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   التعامالت في تخفيف ضغوط صراع الدورةدور عدال
دراسة تطبيقية على عناصر التمريض في مستشفى (

  )حلب الجامعي

  

   الخشروم مصطفى محمدالدكتور 

  قسم إدارة األعمال

  كلية االقتصاد

  جامعة حلب

  ملخصال
التمريض فـي  التي تواجه عناصر صراع الدور عدالة التعامالت وضغوط   هذا البحث إلى دراسة      هدفَ

صـراع  مستشفى حلب الجامعي، وتحديد األهمية النسبية لعدالة التعامالت ومدى ارتباطهـا بـضغوط       
وقد طُبقَِت الدراسة علـى عينـة تعـدادها         .  وصراع الدور  ، ومعرفة األثر بين عدالة التعامالت     الدور

جود أثر معنوي   وتوصل البحث إلى عدم و    . عنصر تمريض يعملون في مستشفى حلب الجامعي      ) 180(
كما أظهرت النتائج وجود اختالفات جوهرية ذات داللة إحـصائية    وصراع الدور،    بين عدالة التعامالت  

الجـنس، العمـر،    : (بين مدركات الممرضين لعدالة التعامالت، تعزى للمتغيرات الديموغرافية اآلتيـة         
رية ذات داللة إحـصائية بـين       وأيضاً تبين وجود اختالفات جوه     ).المستوى التعليمي، سنوات الخبرة   

الجـنس، العمـر،   : (مدركات الممرضين لضغوط صراع الدور، تعزى للمتغيرات الديموغرافية اآلتيـة      
 ).  المستوى التعليمي، سنوات الخبرة

  . العدالة، عدالة التعامالت، ضغوط العمل، صراع الدور، التمريض، المستشفى:الكلمات المفتاحية
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   :المقدمة -1
 )Adams,1963( أصوله التاريخية من نظرية المساواة التي اقترحهـا          Justice العدالة   يستمد مفهوم 

أن الفرد يقارن معدل مخرجاته إلى مدخالته مع معدل مخرجـات اآلخـرين إلـى                :تنص على التي  و
عدم المساواة، لكن هذا الـشعور بعـدم         ن فليس هناك شعور بالظلم أو     يمدخالتهم فإن تساوى المعدل   

 ، لدى الفرد بالتوتر وعدم االرتيـاح      د شعوراً حدث في حالة عدم تساوي المعدالن، مما يولّ       المساواة ي 
ويبرز ارتباط العدالة بوصفها مكوناً تفسيرياً مع ]. 1[مما يدفعه لعمل شيء ما للتخلص من هذا التوتر       

ن موضـوع  ألموضوع الضغوط بوصفه شعوراً وسلوكاًً معبراً عن اتجاهات العاملين إزاء منظماتهم،       
همة التي زاد االهتمام بها ألهمية نتائج الضغوط في اتخاذ العديـد مـن           مالالضغوط من الموضوعات    

 سـلوكهم ومـستوى تفـاعلهم       فـي القرارات المتعلقة بالعاملين وكذلك ألهمية نتائجه في التـأثير          
  .وإحساسهم بالمنظمة التي يعملون بها

 :أهمية البحث -2

  :اآلتيةحي تنبع أهمية البحث من النوا

 األهمية المتزايدة لموضوعي عدالة التعامالت وضغوط صراع الدور فـي           :الناحية العلمية   من -2/1
من البحوث المهمـة فـي هـذا         البحوث السابقة    فضالً عن  هذا البحث    د األخيرة، ويع  السنوات

ية المكتبة العربية تفتقر إلسهامات الباحثين في مجال العدالة التنظيمالسياق ألن. 

 يسهم فـي تقـديم   ِإذْ قطاع الصحة من أهم القطاعات الخدمية بالدولة    يعد : من الناحية العملية   -2/2
الخدمات الصحية للمواطنين فضالً عن أنه يتيح فرص التدريب والتطبيق والممارسة والبحـث             

  .  للطالب

  :أهداف البحث -3
  :اآلتيةتكمن أهداف البحث في النقاط 

 .صراع الدوربلنسبية لعدالة التعامالت ومدى ارتباطها  تحديد األهمية ا-3/1

دراسة العالقة بين عدالة التعامالت وضغوط صراع الدور لدى عناصر التمريض في مستشفى          -3/2
  .حلب الجامعي
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 تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات للقيادات اإلدارية بمستشفى حلب الجـامعي لـدعم          -3/3
  .الة التعامالت، ولتخفيض حدة الضغوط وتجنب مخاطرهامدركات عناصر التمريض لعد

  :مشكلة البحث -4
يحاول الباحث من خالل هذه الدراسة استخدام التعامالت بوصفها وسبة تسهم في تخفـيض ضـغوط          
صراع الدور التي تتعرض لها عناصر التمريض في مستشفى حلب الجامعي، ومن ثم بلورة مـشكلة                

ويمكن . لة التعامالت في ضغوط صراع الدور ومعرفة نوع هذا التأثير      البحث في تحديد مدى تأثير عدا     
  :تلخيص مشكلة البحث باإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 ما األهمية النسبية لعدالة التعامالت من وجهة نظر عناصر التمريض فـي مستـشفى حلـب               -4/1
 الجامعي؟

ـ           -4/2 ريض فـي مستـشفى حلـب        ما مستوى ضغوط صراع الدور التي يعاني منها عناصر التم
  الجامعي؟

  ما العالقة االرتباطية بين عدالة التعامالت وضغوط صراع الدور؟  -4/3

  : البحثوضفر -5
    :اآلتيةيسعى البحث إلى اختبار الفروض 

 إن عدالة التعامالت ال تؤثر معنوياً في ضغوط صراع الدور لـدى عناصـر التمـريض فـي                 -5/1
  .مستشفى حلب الجامعي

الجنس، العمـر،  : (اختالفات جوهرية بين المتغيرات الديموغرافية للتمريض من حيث ال توجد  -5/2
  .وكٍل من عدالة التعامالت وضغوط صراع الدور) المؤهل العلمي، سنوات الخبرة

  :ته وعينمجتمع البحث -6
يضم مجتمع البحث العاملين من عناصر التمريض فقط في مستشفى حلب الجامعي، وهو مستـشفى               

سريراً، ويبلغ عدد عناصر التمـريض فيـه   ) 583(لوزارة التعليم العالي، ويحتوي على      حكومي تابع   
  :اآلتية عينة من مجتمع البحث باستخدام المعادلة اختيرتوقد .  عنصراً من كال الجنسين) 336(



