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المستخلص
يهدف البحث إلى بيان دور استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في تعزيز سلوك العمل
لدى عينة مختارة من المنظمات الصحية في البيئة العراقية ،وإن األساس الفكري للدراسة يتمثل في
أن الربط بين ابعاد استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وسلوك العمل تدفع نحو تهيئة بيئة عمل
مناسبة تعزز من السلوك اإليجابي للعمل في المنظمات الصحية ،وتوخيا ً لدقة مشكلة البحث تم
صياغة المشكلة بمجموعة من التساؤالت منها:
هل تدعم القيادات الصحية لدى عينة البحث عملية توظيف استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
في تعزيز سلوك العمل الصحي اإليجابي؟
هل هناك عالقة وتأثير بين متغيرات البحث في الميدان المبحوث؟
واعتمد مخطط افتراضي للبحث حددت من خالله أهداف البحث وفرضياته واستخدم
المنهج الوصفي التحليلي من أجل بلوغ النتائج ،واعتمدت االستبانة كأداة رئيسة ،ووزعت ()07
استمارة استبيان على عينة من المدراء (االقسام والوحدات) في المنظمات الصحية ميدان البحث
استرجع منها ( )35استمارة تم تحليلها ،وخرج البحث بجملة من االستنتاجات أهمها:
امتالك المدراء عينة البحث فهما ً وإدراكا ً حول متغيّرات البحث إذ إن االجابات بصورة عامة كانت
جيدة لحد ما ،ويثبت ذلك االتجاه اإليجابي الذي يشير إلى أن توظيف استراتيجيات إدارة الصراع
التنظيمي في تعزيز سلوك العمل.
إن استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي لها عالقة ارتباط وتأثير معنوية عالية في تعزيز سلوك
العمل.
واخيرا ختم البحث بعدد من التوصيات والمقترحات لميدان البحث اهمها:
ضرورة تبني المنظمات الصحية آليات واساليب استراتيجية تستند إلى تفعيل دور استراتيجيات
ادارة الصراع التنظيمي من اجل ايجاد بيئة دافعة وايجابية لسلوك العمل
ضرورة اهتمام ادارات المنظمات الصحية عينة البحث بنتائج العالقة بين متغيرات البحث وانعكاس
هذه العالقة على طبيعة عملها.
الكلمات المفتاحية :استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي ،استراتيجية التعاون ،استراتيجية
المنافسة ،استراتيجية التجنب ،سلوك العمل.

53

2152 /2) ج74( ) العدد51(  المجلد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت

The Role of Organizational Conflict Management Strategies in
Enhancing Work Behavior
An Analytical Study of the Opinions of a Sample of Managers in Health
Organizations in Salah al-Din Governorate
Prof. Dr. Fayiq Mishal Kaddory

Researcher: Ola Nafia Mahmood Rajab

College of Administration and Economics

College of Administration and Economics

Tikrit University

Tikrit University

Abstract:
The research aims to show the role of organizational conflict management
strategies in promoting the work behavior of a selected sample of health organizations
in the Iraqi environment. The intellectual basis of the study is that the link between the
dimensions of organizational conflict management strategies and work behavior push
towards creating a suitable work environment that promotes positive work behavior in
health organizations. In order to ensure the accuracy of the research problem, the
problem was formulated with a number of questions including:
1. Do the health leaders in the research sample support the use of organizational conflict
management strategies in promoting positive health work behavior?
2. Is there a correlation and effect between the research variables in the researched field?
A questionnaire was adopted as a main tool, and 70 questionnaires were distributed to a
sample of managers (departments and units) in health organizations, from which 58
samples were Analyzed, and the research came out with a number of conclusions, the
most important of which are:
 Managers have an understanding of the research variables as the overall responses have
been fairly good, demonstrating the positive trend that employing
 organizational conflict management strategies in promoting work behavior.
Organizational conflict management strategies have a significant correlation and
influence in promoting work behavior.
Finally, the research concluded with a number of recommendations and
proposals for the field of research, the most important of which are:
 Health organizations should adopt strategic mechanisms and methods based on
activating the role of organizational conflict management strategies in order to create a
positive and positive environment for work behavior
 The necessity of the attention of the health organizations administrations of the research
sample on the results of the relationship between research variables and the reflection of
this relationship on the nature of its work.
Keywords: Organizational conflict management strategies, cooperation strategy,
competition strategy, avoidance strategy, work behavior.
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المقدمة
تزايدت تحديات بيئة األعمال فيي العقيدين األخييرين مين القيرن الماضيي ،وأصيبحت تشيكل
ضغطا ً كبيراً على المنظمات لجعيل مواردهيا البشيرية ميواردا فعالية تحقي أهيداف التنظييم ،وتسيعى
للوصول الى مستوى االستمرارية على صعيد الفرد الذي كان التركيز عليه بالدرجية األوليى وعليى
سلوكياته التنظيميية ،وهيذا ميا جعيل المنظميات تسيعى وراء سيلوكيات تتجياوز الواجبيات ومتطلبيات
االدوار الرسمية ،الى البحث في مجال الحياة االجتماعية لألفراد والجماعات فيي المنظميات ،ومنهيا
ظاهرة الخالف والصراع كأحد المظاهر التنظيمية التي لها الدور الكبيير والمتمييز فيي اسيتدامة أداء
وتفوق المنظمات في ظل التحديات التي تواجهها.
وفي المنظمات الصحية العراقية ال تزال بيئة العمل فيها الكثير من الحوادث واألخطاء
الناتجة عن سوء العالقة بين اإلنسان وما يستخدمه من أدوات وآالت ،االمر الذي يجعل تلك
المنظمات بأمس الحاجة إلى تبني فلسفة توظيف استراتيجيات الصراع وممارسة النفوذ داخل
المنظمة كوسيلة لمراقبة أو توجيه النزاعات أو اتخاذ القرارات بشأن القضايا التي تتباين بشأنها
وجهات النظر ،بالطريقة التي تساعد على تعزيز السلوك االيجابي لألفراد العاملين التي تخدم
المنظمة ،ولحاجة بيئتنا ومنظماتنا لمثل هذه الدراسات والبحوث ،جاء هذا البحث ليأخذ على عاتقه
اختبار هذه المتغيرات في قطاع المنظمات الصحية في محافظة صالح الدين ،ووظفت تلك
الجزئيات في سياق منطقي وعملي لتكون نموذجا ونقطة انطالق نحو استطالع عينة من المدراء
في المنظمات الصحية عينة الدراسة والتي تمتاز بخبرات واسعة لكوادرها الصحية.

المحور األول :اإلطار العام للبحث
أوالً .مشكلة البحث :أكدت الدراسات الحديثة صحية وجود الصراع في المنظمات ،بل وعدت
بعض أنواع الصراعات إيجابية ودليالً على سالمة المنظمة فهي ال تؤثر في سلوك العاملين
وأداءهم التنظيمي بشكل سلبي دائماً ،وانما تؤدي إلى نتائج إيجابية في اإلبداع واإلنتاجية والرضا
الوظيفي ،وبالتالي عامالً مساعداً لتطوير أداء العاملين والمنظمة ككل.
ومن خالل ما تقدم فإن مشكلة البحث تتبلور في تجسيد أوجه الفجوة المعرفيـة المـراد
تسليط الضوء عليها ،من خالل طرح التساؤل الرئيس التالي :هل أن توظيف استراتيجيات إدارة
الصراع التنظيمي تساهم في تعزيز سلوك العمل اإليجابي؟ لذلك فان طرح التساؤالت اآلتية يمكن
ان يسهم في توضيح مضامين مشكلة الدراسة:
 .1هل لدى قيادات الميدان الصحي المبحوث فكرة عن إدارة الصراع التنظيمي ومدى تبنيها
االستراتيجيات المالئمة لمواجهة متطلبات المستقبل؟
 .2هل هناك تصور واضح لدى اإلدارات الصحية عن سلوك العمل ومجاالت تعزيزه لمواجهة
المتغيرات البيئية الطارئة وتصحيح مسارات المستقبل والتكيف مع بيئة العمل الصحي؟
 .5هل تدعم القيادات الصحية لدى عينة البحث عملية توظيف استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
تعزيز سلوك العمل الصحي اإليجابي؟
 .4هل هناك عالقة وتأثير بين متغيرات البحث في الميدان المبحوث؟
ثانياً .أهمية البحث :يكتسب البحث اهميته من اهمية المتغيرات المبحوثة والموضوع الذي يعالجه
والموقع المختار ،إذ يسهم البحث في طرح االطر النظرية لمتغيراته المتمثلة باستراتيجيات إدارة
الصراع التنظيمي وسلوك العمل وتتجلى اهمية الدراسة على ما يلي:
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 .1يسهم البحث ببيان دور استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في تعزيز سلوك العمل في المنظمات
الصحية.
 .2يعد البحث مهم على المستوى الميداني ألنه يقدم قاعدة معلومات يمكن توظيفها في المنظمات
الصحية لتكون مرشداً كافيا ً لكيفية توظيف استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في تلك المنظمات
لتضيف إمكانيات جديدة في قدرتها على تعزيز سلوك العمل.
 .5تحديد توجهات استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي لدى مدراء المنظمات الصحية عينة البحث.
ثالثا .األهداف البحث :يتمثل الهدف الرئيسي للبحث الى بيان دور استراتيجيات إدارة الصراع
التنظيمي في تعزيز سلوك العمل فضالً عن االهداف الفرعية التي تتمثل باآلتي:
 .1تقرير مدركات المجتمع الصحي حيال المضمون العام لالفتراضات التي انطلقت منها البحث في
مجال توظيف استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وتعزيز سلوك العمل للمنظمات الصحية.
 .2التعرف على أهم االستراتيجيات المعتمدة في إدارة الصراع التنظيمي الحاصل في المنظمات
الصحية عينة البحث.
 .5اختبار عالقة االرتباط والتأثير بين استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وتعزيز سلوك العمل في
المنظمات الصحية عينة البحث.
رابع ااً .مخط ا البحااث وفرضاايات  :تتطلييب المعالجيية المنهجييية لمشييكلة البحييث علييى وف ي اطارهييا
النظييري ومضييامينها الميدانييية تصييميم مخطييط افتراضييي يعكييس طبيعيية العالقيية بييين المتغيييرات
المبحوثيية ،فضييال عيين توضيييح االبعيياد الفرعييية لتلييك المتغيييرات وتأثيراتهييا فييي المنظمييات الصييحية
موضيوع البحييث مييع مراعيات أمكانييية قييياس هيذ ره المتغيييرات وعلييى افتراضييات العالقيية هييي أتجيياه
واحد ،والشكل ( )1يمثل المخطط االفتراضيي اليذي يبيين ابعياد مشيكلة البحيث والعالقية واالثير بيين
متغيراتها:
إذ عدت استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي (متغيراً مستقالً) واعتبر سلوك العمل
(متغيراً تابعاً).
استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
التجنب
المنافسة
التعاون

