "
 .96-71، ا 2013، ديسمبر 11ال دد 

:" الصةةراع التنظيمةةي وأ ةةره علةةى صةةنع القةةرارات السةةتراتيجية دراسةةة تطبيقيةةة عةةن (2014يااوار، محمااد المبااروي )  .58
وم ، رسالة مااستير يير منشورة، ش بة اادارة الصحية والمستشافيار،  سام اادارة، مدرساة ال ألامركز طرابلا الطبي"

 طرابألس. -اادارية والمالية، امكاديمية الأليبية 
" الصةةراع التنظيمةةي وأ ةره فةةي تحقيةةق الرضةةا الةةوظي ي (: 2015 طار، اميألااة صاالح أبكاار ومحماد، الطااالر أحماد )  .59

 -112بحاا  منشااور، ماألااة ال ألااوم اب تصااادية ا  )دراسةةة تطبيقيةةة للعةةاملين فةةي مستشةة ى الخرطةةوم التعليمةةي("
136 ،0152)1(16-Vol،:Journal home page /http://journals>sustech.edu . 

" أ ةةر أسةةاليب مةةدير  مةةدارا التعلةةيم العةةام إلدارة الصةةراع التنظيمةةي علةةى سةةلوك (: 2011محماد، أشاارف السا يد )  .60
 .119-81(، ا 76(، ال دد )1"، ماألة كألية التربية اام ة المنصورة، الابء )مواطن المعلمين

" اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية القةةةوة إلدارة الصةةةراع التنظيمةةةي لةةةدى إداريةةةي التحةةةادات (: 2013بينااا  اباااار ) محماااد،  .61
، 2013، 4، ال ادد 25، ماألة كألية التربياة الرياضاية، اام اة بغاداد، الماألاد الرياضية في اللجنة األولمبية العراقية "

 .  267-244ا 
ت إدارة الصةةراع التةةي يتبعهةةا مةةديرو مةةدارا وكالةةة الغةةوث " اسةةتراتيجيا(: 2011مااربوق، ابتسااام يوسااف محمااد )  .62

رساالة مااساتير ييار منشاورة  اي التربياة،  سام أصاول  بمحافظات غزة وعالقتهةا بةاللتزام التنظيمةي لةدى المعلمةين "
 يبة. –اادارة التربوية، كألية التربية بالاام ة ااس مية  –التربية 



103 
 

 ، دار الننضة ال ربية.وك التنظيمي رؤية معاصرة""إدارة السل(: 2000أحمد سيد )، مصطفل  .63
القاالرة، الناشار  "إدارة السلوك التنظيمي رؤية معاصرة لسةلوك النةاا فةي العمةل "،(: 2005أحمد سايد ) ،مصطفل  .64

 المملف.
 .عما ، دار ال قل لألطباعة والنشر ،" إدارة الموارد البشرية "(: 2002حنا )، نصر اهلل  .65
" عالقة المناخ التنظيمي بأسلوب إدارة الصراع في المةدارا ال انويةة الجزائريةة العامةة (: 2009نقبيل، بو ام اة )  .66

رسالة مااستير يير منشاورة،  سام عألام الانفس وعألاوم التربياة، كألياة اآلدا   )دراسة ميدانية ب انويات ولية المسيلة( "
 باتنة.–وال ألوم اانسانية، اام ة الحاج اضر 

إدارة الصةةراع التنظيمةةي وعالقتةةه بالرضةةا الةةوظي ي )دراسةةة ميدانيةةة علةةى (: " 2012م األيفااة )لميألاة، محمااود إباارالي  .67
"، رسااالة مااسااتير يياار منشااورة  ااي إدارة امعمااال،  ساام اادارة والتنظاايم، الشةةركة العامةةة للميةةاه والصةةرف الصةةحي(

 ألس.طراب–مدرسة ال ألوم اادارية والمالية بامكاديمية الأليبية لألدراسار ال أليا 
" األساليب المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي داخل المنظمةات غيةر الحكوميةة (: 2008عبد الواحد، ممم  األف )  .68

، رسااالة مااسااتير يياار منشااورة  ااي إدارة امعمااال، كأليااة التاااارة، الاام ااة فةةي قطةةاع غةةزة مةةن وجهةةة نظةةر المةةدراء "
 ااس مية بغبة.

 المراجع األجنبية:  – انياا 
1. Abdel Hakim Saad El Sadig   " The reasons of Organizational conflicts among doctors  

Working in Iben Sina Hospital  Sirte"  IOSR Journal of Business and Management 
(IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 16, Issue 11.Ver. 
V (Nov. 2014), PP 61-67 

2. Wendy, Boswell: Olson-Buchanan Julie and LePine Marcie , 2004:"Relltions between 
stress and work outcome : The role of felt challenge, job control and psychological 
strain ", Journal of Vocational Behavior ,Vol.64:165-181. 

