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 اإلىـــــداء
 

 إلى المعمـ األوؿ ) معمـ البشرية ( حبيبي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

  إلى مف كّمت أناممو ليقدـ لنا لحظة سعادة

  ريؽ العمـإلى مف حصد األشواؾ عف دربي ليميد لي ط

 ( والدي العزيز )إلى القمب الكبير 

  إلى مف أرضعتني الحب والحناف

 إلى رمز الحب وبمسـ الشفاء

 ( والدتي الحبيبة ) إلى القمب الناصع بالبياض

 إلى زوجتي الغالية التي شاركتني مشوار العناء والجيد 

 األعزاء أبنائيإلى قرة عيني, ونور قمبي 

لى فمسطيف الحبيبة إلى شيداء فمسطيف جميع  ًا, وا 

إلى إخوتي وأخواتي الذيف كانوا سندًا وعونًا لي طواؿ حياتي وشاركوني األفراح واآلالـ طواؿ 

 مشواري

 وزمبلئي وطبلب العمـ  أساتذتي إلى
 

 المتواضع ,,, العمؿ ىذا أىدي...  جميًعا إلييـ
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 شكـــــر وتقديـــــر
 

 بعد الحمد ولؾ ترضى حتى الحمد لؾ وباطنًا, وظاىراً  وآخراً  أوالً  والشكر الحمد لؾ الميـ
 متمماً  اهلل بعثو مف عمى وأسمـ وأصمي الدراسة, ىذه إلتماـ وفقتني أف عمى ربي أحمدؾ الرضا
 : وبعد أجمعيف وصحبو آلو وعمى محمد نبينا لمعالميف ورحمة األخبلؽ, لمكاـر

وسمـ : " مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " رواه وامتثااًل لقوؿ النبي محمد صمى اهلل عميو 
الترمذي, فإنو يطيب لي أف أتقدـ بوافر الشكر والعرفاف لكؿ مف لو فضؿ عمّي بعد اهلل سبحانو, 

 سواء قّدـ لي نصيحًة, أو مساعدًة إلتماـ ىذه الرسالة, وأخص بالذِّكر...

ضؿ باإلشراؼ عمى رسالتي حيث الذي تف الدكتور محمد عبد العزيز الجريسيأستاذي الفاضؿ 
بفضؿ اهلل تعالى ثـ جيده المتواصؿ, وتوجيياتو السديدة ورحابة صدره أثناء فترة البحث تـ إنجاز 

 ىذا العمؿ فمو مني خالص الوفاء والتقدير.

  /والدكتور  المدىوف,إبراىيـ محمد كما وأتوجو بالشكر والتقدير لؤلستاذ الدكتور الفاضؿ
 لتفضميما بقبوؿ مناقشة رسالتي . لخطيبا حسف عميالفاضؿ/ 

 المدىوف إبراىيـ محمد الدكتور/ األستاذ لسعادة االمتناف بعظيـ أتقدـ أف لي بد وال كما         
                     األكاديمي النائب ولسعادة العميا, لمدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية رئيس

 أسيموا والذيف وتوجيو, ونصيحة عوف مف لي قدموه ما عمى الوادية أحمد جواد الدكتور /
 .حسناتيـ ميزاف في ذلؾ سبحانو اهلل جعؿ الدراسة, ىذه إثراء في وتوجيياتيـ بآرائيـ

  كما وأتقدـ بوافر امتناني لزمبلئي الذيف وقفوا إلى جانبي وقدموا لي المساعدة والتوجيو
 وامداي بالمعمومات التي احتجت ليا في بحثي.

  ًفإف ما كاف في رسالتي مف صواب فبتوفيؽ مف اهلل والحمد هلل أواًل وأخيرًا أو ما كاف  وختاما
مف خطأ ونقصاف فمف نفسي ومف الشيطاف واستغفر اهلل مف ذلؾ والحمد هلل رب العالميف 

 والصبلة والسبلـ عمى خير المعمميف.

 الباحث محمد عزيز سعيد المدىوف
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 ممخص الدراسة
 لدى العامميف ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الصراع التنظيمي وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز ىدفت

 .المحافظات الجنوبية –بوزارة الصحة الفمسطينية في أقساـ العبلج الطبيعي 
واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي, واستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع البيانات, وتـ توزيع 

 –عمى الموظفيف في أقساـ ودوائر العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية  ( استبانة109)
 المحافظات الجنوبية, حيث مّثمت عينة الدراسة بطريؽ المسح الشامؿ نظرًا لصغر مجتمع الدراسة.

 : وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
ة عمى وزف نسبي حصمت جميع فقرات ) الصراع التنظيمي ( مف قبؿ أفراد مجتمع الدراس -1

 %( وىي بدرجة ) ضعيفة (.55.03بمغ )
حصمت جميع فقرات ) الدافعية لئلنجاز ( مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى وزف نسبي بمغ  -2

 %( وىي بدرجة ) كبيرة (.79.97) 
( بيف الصراع التنظيمي α≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

 عامميف بوزارة الصحة الفمسطينية.والدافعية لبلنجاز لدى ال
( بيف متوسطات استجابات α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

)الجنس,  ُيعزى لمتغيرات المبحوثيف حوؿ مستوى الصراع التنظيمي بوزارة الصحة
 العمر,الحالة االجتماعية, المؤىؿ العممي, سنوات الخبرة(.

( بيف متوسطات استجابات α≤0.05لة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروؽ ذات دال -5
)الجنس, العمر,  لمتغيرات نجاز بوزارة الصحة ُيعزىالمبحوثيف حوؿ مستوى الدافعية لئل
 الحالة االجتماعية, سنوات الخبرة (.

 توصيات أىميا :ال إلى جممة منالدراسة  وخمصت
فظػػػات الجنوبيػػػة بتطػػػوير اليياكػػػؿ التنظيميػػػة المحا –ضػػػرورة قيػػػاـ وزارة الصػػػحة الفمسػػػطينية  -

بأقسػػػػػاـ ودوائػػػػػر العػػػػػبلج الطبيعػػػػػي بػػػػػالوزارة عمػػػػػى أف تتسػػػػػـ بالمرونػػػػػة وعػػػػػدـ التػػػػػداخؿ فػػػػػي 
االختصاصػػػات والمسػػػػئوليات بػػػػيف وحػػػدات العمػػػػؿ, ووضػػػػع وصػػػؼ وظيفػػػػي يحػػػػدد بوضػػػػوح 

 مسئوليات وصبلحيات وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ بالوزارة.

ضػػوح األىػػداؼ ومشػػاركة المرؤوسػػيف فػػي اتخػػاذ القػػرارات ومناقشػػة ضػػرورة التأكيػػد عمػػى و  -
األمور اليامة, والعدالة في توزيع الموارد بأسس عممية في دوائر وأقساـ العػبلج الطبيعػي 

 المحافظات الجنوبية.  –بوزارة الصحة الفمسطينية 

 –مسػطينية ضرورة تحسيف ظروؼ العمؿ في دوائر وأقساـ العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الف -
المحافظػػػات الجنوبيػػػة مػػػف حػػػيف إلػػػى آخػػػر, مػػػف أجػػػؿ اإلبقػػػاء عمػػػى مسػػػتوى دافعيػػػة اإلنجػػػاز 

  .مرتفعاً 



 ك
 

Abstract 
This study aimed to identify the organizational conflict (Workplace Conflict) and 

its relationship with the achievement motivation for the employees working in 

physiotherapy departments in the Palestinian Ministry of Health - the Southern 

Provinces.  

The study followed the analytical descriptive approach; data were gathered by 

questionnaire as a tool for data collection. (109) questionnaires were distributed in the 

departments and circles of the Physiotherapy in the Palestinian Health Ministry - the 

Southern Provinces staff. Acomprehensive survey method was used to collect data. 

The most important findings of the study are as follows: 

1. All the paragraphs of (organizational conflict) achieved from the study 

population with a relative weight (55.03%), which is a (low) degree. 

2. All the paragraphs of (achievement motivation) achieved from the study 

population with a relative weight (79.97%), which is a (high) degree. 

3. There is no statistically significant relationship at the level of (α≤0.05) 

between organizational conflict and achievement motivation in the Palestinian 

Health Ministry staff. 

4. There is no statistically significant differences at the level of significance 

(α≤0.05) in the mean responses of the respondents about the level of the health 

ministry's organizational conflict which is due to the variables (gender, age, 

marital status, educational qualification, years of experience). 

5. There is no statistically significant differences at the level of significance 

(α≤0.05) in the mean responses of the respondents about the level of the health 

ministry's achievement motivation which is due to the variables (gender, age, 

marital status, years of experience). 

The study mainly recommends:  

- The need for the Palestinian Ministry of Health - Southern Provinces to 

develop organizational structures of sections and circuits physiotherapy 

departments of the ministry and it should be flexible and doesn't overlap in the 

specialties and responsibilities between work units. Moreover it should use a 

job description defines clearly the responsibilities and powers of the unity of 

physical therapy and rehabilitation ministry. 

- The need to making sure the clarity of objectives and the participation of 

subordinates in decision-making and discussing important issues. Moreover 

the need to the justice in the distribution of resources in the scientific 

foundations at the circles and sections of physiotherapy at the Palestinian 

Health Ministry - Southern Provinces. 

- The need to improve working conditions in the departments and sections of 

physiotherapy at the Palestinian Health Ministry - Southern Provinces from 

time to time, in order to maintain the level of achievement motivation high. 
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 المقدمة:

لبلتجاىات المعاصرة في اإلدارة منظمات اجتماعية, يشكؿ اإلنساف  ُتعد المنظمات اإلدارية وفقاً 
فييا العنصر األوؿ الذي يعبر عف حيويتيا وتفاعميا, وبقدر ما يبذلو اإلنساف مف جيد في أدائو 

 وما يظيره مف فعالية, فإنو ينعكس عمى فعالية المنظمة.
تطور التقني اليائؿ وشدة المنافسة التي تشيدىا منظمات األعماؿ في الوقت التغيير السريع وال

ليذه األىمية التي يحتميا  ونظراً , يور الصراع التنظيميالحاضر أدت بشكؿ مف األشكاؿ إلى ظُ 
, فُيعتبر ذلؾ الصراع التنظيمي في المنظمات اإلدارية والنتائج التي يتركيا عمى الفرد والتنظيـ

دعـ وتأييد القرارات ل الدالة عمى أىمية البحث في موضوع الصراع التنظيمي مف المؤشرات
ىداؼ بيدؼ التوصؿ إلى مجموعة مف الحموؿ األوالسياسات اليادفة إلى تطوير العمؿ وتحقيؽ 

السمبية واالستفادة مف جوانبو االيجابية, مما  هثار آممساعدة في التقميؿ مف حدة الصراع وتجنب ل
اخ تنظيمي مريح يعزز مف الروح المعنوية لمعامميف ويقوي عمؿ الفريؽ ويتيح يميد بدوره لمن

 الوصوؿ إلى أعمى درجات الكفاءة والفاعمية في أدائيـ.
فالصراع ظاىرة عممية طبيعية, سموكية, تنظيمية مستمرة تنجـ عف التفاعؿ بيف األفراد أو 

 (.:200717 المؤسسات )حسيف وحسيف,
 خطيراً  فقد اعتبرتو المدارس التقميدية أمراً  بشأف الصراع, كبيراً  ارية تبايناً وقد عكست المدارس اإلد

 ما تصيب المنظمات وفي المقابؿ نظر الباحثوف مف المدرسة يعبر عف الظاىرة السيئة التي غالباً 
  ال مفر منو في مختمؼ جوانب حياة المنظمة أنو أمر الصراع عمى الحديثة إلى

 .(66:2006 )عبوي,
 أف ىناؾ فريؽ آخر يرى أف الصراع ضروري وىو نتاج التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد  كما 

 .(241:2010 )الحراحشة,
ولقد أصبحت ظاىرة التعامؿ مع الصراع التنظيمي الذي أصبح ظاىرة دائمة تعايش المنظمات, 

ىذه  مع بيا المدير في عممو اليومي لفضمف الواجبات األساسية التي يطّ  معووالتعامؿ 
الصراعات, ألنيا مضرة بصحة المنظمة, وأف أحد جوانب الكفاءة اإلدارية ىي قدرتيـ عمى 
تحجيـ الصراعات إلى أدنى مستوى, وتصفية جو المنظمة منيا, إال أف كثيرا منيا يصعب 

 .(301:1995 الصراع )المغربي, بتالقضاء عميو, ولذا تمجأ اإلدارة إلى ك
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وأىدافيـ, لذلؾ يوجد التعارض فيما بينيـ الذي بدوره يتطور إلى حد فالبشر يختمفوف في أفكارىـ 
االختبلؼ والصراع لتحقيؽ ىذه األىداؼ المتعارضة, فالصراع سمة قديمة جديدة فأسبابو واحده 

 منذ الصراع األوؿ ما بيف قابيؿ وىابيؿ إلى زمننا ىذا وىو االختبلؼ في التوجيات والتفكير 
 (.:2222425)مصطفى, 

ىدار الوقت لحؿ ىذه الصراعات فالخطورة أكبر عمى  صراع ال يؤثر سمباً فال عمى أداء المنظمة وا 
المؤسسة مف حيث األداء والتطور والنمو واالستقرار, ويرى أف الكفاءة والفعالية التنظيمية تتطمب 
قدر صحي مف الصراع التنظيمي والوظيفي والذي يرتبط بقدر صحي مف ضغوط العمؿ التي 

جو مف التنافس الميني المنظـ في بيئة العمؿ مما يدفع األفراد والوحدات التنظيمية إلى تخمؽ 
 التحسيف والتطوير واالبتكار واإلبداع المتواصؿ لتفعيؿ األداء والنتائج 

 (.221: 2225 )أبو بكر,
ارتيا أما أصحاب النظرة الدافعية العممية فينظروف إلى الصراع عمى أنو ظاىرة تنظيمية ينبغي إد

وتحقيؽ أقصى استفادة ممكنة منو, وأف مسببات الصراع األساسية وىي االختبلؼ حوؿ أساليب 
 : مقاؿ (.2228الرقابة واختبلؼ األىداؼ )الخميؿ, 

 نجاحاً  تحقؽ أف تريد منظمة و كؿ أفراد المجتمع, جميع لو يسعى مطمب لئلنجاز الدافعية ظاىرةف

 تحقيؽ أجؿ مف مثابرتو و اجتياده و الفرد عمى مدى سعي عبرتُ  زًا, ومتمي استقراراً  و ,ىاماً  اقتصادياً 

 .أىدافو تحقيؽ أجؿ مف الفرد بيا يقـو التي التحديات مختمؼ عف عبركما تُ   األداء, مف عاؿ   مستوى
وقد حرص الباحث عمى تسميط الضوء عمى عينة ميمة في القطاع الصحي وىي العبلج 

, حيث تتبع أقساـ العبلج لصراع التنظيمي والدافعية لبلنجازالطبيعي لمعرفة العبلقة بيف ا
المحافظات الجنوبية فنيًا إلى وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ  –الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية 

 .بالوزارة, والتي تتبع إلى اإلدارة العامة لموحدات المساندة بالوزارة التي تتبع إلى مكتب الوكيؿ
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 ة الدراسة :مشكم

ُيعتبر العنصر البشري ىو الدعامة الرئيسية لنجاح المنظمات وتحقيقيا ألىدافيا, لذلؾ البد مف 
مكانياتو بشكؿ فّعاؿ, وقد ساد االعتقاد في حاالت  زيادة االىتماـ والعمؿ عمى استخداـ طاقاتو وا 

غميا, وقد ترتب خاصة أف الفرد مجبر عمى العمؿ, بغض النظر عف رضائو عف وظيفتو التي يش
عمى ذلؾ إىماؿ العنصر البشري, وخاصة في المنظمات الحكومية, وبالتالي حدث تراجع ممحوظ 

 (.47:2004في جودة أداء العامميف في المنظمات الحكومية )حميد, 

كما أف اإلدارة تسعى في كؿ المنظمات إلى تحقيؽ أكفأ استخداـ لمقوى العامة المتاحة لدييا, 
 ثير مف المشكبلت التي تواجو اإلدارة في سعييا لتحقيؽ ىذا اليدؼ ولكف ىناؾ الك

 (.:200513)عبد الباقي, 
ومف الميـ أيضا اإلشارة إلى معرفة أسباب الصراع التنظيمي مف أجؿ العمؿ عمى استخداـ 
اإلستراتيجية المناسبة لحمو, والعمؿ عمى تقميؿ مخاطره, مما يؤثر في نجاح المنظمات 

وىذه يستدعي ضرورة النظر إلى الوضع التنظيمي الصحي لمعامميف, والمنظمة معًا واستمرارىا, 
 (.:200163ومدى مبلئمتو في فعالّية العمؿ واإلنجاز داخؿ المنظمة )أيوب, 

ومف ىذه المشكبلت الصراع بيف الموظفيف والذي يكوف لو تأثير فّعاؿ في مستوى األداء, وفي 
نجد أف القطاعات الخدمية في األراضي الفمسطينية تتصؼ  الحديث عف موضوعنا قيد الدراسة,

مثؿ مينة التمريض واألطباء بالتضخـ البشري والوظيفي, وتعدد األطراؼ المشاركة 
حيث أنيا تضـ عدد والتخصصات الفنية المينية كالعبلج الطبيعي واألشعة والتحاليؿ الطبية 

ومف  العبلقات التنظيمية بالتعقيد والتشابؾ, , مما يترتب عمى ذلؾ اتّساـكبير مف الكادر البشري
 بالوزارة نظرة ميمشة, وكذلؾ يتـ االستعانةىذه الصور نظرة األطباء ألخصائيي العبلج الطبيعي 

زيادة حدة مما يؤدي ل أماكف وأقساـ العبلج الطبيعي ألغراض أخرى تخص عمؿ الوزارة,ب
السمبي, والذي بدوره يؤثر بشكؿ مباشر  التوترات لدرجة وصوليا إلى مرحمة خطيرة مف الصراع

عمى عممية اتخاذ القرارات اإلدارية, ويرجع ذلؾ إلى األوضاع المعيشية التي تمر بيا األراضي 
غبلؽ لممعابر, واالنقساـ الفمسطيني  .الفمسطينية مف حصار, وا 

 وبناءًا عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة مف خبلؿ السؤاؿ الرئيسي التالي:
 ما العبلقة بيف الصراع التنظيمي والدافعية لئلنجاز لدى العامميف بوزارة الصحة الفمسطينية؟
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 ويتفرع عف التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مستوى الصراع التنظيمي لدى العامميف بوزارة الصحة الفمسطينية؟ -1
 لفمسطينية؟ما مستوى الدافعية لئلنجاز لدى العامميف بوزارة الصحة ا -2
بيف الصراع التنظيمي  (α≤0.05عند مستوى داللة )ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية  -3

 – بوزارة الصحة الفمسطينية في أقساـ العبلج الطبيعي والدافعية لئلنجاز لدى العامميف
 ؟المحافظات الجنوبية

صراع في مستوى ال (α≤0.05عند مستوى داللة )ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -4
المحافظات  – بوزارة الصحة الفمسطينية في أقساـ العبلج الطبيعيالتنظيمي لدى العامميف 

 , الحالة االجتماعية وسنوات, المؤىؿ العممي, العمر, ُتعزى لمتغيرات ) الجنسالجنوبية
 الخبرة (؟

في مستوى الدافعية  (α≤0.05عند مستوى داللة )ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -5
المحافظات  – بوزارة الصحة الفمسطينية في أقساـ العبلج الطبيعيجاز لدى العامميف لئلن

 , الحالة االجتماعية وسنوات, المؤىؿ العممي, العمر)الجنس, ُتعزى لمتغيرات الجنوبية
 ؟الخبرة(

 متغيرات الدراسة:
 شتمؿ عمى التالي:ي, و الصراع التنظيمي: المتغير المستقل .1

, )بواسػػػطة الباحػػػث مػػػف التنظيمػػػي, ضػػػغوط العمػػػؿ, التػػػزاـ اإلدارة العميػػػا()غمػػػوض الػػػدور, المنػػػاخ 
 .اإلطار النظري والدراسات السابقة(

 شتمؿ عمى التالي:يو  ,الدافعية لئلنجاز: المتغير التابع .2
, )بواسطة الباحث )تحقيؽ التميز والتفوؽ, تحقيؽ األىداؼ, المثابرة والقدرة, العبلقة مع الزمبلء(

 .ظري والدراسات السابقة(مف اإلطار الن
 .الخبرة( , الحالة االجتماعية وسنوات, المؤىؿ العممي, العمرالجنس):المتغيرات الشخصية .3
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 ( 1شكل رقم ) 
 متغيرات الدراسة

 

 ((2014( و )الرميساء, 2011اسة )عبيد وراتب, در )جرد بواسطة الباحث, بناءًا عمى  
 

 فرضيات الدراسة : 
بيف الصراع التنظيمي  (α≤0.05عند مستوى داللة )عبلقة ذات داللة إحصائية  ال توجد -1

 – بوزارة الصحة الفمسطينية أقساـ العبلج الطبيعيفي  والدافعية لئلنجاز لدى العامميف
 .المحافظات الجنوبية

 :ة التاليةالفرعي ياتالفرضيتفرع منيا 
( بيف غموض األدوار والدافعية α≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

المحافظػػات  – بػػوزارة الصػػحة الفمسػػطينية أقسػػاـ العػػبلج الطبيعػػيفػػي لبلنجػػاز لػػدى العػػامميف 
 .الجنوبية

 :المتغير المستقل

 الصراع التنظيمي

 المتغير التابع: 

 الدافعية لئلنجاز

   

 وضوح عدـ( الدور غموض
 ( اتوالمسؤولي الصبلحيات

 تحقيؽ التميز والتفوؽ 

 تحقيؽ األىداؼ  التنظيمي المناخ

 المثابرة والقدرة  العمؿ ضغوط

 العبلقة مع الزمبلء  العميا اإلدارة التزاـ

   

 الخبرة ( , الحالة االجتماعية وسنوات, المؤىؿ العممي, العمر) الجنس:المتغيرات الشخصية
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ظيمي والدافعية ( بيف المناخ التنα≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
المحافظػػات  – بػػوزارة الصػػحة الفمسػػطينية أقسػػاـ العػػبلج الطبيعػػيفػػي  لبلنجػػاز لػػدى العػػامميف

 .الجنوبية
( بػيف ضػغوط العمػؿ والدافعيػة α≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ) -

حافظػػات الم – بػػوزارة الصػػحة الفمسػػطينية أقسػػاـ العػػبلج الطبيعػػيفػػي لبلنجػػاز لػػدى العػػامميف 
 .الجنوبية

( بػػػػيف التػػػػزاـ اإلدارة العميػػػػا α≤0.05ال توجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى ) -
 – بػػػوزارة الصػػػحة الفمسػػػطينية أقسػػػاـ العػػػبلج الطبيعػػػيفػػػي والدافعيػػػة لبلنجػػػاز لػػػدى العػػػامميف 

 .المحافظات الجنوبية
توى الصراع في مس (α≤0.05عند مستوى داللة )فروؽ ذات داللة إحصائية ال توجد  -2

المحافظات  – بوزارة الصحة الفمسطينية أقساـ العبلج الطبيعيفي التنظيمي لدى العامميف 
 , الحالة االجتماعية وسنوات, المؤىؿ العممي, العمرالجنس), ُتعزى لمتغيرات الجنوبية
 .الخبرة(

في مستوى الدافعية  (α≤0.05عند مستوى داللة )فروؽ ذات داللة إحصائية ال توجد  -3
المحافظات  – بوزارة الصحة الفمسطينية أقساـ العبلج الطبيعيفي لئلنجاز لدى العامميف 

 , الحالة االجتماعية وسنوات, المؤىؿ العممي, العمرالجنس) , ُتعزى لمتغيراتالجنوبية
 .الخبرة(

 أىداف الدراسة :
 تيدؼ الدراسة إلى:

إلى الصراع بوزارة الصحة التنظيمية التي تؤدي  واألسباب أىـ العوامؿ التعرؼ عمى -1
 .المحافظات الجنوبية –الفمسطينية 

بوزارة الصحة  أقساـ العبلج الطبيعيفي التعرؼ إلى مستوى الدافعية لبلنجاز لدى العامميف  -2
 .المحافظات الجنوبية – الفمسطينية

أقساـ العبلج في الصراع التنظيمي وعبلقتو بالدافعية لبلنجاز لدى العامميف  إلىالتعرؼ  -3
  .المحافظات الجنوبية – بوزارة الصحة الفمسطينية الطبيعي
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, المؤىؿ , العمرالجنس)ُتعزى لمتغيرات  والتي بياف الفروؽ في مستوى الصراع التنظيمي -4
 . الخبرة ( , الحالة االجتماعية وسنواتالعممي

 ,, العمرالجنس)ُتعزى لمتغيرات  والتي الكشؼ عف الفروؽ في مستوى الدافعية لبلنجاز -5
 .الخبرة ( , الحالة االجتماعية وسنواتالمؤىؿ العممي

 المحافظات الجنوبية – الخروج بتوصيات تُقدـ إلى صانعي القرار بوزارة الصحة الفمسطينية -6
 .في أقساـ العبلج الطبيعي بالوزارة لموصوؿ إلى مستوى أداء راقي ومرتفع

 أىمية الدراسة : 
 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف خبلؿ:

 :" النظرية " ىمية العممية األ -1
في البيئة الفمسطينية والتي تقوـ بدراسة في حدود عمـ الباحث ُتعتبر مف الدراسات األولى  -

بوزارة  في أقساـ العبلج الطبيعيالعبلقة بيف الصراع التنظيمي والدافعية لئلنجاز لدى العامميف 
 .المحافظات الجنوبية – الصحة الفمسطينية

إلى المكتبة العربية حوؿ مستويات وأسباب  المعرفة العمميةدراسة في إضافة قد ُتسيـ ىذه ال -
 واستراتيجيات التعامؿ مع الصراعات التنظيمية, والتي تفتقر إلى ىذا النوع مف الدراسات.

 .قد تفيد الدراسة الباحثيف والمتخصصيف في مجاؿ الصحة وتحديدًا العبلج الطبيعي -
 ":األىمية العممية " التطبيقية  -2
قد تساعد ىذه الدراسة في تطوير أداء المؤسسات الصحية, والذي ينعكس بدوره عمى تقدـ  -

وُرقي المجتمع الفمسطيني, ويزيد مف قدرتو عمى التعامؿ مع الصراع التنظيمي بطريقة تقوده 
 نحو االزدىار.

 عمىلمتعرُّؼ ُتمثؿ ىذه الدراسة أىمية تطبيقية, حيث ُتعتبر أداة ميمة في التشخيص, و  -
األسباب لممشاكؿ الواقعية بصفة عامة في المجاالت العممية المختمفة, وكذلؾ ليستفيد منيا 
المديريف في معرفة أسباب وأساليب إدارة الصراعات التنظيمية الموجودة, ليتـ التعامؿ مع 

 الصراع داخؿ المنظمات مما يزيد مف فعالية المنظمة.

 حدود الدراسة:
 ود التالية:تشتمؿ الدراسة عمى الحد
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الدراسة عمى موضوع الصراع التنظيمي وعبلقتو بالدافعية  تقتصر االحد الموضوعي:  -1
المحافظات  – بوزارة الصحة الفمسطينية في أقساـ العبلج الطبيعيلئلنجاز لدى العامميف 

 .الجنوبية
 .ـ2016ـ إجراء الدراسة خبلؿ العاـ تالحد الزماني:  -2
 غزة. الجنوبية بقطاع محافظاتال الدراسة في تبقالحد المكاني: طُ  -3
العبلج الطبيعي بأقساـ العبلج الطبيعي بوزارة  موظفيالدراسة عمى  تقتصر االحد البشري:  -4

 .المحافظات الجنوبية –الصحة الفمسطينية 

 مصطمحات الدراسة : 
 الصراع التنظيمي : -1

 عمى تنافسال العمؿ, ضغوط خبلفات عف تعبير ىو إال ما بأنو محمودعالء الدين عرفو 
 حساب اآلخريف  عمى ولو حتى الذاتية مصالحو تحقيؽ في فرد كؿ ورغبة المحددة, الموارد

 (. 497:  2011) محمود, 
مشكمة في الييكؿ التنظيمي كما ىو  بوجود الصراعبيقصد الباحث  التعريف اإلجرائي:
متعارضة, ويكوف  موقؼ تنافسي بيف فريقيف أو تنظيميف أىدافيماأو  الحالية موضوع الدراسة

فيو أطراؼ الصراع مدركيف لمتعارض فيما بينيـ في الوقت الذي يرغب كبلىما بالحصوؿ 
 عمى المركز أو الصبلحية أو القوة بما يتعارض مع رغبة الطرؼ اآلخر.

 الدافعية لإلنجاز: -2
الذي مستوى االمتياز والتفوؽ أو أنيا األداء  ضوء في األداء :بأنيا الخالق عبد أحمد عرفيا

 (. 64: 2011تحدثو الرغبة في النجاح ) قدوري, 

الميؿ إلى وضع مستويات مرتفعة في األداء والسعي يقصد الباحث بأنيا  التعريف اإلجرائي:
نحو تحقيقيا باختيار رفقاء العمؿ مف الخبراء واألشخاص الجاديف في ضوء الرغبة في 

  .النجاح واالستقبلؿ
 :وزارة الصحة الفمسطينية -7

لة عف الصحة العامة لممواطنيف, حيث سئو ؤسسة مسئولة عف القطاع الصحي وىي المىي م
جية المنتمية إلى القطاع العاـ و الذي بلتتبع ليا جميع المستشفيات والمراكز الطبية الع
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 مركزاً  64مستشفى و  13 خبلؿييدؼ إلى تقديـ الخدمات الصحية لسكاف قطاع غزة مف 
 (.2216حة, )وزارة الص األوليةلمرعاية 

 ىيكل الدراسة:
 سيتـ تقسيـ الدراسة حسب الييكؿ التالي:

 الفصؿ األوؿ: اإلطار العاـ لمدراسة:
 المقدمة. -
 مشكمة الدراسة. -
 .الدراسةتساؤالت  -
 .متغيرات الدراسة -
 .أىداؼ الدراسة -
 .أىمية الدراسة -
 حدود الدراسة. -
 مصطمحات الدراسة. -

 الفصؿ الثاني: اإلطار النظري لمدراسة.
 مبحث األوؿ: الصراع التنظيمي.ال -
 المبحث الثاني: الدافعية لئلنجاز. -
 .المحافظات الجنوبية –المبحث الثالث: وزارة الصحة الفمسطينية  -

 الفصؿ الثالث: الدراسات السابقة:
 الدراسات المحمية. -
 الدراسات العربية. -
 الدراسات األجنبية. -

جراءاتيا.  الفصؿ الرابع: منيجية الدراسة وا 
 .الميدانية الخامس: نتائج الدراسةالفصؿ 

 الفصؿ السادس: النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة.
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 الدراسة: صعوبات
 واجو الباحث أثناء إعداد دراستو عمى بعض الصعوبات والتي تكمف في:

 االنقطاع المستمر لمتيار الكيربائي والذي أثر بشكؿ كبير عمى عممية إعداد الدراسة. -1
 ي أصابت جياز الحاسوب المكتبي الخاص بالباحث.األعطاؿ الت -2
 قمة المراجع والدراسات المتعمقة بموضوع الصراع التنظيمي. -3
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 الثانيالفصل 

 النظري لمدراسةاإلطار 
 

 

  المبحث األوؿ: الصراع التنظيمي -
 المبحث الثاني: الدافعية لئلنجاز  -
 –سطينية المبحث الثالث: وزارة الصحة الفم -

  المحافظات الجنوبية
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 األولالمبحث 

 الصراع التنظيمي
 

 

 تمييد

 أواًل: مفيوم الصراع وطبيعتو

 ثانيًا: أىمية الصراع

 ظيمي عبر مراحل الفكر اإلداريثالثًا: الصراع التن

 رابعًا: أنواع الصراعات ومستوياتو

 خامسًا: مراحل الصراع التنظيمي

 سادسًا: أسباب نشأة الصراع التنظيمي

 سابعًا: آثار الصراع التنظيمي

 ثامنًا: أساليب إدارة الصراع التنظيمي

 تاسعًا: الخالصة 
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 تمييد

ي لموضوع الصراع التنظيمي في ىذا المبحث, والذي مف سيتـ تناوؿ و مراجعة األدب اإلدار 
خبللو سيتـ التعرؼ لمفيوـ الصراع وطبيعتو,أىميتو, ومراحمو في الفكر اإلداري, أنواعو 

 ومستوياتو, وأسبابو, وآثاره, وأساليب إدارتو ومف ثـ خبلصة ليذا المبحث.
بيا, الختبلؼ الشخصيات الصراع والخبلؼ في المؤسسات حقيقة واقعة ومف االستحالة تجنف

المتعاممة واختبلؼ طبيعة البشر والخبلفات موجودة عمى جميع المستويات اإلدارية بيف العامميف 
إلى مجمس اإلدارة في المنظمة,  بعضيـ البعض وحتى في الجيات اإلشرافية والرقابية ووصوالً 

تي ال يمكف تفادييا, وتختمؼ وينظر إلى الصراع عمى أنو أحد مظاىر البيئة التنظيمية الحتمية ال
 .درجة حدتو وتأثيره عمى المنظمة والفرد حسب الموضوع وأطراؼ الصراع

ومف ىذه المنطمقات تأتي ىذه الدراسة لتحاوؿ التعرؼ عمى الصراع التنظيمي وعبلقتو بالدافعية 
لمحافظات لئلنجاز لدى الموظفيف بأقساـ ودوائر العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية في ا

الجنوبية بقطاع غزة, أمبًل مف خبلؿ ىذه الدراسة تقديـ مجموعة مف االقتراحات والتوصيات التي 
 تسيـ في االرتقاء الوظيفي والتوافؽ بيف األىداؼ والمصالح في العمؿ.    

 أواًل: مفيوم الصراع وطبيعتو: 

بمعنى النزاع, والخصاـ, : إف المعنى المغوي لكممة الصراع في المغة العربية, الصراع لغة
الجداؿ, أو الخبلؼ والشقاؽ, أما كممة الصراع اصطبلحًا: فيي مأخوذة مف الكممة البلتينية 

(conflicyus) .والتي تعني اصطداـ النظاميف معًا باستخداـ القوة وىي تدؿ عمى عدـ االتفاؽ , 

ات والعواطؼ والتصرفات مع : فإنو يشير إلى التفاعؿ الذي تتعارض فيو الكممأما المعنى المفظي
 (.363: 2004بعضيا البعض مما يؤدي إلى آثار تمزيقية )العمياف, 

عند دراسة الصراع كظاىرة اجتماعية نجد أف ىناؾ العديد مف المفاىيـ والتي تركز كؿ منيا 
 عمى جانب معيف مف جوانب الصراع اآلتية:

د أو تعارض األىداؼ أو تبايف الظروؼ المؤدية إلى السموؾ الصراعي, مثؿ ندرة الموار  -1
 السياسات.

المشاعر والحاالت العاطفية التي تسيطر عمى أطراؼ الصراع, كالضغط أو التوتر أو  -2
 القمؽ أو العداء.
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 إدراؾ األفراد أو معرفتيـ بوجود مواقؼ ِصراعية. -3
 السموؾ الصراعي والذي يتراوح بيف المقاومة السمبية وبيف االعتداء الصريح  -4

 (.7: 1994 )بف محمد,
 ومف المعاني المفظية ما يأتي:

ذا كاف اإلنساف يعيش في صراع فالمنظمات ال تعيش بعيدًا عف ىذا الصراع ميما  -1 وا 
اختمؼ شكميا أو حجميا أو طبيعة عمميا, فيي تتكوف مف أفراد يحمموف أىدافًا 

القيـ, كما قد وسموكيات وقيمًا مختمفة, وىؤالء األفراد قد يتعاونوف لتحقيؽ ىذه األىداؼ و 
يتنافسوف بيف بعضيـ بعضًا, ويتضمف التعاوف العمؿ الجماعي بيف أكثر مف طرؼ 
بقصد بموغ أىداؼ مشتركة, ويمثؿ العمؿ التعاوني صيغًا لحؿ المشكبلت فضبًل عف 

 (.376: 2011كونو ُيستعمؿ كإستراتيجية لتخفيض الصراع )محمود, 
كؿ نواحي الحياة, فبل يستطيع أحد أف يتجنب ُيعد الصراع جزءًا مف الوعي اإلنساني في  -2

الصراع سواًء في المنزؿ أـ البيت أـ المكتب, وقد ازداد الصراع التنظيمي بسبب الدمج 
 .(Aula & Sirra, 2010: 125)بيف حياة العمؿ وحياة المنزؿ 

الصراع بيف األفراد وداخؿ المنظمات أصبح ظاىرة عالمية, وبالتالي إدراؾ أفضؿ  -3
والمواقع الميمة لمصراع, سوؼ يساعد المدير في استخداـ الموظفيف بالمنظمة  الحاالت

بفاعمية مف أجؿ الوصوؿ ألىداؼ المنظمة, أما عدـ االىتماـ بو سوؼ يكوف مكمفًا جدًا, 
ذا ما حدث ىذا,  ألف تجاىؿ الصراع سوؼ يؤدي إلى تدمير عبلقات العمؿ واألفراد, وا 

 وفاعمية المنظمة سوؼ يعانياف مف ذلؾ فإف الحافز نحو العمؿ الجماعي 
 (.209: 2009)عبد الرحيـ, 

ذلؾ لتبايف مدارسيـ, ولعؿ مف المشكبلت  لـ يتفؽ العمماء عمى تعريؼ محدد لمصراع و -4
التي تواجو وضع تعريؼ دقيؽ لمفيوـ الصراع, ىو استخداـ البعض لمفيوـ الصراع 

ف, وُيعتبر الصراع نتيجة جانبية كمرادؼ لمفيوـ المنافسة مع أنيما مفيوماف مختمفا
لمتغيير, كما أف مف الممكف االستفادة منو ووضعو تحت سيطرة المنظمة, ويمكف أف 
يكوف الصراع ىادفًا وفعااًل, بحيث يؤدي إلى تغيير الطاقات والمواىب والكفاءات الفردية 

 (.102: 2006والجماعية الكاممة )عبيوي, 



16 
 

ط التفاعؿ اإلنساني, ويطمؽ عميو أيضًا النزاع أو يعتبر الصراع التنظيمي أحد أنما -5
الخبلؼ أو التعارض, وفيو يدرؾ كؿ طرؼ مف أطراؼ الصراع أنو يجب اعتراض 

يقاؼ تقدمو باتجاه اليدؼ )جواد,   (.267: 2000الطرؼ اآلخر وا 
مف خبلؿ ما سبؽ تبيف أف الصراع أمر طبيعي في حياة اإلنساف, خاصة عندما يبدأ  -6

فكير المقارف بيف ىدفيف يسعى إلى تحقيقيما بفترة زمنية واحدة وبأولوية اإلنساف بالت
متباينة, مما ينجـ عنو شعور بالتوتر قد يصاحبو انعكاسات سمبية عمى مستوى الفرد 

 سواء صحية أـ اجتماعية أـ نفسية.
 وفي ضوء التبايف الفكري بشأف الصراع فقد تـ تعريفو بأشكاؿ مختمفة, حيث: -7
( أف الصراع التنظيمي "ما ىو إال تعبير عف خبلفات 497: 2011)ويرى محمود  . أ

ضغوط العمؿ, التنافس عمى الموارد المحددة, ورغبة كؿ فرد في تحقيؽ مصالحو الذاتية 
 حتى ولو عمى حساب اآلخريف".

( فعرؼ الصراع مف وجية النظر اإلدارية بأنو "إرباؾ أو تعطيؿ 161: 2009أما جمدة ) . ب
 خاذ القرارات, مما يصعب عممية المفاضمة واالختيار بيف البدائؿ".لمعمؿ ولوسائؿ ات

( فتعرؼ الصراع بأنو:" التغيير أو االختبلؿ الذي يطرأ عمى السموؾ 2009أما الحمياف ) . ت
 النمطي المعتاد مما يؤدي إلى انييار أو تعطيؿ ديناميات نظاـ اتخاذ القرارات".

شمؿ كؿ ما قيؿ عنو, إذ عده:" عممية تفاعمية ( فقد قدـ تعريفًا لمصراع 2009أما رحيـ ) . ث
عند عدـ االتفاؽ أو االختبلؼ أو التنافر بيف األفراد والجماعات, أو داخؿ المنظمات, 
أو عند تعرض أحد األطراؼ إلى أىداؼ الطرؼ اآلخر, ومنعو مف إشباع حاجاتو, 

ت في وتحقيؽ أنشطتو والتدخؿ فييا, وبخاصة في ظؿ رغبة األفراد أو الجماعا
االستحواذ عمى موارد مشابية لحاجة كؿ  منيما, أو عند وجود حؽ إداري ألي منيما 
يتعمؽ بالتفضيؿ لسموؾ أحدىما عمى اآلخر أثناء مشاركتيـ بنشاط معيف, أو عندما 

 تكوف اتجاىاتيـ وقيميـ ومعتقداتيـ ومياراتيـ متباينة".
ساسي, الظروؼ والممارسات عرفو "سميث" بأنو: "الموقؼ الذي تتعارض فيو بشكؿ أ  . ج

 (.8: 2008واألىداؼ المختمفة" )الصيرفي, 
( أف الصراع " جيد يقوـ بو شخص أو جية لتعطيؿ 366: 2008ويرى القريوتي ) . ح

 تحقيؽ ىدؼ ومصالح طرؼ آخر".
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( فعرفا الصراع بأنو:" وضع تنافس يدرؾ فيو طرفي 16: 2007أما حسيف وحسيف ) . خ
ويرغب كؿ طرؼ في الحصوؿ عمى المنافع التي  الصراع التعارض بيف مصالحيما,

تتعارض مع رغبة الطرؼ اآلخر, مما يؤدي إلى تعطيؿ اتخاذ القرارات لصعوبة اجراء 
عممية المفاضمة واالختيار بيف البدائؿ, وينتج تداخؿ األىداؼ مف تعارض المصالح, 

 جاىات".وتناقض القيـ والمعتقدات واآلراء, واختبلؼ المشاعر واألحاسيس واالت
وتظير الرغبة لدى أطراؼ الصراع في إلحاؽ اليزيمة بالطرؼ اآلخر بغض النظر عف  . د

الوصوؿ لميدؼ, وىو بيذا يختمؼ عف المنافسة, حيث أف المنافسة ال تنطوي عمى اتجاه 
عدائي أو الحاؽ الضرر ألحد أطراؼ العبلقة, كما يختمؼ الصراع عف التناقض, حيث 

رض الموجو نحو الفرد, والتي تنطوي عمى قدر مف العداوة يعبر األخير عف صور التعا
أو أكثر مف المنافسة أو الصراع كما أف أطراؼ العبلقة قد ال تعترؼ ظاىريًا بوجود أي 

 (.47: 2006تناقض بينيـ )الحزب, 

 إلى بسبيمو أو األطراؼ أحد يتخذىا إجراءات" : بأنو باروف وج جرينبر  عرفو وقد . ذ
  " األساسية بمصالحو ضرراً  تمحؽ أنيا عمى اآلخر الطرؼ اإليي وينظر اتخاذىا,

 .(477:  2004باروف ,  و )جرينبرج
( الصراع التنظيمي بأنو" أحد األشكاؿ الرئيسية لمتفاعؿ, 74: 2003كما عرؼ الموزي ) . ر

ف تـ ذلؾ مف خبلؿ القضاء عمى  طالما استيدؼ تحقيؽ الوحدة بيف الجماعات, حتى وا 
 أحد أطراؼ الصراع".

فيما عرفو بولدنغر عمى أنو:" موقؼ مف مواقؼ المنافسة يعي فيو األطراؼ وجود  . ز
تعارض في المراكز المحتممة بالمستقبؿ ويرغب كؿ منيـ في شغؿ مركز ال يتفؽ مع 

 (.364: 2002)العمياف, رغبات الشخص اآلخر" 
د الصراع بأنو:" العممية التي تبدأ حيف يدرؾ أح Robbins (2001 :243) ويعرؼ . س

األطراؼ أف الطرؼ اآلخر يؤثر عميو سمبًا, أو يوشؾ أف يؤثر عميو سمبيًا في شيء ما 
 ييتـ بو الطرؼ اآلخر".

كما عرفو بوندي بأنو:" تعطؿ أو انييار في سبؿ ووسائؿ صنع القرار المعياري أو في  . ش
 .(7: 1994)بف محمد, "األداء تقنياتيا, مما يجعؿ الفرد يعيش صعوبة اختيار بدائؿ الفعؿ أو
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 واالصطداـ والكفاح المقاومة أو القتاؿ فكرة  :بأنوالصراع التنظيمي  كامؿ عرؼ وقد . ص
 .(:1993215 ,المبادئ )كامؿ في والتضارب

وقد أصبح الصراع ظاىرة عامة سواء بيف األفراد أـ المجموعات, حيث يعيش اإلنساف في 
رد, وذلؾ عندما يعاني مف وقتنا الحاضر وسط أنماط متعددة مف الصراع, عمى مستوى الف

مكاناتو المحدودة في تحقيقيا. وعمى مستوى العمؿ: بسبب  التفاوت الحاد بيف طموحاتو وا 
الييكؿ التنظيمي أو تعدد المستويات اإلدارية, أو التخصص الوظيفي, أو نوع السمطة أو القوة 

د تتفؽ معيا التي تمارسيا, أو أىداؼ المنظمة التي قد تتعارض مع أىداؼ الفرد, أو ق
بدرجات غير مرضية. أو عمى مستوى المجتمع: نتيجة لمعديد مف التغيرات البيئية سواء 

 (.245: 1999)جبر وجودة,  االقتصادية أـ االجتماعية أـ التشريعية أـ غيرىا
 ضوء التعريفات السابقة يرى الباحث أن: فيو  

جراءات يتخذىا أحد األطالصراع ظاىر  اؿ األفراد ط  راؼ, ي  ة سموكية إنسانية, وا 
, فيحدث عندما يكوف ىناؾ ىدؼ ويسعى شخص أو أكثر والجماعات داخؿ المنظمات

لتحقيقو ويتعارض تحقيؽ ىذا اليدؼ مع أفكار أو أىداؼ شخص أو جماعة أخرى وربما 
نما عمى الوسائؿ التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ  يكوف الصراع ليس عمى مستوى األىداؼ وا 

ا أننا الحظنا أف ىناؾ اختبلفًا في تعريؼ الصراع بيف الكتَّاب والباحثيف, تمؾ األىداؼ, كم
وذلؾ ناتج عف اختبلؼ المراحؿ التاريخية أو المدارس الذيف يتبعوف ليا, وسنقدـ فيما يمي 

 شرحًا ليا.

 أىمية الصراع: ثانيًا: 

بية تغمب عمى تظير الحاجة إلثارة الصراع عندما تسود أوضاع تجعؿ األداء باىتًا, والسم
االيجابية بيف العامميف, ويصبح جؿ ىـ العامميف تعطيؿ أىداؼ اآلخريف, وتظير أىمية 

 الصراع مف خبلؿ المزايا التالية:

 تحفيز العامميف والمديريف عمى التنافس اإليجابي المثمر. .1
 إيجاد فرص لمتغيير والتحسيف. .2
 اكتشاؼ مسببات لصراع بحيث يسيؿ معالجتيا. .3
 ابية والتنافس بيف األفراد وفرص العمؿ.إشاعة االيج .4
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 ظيور واكتشاؼ المواىب والقدرات اإلبداعية. .5
 زيادة العبلقات األفقية بيف الوحدات اإلدارية, وخمؽ فرص التنافس. .6
 تعييف موظفيف جدد, أصحاب ميارات وخبرات وقيـ تكوف مدخبًل لمتنافس  .7

 (.446: 2000)مصطفى, 
إلغاء بعض األقساـ والدوائر, وبالتالي االستغناء  تمرير بعض اإلشاعات حوؿ إمكانية .8

عف بعض الموظفيف غير األكفاء بيدؼ استثارة الموظفيف لمعمؿ بجدية والخروج مف جو 
 الصراعات الجانبية والشخصية غير الفعالة.

إف المدراء غالبًا ما يتـ تقييـ أدائيـ ومكافأتيـ وفقًا لقدرتيـ عمى مواجية الصراع, بمعنى  .9
ـ الخمو مف الصراع أصبحت جزءًا مف الثقافة التنظيمية في العديد مف المؤسسات, أف قي

 (.26: 2000فالتوافؽ والرضا مؤشر ايجابي محمود )القريوطي, 
 الصراع التنظيمي عبر مراحل الفكر اإلداري:تطور ثالثًا: 

ؿ التاريخية لقد اختمفت وجيات النظر واآلراء في تحديد مفيوـ الصراع التنظيمي عبر المراح
 لمفكر اإلداري, وتـ تحديد تمؾ المراحؿ بما يمي:

 المرحمة التقميدية: -1
تجسد ىذه النظرة المرحمة التقميدية في اإلدارة, فالنظريات التقميدية في اإلدارة ال تعترؼ  

باإلنساف كقوة أساسية تقود العمؿ وتوجيو نحو اإلنتاج األكفأ, كما أنيا تفترض أف الصراع 
لو شيء ضار وىو سموؾ يدؿ عمى عدـ رشد العامميف, وينتج عنو ردود أفعاؿ بكؿ أشكا

سمبية وضارة بالمنظمة, لذلؾ يجب محاربتو والعمؿ عمى إزالتو ألنو مرض تنظيمي, كما أنو 
 يجزئ ادراكات ومشاعر األفراد وكذلؾ سموكياتيـ بداًل مف تعبئتيا لتحقيؽ أىداؼ المنظمة 

 (.148: 2009)السالـ, 
ينظر لمصراع عمى أنو ىداـ أي أنو نتيجة غير جيدة ناجمة عف عدد مف األسباب  فوكا

كاالتصاؿ السيئ, واالفتقار إلى االنفتاح والثقة بيف األفراد, أو فشؿ المديريف في االستجابة 
 (.378: 2011لرغبات مرؤوسييـ وتطمعاتيـ )جبلب, 

ي قد انخفض بمعدؿ ثابت مع زيادة وقد افترضت وجية النظر التقميدية أف األداء التنظيم 
 الصراع, وىو ما يتضح مف الشكؿ التالي:
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 ( وجية النظر التقميدية لمصراع2شكل رقم )

 (249: 1999المصدر: )جبر وجودة, 

 مرحمة الفكر السموكي )اإلنساني(: -2
تجسد ىذه النظرة المدخؿ السموكي الذي يرى أف الصراع شيء طبيعي في حياة البشر وال 

كف تجنبو, وىو يتكرر باستمرار في حياة المنظمة, وتحدث الخبلفات بشأف تحديد أساليب يم
لى جانب ذلؾ فإف  العمؿ بيف األقساـ بخصوص توزيع الموارد وأسبقيات ىذا التوزيع, وا 
األفراد ىـ أواًل وأخيرًا كائنات حية معقدة تمتمؾ العديد مف الحاجات والرغبات المتعارضة فيما 

ستمر النظر إلى الصراع عمى أنو شيء مؤلـ ومكمؼ, ومطموب معالجتو, ويمكف بينيا, وا
 تمخيص النظرة اإلنسانية بما يمي: 

 الصراع أمر ال مفر منو. -
 لمصراع أسبابًا متعددة ويمكف التعرؼ عمييا عف طريؽ دراسة الموقؼ ككؿ. -
 الصراع عنصر حيوي في عممية التغيير التنظيمي. -
 (.149: 2009ي صالح المنظمة )السالـ, الصراع يمكف أف يكوف ف -
 مرحمة المدرسة التفاعمية: -3

تدعو إلى تشجيع المديريف عمى خمؽ جو مقبوؿ مف الصراعات داخؿ منظمات العمؿ 
كوسيمة لزيادة الكفاءة والميارة, والتجديد؛ وذلؾ ألف قدرة اإلدارة عمى تفيـ الصراع وتحويمو 

ذا لـ تستطع اإلدارة إلى صراع ايجابي تترتب عمييا الكفاءة  والفعالية والتجديد باستمرار, وا 
 واألفراد فيـ الصراع وكيفية التعامؿ معو فسوؼ يتحوؿ إلى صراع سمبي 

 (.77: 2003)الموزي, 

 عالي 

مستوى  عالي 

 الصراع  

األداء 

 التنظيمي 

 منخفض 

 منخفض 
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(, فطالما أف كمية 3الحالية في الصراع تتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) ولعؿ وجية النظر
تنظيمي )منخفض إلى مرتفع(, نجد أف ىناؾ الصراع )منخفضة إلى مرتفعة( ترتبط باألداء ال

 مستوى أمثؿ لمصراع يصؿ عنده األداء التنظيمي إلى أقصى درجة 
 (.251: 1999)جبر وجودة, 

 

 

 

 

 

 

 ( وجية النظر الحالية لمصراع3شكل رقم )

 (.252: 1999المصدر: )جبر وجودة, 
ال يوجد أحد يفضؿ الصراعات, بالرغـ مف أىمية النظرة التفاعمية لمصراع, إال أننا نعرؼ أنو 

وعمى الرغـ أف معظـ المجتمعات تؤكد عمى ثقافة التوافؽ وعدـ الصراع. فإف الصراعات 
أصبحت ظاىرة إنسانية وتنظيمية حتمية ويمثؿ وجودىا تحديًا تمر بيا المنظمات, إال أف ىذا 

اإلدارة يجب أف ال التحدي قد يكوف قوى ايجابية كما قد يكوف قوة سمبية وجودىا وعميو, فإف 
تسعى جاىدة لمقضاء عمى كؿ أنواع الصراع, وأف تتدخؿ لمعرفة أسبابيا حتى تستطيع 
التعامؿ معيا وتوجيييا اتجاىًا ايجابيًا بما يخدـ األىداؼ الفردية والتنظيمية وتحقيؽ الفاعمية 

 التنظيمية.

