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على العالقة بين تكوين فرق العمل وبين هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف 
  .تحسين األداء في قطاع التعليم الجامعي النسائي

واستخدمت الباحثة في إعداد الجزء التطبيقي من هذه الدراسة المنهج 
في قسم الطالبات بجامعة  الموظفاتالتحليلي وتكون مجتمع الدراسة من  الوصفي

 مستويات اإلدارية، وفي تحديد مجتمععبد العزيز بجدة ومن مختلف ال الملك
  .مفردة) 370(من  أفراد المجتمع الذي تألف جميع الدراسة تعاملت الباحثة مع

أن تكوين فرق العمل يساهم فـي تحسـين أداء   كانت أهم نتائج الدراسة و
ـ   ن مـوارد  الموظفات، ومواجهة القضايا والمشكالت بوضوح، ويتم االسـتفادة م

كما يساهم تكوين فرق العمل في االستقاللية والمرونـة فـي   ومخرجات المنظمة، 
كما تحرص الموظفات على استخدام األجهزة التقنية الحديثـة فـي   . تنفيذ األعمال

  .وير عمليات صنع واتخاذ القراراتكما تساهم فرق العمل في تط. العمل
عمل إدارة جامعة الملـك  أن من المهم أن ت: وكانت أهم توصيات الدراسة

عبد العزيز على وضع أهداف إدارتها بصورة جماعية بحيث تشارك الموظفـات  
أن تقوم بنشـر الـوعي بـين الموظفـات      أن عليهاكما  .في وضع هذه األهداف

وأعضاء فرق العمل في الجامعة على أهمية أن يتقبلن االنتقادات البناءة التي توجه 
إليهن األمر الذي له تأثير إيجابي على التقليل من مسـتوى الهـدر فـي مـوارد     

من قبل الموظفات  كما أنه من المهم تشجيع اإلبداع واالبتكار .ومخرجات المنظمة
   . األمر الذي يدعم المرونة واالستقاللية في تنفيذ األعمال ضوات في فرق العملالع
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Abstract 
  
The Impact of Team work on Productivity in the Female Education 

Sector 
Field study on the female students section at King Abdulaziz 

University in Jeddah 
UM AL-Khair Ibrahim Ahmed Abdo 

Public Administration Dept. – Faculty of Economics and 
ِِAdministration King Abdul Aziz University in Jeddah  

1431 H / 2010 
 
The present study aimed to identify the relationship between the composition of team 
work and improving performance in the Female education sector. 
The researcher used in the preparation of the application of that study, analytical and 
descriptive method. The study population of female students Department of King 
Abdul Aziz University in Jeddah and the various administrative levels, in determining 
sample of the study the researcher dealt with the random sample which consisted of 
(370) single.  
 
The most important results of the study that the composition of the team work 
contributes to improving the performance of employees, and addressing issues and 
problems clearly, is to take advantage of resources and outputs of the organization, 
also contributes to the composition of team work in the independence and flexibility 
in the implementation of the business. Employees is also keen to use the devices of 
modern technology at work. They also contribute to team work in the development of 
manufacturing and decision-making.  
The main recommendations of the study: it is important that the Department of King 
Abdul Aziz University on the development objectives of the management of mass so 
that employees involved in the development of these goals. They must also publish 
awareness among employees and team work members in the university to accept the 
importance of criticism constructive directed at them, which has a positive effect on 
reducing the level of wastage of resources and outputs of the organization. It is also 
important to encourage creativity and innovation by members staff in teams work, 
which would support the flexibility and autonomy in the implementation of job. 
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  :ة ـمقدم
فمنذ أن خلق اهللا البشر وهم يسعون إلى التعاون  ر التنظيمات قديمة قدم اإلنسانية،تعتب

 يستطيع العيش بمعزل فالفرد بطبيعته ال م إلنجاز أعمالهم وتحقيق أهدافهم،والتكاتف فيما بينه
وال يستطيع أن يلبي معظم احتياجاته المتعددة والمتنامية إال بطلب المساعدة من  عن اآلخرين،

  . إلى الجماعة والعمل معها باالنتماءاآلخرين وال يتم ذلك إال 
وهم الذين يبعثون فيها مظـاهر النشـاط    الذين يشعون الحركة في المنظمات، فالبشر إذن هم

مات هـي أدواتهـم لإلنتـاج والتبـادل وإشـباع      المنظ ألنوهم يقومون بهذا الدور . والعمل
وهـي   تنظم عالقات األفراد في المجتمـع،  االحتياجات فالمنظمات هي األطر والقنوات التي

التعبير عن شكل وطبيعة هذه العالقات وهي أيضا المنافذ التي تنتظم من خاللها أنشطة وجهود 
   1.أفراد المجتمع إلشباع احتياجاتهم

بالبيئة الخارجيـة المحيطـة    ت الحديثة أنظمة مفتوحة تؤثر وتتأثرولما كانت المنظما
تواجـه   فترة ما قبل نهاية القرن العشرين،المتغيرة فقد أصبحت تلك المنظمات وخاصة في ال

كاالنفتـاح علـى    لمة وتبعاتها،عة المتمثلة في العوال من التحديات والتغيرات المتساركما هائ
األسواق العالمية وسهولة انتقال رؤوس األموال والتكتالت االقتصادية اإلقليميـة  والعالميـة   

كل هذه الضغوط وغيرها  التي جعلت من العالم قرية صغيرة، وثورة المعلومات واالتصاالت
 رهاأجبرت منظمات اليوم على مواجهة تحوالت جذرية في كافة أنشطتها االقتصادية وعناص

بحيث أصبح لزاما عليها التأقلم مع واقعها الجديد من خالل   التكنولوجية والهيكلية والبشرية،
لـذلك أصـبح الفكـر     رفع الكفاءة والفعالية التنظيمية،آليات إدارية وأنماط تنظيمية  حديثة  ل

ومـن   العمل وبيئته،اإلداري والتنظيمي الحديث يهتم بعدد من العوامل التي تؤثر على مناخ 
أنماط التـأثير  ، نظام المكافآت ، نظام األدوار،  Work Groupطبيعة العمل: تلك المؤثرات 

  2.وطبيعة اتخاذ القرارات
وتعتبر عملية بناء الفريق من أهم األساليب المتبعة في عملية تنمية المنظمـة والتـي   

ا األسـلوب  حيث كان من أهم أسباب تبنـي هـذ  . القرن العشرين أواخرشاع استخدامها في 
اإلداري الحديث هو فشل األساليب اإلدارية البيروقراطية المبنية على الهرمية وتمركز السلطة 

 دي إلى الجمود والنمطية فـي العمـل،  األمر الذي يؤ فرادية في  عملية اتخاذ القرارات،واالن
العمـل  ما تـوفره فـرق    والبعد عن االبتكار والتجديد والمشاركة والسرعة في االنجاز وهذا

ففريق العمل الناجح يتميز بخصائص أهمها الفهم المشترك واالتفاق المتبادل واإلدراك  الفعالة،
وتوفير فرصة االتصاالت المفتوحة لتبادل األفكار والحقائق  الكامل للمهام الرئيسية بالمنظمة،

لسبل لدراسـة  ووجهات النظر وتوفير الثقة المتبادلة والدعم المتبادل وضبط الخالفات وتهيئة ا
  .وحل المشاكل المشتركة ووضع خطط فعالة لتحسين األداء

وفي ضوء التطور العالمي في مجال اإلدارة أصبح والبد من أن تتبنى منظمات اليوم 
وال سيما منظمات قطاع التعليم الجامعي النسائي مفهوم فرق العمل وتسعى إلى تشكيل وإدارة 

والمشاركة واإلبداع في ظل متغيرات وتحديات عالمية فرق عمل قادرة على اإلنجاز والتطور 
حيث لما هذه الفرق من أثر بالغ في االستجابة لمتطلبات المحـيط المحلـي والعـالمي لتلـك     

  .المنظمات
  

  

                                                
 1، ص)دار اZS1\KQ اZ[\]H^Q: اH4Qه1ة( اGXUQك اRS RTHUTV اHKOPKQت،أG8HI 14J 3KLر، .1
2. `^aQا b3 اcI)2000( ،"Z2دG\UQا Z]H\Qت اHUefKQا RS gK\Qت اHIHKh ijHkو lXI 1ةmfKQا g]اG\Qس اH[o"  ، ZX^]،تHeدرا 
 .389،  ص )2، اQ\3د 29اH^Q[\Z اqردT]Z، ا3X^KQ :  اqردن(
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  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها
في ظل التغيرات والتطورات المحلية والعالمية التي تتعرض لها المنظمات المتمثلـة  

الحادة وانفتاح األسواق العالمية وانتشار تقنية المعلومـات وثـورة االتصـاالت    في المنافسة 
فقد أصبح يقينا أن األنماط البيروقراطية القائمة على تركيز السلطة في . وغيرها من التغيرات

أيدي اإلدارات العليا في تلك المنظمات مع التركيز على البعد الفردي في التخطـيط ورسـم   
  .لم يعد يسعفها في التعامل مع محيطها بفاعلية، التنفيذ االستراتيجيات أو

لذلك فقد أدركت المنظمات اإلدارية السعودية أن أجهزة اإلدارة التقليدية وما يحكمها من نظـم  
التنميـة االقتصـادية    وأساليب ال تملك القدرة على التكيف مع ظروف ومتطلبات مشروعات

  . رية حديثة كفيلة بالنهوض بمجهودات التنميةفسعت إلى تبني أساليب إدا واالجتماعية،
وقد ركزت الكثير من الدراسات على تبني أساليب إدارية حديثة تبتعد عـن الهرميـة   

باألهـداف   اإلدارةوالتقليدية إلى المرونة والمشاركة كتطبيق أسلوب اإلدارة اليابانية وأسلوب 
ومنها ما وصت بأهميـة توعيـة   . فعالةوإدارة الجودة الشاملة وغيرها من األساليب الحديثة ال

وحاجتها  بأهمية وفن إدارة مجموعات العمل، القيادات اإلدارية في المؤسسات العامة السعودية
توحـة تسـمح بالمشـاركة    إلى البعد عن األنماط البيروقراطية والتحول إلى أنظمة إدارية مف

   1.والمصلحة العامة واالنتماءلية الجماعية وتعميق المسؤو
 قد أشارت إلى أنه في عام   التي أجريت في جامعة شمال تكساس، ومنها ما يبين أن الدراسات

من المنظمات التي سيصبح نصف العاملين بها يعملون تحت راية % 80سيكون هناك  2000
  2.الفريق

ونتيجة لهذا االهتمام المتزايد بفكرة عمل الفريق كأسلوب إداري حـديث لـه أثـره    
تبلورت مشكلة   مواكبة روح العصر وزيادة اإلنجاز،هوض بالعمل الحكومي والملموس في الن

  : الدراسة المتمثلة في السؤال التالي
في قطـاع التعلـيم الجـامعي النسـائي      الموظفاتما هو أثر تكوين فرق العمل على إنتاجية 

  .السعودي؟
  :ولإلجابة على هذا السؤال البد من اإلجابة على التساؤالت التالية 

تحسن أداء العاملين في قطـاع التعلـيم   بين هل توجد عالقة بين تكوين فرق العمل و -1
  الجامعي النسائي؟  

هل توجد عالقة بين تكوين فرق العمل وبين مواجهة القضايا والمشـكالت بوضـوح    -2
 وشفافية؟

هل توجد عالقة بين تكوين فرق العمل وبين التقليل من مستوى الهدر فـي مـوارد    -3
 مة؟ومخرجات المنظ

 هل توجد عالقة بين تكوين فرق العمل وبين االستقالل والمرونة في التنفيذ؟  -4
هل توجد عالقة بين تكوين فرق العمل وبين تقليل المعارضة للتغيير فـي إجـراءات    -5

 العمل؟
 هل توجد عالقة بين تكوين فرق العمل وبين زيادة الرغبة في إدخال التقنيات الجديدة؟ -6
تكوين فرق العمل وبين تطوير عمليات صنع واتخاذ القـرارات  هل توجد عالقة بين  -7

 وترشيدها؟
  
 

                                                
 .389اyh1KQ اwxHUQ،  ص. 1
1 . g[x 1mرz)2003م .(gK\Qا w21S ءHPxZKh15 ، : ،ZKh1|Q21{ وا\|Qت اH]3~Q بG5 }[5)ه1ةH4Qا :y2زG|Q1 وا�PXQ روقH�Qدار ا( ،
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  :أهداف الدراسة        

تسعى هذه الدراسة إلى التعريف بموضوع فرق العمل وإبراز أهميـة تكوينهـا فـي     .1

المنظمات التعليمية النسائية والسيما الجامعية ولفت نظر القائمين على هذه المنظمات 

  .زيادة إنتاجية العاملين فيها إلى أثرها في 

 . التعرف على العالقة بين تكوين فرق العمل وبين تحسن األداء في تلك المنظمات .2

التعرف على العالقة بين تكوين فرق العمل وبـين مواجهـة القضـايا والمشـكالت      .3

  .بوضوح وشفافية من قبل أعضاء الفريق

هدر فـي مـوارد ومخرجـات    التعرف على العالقة بين تكوين فرق العمل وتقليل ال .4

 .المنظمة والسيما في القطاع التعليمي النسائي الجامعي

الستقالل والمرونة ألعضاء الفريق العالقة بين تكوين فرق العمل وبين االتعرف على  .5

   .ظمات القطاع التعليمي النسائي الجامعيفي عملية التنفيذ في من

تكوين فرق العمل وبين التقليـل مـن   التعرف على إذا ما كان هناك عالقة بين       .6

وكذلك بين فرق العمل وبـين الرغبـة فـي      معارضة للتغيير في إجراءات العمل،ال

  .إدخال التقنيات الجديدة 

التعرف على تأثير فرق العمل في ترشيد عملـة صـنع القـرارات فـي تلـك            .7

  . المنظمات

في دعم فرق العمل لما لها  وضع التوصيات المناسبة التي تأمل الباحثة في أن تساهم .8

 .من أثر على زيادة إنتاجية العاملين 
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  :أهمية الدراسة 

ل مـع  تنبع أهمية الدراسة من اعتبار فرق العمل أحد األساليب اإلدارية الحديثة للتعام

ومن الوسائل الفعالة في إيجاد جو تنظيمي باعث للتجديد واالبتكـار   معطيات العمل اليومية،

والسيما في قطاع التعليم الجامعي النسائي الذي ما زال يعاني فـي بعـض قطاعاتـه مـن     

  . البيروقراطية والجمود والروتين

فـي   لموظفون بجد أم لم يعملوا أمـا  كان االهتمام األول بالربحية سواء عمل ا ففي الماضي

هم بالعوامـل  على مدى جدية الناس في العمل، وتـأثر قت الحالي فيجب أن تركز اإلدارة الو

االجتماعية المتمثلة في دعم اإلدارة وقدرة العاملين على التحكم في ظروف عملهم وما إلـى  

  .ذلك

علـى   الذين يركـزون ) األفراد(من الناسمجموعة  ويمكن تعريف فريق العمل بأنه 

خصـية  الش  ، ويساهم كل منهم بمواهبه، ومقدراته، وطاقاته،فيما بينهموينسقون  ،معينة مهمة

  1. أديته بت الخاصة في العمل الذي يقومون

  ية أساسية في عمل أي مؤسسة فعالة،  وضرورة لزيادة اإلنتاجية بها،فعملية بناء الفريق عمل

ائليـة   وقـد تكـون جماعـة ع     تقوم على العمل في جماعات أو فـرق، ذلك أن المنظمات 

)Family Group (ن مديرين من نفـس  تضم الرئيس ومرؤوسيه وقد تكون جماعة تتكون م

وقد تكون جماعة فنية أنيط بها مهمة وضع تصميم لنموذج إلنتاج جديـد    المستوى اإلداري،

                 2. وقد تكون الجماعة مؤقتة أو دائمة

  : من أهمها أنه توجد عدة أهداف لبناء الفريق،كما 

 .بناء روح الثقة بين أعضاء الجماعة .1

العالقات بين الشخصية مع مرؤوسيهم :  تنمية مهارات المديرين في عدة نواحي منها  .2

 . وزمالئهم ورؤسائهم وحل المنازعات ومواجهة القضايا والمشكالت

 .تطوير مهارات المديرين في وسائل دفع اآلخرين .3

ع األهـداف والرقابـة، وحـل    ووض التخطيط،ارات المديرين في مجاالت تطوير مه .4

 .وإدارة الوقت بفعالية المشكالت واتخاذ القرارات،

                                                
1 . �[2Hه R7[T)2005`( ، w21�Qح،إدارة اH^PQا Z[^[T1ا|eا ZKh15 : ،1ورe RXI 1ورe)ضH21Q1:ا�PXQ �21KQ52، ص ص)دار ا -

53. 
، )دار اHo1�Qن 1�PXQ واG|Qزy2، اZ\caQ اqوHKI :lQن (اH\Q[g ا1�cQي واhH|TV]RS Z اHUefKQت اZ]H\Q،  ، )3cI)2004 اHcQري درة . 1

 .141ص



-6- 
 

تنمية مهارات المديرين فيما يتعلق بـربط سـلوك العـاملين ودوافعهـم بالرواتـب       .5

 .والتعويضات والمزايا اإلضافية في المؤسسات

السـائدة فـي قطـاع التعلـيم     كما أن أهمية هذه الدراسة في أنها تسعى إلى تغيير الثقافة 

الجامعي النسائي بحيث تسود قيم التعاون واقتسام السلطة بين الرؤساء والمرؤوسين بـدل  

  .التنافس وسيطرة الطرف الواحد

وباإلضافة إلى ما سبق فإن هذه الدراسة تعد استجابة لتحقيق الهدف الرابع من أهـداف   

ـ  (خطة التنمية الثامنة  وتـاريخ  ) 175(س الـوزراء رقـم   المعتمدة بموجب قـرار مجل

وجوب تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها " والذي ينص على) ) `2003( ه27/6/1424

  ".وزيادة مشاركتها لتلبية متطلبات االقتصاد الوطني

أهمية االستمرار في عملية التطوير " واستجابة لإلستراتيجية الخامسة عشرة والتي تنص على

  ".لتنظيمية المحفزة للتنمية والكفاءة االقتصاديةاإلداري وتوفير البيئة ا

كما أن هذه الدراسة تعد امتداد لسابقاتها من الدراسات التي تناولت فـرق العمـل ومعوقـات    

وبالتالي فهي يمكن أن تكون إضافة للدراسات العربيـة  . بناءها وواقعها في المنظمات العربية

  .ملحوظ في هذا المجالعامة والسعودية خاصة والتي تعاني من نقص 
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  :منهج الدراسة 

أثر فرق العمل على اإلنتاجية في قطاع التعليم بما أن الدراسة تستهدف التعرف على 

في إعداد الجزء التطبيقي من هذه الدراسـة المـنهج    ةالباحث ت، فقد استخدمالجامعي النسائي

التطبيقية عامالً مشتركاً بين كل المنـاهج إذ ال  يعتبر من الناحية "الوصفي التحليلي ذلك ألنه 

يمكن أن يستغني عنه أي باحث عند دراسته ألي ظاهرة بغض النظر عن نوع منهج البحـث  

للباحث  ويوفر المنهج الوصفي التحليلي كمية من المعلومات المهمة"، " المستخدم في الدراسة

كل جوانب المنشأة حـين وصـفه    ، ومن الممكن أن يكون شامالًعن الحالة موضوع الدراسة

ألهدافها وإمكاناتها وأنظمتها وطبيعة نشاطها وإنتاجها، كما أنه من الممكن أيضاً أن يقتصـر  

  1"على جانب واحد منها

كما أن هدف تنظيم المعلومات وتصنيفها هو مساعدة الباحـث الوصـول إلـى اسـتنتاجات     

                      2.وتعميمات تساعدنا في تطوير الواقع الذي ندرسه

وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي نظرا ألنها من الدراسات اإلنسانية التي تتناسب مع 

  .هذا النوع من األساليب 

  

  :مجتمع الدراسة 

الكل الذي يمثل األصل تمثيالً كـامالً بجميـع طبقاتـه وشـرائحه     "ويقصد بالمجتمع 

لوجوده سواء أكان ذلك من األحياء األرضية أو  وخصائصه وبشكل موحد يعكس اإلطار العام

  . 3"الجوية أو المائية كاإلنسان أو الحيوان أو الطير

الدراسة في هذا المجال على الموظفات في الهيئة اإلدارية في قسم الطالبات في جامعـة   تمت

، 4سب التقرير السنوي لشطر الطالبـات ح.موظفة370والبالغ عددهن .الملك عبد العزيز بجدة 

  . وحسب ما أفادت به المشرفة على شئون الموظفين في الشطر

  .نظرا لصغر مجتمع الدراسة فإن هذه الدراسة سوف تشمل المجتمع بأكمله و

  
                                                

�Gارزم ا1�PXQ Z[KX\Q واG|Qز3h ، : ،y2ة 1ط في طرق البحث العلمي، الوجيز، )هـ1428(أحمد بن داود المزجاجي األشعري  1
 .120ص 

دار ا17�Q، اHKI : Z\caQن(،  ا��cQ اRKX\Q [��G[� وأدوا�5 وأQHe]�c، )1998( آ3cI 32H ا3cI. w�Q ا3I �KL1Qس .ذوHoن cI]3ات. 2
ZeدHUQ224، ص)ا. 

 .135، ص نفس المرجع السابق 3
4 . �2�\Q3 اcI �XKQا Z\]Hh"تHcQHaQا `Uo" ، يGPUQ1214 ا|Qا �I رGae RS تHcQHaQا `Uo1422ه1423-_ه. 
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  :أداة الدراسة 

  :تم جمع بيانات الدراسة من خالل جانبين كالتالي وقد 

  : الجانب النظري •

اإلنتـاج العلمـي مـن الكتـب،     ى مصـادر  تم تناول هذا الجانب من خالل الرجوع إلحيث 

والدراسات العلمية حول الموضوعات المتعلقة بموضـوع   والمراجع، والدوريات، والمقاالت،

  .الدراسة الحالية

  :الجانب الميداني  •

حيث تعتبـر   ،لبيانات األولية من عناصر المجتمعاالستبانة كأداة لجمع ا وقد استخدمت الباحثة

  .لى معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين االستبانة أداة مالئمة للحصول ع

  .غطية الجانب الميداني من الدراسةتم استخدام االستبانة لتو

  

  :حدود الدراسة

  :المكانية الحدود

  .سوف يقتصر المجال المكاني للدراسة على قسم الطالبات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة 

  :الحدود الزمانية

  .ه1431- ه1430ل الفصل الدراسي األول من عام الدراسة خالتم جمع بيانات  

  

  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

 اد الذين يدركون وحدتهم الجماعيـة، وحدة تتألف من األفر" يعرف بأنه   :فريق العمل •

ضـمن بيئـة    قدرة على العمل أو هم يعملون معا،  لتحقيـق هـدف مشـترك،   ولديهم ال

  . 1"تجمعهم

 وكذلك يتفاعلون فيما بينهم مجموعة من األشخاص الذين يتعاونونبأنه  "كما يمكن تعريفه

  2".لتحقيق الهدف المرجو

 :اإلنتاجية  •

                                                
  .10، ص)دار ا1Qا5{ اZ[\]H^Q، اZ\caQ اqوx :lQ]1وت(آ]RPc2 i ا123KQ اH\�Qل w21S اgK\Q اH\�Qل، ، )GX\h3K�])1999ك  . 1
2 . g[x 1mرz)2003(ذآ01، ص wce yh1]  ،16. 
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  ):Organizational Productivity(اإلنتاجية التنظيمية  ما يهمنا في هذه الدراسة هو

 استخداما يساعد على) المؤسسة( معيار حسن تجميع واستخدام موارد التنظيم "ونعني بها 

  ".تحقيق نتائج معينة 

هي الوصول إلى أعلى مستوى من األداء باستخدام أقل ما يمكـن مـن   "  اإلنتاجيةأيضا 

                     1". الموارد 

  :قسم الطالبات  •

وللطالبـات         للبنـين، ) ه1387(تأسست جامعة الملك عبد العزيز بجدة كجامعة أهلية عام     

  .مسائية في نفس الجامعة

فـي عـام   " دار التربيـة الحديثـة   "م انتقلت الطالبات إلى الدراسة فـي مبـاني مـدارس    ث

واستمرت الدراسة الجامعية للطالبات فـي تلـك المـدارس حتـى عـام      ) ه1387/1388(

ثم اكتملت منشآت شطر الطالبات الرسمية ثم تحولت الجامعة إلى جامعـة  ) ه1390/1391(

  ). ه1391(حكومية عام 

الطالبات حتى أصبح يضم هيكال تنظيميا متكامالً يشـمل فروعـا لكليـات    وقد تطور شطر 

. ووكاالت العمادات وفروعا لمراكز بحثية وأكاديمية مساعدة باإلضافة إلى عدد من اإلدارات

فإن شطر الطالبات يخـرج  التعليمية، وحيث يمثل طالب الجامعة المحور الرئيسي في العملية 

  .يتحلين بسالح العلم والمعرفة في مختلف نواحي الحياةسنويا مئات الطالبات الالتي 

 :إدارة الجودة الشاملة •

هي شكل تعاوني ألداء األعمال يعتمد على القدرات المشـتركة لكـل مـن اإلدارة     

  .بهدف التحسين المستمر في الجودة واإلنتاجية وذلك من خالل فرق العمل والعاملين،

 :اللجان •

يتم بناءها على أسس  ولكن ال يتم تكوينها إلنجاز بعض المهام، هي فرق عمل تقليدية

  .بها االلتزامضوابط أو قواعد يتم  توجد لها معايير أو علمية دقيقة وال

  

                                                
 .wce yh1] ،27 ذآ01، ص)HcQ)2004ري درة 3cI ا. 3
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  أدبيات الدراسة: الفصل الثاني