سلوك ابداع

سلوك العمل
سلوك مواطنة

سلوك اداء

الشكل ( :)1مخطط البحث
المصدر :من إعداد الباحثان.
وفي إطار مخطط البحث تنبث الفرضيات االتية:
 .1الفرضية الرئيسية االولى :هناك عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
بداللة أنواعها وسلوك العمل المنظمات الصحية عينة البحث؟
 .2الفرضية الرئيسية الثانية :هناك تأثير معنوي الستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي على المستوى
الكلي وعلى كل بعد من أبعاد سلوك العمل للمنظمات الصحية عينة البحث؟
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خامسا ً .أساليب جمع البيانات :لتحقي
طري ما يأتي:
 .1المقابالت الشخصية :وتضمنت إجراء عدد من المقابالت الشخصية مع بعض المديرين في الميدان
المبحوث بمواقع ومستويات متباينة قبل وأثناء توزيع االستبانة واسترجاعها ،وكانت المقابالت من
النوع االستكشافي وهي مقابالت مفتوحة للوقوف على الواقع القائم والحصول على الوثائ الخاصة
والمتعل بمتغيرات البحث.
 .2استبانة البحث :وتع ّد األداة الرئيسة في جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالبحث ،وتضمنت
االستبانة بهيئتها النهائية وبعد إجراء التعديالت على هيئتها األولية متغيرين رئيسيين وهم:
(استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وسلوك العمل) ،إذ تضمن كل متغير من هذه المتغيرات
مجموعة متغيرات فرعية موضحة في الجدول ( ،)1الذي يمثل هيكلية استمارة االستبانة .فضال عن
توضيح المصادر التي تم اعتمادها في تصميمها.
الجدول ( :)1هيكلية استمارة االستبانة
أهداف البحث واختبار فرضياته ،ت ّم جمع البيانات عن

ت

المتغيرات

1

استراتيجيات إدارة
الصراع التنظيمي

2

سلوك العمل

عدد
الفقرات
0
0

رقم
الفقرات
0-1
14-5

المنافسة

0

21-13

سلوك اإلبداع
سلوك المواطنة
سلوك األداء الوظيفي

3
3
0

43-47
31-43
35-32

األبعاد الفرعية
التعاون
التجنب

المصادر
(المبارك)33 :2713 ،
(أبو الرؤوس)47 :2710 ،
))Alemu, 2018: 10
))Lazarus, 2014: 90
(عبدالباسط)3 :2715 ،
))Obicci, 2015: 2
))Huang & you, 2011: 113

وقد استعمل مقياس (ليكرت) الخماسي لألوزان في قياس فقرات متغيرات الدراسة ،الذي
توزعت فيه اإلجابة من ( )1-3درجات إذ تعطي أقصى درجة ( 3درجات) لتأييد (أتف بشدة)
وتتناقص تدريجيا ً حتى تبلغ أوطأ درجة ( )1لتأييد (ال أتف بشدة) ،وذلك لغرض الحصول على
نتائج موضوعية وتجنب اإلجابات المحايدة التي تؤثر على دقة نتائج التحليل .كما واخضعت
االستمارة الى قياس الصدق والمحتوى ،ثم استخدام معامل الثبات ( ،)Alpha Cronbachفقد
كانت قيمته ( )%30وهي قيمة مالئمة تؤكد ثبات االستمارة وصالحيتها لالستخدام في القياس.
سادساً .مجتمع البحث وعينت  :ت ّم اعتماد أسلوب المسح الشامل لصناع القرار للقطاع الصحّي
ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة صالح الدين ممثلة (بمستشفى صالح الدين العام ومستشفى
سامراء ومستشفى الشرقاط ومستشفى الضلوعية ومركز ابن سينا الصحي والمركز الجامعي
الصحي) بوصفه موقعا ً إلجراء البحث وذلك لدورها في تقديمها للخدمات الصحّية ضمن الرقعة
الجغرافية للمحافظة ،إذ بلغ مجتمع البحث ( )117ووزعت ( )07استمارة استبيان بين القطاع
المبحوث ،وقد شكلت ما نسبته ( )%34من مجموع األفراد في مجتمع البحث ،وبعد توزيع
االستبانة بلغ عدد المستجيبين ( )35وبنسبة (  )%35من االستمارات الموزعة .
وتم اختيار العينة وفقا لمقتضيات البحث الحالية إذ إن استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
مهمة تقع في األساس على عات صناع القرار في المنظمات ،ومن هنا جاء اختيار عينة البحث
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المؤلفة ممن هم ( بدرجة مدير ومعاون مدير مستشفى ومدير قسم ومدير شعبة) بوصفهم صناع
القرار في المنظمات الصحّية ،ويوضح الجدول ( )2أهم الخصائص لألفراد المبحوثين.
الجدول ( :)2وصف البيانات الشخصية للعينة
الجنس
ذكر
العدد
43

انثى
العدد
12

%
03

%
21

العمر
 31فأكثر
%
العدد
13
3

 37-41سنة
 47-51سنة
اقل من  57سنة
%
العدد
%
العدد
%
العدد
13
11
41
24
24
14
المؤهل العلمي
دراسة عليا
بكالوريوس
دبلوم
إعدادية فما دون
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
23
13
37
23
3
5
13
11
الخدمة في المنصب
13سنة
14-11سنة
17-3سنوات
 4سنوات فأقل
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
3
3
0
4
24
14
37
53
الخدمة الوظيفية
15سنة فأكثر
 12-5سنة
 0-5سنة
اقل من  2سنة
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
41
24
23
13
13
11
14
5
الدورات التدريبة
خارج القطر
داخل القطر
%
العدد
%
العدد
12
0
55
31

المحور الثاني :المرتكزات الفكرية إلدارة الصراع التنظيمي واستراتيجيات
أوالً .الصراع التنظيمي (النشأة والمفهوم) :يعد الصراع أحد المكونات التكميلية للسلوك التنظيمي،
وتطور بتطور نظريات الفكر االداري ،إذ بدا الفكر اإلداري يتحدث عن الصراعات واألزمات
وأنواعها وأسباب نشوئها واآلثار المترتبة عليها وكيفية إدارتها (السيد ،)21 :2771 ،وعكست
المدارس االدارية اختالفا واضحا ً بشأن الصراع ودوره في سلوك المنظمات واالفراد
 إذ نظر اليه الكالسيكيون على انه القوة السلبية التي يجب تجنبه ومنع حدوثه قدر االمكان
 بينما ينظر اليه السلوكيون على انه االمر الغير المرغوب فيه (الفقعاوي)15 :2710 ،
 أما النظرة المعاصرة في الفكر االداري ،فأنها ترى ان الصراع ليس طبيعيا فقط ،وانما قد يكون
ضروريا أحيانا أو محركا لإلبداع والتغيير والقضاء على عدم التطور والجمــود ،إذ يشــير
(ربابعة )3 :2711 ،ان الصراع شيء طبيعي وظاهرة صحية ،بل هو دليل على حيوية المنظمة
ويقوم على افتراضات رئيسة هي:
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 .1الصراع حالة يمكن تجنبها.
 .2الصراع انعكاس طبيعي للتجديد.
 .5إن إدارة الصراع ممكنة.
 .4يعتبر الحد األدنى من الصراع أمر طبيعي وضروري.
وحديثا هناك من الكتاب والباحثون في مجال علم اإلدارة والمنظمة من حاول البحث في
فوائد الصراع ،وإمكانية ان يكون الصراع إيجابيا بل توظيفه في تطوير القدرات البشرية وبالتالي
تحقي أدا ًء إيجابيا ً للمنظمات (.)Alemu, 2018: 10
 إن الصراع لغويا كما أشار (صالح )13 :2710 ،يعني التطاحن معا باستخدام القوة أو عدم االتفاق
أو التعارض ،كما تعني كلمة ( )Conflictالخصام والعراك والصدمة ،وبهذا المعنى اللفظي يشير
الصراع إلى التفاعل الذي تتعارض فيه العواطف والتصرفات والكلمات مع بعضها البعض.
 أما الصراع اصطالحا فقد تعددت واختلفت اراء الباحثين حول تعريف الصراع وف خلفياتهم
ووجهات نظرهم وطبيعة العمل ومنها:
 هو عملية بذل جهود مقصودة من قبل الفرد أو الجماعة إلعاقة فرد أو جماعة اخرى عن بلوغ
أهدافهم أو تحقي مصالحهم.
 أو هو العملية التي تسعى فيها وحدات النظام إلى تحقي مصالحهم على حساب مصالح وحدات
اخرى( .الجبوري)13 :2711 ،
 وركزت بعض التعريفات على أن الصراع هو خالف بين طرفين أو أكثر ممن يرون أن لديهم
مخاوف غير متوافقة )Schramm-Nielsen, 2002: 67( .ويتفــ مــع هــذا التوجــه
( )Serrieh, 2017: 21بأنه عملية حدثت بين طرفين أو أكثر كنقطة في اي نشاط مستمر عندما
يتقاطع التفاعل ليصبح نزاعا بين األطراف وفقا الختالفات حول الحقائ وعدم تواف األهداف فيما
بينهم.
وبناء على ما جاء من تعاريف يمكننا ان نستنتج االتي:
 .1ان الصراع التنظيمي يعبر عن التنافس الذي يحدث بين االفراد نتيجة التعارض بين المعتقدات
واالهداف والقيم ......والخ.
 .2الصراع التنظيمي يتبين من خالل االختالفات التي تحدث بين االشخاص على القضايا والمسائل
الجوهرية.
 .5ان الصراع التنظيمي قد يكون عمل قصدي تقوم به المنظمة وذلك لغرض تحقي اهدافها
ومصالحها.
ثانيا .أسباب الصراع التنظيمي :ينشأ الصراع في المنظمات نتيجة العديد من األسباب المختلفة
والمتباينة بتباين طبيعة الصراع ومجاله وأنواعه ،فهناك ماهي أسباب عقالنية ذات صلة باالختالف
الحاصل في األهداف أو الغايات المراد إنجازها أو أسباب غير عقالنية كالصراعات الناشئة من
السلوك العدائي أو تحريف المعلومات ،فيما يرى (راضي )54 :2717 ،و(الفقعاوي)13 :2710 ،
أن من بين أكثر األسباب التي ينتج عنها الصراع التنظيمي هي أسباب شخصية ،وأسباب تنظيمية،
ويشير (راضي )54 :2717 ،إلى األسباب التنظيمية التي تخص المنظمة وظروفها واألسباب التي
تتعل بالعوامل الشخصية المتعلقة باألفراد ،وكما يظهره الشكل اآلتي:
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التنافس على الموارد
المحدودة
االعتماد المتبادل في
العمل