3. Dr. Rashid M. Al-Hamali, Dr. Saad Alghanim, and Dr. Bokkasam "Role Conflict 
among Health Personnel – A Study of Saudi Hospitals" Interdisciplinary Journal of 
Research in Business - ISSN: 2046-7141 Vol. 2, Issue. 8, (pp.42- 51) | 2013 

4. Winefield, Helen R & Bronwyn, M.Veale 2002:"Work Stress and Quality of Work 
Performance in Australian General Practitioners",Australion Journal of Primary 
Health,Vol.8,No.2:59-65. 

5. Roohangiz Karimi Farhangian Binti Omar Putra Malaysia Zinab Karimi Azad 
University, THE INFLUENCE OF ROLE OVERLOAD, ROLE CONFLICT AND ROLE 
AMBIGUITY ON OCCUPATIONAL STRESS AMONG NURSES IN SELECTED 
IRANIAN HOSPITALS, International Journal of Asian Social Science, 2014, 4(1): 34- 
40 



104 
 

6. Glazer, Sharon & Gyurak, Anett 2007:"Sources of occupational stress among nurses 
in five countries" , Intenational Journal of Intercultural Relations , Vol.32:49-66.    

7. Morten (2002): Getting to Cooperation: Conflict and Conflict Management in a 
Norwegian Hospital. Hospital Professionals’ Perceptions, Attributions and Behaviours 
in Conflicts. NHV-Report 2002: 02. Dissertation from the Nordic School of Public 
Health, Göteborg, Sweden. 

8. Rev-Laitino-Am,Enfermagem 2011:"Conflict Nursing Management in the Hospital", 
Mar-Apr :19(2):362-369.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املــــــــــــالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  (1رقم ) امللحق

 استمارة ابستبيا   ا مة ب سماء محكمي

 

 

 

 

 

 

 

 ص ته اسم المحكم ت
 دارةإدكتوراة  الطي  القبي 1
 دكتوراة ا تصاد عمر الساعد  2
 دارةإدكتوراة  عألي اا  اهلل 3
 حصاءإدكتوراة  أيم  عامر 4
 دكتوراة ا تصاد عبداهلل منألنل 5



 

 

 (2امللحق رقم )

 السادة العاملني بإدارة اخلدمات الصحية مصراتة
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 مبااي  يااديك تاايال اسااتمارة ابسااتبيا أراااو التفضاال بلعطااا ي ااابء ماا  و ااتكم ال مااي  لإلاابااة عألاال أساا ألة 
عألاال امداء الااوظيفي لأل اااامألي  التنظيمااي وأ رلااا والتااي تناادف إلاال الت اارف عألاال أساااالي  إدارة الصاارا  

مااساتير  اي اادارة الصاحية متطألبار الحصول عألل دراة ال بستكمالوبلي لامع الم ألومار ال بمة 
ما  رأيكام وابارتكم وم ألومااتكم  اباتياار ل ساتفادةم  أكاديمية الدراسار ال أليا مصراتة و د و ع عألايكم 

  ي لبا الماال.
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 .بنا مألو التي ت  المنظمةينطبق عألل لما  متتضمننا م  ا ل م ر تك

ي الوصاول حيا  سايكو  اااابتكم كبيار ام ار  ا م(  ي المربع الب  يتفق ماع إااابتكوضع ع مة )و 
 .إلل نتا ج مفيدة عألمياً 
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 يتي وروتيبل ا خالص حتياتي و

 والسددددد عليكم ددددددددالم
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  انياا : األساليب المتبعة إلدارة الصراع في المنظمة

 أسلوب المواجهة أولا 
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      م .فر اإلدارة بيئة مالئمة ليتقابل أطراف الصراع لمناقشة أفكارلتو  1

      جه. تقدم اإلدارة الحقائق بموضوعية بين األطراف المتصارعة وجهاا لو  2

ه اإلدارة أنظار أطراف الصراع للهدف الرئيسي الذ  يسعى كل  3 رف طتوج 
 لتحقيقه على حدى .

     

لع كل طرف من أطراف الصراع على وظي ة تسعى اإلدارة إلى أن يط   4
 الطرف اآلخر وطبيعة دوره في المنظمة. 