  في مستشفى حلب الجامعي التعامالت في تخفيف ضغوط صراع الدور دراسة تطبيقية على عناصر التمريضةدور عدال

 310 

  

  

  

 إذْ إن) :N (     ،حجم العينة)P (         ع نسبة الحد األقصى لتوافر الخصائص المطلوب دراستها في أي مجتم
الدرجة المعيارية المقابلة لمعامل الثقـة      ) D.M  (%5نسبة الخطأ المسموح به     ) D(،  %50وتساوي  

حجم مجتمع البحث ويـساوي  ) N1(، 1.96 وبذلك تكون الدرجة المعيارية المقابلة تساوي  %95وهو  
   .مفردة) 180(بالتعويض في المعادلة السابقة يكون حجم العينة  .مفردة) 336(

   :البياناتأسلوب جمع  -7
 مقياس  تمثلت باستبانة صممت لهذا الغرض وقد اعتُِمد       البيانات األساسية بواسطة أداة خاصة       جِمعِت

، وقد وزعت )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق إطالقاً    (ليكرت الخماسي المتدرج    
ثالثـة  ه االستبانة تتكـون مـن   االستبانة يدوياً على عينة البحث المكونة من عناصر التمريض، وهذ     

  : أقسام هي

 . أسئلةة باستخدام أربعستْيوِقيشمل على المتغيرات الديموغرافية،  .1

 .عبارات) 10( مقياس مكون من واستُخِدمخُصص لقياس عدالة التعامالت،  .2

  . عبارات) 10( مقياس مكون من واستُخِدمخُصص لقياس صراع الدور،  .3

  : أسلوب تحليل البيانات -8
 باالعتماد على مجموعة من األساليب اإلحصائية باسـتخدام   تحليل البيانات واختبار صحة الفروض  مت

   :وهذه األساليب هي )SPSS.,V.15( برنامج

 .Cronbach's) (معامل ألفا كرونباخ .1

 .توزيع مفردات العينة وذلك من حيث العدد والنسبة المئوية .2

 ).  المعياريفالوسط الحسابي واالنحرا(إلحصاءات الوصفية ا .3

 .األحاديأسلوب تحليل االنحدار  .4

2

2

P(1-P)N=
P(1-P) (D)+
(N1) (D.M )
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   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  .5

  : منهجية البحث -9
 هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهدافها المحددة مـن قبـل الباحـث،      عتمدت

  .على الجمع بين الدراسة المكتبية والدراسة الميدانيةويقوم هذا المنهج 

  : البحث حدود -10
  . يقتصر تطبيق هذه الدراسة على مستشفى حلب الجامعي فقط-10/1

  . يقتصر تطبيق هذه الدراسة على عناصر التمريض فقط-10/2

10/3-  بعد واحد فقط من أبعاد العدالة التنظيمية في هذه الدراسة وهو بعد عدالة التعامالتاستُخِدم .  

10/4-   غوط العمل في هذه الدراسة وهـو مـصدر ضـغوط    مصدر واحد فقط من مصادر ض  استُخِدم
  . صراع الدور

  :نموذج البحث -11
  

                   المتغير التابع          المتغير المستقل                        

  

  

  

 :ـ أدبيات البحث12

في مجـال    من قبل الباحثين      متزايداً اهتماماً القى موضوع العدالة التنظيمية   :  مفهوم العدالة  -/12/1
ويعد مفهوم العدالة التنظيمية من المفاهيم النسبية،        ،]2 [علم النفس وإدارة الموارد البشرية    

                 بمعنى أن اإلجراء التنظيمي الذي ينظر إليه فرد ما على أنه إجراء عادل قد يكـون إجـراء 

  

  التعامالتعدالة 

  

 صراع الدور
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 وتشير العدالة التنظيميـة إلـى المعالجـة         ،]3[ أو غير موضوعي في نظر فرد آخر       متحيزاً
العدالـة  : ، وتشمل العدالة التنظيمية ثالثة أبعاد هي      العادلة واألخالقية لألفراد ضمن المنظمة    

والتي ستكون محور اهتمامنا فـي هـذه        ( .التوزيعية، والعدالة اإلجرائية، وعدالة التعامالت    
  ].4) [الدراسة

 عليها العامل عندما  مدى إحساس العاملين بعدالة المعاملة التي يحصل      ي ه : عدالة التعامالت  -/12/2
 وتتمثل فـي    اإلجراءات الرسمية أو مدى معرفته بأسباب تطبيق تلك         اإلجراءاتتطبق عليه   

المعاملة بأدب واحترام من جانب الرئيس للمرؤوس والثقـة والمـصارحة بـين الـرئيس               
 تحتـوي علـى     تن عدالة التعـامال    وإ .]5[والمرؤوس، واهتمام الرئيس بمصالح الموظف    

  :مكونين هما

وتشير إلى المعاملة العادلة باحترام وأدب من جانب الرؤساء للمرؤوسين،    :الحساسية الشخصية  •
ومدى مراعاة الرؤساء في تعاملهم مع العاملين لمشاعر العـاملين وحفـاظهم علـى كرامـة                

  .العاملين

ـ            :التفسيرات االجتماعية  • ة وتعني قيام المنظمة بتزويد العـاملين بالمعلومـات الكافيـة والدقيق
ن أي مكافـآت أو مخرجـات أو        أ، بش اإلداريةهمة التي تساعد في تفسير وتبرير الممارسات        موال

  .]6[ عليهمتُوزعموارد غير مناسبة 

  :اآلتية تتجلى أهمية عدالة التعامالت في النقاط : أهمية عدالة التعامالت-/12/3

ناخ التنظيمي السائد في المنظمة،      تسلّط الكشف عن األجواء التنظيمية والم      التعامالت إن عدالة    •
 عد العدالة في التعـامالت حـول الـسياقات والمعـامالت                ومن ثمبناء تصورات خاصة ضمن ب 

 ].7[والعالقات التنظيمية واإلنسانية واالجتماعية 

يمكن أن يسبب العديد من النتائج الـسلبية        لبعد عدالة التعامالت     مدركات العاملين    انخفاضن   إ •
 وزيادة النـزوع    ، وضعف ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية     ،فاض الرضا الوظيفي  انخ: مثل

