اجمللد /31ع / 74لسنة 7004

جملة العلوم االقتصادية واالدايية

تأثري الصراع بني اإلدارة واألطباء يف قرارات املستشفى
( دراسة تطبيقية )
الباحثة ايمان العبسي
دائرة صحة بغداد /الكرخ

أ .د .سعد العنزي
كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد
متهيد

منذ بدايذة نءذول المستءذفيات كمنظمذات تعنذب بصذحة النذذارف لاذرا الصذرا  )Conflictبذين جمذذااتي
اإلدارة واألطبذذال .وقذذد تركذذز محذذورم اذذي معظذ األحيذذان حذذوه سذذلطة أي منخمذذا اذذي األقذذو اذذي ات ذذا قذذرارات
المستءفب ..ا ا إ ا ما المنا أن كه من الطراين المتعارضين يستمد قوته ويعذزز مكانتذه مذن ذله سذلطته اذي
ات ذذا الاذذرارات .إن جخذذود كذذل الجمذذااتين الطبيذذة واإلداريذذة تصذذال اذذي منخذذه واحذذد أال واذذو دمذذة المذذري
واالرتاذذال بالمسذذتو الصذذحي للمجتمذذ قاطبذذة .ل ذ ا أصذذبد لزام ذا ظ الذذب مذذدرال المنظمذذات الصذذحية أن يركذذزوا
جخذودا الذذب زيذذادة التاذارال بذذين الطذذراين اذن طريذذي زر الثاذذة بينخمذاف وبءذذكه يعكذذر نتذائ إيجابيذذة الذذب
املية ات ا الارارات اي المستءفب.
تءكه املية ات ا الارارات تحديا ظ حايايذا ظ اذي مجذاه إدارة المستءذفياتف و لذب الرتبذاط اذ م العمليذة بحيذاة
األارادف وا ا ما يزيد من حساسية الموقاف ويض الب ااتي المدرال مسؤولية جسذيمة يجذال أن يكونذوا الذب
استعداد كامه لتحملخا.
مذذن ا ذ ا المنطلذذي ا تيذذر موضذذو البحذذا تذذنثير الصذذرا بذذين اإلدارة واألطبذذال اذذي قذذرارات المستءذذفب .
ولغر إاطال الدراسة ءمولية أكثرف ااذد أجريذت الدراسذة االسذتطلاية للتنكذد مذن وجذود الصذرا اذي اثنتذين
مذذن مستءذذفيات جانذذال الرصذذااةف اذذي مستءذذفب بغذذداد التعليمذذي والءذذخيد اذذدنان يذذر ا التذذابعتين إلذذب دائذذرة
مدينة الطال .وأما الدراسة التطبياية ااد تمت اي مستءفيات دائرة صذحة بغذداد /الكذرخ ذله المذدة مذن – 8/3
 7007/30/10كذذون الباحثذذة الثانيذذة إحذذد منتسذذبات تلذذب الذذدائرةف وقذذد لمسذذت وجذذود مثذذه اذ ا الصذذرا أثنذذال
دمتخا الوظيفيـة واحتكاكخا المباءر بواق تلب المستءفيات.
إن إاذذرازات التطذذور التنظيمذذي والتعايذذد البيئذذي جعلذذت المستءذذفيات تواجذذه العديذذد مذذن التحذذديات الدا ليذذة
وال ارجيذةف وتتعذذر للكثيذر مذذن ال لاذات والصذذرااات .ويعنذذي لذب أنذذه مذن الضذذروري بمكذان إثذذارة االنتبذذام
حوه مءكلة الصرا التنظيميف والسعي لمعراة أسبابه واواملـه وآثارم الذب قذرارات المستءذفب اصذةف ومذا
يكمن ورائه من البحا ان الوسائه المجدية لمعالجتخا والتوجه نحو تحسينخا.

أو الً :مشكلة البحث

إن موضذذو الصذذرا التنظيمذذي الذذ ي اذ عذرا بننذذه نذذو مذذن اإلحبذذاط ال ذ ي يتميذذز بالضذذغط اذذي اتجذذااين
م تلفذينف اذي الوقذذت اتذه لذه أاميذذة اذي ا إلدارة بوجذذه اذا والسذلوب التنظيمذذي بوجذه ذا ف لكونذذه يذؤثر اذذي
الكثير مذن المتغيذرات .واذي مجذاه منظمذات الراايذة الصذحية لذ يحظذب اذ ا الموضذو بناميذة تذ كرف وب اصذة
الذذب مسذذتو المستءذذفيات العراقيذذة .وبحك ذ كذذون البذذاح نثين مذذن المختمذذين بذذكدارة المستءذذفياتف تنكذذد لخمذذا أن
موضو الصرا بين اإلدارة واألطبال ل يبحا بالمرةف وتنثيرم الب قرارات المستءذفب لذه مذن األاميذة بمكذان
أن يكون له بعداظ مخمذا ظ للتعذرا اذن قذرال الذب مذد وجذود اذ م العلقذة وتنثيراتخذا السذلبية واإليجابيذة بغذر
تضمين الموضو أامية اإلضااة المعراية للجانال النظريف وتحديد مذا اذو مفيذد للجانذال التطبياذي لكذي تتحاذي
الحالذذة المتادمذذة التذذي أصذذبحت المستءذذفيات العراقيذذة بحذذي بذذنمر الحاجذذة إليخذذا .وك ذ لب للتعذذرا الذذب حاذذائي
ومؤءرات ما يؤثر اي قراراتخا الب مستو األاراد والمواد واألمواه ..الخ.
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ثانيا :أمهية الدراسة
إن موضذذو صذذرا الجمااذذات يعذذد مذذن الموضذذواات المخمذذة ات الحاجذذة الماسذذة للدراسذذة المستفيضذذة
كونخا تمرف بءذكه مباءذرف نتذائ الاذرارات ات الصذلة بطبيعذة امذه المستءذفياتف اذ ا مذن جخذة .ومذن جخذة
أ ر ف أن ما كتال من بحوا ورسائه وأطروحات يعذد ءذيئا ظ ال يذ كر .وقذد أجذر الباحثذان مسذحا ظ لدراسذة اذ ين
المتغيذذرينف ول ذ يجذذدا مذذا يؤكذذد دراسذذتخم ا سذذوية .كمذذا أن موق ذ إجذذرال البحذذا اذذي دائذذرة صذذحة بغذذداد /الكذذرخ
بالمستءفيات التابعذة لخذا بوصذفخا منظمذة راايذة صذحية  )Healthcare Organizationلخذا مذن األاميذة
أن تؤدي دمات مجتمعية رايبة الب مسذتو العذراي ف ومذا تؤمنذه مذن انايذة للمرضذب والمصذابين اذي إطذار
دمذذة ات جذذودة االيذة .وبحك ذ كذذون البذذاح نثين امذذل بذذوزارة الصذذحةف ااذذد كذذان السذذتعداد مسذذؤوليخا للتعذذاون
معخمذذا الذذدور المناسذذال لتنفي ذ اإلطذذار التطبياذذي ال ذ ي يعطذذي للموضذذو أاميذذة اصذذة تسذذتلز تسذذليط الضذذول
للتحاي من مد وجود القة بين صرا جمااتي اإلدارة واألطبال اي قرارات المستءفيات موضواة البحا.

ثالثاً :أهداف البحث
الخدا األسار بالوقوا الذب بيذان تذنثير الصذرا بذين اإلدارة واألطبذال اذي قذرارات المستءذفيات
يتل
باآلتي:
التابعة لدائرة صحة بغداد /الكرخ .وانبثي ان ا ا الخدا ادة أاداا اراية تتل
 .3بيان مد وجود ا تلا اي النظرة للصرا الب مستو جمااتي اإلدارة واألطبـال كه الب حدة.
 .7بيان تنثير الصرا م األطبال من وجخة نظر اإلداريين اي قرارات المستءفب.
 .1بيان مد تذنثير الصذرا بذين األطبذال واإلدارة اذي التوجذه نحذو اللمركزيذة اذي ات ذا الاذرارات مذن جخذةف
وحاالت التفااه والتنثير بين األاراد من جخة ثانيةف وزيادة الرءد الموضواي من جخة ثالثة.