الواقعية الساذجة

اسباب
الصراع

غموض المسؤولية
وعدم وضوح السلطة

التفسيرات الخاطئة
االتصاالت السيئة

الشكل ( )2العوامل التنظيمية والشخصية المسببة للصراع
المصدر :الجبوري ،رياض صالح حميد حبيب ،)2711( ،أساليب إدارة الصراع وأثرها على أداء
األفراد دراسة استطالعية آلراء عينة من مدراء األقسام في شركة مصافي الشمال/بيجي ،رسالة
دبلوم عالي تخصصي في إدارة األعمال غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
وفيما يأتي توضيح لهذه األسباب:
 األسباب التنظيمية :وهي تتعل بالمنظمة وظروفها وتشمل على التنافس على الموارد المحدودة
واالعتماد المتبادل في العمل وغموض المسؤولية وعدم وضوح السلطة .وسنوضح األسباب
التنظيمية فيما يأتي:
 .5التنافس على الموارد المحدودة :إذ إن وجود اإلمكانات والموارد المحدودة في المنظمة تؤدي إلى
حدوث الصراع فإن المنظمة التي ال تستطيع توفر الموارد واألموال الالزمة إلشباع االحتياجات
التي تخص تلك األقسام( .الشمري)23 :2715 ،
 .2االعتماد المتبادل في العمل :يعود إلى التنسي بين المجموعات لتحقي المستوى المطلوب من
األداء وتوجد ثالثة أنواع من االعتماد المتبادل وهي االعتماد المتسلسل واالعتماد المشترك
واالعتماد التبادلي( .صفحي)43 :2711 ،
 .3غموض المسؤولية وعدم وضوح السلطة :وجود عدم الدقة في بعض األحيان بعدم الدقة لتحديد
الجماعات المسؤولة عن أداء مختلف األنشطة والواجبات وهذا كله يؤدي إلى تهرب المكلف من
مسؤوليته( .العطار)23 :2717 ،
 األسباب الشخصية :وهي تتعل بشخصية األفراد العاملين في المنظمة وتتضمن الواقعية الساذجة
والتفسيرات الخاطئة واالتصاالت الخاطئة وسنوضح األسباب الشخصية فيما يأتي:
 .5الواقعية الساذجة :وتتمثل باالعتقاد الذي يوضح وجهة النظر الشخصية هي الصحيحة ويبين وجهة
نظر اآلخرين هي الخاطئة وغير واقعية ومتحيزه( .عبود وعبود )35 :2714
 .2التفسيرات الخاطئة :وهي األخطاء التي تحدث في تفسيرنا لسلوك اآلخرين ،عندما يحدث الفشل
في تحقي األهداف يحاول األشخاص إيجاد التفسيرات واألسباب لذلك فبعض األشخاص يرجعها
لعدم التخطيط أو السوء الحظ وسوء ظن باآلخرين وهذه تلعب دوراً بارزاً في نشوء النزاعات.
(رفاعي وبسيوني)457 :2774 ،
 .3االتصاالت السيئة :تعني قيام األفراد باالتصال مع اآلخرين بطريقة تجبرهم دون أن يقصدوا ذلك
وهذا يترك شعوراً باألسى ،واللوم الهدام ،وهذا يؤدي إلى الشعور بالحاجة إلى االنتقام والثأر الذي
يضع الحجر األساس للنزاعات والصراعات التي قد تكون النهاية لها (العطار.)23 :2717 ،
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ثالثا .إدارة الصراع التنظيمي :تشير البحوث والدراسات إن العمل على حل الصراع ضرورة
لضمان استمرار المنظمات وفعاليتها ،فال تستطيع االدارة ان تقف مكتوفة اليدين امام الصراعات
التي تحدث في المنظمة مهما كان شكلها أو مصدرها(صراع األهداف  ،وصراع المعرفة ،وصراع
انفعالي أو وجداني) ،بل الضرورة تقضي تدخل االدارة في حالة الشعور بزيادة شدة الصراعات
بين اطراف الصراع عن الحد المقبول او تتدخل في حالة الشعور باالنخفاض بشدة الصراعات على
المستوى المعين المرغوب فيه (المغربي ،)512 :2717 ،من هنا فأن وجهة النظر الحديثة تؤكد
ان إدارة الصراع اجراء ال مفر منها في الحياة التنظيمية ،وال بد من وجود إدارة مسؤولة تحسن
التصرف لمنع المواقف التي ينشا فيها الصراعات ،والعمل على توظيف االساليب والتقنيات الفعالة
من أجل الحل ،أو التقليل من اآلثار السلبية ،ومن ثم بلورة استراتيجية مناسبة إلدارة الصراع.
()Alemu, 2018: 10
لقد دأب الباحثون تناول مفهوم ادارة الصراع التنظيمي من زاويا متعددة ،ولغرض التعرف
على ابراز المفاهيم التي اوردها الكتاب فان ذلك يظهر من الجدول( )5وكما يأتي:
الجدول ( :)5مفهوم إدارة الصراع التنظيمي حسب أراء عدد من الكتاب والباحثين
الباحث
Roberts, 1997: 24
Robbins, 2001: 392
مصطفى535: 2773 ،
قطيشات04 :2717 ،
الفقعاوي27 :2710 ،

مفهوم إدارة الصراع
انها التدخل الهادف لتشجيع وحفز الصراع المفيد او التدخل الذي يمنع حدوث
الصراع ويعمل على حل الصراع المدمر.
العملية التي يتم فيها استخدام الحلول والمثيرات لتحقي مستوى الصراع
المرغوب فيه.
مهارة أساسية تستهدف التغيير البناء والمنتج لألفراد ،وتساعد المنظمة على تحقي
درجة عالية من الفعالية
التدخل الهادف لحفز الصراع المفيد وتشجيعه أو التدخل لمنع الصراع المدمر
وحله
العملية التي يتم من خاللها التعامل مع الصراع ومواجهته من خالل اختيار
األسلوب المالئم بعد فهم أسباب الصراع وأبعاده.

وفي ضوء ما طرح الكثير من الباحثين والكتاب من مفاهيم عن ادارة الصراع التنظيمي
وسبل التعامل معه ،فان إدارة الصراع تحتل اهمية كبيرة بالنسبة للمنظمة وتعتبر من األولويات
الهامة التي تواجه إدارة المنظمة خاصة عندما يلقي ذلك الصراع بتأثيراته السلبية على ثقافة
المنظمة  ،وهنا تحاول إدارة المنظمة الموازنة بين حاجتها لنوع جيد من الصراع الذي يهزم حالة
الكسل والخمول ويوفر لها فرصة تعلم تنظيمي جديدة ،وبين الحاجة الى منع تحول الصراع الى
صراع سيء ومضر والذي يتسبب في تعطيل عملية التنسي والتكامل بين الوحدات واألقسام في
المنظمة (مطر.)13 :2714 ،
رابعا .أبعاد استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي :استخدم الباحثون مصطلحات مختلفة للتعبير
عن كيفية إدارة الصراع (كآليات إدارة الصراع وأساليب وانماط إدارة الصراع واستراتيجيات
إدارة الصراع) ،ويرى ( )Thakore, 2013: 13أن إدارة الصراع تشير إلى كل من
االستراتيجيات واألساليب ذات الصلة باحتواء (إدارة الصراع) وكذلك على استراتيجيات وأساليب
حلها ،وسيتم اعتماد مصطلح استراتيجيات إدارة الصراع في هذه الدراسة ،والمقصود بها
استراتيجيات التعامل مع الصراع وليس وسائل القضاء عليه بل تعني إدارته وتوجيهه الوجهة
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المناسبة ليكون فعاالً ،إذ يرى (العربيات )25 :2710 ،بانها اساليب وطرق يتم من خاللها استخدم
الحلول والمثيرات للوصول الى مستوى الصراع المرغوب فيه وطبقا إلى رأي ()Rahim, 2002
ان إدارة الصراع ليست بالضرورة أن تعني تجنب أو تخفيض أو إنهاء الصراع وانما تتضمن
وضع وتصميم استراتيجيات كلية على مستوى المنظمة وتطبيقيا من اجل التقليل من الصراعات
الضارة (السلبية) وتعزيز الوظائف البناءة وااليجابية للصراع (حميد انور.)55 :2714 ،
ونقدم من خالل الجدول ( )4عرضا ً ألهم تصنيفات استراتيجيات ادارة الصراع لبعض
الدراسات وما قدمه الباحثون على سبيل التعريف باتجاه تصنيف إدارة الصراع وفقا ً للنماذج التي
ورودت في ادبيات االدارة ،مستهدفين اختيار النموذج الذي سيتم اعتماده في الدراسة الحالية.
الجدول ( :)4تصنيفات استراتيجيات ادارة الصراع من وجهة نظر بعض الدراسات
الباحث
العبيدي53 :2775 ،
زهدي37 :2773 ،
البدراوي والنجفي11 :2717 ،
Lazarus, 2014: 90
عبود وعبود57 :2714 ،
الحيت ،عبدالعال43 :2714 ،
قريشي وفائزة53 :2713 ،
Obied and Ahmed, 2016: 39
Serrieh, 2017: 21
Alemu, 2018: 12