 ].8 [ وزيادة الضغوط الوظيفية، وضعف األداء الوظيفي،لترك العمل

 علـى   إن إدراكات العاملين لعدالة التعامالت تتحدد بنـاء        : العوامل المحددة لعدالة التعامالت    -/12/4
   : عواملةأربع

  .ت واضحة للقرارات المتخذةمدى وجود مبررا  - أ
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  .مدى إخالص صاحب السلطة وصراحته  - ب

 .مدى احترام صاحب السلطة للعاملين  - ت

 .مدى التزام صاحب السلطة بحدود اللباقة في تعامله مع العاملين  - ث

 إحـساسه  فـي وإن الطريقة التي يعامل بها الموظف عند تنفيذ إجراء تنظيمي معين يمكن أن يـؤثر       
 يمكـن لعدالـة     ومـن ثـم    إحساسه بعدالة التعامالت العادلة بين األشخاص،        فيبالعدالة التنظيمية و  

مقدار االحترام ودماثة و ،التعامالت أن تعكس جودة العالقات الشخصية بين الرئيس المباشر والعاملين   
تعكس درجـة تطبيـق اإلجـراءات الرسـمية بـصورة      للمرؤوسين، كما   الخلق التي يبديها الرئيس     

  ].9[صحيحة

  : يمكن حصر محاوالت الباحثين في ثالثة اتجاهات هي:  مفهوم الضغوط-/12/5

  .الضغوط هي مجموعة من المثيرات والقوى البيئية المحيطة بالفرد: االتجاه األول

  .الضغوط هي مجموعة من ردود األفعال التي تصدر عن الفرد: االتجاه الثاني

  .]10[توافق بين الفرد وبيئتهالضغوط هي نتائج التفاعل وعدم ال: االتجاه الثالث

عبارة عن مجموعة مؤثرات خارجية تؤدي إلى إحـداث تغييـر سـيكولوجي              هاأنّبوتُعرف الضغوط   
 األفراد طبقاً لقدراتهم الجسمية والشخـصية علـى التوافـق مـع هـذه      فيسلوكي بدرجات مختلفة   

  .]11[المؤثرات

  :من ثالث مجموعات رئيسية هييمكن تصنيف مصادر ضغوط العمل ض:  مصادر الضغوط-/12/6

  .صراع الدور، غموض الدور، عبء الدور: المصادر المتعلقة بالمنظمة مثل .1

 . العمر، الجنس، نوع شخصية الفرد، الخبرة: المصادر المتعلقة بالفرد مثل .2

سـاعات العمـل، األجـور    : ( العمـل الماديـة  ةظروف بيئ: المصادر المتعلقة بالبيئة مثل   .3
وستكون ضغوط صراع الدور ]. (12) [والضوضاء والتهوية ودرجة الحرارة  والحوافز، اإلضاءة   

  ).  في هذه الدراسةامحور اهتمامن

يحدث صراع الدور إذا كان هناك تعارض بين متطلبات الدور الـذي            : صراع الدور  ضغوط   -/12/7
 مـن   عندما يكون مطلوب  ، أو   عندما يواجه الفرد متطلبات وظيفية متناقضة     ، أو   يقوم به الفرد  
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ويمكـن تقـسيم   ]. 13 [الفرد القيام بأعمال ال يرغب في أدائها وال يعتقد أنها جزء من عملـه            
  :صراع الدور إلى ثالثة أنواع هي

يحدث هذا النوع من الصراع للفرد عنـدما تكـون طلبـات أو توقعـات                :الصراع داخل الدور    . أ
 .معاً هاكلّطلبات اآلخرين لدوره في العمل متعارضة، فيكون من الصعب تحقيق هذه المت

ـ  يحدث عندما تتعارض متطلبات الدور مع قـيم الفـرد          :الصراع بين الفرد والدور     . ب  ه ومعتقدات
 .ه واتجاهاتهوحاجات

ينشأ عن تعدد األدوار التي يقوم بها الفرد، فتتعارض متطلبات دورين أو             :الصراع بين األدوار    . ت
  ].14 [أكثر معاً

 :الدراسات السابقة -13

 هدفت الدراسة إلى قياس العالقة بين متغير عدالة التعامالت واالغتراب في           ):2001نجم،  (دراسة   •
: وتوصلت الدراسة إلى أن متغير عدالة التعامالت يمثل أهم المتغيرات المؤثرة في كل مـن         . العمل

  .]15[المشاعر السلبية تجاه العمل واضطرابات العالقات داخل العمل بالمنظمة

 هدفت الدراسة إلى معرفة األثر الذي  تحدثه عدالـة التعـامالت فـي    :)Celeste,  2002(دراسة  •
وتوصلت الدراسة إلى أن عدالة     . ةالضغوط الوظيفية التي يتعرض لها موظفو أحد البنوك األمريكي        

 ].16[التعامالت تؤثر تأثيراً عكسياً معنوياً في الضغوط الوظيفية التي يشعر بها العاملون

العدالة التنظيمية وسلوك المواطنـة   بين فت الدراسة إلى اختبار العالقةهد): 2003حامد، (دراسة   •
وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي      . التنظيمية بالتطبيق على العاملين في شركات البترول      

  .  ]17[بين العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية

هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بـين عدالـة التعامـل     ):Judge & Colquitt, 2004 (دراسة •
وأظهـرت النتـائج وجـود    . والضغوط التي يتعرض لها الموظفون في إحدى الجامعات األمريكية      

عامـل يـسمح    أن وجود عدالة الت   تبين  عالقة عكسية بين عدالة التعامل والضغوط الوظيفية، كما         
 ].18[لألفراد بتنفيذ أعمالهم بشكل أفضل ودون توتر وقلق ويؤدي إلى الشعور بالرضا الوظيفي 

ف طبيعة الضغوط الوظيفية التي يتعـرض  هدفت الدراسة إلى تعرChiu, et al., 2005 :((دراسة  •
ضـا   مستشفيات الصين، واختبار العالقة بين ضـغوط العمـل والر          أحدلها عناصر التمريض في     
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الوظيفي وأشارت النتائج إلى أن الضغوط الوظيفية تؤدي إلى ظهور األعـراض الـسلبية علـى                
الموظفين مثل االستياء واالكتئاب والملل والنزعة لترك العمل، كما أظهرت النتائج وجود عالقـة              