  اإلطار النظري: أوال
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  ��ق ا����  : ا��`T_ ا^ول

  :ةــمقدم

فقد كان القدماء عندما يذهبون للصـيد  فريق العمل موجودة منذ قديم األزل، إن فكرة 

واحد للحراسة والرقابة واآلخر للعدو  فيما برع فيه، فإنهم يكونون فرقا إلنجاز هذه المهمة كٌل

  .والصيد وهكذا وذلك من أجل البقاء واالستمرار

وح الفريق هو الذي قد حقق وبعد الحرب العالمية الثانية وجد أن الجيش الذي يعمل بر

  .أفضل النتائج

 فهم ال يعبئون كثيـرا  بانيين هو قدرتهم على العمل معاً،كما أن السر وراء نجاح اليا

بل يهتمون بالعمل معاً وذلك هو السبب الذي جعـل اليابـان   ، من يذهب الفضل والتقدير بإلى

  .واحدة من أغنى البالد في العالم اليوم

تجمـع  دعا اإلسالم إلى الجماعة والعمل الجماعي فهو ينظر إلى وقبل هذا وذاك فقد 

  .فإن الناس إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل المسلمين على أنه قضية هامة،

   1"وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان" قال تعالى

الرسول صلى اهللا عليـه  ولو رجعنا إلى السيرة وهي التطبيق العملي لدعوة اهللا بقيادة 

وتبعه الخلفاء ....وأقام لهم دولة اإلسالم األولى ا كيف قاد المسلمين كجماعة واحدة،وسلم لرأين

  2.فالعمل الجماعي أصل قديم في اإلسالم وليس أمرا مستحدثاً.. الراشدين على نفس المنهاج

لى كيـان عضـوي   لذلك فقد أدركت الشركات والمؤسسات في هذا العصر أنها لكي تتحول إ

متفاعل ينبغي أن تتحول من نظام اآللة واالهتمام بها واالعتماد عليها إلى نظام إنساني يقـوم  

  .على المشاركة والتفاهم والعمل بروح الفريق الواحد

حيث إن العمل في فريـق يـوفر   صبح هناك ضرورة لتكوين فرق العمل، وبالتالي أ

بين أفراده مما ينعكس إيجابياً على دافعيتهم للعمل عالقات إنسانية مباشرة دون حواجز رسمية 

  .وعلى إنتاجيتهم

حيث تساعد فرق العمل على إلغاء الحواجز بين األقسام وتوسيع نطاق التعاون فيمـا بينهـا   

  .   ورفع معنويات العاملين بها

 

                                                
  .2: اآلية.سورة المائدة.  1
  ،)الطبعة األولى، دار التوزيع والنشر اإلسالمية: القاهرة(، كيف تفهم وتدير فريق عملك، )م2007(محمد أحمد عبد الجواد . 2
  .93ص 
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  :جماعة العمل وفريق العمل

العمل أو جماعة العمل من المهم قبل التطرق إلى مفهوم فرق العمل معرفة مجموعات 

  .والفرق بينها وبين فرق العمل

  

  :تعريف الجماعة

هي وحدة اجتماعية تتكون من مجموعة من األفراد بينهم تفاعل اجتمـاعي متبـادل   "

ولهذه الوحدة  االجتماعية ومكانتهم االجتماعية، ويتحدد فيها لألفراد أدوارهم. وعالقة صريحة

االجتماعية مجموعة من المعايير والقيم الخاصة بها والتي تحدد سلوك أفرادها على األقل في 

األمور التي تخص الجماعة سعيا لتحقيق هدف مشترك وبصورة يكون فيها وجـود األفـراد   

   1."مشبعا لبعض حاجات كل منهم

اوح بين اثنـين وخمسـة   فراد يترتجمع لعدد معقول من األ" وعرف عبد الجواد الجماعة بأنها

أوجه النشاط الـذي يمارسـه   ويجب أن يتوافر نوع من التالحم والتناسق بين  وعشرين فردا،

فسلوك هؤالء يجب أن يشير إلى نوع من االنتظام يدل على أن كال منهم يتصرف  األعضاء،

  2."في إطار ووفق مجموعة من المبادئ أو األهداف المشتركة

  :هناك نوعان مختلفان من الجماعات كما انه يرى أن

  .الجماعة المتزاملة: ويسمى النوع األول

  .الجماعة المتفاعلة: ويسمى النوع الثاني

حيـث يكـون    ة كال منهم مستقال عن اآلخـرين، ويعمل األفراد في الجماعة المتزامل

 ياضـة ومن األمثلة على ذلك في مجال الر. مجهود الجماعة هو تحصيل جمع الجهود الفردية

  ).وألعاب القوى..والسباحة...ألعاب الجولف (

مساهم في تحقيـق األهـداف    من أعضائها أما المجموعة المتفاعلة فيكون كل عضو

لعبة (  ومن األمثلة على ذلك في مجال الرياضة أيضا. المشتركة التي تسعى الجماعة لتحقيقها

  ).كرة القدم.. كرة السلة.. البيسبول

  

  

                                                
  .12، ص)تعليم العالي والبحث العلميوزارة ال: العراق(، الجماعات والقيادة، )`1981(عبد الحليم عباس قشطة . 1
 .20، مرجع سبق ذكره، ص)`2007(محمد أحمد عبد الجواد . 2
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  1:تتميز بها الجماعة في طريقة العمل مع الجماعاتالخصائص التي 

إن الجماعة تتكون من أفراد يشتركون في بعض الخصائص األساسية مثل االشتراك  •

في المشكلة أو الحاجات أو االهتمامات أو الرغبات أو الميـول أو السـن أو الحالـة    

م والتماسك االجتماعية حيث هذه الصفات تعمل على توفير درجة مرتفعة من االنسجا

وغالبا ما تتكون هذه الجماعة من مجموعة صـغيرة  . والعمل من أجل هدف مشترك

 .أفراد 8إلى  3من األفراد يتراوح عددهم مابين 

يحدد القائد الفترة الزمنية التي تجتمع فيها الجماعة حيث يجتمعـون بشـكل منـتظم     •

 .وإلنجاز أهداف محددة

ا البرنامج على ويحتوي هذ وس ومخطط مسبقا،بعا لبرنامج مدرتقوم الجماعة بالعمل ت •

ة والتي وضعت إلنجاز أهداف النوع األول هو األنشطة المبرمج .نوعين من األنشطة

 . والنوع الثاني وهو األنشطة التي تحافظ على استمرارية الجماعة محددة،

يكون عمل الجماعة تحت توجيه وإشراف مهني متخصص يساعد الجماعة ويوجهها  •

 .مل باألساليب والطرق العلمية حتى تتمكن من إنجاز أهدافهاإلى الع

ترتبط الجماعة مع بعضها بعالقات اجتماعية تتصف بالمحبة والتعـاطف والتعـاون    •

 .والمساندة والتفاعل وتقدير كل عضو لآلخر

يخضع عمل الجماعة لمجموعة من القواعد والمعايير التي تـنظم عملهـا وسـلوك     •

 .أعضائها

الدعم االجتماعي والمساندة النفسية ألفرادها فـي مختلـف الظـروف     توفر الجماعة •

 .والمواقف

لية المشتركة والتعاون فيما بينهم إلنجـاز األهـداف   تحمل الجماعة أعضائها المسؤو •

 .واألدوار المنوطة بهم

تساعد الجماعة أفرادها على تطوير شخصياتهم وإكسابهم المهارات الالزمـة التـي    •

على المشكالت والصعوبات التي تواجههم أثناء القيـام بـأدوارهم   تمكنهم من التغلب 

 .المختلفة

 

                                                
مكتبة : الرياض(  أساسيات ممارسة العمل مع الجماعات،، )م2000( عبد المجيد بن طاش نيازي . صالح عبد اهللا أبو عباة. 1

 .37 -36، ص ص)العبيكان
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  :مفهوم فريق العمل

واختالف  الباحثين، لقد تعددت وتنوعت مفاهيم فرق العمل تبعا الختالف وجهات نظر

مما يجدر ذكر بعض هـذه التعـاريف    ، والمجاالت التي يتناولونها،الجوانب التي يهتمون بها

  :ونذكر منها

مجموعة من األفراد يعملون مع بعضهم ألجـل تحقيـق أهـداف محـددة     " فريق العمل هو

  1".ومشتركة

-4( عبارة عن مجموعـات عمـل صـغيرة   " كما عرف لورنس هولب الفرق بأنها 

ة باإلضـاف . ن الكثير من أعمالها اليوميةتتمتع بمسؤوليات وصالحيات إلدارة شؤو) عضو20

  2".المشاركة في التدريبات المتنوعةو النهوض بأعباء العمل،أعضاء الفريق لتحديد األهداف، 

فيما بيـنهم   مجموعة من األشخاص الذين يتعاونون"  وقد عرف آرثر بيل الفريق بأنه

فالفريق يتكون من قائد الفريق الذي يقوم بالتنسـيق  . لتحقيق الهدف المرجو يتفاعلونوكذلك 

   3".يه بالمرافق أو الصديقبين عمل أعضاء الفريق وهو غالبا ما يشار إل

وحدة تتألف من األفراد، الذين يدركون وحدتهم الجماعية، " لوك بأنهوأيضا عرفه جع

  4".ضمن بيئة تجمعهم ق هدف مشترك،لتحقي ولديهم القدرة على العمل معا،

  

  5:مقومات الفريق

ة إلـى  أن الفريق عبارة عن وحدة تنظيمية تتألف من أفراد يتراوح عددهم ما بين ثالث •

 .ماال حد له من األفراد

 .على أفراد الفريق أن يدركوا وحدتهم الجماعية •

 .أن يكون لدى أفراد الفريق القدرة على العمل معا •

                                                
 .62، ص)دار وائل للنشر، الطبعة األولى: عمان( ، الجودة الشاملةإدارة ، )م2004( محفوظ أحمد جودة . 1
  .48، ص)بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع: القاهرة( موسى يونس، : ترجمة إدارة فرق العمل،، )م1999(لورنس هولب . 2
دار الفاروق للنشر والتوزيع، : اهرةالق( تيب توب لخدمات التعريب والترجمة، : ترجمة بناء فريق العمل،، )م2003( آرثر بيل . 3

 .18، ص)الطبعة األولى
، )دار الرتب الجامعية، الطبعة األولى: بيروت(  كيف يبني المدير الفعال فريق العمل الفعال،، )م1999( محمد علي جعلوك . 4

 .10ص
 .11-10اyh1KQ اwxHUQ، ص ص . 5



-15 - 
 

أن يكون لهذه الجماعة هدف مشترك تسعى للعمل على تحقيقه مع اختالف هذا الهدف  •

 .من جماعة إلى أخرى

 . ن لهذه البيئة تأثير متبادلحيث يكو. أن يكون عمل المجموعة ضمن بيئة معينة •

  

 1:الفرق بين المجموعات وفرق العمل

  فرق العمل  مجموعات العمل التقليدية

o    يقوم القائد بالتحكم فـي المجموعـة

 .والهيمنة عليها

o يتم إعداد األهداف من قبل المنظمة. 

 

o   يعمل القائد على تنظيم االجتماعـات

واللقاءات، ويقـوم بمتابعـة العمـل    

 .عليه بنفسهواإلشراف 

o يتم التركيز على أداء الفرد. 

o     توجد منافسة بـين العـاملين ضـد

 .بعضهم البعض

o    االتصال يكون في اتجاه واحـد مـن

 .القائد إلى المجموعة

 

o تختزن المعلومات لدى العاملين. 

 

o    يتم اتخاذ القرارات من قبـل القائـد

  . بمفرده

o يعمل القائد على تسهيل عمل الفريق. 

  

o  األهداف من قبل أعضـاء  يتم إعداد

 .الفريق

o  تكون االجتماعات على قدر كبير من

التفاعل بين األعضاء، وتزخر بالكثير 

 .من المناقشات المثمرة

o يكون التركيز فيها على أداء الفريق. 

o   يتميز عمل األعضاء كوحدة واحـدة

 .يجمعهم العمل المشترك

o  يتم االتصال في جميع االتجاهات من

ومن الفريـق إلـى   القائد إلى الفريق 

 .القائد

o   يتم إشراك األعضاء في المعلومـات

 .المتاحة لدى الفريق

o     تتخذ القـرارات بنـاءا علـى رأي

  .أعضاء الفريق

  

  

                                                
1 .g[x 1mرz )2003ذآ01، ص)م wce yh1] ،18. 
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توصل لـذلك أكثـر البـاحثين    كما . ومما سبق نستطيع القول أن ليست كل المجموعات فرق

عمالهم تحت ومنهم آرثر بيل الذي بين أن مجموعات العمل التقليدية يقوم أفرادها بأ والكتاب،

ويتم تحديد مستوى كل عضو من أعضاء الفريق من خالل أداءه دون  إشراف القائد المسؤول،

  .أداء المجموعة

منح التسهيالت لعمل أعضاء الفريق، حيث يعملون أما في الفريق فإن دور القائد يقتصر على 

  .ولية تنفيذ المهام المطلوبةمعا ويتحملون مسؤ

من في أن الفرق تتطلب كـل مـن   ويرى بيل أن االختالف بين الفرق ومجموعات العمل يك

ولية فريق، ولمثل هذه المسـؤ ولية الجماعية المشتركة بين أعضاء الالمسؤولية الفردية والمسؤ

  .من أداء كل عضو بمفردهاألثر األكبر في تحسن مستوى األداء لألعضاء بشكل أكبر 

  

  1:منافع فريق العمل

 .توفر قاعدة عريضة من الخبرات والمعرفة لها األثر األكبر في تحسن األداء •

 .يتم التصدي للمشكالت بإبداع وشمولية أكبر وبالتالي زيادة في الفاعلية •

 .يكون هناك رغبة كبيرة للمجازفة واستعداد أكثر ألي تغيرات •

 .ولية إلنجاز المهامك باألهداف واالشتراك في المسؤشتريتم االلتزام الم •

 .يكون التفويض ألداء المهام ذو فاعلية وأثر كبيرين •

 .تتكون بيئة إيجابية ألعضاء الفريق مليئة بالتحفيز والدوافع •

  

  :أنواع فرق العمل

قـد  و. وتخدم الكثير من الوظائف المختلفة لفرق الكثير من األشكال المختلفة،يمكن أن تأخذ ا

وفيمـا يلـي بعـض هـذه     . اختلف الباحثين في تصنيف هذه األشكال في التنظيمات الحديثة

  .التصنيفات

  2:صنف نيكي هاييس فرق العمل إلى ما يلي

 :فرق إنتاج أو خدمة �
                                                

شركة العبيكان للنشر : الرياض( وليد شحادة، : ، ترجمةقيادة فريق العمل، )م2007( كلية هارفرد إلدارة األعمال مطبوعات . 1
  .24-23ص ص ) الطبعة األولى، والتوزيع

، ص ص )دار المريخ للنشر: الرياض( سرور علي سرور، : ترجمةإدارة الفريق إستراتيجية النجاح، ، )م2005(نيكي هاييس . 2
26...28. 



-17 - 
 

حيث قد يشمل الحفاظ علـى التـدفق المسـتمر لإلنتـاج      الفرق روتينيا، يكون عمل هذه

قـد تصـل فـي     يعملون معا ألوقات كاملة وطويلة، والعاملين في هذه الفرق. والخدمات

  . بعض األحيان إلى العديد من السنوات

ويمكن القول بأنها  بتنظيم أعمالهم وتأديتها بأنفسهم،حيث يقوم العاملون في مثل هذه الفرق 

رق مشـمولة بنشـاط محـدد فـي     حيث أهم ما يميز هذه الفرق أنها ف. فرق إدارة ذاتية

أو فـرق   يات، أو الخدمة، كفرق الخدم، أو المضيفين فـي الطـائرة،  التصنيع، أو المشتر

  .تجميع خط اإلنتاج

 : فرق اإلجراء والتفاوض �

من أهم ما تتميز به هذه الفرق هو تمتع كل عضو من أعضاء الفريق بمهارات مرتفعـة  

بحيث تساهم في أداء المهمة المطلوبة من الفريـق   ادة ما تكون هذه المهارات محددة،وع

تشمل مثل هذه الفرق فرق الجراحين، والمجموعات الموسيقية، وفـرق  و. بنجاح وفعالية

 ق إعداد الطعام في الخطـوط الجويـة،  وفر األلعاب الموسيقية، وفرق األلعاب الرياضية،

  .وفرق القتال في الجيش

 :فرق المشروعات والتطوير �

ات مـع خلـيط مـن    أو مهنيين مرتفعي المهـار  تتكون هذه الفرق من تقنيين،با ما غال 

حيث يميل هذا الفريق إلى تنظيم عمله داخليا كما أنه يتمتع بمستوى  التخصصات المختلفة،

ى حيث تعمل هذه الفرق مع بعضها لمـد . مرتفع من االستقاللية بالنسبة إلى بقية التنظيم

كمشروع  ق مع بعضهم البعض على مشروع واحد،يكأن يعمل أعضاء الفر زمني طويل،

وقـد  . تصميم نوع جديد من السيارات أو الحاسبات األمر الذي قد يستغرق سنوات أحيانا

تكون لمشروع حيث يؤدي كل عضو عمال آخر، أو أن يفض هذا الفريق بعد االنتهاء من ا

  .مةداخل المنظ مثل هذه الفرق مستمرة ودائمة كالقيام بأبحاث التطوير

 :فرق النصيحة والشمول �

الفـرق  واتخاذ القرار وقد تكون هذه  ه الفرق هو توفير النصح التنظيمي،أهم ما يميز هذ

حيث قد تشمل أيضـا فـرق النصـح     مرتفعة المستوى في التنظيم، أو متوسطة أو دنيا،

كما قد تشمل دوائـر مراقبـة    اد،المتخصصة مثل فرق التخطيط المالي أو تخطيط األفر

ومجموعـات شـمول    لين الذين لهم دور مراقبة الجودة،ومجموعات شمول العام الجودة،

  .وتمرير االقتراحات الذين لهم دور في إنتاج األفكار، والنصيحة، العاملين
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م كبير من وقت العمل حيث يقوم أعضائها بأدوار كوغالبا فإن هذه الفرق ال تحصل على 

  . أخرى في التنظيم

  

  1:ن في كلية هارفرد إلدارة األعمال فرق العمل إلى التصنيف التاليوقد صنف الباحثي

 :الفريق الوظائفي �

يم معين، ويكونون تحت إشراف رئيس وهو عبارة عن مجموعة من األفراد ينتمون لتنظ

أو ال يعملـون معـا لتحقيـق     عضاء هذا الفريق بأنهم قد يعملون،ويتميز أ مباشر واحد،

  .أهداف الفريق

 :د الوظائفالفريق متعد �

ولكن ال يعملون طوال الوقـت ضـمن   ، عبارة عن جماعة من األعضاء في فريق واحد

وليات ملون في وظائف مختلفة في التنظـيم، ولـديهم مسـؤ   جهود الفريق وذلك ألنهم يع

  .أخرى

 :الفريق النمر �

لهم وظائفهم المختلفة يشبه هذا النوع من الفرق الفريق متعدد الوظائف في كون أعضاءه 

ولكن أهم ما يميز هذه الفرق هو أن أوقاتهم كلها مكرسة لتحقيـق أهـداف    ي المنظمة،ف

  .الفريق

 :فريق لغاية محددة أو قوة مهام خاصة �

هو عبارة عن جماعة من األفراد يكونون فريقا مؤقتا بهدف حل مشكلة معينة أو تحقيـق  

  .هدف معين أو استكشاف فرصة معينة

 :اللجنة �

أفراد التنظيم يقومون بالعمل باستمرار لتطوير ومراقبة سياسـة أو  عبارة عن جماعة من 

  .ممارسة معينة

  

  

  

                                                
  .wce yh1] ،22 -23 ذآ01، ص ص )م2007([HIGcaت آX]Z هHر1Sد Vدارة اHKIqل . 1
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 :فريق األداء العالي �

خر فـي المهـارات   يتميز هذا الفريق بأنه عبارة عن جماعة من األفراد يكمل بعضهم األ

حيث أنهم يلزمون أنفسهم . ركةويعملون معا لتحقيق أهداف وغايات مشت التي يتحلون بها،

 .ولية مشتركة تجاه تحقيق هذه األهدافبمسؤ

 

 1:كما وجد آرثر بيل أن فرق العمل يمكن تصنيفها إلى التصنيفات التالية

 :فرق العمل �

ية في المنظمة مثل تصنيع البضـائع، والقيـام   هي الفرق التي تقوم بتنفيذ األعمال األساس

  .بيع المنتج أو تقديم الخدمةو، وعمل األبحاث التي تخدم التنظيم بتصميم النظم المختلفة،

 :معين الفرق الخاصة بمهمة معينة أو بمشروع �

وقد يكـون   خاصة أو التعامل مع مواقف معينة، وهي الفرق التي يتم تكوينها للقيام بمهام

فعلى سبيل المثال . أو من أقسام مختلفة فيها ذه الفرق من قسم واحد في المنظمة،أعضاء ه

تحسين الجودة، أو التخطيط إلدخال خدمة جديدة، أو إنتاج منتج  م الفرق بالعمل علىقد تقو

أو العمل على إعداد التقارير المختلفة لمواكبة التغيرات والتطورات التي قد تطـرأ   جديد،

  .على األنظمة والقوانين التي تتعامل معها المنظمة

 ):أو الفرق متعددة األقسام( فرق ذات مهام مختلفة  �

ن فرق من ممثلي األقسام تكوينها في بعض المواقف التي تتطلب تكوي أما هذه الفرق فيتم

حيث يتم تكوينها لفترة معينة تنتهي بانتهاء المشروع المطلـوب مـن الفريـق     المختلفة،

  .إنجازه

يكون عامل مع موقف معين يحدث باستمرار، كما أنه يمكن تكوين هذا النوع من الفرق للت

  .يكونون فرق عمل دائمة بحيث فةبحاجة إلى خبراء من أقسام مختل

 :الذاتي الفرق ذات التوجيه �

حيث يقوم أعضـاء هـذه    أنها ليس لها قائد رسمي أو دائم، وأهم ما يميز هذه الفرق هو

فيتم اختيار قائد منهم لقيادة المشـروع المطلـوب    رق بإنجاز أعمالهم بطريقة جماعية،الف

ون قائدا في إنجاز عمل األعضاء اآلخرين ليكومن ثم يتم اختيار قائد آخر من أحد . تنفيذه
                                                

2 . g[x 1mرz)2003ذآ01، ص )م wce yh1] ،20.  
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أي أن كل عضو من أعضاء الفريق يمكنه أن يكون قائدا لفترة من الوقت إذا  آخر وهكذا،

  .استدعى األمر ذلك

 :فرق اإلدارة �

  .حيث أنها تقوم باتخاذ القرارات اإلدارية لفرق في بعض األحيان بدور الرئيس،تقوم هذه ا

  :خصائص الفريق الفاعل

  1:يجب أن تتوافر فيه االعتبارات التالية محفوظ جودة أن فريق العمل الفعال،يرى 

o حيث من األفضـل   من عدد معقول ومثالي من األعضاء، من المهم أن يتكون الفريق

وذلك ألن الزيادة المفرطة لعدد األعضاء تقلل مـن  . أن يكون مابين ثالثة إلى عشرة

ضيق الوقت المتاح قدرة كل عضو على المشاركة الفعالة في مناقشات الفريق بسبب 

كما أن قلة عدد أعضاء الفريق يحول دون االستفادة الفعالة من تنـوع   له إلبداء رأيه،

 .الخبرات المختلفة التي يجب أن تتوافر في أعضاء الفريقوجهات النظر و

o من الضروري أن يكون هناك تحديد واضح ودقيق ألهداف الفريق. 

o ضرورة أن تمنح الصالحيات الكافية ألعضاء الفريق للوصول للهدف المنشود. 

o وضع نظام محدد للحوافز المادية والمعنوية لتعزيز دوافع الفريق لألداء الفعال. 

o تمام بالتدريب المدروس ألعضاء الفريق لتطوير المهـارات والقـدرات الفنيـة    االه

 .وتعزيز االتصاالت بينهم

o   الشفافية في نظام المعلومات حتى يستطيع أعضاء الفريق الحصول على المعلومـات

 .المطلوبة والضرورية إلنجاز المهام وتحقيق األهداف المطلوبة

o تي يقوم بها الفريق ومنحه االسـتقاللية الكافيـة   عدم التدخل في القرارات واألعمال ال

 .لتحقيق هدفه المنشود

  

كما أوضح أشرف جمعة أنه توجد العديد من الصفات األساسية التي يتميز بهـا فريـق        

. العمل الفعال والتي تؤدي معرفتها إلى زيادة قدرة القائد واألفراد على زيادة فعاليـة الفريـق  

  2:وأهم هذه الصفات

                                                
  .wce yh1] ،62 ذآ01، ص )`G��])2004ظ أGh 3KLدة . 1
2 . Z\Kh g[�S م2005(أ18ف( ،،ZX]H�Qدة اG^Qا `OT RS 1K|UKQا �[U�|Q1ق اS  )مH]3Qا : Z\caQدة، اG^XQ Z2دG\UQا Z[P�GQا ZP^XQا

lQوq107، ص )ا.  
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دف الذي من أجله تم تكـوين  من أهم مميزات الفريق الفعال وضوح اله :الهدف وضوح •

وجعله المرجـع األسـاس فـي اتخـاذ      جميع لتحقيق هذا الهدف،حيث يسعى ال الفريق،

 .القرارات وحل الخالفات والتعاون بين األعضاء

عضـهم  يشعر أعضاء الفريق بالمتعة واالرتياح أثناء وجودهم مع ب :المناخ غير الرسمي •

 .سواء أثناء اجتماعهم إلنجاز أعمالهم أو خارج هذه االجتماعات

يعمل كل عضو من أعضاء الفريق على التعاون والمشاركة بشكل إيجابي في  :المشاركة •

 .إنجاز العمل والمناقشة الفعالة

ء الجيـد لكـل   من أهم الصفات التي البد للفريق الفعال أن يتصف بها اإلصغا :االستماع •