االستراتيجيات
استراتيجية التعاون ،استراتيجية المنافسة ،استراتيجية التجنب.
التعاون ،التوفي  ،االسترضاء ،التجنب.
استراتيجية المشاركة أو التمازج ،استراتيجية تنافسية ،استراتيجية
انسحاب او تجنب ،استراتيجية عدم المواجهة او التأقلم ،استراتيجية
المساومة.
التعاون والتفاوض والتجنب والفرض
استراتيجية التعاون ،استراتيجية التجنب ،استراتيجية التسوية،
استراتيجية التنازل ،استراتيجية القوة.
التعاون التنافس ،التجنب.
أسلوب التجنب ،أسلوب المواجهة والمكاشفة ،أسلوب الحل الوسط،
أسلوب المنافسة ،أسلوب التعاون.
استراتيجية التعاون ،استراتيجية التجنب ،استراتيجية التسوية،
استراتيجية التنازل ،استراتيجية القوة.
استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي (التكامل ،اإلرضاء ،السيطرة،
التجنب ،المساومة).
استراتيجية التعاون ،استراتيجية التنافس ،استراتيجية التجنب واإلغفال.

يظهر الجدول نماذج متباينة الستراتيجيات مواجهة الصراع .ويعود هذا التباين بالدرجة
األساسية إلى عدم وجود استراتيجية معينة أو محدودة يمكن استخدامها في حاالت الصراع المختلفة
حيث إن كل حالة قد تتطلب استعمال استراتيجية معينة .وبقدر تعل االمر بموضوع الدراسة الحالية
وعلى مستوى المنظمات الصحية (المستشفيات) في البيئة العراقية ميدان الدراسة ،نجد إن نموذج
( )Baker, 1988والذي يتألف هذا النموذج من ثالث استراتيجيات لمواجهة الصراع التنظيمي
وهي ( .1استراتيجية التعاون .2 ،استراتيجية اإلجبار "التنافس" .5 ،استراتيجية التجنب) والذي
شاع استخدامه في العديد من الدراسات العربية ومنها في البيئة العراقية كدراسة (العبيـدي)2775 ،
و (الحيت وعبد العال )2714 ،و (عبود وعبود ،)2714 ،ودراسة ( ،)Alemu, 2018فضال عن
انه من النماذج المطورة ،وانه مالئم للبيئة العراقية ،كما ان اساليب (التعاون ،المنافسة ،التجنب)
أكثر وضوحا ً وأسهل قياسا ً وكونه أكثر مالئمة للدراسات ،ونوضح بإيجاز أساليب استراتيجية
(أنموذج.)Baker :
ويتكون أنموذج ( )Baker, 1988من ثالث استراتيجيات لمواجهة الصراع وهي:
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(استراتيجية التعاون ،استراتيجية المنافسة ،استراتيجية التجنب) كما موضح في الشكل ادناه:
(العبيدي)53 :2775 ،
استراتيجية التعاون
COLLABORATING

استراتيجية المنافسة
COMPETING

استراتيجيات ادارة
الصراع التنظيمي

استراتيجية التجنب
AVOIDING

الشكل ( :)5استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي حسب أنموذج ((Baker, 1988
المصدر :العبيدي ،امل محمود ،)2775( ،استراتيجية الصراع التنظيمي وإمكانية تحقي أهداف
المنظمة ،الجامعة المستنصرية ،كلية اإلدارة واالقتصاد/قسم إدارة األعمال ،مجلة اإلدارة
واالقتصاد ،العدد (.)33
 .5استراتيجية التعاون ( :)COLLABORATINGأحيانًا ما يُطل على نمط التعاون إلدارة
الصراع مشكلة من خالل اختالفات الصراع وحل المشكالت حتى يفوز الجميع ،وهي تسعى إلى
حل الصراع بالحد األقصى من التركيز على اهتمامات كلتا المجموعتين ،فيتطلب حل المشكالت
بنجاح أن تظهر المجموعات المتصارعة رغبة في العمل بشكل تعاوني نحو حل تكاملي يلبي
احتياجات جميع المعنيين ،وهذا هو أسلوب إدارة الفوز الذي يعتبر اهتمامات كال الطرفين ويركز
على المكاسب المتبادلة ،ولذلك يقال إن هذا النمط ينتج نتائج فائقة مع المزيد من خالل استكشاف
قضايا الصراع بشكل أشمل ()George, et al., 2013: 180
 .2استراتيجية المنافسة ( :)COMPETINGيبين هذا األسلوب محاولة المدير أجبار العاملين
على االستماع لمقترحاته واالمتثال لوجهة نظره ،غالبا ً عند استعمال هذا األسلوب بوجود ارتباط
سلبي بين أهداف المدير وأهدافهم وبالمعنى اآلخر فإن تحقي أهداف أحد األطراف يمكن أن يؤثر
بصورة سلبية في تحقي أهداف الطرف اآلخر ،فقد تعني المنافسة الدفاع عن حقوقك أو الدفاع عن
موقف تعتقد صحيح أو مجرد المحاولة بالفوز على الطرف اآلخر (العبيدي)50 :2775 ،
 .3استراتيجية التجنب ( :)AVOIDINGيعبر هذا النمط عن عدم اهتمام الفرد بذاته وباألخرين وهو
يوضح هروب الفرد وانسحابه من مواجهة الصراعات وإيجاد الحلول للمشكالت ،فإن أسلوب
التجنب يعتبر أسلوبا ً غير مباشر وغير متعاون (فتاح.)252 :2710 ،

المحور الثالث :سلوك العمل
أوالً .مفهوم سلوك العمل :لقد اختلفت وجهات النظر عند الكتاب والمفكرين والباحثون في تحديدهم
لمفهوم شامل وجامع للسلوك ،إذ إن تحديد مفهوم محدد له أمر في غاية الصعوبة كونه يستند على
معايير ومبادئ وقيم تحكم سلوك األفراد في بيئات مختلفة.
 عرف (فريد )53 :1335 ،السلوك انه محصلة التفاعل بين الفرد ممثال في قدراته ومهاراته
واتجاهاته وذكائه ودوافعه ،وبين العوامل البيئية التي تحيط به.
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ويرى (عمر )52 :2714 ،أن السلوك هو مجموعة التصرفات واألفعال واألنشطة التي تصدر عن
الفرد في محاوالته المستمرة لتحقي أهدافه ،وإشباع حاجاته ورغباته من عناصر المناخ الذي يحيط
به.
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن مصطلح السلوك بوجه عام يشير إلى االستجابات
الصادرة عن أنشطة الكائن الحي التي تحدث بصورة إرادية أو الإرادية ،وهنا تأكيد بأن السلوك
ليس شيئا ً ثابتا ً ولكنه يتغير يتأثر بعوامل البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد ،وقد حدد العلماء
مجموعة من الخصائص التي تميز السلوك باآلتي( :المغربي)24 :2774 ،
إن نتيجة لشيء :أي إنه مسبب ال يظهر من فراغ.
إن السلوك مرن :أي انه يتعدل ويتبدل تبعا للظروف والمواف المختلفة علما بأن مرونته نسبية من
شخص إلى آخر طبقا الختالف مقومات شخصية كل منهما والظروف البيئية المحيطة بهما.
إن سلوك هادف :بمعني إنه يسعى لتحقي هدف أو إشباع حاجة.
إن سلوك متنوع :أي إنه يظهر بصورة متعددة حتى يمكنه التواف مع المواقف التي تواجهه.
أما فيما يتعل بمكان العمل وتنظيم العمل ،فهو يعبر بشكل او اخر عن مجموعة متنوعة
من السلوكيات المختلفة ،وقد كثر الحديث عن موضوع سلوك العمل في العقود االخيرة القليلة من
القرن الماضي ،فمع تزايد واتساع االنتقادات لألعمال ومعاييرها إلى حد إهمال مسؤوليتها
االجتماعية واألخالقية لم يعد الصمت سهالً إزاء ذلك وأصبح الحديث عن السلوكيات واالخالقيات
في مجال العمل مطلوبا ،وصار من الحكمة أن تقابل رؤية األعمال في النموذج االقتصادي برؤية
أخرى هي الرؤية القائمة على السلوكيات واألخالقيات ومعاييرها الخاصة والتي ال تقل أهمية عن
معايير الربح والكفاءة(.أبو النصر)33 :2770 ،
وباإلمكان إيضاح طبيعة مفهوم سلوك العمل من خالل استعراض بعض منها التي غالبا ما
تمتد أولها في أدبيات اإلدارة والسلوك التنظيمي:
يرى ( )Zhu, 2013: 24أن سلوك العمل بأنه مجموعه من التصرفات واألعمال التي يؤديها
األفراد ألداء عمل معين ،وتختلف سلوكيات األفراد باختالف التخصصات والمجاالت التي يعملون
بها ،أو هي عبارة عن سلسلة من التفاعالت الديناميكية والتفاعلية في المنظمة والتي يشمل سلوكيات
الدور الداخلي ( )In-role behaviorوسلوكيات الدور اإلضافي (.)Extra-role behavior
كما أشار إلي (القاموسي )24 :2152 ،بأنه األعمال المتوقعة من قبل األفراد والذي يشارك
بصورة مباشرة في إنتاج السلع والخدمات أو األنشطة التي توفر الدعم للعمليات األساسية للمنظمة.
وبنا ًء على ما تقدم ترى الدراسة الحالية أن سلوك العمل هو :مجموعة من التصرفات
واألعمال الداخلية والخارجية التي يقوم بها الفرد في المنظمات الصحية وذلك لتحقي أهداف محددة
يسعى ألجل الوصول إليها وإشباع حاجاته ورغباته.
ثانياً .أهمية سلوك العمل :ظهرت الكثير من البحوث التي ركزت على أهمية سلوك األفراد
العاملين في المنظمات ،ومدى تأقلمه مع أجواء العمل وانسجامه في العمل وقيامه بإجراء األعمال
الطوعية والتي تعني األعمال اإلضافية ( ،)Befort & Hatturp, 2003: 18فعندما يكون سلوك
العمل العاد ي خارج معايير المنظمة ،فإن عواقبه بعيدة المدى وتؤثر على جميع مستويات المنظمة
بما في ذلك عمليات صنع القرار واإلنتاجية والتكاليف (،)Appelbaum, et al., 2007: 387
وبشكل عام يمكن إيجاز أهمية سلوك العمل باآلتي:
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 .1يشكل سلوك األفراد األهمية الكبيرة ،لما ينتج عنه نتائج تتعل بمستوى أدائهم للعمل المطلوب
وتحقي إنتاجية عالية ،والسعي نحو تحقي أهداف المنظمة ،وتكوين السمعة الجيدة لها (العابدي
والهادي.)14 :2713 ،
 .2تسعى المنظمات إلى الوصول إلى تحسين كفاءتها وفعاليتها وهذا يكون واضحا ً من خالل حاجة تلك
المنظمات إلى األفراد الذ ين يكونون على استعداد لتجاوز المهام المطلوبة منهم كمتطلبات الوظيفة
الرسمية (.)Ando & Masuda, 2010: 218
 .5إن المنظمات بحاجة إلى الموظفين الذين يديرون األعمال بالشكل الجيد وتهتم بهم وتكـون لهــم
قيمـة لدى المنظمــة ،وإن األداء العالـي ألفـراد يكـون بمثابـة الرصـيد المهــم وذات القيمـة
للمنظمـة (.)Yun & et al., 2007: 746
ثالثا ً .أبعاد سلوك العمل :إن المتتبع للعديد من الدراسات االستطالعية حول ابعاد سلوك العمل،
يرى تباين وجهات نظر الكتاب والباحثين حول تحديد كم ونوع تلك االبعاد ،وأن تحديد بعد محدد
دون اخر أمر في غا ية الصعوبة كونها تستند على معايير ومبادئ وقيم تحكم سلوك العاملين في
بيئات مختلفة .ورغم اختالف سلوكيات وأخالقيات العمل من مهنة إلى أخرى إال أنه يوجد قواعد
عامة تستند إلى القيم وتكون مشتركة بين جميع المهن وتحكم السلوك ،والجدول ( )3يعرض عددا
من هذه المبادئ واالبعاد:
الجدول ( :)3ابعاد سلوك العمل وف اراء الكتاب والباحثين
الكاتب والسنة
Chen & Aryee, 2005: 226
Appelbaum, et al., 2007: 578
متعب والعطوي11-17 :2775 ،
Zhu, 2013 :24
نوار وضرغام231 :2713 ،
العابدي وهديل5 :2710 ،