     

      ة .تعمل اإلدارة على توضيح المكسب و الخسارة بين األطراف المتنازع 5

       ات .تعتمد اإلدارة أسلوب المواجهة بين ال ئات المتصارعة لحل الخالف 6

      من أجل حله والحد منه . تواجه اإلدارة الصراع بالحقائق 7

      . تسعى اإلدارة إلى إ ارة جميع اللتمامات  و القضايا بشكل م توح 8

موافق  أسلوب التعاون  انياا 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير موافق 
 بشدة

تسعى اإلدارة باستمرار للوصول إلى حلول جذرية للمشكالت و تطلب  1
 مساعدتنا دائماا 

     

      تشجع اإلدارة على ت بيت فكرة أننا جميعاا في قارب واحد . 2

بل قتشجع اإلدارة العاملين على محاولة ال هم الصحيح لمشكالت العمل  3
 البدء في حلها 

     

تشجع اإلدارة استخدام المنطق السليم و الموضوعية في عالج  4
 الصراعات .

     

      ارنا ومناقشتها .تسعى اإلدارة لتوجيهنا بطرح أفك 5

      تطرح اإلدارة جميع المشاكل بشكل علني . 6

      ا جاتننا و تعمل على تلبية احتياتهتم اإلدارة بالتعرف على جميع رغبات 7

عمل تحث اإلدارة أطراف الصراع على الحوار و الت الم بشأن مشكالت ال 8
. 

     



 

موافق  أسلوب التهدئة  ال اا 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير موافق 
 بشدة

      تحاول اإلدارة أن تجد حالا وسطاا بين األطراف المتصارعة . 1

ج ي عالتعتمد اإلدارة على الت اوض القائم على التنازلت بين أطراف الصراع ف 2
 الصراع باعتباره موقف أخذ و عطاء .

     

       حدودمتنازعة في أضيق الال تعمل اإلدارة على جعل عالقة العمل بين األطراف 3

      تتغاضى اإلدارة عن بعض األمور للحصول على موافقة األطراف . 4

ى تسعى اإلدارة لعمل كل ما لو ضرور  للحيلولة دون حدوث التو ر و تتالف 5
 اتخاذ المواقف التي قد تؤد  للجدل .

     

ي رفاا رابح أو خاسر فتعتمد اإلدارة أسلوب التهدئة لكي ل يكون لناك ط 6
 الصراعات بين األفراد .

     

 تهيء اإلدارة المناخ المناسب لحصول كافة األطراف المتصارعة على حلول 7
 مرضية .

     

      تقترح اإلدارة أرضية مشتركة لحسم الخالفات . 8

موافق  أسلوب التجنب رابعاا 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 
 اول اإلدارة أن لتجرح مشاعر اآلخرين وتسعى لمراعاة رغباتهم أ ناءتح

 الم اوضات .
     

      برأيك تتجنب اإلدارة مناقشة النقاط التي تؤد  إلى عرقلة العمل . 2

3 
جنب تعتقد بأن  اإلدارة تحاول التقليل من وجهات النظر المعارضة لها و تت

 مناقشة من يختل ون معها .
     

4 
فسين لمناترى بأن  اإلدارة تتجالل الصراع القائم في المؤسسة ليقينها  بقدرة ا

 على حله بصورة أفضل .
     

      برأيك تتجنب اإلدارة الصراع عندما تكون درجة الست ادة منه ضعي ة . 5

      الت مشكلل حل مؤقتى البتعاد عن الصراعات كإجراء و تعتقد بأن اإلدارة تلجأ إل 6

      ترى بأن  اإلدارة تنسحب عندما تواجه قضايا جدلية تؤد  إلى الخالف  7

      . برأيك تشعر اإلدارة بأن الخالفات بين العاملين ل تستحق اللتمام 8



 

موافق  أسلوب التنازل خامساا 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير موافق 
 بشدة

      ين. توائم اإلدارة قراراتها مع توجهات العامل 1

      تساعد اإلدارة أطراف الصراع إلى الوصول إلى حلول ترضيهم . 2

      ف .تتخذ اإلدارة موقف الحياد الذ  ل ي ير العواصف و يزيد من حدة الخال 3

      تلبي اإلدارة توقعات العاملين . 4

      تضع اإلدارة رغبات اآلخرين في العتبار عند حل المشكالت . 5

      م .تراعي الدارة شعور العاملين و تحافظ على العالقات القائمة معه 6

موافق  أسلوب القوة و السيطرة سادساا 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 
لى عتميل اإلدارة إلى فرض الحلول الك يلة بحل الصراعات بالقوة والسيطرة 

 المواقف .
     

      التنازلت لألطراف المتصارعة . ترفض اإلدارة تقديم 2

      . صراعتتمسك اإلدارة بمواق ها و آرائها أو الحلول التي قدمتها لحل ال 3

4 
ل الح تطبق اإلدارة القوانين و األنظمة إلرغام األطراف المتصارعة على قبول

 المطروح .
     

      موق ها .تستخدم اإلدارة العقوبات لتتراجع األطراف المتصارعة عن  5

       عادة ما تستخدم اإلدارة السلطة و صالحيات المركز لحسم الصراعات 6

7 
 صلحةملتجبر اإلدارة أطراف الصراع على قبول الحل الذ  يعتبر مناسباا 

 العمل .