 رابعًا: أنواع الصراعات ومستوياتو: 
 األنواع. - أ
 مستويات الصراع. - ب
 نواع الصراع التنظيمي:أ - أ
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تتعرض المنظمات في حياتنا اليومية إلى أنواع عديدة مف الصراعات تتفاوت حدة الصراعات 
بمقدار ما تتركو مف آثار عمى الفاعمية واإلنتاجية بصفة عامة ويعود منشأ الصراع إلى 

وأخرى أو بيف االختبلؼ بيف األفراد داخؿ التنظيـ أو االختبلؼ بيف المجموعات أو بيف إدارة 
 (.36: 2009بعض العامميف والمنظمة خاصة عندما تختمؼ أىدافيـ )السكارنة, 

 ويمكن تقسيم الصراع التنظيمي إلى أربعة أقسام رئيسة وىي:

 :القسم األول: الصراع داخل الفرد نفسو
يحدث الصراع الفردي عندما يجد الفرد نفسو محؿ جذب لعوامؿ عدة تحتـ عميو أف يختار  

ىما بحيث إنو ال يمكنو تحقيقيا معًا, أو عندما يجد الفرد نفسو أماـ خياريف ال يرغب في أحد
 منيما, أو أف يكوف الشخص راغبًا في عمؿ  ما ولكف نتائج ىذا العمؿ غير مضمونة النتائج 

 (. 247: 2003)القريوتي, 
وتعارض األىداؼ. ويتضمف ىذا النوع مف الصراع كبًل مف تعارض الدور وعدـ إشباع الحاجات 

 ونوجزىا عمى النحو التالي:
 تعارض الدور: - أ
لكؿ فرد عدد مف األدوار المختمفة التي يقوـ بيا داخؿ المنظمة, واألسرة والمجتمع؛ لذا  

فتعارض الدور في المنظمة ىو الفرؽ بيف ما يجب أف يؤديو داخؿ وظيفتو وبيف ما يفيمو 
ذلؾ مثؿ: عدـ فيـ الدور أو الوظيفة,  وما يشعر أنو يجب أف يؤدي. ومف بعض أسباب

وعدـ وجود توصيؼ سميـ لموظيفة, واألوامر المتعارضة مف الرؤساء, وأعباء العمؿ العالية, 
وتعرض الفرد ألوامر وتوجييات متداخمة مف أكثر مف رئيس عمى نفس خط السمطة. 

األداء وفاعميتو  ولتعارض الدور أىمية بالغة في منظمات األعماؿ, نظرًا ألف عممية تقييـ
تعتمد عمى مدى التطابؽ بيف ما يجب أف يؤديو الفرد وما يؤديو بالفعؿ داخؿ وظيفتو, ويؤثر 

 التقييـ في مساءلة الفرد أو عقابو أو حصولو عمى حوافز ذات حجـ معيف 
 (.16: 2010)ماىر, 

 ويمكن التمييز بين خمس حاالت رئيسية لصراع الدور:

 وف مخالفة بعض القواعد أو القوانيف.ال يمكف لمفرد عمؿ شيء د .1
 إتباع سموؾ دور معيف يتعارض مع سموؾ دور آخر. .2
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 القياـ بدوريف في آف واحد. .3
 إرغاـ الفرد عمى ممارسة قيـ وأخبلقيات تتعارض مع قيمو وأخبلقياتو. .4
 قياـ الفرد بعدة أدوار وال يعرؼ أيًا منيا يجب أف يكوف لو األولوية  .5

 (.369: 2005)العمياف, 
 عدم إشباع الحاجات:  - ب

عندما يشعر الفرد بنقص أو حاجة ما, فإف سموكو وأفعالو تكوف مدفوعة وموجية صوب 
ىدؼ أو حافز معيف لتمبية ىذه الحاجة, وعندما يتعارض تحقيؽ اليدؼ أو الحصوؿ عمى 
الحافز إلى عائؽ أو يعترض عائؽ يؤدي ذلؾ إلى ما يسمى باإلحباط وىو ما يؤدي إلى 

الصراع والتعارض وقد يرى الفرد بناء عمى ذلؾ, أف المنظمة ىي ما قد يعترض الشعور ب
طريقو في اإلشباع, ويصب الفرد جاـ غضبو عمى المنظمة, األمر الذي قد يؤدي أحيانًا إلى 

 (.17-16: 2010سموؾ عدواني ضد المنظمة )ماىر, 
 تعارض األىداف )صراع اليدف(: - ت
قيقو مظاىر سمبية وايجابية في نفس الوقت, أو عندما يحدث عندما يكوف لميدؼ المراد تح 

 (.369: 2005يواجو الفرد االختيار بيف ىدفيف أو أكثر وعميو اختيار واحد منيا )العمياف, 
 ويأخذ إحدى الصور التالية:

 : الصراع بين ىدفين ايجابيين -1

ويزداد  ,ما معاً ي ىذه الحالة يواجو الفرد االختيار بيف ىدفيف ايجابييف ال يمكف تحقيقيفو 
وعمى سبيؿ المثاؿ عندما  ,الموقؼ تعقيدًا إذا كاف اليدفاف ليما نفس األىمية بالنسبة لمفرد

ويعتبر الخياراف  ,يواجو فرد ما االختيار بيف البقاء في وظيفتو الحالية أو تحويمو لقسـ آخر
صًا جديدة لمترقية ىدفيف مرغوبًا فييما وايجابييف بالنسبة لو. فيو قد يرى القسـ اآلخر فر 

 والتطور, مع العمـ بأنو سيفقد زمبلء عممو القدامى والجو االجتماعي الذي اعتاد عميو 
 (.369: 2005)العمياف, 
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 الصراع بين ىدف ايجابي وآخر سمبي: -2
ىنا يكوف الفرد أماـ اختيار عدة أىداؼ كميا تحتوي عمى جوانب ايجابية وجوانب سمبية,  

ارض ىو النوع الشائع. ويكوف عمى الفرد أف يقارف بيف المزايا والعيوب وىذا النوع مف التع
 (.17: 2010لكي يخرج بالقيمة الصافية )ماىر, 

  الصراع بين ىدفين سمبيين: -3
ىنا يكوف الفرد أماـ اختيار ىدؼ واحد مف بيف ىدفيف سمبييف. وىنا يعمؿ الفرد عمى اختيار 

د يواجو الفرد االختيار بيف نقمو لوظيفة أقؿ أو وعمى سبيؿ المثاؿ ق ,اليدؼ األقؿ ضرراً 
فيو قد يرى أف نقمو لوظيفة أقؿ فيو تقميؿ مفِ أنو وتجميد  ,تحويمو لفرع آخر لنفس المنظمة

لتطمعاتو وتحويمو لفرع آخر فيو ابتعاد عف األسرة, باإلضافة الفتقاد المميزات االجتماعية 
 واالقتصادية الموجودة في المدينة 

 (.368: 2005ف, )العميا
 :مشاكل العمل -4
يشعر الفرد بتعارض ونزاع داخمي نتيجة لوجود مشاكؿ عديدة بالعمؿ, ومف أمثمة تمؾ  

 المشكبلت:
 عدـ قدرة الفرد عمى التحديد الواضح لممشكمة. -
 عدـ فيـ الفرد لممسببات والعناصر المكونة لممشكمة. -
 عدـ قدرة الفرد لتحديد بدائؿ الحؿ. -
 في عممو.عدـ رضا العامؿ  -
جراءات العمؿ. -  تعارض بعض أساليب وا 
 سياسات وظروؼ العمؿ. -
 عدـ قدرة الفرد عمى تحسيف أدائو. -
 (.178: 2004عوامؿ تتعمؽ بالبناء التنظيمي لممنظمة )حريـ,  -
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 القسم الثاني:
  الصراع بين األفراد: 

منظمة, وتمعب وىذا النمط مف الصراع يقع بيف الفرد ورؤسائو وزمبلئو ومرؤوسيو داخؿ ال
المتغيرات اإلدراكية والمعرفية دورًا كبيرًا في الصراع بيف األفراد داخؿ المنظمة حيث تحدد 

 وعي األطراؼ بالصراع القائـ بينيـ كما تحدد مشاعرىـ تجاه ىذا الصراع 
 (.370: 2005)العمياف, 
 راع في عاممين:ويمكن تمخيص دور العوامل اإلدراكية والمعرفية في التأثير عمى نشأة الص

فكمما كاف تصور طرؼ الصراع لمقدار الضرر أو الخسارة  تقدير الضرر والخسارة: -1
 المحققة بالنسبة لو كبيرة زاد شعوره بالتناقض بيف موقفو وموقؼ الطرؼ اآلخر.

فكمما كاف إدراؾ أحد األطراؼ بأف مصدر الضرر أو الخسارة  مصدر الضرر والخسارة: -2
النسبة لو ىو الموقؼ الذي قاـ بو الطرؼ اآلخر, زاد شعوره المحققة أو المحتممة ب

 (.179: 2004بالصراع بينو وبيف الطرؼ اآلخر )حريـ, 

 القسم الثالث: 
  الصراع بين الجماعات:

ىو الصراع الذي ينشأ بيف مختمؼ الوحدات اإلدارية داخؿ المنظمة, ويأخذ شكميف أساسيف 
 ىما:

مف الصراع بيف جماعات أو وحدات إدارية تنتمي إلى ويقع ىذا النوع  الصراع الرأسي: - أ
 مستويات تنظيمية مختمفة كالصراع الذي ينشأ بيف مستوى اإلدارة العميا واإلدارة الدنيا.

ويقع بيف الجماعات أو الوحدات اإلدارية التي تقع في مستوى تنظيمي  الصراع األفقي: - ب
دارتي اإلنتاج والتسويؽ في نفس واحد, ومف األمثمة عمى ذلؾ الصراع الذي ينشأ بيف إ

 المنظمة
 (.372: 2005)العمياف,  
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 القسم الرابع:
  الصراع بين المنظمات:

يحدث الصراع بيف المنظمات بسبب المنافسة بيف المنظمات, ويمكف أف يحدث ىذا الصراع 
تتنافس بيف المؤسسات المتنافسة لمحصوؿ عمى موارد تمكنيا مف القياـ بػأعماليا. فالجامعات 

فيما بينيما لمحصوؿ عمى أفضؿ نوعية مف الطمبة, والمدرسيف والموارد, وتتنافس كميات 
المجتمع ىي األخرى لمحصوؿ عمى اعتماد وزارة التربية والتعميـ العالي ليا بشكؿ يمكف 
طمبتيا مف متابعة دراستيـ في الجامعات مما يشكؿ مصدر قوة واستقرار لتمؾ الكميات؛ ألنيا 

ستستقطب عددًا أكبر, تمكنيا بالتالي مف تحسيف العممية التربوية مف خبلؿ افتتاح عندئذ 
البرامج األكاديمية, وتوفير أفضؿ المختبرات, واستقطاب الكوادر اإلدارية والتعميمية الكفوءة 

 (.249: 2003وبالتالي تحقؽ مكاسب مادية أيضًا )القريوتي, 
بلؿ المنافسة في إنتاج منتجات جديدة, أو ويحدث أيضًا في المجاؿ االقتصادي, مف خ

إحداث تطوير في التقنية, وخفض األسعار, واالستخداـ األفضؿ لمموارد إال أف المنافسة قد 
 تشتد حدتيا وتصؿ إلى درجة الصراع مما قد يؤدي إلى سيطرة منظمة عمى أخرى 

 (.10: 1997)محمد, 
 الصراع التنظيمي: ياتمستو -ب

 ( إلى أف اإلدارة يجب أف تتدخؿ في حالتيف: 287: 2011أشار ديري )
أواًل: عندما يزيد مستوى الصراع عف المستوى المطموب فبلبد أف تتدخؿ اإلدارة لتخفؼ مف حدة 

 الصراع.

ثانيًا: في حالة انخفاض مستوى الصراع عف المستوى المطموب فبلبد أف تتدخؿ اإلدارة لتنشيط 
 الصراع ليصؿ إلى المستوى المطموب.

 مف ىنا نبلحظ بأنو يمكف حصر حاالت الصراع بالمستويات التالية:و 
 مستوى الصراع المطموب. .1
 مستوى صراع أعمى مف المطموب. .2
 مستوى صراع أقؿ مف المطموب.  .3
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( المستوى المطموب بالحد األمثؿ لمصراع, وذلؾ وفؽ 310: 1998ويسمى عبد الوىاب )
 الجدوؿ التالي: 

 وعالقتو بفاعمية المنظمة راع التنظيميمستوى الصيوضح ( 1جدول رقم )

 فعالية المنظمة خصائص التنظيم نتائج الصراع مستوى الصراع الموقف

 ضارة منعدـ أو منخفض أ
ال مباالة, جمود, بطء التأقمـ, نقص األفكار 

 الجيدة, غياب التحدي.
 منخفضة

 مفيدة الحد األمثؿ ب
حيوية, نقد ذاتي, تأقمـ, بحث عف حموؿ 

 ت, تحرؾ ايجابي نحو اليدؼ.لممشكبل
 مرتفعة

 ضارة مرتفع ج
عشوائية, عدـ تعاوف, تعارض األنشطة, 

 صعوبة التنسيؽ.
 منخفضة

 (310: 1998المصدر )عبد الوىاب, 

( أف الصراع التنظيمي ليس أمرًا حتميًا فحسب, ولكنو أيضًا صحي 52: 2003وذكر حريـ )
ويحفز اإلبداعية, وىكذا يمكف اعتبار ومطموب في بعض الحاالت؛ ألنو يحرؾ المشاعر 

الصراع أمرًا صحيًا, ويعمؿ عمى االرتقاء بالمنظمة وال يعيؽ تحقيقيا لمفاعمية, كما أف غياب 
الصراع كميًا أمرًا غير مرغوب فيو, وكذلؾ الصراع الشديد المفرط فيو يعيؽ ويربؾ العمؿ 

امميف بتحقيؽ أىدافيـ بكفاءة؛ لذا ألنو يضر بالمعنويات ويعيؽ التنسيؽ ويحوؿ دوف قياـ الع
 مف األفضؿ أف يكوف الصراع معتداًل )متوسط( وفؽ المستوى المطموب.

لذا فإف اإلدارة اليادفة ينبغي أف تسعى دومًا لئلبقاء عمى الصراع في إطاره المرغوب فيو 
يص )المطموب( فإذا زاد الصراع عف الحد أو المستوى المعيف يجب أف تتدخؿ اإلدارة لتقم

أثره وتخفيضو لمحد المسموح بو أما إذا انخفض مستوى الصراع عف المستوى المطموب 
فيجب عمى اإلدارة أف تعمؿ عمى تشجيعو وتغذيتو باستمرار حتى يصؿ إلى المستوى 

 (.143: 2002المطموب في إطار تحقيؽ األىداؼ المعينة )حمود ,

 مراحل الصراع التنظيمي: خامسًا: 

بر مف أصعب مراحؿ المنظمة, حيث يبحث فييا كؿ عضو عف مكانو مرحمة الصراع تعت
ومكانتو وتبدو فييا األىداؼ صعبة أو غير قابمة لئلنجاز, وقد ينفذ صبر الموظفيف فيجادلوف 
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ويؤثروف ويعترضوف ويقاوموف وينشأ الصراع بينيـ, وقد يترؾ بعضيـ العمؿ وقد يترؾ بعضيـ 
انجاز لممنظمة. ويسود في ىذه المرحمة شعور بتضارب العمؿ وقد ال تحقؽ ىذه المرحمة أي 

وجيات النظر والمقاومة والرفض والحيرة وعدـ القدرة عمى التفكير السميـ, وقد يشعر الموظفوف 
باالرتياح عند وجود طاقة أمؿ في النجاح. ويبدي الموظفوف في ىذه المرحمة سموكًا يتسـ بالجدؿ 

ع واستخداـ وسائؿ الدفاع السيكولوجية مف إسقاط وتبرير والمناقشة والتحدي والتنافس والصرا
وانسحاب وىجوـ, كما يبدؤوف التشكيؾ في األىداؼ والمياـ, ويميؿ بعضيـ النعداـ القدرة عمى 

 الفعؿ االيجابي, وفقداف السيطرة عمى األعصاب والدفاع الشديد عف وجية النظر الشخصية
 (. 35: 2007)العتيبي,  

 تنظيمي ىي كالتالي:ومراحل الصراع ال
 مرحمة ما قبل الصراع: -1
 : الصراع الكامن - أ

ىي المرحمة التي تتوفر فييا مسببات الصراع دوف حدوثو, ومف أمثمة ىذه المرحمة: المواقؼ 
التي يتنافس فييا أعضاء المنظمة عمى بعض الموارد المحدودة, أو في حاالت الرغبة في 

عارض أو تناقض وظيفي, وفي كؿ الحاالت ال تحقيؽ أىداؼ متعارضة, أو في حالة وجود ت
يطفو الصراع إلى السطح نظرًا النخفاض حدة الصراع أو لعدـ استعداد الطرفيف لخوض 

 عممية الصراع.
 الصراع الواقعي: - ب
ىي مرحمة استخداـ السموؾ إلظيار األفعاؿ وردود األفعاؿ, ومف أمثمة تمؾ الحاالت:  

منظمة عمى بعض الموارد المحدودة, أو في حاالت المواقؼ التي يتنافس فييا أعضاء ال
الرغبة في تحقيؽ أىداؼ متعارضة, أو في حالة وجود تعارض أو تناقض وظيفي, وفي كؿ 
الحاالت ال يطفو الصراع إلى السطح نظرًا النخفاض حدة الصراع أو لعدـ استعداد الطرفيف 

 لخوض عممية الصراع.
  مرحمة عممية الصراع: -2

ار فعمي لمدخوؿ في عممية الصراع, ويتـ التعبير عنو في ىذه المرحمة بالسموؾ تبدأ باتخاذ قر 
 الفعمي. وتتألؼ عممية الصراع مف أربع مكونات وىي:

 أطراؼ الصراع ويتضمف طرفيف متصارعيف. - أ
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ديناميكية حالة الصراع: أف كؿ طرؼ يسعى لتعديؿ وضعو لينسجـ مع الطرؼ  - ب
مناضبًل فإف ىذا الطرؼ سيحاوؿ أف يكوف أكثر المتصارع معو, فإف كاف الطرؼ اآلخر 
 . (1)(: نت PATHWAYS   ,2016نضااًل طبعًا بافتراض أف القوة متشابو )

مجاؿ الصراع: ويتسع مجاؿ الصراع أو يتقمص حسب ديناميكية الصراع, ومف النادر  - ت
أف يقتصر عمى األطراؼ األساسية في الصراع, بؿ تنشأ تحالفات وتتشكؿ ائتبلفات 

 خؿ المنظمة في محاولة لكسب الصراع.دا
 تدخؿ اإلدارة لمتعامؿ مع الصراع عف طريؽ استخداـ أساليب التعامؿ مع الصراع. - ث
  مرحمة ما بعد عممية الصراع: -3

وىي المرحمة التي ينتيي فييا الصراع إما بطريقة تكوف مرضية ألطراؼ الصراع أو غير 
طراؼ الصراع وربما يثور ىذا الصراع مرة مرضية ليـ, وفي الحالة الثانية يحدث كبت مف أ

أخرى, أو يكوف سببًا لصراعات أخرى وىذا ما يؤكده )كارمينائي( إذ يذكر أف مرحمة ما بعد 
الصراع تنتج ما يسمى )بدائرة الصراع(, فالصراعات تخمؽ عددًا مف المشاكؿ والتحديات, لذا 

ألسموب المناسب, الذي يقمؿ مف فالجيد األكبر يجب أف ينصرؼ إلى التعامؿ مع الصراع با
نتائجو السمبية ويزيد مف نتائجو االيجابية, وحتى ال تكوف نياية الصراع بداية لصراعات 

 أخرى تكوف أقسى وأقوى.
حثيف أف مرحمة ما بعد الصراع تعكس طبيعة العبلقة بيف األطراؼ ويرى بعض البا

ف األحياف يمكف أف تتوصؿ المتصارعة في مرحمة ما بعد انتياء الصراع, وفي كثير م
أطراؼ الصراع عمى حؿ دائـ لصراع خاصة في الحاالت التي تتساوى فييا مصادر قوة 
األطراؼ المتصارعة, وفي أحياف أخرى يصعب التوصؿ إلى مثؿ ىذا الحؿ الدائـ العادؿ, 

 ويتـ بداًل منو التوصؿ إلى حموؿ مؤقتة لحيف استجماع القوة الستكماؿ الصراع 
 (.163: 2001ني وشحادة, )القحطا

 أسباب نشأة الصراع التنظيمي: سادسًا:
عند البحث في أسباب الصراع نبلحظ أف تعريفات الصراع السابقة الذكر تضـ في طياتيا 
رباؾ وعدـ انسجاـ في  شرحًا ألسباب الصراع, فنبلحظ أف الصراع يحدث نتيجة لوقوع خمؿ وا 

حيث أف قياـ أحدىـ بنشاط ال ينسجـ مع عمؿ آخر طبيعة النشاطات التي يقوـ بيا األفراد, 
ضعاؼ مستوى أدائو, ومف الضروري توافر  يذائو, وا  يكوف سببًا في منعو, وىدمو, وتداخمو, وا 
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ر لحدوث الصراع, وأف التنافس عمى منصب محدود أو موارد محدودة وقميمة ثاثنيف أو أك
دما تعجز األطراؼ المتصارعة يكوف سببًا في وقوع الخبلؼ, ومف خبلؿ الصراع أيضًا عن

مف إيجاد حؿ لممشاكؿ القائمة فيما بينيا, ومف ثـ يتحوؿ الصراع مف إطاره التنظيمي لكي 
 يصبح صراعًا شخصيًا يؤثر بشكؿ سمبي عمى طبيعة التعامؿ في المستقبؿ 
 (.163: 2001)القحطاني وشحادة, 

: تنوع القوى العاممة الذي ومف األسباب األخرى التي تؤدي لحدوث الصراع في التنظيـ
أصبح يشمؿ معظـ دوؿ العالـ, وتحمؿ كممة تنوع أكثر مف معنى ألكثر مف مجموعة مف 
البشر فالبعض يقتصر عمى المعنى الضيؽ الذي يركز مدلولو عمى االختبلفات بالشكؿ 
ت اإلحصائي البشري, والبعض اآلخر يختار تعريفًا يتضمف األبعاد الشخصية, )أي االختبلفا

 (.589: 2009بيف األشخاص( )القحطاني, 
والمستوى السطحي مف ىذا التنوع يعكس االختبلفات الممحوظة )المرئية(, الموجودة بالقوى 
العاممة, وىذا يشمؿ النوع والجنس والعرؽ والسف والتنوع الثقافي, وتمؾ السمات ىي نفسيا 

 التمييز في أماكف العمؿ.التي تؤدي إلى وجود الصراع نتيجة وجود نوع مف التفرقة و 
وُيعد التنوع أمرًا كبير األىمية حيث يساىـ في الوضع التنافسي ألي منظمة, ويزودىا  

بفرصة الحصوؿ عمى فوائد متعددة, والتنوع يجعؿ كؿ فرد ينظر مف منظور مختمؼ في 
مفيتو عممية صنع واتخاذ القرار, فالكؿ يرى المشكمة مف زاويتو وطبقًا لشخصيتو وتجاربو وخ

 الثقافية.
ولكف إذا ما فشؿ صناع القرار في المنظمة في إدارة ىذا التنوع بنجاح, تكبدت المنظمة 
الكثير مف التكاليؼ, فيذا الفشؿ يؤدي لترؾ الموظفيف الماىريف ألعماليـ, وتتكمؼ المنظمة 
ذا ما حدث أي تمييز أو تفرقة لمموظفيف الجدد, أدى ذلؾ لتزا يد تعييف موظفيف جدد, وا 

الصراع في المنظمة, والذي ينتج عنو نقص في اإلنتاجية وىدر لمفرص المتاحة لممنظمة, 
 وكبلىما ذو تأثير سمبي عمى سير العمؿ وعمى صنع القرارات 

 (.201: 2004)رفاعي وبسيوني, 
ويدخؿ في مفيوـ تنوع العمالة وجود أشخاص مف ذوي االحتياجات الخاصة في العمؿ, 

ؽ ىذا الباب الذي يخفي خمفو عمالة شديدة الموىبة, وذلؾ مف خبلؿ حيث بدأت الدوؿ طر 
التشريعات الجديدة التي وضعت لتناسب ظروفيـ, وبالتالي أصبح مطموبًا مف اإلدارة في 
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المنظمة تييئة جو العمؿ بالطريقة التي تناسب ىذه الفئة, كتعديؿ ساعات العمؿ بحيث 
يؿ اإلدارة أو المعدات المستعاف بيا في العمؿ يستطيع الموظؼ المحاؽ بالمواصبلت أو تعد

عاقتو, وبذلؾ يمكف لممنظمة استغبلؿ طاقاتيـ الكبيرة الكامنة بداخميـ   لمتوافؽ وا 
 (.158: 2003)يورؾ بري, 

 ويوضح الشكل التالي نشأة الصراع التنظيمي:
 نشأة الصراع التنظيمييوضح (: 4شكل )

 

 

 

 

 

 (162: 2001شحادة,  و )القحطاني

بأف أىـ أسباب نشأة الصراع التنظيمي بعدـ انتماء ووالء العامميف لعمميـ  ويرى الباحث
وكذلؾ عدـ اقتناعيـ بأف النجاح في العمؿ يتطمب بأف تكوف ىناؾ أىداؼ مشتركة بيف أىدافيـ 
الشخصية وأىداؼ العمؿ , وكذلؾ عدـ وجود الثقة المتبادلة والتي تربط العامميف مع بعضيـ 

وعدـ توفر الجو العاـ وبيئة العمؿ المبلئمة والمناسبة ألداء المياـ مما يجعؿ مف ذلؾ البعض , 
 لنشوء الصراع التنظيمي .

 آثار الصراع التنظيمي:سابعًا: 
 تـ تقسيـ آثار الصراع التنظيمي إلى آثار ايجابية وأخرى سمبية وىي عمى النحو اآلتي:

 أواًل: اآلثار االيجابية:
 شكبلت المكبوتة عندما تطفو عمى السطح.عمى حؿ الم يساعد .1
 يثير الحماس والنشاط لدى األفراد, والبحث عف أساليب أفضؿ في أداء األعماؿ  .2

 (.292: 2011)ديري, 

 نشأة الصراع  

اهتمامات ورغبات مع 

 قوى أخرى 

اإلحساس بحالة 

 التعارض  

اإلحساس بأن اآلخرين 

يعوقون هذه االهتمامات 

 والرغبات

قيام اآلخرين بتصرفات 

 فعلية تعوق تنفيذ

 هتماماتاال
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بعد انتياء الصراع, يتعمـ األفراد بعض الدروس والحموؿ لممشكبلت التي ظيرت أثناء  .3
 ؿ الصراع مما يساعدىـ عمى تجنب ىذه المشكبلت في المستقب

 (.348: 2011)الرحاحمة وعزاـ, 
يتضمف الصراع بحثًا عف حؿ مشكمة, ومف خبلؿ ىذا الحؿ يتـ اكتشاؼ التغيرات  .4

 الضروري لنظاـ المنظمة.
 يعّد الصراع نوعًا مف االتصاؿ وحؿ ىذا الصراع يفتح طرقًا عديدة ودائمة لبلتصاؿ. .5
 وخاصة ذوي الميوؿ العدوانيةيساعد الصراع عمى إشباع الحاجات النفسية ألفراد التنظيـ  .6

 (.261: 2004)عبد الباقي,  
يعمؿ الصراع عمى تشجيع االىتماـ باألفكار والتوجيات الجديدة وتسييؿ اإلبداع  .7

 والتغيير.
 الصراع يدعـ متخذي القرار مما يدفعيـ التخاذ قرارات أفضؿ. .8
 (.322: 2002يدعـ الوالء )سمطاف,  .9

داث حالة مف التعاوف بيف أفراد جماعة العمؿ .انتياء الصراع, قد يؤدي إلى إح10
 (.377: 2007)الصيرفي, 

.يولد الطاقة لدى األفراد ويبرز القدرات واالستعدادات الكامنة التي ال تبرز في ظؿ 11
 الظروؼ العادية.

 .يفتح قضايا لممناقشة بطريقة المواجية المباشرة.12
 .يوضح القضايا مثار الخبلؼ بيف أفراد التنظيـ.13
 (.130: 2008.يساعد عمى زيادة اإلنتاجية ويعمؿ عمى النمو )الصيرفي, 14
 (.446: 2005.يحقؽ التنافس بيف األفراد وفرؽ العمؿ )مصطفى, 15

 ثانيًا: اآلثار السمبية:

قد يؤدي الصراع إلى إضاعة الكثير مف الوقت والجيد وبالتالي إلى حدوث خسائر مادية  .1
صابات نفسية قد يصعب التئا  (.348: 2011ميا في المستقبؿ )الرحاحمة وعزاـ , وا 

 (.377: 2007يترؾ الصراع آثار نفسية سيئة لدى العامميف )الصيرفي, .2
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يؤدي إلى فقداف الثقة بيف اإلدارة والعامميف, وقد يتطور إلى لجوء األفراد إلى أعماؿ  .3
إلدارة, أو القياـ االنتقاـ تتمثؿ في تعطيؿ اآلالت أو إخفاء المعمومات وعدـ التعاوف مع ا

 بترويج إشاعات كاذبة.
 يعمؿ عمى إعاقة التعاوف الجماعي. .4
الشمؿ في التصرؼ يرافقو التوتر النفسي الذي يؤدي إلى اإلحباط وعدـ التأكد وفقداف  .5

 (.132: 2008القدرة عمى الحـز وضعؼ في الثقة )الصيرفي, 
 مى فاعمية المنظمة ككؿ الصراع يحوؿ الطاقات بعيدًا عف أىداؼ المنظمة مما يؤثر ع .6

 (.321: 2002)سمطاف, 
 يعتبر مرض لصحة المنظمة وىو نوع مف عدـ وجود ميارات قيادية  .7

 (.380: 2005)العمياف, 
 يؤدي الصراع إلى تعصب األفراد الشديد كؿ إلى إدارتو. .8
 (.292: 2011تطور الصراع بيف الجماعات يؤدي إلى ضعؼ االتصاؿ )ديري,  .9

مف أف اإلدارة الصحيحة ىي التي يجب أف تتعرؼ  حظ الباحثيالمف خبلؿ ما سبؽ 
عمى طبيعة الصراع ودوافعو وأسبابو وتأثيره عمى أىداؼ المنظمة, وذلؾ لتحويؿ الطاقة 
المتولدة عنو إلى قوة تخدـ أىدافيا , والعمؿ عمى استثارتو بطريقة تخمؽ التعاوف بيف أفراده 

 وتولد اإلبداع.

 الصراع التنظيمي: أساليب إدارة ثامنًا: 
ويمكف تصنيؼ استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي تحت ثبلث مجموعات عمى النحو 

 التالي:
 .المجموعة األولى: وتتضمف وضع أىداؼ مشتركة تتفؽ عمييا األطراؼ المتصارعة 
 .المجموعة الثانية: وتتضمف تغييرات ىيكمية 
 دارية والسموكية والقانونية المجموعة الثالثة: وتتضمف عددًا مف األساليب اإل 

 (.283: 2004)العمياف, 
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دارة الصراع التنظيمي:  المجموعة األولى: األىداف المشتركة وا 

ُيعد تعارض األىداؼ مف المصادر الرئيسية لنشوء الصراع, ومف ُطرؽ إدارة الصراع 
يجاد أىداؼ تتفؽ عمييا أطراؼ الصراع وفتح  إيجاد أرضية مشتركة بيف المجموعات, وا 

قنوات االتصاؿ بينيـ, واستخداـ نظاـ الحوافز الفرعية لمكافأة األنشطة التي تساىـ في نجاح 
 (.506: 2011أىداؼ التنظيـ الكمية, وليس األىداؼ الفرعية داخؿ ىذا النظاـ. )محمود, 

 المجموعة الثانية: الطرق الييكمية في إدارة الصراع التنظيمي: 

 (507: 2011تي تستخدـ في إدارة الصراع ما يمي: )محمود, مف أىـ الطرؽ الييكمية ال
إحالة الصراع إلى مختص أو مستشار يعالج الصراع بتحديد مسؤوليات األطراؼ  -1

 المتصارعة.
تخفيؼ درجة االعتمادية بيف المجموعات, وجعميا معتمدة عمى نفسيا, ألف فرص  -2

 مادية المتبادلة بينيا.حدوث الصراع تتزايد بيف المجموعات عند تزايد درجة االعت
تبادؿ الموظفيف, حيث أف انتقاؿ الموظفيف مف وحدة  إلى أخرى يزيد مف تفيميـ  -3

 ويكسبيـ خبرات جديدة.
 إيجاد وظائؼ تنسيقية بيف وحدات وأقساـ المنظمة. -4

 المجموعة الثالثة: األساليب اإلدارية والسموكية في إدارة الصراع التنظيمي:
 العنصر البشري في إدارة الصراع, وتشمؿ األساليب والطرؽ اآلتية: تعتمد ىذه المجموعة عمى

 الطرق السموكية: - أ
 إستراتيجية التجنب: .1

نما   في ىذا األسموب ال يحاوؿ أحد أطراؼ الصراع تحقيؽ أىدافو أو أىداؼ الطرؼ اآلخر, وا 
عمى المدى  ينسحب الفرد مف موقؼ الصراع أو يقوـ بكبتو, كما أنيا ال تؤدي إلى نتائج ايجابية

 (.53: 2003البعيد )حريـ, 

ويتـ إتباع ىذا األسموب لحؿ الصراع حينما ال يكوف ىناؾ أي شكؿ مف أشكاؿ الرغبة بيف الفرد 
والطرؼ اآلخر في النزاع, والفرد يكوف متخاذاًل ومتشككًا في نفسو ويأخذ الجانب الدفاعي وال 

( ويمكف أف يكوف 41: 2010اكؿ )ماىر, يطالب بحقو, فيمجأ الفرد إلى اليروب أو تجنب المش
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ىذا األسموب مناسبًا إذا كانت قضية الصراع ثانوية أو حينما تكوف المواجية تفوؽ العوائد في 
 (.187: 2004حؿ المشكمة )حريـ, 

وتتضمف ىذه اإلستراتيجية بصفة عامة التغاضي عف أسباب الصراع, عمى أف يستمر تحت 
 ة أساليب, وىي:ظروؼ معينة ومحكومة بإتباع عد

: ويعني تجاىؿ الموقؼ إلى أف يتحسف, وبالتالي فإف الموقؼ قد يستمر, أو اإلىمال . أ
 يسير نحو األسوأ.

أي إبعاد األفراد أو المجموعات المتصارعة عف  الفصل الجسدي بين أطراف الصراع: . ب
بيف بعضيا البعض, وذلؾ انطبلقًا مف أف انعداـ التفاعؿ بيف المجموعات يزيؿ التفاعؿ 

المجموعات وبالتالي يزوؿ الصراع, ولكف يؤخذ عمى ىذا األسموب "التأثير السمبي" عمى 
الفعالية الكمية في حالة وجود درجة عالية مف االعتمادية المتبادلة بيف األفراد أو 

 الجماعات".
وىنا يتـ التفاعؿ بيف األطراؼ المتصارعة بصورة محدودة, حيث يتـ  التفاعل المحدود: . ت

ي مواقؼ رسمية, مثؿ االجتماعات الرسمية التي يحدد ليا جداوؿ أعماؿ دقيقة ذلؾ ف
 (.259: 2003وصارمة, ولكف يعاب عميو نفس محاذير األسموب السابؽ. )القريوتي, 

 سموب التسوية أو التوفيق )الحل الوسط(: أ   .2

وأعِط(  يعتبر ىذا اأُلسموب مف األساليب التقميدية في إدارة الصراع, ويوصؼ بػػ )ُخذْ 
ويتضمف اىتمامًا معتداًل بالذات وباآلخريف, وفيو تسعى أطراؼ الصراع إلى حؿ مقبوؿ 
لدييا, حيث يحقؽ جانبًا مف مطالب كؿ طرؼ, وكؿ طرؼ مطالب بأف يتنازؿ عف شيء 

 ذي قيمة, ويعتبر القرار الذي يتـ التوصؿ إليو ليس مثاليًا ألطراؼ الصراع 
 (.54: 2003)حريـ, 

يشتمؿ ىذا األسموب عمى تدخؿ طرؼ ثالث أو إجراء مفاوضات أو التصويت.  ويمكف أف
 لذا يعتبر ىذا األسموب مناسب حينما تكوف األطراؼ تممؾ قوة متعادلة واألطراؼ متعارضة 

 (.186-185: 2004)حريـ, 
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 سموب التعاون: أ   .3

التعاوف فيما بينيـ اأُلسموب تتـ مواجية األطراؼ المتنازعة مباشرة وجيًا لوجو, و  في ىذا
لتعريؼ المشكمة وتوضيحيا وتحديدىا, وتطوير الحموؿ البديمة, وتقويميا واختيار البديؿ 

 المناسب, وىذا األسموب مناسب لمقضايا المعقدة الشائكة التي يسودىا سوء الفيـ 
 (. 187: 2004)حريـ, 
ا األسموب أسموب وبذلؾ يكوف اليدؼ مف سموكيات األطراؼ حؿ المشكمة؛ ولذلؾ يسمى ىذ

 (.44: 2005الربح, كما يتميز باىتماـ كبير بالفرد واألداء داخؿ التنظيـ )المعشر, 
 سموب التنافس أو اإلجبار:أ   .4

حينما يكوف الفرد واضحًا في مطالبو, وحازمًا في المطالبة بحقو, ىذا في جانب وفي جانب 
ىـ والتنسيؽ أو تبادؿ المعمومات آخر يتسـ الفرد بأنو غير متعاوف وال يبدي درجة مف التفا

والرأي, ىنا يود الفرد أف يأخذ حقو بيده منفردًا, ويتحمؿ الفرد عواقب المنافسة والتحدي سواًء 
أدت إلى المكسب أو الخسارة, ويعتمد األمر ىنا عمى الطرؼ اآلخر, فالفرد األوؿ لديو حـز 

ب جولة المنافسة إذا كاف الطرؼ ووضوح األمر والقدرة عمى المطالبة بالحؽ, ويمكف أف يكس
اآلخر في المنافسة متعاونًا أو متساىبًل, كما أنو يمكف أف تستعر المنافسة إذا كاف الطرؼ 

 (.46: 2010اآلخر في الصراع ذا نزعة ىجومية وتسمطية )ماىر, 

ويعتبر ىذا األسموب سموكًا سمبيًا؛ ألف أحد الطرفيف ييمؿ وجية نظر الطرؼ اآلخر, مثؿ 
يمنة في عمميات اتخاذ القرارات واالتصاالت في الجماعة, فيي تعمؿ عمى إضعاؼ الي

 (.53: 2003التكامؿ االجتماعي وتماسؾ الفريؽ وأداءه )حريـ, 
 المجاممة أو التنازل:  .5

إف ىذا اأُلسموب يعطي الفرد أفضمية لمصمحة غيره عمى مصمحة, وذلؾ بيدؼ اإلبقاء عمى 
 يؿ االختبلفات والتركيز عمى األشياء المشتركة عبلقات جيدة, ويعمؿ عمى تقم

 (. 55: 2003)حريـ, 
وفي ىذا األسموب يكوف تعاوف الفرد متوسطًا ولديو رغبة نسبية في االتصاؿ وتبادؿ الرأي 

 (.43: 2010والمشاعر والمعمومات مع الطرؼ اآلخر لمنزاع )ماىر, 
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رة الصراع تركز عمى ضرورة توفر وبشكؿ عاـ فإف أغمب الحموؿ التي عرضيا الباحثوف إلدا
الميارات اإلنسانية واستخداـ العقبلنية والمنطؽ والتأثير السموكي لآلخريف أفراد أو جماعات 
وفتح حوار مع أفراد الصراع عوضًا عف كبتو ومحاولة الوصوؿ إلى حموؿ مرضية ألطراؼ 

 الصراع سواء بيف المنظمة والعامميف بيا أو بيف العامميف أنفسيـ.

 الطرق اإلدارية: - ب
 ( إلى أىم الطرق اإلدارية لحل الصراعات وىي كالتالي:55-54: 2010شير ماىر )ي  
تنظيـ طرؽ االتصاؿ بيف مجموعة األفراد التي تتعامؿ مع بعضيا البعض, وىناؾ العديد  .1

مف الطرؽ التي تساعد في رفع مقدار التنسيؽ والتعاوف ومف أحسف ىذه الطرؽ ما يمي: 
المقاءات, المجاف, )عمى األخص المجاف المشتركة( والمذكرات والتقارير  االجتماعات,

 )عمى األخص التقارير المشتركة( والتميفوف, وسياسة الباب المفتوح.
توفير المعمومات إلى األطراؼ التي تحتاج إلييا, فعدـ وصوؿ المعمومات إلى الجيات  .2

ت اإلدارية, والتقارير الدورية, المعنية يؤدي إلى الشؾ والخبلؼ وتساعد نظـ المعموما
والمنشورات وطرؽ االستفسار وطمب المعمومات, ورفع القدرة عمى االستماع لآلخريف, 
وشرح األحداث ومجريات األمور إلى العامميف واالجتماعات في منع فرص الخبلؼ مف 

 الظيور.
لطبيعة عمؿ نقؿ وندب العامميف بيف األقساـ ويؤدي ىذا إلى تفيـ األقساـ واإلدارات  .3

بعضيا البعض وطبيعة المشاكؿ التي تواجييا, والذي بدوره يساعد عمى احتواء كثير مف 
 الصراعات.

التخطيط والرقابة المشتركة فاشتراؾ عدد مف العامميف أو عدد مف األقساـ في وضع  .4
الخطط ومتابعتيا والرقابة عمييا يساعد عمى تحسيف التخطيط والرقابة مف ناحية والتغمب 

 مى أي مشاكؿ أو صراع قد يحدث.ع
إعادة تصميـ العمؿ, ويكوف اليدؼ منو فض أي تعارض أو غموض في المياـ  .5

واألدوار, وأحينًا يكوف الغرض مف فصؿ العمؿ عف بقية األعماؿ أو زيادة درجة تعاونو 
ثراء الوظيفة.  أو اعتماده عمى وظائؼ أخرى, وقد يكوف اليدؼ تنوع المياـ وا 
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ياكؿ التنظيـ ويكوف الغرض منو توضيح انسياب المعمومات بيف أجزاء إعادة تصميـ ى .6
 التنظيـ أو لتغيير االختصاصات, أو الفصؿ بيف أجزاء التنظيـ.

إعادة التصميـ الداخمي لؤلقساـ فإعادة النظر في التنسيؽ الداخمي لؤلقساـ واإلدارات,  .7
ة, ويغير مشاعر الناس وتغيير أماكف المكاتب يمكف أف يؤثر في العبلقات االجتماعي

حساسيـ بمراتبيـ ومراكزىـ, كما يؤثر في التفاعبلت االجتماعية وغزارتيا.  وا 
إعادة توزيع الموارد, فوضع نظاـ يتيح العدالة واالستقرار أو التوازف في انسياب الموارد  .8

 يقمؿ مف احتماالت الصراع.
ؿ تذكير ىذه األقساـ الوصؼ التنظيمي الختصاصات األقساـ واإلدارات, وذلؾ مف خبل .9

 واإلدارات والعامميف فييا باختصاصاتيـ مف فترة إلى أخرى.  
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 الخالصة :

تبايف  بسبب تنشأ ؛ البشرية الحياة في الوجود حتمية طبيعية ظاىرة الصراع بأف الباحث يرى
 مما ؛ اتيجيةاإلستر  رؤيتيا في المنظمات و كذلؾ تبايف وخصائصيـ وقيميـ أىدافيـ في األفراد
 . والتنظيمية الفردية األىداؼ مف كؿ   لتخدـ توجيييا و معيا والتعامؿ إدارتيا يتطمب

ال يمكف  والتي التنظيمي الفكر أدبيات في الميمة المتغيرات أحد يمثؿ التنظيمي الصراعف
 ؿخبل مف إال السمبية نتائجو ضغوط عف بعيداً  بمسارىا ت نحى أو تأثيرىا تمنع أف لممنظمات

 خصوصاً  ألىدافيا المنظمات بموغ دوف الحيمولة مف تقمؿ التي المبلئمة اعتماد االستراتيجيات
 والمتمثمة , معاً  والفاعمية الكفاءة لتحقيؽ المنظمات سعي في المتضمنة الجوىرية تمؾ األىداؼ

 . النجاح معايير عبر ذلؾ وترجمة قياس عمى المنظمات الحديثة بقابمية
 ث إلى العديد من االستنتاجات وكان أىميا :وقد توصل الباح

أف الصراع التنظيمي ىو خبلؼ أو نزاع يحدث داخؿ الفرد نفسو , وكذلؾ بيف األفراد ,  -
 وبيف الجماعات وبيف المنظمات .

تـ تعريؼ الصراع في عدة مفاىيـ بيف الكتّاب والباحثيف , والسبب في ذلؾ االختبلؼ  -
 ارس التي يتبعوف ليا .في مراحؿ الفكر اإلداري أو المد

تمت المبلحظة بأف الصراع يمر بمراحؿ متعددة , منيا الصراع الكامف أو الخفي ,  -
ومرحمة إدراؾ الصراع , مرحمة الشعور بالصراع , مرحمة الصراع المكشوؼ / الظاىر , 

 ومرحمة ما بعد الصراع .
يير أحد العوامؿ المسببة ؛ عمى اعتبار أف مقاومة التغاً واردًا وطبيعي أصبح الصراع أمراً  -

  .لمصراع
دارة الصراع التنظيمي , منيا طرؽ  - في النياية تبّيف بأف ىناؾ عدة أساليب وطرؽ لحؿ وا 

 سموكية , وطرؽ إدارية .
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 المبحث الثاني

 الدافعية لإلنجاز 
 

 

 

 تمييد
 أواًل: الدافعية

 ثانيًا: دافعية اإلنجاز
 خالصة الفصل ثالثًا:  
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 مييد: ت

وجو سموكو نحو ىدؼ معيف فيي مف العناصر د الدافعية القوى المحركة التي تدفع الفرد وتُ ع  تُ 
األساسية التي تؤثر في سموؾ الفرد , فاإلنساف يعيش حياتو مدفوعا نحو تحقيؽ أىدافو التي 

الفرد,  سموؾ اإلنساني في ضوء دافعيةالتبمور معنى الحياة عنده, ومف ثـ يمكف تفسير كثير مف 
قبالو عمى القياـ بأعماؿ معينة مرىوف بنوعية الدافعية لديو  فاإلنساف يعيش , كما أف أداء الفرد وا 

وفي كؿ نشاط أو عمؿ يقـو بو يقصد فيو الوصوؿ إلى ىدؼ  حياة مميئة بالنشاط والعمؿ والحركة
لتحصيؿ والنجاح معيف أو بموغ غاية يسعى إلييا, فالتمميذ يذىب إلى المدرسة بقصد التعمـ وا

الطبيب يذىب إلى عممو لتقديـ الخدمات الطبية لممرضى و والحصوؿ عمى شيادة دراسية, 
بقصد تحقيؽ  وكؿ يسعى إلى أداء عمم  وىكذا,  فيحصؿ عمى النجاح وأجر مادي مقابؿ ذلؾ

ولذلؾ نجد أف تبايف سموؾ األفراد مف  ىدؼ أو الوصوؿ إلى غاية معينة أو إشباع حاجة معينة
الناحية الكمية والكيفية في الموقؼ الواحد أو تبايف سموؾ الفرد في المواقؼ المختمفة قد يكوف 

 . الدافعية سببو األساسي ىو
لذلؾ يحتوي ىذا المبحث عمى المعمومات التي مف خبللو سيتـ التعرؼ عمى مفيوـ الدافعية 

ت المفسرة ليا والعوامؿ المؤثرة وكذلؾ الدافعية لئلنجاز وأنواعيا وأىميتيا ومكوناتيا والنظريا
ألنيا ُتمثؿ أحد , والخصائص المميزة لذوي دافعية اإلنجاز, وفي النياية المقاييس التي تُقاس بيا 

الجوانب الميمة في منظومة الدوافع اإلنسانية, وقد برزت في السنوات األخيرة كأحد المعالـ 
 عي وعمـ نفس الشخصية.المميزة لمدراسة والبحث في مجاؿ عمـ النفس االجتما

 أواًل: الدافعية: 
جمعيا دوافع وىي تحمؿ معنى التحريؾ أو الدفع, بمعنى كؿ ما يحمؿ الشيء عمى الحركة  :لغةً 

 فيجعمو يتحرؾ.
 تأخذ الدافعية عدة تعاريؼ مف بينيا: اصطالحًا:

 تعريف الدافعية:  -1
أقصى جيد لديو مف أجؿ ويعرفو أتكسوف: أف الدافعية تعني استعداد الكائف الحي لبذؿ  .1

 (.16: 2008تحقيؽ ىدؼ معيف )غبازي, 
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يعرؼ "يونج" الدافعية مف خبلؿ المحددات الداخمية بأنيا عبارة عف حالة استثارة وتوتر  .2
 ( .78: 2005داخمي تثير السموؾ وتدفعو إلى تحقيؽ ىدؼ معيف )المطيري, 

فرد وتوجيو إلى تحقيؽ شيء ويرى الياشمي أف الدافعية ىي:" حالة نفسية ذاتية تحرؾ ال .3
ما, أي أف الدافعية ىي طاقة مركبة تثير نوعًا مف التوتر االنفعالي الذي ال ييدأ إال بعد 

 (.45: 2003اإلشباع" )الحارثي, 
تعريؼ " ماريو ولياـ وروبرت " : وقد تعرؼ الدافعية بأنيا حالة حافز فكري ونفسي ,  .4

ياـ بشيء ما , وىذا يؤدي إلى بذؿ جيد والذي يؤدي إلى قرار صاـر لمحركة أو لمق
  .( Williams & Robert, 1997عضمي وفكري لموصوؿ إلى األىداؼ المرجوة )

وعرؼ "ماسمو" الدافعية بأنيا خاصية ثابتة ومستمرة, ومتغيرة, ومركبة وعامة تمارس  .5
 (.69: 2000تأثيرًا في كؿ أحواؿ الكائف الحي )خميفة, 

لدافعية بأنيا أثر لحدثيف حسييف ىما الوظيفة المعرفية التي : ا(b.o.hebb)ب" عرؼ "ىِ يُ  .6
 توجو السموؾ, ووظيفة التيقظ واالستثارة التي تمد الفرد بطاقة الحركة.