ابعاد سلوك العمل
الرضا الوظيفي ،االلتزام التنظيمي ،أداء المهمة ،سلوك اإلبداع.
* سلوكيات ايجابية تتف مع القواعد والمعاير األخالقية.
* سلبية ومنحرفة تتعارض مع المصلحة العامة.
سلوك المواطنة التنظيمية ،سلوك االبداع ،االداء الوظيفي.
يشمل سلوكيات الدور الداخلي وسلوكيات الدور اإلضافي.
بعد سلوك المساعدة ،وبعد سلوك االلتزام ،بعد سلوك اإلنجاز.
سلوك المساعدة ،وسلوك صوت العاملين ،والسلوك المنحرف.

وبعد استعراض بعض الدراسات عن سلوك العمل ،نرى أن هناك تباين واختالف في
التركيب النوعي والعددي ألبعاد سلوك العمل تبدو واضحة ،فهناك من الدراسات ما قدمت ابعاد
محدودة واخرى واسعة ،ولكن لتعدد هذه االبعاد وعدم امكانية االعتماد على ابعاد معينة وإغفال
غيرها ،فان الدراسة الحالية ترى عدم االلتزام بأنموذج محدد ألحد الباحثين ،والسعي نحو بناء
تواف في اآلراء من البحوث السابقة ،ثم تبني ابعاد تتواف مع طبيعة ميدان الدراسة (المنظمات
الصحية) ،وانسجاما ً مع أهداف الدراسة وفرضياتها فقد تم تبويبها ألغراض منهجية الدراسة الحالية
إلى ثالثة انواع او ابعاد هي (سلوك االداء الوظيفي ،وسلوك المواطنة التنظيمية ،وسلوك االبداع)
لتعبر عن متضمنات سلوك العمل التي تشترك فيها المنظمات ومنها المنظمات الصحية ،وبقدر
تعل االمر بالدراسة الحالية سيتم تبني ثالثة ابعاد هي (سلوك االداء الوظيفي ،وسلوك المواطنة
التنظيمية ،وسلوك االبداع) والتي اشارت اليها معظم الدراسات الواردة في الجدول اعاله ،والتي
ترى الدراسة انها ابعاد ذات شمولية وخصوصية في المنظمات الصحية ،لعدة مبررات منها:
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 .1معظم الدراسات الخاصة بسلوكيات واخالقيات العمل اشارت الى اهمية قياس هذه االبعاد بشكل
عام ،اذ أنها تمثل مخرجات العمل السلوكية التي توفر المبادئ التوجيهية نحو النجاح المتزايد
والمستدام كفرد وفري وإدارة وتنظيم في المنظمات الصحية.
 .2هنالك اجماع من قبل معظم الكتاب والباحثين على تلك االبعاد لسلوك العمل في المنظمات ومنها
الصحية مثل :دراسة ( (Chen & Aryee, 2005ودراسة (متعب والعطوي.)2775 ،
 .5تنوع االبعاد التي من الممكن ان تحق حالة ارتفاع مستوى إدراك العاملين وزيادة ثقتهم في إدارة
منظمته م الصحية وزيادة قناعتهم بإمكانية الحصـــول على حقوقهم وما يعنيه ذلك من االرتقاء
بالسلوكيــات اإليجابية ،واالبتعاد عن كل ما يؤدي إلى نتائج السلوك السلبي ،كانخفاض مستوى
الوالء التنظيمي وزيادة معدل دوران العمل وغيرها من التي سوف تؤثر بالسلب على أداء المنظمة
وكفايتها.
وبهدف تقديم فكرة عن مضامين هذه األبعاد ،نقدم عرضا ملخصا لها من خالل اآلتي:
 .1سلوك اإلبداع ( :)Creative behaviorتزايد االهتمام باإلبداع والسلوك االبداعي في السنوات
االخيرة لما له من دور فعال في أداء المنظمة ودعم أنشطتها ،فلفظ االبداع يطل على الفكرة
الجديدة والخدمة المتميزة او المنتج الجديد او العمل المبتكر المتميز في مجاله ،واالبداع اصطالحا ً
عرفه (هاجر )3 :2713 ،بأنه عميلة انتاج وطرح افكار مفيدة وجديدة ،اي امتالك االفراد قدرات
متميزة اضافية خالقة مثل القدرة على التغير وسعت االتصاالت وتشجيع االبداع وحل المشكالت،
بينما يعني سلوك اإلبداع كل األفكار والمقترحات البناءة التي يقدمها العاملون لتحسين انسياب العمل
(العطوي والعابدي ،)133 :2770 ،وعرفه ( )Hsu & Wang, 2015: 116هو السلوك الذي
يعني توليد األفكار الجديدة واكتشاف الفرص والذي يعني السلوك المرتبط باالبتكار ،كما يشمل
السلوك الموجهة نحو تنفيذ وتطبي المعارف الجديدة أو تحسين العمليات لتعزيز األداء الشخصي،
أي السلوك المرتبط بالتنفيذ.
 .2سلوك األداء الوظيفي ( :)Performance Behaviorيتحق االداء الوظيفي عندما تستطيع
المنظمة تحديد العوامل الرئيسة التي تؤثر في العمل وجعلها متوافقة ومتالئمة لدعم استراتيجياتها
وأهدافها ،وهذا يشمل كافة الهياكل التنظيمية والممارسات والسياسات ،ويتم ذلك من خالل تفاعل
سلوك الموظف ويتم تحديد سلوكه من خالل جهده وقدرته حيث يرتبط سلوك الموظف بصورة
مباشرة باألهداف التنظيمية (صالح و إسماعيل )133 :2715 ،فقد عرفه (الدوري)53 :2715 ،
بانه السلوك الناتج عن قيام األفراد العاملين في المنظمة بأداء مهامهم الموكلة لهم وذلك لغرض
تحقي األهداف التي تسعى لها منظمتهم.
 .5سلوك المواطنة التنظيمية ( :)Organizational Citizenship Behaviorمن المفاهيم
االدارية التي طرحها الفكر المعاصر مؤخراً والذي حظي باهتمام كبير من قبل الباحثين والمفكرين،
إذ يهتم هذا المفهوم ويركز على العنصر البشري الذي يعتبر من اهم الموارد التنظيمية على
االطالق وباختفائه ال يتصور وجود اي اساس تنظيمي ،فيعتبر العنصر البشري هو اساس التطور
والتقدم والرقي في اي منظمة من المنظمات ،وبالتالي اصبح هذا السلوك ميدانا بحثيا ً يستقصي فيه
علماء االجتماع والباحثون االداريون وعلماء النفس حيث اوضح ( )Polat, 2009: 1592ان
سلوك المواطنة التنظيمية يتم النظر اليها من الجوانب التالية:
 أوال .االبتعاد عن جميع السلوكيات التي تلح الضرر بالمنظمة
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 ثانيا .المشاركة الفعالة والمساهمة في المنظمة.
 ثالثا .تقديم المساعدة الى االفراد االخرين ونقل المعلومات المفيدة لهم.
ويشير ( )Nourani, et al., 2016: 30في تعريفه بانه األسلوب الذي يصف االلتزام
العامل الطوعي داخل المنظمة على أنه ليس جزءا من مهامه التعاقدية ،لكنها شيء اختياري
وتحسن األدوار التنظيمية واألداء والتي يكون لها تأثير كبير على نوعية العالقة السائدة بين
المنظمة والعاملين.