 .]19[عكسية بين الضغط الوظيفي والرضا الوظيفي

  :أتييتضح للباحث بعد عرض الدراسات السابقة ما ي

ر اهتمت بتوصيف مواقف العدالـة      عدالة التعامالت وضغوط صراع الدو    معظم الدراسات التي تناولت     
وتحليله في المنظمة، ودراسة طبيعة الضغوط ومصادرها وأنواعهـا، والمـسببات الرئيـسية لهـذه        

 مـن  تالملف عن سابقاتها في تحديد األهمية النسبية لعدالـة التعـا  االضغوط، بينما هذه الدراسة تخ   
ي يتعرض ذ الدور ال عراصوجهة نظر عناصر التمريض، ومدى ارتباط هذا النوع من العدالة بضغوط            

لهذا البحـث هـو نـدرة       وما يضفي أهمية خاصة     .  في مستشفى حلب الجامعي    ضله عناصر التمري  
اسات ها، وقد استفاد الباحث من الدر   لقطاع تطبيقي   كراسات التي تناولت القطاع الصحي      البحوث والد 

لنظرية للبحث، وفي تصميم قائمة االستقصاء، وفي تفسير نتائج الدراسة          ان الخليفة   يالسابقة في تكو  
  .الميدانية

  :ـ نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات14
 : وثباتها اختبار صدق المقاييس-أوالً

وجهات نظر أكثر من باحث ى  المقياس بناء علِإذْ صيغتم التأكد من صدق االستبانة بواسطة التحكيم،     
أما ثبات االستبانة فتم التأكـد منهـا        .  على محكمين متخصصين في الموارد البشرية      وعِرض،  سابق

الـذي  ) 1( رقـم     كما يوضحه الجدول   Cronbach's)(ألفا كرونباخ   باستخدام معامل االتساق الداخلي     
إن مقاييس البحـث تـسم   :  يمكن القول، ومن ثم)70(ألفا كرونباخ أعلى من    يتبين من خالله معامل   

  : بالثبات الداخلي لعباراتها

  معامالت ألفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة) 1(جدول رقم 
  عدد العبارات  معامل ألفا كرونباخ  المتغير

 10 931.  عدالة التعامالت
 10 795.  صراع الدور

 20 824.  عدالة التعامالت وصراع الدور

  



  في مستشفى حلب الجامعي التعامالت في تخفيف ضغوط صراع الدور دراسة تطبيقية على عناصر التمريضةدور عدال

 316 

 : العينة وصف خصائص-ثانياً
  توزيع مفردات العينة طبقاً للمتغيرات الديموغرافية) 2(جدول رقم 

  المتغير الديموغرافي
  

 الفئات
  %النسب المئوية  التكرارات  
  35.6  64  ذكر

  
  الجنس

  64.4  116  أنثى
  17.2  31   سنة25أقل من 

  43.3  78   سنة35 إلى أقل من 25من 
  25.6  46   سنة45 إلى أقل من 35من 
  7.8  14   سنة55 إلى أقل من 45من 

  
  العمر

 6.1 11  سنة فأكثر55
  45.6  82  ثانوية فأقل
  المؤهل العلمي  33.3  60  معهد متوسط
  21.1  38  مؤهل جامعي

  20,6  37   سنوات5أقل من 
  28.3  51   سنوات10 إلى أقل من 5من 
  28.9  52   سنة20 إلى أقل من 10من 

  
  سنوات الخبرة

 22.2 40  سنة فأكثر20

  100  180   ألفراد العينةالمجموع الكلي

 : الوصفية لمتغيرات البحثت اإلحصاءا-ثالثاً
  : الوصفية لعدالة التعامالتتاإلحصاءا  - أ

  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعدالة التعامالت) 3(جدول رقم 
رقم 
سط وال  العبارات  العبارة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 1.283 2.95  .بال استثناء كافةً بعدالة على العاملين  فإنه يطبقها لمدير القرارات اإلدارية ايطبقعندما   1

 1.305 2.99  .عندما يتّخذ المدير قراراً متعلقاً بوظيفتي، فإنه يتعامل معي بكل االهتمام والود 2

 1.171 3.23  .عندما يتخذ المدير قراراً متعلقاً بوظيفتي، فإنه يتعامل معي باحترام وكرامة 3

 1.216 3.12  .رائي الشخصيةآ الحسبانعندما يتخذ المدير قراراً متعلقاً بوظيفتي، فإنه يأخذ في  4

 1.330 3.09  .عندما يتخذ المدير قراراً متعلقاً بوظيفتي، فإنه يناقشه معي بمنتهى الصراحة 5

 1.259 2.84  .مصلحتي كموظفعندما يتخذ المدير قراراً متعلقاً بوظيفتي، فإنه يبدي اهتماما ب 6
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 1.395 2.69  . وظيفتيفييناقش المدير معي النتائج المترتبة على تلك القرارات التي يمكن أن تؤثر  7

 1.320 2.83  .وظيفتيفيما يخص يشرح لي المدير مبررات القرارات التي اتخذت  8

9 
ألسباب المنطقية التـي دعتـه   عندما يتخذ رئيسي المباشر قراراً متعلقاً بوظيفتي فإنه يشرح ا    

 1.268 3.33  .التخاذ تلك القرارات

 1.370 2.79  .وظيفتيفيما يخص يشرح لي المدير بشكل واضح جداً أي قرار يتخذ  10

 1.01435 2.98  المقياس الكلي لعدالة التعامالت

 :يأتما ي) 3(من الجدول رقم تبين ي

حلب  ىمالت عند عناصر التمريض عينة البحث في مستشف        العبارات العشر التي تقيس عدالة التعا      إن 
يالحظ انخفاض العبارات أرقام     إذ   .)3.33(& ) 2.69(الجامعي تراوحت قيم متوسطاتها الحسابية بين       

 تراوحت قيم الوسط الحـسابي  وقد، )ثالث نقاط(عن الدرجة المتوسطة للمقياس ) 1 ,2 ,6 ,7 ,8 ,10(
، وكانت أكثر العبارات انخفاضاً عن الدرجة المتوسطة للمقياس         )2.99(& ) 2.69(لهذه العبارات بين    

، ) وظيفتـي فييناقش المدير معي النتائج المترتبة على تلك القرارات التي يمكن أن تؤثر       (هي عبارة   
مع وجود تشتت في إجابات المبحوثين، حيث بلغ االنحراف ) 2.69(بلغ الوسط الحسابي لهذه العبارة  و

 إداريـين ال  م وهذا دليل على أن معظم الرؤساء سواء أكانوا أطباء أ     ،)1.395( العبارة   المعياري لهذه 
 .يأخذون في رأي عناصر التمريض وال يهتمون بمقترحاتهم وآرائهم وال يطلعونهم على النتائج