أف الدافعية تعتبر عبلقة ديناميكية بيف الفرد والمحيط الذي ينتمي إليو, فيي  نستخمص وبالتالي
ا إلحداث التوازف الداخمي مع وجود حاجة ينتج عنيا سموؾ مستمر بغرض تحقيؽ غاية م

 اختبلؼ في مستوى الدافعية بحسب الموقؼ الذي يكوف فيو الفرد.

 بعض المفاىيم المرتبطة بمفيوم الدافعية:  -2
ىي حالة مف النقص واالفتقار أو االضطراب النفسي أو الجسمي إف لـ تمؽ  الحاجة:  . أ

 يمبث أف يزوؿ متى ما أشبعت أو إشباعًا, وأثارت لدى الفرد نوعًا مف التوتر والقمؽ ال
قضت الحاجة وتتفاوت الحاجات في درجة إلحاحيا وفؽ أىميتيا النسبية وموقعيا في 

 (.184: 1994سمـ اإلشباع )المشعاف, 

وبناًء عمى ذلؾ فإف الحاجة ىي التي تثير دافعية الكائف الحي و تحفز طاقتو وتدفعو في االتجاه 
 الذي يحقؽ إشباعيا .

ىو دافع داخمي فطري ال يتضمف معنى الشعور وال يفيد التحكـ اإلرادي والذيف  الحافز: . ب
يستخدموف كممة الغريزة يروف في الغريزة حافزًا فطريًا يدفع إلى أنواع معينة مف السموؾ 
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تؤدي إلى أىداؼ معينة حتى ولو لـ يعمـ بيا الفرد فالحافز قريب مف كممة اإللحاح 
 والضرورة . 

الحافز والدافع يشيراف إلى الحاجة بعد أف ترجمت في شكؿ حالة سيكولوجية وبوجو عاـ فإف 
 ( .80 :2000تدفع الفرد إلى السموؾ في اتجاه إشباعيا )خميفة, 

: ودافع خارجي يؤثر عمى الدوافع الداخمية, فالجوع حاجة أي دافع داخمي الباعث  . ت
ارجي يثير الجوع كذلؾ يختص بالنواحي البيولوجية, أما الطعاـ فيو باعث أي دافع خ

 أنواع الثواب والعقاب بواعث خارجية تثير الدوافع والحاجات الداخمية 
 (.54: 2000)كامؿ, 

: تعتبر األىداؼ مف بيف المفاىيـ المرتبطة بالدافعية بحيث أنو عند تحقيؽ اليدف  . ث
فمثبًل األىداؼ يتمكف الكائف الحي مف إعادة التوازف النفسي والجسمي ويقمؿ مف الحوافز 

عند كسب األصدقاء فإف ذلؾ سيؤدي إلى تحقيؽ التوازف والتقميؿ مف الحوافز المتماثمة 
كحوافز االنتماء فاليدؼ إذا ىو النتيجة المعروفة والمباشرة ألداء مقصود مف أجؿ إشباع 

 (.55: 2007حاجة تحقيؽ الذات )بني يونس, 

طة بالدافعية وليا عبلقة بيا, حيث أف الفرد مف ىذه المفاىيـ وذكرىا ألنيا مرتب المالحظةوقد تـ 
 يشعر بحاجة لشيء ما تجعمو يستجيب ليا وليحقؽ ما يسعى إليو.

 وظائف الدافعية وفوائدىا:  -3
يمكف القوؿ بشكؿ عاـ أف الدافعية ميمة لتفسير عممية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيو 

طرأ عمى عممية ضبط المثير )تحكـ السموؾ نحو ىدؼ معيف, والمساعدة في التغييرات التي ت
 المثيرات بالسموؾ( والمثابرة عمى سموؾ معيف حتى يتـ إنجازه.

كذلؾ فإننا نتصرؼ عادة أثناء حياتنا اليومية وكأننا نتقدـ نحو مكاف ما )أي أف سموؾ اإلنساف 
نضعيا ىادؼ( فقد نجمس عمى طاولة وقتًا معينًا, ونتناوؿ ورقة وقممًا ونكتب صفحة أو أكثر و 

في مغمؼ ثـ نضع عميو طابعًا بريديًا ونرسمو, الشؾ أف ليذه األفعاؿ قد حدثت ونظمت بسبب 
 وجود ىدؼ عند اإلنساف, ولوال الدافع العالي لتحقيؽ ىذا اليدؼ لما حدث ذلؾ كمو .
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كما أف الدافعية تمعب الدور األىـ في مثابرة اإلنساف عمى إنجاز عمؿ ما, وربما كانت المثابرة 
ف أفضؿ المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الدافعية عند ىذا اإلنساف, إف الدافعية بيذا م

 : أربع وظائف رئيسية وىيالمعنى تحقؽ 
الدافعية تستثير السموؾ, فالدافعية ىي التي تحث اإلنساف عمى القياـ بسموؾ معيف, مع  -1

النفس أف أفضؿ مستوى أنيا قد ال تكوف السبب في حدوث ذلؾ السموؾ, وقد بيف عمماء 
مف الدافعية )االستثارة( لتحقيؽ نتائج إيجابية ىو المستوى المتوسط, ويحدث ذلؾ ألف 
المستوى المنخفض مف الدافعية يؤدي في العادة إلى الممؿ وعدـ االىتماـ, كما أف 
المستوى المرتفع عف الحد المعقوؿ يؤدي إلى ارتفاع القمؽ والتوتر, فيما عامبلف سمبياف 

 في السموؾ اإلنساني.
الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات التي يحمميا الناس تبعًا ألفعاليـ ونشاطاتيـ, وبالتالي  -2

فإنيا تؤثر في مستويات الطموح التي يتميز بيا كؿ واحد منيـ, والتوقعات بالطبع عمى 
 عبلقة وثيقة بخبرات النجاح والفشؿ التي كاف اإلنساف قد تعرض ليا.

تؤثر في توجيو سموكنا نحو المعمومات الميمة التي يتوجب عمينا االىتماـ بيا الدافعية  -3
ومعالجتيا, وتدلنا عمى الطريقة المناسبة لفعؿ ذلؾ, إف نظرية معالجة المعمومات ترى أف 
الطمبة الذيف لدييـ دافعية عالية لمتعمـ ينتبيوف إلى معممييـ أكثر مف زمبلئيـ ذوي 

ـ )واالنتباه كما ىو معموـ مسألة ضرورية جدًا إلدخاؿ المعمومات الدافعية المتدنية لمتعم
إلى الذاكرة القصيرة والطويمة المدى(, كما أف ىؤالء الطمبة في المادة أكثر ميبًل إلى طمب 
المساعدة مف اآلخريف إذا احتاجوا إلييا, وىـ أكثر جدية في محاولة فيـ المادة الدراسية 

 , بداًل مف التعامؿ معيا سطحيًا وحفظيا حفظًا آليًا.وتحويميا إلى مادة ذات معنى
بناءًا عمى ما تقدـ مف وظائؼ تؤدي الدافعية إلى حصوؿ اإلنساف عمى أداء جيد عندما  -4

عمى سبيؿ المثاؿ:  -مجاؿ العمؿ –يكوف مدفوعًا نحوه, ومف المبلحظ في ىذا المجاؿ 
  أفضميـ أداءً أف العماؿ المدفوعيف لمعمؿ ىـ أكثر العماؿ اجتيادًا و 

  (.205 -204: 2004)عبلونة, 
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 أنواع الدافعية: -5
 توجد تصنيفات عديدة لمدوافع نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يمي: 
يجب أف يشبع الكائف الحي بعض الحاجات الجسمية حتى يظؿ حيًا,  الدوافع األولية: . أ

والشراب وتؤدي ىذه الحاجات  ومف أمثمة ىذه الحاجات الحاجة إلى األكسجيف, الطعاـ,
الفيزيولوجية األولية إلى دوافع فيزيولوجية, وىي حاالت استثارة وتنبيو تحرؾ السموؾ 

 الذي ييدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ التي تشبع ىذه الحاجات.
: وىي الدوافع المكتسبة أو الدوافع االجتماعية ويعتمد اشباع ىذا النوع الدوافع الثانوية . ب

االتصاؿ باآلخريف والتفاعؿ معيـ وتقوـ الدوافع االجتماعية بإشباع  مف الدوافع عمى
حاجات مرتبطة بمشاعر لحب والقبوؿ واالستحساف واالحتراـ, ومع أف ىذه الحاجات 

 غير فطرية وليست ميمة لمبقاء, فإنيا تعد مف بيف المحددات الميمة لمسموؾ 
 (.306-301: 1999)دويدار, 

  :ثانيًا: دافعية االنجاز
 ىناؾ عدة تعريفات نذكر منيا: تعريف الدافعية لإلنجاز: -1
الدافعية لئلنجاز بأنيا مجموعة مف القوى الداخمية النشطة غير  Bernotaiteفقد عّرؼ  -

أو بتأثير مف الخارج تدفعو لمقياـ بسموؾ ما  اإلنسافالممموسة التي تنشأ سواء مف داخؿ 
لسموؾ , وأف الدافعية لمعمؿ تعني الرغبة وىذه القوى تحدد شكؿ واتجاه وشدة ومدة ىذا ا

 (.Bernotaite, 2013 : 7ياـ بالعمؿ بالشكؿ والطريقة المطموبة )قالذاتية لم
كما عرفيا "أحمد عبد الخالؽ" بأنيا )األداء في ضوء مستوى االمتياز والتفوؽ أو أنيا  -

 ( .64: 2011األداء الذي تحدثو الرغبة في النجاح( )قدوري, 
": أف دافعية االنجاز ىي السموؾ الذي يتجو مباشرة نحو االحتفاظ بمستويات يرى "فرنوف -

 (.445: 2004معينة مف االمتياز والتفوؽ )الزيات, 
"أمؿ األحمد" تعرفيا دافعية االنجاز ىي الرغبة في األداء الجيد وتحقيؽ النجاح وىو  -

 (.247: 2001ىدؼ ذاتي ينشط السموؾ ويوجيو )األحمد, 
دي" أف دافعية االنجاز "سمة تفاعمية في الشخصية, تعني رغبة الفرد في ويرى "الغام -

 (.21: 2000االتقاف واالمتياز في تحقيؽ المياـ التي يقوـ بيا" )الغامدي, 
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عرفيا "قشقوش" تعتبر الحاجة االنجاز رغبة الفرد أو مميو لمتغمب عمى العقاب وممارسة  -
 بأقؿ شكؿ متاح, وبأقصى سرعة ممكنة.القوة والكفاح مف أجؿ أداء المياـ الصعبة 

عرفيا "أبو رياش" ىي السعي مف أجؿ الوصوؿ إلى التفوؽ والنجاح وىذه النزعة تعتبر  -
مكونًا أساسيًا في دافعية االنجاز, وتعتبر الرغبة في التفوؽ والنجاح سمة ومعيار أساسي 

 تميز األفراد ذوي المستوى المرتفع في دافعية االنجاز.
ؿ مف خبلؿ التعريفات السابقة لمدافعية لئلنجاز عمى أنيا استعداد الفرد لتحمُّ  ثويرى الباح

المسئولية , والسعي نحو التفوؽ والتميز لتحقيؽ أىدافو , والمثابرة لمتغمب عمى المشكبلت 
 والعقبات التي تواجيو , والتخطيط لممستقبؿ , لمقياـ بمياـ العمؿ المطموبة بكفاءة وفعالية .

 : ميز "فيروؼ" نوعيف مف الدافعية لئلنجاز ىما:دافعية لإلنجازأنواع ال -2
 :ويقصد بيا تطبيؽ المعايير الداخمية أو الشخصية في مواقؼ  الدافعية لإلنجاز الذاتية

 اإلنجاز.
 وتتضمف تطبيؽ معايير التفوؽ التي تعتمد عمى المقارنة الدافعية لإلنجاز االجتماعية :

 لفرد باآلخريف.االجتماعية, أي مقارنة أداء ا
ويمكف أف يعمؿ ىذيف النوعيف في نفس الموقؼ, ولكف قوتييما تختمؼ وفقًا ألييما أكثر سيادة 
في الموقؼ, فإذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية ليا وزف أكبر وسيطرة في الموقؼ فإنو غالبًا ما 

 (.95: 2000تتبعيا دافعية لئلنجاز االجتماعي والعكس صحيح )خميفة, 
: تمعب دافعية اإلنجاز دورًا ىامًا في رفع مستوى أداء الفرد ة دافعية اإلنجازأىمي -3

نتاجيتو في مختمؼ المجاالت واألنشطة التي يواجييا, وىذا ما أكده "ماكميبلند" حيث  وا 
يرى أف مستوى دافعية اإلنجاز في أي مجتمع ىو حصيمة الطريقة التي ينشأ بيا التبلميذ 

تجمى أىمية دافعية اإلنجاز ليس فقط بالنسبة لمفرد وتحصيمو في ىذا المجتمع وىكذا ت
نما أيضًا بالنسبة لممجتمع الذي يعيش فيو الفرد )سيؿ,   (.77: 2009الدراسي, وا 

 : حسب "أوزيؿ" فإف الدافع لئلنجاز يتكوف مف مكونات منيا:مكونات الدافعية لإلنجاز -4
مؿ" بمعنى أف الفرد والباحث يحاوؿ : والذي يعبر عف حالة "انشغاؿ بالعالحافز المعرفي  . أ

أف يشبع حاجاتو مف المعرفة والفيـ, وتكمف مكافأة اكتشاؼ معرفة جديدة في كونيا 
 تعينو عمى انجاز ميامو بكفاءة أعمى.
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: بمعنى آخر توجو األنا أو الذات, ويمثمو رغبة الفرد في المزيد مف تكريس الذات . ب
طريؽ آراءىا المميزة, والممتـز في نفس الوقت  المكانة والشيرة والسمعة التي يحرزىا عف

 بالتقاليد األكاديمية المتعرؼ بيا مما يؤدي إلى شعوره بكفايتو واحترامو لذاتو.
: ويتمثؿ في سعي الفرد لمحصوؿ عمى االعتراؼ والتقدير باستخداـ نجاحو دافع االنتماء . ج

حاجات دافع االنتماء, ثـ  األكاديمي وأداءه ويأتي ىنا دور الوالديف كمصدر أولي إلشباع
دور األطراؼ المختمفة التي يتعامؿ معيا الفرد, ويعتمد عمييا في تكويف شخصيتو ومف 

 (.72-71: 2011بينيـ المؤسسات التعميمية المختمفة )قدوري, 
 

 رة لدافعية اإلنجاز:النظريات المفس    -5
ـ دافعية اإلنجاز سنحاوؿ في ىذا العنصر عرض مجموعة مف النظريات التي تناولت مفيو 

 نذكرىا عمى النحو التالي:

: ترى النظرية المعرفية أف ىناؾ تفسيرات معرفية تسمـ افتراض مفاده النظرية المعرفية . أ
أف الكائف البشري مخموؽ عاقؿ يتمتع بإرادة حرة تمكنو مف اتخاذ قرارات واعية عمى 

كثر ارتباطًا بمتوسطات النحو الذي يرغب فيو, لذلؾ تؤكد ىذه التفسيرات عمى مفاىيـ أ
مركزية كالقصد والنية والتوقع, ألف النشاط العقمي لمفرد يزوده بدافعية دافعة متأصمة فيو 

 وتشير إلى النشاط السموكي كفاية في ذاتو وليس كوسيمة.
فمظاىر حب االستطبلع مثبًل ىي نوع مف الدافعية الذاتية يمكف تصورىا عمى شكؿ قصد 

ات حوؿ موضوع أو حادث أو فكرة عبر سموؾ استكشافي وبيذا يرجى إلى تأميف معموم
 ( .29: 2007المعنى يمكف اعتبار حب االستطبلع دافعًا إنسانيًا ذاتيًا وأساسيًا )مقاؽ, 

: لقد فسر الدافعية عمى أساس المنعكس الشرطي انطبلقًا مف التجارب نظرية سكينر . ب
 التي قاـ بيا عمى الحيواف.

فراد يولدوف صفحة بيضاء, وتجارب الحياة واألحداث التي تقع في بأف األ "سكينر"ويرى 
محيط الفرد والتي يسجميا الفرد في ذاكرتو شيئًا فشيئا  وتتحوؿ إلى مثيرات تؤدي بو إلى القياـ 

 بسموكات عمى نحو معيف.
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ولذا فمف منظور ىذه النظرية دافعية التعمـ واالنجاز لدى التمميذ ُتستثار وترتفع بواسطة 
لمحفزات والمكافآت عف طريؽ حثيـ عمى مواصمة النجاح الذي يحرزونو عمى مستوى ا

 األنشطة التعميمية, ويكوف ىذا التحفيز بمنح نقاط جيدة ليـ وىدايا تشجيعية.

تعود نظرية التحميؿ النفسي في أصوليا إلى فرويد الذي تحدث  نظرية التحميل النفسي: . ج
وؾ السوي والغير سوي حيث يرى أف معظـ أنواع عف البلشعور والكبت عند تفسيره لمسم

السموؾ اإلنساني مدفوعيف بحافزيف ىما الجنس والعدواف وىو يؤكد عمى أىمية تفاعؿ 
ىاذيف الحافزيف مع خبرات الطفولة المبكرة وأثرىا في تحديد العديد مف جوانب السموؾ 

 اإلنساني.
بتفسيرات لتطور السموؾ اإلنساني  يتبيف لنا مف خبلؿ نظرية التحميؿ النفسي أنيا تمدنا

وآلياتو التي تساعد المعمـ عمى فيـ المزيد عف سموؾ تبلميذه وتمكنو مف تحقيؽ مف تحقيؽ 
 (.84-83: 2008تواصؿ أكثر فاعمية معيـ مما يؤدي إلى تحقيؽ تعمـ أفضؿ )العرفاوي, 

فسيره لحالة يقوـ تصور "ماكميبلند" لمدافعية لئلنجاز في ضوء ت نظرية ماكميالند:  . ت
إلى أف ىناؾ  1953السعادة أو المتعة بالحاجة لئلنجاز فقد أثار "ماكميبلند" وآخروف 

ارتباطًا بيف اليدايات السابقة واألحداث االيجابية وما يحققو الفرد. فإذا كانت المواقؼ 
ا إذا األولية ايجابية بالنسبة لمفرد, فإنو يميؿ لؤلداء واإلنياؾ في السموكيات المنجزة, أم

حدث نوع مف الفشؿ وتكونت بعض الخبرات السمبية فإف ذلؾ سوؼ ينشأ عنو دافع 
 لتحاشي الفشؿ.

ونظرية "ماكميبلند" ببساطة تشير إلى أنو في ظؿ ظروؼ مبلئمة سوؼ يقـو األفراد بعمؿ 
المياـ والسموكيات التي دعمت مف قبؿ, فإذا كاف موقؼ المناقشة مثبًل ىاديًا لتدعيـ الكفاح 

اإلنجاز, فإف الفرد سوؼ يعمؿ بأقصى طاقتو ويتفانى في ىذا الموقؼ, وقد أوضح و 
 أف تصور "ماكميبلند" في الدافعية لئلنجاز لو أىمية كبيرة لسببيف: 1974"كورماف" 

: أنو قدـ لنا أساسًا نظريًا يمكف مف خبللو منافسة وتفسير نمو الدافعية السبب األول -
خفاضيا لدى البعض اآلخر حيث تمثؿ مخرجات أو نتائج لئلنجاز لدى بعض األفراد وان

االنجاز أىمية كبيرة مف حيث أثرىا اإليجابي أو السمبي عمى األفراد, فإذا كاف العائد 
 ايجابيًا ارتفعت الدافعية, أما إذا كاف سمبيًا انخفضت الدافعية.
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لفيـ وتفسير ويتمثؿ في استخداـ "ماكميبلند" لفروض تجريبية أساسية  السبب الثاني: -
 ازدىار وىبوط النمو االقتصادي في عبلقتو بالحاجة لئلنجاز في بعض المجتمعات

 (.109: 2000)خميفة,  
  نظرية التنافر المعرفي:  . ث

نظرية امتداد لمنحى التوقع القيمة والتي تفترض أف لكؿ منا عناصر معرفية ال ىذه تمثؿ
العالـ مف حولنا, فإذا ما تنافر عنصر  تتضمف معرفة بذاتو ومعرفة الطريقة التي يسير بيا

مف ىذه العناصر مع عنصر آخر بحيث يقضي وجود أحدىما منطقيًا غياب اآلخر, حدث 
 (.51: 2005التوتر الذي يممي عمى الفرد ضرورة التخمص منو )خويمد, 

  العوامل المؤثرة في الدافعية لإلنجاز: -6
دونيا أو التي ؤ  جاز عالية لؤلشياء التي يُ يتوقع أف يكوف األشخاص الذيف لدييـ دافعية االن

يطمحوف الوصوؿ إلييا واضحة, وذلؾ مقارنة باألشخاص الذيف لدييـ دافع لئلنجاز منخفض, 
 ويرجع ذلؾ إلى تدخؿ عدة عوامؿ وىي:

: يذىب "ماكميبلند" إلى القوؿ بأف عممية قياس الدافعية لئلنجاز تقوـ عمى التحدي البيئي  . أ
ألفراد واستشارتيـ لحثيـ عمى االنجاز, ويذىب أيضًا إلى أف الناس أساس طريقة تحدي ا

يظيروف خاصية الدافعية العالية والنشطة إلى االنجاز عندما يعامموف بطريقة غير عادية أو 
عندما يكوناف ضحايا لمتعصب االجتماعي حيث أنيـ في تمؾ الحالة يمجئوف لئلنجاز حتى 

يـ, وتعتمد االستجابة لمثؿ ىذا التحدي كما يرى يعوضوا الوضع الدوني الذي فرض عمي
"ماكميبلند" عمى المستوى األولي لدافعية اإلنجاز عند الجماعة فإذا كانت الدافعية عالية 
تكوف االستجابة قوية, أما إذا كانت الدافعية منخفضة فتميؿ استجابة الجماعة إلى أف تكوف 

رض فإف درجة التحدي تحدد قوة االستجابة نوعًا مف االنسحاب والتراجع, وتبعًا ليذا الف
, فإذا كاف التحدي مف البيئة معتدلة تكوف  وذلؾ إذا ظمت دافعية اإلنجاز في مستوى عاؿ 
االستجابة قوية جدًا بينما إذا كاف التحدي البيئي كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا فإف االستجابة 

 رخ االنجميزي "ارنولد توينبي" تكوف أقؿ بعض الشيء وذلؾ عمى نحو ما ذىب إليو المؤ 
 (.74: 2011)قدوري, 

وبيذا ُتعد درجة التحدي البيئي عامبًل أساسيًا لمتأثير في درجة دافعية االنجاز التي يستشيرىا 
التحدي, غير أف فاعميتيا تتأثر كثير مف المستويات األولية لدافعية االنجاز, إذ تستجيب بعض 
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لبعض اآلخر أقؿ قوة لنفس التحدي فالفرؽ في االستجابة ىنا الجماعات في بمد ما أكثر قوة وا
 سبب المستوى األولى لدافعية اإلنجاز عند كؿ جماعة.

مف المعروؼ أف أساليب تنشئة الطفؿ داخؿ األسرة تتأثر إلى حد  القيم الدينية لموالدين: . ب
لوالديف" تمارس تأثير كبير بقيـ الوالديف التي تمثميا أراىـ الدينية, وبالتالي فإنيا "أي قيـ ا

 (.75: 2011غير مباشر عمى مستوى دافعية اإلنجاز عند األبناء )قدوري, 
تتخذ األسرة أشكااًل متباينة في الثقافات المختمفة, فقد تكوف األشكاؿ األسرية التي  األسرة: . ج

ة يكوف فييا أحد الوالديف غائبًا عف األسرة ويعيش االبف مع أحدىما أكثر األشكاؿ األسري
 تأثيرًا في االنجاز.

وقد تأكد ىذا التفسير في الدراسات العديدة التي أجراىا "ماكميبلند" في الواليات المتحدة األمريكية 
وفي العديد مف بمداف العالـ, حيث أف األبناء يكونوف دائمًا ذوي دافعية منخفضة لئلنجاز إذا ما 

والديف أو غياب أحدىما, غير أنو تعرضت أسرىـ إلى التفكؾ بسبب الطبلؽ أو وفاة أحد ال
باختبلؼ جاءت نتائج دراسات "ماكميبلند" عكسية, حيث أوضحت دراساتو عف التجمع التركي أف 
أباء األسرة التركية يتسموف بالتسمط والجمود في تنشئة أبنائيـ, حيث ال تنمو لدى الطفؿ دافعية 

ْعِمو مع تمد عمى نفسو لمغاية, وينمي أبعاد الطفؿ عالية لئلنجاز, ألف والده المتسمط يتسبب في ج 
في تركية عف تأثير والديو دافعيتو لئلنجاز ما داـ الفصؿ بينيما ال ينـ مبكرًا جدًا لدرجة تجعمو 

 .(75: 2011)قدوري,  يتمسؾ كثيرًا بأمو
وقد يمعب ترتيب الطفؿ في األسرة دورًا ىامًا أيضًا في تحديد مستوى دافعية لئلنجاز, بحيث 

ف القوؿ أف لمطفؿ األكبر في األسرة دافعية عالية لئلنجاز ألنو يمكف لموالديف أف يييئاه يمك
ويوجياه لمستويات عالية, كما يمكنيما أف يولياه اىتمامًا ورعاية أكثر وأف يكونا أكثر حنانًا 

 وعطفًا مع طفؿ واحد عنو مع أطفاؿ عديديف.
جاؿ الدافعية لئلنجاز عمى أف : يتفؽ معظـ الباحثيف في مأساليب تنشئة الطفل . ت

األساليب يتبعيا الوالداف في تنشئة الطفؿ ىي العامؿ الياـ في ظيور سمة الدافعية لئلنجاز 
وتحديد مستواىا لديو, وبذلؾ تعد دافعية اإلنجاز إحدى السمات المكتسبة في الشخصية 

ح "ماكميبلند وعف أثر أساليب التنشئة األسرية عمى دافعية اإلنجاز لدى األبناء يوض
ـ" المضموف الذي توصؿ إليو بقولو: أف البيانات التي حصمنا عمييا تؤدي بقوة 1953

الفرض الذي مؤداه أف الدافعية لئلنجاز تنمو في الثقافات واألسر, حيث يكوف ىناؾ تركيز 
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عمى ارتقاء االستقبلؿ عند الطفؿ وعمى النقيض مف ذلؾ ترتبط الدافعية المنجزة المنخفضة 
 (.76: 2011ساليب التي تعود الطفؿ االعتماد عمى والديو )قدوري, باأل

وقد بينت الكثير مف الدراسات أف التدريب المبكر لمطفؿ عمى االستقبلؿ, واالعتماد عمى النفس, 
واجادة ميارات معينة لدييـ, كؿ ذلؾ يولد الدافعية العالية لئلنجاز لدييـ وذلؾ إذا كاف ىذا 

ذ الوالديف لمطفؿ بحيث أف الوالديف قد يجبراف الطفؿ عمى االستقبلؿ حتى ال التدريب ال يوحي بنب
يكوف عبئًا عمييـ, كما قد يجبرانو عمى االستقبلؿ المبكر جدًا في الحياة كما ىو الحاؿ في كثير 
مف أسر الطبقات االجتماعية المتوسطة التي تتوقع اإلنجاز واالستقبلؿ متأخرًا تمامًا, وال يعتبر 

 (.76: 2011فاف نموذجًا مثاليًا إلنتاج دافعية انجاز عالية )قدوري, الطر 
أف تحقيؽ النجاح في العمؿ ال بد مف وجود المنافسة بيف العامميف , ومدى  ويرى الباحث

انتمائيـ لعمميـ وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة باإلمكانات المتوفرة , والمشاركة والتعاوف 
حموؿ تساعد عمى إنجاز األعماؿ , وكذلؾ توفير سبؿ الراحة الجماعية في اتخاذ قرارات و 

لمعامميف , ووجود عبلقات ودية , وروح المحبة وتبادؿ االحتراـ , كؿ ذلؾ يزيد مف دافعيتيـ 
لمعمؿ واإلنجاز , وتحقيؽ التميز والتفوؽ , فإذا غاب مما سبؽ , يؤدي ذلؾ إلى تقميؿ الفاعمية 

 تراـ المتبادؿ بيف العامميف مما يقمؿ مف دافعيتيـ لمعمؿ .في األداء واإلنتاج وغياب االح

 الخصائص المميزة لألفراد ذوي دافعية اإلنجاز :  -7
: يتميز األفراد ذوي دافعية االنجاز المرتفعة خصائص ذوي دافعية االنجاز المرتفعة . أ

 (34: 2012)مرزوؽ,  بالخصائص التالية:
 الثقة في النفس واالعتزاز بالذات. -
 لممستقبؿ بحرص واالىتماـ بوضع البدائؿ ودراستيا.التخطيط  -
 التغمب عمى العقبات. -
االىتماـ بالتفوؽ مف أجؿ التفوؽ ذاتو وليس مف أجؿ العائد منو أو مف الفائدة التي  -

 تترتب عميو.
 االىتماـ وااللتزاـ بالمسئولية. -
 مناقشة اآلخريف ومحاولة التفوؽ عمييـ. -
 والتخطيط ليا. السيولة في وضع األىداؼ وتحديدىا -
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 مقاومة الضغوط االجتماعية التي قد يتعرضوف ليا. -
 القدرة عمى توليد حموؿ جديدة لممشكبلت. -
 اإلقداـ عمى المياـ المرتبطة بالنجاح. -
 الثقة في القدرات والميارات العالية. -
 مواصمة الجيد والسعي عندما تكوف المياـ صعبة. -
 لنتائج تتحقؽ في ضوء الجيد المبذوؿ . العمؿ بقدر كبير مف الحماس لبلعتقاد بأف ا -
 خصائص ذوي دافعية االنجاز المنخفضة: . ب

ـ( أف األفراد ذوي دافعية اإلنجاز المنخفضة ال يتوقعوف النجاح في أي 1994يرى المشعاف )
عمؿ يقوموف بو ويتجنبوف اإلقداـ عمى اإلنجاز خشية الفشؿ, ويرفضوف أداء األعماؿ التي 

ى أدائيا أقؿ مف اآلخريف أو التي تتطمب منيـ جيودًا ومثابرة, وتثبيط يشعروف أف قدراتيـ عم
ىمتيـ بسرعة عندما تواجييـ عوائؽ حتى ولو كانت بسيطة ويستسمموف لمفشؿ بسرعة عادة, وال 
يعاودوف المحاولة ليأسيـ مف النجاح ويقبموف عمى األعماؿ السيمة المضمونة النجاح, ويضعوف 

سيمة ال تكمفيـ جيدًا أو مشقة, ويرضوف بما ىـ عميو وال يسعوف إلى ألنفسيـ أىدافًا بسيطة 
تحسيف مستواىـ في أي ناحية مف نواحي الحياة, وكثيرًا ما يقنعوف أنفسيـ بأف فشميـ كاف نتيجة 
ألسباب خارجية خارجة عف إرادتيـ فالنجاح مف وجية نظرىـ حظ أو مصادقة وىـ ليسوا مف 

 المحظوظيف.
  نجاز:قياس دافعية اإل  -8

 تصنؼ مقاييس دافعية اإلنجاز إلى قسميف ىما: المقاييس االسقاطية, والمقاييس الموضوعية.
 المقاييس االسقاطية:  .1
 (:1953مقاييس اإلنجاز "ماكميالند" وزمالءه تقدير الصور والتخيالت )  . أ

مف أعد "ماكميبلند" اختبار لقياس الدافعية لئلنجاز مكوف مف أربعة صور تـ توليد بعضيا 
, أما البعض اآلخر فقاـ 1938الذي أعدده "مواري" عاـ  (T, A, T)اختبارات فيـ الموضوع 

 "ماكميبلند" بتصميمو لقياس الدافعية لئلنجاز.
وفي ىذا االختبار يتـ عرض كؿ صورة مف الصور عمى شاشة لمدة عشريف ثانية أماـ 

طي أربعة أسئمة بالنسبة المبحوث ثـ يطمب البحث مف المبحوث بعد العرض كتابة قصة تغ
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لكؿ صورة مف الصور األربعة, بعد ذلؾ يجيبوف عمى األسئمة في مدة ال تزيد عف أربعة 
 دقائؽ, ويستغرؽ إجراء االختبار كمو في حالة استخداـ الصور األربع حوالي عشريف دقيقة.

قامت "فرنش" بوضع مقاييس استبصار عمى  :1958مقياس االستبصار "لفرنش"   . ب
ساس النظري الذي وضعو "ماكميبلند" لتقدير صور وتخيبلت اإلنجاز حيث ضوء األ

وضعت جمبًل مفيدة تصؼ أنماط متعددة مف السموؾ يستجيب ليا المفحوص باستجابة 
 لفظية اسقاطية عند تفسيره لممواقؼ السموكية الذي يشتمؿ عمى البد أو العبارة.

ذا المقياس لقياس دافعية اإلنجاز صمـ ى مقياس التعبير عن طريق الرسم "ألرونسون": . ت
عند األطفاؿ, ألنو وجد أف اختبار "ماكميبلند" وزمبلءه وكذا اختبار "فرنش" لبلستبصار 
صعبة بالنسبة لؤلطفاؿ الصغار وقد تضمف نظاـ التقدير الذي وضعو "أرونسوف" 
لتصحيح اختبار الرسـ فئات أو خصائص معينة كالخطوط والحيز واألشكاؿ وذلؾ 

ييز بيف المفحوصيف ذوي الدرجات المختمفة لدافع االنجاز, وبالرغـ مف تطبيؽ ىذه لمتم
 المقاييس عمى عدد مف العينات إال أنو تعرض لعدة انتقادات مف بنييا:

اعتبرىا الكثير مف الباحثيف أنيا ليست مقاييس حقيقية, بؿ إنيا تصؼ انفعاالت  -
 المفحوصيف بصدؽ مشكوؾ فيو.

 ر موحد لمتصحيح بؿ تختمؼ مف شخص آلخر.ال تحتوي عمى معيا -
ويرى بعض الباحثيف أف ىذه المقاييس ال تقيس فقط الدوافع, بؿ تتعداىا إلى جوانب مف 

أف اختبار تفيـ الموضوع ال يستطيع أف تقيس بو  1953شخصية الفرد, ويرى "فرنوف" 
 قصة ويعبر عما يراه  الدوافع إال عند الفرد المتعمـ تعميميًا جيدًا لكي يتمكف مف أف يكتب

 (.25-21: 1994)رشاد, 
قاـ العديد مف الباحثيف بإعداد مقاييس موضوعية لقياس  المقاييس الموضوعية:  .2

الدافعية لئلنجاز منيا ما صمـ الدافع لئلنجاز لدى األطفاؿ مثؿ مقياس "روبنسوف", 
وسيتم ( 1968) ومنيا ما صمـ لقياس الدافع لئلنجاز لدى الكبار مثؿ مقياس "ميربيا" ,

 ذكر ثالث مقاييس بالشرح ىي:
قاـ "وينر" بتصميـ مقياس الدافعية لئلنجاز لؤلطفاؿ : (1970)مقياس "وينر"   . أ

( عبارة عف عبارات 20والمراىقيف عباراتو مشتقة مف نظرية "أتكسوف" وتكوف مف )
وصدؽ االختيار الجبري, وقاـ الباحث بإيجاد صدؽ المقياس باستخداـ الصدؽ التنبؤي 
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التكويف وحصؿ عمى نتائج مرضية, وبالنسبة لثبات المقياس رغـ أنو طبؽ عمى البيئة 
األمريكية في دراستيف إال أنو لـ تذكر أية تفاصيؿ عمى ثبات المقياس, وقاـ "موسى" 

( تمميذًا وتمميذة مف المدارس االبتدائية في 124( بتطبيقو عمى عينة تتكوف مف )1985)
وىو  0.85بإنجمترا وباستخداـ "ألفا كرونباخ" وصؿ معامؿ الثبات إلى مدينة "برادفورد" 

 داؿ.
( طريقة "مورفي" و"ليكرت" في 1973كما استخدـ "سميث" ) (:1973مقياس سميث )  . ب

تصميـ استبياف لقياس دافع االنجاز لدى الراشديف, وكاف يتكوف في صورتو األولى مف 
فردًا وانتقى سميث بعد ذلؾ عشر عبارات  89عبارة, تـ إجرائو عمى عينة قواميا  103

األكثر قدرة عمى التمييز بيف األفراد في دافعية اإلنجاز, ثـ تحقؽ الباحث مف مدى 
 صدؽ وثبات االستبياف بأكثر مف طريقة وحصؿ عمى نتائج مرضية 

 (.49: 2007)طبشي, 
ة ( بتصميـ أوؿ أداة عربي1975قاـ إبراىيـ قشقوش ) (:1975مقياس قشقوش )  . ت

لقياس دافع االنجاز, استند فييا لممفيـو نفسيا الذي اعتمده "ماكميبلند" وزمبلءه عف دافع 
االنجاز, وقد عرض "قشقوش" عبارات االستبياف المبدئية عمى ثبلثة مف المحكميف, 

عبارة لقياس الدافعية لئلنجاز, كما تـ التأكد مف ثبات  32حيث اتفقوا عمى صبلحية 
( طالب جامعي وتوصؿ إلى معامؿ 100عادة اإلجراء عمى )االختبار عف طريؽ إ

( واعتمد عمى محكات أخرى فتوصؿ إلى نتائج مرضية في ىذا 0.89ارتباط بمغ )
 الصدد.

وبالرغـ مف تعدد وتنوع المقاييس الموضوعية التي تقيس الدافعية لئلنجاز والتي استخدمت 
العربية إال أنيا ال تخمو مف السمبيات في الكثير مف الدراسات والبحوث النفسية األجنبية و 

منيا أف المفحوص يدرؾ المقصد والغرض مف االختبار وبالتالي قد تتأثر إجابتو بيذا اإلدراؾ 
وىذا األمر ال يحدث في األساليب االسقاطية التي تعمد إلى التداعيات الحرة التي ال يدرؾ 

اليب الدفاعية التي تحد مف المفحوص اليدؼ مف ورائيا وبالتالي قد ال يستعمؿ األس
 استجابتو.
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ومما سبؽ يمكف القوؿ بأف لكؿ مف األساليب االسقاطية أو األساليب الموضوعية مزايا 
وعيوب وعمى الباحث أال يقؼ موقؼ المفاضمة بيف األسموبيف في قياس الدافعية لئلنجاز 

 ويترؾ قرار استخداـ أسموب دوف آخر حسب طبيعة الدراسة واليدؼ منيا
 (.51-50: 2007)طبشي,  
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 خالصة الفصل:

يرى الباحث بأف الدافعية تحظى بأىمية بالغة في مجاؿ عمـ النفس لما فييا مف أىمية في 
فبل يكاد أي نشاط يقوـ بو الكائف الحي   بناء وتكامؿ الشخصية وتحديد أنواع السموؾ اإلنساني,

شباعو, فاإلنساف كائف حي قادر عمى أداء إال ويكوف لو ىدؼ ومغزى يسعى إلى تحقي قو وا 
تشكيمة واسعة مف السموكيات كاإلدراؾ والتذكر وحؿ المشكبلت والتعمـ , والدافعية ىي التي تدفع 

 العضوية إلى أداء تمؾ السموكيات وتحفزىا ألداء نشاط معيف .
طبيعة البشرية كما وتتصؼ بأنيا ذات أبعاد متعددة ؛ حيث تساعد في الكشؼ عف محتويات ال

وتزودنا بالمعرفة النظرية والعممية حوؿ أىمية ما نعتقد وكيؼ ُنسّير حياتنا بشكؿ أفضؿ لتحقيؽ 
 وتحقيؽ الذات . النجاحاإلنجاز والسعي إلى المزيد مف التقدـ باتجاه 
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 المبحث الثالث

 المحافظات الجنوبية -وزارة الصحة الفمسطينية
 

 

 مقدمة

 الوزارة رؤية  :أوال

 الوزارة ثانيا : رسالة

 اإلستراتيجية  األىداؼ : ثالثًا

 رابعا : الخدمات الصحية  
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 مقدمة

عتبر وزارة الصحة الفمسطينية المقدـ األوؿ لمخدمات الصحية في قطاع غزة وتعتبر خدمات تُ 
ت العبلج الطبيعي الداخمي العبلج الطبيعي إحدى الخدمات التي تقدميا الوزارة مف خبلؿ خدما

 قسـ ةاثني عشر في غالبية مستشفيات القطاع وخدمات العبلج الطبيعي الخارجي مف خبلؿ 
 .(2016 -)تقرير وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ  عبلج طبيعي

 الوزارة عمى رؤية بالتعرؼ بدًءا الفمسطينية, الصحة بوزارة التعريؼ إلى المبحث ىذا وييدؼ
 والخدمات القطاع الصحي واقع عمى خبللو مف ونتعرؼ وكما اإلستراتيجية دافياوأى ورسالتيا
لدى  في الوزارة الصراع التنظيمي والدافعية لبلنجاز واقع عمى والتعرؼ الوزارة تقدميا التي الصحية

  .العامميف في أقساـ العبلج الطبيعي

 :الوزارة رؤية  :أوالً 

 مجتمع إلى سوياً  الوصوؿ( إلى  42:  4102لصحة, ُتشير ) الخطة اإلستراتيجية لوزارة ا

 .عالية جودة وذات ومستدامة وشاممة راقية صحية برعاية متمتع معافى, فمسطيني
 :الوزارة : رسالة ثانياً 

 ءاالرتقا( إلى أف رسالة الوزارة ىي  42:  4102تؤكد ) الخطة اإلستراتيجية لوزارة الصحة, 
 خدمات تقديـ بضماف اليشة الفئات خصوصاً  الفمسطيني تمعلممج الصحية والممارسات بالحالة

 حوؿ وتتمحور األدلة, إلى تستند وفاعمة ومجدية وآمنة ومتوفرة وشاممة وعادلة مناسبة صحية

 بطريقة السياسات ورسـ المجتمعية, والمبادرات الصحية, البرامج تنفيذ خبلؿ مف وذلؾ المستفيد,

 .ومستدامة وتنموية اتالقطاع ومتعددة ومتكاممة, تشاركيو
  :اإلستراتيجية األىداف : اً ثالث

ـ إلى وجود مجموعة مف األىداؼ 4102حيث تشير الخطة اإلستراتيجية لموزارة لعاـ 
 اإلستراتيجية لمقطاع الصحي الفمسطيني تتمثؿ بما يمي :  

  . فستفيديالموتوقعات تمبي احتياجات ومتطمبات المقدمة لالخدمات الصحية جودة تعزيز  -0

المحمي  عمى مستوى المجتمعالعناية الحرجة مطوارئ وخدمات لالجاىزية والتأىب  تعظيـ -4
  .داخؿ المستشفىالعناية و  ,ممستشفىالوصوؿ لقبؿ والعناية ما 
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 مة.عكافية وفا تأميف توفر طواقـ صحية -3

عمى  ذات الجودة العاليةالموارد المادية الكافية لتقديـ الخدمات الصحية  ضماف توفر -2
خدمات و  ,المستيمكاتو  واألدوية, ,الصعيديف التشخيصي والعبلجي بما في ذلؾ األجيزة

 .وغيرىا ,والتصوير الطبي ,المختبرات

 .مةعوالفاالمتطورة الناجعة المالية و ة ينظمة اإلدار تدشيف األ -2

القطاع ذات العبلقة بالمؤسسات الفاعمة القطاعات و بيف  والتنسيؽالتعاوف  إعادة ىيكمة -6
 .الصحي

منع  ىـ فيااألنشطة التي تسو  ,وتفعيؿ االستراتيجيات ,الصحةتعزيز  سياساتإثراء  -7
 . صحي أفضؿ لتحقيؽ مستوى الصحي وتعزيز السموؾ,  مكافحة األمراضو 

دارة, و التوثيؽعبر تعزيز  نظـ المعمومات الصحية تقوية -8 واستخداـ تكنولوجيا المعمومات,  ا 
 .صنع القرارحسيف استخداـ المعمومات فيوالممارسات المبنية عمى البراىيف؛لت

 : الخدمات الصحية : رابعاً 

 السكان :أوالً 

الفمسطيني  اإلحصاء لمركز وفقا غزة وقطاع الغربية الضفة في الفمسطينييف السكاف عدد يقدر
 سكاف عدد ويبمغ مربع, كـ 6020 تتجاوز ال مساحة في نسمة, 4.816.403 ب 2016 لعاـ
 3.871 سكانية وبكثافة مربع, كـ 365 تتجاوز ال مساحة في نسمة مميوف 1.88 غزة قطاع

 .مربع كـ لكؿ نسمة
الجدد  المواليد عدد وبمغ , 42.8% سنة 15 مف األقؿ األعمار فئة مف المواطنيف نسبة تبمغ

الزيادة  بمغت , وقد  28.5 %بنسبة الغربية بالضفة جاءت فيما غزة, قطاع في %35.8
 السكاف تحت نسبة ووصمت الغربية الضفة في 2.5 % غزة قطاع في 3.3 % الطبيعية لمسكاف

% ) تقرير مركز اإلحصاء الفمسطيني ,  35.9% , فيما معدالت البطالة 38.8الفقر  خط
 ـ( .2215
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 ثانيًا : النظام الصحي الفمسطيني :
 خدمات الرعاية الصحية الثانوية )المستشفيات( في قطاع غزة: 

 14مستشفي تتبع لػوزارة الصػحة,  13مستشفى؛  30ت العاممة في قطاع غزة بمغ عدد المستشفيا
, كما مستشفيات تتبع لوزارة الداخمية واألمف الوطني 3مستشفى تتبع لممؤسسات غير الحكومية, و

 .(1ىو موضح في الرسـ البياني رقـ )

 م2015-2005عدد مستشفيات قطاع غزة يوضح  (1رسم بياني )
 ( 2215-مركز المعمومات الصحية الفمسطينية)

)المستشفيات( في  الثانوية الصحيةمخدمات المقدـ الرئيس ل وزارة الصحة الفمسطينيةو ُتعتبر 
؛ وكذلؾ شراء الخدمة المقدمة لممرضى الخدمات الصحية ب لبلرتقاء تسعى جاىدةً و  قطاع غزة,

أداء الكادر  بالخارج في الوزارة باإلضافة لتطوير عبر دائرة العبلج مف المؤسسات الصحية
مف خبلؿ الدورات التدريبية الداخمية و الخارجية واستجبلب الوفود الطبية العالمية  الطبي والفني

 والكفاءات الفمسطينية لمعمؿ في مستشفيات الوزارة.