رابعاً :منوذج البحث وفرضياته

ألجذذه تحايذذي اذذدا البحذذا األساسذذيف واألاذذداا الفرايذذة المنبثاذذة انذذه بءذذكه منخجذذي باتبذذا األسذذلوال
الوصفي التحليليف يستلز األمذر بنذال نمذو ل للبحذا يمكذن اذي ضذوئه صذياية الفرضذيات المناسذبة لمذـوضو
البحاف ويصور الءكه  )3نمو ل البحا.
ءكه  )3نمو ل البحا

الصرا بين اإلدارة
واألطبال

* ال مركزية ات ا الارار
* حدود التفااه والتنثير
* الرءذذذد الموضذذذواي اذذذي
الارارات

من له التمعن

قرارات المستءفب
* الارارات الستراتيجية
* زيادة سلطة اإلدارة
* تحسذذين العلقذذة التفااليذذذة
بين اإلدارة واألطبال

اي النمو ل أالم ت صياية ارضيات البحا:
 .3يؤثر الصرا بين اإلدارة واألطبال اي قرارات المستءفيات التابعة لدائرة صحة بغداد /الكرخ.
 .7انذذاب ا ذذتلا اذذي نظذذرة اإلدارة واألطبذذال لمذذد وجذذود الصذذرا الاذذائ بينخمذذا الذذب مسذذتو تلذذب الذذدائرة
المبحوثة.
 .1بوجود الصرا بين األطبال واإلدارة:
 .iيزداد التوجه نحو اتبا اللمركزية اي ات ا الارارات من قبه مدرال المستءفيات.
 .iiتزداد حاالت التفااه والتنثير بين العاملين.
 .iiiيزداد الرءد الموضواي اي قرارات المستءفب.
 .7يؤدي الصرا بين األطبال واإلدارة إلب ايمنة الطرا األوه اي صن قرارات المستءفب.
 .5يؤدي الصرا بين األطبال واإلدارة إلب:
 .Iالتنثير اي الارارات الستراتيجية للمستءفب.
 .IIزيادة سلطة اإلدارة الب حساال سلطة األطبال اي قرارات المستءفب.
ل .زيادة دور مدير المستءفب اي تحسين العلقات بين اإلدارة واألطبال.
وايما ينتي التعريفات اإلجرائية لمتغيرات البحا:
 .3الصرا  :تصاد جمااتي اإلدارة واألطبال وتعارضخما اي مصالحخما وأادااخما.
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قذرارات المستءذذفب  :تلذذب الاذذرارات التذذي تت ذ مذذن قبذذه مذذدير المستءذذفب بعذد صذذيايتخا مذذن قبذذه اإلداريذذين
واألطبذالف والتذذي تتعلذي بكلذذا دمذة المذذري ف وتاذدي تلذذب ال دمذة بذذالجودة العاليذةف وت صذذي المذذوارد
التنظيميةف ومد احتفاظ الكادر ال بيذر بحاذه اذي تعيذين العذاملين الجذددف وتاذوي العذاملين الموجذودين اذي
المستءفبف م الايا بوض ال طط الستراتيجية.
ا ألدال العمذه اذي المستءذفب
ال مركزية ات ا الارار :وجود صذلحيات م ولذة لذردارة واألطبذال بءذكه كذا ٍ
بحك الثاة من قبه األالب ايخ ف م وجود تفاا اي ا ا الءنن.
حذدود التفااذه والتذنثير  :العمذه اذي المستءذفب مذن قبذه اإلداريذين واألطبذال بتفذاا مءذتربف والذب أسذذار
الفريي.
الرءذذد الموضذذواي اذذي الاذذرارات  :الاذذرار المت ذ تكذذون ايذذه الجوانذذال الموضذذواية متغلبذذة الذذب الجوانذذال
الء صية لألاراد وصوالظ إلب تحديد بدائه جيدة تحاي الفاالية العالية للمستءفب.

خامساً :إجراءات البحث وعينته

تضذذمن البحذذا المستءذذفيات الرئيسذذية التابعذذة لذذدائرة صذذحة بغذذداد /الكذذرخف وبل ذ اذذدداا  )6مستءذذفياتف
منخذذا  )5اامذذة اذذذي الكرامذذة التعليمذذي ف الكذذذرخف ا لنذذورف أبذذذي يريذذالف والمحموديذذةف ومستءذذذفب واحذذد ااذذذط
ت صصذذي اذذو مستءذذفب أطفذذاه الكاظميذذةف والجذذدوه  )3يوضذذد نبذ ة م تصذذرة اذذن تلذذب المستءذذفيات مجتم ذ
البحا.
جدوه ) 3
المستءفيات مجتم البحا
السعة ال دمية
ادد األسرة)
ت

3
7
1
7
5
6

الكوادر الطبية

المستءفب وتاريخ
تنسيسخا

الكرامة التعليمي
3668
الكرخ العا
3667
أطفاه الكاظمية
3680
النور العا
3643
المحمودية العا
3647
أبو يريال
3641

اا

ا

المجمو

ممارسين

ا تصا

الكوادر
اإلدارية

أقدمين

دوريين

المجمو

711

387

735

40

13

18

75

387

16

60

60

380

77

5

38

77

63

76

68

64

315

36

7

8

77

51

77

373

318

746

71

33

38

73

331

36

67

60

377

36

8

31

36

51

35

63

76

330

77

6

36

31

54

35

المصدر  :السجلت العامة للمستءفيات الم كورة
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ااتمدت اينة بحا قوامخا  )47ارداظف يمثلون مجتم البحا البال  )6مستءفياتف حيا ا تيذر اءذوائيا ظ
 )16إداريا ظ و  )16طبيبا ظ استءارياظف وبواق  )6إداريين و  )6أطبال من كه مستءفب بالتساوي.

سادساً :أداة البحث ووسائل القياس اإلحصائي
تذ بنذذال إدارة البحذذا ال اصذذة بالصذذرا بذذين اإلدارة واألطبذذال وتذذنثيرم اذذي قذذرارات المستءذذفب الذذب واذذي
األسلوال اآلتي:
 .3وزات استبانة مفتوحة بين اينذة مذن اإلداريذين واألطبذال اذي مستءذفيي بغذداد التعليمذي واذدنان يذر ا
التذذذذذذذذذذذذذذذابعتين لذذذذذذذذذذذذذذذدائرة مدينذذذذذذذذذذذذذذذة الطذذذذذذذذذذذذذذذذالف بلذذذذذذذذذذذذذذذ قوامخذذذذذذذذذذذذذذذا  )70إداريذذذذذذذذذذذذذذذا ظ وطبيبذذذذذذذذذذذذذذذذا ظ
ملحي  3الدراسة االستطلاية).
 .7االسذذذذذذذذذذـتعانة باألدبيذذذذذذذذذذـات ال اصذذذذذذذذذذة اذذذذذذذذذذي مجذذذذذذذذذذـاه موضذذذذذذذذذذو البحذذذذذذذذذذا وب اصذذذذذذذذذذة دراسذذذذذذذذذذة
 )Succi, et al., 1998: 43حيا استعين بماياسخا اي صياية أسئلة:
أ .طبيعة الصرا ومد وجودمف وقاسته األسئلة من  )33- 3اي استبانة البحا األساسية.
ال .قرارات المستءفبف وقاسته األسئلة من  )75- 73أالم.
واستعين بمايار المءخدانيف  )3686اي صياية أسئلة:
أ .ال مركزية ات ا الارارف وقاسته األسئلة من .)37- 37
ال .حدود التفااه والتنثيرف وقاسته األسئلة من .)34- 35
ل .الرءد الموضواي اي الاراراتف وقاسته األسئلة من .)70- 38
نسات اارات االستبانة ملحي ) 7ف ورتبت بعد ترجمة األجنبي منخاف ليذتلئ مذ الواقذ المحلذيف أايذدت
صيايتخاف وارضت الب اينذة مذن مذدرال المستءذفيات واألقسذا واذددا  )5ك بذرال مذن مستءذفب النعمذان
التعليمي للتحاي من الصدي الظذااري لذألداةف وااتمذد معيذار الصذدي  )%65مذن آرال اذؤالل ال بذرالف اضذلظ
ان التنكد مذن ثباتخذا بكاذادة اال تبذار باسذت دا معامذه ارتبذاط  )Personإليجذاد العلقذة بذين التطبياذين األوه
والثاني .وكانت المدة بينخما أسب واينف وبلذ معذده الثبذات لجميذ متغيذرات االسذتبانة  .)0748اذ ا اضذلظ امذا
تاذذد ف ااذذذد ارضذذت االسذذذتبانة األوليذذذة الذذب العينذذذة االسذذذتطلاية مذذن داعذذذة طلبذذذة دراسذذة دبلذذذو اذذذالي إدارة
المستءفيات البال اددا  ) 6أطبالف للتنكذد مذن وضذول التعليمذات بعذد وضذ بذدائه اإلجابذةف وااتمذاد مايذار
 ) Likertال ماسي المبين اي مايار البحا المراي بالملحي .)7
لاد است دمت ادة وسائه احصائيةف الست رال النتائ واي:
 .3معامه ارتباط  )Spermanالست رال االرتباطات.
 .7معامه ارتباط  )Personالست رال ثبات المايار.
 .1ا تبار  )Kruskal-Wallisلمعراة التنثير بين متغيرين.
 .7ا لوسط الحسابي واالنحراا المعياريف ومعامذه اال ذتلا لتحديذد درجذات المواااذة وتءذتتخا لكذه ااذرة مذن
اارات االستبانة.