، حيث تراوحت )ثالث نقاط(عن الدرجة المتوسطة للمقياس ) 3 ,4 ,5 ,9(يالحظ ارتفاع العبارات أرقام 
، وكانت أكثر العبارات ارتفاعاً عن الدرجـة  )3.33(& ) 3.09(قيم الوسط الحسابي لهذه العبارات بين  

عندما يتخذ رئيسي المباشر قراراً متعلقاً بوظيفتي فإنه يشرح األسباب (المتوسطة للمقياس هي عبارة   
ـ اًأكان طبيب (، وهذا شيء منطقي إذ ال بد للرئيس)المنطقية التي دعته التخاذ تلك القرارات     ) اً أم إداري

 .من أن يشرح  لعناصر التمريض أهم األسباب التي جعلته يتخذ هكذا قرار

بشكل عام يدرك عناصر التمريض في مستشفى حلب الجامعي عينة البحث متغير عدالـة التعـامالت            
) 2.98(بدرجة تنخفض قليالً عن الدرجة المتوسطة للمقياس حيث بلغ الوسط الحسابي لهذا المتغيـر           

ويمكن القول بأن أسباب انخفاض إحساس عناصر التمريض بعدالـة          ). 1.01435(بانحراف معياري   
التعامالت عن الدرجة المتوسطة للمقياس يرجع إلى شعور التمريض بـأن المـديرين ال يعـاملونهم             

ـ                  صراحة باحترام وتقدير، وال يتم تشجيعهم على العمل، وأن أجواء العمـل ال تتميـز باالنفتـاح وال
  .والوضوح، وعدم قيام المديرين بمناقشة القرارات مع التمريض وشرحها وتوضيحها لهم
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 : الوصفية لضغوط صراع الدورتاإلحصاءا  - ب

  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لضغوط صراع الدور) 4(جدول رقم 
رقم 
المتوسط   العبارات  العبارة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 1.029 3.21  .ب أن يؤدى بطريقة أخرىأرى أن عملي يج 11

 1.087 2.36  .أشعر بأن الدور الذي أقوم به غير ذي قيمة وال يليق بوظيفتي 12

 1.366 3.11  .أقوم بأعمال ومهام أشعر أنها غير ضرورية ومن غير تخصصي 13

 1.219 3.07  .اء مما يسبب خلالً في األداًيتعارض أداء بعض األعمال التي أكلّف بها مع بعضها بعض  14

 1.167 2.84  .يتعارض أداء العمل مع متطلبات األسرة  15

شعر بالضيق نتيجة لرغبتي في خدمة الجمهور وتحقيق أهداف المستـشفى بـنفس             أ 16
 1.327 3.21  .الوقت

 1.342 3.44  .يطلب مني إنجاز مهام دون توفير اإلمكانات المادية واإلدارية  17

 1.201 3.63  . أداء عمليفي ر في التعامل مع اإلدارة مما يؤثهناك قدر من الصعوبات  18

 1.008 4.02  .مهام وظيفتي تحتاج إلى قدر كبير من الجهد والمهارة ألدائها 19

 1.140 3.34  .عدم توفر التدريب الكافي ألداء واجباتي 20

 61754. 3.22  المقياس الكلي لصراع الدور

 :يأتما ي) 4(من الجدول رقم تبين ي

1 . العبارات العشر التي تقيس ضغوط صراع الدور عند عناصر التمريض عينـة البحـث فـي            إن 
الحـظ  إذ ي  .)4.02(& ) 2.36( حلب الجامعي تراوحت قيم متوسطاتها الحسابية بـين          ىمستشف

 تراوحـت  وقد، )ثالث نقاط(عن الدرجة المتوسطة للمقياس ) 12 ,15(انخفاض العبارتين أرقام 
أشعر بأن الدور   (أن عبارة   تبين   وقدعلى التوالي،   ) 2.84(& ) 2.36(الحسابية  قيم متوسطاتها   

انخفضت كثيراً عن الدرجة المتوسطة للمقيـاس  ) الذي أقوم به غير ذي قيمة وال يليق بوظيفتي  
 وهذا يشير إلى أن غالبيـة   ،)1.087( بانحراف معياري    )2.36(حيث بلغ المتوسط الحسابي لها      

ن بالعمل الذي يقومون بها ويشعرون بأنه ذو أهمية وقيمة، كما يالحظ      وتنععناصر التمريض مق  
انخفضت إلى حد مـا عـن الدرجـة    ) يتعارض أداء العمل مع متطلبات األسرة    (أيضاً أن عبارة    

، وهـذا  )1.167( بانحراف معيـاري  )2.84( بلغ المتوسط الحسابي لها   وقدالمتوسطة للمقياس   
يالحـظ   . وبين متطلبات األسرة   ايشير إلى عدم وجود تعارض بين واجبات الوظيفة ومسؤوليته        

ثـالث  (عن الدرجة المتوسطة للمقيـاس  ) 11 ,13 ,14 ,16 ,17 ,18 ,20(ارتفاع العبارات أرقام 
، وكانت أكثـر   )3.63(& ) 3.07( تراوحت قيم الوسط الحسابي لهذه العبارات بين         وقد،  )درجات
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هناك قدر مـن الـصعوبات فـي        (العبارات ارتفاعاً عن الدرجة المتوسطة للمقياس هي عبارة         
 بانحراف  )3.63(، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها       ) أداء عملي  في رالتعامل مع اإلدارة مما يؤث    

 فـي أدوار العمـل نتيجـة الخـالف     اً وصـراع اً، وهذا يعني أن هناك تعارض   )1.201(معياري  
بشكل عام يدرك عناصـر التمـريض فـي     و. مل بين اإلدارة وعناصر التمريض    وصعوبات التعا 

 الدرجة المتوسـطة    لىمستشفى حلب الجامعي عينة البحث متغير ضغوط صراع الدور بدرجة تزيد ع           
ويمكن القول بأن   ). 61754.(بانحراف معياري   ) 3.22( بلغ الوسط الحسابي لهذا المتغير       وقدللمقياس  
راع الدور عن الدرجة المتوسطة لدى عناصر التمريض يرجـع إلـى تعـدد        ارتفاع ضغوط ص  أسباب  