رائيمي" "اإلسالحصار تتمثؿ في ظروؼ استثنائية  تحتالنظاـ الصحي الفمسطيني يعمؿ و 
لحقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ  واضحاً  انتياكاً والذي يمثؿ  4116منذ عاـ المستمر عمى قطاع غزة 

نقص في  متمثبلً  يقطاع الصحال وفي رأسيابصورة واضحة عمى جميع القطاعات  وينعكس
  الطبية.واألجيزة الطبية  إمدادات الدواء و المستمزمات

وعدـ صرؼ رواتب شطر كبير  ,والحصار ,ري الوطفبيف شطقساـ االنباإلضافة إلى ذلؾ فإف 
والحرب العدوانية التي  ,واإلغبلؽ المستمر لممعابرمف العامميف في مستشفيات وزارة الصحة, 

يوما, واستيداؼ المؤسسات الصحية والكوادر الطبية؛ كؿ ىذه  20شيدىا قطاع غزة عمى مدار 
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الفمسطيني في ظؿ محدودية الموارد  مف الضغوط عمى النظاـ الصحي اً ولد مزيدتالعوامؿ 
 الخدمات الصحية. عمىوالزيادة المطردة 

 تعريف المصطمحات :
قا : المستشفى -1  متيـ فيو لمدة تزيد عمى يوـ واحدكؿ مكاف معد الستقباؿ المرضى وا 

 لغايات التشخيص والمعالجة أو التوليد أو التأىيؿ أو التمريض.
التي تُتاح  ّولية ىي الرعاية الصحية األساسيحية األالرعاية الص :مركز الرعاية األولية  -2

عمى نحو شامؿ لؤلفراد واألسر في المجتمع المحمي بوسائؿ يمكنيـ قبوليا وبمشاركتيـ 
الكاممة وبتكاليؼ يمكف ألفراد المجتمع المحمي وسكاف البمد قاطبة تحّمميا. وتمؾ الرعاية 

ؿ نواة ذلؾ النظاـ, ومف مجمؿ التنمية جزء ال يتجّزأ مف نظاـ البمد الصحي, إذ ىي تمثّ 
 .(2): نت(WHO  ,2016)  االجتماعية واالقتصادية لممجتمع المحمي

   ة في محافظات قطاع غزة:توزيع المستشفيات واألسر 
 م 2015- ( يوضح توزيع المستشفيات وأسرة المستشفيات حسب المحافظة2جدول )

 عدد األسرة عدد المستشفيات البيان
 356 5 شماؿ غزة
 10381 15 غزة

 205 2 الوسطى
 710 5 خاف يونس

 164 3 رفح
 21816 30 المجموع

 ( 2215-مركز المعمومات الصحية الفمسطينية)
   ة حسب السكان: توزيع المستشفيات واألسر 

 /مستشػػػػػػفى 1.62نسػػػػػػمة؛ وبمعػػػػػػدؿ  61.685مستشػػػػػػفى / بمػػػػػػغ معػػػػػػدؿ السػػػػػػكاف :المستشــــــفيات
مػػػػػػف مستشػػػػػػفيات وزارة الصػػػػػػحة  ىة؛ بينمػػػػػػا بمػػػػػػغ معػػػػػػدؿ السػػػػػػكاف لكػػػػػػؿ مستشػػػػػػفنسػػػػػػم 100.000
مػػع مراعػػاة وجػػود مستشػػفيات تقػػدـ الخدمػػة لكػػؿ سػػكاف قطػػاع غػػزة  ,نسػػمة / مستشػػفي 142.350

كمستشػػػفى الطػػػب النفسػػػي ومستشػػػفى الرنتيسػػػي التخصصػػػي لؤلطفػػػاؿ ومستشػػػفى العيػػػوف وبعػػػض 
القمبيػػة وجراحػػة القمػػب والكميػػة الصػػناعية  المراكػػز التخصصػػية فػػي المستشػػفيات العامػػة كالقسػػطرة

 وأمراض الدـ واألوراـ.
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سرير  /سريرًا؛ وبمغ معدؿ السكاف  20816بمغ إجمالي عدد أسرة مستشفيات قطاع غزة  ة:األسر  
 20081نسمة؛ بمغ عدد أسرة وزارة الصحة منيا 100000 /سرير 15.2نسمة؛  بمعدؿ  657

 . (2كما ىو موضح في الرسـ البياني رقـ ) سمةن 100000سرير لكؿ  11.2سرير؛ بمعدؿ 

 نسمة من السكان 101000يوضح المعدل العالمي لألسرة لكل  (2رسم بياني ) 
 م2015- ة المستشفيات حسب المحافظة والسكان( يوضح توزيع المستشفيات وأسر  3جدول )

 عدد السكان البيان
 األسرة المستشفيات

 نسمة / سرير عدد نسمة / مستشفى ددع
 1039 356 73990 9 3691949 شماؿ غزة

 460 11381 >:867 59 6351514 غزة

 1312 205 134459 6 2681918 الوسطى

 488 710 69333 9 3461664 خاف يونس

 1399 164 76505 7 2291514 رفح

 657 21816 61685 30 118501559 المجموع

 ( 2215-مركز المعمومات الصحية الفمسطينية)
 العالج الطبيعي والتأىيل :

ولي وزارة الصحة أىمية كبيرة لمخدمات الصحية التأىيمية حيث تقػدـ خدمػة العػبلج الطبيعػي مػف تُ 
تنفيػػذ العديػػد مػػف االنجػػازات والخػػدمات الصػػحية  قبػػؿ وحػػدة العػػبلج الطبيعػػي والتأىيػػؿ مػػف خػػبلؿ

بخدمات العبلج الطبيعي والتأىيؿ والتي مػف شػأنيا رفػع كفػاءة الخدمػة الصػحية وتحسػيف  الخاصة
  .مستواىا, والعمؿ عمى رفع كفاءة العامميف في الوزارة 

حيث تسعى وزارة الصحة وكافة مزودي خدمات العبلج الطبيعي )الرعاية الثالثة( مف وكالة 
إلى خدمة المواطف الفمسطيني الذي يعيش  الغوث وتشغيؿ البلجئيف وكذلؾ المنظمات األىمية
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ظروؼ صعبة؛ فكاف لخدمات العبلج الطبيعي والتأىيؿ نصيبًا ميمًا مف منطمؽ الحاجة الممحة 
لتطوير تمؾ الخدمات في ظؿ واقعنا الفمسطيني الذي يتعرض لبلعتداءات الصييونية بصورة 

يف الذيف يحتاجوف لتمقي خدمات متكررة عمى مدار العاـ مما يخمؼ العديد مف الجرحى والمعاق
العبلج الطبيعي والتأىيؿ,  وذلؾ بيدؼ التخفيؼ مف معاناتيـ وتأىيميـ لممارسة حياة صحية 

 أفضؿ.
 تعريف المصطمحات :

ىي مينة طبية تستخدـ الوسائؿ الطبيعية مف أجؿ تقديـ خدماتيا لؤلفراد بيدؼ  :العالج الطبيعي
كي وكذلؾ استعادة الحد األقصى مف القدرات الوظيفية المحافظة عمى أو تحسيف األداء الحر 

تقرير إنجازات ) لؤلشخاص والتي تكوف قد فقدت نتيجة اإلصابات أو األمراض أو العوامؿ البيئية
 ـ( .2229,  وزارة الصحة

وىي الخدمة التي يتـ تقديميا لممرضى بأقساـ المبيت  :خدمة العالج الطبيعي السريرية
طبيعة الخدمة غالبا" إرشادية وتدريبية ووقائية نتيجة لقصر فترة المكوث بالمستشفيات وتكوف 

تقرير وحدة العالج الطبيعي ) بالمستشفى أو بيدؼ المحافظة عمى قدرات المريض الموجودة

 ( . م2215,  والتأهيل
وىي الخدمة التي يتـ تقديميا لممرضى القادميف لقسـ العبلج  :خدمة العالج الطبيعي الخارجية

 لطبيعي و مف ثـ يعودوف لمنازليـ وتركز غالبا" عمى تحسيف واسترجاع قدرات المريض المفقودةا
 . ( م2215,  تقرير وحدة العالج الطبيعي والتأهيل)

ىو عممية منظمة تقدـ مف خبلليا مجموعة مف الخدمات المساعدة لؤلشخاص ذوي  :التأىيل
مف النواحي الطبية واالجتماعية والنفسية اإلعاقة أو المرضى لموصوؿ إلى أفضؿ مستوى ممكف 

والتربوية أو االقتصادية لتحسيف قدراتيـ في االعتماد عمى النفس وليكونوا عناصر فاعمة في 
 المجتمع.
  قطاع غزة :محافظات مزودي خدمات العالج الطبيعي في 

ة ما نسبتو قسـ؛ حيث  شكمت األقساـ الحكومي 38بمغ عدد أقساـ العبلج الطبيعي في قطاع غزة 
% الخدمات 799% وزارة الصحة , 3196% مف إجمالي مزودي خدمات العبلج الطبيعي )3995

العسكرية الطبية التابعة لوزارة الداخمية واألمف الوطني(, بينما  شكمت وكالة الغوث وتشغيؿ 
 %.3196% والمنظمات األىمية 2899البلجئيف 
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ية ىي الجية الوحيدة التي تقدـ خدمات العبلج ومف الجدير بالذكر أف وزارة الصحة الفمسطين
الطبيعي السريرية مف بيف الجيات المذكورة أعبله حيث ترتبط برامج العبلج الطبيعي بالمدة 

 الزمنية التي يقضييا المريض بالمستشفى.
 يوضح عدد مزودي خدمات العالج الطبيعي والتأىيل حسب الجية –( 4جدول )

 وزارة الصحة الجية
 الخدمات
 العسكرية

 وكالة الغوث
المنظمات 
 األىمية

 اإلجمالي

 38 12 11 3 12 عدد أقساـ العبلج الطبيعي

% 31.6 7.9 28.9 31.6 100 

 ( 2215-مركز المعمومات الصحية الفمسطينية)
 : مزودي خدمات العالج الطبيعي حسب عدد المرضى و الجمسات 

 3498/1222مريض بمعدؿ  643359ة بمغ عدد مراجعي أقساـ العبلج الطبيعي في قطاع غز 
و قد بمغ معدؿ  ,جمسة لكؿ مريض 695جمسة بمعدؿ  4163255مف السكاف؛ ُقدمت ليـ 

جمسة/مريض , أما في وزارة الصحة فقد بمغ معدؿ  1492الجمسات في مراكز وكالة الغوث 
 .جمسة / مريض  598الجمسات 

جمسة / متردد, بينما في األقساـ  391ت حيث أف معدؿ الجمسات في األقساـ الداخمية لممستشفيا
و بمغ معدؿ جمسات العبلج الطبيعي في وكالة  ,جمسة / متردد  1394الخارجية لممستشفيات 

جمسة / مريض , حيث أف غالبية الخدمة التي تقدميا وزارة الصحة ىي خدمات  1396الغوث 
كوث المريض في المستشفى العبلج الطبيعي السريري والتي يرتبط فييا عدد الجمسات بفترة م

 يـو مما يؤدي إلى انخفاض معدؿ الجمسات لكؿ أخصائي. 399والتي تبمغ 
% مػػػػف إجمػػػػالي 2992وقػػػػد بمغػػػػت نسػػػػبة المػػػػراجعيف ألقسػػػػاـ العػػػػبلج الطبيعػػػػي فػػػػي وزارة الصػػػػحة 

 %  وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف.2292المراجعيف, 
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 الطبيعي حسب الجيةيوضح عدد مرضى وجمسات العالج  –( 5جدول )

 وزارة الصحة الجية
الخدمات 
 العسكرية

 وكالة الغوث
المؤسسات 
 األىمية

 اإلجمالي

 648354 268731 138113 58815 188811 عدد المرضى

% 2982 981 2182 4185 11181 

 4168155 1198111 1818739 158271 1118136 عدد الجمسات

 2.8 0.. 1..0 6.2 8.5 جمسة / مريض

 ( 2215-ز المعمومات الصحية الفمسطينيةمرك)
مقارنة بين معدل جمسات العالج الطبيعي / أخصائي في وزارة الصحة ومراكز وكالة تشغيل 

 م6259-6252 عام الالجئين من
 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 2215-مركز المعمومات الصحية الفمسطينية)
 ثالثًا :العالج الطبيعي في وزارة الصحة:
 :النشأة لوحدة العالج الطبيعي والتأىيل 

ضمف جممة مف التغيرات  1996تأسست وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ في فبراير عاـ 
مسطيني وكانت تسمي في حينيا والتطورات التي حدثت في الخدمات الطبية المقدمة لممواطف الف

رسم 
-2010معدل جمسات العالج الطبيعي / أخصائي  في وزارة الصحة )  -(3بياني )

 م(2015
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لمعبلج الطبيعي  عشر قسماً  اثناإدارة الطب الطبيعي والتأىيؿ وأصبحت اآلف تشرؼ حاليا عمى 
 .والتأىيؿ في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية

 الخدمات المقدمة :
تتوزع خدمات العبلج الطبيعي عمى محافظات غزة, وتنقسـ خدمات العبلج الطبيعي في   

يتمقى  السريريةوأخرى خارجية, حيث في الخدمات  ساـ إلى خدمات عبلج طبيعي سريريةاألق
المرضى المنوميف في أقساـ المستشفيات المختمفة, أما الخدمات الخارجية فيحضر المريض 

 القسـ. لمقسـ لمحصوؿ عمى جمستو العبلجية ثـ يعود لمنزلو حسب الجدوؿ المعد لو مف قبؿ 
 عاممة في العالج الطبيعي: الموارد البشرية ال

 :حسب مكان العمل 
أخصائي و مساعد أخصائي  129بمغ عدد العامميف في أقساـ العبلج الطبيعي بوزارة الصحة 

 2وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ ,  5,  الرعاية األولية 21المستشفيات,  79عبلج طبيعي )
%) 71.82مميف في المستشفيات ( وكانت نسبة العاالطب الخاص 2تنمية القوى البشرية , 

% مف العامميف في األقساـ الخارجية في  42.7% منيـ في األقساـ الداخمية و57.3
, ووحدة العبلج الطبيعي  %22بينما بمغت نسبة العامميف في الرعاية األولية  ,المستشفيات(

 .% بالطب الخاص 1982% بتنمية القوى البشرية , 1982% , و4954والتأىيؿ 
% مف إجمالي العامميف, 1293الحاصميف عمى درجة الماجستير  فبمغت نسبة األخصائييوقد 

 .) جرد بواسطة الباحث ( %6491بينما بمغت نسبة الحاصميف عمى درجة البكالوريوس 

 

 العملتوزيع نسبة العاممين في العالج الطبيعي بوزارة الصحة  حسب مكان   -(4رسم بياني )
 (جرد بواسطة الباحث)
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 : حسب الجنس 
) %49.1مثمت نسبة الذكور مف إجمالي العامميف في أقساـ العبلج الطبيعي ما يقارب 

% 52.9% في الرعاية األولية(, بينما بمغت نسبة اإلناث 12% في المستشفيات, 32.72
 .( ) جرد بواسطة الباحث % في الرعاية األولية(12% في المستشفيات, 3991)

 

 

 توزيع نسبة العاممين في العالج الطبيعي بوزارة الصحة  حسب الجنس  -(9رسم بياني )

 ) جرد بواسطة الباحث (

 : خدمات العالج الطبيعي 
 9( قسـ عبلج طبيعي ؛ )12تقدـ خدمة العبلج الطبيعي في وزارة الصحة مف خبلؿ )

بمغ عدد المرضى المتردديف عمى أقساـ العبلج الطبيعي في وزارة   رعاية أولية(, 3مستشفيات و 
في الرعاية األولية ( قدمت  13467في المستشفيات,  173434مريض منيـ ) 183812الصحة 

جمسة في الرعاية  223595في المستشفيات؛  879441جمسة منيا ) 1129236ليـ ما يقارب 
  .(2216 –حدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ )تقرير و  جمسة / مريض 598األولية(  بمعدؿ 

  مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي في وزارة الصحة: 
 يوضح مؤشرات األداء في أقسام العالج الطبيعي بالمستشفيات والرعاية األولية –( 6جدول )

 

 مؤشر األداء
 المستشفيات

 الرعاية األولية
 األقسام الخارجية األقسام الداخمية

 3928 29687 39284 وسط عدد الجمسات األسبوعية لممريض الواحدمت .1
 7951 7926 4 متوسط العبء اليومي لمجمسات العبلجية لكؿ أخصائي .2
 1594 13943 -- متوسط عدد الجمسات التي يتمقاىا المريض الواحد .3

ة عمى % مف مجمؿ الحاالت المتردد 7297وقد بمغت نسبة التحسف لمرضى العبلج الطبيعي 
% مف مجمؿ الحاالت المترددة عمى أقساـ 1797أقساـ العبلج الطبيعي في, بينما انقطعت 

  .(2216–)تقرير وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿالعبلج الطبيعي
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 الخالصة :

يعتبر القطاع الصحي الحكومي مف أىـ القطاعات التي تبلمس الحياة المباشرة لممواطنيف , 
دة عمى رأسيا االحتبلؿ اإلسرائيمي والمعيقات عاني مف مشاكؿ عِ ا القطاع يُ ال يزاؿ ىذ نياً يوفمسط

فبالرغـ مف وجود المستشفيات ومراكز الرعاية  التي يضعيا وكذلؾ االنقساـ السياسي الفمسطيني ,
كما ىو بحاجة إلى تطوير قطاعات  عاني العديد مف المشاكؿ,الصحية األولية , إال أنو ال يزاؿ يُ 

كذلؾ بحاجة إلى قيادة تحتـر كافة المكونات التي يتشكؿ منيا ىذا القطاع مف عامميف , و  كثيرة ,
وخدمات تعمؿ معيـ بروح الجسد الواحد ويكوف ىدفيا أواًل وأخيرًا المصمحة العامة لممريض وليس 

ء ىو بحاجة إلى بناكما لتعداد االنجازات أو الظيور في اإلعبلـ وتسجيؿ نقاط عند الرأي العاـ , 
 مف أخصائي العبلج الطبيعي حتى الطيب .بدًء وتقوية ثقة المواطف بالقطاع الصحي 
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 الثالثالفصل 

 الدراسات السابقة
 

 

  تمييد -
 الدراسات التي تناولت موضوع الصراع التنظيمي  -
 الدراسات التي تناولت موضوع الدافعية لئلنجاز  -
  التعقيب عمى الدراسات السابقة -
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 تمييد :
سنتناوؿ في ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تتعمؽ في موضوع الدراسة مف أبعاد وزوايا 

وجية نظر الباحثيف السابقيف حوؿ موضوع عديدة , وفي بيئات مختمفة بيدؼ معرفة آراء و 
الدراسة والتعرؼ عمى األساليب واإلجراءات التي تبنتيا , واالستفادة مف نتائجيـ في تدعيـ نتائج 

ب الباحث الدراسات السابقة حسب تاريخ ومف ثـ التعقيب عمى ىذه الدراسات , وقد رتَّ  الدراسة ,
اسات المحمية ثـ العربية ثـ األجنبية , وعميو سنتناوؿ النشر مف األحدث إلى األقدـ حيث بدأ بالدر 

منا عمييا , والمتعمقة بالمتغير المستقؿ " الصراع التنظيمي " , حيث بمغ عدد  الدراسات التي تحصَّ
( دراسات , بينما بمغ عدد الدراسات 7( دراسات , والدراسات العربية )9الدراسات المحمية )

حيث " , ولنا الدراسات المتعمقة بالمتغير التابع " الدافعية لبلنجاز ( دراسات , ثـ تنا6األجنبية )
( دراسات , بينما بمغ عدد 3( دراسات , والدراسات العربية )3بمغ عدد الدراسات المحمية )

 ( دراسات.3)الدراسات األجنبية 
 ( يوضح عدد الدراسات التني تناولت موضوع الدراسة الحالية;جدول رقم )

 تي تناولت موضوع الصراع التنظيميالدراسات ال
 الدراسات األجنبية الدراسات العربية الدراسات المحمية

9 7 6 
 الدافعية لإلنجاز موضوع تناولت التي الدراسات

 الدراسات األجنبية الدراسات العربية الدراسات المحمية
3 3 3 
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 : الصراع التنظيميالدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
 أوال : الدراسات المحمية : 

 م( بعنوان :6258دراسة ) الحميمي ,  -5

 عمحافظات قطا -" واقع نزاع الصالحيات بين مؤسسات السمطة التنفيذية واستراتيجيات إدارتو
 م( "6258 – ;622غزة نموذجًا ) 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع نزاع الصبلحيات بيف مؤسسات السمطة التنفيذية 
ستراتيجيات إدارتو والمواقؼ التي يتبعيا أصحاب القرار في استخداـ االستراتيجيات لحؿ وا

النزاعات, ولموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة الستطبلع 
عينة الدراسة والمكونة مف أصحاب القرار في مؤسسات السمطة التنفيذية وىـ وكيؿ, وكيؿ 

( استبانة وبطريقة طبقية عشوائية, 132( بواقع )198عاـ والذي يبمغ عددىـ ) مساعد, مدير 
 واستخداـ المنيج الوصفي والتحميمي .

  :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
 نظرة اإلدارة العميا لمنزاع التنظيمي والصبلحيات كاف بدرجة متوسطة . أف مستوى -

ت بدرجة متوسطة وكذلؾ وجود استراتيجيات في يوجد أسباب لوجود الصراع بيف اإلدارا -
 الوزارات لمتعامؿ مع الصراع .

 التدريب موجود في الوزارات لكف بدرجة ضعيفة. -

 : أوصت الدراسةقد و 
ضرورة العمؿ عمى تغيير النظرة التقميدية لمنزاع إلى النظرة الحديثة والعمؿ عمى إصدار  -

 ت ومحاسبة المتسببيف في النزاع السمبي .وتطبيؽ القوانيف والتشريعات الخاصة بالنزاعا

تطوير آليات التواصؿ واالتصاؿ بيف الوزارات والمؤسسات , واالىتماـ بتدريب أصحاب   -
 القرار عمى إدارة النزاعات .

 م( بعنوان :6257دراسة ) ميرفت ,  -6
قسام " استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وعالقتيا بمستوى الذكاء العاطفي لدى رؤساء األ

 األكاديمية في الجامعات الفمسطينية "
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة رؤساء األقساـ األكاديمية إلستراتيجيات إدارة الصراع 
التنظيمي في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة وعبلقتيا بمستوى الذكاء العاطفي مف وجية 

طات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارستيـ نظرىـ , وكذلؾ الكشؼ عف داللة الفروؽ في متوس
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إلستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في ضوء متغيرات الدراسة : ) المؤسسة التعميمية , الكمية , 
 الرتبة األكاديمية , سنوات الخدمة ( .

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي , وقد تكونت عينة الدراسة 
جميع رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية ) الجامعة اإلسبلمية , جامعة  مف

 ( رئيس قسـ .76األزىر , جامعة األقصى ( والبالغ عددىـ ) 
وقد استخدمت الباحثة استبانتيف : األولى لقياس درجة ممارسة رؤساء األقساـ األكاديمية في 

دارة الصراع التنظيمي , أما الثانية كانت لقياس مستوى الجامعات الفمسطينية الستراتيجيات إ
 الذكاء العاطفي لدى رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية .

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
درجة ممارسة رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة  -

 % .68998اع التنظيمي كبيرة بنسبة الستراتيجيات إدارة الصر 

مستوى الذكاء العاطفي لدى رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية مف  -
 % .84952وجية نظرىـ كاف مرتفعا جدا 

بيف متوسطات تقديرات  α ≥ 2925عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى -
كاديمية في الجامعات الفمسطينية أفراد العينة لدرجة ممارسة رؤساء األقساـ األ

بمحافظات غزة الستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي ُتعزى لممتغيرات ) المؤسسة 
 التعميمية , الكمية ( .

 : أوصت الدراسةقد و 
وضع لوائح وأنظمة دقيقة لتوصيؼ أدوار ومسئوليات رؤساء األقساـ في المجاالت  -

 .األكاديمية واإلدارية واالجتماعية 

وكذلؾ عقد دورات تدريبية ليـ في مجاؿ الصراع التنظيمي مف أجؿ التعرؼ عمى حقيقة   -
ىذه الظاىرة , ومراجعة معايير انتقاء واختيار رؤساء األقساـ األكاديمية وأعضاء الييئة 

 .التدريسية 

اعتماد رؤساء األقساـ األكاديمية ألسموب التقييـ الذاتي ألدائيـ لمعرفة مواطف الضعؼ   -
 .الجتيا لمع

 : عنوان تحت م (2011 , العسولي )دراسة -1
 التنظيمي الصراع إدارة الستراتيجيات بمحافظات غزة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة " 

 "نظرىم وجية من تطويرىا وسبل
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 الستراتيجيات غزة بمحافظات الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة عمى لمتعرؼ الدراسة ىدفت
 , لدى المديريف االستراتيجيات تمؾ تطوير سبؿ عمى التعرؼ كذلؾ , التنظيمي عالصرا إدارة

 ) مف عينة الدراسة تكونت و التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ الدراسة أغراض ولتحقيؽ
 استخدـ الباحث وقد , الدراسة مجتمع كافة ويمثموف الثانوية لممدارس مديرة و مديراً  ( 134
كذلؾ  ( التنازؿ التسوية, التعاوف, , التجنب التنافس,)  الدراسة مجاالت عمى موزعة استبانة
 . االستراتيجيات لتمؾ التطوير بؿ س لبحث مفتوح سؤاؿ

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
 إستراتيجية كانت الثانوية المدارس مديري أوساط بيف شيوعاً  أف اإلستراتيجية األكثر -

 .التعاوف
 , التسوية التعاوف,) : كالتالي تنازلياً  المختمفة لبلستراتيجيات ممارسة المديريف ةدرج أف  -

 .( التجنب , التنافس التنازؿ,
 الثانوية المدارس مديري تقديرات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -

 لمتغير تعزى التنظيمي الصراع إدارة الستراتيجيات ممارستيـ لدرجة بمحافظات غزة
 .الذكور لصالح الفروؽ كانت التنافس باستثناء إستراتيجية , الجنس

 : الدراسة أوصتوقد 
 بمتغيرات وربطيا عديدة جوانب مف الصراع ظاىرة دراسة نحو الباحثيف توجيو ضرورة -

 .غزة محافظات مدارس في أخرى
 : عنوان تحت م (2010 , راضي )دراسة -2

 -الفمسطينية الوطنية السمطة في وزارات التنظيمي الصراع إدارة فاعمية في الالمركزية دور" 
 "غزة قطاع
 في الفمسطينية الوطنية السمطة وزارات في البلمركزية دور عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت وقد

 : اآلتية المحاور تحقيؽ في والمتمثمة ,( اإليجابي) التنظيمي الصراع إدارة فعالية في غزة قطاع
 خمؽ","لبلتصاؿ وفعالة جديدة طرؽ إيجاد" ," التنظيمي الييكؿ فعالية" ," إدارية قيادات إيجاد"

 ."اإلنتاجية زيادة"و ,"العامميف لدى واالبتكار اإلبداع
الوطنية  السمطة وزارات في اإلشرافية الوظائؼ مف طبقية عينة عمى الدراسة أجريت وقد

 التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ وقد وموظفة, موظًفا ( 333 ) بمغت الفمسطينية,
 .وتحميميا البيانات لمعالجة المناسبة واألساليب اإلحصائية

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
 .التنظيمي الصراع فعالية ومحاور اإلدارية البلمركزية بيف قوية إيجابية عبلقة وجود -
 )اإليجابي( الفعاؿ التنظيمي عالصرا تستغؿ ال الفمسطينية الوزارات في العميا اإلدارة أف -
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 .لمصراع اإليجابية النتائج تحقؽ لـ ثـ ومف أمثؿ استغبلال
 : أوصت الدراسةقد و 

 اإلدارية البلمركزية مبدأ بأىمية الفمسطينية الوزارات في العميا اإلدارة اقتناع ضرورة -
 .نيةالوط السمطة وزارات إصبلح في أساس إستراتيجية باعتباره الصبلحيات, وتفويض

 التنظيمي لمصراع األمثؿ االستغبلؿ عف الناتجة بااليجابيات العميا اإلدارة إدراؾ ضرورة -
دارتو  واستغبللو التنظيمي لمصراع اإليجابية باآلثار المديريف توعية عمى والعمؿ بحكمة وا 
 .أمثؿ بطريقة

 بعنوان: م (2010دراسة )سحر وفداء, -3
 عاممين في مستشفى رفيديا الحكومي"" أسباب الصراع التنظيمي لدى األطباء ال

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أسباب الصراع التنظيمي لدى األطباء العامميف في مستشفى 
رفيديا الحكومي وعبلقتيا بكؿ مف غموض الدور, المناخ التنظيمي, ضغوط العمؿ والتزاـ اإلدارة 

 وير العمؿ وتحقيؽ أىداؼ المستشفى ,والقرارات اليادفة إلى تط السياساتالعميا نحو دعـ وتأييد 
مفردة مف أصؿ مجتمع  50وقد تـ تصميـ استبانة ليذا الغرض, واختيار عينة مبلئمة مكونة مف 

واتبع ىذا البحث  استبانة ,45مفردة, وكانت عدد االستبانات القابمة لمتحميؿ  136الدراسة البالغ 
 .عاينة االحتماليأسموب الم إتباعالمنيج الوصفي السببي كما أنو تـ 

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
ارتفاع مستوى الصراع التنظيمي في مستشفى رفيديا الحكومي مف وجية نظر األطباء   -

 .العامميف في المستشفى 
العميا في  اإلدارةوجود تأثير معنوي لكؿ مف غموض الدور, ضغوط العمؿ والتزاـ   -

 .حدوث الصراع التنظيمي 
 اع مستوى ضغوط العمؿ لدى مفردات العينة.ارتف  -

 :  وقد أوصت الدراسة
أىمية زيادة الوعي لدى العامميف في المستشفى بظاىرة الصراع التنظيمي , وذلؾ ليتـ  -

 .التعامؿ معيا بطريقة عقبلنية صحيحة 
أىمية العمؿ عمى التقميؿ مف تأثير بعض أسباب الصراع التنظيمي خصوصا تمؾ   -

 .وجانب الرواتب والعبلوات مقة بضغوط العمؿ ,األسباب المتع
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 : "عنوان تحت م (2008 , عساكر أبو )دراسة -4
 الصحة وزارة عمى تطبيقية دراسة – التنظيمي  التطوير عمى أثرىا و الصراع إدارة أنماط "

  ." غزة قطاع في الفمسطينية
 لحؿ اإلدارة قبؿ مف قياتطبي مدى و الخمسة الصراع إدارة عمى أنماط التعرؼ إلى ىدفت التيو

 ىذه تأثير معرفة إلى ىدفت كما اإلدارة في المتبع النمط و الصحة الفمسطينية وزارة في الصراع
 ( . والتنظيـ الجماعات, )األفراد, الثبلث التنظيمي بمستوياتو التطوير عمى األنماط

 أما موظؼ ( 7907 ) الدراسة مجتمع شمؿ وقد التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ وقد
 قطاع نطاؽ عمى لموزارة تتبع مؤسسة عشر أربعة مف موظفا ( 475 ) مف مكونة فيي العينة

 الغاية. ليذه خصيصاً  صممت استبانو مف الدراسة أداة غزة, وتكونت
 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 

 مف ايجابية و يةفعال األنماط أكثر مف كاف الصراع إدارة أنماط مف التعاوف نمط أف -
 . التنظيمي التطوير عمى تأثيره حيث

التطوير التنظيمي عمى مستوى األفراد والجماعات ميمؿ , نسبة التطبيؽ ضعيفة جدًا,  -
 فمبلمحو غير واضحة بالنسبة لمموظفيف.

 : الدراسة أوصت قد و
 لمتأثير وخاصة الصراع مع التعامؿ في بالجانب واالىتماـ بأىمية الصراع, التوعية زيادة -

 .األفراد مستوى عمى اإليجابي
عمى اإلدارة أف تيتـ بحاجات ورغبات الموظفيف , واالىتماـ أكثر بالجانب اإلنساني في  -

 التعامؿ مع الصراع وخاصة لمتأثير اإليجابي عمى مستوى األفراد.
 عنوان : تحت م (2008 , الموح) دراسة -5

 العاممين نظر لوجيات مقارنة الوظيفي دراسة الرضا عمى وانعكاساتيا التنظيمية الصراعات " 
 .واإلسالمية األزىر جامعتي في
 بالرضا العامميف شعور عمى التنظيمية الصراعات أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت وقد

 استخدـ وقد لكمتييما, الدراسة نتائج بيف مقارنة إجراء خبلؿ مف الجامعتيف كمتا في الوظيفي
 كؿ   في واإلدارييف األكاديمييف فئة مف الدراسة مجتمع وتكوف التحميمي, الوصفي الباحث المنيج

 في واإلدارييف األكاديمييف عدد إجمالي بمغ حيث بغزة, األزىر وجامعة الجامعة اإلسبلمية مف
 ) األزىر جامعة في واإلدارييف األكاديمييف عدد بمغ بينما موظفًا,  ( 819 )الجامعة اإلسبلمية

 .موظفاً  ( 1338 ) الدراسة مجتمع ألفراد اإلجمالي العدد بمغ وبذلؾ ( موظفًا, 519
 بمغت كمتا الجامعتيف في واإلدارييف األكاديمييف مف طبقية عشوائية عينة عمى الدراسة أجريت لقد

 . الغاية ليذه صممت استبانو مف الدراسة أدوات وتكونت موظفاً  ( 280 )
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 : التي توصمت إلييا الدراسةأىم النتائج 
 . منخفضة اإلسبلمية الجامعة داخؿ التنظيمي الصراع مستويات أف -
أف الصراعات التنظيمية ليس ليا انعكاسات عمى الرضا الوظيفي بدرجة  ممحوظة  ِطبقًا  -

 لوجيات نظر في كمتا الجامعتيف.
  : الدراسة أوصتقد و 

 التعاوف ةإستراتيجي استخداـ وتعزيز التنظيمي الصراع بأىمية الوعي تعميؽ ضرورة -
 .الجميع منيا يستفيد إستراتيجية كونيا

 تعزيز استخداـ إستراتيجية التعاوف كونيا إستراتيجية يستفيد الجميع مف استخداميا. -
 ( , بعنوان: م2008دراسة ) عبد الواحد, -6

"األساليب المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي داخل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة 
 المدراء"من وجية نظر 

ىدفت الدراسة إلى بحث األساليب المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي داخؿ المنظمات الغير  -
حكومية في قطاع غزة مف وجية نظر المدراء ,باإلضافة إلى التعرؼ عمى أثر المتغيرات 

المؤىؿ العممي( عمى أساليب إدارة الصراع التنظيمي داخؿ  الشخصية )كالعمر, الجنس,
االيجابية  وآثارهتـ دراسة مفيوـ الصراع وأسبابو  , حيثت غير الحكومية في قطاع غزةالمنظما

( مؤسسة غير حكومية في قطاع غزة 1062والسمبية مف خبلؿ مجتمع الدراسة والذي تكوف مف )
( مؤسسة, وتـ 234تعمؿ في مجاالت متعددة ومتنوعة وقد تـ اختيار عينة ممثمة مكوف مف )

 مييـ, حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي في أسموب الدراسة.توزيع استبانات ع
 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 

أساليب إدارة الصرع بدرجات متفاوتة في المؤسسات غير الحكومية في  إلتباعميؿ المدراء  -
 قطاع غزة.

 .إدارة الصراع المدراء ألساليب إتباعىناؾ أثر واضح لممتغيرات الشخصية عمى  -
 .عوؿ ىدـ ال أداة بناءمعدـ إدراؾ المدراء ألىمية الصراع التنظيمي واعتباره  -
 : أوصت الدراسةقد و 

ضرورة زيادة وعي المدراء وفيميـ ألىمية الصراع التنظيمي وأساليبو المختمفة وتعريفيـ  -
ت التي بالحاالت التي يمكف فييا استخداـ األسموب األنسب حسب الظروؼ والمعطيا

 .يتعامؿ معيا
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أوصت كذلؾ بالمزيد مف الجيود البحثية لمتوصؿ لصورة متكاممة عف الصراع التنظيمي   -
 في فمسطيف, ووضع الحموؿ المناسبة مع قيمنا وعاداتنا العربية األصيمة.

 ( بعنوان :م2002 , وشاحي)  دراسة -7
 " فمسطين في والرياضة الشباب إداريي وزارة لدى التنظيمي الصراع إدارة" 

 في الشباب والرياضة وزارة إداريي لدى التنظيمي الصراع واقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 . التنظيمي الصراع إدارة أساليب عمى الشخصية المتغيرات بعض وأثر , فمسطيف

 أسئمة عف ولئلجابة , الدراسة ألسباب لمبلئمتو المسحي, الوصفي المنيج الباحث استخدـ وقد
 : والثاني شخصية, بيانات: األوؿ الجزء , أجزاء ثبلثة مف استبانة بتطوير الباحث قاـ الدراسة
 الصراع إدارة أساليب لقياس وكيمماف ثوماس مقياس: والثالث التنظيمي, الصراع أسباب

 والرياضة الشباب وزارة في العامميف اإلدارييف مجموع عمى اإلستبانة ىذه تطبيؽ وتـ التنظيمي,
 .إدارياً  ( 141 ) عددىـ والبالغ الضفة تفي محافظا

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج  
 عف ناتج فمسطيف في والرياضة الشباب وزارة إداريي لدى التنظيمي الصراع نشأة أف -

 . والصبلحيات المسؤوليات تحديد درةكنُ  , وتنظيمية عممية أسباب
 الشباب وزارة إداريي لدى شيوعا األكثر تكان والتجنب , والتعاوف , التسوية أساليب أف -

   . لدييـ شيوعا األقؿ والمجاممة المنافسة أساليب كانت حيف في , والرياضة 
 حيث الجنس, لمتغير يعزى التنظيمي الصراع أساليب استخداـ في اختبلفاً  ىناؾ أف -

 اإلناث, مف أكثر ( المجاممة – التجنب – التعاوف – التسوية ) أساليب يستخدـ الذكور
 . الذكور مف أكثر المنافسة أسموب تستخدـ اإلناث بينما

 وقد أوصت الدراسة : 
 تحديد المسئوليات والصبلحيات لمموظفيف اإلدارييف في الوزارة. -
 تكوف ىناؾ أساليب موحدة في عبلج ظاىرة الصراع التنظيمي. -

 ثانيا : الدراسات العربية :
 ( بعنوان :  م4102 , دراسة ) فطر -1

 "راع التنظيمي وأثره في الرضا الوظيفي لمعاممين في مستشفى الخرطوم التعميميالص"
معرفة أسباب تدني مستوى أداء العامميف في مستشفى الخرطـو التعميمي مف  ىىدفت الدراسة إل

خبلؿ مشكمة البحث ما مدى تأثير الصراعات التنظيمية عمى تحقيؽ الرضا الوظيفي لمعامميف في 
الصراع )العدالة,  وءبلؿ محاولة تحديد العبلقة بيف العوامؿ المؤثرة عمى نشالمستشفى, مف خ
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 تفويض الصبلحيات, غموض الدور( و بيف أبعاد الرضا الوظيفي )مياـ وواجبات العمؿ,
عبلقات العمؿ, الراتب, الحوافز والمكافآت( وفقا لمعوامؿ الديمغرافية لمعامميف بما يحقؽ األىداؼ 

 لصحية و التعرؼ عمى أكثر الصراعات التنظيمية لدى العامميف, و استخدمتالخدمية لمرعاية ا
عمى أفراد عينة  المنيج الوصفي وتـ جمع البيانات باستخداـ استبانو تـ توزيعيا عشوائياً  الباحثة
لعينة تـ تطبيؽ مدخؿ المسح االجتماعي الشامؿ حيث ( موظفًا, 498والبالغ عددىـ ) الدراسة

ستند إلى إجراء الدراسة التطبيقية وفقا لظروؼ المجتمع الستقصاء رؤية أفراد الذي يالدراسة و 
  .عينة الدراسة

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج  
مستوى الصراع التنظيمي بيف العامميف في المستشفى مرتفعة , و أف العوامؿ المؤثرة   -

ور( ىي عوامؿ مرتفعة الصراع ) العدالة, تفوض الصبلحيات, غموض الد وءعمى نش
صراع بيف العامميف, و إف المديروف إلدارة الصراع في المستشفى  وءتؤدى إلى نش

يستخدموف جميع األساليب اإلدارية لحؿ الصراع بيف العامميف واف أسموب التيدئة أكثر 
 .استخداما و أسموب القوة اقؿ استخداماً 

إبعاد الرضا و جاء بعد الرواتب ىنالؾ عدـ رضا وظيفي لمعامميف بدرجة منخفضة عف   -
 .و الحوافز والمكافآت اقؿ األبعاد رضا و بعد عبلقات العمؿ أكثر رضا لمعامميف

 : أوصت الدراسةقد و  
ضرورة فيـ ظاىرة الصراع التنظيمي التي تنشأ بيف العامميف وتجنب العوامؿ المؤدية  -

راعات و القضاء لنشؤ الصراع و عدـ تجاىؿ شكاوييـ و التدخؿ السريع لحؿ الص
 .عمييا, ويجب استخداـ أسموب التوفيؽ لحؿ الصراع و أسموب القوة في مستواه

ضرورة العمؿ عمى رفع مستوى الرضا الوظيفي لمعامميف في المستشفى و استحداث   -
 .اآلليات التي تزيد مف دوافعيـ نحو أداء العمؿ و تأميف المستقبؿ الوظيفي لمعامميف

امميف و العمؿ عمى العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت لمواكبة يجب زيادة رواتب الع  -
 ؽ.متطمبات المعيشة والسو 

 : , وعنوانيا ( في السعوديةم 2010 , العنزي )دراسة  -2
" درجة ممارسة مديريات المدارس في المممكة العربية السعودية ألساليب إدارة الصراع  

  كما تدركيا المعممات ".
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جة ممارسة مديريات المدارس في المممكة العربية السعودية ألساليب ىدفت إلى تعرؼ در  
( 170( معممة منيا )360وتكونت عينة الدراسة مف )  إدارة الصراع كما تدركيا المعممات,
( معممة مف 101( معممة مف المرحمة المتوسطة و)89معممة مف المرحمة االبتدائية و)

  .تـ اعتماد المنيج الوصفي التحميميالمرحمة الثانوية ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
  :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 

%( 46.5أف المديرات المواتي يمارسف أسموب إدارة الصراع التعاوف كانت بأعمى نسبة)  -
%( ثـ المنافسة 19, يمي ذلؾ المديرات المواتي يمارسف أسموب التسوية وبنسبة)

  . %(4( وأخيرًا التجنب وبنسبة )12.7ة)(, ثـ المجاممة وبنسب17.8وبنسبة)
أنو ال تختمؼ نسب تقديرات المعممات لدرجة ممارسة مديرات المدارس ألساليب إدارة  -

 الصراع باختبلؼ المرحمة الدراسية, أو المؤىؿ العممي, أو الخبرة التدريسية لممعممات.
 وقد أوصت الدراسة : 

 في مديريات المدارس. ضرورة استخداـ أكثر مف أسموب إلدارة الصراع -
 , بعنوان : م (2008 , الكالبي) دراسة  -3

 المممكة في العمل بنتائج وفحص عالقتيا استعراض :الوظيفية األدوار وتعارض غموض "
 ." السعودية العربية

 العمؿ, نتائج وبيف الدور وتعارض بيف غموض العبلقات وتفحص الدراسة ىذه تستعرض
 العربية المممكة في خدمية في مؤسسة يعمموف موظؼ ( 175 ) مف الدراسة عينة وتتكوف

 ومعنوية عكسية عبلقة يوجد :منيا نذكر فرضيات خمس الدراسة ىذه وتضمنت السعودية,
 بيف ومعنوية عبلقة عكسية ويوجد الوظيفي, األداء وبيف الدور وتعارض غموض بيف

 تحتوي دراسة استبانوال ىذه استخدمت المباشر, الرئيس رضا وبيف الدور وتعارض غموض
 البرنامج لمعالجة استخدمت كما وتنظيمية واجتماعية, لمتغيرات إدارية متعددة مقاييس عمى

 التوزيع عمى اإلحصائي (SPSS) التحميؿ عمميات واشتممت مجتمعو, االستبانة قوائـ بيانات
 لمتغيرات معياريةال واالنحرافات الحسابية, واستخراج المتوسطات , التكراري لمتغيرات الدراسة

 .الدور غموض لمقياس العامؿ تحميؿ إلى باإلضافة البحث
 :التي توصمت إلييا الدراسةأىم النتائج  
 ورضا الموظؼ أداء وبيف الدور وتعارض غموض مف كؿ بيف معنوية عبلقاتوجود  -

 .الموظؼ أداء عف الرئيس المباشر
 :الدراسة أوصتقد و 
عطائيـ وأعماؿ موظفييـ, ميمات توضيح يحاولوا أف المديريف - ا   باستمرار التغذية و 

 .إنتاجيـ مستوى عف الراجعة
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 :عنوان تحت م (2007 , العصري )دراسة -4
 في التربية وزارة عمى تطبيقية الوظيفي دراسة الرضا عمى التنظيمي الصراع إدارة أثر" :

 ."اليمن
 وزارة في التنظيمية الصراعات وأسباب عوامؿ أىـ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت حيث
 إدارة في النظرية األساليب بيف االختبلؼ مدى عمى التعرؼ, و  لمواجيتيا والتعميـ؛ التربية

 الصراع إدارة أثر عمى التعرؼ, و اليمف في التعميمية في المؤسسات الفعمية واألساليب الصراع,
 .الوظيفي الرضا عمى التنظيمي

ثبات أىدافو لتحقيؽ لتحميميا الوصفي المنيج عمى الباحث اعتمد وقد  فروضو, وتكوف صحة وا 
مكتبًا  ( 22 ) إلى عددىا يصؿ والتي اليمنية والتعميـ التربية مكاتب عمـو في الدراسة مجتمع
 الدراسة عينة أما وعاممة, عامبلً  ( 2685 ) إلى بيا العامميف عدد ليصؿ اليمف محافظات بعدد
 مف عامبلً  ( 236 ) اختبار وتـ جنوبيا الواقعة بإ ومحافظة صنعاء العاصمة تـ اختيار فقد

 .اإلدارييف األقساـ, رؤساء اإلدارات, مدراء: التالية الفئات عمى المكتبيف موزعيف ىذيف
 كأداة لجمع اإلدارية مستويات الثبلث مف العينة أفراد لبعض الشخصية المقابمة الباحث واستخدـ
تضمنتيا  التي المتغيرات قياس بغرض (الستبيافا) االستقصاء قوائـ استخدـ كما البيانات,
 .الدراسة

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
 المستويات عند عف العمؿ الكمي و الجزئي العامميف رضا مستوى في انخفاضاً  ىناؾ أف -

  التربية والتعميـ. مكاتب في ( إدارييف و أقساـ, ورؤساء مدراء,) المختمفة اإلدارية
 أف قبؿ الرؤساء كما مف المتبعة الصراع إدارة أساليب عف العامميف رضا في وتاً تفا ىناؾ -

نكار أسموب ىو العمؿ رؤساء قبؿ مف الصراع إدارة في إتباعاً  أساليب أكثر  اإلجبار وا 
 .الصراع

 :أوصت الدراسةقد و 
 أمر أنو عمى إليو النظر عدـ و حاداً  أو منخفضاً  كاف سواء بالصراع االىتماـ ضرورة -

 .عميو القضاء يجب سمبي
 : بعنوان  م (2006 , العتيبي )دراسة  -5

 " معيا التعامل وأساليب التنظيمية الصراعات "
 الباحث استخدـ الرياض, بمدينة لمجوازات العامة المديرية ضباط نظر لوجيات مسحية دراستو 
طبقت  التي الدراسة ليذه الرئيسية األداة االستبانة ومثمت دراستو  في المسحي الوصفي المنيج
 القابمة االستبانات عدد كاف حيث مفردة ( 270 ) عددىـ والبالغ الدراسة مجتمع أفراد كافة عمى
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ذات  فروؽ توجد ال :الدراسة تضمنتيا التي الفرضيات ومف استبانو ( 197 ) اإلحصائي لمتحميؿ
مع  التعامؿ بوأسالي وأسباب مستويات اتجو الدراسة مجتمع مفردات بيف إحصائية داللة

 .الوظيفية أو الشخصية لخمفياتيـ وفقاً  التنظيمية الصراعات
  :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج  

 الموارد محدودية ىي الدراسة مجتمع نظر وجية مف التنظيمي الصراع أىـ أسباب أف -
  .األىداؼ وتعارض والمسؤوليات الصبلحيات تحديد وعدـ

 : أوصت الدراسةقد و 
 دورات إدراج طريؽ عف وذلؾ التنظيمي الصراع العامميف بظاىرة لدى الوعي زيادة يةأىم -

 الييكؿ يتضمف وأف قميمة, كانت لو حتى توزيع الموارد في والعدالة الظاىرة, ىذه عف
 .لمعامميف الممنوحة لممسؤوليات والصبلحيات تحديداً  لممديرية التنظيمي

 .المديرية في بشكؿ عاؿ لوجودىا عالصرا أسباب مف التقميؿ بمحاولة أوصت -
 بعنوان : ( م6118 , الحيالي) دراسة  -6

أساليب معالجة الصراع التنظيمي من قبل المالك اإلداري والتدريبي في المنظمات الرياضية " 
 " العراقية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األسموب الشائع في معالجة الصراع التنظيمي والتعرؼ عمى 
ة الصراع التنظيمي ومقارنة فاعمية معالجة الصراع مف قبؿ المبلكات اإلدارية فاعميو معالج

 ( إدارياً 320والفنية في المنظمات الرياضية في المنطقة الشمالية, واشتممت عينة البحث عمى )
 استخدـ االستبياف كوسيمة لجمع البيانات والتي ومدربا ومساعد مدرب في لندية المنطقة الشمالية,

 لجتيا إحصائيا عف طريؽ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والمتوسط الفرضيتمت معا
 .والنسبة المئوية وتحميؿ التبايف باتجاه واحد واختبار دنكف

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج  
أف أسموب الواجية أكثر األساليب استخداما عند معالجة الصراع التنظيمي عند المدربيف  -

عند مساعدي المدربيف عند معالجة الصراع التنظيمي  لتيدئة أكثر استخداماً وأسموب ا
 .وفاعمية المبلكات اإلدارية والفنية في معالجة الصراع باستثناء مساعدي المدربيف

تفوؽ مبلكات األندية الرياضية واالتحادات عمى أقرانيـ في مراكز الشباب في معالجة   -
 الصراع التنظيمي.

 :سةوقد أوصت الدرا
استخداـ األساليب المبلئمة في معالجة الصراعات التنظيمية الرياضية وتحويميا مف  -

 .صراعات ىدامة إلى صراعات بناء
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 تنمية البرامج التي تدعـ الثقافة الرياضية برؤية إستراتيجية مستقبمية.  -
 ثالثا : الدراسات األجنبية :

 بعنوان : (Adeyemi& Ademilua , 2012)راسة أديمي وأديميموا د -1
 استراتيجيات إدارة الصراع والفاعمية اإلدارية في الجامعات النيجيرية , نيجيريا " "

" Conflict Management Strategies and Administrative Effectiveness 

in Nigerian Universities " 
اإلدارية في ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف العبلقة بيف إستراتيجيات إدارة الصراع والفاعمية 

الجامعات النيجيرية, وتـ استخداـ المنيج الوصفي لمناسبتيا ألغراض الدراسة, وتكوف مجتمع 
( وبطريقة العينة العشوائية  62الدراسة مف كؿ مف الجامعات النيجيرية العامة والبالغ عددىا ) 

ئة التدريسية ( عضوًا مف أعضاء اليي 3820( جامعة, وتـ اختيار )  12البسيطة تـ اختيار ) 
ستبانة مكونة مف جزأيف إلتطبيؽ أداة الدراسة عمييـ, وكانت األداة عبارة عف  بشكؿ  عشوائي

لقياس إستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي, والفاعمية اإلدارية, وتـ تحميؿ البيانات باستخداـ 
لتبايف األحادي وتحميؿ ا  Matrixمجموع التكرار, النسبة المئوية, الوسط الحسابي, ارتباط 

 والمتعدد.
 أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة :

 ية إستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي المتبعة كانت بمستوى متوسط.لأف فعا -
%(, وأقميا 45.21أف أكثر اإلستراتيجيات شيوعًا كانت إستراتيجية التعاوف بنسبة ) -

 %(.4.12شيوعًا ىي إستراتيجية التجنب بنسبة ) 
 الدراسة : إليياالتوصيات التي توصمت  أىم

نيجيريا يجب ت ب ني مزيج مف إدارة إستراتيجيات في إدارة  أوصت بأف إدارة الجامعات في -
 الصراعات في مؤسساتيـ مف أجؿ تحقيؽ الفعالية اإلدارية.

يجب عمى إدارة الجامعة تحسيف شبكة االتصاالت بيف اإلدارة والموظفيف مف جية  -
 جية أخرى مف أجؿ تعزيز الفعالية اإلدارية.والموظفيف مف 

كخطوة رائدة في إدارة  الحوار إستراتيجية الجامعات استكشاؼ دائما عمى إدارة يجب -
 الصراع.

 بعنوان : ( Nevzat , 2007) دراسة نفزات  -2
 " إدارة الصراع في مدارس التربية الرياضية والبدنية في تركيا " 
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"Conflict and Management A Study at Schools of Physical Education 

and Sport in Turkey" 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أىـ الطرؽ والوسائؿ التي يستخدميا مديرو المػدارس في 
مواجية الصراع الذي يحدث في المدارس, والتعرؼ كذلؾ عمى رأي مجموعة مػف العػامميف تجاه 

( مػديرا تجاوب 42الذي يحدث بينيـ, وشممت ىذه الدراسػة ) سموؾ اإلدارة في التعامؿ مع الصراع
( معمما مف كميات المعمميف في التربية البدنيػة مػف تسع 80( مديرا, و)38مع االستبياف منيـ )

, واستخدـ الباحػث االسػتبياف ( معمماً 70إدارات وجامعات في تركيا وتجاوب مع االستبياف )
وقد قاـ الباحػث بتقػسيـ  تي يمجأ إلييا المدراء في مواجية الصراع,لمعرفة الوسائؿ, واإلجراءات ال

االستبياف إلى خمسة محاور كؿ محور يعبر عف أسموب مف أساليب مواجية الصراع, واألسػاليب 
الييمنة, والتعويض وكػؿ محػور يتػضمف  ىي: أسموب حؿ المشكبلت, أسموب التجنب, التضحية,

 .خمسة بنود
 :ي توصمت إلييا الدراسة التأىم النتائج  

 معظـ أفراد العينة يقروف بضرورة استخداـ أساليب إدارة الصراع. -
مديرو المدارس ليس لدييـ أسموب معيف يعتبر األكثر استخداما, بينما يمجأ المعمموف  -

 . أسموب حؿ المشكبلت في كثير مف األحياف إلى
  وقد أوصت الدراسة :

لممدراء  ميا في إدارة الصراع , وزيادة الوعيأف يكوف ىناؾ عدة أساليب الستخدا -
 عف ىذه الظاىرة . والمدرسيف

 , وعنوانيا :   )Stanley & Algert  ,(2007 وألجرت ستانمي  دراسة -3
 .بحوث الجامعة " مركز في إدارة الصراع أساليب "

 ذلؾ ُيؤثر وكيؼ  البحوث الجامعي, مركز في الصراع إدارة أساليب تعرؼ إلى ىدفت
 مختمؼ في األقساـ رؤساء مف رئيساً  ( 20 ) مف الدراسة عينة وتكونت الوظيفي, التطوير عمى

ع زِّ الدراسة تـ استخداـ استبياف وُ  الخبرة, ولتحقيؽ أغراض مف متباينة وبمستويات التخصصات
 عمى أفراد العينة. 