سابعاً :عرض نتائج الدراسة االستطالعية وحتليلها

صذذم الباحثذذان اسذذتبانة مفتوحذذة لرجابذذة مذذن قبذذه مبحذذوثين أطبذذال وإداريذذين حذذدد اذذددا بذذـ  )70اذذرداظ
لغر استطل آرائخ لتء ي أبعاد المءكلة الاائمة التي تعلات بالصرا بين اإلدارة واألطبذالف ووضذ اذي
ا ا اإلطار أربعة أسئلة اي:
 . 3ما نو وطبيعة الصرا الواق بين إدارة المستءفب واألطبال بااتاادب؟
 . 7ما اي المءكلت المتنتية من حالة الصرا الاائمة بين اإلدارة واألطبال؟
 1.ما اي النتائ اإليجابية والسلبية المتحااة من جرال وجود ا ا النو من الصذرا الذ ي حددتذ له اذي الفاذرة
أوالظ؟
 .7ما اي أكثر قرارات المستءفب التي تتنثر بحاالت الصرا الموجود بين اإلدارة واألطبال؟
وقد كانت اإلجابات الب األسئلة الساباة الب النحو التالي:
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نوع الصر اع وطبيعته الواقع بني اإلدارة واألطباء
لاد وجد أن طبيعة الصرا الناءئ بين اإلدارة واألطبال تنتي من:
 3.ان فا أجور األطبال واإلدارة الب حد سوال وبنسبة .%7556
 7.ضغط الدوا الرسمي وبنسبة .%7054
 1.إاماه حاجات العاملين وبنسبة .%34
 .7قلة الموارد وان فا األدال وبنسبابخا وبنسبة .%3755
 5.اد كفالة قنوات االتصاه بين إدارة المستءفب واألطبال وبنسبة .%30
 6.قلة الملب وما يسببه من االل امه الب العاملين الموجودين وبنسبة .%854
 .4ضعا االاتما بالناه والمواصلت والسيما لرداريين وبنسبة .%557
مذذن ينظذذر إلذذب المؤءذذرات سذذاباة الذ كر يجذذد أن حالذذة الصذذرا قائمذذة بذذين اإلدارة واألطبذذال ولخذذا مسذذبباتخا
المبينذذة حسذذال تسلسذذلخا اذذي الجذذدوه  ) 7ف ولاذذد كذذان الن فذذا الرواتذذال واألجذذور سذذبال رئذذير لوجذذود حالذذة
التعار اي المصالد واألادااف إ أن لب من وجخة نظذر العينذة يسذبال حالذة مذن الملذه والضذجر والعصذبية
لكذذون اذذال ل العمذذه الكبيذذر واألجذذر الاليذذه يجعذذلن المنذذاخ التنظيمذذي العذذا ايذذه نذذو مذذن الحساسذذية والتذذوجر
واالنفعاه ال ي يفضي اي النخاية إلذب اال ذتلا والتضذارال اذي اآلرال التذي تاذود يالبذا ظ إلذب نذو مذن الصذرا
السلبي يير المريوال وال ي يؤدي إلب ان فا أدال المستءفيات تباااظ.
وجذذا نل ض ذعا الذذدوا الرسذذمي سذذببا ظ رئيس ذا ظ ثانيذذا ظ قذذد يفضذذي إلذذب تضذذارال األاذذداا بذذين إدارة المستءذذفب
واألطبذذذال واألضذذذرار بالخذذذدا العذذذا … واكذذذ ا دواليذذذب وصذذذوالظ إلذذذب السذذذبال األ يذذذر الذذذ ي اذذذو ضذذذعا ااتمذذذا
المستءفيات بناذه موظفيخذا مذن وإلذب محذلت اءذتغالخ ومذا لذ لب مذن تذنثير الذب وضذعخ النفسذي إلذب حذ ٍد قذد
يحدا صرااا ظ بين الجمااتين ال محاه ن منهل.

املشكالت املتأتية من وجود الصراع بني اإلدارة واألطباء

لاد جالت إجابات العينة المبحوثة لتؤءر المءكلت اآلتية وحسال أاميتخا من وجخة نظرا :
 3.ضعا أدال وان فا إنتاجية اإلداريين واألطبال وبنسبة .%76
 .7إحباط و ي بة أمه للمستابه المخني والحياتي وبنسبة .%7756
 1.اد رضب واستيال من مناخ العمه اي المستءفب وبنسبة .%31
 7.توتر نفسي وإرااي وبنسبة .%31
 5.ترب العمه والتخرال من له بين الحين واآل ر وبنسبة .%3351
 6.اد الثاة المتبادلة بين إدارة المستءفب واألطبال وبنسبة .%653
 .4زيادة حدة الصرا وءدته وبنسبة .%5
يبدو من اإلجابات الساباة أن اناب حالة من ال طورة التذي تجعذه المستءذفيات تنظذر إلذب الصذرا بمنظذار
جذذديف وللمءذذكلت المتنتيذذة من ذ له والتذذي أبرزاذذا ضذذعا األدال وان فذذا إنتاجيذذة اإلداريذذين واألطبذذالف والذذ ي
بالنتيجة قد يؤثر الب جودة ال دم ة المادمة للمرضب وضعا االاتما بخ .
الو ظة الب لب مءكلت أ ر تبذدأ باإلحبذاط و يبذة األمذه وتنتخذي بزيذادة حذدة الصذرا وءذدتهف التذي إ ا
مذذا حذذدثت اعذلظ اذذكن الحالذذة العامذذة للمستءذذفيات قذذد يرثذذب لخذذا كمنظمذذات راايذذة صذذحية تعنذذب بتاذذدي ال ذذدمات
العلجية للمجتم بصوراا كااة.