المحور الرابع :الجانب الميداني للبحث
أوال .وصف وتشخيص متغيرات وابعاد البحث:
أ .وصف وتشخيص استراتيجيات الصراع التنظيمي :تضمن المحور االول من استمارة االستبانة
( )21سؤاالً أعدت لقياس استراتيجيات الصراع بأبعادها ومكوناتها الثالث (التعاون ،المنافسة،
التجنب) ،وكان الهدف من ذلك هو االستيضاح على طبيعة االجابات التي ابداها االفراد المبحوثين
حول تبني وتطبي استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي في المنظمات الصحية المبحوثة مجال
الدراسة وقد تم القياس في ضوء المؤشرات االتية والموضحة في الجدول (:)3
 .1استراتيجية التعاون :تشير معطيات الجدول ( )3إلى االجابات الخاصة ببعد (استراتيجية التعاون)،
إذ يشير مقدار الوسط الحسابي ( )4.255وانحراف معياري ( )0.339وشدة استجابة (،)0.850
وهذه يعني ان نسبة اتفاق افراد العينة كانت عالية ،مما تشير إلى اهمية استراتيجية التعاون بالنسبة
للمنظمة وذلك ألنها تساعد على جعل العاملين متعاونين فيما بينهم ويعملون على نشر التعاون
بروح الفري الواحد لمواجهة المشاكل التي تحدث اثناء العمل او بالمستقبل والتي تواجهه المنظمة.
 .2استراتيجية التجنب :تشير معطيات الجدول ( )3إلى اإلجابات الخاصة ببعد (استراتيجية التجنب)،
إذ تشير نسبة الوسط الحسابي ( )3.753وانحراف معياري ( )0.563وشدة استجابة (،)0.750
ويدل ذلك هناك نسبة اتفاق ألفراد العينة كانت جيدة ،مما يؤكد ان قيادات المنظمات الصحية
ومدراءها يحاولون وضع الخطط الوقائية والعالجية التي تساعد على حل الصراعات التي تحدث
بين االفراد العاملين اثناء العمل اي وضع الخطط سابقا قبل وقوع الحدث لتساعد على تفادي
االضرار والخسائر التي تحدث بين االطراف المتصارعة.
 .5استراتيجية المنافسة :تشير معطيات الجدول ( )3إلى االستجابات الخاصة ببعد (استراتيجية
المنافسة) والتي تشير ان نسبة الوسط الحسابي بنسبة ) )3.782وانحراف معياري ( )0.542وشدة
استجابة ( ) 0.756ذلك يدل على اتفاق أفراد العينة على أهمية استراتيجية المنافسة واستخدامها في
االعمال ،وهذا يؤكد على أن قيادات ومدراء المنظمات الصحية يهتمون بإنهاء الصراعات التي
تحدث بين األطراف بما يخدم مصالح المستشفى ومصالح أطراف الصراع وذلك لتجنب وقوع
الخسائر للمستشفى وألطراف الصراع فيكون نهاية الصراع من صالح الطرفين.
الجدول ( :)3نتائج وصف وتشخيص استراتيجيات الصراع التنظيمي
ت
1
2
5

العبارة
استراتيجية التعاون
استراتيجية التجنب
استراتيجية المنافسة

الوس الحسابي
4.255
3.753
3.782
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االنحراف المعياري
0.339
0.563
0.542

شدة االستجابة
0.850
0.750
0.756
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ب .وصف وتشخيص سلوك العمل :يضمن محور سلوك العمل في استمارة االستبانة ( )15سؤاالً
أعدت لقياس سلوك العمل بأبعاده ومكوناته الثالث (سلوك االبداع ،سلوك المواطنة ،سلوك
االداء) ،وكان الهدف من وراء ذلك هو االستيضاح على طبيعة االجابات التي ابداها االفراد
المبحوثين عن واقع السلوكيات في المنظمات الصحية المبحوثة مجال الدراسة وقد تم القياس في
ضوء المؤشرات االتية والموضحة في الجدول (:)0
 .5سلوك اإلبداع :تشير معطيات الجدول ( )0إلى االستجابات الخاصة ببعد (سلوك اإلبداع) ،إذ جاءت
بوسط حسابي( )4.178وانحراف معياري ( )0.436وشدة استجابة ( ،)0.834وهذا يعني أن إدارة
لمنظمة الصحية تهتم بنشر ثقافة االبداع تقبل اي اقتراح وابداعات موجهه لها لتجعلها قادرة على
االستفادة من معرفة الحلول التي تقلل المشاكل التي تواجه المستشفى وتالئمها.
 .2سلوك المواطنة التنظيمية :تشير معطيات الجدول ( )0االستجابات الخاصة ببعد (سلوك المواطنة
التنظيمية) ،إذ تشير نسبة الوسط الحسابي ( )4.430واالنحراف المعياري ( )0.325وشدة
االستجابات ( ،)0.885ويدل ذلك على ان مدراء المنظمات الصحية يحاولون مساعدة زمالئهم في
العمل مما تقع عليهم أعباء عمل كبيرة لتخفيف عبء العمل ،اي يعملون بمبدأ التعاون والمساعدة
فيما بينهم.
 .3سلوك األداء الوظيفي :تشير معطيات الجدول ( )0إلى االستجابات الخاصة ببعد (سلوك األداء
الوظيفي) ،إذ تشير نسبة الوسط الحسابي ( )4.496واالنحراف المعياري ( )0.315وشدة
االستجابات ( ،)0.898وهدا يدل ذلك على أن مدراء المنظمات الصحية يفضلون تغلب المصلحة
العامة على الخاصة الشخصية وهذا سيساعدهم في نجاح وتفوق المنظمة وكذلك يساعد في زيادة
األداء الوظيفي للعاملين في مجال عملها الصحي.
الجدول ( )0نتائج وصف وتشخيص سلوك العمل في المنظمات الصحية
ت
1
2
5

االبعاد
بعد سلوك اإلبداع
بعد سلوك المواطنة
بعد سلوك االداء الوظيفي

الوس الحسابي
4.178
4.430
4.496

االنحراف المعياري
0.436
0.325
0.315

شدة االستجابة
0.834
0.885
0.898

ثانيا .اختبار الفرضيات:
 .5الفرضية الرئيسة األولى :يظهر الجدول ( )5اختبار صحة الفرضية األولى والتي تشير إلى وجود
عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وسلوك العمل على المستوى الكلي،
كما يظهر الجدول ( )3نتائج قياس عالقة االرتباط على المستوى الجزئي ،وعلى النحو اآلتي:
أ .يظهر الجدول ( ) 5وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
وسلوك العمل على المستوى الكلي ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط (** )0.553عند مستوى معنوية
( ،)0.000وهي قيمة جيدة جدا ،و تؤشر قوة العالقة بين المتغيرين لتؤكد ما أبرزه البحث في جانبه
النظري ،ويدل هذا على أنه كلما تدخلت المنظمة في حل الصراع الدائر بين العاملين من خالل
استخدام استراتيجية معينه سيقلل ذلك من التصرفات التي تقوم به االطراف المتصارعة على اعتبار
أن هنالك طرف ثالث يقوم بحل النزاع بدالً عنهم هذا الطرف يختلف سلوكه حسب اتباع تلك
االستراتيجيات ،فبالتالي ستقل ردة الفعل وتقل التصرفات بشكل عام ،وإن وجود هذه النسبة يدل
على أن المنظمة المبحوثة وواجهت المشاكل التي تعترضها بنجاح وقامت بإنجاز أعمالها وأنشطتها
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المختلفة بشكل جيد ،وتعكس هذه النتيجة تطابقا ً مع المنط النظري ،وعليه فقد تحققت صحت
الفرضية األولى على المستوى الكلي.
الجدول ( :)5عالقة االرتباط بين استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وسلوك العمل على المستوى الكلي
المتغير التفسيري

استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي

المتغير المستجيب
سلوك العمل

**0.553

N = 58
(*) العالقة معنوية عند مستوى ()0.000
ب .يظهر الجدول ( )3نتائج قياس عالقة االرتباط على المستوى الجزئي بين استراتيجيات إدارة
الصراع التنظيمي بداللة أبعادها (استراتيجية التعاون ،استراتيجية التجنب ،استراتيجية المنافسة)
وسلوك العمل ،إذ تشير النتائج إلى وجود عالقة معنوية موجبة جاءت على التوالي (استراتيجية
التعاون واستراتيجية التجنب واستراتيجية المنافسة) ،إذ بلغت قيمها ( )0.217و ( )0.407و
( )0.484وعند مستوى معنوية ( )0.000وهي قيم جيدة لحد ما ،وتشير إلى تحق صحة
الفرضيات على المستوى الجزئي المنبثقة من الفرضية األولى ،ويدل هذا على أنه كلما زاد اهتمام
المنظمة المبحوثة باستراتيجية المنافسة كلما زادت قدرتها على معرفة سلوك العمل ،وكلما زاد
االهتمام باستراتيجية التجنب زادت قدرة المنظمة على تحديد سلوك العاملين بالمنظمة ،وكذلك
عندما تكون لها استراتيجية تعاون يجعلها قادرة على التعاون بين األفراد العاملين ومعرفة سلوكهم
في العمل مما تمكنها بالوصول ما تطمح إليها.
الجدول ( :)3عالقة االرتباط بين أبعاد استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي وسلوك العمل
على المستوى الجزئي
المتغير التفسيري
المتغير المستجيب
سلوك العمل

استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
استراتيجية التعاون

استراتيجية التجنب

استراتيجية المنافسة

المؤشر
الكلي

0.217

**0.407

**0.484

**0553

N = 58
(*) العالقة معنوية عند مستوى ()0.000
نلخص مما سب أن جميع نتائج االختبار الخاصة بعالقات االرتباط بين أبعاد استراتيجيات
إدارة الصراع التنظيمي وسلوك العمل كانت موجبة ومعنوية ،وبذلك نتوصل إلى قبول الفرضية
األولى.
 .2الفرضية الرئيسية الثانية :اختبار العالقة التأثيرية بين استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي وابعاد
سلوك العمل.
استنادا إلى مضمون الفرضية الثانية أعاله على المستوى الكلي وبفرضيات على المستوى
الجزئي تتضمن تأثير (استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في كل من سلوك اإلبداع وسلوك
األداء الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية) ،يأتي مضمون هذا المحور الختبار عالقة التأثير ،إذ
اختبرت العالقة من خالل معادالت االنحدار الخطي البسيط ،والتي شكلت أبعاد سلوك العمل
المتغير المفسر ،في حين مثل استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي المتغير المستجيب ،ووضحت
النتائج التقديرية لها في الجدول (:)17
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الجدول ( :)17تحليل العالقة التأثيرية بين استراتيجيات الصراع وأبعاد سلوك العمل
المتغير التفسيري
المتغيرات المستجيب
أبعاد سلوك العمل
سلوك اإلبداع
سلوك األداء الوظيفي
سلوك المواطنة التنظيمية

استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
Β

T

F

R2

0.421
0.540
0.336
0.464

4.811
3.596
3.021
4.317

23.147
12.948
9.128
18.640

0.292
0.188
0.14
0.250

d.f. =(57) *P ≥ 0.000 T = 1.67 F = 1.39
ومن خالل معطيات الجدول ( )17أعاله يتبين النقاط اآلتية:
أ .على المستوى الكلي :يتضح من تقدير معادلة انحدار استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي على
سلوك العمل أن هناك تأثيرا معنويا الستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في سلوك العمل ويستدل
على ذلك من خالل قيمة معامل االنحدار ( )β= 0.421والذي يعني كلما ازاد األول بمقدار وحدة
واحدة سوف يزداد األخير بمقدار ( ،)%42وهو تأثير معنوي بداللة قيمة ( ،)t =4.811ألنها أكبر
من قيمتها الجدولية ( )1.67عند مستوى معنوية ( )0.000ودرجات حرية ( ،)57فضال عن قيمة
( )F=23.147والتي هي أكبر من قيمتها الجدولية ( )1.39وقد فسرت استراتيجيات إدارة الصراع
التنظيمي جز ًء مهما من تأثيرها في أبعاد سلوك العمل بمقدار معامل التحديد ( ،)R2= 0.292وهذا
يعني أن أبعاد استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي تفسر ما قيمته  %29من التغير في سلوك
العمل ،أما الجزء المتبقي فيعود إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عليها ،أو إنها غير داخلة
في أنموذج االنحدار أصال ،وهذا يعني تحق الفرضية الثانية.
ب .على المستوى الجزئي:
 تشير النتائج إلى وجود تأثير معنوي للمتغير التفسيري والمتمثل استراتيجيات إدارة الصراع
التنظيمي في سلوك اإلبداع ،واستدل على ذلك من قيمة معامل االنحدار ( )β= 0.540والذي يدل
على أن زيادة تبني استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي بمقدار وحدة واحدة ،فإن نمط سلوك
اإلبداع سوف تزداد بمقدار ( )%54وهو تأثير كبير ومعنوي وفقا لقيمة ( )t= 3.596التي تعتبر
قيمة معنوية ،ألنها أكبر من قيمتها الجدولية ( )1.67عند مستوى معنوية ( )0.000ودرجات حرية
( ،)57فضال عن قيمة ( )F= 12.948والتي هي أكبر من قيمتها الجدولية ( ،)1.39وقد فسرت
استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي جز ًء من تباين السلوك اإلبداعي بمقدار معامل التحديد
( ،)R2=0.188أي إن ( )%18من االختالف المفسر لسلوك اإلبداع يعود إلى استراتيجيات إدارة
الصراع التنظيمي ،ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عليها ،أو إنها غير داخلة
في أنموذج االنحدار أصال ،وهذا يعني تحق الفرضية على المستوى الجزئي من الفرضية الثانية.
 تشير النتائج إلى وجود تأثير معنوي للمتغير التفسيري والمتمثل باستراتيجيات إدارة الصراع
التنظيمي في سلوك األداء الوظيفي ،ويستدل على ذلك من قيمة معامل االنحدار ()β= 0.336
والذي يدل على أن زيادة تبني استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي األداء الوظيفي بمقدار وحدة
واحدة فإن سلوك األداء الوظيفي سوف يزداد بمقدار ( )%33وهو تأثير معنوي وفقا لقيمة
( )t=3.021التي تعتبر قيمة معنوية ،ألنها أكبر من قيمتها الجدولية ( )1.67عند مستوى معنوية
( )0.000ودرجات حرية ( ،)57فضال عن قيمة ( )F= 9.128والتي هي أكبر من قيمتها الجدولية
N = 58
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( ،)1.39وقد فسرت استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي جز ًء من تأثيره في سلوك األداء بمقدار
معامل التحديد ( ،)R2 =0.14أي إن ( )%14من االختالف المفسر لسلوك األداء الوظيفي يعود
إلى استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي ،بينما يعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن
السيطرة عليها ،أو أنها غير داخلة في أنموذج االنحدار أصال ،وهذا يعني تحق الفرضية على
المستوى الجزئي من الفرضية الثانية.
 تشير النتائج إلى وجود تأثير معنوي للمتغير التفسيري استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في
سلوك المواطنة التنظيمية ،ويستدل على ذلك من قيمة معامل االنحدار( )β= 0.464والذي يدل
على أن زيادة استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي بمقدار وحدة واحدة فإن سلوك المواطنة سوف
يزداد بمقدار ( )%46وهو تأثير كبير جدا ومعنوي وفقا لقيمة ( )t= 4.317التي تعتبر قيمة
معنوية ،ألنها أكبر من قيمتها الجدولية ( )1.67عند مستوى معنوية ( )0.000ودرجات حرية
( ،)57فضال عن قيمة ( )F= 18.640والتي هي أكبر من قيمتها الجدولية ( ،)1.39وقد فسرت
استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي جز ًء من تباين سلوك المواطنة بمقدار معامل التحديد
( ،)R2=0.250أي إن ( )%25من االختالف المفسر لسلوك المواطنة يعود إلى استراتيجيات إدارة
الصراع التنظيمي ،بينما يعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عليها ،أو أنها غير
داخلة في أنموذج االنحدار أصالً ،وهذا يعني تحق الفرضية على المستوى الجزئي من الفرضية
الثانية.
وبنا ًء على ما تقدم ومن نتائج عالقات التأثير بين استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
وأبعاد سلوك العمل ،نتوصل إلى قبول الفرضية الثانية والفرضيات الجزئية المنبثقة عنها ،وهذا
يعني أن الستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي بمستواها العام وعلى مستوى المؤشرات الجزئية
تأثيراً معنويا في أبعاد سلوك العمل ،كما أن المالحظ من قيمة معامل التحديد( )R2كانت جيدة في
نماذج االنحدار المتعلقة بالمستوى الكلي وعلى مستوى المؤشرات الجزئية ،مع معنوية معامالت
المتغيرات المستقلة جميعا حسب اختبار  tوكذلك حسب اختبار .F