وإعطاءه كامل الحرية في طرح آراءه وأفكاره دون إشـعاره   عضاء الفريق،عضو من أ

 .بالحرج أو التهديد

يتمتع أفراد الفريق الفعال بالحرية الكاملة في االختالف في وجهـات   :االختالف المتحضر •

بالرغم مما يتمتع به األفراد من استماع واحترام متبادل فـي إبـداء   . النظر دون حساسية

 .الرأي

من أهم ما يجب أن يتمتع به أعضاء الفريق الفعال هو االستعداد الطبيعي  :ي الجماعيالرأ •

حتى وإن . لدى كل عضو من أعضاءه إلى تأييد رأي الجماعة وإن خالف رأيه الشخصي

وهذا يختلف كما يشير الكاتب إلى اإلجمـاع  . نتج هذا الرأي بعد خالفات بينية في اآلراء

 .ينتج عن اتفاق من البداية على هذا الرأي العددي على رأي واحد الذي

يتمتع أفراد الفريق الفعال باالنفتاح والثقة في تبادل اآلراء حيـث ال   :االتصاالت المفتوحة •

 .توجد حدود أو حواجز بينهم

يعرف كل عضو من أعضاء الفريق الدور المكلف به تماما فال : وضوح األدوار والمهام •

 .تداخل في المهاميوجد ازدواج في األدوار أو 

من الخصائص الهامة التي يتميز بها الفريق الفعال هو تبادل القيادة بين  :القيادة التبادلية •

أعضاءه حيث تتم قيادة األنشطة واألعمال عن طريق أحد األعضاء وذلك نتيجة لتخصص 

 .  كل عضو أو ما يحرص عليه كل منهم من مشاركة إيجابية تخدم أهداف الفريق

. يحرص الفريق الفعال على التفاعل اإليجابي مع البيئـة الخارجيـة   :ت الخارجيةالعالقا •

حيث أنه يؤثر ويتأثر بالمتغيرات المحيطة التي لها عالقة بعمل الفريـق، فتـؤثر هـذه    

 . المتغيرات على المدخالت والمخرجات المتعلقة بإنجاز أهدافه
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الفريق الفعـال تنـوع خصـائص    من أهم ما يجب أن يتصف به أعضاء : تنوع األنماط •

األمر الذي يؤدي إلى التكامل بين أعضاءه وبالتالي الوصول إلى األهداف . وأنماط أفراده

 .المنشودة

يحرص الفريق الفعال إلى التقييم المستمر ألعماله بهدف تدارك األخطـاء   :التقييم الذاتي •

 .وتصحيحها

إلى أهم الخصائص التي ينبغي  وقد توصل الباحثون في كلية هارفرد إلدارة األعمال

   1:توافرها في الفريق الفعال واألكثر إنتاجية والتي من أهمها

التزام أعضاء الفريق الفعال باألهداف المرسومة وموافقتهم عليها، ومن األفضـل أن   �

 .يشاركوا في تحديد هذه األهداف

ـ    � ق من أهم خصائص الفريق الفعال أن يحرص أعضاءه على إنجـاز أهـداف الفري

 .وتقديمها على األهداف الفردية

وعي كل عضو من أعضاء الفريق بالدور والمهمة المنوطة به، مع تبادل المسؤوليات  �

 .فيما بينهم إذا لزم األمر

يسعى كل عضو من أعضاء الفريق الفعال إلى تزويد الفريق بكل ما يتمتع بـه مـن    �

 .ن أعمالمهارات وخبرات مختلفة ومتناسبة مع ما يسعى إلى إنجازه م

 .اتصاف أعضاء الفريق الفعال بالتجاوز عن األخطاء والتسامح فيما بينهم �

 .قدرة األعضاء على تقبل األفكار الجديدة ووجهات نظر اآلخرين �

أن ال تخضع  القرارات المتخذة لرغبات ومصلحة األعضـاء بـل يجـب أن تتخـذ      �

 .القرارات بناءاً على المصلحة العامة للفريق

ان ويالن إلى أن هناك عددا من الخصائص التي تتميز بها الفرق عالية األداء كما أشارت سوز

  2:وفيما يلي ذكر هذه الخصائص. والتي ترتبط بإنتاجية هذه الفرق

o وضوح أهداف الفريق واتفاق األعضاء على هذه األهداف. 

o فهم كل عضو في الفريق لدوره والمهام المطلوبة منه. 

o اته مع الدور المسند لهتتوافق قدرات العضو وإمكاني. 

o يتمتع الفريق عالي األداء بقيادة فعالة تتماشى مع مستوى أداءه. 

o وجود اتصاالت مفتوحة بين األعضاء تعزز من روح المشاركة بينهم. 

                                                
 .33-32، مرجع سبق ذكره، ص ص )م2007( مطبوعات كلية هارفرد إلدارة األعمال . 1
 . 56-55ص ص ) دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى: القاهرة(  كيفية بناء فرق عمل فعالة،، )م2002(سوزان ويالن . 2
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o  يحرص الفريق على الحصول على التغذية المرتدة لما ينجزه من أعمال ويستفيد منها

 .في زيادة إنتاجيته

o ذل الوقت الكافي لمناقشة المشكالت أو القرارات التـي يسـعى   يحرص الفريق على ب

 .التخاذها

o الحرص على التخطيط الجيد والمدروس لحل المشكالت واتخاذ القرارات. 

o استخدام االستراتيجيات المدروسة والفعالة التخاذ أي قرار. 

o  القرارات والحلول المتخذة مع التقييم المستمر لهاصدتطبيق. 

o  الفريق عالي األداء خضوعه لقواعد فعالة وهامة تعمل على زيادة األداء أهم ما يميز

 .والجودة والنجاح واالبتكار

o يتكون الفريق من جماعات فرعية تتكامل فيما بينها لتكوين الفريق. 

o يتم تشكيل الفريق من أقل عدد ممكن يضمن تحقيق األهداف. 

o مل كوحدة واحدة فعالة تستطيع يحتاج الفريق إلى الوقت الكافي لتطوير أعضاءه والع

 .تحقيق أهدافه

o أهم ما يميز الفريق عالي األداء التماسك والتعاون الكبير بين أعضاءه. 

o    يتمتع الفريق عالي األداء بقدرته على إدارة الصراع  الذي قد يتكرر بـين أعضـاءه

 .ولكن لفترات قصيرة

  

صل إليها أكثر الباحثين ومما سبق نستطيع استنتاج أهم الخصائص المشتركة التي تو

  :والتي تميز فريق العمل الفعال وهي

 .تحديد ودقة األهداف وأن يكون الهدف واضحا ومشتركا بين أعضاء الفريق �

العدد المثالي الذي يجب أن يتكون منه أعضاء الفريق بحيث يضم التنوع المطلـوب   �

 .في المهارات والخبرات إلنجاز األهداف

أعضاء الفريق والتـي تسـمح بالمشـاركة الفعالـة بـين      االتصاالت المفتوحة بين  �

 .األعضاء

 .يتمتع األعضاء بالمعرفة والوضوح لكل األدوار والمهام التي يقومون بها �
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  :مفهوم بناء فريق العمل

إحـدى تقنيـات التطـوير التنظيمـي     " بناء فريق العمل بأنهعرف نصير وعبابنة 

األفراد ذوي مهام مترابطة ومهارات متعـددة  المخططة، التي تقوم على إشراك مجموعة من 

بصورة اختيارية أو إجبارية ضمن فريق عمل طويل أو قصير األجل، بعـدد مناسـب مـن    

األعضاء، ولديه سلطة بدرجة مناسبة ألداء المهام، ومسؤولية جماعية بيـنهم، ولديـه ميـل    

ستشار داخلي أو خارجي للمشاركة والتعاون وخلق جو مفعم بالثقة المتبادلة، وذلك بمساعدة م

  1".بغية تحقيق هدف معين من أهداف المنظمة

الجهد المبذول في دراسة كيفية عمـل  " بناء الفريق بأنهكما عرف محمد عبد الغني 

أعضاء الفريق بعضهم مع بعض، وتوفير المناخ المناسب لتوجيه طاقاتهم تجاه حل المشكالت، 

م لهـذه العمليـة بتحمـل كـل عضـو مـنهم       وتعظيم استخدام موارد األعضاء، وإمكانـاته 

  2".المسؤوليات

  

  :أسس ومبادئ بناء الفريق

  .تحدث الكثير من الكتاب وعلماء اإلدارة عن هذه المبادئ واألسس ونستطيع ذكر بعضها

  3:فقد ذكر إبراهيم الفقي عدة أسس لبناء الفريق وهي 

 :الثقة •

أعضاءه يجب أن يؤمنوا بأن العمل فـي  إن الفريق بحاجة إلى مناخ يسوده الثقة، كما أن 

فريق سوف يساعدهم على تحقيق أهدافهم، تلك األهداف التي كانوا ينظرون إليها على أنها 

  .دربا من دروب المستحيالت

 :االهتمام •

من أعضاء الفريق باالهتمام به، كما أن أعضاء الفريق يجب أن يجب أن يشعر كل عضو 

ببعضهم البعض كما يجب أن يتركز اهتمام األعضـاء  يساندوا بعضهم البعض و أن يهتم 

                                                
دراسة ميدانية آلراء المديرين حول مدى توافر سمات العمل : بناء الفريق" ، )م1998(نعيم عقلة نصير، رائد إسماعيل عبابنة  .1

، 2، العدد38معهد اإلدارة العامة، المجلد: الرياض(  ، اإلدارة العامة، "كفريق في األجهزة الحكومية لمحافظات  الشمال في  األردن
 ). 333 -332ص ص ) ( أغسطس

، )مركز تطوير األداء والتنمية: القاهرة(  ،كيف تكون فريق العمل؟: مهارات بناء الفريق، )م1995( محمد عبد الغني حسن . 2
 .14ص

3   R4�Qا `[1اهx1996(إ`( ،،�[K|Qدة اHo 1ارeأ ZKh15 : ،ZS1I g[cT أ[]1ة)ه1ةH4Qدارة  :ا�Q 1اتc~Q1آ� ا])�[Kx( ( ص ص ،
250..252.    
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فاالهتمام هو واحد من أهم األسس التي يقوم عليها الفريق ليس في مجال العمل . بمنظمتهم

  .فحسب بل في الحياة الشخصية أيضا

  :االلتزام •

على أعضاء الفريق أن يلتزموا بمهام المنظمة، كما ينبغي عليهم االلتزام بأهـداف  ينبغي 

  .وبتحقيق نجاحه الفريق

  

 : التعاون •

إن من أهم ثمرات التعاون تحقيق اإلنجازات التي يصعب على الفـرد الوصـول إليهـا    

. بمفرده، فالتعاون يمكن أعضاء الفريق من الوصول إلى أعلى مستويات التميز والنجـاح 

  .ديةلذلك البد من التعاون فيما بينهم من أجل المصلحة العامة وليس من أجل المصالح الفر

 :المشاركة في المصداقية •

من المهم تشجيع أعضاء الفريق على الوعي الجيد بأنهم يعملون بشكل جماعي وليس كل 

  .وبالتالي فعلى كل فرد أن يعترف بمساعدة أعضاء الفريق له. فرد على حده

 :تشكيل الفريق •

. قائد الفريـق من أهم األسس والمبادئ التي يجب أن يحرص عليها يعتبر تشكيل الفريق     

فعليه      أن يحدد مسبقا من الذي ينبغي أن ينضم للفريق؟ وكم هو عدد أعضاء الفريق؟ وما 

هو المعيار األساسي في اختيار هؤالء األعضاء؟ فال يكون االختيار على أسـاس العواطـف   

  .والمشاعر بل على أسس موضوعية وعقالنية

 :التدريب •

يبدأ القائد فـي تـدريب   . ويتم تحديد أعضاءه بعد أن يستكمل القائد تشكيل الفريق

األعضاء الجدد وتعريفهم بأعمال المنظمة والخدمات أو المنتجـات التـي تقـدمها    

ثم بعد ذلك يتم تزويد كل عضو باألدوات الالزمة التي يحتاجها إلنجـاز  . المنظمة

يـع  عمله والتأكد من استعداده التام لالنغماس في عمله وذلك بتفهمـه الكامـل لجم  

  .مسؤولياته وواجبات وظيفته

 :االتصال •

أفضل الموظفين للعمل وتدريبهم وجعلهم مستعدين ألداء عملهـم،  عندما يتم اختيار 

يجب حينئذ على القائد أن يبدأ عملية االتصال، فعليه أن يفتح قنوات االتصال مـع  
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أعضاء الفريق وخاصة الجدد منهم، فيكون حريصا على أن يجتمـع بهـم بشـكل    

  .ر، وأن يكون متواجدا عندما يحتاجون إليهمتكر

  :كما أن على القائد أن يأخذ في اعتباره عددا من األمور أهمها

 .أن يتحدث دائما على أن النجاح هو نجاح للفريق بأكمله وليس نجاحا فرديا �

 .أن يعامل كل فرد كما لو كان أهم األعضاء �

 .ء وليسوا موظفين فقطأن يظهر لهم اهتمامه بهم باعتبارهم بشرا قبل كل شي �

 .االستماع إليهم وحسن اإلنصات عند تحدثهم �

 .أن يكثر من استعمال أسمائهم، وأن يهتم باالبتسام واإلطراء والمديح �

  :الرؤية •

من أهم ما يجب على القائد الحرص عليه مساعدة أعضاء فريقه على تنمية أفكارهم 

  .ورؤيتهم الخاصة ومقترحاتهم الجديدة

  :تحديد الهدف •

بالعمل على إشراك أعضاء فريقه في تحديـد أهـداف الفريـق    يقوم القائد المثالي 

وخطط العمل الالزمة لتحقيق هذه األهداف، األمر الذي يسهل عمل الفريق ويزيـد  

  .من قوته وتماسكه

 :التقدير •

البد أن يحظى كل عضو من أعضاء الفريق باالهتمام والتقدير الالزمين عند تحقيقه 

ن يكون ذلك بشكل علني كما يجب أن يشعر الجميع بالسعادة والسرور أي إنجاز، وأ

  .إلنجاز زمالئهم في الفريق

 :اإلحساس بوحدة الهدف •

يعتبر الشعور بوحدة الهدف من أهم أسس النجاح التي يجب أن يحرص القائد على 

إشعار أفراد فريقه بها وأن يهيئهم للعمل ضمن فريق واحـد ومـن أجـل إنجـاز     

  .مشترك

على حـد قـول    -وبالتالي عندما يتفهم أعضاء الفريق هذه األسس والمبادئ لبناء الفريق

وعندما تصبح هذه األسس جزءا ال يتجزأ من حياتهم، فإنهم سوف يكونون أكثر  –الكاتب 

قوة وفاعلية، ذلك ألن فريقهم يقوم على أساس قوي يستطيع أن يقـف فـي مواجهـة أي    

الطريق، ومن ثم فإنهم بروح الفريق سيتجهون جميعا نحو مشاكل أو انتكاسات قد تعترض 

  .النجاح الذي ال يحده أحد
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   1:وقد ذكر نيكي هاييس مبادئ لبناء الفريق وهي كما يلي

 .يجب أن يكون لكل عضو في الفريق وظيفة ودور محدد .1

من المهم أن يكون هناك توازن بين الوظائف واألدوار في الفريق بناءا على العمل  .2

 .وب إنجازهالمطل

من أهم أسباب فعالية الفريق أن يعرف األعضاء مراكز القوى داخل الفريق وكيفية  .3

 .التعامل معها وضبطها بشكل نسبي

غالبا ما يتفق بعض األعضاء داخل الفريق مع بعض األدوار الموجودة فيه بشكل  .4

 .أكثر من غيرهم، وذلك تبعا لقدراتهم وشخصياتهم

رده التقنية أفضل استغالل إذا توفر له المدى المناسب، يمكن للفريق أن يستغل موا .5

 .والمتزن في األدوار المحددة له

  

  2:أهداف بناء الفريق

 .غرس وتأصيل الثقة بين أعضاء الفريق �

تطوير المهارات المختلفة للمديرين في عدة نواحي كالعالقات الشخصـية بيـنهم وبـين     �

مواجهة المشكالت وحل المنازعات وتفعيل مرؤوسيهم وزمالئهم ورؤسائهم، والقدرة على 

 .االتصاالت

 .تنمية المهارات لدى المديرين في اإللمام بوسائل دفع اآلخرين للعمل وزيادة إنتاجيتهم �

تنمية مهارات المدراء وتطويرها في مختلف النواحي اإلدارية كالتخطيط، والرقابة، واتخاذ  �

 .الوقتالقرارات، ووضع األهداف، والفعالية في إدارة 

تطوير القدرة لدى المديرين في ربط الدوافع والسلوك لدى العاملين بالرواتـب والمزايـا    �

 .المادية في المنظمة

  

  

  

  

                                                
1  . �[2Hه R7[T )2005ذآ01، ص )م wce yh1] ،102. 
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  1:خطوات تسبق عملية بناء الفريق

 :إقامة مشغل تدريبي لبناء الفريق .1

وإعطائهم التقاء العاملون في هذا المشغل في أي قسم من أقسام المنظمة حيث يتم تدريبهم يتم  

عددا من الدورات والخبرات اإلدارية، وذلك بهدف كسر الجمود الذي قد يسيطر على أفـراد  

  .الفريق

 :مرحلة جمع المعلومات .2

يتم توزيع استبيان تجمع من خالله مجموعة من المعلومات سواء من المناخ وفي هذه الخطوة 

  .ي الفريقالسائد، أومن سلوك المشرفين أو من محتوى وظائف المشاركين ف

  

 :مرحلة المواجهة .3

يتم في هذه المرحلة مواجهة وإخبار المشاركين في الفريق بالمعلومات المختلفة التي جمعـت  

ويقومون ، ومن ثم تتم مناقشتهم في المشكالت التي تواجههم ويعانون منها، في المرحلة السابقة

  .غييربوضع تصوراتهم ومقترحاتهم األولية لحل هذه المشاكل وإحداث الت

 :مرحلة تخطيط العمل .4

يقوم المشاركون بوضع خطط محددة ومفصلة يتم تنفيـذها عنـد عـودتهم     في هذه المرحلة

  .ألعمالهم

 :مرحلة بناء الفريق .5

حيث يتم فـي هـذه المرحلـة    . تعتبر المراحل األربع السابقة خطوات تمهيدية لهذه المرحلة

المشاكل والمعوقات التي تعترضهم في تنفيذ مـا  اجتماع أفراد الفريق ككل، ويقومون بمناقشة 

اتفقوا عليه من خطط للتغيير، ومن ثم يقومون بوضع األساليب المناسبة إلزالة هذه المعوقات، 

  .والخطط لتحقيق أهدافهم

  

  2:مراحل بناء الفريق

أن يلم قائد الفريق بالمراحل المختلفة لبناء الفريق حتـى يتسـنى لـه    من الضروري 

  .الفعالة من كل مرحلة، وأداء الدور المناسب الخاص بكل مرحلة االستفادة

                                                
  .143- 142اyh1KQ اwxHUQ، ص ص . 2
1 . Z\Kh g[�S ذآ01، ص)م2005(أ18ف wce yh1] ،  93..91ص. 
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  :وقد أشار جمعة إلى أن الفريق يمر في مراحل بناء أربعة هي

o مرحلة التكوين. 

o مرحلة الخالفات. 

o مرحلة التطبيع. 

o مرحلة األداء. 

  .كما يشير إلى أن البعض يضيف إليها مرحلة خامسة وهي مرحلة التكوين

محور تكـوين  : رحلة تتميز ببعض الخصائص على محورين اثنينويرى جمعة أن كل م

المجموعة ويركز على التصرفات المعنية بعالقات األفراد ونتائج تلك التصرفات، ومحور بناء 

  . الفريق ويركز على التصرفات المعنية بمهام العمل ونتائج تلك التصرفات

  

 :مرحلة التكوين .1

الفريق، حيث تكون األهداف من تكوينه غير واضحة، تعتبر هذه المرحلة أولى مراحل تكوين 

وتوقعات أفراده غير معروفة، فالتعامالت في هذه المرحلة يغلب عليها الطابع الرسمي ويمكن 

أن تسمى بمرحلة جس النبض فالجميع يسعون لمعرفة طبيعة التصرفات والمهمات المطلوبـة  

  .منهم

فراد بعضهم عن بعـض ولكـن تنتهـي بـالقبول     تتميز هذه المرحلة باستقاللية األ: العالقات

  .المتبادل

  .هذه المرحلة بالتعرف على المهام المطلوبة ومن ثم يلتزمون بهايرغب األفراد في : المهام

  :مرحلة الخالفات .2

تتميز هذه المرحلة بأنها من أهم المراحل التي يمر بها الفريق، حيـث أن الفريـق الـذي ال    

المرحلة يكون أكثر انقساما في المستقبل وأقل قدرة علـى اإلبـداع   يستطيع التغلب على هذه 

كما أن هذه المرحلة تتسم بكثرة الخالفات والمقاومة لكل مهمـة توكـل للفريـق،    . واالبتكار

فاألفراد في الفريق قد يعربون عن استيائهم وتحفظهم كما أنهم يناقشون أفكارهم وآراءهم بكل 

راد الفريق في هذه المرحلة كيف يتعاملون مع االختالفات فيمـا  انفتاح وشفافية، حيث يتعلم أف

  .بينهم األمر الذي يمكنهم مستقبال من العمل معا لتحقيق أهداف الفريق

تتميز عالقات األفراد في هذه المرحلة بالحدة ولكن في النهايـة تنتهـي باالنتمـاء    : العالقات

  .للفريق

  .اد للمهام الموكلة إليهم ولكن تنتهي بوضوح المهامتتميز هذه المرحلة بمقاومة األفر: المهام
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 : مرحلة التطبيع .3

هذه المرحلة بتضامن الفريق، حيث يتفق األعضاء على قواعد معينة لحـل خالفـاتهم    تتميز

واتخاذ قراراتهم وإنجاز المهمات المنوطة بهم، في جو من الثقة واالنفتاح وتبادل القيادة فيمـا  

حرصا  *ولكن يخشى في هذه الفترة أن يقع الفريق في مصيدة ما يسمى بالفكر الموحد. بينهم

  .محافظة على روح االنسجام والتوافق فيما بينهممنهم على ال

  .أهم ما يميز عالقات األفراد التالحم الذي يؤدي إلى التأييد المتبادل فيما بينهم: العالقات

يكون هناك تواصل بين األفراد ضمن المهام التي يقوم بها الفريق مما يـؤدي إلـى   : المهام

  .االنغماس في العمل

 :مرحلة األداء .4

المرحلة مرحلة النضج حيث يصبح للفريق هيكل وأدوار محددة يستطيع من خاللها تمثل هذه 

األفراد القيام بالمهام الموكلة إليهم، حيث يركز األعضاء في اتخاذ القرارات وحل المشـكالت  

  .على النتائج المتوخاة

يتلقـى  ويتميز الفريق في هذه المرحلة بالظهور أمام األطراف األخرى في المنظمة، كما أنه 

  .التقدير والثناء عند تحقيقه إنجازات معينة

تتميز العالقات بين األفراد باالعتماد المتبادل فيما بينهم مما يؤدي إلـى اإلحسـاس   : العالقات

  .بالفخر النتمائهم للفريق 

  .يغلب على مهام الفريق روح حل المشاكل األمر الذي يفضي إلى تحقيق اإلنجازات: المهام

 :لتكوينمرحلة إعادة ا .5

كذلك الفريق فإن تكوينه قد ينتهي بانتهـاء المهـام   . بداية فالبد له من نهاية كما أن لكل شيء

الموكلة إليه، أو اختالف األعمال التي يقوم بها، أو دخول عضو جديد أو خروج آخر مـؤثر  

  .في الفريق

مـاعي ضـمن   بين األعضاء الخاصة بالعمـل الج  في هذه المرحلة تنتهي العالقات: العالقات

) إما إيجابيا أو سـلبيا  ( الفريق ولكن في معظم األحوال تستمر هذه العالقة بعيدا عن الفريق 

   .وغالبا ما يشعر أفراد الفريق بالنجاح لتحقيقهم الهدف

من آخر المهام التي يقوم بها الفريق في آخر مراحله هو االحتفال باإلنجازات التـي  : المهام

  .الوصول إليها حققها واألهداف التي تم
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وقد أشار جمعة أن التواكب مع هذه المراحل من قبل القائد أو مدير العملية يقتضـي  

  .منه أن يتصرف وفق طبيعة المرحلة

فإن مجرد إدراك وجود ما يسمى بمرحلة الخالفات واعتبار  –كما يرى  -فعلى سبيل المثال 

نع أصحاب القرار من التسـرع فـي   أنها مرحلة طبيعية ينتج عنها مراحل التطبيع واألداء يم

  .اتخاذ القرارات الخاصة بالتغيير أو إنهاء عمل الفريق بسبب أنها مؤشرات تدل على الفشل

حيث أنـه  " التكوين"كذلك فإنه يرى أنه من الطبيعي للقائد أن يسمح بما يسمى مرحلة 

تضجر أو نـدم   في هذه المرحلة يمارس دوره بفعالية في رده على أسئلة أعضاء الفريق دون

  .في أنه قام بتكوين الفريق من أفراد يفتقرون إلى االستقاللية أو أنهم يعتمدون عليه بشكل كبير

  

  1:مقاومة عمل الفريق

 ن تكون مصدرا للقوة فـي تنظيماتهـا،  يشير نيكي هاييس إلى أن الفرق كما يمكن أ

فإنها ممكن أن تفشل فـي  . ومصدرا للفخر التنظيمي والمهني  والديناميكية، ومصدرا لألرباح

حيث تدعي الكثير من التنظيمات تبنيها لفـرق  . أداء أعمالها والوصول إلى األهداف المنشودة