ال نتائج املتحققة من صراع مجاعيت اإلدارة واألطباء

.3
7.
.1
.5

لاد تركزت ا م النتائ الب أرب نااط جال ترتيبخا كما ينتي:
ضعا تادي ال دمة المناسبة للجمخذور واذي نتيجذة سذلبية مذؤثرة الذب مسذاامة المستءذفب اذي المجتمذ
وتحايي المسؤولية االجتمااية الحايايةف وكانت نسبتخا المئوية .%13..
ضذعا االلتذذزا بالذدوا مذذن حيذا الحضذذور واالنصذرااف واذ ا بذالطب نتيجذذة سذلبية مذذؤثرة الذب مسذذاامة
المستءفب اذي تاذدي ال دمذة للجمخذور طبعذاظف واذي كذه األوقذات صذباحاظف ظخذراظف مسذالا .أي الذب مذدار الذـ
 )77سااةف وكانت نسبتخا .%7555
إيصذذاه وجخذذات نظذذر العذذاملين إلذذب اإلدا رة وا ذ م نتيجذذة إيجابيذذة تعكذذـر ضذذرورة الحاجذذة الماسذذة للنظذذر
للصـرا السلبي كحالة مؤثرة بءكه اا وجالت النسبة المئوية  %7555أيضاظ.
إاذذادة النظذذر بذذكجرالات العمذذه وتاذذوي الوضذ اذذي المستءذذفب باسذذتمرارف واذ م نتيجذذة إيجابيذذة تسذذخ اذذي
تعذذديه حالذذة المستءذذفب والنظذذر لسياسذذاتخا ومراجع تخذذا كحالذذة رقابيذذة تفيذذد اذذي قيذذار االنحرااذذات وتعذذديه
المعايير وبلغت نسبتخا .%3554
010

اجمللد /31ع / 74لسنة 7004

جملة العلوم االقتصادية واالدايية

القرارات اليت تتأثر بصراع اإلدارة واألطباء وجاءت قرارات املستشفى ا ليتيت تتيتأثر بنيتوع ال صيتراع هيت ا
لتؤشرها احلقائق اآلتية:
 .3الاذرارات ال اصذة بذالت طيط السذتراتيجي لحذاالت التطذور المطلوبذة لتحسذين وضذ المستءذفب ونالخذا إلذذب
وضذ يرقذذب بخذذا كمنظمذذة راايذذة صذذحية تعنذذب بالجانذذال الوقذذائي والعلجذذي لصذذحة أبنذذال المجتم ذ وبلغذذت
النسبة .%1151
 7.كلفة تادي ال دمة للمري وبلغت نسبتخا .%75
 .1جودة ال دمة المادمة للجمخذور ونوايتخذا التذي يفتذر أن تواكذال تلذب التطذورات التانيذة اذي اذال الطذال
والرااية الصحية وبلغت نسبتخا .%75
 7.التعاون بين اإلدارة واألطبال لتادي األاضه للمرضب وبل .%3054
 .5األجور والعوائد لرداريين واألطبال وت في أجور ال دمة وجالت نسبتخا .%6
الجذدوه  ) 7يوضذد مل ذ بسذيط لنتذذائ الدراسذة االسذتطلاية التذي مذن للخذذا اسذتفيد منخذا اذي تصذذمي
المايار النخائي .كما أنخذا مذن ناحيذة تعذد نتذائ ومؤءذرات مفيذدة للمستءذفيات موضذو البحذا لكذي تن ذ اا
الب محمه الجد اند مراجعتخا ل ططخا وسياساتخا واند رس ستراتيجياتخا اي المرحلة الاادمة.
جدوه  )7نتائ الدراسة االستطلاية للبحا
نوع وطبيعة
الصراع الواقع
بين اإلدارة
واألطباء
المشكالت
المتأتية من
وجود الصراع
بين اإلدارة
واألطباء

انخفاض أجور
اإلدارة واألطباء
على حد سواء
%7556

ضغط الدوام

إهمال احتياجات

قلة الموارد

عدم كفاءة قنوات االتصال

قلة الكادر وزيادة

الرسمي

العاملين

وانخفاض األداء

بين اإلدارة واألطباء

عبء العمل

%7054

%34

%3755

%30

%854

ضعف األداء

إحباط وخيبة أمل

عدم رضى

توتر نفسي

وانخفاض اإلنتاجية

للمستقبل

واستياء عام

وارهاق

%76

%7756

%31

%31

الصراع بين
اإلدارة واألطباء
القرارت المتأثرة
بصراع اإلدارة
واألطباء

ضعف تقديم الخدمة للمرضى
%1351

%7555

المطلوبة
%1151

والى المستشفى
%557

ترك عمل وتهرب

المتبادلة بين

زيادة حدة الصراع وشدته

اإلدارة واألطباء
%3351

%5

%653

إجيابية
ضعف االلتزام بالدوام

التخطيط الستراتيجي لحاالت التطوير

الموظفين وايصالهم من

عدم الثقة

سلبية

النتائج
المتحققة من

ضعف االهتمام بنقل

كلفة تقديم الخدمة للمرضى
%75

إيصال وجهات نظر

إعادة النظر بإجراءات العمل وتقييم وضع

العاملين إلى اإلدارة

المستشفى

%7555

%3554

جودة الخدمة المقدمة
للجمهور
%75
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ثامناًً :تشخيص استجابات املبحوثني
يتناوه ا ا المبحا تحديذد اسذتجابات اينذة البحذا مذن االداريذين واالطبذال الذب المتغيذرات المبحوثذة اذي
االستبانةف و لب بكست دا النسبة المئوية اي ضذول تذرجيد الوسذط الحسذابي لكذه متغيذر مذن متغيذرات النمذو ل
ال مسةف وبعد معالجة مزل اتفي تماماظف اتفي بمعيار واحد او اتفي) ااطي لذه وزن )1ف وال أتفذي إطلقذاظف ال
اتفي بمعيار واحد ايضا ظ او ال اتفي) وااطي له وزن )"3ف اي حذين درجذة نواذا ظ مذا) تكذون وسذطية وماذدار
وزنخا .)7

مدى وجود الصراع

ت تحديد  )33احد اءر سؤاالظ لايار الصرا الاا ئ بين االدارة واالطبذالف وكانذت اإلجابذات كمذا وضذحخا
الجدوه ..)1
جدوه ) 1
الصرا الاائ من وجخة نظر االطبال واإلدارة
الوسط الحسابي المرجد النسبة المئوية
ال اتفي
نواا ظ ما
اتفي
الجمااة
6054
75477
73
30
5
االطبال
5356
35556
7
7
10
االداريون
يلحذظ مذذن الجذدوه  )1ان الصذذرا مذن وجخذذة نظذذر االطبذال اذ عد موجذوداظ بءذذكه اكبذر بلذ  )%6054ممذذا
اكدم االداريون اي إجاباتخ ا بلغذت نسذبة وجذودم مذن وجخذة نظذرا  )%5356واذي اقذه بكثيذر مذن سذاباتخاف
وا ا ما يؤكد حاياة الفرضية الثانية التي تؤكد وجود مثه ا ا اال تلا.
ويمكن ان يعود سبال لب من وجخة نظر الباحثين الب تحسذر االطبذال لموضذو الصذرا بءذكه اكبذر مذن
االداريين ال ين ين ون االمر ببساطة انطلقا ظ من ضرورة التعاون م االطبال وصوالظ الب ااداا المستءفب.
ا اظ يوجد ءئ اسمه الصرا بين االدارة واالطبالف وا ا ما يولد حالة من ضعا التعذاون واذد ثاذة ءذئ
ال بد ان ي كرف واذو انذه اذي السذؤاه  )4مذن االسذتبانة اكذد حذوالي  )%65مذن االطبذال ضذعا معالجذة االدارة
لتضارال االاكار بءكه بنال .والب العكر من لب اكد حوالي  )%65مذن االداريذين ان ادارة المستءذفب تعذال
حالة الصرا م االطبال معالجة بنال اادة.
ان مثذذه ا ذ ا اال ذذتلا ا ذ ي وجخذذات النظذذر بذذين االداريذذين واالطبذذال ي لذذي حالذذة مذذن اذذد التذذوازن اذذي
المستءفب ما يؤدي الب ضعا ااالية ادال المستءفب ألامالخا وتحايي اادااخا.