األدوار وتعارضها مع بعضها البعض وزيادة المهام واألعمال المطلوبة من عناصر التمريض ونقـص       
 . األجهزة واألدوات الطبية واإلمكانيات المادية الالزمة ألداء هذه المهام

   :االرتباطتحليل  -رابعاً
  مصفوفة االرتباط) 5(جدول رقم 

  صراع الدور  عدالة التعامالت  المتغير

  عدالة
   التعامالت

  ارتباط بيرسون
  المعنوية

  عدد العينة

 

- 

 

.016  

.834 
180 

  صراع
   الدور

  ارتباط بيرسون
  المعنوية

  عدد العينة

  
.016  

.834 

180  

- 

 بين عدالـة التعـامالت   ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية :ويتضح من مصفوفة االرتباط أنه
 .وبين صراع الدور لدى عناصر التمريض في مستشفى حلب الجامعي

   : األحاديتحليل االنحدار -خامساً
  :نتائج تحليل االنحدار األحادي لتأثير عدالة التعامالت في صراع الدور

  معامالت االرتباط والتحديد لنموذج صراع الدور) 6(جدول رقم 
  قيمة

F  
مستوى 
  المعنوية

معامل االرتباط 
  المتعدد

مربع معامل 
  التحديد

معامل التحديد 
  المعدل

الخطأ المعياري 
  للتقدير

.044  .834  .016  .000  -.005  .61919  

صالحية النموذج المستخدم في اختبار العالقة التأثيرية بين        عدم   :)6 ( رقم يتضح من معطيات الجدول   
وهي أكثـر مـن     ) 834.(بمستوى معنوية   ) F ).044  بلغت قيمة  وقدعدالة التعامالت وصراع الدور،     
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أن تبين   كما   .صالح للتنبؤ بقيم المتغير التابع    غير   المستقل   همما يعني أن هذا النموذج بمتغير     ،  )05.(
  ).-005.(، ومعامل التحديد المعدل بلغ )016.( بلغ معامل االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع

  ج االنحدار المتعدد  لتأثير عدالة التعامالت في صراع الدورنموذ) 7(جدول رقم 

معامل   المتغير
 االنحدار

الخطأ 
  المعياري

معامل االنحدار 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوية

الداللة 
  ةاإلحصائي

  غير معنوية 834. 209.  016.  046. 010.  عدالة التعامالت
   000. 22.210   144.  3.195  الثابت

ال يؤثر معنوياً في المتغير التـابع      ) عدالة التعامالت (أن المتغير المستقل    ): 7(ن الجدول رقم    يتضح م 
، مما يفسر عدم وجود عالقة معنوية بين عدالة التعامالت وصـراع الـدور، وهـذه                )صراع الدور (

نوياً في  التي أشارت إلى أن عدالة التعامالت ال تؤثر مع        ) 2007درة،  (النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة      
التي توصلت إلى وجـود  ) Celeste، 2002(صراع الدور، بينما تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة   
  .تأثير عكسي ومعنوي لعدالة التعامالت في صراع الدول

  One - Way ANOVA :التباين األحاديتحليل  -سادساً
 :يةتحليل التباين األحادي لعدالة التعامالت حسب المتغيرات الديموغراف -1

 لمتغير عدالة التعامالت حسب المتغيرات الديموغرافيةالتباين األحادي تحليل  )8(جدول رقم 

 مصدر المتغير
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مربع
 مستوى قيمةF المتوسط

 المعنوية
الداللة 

 اإلحصائية
 609. 36 21.921 بين الفئات

ئات الفداخل  19.324 143 .135 
 الجنس

 
  179 41.244 التباين الكلي

4.506 

 

 

.000 

 

 

 معنوية

 2.805 36 100.995 بين الفئات

 692. 143 98.916  الفئاتداخل
 العمر

 
  179 199.911 التباين الكلي

4.056 

 

 

.000 

 

 

 معنوية

 1.012 36 36.427 بين الفئات

ئات الفداخل  72.817 143 .509 

المستوى 
 التعليمي

 

  179 109.244 التباين الكلي 

1.987 

 

 

.002 

 

 

 معنوية

 2.504 36 90.150 بين الفئات

 760. 143 108.711  الفئاتداخل

سنوات 
 الخبرة

 

  179 198.861 التباين الكلي 

3.294 

 معنوية 000.
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  :يأت الجدول السابق ما ييتضح من

 إذكات الذكور واإلناث لبعد عدالة التعامالت،        توجد اختالفات جوهرية بين مدر     :من حيث الجنس   .1
وهذا يعكس اهتمام اإلنـاث بالعالقـات       . تزيد مدركات الذكور لهذا البعد مقارنة بمدركات اإلناث       

 .ق المعاملة التي يتلقونها في عملهم أكثر من الذكورائاإلنسانية وطر

عدالـة  فيمـا يتعلـق ب    فـة   توجد اختالفات جوهرية بين الفئات العمرية المختل       :من حيث العمر   .2
صبح أكثر تحمالً للمـسؤولية وأكثـر       أويعزى ذلك إلى أن الفرد كلما تقدم في السن          . التعامالت

 . تصوراً وإحساساً بقيم عدالة التعامالت

توجد اختالفات جوهرية بين الفئات المختلفـة للمؤهـل العلمـي            :المستوى التعليمي  من حيث  .3
وال ومعاملته  جع ذلك إلى أن عدالة التعامالت ترتبط بإدراك الفرد           وير .لعدالة التعامالت  بالنسبة

شك أن اإلدراك وحسن المعاملة يتأثر بدرجة كبيرة بمستوى تعليم الفرد، فاألفراد الذين لـديهم               
مؤهالت علمية عليا يتطلبون معاملة أكثر احتراماً وتقديراً من رؤسائهم مقارنة بـاألفراد ذوي              

 . نياالمؤهالت العلمية الد

 توجد اختالفات جوهرية بين إدراك العاملين لعدالة التعـامالت وفقـاً            :من حيث سنوات الخبرة    .4
أنه كلما ازدادت سنوات الخبرة لدى األفراد أدى إلـى زيـادة           وقد يرجع ذلك إلى      .لعامل الخبرة 

غل مناصـب  هالً لش الفرد بزيادة سنوات الخبرة لديه يصبح مؤ      إذ إن مدركاتهم لعدالة التعامالت،    
 يصبح أكثر تحمالً للمسؤولية وإدراكاً لوظيفته، مما يـؤدي إلـى           ومن ثم مة،  ومراكز قيادية مه  

زيادة مشاركته في اتخاذ القرارات، ووضع السياسات واإلجراءات المتبعة سواء فيمـا يتعلـق              
متيـازات    تحسين العوائـد واال فضالً عنبإجراءات العمل أو فيما يتعلق بالتعامل مع الموظفين     

  . المادية التي يحصل عليها

 :تحليل التباين األحادي لضغوط الدور حسب المتغيرات الديموغرافية -2
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 لمتغير ضغوط صراع الدور حسب المتغيرات الديموغرافيةالتباين األحادي تحليل  )9(جدول رقم 

 مصدر المتغير
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مربع
 قيمةF المتوسط

 مستوى
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

 698. 26 18.160 بين الفئات

 151. 153 23.084  الفئاتداخل
 الجنس
 

  179 41.244 التباين الكلي

4.629 
 
 

 معنوية 000.