العمل وتشجيعها لتكوينها، ولكن بينت الدراسات لممارساتها العملية عدم تقديمها الدعم الالزم 

  .لنجاح عمل مثل هذه الفرق

وقد ذكر هاييس . توجد عوامل في التنظيم نفسه يمكن أن تنتج مقاومة للفرق وعمل الفريقوقد 

  : ثالثة أسباب إلمكانية مقاومة التنظيم للفرق وهي

 : االفتقار إلى اإليمان بعمل الفريق �

فهنـاك  . بأهمية عمل الفريق يعتبر من أهم ما يعيق عمل الفرق وتكوينها عدم االقتناع الفعلي

وأن مـا  . أن الفرد يستطيع أن ينجز أكثر من الفرق كما أنه يكون أقل مشاكل منها من يعتقد

تقوم به الفرق من تحديد لألهداف ومناقشة للمناهج وبحث عن بدائل وحلول ما هو إال مضيعة 

  .للوقت من الممكن تفاديه إذا عمل األفراد بأنفسهم

ت اإلنسانية فحسب وليس له أي تأثير كما يرى البعض أن فرق العمل ما هو إال تمرين للعالقا

  .على اإلنتاجية وتحسين األداء
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 : التهديد الشخصي والقلق �
المصدر الثاني للمقاومة التنظيمية لعمل الفريق هو القلق وعدم الراحة الشخصية، فقد اعتـاد  
الكثير على وجود من يتابع ويراقب عمله في التنظيمات، ومن ثم فوجود من يشـاركهم فـي   

از هذه األعمال قد يمثل تهديدا كبيرا لهم وعدم وجود ثقة بينهم وبـين أعضـاء الفريـق    إنج
  .اآلخرين

كما أن عمل الفريق من وجهة نظر البعض قد يمثل تهديد شخصي للفرد حيث أنه قد يتعرض 
للتدقيق المستمر من األعضاء اآلخرين في الفريق أو أنه قد ال يستطيع اإلفصـاح عـن آراءه   

  .صراحة ووضوح من خوفه أن تكون هذه األفكار سخيفة أو غير فعالةوأفكاره ب

 : المقاومة التنظيمية �
حيث أن التنظيمات الهرميـة التقليديـة   . هو التنظيم نفسهالمصدر الثالث لمقاومة عمل الفرق 

تكون غير فعالة ألنها تخضع لقرارات مركزية تنطلق من المستويات العليا فقط وال تستجيب 
وبالتالي ال تهتم بأي تحسن في األداء ألن ذلك قد يمثل تهديدا . تغييرات قد يتطلبها التنظيمألي 

  .لمثل هذه التنظيمات واستمرارها

 :االفتقار إلى االستقالل �
البد أن يكون قادرا على اتخاذ قراراته الخاصـة بـه   ، يؤدي الفريق عمله بكفاءة واقتدارلكي 

  .أو تجبره على تغيير سياساته وقراراتهبدون تدخالت خارجية تفرض عليه 

 :االفتقار إلى الدعم وااللتزام �
هو الدعم والتأييد من قبل اإلدارة العليـا فـي   ، مهمته بفعاليةمن أهم ما يحتاجه الفريق ألداء 

  .والتزامهم الحقيقي بدعمه، التنظيم

 :كون الفريق كبيرا جدا �
زاد العدد عن حده الطبيعـي الـذي يمكنـه مـن     فإذا ، البد أن يلتزم الفريق بالعدد المثالي له

لبعض "  بالتبطل االجتماعي" االستفادة المثلى من جميع أعضاءه قد يؤدي ذلك إلى ما يسمى 
  . أعضاؤه

 :االفتقار إلى الموارد �
  .الالزمين له ألداء عمله بفعالية ونجاحالبد أن تتوافر للفريق الموارد والتدريب 

 :جعة والتميزاالفتقار إلى التغذية المرت �
الفريق الفعال بحاجة دائما للتغذية المرتدة التي تعكس إنجازاته اإليجابية من حين آلخـر، ألن  

  .الشعور بالفشل واإلحباط المستمر قد يعيق عمل الفريق ويثبط معنويات أفراده

 : تقويم تنافسية الفرد �
وال تضع أعضاؤه في . كلمن المهم أن يكون في التنظيم نظم تقويم فعالة تقيس عمل الفريق ك

تنافسية مع بعضهم البعض، حتى ال يؤثر ذلك على تعاونهم وتفانيهم فـي العمـل الجمـاعي    
  .إلنجاز أهداف الفريق
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  ةاإلنتاجي: المبحث الثاني
  

  :مفهوم اإلنتاجية

ورغـم  . يعتبر مفهوم اإلنتاجية من أكثر المفاهيم شيوعا في علمي االقتصاد واإلدارة

  .أكثر المفاهيم التي يحيطها الغموض واالضطراب ذلك إال أنه من

  .وقد أشار الكثير من الباحثين المتخصصين في اإلنتاجية إلى مثل هذا المعنى

النـاس  ... اإلنتاجية، موضوع تحيطـه فوضـى كبيـرة   " فقد قال باحث أمريكي متخصص 

  ".يستعملون نفس المصطلح، لكنهم يعنون به أشياء كثيرة

إن كلمة اإلنتاجية تحمل اليوم بـين طياتهـا   " الم آخر حيث قالويؤكد نفس المعنى ع

معان متعددة، فللبعض هي مقياس لكفاءة العامل، وللبعض اآلخر تعني المخرجات التي حققتها 

مجموعة من الموارد، وبالنسبة لبعض المتفلسفين فإنها مرادفة لكلمة الرفاهيـة، وفـي حالـة    

  ...."متطرفة فإنها ربطت بعامل الزمن

وقد يساعد تحديد المستوى الذي تتم فيه معالجة موضـوع اإلنتاجيـة علـى إزالـة     

الغموض الذي يسود تحديد مفهومها فهناك عدة مستويات يمكـن أن تعـالج علـى أساسـها     

ومسـتوى التنظـيم أو   ) الزراعة أو الصـناعة ( اإلنتاجية، كمستوى الدولة ومستوى القطاع 

  .اعة أو مستوى فردمستوى دائرة في تنظيم أو مستوى جم

كما أن تحديد شمولية أو جزئية تناول اإلنتاجية قد يساعد أيضا في تحديد مفهومهـا، فيوجـد   

  .هناك إنتاجية كلية وإنتاجية جزئية

ومما قد يساعد أيضا على تعيين مفهوم اإلنتاجية أن نفرق بينها وبين مفهوم الكفايـة  

  .اإلنتاجية ومفهوم اإلنتاج واألداء

  . اإلنتاجية تطلق على الزيادة في نسبة اإلنتاجية في نشاط معين) الكفاية ( فالكفاءة 

  .أما اإلنتاج فهو مجموعة العمليات والفعاليات التي يتم عن طريقها إيجاد البضائع والخدمات

واإلنتاجية بشكل عام هي المعيار الذي يمكن من خالله قياس درجة حسن استغالل المـوارد  

  .اإلنتاجية

 –فالحصـول علـى عالقـة مـدخالت     . فإن زيادة اإلنتاجية ال تعني زيادة اإلنتاج ومن هنا

  .مخرجات أفضل هو ما يعني زيادة اإلنتاجية

أما هدف اإلنتاج فهو الحصول على حجم أكبر من اإلنتاج دون اعتبار للعالقة بين المخرجات 

  .والموارد المستخدمة في تلك المخرجات
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موظف أو مدير من أعمال وأنشطة مرتبطة بوظيفة معينة، ويعتبـر  أما األداء فهو ما يقوم به 

  .األداء عنصر من عناصر اإلنتاجية

بأنها هي معيار حسن تجميع واسـتخدام  " اإلنتاجية التنظيميةومن ثم نستطيع تعريف 

واإلنتاجية كـذلك هـي   . استخداما يساعد على تحقيق نتائج معينة) المؤسسة ( موارد التنظيم 

  1".ى أعلى مستوى من األداء باستخدام أقل ما يمكن من المواردالوصول إل

  :ويرى درة أن هذا التعريف لإلنتاجية ينطوي على المفاهيم التالية

 .التركيز على تحقيق الفعالية متمثلة في تحقيق نتائج معينة •

التأكيد على مفهوم الكفاية، حيث أكد على حسن استخدام الموارد من قوى بشـرية،   •

أولية أو تسهيالت أو رأس مـال، أو تكنولوجيـة أو أجهـزة وأدوات أو     أو مواد

 .معلومات وبأقل التكاليف

 .أكد التعريف أن اإلنتاجية هي مزاوجة بين الفعالية والكفاية •

  

  :أهمية اإلنتاجية في التنظيم والمجتمع

ا تمثل تعتبر اإلنتاجية العالقة المباشرة بين عنصر أو أكثر من عناصر اإلنتاج، ثم أنه

  .العالقة بين السلع أو الخدمات الناتجة عن تلك العناصر في ظروف معينة ووقت معين

  .ومن ثم نستطيع القول أنها تعبر عن العالقة بين الواقع واإلمكانات في ظل ظروف معينة

كذلك فإن القوى البشرية تلعب دورا أساسيا في تحقيق أهداف التنظيم، الـذي يسـعى   

حيث تتفاعل تلك . ويمارس العاملون فيه مهام وأنشطة لتحقيق تلك األهدافنحو أهداف معينة 

القوى مع العناصر المادية في عالقات يحددها هيكل تنظيمي، ويتفاعل هذا التنظيم في البيئـة  

  .الخارجية المحيطة

املين ونستطيع القول أيضا أن من أهم مهام اإلدارة العليا في التنظيم االهتمام برفع إنتاجية الع 

  .فيها وذلك بتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتقوية الدافعية لديهم من أجل العمل واإلنتاج

كما يمكن لإلدارة العليا أن تستفيد من إنتاجية الموظفين في تقييم أدائهم، واستخدامها كأسـاس  

للحوافز المادية وغير المادية التي يحصل عليها الموظفون بحيث تكون معيـارا موضـوعيا   

  .كلذل

                                                
دار الفرقان للنشر والتوزيع، الطبعة : عمان (العامل البشري واإلنتاجية في المؤسسات العامة،  ، )م2004(عبد الباري درة . 1

 .25، ص)األولى
  



-35 - 
 

  

كما أن اإلنتاجية مهمة في رفع مستوى حياة الفرد ألنها تعمل على زيادة الـدخل الحقيقـي،   

وبالتالي الزيادة في السلع اإلنتاجية واالستهالكية، وتحسين ظروف العمل وتخفيض سـاعاته  

  .ومن ثم زيادة الرفاهية في المجتمع، والعمل على زيادة التنمية الشاملة ألفراده

  

  :عالم العامل البشري في التنظيمات العامة وعالقتها باإلنتاجيةمقومات أو م

يرى عبد الباري درة أن هناك عدة مقومات أو مالمح أو معالم تحكم العامـل البشـري   

. في التنظيم كونه يخضع لكل قيود ومحددات التنظيم والتي تؤثر بدورها على إنتاجيته) الفرد(

  :وهذه المقومات هي

وحملناهم فـي   ولقد كرمنا بني آدم" نه وتعالى اإلنسان فقال تعالىلقد كرم اهللا سبحا .1

 1".وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات،

إن السـمع  " مسؤوال عنها حيث قال تعـالى حيث كرمه تعالى بالعقل والحواس وجعله 

  2".والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال

إلى اإلنسان في المنظمة على أنه هو العنصر األساسي في التنمية لذلك ينبغي أن ينظر 

الشاملة في المجتمع، وأن يعامل بالطريقة التي تحفظ له كرامته اإلنسانية أيا كان موقعه 

  .في السلم اإلداري

أن اإلنسان في التنظيم يتأثر بمجموعة من العوامل والمحددات التي تشكل سـلوكه   .2

لتالي إنتاجيته ومن ثم فإن أي تغيير يطرأ على أحد هذه العوامل فإنه يؤثر على وبا

 .األخرى ألن كل منها يرتبط باآلخر ارتباطا وثيقا

  : وأهم هذه العوامل

 .الشخصية �

 .عناصر سيكولوجية بارزة وهي اإلدراك، والتعلم والحاجات والدوافع �

درات والمهارات والخبرات، عناصر النظام الشخصي وهي القيم واالتجاهات والق �

 .والميل للمخاطرة

عناصر بيولوجية فسيولوجية، وهي الوراثـة، والنظـام العصـبي، والحـواس،      �

 .والعضالت والغدد

                                                
 . 70اGe : Z2£رة ا1eVاء. 1
 .36اGe : Z2£رة ا1eVاء. 2
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من الصعب القول أن نموذجا واحدا من النماذج التي طورها العلماء االجتمـاعيون   .3

بكونـه كائنـا   والسلوكيون عن طبيعة البشر ينطبق على اإلنسان، فاإلنسان يتصف 

معقدا من الصعب أن يخضع لنموذج واحد، فهو أحيانا يكون عاطفيا وأحيانا عقالنيا 

كما أنه . ومن الممكن أن يتصف بحب العمل مرة ويكرهه أخرى. وأخرى اجتماعيا

 .قد يتكيف مع األنظمة والرقابة تارة ويتمرد عليها تارة أخرى

. على أدائهم وإنتاجيتهم فـي أعمـالهم  أنه توجد فروق فردية بين األفراد قد تنعكس  .4

فاإلنسان قد يختلف عن اآلخرين في نواحي معينة، وقد يتشابه معهم فـي نـواحي   

 : وأهم هذه الفروق هي. أخرى

 . الذكاء ومعرفة العمل �

 .القدرة الكالمية �

 .قدرات عددية، ميكانيكية، وغيرها: قدرات خاصة �

 .معرفة بالتنظيم ومتطلبات الوظيفة �

 .ة بإصدار األحكام والتذكرقدرات خاص �

 .الخصائص العاطفية �

 .قوة الدوافع فيما يتعلق بالنجاح والفشل، والسيطرة والتوافق االجتماعي �

 .أساليب إشباع الحاجات التي ترتبط بالوظيفة �

 .مستويات األداء الشخصي �

 .خصائص جسمانية �

مختلفة  قد يتصرف البشر بطرق مختلفة في المواقف المختلفة، وقد يتصرفون بطرق .5

  .في المواقف المتشابهة، كل ذلك نتيجة اختالفهم ووجود الفروق الفردية بينهم

يجب أن ينظر إلى اإلنسان أنه أغلى مورد في التنظيم، وحتى تزداد إنتاجيته يجـب   .6

االهتمام بتنميته وتدريبه ومشاركته في اتخاذ القرارات واحترام آرائه وإنسانيته ومن 

اإلنسان نظرة مادية وأنه مجرد آلة يجب أن تنفذ وتعمـل  ثم ال يجب أن ينظر إلى 

 .بدون أن تكل أو تمل

ترتبط اإلنتاجية التنظيمية بعدد ونوع الموارد البشرية الموجودة في التنظيم، لـذلك   .7

 .كما أسلفنا البد من الحرص على تنميتها واالهتمام بها
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ليمة، علما أن استخدام وجوب قياس إنتاجية األفراد في التنظيم بمعايير اقتصادية س .8

مثل هذه المعايير ال تتعارض مطلقا مع االتجاه اإلنساني في التعامـل مـع أفـراد    

 .التنظيم

 :توجد عدة مستويات تؤثر على إنتاجية الفرد منها .9

 .مستوى الفرد �

 .مستوى الجماعة �

 .مستوى التنظيم �

 .مستوى المجتمع ككل �

  

مستوى اإلنتاجية المتعلقة بالعامـل  دور القيادات اإلدارية في تطوير وسائل رفع 

  :البشري

نظرا لما للقيادات اإلدارية في المنظمات من دور فعال في رفـع وتطـوير مسـتوى    

اإلنتاجية فيها، فإنه يقع على عاتقها تكوين نظرة شاملة ألهداف المنظمة وتوجهاتها، واتخـاذ  

  .يميةالقرارات الرشيدة التي تؤثر بشكل إيجابي على اإلنتاجية التنظ

وتوجد العديد من األساليب والوسائل التي تعمل على رفع اإلنتاجية التنظيميـة فـي   

  .منها التي تتناول الهيكل التنظيمي أو اآلالت والمعدات أو التكنولوجيا. المنظمات

ولكن ما يهم الباحثة التطرق إليه من هذه الوسائل هي الوسائل التي تعمل على رفع اإلنتاجية 

ومما يجدر ذكره أن هذه الوسـائل مسـتمدة مـن العلـوم     . القة بالعامل البشريوالتي لها ع

السلوكية التنظيمية الحديثة، المتمثلة في علم النفس وعلم االجتماع وعلم الـنفس االجتمـاعي   

  . وعلم النفس التنظيمي، وقد أثبتت هذه األساليب جدواها في كثير من الدول الصناعية والنامية

الوسائل على كل من الفرد والجماعة والتنظيم، حيث أنه تعمل علـى زيـادة    ويمتد تأثير هذه

  .الفعالية والكفاية في التنظيم التي تعني زيادة إنتاجية العمل وزيادة اإلنتاجية التنظيمية

  :وأهم هذه الوسائل ما يلي

o  التدريب ( تنمية القوى البشرية.( 

o الدافعية والحوافز. 

o اإلدارة باألهداف. 

o ةالمشارك. 

o  الوظيفة(تصميم العمل.( 
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o ديناميات الجماعة. 

o والبحث الموجه للعمل، بناء الفريق: تكنولوجيات مختارة من التطوير التنظيمي. 

  

  :العامل البشري وارتباطه باألبعاد األخرى في التنظيم وتأثير ذلك على اإلنتاجية

للتنظيم حيث يمثـل  يرى عبد الباري درة أن العامل البشري يرتبط باألبعاد األخرى 

العامل البشري مجموع طاقات األفراد ومهاراتهم، وقدراتهم ومواهبهم ومعارفهم واتجاهـاتهم  

وقيمهم وخصائصهم الديموغرافية حيث أن أي زيادة في إنتاجية هذا العامل تؤثر بالضـرورة  

عاد تؤثر على األبعاد األخرى والعكس صحيح أيضا حيث أن زيادة إنتاجية أي بعد من تلك األب

على إنتاجية العامل البشري وذلك بسبب االرتباط الوثيق بين هذا العامل واألبعاد األخرى في 

  .التنظيم والنموذج التالي يبين هذا االرتباط

  
  

  القوى البشرية
  

  وسائل وأساليب رفع اإلنتاجية 
  

  أبعاد التنظيم األخرى
  
  

  طاقات األفراد
  ومهاراتهم،
  وقدراتهم،
  ومواهبهم،
  ومعارفهم،
  واتجاهاتهم،
  وقيمهم،

  وخصائصهم الديموغرافية

  

  ←)التدريب(تنمية القوى البشرية →
  

  ←الدافعية والحوافز→
  

  ←اإلدارة باألهداف→
  

  ←المشاركة→
  

  ←تصميم العمل→
  

  ←دينامية الجماعة→
  

تكنولوجيات مختارة من التطوير →
   ←التنظيمي

  
  :العناصر المادية - 

  رأس المال،   
  األجهزة،   
األدوات، المباني،    

األرض، التكنولوجيا، 
السجالت، والوثائق، 

  .نظام المعلومات
  .الوظائف -  
  .األهداف -  
  .طبيعة التنظيم -  
  .الهيكل التنظيمي -  

 
   

  .نموذج يبين ارتباط القوى البشرية باألبعاد المختلفة للتنظيم مع وسائل وأساليب معينة لرفع اإلنتاجية
  
  

ووفقا لهذا النموذج فإن التحسين الذي يطرأ على القوى البشرية بزيادة إنتاجيتها البد أن يؤثر 

وتلـك  ) القوى البشـرية (على عناصر التنظيم األخرى كما تبين ذلك األسهم التي تربط بين 

  .العناصر



-39 - 
 

  :المداخل المختلفة لزيادة اإلنتاجية

  1:نتاجية لدى الموظف إلى أربعة مداخليميل بعض الباحثين إلى تصنيف مداخل زيادة اإل

 :المدخل التكنولوجي  - أ

وفيه يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر أو اآلالت المعقدة ومع أن هذا المدخل قد يكون فعاال إال أنه 

  .قد يقلل من فعالية العامل البشري

 :المدخل التجزيئي  - ب

بدراسة الزمن والحركـة،   وهذا المدخل يتم فيه تقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة، ويستعان فيه

ومن أهم عيوب هذا المدخل أنه يسبب الملل وعدم الرضا للموظف األمر الذي يـؤدي إلـى   

  .القضاء على الدافعية للعمل لديه

 :مدخل الحوافز الخارجية  - ت

ويكون هذا المدخل فعاال إذا ما كانت الحاجات األساسية للموظفين غير مشبعة، حيـث أنـه   

تم بها معاملة الموظفين وليس بكيفية استخدام الطاقات الكامنـة لـديهم،   يتعلق بالطريقة التي ي

  .حيث أنه يعتمد على الثواب والعقاب

 :مدخل الدوافع الداخلية  - ث

هذا المدخل أكثر المداخل دواما واستمرارا من المداخل األخرى حيث أنه يركز علـى  ويعتبر 

وبالتالي فهو يركز علـى الـدوافع    كيفية استخدام الطاقات الموجودة لدى الموظف ومهاراته،

والقوى الموجودة داخل النفس البشرية، ويكون هذا المدخل فعاال إذا كانت الحاجات األساسية 

  .لدى الناس مشبعة

  

  2:إنتاجية الجماعة

تتفوق الجماعة على األفراد في اإلنتاجية كما أوضحت الكثير من الدراسـات التـي   

د اختلف الباحثون في دراساتهم على إنتاجية الجماعة كـال  قارنت بين الجماعات واألفراد، وق

  .على حسب مجال اهتمامه

فنوع من الباحثين وهم الباحثون في تنمية المجتمع وفي الجماعـات التعليميـة واالجتماعيـة    

يقومون بقياس إنتاجية الجماعة عن طريق قياس درجة االشتراك في الجماعة، حيث أظهرت 

                                                
 .wce yh1] ،60- 61 ذآ01، ص ص )م3cI)2004 اHcQري درة . 1
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ة إيجابية بين إنتاجية الجماعة واشتراك األعضاء في األنشطة الخاصة دراساتهم أن هناك عالق

  .بهذه الجماعة

وقد اعتبر بعض الباحثين بأن هذا المنهج قاصر ألن إنتاجية الجماعة تتطلب الفهـم العميـق   

فمـن الممكـن أن تـدفع الجماعـة     . لطبيعة النفس اإلنسانية وترتبط بعوامل كثيرة ومتشعبة

  .ال بالقوة وبمجرد زوال هذه القوة ترجع األمور إلى ما كانت عليهلالشتراك في األعم

أما المنهج اآلخر وهو منهج علماء النفس االجتمـاعي وهـو مـنهج يعتمـد علـى      

بحيث يتم تعريض العاملين إلى متغير واحد أو أكثر ومن ثم يتم قيـاس إنتاجيـة   . المخرجات

  .الجماعة قبل وبعد هذا المتغير كعامل اإلضاءة مثال

ويرى الباحثون قصور هذا المنهج أيضا حيث أنه يتجاهل عدة عوامـل أخـرى تـؤثر فـي     

اإلنتاجية وفي السلوك اإلنساني مثل العوامل االجتماعية والخلفية الثقافية والظروف العائليـة  

  .وغيرها من العوامل األخرى

ؤثر علـى  ونستطيع القول بأنه من غير المنطقي تصديق منهج يتعلق بعامل واحد قد ي

  .تتأثر بالعديد من العوامل والمتغيرات ةإنتاجية الجماعة، ألنه كما أسلفنا أن اإلنتاجي

فردين أو أكثر يتفـاعلون  " ومما سبق يصف عبد الحليم قشطة الجماعة المنتجة بأنها 

ويعتمد كل منهما على اآلخر عندما يشتركون بطريقة فعالة في األنشطة والجهود الموجهة إلى 

  ".هدف أو أهداف يتفق عليها تحقيق

  

  1:مفاتيح اإلنتاجية

ترى ويالن أن هناك عشرة مجاالت يجب أن يعطيها األعضاء اهتمامهم لتأكيد إنتاجية 

  .جماعتهم

  :هذه المجاالت هي

 :األهداف .1

من أهم الخصائص التي يجب أن يتحلى بها أعضاء الفريق عـالي األداء أن تكـون أهـداف    

ومن ثم . ن أعضائه حيث البد من المناقشة الدقيقة لهذه األهدافالفريق واضحة لكل عضو م

يجب أن يوافق كل عضو منهم على أهمية هذا الهدف للفريق والمنظمة وأنها معقولة الحدوث 

  .والتحقق

                                                
  عبد الحكم الخزامي : ترجمةدليل عملي لألعضاء والقادة،  :  كيفية بناء فرق عمل فعالة، )م2002(سوزان ويالن . 1
  .66..56، ص ص )الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزيع:  القاهرة(
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 :األدوار .2

بعد وضوح األهداف واالتفاق عليها من قبل أعضاء الفريق، البد لألعضاء أن يعملوا علـى  

لتحقيق تلك األهداف، وذلك عن طريق تحديد المهام المطلوب إنجازها، وإسـناد  تنظيم أنفسهم 

  .تلك األهداف لألعضاء كٌل حسب قدراته واستعداده

ويجب أن ال يكون إسناد تلك المهام بناءا على رغبات شخصية سواء من قبل القائد أومن قبل 

بالدور المطلوب منـه أداؤه،  وإنما يجب أن يكون كل عضو على دراية كافية . األفراد أنفسهم

كما يجب أن يتمتع العضو بالقدرة والمهـارات واالسـتعداد   . وأن يكون موافقا على القيام به

  .الالزم إلنجاز المهمة المطلوبة

 :االعتمادية .3

أن يعمل األعضاء معـا كوحـدة واحـدة، وفـي     تتطلب المهام المطلوب إنجازها في الفريق 