ال مركزية اختاذ القرار

اناب اتفاي موحد تاريبا ظ بين االداريين واالطبال الب ان املية ات ذا الاذرارات مركزيذة بحتذةف وان وجذود
ال مركزيذذة اذذي اذذ ا الجانذذال كانذذت نسذذبتخا ضذذعيفة ا بلغذذت للطبذذال  )%7754واالداريذذين  )%53واذذ ا مذذا
يوضحه الجدوه )7
جدوه ) 7
ال مركزية ات ا الارارات من وجخة نظر اينة البحا
الوسذذذذذذذذط الحسذذذذذذذذابي النسبة المئوية
نواا ظ ما ال اتفي
اتفي
المجمواة
المرجد
%77.4
3578
10
7
7
االطبال
%53
3551
75
1
8
االداريون
يتنكذذذد مذذذن الجذذذدوه السذذذابي بذذذنن االداريذذذين واالطبذذذال يتفاذذذون تاريبذذذا ظ الذذذب ان ادارة المستءذذذفب تسذذذت د
المركزيذة اذي ات ذا الاذراراتف مذا اذذدا الاذرارات الروتينيذة البسذيطة التذي يذذزداد التوجذه نحذو صذنعخا .واذ ا مذذا
جعذذه النسذذبة المئويذذة إلتبذذا اللمركزيذة تبل ذ لذذد االطبذذال )%7754ف ولذذد االداريذذين  .)%53االصذذلحيات
الم ولة للجمااتين ل تكن كااية ألدال املخ الب ااضه ما يكون ومن ثذ تتذنثر انذا مسذؤولية تحايذي النتذائ
ويتولد الصرا كنتيجة ل لب.

حدود التفاعل والتأثري

ان مدير المستءفب ال يمكن ان يعمذه اذي مسذتو قيذادي االذبف ا ا ااتمذد الذب ت صصذه احسذالف اعمليذة
صذذن الاذذرارات وات ا اذذا ومواجخذذة المء ذكلت اليوميذذة الكثيذذرة تتطلذذال معلومذذات اامذذةف ونظذذرة ثاقبذذة واخم ذا ظ
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للتفااذذه اإلنسذذذاني االجتمذذاايف واتزانذذذا ظ اذذي الفعذذذه ووضذذوحا ظ اذذذي الممارسذذة .االوظذذذائا مثذذه وظيفذذذة "مذذذدير
المستءفب" يجال ان يءغلخا ااراد يفخمون اآل رين ويتفاالون معخ ف ألن مثه ا ا الفخ والتفااذه اذو السذبيه
الوحيد الب الايادة.
ولذد حسذاال حذدود التفااذه والتذذنثير ااذد وجذد ان االطبذال اكذدوا وجذذودم مذ ادارة المستءذفب بءذكه كبيذذر
جذذداظ اذذاي مذذا اكذذدم اإلداريذذون وبفذذاري اذذاهف يذذداو الذذب التسذذاؤهف اذذه ان مذذدير المستءذذفب كطبيذذال يتفااذذه م ذ
االطبال ويؤثر ايخ ويتنثر بخ بءكه اكثر من االداريين؟ ان ا ا يعني بالنتيجذة وجذود حالذة مذن التحيذز المخنذي
التذذي قذذد تذذؤثر سذذلبا ظ الذذب ادال المستءذذفب والذذب امليذذة صذذن الاذذرارات ايخذذا وات ا اذذاف والجذذدوه  )5يوضذذد
حدود التفااه والتنثير من وجخة نظر اينة البحا.
جدوه ) 5
حدود التفااه والتنثير من وجخة نظر اينة البحا
الوسط الحسابي المرجد النسبة المئوية
ال اتفي
نواا ظ ما
اتفي
المجمواة
8751
7551
6
5
75
االطبال
5451
3547
70
6
30
االداريون
تعكذر النتذذائ ااذذلم ان التفذاا بذذين االداريذذين وإدارة المستءذذفب ييذر جيذذد نواذا ظ مذا .والذذب العكذذر اذذكن
وجذذود اذ ا التفذذاا كذذان االيذا ظ بذذين االطبذذال وإدارة المستءذذفبف واذ ا بذذالطب يؤكذذد ا ذذتلا الذذرأي حذذوه وجذذود
الصرا ما بين االطبال واالداريين.

الرشد املوضوعي يف قرارات املستشفى

اكد االداريون ان قرارات المستءفب تتصا بالرءد الموضواي من حيذا تحديذداا لبذدائه متنواذة تصذال
اي قدرتخا الب تحايي الفااليةف ابل الرءد الموضواي من قبلخ ما نسبته .)%80
وتاذذارال معخ ذ االطبذذال اذذي الذذرأيف انكذذدوا ان الرءذذد الموضذذواي اذذي قذذرارات المستءذذفب بل ذ )%4151
واذ ا بطبيعتذذه مؤءذذر جيذذد نحذذو جعذذه قذذرارات المستءذذفب مذذؤثرة والصذذرا اقذذه وباالتجذذام الذ ي ي ذذد ااذذدااخا
وااداا االطبال واالدارة الب حد سوال والجدوه  )6يوضد لب.
جدوه ) 6
الرءد الموضواي اي قرارات المستءفب
الوسط الحسابي المرجد النسبة المئوية
ال اتفي
نواا ظ ما
المجمواة اتفي
4151
757
31
1
70
االطبال
80
757
6
5
االداريون 77
تعكذذر النتذذائ ااذذلم ان الرءذذد الموضذذواي اذذي قذذرارات المستءذذفب يجعلخذذا مذذؤثرة اذذي تحايذذي ااذذدااخا
وااداا االطبال واالداريينف وا ا ياله من حالة الصرا بينخما.

قرارات املستشفى
الجذذدوه  ) 4يوضذذد المؤءذذرات العامذذة حذذوه قذذرارات المستءذذفب ودور كذذه مذذن االداريذذين واالطبذذال اذذي
صذنعخا وات ا اذا وحذدود السذلطات واالءذتراب الحاياذي لكذذه منخمذا اذي ات ذا تلذب الاذرارات السذذتراتيجية و /او
ات الصلة بالكلفة والنواية وت صي الموارد ..الخ.
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جدوه ) 4
التحليه النسبي ألبعاد متغيرات قرارات المستءفب من وجخة نظر اينة البحا
االداريون
االطبال
االبعاد
متوسطة
جيدة
متوسطة ضعيفة
جيدة
3357
1056
756
3754
الخيمنة اي صن الارارات 8757
3856
1557
458
658
االءذذذذذتراب اذذذذذي الاذذذذذرارات 8757
الستراتيجية
1457
7558
7156
7758
السلطة اي ات ا الارارات 5356
7057
56
1157
7056
دور مذذذدير المستءذذذفب اذذذي 7554
تحسذذذذذذين العلقذذذذذذذات بذذذذذذذين
االداريين واالطبال
3655
40
50
70
المءذذاركة اذذي تحديذذد كلفذذة 10
ال دمة للمري
75
75
35
10
المءاركة اي تاذدي ال دمذة 55
الصحية بجودة االية
5
85
1056
76
7057
المءذذذذاركة اذذذذي ت صذذذذي
الموارد التنظيمية
15
50
70
10
االحتفذذذذذذذاظ بحذذذذذذذي تعيذذذذذذذين 10
العذذذذذاملين الجذذذذذدد وتاذذذذذوي
الموجودين

ضعيفة
58
76
8
1556
3055
10
30
35

يلحظ من الجذدوه  )4ان قذرارات المستءذفب متذاثرة جذداظ بحالذة الصذرا الاائمذة بذين االداريذين واالطبذال
والدليه الب لب المؤءرات الم تلفة اي ابعاد ا ا المتغير المعتمد المخ  .اعلب سذبيه المثذاه ان ايمنذة االطبذال
واءذذتراكخ اذذي الاذذرارات السذذتراتيجية االذذب مذذن االداريذذين بكثيذذرف اذذي حذذين ان سذذلطة االداريذذين اذذي ات ذذا
الارارات اكبر من سلطة االطبال.
واتفي الطراان الب ان دور مدير المستءذفب اذي تحسذين العلقذة بيذنخ ذله الاذرارات التذي يت ذ اا لذ
تكن بالمسذتو المطلذوال .واكذ ا بالنسذبة لمؤءذرات االبعذاد اال ذر التذي تؤكذد للوالذة االولذب صذحة الفرضذية
االولب التي تفيد ان الصرا بين االداريين واالطبال يؤثر اي قرارات المستءفيات اينة البحا.