 2.272 26 59.076 بين الفئات

 920. 153 140.835  الفئاتداخل
 العمر
 

  179 199.911 التباين الكلي

2.468 
 
 

.000 
 

 معنوية

 1.142 26 29.679 بين الفئات

 520. 153 79.565  الفئاتداخل

المستوى 
 التعليمي
 
  179 109.244 التباين الكلي 

2.195 
 
 

.002 
 
 

 معنوية

 2.653 26 68.989 بين الفئات

 849. 153 129.872  الفئاتداخل

ــنوات  س
 الخبرة
 
الكليالتباين    198.861 179  

3.126 
 
 

.000 
 
 

 
 معنوية

 :يأت الجدول السابق ما ييتضح من

. ضغوط صراع الـدور ب فيما يتعلق الذكور واإلناث  توجد اختالفات جوهرية بين:من حيث النوع  .1
 أثناء  في  كال النوعين الذكور واإلناث يتعرضون لضغوط صراع الدور        إذ إن وهذه نتيجة منطقية    

 .رجال هي نفسها التي تتعرض لها النساء في العملفالضغوط التي يتعرض لها ال عملهم،

صراع فيما يتعلق بضغوط توجد اختالفات جوهرية بين الفئات العمرية المختلفة      :من حيث العمر   .2
 إنويرجع ذلك إلى أن الفرد كلما تقدم في السن كان شعوره بالضغط الوظيفي أقـل أي                 . الدور

ئات العمر، والفئات العمرية األقل سناً تكـون أقـل    بين مستوى الضغوط وف    اً عكسي اًهناك تناسب 
 عدم تأكدها من دور الوظيفة وواجباتهـا ومـسؤولياتها   فضالً عنمهارة من الفئات األكبر سناً    

 أن الفـرد يتحمـل      عالوةًَ على وسلطاتها مما يؤدي إلى شعورهم بمستوى أعلى من الضغوط،          
 .ى أخرىمتطلبات وظيفية وأسرية تختلف من مرحلة عمرية إل

فيمـا  توجد اختالفات جوهرية بين الفئات المختلفة للمؤهل العلمي       :المستوى التعليمي  من حيث  .3
همـاً فـي    م دوراً   ذلك إلى أن عامل المؤهل العلمي يؤدي      يرجع  و. صراع الدور يتعلق بضغوط   

ياً إحداث الضغوط، فال شك أن الفرد الذي لديه مؤهل علمي مرتفع ويدرك أن جهوده ال تكافأ ماد     
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 سوف ينعكس ذلك سلبياً على دوره الـوظيفي         ومن ثم أو معنوياً، يولد لديه الشعور بالضغوط،       
 .  وصعوبة تحقيق توازن بينهماًويؤدي إلى تعارض األدوار مع بعضها بعض

 توجد اختالفات جوهرية بين إدراك العاملين لضغوط صراع الدور وفقاً      :من حيث سنوات الخبرة    .4
 يعزى ذلك إلى طبيعة ونوعية الوظيفة ووضوح أدوارها وعدم وجود تعارض      وقد .لعامل الخبرة 

وضـوح  إلـى   بينها، فالعامل يقوم بتأدية الوظيفة دون ضغوط سواء أكان شاباً أم خبيراً نظراً              
 .دوره الوظيفي

  :فروض البحثاختبار صحة  -سادساً

  .الدورإن عدالة التعامالت ال تؤثر معنوياً في ضغوط صراع  :الفرض األول

ومن عدم وجود أثر معنوي لعدالة التعامالت في صراع الدور،       تبين  من نتائج تحليل االنحدار األحادي      
عدم وجود أثر بينهما، مما يقتضي قبول فرض العدم الذي ينص على أن عدالة التعامالت ال تـؤثر     ثم 

  .معنوياً في ضغوط صراع الدور

الجـنس،  ( بين المتغيرات الديموغرافية للتمريض من حيث ال توجد اختالفات جوهرية   :الفرض الثاني 
مـن نتـائج   . وكٍل من عدالة التعامالت وضغوط صراع الدور    ) العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة    

  :تحليل التباين األحادي تبين

وجود اختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية بين مدركات عناصر التمريض لعدالة التعامالت، تعـزى              
 ).الجنس، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة: (اآلتيةمتغيرات الديموغرافية لل

يتم رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص علـى أنـه توجـد اختالفـات       : وبناء عليه 
الجنس، العمر، المؤهل العلمـي، سـنوات     (جوهرية بين المتغيرات الديموغرافية للتمريض من حيث        

  . الة التعامالتوعد) الخبرة

وجود اختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية بين مدركات عناصر التمريض لضغوط صـراع الـدور،          
 ). الجنس، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة: (اآلتيةتعزى للمتغيرات الديموغرافية 

 اختالفـات  يتم رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص علـى أنـه توجـد     : وبناء عليه 
الجنس، العمر، المؤهل العلمـي، سـنوات     (جوهرية بين المتغيرات الديموغرافية للتمريض من حيث        

  . وضغوط صراع الدور) الخبرة
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  :نتائج مناقشة ال-سابعاً
إن مدركات العاملين بمستشفى حلب الجامعي لعدالة التعامالت تـنخفض قلـيالً عـن الدرجـة         .1

: ويمكن القول) Lee& Farh, 1999( تختلف مع نتيجة دراسة  وهذه النتيجة.المتوسطة للمقياس
إن أسباب انخفاض إحساس عناصر التمريض بعدالة التعامالت عن الدرجة المتوسطة للمقياس            