لذي تكون فيه كمية العمل فوق قدرات فرد بذاته، وذلك ألن جماعات فرعية وذلك في الوقت ا

  .إنجاز الجماعة لألهداف يتفوق غالبا على إنجاز األفراد

 :القيادة .4

من أهم خصائص الفرق المنتجة أن نمط القائد يتغير استجابة لحاجات الفريق، كما أن إدراك 

  .قاألعضاء لدور القائد يتغير في المراحل المختلفة لتطور الفري

يتوقع األعضاء من القائد أن يكون موجها، فهم يرون أنه يتمتع بصفات  :ففي المرحلة األولى

  .الخير والقوة ويدركون أنه مصدر األمن والمكافآت

يجب أن يبقى القائد في هذه المرحلة موجها، حيث يعمل األعضـاء   :أما في المرحلة الثانية

روري من أجل نضوج هذه الجماعة، لذلك يجب على تحدي سلطة ورقابة القائد وهذا األمر ض

على القادة أن يبدءوا بالتدريج في إشراك أعضاء الفريق في مناقشة الموضـوعات والبـدائل   

  .المطروحة

يقوم أعضاء الفريق في هذه المرحلة بالكثير من األدوار واألعمال التـي   :في المرحلة الثالثة

  .كان القيام بها مقصورا على القائد

يكون القادة كأعضاء خبراء في الفريق ويقوم أعضاءه بمعظم  :مرحلة الرابعة واألخيرةوفي ال

  .وظائف القائد
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 : االتصال والتغذية .5

تعتبر االتصاالت المفتوحة من أهم ما يميز خصائص الفرق عالية األداء، حيث يسـمح لكـل   

 أوو مهنته  ره أو جنسهالوظيفية أو عممرتبته عضو بالمشاركة وإبداء الرأي بدون النظر إلى 

، األمر الذي له دور في زيادة اإلنتاجية وإثراءها، ألنه يتم اإلصغاء إلى كل كانته االجتماعيةم

  .االقتراحات واألفكار دون محاباة

يتميز أيضا الفريق المنتج بحصوله على التغذية المرتدة بصفة دائمة ومستمرة، سـواء مـن   

  .البعض أو من البيئة الخارجيةأعضاء الفريق أنفسهم من بعضهم 

هذه التغذية المرتدة يجب أن تكون بناءة حيث أنها تعمل على تحسـين أداء الفريـق وزيـادة    

إنتاجيته وذلك عن طريق مساعدة الفرد في تحسين جهوده وتنميته إلنجاز األهداف المنشودة، 

و جماعة أكثـر  وكذلك عن طريق توفير المعلومات له حتى يستطيع توظيفها لكي يصبح عض

  .فعالية

 :المناقشة، اتخاذ القرار، والتخطيط .6

بالتخطيط الجيد والمدروس للقرارات والتحديات التي تواجه  يهتم أعضاء الفريق الفعال والمنتج

  .الفريق، فهم يحرصون على انتهاج إستراتيجية فعالة ومسبقة التخاذ القرار

في في مناقشة وتحديد المشكالت التي سوف أيضا يبذل أعضاء الفريق عالي األداء الوقت الكا

يقومون بحلها، وذلك حتى تكون المسائل محل البحث واضحة أمام جميع أعضاء الفريق، مما 

  .يمكنهم من معرفة الحلول المناسبة والطرق البديلة التخاذ القرار السليم

 :التطبيق والتقييم .7

ذها أعضاء الفريق، حيث يلتزم جميع تقوم الفرق الناجحة بتطبيق القرارات والحلول التي اتخ

األعضاء بهذه القرارات وتكون المسؤولية تضامنية بحيث يصبح كل عضـو محاسـبا مـن    

  . األعضاء اآلخرين بشأن تنفيذ تلك القرارات

وفي حالة كون القرارات أو الحلول غير مالئمة أو خاطئة فإنها تصحح فورا وهذه الخاصـية  

  .ةال تكون إال في الفرق الفعال

 :القواعد واالختالفات الفردية .8

في مستويات عالية ومرتفعـة،  من المتوقع دائما أن يكون أداء أعضاء الفريق الناجح والفعال 

وذلك ألن هذه الفرق عادة ما تنشئ القواعد التي تعمل على تشجيع األداء المرتفـع، الجـودة   

  .والنجاح

  .ونوا مبتكرين ومبدعين ومجددينحيث أن هذه القواعد تعمل على تشجيع األعضاء حتى يك
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أيضا يمكن أن ينضم إلى هذه الفرق األعضاء ذوي السلوك المختلف كاألشخاص قليلي الكالم 

والمناقشة، أو األشخاص العدوانيين أصحاب الصوت المرتفع طالما أنه يفهم سلوكه أنه يساهم 

  .في تحقيق مهمة الفريق

 :البناء التنظيمي .9

المنتجة أن يكون عدد األعضاء بأقل عدد ممكـن إلنجـاز المهـام    خصائص الفرق من أهم 

  .واألهداف الموكلة للفريق

أيضا غالبا ما يتمكن أعضاء الفريق من تشكيل جماعات فرعية لتنفيـذ األنشـطة المختلفـة    

وفي أكثر األحيان يتقبل األعضاء هذه الجماعات الفرعية وينظر إليها أنها متكاملة مع . للفريق

  .ال تشكل أي تهديد لهمالفريق و

كذلك تعتبر الفرق المنتجة فرقا منظمة وذلك لما توفره من وقت كافي لالجتماع والنقاش بـين  

  .أعضاءه، وذلك لتحقيق األداء المرتفع وإنجاز األهداف المرجوة

  :التعاون وإدارة الصراع. 10

  .عاونون فيما بينهمتتسم الفرق عالية األداء بأنها متماسكة بدرجة كبيرة وأن أعضاءها مت

ومع هذا التعاون فإنه البد أن تمر هذه الفرق ببعض فترات الصراع التي غالبـا مـا تكـون    

قصيرة ولكنها متكررة، ولكن بسبب ما تملكه هذه الفـرق مـن اسـتراتيجيات فعالـة إلدارة     

  .الصراع فإنها تتغلب على هذه الصراعات في أقل وقت ممكن
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  السابقةالدراسات : المبحث الثالث 
  

على الرغم من أهمية موضوع فرق العمل الذي أصبح يكتسب أهمية متزايدة لدى المنظمات  

العامة والخاصة نتيجة كونه أحد المفاهيم اإلدارية الحديثة التي لجأت إليها منظمات اليوم 

بالرغم من ذلك إال أنه نجد أن الدراسات العربية  تسارعة التي تحيط بها،لمواكبة التغيرات الم

التي تطرق إلى هذا الموضوع مازالت قليلة مقارنة بالدراسات والكتب الخاصة به في الدول 

  .األجنبية كاليابان وأمريكا وبريطانيا

  

  ):م1998دراسة عبابنة ونصير،(-1

ين حول مدى توفر سمات دراسة ميدانية آلراء المدير: بناء الفريق: وعنوان هذه الدراسة

  .العمل كفريق في األجهزة الحكومية لمحافظات الشمال في األردن

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر سمات العمل كفريق في األجهزة الحكومية 

جهة نظر المديرين في من و) وجرش إربد، والمفرق، عجلون،(لمحافظات الشمال في األردن 

العمل من وجهة نظر  التعرف على الترتيب التنازلي ألبعاد بناء فريقوكذلك  تلك األجهزة،

والترتيب التنازلي لفقرات كل بعد من أبعاد بناء فريق العمل من وجهة نظر  المديرين،

باإلضافة إلى العالقة بين الخصائص الشخصية وسمات العمل  زة،المديرين في تلك األجه

  .كفريق

  : نحو التاليوقد جاءت نتائج الدراسة على ال

أن األجهزة الحكومية في محافظات شمال األردن يتوفر فيها سمات العمل كفريق  .1

  .بدرجة متوسطة ولكنها قريبة جدا من العالية

 :جاء الترتيب التنازلي ألبعاد بناء فريق العمل على النحو التالي  .2

  التيسير - 2المشاركة       -1

  التعاون -4االنفتاحية       -3

  المرونة  -6الحساسية       - 5        

  تحمل المخاطر -8االلتزام         - 7        

جاء الترتيب التنازلي لفقرات كل بعد من أبعاد فريق العمل من وجهة نظر المديرين . 3   

  : على النحو التالي



-45 - 
 

وافقة جاءت إجابات مفردات البحث على فقرات هذا البعد بدرجة م: المشاركة )1

 .3,89 -3,68يتراوح بين ومتوسط . عالية

. جاءت إجابات عينة البحث على فقرات هذا البعد بدرجة موافقة عالية :التيسير )2

 .3,74 - 3,49ومتوسط يتراوح بين 

جاءت  :تحمل المخاطر االنفتاحية، التعاون،الحساسية، المرونة، االلتزام، )3

 .اإلجابات لفقرات هذه األبعاد بدرجة متوسطة

  :ئص الشخصية جاءت نتائج الدراسة على النحو التاليوفيما يخص الخصا. 4   

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين توفر سمات العمل كفريق مع متغير العمر ) 1         

  ).سنة 50 -46(لصالح الفئة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين توفر سمات العمل كفريق مع متغير مدة ) 2         

  ).سنة فأكثر 16(الفئة الخبرة الوظيفية لصالح 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين توفر سمات العمل كفريق مع متغير المسمى ) 3         

  .الوظيفي لصالح فئة مدير

  .ال توجد عالقة بين المؤهل العلمي وتوفر سمات العمل كفريق) 4         

  .ال توجد عالقة بين المحافظة وتوفر سمات العمل كفريق) 5         

وتعتبر دراسة عبابنة ونصير ذات عالقة مباشرة بهذه الدراسة من حيث أهمية فرق العمل 

ولكن تختلف عنها في . وأهمية تكوينها لتحقيق األهداف التنظيمية والفردية في نفس الوقت

ة تتناول أثر هذه الفرق على اإلنتاجية األمر الذي لم كون الدراسة التي قامت بها الباحث

  .يتعرض له العبابنة ونصير

  

  ):م2000 ح،دراسة نبيل عبد الفتا(  -2

ودورها المتوقع في تحسين اإلنتاجية باألجهزة  إدارة الجودة الشاملة،: سة بعنوانوهذه الدرا

  .الحكومية

أراد الباحث أن تكون بمثابة دليل إرشادي  لدراسة عبارة عن ملخص بحث مكتبي، وهذه ا

ي القطاع الحكومي، وإمكانية تطبيقها ف النظر في مفاهيم الجودة الشاملة، يمكن من خالله إعادة

ورفع مستويات األداء العام بين موظفي األجهزة  ا يسهم في تحسين مستوى اإلنتاجية،بم

  . الحكومية وهو أمر حيوي يمثل مطلبا أساسيا للجميع
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  :كما تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

ومقومات تطبيقها في القطاعين العام  أهم مفاهيم إدارة الجودة الشاملة،توضيح  .1

  .وفي حدود ما يتوفر له من مصادر وبيانات الباحث،والخاص من وجهة نظر 

طرح ومناقشة الصعوبات العامة التي يمكن أن تحد من إمكانية تطبيق مفاهيم الجودة  .2

 .شاملة في القطاع الحكومي وكيفية مواجهتهاال

جودة اقتراح إطار عملي يمثل خطوات محددة يمكن إتباعها لتطبيق مفاهيم إدارة ال .3

 .وتعريفه بإمكانية االستفادة منها ومجاالت تطبيقها وفقا ألساليب علمية سليمة الشاملة،

الذي كان من ضمنه عالقة إدارة وأهم ما يهم الباحثة في هذه الدراسة هو المبحث الثاني فيها و

  .وهو ماله عالقة بالدراسة الحالية ن اإلنتاجية في األجهزة الحكومية،الجودة الشاملة بتحسي

وقد توصلت الدراسة إلى عدة صعوبات ومعوقات يمكن أن تواجه قياس اإلنتاجية في األجهزة 

  :الحكومية ذكر منها

ستوى اإلنتاجية في القطاع عدم وجود وحدات قياس محددة تستخدم لتحديد م .1

وبمعنى آخر صعوبة التحديد الكمي للتعبير عن بعض عناصر اإلنتاج للسلع .الحكومي

  .خاصة في مجال اإلنتاج البشري خدمات،وال

 .صعوبة القدرة على الحكم الدقيق على مدى رضاء المستفيدين من الخدمات الحكومية .2

بشكل سلبي يؤثر على مستوى األداء للنظم واإلجراءات  يتزايد التأثير البيروقراط .3

بصرف النظر عن  ثر إلى مجرد إنجاز العمل بأي شكل،مما يجعل التركيز يتجه أك

ودون قياس حقيقي لمستوى اإلنتاجية بمفهومها الشامل الذي  لفاعلية المستهدفة،درجة ا

 .يجمع بين الكفاءة والفعالية في آن واحد

    

  ):م2000دراسة عبد اهللا الطجم، (  -3

قياس العوامل المؤثرة على وظائف جماعات العمل في المؤسسات العامة : هذه الدراسة بعنوان

  .السعودية

وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على وظائف مجموعات العمل لعينة من 

الخطوط الجوية العربية السعودية، جامعة  المؤسسات العامة السعودية في محافظة جدة وهي

يد المتغيرات اإليجابية ولتحد. المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الملك عبد العزيز،

  .وكذلك تحديد عالقة تلك العوامل ببعض العوامل الديموغرافية والسلبية،

  .التفكك الداخلي ،التجانس، التماسك، وضوح األهداف، االنفتاح: م محاور هذه الدراسة هيوأه
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  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية

أن هناك عناصر تؤثر إيجابا لصالح نشاطات ووظائف مجموعة العمل وهي عبارة عن : أوال

عناصر سلوكية تتعلق بقيم الفرد وعاداته وثقافته المستمدة من األنماط السلوكية الدينية 

  :تشجع على العمل الجماعي وهي كما يليواالجتماعية والثقافية للمجتمع التي 

 ).التماسك. (شعور عضو الجماعة بأنه جزء من جماعة العمل .1

 ).وضوح األهداف. (معرفة ما هو مطلوب عمله .2

 ).االنفتاح . (عدم التباين في خلفيات أعضاء الجماعة .3

 ).التفكك. (عدم الشعور بتفكك أعضاء الجماعة وتشتتهم .4

 ).التفكك(. عدم وجود خالف وشجار مستمر .5

عناصر تعمل سلبا على نشاطات ووظائف الجماعة وهي عبارة عن عناصر تنظيمية : ثانيا

تعود إلى طبيعة البناء البيروقراطي لقطاع المؤسسات العامة الذي ال يسمح بالمشاركة في 

  :عملية اتخاذ القرار وهي كالتالي

 ).التفكك. (عدم تقبل األفكار الجديدة .1

 ).التفكك. (ر الحقيقيةعدم إظهار وجهات النظ .2

 ).االنفتاح. (عدم المشاركة في صناعة القرار .3

 ).االنفتاح. (االنغالق وعدم تبادل المشاعر الحقيقية .4

 ).التفكك. (عدم االستماع ألراء وأفكار عضو الجماعة .5

 العمر، المستوى التعليمي، الخبرة الوظيفية،(بين العوامل الديموغرافية ال توجد عالقة : ثالثا

  .وبين المتغيرات الخاصة بمحاور الدراسة) تبة الوظيفيةالمر

وترتبط دراسة الطجم بالدراسة الحالية كون كال منهما يتناول فرق العمل وأهمية تبني هذا 

والحاجة إلى البعد عن األنماط البيروقراطية والتحول إلى أنظمة إدارية  داري،األسلوب اإل

وبينما .واالنتماء والمصلحة العامة ة الجماعية،شاركة وتعميق المسؤوليمفتوحة تسمح بالم

) فرق العمل(ركزت دراسة الطجم على العوامل التي تؤثر على وظائف جماعات العمل 

  .ركزت الدراسة الحالية على أثر هذه الفرق على اإلنتاجية

  

  ):م2001 دراسة عادل الرشيد وفريد حداد،( -4
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دراسة ميدانية التجاهات : األعمال األردنيةفرق العمل في منظمات : هذه الدراسة بعنوان

  .المديرين المعنيين

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع فرق العمل في منظمات األعمال األردنية من 

  :خالل خمسة محاور هي

  .تحديد إدراك المديرين لمفهوم فرق العمل الذي تمارسه هذه المنظمات )1

 .ماتمدى وجود فرق العمل في هذه المنظ )2

 .مدى الحاجة إلى فرق العمل في هذه المنظمات )3

 .مدى استعداد المديرين لبناء فرق العمل )4

 .تحديد نظرة المديرين للفوائد المترتبة على تطبيق أسلوب فرق العمل )5

منظمة أعمال أردنية كبيرة تعمل ) 14(وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين العاملين في 

  .والمصارف والخدماتفي قطاعات الصناعة 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

فرق العمل التقليدية جاءت في المرتبة األولى من حيث الممارسة في منظمات  •

ولية المزدوجة ثم فرق العمل المدارة ، يليها فرق العمل ذات المسؤاألعمال األردنية

  .ذاتيا

األعمال األردنية بصورة  تتوصلت الدراسة إلى أن فرق العمل موجودة في منظما •

 ).جماعات العمل(حيث اإلجابات أفادت بوجود فرق العمل بالمعنى التقليدي  متوسطة،

وحول محور حاجات منظمات األعمال األردنية إلى فرق العمل جاءت إجابات أفراد  •

 .العينة بصورة متوسطة

ألعمال األردنية وبالنسبة لمحور مدى استعداد المديرين لبناء فرق العمل في منظمات ا •

 .جاءت إجابات أفراد العينة بأنها درجة عالية

 .كان اتجاه المديرين نحو فوائد فرق العمل اتجاه ايجابي بدرجة عالية •

على أهمية وتعتبر دراسة الرشيد وحداد ذات عالقة مباشرة بالدراسة الحالية حيث ركزا 

وهذا من األبعاد الرئيسية لهذه الدراسة والفوائد المترتبة على تكوينها  الحاجة إلى فرق العمل، 

  .ولكنهما لم يذكرا أثر هذه الفرق على اإلنتاجية

  

  ):م2003 هداوي ونضال الحوامدة،دراسة فهمي الف( -5
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  .التأثيرات المحتملة لفضيلة قيمة التقوى في الوالء التنظيمي وبناء الفريق: وعنوان الدراسة

في الوالء التنظيمي ل واختبار أثر فضيلة التقوى وقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح وتحلي

  ).الطفيلة والكرك ومعان(في القطاع الحكومي لمحافظات جنوب األردن  وبناء الفريق،

ضعة لنظام في مراكز الدوائر الحكومية الخا مجتمع الدراسة من جميع العاملين، وقد تكون 

  .ضمن تلك المحافظات اء ومرؤوسين،الخدمة المدنية العامة، بمختلف مواقعهم اإلدارية، رؤس

الوالء (وقد اختار الباحثان خمسة أبعاد للمتغير المستقل التقوى ليتم قياس المتغيرين التابعين 

  :من خاللها وهذه األبعاد هي) وبناء الفريق، التنظيمي

  .تحمل المسؤولية )1

 .المصلحة العامة )2

 .الرقابة الذاتية )3

 .القدوة اإلدارية الحسنة )4

  .التعاون )5

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالي

بين المتغير ) التقوى( أنه توجد عالقة هامة وذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل )1

  %.44,4بنسبة ) الوالء التنظيمي(التابع 

 :جاء ترتيب األبعاد على النحو التالي )2

  .المصلحة العامة -1

 .تحمل المسؤولية -2

 .الرقابة الذاتية -3

 .الحسنة القدوة اإلدارية -4

 .التعاون -5

ولها  ل في النفوس،األمر الذي يدلل على أن هذه الفضيلة ذات امتداد قيمي وإنساني متأص     

في نفسية وشخصية  ويمكن أن تنعكس قيمة تلك الفضيلة، ثير بارز في السلوكيات اإلنسانية،تأ

  .الموظف اإلداري المسلم

%. 28,6وسطة نسبيا بنسبة جاءت إجابات المبحوثين عن مستوى بناء الفريق مت )3

مما يدل عن حالة تدني الميل لدى أفراد العينة حول % 2,97وبمتوسط حسابي بلغ 

 .هذا المتغير
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 وبين بناء الفريق) متغير مستقل( توجد عالقة إحصائية هامة بين فضيلة التقوى  )4

  .بنسبة متوسطة) متغير تابع(

بعد من أبعاد فضيلة                                                   دلت النتائج على وجود عالقة إحصائية هامة بين كل  )5

 .ومتغير بناء الفريق، التقوى على حدة

 :وجاء ترتيب األبعاد كما يلي )6

  .تحمل المسؤولية -1

 .الرقابة الذاتية -2

 .القدوة اإلدارية -3

 .التعاون -4

رج من تلك المعادلة وقد خ وهي نسبة معتدلة نسبيا،% 28,6سبة وقد فسرت هذه األبعاد بن   

يتصف بحالة العمومية دون التحديد على  ،بوصفه بعدا قيميا وأخالقيا) المصلحة العامة(بعد 

  .حد قول الباحثان

وتعتبر دراسة الفهداوي والحوامدة ذات عالقة وثيقة بالدراسة الحالية كونها تحدثت باإلضافة 

ى ميل ذه الفضيلة على بناء الفريق ومدعن أثر فضيلة التقوى على الوالء التنظيمي عن أثر ه

حيث تتحدث هذه الدراسة أيضا عن بناء الفريق ولكن باإلضافة  العاملين لتكوين هذه الفرق،

  .إلى ذلك أثره على اإلنتاجية لدى العاملين

  

  :م2003 دراسة عايد العصيمي، -6

فريق العمل الفعال في اتجاهات المديرين حول مدى تطبيق مفهوم بناء :وهذه الدراسة بعنوان

  .األجهزة الحكومية في مدينة الرياض

  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية    

من أفراد عينة الدراسة لم يتلقوا أي تدريب حول كيفية بناء فريق العمل %) 45(إن  •

  .الفعال

على  من أفراد عينة البحث لديهم إلمام بمفهوم بناء فريق العمل الفعال%) 83(إن  •

 .الرغم من عدم تلقي بعضهم أي تدريب حول هذا المفهوم

كما توصلت الدراسة عن توفر صفات العمل الفعال في األجهزة الحكومية حسب  •

 :الترتيب التنازلي التالي
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  .المشاركة - 

 .التيسير - 

 .التعاون - 

 .االنفتاح - 

 .تحمل المخاطر - 

 .المرونة - 

 .االلتزام - 

 .الحساسية - 

عوقات تحول دون تطبيق مفهوم فريق العمل الفعال كما بينت الدراسة أنه يوجد م •

  :وهي

لى مفهوم بناء فريق العمل القصور في تدريب العاملين ع الغموض في أدوار األعضاء،

  .وتفضيل العاملين القيام بالعمل بشكل فردي الفعال،

كما توصلت الدراسة إلى أنه يوجد تقبل من المديرين لتطبيق مفهوم فريق العمل  •

  .األجهزة الحكومية التي يعملون فيها الفعال في

ساعد  بمفهوم بناء فريق العمل،وأيضا توصل الباحث إلى أنه كلما زاد إلمام المدير  •

 .ذلك على توفر صفات فريق العمل الفعال في اإلدارة التي يعمل فيها ذلك المدير

ذلك على ساعد  فريق العمل الفعال، وأنه كلما  تلقى المدير تدريبا حول مفهوم بناء •

 .توفر صفات فريق العمل في اإلدارة التي يعمل بها ما عدا صفة المرونة

 .زاد تقبله لتطبيق مفهوم بناء فريق العمل الفعال المؤهل العلمي للمدير، كلما ارتفع •

وقد أوضحت الدراسة أنه ال يوجد تأثير لعمر المدير أو مرتبته أو عدد سنوات خبرته  •

 .م بناء فريق العمل الفعالعلى مدى تقبله لتطبيق مفهو

وأهم ما نالحظه على هذه الدراسة أنها تعتبر امتداد لدراسة العبابنة ونصير باعتبار أنها 

بينما كانت  مستوى المملكة العربية السعودية، ناقشت نفس الموضوع ونفس األبعاد ولكن على

  :دراسة العبابنة ونصير تتعلق بالمديرين في األردن مع بعض االختالف في النتائج ومن ذلك

اختالف الترتيب التنازلي لصفات العمل الفعال في دراسة العصيمي عنها في دراسة  •

  .نصير وعبابنة
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ركزت دراسة العصيمي على أهمية التدريب للمدراء حول مفهوم بناء فريق العمل  •

 .فعال األمر الذي لم تتطرق إليه دراسة العبابنة ونصيرال

وتعتبر دراسة العصيمي ذات عالقة وثيقة بهذه الدراسة في كونهما يبحثان معا موضوع فرق 

  .ولكن لم تتطرق دراسته إلى أثر تكوين هذه الفرق على اإلنتاجية. العمل

  

  :م2005 دراسة صالح القرني، -7

واقع إدارة فرق العمل في المدارس المتوسطة والثانوية للبنين : وكانت هذه الدراسة بعنوان

  .بمحافظة القنفذة من وجهة نظر مديري المدارس ومعلميها

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر سمات العمل بروح الفريق في المدارس 

وكذلك  ريق العمل،المدارس ألسلوب إدارة فودرجة ممارسة مديري هذه  المتوسطة والثانوية،

  .درجة وجود معوقات تطبيق أسلوب إدارة فريق العمل فيها

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها

تتوافر سمات العمل بروح الفريق في المدارس المتوسطة والثانوية بدرجة متوسطة  )1

التنازلي وفق الترتيب %) 68,8(من وجهة النظر الكلية ألفراد مجتمع الدراسة بنسبة 

 :التالي

 .االحترام •

 .االنفتاحية •

 .الثقة •

 .االلتزام •

 .التيسير •

 .المشاركة •

 .التعاون •

  .المرونة •

المدارس المتوسطة والثانوية أسلوب إدارة فريق العمل بدرجة  0يمارس مديرو )2

  %.  69متوسطة بنسبة 

تتواجد معوقات تطبيق أسلوب إدارة فريق العمل بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد  )3