تاسعاً :اختبار فرضيات البحث
بنخايذذة ا ذ ا المبحذذا ينتخذذي الجانذذال التطبياذذي للبحذذاف وايذذة سذذيت ا تبذذار الفرضذذيات ال مسذذة الرئيسذذة
المطروحة اي منخجية وكما ياتي:

الفرضية االوىل

ااذادت ان الصذرا بذذين االدارة واالطبذال يذذؤثر اذي قذذرارات المستءذفيات التابعذذة لذدائرة صذذحة بغذداد /الكذذرخ
والجدوه  )8يبين النتائ التي ا تبرت با تبار .)Kruskal-Wallies test
جدوه ) 8
تاثير الصرا اي قرارات المستءفب باست دا ا تبار كروسكاه  -والير
الصرا م االء تراب الصرا م قرار
الصرا م االءتراب
احتفاظ الملب
اي ت صي الموارد
الصرا م االءتراب
اي قرار تادي ال دمة
المتغيرات
ال بير بحاه اي
التنظيمية
اي قرار تحديد الكلفة
الصحية
التعيين والتاوي
الستراتيجية
**65455
**345677
**365436
**355305
X2
مستو
05007
صفر
صفر
صفر
المعنوية
**05573
االدارة
قيمة االرتباط بين المتغيرين
**05766
االطبال
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تفيد النتائ االم ان الصذرا بذين االداريذين واالطبذال لذه اثذر واضذد ومعنذوي باسذت دا ا تبذار  ) X2اذي
قرارات المستءفب .االصرا ا ا يؤثر ايجابيا ظ اي قرارات المستءفب ات الصلة باالبعاد االتية:
 .3تحديد كلفة ال دمة التي تاد للمري .
 .7تادي ال دمة الصحة بجودة االية المستو .
 .1ت صذذي ال مذذوارد التنظيميذذة السذذتراتيجية التذذي تمكذذن المستءذذفب مذذن تحايذذي اائذذدة تنااسذذية م ذ
المستءفيات اال ر االية كانت ا حكومية.
 .7احتفذذاظ المذذلب ال بيذذر اطبذذالف وي المخذذن الصذذحية اال ذذر ) اذذي حاخ ذ بتعذذين العذذاملين الجذذدد
وتاوي الموجودين.
وا ا يعني ان قيمة  )X2المحسوبة لكه االبعاد بعلقتخا بالصذرا بذين االدارة واالطبذال كانذت االذب مذن
 ) X2المجدولة .ومن ث ال بذد ان تسذعب المستءذفيات موضذو البحذا الن تجعذه اذ ا الصذرا بحذدود معتدلذة
لكذي يذذؤثر ايجابيذا ظ اذي قراراتخذذاف وا ا مذذا زاد الصذرا او قذذه اذذن حذدة المريذذوال المعتذذده) الربمذا يذذؤدي الذذب
تاثيرات سلبية الب قرارات المستءفيات ومن ث يسبال اي تعثراا.

الفرضية الثانية

ااادت ا م الفرضية بان اناب ا تلاا اي نظرة االدارة واالطبال لمد وجود الصرا الاائ بينخما.
وبذذالرجو الذذب النتذذائ السذذاباة اذذي الفاذذرة ثامنذذاظال ف لذذد تءذذ ي اسذذتجابات المبحذذوثين مذذن االطبذذذال
واالداريين اند الفارة اوالظف الاد وجد ان االطبال اكذدوا وجذود الصذرا بنسذبة مئويذة  )6054وبوسذط حسذابي
 )75477واو االب من الوسط الفرضي .)7
ولد قيار معامه اال تلا الجمذااتين وجذد ان لفئذة االطبذال كذان مؤءذراظ اذي المسذتو الخذابط ال ذتلا
وجخذذات النظذذر بذذين كذذه اينذذةف وبل ذ  .)7507اذذي حذذين ان معامذذه اال ذذتلا لفئذذة االداريذذين كذذان مؤءذذراظ اذذي
المستو الصااد ال تلا وجخات النظر بين كه العينة المبحوثة وبل  .)4518وا ا ما يؤكذد قبذوه الفرضذية
المطروحة با تلا وتباين النظرة للصرا الاائ بين االطبال واالداريين.

الفرضية الثالثة

ااادت ا م الفرضية انه بوج ود الصرا يزداد التوجه نحو اتبا اللمركزيذة اذي ات ذا الاذرارات مذن جخذةف
وتزداد حاالت التفااه والتنثير بذين االاذراد مذن جخذة ثانيذة ويذزداد الرءذد الموضذواي اذي قذرارات المستءذفب
من جخة ثالثة  .ولذد اسذت دا معامذه ارتبذاط سذبيرمان لجمذااتي االطبذال واالدارة كانذت النتذائ كمذا يؤءذراا
الجدوه .)6
جدوه ) 6
مؤءرات ارتباط سبيرمان بين الصرا واللمركزيةف والتفااه والتنثيرف
والرءد الموضواي
ال مركزيذذذذذذذذذذذة ات ذذذذذذذذذذذا التفااذذذذذه والتذذذذذنثير بذذذذذين الرءد الموضذواي اذي قذرارات
الصرا م
المستءفب
االاراد
الارارات
**05576
**05768
**05773
اإلدارة
**05155
**05568
**05753
االطبال
اذذي ضذذول النتذذائ سذذاباة االءذذارة يتنكذذد قبذذوه الفرضذذية الثالثذذة بحيذذا انذذه بوجذذود الصذذرا بذذين االدارة
واالطبذذال يذذزداد توجذذه ادارة المستءذذفب نحذذو اتبذذا اللمركزيذذة اذذي ات ذذا الاذذراراتف ويتحسذذن وض ذ االاذذراد
العذذاملين اذذي زيذذادة تفذذاالخ بالحذذدود المطلوبذذة لتحسذذين ال اذذرار .كمذذا يذذزداد التوجذذه نحذذو ان تكذذون قذذرارات
المستءفب رءيدة من الناحية الموضواية.

الفرضية الرابعة

يذذؤدي الصذذرا بذذين االطبذذال واالدارة الذذب ايمنذذة الطذذرا االوه اذذي صذذن الاذذرارات .ولذذد قيذذار االجابذذة
لعينذذة البحذذا الذذب متغيذذر الصذذرا ابذذر السذذؤاه االوه ااذذط مذذن االسذذتبانة ال ذ ي مفذذادم ال وجذذود لءذذئ اسذذمه
صرااا ظ بذين االدارة واالطبذال) مذ اإلجابذة الذب السذؤاه  )73الذ ي مفذادم توجذد ايمنذة واضذحة للطبذال اذي
صذن الاذذرارات دا ذذه مستءذذفانا)ف اوجذذد ان الفرضذذية صذذحيحة وتحااذذت انذذد معامذذه ارتبذذاط إيجذذابي ومعنذذوي
قدرم  )**05563اند مستو معنوية )0503ف ودرجة حرية .)45
وا ا يعني ان االطبال واالداريين يتفاون تمامذا ظ ان النتيجذة الحتميذة للصذرا لصذالد االطبذال بحيذا تتحاذي
الخيمنة لخ اي صن قرارات المستءفيات موضواة البحا.
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الفرضية اخلامسة
ااذذذادت اذذذ م الفرضذذذية ان الصذذذرا بذذذين االطبذذذال واالدارة يذذذؤدي الذذذب التذذذنثير اذذذي الاذذذرارات السذذذتراتيجية
للمستءفب من جخة وزيذادة سذلطة االطبذال مذن جخذة ثانيذةف وزيذادة دور مذدير المستءذفب اذي تحسذين العلقذة
بذين اذاتين الجمذذااتين مذن جخذذة ثالثذة .ولذد التعامذذه مذ اسذذتجابات العينذة احصذائيا ظ وجذذدت المعلومذات التذذي
يؤءراا الجدوه .)30
جدوه ) 30
العلقة بين الصرا ومتغيرات ات ا قرارات المستءفب
الاذذذذذذذذذذذرارات السذذذذذذذذذذذتراتيجية سذذذذذلطة االدارة الذذذذذب دور مدير المستءفب اذي تحسذين
الصرا م
حساال سلطة االطبال العلقة بين الفئتين المتعارضتين
للمستءفب
**05714
**05616
05778
االدارة
05700
**05166
05033االطبال
يتضذذد مذذن الجذذدوه ااذذلم ان الفرضذذية اذذي جختخذذا االولذذب ل ذ تتحاذذي بحيذذا ان الصذذرا بذذين االطبذذال
واالدارة يؤثر من وجخة نظر االطبال بءكه ايجابي لكنه يير معنوي اي الاذرارات السذتراتيجية للمستءذفبف امذا
مذن وجخذة نظذر اإلداريذين اذكن العلقذة صذارت اكسذية بحيذا ان الصذرا بذين االطبذال واالدارة يذؤثر سذلبيا ظ اذذي
الارارات الستراتيجي ة للمستءفب اكلما ازداد الصرا قه التنثير اي ا م الارارات.
اي حين اكدت الجمااتذان االطبذالف االداريذون) ان الصذرا بينخمذا يزيذد اذن سذلطة االدارة الذب حسذاال
سذذلطة االطبذذال اذذي صذذن الاذذرارات وات ا اذذاف اجذذال االرتبذذاط معنوي ذا ظ وبل ذ  )05616الذذب مسذذتو االطبذذالف
 )05166الب مستو االداريين.
اما ان تنثير الصرا اي زيادة دور مدير المستءذفب اذي تحسذين العلقذة بذين االطبذال واالداريذينف اكذان
اذذو اآل ذذر موجذذود بءذذكه معنذذوي بل ذ  ) 05714الذذب مسذذتو جمااذذة االطبذذال وييذذر معنذذوي ايجذذابي ا بل ذ
 )05700الب مستو االداريينف ا اظ الفرضية ال امسة تحاات بءكه جزئي كما اكسخا الجدوه السابي.