 يعاملونهم باحترام وتقدير، وال يتم تشجيعهم       يرجع إلى شعور عناصر التمريض بأن المديرين ال       
ميز باالنفتاح والصراحة والوضوح، وعدم قيـام المـديرين         على العمل، وأن أجواء العمل ال تت      

 .بمناقشة القرارات مع عناصر التمريض وشرحها وتوضحيها لهم

 الدرجة لىإن مدركات العاملين بمستشفى حلب الجامعي لضغوط صراع الدور تزيد إلى حد ما ع       .2
ـ   : (وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من         .المتوسطة للمقياس  ، )1997ادي،  عبـد اله

)Barr, 2004(  وقد توصلت هذه الدراسات إلى أن عينات البحث تتعرض للضغوط الناتجة عـن 
إن أسـباب ارتفـاع ضـغوط       :  ويمكن القول  .بدرجة تزيد على الدرجة المتوسطة    صراع الدور   

صراع الدور عن الدرجة المتوسطة لدى عناصر التمريض يرجع إلى تعدد األدواء وتعارضـها              
ا بعضاًُ وزيادة المهام واألعمال المطلوبة من عناصر التمـريض ونقـص األجهـزة              مع بعضه 

 .واألدوات الطبية واإلمكانيات المادية الالزمة ألداء هذه المهام

وجود اختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية بين مـدركات عناصـر التمـريض لعدالـة               تبين   .3
الجنس، العمر، المستوى التعليمي، سـنوات       (:اآلتيةالتعامالت، تعزى للمتغيرات الديموغرافية     

بالنسبة إلى متغير الجـنس، ودراسـة       ) 2002عواد،  (مع دراسة   وهذه النتيجة تتفق     ).الخبرة
بالنسبة إلى متغير ) 2007درة، (بالنسبة إلى متغير العمر والخبرة، ودراسة       ) 2000المحارمة،  (

 .المؤهل العلمي
 داللة إحصائية بين مدركات عناصر التمريض لصراع الدور،     وجود اختالفات جوهرية ذات   تبين   .4

 ).الجنس، العمر، المستوى التعليمي، سـنوات الخبـرة       : (اآلتيةتعزى للمتغيرات الديموغرافية    
أبا الخليل، (بالنسبة إلى متغير الجنس، ودراسة      ) 2004سلمان،  (مع دراسة   وهذه النتيجة تتفق    

 .بالنسبة إلى متغير الخبرة) 2003أحمد، (ودراسة بالنسبة إلى متغير العمر، ) 1999
 . أظهرت نتائج تحليل االرتباط عدم وجود عالقة ارتباطية بين عدالة التعامالت وصراع الدور .5

أظهرت نتائج تحليل االنحدار األحادي عدم وجود تأثير معنوي لعدالة التعـامالت فـي صـراع               .6
التي  أشارت إلى أن عدالـة التعـامالت ال       ) 2007درة،  (مع دراسة   وهذه النتيجة تتفق    . الدور

التي ) Celeste, 2002(ختلف النتيجة مع نتيجة دراسة عنوياًَ في صراع الدور، في حين تتؤثر م
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ويرجـع الباحـث    . توصلت إلى وجود تأثير عكسي ومعنوي لعدالة التعامالت في صراع الدور          
ر عند عناصر التمريض في مستـشفى       لعدالة التعامالت في صراع الدو    أسباب عدم وجود تأثير     

حلب الجامعي إلى عدم وجود مستوى عاٍل من الضغوط في هذا المستشفى عند عناصر، والتي               
تقود بدورها إلى الشعور بالراحة واألمان واالبتعاد عن الملل والروتين واالستياء مـن العمـل،     

تقدير من قبل الرؤسـاء مـع       ومن ثم سواء أكانت هناك عدالة في التعامل وحسن المعاملة وال          
ن هناك عدالة مدركة من قبل هذه العناصر فإن ليس لها أي تأثير في              كعناصر التمريض أم لم ي    

 .ضغوط صراع الدور

  : التوصيات-ثامناً
  يوصي الباحث القيادات اإلدارية في مستشفى حلب الجامعي بما يأتي

تشفى حلب الجامعي وذلك من خالل ما        تنمية مدركات عناصر التمريض لعدالة التعامالت في مس        -1
  :يأتي

 .التزام المديرين بالموضوعية في التعامل مع المرؤوسين  . أ

 .مشاركة عناصر التمريض للرؤساء في وضع الخطط واألهداف  . ب

 .تحسين العالقات اإلنسانية واالحترام المتبادل بشكل خاص مع األطباء  . ت

 . خاصة بهم عند اتخاذ قراراتالحسباناألخذ بمطالب التمريض في   . ث

 بكل وضوح وصراحة وشرح مبررات القرارات لهيئة التمـريض التـي            تمناقشة القرارا   . ج
 .ظائفهمفيما يتعلق بوتُتخذ 

  . االهتمام بعناصر التمريض ومعاملتهم باحترام وود  . ح

 عقد دورات إرشادية وتدريبية للموظفين، وذلك لتعريفهم كيفية توزيع المخرجات الناتجة عن             -1/2
 وما اإلجراءات المتبعـة فـي العمـل،    ،مثلة في الرواتب واألجور والمكافآت والحوافز   العمل المت 

  .وكيف يتم اتخاذ القرارات، وكيفية التعامل مع اآلخرين

 االهتمام بدراسة مصادر ضغوط العمل وبشكل خاص ضغوط صراع الدور التي يعـاني منهـا                -1/3
ض ألنها األكثر إدراكاً بضغوط العمـل،       العاملون في مستشفى حلب الجامعي، وخاصة فئة التمري       
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 تبتحسين بيئة العمل المادية وتـوفير اإلمكانـا        وبصفة خاصة صراع الدور، واالهتمام المستمر     
  .المادية واألجهزة الالزمة

 القيام بتحليل وظائف التمريض وتصنيفها، حتى يتم اكتشاف مسببات الضغوط الكامنـة لكـل               -1/4
ئف عن زيادة صراع الدور األمر الذي يساعد على وضع مؤشرات    وظيفة فقد يكشف تحليل الوظا    

  .العالج المناسبة

  : زمالءه الباحثين بدراسة الموضوعات اآلتية مستقبالًكما يوصي الباحث 

على مصادر  ) العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية   (دراسة األبعاد األخرى للعدالة التنظيمية        - أ
  .ضغوط العمل

 . عدالة التعامالت والرضا الوظيفيدراسة العالقة بين  - ب

  . دراسة العالقة بين التمكين وضغوط العمل-ج
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