 %. 59مجتمع الدراسة بنسبة 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين والمديرين حول  )4

مدى توفر السمات الثمان للعمل بروح الفريق مجتمعة في المدارس المتوسطة 

 .وذلك لصالح المديرين نوية تعزى الختالف متغير الوظيفة،والثا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات فئتي مجتمع الدراسة تجاه  )5

 المدرسة ألسلوب إدارة فريق العمل، تعزى الختالف متغير الوظيفة،ممارسة مدير 

 .وذلك لصالح المديرين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة تجاه  )6

 تطبيق أسلوب إدارة فريق العمل، تعزى الختالف متغير الوظيفة،ات تواجد معوق

 .وذلك لصالح المعلمين

ونهما يتناوالن موضوع فرق  العمل، وهذه الدراسة ذات عالقة مباشرة بالدراسة الحالية ك

  .باستثناء أثر تكوين فرق العمل على إنتاجية العاملين

  

  

  :م2005 دراسة سعود الثبيتي، -8

بناء وتطوير فريق العمل في إدارة التربية والتعليم بالعاصمة : بعنوانوهذه الدراسة 

  .المقدسة

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب والخطوات المتبعة في إدارات التعليم 

، التعرف على المعوقات التي تواجه بناء فريق العمل في إدارات التعليم. لبناء فريق العمل

  .إلجراءات اإلدارية المطلوبة لتطوير عملية بناء فريق العملوأخيرا التعرف على ا

  :وقد أظهرت الدراسة نتائج من أهمها ما يلي

كشفت الدراسة عن توفر مهارات العمل كفريق في إدارة التربية والتعليم في العاصمة  )1

  %).86(المقدسة بدرجة عالية بما يقارب 

ارة التربية والتعليم بالعاصمة تبين أن توفر مراحل بناء وتطوير فرق العمل إلد )2

 :المقدسة مرتبة تنازليا كما يلي

  .مرحلة التأثير .1

 .مرحلة التكوين .2

 .مرحلة اإلنجاز .3
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 .مرحلة المعايير .4

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة بين عينة  )3

تطوير فرق الدراسة حول رأي عينة الدراسة على المهارات التي تمارسها في بناء و

في حين لم يتبين أي فروق ذات داللة ، العمل في مرحلة التكوين والمعايير واإلنجاز

  ).سنة فأكثر 15(وكانت الفروق لصالح فئة . إحصائية في مرحلة التـأثير

كشفت الدراسة عن أهمية مرحلة التكوين واإلنجاز عند عينة الدراسة وهو ما يدعو  )4

 .ل األخرى من وجهة نظر الباحثإلى الـتأكيد إلى أهمية المراح

  

وهذه الدراسة تناولت فرق العمل من حيث البناء والتطوير والمعوقات ولكنها لم تتطرق إلى 

وهذا محور رئيس في الدراسة . أثر تكوين هذه الفرق على اإلظماتنا والسيما العامة منها

  .اإلنتاجيةعن أثر فرق العمل على وأهمية الحالية إال أنها لم تتحدث 

  
  :التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة في مجال موضوع الدراسة الحالية فإنه يمكن مالحظة 

  :أن معظم هذه الدراسات تعالج جانبين من موضوع فرق العمل

  .تناول فرق العمل من حيث واقعها وبنائها: الجانب األول

  .ات التي تحول دون تفعيلهاتناول المعوق: الجانب الثاني

من هذه الدراسات في إثراء الدراسة الحالية بصـفة عامـة   استفادت  الباحثة   ومن المؤكد أن

موضوع فرق العمل من جانب آخر وهو أثر فرق العمل فـي   ستتناولحيث أن هذه الدراسة 

 .زيادة اإلنتاجية لدى العاملين في قطاع التعليم الجامعي النسائي
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  الثالثالفصل 
  منهجية الدراسة

  تمهيـــد •

  الدراسة مجتمع •

  تصميم أداة الدراسة •

  تجميع البيانات •

  أساليب المعالجة اإلحصائية •

  صدق األداة •

  ثبات األداة •
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  : تمهيد

يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة وإجراءاتها، ويحدد مجتمع الدراسـة وخصائصـه   

الالزمـة للدراسـة واإلجـراءات العلميـة     ويوضح كيفية بناء أداة الدراسة لجمع المعلومات 

المستخدمة في التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها، ويبين إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية 

  .واألساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها

  :الدراسة عينة

ة علـى  تم تطبيق الدراسونظراً لصغر مجتمع الدراسة فقد وفي تحديد عينة الدراسة 

  .المجتمع بكامله

  :تصميم أداة الدراسة

أساسـاً لمعرفـة   على أسلوب االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات، و ةالباحث تاعتمد

، حيث تعتبر االستبانة من األدوات المهمة واألساسـية لجمـع   الدراسة آراء واتجاهات مجتمع

إلى إمكانية تحكم الباحث في األسئلة والحقائق المراد  البيانات في الدراسة الميدانية ويعود ذلك

  .مجتمع البحثجمعها من 

  :وقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين كالتالي

العمـر ،  (في االستبيان  المشاركاتعبارة عن مجموعة من األسئلة العامة عن : القسم األول

  ).الوظيفيالمؤهل الدراسي، سنوات الخبرة، المستوى 

بأثر محاور تتعلق ) 7(الدراسة واشتمل على  الخاص باألسئلة المتعلقة بتساؤالت :الثاني القسم 

  :كالتالي تكوين فرق العمل على اإلنتاجية وكانت

  . تتعلق بأثر تكوين فرق العمل على تحسين األداءمحددات ) 6(تضمن : المحور األول

العمـل ومواجهـة القضـايا    خاصة بعالقة تكوين فرق محددات ) 6(تضمن : المحور الثاني

  . والمشكالت بوضوح وشفافية

محددات خاصة بعالقة تكوين فرق العمل والتقليل مـن مسـتوى   ) 6(المحور الثالث تضمن 

  .الهدر في موارد ومخرجات المنظمة
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تتعلق بعالقة تكوين فرق العمل واالستقاللية والمرونة في محددات ) 6(تضمن : المحور الرابع

  .التنفيذ

تتعلق بعالقة تكوين فرق العمل وبين تقليل المعارضـة  محددات ) 6(تضمن : الخامس المحور

  .للتغيير في إجراءات العمل

محددات تتعلق بالعالقة بين تكوين فرق العمـل وبـين زيـادة    ) 6(تضمن : المحور السادس

  .الرغبة في إدخال التقنيات الجديدة

كوين فرق العمل وتطوير عمليات صـنع  محددات تتعلق بعالقة ت) 6(تضمن : المحور السابع

  .واتخاذ القرارات وترشيدها

وافـق  أ(وكانت اإلجابات في القسم الثاني ذات إجابات مغلقة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسـي  

  ).أوافق، ال أدري، ال أوافق ، ال أوافق تماماًتماماً، 

بحيـث  قدر المسـتطاع   لعبارات االستبانة البساطة والسهولة افي صياغته ةالباحث وقد راعت

جيب عليها ا للعبارات التي تعند صياغته تكون مفهومة للمشاركات في االستبيان، كما راعت

  .أن تكون وفق مقياس ليكرت الخماسي المبحوثات

على األسئلة الواردة في  اب المتوسط المرجح إلجابات المجتمعبحس ةالباحث توقد قام

ويسـتخدم  . شكل مشابه لمقياس ليكرت ، حيث يعتبر من أفضل أساليب قيـاس االتجاهـات  

المتوسط المرجح إذا كان المتغير يأخذ قيماً تختلف من حيث أهميتها، لذلك يجب أخـذ هـذه   

بإعطاء  ةالباحث تاألهمية في االعتبار وذلك بإعطاء كل عبارة الوزن المناسب ألهميتها، فقام

  :الوزن المناسب ألهمية كل عبارة من عبارات االستبيان، وذلك على النحو التالي

  5  الوزن              أوافق تماماً       

  4  الوزن          وافقأ       

  3  الوزن                   ال أدري       

  2  الوزن           وافق   ال أ       

  1    الوزن     ال أوافق تماماً ً   
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   1:ولتحديد بداية منطقة ال أدري في مقياس ليكرت الخماسي تم عمل اآلتي

  ) 4=1-5(تم حساب المدى وذلك بطرح أصغر قيمة من أعلى قيمة في المقياس 

والهدف من ذلك تحديد الطول الفعلي لكل ) 5(على أكبر قيمة في المقياس ) 4(تم قسمة المدى 

فـإن نهايـة   ) 1(ال يبدأ من الصفر بل من العدد وألن المقياس  ) .0.8= 5÷4(خلية، وكانت 

) 1(، وهذا يعني أن أي وسط حسابي يقع بين القيمـة  ) 1.8=  0.8+1(الخلية األولى تكون 

  " .ال أوافق تماماً"يعد ضمن الخلية األولى ) 1.8(والقيمة 

+  1.8(ونهايتها تكـون  ) 1.8(تكون بداية الخلية الثانية في مقياس ليكرت أكبر من 

على أنه ضمن الخلية  2.6وأقل من  1.8، ولهذا يعد أي وسط حسابي أكبر من ) 2.6=  0.8

  " .ال أوافق"الثانية 

 0.8+2.6(ونهايتها تكون ) 2.6(تكون بداية الخلية الثالثة في مقياس ليكرت أكبر من 

على أنه ضـمن الخليـة    3.4وأقل من  2.6، ولهذا يعد أي وسط حسابي أكبر من ) 3.4= 

  .لثة ال أدريالثا

ونهايتها تكون ) 3.4(وعلى هذا تكون بداية الخلية الرابعة في مقياس ليكرت أكبر من 

على أنه ضمن  4.2وأقل من  3.4ولهذا يعد أي وسط حسابي أكبر من ) 4.2=  0.8+  3.4(

  .الخلية الرابعة أوافق

+  4.2(كون ونهايتها ت) 4.2(وتكون بداية الخلية الخامسة في مقياس ليكرت أكبر من 

على أنـه ضـمن الخليـة     5وأقل من  4.2ولهذا يعد أي وسط حسابي أكبر من ) 5=  0.8

  .الخامسة أوافق تماماً

  :وبذلك يكون الوزن المرجح إلجابات كل عبارة من العبارات على النحو التالي

  ال أوافق تماماً     1.8 – 1

  ال أوافق     2.6 -1.81

  ال أدري      3.4 – 2.61

  وافقأ        4.2 – 3.41

                                                
1  ،RcX8 نHK¤I)2001م( ،RIHK|hء ا�H�LVه1ةاH4Qص : ، ا ، Z��PQا Zc|7]43. 
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  أوافق تماماً     5 – 4.21

  

  : تجميع البيانات 

وخالل وقت الدوام  ابنفسه استمارات االستبانة على المشاركاتبتوزيع  ةالباحث تقام

بالهـدف   لتعريفهن المشاركات في االستبيانإلى  إلى التحدث مباشرة ةالباحث تالرسمي وعمد

اسـتمارة اسـتبانة   ) 350(، وتم توزيع عـدد  لهنة واإلجابة على أية استفسارات من الدراس

ـ  لهن وأعطيت  ـ  تالفرصة لإلجابة على استمارة االستبانة ثـم قام ة بـالمرور علـى   الباحث

في وقت الحق لتجميع هذه االستمارات، وبلغ عدد االستمارات المكتملة اإلجابات  المشاركات

اسـتمارة بدرجـة اسـتجابة قـدرها     ) 264(عـدد   لتي تم الحصول عليها من المشاركاتوا

75.42.%  

  :أساليب المعالجة اإلحصائية

  :الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية اء التحليل اإلحصائي إلجابات مجتمعتم إجر

إجراء اختبار الصدق والثبات ألسئلة االستبانة المستخدمة في جمع البيانات وذلك  -1

  (Cronbach Alpha) " ألفا كرونباخ"باستخدام معامل 

الدراسة وتحديد نسب إجابـاتهم علـى    مجتمعالتكرارات والنسب المئوية لوصف  -2

 . عبارات االستبانة

الدراسة لعبارات االستبانة حسب درجة  مجتمعالمتوسط الحسابي لترتيب إجابات  -3

 . الموافقة

الدراسة حـول متوسـطات   مجتمع  االنحراف المعياري لقياس تجانس استجابات -4

حيث يدل على كفاءة الوسط الحسابي في تمثيل . "نحو متغيرات الدراسة قتهنمواف

مركز البيانات بحيث يكون الوسط الحسابي أكثر جودة كلما قلت قيمة االنحـراف  

 .1".المعياري

. Product-moment correlation; Pearson)" بيرسون" لـ االرتباط معامل -5

لحساب المعامالت وأكثرها شيوعاً ويعد معامل ارتباط بيرسون من أشهر الطرق 

فهو يستخدم في إيجاد قيمة معامل االرتباط بين متغيـرين فئـويين أو نسـبيين،    

فإذا كانت القيمة موجبة كانت العالقة ) 1(+، )1-(وتتراوح قيمة هذا المعامل بين 

                                                
1  ،RK�S �23Qء اH�x g]H8 3K�])2005ة، )مHTH\] §x ءH�LVا : ¨]HT1x 3ام~|eHx تH4[ca|Qه]` واH�KQاSPSS ول، إدارةqء ا�^Qا ،

  190اZIHcaQ واKx 1�PQ\�3 اVدارة اZ]H\Q، ص 
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بين المتغيرين طردية، وإذا كانت سالبة كانت العالقة سالبة، وكلما اقتربت القيمة 

 .1"الواحد الصحيح دل ذلك على قوة العالقة من

 : صدق األداة

 أو إجراءات القياس جمع البياناتأداة  تمكنمدى "على أنه أداة الدراسة صدق  يعرف

، ويعني ذلك أنه إذا تمكنت أداة جمع البيانات من قياس الغـرض   2"مطلوب قياسهالقياس  من

شمول االسـتمارة لكـل   "يقصد بالصدق  كما. ، فإنها بذلك تكون صادقةلقياسهالذي صممت 

العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها مـن ناحيـة   

   .3" ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة بواسطة نوعين من أنواع الصدق وهما الصـدق  

  .الظاهري والصدق البنائي

  :الصدق الظاهري 

قـدرة  حيث أنه يعـرف ب   األداة التي يعتمد عليها في القياس أحد أنواع صدق ويعد 

بنـوده لقيـاس    مالئمةقياس ما ينبغي قياسه من خالل النظر إليه وتفحص مدى "المقياس على

  .4"أبعاد المتغير المختلفة

ـ  ت، قاموللتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة وأنها تقيس ما وضعت ألجله  ةالباحث

بعرض االستبانة في صورتها األولية على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصـاص  

من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وقد تفضـلوا مشـكورين بإبـداء    

ـ  ـ  تمالحظاتهم ومقترحاتهم حول محتويات االستبانة ، ثم قام بـإجراء التعـديالت    ةالباحث

  .ت التي أوصى بها المحكمينواإلضافا

  :الصدق البنائي 

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة البحـث بتطبيقهـا علـى عينـة      ةالباحث تقام 

بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وذلك  الموظفات اإلدارياتمفردة من ) 20(استطالعية قوامها 

                                                
 .��T542-543 اyh1KQ اwxHUQ، ص ص  1
2  ،��[aI 3يKL)1996م( ،Z[U�PQوا Z2Gx1|Qت اHe3راQا RS H�5H4[ca5و RKX\Qا ��cQا Z[^�P]ه1ةH4Qت، ص دار : ، اH\]H^XQ 1�PQا

260. 
 .دار اZIHcaXQ 17�Q وا1�PQ واG|QزHKI ، :y2ن  7، طا��cQ اRKX\Q [��G[� وأدوا�5 وأQHe]�c، )م2001(ذوHoن cI]3ات، و1�zون ،  3

 .160ص
y اZ[P�GQ اxHaKQ: ، اH21QضSPSS[�P¨ اRS ��cQ اGX\Qم اGXUQآ]H4[ca5 y] Zت HT1x lXI[¨ ، )هـQHe)1421` اRTHa�4Q، و1�zون،   4

  .212-210اZ¤23�Q، ص ص 
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االرتباط بين درجة كل للتعرف على مدى الصدق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامل 

وهـو مـا    عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه تلك العبـارة 

  :  يوضحه الجدول التالي

  )3/1(جدول 

  معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة


��  ا��STر ا^ولeر ا�STا��  _�
eر ا�STا��  fgر ا��اSTا��  

  ا��iYة
 ��
��

ط`kرlا  

  ا��iYة
 ��
��

ط`kرlا  

  ا��iYة
 ��
��

ط`kرlا  

  ا��iYة
 ��
��

ط`kرlا  

1  **0.540  1  **0.748  1  **0.724  1  **0.678  

2  **0.663  2  **0.827  2  **0.771  2  **0.725  

3  **0.736  3  **0.862  3  **0.711  3  **0.595  

4  **0.692  4  **0.842  4  **0.658  4  **0.737  

5  **0.853  5  **0.701  5  **0.696  5  **0.713  

6  **0.850  6  **0.720  6  **0.768  6  **0.630  

 

p�
qر ا�STدس  ا��
    ا��STر ا��
fg  ا��STر ا��

  ا��iYة
 ��
��

ط`kرlا  

  ا��iYة
 ��
��

ط`kرlا  

  ا��iYة
 ��
��

ط`kرlا  

    

1  **0.777  1  **0.478  1  **0.859      

2  **0.790  2  **0.645  2  **0.816      

3  **0.717  3  **0.736  3  **0.865      

4  **0.792  4  **0.768  4  **0.798      

5  **0.795  5  **0.541  5  **0.857      

6  **0.818  6  **0.566  6  **0.882      

 
 ** ��l]ى ا�S���  �t!� 0.01دال ��[ 

  

درجة الفقرة والدرجة الكليـة  فإن قيم معامالت االرتباط بين ) 3/1(وكما يتضح من الجدول 

للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة هي قيم متوسطة وعالية، حيث يأخذ معامل االرتباط قيمة مـن  

كلما دل ذلك على وجود عالقـة   1+وكلما اقتربت القيمة من ) 1+، 1-(القيم المحصورة بين 

درجة عالية مـن   ارتباط طردي مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي بما يعكس

  .الصدق لفقرات االستبانة
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  : ثبات أداة الدراسة

 قـدرة المقيـاس علـى   األداة، ويقصد به  االتساق في نتائج"يعرف الثبات على أنه و   

  .1"ثانية مرة هافيما لو أعيد استخدام األداة نفس هاالحصول على النتائج نفس

) 20(بالتأكد من ثبات أداة الدراسة بتطبيقها في شكلها النهـائي علـى    ةالباحث تقام   

ـ  باسـتعادتها وتفريـغ بياناتهـا     تمفردة من مجتمع الدراسة، وبعد عدة أيام من توزيعها قام

بغرض حساب معدل ) SPSS(وتحليلها باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

يوضـح معامـل ثبـات    ) 3/2(والجدول رقم ) لـ كرونباخ(  ثباتها بواسطة معامل ثبات ألفا

 . األداة

  )3/2(جدول رقم 

  معامل ألفا لـ كرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسة

  معامل الثبات  عدد العبارات  المحور  م

  0.8133  6  .تحسين األداء  1

  0.8755  6  .مواجهة القضايا والمشكالت بوضوح وشفافية  2

الهدر في موارد ومخرجات التقليل من مستوى   3

  .المنظمة

6  0.8103  

  0.7587  6  .االستقالل والمرونة في التنفيذ  4

  0.8716  6  . تقليل المعارضة للتغيير في إجراءات العمل  5

  0.6772  6  .زيادة الرغبة في إدخال التقنيات الجديدة  6

  0.9201  6  .تطوير عمليات صنع واتخاذ القرارات وترشيدها  7

  

                                                
1  ،��[aI 3يKL)1996م( ،Z[U�PQوا Z2Gx1|Qت اHe3راQا RS H�5H4[ca5و RKX\Qا ��cQا Z[^�P] ص ،wxHe yh1] ،131. 



-63 - 
 

إن قيم معامالت الثبات جميعها موجبة مع تقارب قيمها مـن  ) 3/2(يتضح من جدول 

، وحـدها األدنـى للمحـور    )0.9201( السابعمحور آلخر ، حيث بلغ حدها األعلى للمحور 

على تـوافر درجـة    ة، وجميعها معامالت ثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث)0.6772( السادس

 .إلى صدقهاثبات عالية لالستبانة باإلضافة 
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  الفصل الرابع

  تحليل البيانات

  تمهيـــد •

  خصائص مجتمع البحث: أوالً  •

   اتجاهات مجتمع البحث: ثانياً  •
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  :متهيـــــد

  

لتحليل بيانات هذه الدراسة تحليالً علمياً  وتفسير نتائجها واالستفادة منها في 

اول موضوعاً في غاية تحقيق أهدافها التي بنيت عليها واختبار فرضياتها وهي تتن

،  فرق العمل وأثرها على اإلنتاجية في قطاع التعليم الجامعي النسائياألهمية حول 

النسب المئويـة، والمتوسـطات   (فإنه سيتم استخدام األسلوب اإلحصائي الوصفي 

شرات اإلحصائية الخاصـة بـآراء   لتفسير المؤ) الحسابية، واالنحراف المعياري

  .  ، ومن ثم استخالص نتائجهاتساؤالتهاالدراسة حول  مجتمع
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  :عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها

  :خصائص مجتمع البحث: أوالً 

  )4/1(جدول 

  الدراسة حسب الفئة العمريةمجتمع  توزيع

  %النسبة المئوية   العدد  الفئة العمرية

 4.5  12  سنة 25أقل من 

 43.2  114  سنة  30إلى أقل من  – 25من 

 19.7  52  سنة 35إلى أقل من  - 30من 

  13.6  36  سنة  40 إلى أقل من – 35من 

 18.9  50  فأكثرسنة  40من 

  %100  264  المجموع
  

  
 – 25مـن  أن النسبة األكبر كانت للفئة العمرية ) 4/1(يتضح من الجدول 

سـنة   35إلى أقل من -30يليها الفئة العمرية من % 43.2سنة بنسبة  30أقل من 
يليها الفئة العمرية % 18.9سنة فأكثر بنسبة  40الفئة العمرية يليها % 19.7بنسبة 

وكانت أقل نسبة للفئة العمرية أقـل  % 13.6سنة بنسبة  40إلى أقل من -35من 
  %. 4.5سنة بنسبة  25من 
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  )4/2(جدول 

  المؤهل الدراسيالدراسة حسب مجتمع  توزيع
  

  %النسبة المئوية   العدد  المؤهل الدراسي

 7.6  20  ثانوي

 76.5  202  بكالوريوس

 15.9  42  دراسات عليا

  %100  264  المجموع
  

  
لمن هن حاصالت على مؤهـل  أن النسبة األكبر كانت ) 4/2(يتضح من الجدول 

فئة الحاصالت على مؤهـل  يليها % 76.5دراسي بكالوريوس حيث بلغت نسبتهن 
وكانت أقل نسبة هي للفئـة  % . 15.9دراسي في مستوى الدراسات العليا بنسبة 

  %.7.6التي مؤهلها الدراسي ثانوي بنسبة 
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  )4/3(جدول 

  سنوات الخبرةالدراسة حسب مجتمع  توزيع
  

  %النسبة المئوية   العدد  سنوات الخبرة

 47.0  124  سنوات  5أقل من 

 25.8  68  سنوات 10من إلى أقل  6من 

  11.4  30  سنة 15إلى أقل من  11من 

  9.8  26  سنة  20إلى أقل من  16من 

 6.1  16  سنة  20أكثر من 

  %100  264  المجموع
  

  
للفئة التي تبلغ سنوات خبـرتهن  أن النسبة األكبر كانت ) 4/3(يتضح من الجدول 

إلى أقل مـن   6من كانت خبرتهن من يليها فئة % 47.0سنوات بنسبة  5أقل من 
سنة إلى أقل مـن   11يليها فئة من كانت خبرتهن من % 25.8سنوات بنسبة  10
% 9.8سنة بنسبة  20-16يليها فئة من كانت خبرتهن من % 11.4سنة بنسبة  15

  %.6.1سنة بنسبة  20وكانت أقل نسبة لمن كانت خبرتهن أكثر من 
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  )4/4(جدول 

  المستوى الوظيفيحسب الدراسة مجتمع  توزيع
  

  %النسبة المئوية   العدد  المستوى الوظيفي

 9.1  24  إدارة عليا 

 29.5  78  إدارة وسطى

 61.4  162  إدارة تنفيذية

  %100  264  المجموع
  

  
في مستوى وظيفي إدارة لمن هن أن النسبة األكبر كانت ) 4/4(يتضح من الجدول 

يليها فئة من كن في مسـتوى وظيفـي إدارة   % 61.4تنفيذية حيث بلغت نسبتهن 
وكانت أقل نسبة هي للفئة التي تعمل في مستوى وظيفـي  % 29.5وسطى بنسبة 

  %.9.1إدارة عليا بنسبة 
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  : اتجاهات مجتمع البحث:  ثانياً
  :ا��vRSwk v�g �!x ��ق ا���� وv�Tk v�g ا^داء – 1
  

 )4/5(�[ول 

���f ا�`ST� _T أ�� �
ه
ت �kا^داءا v�Tk ��� ق ا������ 

 

  ا��T[دات  م
ا���S~{   |�ــــــــــ
رات ا��
gـــــــــــــ�

�g
�Tا�  
ا�T�lاف 
  ا����
ري

��kا���  
ً�
�k أدري  أوا��  أوا�� l  أوا�� l  
ً�
�k أوا�� l  
  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د

1. 
�kGKQأداء ا lXI }X 2تH 

 g�35 دون gK\XQ Z[\S3اQا
  .[� اVدارة

38  14.4  132  50.0  36  13.6  50  18.9  8  3.0  3.53  1.04  
p�
qا�  

2. 
5�kGKQت�1ص اH  lXI

3o i[kG5�  �[U�|Qرا�5
gK\Qا RS داءqا.  