     
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

موافق  تأ ير الصراع التنظيمي على األداء الوظي ي للعاملين ال اا :
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 
يتأ ر أدائك للعمل و  تقل قدرتك و تركيزك في ظل األجواء المشحونة   

 بالضطرابات و ك رة المشاكل .
     

2 
تعتقد بأن و جود التنافا في العمل يزيد من قابليتك للعمل و أدائه 

 بك اءة.
     

3 
بالشكل تعتقد بأن مساندة زمالئك في العمل تدفعك ألداء عملك  

 المطلوب منك متناسياا الصراع السائد داخل المنظمة .
     

4 
ألنك على يقين  تلتزم بأداء عملك متجالالا الصراعات الدائرة من حولك
 بأن األطراف المتصارعة ستصل إلى تسوية فيما بينها .

     

5 
تشعر باإلحباط و يقل أدائك للعمل عندما تتجنب اإلدارة الصراع الدائر 

 خل األقسام و تكت ي بمراقبة سير العمل .دا
     

6 
تحبذ استخدام اإلدارة للسلطة إلدارة الصراع مما يجعل األمور تحت 

 السيطرة و يشعرك باألمان نسبياا أ ناء  تأدية عملك .
     

7 
تعتقد بأن تنازل اإلدارة ألطراف الصراع يزيد الوضع سوءاا و  يؤ ر سلباا 

 م .على العاملين وأدائه
     

8 
برأيك سعي اإلدارة لزرع التعاون بين األطراف المتنافسة يجعل العمل 

 سلساا و أجوائه مقبولة .
     



 

 

 

 

 

 

 (3امللحق رقم )

 اهليكل التنظيمي إلدارة اخلدمات الصحية مصراتة
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to identify the methods of managing the organizational conflict 

and its impact on the performance of the employees in Misratah health services through 6 

methods: confrontation, cooperation, calm, avoidance, waiver, power and control. The 

study problem focused on the following main question: Methods of managing the 

organizational conflict on the performance of the employees of the Health Services 

Department in Misrata? 

The study relied on the descriptive approach to achieve its objectives, using a questionnaire 

form prepared as a tool to collect the study data distributed to all members of the society by 

applying the comprehensive survey on the staff of the Health Services Department in 

Misurata city, 70 of them recovered, representing 40% (174) employees, and analyzed the 

data of the study and test hypotheses, through the implementation of the statistical package 

for social sciences (Statistical Package for Social Science) 

The most important findings of the study: 

There was no statistically significant relationship (0.05 = α) between the method of 

confrontation and functional performance. 

2. There was no statistically significant relationship (0.05 = α) between the method of 

cooperation and functional performance. 

3. There was no statistically significant relationship (0.05 = α) between the method of 

sedation and functional performance. 

4. There is a statistically significant relationship at a significant level (0.05 = α) between 

the method of avoidance and functional performance. 

5. There is no statistically significant relationship at the level of significance (0.05 = α) 

between the method of assignment and functional performance. 

6. There is a statistically significant relationship at a significant level (0.05 = α) between 

the method of strength and control and functional performance. 

7. The study population is young. 81.4% of the participants were between 25-45 years of 

age. They had functional experience. 57.8% of the respondents had experience of 10 years 

to more than 15 years and their responses were neutral. For the sensitivity of the subject of 

the study. 

8. The preferred methods for management of the organizational conflict in the management 

of Misurata health services came in favor of the method of calm followed by the method of 

force and control followed by the method of avoidance followed by the method of waiver 

and then the method of confrontation and finally the method of cooperation. 

9. The preferred methods of the management of the organizational conflict in the 

management of Misurata health services were for the two modes of cooperation followed 

by the method of power and control, the worst of which was the avoidance method 

followed by the waiver method. 

 

Based on the findings of the study, the researcher recommends the following: 

1. To manage the organizational conflict between well-employed management that: 

- Stay away from using the method of confrontation and avoid using the method of 

avoidance as much as possible while using the method of concession more wisely. 



 

- Maintain the use of the method of calm and the method of power and control to a degree 

with the activation of the method of cooperation more than it already exists. 

2. Raising awareness of the importance of research studies and their cooperation with 

researchers increases the credibility of the results of these studies and provides the reality of 

the reality, which helps to know the imbalances and evaluation, which drives the 

Organization to progress and development. 

3. Since the subject of organizational conflict has not received much study and attention in 

the local environment and needs further research, the researcher suggests to her fellow 

researcher's future comparative study of the methods of managing the organizational 

conflict between the health sector organizations in Misrata, and the impact on 

administrative innovation, or development Organizational structure, knowledge of the 

relationship between organizational conflicts and work pressures. 
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