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
% مف وقتيـ في 40ية وأف القادة يقضوف أكثر مف الجامع الحياة في متأصؿ الصراع أف -

 .إدارة الصراع
 .الذيف يقدموف ليـ التقارير أف رؤساء األقساـ يواجيوف صراعًا مع المرؤوسيف والرؤساء  -
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 : أوصت الدراسةقد و 
 ضرورة زيادة الوعي لدى رؤساء األقساـ عف الصراع التنظيمي. -
 اىرة.عمؿ دورات تدريبية لمجميع لمحد مف ىذه الظ -
 بعنوان : (Meyar , 2004) دراسة  -4

  " االستجابة التنظيمية لمصراع : مستقبل الصراع ونتائج العمل "
حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في كيفية استجابة المنظمة لتأثير الصراع عمى كمية وكثافة  

لمنيج الوصفي الصراع المستقبمي وتأثيراتو السمبية عمى نتائج العمؿ, وقد استخدـ الباحث ا
( موظؼ حكومي في منظمة واحدة تقدـ 3374التحميمي, حيث تكونت عينة الدراسة مف )

وحدة  387( موظؼ, مقسميف عمى 10010الخدمات المباشرة لمزبائف, وىذه المنظمة لدييا )
 إدارية ومكتب.
 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 

 .أف الصراع التنظيمي ُمْكمؼ -
الصراعات يمكف أف ينتج عنو سموؾ معادي لممجتمع, وميؿ خفي لبلنقساـ  عدـ حؿ ىذه -

 ومزيد مف العنؼ.
 : أوصت الدراسةقد و 

 .ضرورة تجنب العوامؿ واألسباب التي تؤدي لمصراع -
 إيجاد حموؿ مناسبة لمحد مف ىذه الظاىرة.   -
 , وعنوانيا : ) Welt  ,(2000 دراسة ولت -5

اع لدى مديري المدارس المتوسطة مع مديري المدارس العميا مقارنة بين أساليب إدارة الصر   "
  "الشاممة

ىدفت ىذه الدراسة لمقارنة أساليب إدارة الصراع بيف مديري المدارس المتوسػطة ومػديري المدارس 
الثانوية الشاممة فيما يتعمؽ بالتوجو الشخصي إلدارة الصراع بيف األفراد, واألسموب المختار إلدارة 

 Riverside & San)الرغبة في التغييػر فػي منطقتػي ريفيرسػايد وسػاف برنػادينو الصراع, و 

Bernardino)  واستخدمت الباحثػة أداة مػسح الػصراع التنظيمػي المطورة لمباحث (Jay Hall) ,
مديرًا لممدارس المتوسطة  (39)( مديرًا لممدارس الثانويػة الػشاممة و 34وتكونت العينة مف )

حيث تـ تطوير استبياف باالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي؛  صديو غير احتمالية,وكعينة ق
 .وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
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 :التي توصمت إلييا الدراسةأىم النتائج  
عػدـ وجػود فروؽ جوىرية بيف مجموعتي المديريف في توجييـ الشخصي ألساليب إدارة  -

 .د فروؽ لصالح مديري المدارس المتوسطةالصراع ما عػدا أسموب التسوية حيث يوج
عػدـ وجود فروؽ جوىرية بيف مديري المدارس المتوسطة ومديري المدارس العميا   -

الػشاممة فػي اختيار أساليب إدارة الصراع تعزى لممستوى التعميمي, والخبرة اإلدارية, 
 .والرغبة في التغيير

رية التي تساعدىـ في فيـ األساليب وجدت الدراسة أف المديريف يمتمكوف الخبرة اإلدا  -
الخمسة إلدارة الصراع وفي تحميؿ األسموب المناسب لكؿ حالة, وأف الرغبة لػدى جميػع 

 .المػديريف متوفرة في االنتقاؿ بسرعة مف إستراتيجية إلى أخرى وفؽ موقػؼ الػصراع
 :أوصت الدراسةقد و 

قود إلى روح معنوية جيدة إجراء دراسات لمتعرؼ إلى أفضؿ اإلستراتيجيات التي ت -
 .لممعمميف عند إدارة الصراع

 بعنوان : (Sauquet, 2000)دراسة  -6
 " أساليب إدارة الصراع وفريق العمل , دراسة حالة متعددة عمى ثالث منظمات في اسبانيا " 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب إدارة الصراع التي يستخدميا فريؽ العمؿ, والعوامؿ التي 
ثر عمييػا, في بعض المنظمات اإلسبانية, إلنتاج وتعمـ معارؼ جديدة مف أجؿ مواجية تحديات تؤ 

ديناميكية البيئة عالميًا, وتقييـ عمميات التعمـ كفريؽ والتعرؼ عمى أثػر األسػاليب التػي تػدار بيػا 
الدراسة  وقد تناولت الصراعات الناتجة عف اختبلؼ وجيات النظر الشخصية بيف أعضاء الفريؽ,

ثبلثة حاالت في ثبلث منظمات إسبانية, تـ جمع البيانات البلزمػة لمدراسة مف خبلؿ المبلحظات, 
 .والمقاببلت الشخصية

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج  
استخداـ أسموب المواجية )التعاوف( في إدارة الصراع يؤدي إلى آثار إيجابيػة عمػى قػدرة  -

ـ, أما استخداـ األساليب األخرى غير أسموب التعاوف فإنيا تؤثر تأثيرًا الفريؽ عمى التعم
سػمبًا عمى عمميات تعمـ الفريؽ خاصة العمميات التي تحتاج إلى كثير مف اإلدراؾ 

 .العقمي
ىناؾ عوامؿ تؤثر عمى الطريقة التي يعبر بيا أعضاء الفريؽ عف وجيات نظػرىـ  -

المختمفػة والتي يتعامموف عمى ضوئيا مع اآلخريف, مف أىميا: نوعية المعرفة التػي 
 .ينتجيػا الفريػؽ, ونوعية الميمة, وأسموب القيادة
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  وقد أوصت الدراسة :
 " في إدارة الصراع.ضرورة استخداـ أسموب المواجية " التعاوف  -
 أف يكوف ىناؾ عدة أساليب مختمفة لمتعامؿ مع اآلخريف مف قبؿ فريؽ العمؿ. -

 :الدافعية لإلنجازالدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
 أوال : الدراسات المحمية : 

 م( بعنوان : 2016 ,دراسة ) ضاىر -1
بغزة باستخدام نموذج خصائص مستوى الدافعية لدى العاممين في الخدمات الطبية العسكرية " 

 العمل "
طبية العسكرية بغزة , مف لىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى دافعية العامميف في الخدمات ا

خبلؿ خصائص العمؿ الخمسة, كما تيدؼ الدراسة لمعرفة عبلقة ىذه الخصائص بمستوى 
افعية العامميف في الخدمات دافعية العامميف, وكذلؾ تيدؼ لمعرفة السبؿ التي ترفع مف مستوى د

الطبية العسكرية والعمؿ عمى تعزيزىا, ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي 
موظفًا تـ  340التحميمي, وتـ استخداـ االستبانة كأداة بحثية, أما عينة الدراسة تكونت مف 

 موظؼ. 797 اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية مف مجتمع الدراسة المكوف مف
 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 

 %.76.20أفراد عينة الدراسة موافقوف بدرجة كبيرة عمى خصائص العمؿ بنسبة  -
مستوى الدافعية لدى العامميف في الخدمات الطبية العسكرية جاء بدرجة كبيرة بمعدؿ   -

68.04%. 
الدافعية عند العامميف  توجد عبلقة طردية موجبة بيف خصائص العمؿ الخمس ومستوى -

 في الخدمات الطبية العسكرية بغزة.
 : أوصت الدراسةقد و 

 .منح العامميف المزيد مف الحرية واالستقبللية في تحديد إجراءات العمؿ -

 .ضرورة تعريؼ كؿ موظؼ بوصفو الوظيفي لتوضيح ميامو ودوره ومسئوليتو -

وتمكينيـ مف االّطبلع عمى ضرورة توفير تغذية راجعة لمعامميف عف مستوى أدائيـ,  -
 .نتائج تقييميـ ومناقشتيـ

 .ضرورة التواصؿ مع العامميف واالستماع ليـ ومناقشة أفكارىـ ومشاركتيـ -



87 
 

 م( بعنوان : 2015 , دراسة ) اليازجي -2
التمكين اإلداري وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر التابعة " 

 الي بمحافظات غزة "لمؤسسات التعميم الع
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف أبعاد التمكيف اإلداري المتمثمة في ) تفويض السمطة 

واالتصاؿ  اإلبداعيوالصبلحيات والتحفيز الذاتي وتطوير الشخصية والعمؿ الجماعي والسموؾ 
ؤسسات التعميـ العالي الفعاؿ مف جية والدافعية لئلنجاز لدى رؤساء األقساـ ومدراء الدوائر في م

بمحافظات غزة مف جية أخرى, حيث تكّوف مجتمع الدراسة مف جميع الموظفيف ذوي المناصب 
اإلدارية ) مدير , رئيس قسـ ( في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات قطاع غزة  , وبمغ عددىـ 

لوصفي التحميمي مف موظفًا, واستخدـ الباحث المنيج ا 95موظفًا فيما كانت العينة الفعمية  135
لممعمومات, المصادر الثانوية المتمثمة بالكتب والمراجع والدراسات  أساسييفخبلؿ مصدريف 

  .السابقة ذات العبلقة, والمصادر األولية المتمثمة في جمع البيانات مف خبلؿ أداة وىي االستبانة
 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 

بيف أبعاد التمكيف اإلداري والدافعية لئلنجاز في  ائيةإحصتوجد عبلقة ذات داللة  -
 المؤسسات التعميمية الفمسطينية.

بيف متوسطات استجابات المبحوثيف في التمكيف  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  -
اإلداري والدافعية لئلنجاز لدى رؤساء األقساـ ومدراء الدوائر في مؤسسات التعميـ العالي 

 زى لمتغير ) الجنس , طبيعة العمؿ , سنوات الخدمة (.بمحافظات غزة ُتع
بيف متوسطات استجابات المبحوثيف في التمكيف  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -

اإلداري والدافعية لئلنجاز لدى رؤساء األقساـ ومدراء الدوائر في مؤسسات التعميـ العالي 
 بمحافظات غزة ُتعزى لمتغير ) المؤىؿ العممي (.

 : ت الدراسةأوصقد و 
 .ضرورة توفير المستمزمات والمتطمبات لمموظؼ والمؤسسة لما يخص عممية التمكيف -

 ضرورة إنشاء قسـ أو إدارة تختص بتمكيف العامميف داخؿ المؤسسات التعميمية. -
 م( بعنوان : 2012 , دراسة ) شحادة -3

 حافظات غزة "النفسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصريا في م االغتراب "
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النفسي والدافعية لئلنجاز لدى  االغترابىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى العبلقة بيف 
النفسي ومستوى الدافعية لئلنجاز لدييـ, وكذلؾ  االغترابالمعاقيف بصريا والتعرؼ عمى مستوى 

ا لممتغيرات النفسي والدافعية لئلنجاز لدى المعاقيف تبع االغترابمستوى  يالكشؼ عف الفروؽ ف
)الجنس, المرحمة التعميمية, المستوى التعميمي لؤلب, المستوى التعميمي لؤلـ, المستوى 

 120لؤلسرة, درجة اإلعاقة, سبب حدوث اإلعاقة(, وقد تكونت عينة الدراسة مف  االقتصادي
 مسجميف في 38, واً مسجميف في مدرسة النور واألمؿ لممعاقيف بصري 82طالبا وطالبة , منيـ 

النفسي وىو مف إعداد الباحثة, ومقياس  االغترابالجامعة اإلسبلمية, واستخدمت الباحثة مقياس 
 الدافعية لئلنجاز مف إعداد إيماف أبو شعباف.

 :التي توصمت إلييا الدراسةأىم النتائج 
 النفسي والدافعية لئلنجاز . لبلغترابسالبة بيف الدرجة الكمية  ارتباطيووجود عبلقة  -
النفسي ُتعزى لمتغير الجنس وذلؾ  االغترابفي  إحصائيةد فروؽ ذات داللة عدـ وجو  -

 لصالح الذكور.
النفسي ُتعزى لمتغيرات الدراسة  االغترابال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  -

)المرحمة التعميمية, المستوى التعميمي لؤلب, المستوى التعميمي لؤلـ, المستوى 
 اقة, سبب حدوث اإلعاقة(.لؤلسرة, درجة اإلع االقتصادي

 :وقد أوصت الدراسة 
التنشئة االجتماعية السميمة, وعدـ اعتبار ىؤالء الطمبة أنيـ ضعاؼ, يحتاجوف لمحماية  -

 .أو الرعاية الزائدة

وعدـ التفرقة بيف المعاؽ بصريا واخوتو في البيت , وتقديـ الدعـ النفسي والمعنوي   -
 .ليؤالء المعاقيف

 .ات المعاقيف وتوجيييا التوجيو المناسباكتشاؼ ميوؿ وميار   -

 ثانيا : الدراسات العربية :
 بعنوان :( م2013دراسة )الجريسي,  -1

" عالقة تقدير الذات بالدافعية لالنجاز الدراسي لدى التمميذات ذوات صعوبات التعمم والسويات  
 " بالمدارس االبتدائية بمدينة الرياض

فروؽ في تقدير الذات والدافعية لبلنجاز الدراسي لدى ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ال
التمميذات ذوات صعوبات التعمـ والسوّيات, باإلضافة إلى التعرؼ عمى إذا ما كاف متغيرا الدراسة 
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تقدير الذات والدافعية لبلنجاز الدراسي يختمفاف باختبلؼ نمط الصعوبة األكاديمية لدى التمميذات 
يدؼ إلى تحديد العبلقة بيف تقدير الذات والدافعية لبلنجاز الدراسي ذوات صعوبات التعمـ, كما ت

 .لدى التمميذات ذوات صعوبات التعمـ والسوّيات
تمميذة  232) مف ذوات صعوبات التعمـ, (تمميذة 68) (,تمميذة 300و تكونت عينة الدراسة مف)

ولتحقيؽ  ,السادس(-مسالخا -مف السوّيات( مف تمميذات المرحمة االبتدائية في الصؼ )الرابع
ـّ تطبيؽ كؿ مف مقياس تقدير الذات لؤلطفاؿ, ومقياس الدافعية لبلنجاز الدراسي  أىداؼ الدراسة ت
لؤلطفاؿ, ومقياس صعوبات التعمـ لطبلب المرحمة االبتدائية, ومف خبلؿ تطبيؽ المنيج الوصفي 

 .بشقيو: االرتباطي والمقارف وبتحميؿ البيانات
 :وصمت إلييا الدراسة التي تأىم النتائج 

إحصائية بيف عينتي الدراسة في كؿ مف تقدير الذات   عدـ وجود فروؽ ذات داللة -
 .والدافعية لبلنجاز الدراسي

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى اختبلؼ نمط صعوبات التعمـ   -
 .األكاديمية

الذات والدافعية  موجبة ذات داللة إحصائية بيف تقدير ارتباطيوعدـ وجود عبلقة  -
 .لبلنجاز الدراسي لدى عينتي الدراسة

 : أوصت الدراسةقد و 
إشاعة مناخ نفسي اجتماعي يّدعـ التفاعؿ االجتماعي واالحتكاؾ بيف الطبلب المتفوقيف  -

 .لؤلخذ بيد ذوي الصعوبات لزيادة دافعيتيـ

تيجيات تعمـ استعماؿ استراتيجيات تدريسية و استراالعمؿ عمى تنمية قدرات الطبلب و  -
 .فّعالة بتضميف البرامج ذات صمة باىتمامات الطمبة وتعزيزىا

 م ( بعنوان :2004دراسة ) الكريديس ,  -2
قمق االختبار و عالقتو بالدافعية لالنجاز و بعض المتغيرات لدى طالبات كمية التربية إلعداد " 

 "معممات المرحمة االبتدائية بالرياض
ارتباط قمؽ االختبار بالدافعية لئلنجاز لدى طالبات كمية التربية تيدؼ الدراسة إلى معرفة مدى 

( طالبة مف طالبات كمية 270إلعداد معممات المرحمة االبتدائية بالرياض, و بمغ عدد العينة )
 .التربية إلعداد معممات المرحمة االبتدائية بالرياض
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مقياس  و عمى البيئة السعوديةمقياس قمؽ االختبار المقنف   :أما أدوات الدراسة فاعتمدت عمى
 الدافعية لئلنجاز و استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي.

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قمؽ االختبار و الدافعية لئلنجاز لدى طالبات  -

قمؽ االختبار و  التخصص العممي, بينما لـ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
  .الدافعية لئلنجاز لدى طالبات التخصص األدبي

لـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا في قمؽ االختبار لدى طالبات كمية التربية إلعداد معممات  -
 .المرحمة االبتدائية منخفضي الدافعية ومرتفعي الدافعية

ية لئلنجاز لدى لـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجات كؿ مف قمؽ االختبار, الدافع -
طالبات كمية التربية إلعداد معممات المرحمة االبتدائية منخفضي المستوى االجتماعي 

 .واالقتصادي ومرتفعي المستوى االجتماعي واالقتصادي
  وقد أوصت الدراسة :

تصميـ مناىج دراسية بشكؿ بسيط بحيث ال تحدث قمؽ مرتفعًا , عمى األسرة خمؽ بيئة  -
 .رار االنفعالي تساعد عمى رفع مستوى الدافعية لئلنجاز الدراسينفسية صالحة لبلستق

االىتماـ بتنمية اتجاىات الطالبات نحو التخصص الدراسي لغرض ارتفاع نسبة مستوى  -
 .اإلنجاز الدراسي

 م ( بعنوان :2003,  ربيدراسة) المغ -3
بالتطبيق عمى أثـر محـددات إدراك الدعـم التنظيمـي عمـى دافعيـة األفـراد لإلنجــاز " 

 " الشركات الصناعية التابعة لقطاع األعمال العام بمحافظة الدقيمية
في تحديد ماىية إدراؾ الدعـ التنظيمي, وأىميتو, والعوامؿ المؤثرة  اليدف من الدراسةتمثؿ 

فيو, وتمؾ التي يؤثر فييا والوقوؼ عمى محددات الدعـ التنظيمي لمعامميف وأثرىا عمى 
لئلنجاز مف خبلؿ بناء نموذج سببي يحدد مسار العبلقة بيف المتغيرات دافعية األفراد 

   .المستقمة
مفردة مف العامميف بالشركات الصناعية التابعة لقطاع  377مف  عينة البحثولقد تكونت 

, وقد قاـ الباحث بتوزيع استمارات  12015األعماؿ العاـ بمحافظة الدقيمية والذيف يبمغ عددىـ 
 مفردة موزعيف بالتناسب عمى أعداد العامميف بالشركات محؿ الدراسة.  400 االستقصاء عمى

 Path أسموب التحميل المساريالبيانات في ىذا البحث عمى  اعتمد الباحث في تحميؿ
Analysis   إذ تـ بناء نموذج مقترح يوضح عبلقة المتغيرات المستقمة ببعضيا البعض ثـ , 
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 تابعة.بلقتيا بالمتغيرات الوسيطة والع

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 

, والتي رتبيا النموذج عمى النحو الدراسةبمتغيرات  أف دافعية اإلنجاز قد تأثرت معنوياً  -
التالي: إدراؾ الدعـ التنظيمي, االلتزاـ التنظيمي, العدالة التنظيمية, المشاركة في اتخاذ 

 عـ تأكيد الذات لدى العامميف. القرار, سموؾ القادة لمساندة المرؤوسيف, ود
تػػؤثر المتغيػػرات المسػػتقمة فػػي كػػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التحميػػػؿ عمػػى المتغيػػر التػػابع ليػػػذه  -

المرحمػػة وذلػػؾ فيمػػا عػػدا دعػػـ وتأكيػػد الػػذات لػػدى العػػامميف فمػػـ يظيػػر تػػأثيره فػػي المرحمػػة 
  .األولى عمى إدراؾ الدعـ التنظيمي

 –إدراؾ الدعـ التنظيمي –عدالة التنظيميةأف المسار الذي يشتمؿ عمى متغيرات: ال -
دافعية اإلنجاز ىو أكثر المسارات أىمية في التأثير عمى دافعية  –االلتزاـ التنظيمي

 .اإلنجاز
 : أوصت الدراسةقد و 
ضرورة االستفادة مف المتغيرات المستقمة التي تمثؿ عناصر قوة كمحددات إلدراؾ الدعـ  -

 .التي تزيد وتنمي مف إدراؾ العامميف لمدعـ والتأييد التنظيمي ورسـ البرامج والسياسات

وضع القواعد التي تسيـ في تنمية إدراؾ الدعـ التنظيمي بدرجة أكبر, تييئة األفراد وتنمية  -
 دافعيتيـ وتعزيزىا, والعمؿ عمى عبلج العوائؽ النفسية والتنظيمية.

 : األجنبية: الدراسات  لثاثا
 :( بعنوان Karimi 2014 ,دراسة ) -1

Prediction of working motivation through job characteristic: the role 

of internal motivation, general and growth satisfaction. 

  "التنبؤ بدافعية العمل من خالل خصائص العمل : دور الدافعية الداخمية والنمو وزيادة الرضا" 
مف خبلؿ خصائص العمؿ لموظفي وزارة التربية والتعميـ ىدفت الدراسة إلى التنبؤ بدافعية العمؿ 

المنيج الوصفي التحميمي, وتـ استخداـ االستبانة كأداة  إتباعاإليرانية, ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ 
األخرى امرأة, وتـ  100رجؿ والػ  100موظؼ,  200لمدراسة, حيث بمغت عينة الدراسة 
 اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة.
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 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
ائص العمؿ وبيف خصميمة وذات تأثير ايجابي بيف  إحصائيةوجود عبلقة ذات داللة  -

 الدافعية لمعمؿ.
تنوع الميارات, ىوية الوظيفة, الشعور بأىمية  )خصائص العمؿ الخمسة الرئيسية  -

غزى عمى الدافعية لمعمؿ الوظيفة, االستقبللية, التغذية الراجعة ( ليا عبلقة ذات م
 والدافعية الداخمية والرضا العاـ وتنمية الشعور بالرضا.

خاصية تنوع الميارات ىي األكثر تأثيرًا عمى الدافعية بينما خاصية االستقبللية ىي  -
 األقؿ تأثيرًا عمى دافعية الموظفيف.

 :أوصت الدراسةقد و 
الدراسة, عمى المدراء بوزارة التربية  إجراء دراسات مستقبمية عمى مؤسسات أخرى لتأكيد ىذه -

 .والتعميـ ومدراء الموارد البشرية

مزيد مف األبحاث لتحديد  إجراءتصميـ وظائؼ العامميف وفؽ نموذج خصائص العمؿ,   -
 العوامؿ الداخمية والخارجية التي تؤدي نحو الرضا الوظيفي لمموظفيف.

 بعنوان : (Isfahani & Other  2013دراسة ) -2
Job Characteristic Perception and Intrinsic Motivation in Medical 

Record Department Staff .  

 . " إدراك خصائص العمل والدافعية الداخمية لموظفي قسم السجالت الطبية" 
ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف خصائص العمؿ والدافعية الداخمية لموظفي قسـ السجبلت 

 إتباعفيات المرتبطة بجامعة العمـو الطبية بأصفياف, ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ الطبية في المستش
استبانتيف, األولى  إلىالمنيج الوصفي, وتـ استخداـ االستبانة كأداة بحثية, حيث انقسمت 

فقرة, والثانية  23ـ وتشمؿ عمى 1980لخصائص العمؿ التي وضعيا ىاكماف وأولدىاـ عاـ 
فقرة تـ وضعيا مف خبلؿ المصادر العممية والنظريات ذات العبلقة,  28لقياس الدافعية وتشمؿ 

 موظفًا. 127وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف 
 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
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تنوع  (ميمة بيف خصائص العمؿ الخمسة الرئيسية  إحصائيةوجود عبلقة ذات داللة  -
لوظيفة, االستقبللية, التغذية الراجعة ( وبيف الميارات, ىوية الوظيفة, الشعور بأىمية ا

 الدافعية الداخمية لمموظفيف ذات تأثير ايجابي.
 خاصية التغذية الراجعة ىي األكثر تأثيرًا عمى دافعية الموظفيف. -
في متوسط توفر خصائص العمؿ المتوقعة ُتعزى  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  -

 لمستوى التعميمي ونوع العمؿ.لممتغيرات التالية: العمر, الجنس, ا
 : أوصت الدراسةقد و 

 .مواىبيـ رضرورة منح الموظفيف فرصة إلظيا -

 .ضرورة تحديد مياـ العمؿ بشكؿ واضح -

عقد دورات تدريبية لمموظفيف الجدد قبؿ البدء بأعماليـ وتأثيرىا عمى باقي األعماؿ   -
 .والمؤسسة

ظيارقياـ بمياميـ لمموظفيف لم االستقبلليةضرورة إعطاء المزيد مف   -  .إبداعيـ وا 

 بعنوان : ( Ware , 2013) دراسة  -3
Warm demander pedagogy culturally responsive teaching - That 

Supports a Culture of Achievement for African American Students.  

ب األمريكيين من أصل التعميم االيجابي باستخدام المثير الثقافي في دعم ثقافة اإلنجاز لمطال" 
 إفريقي " 

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى طرؽ التعميـ اإليجابي, حيث ظيرت ىذه الطرؽ التعميمية خبلؿ 
دراسة اختبرت طرؽ تدريس معمميف حضرييف ) أمريكييف مف أصؿ إفريقي ( في مدارس الواليات 

التدريس لممعمميف, وتعزيز المتحدة , كما ىدفت إلى المساىمة في البحوث المتعمقة باستراتيجيات 
استراتيجيات التدريس في المدارس مف خبلؿ المبلحظات والمقاببلت ) دراسة الحالة ( وتناولت 

 الدراسة ما يأتي:
 كيؼ وصؼ كؿ معمـ الممارسات التعميمية والمعتقدات ؟ -
 ما ىي أوجو الشبو واالختبلؼ القائمة بيف ممارسات المعمميف والمعتقدات ؟ -
ؿ عمى أف الخمفية الثقافية ) العرقية المشتركة ( بيف المعمميف, والطبلب أثرت ىؿ ىناؾ دلي -

 عمى الممارسات التعميمية ؟
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وقد تـ استخداـ مصدريف رئيسيف مف البيانات مف أجؿ الدراسة التجريبية, األوؿ ىو المقاببلت, 
ات التي حيث كانت ىناؾ ثبلث مقاببلت رسمية شبو منظمة, والمصدر الثاني ىو المبلحظ

جمعت مف خبلؿ المبلحظة لمفصوؿ الدراسية, حيث تـ مبلحظة الفصوؿ ثبلث مرات لمدة 
 ساعة, خبلؿ ستة أشير متواصمة.

 :التي توصمت إلييا الدراسة أىم النتائج 
, حيث إف إيجاد المعمميف بيئات آمنة ومستقرة, تجعميـ يحفزوف إف التربية تستجيب ثقافياً  -

نجاز أعماليـ, بغض النظر عف االنحدار العرقي  الطمبة عمى العمؿ بجدية أكبر, وا 
 لممعمـ, فيو يستطيع أف يتكيؼ مع طمبتو, ويوفر ليـ البيئة المحفزة لمعمؿ واإلنجاز.

 : أوصت الدراسةقد و 
 .زيادة التوعية ودعـ ثقافة اإلنجاز  -

 .تعزيز استراتيجيات التدريس في المدارس  -

 التعقيب عمى الدراسات السابقة :
ند مراجعة األدبيات وجدُت أف الدراسات السابقة تتطرؽ لموضوع أسباب ومصادر الصراع ع

التنظيمي مف عدة جوانب, فقد أظيرت الدراسات المحمية والعربية واألجنبية بشكؿ عاـ بتناوؿ 
أساليب الصراع التنظيمي, والبعض اآلخر عف إدارة ىذا الصراع التنظيمي والذي اعتمد عمى 

والعمؿ معًا, ومف جانب آخر عمى أشكاؿ  اإلنسانيةوف, كما يركز عمى العبلقات أسموب التعا
الصراع التنظيمي واستراتيجيات إدارتو ومدى تأثيره عمى األداء, والبعض تناوؿ الموضوع لمتعرؼ 
عمى اآلثار االيجابية والسمبية الناجمة عف الصراع وأثرىا عمى المنظمات, وىناؾ دراسات أخرى 

نظرة مف الجانب النظري  إعطاءموضوع الدافعية بشكؿ خاص حيث ساعدت في  رّكزت عمى
 لمدراسة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة , وكذلؾ االستفادة مف المراجع الواردة فييا.

وىكذا نبلحظ أف جميع الدراسات التي تـ تناوليا سابقا قد ظيرت في مجتمعات غريبة, فيي 
في تنظيمات تمؾ المجتمعات التي تختمؼ في عاداتيا وتقاليدىا  بالتالي تفسر ظاىرة الصراع

وأغراضيا وحجميا عف تنظيمات مجتمعات الدوؿ النامية, ومف ثـ فإف مسألة التعميـ مف ىذه 
 النتائج عمى منظماتنا العربية والمحمية بالخصوص يبدوا أمرا صعبا ليذه االختبلفات وغيرىا.
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 : من حيث الموضوع
حيث تحدثت بعض  الصراع التنظيميعة مف الدراسات السابقة موضوع تناولت مجمو  -

, الدراسات عف استراتيجيات الدارة الصراع التنظيمي وأخرى عف أثر الصراع التنظيمي
 .الدافعية لبلنجازوتناولت مجموعة أخرى موضوع 

 .لحاليةكما الدراسة ا الصراع التنظيمي والدافعية لبلنجازلـ تربط الدراسات السابقة بيف  -
 من حيث الزمان: 

 .ـ2016ـ إلى 2000تعتبر جميع الدراسات السابقة حديثة نسبيًا, فقد تـ إجراؤىا منذ العاـ  -
 من حيث المكان: 

, مصر, العراؽ, تنوعت أماكف تطبيؽ الدراسات السابقة, مثؿ: )فمسطيف, األردف, ليبيا -
 (. كاأمريأسبانيا, نيجيريا, تركيا,  إيراف, ,السعودية , اليمف
 من حيث المنيج: 

 التي (Ware , 2013) , ودراسةاعتمدت معظـ الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي -

 المنيج التجريبي.  اتبعت
 من حيث األدوات: 

والمبلحظة االستبانة خدمت دوات جمع البيانات فاستُ الستخداـ أالدراسات السابقة  تتنوع -
 .البياناتتمؾ كأداة لجمع والمقابمة 

 من حيث الفئات المستيدفة: 
 األكاديمييف, و تنوعت الفئات المستيدفة مف قبؿ الدراسات السابقة, مثؿ: )طمبة الجامعات -

ضباط, عامميف  ,في المؤسسات الحكومية والغير حكومية , اإلدارييفمديري المدارس
 (.بشركات صناعية

 االستفادة من الدراسات السابقة:
 تحديد مشكمة الدراسة. -
 ف متغيرات الدراسة.بيا -
 صياغة فرضيات الدراسة. -
 إعداد اإلطار النظري لمدراسة. -
 تحديد منيج الدراسة. -
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 تصميـ أدوات الدراسة. -
 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة. -
 صياغة توصيات ومقترحات الدراسة. -

 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :
 (:8جدول رقم )

 ين الدراسات السابقة والدراسة الحاليةالفجوة البحثية ب

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة #

1 

تناولػػػػػػػت مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف الدراسػػػػػػػات موضػػػػػػػوع 
الصػػراع التنظيمػػي أسػػبابو ومجاالتػػو وأنواعػػو, 
وتناولػػػػػت مجموعػػػػػة أخػػػػػرى موضػػػػػوع الدافعيػػػػػة 

 لئلنجاز.

عدـ ربط الدراسػات السػابقة 
بػػػػػػػيف موضػػػػػػػوعي الصػػػػػػػراع 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي والدافعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التنظي
 لئلنجاز.

تػػربط الدراسػػة الحاليػػة بػػيف 
موضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع 
التنظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي والدافعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لئلنجاز.

3 

اسػػػػػتيدفت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة فئػػػػػات تاليػػػػػة: " 
إداريػػيف, مػػدراء, أطبػػاء, مػػوظفيف وعمػػاؿ فػػي 
مختمػػؼ المجػػاالت العمميػػة مػػف صػػحة وتعمػػيـ 
ومؤسسػػات غيػػر حكوميػػة وجامعػػات ومصػػانع 

 ... الخ ".

تنػػػػػػػػػػاوؿ أي دراسػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػدـ 
سػػػػػػػػػػابقة لفئػػػػػػػػػػة أخصػػػػػػػػػػائيي 
العػػػػػػػػبلج الطبيعػػػػػػػػي بػػػػػػػػوزارة 

 .الصحة الفمسطينية

تركز الدراسة الحالية عمػى 
فئػػػة أخصػػػائيي ومسػػػاعدي 
أخصائيي العبلج الطبيعي 
بػػػوزارة الصػػػحة الفمسػػػطينية 

الجنوبيػػػػة محافظػػػػات الفػػػػي 
 غزة.بقطاع 

 ُجرد بواسطة الباحث , باالستناد إلى الدراسات السابقة
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 الرابعالفصل 
 منيجية الدراسة واجراءاتيا

 

  تمييد -
 منيجية وأسموب الدراسة  -
  مجتمع الدراسة -
 عينة الدراسة  -
 أداة الدراسة  -
 خطوات بناء األستبانة  -
  انةصدؽ اإلستب -
 ثبات اإلستبانة  -
 المعالجات االحصائية المستخدمة في الدراسة  -
 اختبار التوزيع الطبيعي  -
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 : تمييد

جراءاتيا محوراً  نجاز الجانب التطبيقي مف إيتـ مف خبللو  رئيسياً  تعتبر منيجية الدراسة وا 
الدراسة, وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ 

لدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة, وبالتالي تحقؽ إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات ا
  .األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا

الدراسة, وكذلؾ أداة الدراسة وعينة ومجتمع  متبعنيج اللمم تناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً حيث 
 كما يتضمف وصفاً  ,, ومدى صدقيا وثباتياوكيفية بنائيا وتطويرىاإعدادىا المستخدمة وطريقة 

واألدوات التي استخدمتيا لجمع أداة الدراسة وتقنينيا,  تصميـفي  الباحث ابي ـتي قالئلجراءات ال
لبيانات وينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ابيانات الدراسة, 

 يمي وصؼ ليذه اإلجراءات. اواستخبلص النتائج, وفيم

 : الدراسة منيجية وأسموب 

واألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي  بناًء عمى طبيعة الدراسة
والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر  التحميمي,

كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمومات المتعمقة بالظاىرة مف  وكميًا,عنيا تعبيرًا كيفيًا 
بؿ يتعداه إلى التحميؿ والربط والتفسير لموصوؿ إلى  المختمفة,ظاىرىا وعبلقاتيا أجؿ استقصاء م

 استنتاجات يبني عمييا التصور المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف الموضوع.

 وقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمومات:
األجنبية ذات العبلقة, حيث اتجو الباحث الكتب والمراجع العربية و  المصادر الثانوية:( 1)

والدوريات والمقاالت والتقارير, واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث, 
 والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

مػػػػع لمعالجػػػة الجوانػػػب التحميميػػػة لموضػػػوع البحػػػث لجػػػأ الباحػػػث إلػػػي ج المصـــادر األوليـــة:( 2)
 ستبانة كأداة رئيسة لمبحث, صممت خصيصاً ليذا الغرض.البيانات األولية مف خبلؿ اإل
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 :الدراسة  وعينة مجتمع

دارات ـأقسا في فيمالعام جميع فم الدراسة مجتمع وفيتك  الصحة بوزارة الطبيعي العبلج وا 
 ( مفردة.109ويبمغ عددىـ  ) اإلناث,ذكور و ال فم سطينية,مالف
جـ مجتمع الدراسة, وعميو ستكوف عينة استخدـ الباحث أسموب حصر الشامؿ بسبب صغر حو 

 التالي: (9رقـ ) ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجدوؿ, ( مفردة129الدراسة )
 (9جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة عمى أقسام ودوائر العالج الطبيعييوضح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جرد بواسطة الباحث)
 

 المستشفيات م
 عدد مجتمع الدراسة

 اإلجمالي اإلناث الذكور
 27 15 12 الشفاء الطبي 1
 18 8 10 ناصر الطبي 2
 14 7 7 غزة األوروبي 3
 3 1 2 شيداء األقصى 4
 3 1 2 أبو يوسؼ النجار 5
 5 3 2 االندونيسي 6
 2 2 - النصر لؤلطفاؿ 7
 2 2 - محمد الدرة 8
 5 4 1 الرنتيسي 9
    مراكز الرعاية 10
 9 5 4 شيداء الشيخ رضواف 1
 6 2 4 جميمة العشي 2
 5 3 2 يداء بيت المقدسش 3
 1 - 1 رعاية -التخصصات الفنية  4
 5 2 3 وحدة العبلج الطبيعي 11
 2 - 2 تنمية القوى البشرية 12
 2 - 2 الطب الخاص 13

 109 55 54 المجموع
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 أداة الدراسة :

في أقساـ فعية لئلنجاز لدى العامميف الصراع التنظيمي وعبلقتو بالداتـ إعداد إستبانة حوؿ 
               .المحافظات الجنوبية – بوزارة الصحة الفمسطينيةالعبلج الطبيعي 

 ستبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف:إتتكوف 
الجنس, الفئة العمرية, الحالة وىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )القسم األول: 

 (.ممي, عدد سنوات الخبرةاالجتماعية, المؤىؿ الع
)الصراع التنظيمي وعبلقتو بالدافعية  إلستبانة الدراسة محاوروىو عبارة عف  القسم الثاني:

المحافظات  – بوزارة الصحة الفمسطينيةفي أقساـ العبلج الطبيعي لئلنجاز لدى العامميف 
 : فقرة (70), ويتكوف مف (الجنوبية

 ( فقرة.32تكون من )المحور األول : الصراع التنظيمي وي
( 8ويتكوف مف ) " غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات والمسئوليات المجال األول :
 .فقرات

 .( فقرة8المناخ التنظيمي ويتكوف مف ) المجال الثاني :
 ( فقرة.8ضغوط العمؿ ويتكوف مف ) المجال الثالث:
 ( فقرة.8التزاـ اإلدارة العميا ويتكوف مف ) المجال الرابع:

 ( فقرة.38المحور الثاني: الدافعية لإلنجاز ويتكون من )
 .( فقرات10ويتكوف مف ) تحقيؽ التميز والتفوؽ المجال األول :
 .( فقرة10ويتكوف مف ) تحقيؽ األىداؼ المجال الثاني :
 ( فقرة.10ويتكوف مف ) المثابرة والقدرة المجال الثالث:
 ( فقرة.8مف )ويتكوف  العبلقة مع الزمبلء المجال الرابع:
 :(10)( لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ رقـ 10-1تـ استخداـ التدرج )

 درجات مقياس يوضح  ( 10جدول رقم ) 

 االستجابة
غير موافق بدرجة كبيرة 

 جداً 
  موافق بدرجة كبيرة

 جداً 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس
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دؿ عمى الموافقة  10مف  اإلجابةوكمما اقتربت  ,( لبلستجابة10-1اختار الباحث التدرج ) 
 %.10العالية عمى ما ورد في الفقرة المعنية وكؿ تدرج لو وزف نسبي 

 خطوات بناء اإلستبانة :

الصراع التنظيمي وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدى العامميف قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 
بع الباحث , واتَّ المحافظات الجنوبية – بوزارة الصحة الفمسطينيةيعي في أقساـ العبلج الطب

 الخطوات  التالية لبناء اإلستبانة :
اإلطبلع عمى األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة, واالستفادة  -1

 منيا في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتيا.
ات الفمسػػطينية والمشػػرفيف اإلداريػػيف فػػي تحديػػد استشػػار الباحػػث عػػددًا مػػف أسػػاتذة الجامعػػ -2

 أبعاد اإلستبانة وفقراتيا.
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
بداء المبلحظات.عرض اإل -5  ستبانة عمى المشرؼ لمنقاش وا 
 (.1ممحؽ ), أساسييف يفمحور تـ تصميـ اإلستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف  -6
 مػػف المحكمػػيف ذوي الخبػػرة فػػي المجػػاالت األكاديميػػة (10)تػػـ عػػرض اإلسػػتبانة عمػػى  -7

( 2والممحػػؽ رقػػـ ) ,واإلحصػػائية فػػي كػػؿ مػػف الجامعػػات والمؤسسػػات الحكوميػػةواإلداريػػة 
 يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

الحػذؼ أو اإلضػافة  في ضوء آراء المحكميف تـ تعػديؿ بعػض فقػرات اإلسػتبانة مػف حيػث -8
 (.3( فقرة, ممحؽ )70والتعديؿ, لتستقر اإلستبانة في صورتيا النيائية عمى )

 : االستبانةصدق 
بالتأكد مػف  وقد قاـ الباحث , ستبانة ما وضعت لقياسويقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإل

 : صدؽ اإلستبانة بطريقتيف
 الصدق الظاىري : -5

متخصصيف في  (12)عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف  اإلستبانة عرض الباحث
(, وقد 2وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) المجاالت األكاديمية واإلدارية والمينية واإلحصائية
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بإجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات  قاـآلراء المحكميف و  استجاب الباحث
 (.3انظر الممحؽ رقـ ) -نيائية المقدمة, وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو ال

 صدق المقياس : -6
 :: االتساق الداخمي  أوالً 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذي 
تنتمي إلية ىذه الفقرة, وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة وذلؾ مف خبلؿ 

 بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.حساب معامبلت االرتباط 
 : نتائج االتساق الداخمي -

 الصراع التنظيميالمحور األول: 
" والدرجة  غموض الدور ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "11)رقـ يوضح جدوؿ 

 α ≤ 2925معنوية  ىنة دالة عند مستو الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبي
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
 ( 55 )رقم جدول 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال غموض الدور " والدرجة الكمية لممجاليوضح   

 البعد األول : غموض الدور " عدم وضوح الصالحيات والمسئوليات " #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 لقيمةا
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.666 تتسـ السياسات واإلجراءات المتبعة بضعؼ الوضوح 1  0.000 
*0.695 واحد   في وقت   عديدة ومسؤوليات يتـ تكميؼ الموظؼ بمياـ 2  0.000 
*0.845 ىناؾ ضعؼ في قواعد تنظيـ وتوزيع المسئوليات عمى الموظفيف 3  0.000 
*0.762 نوحة لمموظفيفيوجد غموض في الصبلحيات المم 4  0.000 
*0.741 يوجد اختبلؼ بيف األىداؼ الشخصية لمموظؼ وأىداؼ العمؿ 5  0.000 
*0.641 يتـ تركيز الصبلحيات في أيدي فئة قميمة مف الموظفيف 6  0.000 
*0.652 يأخذ الموظؼ دور موظؼ آخر في أثناء العمؿ 7  0.000 
*0.667 ات المختمفة بالمستشفى / المركزيوجد تعارض لؤلىداؼ بيف مسئولي اإلدار  8  0.000 

 .α≤1.12داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *
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"  المناخ التنظيمي( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  12جدوؿ رقـ ) يوضح 
 2925ية والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنو 

≥α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 

 ( 56جدول رقم ) 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المناخ التنظيمي " والدرجة الكمية لممجاليوضح   

 البعد الثاني : المناخ التنظيمي #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
*0.746 مسئوؿ عنو يعاممو بشكؿ غير إنساني يشعر الموظؼ بأف ال 1  0.000 
*0.746 ال يتـ التواصؿ مع الرئيس مباشرة والبحث معو في المشاكؿ التي تواجو الموظفيف 2  0.000 
*0.710 ال تتوفر لدى الموظفيف فرصة كبيرة لتكويف عبلقات صداقة وثيقة في العمؿ 3  0.000 
*0.664 ة العبلقات السائدة بينيـيشعر الموظفيف بعدـ الرضا عف طبيع 4  0.000 
*0.352 آخر عمؿ البحث عف إلى يدفعو يتقاضاه الموظؼ الذي الراتب 5  0.002 
*0.665 بالحفاظ عمى السمعة الجيدة لمقسـ ىناؾ ضعؼ في اىتماـ الموظفيف 6  0.000 
*0.698   والعمؿ في القرارات المشاركة يوجد ضعؼ في 7  0.000 
*0.454 مكافآت تتـ وفؽ أسس غير موضوعيةوال الترقية 8  0.000 

 .α≤1.12داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

"  ضغوط العمل  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 13جدوؿ رقـ ) يوضح 
 2.05والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 
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 ضغوط العمل يوضح (57جدول )

 البعد الثالث : ضغوط العمل #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
*0.629 يضطر الموظؼ إلنجاز بعض أعمالو بعد نياية الدواـ   1  0.000 
*0.686 يتيا مف الموظؼ مع مرور الوقتتزداد تعقيدات المياـ التي ُتطمب تأد 2  0.000 
*0.679 يتخذ الموظؼ قرارات تؤثر سمبًا عمى مصالح اآلخريف مف حولو 3  0.000 
*0.687 ما ُيتوقع مف الموظؼ تأديتو لمقسـ أكثر مما يممؾ مف ميارات وقدرات 4  0.000 
*0.743 مف الصعب أخذ وقت لمراحة أثناء الدواـ الرسمي 5  0.000 
*0.661 الطاقـ الموجود ال يستطيع إنجاز المياـ في الوقت الممنوح 6  0.000 
*0.580 اإلمكانات المتوفرة ضعيفة وال تتناسب مع الواجبات المطموبة 7  0.000 
*0.539 يتـ العمؿ دائمًا تحت الضغط  8  0.000 
 .α≤1.12داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

 التزام اإلدارة العميا معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "(  14جدوؿ رقـ ) يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

2925 ≥α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 

 التزام اإلدارة العميايوضح ( 58جدول )

 زام اإلدارة العمياالبعد الرابع : الت #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
*0.719 اإلدارة العميا ال تمتـز برؤية ورسالة العمؿ 1  0.000 
*0.588 جزء محدود مف اإلمكانات المطموبة  توفير عمى العميا اإلدارة تعمؿ 2  0.000 
*0.775 العميا الييكمية الموجودة ال تسمح باالتصاؿ المرف باإلدارة 3  0.000 
*0.832 ىناؾ تضارب في الصبلحيات الممنوحة مف قبؿ اإلدارة العميا 4  0.000 
*0.823 يوجد غموض في الصبلحيات لدى اإلدارة العميا 5  0.000 
*0.621 يوجد ضعؼ بالرقابة اإلدارية في المستشفى / المركز 6  0.000 
*0.429 لعمؿإلصبلح أي خطأ في ا العقوبات فقط ُتستخدـ 7  0.000 
*0.692 ال تمتـز اإلدارة العميا بمبدأ الثواب 8  0.000 
 .α≤1.12داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *
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 الدافعية لإلنجاز المحور الثاني:

تحقيق التميز   ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 15جدوؿ رقـ ) يوضح 
ممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى " والدرجة الكمية ل والتفوق
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو. α≤ 2925معنوية 

 تحقيق التميز والتفوقيوضح ( 59جدول )

 البعد األول : تحقيق التميز والتفوق #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
*0.642 مشكبلت التي يعتبرىا بعض الناس مستعصيةأجد متعة في حؿ ال 1  0.000 
*0.815 ابذؿ كؿ جيدي ألكوف متفوقًا بيف زمبلئي 2  0.000 
*0.465 أفضؿ انجاز األعماؿ الكثيرة والبسيطة بدال مف انجاز األعماؿ القميمة والصعبة 3  0.000 
*0.606 يأرغب دائمًا في االطبلع عمى ما يجري مف تطور في المجاؿ العمم 4  0.000 
*0.527 أستثمر أوقات الفراغ بالشكؿ األمثؿ 5  0.000 
*0.659 احرص عمى مقارنة نتائج أعمالي مع زمبلئي 6  0.000 
*0.763 أسعى إلى التفوؽ بصورة مستمرة 7  0.000 
*0.726 أىتـ كثيرًا بإخراج عممي في أحسف صورة 8  0.000 
*0.752 يشتد حماسي حيف أشعر بمنافسة اآلخريف 9  0.000 
تقاف 10 *0.566 أشعر بالرضا عندما أنجز عممي بسرعة وا   0.000 
 .α≤1.12االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة  *

"  تحقيق األىداف  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 16جدوؿ رقـ ) يوضح 
 2925المبينة دالة عند مستوى معنوية والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط 

≥α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 
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 تحقيق األىدافيوضح ( :5جدول )

 البعد الثاني : تحقيق األىداف #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
*0.625 أقيـ نفسي عف مقدار العمؿ الذي أنجزه كؿ يـو 1  0.000 
*0.755 عمى إنجاز األعماؿ المناطة بي بشكؿ كامؿأحرص  2  0.000 
*0.818 أعتبر نفسي مسئواًل عف نتائج األعماؿ التي أقـو بيا 3  0.000 
*0.630 أشعر أنو بإمكاني أف أعمؿ أشياء ناجحة 4  0.000 
*0.714 يعتبر النجاح في جميع الحاالت نتيجة منطقية لمثابرة الفرد في عممو 5  0.000 
*0.842 تقد أف نجاحي في حياتي متوقؼ عمى نجاحي في العمؿأع 6  0.000 
*0.742 أضع أىدافًا لكؿ ما أريد إنجازه مستقببلً  7  0.000 
*0.828 أىتـ بإنجاز العمؿ بسرعة وجودة عالية 8  0.000 
*0.809 رسـ األىداؼ يسيؿ عممية التنفيذ 9  0.000 
*0.828 أحقؽ أىدافي أف أجؿ مف جيدي قصارى أبذؿ 10  0.000 
 .α≤1.12داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

"  المثابرة والقدرة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 17جدوؿ رقـ ) يوضح 
 2925والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α صادؽ لما وضع لقياسو. وبذلؾ يعتبر المجاؿ 
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 المثابرة والقدرةيوضح ( ;5جدول )

 البعد الثالث : المثابرة والقدرة #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
*0.746 رغبتي في النجاح تدفعني لمجد والمثابرة 1  0.000 
*0.727 هكمما وجدت العمؿ الذي أقـو بو صعبا ِزدُت إصرارًا عمى إنجاز  2  0.000 
*0.805 استمر في البحث عف حؿ المشكمة التي تعترضني دوف ممؿ 3  0.000 
*0.727 أفكر في حموؿ مختمفة لممشكبلت التي تواجيني في العمؿ 4  0.000 
*0.736 لدي رغبة في التحدي أثناء انجاز العمؿ ميما بدا العمؿ صعباً  5  0.000 
*0.751 ية حوؿ المياـ المطموبةأحرص عمى امتبلؾ المعمومات الكاف 6  0.000 
*0.363 أعتبر اإلدارة ىي المسئولة الوحيدة عف إيجاد الحموؿ 7  0.000 
*0.659 أبذؿ كؿ جيدي لتذليؿ العوائؽ التي تمنع وصولي إلى أىدافي 8  0.000 
*0.765 أحب المنافسة وأبذؿ كؿ جيدي لمفوز 9  0.000 
*0.625 جيؿأنيي أعمالي أواًل بأوؿ ودوف تأ 10  0.000 
 .α≤1.12داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

العالقة مع  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 18جدوؿ رقـ ) يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  الزمالء
 لمجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر ا α≤ 2925معنوية 
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 العالقة مع الزمالء يوضح (>5جدول )

 البعد الرابع : العالقة مع الزمالء #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
ف لـ تربطني بيـ صداقة 1 *0.661 أفضؿ العمؿ مع المتميزيف حتى وا   0.000 
*0.682 زمبلئي يحترموف آرائي بشكؿ كبير 2  0.000 

3 
أعتمد عمى األشخاص الذيف أثؽ فييـ في حؿ المشكبلت الصعبة التي 

 تعترضني
0.729*  0.000 

*0.654 أتجنب التمسؾ بآرائي الخاصة في حيف اختمفت مع رأي األكثرية  4  0.000 
*0.706 أقـو بحؿ مشكبلتي بمساعدة أصدقائي وزمبلئي 5  0.000 
*0.756 إلى أصدقائي وزمبلئيإذا فشمت في إنجاز ميمة ألجأ  6  0.000 
*0.749 بو أقـو عمؿ أي حوؿ زمبلئي مع المناقشة أحب 7  0.000 
*0.604 يستحؽ االحتراـ إنجازات   مف زمبلئي بو يقـو ما أف أعتقد 8  0.000 
 .α≤1.12داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

 :ثانيًا : الصدق البنائي 
حد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة يعتبر الصدؽ البنائي أ

الوصوؿ إلييا, ويبيف مدي ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 
 اإلستبانة.

( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيًا  19يبيف جدوؿ رقـ ) 
 وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضع لقياسو.  α≤0.05 معنوية ىعند مستو 
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 (19جدول رقم )

معامل االرتباط بين والدرجة الكمية لممحور, و  محور )الصراع التنظيمي(معامل االرتباط بين درجة كل مجال من يوضح 
 والدرجة الكمية لممحور محور )الدافعية لإلنجاز(درجة كل مجال من 

 
 
# 

 
 المجاالت

 معامؿ
 بيرسوف
 لبلرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

1.  

 الصراع التنظيمي

غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات 
 والمسئوليات

0.872* 0.000 

 0.000 *0.829 المناخ التنظيمي  .2
 0.000 *0.741 ضغوط العمؿ  .3
 0.000 *0.783 التزاـ اإلدارة العميا  .4

5.  