62  23.5  174  65.9  8  3.0  18  6.8  2  0.8  4.04  0.7786  
  ا^ول

3. 
Hc|5دل اH�kGKQت ا3IHUKQة 
 ZJH~Qا gK\Qم اH�] زH^TV

  .VHxدارة 
64  24.2  142  53.8  24  9.1  28  10.6  6  2.3  3.87  0.9742  

_�
eا�  

4. 
 y¡ه3اف  2|` وqا RS

  .G�xرة Z[IHKhاVدارة 
  ا��
دس  1.16  3.30  5.3  14  25.8  68  18.2  48  34.8  92  15.9  42

5. 
5kGKQا gK\تH�  g7�x Hً\]

w[4�|Q RIHKh أه3اف 
gK\Qا.  

80  30.3  124  47.0  26  9.8  28  10.6  6  2.3  3.92  1.01  
��
eا�  

6. 
5�kGKQدل اHc|تH  رH7Sqا

gK\Q12 اGa|Q وا£راء.  
74  28.0  118  44.7  22  8.3  44  16.7  6  2.3  3.79  1.09  

fgا��ا  

  3.74  املتوسط العام 

  
الدراسـة علـى   مجتمـع   يوضح الجدول السابق التكرارات والنسب المئوية إلجابات

المتوسطات الحسابية و، بأثر تكوين فرق العمل على تحسين أداء الموظفاتالخاصة  المحددات

بأثر تكوين فرق العمـل  المتعلقة  العباراتالدراسة نحو مجتمع  إلجابات واالنحراف المعياري

قد جاءت بمتوسطات حسابية تقع فـي   عبارات) 5(يتبين أن عدد  على تحسين أداء الموظفات

  ). ال أدري(تقع في درجة موافقة  عبارة واحدة تفي حين جاء) أوافق(درجة موافقة 
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ة من وجهـة  وكان ترتيب العبارات حسب المتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمي

  :كالتالي  لعالقة تكوين فرق العمل على تحسين أداء الموظفاتالدراسة مجتمع  نظر

 نعلى توظيف قـدراته  اتحرص الموظفت) 2(في الترتيب األول جاءت العبارة رقم 

  . 0.7786وانحراف معياري  4.02بمتوسط حسابي  لتحسين األداء في العمل

معاً بشكل جماعي لتحقيق  فاتعمل الموظت) 5(وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم 

  .1.01وانحراف معياري  3.92بمتوسط حسابي  .أهداف العمل

تتبادل الموظفات المساعدة إلنجـاز مهـام   ) 3(في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقم 

  . 0.9742وانحراف معياري  3.87بمتوسط حسابي . العمل الخاصة باإلدارة

األفكار واآلراء لتطـوير   اتتبادل الموظفت) 6(العبارة رقم  في الترتيب الرابع جاءت

  . 1.09وانحراف معياري  3.79بمتوسط حسابي  .العمل

الدافعية للعمل  اتيغلب على أداء الموظف) 1(في الترتيب الخامس جاءت العبارة رقم 

  .1.04وانحراف معياري  3.53بمتوسط حسابي  .دون تدخل من اإلدارة

يتم وضع األهداف في اإلدارة بصـورة  ) 4(السادس جاءت العبارة رقم في الترتيب 

  .1.16وانحراف معياري  3.30بمتوسط حسابي . جماعية

 أن تكوين فرق العمل يؤدي إلى تحسين أداء الموظفـات وتشير هذه المتوسطات إلى 

  .3.74الدراسة على هذا المحور والذي بلغ مجتمع  ويدعم ذلك المتوسط العام إلجابات
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 وا�����xwت S��XSgح     – 2 R
���iا� ���Vا�S� v���gق ا������ و���� vRS��wk v���g ���!xا��
���
Yو�:  

  
 )4/6(�[ول 

���
Yح و�SXSg تxwوا��� 
R
�iا� �Vا�S����f ا�`ST� _T أ�� ��ق ا���� ��� �
ه
ت �kا  

  ا��T[دات  م
ا���S~{   |�ــــــــــ
رات ا��
gـــــــــــــ�

�g
�Tا�  
ا�T�lاف 
  ا����
ري

��kا���  
ً�
�k أدري  أوا��  أوا�� l  أوا�� l  
ً�
�k أوا�� l  
  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د

1. 
 �[x لH�5ات اGPo 3hG5

ا123KQة واH�kGKQت 
  .[18Hcة

  ا^ول  1.01  4.06  2.3  6  9.8  26  5.3  14  44.7  118  37.9  100

2. 

2|` اa|e§ع zراء 
 gآH�] لGL تH�kGKQا

 H��hاG5 R|Qا gK\Qا
Z2دور Z��x.  

  ا��
دس  1.21  3.46  9.1  24  13.6  36  18.9  50  38.6  102  19.7  52

3. 
y^�5 اVدارة اH�kGKQت 

lXI إ3xاء اHOL§KQت 
gK\Qر اG]ل أGL.  

64  24.2  118  44.7  34  12.9  32  12.1  16  6.1  3.68  1.14  _�
eا�  

4. 
 ZQدHc|KQا Z4¤Qد اGU5

اHo§\Qت x]� اVدارة 
  .واH�kGKQت

60  22.7  104  39.4  44  16.7  46  17.4  10  3.8  3.59  1.12  p�
qا�  

5. 
اe|\3اد  ا3QZ�kGKQى 

 ]§H�KXQH�5رآy] Z ز[
gK\Qا gآH�] g�Q.  

76  28.8  130  49.2  24  9.1  34  12.9  00  00  3.93  0.9453  ��
eا�  

6. 
 �[x دلHc|] `�S دGU2
اH�kGKQت G�T أ[Gر 

gK\Qا.  
54  20.5  130  49.2  34  12.9  36  13.6  10  3.8  3.79  1.09  fgا��ا  

  3.73  املتوسط العام 
  

واالنحـراف  المتوسـطات الحسـابية   و، يوضح الجدول السابق التكرارات والنسب المئويـة  

الدراسة على المحددات الخاصة بأثر تكوين فـرق العمـل علـى    مجتمع  إلجابات المعياري
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قد جاءت بمتوسطات  جميع العباراتيتبين أن  .مواجهة القضايا والمشكالت بوضوح وشفافية

  ). أوافق(حسابية تقع في درجة موافقة 

وكان ترتيب العبارات حسب المتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهـة  

 مواجهة القضايا والمشكالت بوضوح وشـفافية لعالقة تكوين فرق العمل الدراسة مجتمع  نظر

  :كالتالي 

توجد قنوات اتصال بين المديرة والموظفات ) 1(ارة رقم في الترتيب األول جاءت العب

  .1.01وانحراف معياري  4.06بمتوسط حسابي  .مباشرة

اسـتعداد للمشـاركة مـع     الموظفةلدى ) 5(وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم 

  0.9453وانحراف معياري  3.93بمتوسط حسابي  .لحل مشاكل العمل يالتهازم

تشـجع اإلدارة الموظفـات علـى إبـداء     ) 3(جاءت العبارة رقم في الترتيب الثالث 

  1.14وانحراف معياري  3.68بمتوسط حسابي  .المالحظات حول أمور العمل

يسود فهم متبادل بين الموظفات نحو أمور ) 6(في الترتيب الرابع جاءت العبارة رقم 

  . 1.06وانحراف معياري  3.68بمتوسط حسابي  .العمل

تسود الثقة المتبادلة العالقات بين اإلدارة ) 4(مس جاءت العبارة رقم في الترتيب الخا

  .1.21وانحراف معياري  3.59بمتوسط حسابي  .والموظفات

يتم استطالع آراء الموظفات حول مشاكل ) 2(في الترتيب السادس جاءت العبارة رقم 

  .1.21وانحراف معياري  3.46بمتوسط حسابي . العمل التي تواجههن بصفة دورية

أن تكوين فرق العمل يسـاهم فـي مواجهـة القضـايا     وتشير هذه المتوسطات إلى 

الدراسة علـى هـذا   مجتمع  ويدعم ذلك المتوسط العام إلجاباتوالمشكالت بوضوح وشفافية، 

ــغ   ــذي بلــــــــــ ــور والــــــــــ .3.73المحــــــــــ
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�����Sى ا���V[ر ���� ���Sارد        – 3 v��� �����iا�� v���gق ا������ و���� vRS��wk v���g ���!xا��


ت ا�����q�  :���و

 )4/7(�[ول                                                     


ت ��q����Sى ا�V[ر �� �Sارد و v� ���iأ�� ��ق ا���� ��� ا�� ST� _T`ا� f����
ه
ت �kا

  ا������

  ا��T[دات  م
ا���S~{   |�ــــــــــ
رات ا��
gـــــــــــــ�

�g
�Tا�  
ا�T�lاف 
  ا����
ري

��kا���  
ً�
�k أدري  أوا��  أوا�� l  أوا�� l  
ً�
�k أوا�� l  
  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د

1. 
 ¨jH|T ZTرH4Kx دارةVم اG45

 1[2H\KQا y] gK\Qا
Z]Ge1KQا.  

20  7.6  116  43.9  88  33.3  36  13.6  4  1.5  3.42  0.8731  p�
qا�  

2. 
 1[U�|x دارةVم اG45

اjH|PQ¨ واH~5ذ 1oارات 
H�T��x Z[�[��5.  

30  11.4  124  47.0  82  31.1  14  5.3  14  5.3  3.53  0.9505  fgا��ا  

3. 
H] 323�5 `|2 2^{ إH^Tز0 
[� أHKIل وأZa�T وx]Hن 
H�4[4�5 بG�1KQا ¨jH|PQا.  

30  11.4  152  57.6  46  17.4  30  11.4  6  2.3  3.64  0.9074  ��
eا�  

4. 
 ZTH]qا �[Iت 12اH�kGKQا
 ZXآGKQل اHKIqا [�P5 RS

��[Qإ.  
  ا^ول  0.9900  3.80  00  00  14.4  38  17.4  46  41.7  110  26.5  70

5. 
2|` ا�I|1اف Ha�qHxء 

H�c2G�5و H�SH�|واآ.  
52  19.7  114  43.2  46  17.4  38  14.4  14  5.3  3.57  1.11  _�
eا�  

6. 
 gc4|5 تH�kGKQا

 �hG5 R|Qدات اH4|Tا�
��[Qإ.  

  ا��
دس  1.26  3.19  16.7  44  10.6  28  20.5  54  40.9  108  11.4  30

  3.52  املتوسط العام 
  

والمتوسطات الحسابية واالنحراف يوضح الجدول السابق التكرارات والنسب المئوية 

التقليل الدراسة على المحددات الخاصة بأثر تكوين فرق العمل على مجتمع  إلجاباتالمعياري 

  .مةمن مستوى الهدر في موارد ومخرجات المنظ

قد جاءت بمتوسطات حسابية تقـع فـي درجـة موافقـة      عبارات) 5(عدد يتبين أن 

  ).ال أدري(في حين جاءت عبارة واحدة فقط تقع في درجة موافقة ). أوافق(
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وكان ترتيب العبارات حسب المتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهـة  

مـن مسـتوى الهـدر فـي مـوارد       والتقليللعالقة تكوين فرق العمل الدراسة مجتمع  نظر

  :كالتالي  ومخرجات المنظمة

ة في تنفيذ األعمال ن األمانيراعيالموظفات ) 4(في الترتيب األول جاءت العبارة رقم 

  0.9900وانحراف معياري  3.80بمتوسط حسابي  .الموكلة إليهن

ل يتم تحديد ما يجب إنجـازه مـن أعمـا   ) 3(وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم 

  0.9074وانحراف معياري  3.64بمتوسط حسابي  .وأنشطة وبيان النتائج المرغوب تحقيقها

يـتم االعتـراف باألخطـاء واكتشـافها     ) 5(في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقم 

  1.11وانحراف معياري  3.57بمتوسط حسابي  .وتصويبها

بتفسير النتائج واتخاذ قرارات تقوم اإلدارة ) 2(في الترتيب الرابع جاءت العبارة رقم 

  0.9505وانحراف معياري  3.53بمتوسط حسابي  .تصحيحية بشأنها

تقوم اإلدارة بمقارنة نتائج العمـل مـع   ) 1(في الترتيب الخامس جاءت العبارة رقم 

  .1.26وانحراف معياري  3.42بمتوسط حسابي  .المعايير المرسومة

تتقبل الموظفات االنتقادات التـي توجـه    )6(في الترتيب السادس جاءت العبارة رقم 

  .1.26وانحراف معياري  3.19بمتوسط حسابي . إليهن

التقليل من مستوى الهدر أن تكوين فرق العمل يساهم في وتشير هذه المتوسطات إلى 

الدراسة على هـذا  مجتمع  ويدعم ذلك المتوسط العام إلجابات، في موارد ومخرجات المنظمة

  .3.52المحور والذي بلغ 
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4 – ��Yل وا���و�� �� ا���xi�~lا v�gق ا���� و�� vRSwk v�g �!xا��:  
  

 )4/8(�[ول 

��Yل وا���و�� �� ا���xi�~lأ�� ��ق ا���� ��� ا ST� _T`ا� f����
ه
ت �kا  

  ا��T[دات  م
ا���S~{   |�ــــــــــ
رات ا��
gـــــــــــــ�

�g
�Tا�  
ا�T�lاف 
  ا����
ري

��kا���  
ً�
�k أدري  أوا��  أوا�� l  أوا�� l  
ً�
�k أوا�� l  
  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د

1. 

 R|�[kو RQ ®KU5
اHK\|eل 12345ي 

 [�P5 Z421� RS R�~�Qا
RXKI .  

54  20.5  130  49.2  32  12.1  44  16.7  4  1.5  3.70  1.02  fgا��ا  

2. 
 RXKI Z[\[c� RQ 1SG5

 323�|Q Z[SH7Q34رة اQا
  .[G|Uى اH^Tزي 

38  14.4  160  60.6  36  13.6  28  10.6  2  0.8  3.77  0.8508  _�
eا�  

3. 
 R|�[kو Z\[c� RQ ®KU5
 �] ZX]H7|] مH�Kx مH[4Qا

 Z2H�PQا l|L Z23اcQا.  
  ا^ول  0.8633  4.00  00  00  9.8  26  7.6  20  55.3  146  27.3  72

4. 
[Q§4|e�Hx 1\8أZ  RS

R�[kم وH�] زH^Tإ.  
54  20.5  114  43.2  20  7.6  64  24.2  12  4.5  3.50  1.19  p�
qا�  

5. 
 RT3IHU2 RIHK^Qا gK\Qا

 l�o�x gK\Qا lXI
Z[hH|TVا R|oH�.  

86  32.6  132  50.0  12  4.5  24  9.1  10  3.8  3.98  1.03  ��
eا�  

6. 
|]® RQ و3o R|[�[kرا 5

  .آc]1ا [� ا3xVاع
  ا��
دس  1.25  3.34  6.8  18  28.0  74  8.3  22  37.9  100  18.9  50

  3.71  املتوسط العام 
  

والمتوسطات الحسابية واالنحراف يوضح الجدول السابق التكرارات والنسب المئوية 
الدراسة على المحددات الخاصة بأثر تكوين فـرق العمـل علـى    مجتمع  إلجاباتالمعياري 

قد جاءت بمتوسطات حسابية تقع  عبارات) 5(عدد يتبين أن و، االستقالل والمرونة في التنفيذ
  ).ال أدري(في حين جاءت عبارة واحدة فقط تقع في درجة موافقة ). أوافق(في درجة موافقة 

وكان ترتيب العبارات حسب المتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهـة  

  :كالتالي  تنفيذاالستقالل والمرونة في اللعالقة تكوين فرق العمل والدراسة مجتمع  نظر
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تسمح لي طبيعة وظيفتـي القيـام بمهـام    ) 3(في الترتيب األول جاءت العبارة رقم 

  0.8633وانحراف معياري  4.00بمتوسط حسابي  .متكاملة من البداية حتى النهاية 

العمل الجماعي يساعدني علـى العمـل   ) 5(وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم 

  1.03وانحراف معياري  3.98بمتوسط حسابي  .بأقصى طاقتي اإلنتاجية

توفر لي طبيعية عملي القدرة الكافية لتحديد ) 2(في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقم 

  0.8508وانحراف معياري  3.77بمتوسط حسابي  .مستوى انجازي 

تسمح لـي وظيفتـي اسـتعمال تقـديري     ) 1(في الترتيب الرابع جاءت العبارة رقم 

  1.02وانحراف معياري  3.70بمتوسط حسابي  . قة تنفيذ عمليالشخصي في طري

 .في إنجاز مهام وظيفي ةأشعر باالستقاللي) 4(في الترتيب الخامس جاءت العبارة رقم 

  .1.19وانحراف معياري  3.50بمتوسط حسابي 

. تتيح لي وظيفتي قدرا كبيرا من اإلبداع) 6(في الترتيب السادس جاءت العبارة رقم 

  .1.25وانحراف معياري  3.34حسابي بمتوسط 

االستقالل والمرونة فـي  أن تكوين فرق العمل يساهم في وتشير هذه المتوسطات إلى 

  .3.71الدراسة على هذا المحور والذي بلغ مجتمع  ويدعم ذلك المتوسط العام إلجابات، التنفيذ

  



-78 - 
 

ا��vRS��wk v���g ���!x ����ق ا������ و�����ik v���g ا���
ر���X ��������� ���� إ����اءات       – 5
  :ا����

  
 )4/9(�[ول 

���f ا�`ST� _T أ�� ��ق ا���� ��� �
ه
ت �kإ��اءات ا����ا �� ������� �Xر
  ���ik ا���

  ا��T[دات  م
ا���S~{   |�ــــــــــ
رات ا��
gـــــــــــــ�

�g
�Tا�  
ا�T�lاف 
  ا����
ري


  ��kا���ً�
�k أدري  أوا��  أوا�� l  أوا�� l  
ً�
�k أوا�� l  
  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د

1. 

 y] تHIHK|hا gKI `|2
اH�kGKQت ا1m�|KQات 
1�Q 1[[ |QHxح أH\xد 

1[[ |Qا.  

16  6.1  112  42.4  52  19.7  66  25.0  18  6.8  3.15  1.08  fgا��ا  

2. 
H�] `|2رآZ اH�kGKQت 

 1[[ |Qا ¯a� y¡و RS
gK\Q1اءات اhإ RS.  

30  11.4  94  35.6  52  19.7  64  24.2  24  9.1  3.15  1.18  p�
qا�  

3. 
 Z[c21 دورات 35ر[SG5 `|2
RS [^Hل اQ| ]]1 ا4KQ|1ح 

.  
  ا��
دس  1.16  3.06  9.1  24  25.8  63  25.8  68  28.0  74  11.4  30

4. 
 ®[¡G|x دارةVم اG45

 RQH�Qا y¡GQا �[x 1ق�Qا
1[[ |Q3 ا\x تH\oG|Qوا.  

34  12.9  92  34.8  72  27.3  50  18.9  16  6.1  3.29  1.10  ��
eا�  

5. 

 gآH�KQHx دارةV�5|` ا
وا�H4|Tدات 1hVاءات 

 lXI gK\Q1 وا[[ |Qا
H�XL.  

  ا^ول  1.90  3.44  6.8  18  15.9  42  14.4  38  51.5  136  11.4  30

6. 

G45م اVدارة K�x§ت 
 1[[ |Q �[hG5و i[4¤5
اH^5هHت اH�kGKQت 

 323c5و �] ��SوH~]
1[[ |Qا.  

30  11.4  78  29.5  78  29.5  62  23.5  16  6.1  3.16  1.09  _�
eا�  

  3.31  املتوسط العام 
  

  
والمتوسطات الحسابية واالنحراف يوضح الجدول السابق التكرارات والنسب المئوية 

  وتقليلالدراسة على المحددات الخاصة بأثر تكوين فرق العمل  مجتمعإلجابات المعياري 
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عبارة واحدة فقط جاءت في درجة يتبين أن و، المعارضة للتغيير في إجراءات العمل

ال (بمتوسطات حسابية تقع في درجة موافقة  عبارات) 5(عدد في حين جاء ). أوافق(موافقة 

  ).أدري

الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهـة  وكان ترتيب العبارات حسب المتوسطات 

 تقليل المعارضة للتغيير في إجـراءات العمـل  لعالقة تكوين فرق العمل الدراسة مجتمع  نظر

  :كالتالي 

تهـتم اإلدارة بالمشـاكل واالنتقـادات    ) 5(في الترتيب األول جاءت العبـارة رقـم   

  1.90نحراف معياري وا 3.44بمتوسط حسابي  .إلجراءات التغيير والعمل على حلها

تقوم اإلدارة بتوضيح الفرق بين الوضـع  ) 4(وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم 

  1.10وانحراف معياري  3.29بمتوسط حسابي  .الحالي والتوقعات بعد التغيير

 تقوم اإلدارة بحمالت تثقيف وتوجيه لتغيير) 6(في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقم 

وانحراف معيـاري   3.16بمتوسط حسابي  .من التغيير ت وتبديد مخاوفهناتجاهات الموظفا

1.09.  

اجتماعـات مـع الموظفـات     يتم عمـل ) 1(في الترتيب الرابع جاءت العبارة رقم 

  1.08وانحراف معياري  3.15بمتوسط حسابي   .بالتغيير لشرح أبعاد التغييرالمتأثرات 

مشاركة الموظفات في وضع خطـط   يتم) 2(في الترتيب الخامس جاءت العبارة رقم 

  .1.18وانحراف معياري  3.15بمتوسط حسابي  .التغيير في إجراءات العمل

يتم توفير دورات تدريبيـة فـي مجـال    ) 3(في الترتيب السادس جاءت العبارة رقم 

وتشير هذه المتوسطات إلى .1.16وانحراف معياري  3.06بمتوسط حسابي . التغيير المقترح
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، بدرجة متوسـطة  في إجراءات العملضة للتغييرتقليل المعار في العمل يساهمأن تكوين فرق 

  .3.31الدراسة على هذا المحور والذي بلغ مجتمع  ويدعم ذلك المتوسط العام إلجابات

  

ت ا��[R[ة – 6��iل ا��

دة ا���`� �� إد|Rز v�gق ا���� و�� vRSwk v�g �!xا��:  
  

 )4/10(�[ول 

 _T`ا� f����
ه
ت �kةا]R]�
ت ا���iل ا��

دة ا���`� �� إد|Rأ�� ��ق ا���� ��� ز ST�  

  ا��T[دات  م
ا���S~{   |�ــــــــــ
رات ا��
gـــــــــــــ�

�g
�Tا�  
ا�T�lاف 
  ا����
ري

��kا���  
ً�
�k أدري  أوا��  أوا�� l  أوا�� l  
ً�
�k أوا�� l  
  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د

1. 

 lXI تH�kGKQ1�5ص ا
إH45ن اe|~3ام ا��hqة 

 Zac51KQا Z¤23�Qا Z[P4|Qا
��XKI Z\[cax.  

66  25.0  176  66.7  6  2.3  12  4.5  4  1.5  4.09  0.7648  p�
qا�  

2. 

ا��hqة  1SG5 اVدارة
 R|Qا Z¤23�Qدوات اqوا
RS 3IHU5 إH^Tز [�Hم 

R|�[kو.  

  ا��
دس  1.04  3.85  4.5  12  9.8  26  5.3  14  56.1  148  24.2  64

3. 
 R|�[kم وH�] Z\[c�

Xa|5{ اe|~3ام ا��hqة 
Z¤23�Qا Z[P4|Qا .  

98  37.1  150  56.8  6  2.3  4  1.5  6  2.3  4.25  0.7739  fgا��ا  

4. 
 Z[P4|Qة ا��hq3 اIHU5

 ZQG�e RS Z¤23�Qا
  .ا�H�5ل x]� اVدارات

110  41.7  134  50.8  10  3.8  4  1.5  6  2.3  4.28  0.8022  _�
eا�  

5. 
 Z[P4|Qة ا��hqه` اHU5

اRS Z¤23�Q 2345` اH]3~Qت 
  .ZX�e Z421ax و[K]�ة

  ا^ول  0.5694  4.44  00  00  00  00  3.8  10  47.7  126  48.5  128

6. 
 Z[P4|Qة ا��hq3ام ا~|eا

اZ¤23�Q ¡1وري [� 
R|�[kم وH�] زH^Tإ ghأ.  