االستنتاجات والمقترحات
اوالً .االستنتاجات:
 .1تؤكد الدراسات في مجال إدارة الصراع أن مديري المنظمات يمكنهم التعامل مع الصراع
وباستخدام أساليب واستراتيجيات مناسبة تؤدي إلى التخفيف من حدته ،كما يمكن االستفادة من
إيجابيات الصراع من أجل تحسين وزيادة قدرة المنظمات على حل المشكالت والصراعات.
 .2تعاظم االهتمام بسلوك العمل في المنظمات والحرص على بلورة القوة الداعمة للسلوك االيجابي،
من خالل التركيز على مستوى اداء العمل المطلوب وتحقي االنتاجية العالية والسعي نحو تحقي
االهداف المنظمة وتعزيز السمعة التنظيمية لدى المجتمع والتي بدورها تنعكس على الثقة العالية
بخدماتها المقدمة من قبلها إليهم.
 .5أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي األولي الستراتيجيات الصراع التنظيمي أن استراتيجية التعاون
كانت دقيقة الوضوح لعينًة البحث وحازت المرتبة األولى من جانب أهميتها النسبية في القطاع
الصحي المبحوث ،تليها من حيث األهمية استراتيجية المنافسة ثم استراتيجية التجنب.
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 .4أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي األولي ألبعاد سلوك العمل أن سلوك االداء قد حاز المرتبة األولى
من جانب ترتيب األهمية في تدعيم وتنفيذ متطلبات سلوك العمل في القطاع الصحي المبحوث ،تليها
من حيث األهمية بعد سلوك المواطنة التنظيمية ثم سلوك االبداع.
 .3أكدت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة االرتباط بين استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي
بداللة أبعادها (التعاون والتجنب والمنافسة) وسلوك العمل.
 .3أكدت نتائج التحليل اإلحصائي لعالقات األثر بين استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي وأبعاد
سلوك العمل أن هنالك تأثيراً معنويا الستراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي في أبعاد سلوك العمل.
ثانيا ً .المقترحات:
 .1تكثيف الجهد المعرفي والبحثي في موضوعة متغيرات الدراسة بعد إن باتت محور اهتمام األدبيات
المعاصرة بوصفها المصدر األهم لتحقي االستدامة والتنافسية في بيئة اإلعمال التي تتسم بالتغير
السريع والمنافسة الشديدة.
 .2تنمية وعي ادارة المنظمات الصحية بالدور الجوهري الذي يمكن أن تلعبه اإلدارة الكفؤة
الستراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي في المستقبل ،وانعكاساتها على توفير بيئة عمل تساهم في
تحسين سلوك العمل االيجابي والحد من السلوك المنحرف للمنظمات الصحية ،خصوصا في ظل
الحاجة الملحة للخدمات الصحية في بلدنا بشكل عام.
 .5على القادة في المنظمات الصحية بذل المزيد من الجهود من اجل تحسين سلوك العمل االيجابي
للمرؤوسين والحد من السلوك السلبي مما يؤثر بصورة ايجابية على المنظمة وتمثل صورة وسمعه
جيدة للمنظمة.
 .4ضرورة تبني المنظمات الصحية آليات واساليب استراتيجية تستند إلى تفعيل دور استراتيجيات
ادارة الصراع التنظيمي من اجل ايجاد بيئة دافعة وايجابية لسلوك العمل.
 .3يوصي البحث بضرورة إشراك مديري المنظمات الصحية بدورات مكثفة الكتساب الخبرة في
المجاالت المختلفة في استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي والدعم التنظيمي وسلوك العمل وذلك
للوصول الى واقع أفضل.
المصادر
المصادر العربية:
 .1ابو النصر ،مدحت محمد ،)2770( ،مفهوم ومراحل واخالقيات مهنة التدريب في المنظمات
العربية ،ايتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 .2احمد ،حميد انور ( ،)2714تحليل العالقة بين القة التنظيمية واستراتيجيات ادارة الصراع
التنظيمي  /دراسة استطالعية على عينة من موظفي جامعة تكريت ،مجلة جامعة كركوك للعلوم
اإلدارية واالقتصادية ،العدد ( ،)1المجلد ( ،)4جامعة تكريت ،العراق.
 .5البدراوي ،عبد الرضا والنجفي ،احالم علي ،)2717( ،التكامل والترابط بين استراتيجيات
التفاوض واستراتيجيات الصراع ،المجلة العراقية للعلوم اإلدارية ،العد( ،)25العراق.
 .4الجبوري ،رياض صالح حميد حبيب ،)2711( ،اساليب ادارة الصراع التنظيمي وأثرها على اداء
االفراد /دراسة استطالعية آلراء عينة من مدراء االقسام في شركة مصافي الشمال بيجي ،رسالة
دبلوم عالي في ادارة االعمال ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق.
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 .3الحيت ،احمد فتحي وعبدالعال ،سهى عبد الرؤوف ،)2710( ،أثر استراتيجيات ادارة الصراع
التنظيمي وثقافة التمكين على عناصر االبداع االداري ،مجلة البلقاء للبحوث والدراسات ،العد (،)2
المجلد ( ،)27جامعة عمان االهلية ،االردن.
 .3الدوري ،زكريا مطلك ،)2715( ،أثر تمكين العاملين في األداء الوظيفي في منظمات
االعمال/دراسة ميدانية على عينة من العاملين في شركة زين لالتصاالت االردني ،مجلة جامعة
جيهان العلمية ،المجلد (.)2
 .0راضي ،ايمن عبد القادر عبد الرحيم ،)2717( ،دور الالمركزية في فاعلية ادارة الصراع
التنظيمي في وزارات السلطة الوظيفية الفلسطينية ،رسالة ماجستير في ادارة االعمال ،كلية
التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 .5ربابعة ،ابراهيم علي ،)2711( ،ادارة الصراع والنزاع ،شبكة االلوكهwww.aiukah.net :
 .3رفاعي ،محمد وبسيوني ،اسماعيل ،)2774( ،ادارة السلوك في المنظمات ،الطبعة السابعة ،دار
المريخ للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 .17السيد ،مصطفى احمد ،)2771( ،ادارة السلوك التنظيمي رواية معاصرة ،الطبعة االولى ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،مصر.
 .11شعبان ،ضرغام وعبدالصادق ،نوار محمد ،)2713( ،تأثير الدعم التنظيمي المدرك على سلوكيات
عمل المالك الصحي ،مجلة الغري للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلد ( ،)15كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق.
 .12الشمري ،امين صالح سبتي ،)2713( ،البيئة اإلدارية وأثرها في الحد من الصراع التنظيمي في
مشفى الجامعة االردنية ،رسالة ماجستير في اإلدارة العامة ،كلية ادارة المال واالعمال ،جامعة ال
البيت ،االردن.
 .15صالح ،صالح الدين حسين وإسماعيل ،معاذ غسان ،)2715( ،تأثير السلوك القيادي األخالقي في
األداء الوظيفي من خالل التمكين اإلداري/دراسة ميدانية في شركات وزارة األعمار واإلسكان
والبلديات واألشغال العامة في مدينة بغداد ،مجلة الدنانير ،العدد ( ،)14كلية اإلدارة واالقتصاد،
الجامعة العراقية ،بغداد
 .14صفحي ،يحيى بن موسى بن عبدهللا ،)2711( ،االنماط القيادية وعالقتها بإدارة الصراع التنظيمي
بالمنظمات الخاصة ،رسالة ماجستير في ادارة االعمال ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة
االفتراضية المملكة المتحدة البريطانية ،بريطانيا.
 .13صالح ،عنتر صالح ،)2710( ،الصراع في المؤسسة االستشفائية ،اطروحة دكتوراه تخصص
ادارة الموارد البشرية ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف ،2
الجزائر.
 .13العابدي ،علي رزاق جياد وعبدالهادي ،هديل محمد علي ،)2710( ،القيادة األبوية وتأثيرها في
سلوكيات العمل/دراسة تطبيقية على عينّة من الكليات األهلية في محافظة النجف األشرف ،مجلة
المثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلد ( )0العدد ( ،)2كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة المثنى،
العراق.
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 .10عبود ،حمزة نجم وعبود ،علي سكر ،)2714( ،االستراتيجيات المعتمدة في مواجهة الصراع
التنظيمي/دراسة نظرية على عينة من مدراء المدارس في مركز محافظة الديوانية ،مجلة غري
للعلوم االقتصادية واإلدارية ،العدد ( ،)57الديوانية ،العراق.
 .15العبيدي ،امل محمود علي ،)2775( ،استراتيجية ادارة الصراع التنظيمي وامكانية تحقي االهداف
المنظمة ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،العدد ( ،)33الجامعة المستنصرية ،بغداد ،العراق.
 .13العربيات ،رياض محمد عبدالكريم ،)2713( ،واقع تطبي استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي
لدى مديري وزارة التنمية االجتماعية في االردن ،مجلة جامعة االندلس للعلوم والتقنية،
العدد( ،)1515المجلد( ،)2417جامعة االندلس ،االردن.
 .27العطار ،سالمة ابراهيم ،)2717( ،أثر استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي في االغتراب
الوظيفي /دراسة تطبيقية على الموظفين العاملين في مراكز الوزارات االردنية ،رسالة ماجستير،
كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة مؤته ،االردن.
 .21العطوي ،عامر علي ومتعب ،حامد كاظم ،)2775( ،دور الثقة التنظيمية في تحسين مستوى
مخرجات العمل الموقفية والسلوكية /دراسة تطبيقية ،مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية،
المجلد ( )17والعدد (.)2
 .22العطوي ،عامر علي والعابدي ،علي رزاق ،)2770( ،تحليل أثر العالقة التفاعلية بين التوجه
الثقافي والدعم القيادي في سلوك عمل الكادر التدريسي/دراسة تطبيقية في جامعة الكوفة ،بحث
مقدم في المؤتمر العالمي األول للعراق حول واقع التعليم العالي ،المجلد  2ص.105-133 :
 .25عمر ،جعيجع ،)2714( ،االساليب العقابية الممارسة من طرف المعلم وعالقتها بالسلوك العدواني
لدى تالميذ السنة االولى المتوسطة/دراسة ميدانية بوالية سعيد ،رسالة ماجستير في تكنولوجيا
التربية ،كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية ،جامعة الدكتور موالي الطاهر-سعيدة ،الجزائر
 .24عيسى ،ابراهيم عبدالفتاح زهدي ،)2773( ،استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي وعالقتها
بأخالقيات العمل االداري لرؤساء االقسام بكليات التمريض في الجامعات االردنية الخاصة من
وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية ،رسالة ماجستير في التربية ،كلية العلوم التربوية ،جامعة
الشرق االوسط ،االردن.
 .23فتاح ،عمر ،)2710( ،العالقة بين الثقافة التنظيمية وانماط ادارة الصراع التنظيمي في مستشفيات
السليمانية /دراسة تحليلية آلراء عينه من الممرضين الجامعيين العاملين في المستشفيات الحكومية
في مدينة السليمانية ،مجلة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،العدد ( ،)2المجلد ( ،)0جامعة
سليمانية العراق.
 .23فريد ،عبدالفتاح ،)1335( ،المنهج العلمي لتطبي ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات ،دار الفكر
للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر.
 .20الفقعاوي ،ميسون اسماعيل محمود ،)2710( ،استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي وأثرها على
االداء الوظيفي لدى العاملين في المنظمات االهلية الفلسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير في
ادارة االعمال ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة االزهر غزة.
 .25القاموسي ،هديل محمد علي ،)2713( ،التأثير الوسيط للصداقة التنظيمية في العالقة بين القيادة
االبوية وسلو كيات العمل/دراسة استطالعية آلراء التدريسين في عينة من الكليات االهلية في
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، جامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال،محافظة النجف
.العراق
، االستراتيجيات الخمس إلدارة الصراع التنظيمي،)2713( ، رويم، عبدالكريم وفائزة، قريشي.23
. الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،)14(  العدد،مجلة الدراسات التقنية والتربوية
 مركز، الطبعة االولى، ادارة الصراع في المؤسسات التربوية،)2717( ، ليلى عبد الحليم، قطيشات.57
. االردن، عمان،األكاديمي
. مصر، جامعة بنها، دار الفكر العربي،5  ط، ادارة السلوك التنظيمي،)2773( ، احمد، مصطفى.51
،دراسة نظرية ألسباب ومراحل الصراع/ ادارة الصراع في المنظمات،)2714( ، هادي، مطر.52
. العراق، جامعة كركوك،)4(  المجلد،)1(  العدد،مجلة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية
 السلوك التنظيمي مفاهيم واسس سلوك الفرد والجماعة في،)2774( ، كامل محمد، المغربي.55
. االردن، عمان، دار الفكر للتوزيع والنشر،التنظيم
دراسة حالة مؤسسة جديع/ أثر تمكين العاملين على السلوك اإلبداعي،)2713( ، بن عبد هللا، هاجر.54
 جامعة، كلية العلوم االقتصادية واإلدارية والتيسير، رسالة ماجستير في علوم التيسير،بتقرت
. الجزائر،قاصدي مرباح ورقلة
:المصادر األجنبية
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