 الدافعية لإلنجاز

 0.000 *0.893 ؽ التميز والتفوؽتحقي
 0.000 *0.855 تحقيؽ األىداؼ  .6
 0.000 *0.866 المثابرة والقدرة  .7
 0.000 *0.666 العبلقة مع الزمبلء  .8
 .α≤1.12داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

  : ثبات اإلستبانة
إعادة توزيع اإلستبانة أكثر يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تـ 

مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط, أو بعبارة أخرى أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في 
نتائج اإلستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ 

 فترات زمنية معينة.
 ة مف خبلؿ:مف ثبات إستبانة الدراس وقد تحقؽ الباحث

-Splitوطريقػػة التجزئػػة النصػػفية Cronbach's Alpha Coefficient معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ  

Half Method   (.22)رقـ وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ 
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 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانةيوضح  (20جدول رقم )
 
 
# 

 
 المجاالت

 عدد
 الفقرات

 مل ألفامعا
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

1 

 الصراع التنظيمي

غموض الدور " عدم وضوح الصالحيات 
*0.820 8 والمسئوليات  0.824*  

*0.738 8 المناخ التنظيمي 2  0.880*  
*0.808 8 ضغوط العمل 3  0.834*  
*0.777 8 التزام اإلدارة العميا 4  0.764*  

*0.905 32 إجمالي محور الصراع التنظيمي   0.920*  

1 

 الدافعية لإلنجاز

*0.827 10 تحقيق التميز والتفوق  0.902*  
*0.892 10 تحقيق األىداف 2  0.904*  
*0.827 10 المثابرة والقدرة 3  0.871*  
*0.805 8 العالقة مع الزمالء 4  0.843*  

*0.946 38 إجمالي محور الدافعية لإلنجاز   0.955*  

( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة  22 جدوؿ رقـ ) واضح مف النتائج الموضحة في
 المجاالتبينما بمغت لجميع ( 29822 -29738حيث تتراوح بيف ) الصراع التنظيمي لمحور

أما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة  ,(29925()الصراع التنظيمي)
 (. 29922) المجاالتينما بمغت لجميع ب( 29882- 29764تتراوح بيف )ألفا كرنباخ حيث 

 -29825حيث تتراوح بيف ) الدافعية لإلنجاز لمحورقيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة أما 
أما حسب طريقة التجزئة  ,(29946()الدافعية لإلنجاز) المجاالتبينما بمغت لجميع ( 29892

بينما  ( 29924- 29843بيف ) تتراوحالنصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة ألفا كرنباخ حيت 
 (. 29955) المجاالتبمغت لجميع 

ويكوف  ,قابمة لمتوزيع (3)رقـ وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ 
إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة بصحة اإلستبانة مف صدؽ وثبات  الباحث قد تأكد

 ى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عم
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 Statistical Package forالتحميؿ اإلحصائيتـ تفريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج 

the Social Sciences  (SPSS)8 
 : اختبار التوزيع الطبيعي

 K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ تـ استخداـ
في , وكانت النتائج كما ىي مبينة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

 (. 21 )رقـ جدوؿ 
 ( 65 )رقم جدول 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 
 
# 

 

 المجاالت
 عدد
 الفقرات

كولمجوروؼ 
- 
-Kسمرنوؼ
S) ) 

Sig.المعنوية 

1 

 تنظيميالصراع ال

غموض الدور " عدم وضوح الصالحيات 
 والمسئوليات

8 0.787 0.566 

 0.743 0.681 8 المناخ التنظيمي 2
 0.860 0.603 8 ضغوط العمل 3
 0.866 0.599 8 التزام اإلدارة العميا 4

 0.613 0.758 32 إجمالي محور الصراع التنظيمي 
1 

 الدافعية لإلنجاز

 0.524 0.812 10 تحقيق التميز والتفوق
 0.294 0.978 10 تحقيق األىداف 2
 0.186 1.090 10 المثابرة والقدرة 3
 0.511 0.821 8 العالقة مع الزمالء 4

 0.158 1.127 38 إجمالي محور الدافعية لإلنجاز 
 

جميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية  21 )رقـ واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ 
يذه المجاالت وبذلؾ فإف توزيع البيانات ل 2925مستوى الداللة مف  اكبرسة كانت ت الدرامجاال

 معممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. السيتـ استخداـ االختبارات  حيثو يتبع التوزيع الطبيعي 
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 : تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية
ألمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػػراض النسػػب المئويػػة والتكػػرارات والمتوسػػط الحسػػابي: يسػػتخدـ ىػػذا ا -1

 . معرفة تكرار فئات متغير ما ويتـ االستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسة

 (, لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -2

 لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.( split halfاختبار التجزئة النصفية ) -3
 K-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Testوؼسػمرن - اختبػار كولمجػوروؼ اسػتخداـ -4

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة

:  ( لقيػاس درجػة االرتبػاطPearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) -5
تسػػػاؽ حسػػػاب اال. وقػػػد تػػػـ اسػػػتخدامو ليقػػػـو ىػػػذا االختبػػػار عمػػػى دراسػػػة العبلقػػػة بػػػيف متغيػػػريف

 ستبانة, والعبلقة بيف المتغيرات.الداخمي والصدؽ البنائي لئل

ولقػد تػـ اسػتخدامو لمتأكػد مػف داللػة المتوسػط لكػؿ ( T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
 .ستبانةاإلفقرة مف فقرات 

( لمعرفة ما إذا كػاف ىنػاؾ Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  -7
 ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.  توقافر 

 (One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  -8
لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فروقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ثػػبلث مجموعػػات أو أكثػػر مػػف 

 البيانات.

 متنبؤ بدرجة الرد في أحد المتغيرات بناءً ل Multiple Regression لمتعدداختبار االنحدار ا -9
 .عمى درجاتو في عدد مف المتغيرات 
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 الخالصة

( االستبانة) الدراسة أداة بناء كيفية تبيف التي اإلجرائية والمنيجية الخطوات ىذا الفصؿ تناوؿ
قساـ ومنيج الدراسة المتمثؿ بالوصفي التحميمي, ومجتمع الدراسة المكوف مف العامميف في أ

المحافظات الجنوبية,  والعينة التي طبقت  –ودوائر العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية 
وثباتيا,  الدراسة أداة صدؽ مف التأكد في الباحث التي استخدميا وكذلؾ اإلجراءات عمييا الدراسة,

 أجؿ استخبلص مف عمييا, الحصوؿ تـ التي بياناتيا لتحميؿ المناسبة األساليب اإلحصائية بياف و

  .المقترحة النتائج والتوصيات
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 : تمييد
, وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضًا ل

خبلؿ  اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف
تحميؿ فقراتيا, والوقوؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى )الجنس, الفئة العمرية, الحالة 
االجتماعية, المؤىؿ العممي, عدد سنوات الخبرة(, لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات 

ت االجتماعية المتجمعة مف استبانو الدراسة, إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسا
(SPSS)  .لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :
 وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية.

بالتعبئػػػة مػػػف % مػػػف االسػػػتمارات تػػػـ اسػػػتكماليا 100( أف 22يتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ جػػػدوؿ وشػػػكؿ )
المبحػػػوثيف أخصػػػائيي ومسػػػاعدي أخصػػػائيي العػػػبلج الطبيعػػػي العػػػامميف فػػػي أقسػػػاـ ودوائػػػر العػػػبلج 

 الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية.
 عدد االستمارات التي تم تعبئتيا من قبل المبحوثينيوضح  (22جدول )

 النسبة التكرار 
 100.0 109 استمارات مكتممة

 0.0 0 مارات مفقودة )لم يتم اإلجابة عمييا(است
 100.0 109 المجموع

% مف اإلناث ويعزو الباحث 48.6مف الذكور بينما   %51.4( يتضح أف 23مف خبلؿ جدوؿ )
بتقارب عدد الذكور واالناث في مجتمع الدراسة األصمي إلى احتياج أقساـ العبلج الطبيعي بوزارة 

حيث تستقبؿ األقساـ جميع المرضى مف كبل الجنسيف,  بداخميا الصحة إلى كبل الجنسيف لمعمؿ
 ومف عاداتنا وتقاليدنا فصؿ العمؿ مع المرضى األخصائي مع الرجاؿ , واألخصائية مع االناث. 

عاـ,  49-40% في الفئة العمرية 22.9عاـ,  39 -30% فئاتيـ العمرية تقع 56يتضح 
الباحث ذلؾ إلى أف المجتمع الفمسطيني مجتمع  عاـ فأكثر, ويعزو50% في الفئة العمرية 4.6

فتى, فالنسبة األكبر فيو تمثؿ فئة الشباب, وىذا ينعكس بطبيعة الحاؿ عمى العامميف في أقساـ 
العبلج الطبيعي, والقادريف عمى إدارة ومواجية التحديات التي تواجو وزارة الصحة الفمسطينية 

بالنشاط والقدرة عمى تحمؿ ضغط  فئة التي تتميز غالباً وتتمتع بالخبرة العممية والمينية, وىي ال
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العمؿ, وكذلؾ تدؿ ىذه النسب عمى التنوع في أفراد عينة الدراسة وىذا يضمف التعرؼ عمى 
 الصراع التنظيمي وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدى المستويات العمرية المختمفة.

ذلؾ, ويعزو الباحث ذلؾ  % غير1.8% غير متزوجيف, 15.6% متزوجيف, 82.6يتضح أف 
إلى أف غالبية الموظفيف فوؽ سف الثبلثيف ومف الطبيعي أف يكونوا متزوجيف حسب بيئتنا العربية 

 الفمسطينية.
% دبموـ, ويعزو 12.8%ماجستير, 15.6% مؤىميـ العممي بكالوريوس, 71.6يتضح أف 

ة مع حممة شيادة الباحث بأف نسبة مف يحمموف درجة الماجستير ىي نسبة مقبولة مقارن
البكالوريوس, بينما تعتبر الحاجة األكبر بالنسبة لمينة العبلج الطبيعي لحممة شيادة البكالوريوس, 

%(, كما يعزو الباحث ارتفاع نسبة حامؿ مؤىؿ 71.6وىذا ما توضحو النسبة المرتفعة ليـ )
سيـ لمحصوؿ عمى البكالوريوس إلى قياـ بعض الموظفيف مف حممة شيادة الدبموـ بتطوير أنف

شيادة البكالوريوس, وذلؾ لبلستفادة مف الفرؽ بيف الشيادتيف مف حيث الدرجة والراتب, والسبب 
%(, وكذلؾ نسبة التوظيؼ لحاممي شيادة 12.8السابؽ يوضح انخفاض نسبة حاممي الدبمـو )

, ويفسر الباحث ذلؾ أف المجتمع الفمسطيني أصبح لدي و توجو بدرجة البكالوريوس أكثر مف الدبمـو
 كبيرة نحو التعميـ العالي.

% مف 22عاما,  15% أكثر مف 28.4عاما,  15-11% سنوات خبرتيـ مف 35.8يتضح أف 
عواـ فما دوف يتضح في عينة الدراسة أف أعمى نسبة ىي لمف أ 5% مف 13.8أعواـ,  6-10

لؾ كونيـ مف عاـ فأكثر (, ويعزو الباحث ذ 15عاـ ( ومف خدمتيـ ) 15- 11خدمتيـ مف ) 
الموظفيف القدامى الذيف استمروا في عمميـ بعد أحداث االنقساـ السياسي الفمسطيني, كما ويتضح 

سنوات ( ويعزو الباحث ذلؾ لقمة  5في عينة الدراسة أف أقؿ نسبة ىي لمف خدمتيـ ) أقؿ مف 
ف الحصار استيعاب وتوظيؼ موظفيف جدد بسبب الظروؼ المالية الصعبة بقطاع غزة, الناتجة ع

ـ وتـ توظيؼ عدد 2012واالنقساـ السياسي الفمسطيني, حيث كاف آخر إعبلف لمتوظيؼ في عاـ 
 ( مف أخصائيي العبلج الطبيعي. 10) 
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 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةيوضح  (23جدول )
 النسبة التكرار البند 

 الجنس
 51.4 56 ذكر

 48.6 53 أنثى

 

 ئة العمريةالف

 16.5 18 عام 29 -20

 56.0 61 عام 39 -30

 22.9 25 عام 49 -40

 4.6 5 عام فأكثر 50

 

 الحالة االجتماعية
 82.6 90 متزوج

 15.6 17 أعزب

 1.8 2 غير ذلك

 

 المؤىل العممي
 12.8 14 دبموم

 71.6 78 بكالوريوس

 15.6 17 ماجستير

 

 عدد سنوات الخبرة

 13.8 15 ما دونأعوام ف5

 22.0 24 أعوام 10 -6من 

 35.8 39 عام 15-11من 

 28.4 31 عام 15أكثر من 
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 الوزن النسبي لفقرات المجاالت :
 تحميل فقرات اإلستبانة :

لعينػػة واحػػدة( لمعرفػػة مػػا إذا  Tلتحميػػؿ فقػػرات اإلسػػتبانة تػػـ اسػػتخداـ االختبػػارات المعمميػػة )اختبػػار
% عمػى 60ىػي الحيػاد وىػي تمثػؿ  6حيػث اعتبػرت الدرجػة  ,االستجابة كانت متوسطات درجات

 مقياس الدراسة.

 ت لعينة واحدةختبار االدرجات الموافقة حسب  يوضح (24) جدول
 موافقة بدرجة ضعيفة موافقة بدرجة متوسطة موافقة بدرجة كبيرة

 0.05قؿ  مف أتوى الداللة يكوف مس 0.05كبر  مف أمستوى الداللة يكوف  0.05قؿ  مف أمستوى الداللة يكوف 

 (6المتوسط < المتوسط العاـ المفترض)
قريب مف المتوسط العاـ  المتوسط = أو

 (6المفترض)
 (6المتوسط > المتوسط العاـ المفترض)

يكػػوف ىنػػاؾ  0.05( اقػػؿ مػػف αمػػف الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح انػػو إذا كانػػت قيمػػة مسػػتوى الداللػػة )
فػػإذا كانػػت  ( والمتوسػػط الحقيقػػي لمفقػػرة أو المجػػاؿ,6ـ المفتػػرض)فػػروؽ معنويػػة بػػيف المتوسػػط العػػا

( تكوف الموافقة درجة كبيرة, بينما إذا كاف المتوسط 6قيمة المتوسط أعمى مف المتوسط المفترض)
المفتػػػرض أعمػػػى مػػػف المتوسػػػط الحقيقػػػي لمفقػػػرة أو المجػػػاؿ تكػػػوف الموافقػػػة بدرجػػػة ضػػػعيفة, أمػػػا إذا 

ففػػي ىػػذه الحالػػػة  0.05معنويػػة, أي أف مسػػتوى الداللػػة اكبػػر مػػف كانػػت النتيجػػة ال توجػػد فػػروؽ 
( قريػػب أو مسػػاوي مػػف المتوسػػط الحقيقػػي لمبيانػػات لػػذلؾ تكػػوف 6يكػػوف المتوسػػط العػػاـ المفتػػرض)

 الموافقة بدرجة متوسطة.

 : تبانةتحميل جميع فقرات االس
ئج موضحة في الجداوؿ النتاو لمعرفة متوسطات االستجابة لجميع الفقرات,  Tتـ استخداـ اختبار 

 التالية:
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 المحور األول : الصراع التنظيمي
 :الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال غموض الدور

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال غموض الدوريوضح ( 25جدول )

 غموض الدور " عدم وضوح الصالحيات والمسئوليات " أوالً 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 متوسطة 4 0.94 0.07- 59.82 2.63 5.98 تتسـ السياسات واإلجراءات المتبعة بضعؼ الوضوح 1
 متوسطة 6 0.23 1.21- 56.79 2.77 5.68 واحد في وقت   عديدة ومسؤوليات يتـ تكميؼ الموظؼ بمياـ 2

3 
ضعؼ في قواعد تنظيـ وتوزيع المسئوليات عمى ىناؾ 

 الموظفيف
 متوسطة 5 0.88 0.15- 59.63 2.52 5.96

 متوسطة 7 0.14 1.47- 56.51 2.47 5.65 يوجد غموض في الصبلحيات الممنوحة لمموظفيف 4

5 
يوجد اختبلؼ بيف األىداؼ الشخصية لمموظؼ وأىداؼ 

 العمؿ
 ضعيفة 8 0.01 2.67- 53.30 2.62 5.33

 كبيرة 1 0.00 5.45 73.58 2.60 7.36 يتـ تركيز الصبلحيات في أيدي فئة قميمة مف الموظفيف 6
 متوسطة 2 0.14 1.47 64.04 2.86 6.40 يأخذ الموظؼ دور موظؼ آخر في أثناء العمؿ 7

8 
يوجد تعارض لؤلىداؼ بيف مسئولي اإلدارات المختمفة 

 بالمستشفى / المركز
 متوسطة 3 0.23 1.20 62.94 2.56 6.29

 
إجمالي مجال غموض الدور " عدم وضوح الصالحيات 

 والمسئوليات "
 متوسطة  0.644 0.464 60.83 1.86 6.08

عدـ " غموض الدور ( يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ 25مف خبلؿ جدوؿ)
وحسب  6بالقيمة  كانت قريبة مف المتوسط العاـ المعبر عنة " وضوح الصبلحيات والمسئوليات

ال توجد فروؽ معنوية بينما كانت الفقرة السادسة وجدنا أف قيمة المتوسط اكبر  (Tنتيجة اختبار )
( لذلؾ كانت توجد فروؽ معنوية. وجدنا أف الفقرة الخامسة توجد فروؽ 6مف المتوسط العاـ )

 معنوية ولكنيا كانت في االتجاه السمبي.
ي محور غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات والمسئوليات و يتضح أف الوزف النسبي إلجمال

% بينما لفقرات محور غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات والمسئوليات " 60.83" بمغ 
كانت الفقرة السادسة )يتـ تركيز الصبلحيات في أيدي فئة قميمة مف الموظفيف( احتمت المرتبة 

ذلؾ لسببيف رئيسييف ىما: األوؿ وجود  % , ويعزو الباحث73.58األولى بوزف نسبي بمغ 
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موظفيف ميتميف, يمتمكوف ميارات وقدرات في تحمؿ مسئولية العمؿ في حاؿ غياب المسئوؿ في 
المكاف وىو موجود بنسبة كبيرة في أقساـ العبلج الطبيعي, أما الثاني حيث تطغ ى المصالح 

إلى االعتماد عمى فئة قميمة مف  الشخصية والمحاباة عمى المصمحة العامة لمعمؿ مما يؤدي ذلؾ
عطائيـ صبلحيات لسير العمؿ وىو موجود بنسبة قميمة في األقساـ بينما كانت  ,الموظفيف وا 

الفقرة الخامسة )يوجد اختبلؼ بيف األىداؼ الشخصية لمموظؼ وأىداؼ العمؿ( احتمت المرتبة 
العبلج الطبيعي لمينتيـ,  % ويعزو الباحث ذلؾ النتماء ووالء موظفي53.3األخيرة بوزف نسبي 

واقتناعيـ بأف النجاح في العمؿ يتطمب بأف تكوف ىناؾ أىداؼ مشتركة بيف أىدافيـ الشخصية 
 وأىداؼ العمؿ, مما يجعؿ مف االختبلؼ بينيما ضعيفًا لنشوء الصراع التنظيمي.

ي لكؿ في وجود تأثر معنو  (2010واتفقت مع ىذه النتيجة نتائج كؿ مف دراسة ) سحر وفداء, 
حيث لـ يكف ىناؾ  (2008)أبو عساكر, , مف غموض الدور في حدوث الصراع التنظيمي

بأف نشأة الصراع التنظيمي لدى  (2002)وشاحي,  مبلمح واضحة لمموظفيف لمتطوير التنظيمي,
إداريي وزارة الشباب والرياضة في فمسطيف ناتج عف أسباب عممية وتنظيمية, كندرة تحديد 

بأف ىناؾ عبلقات معنوية بيف كؿ مف غموض  (2008, )الكبلبي, صبلحياتالمسئوليات وال
بأف أىـ أسباب الصراع التنظيمي مف ( 2006)العتيبي,  وتعارض األدوار وبيف أداء الموظؼ,

وجية نظر مجتمع الدراسة ىي محدودية الموارد وعدـ تحديد الصبلحيات والمسئوليات وتعارض 
بأف رؤساء األقساـ يواجيوف صراعًا مع المرؤوسيف  (Stanley & Algert ,2007) ,األىداؼ

انتماء ووالء العامميف ضعؼ ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى  والرؤساء الذيف يقدموف ليـ التقارير,
حيث  (2014, واختمفت مع ىذه النتيجة دراسة )فطر, في ىذه الدراسات ألعماليـ ومنظماتيـ

, ويعزو ؤثرة عمى نشوء الصراع التنظيمي ىي عوامؿ مرتفعةأظيرت ىذه الدراسة بأف العوامؿ الم
الباحث ذلؾ إلى ظيور النمط المركزي في منظمات أعماليـ, وقد ركزت ىذه الدراسات عمى 
إيجاد استراتيجيات إلدارة الصراع التنظيمي وذلؾ بوجود وضوح لدى العامميف اتجاه ما يقوموف بو 

شراكيـ في صنع واتخاذ القو مف أدوار    .رار مما يقمؿ مف معرفة مياـ وأىداؼ العمؿ المنوطة بيـا 
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 :المناخ التنظيمي الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال
 المناخ التنظيمي الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاليوضح  (:6جدول )

 المناخ التنظيمي ثانياً 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 راالختبا

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 ضعيفة 4 0.05 1.98- 53.94 3.19 5.39 يشعر الموظؼ بأف المسئوؿ عنو يعاممو بشكؿ غير إنساني  1

2 
ال يتـ التواصؿ مع الرئيس مباشرة والبحث معو في المشاكؿ التي 

 تواجو الموظفيف
 ضعيفة 5 0.00 6.52- 42.66 2.78 4.27

3 
وفر لدى الموظفيف فرصة كبيرة لتكويف عبلقات صداقة وثيقة ال تت

 في العمؿ
 ضعيفة 8 0.00 10.27- 35.96 2.44 3.60

 ضعيفة 7 0.00 7.25- 41.93 2.60 4.19 يشعر الموظفيف بعدـ الرضا عف طبيعة العبلقات السائدة بينيـ 4
 كبيرة 1 0.00 7.94 79.45 2.56 7.94 آخر عمؿ البحث عف إلى يدفعو يتقاضاه الموظؼ الذي الراتب 5

6 
بالحفاظ عمى السمعة الجيدة  ىناؾ ضعؼ في اىتماـ الموظفيف

 لمقسـ
 ضعيفة 6 0.00 7.06- 41.19 2.78 4.12

 متوسطة 3 0.29 1.07- 57.16 2.79 5.72   والعمؿ في القرارات المشاركة يوجد ضعؼ في 7
 كبيرة 2 0.00 3.53 69.54 2.82 6.95 والمكافآت تتـ وفؽ أسس غير موضوعية الترقية 8
 ضعيفة  0.000 4.453- 52.73 1.70 5.27 إجمالي مجال المناخ التنظيمي 

( مجاؿ المناخ التنظيمي 5,8( يتضح أف المتوسطات الحسابية لفقرات )26مف خبلؿ جدوؿ)
طات ف المتوسإف (Tوحسب نتيجة اختبار ) 6كانت أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة 

بينما كاف متوسط الفقرة  .كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية
  (Tوحسب نتيجة اختبار ) 6( كانت قريبة مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة 2,3,4,6,1)

فاف المتوسطات كانت قريبة مف المتوسط العاـ وبالتالي ال توجد فروؽ معنوية, بينما كانت الفقرة 
فاف  (Tوحسب نتيجة اختبار ) 6( كانت أقؿ مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة 7)

 المتوسطات كانت تقؿ مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية لكف باالتجاه السمبي.
لفقرات % بينما 52.73إلجمالي محور المناخ التنظيمي كمي بمغ الوزف النسبي أف يتضح و 

البحث  إلى يدفعو يتقاضاه الموظؼ الذي الراتب) الخامسةكانت الفقرة  يميالمناخ التنظ محور
ويعزو الباحث ذلؾ لسوء  %,79.45بوزف نسبي بمغ  األولى( احتمت المرتبة آخر عمؿ عف

األوضاع االقتصادية الذي يتعرض ليا الموظؼ نتيجة عدـ تمقيو راتبو الشيري كامبًل وبانتظاـ 
فمسطيني, مما يجعمو يفكر بالبحث عف مصدر رزؽ آخر لو ولعائمتو نتيجة االنقساـ السياسي ال
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ال تتوفر لدى الموظفيف ) الثالثةبينما كانت الفقرة  في قطاعات أخرى غير القطاع الحكومي,
األخيرة بوزف نسبي ( احتمت المرتبة فرصة كبيرة لتكويف عبلقات صداقة وثيقة في العمؿ

فروؽ في السف بيف موظفي العبلج الطبيعي  وجودعدـ %, ويعزو الباحث ذلؾ ل35.96
تربط الموظفيف مع بعضيـ التي ثقة ال بضعؼباألقساـ, وكذلؾ في سنوات الخبرة, كما ويتضح 
 البعض وذلؾ لتمسؾ كؿ موظؼ برأيو الخاص.

بأف التطوير التنظيمي عمى مستوى ( 2008)ابوعساكر, واتفقت مع ىذه النتيجة كؿ مف دراسة 
حيث بيَّنت ىذه الدراسة ( 2008)الموح, ات ُميمؿ, ونسبة التطبيؽ ضعيفة جدًا, األفراد والجماع

بأف الصراعات التنظيمية ليس ليا انعكاسات عمى الرضا الوظيفي بدرجة ممحوظة ِطبقًا لوجيات 
في عدـ إدراؾ المدراء ( 2008)عبد الواحد, النظر في كمتا الجامعتيف " االسبلمية واألزىر", 

عدـ ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى ع التنظيمي واعتباره معوؿ ىدـ ال أداة بناء, ألىمية الصرا
ف, مما يؤدي إلى ضعؼ االىتماـ بالعمؿ والمشاركة باتخاذ توفر مناخ تنظيمي مبلئـ لدى العاممي

  وكذلؾ حالة الكبت التي يعيشيا الموظؼ. القرارات
حيث وجود عبلقة ايجابية قوية بيف  (2010واختمفت مع ىذه النتيجة كؿ مف دراسة )راضي,  

بأف ىناؾ عدـ رضا  (2014, )فطر, البلمركزية اإلدارية ومحاور فعالية الصراع التنظيمي
, ويعزو الباحث ذلؾ إلى توفر الجو العاـ وبيئة العمؿ المبلئمة وظيفي لمعامميف بدرجة منخفضة

بة تقـو بتوزيع المسئوليات والمناسبة ألداء المياـ, وكذلؾ وجود ىيكمية تنظيمية مناس
, كما وقد ركزت ىذه الدراسات عمى إيجاد حموؿ ولو بشكؿ ضعيؼ والصبلحيات عمى العامميف

 واستراتيجيات إلدارة الصراع التنظيمي في ىذه المنظمات.
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 :ضغوط العمل الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال
 ضغوط العمل لمجال الوسط الحسابي والوزن النسبييوضح  (;6جدول )

 ضغوط العمل ثالثاً 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 ضعيفة 8 0.00 11.24- 30.28 2.76 3.03 يضطر الموظؼ إلنجاز بعض أعمالو بعد نياية الدواـ   1

2 
ي ُتطمب تأديتيا مف الموظؼ مع مرور تزداد تعقيدات المياـ الت

 الوقت
 ضعيفة 3 0.00 4.61- 49.36 2.41 4.94

 ضعيفة 4 0.00 7.35- 43.85 2.29 4.39 يتخذ الموظؼ قرارات تؤثر سمبًا عمى مصالح اآلخريف مف حولو 3

4 
ما ُيتوقع مف الموظؼ تأديتو لمقسـ أكثر مما يممؾ مف ميارات 

 وقدرات
 ضعيفة 2 0.00 4.57- 49.72 2.35 4.97

 ضعيفة 5 0.00 7.86- 40.18 2.63 4.02 مف الصعب أخذ وقت لمراحة أثناء الدواـ الرسمي 5
 ضعيفة 7 0.00 10.37- 33.67 2.65 3.37 الطاقـ الموجود ال يستطيع إنجاز المياـ في الوقت الممنوح 6
 ضعيفة 6 0.00 9.65- 36.24 2.57 3.62 اإلمكانات المتوفرة ضعيفة وال تتناسب مع الواجبات المطموبة 7
 ضعيفة 1 0.00 3.20- 51.78 2.58 5.18 يتـ العمؿ دائمًا تحت الضغط  8

 41.41 1.65 4.14 إجمالي مجال ضغوط العمل 
-

11.759 
 ضعيفة  0.000

كانت  ضغوط العمؿ( يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ 27مف خبلؿ جدوؿ)
كانت  فاف المتوسطات  (Tوحسب نتيجة اختبار ) 6المعبر عنة بالقيمة  تقؿ مف المتوسط العاـ

  تقؿ مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية لكف باالتجاه العكسي.
لفقرات % بينما 41.41إلجمالي محور ضغوط العمؿ العبلقات بمغ الوزف النسبي أف يتضح و 

 األولى( احتمت المرتبة عمؿ دائمًا تحت الضغطيتـ ال) الثامنةكانت الفقرة  ضغوط العمؿ محور
موائح الالموظفيف وفؽ وأوقات تنظيـ أعماؿ  لعدـ ويعزو الباحث ذلؾ%, 51.78بوزف نسبي بمغ 

وكذلؾ لضعؼ معتمدة في تطبيؽ مبادئ خدمات العبلج الطبيعي بوزارة الصحة, القوانيف الو 
في حاؿ وجود خبلفات في المناسبة وؿ حمالإيجاد  وعدـ,  توفير سبؿ الراحة والمسئولية ليـ

 األولىبينما كانت الفقرة تؤدي إلى تردي الحالة المعنوية والنفسية لمموظؼ,  والتيالعمؿ 
األخيرة بوزف نسبي ( احتمت المرتبة يضطر الموظؼ إلنجاز بعض أعمالو بعد نياية الدواـ)

بيعي بوزارة الصحة ضمف %, ويعزو الباحث ذلؾ بأف فترة دواـ أخصائيي العبلج الط30.28
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الوقت المسموح بو مف قبؿ اإلدارة العميا في الوزارة في تقديـ خدمات العبلج الطبيعي والتأىيؿ 
باألقساـ والمجيزة بأجيزة طبية ومستمزمات لتقديـ ىذه الخدمة والتي ال يمكف أف يتـ إنجازىا بعد 

 ات العبلجية.نياية الدواـ العتماد األخصائييف عمى ىذه األجيزة واألدو 
بأف نسبة ضغوط  (2008)ابوعساكر, , (2008, الموحواتفقت مع ىذه النتيجة كؿ مف دراسة )

إلى انتماء , ويعزو الباحث ذلؾ العمؿ في الجامعات لـ تؤثر في نشوء الصراعات التنظيمية
 بي. ووالء الموظفيف ألعماليـ , وكذلؾ بمدح الموظؼ لنفسو واظيار مدى اىتمامو بعممو االيجا

في مستوى ضغوط العمؿ  (2010)سحر وفداء,  دراسةولـ تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
بواجباتيـ المطموبة لسير العمؿ  العامميف اىتماـ, ويعزو الباحث ذلؾ إلى لدى مفردات العينة

ة قد ركزت ىذه الدراسات عمى إيجاد حموؿ واستراتيجيات إلدار فبأعماليـ, وجود مشاكؿ عدـ و 
 الصراع التنظيمي.

 :التزام اإلدارة العميا الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال
 التزام اإلدارة العميا الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاليوضح  (>6جدول )

 التزام اإلدارة العميا رابعاً 
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

رتيب ت
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 متوسطة 5 0.20 1.28 63.12 2.55 6.31 اإلدارة العميا ال تمتـز برؤية ورسالة العمؿ 1
 كبيرة 3 0.01 2.49 66.42 2.70 6.64 جزء محدود مف اإلمكانات المطموبة  توفير عمى العميا اإلدارة تعمؿ 2
 كبيرة 2 0.00 4.34 70.37 2.49 7.04 رة العمياالييكمية الموجودة ال تسمح باالتصاؿ المرف باإلدا 3
 متوسطة 6 0.34 0.96 62.29 2.49 6.23 ىناؾ تضارب في الصبلحيات الممنوحة مف قبؿ اإلدارة العميا 4
 متوسطة 4 0.13 1.54 63.85 2.61 6.39 يوجد غموض في الصبلحيات لدى اإلدارة العميا 5
 متوسطة 7 0.80 0.25 60.64 2.71 6.06 فى / المركزيوجد ضعؼ بالرقابة اإلدارية في المستش 6
 متوسطة 8 0.58 0.55- 58.72 2.45 5.87 إلصبلح أي خطأ في العمؿ العقوبات فقط ُتستخدـ 7
 كبيرة 1 0.00 6.69 75.96 2.49 7.60 ال تمتـز اإلدارة العميا بمبدأ الثواب 8
 كبيرة  0.003 3.079 65.17 1.75 6.52 إجمالي مجال التزام اإلدارة العميا 

 التػػزاـ اإلدارة العميػػا ( يتضػػح أف المتوسػػطات الحسػػابية لجميػػع فقػػرات مجػػاؿ28مػػف خػػبلؿ جػػدوؿ)
ف المتوسػطات إفػ (Tوحسػب نتيجػة اختبػار ) 6كبر مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة أكانت 

( 1,4,5,6,7رات )كانت تزيػد عػف المتوسػط العػاـ وبالتػالي توجػد فػروؽ معنويػة, بينمػا كانػت الفقػ
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فاف المتوسطات كانت   (Tوحسب نتيجة اختبار ) 6قريبة مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة 
 قريبة مف المتوسط العاـ وبالتالي ال توجد فروؽ معنوية.

 محورلفقرات % بينما 65.17إلجمالي محور التزاـ اإلدارة العميا بمغ الوزف النسبي أف يتضح و 
 األولى( احتمت المرتبة ال تمتـز اإلدارة العميا بمبدأ الثواب) الثامنةكانت الفقرة  العميا التزاـ اإلدارة

ويعزو الباحث ذلؾ إلى اىتزاز الثقة المتبادلة بيف المسئوؿ  %,75.96بوزف نسبي بمغ 
توضح المعايير لمبدأ الثواب في التي موائح القوانيف و بال وضعؼ العمؿوالمرؤوس مف جانب, 

ويرجع ذلؾ بسبب األوضاع  لمتألقيف بكفاءات نوعية وجيود كبيرة إلنجاز أعماليـتكريـ ا
السياسية مف انقساـ سياسي فمسطيني وكذلؾ قمة الموارد المالية التي تعيشيا الوزارات الفمسطينية 

إلصبلح  العقوبات فقط ُتستخدـ) السابعةبينما كانت الفقرة  ,في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة
%, ويعزو الباحث ذلؾ إلى 58.72األخيرة بوزف نسبي ( احتمت المرتبة طأ في العمؿأي خ

نجاز أعمالو  إعطاء المسئوؿ فرصة لمموظؼ المتقاعس والمقصر في واجباتو لتحسيف أدائو وا 
عمى أكمؿ وجو قبؿ اختيار مبدأ العقاب, وكذلؾ لزيادة الثقة المتبادلة لتحفيز الموظؼ وتشجيعو 

 ائو وليس ىدمو.لرفع مستوى أد
في ارتفاع مستوى الصراع التنظيمي  (2010دراسة ) سحر وفداء,  معواتفقت مع ىذه النتيجة 

في مستشفى رفيديا الحكومي مف وجية نظر األطباء العامميف في المستشفى ووجود تأثير معنوي 
العميا في بأف اإلدارة  (2010, )راضي, في التزاـ اإلدارة العميا في حدوث الصراع التنظيمي

الوزارات الفمسطينية ال تستغؿ الصراع التنظيمي الفّعاؿ "اإليجابي" استغبلاًل أمثؿ, ومف ثـ لـ 
قوانيف يتـ العمؿ الموائح و بال لضعؼ العمؿويعزو الباحث ذلؾ  ,تتحقؽ النتائج اإليجابية لمصراع

مات, واختمفت مع ىذه النتيجة بيا, وكذلؾ اىتزاز بالثقة المتبادلة بيف اإلدارة والعامميف بيذه المنظ
( حيث كانت درجة التزاـ اإلدارة العميا لمنزاع التنظيمي بدرجة 2014)الحميمي, كؿ مف دراسة 

% مف 40حيث بيَّنت بأف القادة يقضوف أكثر مف  (Stanley & Algert ,2007)متوسطة, 
ف نشوء الصراع والوصوؿ إلى أداء في مستوى العمؿ مع التقميؿ موقتيـ في إدارة الصراع 

جراءات لمعمؿ داخؿ المنظمات تخضع  عدـ , ويعزو الباحث ذلؾ إلىالتنظيمي وجود نظاـ وا 
  .لممراجعة المستمرة بيدؼ تطويرىا وزيادة الثقة بيف العامميف والمسئوليف
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 :الصراع التنظيميالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاالت 
 الصراع التنظيمينسبي لمجاالت الوسط الحسابي والوزن اليوضح  (=6جدول )

 الصراع التنظيمي #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 متوسطة 2 0.644 0.464 60.83 1.86 6.08 غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات والمسئوليات " 1
 ضعيفة 3 0.000 4.453- 52.73 1.70 5.27 المناخ التنظيمي 2

 41.41 1.65 4.14 ضغوط العمؿ 3
-

11.759 
 ضعيفة 4 0.000

 كبيرة 1 0.003 3.079 65.17 1.75 6.52 التزاـ اإلدارة العميا 4
 ضعيفة  0.00 3.68- 55.03 0.14 5.50 الصراع التنظيمي 

ضػػػػػغوط العمػػػػػؿ, المنػػػػػاخ )( يتضػػػػػح أف المتوسػػػػػطات الحسػػػػابية لمجػػػػػاالت 29مػػػػف خػػػػػبلؿ جػػػػػدوؿ)
فػاف  (Tوحسػب نتيجػة اختبػار ) 6( كانػت تقػؿ مػف المتوسػط العػاـ المعبػر عنػة بالقيمػة التنظيمي 

المتوسػػػط كػػػاف يقػػػؿ مػػػف المتوسػػػط العػػػاـ وبالتػػػالي توجػػػد فػػػروؽ معنويػػػة ولكػػػف عكسػػػي, بينمػػػا كػػػاف 
وحسػػب نتيجػػة  6مػػة كانػػت أعمػػى مػػف المتوسػػط العػػاـ المعبػػر عنػػة بالقي التػػزاـ اإلدارة العميػػاالمجػػاؿ 
كبػر مػف المتوسػط العػاـ وبالتػالي توجػد فػروؽ معنويػة. بينمػا كػاف أف المتوسػط كػاف إف (Tاختبار )
وحسػػب نتيجػػة اختبػػار  6( قريػػب مػػف المتوسػػط العػػاـ المعبػػر عنػػة بالقيمػػة غمػػوض الػػدورالمجػػاؿ )

(T) .ال توجد فروؽ معنوية 
 % بينما المجاؿ الفرعي55.03يمي بمغ إلجمالي محور الصراع التنظالوزف النسبي أف يتضح و 

مجاؿ ضغوط  كاف%, بينما 65.17بوزف نسبي بمغ  األولىالمرتبة  احتؿالتزاـ اإلدارة العميا 
عدـ وجود رضا  %. ويعزو الباحث ذلؾ إلى41.41األخيرة بوزف نسبي احتمت المرتبة  العمؿ

ي نتيجة االنقساـ السياسي مف الموظفيف عف اإلدارة العميا والسبب في ذلؾ الواقع الوظيف
الفمسطيني, وحالة الكبت الموجودة لدى الموظفيف حيث استفادت اإلدارة العميا أكثر مف الموظؼ 
في الترقيات والدرجات وسبؿ الراحة, وعف غموض الدور يرجع ذلؾ نتيجة عدـ وجود رؤيا 

الفمسطيني وغياب  حكومية عامة أو خاصة بوزارة الصحة الفمسطينية نتيجة االنقساـ السياسي
التعامؿ مع المشكبلت التخطيط, أما المناخ التنظيمي حيث غابت الثقة باآلخريف مما أدت لعدـ 

والضغوط المينية وعدـ ايجاد حموؿ مناسبة وعادلة ليا, مما يساعد عمى نشوء الصراعات 
ت التنظيمية, بينما في ضغوط العمؿ حيث تحدث الموظؼ عف نفسو, فكانت جميع اإلجابا
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ايجابية وليست سمبية, وذلؾ البراز الموظؼ جيده في تقديـ واجباتو المينية بأسموب يتسـ 
 بالفاعمية وعمى أكمؿ وجو.

 الدافعية لإلنجاز المحور الثاني:
 تحقيق التميز والتفوق:الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال 

 يز والتفوقتحقيق التمالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال يوضح ( 72جدول )

 تحقيق التميز والتفوق أوالً 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1 
أجد متعة في حؿ المشكبلت التي يعتبرىا بعض الناس 

 مستعصية
 كبيرة 7 0.00 6.40 74.04 2.29 7.40

 كبيرة 4 0.00 11.28 80.64 1.91 8.06 متفوقًا بيف زمبلئي ابذؿ كؿ جيدي ألكوف 2

3 
أفضؿ انجاز األعماؿ الكثيرة والبسيطة بدال مف انجاز 

 األعماؿ القميمة والصعبة
 متوسطة 10 0.09 1.71- 55.96 2.46 5.60

4 
أرغب دائمًا في االطبلع عمى ما يجري مف تطور في المجاؿ 

 العممي
 كبيرة 6 0.00 9.24 76.70 1.89 7.67

 كبيرة 8 0.00 6.26 71.38 1.90 7.14 أستثمر أوقات الفراغ بالشكؿ األمثؿ 5
  9 0.38 0.88 61.93 2.30 6.19 احرص عمى مقارنة نتائج أعمالي مع زمبلئي 6
 كبيرة 5 0.00 10.54 78.99 1.88 7.90 أسعى إلى التفوؽ بصورة مستمرة 7
 كبيرة 2 0.00 20.03 87.52 1.43 8.75 رةأىتـ كثيرًا بإخراج عممي في أحسف صو  8
 كبيرة 3 0.00 11.56 81.83 1.97 8.18 يشتد حماسي حيف أشعر بمنافسة اآلخريف 9
تقاف 10  كبيرة 1 0.00 24.62 90.73 1.30 9.07 أشعر بالرضا عندما أنجز عممي بسرعة وا 
 بيرةك  0.00 13.32 75.97 1.25 7.60 إجمالي مجال تحقيق التميز والتفوق 

 تحقيؽ التميػز والتفػوؽ( يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ 30مف خبلؿ جدوؿ)
ف إفػػػػػ (T( وحسػػػػػب نتيجػػػػػة اختبػػػػػار )6كانػػػػت أعمػػػػػى مػػػػػف المتوسػػػػػط العػػػػػاـ المعبػػػػػر عنػػػػة بالقيمػػػػػة )

( 3بينمػػا كانػػت الفقػػرة ) المتوسػػطات كانػػت تزيػػد مػػف المتوسػػط العػػاـ وبالتػػالي توجػػد فػػروؽ معنويػػة.
 التأثير. متوسطة
لفقرات مجاؿ % بينما 75.97إلجمالي محور تحقيؽ التميز والتفوؽ بمغ الوزف النسبي أف يتضح 

تقاف) العاشرةفكانت الفقرة  تحقيؽ التميز والتفوؽ ( أشعر بالرضا عندما أنجز عممي بسرعة وا 
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ماء الكبير ويعزو الباحث ذلؾ إلى الوالء واالنت%, 90.73بوزف نسبي بمغ  األولىاحتمت المرتبة 
مف قبؿ الموظفيف لعمميـ, وشعورىـ بالقناعة واالرتياح, وكذلؾ الثقة مما يؤدي إلى زيادة الفاعمية 
في األداء واإلنتاج لتحقيؽ أىداؼ العمؿ وغاياتو, مما ُيشعر الموظفيف بالرضا عف ىذا األداء, 

ال مف انجاز األعماؿ القميمة بينما كانت الفقرة الخامسة )أفضؿ انجاز األعماؿ الكثيرة والبسيطة بد
%, ويعزو الباحث ذلؾ إلى ت قيُّد الموظفيف 55.96األخيرة بوزف نسبي ( احتمت المرتبة والصعبة

ِضيَّة ضمف الطاقة العممية لؤلخصائي,  بوقت الدواـ المحدد ليـ, واستيعاب عدد الحاالت المر 
لطبيعي بوزارة الصحة والمعموؿ بيا حسب المعايير في مبادئ تطبيؽ خدمات العبلج ا

 الفمسطينية وذلؾ لتقديـ خدمات ذات جودة عالية والوصوؿ ألداء أحسف وجيد.
, Ware)واتفقت ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات في ارتفاع مستوى الدافعية كما في دراسة 

حيث أظيرت إف ايجاد المعمميف ببيئات آمنة ومستقرة, تجعميـ يحفزوف الطمبة عمى  (2013
ويعزو الباحث ىذا االتفاؽ إلى الوالء واالنتماء  لعمؿ بجدية أكبر, وانجاز أعماليـ بتميز وتفوؽ,ا

 & Isfahani)دراسة الكبير مف قبؿ الموظفيف لعمميـ, واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج 
other ,2013) و ويعز , حيث ال يمنح الموظفيف فرصة إلظيار مواىبيـ وتحقيؽ التميز والتفوؽ

الباحث ذلؾ لعدـ وجود بيئة عمؿ عادلة, وغياب مبدأ الثواب والتحفيز مف ِقبؿ المسئوليف مما 
يؤدي إلى ظيور العمؿ الروتيني وعدـ التميز, كما ويتضح عدـ وجود عامميف يمتمكوف قدرات 

 وميارات وخبرات لتحقيؽ التميز والتفوؽ.
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 :يق األىدافتحق الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال
 تحقيق األىداف الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاليوضح  (75جدول )

 تحقيق األىداف ثانياً 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 كبيرة 10 0.00 9.14 76.24 1.85 7.62 أقيـ نفسي عف مقدار العمؿ الذي أنجزه كؿ يـو 1
 كبيرة 5 0.00 19.51 87.16 1.45 8.72 أحرص عمى إنجاز األعماؿ المناطة بي بشكؿ كامؿ 2
 كبيرة 3 0.00 18.22 88.35 1.62 8.83 أعتبر نفسي مسئواًل عف نتائج األعماؿ التي أقـو بيا 3
 كبيرة 8 0.00 12.61 83.12 1.91 8.31 أشعر أنو بإمكاني أف أعمؿ أشياء ناجحة 4

5 
يعتبر النجاح في جميع الحاالت نتيجة منطقية لمثابرة الفرد في 

 عممو
 كبيرة 7 0.00 13.45 84.07 1.86 8.41

 كبيرة 2 0.00 19.94 88.89 1.51 8.89 أعتقد أف نجاحي في حياتي متوقؼ عمى نجاحي في العمؿ 6
 كبيرة 9 0.00 15.42 82.87 1.54 8.29 أضع أىدافًا لكؿ ما أريد إنجازه مستقببلً  7
 كبيرة 6 0.00 17.48 85.93 1.54 8.59 أىتـ بإنجاز العمؿ بسرعة وجودة عالية 8
 كبيرة 1 0.00 19.82 89.54 1.55 8.95 رسـ األىداؼ يسيؿ عممية التنفيذ 9
 كبيرة 4 0.00 20.04 88.33 1.47 8.83 أحقؽ أىدافي أف أجؿ مف جيدي قصارى أبذؿ 10
 كبيرة  0.00 19.02 84.97 1.37 8.50 ىداف إجمالي مجالتحقيق األ 

 تحقيؽ األىداؼ( يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ 31مف خبلؿ جدوؿ)
ف إف (T( وحسب نتيجة اختبار )6كانت أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة )
 . روؽ معنويةالمتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد ف

لفقرات مجاؿ % بينما 70.47إلجمالي محور تحقيؽ األىداؼ بمغ الوزف النسبي أف يتضح و  
 األولى( احتمت المرتبة رسـ األىداؼ يسيؿ عممية التنفيذ) التاسعةفكانت الفقرة  تحقيؽ األىداؼ
عنيا  ويعزو الباحث ذلؾ لوجود خطط إستراتيجية وتشغيمية ينبثؽ %,89.54بوزف نسبي بمغ 

أىداؼ مرحمية تحدد مسئوليات وأعماؿ أخصائيي العبلج الطبيعي ألداء أعماليـ عمى وجو 
, والقياـ وكذلؾ الوثيقة المعتمدة بتطبيؽ مبادئ خدمات العبلج الطبيعي بالوزارة الخصوص

بالواجبات المطموبة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة وأف لدييـ مستوى مرتفع مف االنتماء لمينة العبلج 
بينما كانت الفقرة األولى )أقيـ نفسي عف مقدار العمؿ  الطبيعي في وزارة الصحة الفمسطينية,

%, ويعزو الباحث ذلؾ عف 76.24األخيرة بوزف نسبي ( احتمت المرتبة الذي أنجزه كؿ يوـ
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وجود منافسة بيف الموظفيف في األقساـ لتحقيؽ النجاح, وكذلؾ عف مدى انتمائيـ لعمميـ 
 توى عالي في األداء.والوصوؿ لمس

في توفر الحرية واالستقبللية لمموظفيف  (2016)ضاىر, واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة 
حيث يشعر الطمبة بالسعادة في  (2012)شحادة, في تحديد اجراءات العمؿ لتحقيؽ األىداؼ, 

كتحديد ىدؼ مخالطة الناس ويجعميـ أكثر قربًا منيـ, ويكتسبوف مف اآلخريف بعض الخبرات, 
مف  ويعزو الباحث ذلؾ إلى قياـ اإلدارة بوضع أىداؼ محددة والمطموب معيف والسعي لتحقيقو,

المرؤوسيف عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ باإلمكانات المتوفرة, وكذلؾ إلى إدراؾ العامميف في إنجاز 
)اليازجي, ة دراسأعماليـ وتحسيف مستوى جودة الخدمات, واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج 

 حيث ال يوجد ىناؾ قسـ أو إدارة تختص بتمكيف العامميف داخؿ المؤسسات التعميمية,( 2015
نظاـ رقابي, ومعرفة العامميف بمياـ عمميـ وما ينبغي القياـ, وذلؾ  لوجودويعزو الباحث ذلؾ 

ه بسبب وضع وتحديد أىداؼ وكذلؾ وجود خطط مبلئمة لمعمؿ لموصوؿ لمنجاح, وقد ركزت ىذ
 الدراسات عمى مقاييس وخصائص العمؿ التي مف شأنيا رفع مستوى الدافعية.