عاشراً :االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات :وكان من ابرزها االتي:
 - 3ان الصرا بين جمااتي االطبال واالدارة واق ال محالة.
 - 7ان نو وطبيعة الصرا الناءئ بين الجمااتين يتنتب من:
 ان فا اجور االطبال واالدارين الب حد سوال. ضغط الدوا الرسمي. ااماه حاجات العاملين. قلة الموارد وان فا االدال. اد كفالة قنوات االتصاه بين االدارة واالطبال. قلة الملب و ما يسببه من االل امه. ضعا االاتما بالناه والمواصلت وال سيما للداريين.وجال ترتيال تلب المسببات حسال ااميتخا من وجخة نظر اينة البحا.
 - 1ان المء كلت المتنتية من وجود الصرا بين الجمااتين اي:
 ضعا ادال وان فا انتاجية االطبال واالداريين. احباط و يبة امه للمستابه المخني والحياتي. اد رضب واستيال من مناخ العمه. توتر نفسي وارااي. ترب العمه والتخرال منه بين الحين وآل ر. اد الثاة المتبادلة بين االدارة واالطبال. زيادة حدة الصرا وءدته. - 7ان من نتائ صرا الجمااتين المتعارضتين ما ينتي :السلبية منخا:
 ضعا تادي ال دمة المناسبة للجمخور. ضعا االلتزا بالدوا الرسمي.اما النتائ االيجابية اكانت اثنتين ايضا ظ اما:
 ايصاه وجخات نظر العاملين إلدارة المستءفب.019
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 إاادة النظر بكجرالات العمه وتاوي وض المستءفب بكستمرار. - 5ان اا الارارات المتنثرة بصرا المجمواتين اي:
 الارارات ال اصة بالت طيط الستراتيجي. قرارات تحديد كلفة تادي ال دمة للمري .جودة ال دمة المادمة للجمخور ونوايتخا.
 الارارات التي تالتعاون بين االداريين واالطبال لتادي االاضه للجمخور.
 قرارات ت قرارات االجور والعوائد الم صصة لكل الجمااتين. - 6ان الصرا اد موجوداظ مذن وجخذة نظذر االطبذال بءذكه اكبذر ممذا اكذدم االداريذون واذ ا يذده الذب تحسذر
االطبال لموضو الصرا بءكه اامي من االداريين يحك المخنة والت ص .
 - 4اتفاذذت الجمااتذذان تاريبذا ظ الذذب وجذذود مركزيذذة بحتذذة اذذي امليذذة ات ذذا الاذذرارات اذذي المستءذذفيات حاليذذاف
االصلحيات الم ولة لخما ل تكن كااية ألدال املخ الب ااضه ما يكون.
 - 8لد حساال حذدود التفااذه والتذنثير انذد الجمذااتين مذ ادارة المستءذفبف وجذد ان االطبذال اكذدوا وجذودم
بءذذكه كبيذذر جذذداظ اذذاي مذذا اكذذدم االداريذذون وبفذذاري اذذاه يذذداو الذذب التسذذاؤه اذذن وجذذود حالذذة مذذن التميذذز
المخني كون مدير المستءفب طبيبا ظ دائماظ.
 - 6اتفات الجمااتين تاريبا ظ وتااربتا اي الرأي حوه وجود الرءذد الموضذواي اذي قذرارات المستءذفبف واذ ا
بطبيعتذذه مؤءذذر جيذذد يذذده الذذب ان قذذرارات المستءذذفب مذذؤثرة وتتجذذه نحذذو تحايذذي ااذذدااخا وااذذداا كذذل
الجمااتين االدارية والطبية.
 - 30تتنثر قرارات المستءفب جداظ بحالذة الصذرا الاائمذة بذين االداريذين واالطبذال بذدليه المؤءذرات الم تلفذة
اي ابعاد ا ا المتغير.
 - 33اتفات الجمااتان الب ان النتيجة الحتمية للصرا تجري لصالد االطبال بحيذا تتحاذي لخذ الخيمنذة اذي
صن قرارات المستءفب.
 - 37ان لمذذدير المستءذذفب دوراظ كبيذذراظ اذذي تحسذذين العلقذذة بذذين الجمذذااتين وادارة الصذذرا بينخذذا وتوظيفذذه
لصالد المستءفب.

التوصيات :ومن ابرز ما يوصي به الباحثان ما يأتي:
-3
-7
-1

-7

-5
-6
-4
-8
-6

الذب مذدير المستءذذفب اسذت دا قدراتذه الء صذذية ومخاراتذه الفرديذذة اذي تاريذال وجخذذات النظذر وإزالذذة
ال لاات بين الجمااتين االدارية والطبية وادارة الصرا بينخما لصالد المستءفب.
العمه الب إزالة التااط بين ااداا المجمواتين من جخذة وبذين ااذدااخ واالاذداا العامذة للمستءذفب
من جخة ا ر ف وتءجي العمه برول الفريي بما يسخ اي تاليه الصرا بينخما.
التوجه نحو اللمركزية اي صن الارارت "وءاورا اذي االمذر" واءذراب الجمذااتين االداريذة والطبيذة
بعمليذة صذنعخا .واذ ا بذذالطب سذيؤوه الذب تحسذذين قذرارات المستءذفب مذ ضذرورة توسذي الصذذلحيات
الممنوحذذة لمذذديري المستءذذفيات لمذذنحخ حريذذة اكثذذر ولتحسذذين امليذذة صذذن الاذذرار اذذي المستءذذفيات
ويضمن لخ التوجه نحو اللمركزية اي ات ا اا.
االبتعذاد اذن المصذالد الء صذية انذد ات ذا الاذراراتف و لذب ألن الاذرار المبنذي الذب مصذالد ء صذذية
يؤدي دائما ظ الب نءوال الصرا وياود الب الفءه واد الكفالة اي العمه .والذب مذدير المستءذفب تابذه
المسذؤولية والمسذذائلة ومحدوديذة المذذواردف وان يجعذه المسذذؤولية اال لقيذة اذذي الطاييذةف وان يحذذااظ
الب كفالة وااالية اإلنفاي المالي.
الذذب مذذديري المستءذذفيات محاولذذة اكتسذذاال المخذذارات المعرايذذة واالطذذل الذذب المسذذتجدات مذذن ذذله
الارارات المتعددةف وا ا امر مخ ايضا ظ ل م تلا المستويات االدارية والفنية اي المستءفيات.
المحااظذذة الذذب طذذوط االتصذذاهف واستءذذارة م تلذذا المجمواذذات قبذذه ات ذذا الاذذرارات .والذذب مذذدير
المستءفب ان يتحمه مسؤولية النصد لتء يال سلوب اال رين وااتبار لب من واجباته االساسية.
الب المذديرين محاولذة الحفذاظ الذب االيذة متفتحذة دائمذا ظ والسذمال بالمناقءذات الخاداذة التذي يمكذن ان
تاود الب توليد البدائه وتحديد حلوه لمءكلت معينة.
الذذب الجمذذااتين الطبيذذة واالداريذذة اظخذذار الذذوالل للاذذرارات التذذي يءذذاركون االدارة اذذي ات ا اذذا وتحمذذه
مسؤولية توضيد الارارات والداا انخا.
الذذب االطبذذال تحمذذه مسذذؤولية اال اذذداد او المسذذاادة اذذي صذذياية اللذذوائد الطبيذذة واذذي كذذه مسذذتويات
ال ذدمات الصذذحيةف وان يحذذاولوا تمريذذر آرائخذ مذذن ذذله اسذذاليال االقنذذا والتحذذاور المنطاذذي بذذدالظ مذذن
ار آرائخ ف وان يبحثوا ان الوسائه الكفيلة بتوليذد اتفذاي اذا بذين زملئخذ لتجذاوز حذاالت الصذرا
وتاليه اثراا.
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 - 30ااداد برنام تدريبي ءذامه للطبذال واالداريذين يتعلذي بموضذواات مخمذة مءذتركة بينخمذا واذي مجذاه
تحسين العلقة بينخما وتطوير املية ات ا الاراراتف ومن ابرز ا م الموضواات ما ينتي:
 الت طيط الستراتيجي واالدارة الستراتيجية. تحسين مخارات االتصاه. العلقات االنسانية. ات ا الارارات وحه المءكلت االدارية. -ادارة الصرا التنظيمي ومواجخة حاالت اإلجخاد الوظيفي.