 :المثابرة والقدرة الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال
 المثابرة والقدرة الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاليوضح  (76جدول )

 المثابرة والقدرة ثالثاً 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 كبيرة 1 0.00 22.21 87.71 1.30 8.77 رغبتي في النجاح تدفعني لمجد والمثابرة 1
 كبيرة 5 0.00 15.89 81.38 1.40 8.14 كمما وجدت العمؿ الذي أقـو بو صعبا ِزدُت إصرارًا عمى إنجازه 2
 كبيرة 8 0.00 12.62 78.81 1.56 7.88 المشكمة التي تعترضني دوف ممؿ استمر في البحث عف حؿ 3
 كبيرة 4 0.00 15.48 82.48 1.52 8.25 أفكر في حموؿ مختمفة لممشكبلت التي تواجيني في العمؿ 4
 كبيرة 7 0.00 12.80 80.46 1.67 8.05 لدي رغبة في التحدي أثناء انجاز العمؿ ميما بدا العمؿ صعباً  5
 كبيرة 2 0.00 15.36 83.94 1.63 8.39 ص عمى امتبلؾ المعمومات الكافية حوؿ المياـ المطموبةأحر  6
 ضعيفة 10 0.02 2.38- 54.22 2.54 5.42 أعتبر اإلدارة ىي المسئولة الوحيدة عف إيجاد الحموؿ 7
 كبيرة 9 0.00 12.58 78.53 1.54 7.85 أبذؿ كؿ جيدي لتذليؿ العوائؽ التي تمنع وصولي إلى أىدافي 8
 كبيرة 6 0.00 12.71 81.01 1.73 8.10 أحب المنافسة وأبذؿ كؿ جيدي لمفوز 9
 كبيرة 3 0.00 15.31 83.67 1.61 8.37 أنيي أعمالي أواًل بأوؿ ودوف تأجيؿ 10
 كبيرة  0.00 19.01 79.22 1.06 7.92 إجمالي مجال المثابرة والقدرة 
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كانت  المثابرة والقدرةالحسابية لجميع فقرات مجاؿ  ( يتضح أف المتوسطات32مف خبلؿ جدوؿ)
ف المتوسطات إف( T( وحسب نتيجة اختبار )6أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة )

 كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية .
لفقرات مجاؿ % بينما 79.22إلجمالي محور المثابرة والقدرة بمغ الوزف النسبي أف يتضح و  

( احتمت المرتبة رغبتي في النجاح تدفعني لمجد والمثابرة) األولىفكانت الفقرة  المثابرة والقدرة
ويعزو الباحث ذلؾ ألف غالبية موظفي العبلج الطبيعي  %,87.71بوزف نسبي بمغ  األولى

قوائـ وذلؾ مف خبلؿ  باألقساـ يدركوف أىمية مينتيـ ومدى النجاح في الوصوؿ ألداء عالي
, مما يجعميـ كشؼ التحقؽ ألداء العمؿ في األقساـ والذي يتـ تعبئتو بشكؿ دوري وباستمرار

يشعروف بالمسئولية تجاه عمميـ ويزيد مف فرص ارتقائيـ بأدائيـ, ويشعرىـ ذلؾ بالفخر كونيـ 
لسابعة بينما كانت الفقرة ا أنجزوا عمبًل لو قيمة محسوسة مما يدفعيـ إلنجاز أعماليـ بالكامؿ,

األخيرة بوزف نسبي ( احتمت المرتبة )أعتبر اإلدارة ىي المسئولة الوحيدة عف إيجاد الحموؿ
%, ويعزو الباحث ذلؾ لوجود نظاـ ديمقراطي يتبعو المسئوليف في أقساـ العبلج 54.22

الطبيعي, وذلؾ في إشراؾ الموظفيف في اتخاذ قرارات وحموؿ قد تساعد عمى إنجاز األعماؿ مف 
 التعاوف والمشاركة بالفكرة, وكذلؾ اعتماد آليات التفويض والتمكيف ضمف العمؿ. خبلؿ

لدى التمميذات ذوات صعوبات  (2013)الجريسي,  دراسة كؿ مف واتفقت ىذه النتائج مع نتائج
حيث وجد أف ىناؾ دافع  (2012)شحادة, التعمـ والسويات بالمدارس االبتدائية بمدينة الرياض, 

 معاقيف بصريًا يدفعيـ إلى حب المغامرة واالستكشاؼ, والبعد عف الشدائد,لدى الطمبة ال
ويعزو الباحث ذلؾ إلى  ( بأف دافعية اإلنجاز تأثرت معنويًا بمتغيرات الدراسة,2003)المغربي, 

 .مف العامميف بالشكؿ األمثؿوجود معمومات متوفرة, واالصرار عمى انجاز األعماؿ المطموبة 
حيث ال تتوفر ىناؾ ظروؼ  (2016)ضاىر,  دراسةذه الدراسة مع نتائج ولـ تتفؽ نتائج ى

ويعزو الباحث ىذه النتيجة , وبيئة العمؿ المناسبة لمموظفيف ألداء أعماليـ عمى أحسف وجو
 يزيدإشراكيـ في اتخاذ القرارات مما  وتوفير سبؿ الراحة لمموظؼ,  والنظاـ الديمقراطي  لوجود

  .جازمف دافعيتيـ لمعمؿ واإلن
 
 
 



132 
 

 :العالقة مع الزمالء الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال
 العالقة مع الزمالء الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاليوضح  (77جدول )

 العالقة مع الزمالء رابعاً 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 تأثيرال

1 
ف لـ تربطني بيـ  أفضؿ العمؿ مع المتميزيف حتى وا 

 صداقة
 كبيرة 4 0.00 11.86 82.02 1.94 8.20

 كبيرة 3 0.00 13.98 82.29 1.66 8.23 زمبلئي يحترموف آرائي بشكؿ كبير 2

3 
أعتمد عمى األشخاص الذيف أثؽ فييـ في حؿ المشكبلت 

 الصعبة التي تعترضني
 كبيرة 2 0.00 16.22 84.22 1.56 8.42

4 
أتجنب التمسؾ بآرائي الخاصة في حيف اختمفت مع رأي 

 األكثرية 
 كبيرة 7 0.00 6.03 73.39 2.32 7.34

 كبيرة 8 0.00 4.90 70.83 2.31 7.08 أقـو بحؿ مشكبلتي بمساعدة أصدقائي وزمبلئي 5
 كبيرة 6 0.00 6.57 75.23 2.42 7.52 إذا فشمت في إنجاز ميمة ألجأ إلى أصدقائي وزمبلئي 6
 كبيرة 5 0.00 10.96 79.63 1.87 7.96 بو أقـو عمؿ أي حوؿ زمبلئي مع المناقشة أحب 7
 كبيرة 1 0.00 22.61 89.45 1.36 8.94 يستحؽ االحتراـ إنجازات   مف زمبلئي بو يقـو ما أف أعتقد 8
 كبيرة  0.00 15.25 79.63 1.34 7.96 إجمالي مجال العالقة مع الزمالء 

 العبلقة مع الزمبلء( يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ 33مف خبلؿ جدوؿ)
ف إف (T) ( وحسب نتيجة اختبار6كانت أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة )

 المتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية.
لفقرات % بينما 79.63العبلقة مع الزمبلء بمغ  إلجمالي محورالوزف النسبي أف يتضح و 

 إنجازات   مف زمبلئي بو يقـو ما أف أعتقد) الثامنةفكانت الفقرة  العبلقة مع الزمبلءمجاؿ 
ويعزو الباحث ذلؾ وجود  %,89.45بوزف نسبي بمغ  األولى( احتمت المرتبة يستحؽ االحتراـ

األخبلقي قوي في األقساـ مبني عمى  وعي وتصرؼ أخبلقي وقيادة أخبلقية تجعؿ مف المناخ
التعاوف, وبعيد عف التضاد في المصالح, مما يساعد عمى تشكيؿ عبلقات داعمة تمكف مف 

بينما كانت الفقرة الخامسة )أقوـ بحؿ مشكبلتي بمساعدة  اإلنجازات والتقدـ في العمؿ,
لباحث ذلؾ إلى %, ويعزو ا70.23األخيرة بوزف نسبي ( احتمت المرتبة أصدقائي وزمبلئي

فالموظفيف داخؿ األقساـ مثؿ العائمة  في السف, الجنس والدرجة العممية النسبية البسيطة الفروؽ
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, كما ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى مراعاة الموظفيف لمعبلقات في المنزؿ يوجد انسجاـ وتوافؽ
تيـ بصورة مباشرة الشخصية والترابط الموجود بينيـ, مما يشجعيـ عمى التفاىـ وحؿ إشكاال

 دوف المجوء إلى وساطات.
حيث كاف ىناؾ تأثير إيجابي  (Karimi ,2014) دراسةواتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج 

ويعزو الباحث  ,بيف خصائص العمؿ وبيف الدافعية لمعمؿ والرضا العاـ وتنمية الشعور بالرضا
ات وبيئة العمؿ المبلئمة, مما يؤدي إلى ىذا االتفاؽ إلى الجو العاـ التي تتميز بو تمؾ المؤسس

 دراسةإقامة عبلقات مع زمبلئيـ تمكف مف دافعيتيـ لئلنجاز في العمؿ, واختمفت نتائج 
حيث ال يوجد مناخ نفسي اجتماعي يدعـ التفاعؿ االجتماعي واالحتكاؾ  (2013)الجريسي, 

ويعزو الباحث ىذا االختبلؼ  ,بيف الطبلب المتفوقيف لؤلخذ بيد ذوي الصعوبات لزيادة دافعيتيـ
االحتراـ  وكذلؾ وجودروح المحبة بيف الزمبلء في العمؿ,  وظيوروجود عبلقات ودية, ل

 مف دافعيتيـ لمعمؿ. يزيدالمتبادؿ فيما بينيـ مما 

 :الدافعية لإلنجازالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاالت 
 الدافعية لإلنجازالت النسبي لمجاالوسط الحسابي والوزن يوضح ( 78جدول )  

 الدافعية لإلنجاز #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 كبيرة 4 0.00 13.32 75.97 1.25 7.60 تحقيؽ التميز والتفوؽ 1
 كبيرة 1 0.00 19.02 84.97 1.37 8.50 تحقيؽ األىداؼ 2
 كبيرة 3 0.00 19.01 79.22 1.06 7.92 المثابرة والقدرة 3
 كبيرة 2 0.00 15.25 79.63 1.34 7.96 العبلقة مع الزمبلء 4
 كبيرة  0.00 20.26 79.97 1.03 8.00 الدافعية لإلنجاز 

 الدافعية لئلنجاز( يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات محور 34) مف خبلؿ جدوؿ
ف المتوسطات إف (Tوحسب نتيجة اختبار ) 6ف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة كانت أعمى م

 كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية.
فكاف .% أما المجاالت الفرعية 79لمحور الدافعية لئلنجاز بمغ الوزف النسبي أف يتضح و  
تحقيؽ ) المجاؿ%, بينما كاف 84.97غ بوزف نسبي بم األولىاحتؿ المرتبة  (تحقيؽ األىداؼ)

ويعزو الباحث ذلؾ بأف لكؿ %, 75.97األخيرة بوزف نسبي ( احتمت المرتبة التميز والتفوؽ
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شخص أحبلـ وأىداؼ خاصة في الحياة يتمنى تحقيقيا, فبدوف خطة واضحة وسميمة مف أجؿ 
في تحقيقيا, لذا تقـو  الوصوؿ ليذه الغاية ُتصبح األىداؼ أوىاـ في الخياؿ وتؤدي إلى الفشؿ

أقساـ العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية بوضع خطة لتحقيؽ األىداؼ, تكوف مكتوبة 
ومرتبطة بجدوؿ زمني لتنفيذىا كي تستطيع إنجازىا, وكذلؾ وجود بيئة عمؿ عادلة وىيكؿ 

فتجد أف  تنظيمي واضح, واحتراـ الموظفيف لبعضيـ البعض, وتوفير األمف واألماف الوظيفي,
المكاف الذي تعمؿ فيو ىو مكانؾ الصحيح وليس المجبور عميو, وكذلؾ عندما تجد أف مجيودؾ 
لديو مقابؿ متكافئ وتجد مسئوليف عمى درجة عالية مف األخبلؽ والوعي والفيـ كي تحقؽ التميز 

 والتفوؽ في مجاؿ عممؾ.
 اختبار الفرضيات :

 مف متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية األولى(: اختبار الفرضيات حوؿ العبلقة بيف متغيريف
 الفرضية الصفرية: ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة 

 الفرضية البديمة: توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
فإنو ال يمكف رفض الفرضية  α≤0.05أكبر مف مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 

الصفرية وبالتالي ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة, أما إذا 
فيتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ  α ≤0.05أقؿ مف مستوى الداللة  Sig.(P-value)كانت 

 متغيريف مف متغيرات الدراسة. الفرضية البديمة القائمة بأنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
 الدراسة فرضيات

 الفرضية الرئيسية األولى:
( بيف الصراع التنظيمي والدافعية α ≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 في أقساـ العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية المحافظات الجنوبية.لبلنجاز لدى العامميف 
( .Sig, وأف القيمة االحتمالية )0.028-( أف معامؿ االرتباط يساوي 35يبيف جدوؿ رقـ )

وىذا يدؿ عمى عدـ وجود عبلقة ذات  α ≤ 0.05وىي اكبر مف مستوى الداللة  0.772تساوي 
, في أقساـ العبلج الطبيعيداللة إحصائية الصراع التنظيمي والدافعية لبلنجاز لدى العامميف 

بيف متوسطات  (α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى  وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ
استجابات المبحوثيف في الصراع التنظيمي والدافعية لئلنجاز لدى العامميف في أقساـ ودوائر 

 العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية, وبالتالي نستنتج قبوؿ واثبات الفرضية العدمية.
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في أقسام العالج  الصراع التنظيمي والدافعية لالنجاز لدى العاممينمعامل االرتباط بين يوضح ( 35جدول )
 المحافظات الجنوبية – بوزارة الصحة الفمسطينية الطبيعي

 التساؤل
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 
( بيف الصراع α≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 نجاز لدى العامميف بوزارة الصحة الفمسطينية.التنظيمي والدافعية لبل
-0.028 0.772 

 .α≤1.12داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

 :ة التاليةالفرعي الفرضياتيتفرع منيا 
( بػػيف غمػػوض األدوار والدافعيػػة α≤0.05ال توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) .1

المحافظػػػػات  بػػػػوزارة الصػػػػحة الفمسػػػػطينيةالطبيعػػػػي  فػػػػي أقسػػػػاـ العػػػػبلجلبلنجػػػػاز لػػػػدى العػػػػامميف 
 .الجنوبية

( بػيف المنػػاخ التنظيمػي والدافعيػػة α≤0.05ال توجػد عبلقػة ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتوى ) .2
المحافظػػػػات  بػػػػوزارة الصػػػػحة الفمسػػػػطينيةفػػػػي أقسػػػػاـ العػػػػبلج الطبيعػػػػي لبلنجػػػػاز لػػػػدى العػػػػامميف 

 .الجنوبية
( بػػػيف ضػػغوط العمػػؿ والدافعيػػػة α≤0.05نػػد مسػػتوى )ال توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػػائية ع .3

المحافظػػػػات  بػػػػوزارة الصػػػػحة الفمسػػػػطينيةفػػػػي أقسػػػػاـ العػػػػبلج الطبيعػػػػي لبلنجػػػػاز لػػػػدى العػػػػامميف 
 .الجنوبية

( بيف التػزاـ اإلدارة العميػا والدافعيػة α≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4
المحافظػػػػات  بػػػػوزارة الصػػػػحة الفمسػػػػطينيةالطبيعػػػػي فػػػػي أقسػػػػاـ العػػػػبلج لبلنجػػػػاز لػػػػدى العػػػػامميف 

 .الجنوبية
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التزام  درجة توافر )غموض األدوار, المناخ التنظيمي, ضغوط العمل, معامل االرتباط بينيوضح ( 62جدول )
فظات المحا بوزارة الصحة الفمسطينيةفي أقسام العالج الطبيعي والدافعية لالنجاز لدى العاممين (  اإلدارة العميا

 الجنوبية

 معامل بيرسون التساؤل
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

( بػيف غمػوض α≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى )
فػػي أقسػػاـ العػػبلج الطبيعػػي بػػوزارة األدوار والدافعيػػة لبلنجػػاز لػػدى العػػامميف 
 الصحة الفمسطينية المحافظات الجنوبية.

0.023 0.813 

( بػػيف المنػػاخ α≤0.05د عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )ال توجػػ
فػػػػي أقسػػػػاـ العػػػػبلج العػػػػامميف التنظيمػػػػي والدافعيػػػػة لبلنجػػػػاز لػػػػدى العػػػػامميف 

 الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية المحافظات الجنوبية.
-0.058 0.549 

( بػػيف ضػػغوط α≤0.05ال توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )
فػي أقسػاـ العػبلج الطبيعػػي العػامميف دافعيػة لبلنجػاز لػدى العػامميف العمػؿ وال

 بوزارة الصحة الفمسطينية المحافظات الجنوبية.
-0.147 0.128 

( بػػػيف التػػػزاـ α≤0.05ال توجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )
فػػػي أقسػػػاـ العػػػبلج العػػػامميف اإلدارة العميػػػا والدافعيػػػة لبلنجػػػاز لػػػدى العػػػامميف 

 يعي بوزارة الصحة الفمسطينية المحافظات الجنوبية.الطب
0.080 0.408 

( تساوي .Sig, وأف القيمة االحتمالية ) 0.023( أف معامؿ االرتباط يساوي 36يبيف جدوؿ رقـ )
وىذا يدؿ عمى عدـ وجود عبلقة ذات داللة   α ≤ 0.05كبر مف مستوى الداللة أوىي  0.813

في أقساـ العبلج الطبيعي بوزارة عية لبلنجاز لدى العامميف غموض الدور والداف إحصائية بيف
, وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية الصحة الفمسطينية المحافظات الجنوبية

بيف متوسطات استجابات المبحوثيف في غموض الدور والدافعية  (α≤0.05)عند مستوى 
 .المحافظات الجنوبية ي بوزارة الصحة الفمسطينيةلئلنجاز لدى العامميف في أقساـ العبلج الطبيع

( .Sig, وأف القيمة االحتمالية )0.058-( أف معامؿ االرتباط يساوي 36يبيف جدوؿ رقـ )
وىذا يدؿ عمى عدـ وجود عبلقة   α ≤ 0.05وىي اكبر مف مستوى الداللة  0.549تساوي 

في أقساـ العبلج ز لدى العامميف المناخ التنظيمي والدافعية لبلنجاذات داللة إحصائية بيف 
, وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية المحافظات الجنوبية

بيف متوسطات استجابات المبحوثيف في المناخ  (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى 
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 ارة الصحة الفمسطينيةالتنظيمي والدافعية لئلنجاز لدى العامميف في أقساـ العبلج الطبيعي بوز 
 .المحافظات الجنوبية
( .Sig, وأف القيمة االحتمالية )0.147-( أف معامؿ االرتباط يساوي 36يبيف جدوؿ رقـ )

وىذا يدؿ عمى عدـ وجود عبلقة ذات  α ≤ 0.05وىي اكبر مف مستوى الداللة  0.128تساوي 
في أقساـ العبلج الطبيعي ميف ضغوط العمؿ والدافعية لبلنجاز لدى العامداللة إحصائية بيف 

, وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة بوزارة الصحة الفمسطينية المحافظات الجنوبية
بيف متوسطات استجابات المبحوثيف في ضغوط العمؿ  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى 

المحافظات  ينيةوالدافعية لئلنجاز لدى العامميف في أقساـ العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الفمسط
 .الجنوبية

( تساوي .Sig, وأف القيمة االحتمالية )0.08( أف معامؿ االرتباط يساوي 36يبيف جدوؿ رقـ )
وىذا يدؿ عمى عدـ وجود عبلقة ذات داللة   α ≤ 0.05وىي اكبر مف مستوى الداللة  0.408

أقساـ العبلج الطبيعي بوزارة  فيالتزاـ اإلدارة العميا والدافعية لبلنجاز لدى العامميف إحصائية بيف 
وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  ,الصحة الفمسطينية المحافظات الجنوبية

بيف متوسطات استجابات المبحوثيف في التزاـ اإلدارة العميا والدافعية  (α≤0.05)عند مستوى 
 .المحافظات الجنوبية لفمسطينيةلئلنجاز لدى العامميف في أقساـ العبلج الطبيعي بوزارة الصحة ا

 الفرضية الرئيسية الثانية:
( بيف متوسطات استجابات α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
الحالة  )الجنس, العمر, ُيعزى لمتغيرات المبحوثيف حوؿ مستوى الصراع التنظيمي بوزارة الصحة

 رة(.االجتماعية, المؤىؿ العممي, سنوات الخب
( بيف متوسطات استجابات α≤0.05أواًل: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 .لمتغير الجنس المبحوثيف حوؿ مستوى الصراع التنظيمي بوزارة الصحة ُيعزى
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 الجنس –اختبار)ت( لعينتين مستقمتين نتائجيوضح ( 37جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 أنثى ذكر

غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات 
 والمسئوليات

6.46 5.69 2.203 0.030 

 0.022 2.333 4.89 5.64 المناخ التنظيمي
 0.061 1.892 3.84 4.43 ضغوط العمؿ

 0.895 0.132- 6.54 6.50 التزاـ اإلدارة العميا
 0.055 1.938 5.24 5.75 الصراع التنظيمي
أكبر  اختبار)ت( لعينتيف مستقمتيف نتائجالمقابمة الختبار  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 

حيث كانت  )الصراع التنظيمي(, بالنسبة إلجمالي المحور  α ≤ 0.05مف مستوى الداللة 
مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ  0.055 قيمة المعنوية

ُتعزى لمتغير الجنس, وىذا يدؿ عمى أف نوع الجنس ليس متغير مؤثر  ع التنظيميالصرا
المحافظات الجنوبية, وُيعزى في وزارة الصحة الفمسطينية بعمى مستوى الصراع التنظيمي 

عدـ وجود تفاوت كبير في عدد الذكور واإلناث العامميف في أقساـ ودوائر العبلج  ذلؾ إلى
تمسكيـ بأىداؼ العمؿ والتعاوف فيما بينيـ, والقدرة عمى الفعؿ , وكذلؾ وعييـ و الطبيعي

اإليجابي, واألىـ في ذلؾ االنسجاـ في طبيعة النشاطات التي يقوـ بيا جميع العامميف في 
المحافظات الجنوبية, مما يزيد  –أقساـ ودوائر العبلج الطبيعي والتأىيؿ في وزارة الصحة 

 ثقة المتبادلة فيما بينيـ.مف والئيـ وانتمائيـ لمينتيـ, وال
بينما عند المجاؿ الفرعي )المناخ التنظيمي, غموض األدوار( وجد الباحث وجود فروؽ 

نظرًا ألف الذكور أكثر جرأة مف اإلناث في  معنوية وكانت الفروؽ لصالح الذكور وُيعزى ذلؾ
مميـ ويتـ انجاز التعبير عف اإلشكاليات داخؿ األقساـ, وأنيـ أكثر انضباطًا وتنظيمًا في ع

ما ُيطمب منيـ, وتتكوف عبلقات الصداقة الوثيقة فيما بينيـ لعدـ وجود فروؽ في السف, 
ض مع واتفقت نتيجة ىذا الفر  وأنيـ يستطيعوا مواجية التحديات والعقبات التي قد تواجييـ,

 (.2008, واختمؼ مع نتائج دراسة )الموح, (2011نتائج دراسة )العسولي,
( بػػػػػيف متوسػػػػػطات α≤0.05وجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة )ثانيػػػػػًا: ال ت

 لمتغير العمر. استجابات المبحوثيف حوؿ مستوى الصراع التنظيمي بوزارة الصحة ُيعزى
 



139 
 

 نتائج اختبار "التباين األحادي" العمريوضح ( 38جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 عام 20-29

30-39 
 عام

 عام فأكثر 50 عام 40-49

غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات 
 والمسئوليات

5.83 6.21 5.88 6.37 0.337 0.799 

 0.646 0.555 6.2 5.24 5.19 5.35 المناخ التنظيمي
 0.316 1.193 5.35 3.86 4.11 4.28 ضغوط العمؿ

 0.632 0.577 6.67 6.53 6.64 6.03 التزاـ اإلدارة العميا
 0.472 0.472 6.15 5.38 5.54 5.38 الصراع التنظيمي

المقابمة الختبار " الختبار "التبايف األحادي " أكبر مف مستوى  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
حيث كانت قيمة مستوى  )الصراع التنظيمي(بالنسبة إلجمالي المجاؿ , α ≤ 0.05الداللة 
الصراع وضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ مما ي 0.472الداللة 
ُتعزى لمتغير العمر, وىذا يدؿ عمى أف متغير الفئات العمرية ليس متغير مؤثر عمى  التنظيمي

مستوى الصراع التنظيمي في وزارة الصحة الفمسطينية, وُيعزى ذلؾ إلى أف مدركات ومعرفة 
العمر, وأف معظـ العامميف قادريف عمى إدارة ومواجية التحديات األفراد باألنظمة ليس لو عبلقة ب

المحافظات الجنوبية, وأنيـ يتمتعوا بالخبرة العممية  –التي تواجو وزارة الصحة الفمسطينية
والمينية, وقادريف عمى تحمؿ ضغط العمؿ, وابتكار حموؿ إبداعية خبلقة لمتغمب عمى ىذه 

 .خدمات صحية أفضؿالتحديات والمعيقات مف أجؿ تقديـ 
( بػػػػػيف متوسػػػػػطات α≤0.05ثالثػػػػػًا: ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة )

لمتغيػػػػػر الحالػػػػػة  اسػػػػتجابات المبحػػػػػوثيف حػػػػػوؿ مسػػػػػتوى الصػػػػػراع التنظيمػػػػي بػػػػػوزارة الصػػػػػحة ُيعػػػػػزى
 االجتماعية.
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 جتماعيةالحالة اال –ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" يوضح ( 39جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 غير ذلك أعزب متزوج

غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات 
 والمسئوليات

6.04 6.13 6.04 0.604 0.548 

 0.424 0.864 5.18 5.66 5.18 المناخ التنظيمي
 0.438 0.831 4.07 4.60 4.07 ضغوط العمؿ

 0.249 1.407 6.53 6.25 6.53 ارة العمياالتزاـ اإلد
 0.552 0.598 5.45 5.66 5.45 الصراع التنظيمي

كبر مف مستوى الداللة أالمقابمة الختبار "التبايف األحادي"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α  , 0.552حيث كانت مستوى الداللة  )الصراع التنظيمي(بالنسبة إلجمالي المجاؿ 
ُتعزى  الصراع التنظيميا يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ مم

لمتغير الحالة االجتماعية, وىذا يدؿ عمى أف متغير الفئات االجتماعية ليس متغير مؤثر عمى 
المحافظات الجنوبية, فغالبية الموظفيف  –مستوى الصراع التنظيمي في وزارة الصحة الفمسطينية 

متزوجيف أو غير ذلؾ يشعروا بالقناعة واالرتياح في عمميـ لتحقيؽ أىداؼ العمؿ وغاياتو, سواء ال
ويشعرىـ ذلؾ بالرضا الوظيفي والثقة بالنفس, مما تكسبيـ القدرة عمى إيجاد حموؿ مناسبة وعادلة 
 لممشكبلت والخبلفات المينية التي قد تواجييـ, فالتعاوف والمشاركة في اتخاذ قرارات ىو سبب

 .النجاح, مف أجؿ الوصوؿ ألفضؿ مستوى في األداء والعمؿ
( بػػػػػيف متوسػػػػػطات α≤0.05ال توجػػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػة ) رابعػػػػًا:

 لمتغير المؤىؿ العممي. استجابات المبحوثيف حوؿ مستوى الصراع التنظيمي بوزارة الصحة ُيعزى
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 المؤىل العممي –ANOVAلتباين األحادي" نتائج اختبار "ايوضح ( 40جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 ماجستير بكالوريوس دبموم

غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات 
 والمسئوليات

6.02 6.20 5.62 0.680 0.509 

 0.204 1.616 4.64 5.34 5.66 المناخ التنظيمي
 0.061 2.881 3.33 4.23 4.63 ضغوط العمؿ

 0.859 0.152 6.49 6.57 6.29 التزاـ اإلدارة العميا
 0.301 1.214 5.02 5.58 5.65 الصراع التنظيمي

كبر مف مستوى الداللة أالمقابمة الختبار "التبايف األحادي"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α  , 0.301حيث كانت مستوى الداللة  ()الصراع التنظيميبالنسبة إلجمالي المجاؿ 

ُتعزى  الصراع التنظيميمما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ 
لمتغير المؤىؿ العممي وىذا يدؿ عمى أف متغير المؤىؿ العممي ليس متغير مؤثر عمى مستوى 

عزى ذلؾ إلى أف جميع المحافظات الجنوبية, ويُ  –الصراع التنظيمي بوزارة الصحة الفمسطينية 
المعيقات الموظفيف ميما اختمؼ المؤىؿ العممي لدييـ فإنيـ يمتمكوف الخبرة العممية في مواجية 

والمخاطر التي يتعرضوف ليا, فُيـ عمى قدر مف الوعي وتبادؿ اآلراء في مناقشة تفاصيؿ العمؿ 
, واتفقت المؤىؿ العمميوالتي مف شأنيا أف تزيد مف حدة الصراع داخؿ العمؿ بغض النظر عف 

  .(2010نتيجة ىذا الفرض مع نتائج دراسة )العنزي, 
( بػػػػيف متوسػػػػطات α≤0.05خامسػػػػًا: ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )

لمتغيػػر عػػدد سػػنوات  اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ مسػػتوى الصػػراع التنظيمػػي بػػوزارة الصػػحة ُيعػػزى
 الخدمة.
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 عدد سنوات الخدمة –ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" ضح يو ( 41جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
أقل من 

 سنوات5
 10أقل -5

أقل -10من
15 

عام  15
 فأكثر

غموض الدور " عدـ وضوح الصبلحيات 
 والمسئوليات

6.02 5.57 6.31 6.23 0.856 0.467 

 0.733 0.429 5.40 5.41 4.96 5.16 ظيميالمناخ التن
 0.277 1.304 4.06 4.31 3.66 4.64 ضغوط العمؿ

 0.399 0.993 6.58 6.83 6.19 6.10 التزاـ اإلدارة العميا
 0.403 0.984 5.57 5.71 5.10 5.48 الصراع التنظيمي

بر مف مستوى الداللة المقابمة الختبار "التبايف األحادي" أك (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α  , حيث كانت مستوى الداللة  )الصراع التنظيمي(بالنسبة إلجمالي المجاؿ

الصراع مما يوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ  0.403
ليس متغير  الخدمةُتعزى لمتغير سنوات الخبرة, وىذا يدؿ عمى أف متغير سنوات  التنظيمي

ستوى الصراع التنظيمي عند العامميف بأقساـ العبلج الطبيعي في وزارة الصحة مؤثر عمى م
الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية, وُيعزى ذلؾ إلى أف العامميف باألقساـ عمى اختبلؼ سنوات 
خبرتيـ لدييـ الخبرة والمعرفة بجميع القوانيف اإلدارية والفنية الخاصة بيـ, والتي تعمؿ عمى 

طى ثابتة, باإلضافة إلى أف اختيار المسئوليف تـ عمى أساس الكفاءة وبالتالي سير العمؿ بخ
خبرات قميمة  الذيف يمتمكوفتفيميـ ألىمية العبلقات اإلنسانية التي تدعـ العمؿ, فالعامميف 

براتيـ كبيرة فيرغبوا في تعزيزىا وتقويتيا, واتفقت نتيجة خِ  فْ بحاجة لتطوير, أما العامميف م  
 (.2010مع نتائج دراسة )العنزي,  ىذا الفرض

 الفرضية الرئيسية الثالثة:
( بيف متوسطات استجابات α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

)الجنس, العمر, المؤىؿ  لمتغيرات المبحوثيف حوؿ مستوى الدافعية لبلنجاز بوزارة الصحة ُيعزى
 لخبرة (.العممي, الحالة االجتماعية, سنوات ا

( بػػػيف متوسػػػػطات اسػػػػتجابات α≤0.05أواًل: ال توجػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى )
 ُتعزى لمتغير الجنس. مستوى الدافعية لبلنجاز بوزارة الصحةالمبحوثيف حوؿ 
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 الجنس –اختبار)ت( لعينتين مستقمتين نتائجيوضح ( 42جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 حتماليةاال
(Sig.) 

 أنثى ذكر

 0.203 1.282 7.44 7.75 تحقيؽ التميز والتفوؽ
 0.304 0.958 8.37 8.62 تحقيؽ األىداؼ
 0.104 1.641 7.75 8.08 المثابرة والقدرة

 0.810 0.241- 8.00 7.93 العبلقة مع الزمبلء
 0.265 1.120 7.88 8.10 الدافعية لإلنجاز

أكبر مف  )ت( لعينتيف مستقمتيف اختبار المقابمة الختبار (.Sig)لية تبيف أف القيمة االحتما
مما يوضح  0.265  )الدافعية لئلنجاز(, بالنسبة إلجمالي محور α ≤ 0.05مستوى الداللة 

ُتعزى لمتغير الجنس,  الدافعية لئلنجازعدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ 
ة العامميف سواء ذكور أو إناث عمى االىتماـ والعناية بأنفسيـ وُيعزى ذلؾ إلى اىتماـ ومقدر 

وغيرىـ , وقدرتيـ عمى الفعؿ االيجابي, وانسجاميـ فيما بينيـ, وتمسكيـ بأعراؼ ولوائح العمؿ, 
مما يزيد مف انتمائيـ لمينتيـ, فيزيد مستوى األداء لدييـ, مما يزيد مف دافعيتيـ لمعمؿ واإلنجاز, 

 (.Isfahani & other ,2013(, )2015)اليازجي, الفرض مع نتائج دراسة  واتفقت نتائج ىذا

( بػػػيف متوسػػػطات اسػػػتجابات α≤0.05ثانيػػػًا: ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )
 ُتعزى لمتغير العمر. مستوى الدافعية لبلنجاز بوزارة الصحةالمبحوثيف حوؿ 

 ألحادي" العمرنتائج اختبار "التباين ايوضح ( 43جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
20-29 

 عام
 عام 30-39

40-49 
 عام

عام  50
 فأكثر

 0.851 0.265 7.50 7.56 7.55 7.84 تحقيؽ التميز والتفوؽ
 0.811 0.320 8.54 8.45 8.59 8.23 تحقيؽ األىداؼ
 0.916 0.170 7.82 7.81 7.98 7.90 المثابرة والقدرة

 0.971 0.079 8.13 7.87 7.97 8.03 العبلقة مع الزمبلء
 0.983 0.055 7.99 7.93 8.03 8.00 الدافعية لإلنجاز
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المقابمة " الختبار "التبايف األحادي " أكبر مف مستوى  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
مما يوضح عدـ وجود  0.983 ز()الدافعية لئلنجابالنسبة إلجمالي محور , α ≤ 0.05الداللة 

ُتعزى لمتغير العمر, وُيعزى ذلؾ  الدافعية لئلنجازفروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ 
إلى أف معظـ العامميف في أقساـ ودوائر العبلج الطبيعي والتأىيؿ في وزارة الصحة الفمسطينية 

مما يجعميـ قادريف عمى زيادة مستوى المحافظات الجنوبية يتمتعوا بالخبرة العممية والمينية,  –
أدائيـ في العمؿ, وذلؾ الثقة المتبادلة فيما بينيـ يجعؿ مف والئيـ وانتمائيـ لمينتيـ, فيزيد 
الدافع لئلنجاز لدييـ مما يرفع مف مستوى أدائيـ, واتفقت نتائج ىذا الفرض مع نتائج دراسة 

(Isfahani & other ,2013.) 
( بػػػيف متوسػػػطات اسػػػتجابات α≤0.05ات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )ثالثػػػًا: ال توجػػػد فػػػروؽ ذ

 ُتعزى لمتغير الحالة االجتماعية. مستوى الدافعية لبلنجاز بوزارة الصحةالمبحوثيف حوؿ 
 الحالة االجتماعية –ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" يوضح ( 44جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 حتماليةاال
(Sig.) 

 غير ذلك أعزب متزوج

 0.590 0.531 8.50 7.61 7.57 تحقيؽ التميز والتفوؽ
 0.198 1.644 9.25 7.99 8.58 تحقيؽ األىداؼ
 0.667 0.407 8.55 7.84 7.92 المثابرة والقدرة

 0.052 3.051 9.44 7.39 8.04 العبلقة مع الزمبلء
 0.240 1.448 8.91 7.72 8.03 الدافعية لإلنجاز

كبر مف مستوى الداللة أالمقابمة الختبار "التبايف األحادي"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05≥α , مما يوضح عدـ وجود فروؽ  0.240 )الدافعية لئلنجاز(بالنسبة إلجمالي محور

عية, ويعزو ُتعزى لمتغير الحالة االجتما الدافعية لئلنجازمعنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ 
الباحث تمؾ النتيجة إلى أف طبيعة القوانيف والموائح المطبقة مف اإلدارة العميا بوزارة الصحة ىي 
واحدة, وىذا ما ساعد بدوره عمى التزاـ الجميع دوف أف يؤثر اختبلؼ الحالة االجتماعية في 

عمى الجميع ببل استثناء, استجابة عينة الدراسة, كما وتعتبر القوانيف والموائح قوانيف عالية تطبؽ 
وكذلؾ وجود القناعة واالرتياح في العمؿ, والثقة المتبادلة بيف العامميف في أقساـ ودوائر العبلج 
يجاد حموؿ, فيزيد مف  الطبيعي والتأىيؿ واالحتراـ المتبادؿ والتعاوف والمشاركة في اتخاذ قرارات وا 
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وىذا يؤكد عدـ وجود فروؽ ُتعزى لمحالة  دافعيتيـ لئلنجاز ويرفع مف مستوى األداء في العمؿ
 ـ (.2003االجتماعية, واتفقت نتائج ىذا الفرض مع نتائج دراسة ) المغربي, 

( بيف متوسطات استجابات α≤0.05رابعًا: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 العممي. ُتعزى لمتغير المؤىؿ مستوى الدافعية لبلنجاز بوزارة الصحةالمبحوثيف حوؿ 

 المؤىل العممي –ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" يوضح ( 45جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 ماجستير بكالوريوس دبموم

 0.029 3.668 8.17 7.58 6.98 تحقيؽ التميز والتفوؽ
 0.031 3.600 9.08 8.50 7.79 تحقيؽ األىداؼ
 0.308 1.190 8.21 7.91 7.63 المثابرة والقدرة

 0.450 0.805 8.31 7.93 7.72 العبلقة مع الزمبلء
 0.040 3.306 8.45 7.98 7.52 الدافعية لإلنجاز

قؿ مف مستوى الداللة أالمقابمة الختبار "التبايف األحادي"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α , مما يوضح وجود فروؽ  0.04)الدافعية لئلنجاز( ر بالنسبة إلجمالي محو

ُتعزى لمتغير المؤىؿ العممي, وُيعزى  الدافعية لئلنجازمعنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ 
في أقساـ ودوائر العبلج الطبيعي تعدد واختبلؼ المؤىؿ العممي لدى العامميف ذلؾ إلى 

حيث أف حممة درجة الماجستير لجنوبية, المحافظات ا –والتأىيؿ بوزارة الصحة الفمسطينية 
لدييـ أفؽ وخبرات عممية تجعؿ مستوى األداء لدييـ أعمى مف غيرىـ مف حممة الشيادات 

في مواجية المعيقات والمخاطر التي يتعرضوف ليا ف ُيـ  المعارؼوأنيـ يمتمكوف األدنى, 
يد مف والئيـ وانتمائيـ عمى قدر مف الوعي وتبادؿ اآلراء في مناقشة تفاصيؿ العمؿ, مما يز 

لمينتيـ والذي بدوره يرفع مف مستوى الرضا الوظيفي واألداء مما يدفعيـ لئلنجاز وتحقيؽ 
 .(2015)اليازجي, التميز, واتفقت نتائج ىذا الفرض مع نتائج دراسة 

( بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات α≤0.05خامسػػًا: ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )
 ُتعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة. مستوى الدافعية لبلنجاز بوزارة الصحةحوؿ  المبحوثيف
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 عدد سنوات الخدمة –ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" يوضح ( 46جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
اقل من 

 سنوات5
 10اقل -5

اقل -10من
15 

عام  15
 فأكثر

 0.831 0.292 7.55 7.72 7.43 7.67 تحقيؽ التميز والتفوؽ

 0.444 0.900 8.42 8.77 8.35 8.18 تحقيؽ األىداؼ

 0.749 0.406 8.01 8.01 8.04 7.81 المثابرة والقدرة

 0.755 0.398 8.18 7.93 7.82 7.83 العبلقة مع الزمبلء

 0.831 0.293 7.97 8.11 7.91 7.87 الدافعية لإلنجاز

كبر أ " ANOVAنتائج اختبار "التبايف األحادي" المقابمة  (.Sig)بيف أف القيمة االحتمالية ت
مما  0.831 )الدافعية لئلنجاز(, بالنسبة إلجمالي محور α ≤ 0.05مف مستوى الداللة 

ُتعزى  الدافعية لئلنجازيوضح عدـ وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ 
ليس متغير مؤثر عمى  الخدمةلخدمة وىذا يدؿ عمى أف متغير سنوات لمتغير عدد سنوات ا

مستوى الدافعية لئلنجاز عند العامميف بأقساـ العبلج الطبيعي في وزارة الصحة الفمسطينية 
بالمحافظات الجنوبية, وُيعزى ذلؾ إلى أف العامميف باألقساـ عمى اختبلؼ سنوات خبرتيـ 

تفيميـ ألىمية وكذلؾ وانيف اإلدارية والفنية الخاصة بعمميـ, لدييـ الخبرة والمعرفة بجميع الق
كأنيـ أسرة  حيث الثقة واالنسجاـ المتبادؿ فيما بينيـ العبلقات اإلنسانية التي تدعـ العمؿ

, مما يزيد مف مستوى الدافعية لئلنجاز لدييـ, واتفقت نتائج ىذا الفرض مع نتائج واحدة
 (.2015دراسة )اليازجي, 
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 المقدمة

ما توصمت إليو الدراسة الميدانية والتي  خبلؿقدـ ىذا الفصؿ ممخصًا لنتائج الدارسة وذلؾ مف ي
استخدـ فييا الباحث أداة االستبانة, وتفسيرًا لمنتائج واختبارًا لمفرضيات التي تجيب عف تساؤالت 

مي وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدى العامميف بوزارة الدراسة والتي دارت حوؿ )الصراع التنظي
الصحة الفمسطينية( ووضع ُسبؿ التطوير والتفعيؿ التي تراىا الدراسة ميمة وتساىـ في تحسيف 

 المحافظات الجنوبية. –األداء بأقساـ العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية

 :نتائج الدراسة

 لتنظيمي:بالصراع ا المتعمقة نتائجأواًل: ال
حصػػػػػػمت جميػػػػػػع فقػػػػػػرات ) الصػػػػػػراع التنظيمػػػػػػي ( مػػػػػػف قبػػػػػػؿ أفػػػػػػراد مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى  -1

 وىي بدرجة ) ضعيفة (. ,%(55.03وزف نسبي بمغ )
( مػػػػػف قبػػػػػؿ أفػػػػػراد مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة عمػػػػػى وزف نسػػػػػبي  حصػػػػػمت فقػػػػػرات ) غمػػػػػوض الػػػػػدور -2

 %(, وىي بدرجة ) متوسطة (.60.83بمغ )
قبػػػػػؿ أفػػػػراد مجتمػػػػػع الدراسػػػػة عمػػػػػى وزف نسػػػػػبي حصػػػػمت فقػػػػػرات ) المنػػػػاخ التنظيمػػػػػي ( مػػػػف  -3

 %(, وىي بدرجة ) ضعيفة (.52.73)بمغ 
مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة عمػػػػػى وزف نسػػػػػبي  حصػػػػػمت فقػػػػػرات ) ضػػػػػغوط العمػػػػػؿ ( مػػػػػف قبػػػػػؿ أفػػػػػراد -4

 %(, وىي بدرجة ) ضعيفة (.41.41) بمغ
حصػػػػػػػمت فقػػػػػػػرات ) التػػػػػػػزاـ اإلدارة العميػػػػػػػا ( مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ أفػػػػػػػراد مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى وزف  -5

 %(, وىي بدرجة ) كبيرة (.65.17نسبي بمغ )

 بالدافعية لإلنجاز : المتعمقة نتائج: الثانياً 
حصػػػػمت جميػػػػػع فقػػػػػرات ) الدافعيػػػػػة لئلنجػػػػػاز ( مػػػػف قبػػػػػؿ أفػػػػػراد مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة عمػػػػػى وزف  -1

 %(, وىي بدرجة ) كبيرة (.79.97نسبي بمغ )
 حصػػػػػمت فقػػػػػرات ) تحقيػػػػػؽ التميػػػػػز والتفػػػػػوؽ ( مػػػػػف قبػػػػػؿ أفػػػػػراد مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة عمػػػػػى وزف -2

 %(, وىي بدرجة ) كبيرة (.75.97نسبي بمغ )
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حصػػػػػمت فقػػػػػرات ) تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ ( مػػػػػف قبػػػػػؿ أفػػػػػراد مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة عمػػػػػى وزف نسػػػػػبي  -3
 %(, وىي بدرجة ) كبيرة (.84.97)بمغ 

حصػػػػػمت فقػػػػػرات ) المثػػػػػابرة والقػػػػػدرة ( مػػػػػف قبػػػػػؿ أفػػػػػراد مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة عمػػػػػى وزف نسػػػػػبي  -4
 %(, وىي بدرجة ) كبيرة (.79.22بمغ )

فقػػػػػػرات ) العبلقػػػػػػة مػػػػػػع الػػػػػػزمبلء ( مػػػػػػف قبػػػػػػؿ أفػػػػػػراد مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى وزف  حصػػػػػػمت -5
 %(, وىي بدرجة ) كبيرة (.79.63نسبي بمغ )

 :ثالثًا: نتائج اختبار الفرضيات
يف الصػػػػػػػػػراع ( بػػػػػػػػػα≤0.05ال توجػػػػػػػػػد عبلقػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتوى ) -1

 طينية.نجاز لدى العامميف بوزارة الصحة الفمسالتنظيمي والدافعية لئل
( بػػػػػػػػػػػيف α≤0.05ال توجػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػة ) -2

 متوسػػػػػػطات اسػػػػػػتجابات المبحػػػػػػوثيف حػػػػػػوؿ مسػػػػػػتوى الصػػػػػػراع التنظيمػػػػػػي بػػػػػػوزارة الصػػػػػػحة
, العمػػػػػػػر, المؤىػػػػػػػؿ العممػػػػػػػي, الحالػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة, سػػػػػػػنوات الجػػػػػػػنس ات )عػػػػػػػزى لمتغيػػػػػػػر تُ 

 .الخبرة (
( بػػػػػػػػػػػيف α≤0.05اللػػػػػػػػػػػة )ال توجػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى د -3

نجػػػػػػػاز بػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػحة المبحػػػػػػػوثيف حػػػػػػػوؿ مسػػػػػػػتوى الدافعيػػػػػػػة لئلمتوسػػػػػػػطات اسػػػػػػػتجابات 
 .ات ) الجنس, العمر, الحالة االجتماعية, سنوات الخبرة (عزى لمتغير تُ 

( بػػػػػػيف متوسػػػػػػطات α≤0.05توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى داللػػػػػػة ) -4
 لمتغيػػػػػر نجػػػػػاز بػػػػػوزارة الصػػػػػحة ُيعػػػػػزىالمبحػػػػػوثيف حػػػػػوؿ مسػػػػػتوى الدافعيػػػػػة لئلاسػػػػػتجابات 

 .لصالح حممة الماجستير المؤىؿ العممي

 :لدراسةا توصيات
 :بالصراع التنظيمي المتعمقة التوصياتأواًل: 
المحافظػػات الجنوبيػػة بتطػػوير اليياكػػؿ التنظيميػػة  –ضػػرورة قيػػاـ وزارة الصػػحة الفمسػػطينية -1

بالمرونػػػػة وعػػػػدـ التػػػػداخؿ فػػػػي بأقسػػػػاـ ودوائػػػػر العػػػػبلج الطبيعػػػػي بػػػػالوزارة عمػػػػى أف تتسػػػػـ 
االختصاصػػات والمسػػئوليات بػػيف وحػػدات العمػػؿ, ووضػػع وصػػؼ وظيفػػي يحػػدد بوضػػوح 

 مسئوليات وصبلحيات وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ بالوزارة.
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 –زيادة أىمية الوعي لدى الموظفيف في أقساـ العبلج الطبيعي بوزارة الصػحة الفمسػطينية  -2
لصػػػراع التنظيمػػػي ومخاطرىػػػا عمػػػى مسػػػتوى األفػػػراد وعمػػػى المحافظػػػات الجنوبيػػػة بظػػػاىرة ا

 مستوى األقساـ بالوزارة.

المحافظات الجنوبية عمػى تحسػيف شػروط العدالػة  –ضرورة قياـ وزارة الصحة الفمسطينية  -3
بيف العػامميف فػي أقسػاـ ودوائػر العػبلج الطبيعػي سػواء فيمػا يتعمػؽ بالييكميػات أو الحػوافز 

ليػػات التواصػؿ بػػيف العػامميف, بمػػا يػؤدي إلػػى رفػع مسػػتوى األداء أو الػدورات التدريبيػة أو آ
 وتحسيف جودة العمؿ داخؿ األقساـ.

زيػػػػادة االىتمػػػػاـ بتػػػػدريب المػػػػوظفيف فػػػػي أقسػػػػاـ ودوائػػػػر العػػػػبلج الطبيعػػػػي بػػػػوزارة الصػػػػحة  -4
المحافظات الجنوبيػة لمػا فيػو مػف أثػر كبيػر عمػى زيػادة كفػاءتيـ ورفػع نسػبة  –الفمسطينية 

المقدمة , وتقميؿ نسبة األخطاء, وانخفاض معدؿ الصراعات عمى المستوى جودة الخدمة 
 الشخصي والميني.

المحافظػػات  –ضػػرورة اعتمػػاد وحػػدة العػػبلج الطبيعػػي والتأىيػػؿ بػػوزارة الصػػحة الفمسػػطينية  -5
المػوظفيف, مػع األخػذ  وتػدوير وانتػداب الجنوبية آلية تقوـ عمػى أسػس عمميػة وعمميػة لنقػؿ

 تيـ وتأىيميـ العممي والعممي بما يضمف االستقرار الوظيفي.بعيف االعتبار خبرا

تشػػجيع المػػوظفيف عمػػى حػػؿ المشػػكبلت دوف تػػدخؿ اإلدارة , وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تزويػػػدىـ  -6
 بالنشرات وعمؿ ندوات وورشات عمؿ والتي تساعدىـ عمى فيـ أنفسيـ وفيـ اآلخريف.

دوائػر وأقسػاـ العػبلج تحديػد أىػـ نقػاط القػوة والضػعؼ فػي  وضرورة العمػؿ عمػى توضػيح  -7
المحافظػػات الجنوبيػػة, والعمػػؿ عمػػى تطويرىػػا وذلػػؾ لمػػا لػػو مػػف  –الطبيعػي بػػوزارة الصػػحة 

 أثر ايجابي في ظاىرة الصراع التنظيمي.

ضػػرورة وضػػع الرجػػؿ المناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػب مػػف أجػػؿ تخفيػػؼ حػػدة الصػػراعات  -8
ات لممػوظفيف ووضػع إجػراءات التنظيمية, وتوزيػع الميػاـ بمػا يتناسػب مػع الكفػاءات والقػدر 

 تعريفية بكؿ المستجدات.

د عمػى وضػػوح األىػػداؼ ومشػاركة المرؤوسػػيف فػػي اتخػاذ القػػرارات ومناقشػػة يػػضػرورة التأك  -9
األمور اليامة, والعدالة في توزيع الموارد بأسس عممية في دوائر وأقساـ العػبلج الطبيعػي 

  .المحافظات الجنوبية –بوزارة الصحة الفمسطينية 
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 بالدافعية لإلنجاز : المتعمقة التوصيات: نياً ثا
العمػػػػػؿ عمػػػػػى تفعيػػػػػؿ نظػػػػػاـ االتصػػػػػاالت بػػػػػيف كافػػػػػة العػػػػػامميف مػػػػػف جميػػػػػع التخصصػػػػػات  -1

والمستويات اإلدارية لتتـ بيسر وسيولة, وبالتالي إنجاز األعماؿ بسرعة وفعالية في وزارة 
 المحافظات الجنوبية. –الصحة الفمسطينية 

عطاء الفرصة لمموظ -2 فيف في دوائر وأقساـ العبلج الطبيعي إلظيار إبداعاتيـ وذلؾ منح وا 
, األمر الذي يشعرىـ بثقػة اإلدارة  في اإلدارة التفويض والتمكيفمف خبلؿ إتباع أسموب 

 العميا فييـ , وكذا ثقتيـ بأنفسيـ ومضاعفة نشاطيـ.

المعنويػة, رفع دافعية المػوظفيف عػف طريػؽ دعميػـ وتكػريميـ بمزيػد مػف الحػوافز الماديػة و  -3
 وتوفير كافة اإلمكانيات التي تساعدىـ عمى إنجاز مياميـ الوظيفية الموكمة إلييـ.