املصادر

Succi, J. et al., Trust Between Managers and Physicians in Community - 3
Hospitals: The Effects of Power Over Hospital Decision, Journal of Health
Care Management 43: 5 Sep.- Oct., 1998.
 - 7المءذذخدانيف احمذذد ابذذد الاذذادرف اثذذر بعذ العوامذذه السذذتراتيجية الذذب صذذن وات ذذا الاذذرارات الرءذذيدة:
دراسة ميدانيةف رسالة ماجستير مادمة الب كلية االدارة واالقتصاد بجامعة بغدادف .3686
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ملحق ()3
السادة اإلداريين

السادة األطباء

في نية الباحثان أن يعدا بحثاً يتناول موضوعاً حيوياً يتعلق بقضية الصـراع بين اإلدارة واألطباء .

ومــن بــاب اســتطالع رائكــم لتشــخيم أبعــاد المشــكلة م نرجــو مــنكم تحمــل المس ـ ولية فــي اإلجابــة علــى
األسئلة اآلتية بشكل دقيـق وصـري ،م وسـتكون إلجابـاتكم األثـر فـي وضـع مقيـ اس يعتمـد علـى نتائجـه للوصـول
إلى معالجات ناجحة في إدارة الصراع … ولكم خالم الشكر والتقدير .
أوالً  :ما نوع الصراع وطبيعته الواقع بين اإلدارة واألطباء باعتقادك ؟
3.
7.
1.
.7
ثانياً  :ما هي المشكالت المتأتية من حالة الصراع بين اإلدارة واألطباء ؟
3.
7.
1.
.7
ثالثاً  :ما هي النتائج اإليجابية والسلبية من جراء وجود هذا النوع من الصراع الذي حددته في الفقرة أوالً ؟
3.
7.
1.
.7
رابعاً  :ما هي أكثر قرارات المستشفى التي تتأثر بحاالت الصراع الموجود بين اإلدارة واألطباء ؟
3.
7.
1.
.7
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بس ا الرحمن الرحي
ملحي )7
السادة االطبال
السادة االداريون
االستبانة التي بين أيديك احد مستلزمات مءرو بحا اي ادارة المستءفياتف وان ابرز مساادة
تادمونخا لنا اي إجابتك الصريحة الب كه اارة بعد قرأتخا بدقة واناية اائاةف وبءكه يعكر رأيك المناسال.
ال ضرورة من كر اسمائك واناوين وظائفك ف ا النتائ المتنتية ستعتمد كمجامي ولير منفردة.
) الب كه سؤاه واما االتفاي من ادمه ...م ال ءكرنا وتاديرنا.
أجال بـ
الباحثة د .ايمان العبسي

أ .د .سعد العنزي
رق
السؤاه

العبارة

-3
-7
-1

ال وجود لءيل اسمه صرااا ظ بين االدارة واالطبال
االتصاه بين االطبال وادارة المستءفب مفتوح اظ ويير مفيد
للانوات يير الرسمية للتصاه بين االطبال واالدارة تست د بءكه
مكثا
للانوات الرسمية كاللجان واالوا مر والكتال الرسمية والم كرات
اامية اي است دامخا من قبه المستءفب
توجد درجة االية من الثاة والتعاون بين االطبال وادارة
المستءفب
تستجيال ادارة المستءفب الب العمو لمطاليال االطبال للحصوه
الب دا واسناد كاايين
يعال الصرا وتضارال االاكار بين االطبال واالدارة معالجة بنالة
اادة
يوجد اتفاي ااه بين ادارة المستءفب واالطبال الب االاداا
الكلية للمستءفب
تر ادارة المستءفب ان االطبال بمثابة ءركال اي قيار ااالية
ممارستخا وتطبياخا
يعمه االطبال والمستءفب معا ظ وبفعالية كفريي امه واحد
ان مواقا المستءفب تجام االطبال يمكن وضعخا الب نحو امثه
داامة وصادقة
الصلحيات الم ولة كااية إلدال المستءفب لعملخا الب ااضه ما
يكون
رئيسي المباءر يثي بي انرام قد ولني الصلحيات المناسبة
اتحمه مسؤولية تحايي نتائ العمه لوجود صلحيات كاملة
م ولة لي
ار ان درجة التفاا بيني وبين رئيسي المباءر االية للغاية
ار التفاا بيني وبين مرؤوسي جيدة للغاية
اامه م موظفي المستءفب الب اسار اريي
انف ما مطلوال مني من امه أليرا تنفي قرارات المستءفب
حتب لو كنت متعب اظ
ات ا قرار
اسعب الب تحديد تفضيلت وبدائه متنواة أليرا
موضواي

-7
-5
-6
-4
-8
-6
- 30
- 33
- 37
- 31
- 37
- 35
- 36
- 34
- 38
- 36

اتفي
تماما ظ

000

اتفي

نواا ظ
ما

ال
اتفي

ال اتفي
اطلقا ظ

اجمللد /31ع / 74لسنة 7004

جملة العلوم االقتصادية واالدايية

رق
السؤاه

العبارة

- 70

اءعر بادرتي ان تحمه مسؤولية تاري ية ان تحايي ااالية
للمستءفب
توجد ايمنة واضحة للطبال اي صن الارارات دا ه مستءفانا
ت ءب ادارة المستءفب اءتراب جمي االطبال بدون استثنال اي
الارارات الستراتيجية
لمدير المستءفب سلطة اي قراراتخا اكبر من سلطة جمي االطبال
ايخا
لمدير المستءفب دور استثن ائي اي تحسين العلقات بين االدارة
واالطبال
يوجد اءتراب حاياي بين االطبال واالدارة اي ات ا قرارات
مناسبة اي مجاه:
تحديد كلفة ال دمة التي تاد للمري
تادي ال دمة الصحية بجودة االية للمري
الموارد التنظيمية الستراتيجية التي تمكن المستءفب
ت صي
من تحايي اائدة تنااسية م المستءفيات اال ر االية كانت ا
اامة
يحتفظ الملب ال بير االطبال و وي المخن الصحية اال ر )
بحاخ اي تعيين العاملين الجدد وتاوي العاملين الحاليين
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