ضرورة تحسيف ظروؼ العمؿ في دوائر وأقساـ العبلج الطبيعي بوزارة الصحة الفمسطينية  -4
المحافظػػػات الجنوبيػػػة مػػػف حػػػيف إلػػػى آخػػػر, مػػػف أجػػػؿ اإلبقػػػاء عمػػػى مسػػػتوى دافعيػػػة  –

 اإلنجاز مرتفعًا.

ماـ بالعامميف واحتراميـ وتقػديرىـ عمػى مػا يقومػوف بػو مػف أعمػاؿ جيػدة, لمػا لػو دورًا االىت -5
 كبيرًا في تعزيز الدافعية لدييـ.

 (;8جدول رقم )
 آليات مقترحة لتنفيذ التوصيات

 الجية المسئولة آليات تنفيذ التوصيات التوصيات #

1 

 –ضػػػػػػػػػػرورة قيػػػػػػػػػػاـ وزارة الصػػػػػػػػػػحة الفمسػػػػػػػػػػطينية 
ة بتطػػوير اليياكػػؿ التنظيميػػة المحافظػػات الجنوبيػػ

بأقسػاـ ودوائػر العػبلج الطبيعػي بػالوزارة عمػى أف 
تتسـ بالمرونة وعدـ التػداخؿ فػي االختصاصػات 
والمسئوليات بيف وحدات العمػؿ, ووضػع وصػؼ 
وظيفػػػػي يحػػػػدد بوضػػػػوح مسػػػػئوليات وصػػػػبلحيات 

 وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ بالوزارة.

 تحديد نطاؽ المسئولية لكؿ موظؼ. -
إعطػػػاء كػػػؿ موظػػػؼ ورقػػػة تتضػػػمف وصػػػفو  -

 الوظيفي ومناقشتو بيا وتوقيعو عمييا.
شػػػػرح وتوضػػػػيح ميػػػػاـ الموظػػػػؼ ودوره فػػػػي  -

 العمؿ.
تحديػػػػػػد صػػػػػػبلحيات ومسػػػػػػئوليات واضػػػػػػحة  -

 لوحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ بالوزارة.

 المجمس التشريعي. -
 .مجمس الوزراء  -
 –وزارة الصػػػػػػػػػػػػحة الفمسػػػػػػػػػػػػطينية   -

 .المحافظات الجنوبية
 

2 
زيػػػادة الػػػوعي لػػػدى المػػػوظفيف فػػػي أقسػػػاـ العػػػبلج 
 –الطبيعػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػػػػػػػحة الفمسػػػػػػػػػػػػػطينية 

المحافظػػات الجنوبيػػة بظػػاىرة الصػػراع التنظيمػػي 

عقػػػد دورات مركػػػزة ونػػػدوات لممػػػوظفيف عػػػف  -
ظػػػػاىرة الصػػػػراع التنظيمػػػػي ومخػػػػاطره ليػػػػتـ 

 بطريقة عقبلنية وصحيحة. التعامؿ معو

اإلدارة العامػػػػػػػػػػػة لتنميػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػوى  -
 البشرية بوزارة الصحة الفمسطينية 

 وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ  -
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ومخاطرىػػػا عمػػػى مسػػػتوى األفػػػراد وعمػػػى مسػػػتوى 
  .األقساـ بالوزارة

دعػػػػػػػػػػـ وتعزيػػػػػػػػػػز روح التعػػػػػػػػػػاوف, وتحمػػػػػػػػػػؿ  -
 المسئولية, واالتزاف االنفعالي.

3 

 –ضػػػػػػػػػػرورة قيػػػػػػػػػػاـ وزارة الصػػػػػػػػػػحة الفمسػػػػػػػػػػطينية 
 المحافظات الجنوبية عمى تحسيف شروط العدالة
بيف العػامميف فػي أقسػاـ ودوائػر العػبلج الطبيعػي 
سػػػػػػواء فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالييكميػػػػػػات أو الحػػػػػػوافز أو 
الػػػػػػػػدورات التدريبيػػػػػػػػة أو آليػػػػػػػػات التواصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف 
العػػػػامميف, بمػػػػػا يػػػػؤدي إلػػػػػى رفػػػػع مسػػػػػتوى األداء 

 وتحسيف جودة العمؿ داخؿ األقساـ.

الشػػػػػفافية فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بعدالػػػػػة االمتيػػػػػازات  -
عنوية , واف يتـ المػنح والحوافز المادية والم

 وفقًا لمبدأ الكفاءة والفعالية.
الشػػػػػػفافية ووضػػػػػػوح اإلجػػػػػػراءات والمعػػػػػػايير  -

 لمتقييـ والترقية ... إلخ.

بػػػػوزارة  الشػػػػئوف اإلداريػػػػة والماليػػػػة -
 الصحة الفمسطينية.

تنميػػػػػػػػة القػػػػػػػػوى البشػػػػػػػػرية بػػػػػػػػوزارة   -
 الصحة الفمسطينية 

4 

زيػػػػػادة االىتمػػػػػاـ بتػػػػػدريب المػػػػػوظفيف فػػػػػي أقسػػػػػاـ 
ائػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػبلج الطبيعػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػػػػحة ودو 

المحافظػػات الجنوبيػػة لمػػا فيػػو مػػف  –الفمسػػطينية 
أثػػر كبيػػر عمػػى زيػػادة كفػػاءتيـ ورفػػع نسػػبة جػػودة 
الخدمػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة, وتقميػػػػػػػػؿ نسػػػػػػػػبة األخطػػػػػػػػاء, 
وانخفػػػػػػاض معػػػػػػدؿ الصػػػػػػراعات عمػػػػػػى المسػػػػػػتوى 

 الشخصي والميني.

تػػػػػوفير دورات تدريبيػػػػػة تناسػػػػػب احتياجػػػػػات  -
 اـ.الموظفيف في األقس

إتاحة فرص التدريب والتعميـ لمموظفيف بما  -
 يخدميـ ويخدـ العمؿ.

 تشجيع العامميف عمى النمو والتطور. -

تنميػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػوى البشػػػػػػػػػرية بػػػػػػػػػوزارة  -
 الصحة الفمسطينية.

وحػػػدة العػػػبلج الطبيعػػػي والتأىيػػػؿ  -
 بوزارة الصحة الفمسطينية.

5 

ضػػرورة اعتمػػاد وحػػدة العػػبلج الطبيعػػي والتأىيػػؿ 
المحافظػػػػػػػػػػات  –لفمسػػػػػػػػػػطينية بػػػػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػػػػحة ا

الجنوبيػػػة آليػػػة تقػػػـو عمػػػى أسػػػس عمميػػػة وعمميػػػة 
لنقػػػػػػؿ المػػػػػػوظفيف, مػػػػػػع األخػػػػػػذ بعػػػػػػيف االعتبػػػػػػار 
خبػػػراتيـ وتػػػأىيميـ العممػػػي والعممػػػي بمػػػا يضػػػمف 

 االستقرار الوظيفي.

التػػػػػدوير بشػػػػػكؿ جغرافػػػػػي, بنقػػػػػؿ الموظػػػػػؼ  -
 بنفس المسمى والمياـ مف مكاف آلخر.

مكانيػػػػات بعػػػػض المػػػػوظ - فيف نقػػػػؿ خبػػػػرات وا 
 واالستفادة منيا في مكاف آخر.

 توضيح أىمية زيادة الميارات. -

بػػوزارة  اإلدارة العامػػة لممستشػػفيات -
 .الصحة الفمسطينية

يػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة األو لاإلدارة العامػػػػػػػة  -
 بوزارة الصحة الفمسطينية.

 .وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ -
 

6 

تشػػػػػجيع المػػػػػوظفيف عمػػػػػى حػػػػػؿ المشػػػػػكبلت دوف 
عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ تزويػػػػػػػػدىـ تػػػػػػػػدخؿ اإلدارة, وذلػػػػػػػػؾ 

بالنشػػػػرات وعمػػػػؿ نػػػػدوات وورشػػػػات عمػػػػؿ والتػػػػي 
 تساعدىـ عمى فيـ أنفسيـ وفيـ اآلخريف.

مػػنح المػػوظفيف مسػػاحة مػػف الحريػػة التخػػاذ  -
 القرارات المؤثرة عمى العمؿ.

تشػػػػػػجيع المػػػػػػوظفيف عمػػػػػػى الرقابػػػػػػة الذاتيػػػػػػة  -
 ومحاسبة أنفسيـ وتقييـ ذاتيـ.

تاحػػة الفرصػػة لممػػوظفيف لمقيػػاـ  - التفػػويض وا 
 بدور قيادي أثناء العمؿ .

 تعزيز مفيـو العمؿ الجماعي . -

 .تنمية القوى البشرية -
وحػػػدة العػػػبلج الطبيعػػػي والتأىيػػػؿ  -

 بوزارة الصحة الفمسطينية.

7 
ضػػرورة العمػػؿ عمػػى توضػػيح و تحديػػد أىػػـ نقػػاط 
القوة والضعؼ في دوائر وأقساـ العبلج الطبيعي 

اطبلع الموظفيف عمى مػا يجػد مػف تغيػرات  -
 في العمؿ.

بػػوزارة  اإلدارة العامػػة لممستشػػفيات -
 .الصحة الفمسطينية
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 المحافظػات الجنوبيػة , والعمػػؿ –بػوزارة الصػحة 
عمػى تطويرىػػا وذلػؾ لمػػا لػو مػػف أثػر ايجػػابي فػػي 

 .ظاىرة الصراع التنظيمي

تػػوفير المعمومػػات التػػي يحتاجيػػا الموظفػػوف  -
 ألداء العمؿ.

تمكػػيف المػػوظفيف مػػف االطِّػػبلع عمػػى نتػػائج  -
العمػػػؿ وتقػػػارير األداء والتقيػػػيـ الخػػػاص بػػػو 

ومعالجػػػػػػػة السػػػػػػػمبيات  لتعزيػػػػػػػز االيجابيػػػػػػػات
 بصورة مستمرة.

تػػػوفير مقػػػاييس موضػػػوعية لػػػؤلداء والتقيػػػػيـ  -
 لدى الموظفيف.

يػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة األو ل اإلدارة العامػػػػػػػة -
 بوزارة الصحة الفمسطينية.

 .وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ -
 

8 

ف ضػػػػػرورة وضػػػػػػع الرجػػػػػػؿ المناسػػػػػب فػػػػػػي المكػػػػػػا
المناسػػػػػب مػػػػػف أجػػػػػؿ تخفيػػػػػؼ حػػػػػدة الصػػػػػراعات 
التنظيميػػػػػػة, وتوزيػػػػػػع الميػػػػػػاـ بمػػػػػػا يتناسػػػػػػب مػػػػػػع 
الكفػػػاءات والقػػػدرات لممػػػوظفيف ووضػػػع إجػػػراءات 

 تعريفية بكؿ المستجدات.

 االختيار عمى أساس الكفاءة واألقدمية. -
تحديػػػػػػػد نطػػػػػػػاؽ المسػػػػػػػئولية لكػػػػػػػؿ موظػػػػػػػؼ  -

 وعبلقتو مع اآلخريف.
ار مػػػػػػػنح المػػػػػػػوظفيف مجػػػػػػػااًل أكبػػػػػػػر لبلختيػػػػػػػ -

 واتخاذ القرار.

بػػوزارة  اإلدارة العامػػة لممستشػػفيات -
 .الصحة الفمسطينية

يػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة األو لاإلدارة العامػػػػػػػة  -
 بوزارة الصحة الفمسطينية.

 .وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ -
 

9 

د عمػػى وضػػوح األىػػداؼ ومشػػاركة يػػضػػرورة التأك
المرؤوسػػيف فػػي اتخػػاذ القػػرارات ومناقشػػة األمػػور 

ة في توزيػع المػوارد بأسػس عمميػة اليامة, والعدال
في دوائر وأقساـ العبلج الطبيعػي بػوزارة الصػحة 

 .المحافظات الجنوبية –الفمسطينية 

 العدالة في توزيع المياـ . -
 العدالة في التقييـ, العقوبات والترقيات. -
إشػػػػراؾ المػػػػوظفيف فػػػػي وضػػػػع التصػػػػورات,  -

 وطمب مزيد مف األفكار لسير العمؿ.

بػػوزارة  ستشػػفياتاإلدارة العامػػة لمم -
 .الصحة الفمسطينية

يػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة األو لاإلدارة العامػػػػػػػة  -
 بوزارة الصحة الفمسطينية.

 .وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ -
 

10 

العمػػؿ عمػػػى تفعيػػؿ نظػػػاـ االتصػػاالت بػػػيف كافػػػة 
العػػػػامميف مػػػػف جميػػػػع التخصصػػػػات والمسػػػػتويات 
اإلداريػػػػة لتػػػػتـ بيسػػػػر وسػػػػيولة, وبالتػػػػالي إنجػػػػاز 

وفعاليػػػػػػػة فػػػػػػػي وزارة الصػػػػػػػحة  األعمػػػػػػػاؿ بسػػػػػػػرعة
 المحافظات الجنوبية. –الفمسطينية 

تػػػػوفير وسػػػػائؿ اتصػػػػاؿ بػػػػيف العػػػػامميف فػػػػي  -
األقساـ وباقي التخصصػات بػوزارة الصػحة 

 الفمسطينية.
جعػػػػؿ البيئػػػػة المحيطػػػػة محفػػػػزة مػػػػف خػػػػبلؿ  -

توفير اإلمكانيات وتييئة الظروؼ المناسبة 
 في العمؿ.

 االحتفاؿ بإنجاز ميمة ما. -

بػػوزارة  لعامػػة لممستشػػفياتاإلدارة ا -
 . الصحة الفمسطينية

يػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة األو لاإلدارة العامػػػػػػػة  -
 بوزارة الصحة الفمسطينية.

 .وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ -
اإلدارات المختمفة بوزارة الصػحة   -

  .الفمسطينية

11 

عطاء الفرصة لمموظفيف في دوائر وأقساـ  منح وا 
ؾ مػػػف العػػػبلج الطبيعػػػي إلظيػػػار إبػػػداعاتيـ وذلػػػ

فػػػػػي  التفػػػػػويض والتمكػػػػػيفخػػػػػبلؿ إتبػػػػػاع أسػػػػػموب 
اإلدارة, األمػػػر الػػػذي يشػػػعرىـ بثقػػػة اإلدارة العميػػػا 

 فييـ, وكذا ثقتيـ بأنفسيـ ومضاعفة نشاطيـ.

إشراؾ المػوظفيف فػي وضػع أىػداؼ عمميػـ  -
 بأنفسيـ.

 االىتماـ بآراء الموظفيف وعدـ إىماليا. -
عقػػػػػػػد جمسػػػػػػػات النقػػػػػػػاش بػػػػػػػيف المسػػػػػػػئوليف  -

 والمرؤوسيف.

بػػوزارة  دارة العامػػة لممستشػػفياتاإل -
 .الصحة الفمسطينية

يػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة األو لاإلدارة العامػػػػػػػة  -
 بوزارة الصحة الفمسطينية.

 .وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ -
 

 .وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ -خػػػػػػػبلؿ االجتماعػػػػػػػات, االعتػػػػػػػراؼ بفضػػػػػػػؿ  -رفػػػػػػػع دافعيػػػػػػػة المػػػػػػػوظفيف عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ دعميػػػػػػػـ  12
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وتكػػريميـ بمزيػػد مػػف الحػػوافز الماديػػة والمعنويػػة, 
مػػػػى وتػػػػوفير كافػػػػة اإلمكانيػػػػات التػػػػي تسػػػػاعدىـ ع

 إنجاز مياميـ الوظيفية الموكمة إلييـ.

 الموظفيف وجيودىـ.
عمػػػػػػػػػػؿ لوحػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػرؼ تػػػػػػػػػػذكر انجػػػػػػػػػػازات  -

 الموظفيف.
مػػػػػنح مكافػػػػػآت , شػػػػػيادات تقػػػػػدير وُشػػػػػكر,  -

 عمؿ دروع تذكارية .

الشػػػئوف اإلداريػػػة والماليػػػة بػػػوزارة   -
 .الصحة الفمسطينية

13 

ضرورة تحسيف ظػروؼ العمػؿ فػي دوائػر وأقسػاـ 
 –العػػػػبلج الطبيعػػػػي بػػػػوزارة الصػػػػحة الفمسػػػػطينية 

المحافظػػػات الجنوبيػػػة مػػػف حػػػيف إلػػػى آخػػػر, مػػػف 
 أجؿ اإلبقاء عمى مستوى دافعية اإلنجاز مرتفعًا 

 اشرح لمعامميف أىمية وقيمة ما يعمموف. -
اشػػػرح لمعػػػامميف الصػػػمة بػػػيف الجيػػػود التػػػي  -

 لعمؿ ونجاح المؤسسة.يبذلونيا في ا

بػػوزارة  اإلدارة العامػػة لممستشػػفيات -
 .الصحة الفمسطينية

يػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة األو لاإلدارة العامػػػػػػػة  -
 بوزارة الصحة الفمسطينية.

 .وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ -
وتنميػػػة القػػػوى البشػػػرية واإلدارات   -

المختمفػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػػػػػػػػػػحة 
 الفمسطينية.

14 

وتقػػديرىـ عمػػى مػػا االىتمػػاـ بالعػػامميف واحتػػراميـ 
يقومػػوف بػػو مػػف أعمػػاؿ جيػػدة, لمػػا لػػو دورًا كبيػػرًا 

 في تعزيز الدافعية لدييـ.

 االعتراؼ بفضؿ كؿ شخص. -
التعامػػؿ مػػع كػػؿ موظػػؼ عمػػى انػػو شػػخص  -

 فريد في العمؿ.
إقنػػاع الموظػػػؼ بأنػػو جػػػزء ميػػـ فػػػي العمػػػؿ  -

 ولو قيمتو واحترامو.

بػػوزارة  اإلدارة العامػػة لممستشػػفيات -
 .يةالصحة الفمسطين

يػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة األو لاإلدارة العامػػػػػػػة  -
 بوزارة الصحة الفمسطينية.

 .وحدة العبلج الطبيعي والتأىيؿ -
 

 :دراسات مقترحة 
الصػػػػػراعات التنظيميػػػػػة وأثرىػػػػػا عمػػػػػى األداء الػػػػػوظيفي لػػػػػدى العػػػػػامميف فػػػػػي وزارة الصػػػػػحة  -1

 المحافظات الجنوبية. –الفمسطينية 

دارة الصراع التنظيمي لدى العامميف في وزارة العبلقة بيف المناخ التنظيمي واستراتيجيات إ -2
 المحافظات الجنوبية. -الصحة الفمسطينية 

 –عبلقػة الرضػػا الػوظيفي بالصػػراع التنظيمػػي لػدى العػػامميف فػي وزارة الصػػحة الفمسػػطينية  -3
 المحافظات الجنوبية.

عبلقػػة الرضػػا الػػوظيفي ودافعيػػة اإلنجػػاز بكػػؿ مػػف الحػػوافز, التػػدريب وسػػمات الشخصػػية  -4
 المحافظات الجنوبية. –ى العامميف في وزارة الصحة الفمسطينية لد
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 المراجعالمصادر و قائمة 
 القرآن الكريم

 أوال : المراجع العربية :
 الكتب : . أ
 ( ,2225أبو بكر, مصطفى محمود)اإلدارة العامة رؤية إستراتيجية لحماية الجياز  :ـ

 اإلسكندرية, جميورية مصر العربية. ,, الدار الجامعيةلفساداإلداري من التخمف وا
 ( 2001األحمد, أمؿ)مؤسسة الرسالة دار الميسرة بحوث ودراسات في عمم النفس :ـ ,

 بيروت, لبناف. ,لمنشر والتوزيع والطباعة
 ( 1995بف بريكة, عبد الرحمف)السمات االنجازية لدى بطل نصوص القراءة  :ـ

 ,, كتاب الرواسي, جمعية اإلصبلح االجتماعي والتربويور الثانيالموجية لتالميذ الط
 باتنة.

 ( 2007بني يونس, محمد محمود)دار المسيرةسيكولوجية الدافعية واالنفعاالت :ـ ,, 
 األردف.

 ( 1999جبر, أحمد, جودة, عبد المحسف)السموك التنظيمي في المنظمات :ـ, 
 المنصورة, مصر.

 ,المريخ , دارالمنظمات في السموك إدارة :ـ(2004) برترو  باروف, ,جيرالد جرينبرغ, 
    الرياض, السعودية.

 ( 2011جبلب, إحساف)دار صفاء لمنشر إدارة السموك التنظيمي في عصر التغيير :ـ ,
 عماف, األردف. ,والتوزيع

 ( 2009جمدة, سامر)دار أسامة لمنشر السموك التنظيمي والنظريات اإلدارية الحديثة :ـ ,
 عماف, األردف. ,يعوالتوز 

 ( 2000جواد, شوقي)دار الحامد لمنشر: عماف, األردف.سموك تنظيمي :ـ , 
 ( 2004حريـ, حسيف)دار الحامد سموك األفراد والجماعات في منظمات األعمال :ـ ,

 عماف, األردف. ,لمنشر والتوزيع
 ( 2006الحزب, محمود عبد اهلل)الشخصية وانعكاساتيا عمى األمن الصراعات  :ـ

 الرياض. ,, جامعة األمير نايؼ لمعمـو األمنيةالوظيفي
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 ( 2007حسيف, سبلمة وحسيف, طو)دار الفكر استراتيجيات إدارة الصراع المدرسي :ـ ,
 عماف, األردف. ,لمنشر

 ( 2007حسيف, طو, حسيف, سبلمة)دار الفكر إدارة الصراع المدرسياستراتيجيات  :ـ ,
 عماف, األردف. ,لمنشر والتوزيع

 عماف,  ,, دار صفاء لمنشر والتوزيعالسموك التنظيمي :ـ(2002, خضير كاظـ )حمود
 األردف.

 ( 2000خميفة, عبد المطيؼ محمد)دار غريب لمطباعة والنشر الدافعية لالنجاز :ـ ,
 القاىرة , مصر. ,والتوزيع

 ( 1996خورى, توما جورج)المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيعالشخصية :ـ ,, 
 وت, لبناف.بير 

 ( 1988دافيدوؼ, ليندا)ترجمة سيد طوب, محمود عمر, دار مدخل عمم النفس :ـ ,
 القاىرة, مصر. ,ماكجر واييؿ لمنشر

 ( 2000دافيدوؼ, ليندا)ترجمة سيد الطوب, محمود عمر, الدار الدولية الشخصية :ـ ,
 القاىرة, مصر. –مصر الجديدة  ,لبلستثمارات الثقافية

 عمم النفس أصولو  :ـ(1999ح محمد, محمد, عبد الخالؽ أحمد )دويدار, عبد الفتا
 األزاريطة. ,, دار المعرفة الجامعيةومبادئو

 ( 2011ديري, زاىد محمد)عماف,  ,, دار الميسرة لمنشر والتوزيعالسموك التنظيمي :ـ
 األردف.

 ( 2011الرحاحمة, عبد الرازؽ, عزاـ, زكريا)بة , مكتالسموك التنظيمي في المنظمات :ـ
 عماف, األردف. ,المجتمع العربي لمنشر والتوزيع

 ( 1994رشاد, عمي عبد العزيز)القاىرة,  ,, دار النيضة العربيةعمم النفس الدافعي :ـ
 مصر.

 ( 2004رفاعي, بسيوني)دار المريخ لمنشر7, طإدارة السموك في المنظمات :ـ ,, 
 الرياض, السعودية.

 ( 2004الزيات, فتحي مصطفى)ة التعمم بين المنظور االرتباطي والمنظور سيكولوجي :ـ
 القاىرة, مصر. ,, دار النشر لمجامعات2, طالمعرفي
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 ( 2009السالـ, مؤيد)الشارقة, اإلمارات. ,, مكتبة الجامعةالقوة التنظيمية :ـ 
 ( 2009السكارنة, ببلؿ)دار الميسرة لمنشر والتوزيعالتطوير التنظيمي واإلداري :ـ ,, 

 , األردف.عماف
 دار الجامعة الجديدة السموك اإلنساني في المنظمات :ـ(2002اف, محمد سعيد )سمط ,

 اإلسكندرية, مصر. ,لمنشر
 ( 1977الشماع, نعيمة)القاىرة , مصر. ,, المنظمة العربية لمتربية والثقافةالشخصية :ـ 
 ( 2007الصيرفي, محمد)دار الوفاء لدنيا العالقات اإلنسانية –السموك اإلداري  :ـ ,

 اإلسكندرية, مصر. ,طباعة والنشرال
 ( 2008الصيرفي, محمد)القاىرة, مصر. ,, مؤسسة حورس الدوليةإدارة الصراع :ـ 
 ( 2004عبد الباقي, صبلح الديف)الدار الجامعيةالسموك الفعال في المنظمات :ـ ,, 

 اإلسكندرية, مصر.
 ( 2005عبد الباقي, صبلح الديف)لجامعية لمطبع , الدار امبادئ السموك التنظيمي :ـ

 , جميورية مصر العربية.اإلسكندرية ,والنشر والتوزيع
 ( 2009عبد الرحيـ, عاطؼ جابر طو)مدخل نفسي سموكي  –السموك التنظيمي  :ـ

 اإلسكندرية, مصر. ,, الدار الجامعيةلتطوير القدرات
 ( 2003عبد اهلل, مجدي أحمد)ر , داالسموك االجتماعي ودينامياتو محاولة تفسيرية :ـ

 اإلسكندرية, مصر. ,المعرفة الجامعية
 ( 2006عبوي, زيد منير)دار الشروؽ االتجاىات الحديثة في المنظمات اإلدارية :ـ ,

 عماف, األردف. ,لمنشر والتوزيع
 ,دار الشروؽ  , االتجاىات الحديثة في المنظمات اإلدارية :ـ(2006زيد منير ) عبوي

 عماف, األردف. ,لمنشر
 ( 2004عبلونة, شفيؽ)تحرير محمد الريماوي, عمم النفس العامالدافعية, )محرر(,  :ـ ,

 عماف, األردف. ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع
 ( 2004العمياف, محمود)دار زىراف 2ط, السموك التنظيمي في منظمات األعمال :ـ ,

 عماف, األردف. ,لمنشر والتوزيع
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 ( 2002العمياف, محمود سميماف)دار وائؿ منظمات األعمالالسموك التنظيمي في  :ـ ,
 عماف, األردف. ,لمنشر والتوزيع

 ( 2005العمياف, محمود سميماف)دار 3ط, السموك التنظيمي في منظمات األعمال :ـ ,
 عماف, األردف. ,وائؿ لمنشر

 ( 1996عويضة, كامؿ محمد)دار الكتب العممية لمنشر: لبناف.مشكالت الطفل :ـ , 
 ( 2008غبازي, ثائر أحمد)دار الميسرة لمنشر 2, طافعية بين النظري والتطبيقالد :ـ ,

 األردف. ,والتوزيع والطباعة
 ( 2001القحطاني, سالـ سعيد, شحادة, يوسؼ حممي)أسباب الصراع التنظيمي في  :ـ

الرياض,  ,, مطابع جامعة الممؾ سعوداألجيزة التنظيمية بالمممكة العربية السعودية
 السعودية.

 ( 2003القريوتي, محمد قاسـ)السموك التنظيمي, دراسة السموك اإلنساني الفردي  :ـ
 عماف, األردف. ,, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع4ط, والجماعي في المنظمات المختمفة

 ( 2008القريوتي, محمد قاسـ)دار وائؿ لمنشر 3ط, نظرية المنظمة والتنظيم :ـ ,
 عماف, األردف. ,والتوزيع

 ( 2000القريوطي, محمد قاسـ)دراسة السموك اإلنساني الفردي  ,لسموك التنظيميا :ـ
 عماف, األردف. ,, دار الشروؽ لمنشر3ط, والجماعي في المنظمات المختمة

  ,مركز 2, جدراسات في تنمية الدافعية لالنجازقشقوش, إبراىيـ زكي, األعسر, صفاء ,
 قطر. ,45البحوث التربوية, ب ت. 

 ( 2000كامؿ, أحمد سيير)مركز اإلسكندرية لمكتابرشاد النفسيالتوجيو واإل  :ـ ,, 
 مصر.

 ,القاىرة, مصر ,البشرية الموارد إدارة :ـ(1993) مصطفى كامؿ. 
 ( 2003الموزي, موسى)دار 2ط, أساسيات ومفاىيم حديثة –التطوير التنظيمي  :ـ ,

 عماف, األردف. ,وائؿ لمنشر والتوزيع
 ( 2010ماىر, أحمد)سيطر عمى صراعات سمسمة مياراتك وتدرب عمى كيف ت :ـ

 اإلسكندرية, مصر. ,, الدار الجامعية2ط, العمل
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 ( 2011محمود, عبلء الديف)عماف,  ,, دار صفاء لمنشر والتوزيعإدارة المنظمات :ـ
 األردف.

 ,عماف,  ,والتوزيع لمنشر صفاء داءالمنظمات,  إدارة :)ـ2011 ) عبلء الديف محمود
 .األردف

 ( 1994المشعاف, عويد سمطاف)مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيعم النفس الصناعيعم :ـ ,, 
 الكويت.

 ( 2222مصطفى, أحمد سيد)الدار الجامعية, إدارة السموك التنظيمي, رؤية معاصرة :ـ, 
 .اإلسكندرية, مصر

 ( 2005مصطفى , أحمد سيد ,)نظرة معاصرة لسموك الناس  –إدارة السموك التنظيمي ـ
 رية, مصر.اإلسكند ,, الدار الجامعية في العمل

 ( 2005مصطفى, أحمد سيد)نظرة معاصرة لسموك الناس  –إدارة السموك التنظيمي  :ـ
 القاىرة, مصر. ,في العمل

 ( 2005المطيري, معصومة سييؿ)مكتبة الصحة النفسية مفيوميا واضطراباتيا :ـ ,
 الكويت. ,الفبلح لمنشر والتوزيع

 المجالت العممية والدورية : . ب
 ( 2001أيوب, ناديا حبيب)نظرة أفراد اإلدارة العميا لخصائص عممية اتخاذ القرارات :ـ ,

 .103, العدد مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية

 ( 1994بف محمد النمر, سعود)مجمة عواممو وطرؽ إدارتو,  ,الصراع التنظيمي :ـ
 الرياض, السعودية. ,, جامعة الممؾ عبد العزيز 7, ـاالقتصاد واإلدارة

  ,نمط الشخصية وأثره في الصراع التنظيمي, دراسة  :ـ(2010محمد أحمد)الحراحشة
مجمة جامعة الشارقة لمعموم , مسحية عمى العامميف في مؤسسة المناطؽ الحرة األردنية

 .7, ـ2ع, اإلنسانية واالجتماعية
 ( 2003حريـ, حسيف)دراسة ميدانية عمى القطاع المصرفي  ,إدارة الصراع التنظيمي :ـ

 .67 – 47, 6, ـ 2, ع المجمة األردنية لمعموم التطبيقية ,في األردف
 ( 1998عبد الوىاب, محمد عمي)المجمة  دور القائد في حؿ النزاع في المنظمة, :ـ

 .220 – 202, 20, ـ 4, ع الدولية لمعموم اإلدارية
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 ( 1997محمد, لطفي راشد)المفاىيـ واستراتيجيات إدارتو ,مفيوـ الصراع التنظيمي :ـ ,
 .33 – 3, الرياض , ة جامعة الممك سعود, العموم اإلداريةمجم

 ( 2005المعشر, زياد يوسؼ)دراسة تطبيقية التجاىات المرؤوسيف  ,الصراع التنظيمي :ـ
, نحو أساليب إدارة الصراع في الدوائر الحكومية في محافظات الجنوب في األردف

 .67 -40, 1, ـ 2, عالمجمة األردنية في إدارة األعمال
 الصراع التنظيمي: دراسة تطبيقية التجاىات المرؤوسيف  :ـ(1995كماؿ محمد) لمغربي,ا

 نحو أساليب إدارة الصراع في الدوائر الحكومية في محافظات الجنوب في األردف,
المممكة  عماف,,, مطبعة الجامعة األردنية1ـ ,2,عإدارة األعمال المجمة األردنية في
 األردنية الياشمية.

 والدراسات العممية: ج. الرسائل
 ( ـ2008أبو عساكر, فوزي):  أنماط إدارة الصراع وأثرىا عمى التطوير التنظيمي– 

, رسالة ماجستير غير دراسة تطبيقية عمى وزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة
 ., فمسطيفغزة, الجامعة اإلسبلمية منشورة,

 ( 2013الجريسي, مناؿ بنت خالد محمد)لذات بالدافعية لالنجاز عالقة تقدير ا :ـ
الدراسي لدى التمميذات ذوات صعوبات التعمم والسويات بالمدارس االبتدائية بمدينة 

, رسالة ماجستير مودعة بكمية العموـ االجتماعية, قسـ عمـ النفس, جامعة اإلماـ الرياض
 الرياض, المممكة العربية السعودية. ,محمد بف سعود اإلسبلمية

  الخجل وعالقتو بدافعية االنجاز والتحصيل الدراسي ـ(: 2003)الحارثي, سيى عمر
, رسالة ماجستير لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة والطائف

 السعودية. ,غير منشورة, جامعة أـ القرى
 ( 2009الحمياف, نجاة سمطاف :)أثر الصراع التنظيمي عمى صنع القرارات اإلستراتيجية ـ

, كمية االقتصاد والعمـو السياسية, قطاع الصحي في دولة اإلمارات العربية المتحدةفي ال
 جامعة القاىرة. 

 ( 2014الحميمي, أحمد)واقع الصالحيات بين مؤسسات السمطة التنفيذية  :ـ
رسالة , م"2014 – 2007محافظات قطاع غزة نموذجًا "  –واستراتيجيات إدارتو 
 غزة, فمسطيف. ,ة اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا, أكاديميماجستير غير منشورة
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 ( ـ2004حميد, محمد عبد اهلل): بالرضا  استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وعالقتيا
 ,, رسالة ماجستير غير منشورةالوظيفي لدي أعضاء ىيئة التدريس بجامعة صنعاء

 صنعاء, اليمف.

 ,ليب معالجة الصراع التنظيمي من قبل أسا :(ـ2005عبد القادر محمود قادر ) الحيالي
, رسالة ماجستير غير منشورة, المالك اإلداري والتدريبي في المنظمات الرياضية العراقية

 ., العراؽكمية التربية الرياضية, جامعة الموصؿ
 ( 2005خويمد, أسماء)رسالة الدافعية لالنجاز في ظل التوجيو المدرسي بالجزائر :ـ ,

 الجزائر. ,, جامعة ورقمةماجستير غير منشورة
 ( 2010راضي, أيمف عبد القادر)التنظيمي الصراع إدارة فاعمية في الالمركزية دور :ـ 

 ,منشورة غير ماجستير غزة, رسالة قطاع -الفمسطينية الوطنية السمطة في وزارات
 .غزة ,اإلسبلمية الجامعة

  ( 2014الرميساء, البار)دراسة ميدانية  –اإلنجاز  المناخ التنظيمي وعالقتو بدافعية :ـ
   .رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة محمد خيضر, في مؤسسة سونطراك بسكرة

 ( 2213سالـ, ميرفت عبد الرحيـ)استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وعالقتيا  :ـ
بمستوى الذكاء العاطفي لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الفمسطينية, 

 غزة, فمسطيف. ,, كمية التربية, الجامعة اإلسبلميةر غير منشورةرسالة ماجستي

 ( 2009سيؿ, فريدة :)أثر التوجيو المدرسي عمى الدافعية لالنجاز وتقدير الذات لدى ـ
 الجزائر. ,, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الجزائرتالميذ الثانية ثانوي

 ( 2012شحادة, أسماء محمد)قتو بالدافعية لإلنجاز لدى االغتراب النفسي وعال :ـ
, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, الجامعة المعاقين بصريا في محافظات غزة

 غزة, فمسطيف. ,اإلسبلمية
 ( 2016ضاىر, محمد عمى)مستوى الدافعية لدى العاممين في الخدمات الطبية  :ـ

غير منشورة, أكاديمية , رسالة ماجستير العسكرية بغزة باستخدام نموذج خصائص العمل
 غزة, فمسطيف. ,اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

 ( 2007طبش, بالخير بف األخضر :)االتجاه نحو مينة التدريس وعالقتيا بالدافعية ـ
 الجزائر. ,, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة قاصدي مرباح, ورقمةلالنجاز
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 ( 2008عبد الواحد, مؤمف خمؼ)بعة في إدارة الصراع التنظيمي داخل األساليب المت :ـ
, رسالة ماجستير غير المنظمات الغير حكومية في قطاع غزة من وجية نظر المدراء

 فمسطيف. ,غزة ,اإلسبلميةمنشورة, الجامعة 
 ( 2010عبيد, سحر, راتب, فداء)أسباب الصراع التنظيمي لدى األطباء العاممين في  :ـ

نابمس,  ,ستير غير منشورة, جامعة النجاح الوطنية, دراسة ماجمستشفى رفيديا الحكومي
 فمسطيف.

 ( 2007العتيبي, منيرة بنت نايؼ :)إدارة الصراع التنظيمي في المدارس االبتدائية ـ
الرياض,  ,, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الممؾ سعودلمبنات بمدينة الرياض

 السعودية.
 ,معيا التعامل وأساليب التنظيمية الصراعات :ـ(2006) موسى  بف طارؽ العتيبي: 

 رسالة ,الرياض لمجوازات بمدينة العامة المديرية ضباط نظر لوجيات مسحية دراسة
الرياض, المممكة العربية  ,األمنية لمعمـو العربية نايؼ جامعة منشورة, غير ماجستير
 السعودية.

 ( 2008العرفاوي, ذىبية :)نجاز لمش عب العممية أثر التوجيو المدرسي عمى الدافعية لال ـ
 الجزائر. ,, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بف يوسؼ بف خدةواألدبية

 ( 2011العسولي, محمد غالب)بمحافظات  الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة :ـ
, رسالة نظرىم وجية من تطويرىا وسبل التنظيمي الصراع إدارة الستراتيجيات غزة

 غزة, فمسطيف. ,معة اإلسبلميةماجستير غير منشورة, الجا
 ,دراسة الوظيفي الرضا عمى التنظيمي الصراع إدارة أثر :ـ(2007) الممؾ عبد العصري 

 أكاديمية – اإلدارية البحوث مجمة ,اليمن في التعميم و التربية وزارة عمى تطبيقية
 .114-119 ) ص) ,1ع ,( 25 ) السادات, السنة

 ( 2012العمري, مرزوؽ بف أحمد :)لضغوط النفسية المدرسية وعالقتيا باالنجاز اـ
, األكاديمي ومستوى الصحة النفسية لدى عينة من طالب الثانوية بمحافظة الميث

 السعودية. ,رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أـ القرى
 درجة ممارسة مديريات المدارس في المممكة العربية السعودية : ـ(2010) العنزي, ريـ

 .إربد, األردف ,, جامعة اليرموؾالصراع كما تدركيا المعمماتألساليب إدارة 
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 ( 2000الغامدي, عبد اهلل بف محمد :)الفروق في مفيوم الذات ودافعية االنجاز لدى ـ
, رسالة عينة من المراىقين المحرومين من األسرة وغير المحرومين في محافظة جدة

 السعودية. ,ماجستير غير منشورة, جامعة أـ القرى
 الصراع التنظيمي وأثره في الرضا الوظيفي  :ـ(4102) ر, جميمة صالح أبكرطف

جامعة السوداف العموـ والتكنولوجيا, الدراسات  ,لمعاممين في مستشفى الخرطوم التعميمي
 الخرطوـ, السوداف. ,التجارية

 ( 2011قدوري, خميفة :)الرضا عن التوجيو المدرسي وعالقتو بالدافعية لالنجازـ ,
 ماجستير غير منشورة, جامعة تيزى وزو.رسالة 
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 ( 1ممحق رقم ) 

 خطاب التحكيم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 شترك بين جامعة األقصىالبرنامج الم
 وأكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

 تخصص القيادة واإلدارة 
 

 

 الموضوع: تحكيم استبانة

 ...................... حفظو/ىا اهلل,..............األخ/ت الدكتور/ة: ........

عبارة عف أداة الثميف لتحكيـ ىذه االستبانة وىي  كـيسرني بتفضمكـ إعطائي جزء مف وقت
 لدراستي الموسومة بعنواف:

 " الصراع التنظيمي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى العاممين بوزارة الصحة الفمسطينية" 
وىي استكماؿ لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير مف أكاديمية اإلدارة والسياسة مف خبلؿ 

في إنجاز ىذه الدراسة مف خبلؿ  ومف أجؿ المساعدة البرنامج المشترؾ مع جامعة األقصى,
خبرتكـ الكبيرة في ىذا المجاؿ أرجو مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذه االستبانة في ضوء النقاط 

 التالية:

 المحاور األساسية لبلستبانة ومدى مبلءمتيا لموضوع الدراسة. .1
 الحذؼ واإلضافة في بنود االستبانة. .2
 مدى البساطة والتعقيد في العبارات. .3
 والسبلمة العممية والمغوية.  الصحة .4

 ,سن تعاونكم معناشاكرين لكم ح  
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 ( 2ممحق رقم ) 

 قائمة المحكمين

 مكان العمل الوظيفة االسم #
 جامعة األزىر أستاذ أ.د. أحمد سعيد محمد دحبلف 1
 رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة أستاذ مشارؾ د. محمد إبراىيـ عبد اهلل المدىوف 2
 جامعة القدس المفتوحة مشارؾأستاذ  يونس أبو جرادد. حمدي  3
 الجامعة اإلسبلمية أستاذ مشارؾ د. خميس عبد الكريـ محمد اإلسي 4
 أكاديمية اإلدارة والسياسة أستاذ مساعد د. نبيؿ عبد شعباف الموح 5
 جامعة األزىر أستاذ مساعد د. محمد خيري نصر 6
 جامعة القدس المفتوحة عدمساأستاذ  د. ىاشـ عبد الرحيـ حميد 7
 جامعة األزىر أستاذ مساعد د. ناصر عمي محمد ميدي 8

 دكتوراه د. رضواف محمود بارود 9
مدير عاـ الرقابة الداخمية بوزارة 

 سابقاً  –الصحة 
 أكاديمية اإلدارة والسياسة تحميؿ إحصائي أشرؼ إسماعيؿ محمود أبو سمرة 10
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 ( 3ممحق رقم ) 

 ستبانة في شكميا النيائياال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
 فمسطين –برنامج الدراسات العميا المشترك مع جامعة األقصى غزة 

 القيادة واإلدارةتخصص 
 
 

 أداة الدراسة " االستبانة "
 

 ,,,حفظك اهلل                                 األخ الكريم / األخت الكرمية                          
 

 وبعد  ،،،السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته 
 

 بالدافعية وعالقتو التنظيمي : " الصراعدراسة بعنواف يقـو الباحث محمد عزيز المدىوف بإعداد
ة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجالفمسطينية "  الصحة بوزارة العاممين لدى لالنجاز

 الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة .

ولكونؾ أحد أعمدة المؤسسة, فأنت أفضؿ مف يجيب عمى أسئمة ىذه االستبانة التي صممتيا 
وعممت فييا بجيد حتى ال تأخذ اإلجابة مف وقتؾ الكثير, وستحظى إجابتؾ بسرية تامة, ألنيا 

 لف تستخدـ إال في أغراض البحث العممي .

نؾ ىو التكـر بقراءة العبارات الواردة فييا بدقة واإلجابة عمييا بموضوعية, لما وكؿ ما أتمناه م
 لذلؾ مف أثر كبير عمى صحة النتائج, التي سوؼ يتوصؿ إلييا الباحث.

 شاكرين لكم سمفًا ح سن تعاونكم
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 البيانات الشخصية : ) الديمغرافيا (

 

 الجنس : .1

  أنثى ذكر

 

 الفئة العمرية : .2

 عاـ فأكثر 50 عاـ           49 – 40 عاـ           39 -30ـ           عا29 – 20

 

 الحالة االجتماعية : .3

 ...........غير ذلؾ : .............  متزوج            أعزب         

 

 المؤىل العممي : .4

            دكتوراه        ماجستير               بكالوريوس             دبموـ             

 

 عدد سنوات الخبرة : .5

 أعواـ  10  – 6مف                          فما دوف أعواـ 5

   عاـ  15مف  أكثر          عاـ             15  -11مف 
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 : الصراع التنظيمي : أوالً 

 العبارة #
يدل عمى  10إلى  1كمما اتجيت باتجاه القيمة من 

 دل عمى الموافقة المتدنيةالموافقة العالية والعكس ي
 البعد األول : غموض الدور " عدم وضوح الصالحيات والمسئوليات "

  تتسـ السياسات واإلجراءات المتبعة بضعؼ الوضوح 1
  واحد   في وقت   عديدة ومسؤوليات يتـ تكميؼ الموظؼ بمياـ 2
  ىناؾ ضعؼ في قواعد تنظيـ وتوزيع المسئوليات عمى الموظفيف 3
  وجد غموض في الصبلحيات الممنوحة لمموظفيفي 4
  ىناؾ عدـ توافؽ بيف األىداؼ الشخصية لمموظؼ وأىداؼ العمؿ 5
  يتـ تركيز الصبلحيات في أيدي فئة قميمة مف الموظفيف 6
  يقـو الموظؼ بمياـ موظؼ آخر في أثناء العمؿ 7
  تشفى/ المركزيوجد تعارض لؤلىداؼ بيف مسئولي اإلدارات المختمفة بالمس 8

 البعد الثاني : المناخ التنظيمي

  يشعر الموظؼ بأف المسئوؿ يمارس التمييز بيف الموظفيف  1
  ال يتـ التواصؿ مع الرئيس مباشرة والبحث في المشاكؿ التي تواجو الموظفيف  2
  ال تتوفر لدى الموظفيف فرصة كبيرة لتكويف عبلقات صداقة وثيقة في العمؿ 3
  الموظفوف بعدـ الرضا عف طبيعة العبلقات السائدة بينيـ يشعر 4
  آخر عمؿ البحث عف إلى يتقاضاه الموظؼ يدفعو الذي الراتب 5
  بالحفاظ عمى السمعة الجيدة لمقسـ ىناؾ ضعؼ في اىتماـ الموظفيف 6
    العمؿ في قرارات يوجد ضعؼ في مشاركة الموظفيف 7
  سس غير موضوعيةوالمكافآت تتـ وفؽ أ الترقية 8

 البعد الثالث : ضغوط العمل

  يضطر الموظؼ إلنجاز بعض مياـ الوظيفة بعد نياية الدواـ   1
  يزداد حجـ المياـ المطموب تأديتيا مف الموظؼ مع مرور الوقت 2
  يصدر الموظؼ تعميمات تؤثر سمبًا عمى أداء الموظفيف والزمبلء 3
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  أكثر مما يممؾ مف ميارات وقدراتُيتوقع مف الموظؼ تأدية مياـ  4
  مف الصعب أخذ وقت لمراحة أثناء الدواـ الرسمي 5
  الطاقـ الموجود ال يستطيع إنجاز المياـ في الوقت الممنوح 6
  إمكانات الموظؼ المتوفرة ضعيفة وال تتناسب مع المياـ المطموبة 7
  يتـ العمؿ دائمًا تحت الضغط  8

 م اإلدارة العمياالبعد الرابع : التزا

  اإلدارة العميا ال تمتـز برؤية ورسالة العمؿ 1
  توفير جزء محدود مف اإلمكانات المطموبة عمى العميا اإلدارة تعمؿ 2
  الييكمية التنظيمية الموجودة ال تسمح باالتصاؿ المرف باإلدارة العميا 3
  ياىناؾ تضارب في الصبلحيات الممنوحة مف قبؿ اإلدارة العم 4
  يوجد غموض في صبلحيات اإلدارة العميا 5
  يوجد ضعؼ بالرقابة اإلدارية في أقساـ العبلج الطبيعي 6
  إلصبلح أي خطأ في العمؿ العقوبات فقط ُتستخدـ 7
  ال تمتـز اإلدارة العميا بمبدأ الثواب 8

 

 ثانيا : الدافعية لإلنجاز :

 العبارة #
يدل عمى  10إلى  1كمما اتجيت باتجاه القيمة من 

 الموافقة العالية والعكس يدل عمى الموافقة المتدنية
 البعد األول : تحقيق التميز والتفوق

  أجد متعة في حؿ المشكبلت التي يعتبرىا بعض الناس مستعصية 1
  ابذؿ كؿ جيدي ألكوف مميزًا بيف زمبلئي 2

3 
ألعماؿ القميمة أفضؿ انجاز األعماؿ الكثيرة والبسيطة بدال مف انجاز ا

 والصعبة
 

  أرغب دائمًا في االطبلع عمى ما يجري مف تطور في المجاؿ العممي 4
  أستثمر أوقات الفراغ أثناء العمؿ بالشكؿ األمثؿ 5
  احرص عمى مقارنة نتائج أعمالي مع زمبلئي 6
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  أسعى إلى التميز بصورة مستمرة 7
  أىتـ كثيرًا بإخراج عممي في أحسف صورة 8
  يشتد حماسي حيف أشعر بمنافسة اآلخريف 9
  أشعر بالرضا عندما أنجز عممي وبسرعة مناسبة 10

 البعد الثاني : تحقيق األىداف

  ُأقيـ نفسي عف مقدار العمؿ الذي أنجزه كؿ يـو 1
  أحرص عمى إنجاز األعماؿ المناطة بي بشكؿ كامؿ 2
  أقوـ بياأعتبر نفسي مسئواًل عف نتائج األعماؿ التي  3
  أشعر أنو بإمكاني أف أعمؿ أشياء أكثر نجاحاً  4
  يعتبر النجاح في جميع الحاالت نتيجة منطقية لمثابرة الفرد في عممو 5
  أعتقد أف نجاحي في العمؿ جزء ىاـ في حياتي 6
  أضع أىدافًا لكؿ ما أريد إنجازه مستقببلً  7
  سبةأىتـ بإنجاز العمؿ بجودة عالية وسرعة منا 8
  وضع األىداؼ يسيؿ عممية التنفيذ 9
  أجؿ تحقيؽ أىدافي مف جيدي قصارى أبذؿ 10

 البعد الثالث : المثابرة والقدرة

  رغبتي في النجاح تدفعني لمجد والمثابرة 1
  كمما وجدت العمؿ الذي أقـو بو صعبا ِزدُت إصرارًا عمى إنجازه 2
  ي تعترضني دوف ممؿاستمر في البحث عف حموؿ لممشاكؿ الت 3
  أفكر في حموؿ مختمفة لممشكبلت التي تواجيني في العمؿ 4
  لدي رغبة في التحدي أثناء انجاز العمؿ ميما بدا العمؿ صعباً  5
  أحرص عمى امتبلؾ المعمومات الكافية حوؿ المياـ الوظيفية   6
  أعتبر اإلدارة ىي المسئولة الوحيدة عف إيجاد الحموؿ 7
  ؿ كؿ جيدي لتذليؿ العوائؽ التي تمنع وصولي إلى أىدافيأبذ 8
  أحب المنافسة وأبذؿ كؿ جيدي لمتميز 9
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  أنيي أعمالي أواًل بأوؿ ودوف تأجيؿ 10
 البعد الرابع : العالقة مع الزمالء

ف لـ تربطني بيـ صداقة 1   أفضؿ العمؿ مع المتميزيف حتى وا 
  زمبلئي يحترموف آرائي بشكؿ كبير 2
  أتعاوف مع الزمبلء في حؿ المشكبلت الصعبة التي تعترض العمؿ 3
  أتجنب التمسؾ بآرائي الخاصة في حيف اختمفت مع آراء األكثرية  4
  أقوـ بحؿ مشكبلتي بمساعدة أصدقائي وزمبلئي 5
  إذا فشمت في إنجاز ميمة ألجأ إلى أصدقائي وزمبلئي 6
  بيا لمياـ التي أقـوبعض ا حوؿ زمبلئي مع المناقشة أحب 7
  يستحؽ االحتراـ إنجازات   مف زمبلئي بو يقـو ما أف أعتقد 8

 

 ,,, مع تحيات الباحث
 

 

 

 

 

 

 