128  48.5  128  48.5  2  0.8  6  2.3  00  00  4.43  0.6312  ��
eا�  

  4.22  املتوسط العام 
  

والمتوسطات الحسابية واالنحراف يوضح الجدول السابق التكرارات والنسب المئوية 

وزيـادة  الدراسة على المحددات الخاصة بأثر تكوين فرق العمـل  مجتمع  إلجاباتالمعياري 



-81 - 
 

).  أوافـق (في درجة موافقة عبارتان قد جاءت ، ويتبين أن الرغبة في إدخال التقنيات الجديدة

  ).تماما أوافق(بمتوسطات حسابية تقع في درجة موافقة  عبارات) 4(في حين جاء عدد 

وكان ترتيب العبارات حسب المتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهـة  

التقنيـات الجديـدة   وزيادة الرغبة في إدخـال  لعالقة تكوين فرق العمل الدراسة مجتمع  نظر

  :كالتالي

تساهم األجهزة التقنية الحديثة فـي تقـديم   ) 5(في الترتيب األول جاءت العبارة رقم 

  0.5694وانحراف معياري  4.44بمتوسط حسابي  .الخدمات بطريقة سهلة ومميزة

استخدام األجهزة التقنية الحديثة ضروري ) 6(وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم 

  0.6312وانحراف معياري  4.43بمتوسط حسابي  .إنجاز مهام وظيفتيمن أجل 

تساعد األجهزة التقنية الحديثة في سـهولة  ) 4(في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقم 

  0.8022وانحراف معياري  4.28بمتوسط حسابي  .االتصال بين اإلدارات

طبيعة مهام وظيفتـي تتطلـب اسـتخدام    ) 3(في الترتيب الرابع جاءت العبارة رقم 

  0.7739وانحراف معياري  4.25بمتوسط حسابي  . األجهزة التقنية الحديثة

تحرص الموظفات على إتقان اسـتخدام  ) 1(في الترتيب الخامس جاءت العبارة رقم 

وانحراف معيـاري   4.09بمتوسط حسابي  .ية الحديثة المرتبطة بطبيعة عملهناألجهزة التقن

0.7648  

توفر اإلدارة األجهزة واألدوات الحديثـة  ) 2(في الترتيب السادس جاءت العبارة رقم 

  .1.04وانحراف معياري  3.85بمتوسط حسابي . التي تساعد في إنجاز مهام وظيفتي
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في زيادة الرغبة في إدخـال  أن تكوين فرق العمل يساهم وتشير هذه المتوسطات إلى 

الدراسة على هـذا   مجتمعدعم ذلك المتوسط العام إلجابات وي، بدرجة عالية  التقنيات الجديدة

  .4.22المحور والذي بلغ 
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ذ ا����iارات     – 7��qkوا f���� ت
������ �RS�� k v���gق ا������ و���� vRS��wk v���g ���!xا��

  :و���k[ه

  
 )4/11(�[ول 


ذ ا��iارات qkوا f�� ت
���� �RS k ��� أ�� ��ق ا���� ST� _T`ا� f����
ه
ت �kا


  و���k[ه

  ا��T[دات  م
ا���S~{   |�ــــــــــ
رات ا��
gـــــــــــــ�

�g
�Tا�  
ا�T�lاف 
  ا����
ري

��kا���  
ً�
�k أدري  أوا��  أوا�� l  أوا�� l  
ً�
�k أوا�� l  
  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د  %ن  �[د

1. 

gKI `|2 اHIHK|hت 
دورx Z2]� ا123KQة 

 Z�oHPKQ تH�kGKQوا
gK\Q1وف اk.  

56  21.2  124  47.0  28  10.6  36  13.6  20  7.6  3.60  1.18  ��
eا�  

2. 

yKh `|2 اH]GX\KQت 
اZ4[o3Q اgco ZX]H7Q اH~5ذ 

 ZJH~Q14ارات اQا
gK\QHx.  

46  17.4  108  40.9  60  22.7  38  14.4  12  4.5  3.52  1.07  _�
eا�  

3. 

�5ود ا123KQة اH�kGKQت 
 3PI Z[SH¡Vا g[JH�|QHx

 �X5 �I ره�HU�|eا
  .ا14Qارات

  ا^ول  1.04  3.67  5.3  14  8.3  22  18.9  50  48.5  128  18.9  50

4. 
H�kGKXQ ®KU2ُت 3x°xاء 
[\Hر¡|�� 14XQارات 
  .اR|Q 3�5رهH ا123KQة

  ا��
دس  1.16  3.31  10.6  28  12.9  34  22.7  60  41.7  110  12.1  32

5. 
1�5ح ا123KQة اHceqب 

 ~|5 H]3PI Z[4aPKQا
�|�[kGx صH� 1ارًاo.  

40  15.2  120  45.5  44  16.7  42  15.9  18  6.8  3.46  1.13  p�
qا�  

6. 

1�5ص ا123KQة lXI أن 
 H�2رأ Z�kG] g3ي آc5

gco اH~5ذ ا14Qارات 
gK\QHx ZJH~Qا.  

58  22.0  104  39.4  36  13.6  48  18.2  18  6.8  3.51  1.21  fgا��ا  

  3.51  املتوسط العام 
  

والمتوسطات الحسابية واالنحراف  يوضح الجدول السابق التكرارات والنسب المئوية

 على تطويرالدراسة على المحددات الخاصة بأثر تكوين فرق العمل مجتمع  إلجابات المعياري
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درجـة  في قد جاءت  عبارات) 5(عدد ، ويتبين أن عمليات صنع واتخاذ القرارات وترشيدها

  ).ال أدري(قع في درجة موافقة عبارة واحدة بمتوسط حسابي يفي حين جاء ). أوافق(موافقة 

وكان ترتيب العبارات حسب المتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهـة  

القـرارات  وتطوير عمليـات صـنع واتخـاذ    لعالقة تكوين فرق العمل الدراسة مجتمع  نظر

  :كالتالي وترشيدها

تزود المديرة الموظفات بالتفاصيل اإلضافية ) 3(في الترتيب األول جاءت العبارة رقم 

  1.04وانحراف معياري  3.67بمتوسط حسابي  .عند استفسارهن عن تلك القرارات

يتم عمل اجتماعات دورية بـين المـديرة   ) 1(وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم 

  1.18وانحراف معياري  3.60بمتوسط حسابي  .فات لمناقشة ظروف العملوالموظ

يتم جمع المعلومات الدقيقة الكاملـة قبـل   ) 2(في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقم 

  1.07وانحراف معياري  3.52بمتوسط حسابي  .اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل

رة على أن تبدي كل موظفـة  تحرص المدي) 6(في الترتيب الرابع جاءت العبارة رقم 

  1.21وانحراف معياري  3.51بمتوسط حسابي  .رأيها قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل

تشرح المديرة األسباب المنطقية عنـدما  ) 5(في الترتيب الخامس جاءت العبارة رقم 

  1.13وانحراف معياري  3.46بمتوسط حسابي  .تتخذ قراراً خاص بوظيفتك

يسمح للموظفـات بإبـداء معارضـتهن    ) 4(السادس جاءت العبارة رقم في الترتيب 

  1.16وانحراف معياري  3.31بمتوسط حسابي . للقرارات التي تصدرها المديرة

تطوير عمليـات صـنع   أن تكوين فرق العمل يساهم في وتشير هذه المتوسطات إلى 

الدراسـة علـى هـذا    مع مجت ويدعم ذلك المتوسط العام إلجابات، واتخاذ القرارات وترشيدها

  .3.51المحور والذي بلغ 
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  : نتائج الدراسة :  أوالً
  : من خالل الدراسة الميدانية والنظرية توصلت الباحثة إلى النتائج التالية 

 من وجهة نظر مجتمـع بأثر تكوين فرق العمل على تحسين أداء الموظفات فيما يتعلق : أوالً 

  : الدراسة كانت كالتالي

 .تحرص الموظفات على توظيف قدراتهن لتحسين األداء في العمل -1

 .نجاز مهام العمل الخاصة باإلدارةتتبادل الموظفات المساعدة إل -2

 .تتبادل الموظفات األفكار واآلراء لتطوير العمل -3

 .أداء الموظفات الدافعية للعمل دون تدخل من اإلدارة يغلب على -4

 .تعمل الموظفات معا بشكل جماعي لتحقيق أهداف العمل -5

أما المحدد الذي يتعلق بوضع اإلدارة لألهداف بصورة جماعية فقـد كانـت نتيجتـه     -6

 .محايدة

 

بأثر تكوين فرق العمل وبين مواجهة القضايا والمشكالت بوضوح وشفافية وفيما يتعلق : ثانياً 

 :يتبين ذلك فيما يليالدراسة  من وجهة نظر مجتمع

 .توجد قنوات اتصال بين المديرة والموظفات مباشرة -1

 .لدى الموظفة استعداد للمشاركة مع زميالتها لحل مشاكل العمل -2

 .ت حول أمور العملتشجع اإلدارة الموظفات على إبداء المالحظا -3

 .يسود فهم متبادل بين الموظفات نحو أمور العمل -4

 .يتم استطالع آراء الموظفات حول مشاكل العمل التي تواجهها بصفة دورية -5

 .العالقات بين اإلدارة والموظفاتتسود الثقة المتبادلة  -6

وارد ومخرجات يتعلق بأثر تكوين فرق العمل وبين التقليل من مستوى الهدر في مفيما : ثالثاً 

  :  يتبين ما يليالدراسة  من وجهة نظر مجتمع المنظمة

 .ن األمانة في تنفيذ األعمال الموكلة إليهمالموظفات يراعي -1

 .يتم تحديد ما يجب إنجازه من أعمال وأنشطة وبيان النتائج المرغوب تحقيقها -2

 .يتم االعتراف باألخطاء واكتشافها وتصويبها -3

 .النتائج واتخاذ قرارات تصحيحية بشأنهاتقوم اإلدارة بتفسير  -4

 .تقوم اإلدارة بمقارنة نتائج العمل مع المعايير المرسومة -5

أما المحدد الذي يتعلق بمدى تقبل الموظفات لالنتقادات الموجهة إلـيهن فقـد كانـت     -6

  .نتيجته محايدة
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من وجهة نظر  نفيذبأثر تكوين فرق العمل وبين االستقاللية والمرونة في التفيما يتعلق : رابعاً 

  : يتبين ما يلي الدراسة مجتمع

 .يتاح للموظفات القيام بمهام متكاملة من البداية حتى النهاية -1

 .يساعد العمل الجماعي على أداء العمل بأقصى طاقة إنتاجية -2

 .توفر طبيعة العمل على التعرف على مستوى إنجاز الموظفات في عملهن -3

 .ي طريقة تنفيذ العملتستخدم الموظفات تقديرهم الشخصي ف -4

 .تشعر الموظفات باالستقاللية في إنجاز مهام وظائفهن  -5

وفيما يتعلق بما إذا كانت الوظيفة توفر قدرا كبيرا من اإلبداع فقد كانت النتيجـة   -6

  .محايدة من قبل مجتمع الدراسة

 إجراءات العملبأثر تكوين فرق العمل وبين تقليل المعارضة للتغيير في فيما يتعلق : خامساً 

  : يتبين ما يلي الدراسة من وجهة نظر مجتمع

 .حلهاأن اإلدارة تهتم بالمشاكل واالنتقادات إلجراءات التغيير والعمل على  -1

فقد جاءت النتـائج جميعهـا   أما فيما يتعلق ببقية المحددات الخاصة بهذا المحور  -2

  .محايدة

من  دة الرغبة في إدخال التقنيات الجديدةبأثر تكوين فرق العمل وبين زيافيما يتعلق :  سادساً

  : يتبين ما يلي الدراسة وجهة نظر مجتمع

  .أن األجهزة التقنية الحديثة تساهم في تقديم الخدمات بطريقة سهلة ومميزة -1

 .أن استخدام األجهزة التقنية الحديثة ضروري من أجل إنجاز مهام الوظيفة -2

 .االتصال بين اإلداراتتساعد األجهزة التقنية الحديثة في سهولة  -3

 .طبيعة ومهام الوظيفة تتطلب استخدام األجهزة التقنية الحديثة -4

تحرص الموظفات على إتقان استخدام األجهزة التقنية الحديثة المرتبطة بطبيعـة   -5

 .عملهن

  .تساعد في إنجاز المهام الوظيفية أن اإلدارة توفر األجهزة واألدوات الحديثة التي -6

بأثر تكوين فرق العمل وبين تطوير عمليات صـنع واتخـاذ القـرارات    ق فيما يتعل:  سابعاً

  : يتبين ما يلي الدراسةمجتمع من وجهة نظر  وترشيدها

تقوم المديرة بتزويد الموظفات بالتفاصيل اإلضافية عنـد استفسـارهن عـن تلـك      -1

  .القرارات

 .يتم عمل اجتماعات دورية بين المديرة والموظفات لمناقشة ظروف العمل -2

 .تم جمع المعلومات الدقيقة الكاملة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعملي -3

 .تحرص المديرة على أن تبدي كل موظفة رأيها قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل -4

 .تشرح المديرة األسباب المنطقية عندما تتخذ قراراً خاص بمهام الوظائف -5

محايدة وهو مـا إذا كـان يسـمح    النتائج أما فيما يتعلق بالمحدد السادس فقد جاءت  -6

 .للموظفات بإبداء معارضتهن للقرارات التي تصدرها المديرة
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  :توصيات الدراسة : ثانياً
  :من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي

والتي أثبتت فاعليتهـا فـي عـالج الكثيـر مـن       فرق العمل تكوينلتوجيه االهتمام  -1

بزيادة اهتمام اإلدارة العليا بتبني أسلوب فرق العمل في إنجـاز   .في العمل المشكالت

 . بعض المهام التي تحتاج إلى مشاركة عدد من الموظفات في آن واحد

أن تعمل إدارة الجامعة على وضع أهداف إدارتها بصورة جماعية بحيـث تشـارك    -2

 .الموظفات في وضع هذه األهداف

بنشر الوعي بين الموظفات وأعضـاء فـرق   أن تقوم إدارة جامعة الملك عبد العزيز  -3

العمل بأهمية أن يتقبلن االنتقادات البناءة التي توجه إليهن األمر الذي له تأثير إيجابي 

 .على التقليل من مستوى الهدر في موارد ومخرجات المنظمة

لعمل وتحفيزهن على االبتكـار  تشجيع اإلبداع من قبل الموظفات العضوات في فرق ا -4

 .في تنفيذ األعمال الموكلة إليهن من االستقالليةالذي يدعم المرونة ويمنحهن قدرا 

من المهم أن تقوم إدارة الجامعة بحمالت تثقيف وتوجيه لتغيير اتجاهات الموظفـات   -5

وتبديد مخاوفهن بشأن التغيير وتوضيح الفرق بين الوضع الحالي للعمل وبين ما يجب 

 .أن يكون عليه بعد التفعيل الجيد لفرق العمل

 فـي  للموظفاتأن تعمل إدارة جامعة الملك عبد العزيز على االهتمام بدعم التدريب  -6

على التكيف والتفاعل معها عند اسـتخدامها فـي    ، بما يكفل قدرتهندور فرق العمل

 .إنجاز مهام عملهن

إعادة تأهيل وتدريب الموارد البشرية الحالية على استخدام أسلوب فرق العمل، وذلك  -7

بالمجاالت التي  لتنمية مهاراتهن وتعريفهن نوتنمية قدراته الموظفاتلرفع الوعي لدى 

 .يمكن تطويرها من خالل استخدام أسلوب فرق العمل

 الموظفـات لتحديد  ههنالموظفات حول مشاكل العمل التي تواجأن يتم استطالع آراء  -8

 .فريق العمل المناسب والقادر على حل هذه المشاكل يتكون منهن التيال

فرق العمل بما يتناسب مع طبيعة  الموظفات فيمراعاة التنويع في خبرات ومهارات  -9

ونوعية المشاكل التي تم تحديدها لما لذلك من زيادة فرص نجاح فـرق العمـل فـي    

 .مواجهة وحل المشاكل
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ن هناك متابعة دائمة من اإلدارة العليا إلنجازات فرق العمل في إيجاد الحلول أن يكو - 10

 .وتنفيذها للمشكالت التي تم تصميم فرق العمل من أجلها

أن يكون اختيار عضوات فرق العمل بناء على أسس علميـة وموضـوعية لوضـع     - 11

 . الموظفة  المناسبة في المكان المناسب

أهميـة تحسـين   الموظفات يدركن  لعمل مما يجعلربط الحوافز بمستوى أداء فرق ا - 12

 .األداء من خالل تكوين فرق العمل

قبول النقد البناء الذي سيؤدي إلى قدرة فرق العمل على التصـحيح الـذاتي للمسـار     - 13

 .وتشخيص األخطاء ومعالجتها
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  :قائمة المراجع
  الكتب: أوالً 

 .القرآن الكريم .1

: القـاهرة (أميرة نبيل عرفـة،  : ترجمة التميز،أسرار قادة ، )م1996(إبراهيم الفقي .  .2

 )).بميك( مركز الخبرات المهنية لإلدارة

 ( الوجيز في طرق البحـث العلمـي،  ، )هـ1428(أحمد بن داود المزجاجي األشعري  .3

 ).خوارزم العلمية للنشر والتوزيع،الطبعة األولى: جدة 

 ).دارالمعرفة الجامعية :القاهرة(السلوك اإلنساني في المنظمات، أحمد صقر عاشور،  .4

تيب توب لخدمات التعريب والترجمة، : ترجمة ، بناء فريق العمل، ) م2003(آرثر بيل  .5

 ).دار الفاروق للنشر والتوزيع: القاهرة(

 فرق التحسين المستمر في نظـم الجـودة الشـاملة،   ، )م2005(أشرف فضيل جمعة   .6

  ).ألولىاللجنة الوطنية السعودية للجودة، الطبعة ا: الدمام(

قسم الطالبات في سطور عن التقرير السنوي ، "قسم الطالبات"جامعة الملك عبد العزيز  .7

  .ه1422-1423

منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها في الدراسـات التربويـة   ، )م1996(حمدي عطيفه،  .8

 .دار النشر للجامعات: ، القاهرةوالنفسية

مفهومـه  :البحث العلمي ،)م1998(ذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق  .9

 ).الطبعة السادسة ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،دا: عمان( ،أساليبه –أدواته  –

: عمان (، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، )م2001(ذوقان عبيدات، وآخرون ،  .10

 ).ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السابعةدا

منهج البحث في العلوم السلوكية مع تطبيقـات  ، )هـ1421(سالم القحطاني، وآخرون،  .11

 .المطابع الوطنية الحديثة: ، الرياضSPSSعلى برنامج 

  عضاء والقـادة، دليل عملي لأل:  كيفية بناء فرق عمل فعالة ،)م2002(سوزان ويالن  .12

  ). الطبعة األولى،والتوزيعدار الفجر للنشر :  القاهرة(عبد الحكم الخزامي : ترجمة

: ترجمـة دليل النجاح لنظم إدارة الفريق :  قيادة الفريق ،)م2005(شارلز مارجيرسون  .13

  ).دار المريخ للنشر: الرياض( سرور علي سرور،
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: الرياض(  بحث في العلوم السلوكية،المدخل إلى ال ،)م2006(صالح بن حمد العساف  .14

 ).الطبعة الرابعةمكتبة العبيكان، 

أساسـيات ممارسـة    ،)م2000( عبد المجيد بن طاش نيـازي . الح عبداهللا أبوعباةص  .15

 ).مكتبة العبيكان: الرياض(  ،طريقة العمل مع الجماعات

: اإلدارة العامـة  ،)م2000(وطلعت سندي وطالل الشـريف   طلق عوض اهللا السواط، .16

 ). الطبعة الثانية،دار حافظ للنشر والتوزيع: جدة( الوظائف األنشطة، –المفاهيم 

: عمـان ( نتاجية في المؤسسات العامة،العامل البشري واإل  ،)م2004(عبد الباري درة  .17

 .الطبعة األولى، دار الفرقان للنشر والتوزيع

وزارة التعليم العـالي  : العراق( الجماعات والقيادة،، )1981( عبد الحليم عباس قشطة  .18

 ).والبحث العلمي

مطـابع  : القـاهرة ( إدارة المنظمات في القطاع العـام،  ،) م1973(عبد السالم بدوي  .19

  ).الشركة المتحدة للنشر والتوزيع

دار حـافظ للنشـر   :  جـدة ( التطوير التنظيمي، ،)م2003(عبد اهللا عبد الغني الطجم   .20

 ). الطبعة الثالثة، والتوزيع

 .مكتبة النهضة: ، القاهرةاإلحصاء االجتماعي، )م2001(عثمان شلبي،  .21

بيـت  : القـاهرة ( موسى يونس،: ترجمة، إدارة فرق العمل ،)م1999( هولبلورنس  .22

 ).األفكار الدولية للنشر والتوزيع

الطبعـة   دار وائل للنشر،: عمان( إدارة الجودة الشاملة، ،)2004( محفوظ أحمد جودة .23

 ).األولى

دار : ةالقـاهر ( ،كيف تفهم وتدير فريـق عملـك   ،)م2007(محمد أحمد عبد الجواد   .24

 ).الطبعة األولى التوزيع والنشر اإلسالمية،

المفـاهيم والتطبيقـات   : اإلحصاء بال معاناة، )م2005(محمد شامل بهاء الدين فهمي،  .25

 .، الجزء األول، إدارة الطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامةSPSSباستخدام برنامج 

ـ  : مهارات بناء الفريق ،)م1995( محمد عبد الغني حسن .26  ،ق العمـل؟ كيف تكـون فري

 ).مركز تطوير األداء والتنمية: القاهرة(

  لعامة بـديل للدولـة أم وسـيلة لهـا؟،    هل المؤسسات ا ،)م1976(عبدالرحمن  محمد .27

  ).معهد اإلدارة العامة: الرياض(
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: بيـروت ( المدير الفعال فريق العمل الفعال،كيف يبني  ،)م1999(محمد علي جعلوك  .28

 ).الطبعة األولى دار الراتب الجامعية،

وليـد  : ترجمـة  قيادة فريق العمل، ،)م2007( مطبوعات كلية هارفرد إلدارة األعمال  .29

 ).الطبعة األولى شركة العبيكان للنشر والتوزيع،: ضالريا(  شحادة،

 سرور علي سرور،: ترجمةإدارة الفريق إستراتيجية النجاح،  ،)م2005( نيكي هاييس .30

 ).دار المريخ للنشر: الرياض(

:  التنظيم اإلداري في المملكـة العربيـة السـعودية    ،)م2002(هاني يوسف خاشقجي  .31

الطبعـة   دار الخريجي للنشـر والتوزيـع،  : ياضالر( التطبيقات، -األسس –المفاهيم 

 ). الثانية

، اإلنتاجية مفهومها، قياسها، العوامل المؤثرة فيها، )م1983( وجيه عبد الرسول العلي  .32

  ).الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة األولىدار : بيروت( 

، ه1429/1430-ه1425/1426خطـة التنميـة الثامنـة    . وزارة االقتصاد والتخطيط .33

 .ه1425 وزارة االقتصاد والتخطيط،:  الرياض

  

 :الرسائل العلمية: ثالثاً

بناء وتطوير فريق العمل فـي إدارة التربيـة    "،)ه1425(سعود بن معيوض الثبيتي   .1

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة ،ررسالة ماجستي ،"والتعليم بالعاصمة المقدسة

واقع إدارة فـرق العمـل فـي المـدارس     " ،)ه1425(صالح علي يعن اهللا القرني   .2

مـن وجهـة نظـر مـديري المـدارس        ةذالقنفالمتوسطة والثانوية للبنين بمحافظة 

 .رسالة ماجستير، جامعة أم القرى ،"ومعلميها

دراسة : فرق العمل في منظمات العمال األردنية"، )`2001(عادل الرشيد وفريد حداد  .3

، 2، العـدد  17المجلد (مجلة أبحاث اليرموك، ، "ميدانية التجاهات المديرين المعنيين

 ).371-337ص -ص

اتجاهات المديرين حول مدى تطبيق مفهوم بناء " ،)`2003(عايد عبد اهللا العصيمي   .4

 رسالة ماجستير، جامعـة الملـك سـعود،   ، "فريق العمل الفعال في الجهزة الحكومية

 .الرياض



-93 - 
 

قياس العوامل المؤثرة على وظائف جماعـات  "، )`2002(عبد اهللا عبد الغني الطجم   .5

، 2، العـدد  29المجلد ( مجلة دراسات عمان،، "العمل في المؤسسات العامة السعودية

   .407-389ص ص 

التأثيرات المحتملة لفضيلة قيمة التقوى "، )`2003(فهمي الفهداوي ونضال الحوامدة   .6

دراسة ميدانية التجاهات العـاملين فـي القطـاع    : في الوالء التنظيمي وبناء الفريق

، 1العدد ،30المجلد(مجلة دراسات عمان، ، "الحكومي لمحافظات الجنوب في األردن

 .76-53ص ص 

شاملة ودورها المتوقع فـي  إدارة الجودة ال" ، )`2000(نبيل عبد الحافظ عبد الفتاح    .7

-75، ص ص 82، العدد22السنة (  اإلداري،، "باألجهزة الحكومية تحسين اإلنتاجية

97.( 

دراسة ميدانية آلراء  : بناء الفريق"، )`1998(نعيم عقلة نصيرورائد إسماعيل عبابنة   .8

المديرين حول مدى توفر سمات العمل كفريق في األجهـزة الحكوميـة لمحافظـات    

 ).371-325، ص ص 2، العدد38المجلد ( مجلة اإلدارة العامة،، "الشمال في األردن

  

 

  :المواقع األلكترونية: رابعاً

 

9. http://ar.wikipedia.org/wiki 

10. http://www.mafhoum.com/syr/articles/dalila/dalila.htm  

11. http://www.kau.edu.sa/girls/aboutus/kaauwsdevelop.asp 

12. http://www.mmsec.com  

كلمة المملكة لمعالي وزير التجارة فـي   ،جريدة الرياض،ه1420 أسامة فقيه، .13

الصفحة اإلقتصادية بتاريخ  االونكتاد،: سع للمجموعة اآلسيويةاإلجتماع الوزاري التا

  .ه1/5/1420

  

  

    



-94 - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ا�%$#ـــــــ!
  

  ا��%�رة ا)��'��ن
  
  

   



-95 - 
 

��
  وزارة ا������ ا��
 ���
  ا����Rا���� �`[ �


دZ�!lآ��� ا�دارة وا  
��
� ا�دارة ا���!  


  ا�[را~
ت ا����
  

  
  
  
  
  

  ا~��
رة ا~�`�
ن
ZK217Qا R|أ�  /  

�5H1آxو bا ZKL7` ور[XI م§UQا  
  

    `U4Q 34م] ��cQ Z[eHeqت اHTH[cQا yK^Q Gن هH[c|eها ا�

Z]H\Qدارة اV�2 ا�\Q3 اcI �XKQا Z\]H^x  تHcXa|] �] آ^�ء

  : اG��Qل lXI درZh اGP\x 1[|UhHKQان

��
��� ا���
�
ع ا������ ا� ! �� ���
  ��ق ا���� وأ��ه
 ��� ا���

  lXI ZxHhVا RS ZرآH�KQل ا§� �] `I3Q7` اP] yoG5وأ g]z

  :ا�H[c|eن وإHIد�5 إy] ،HP[Q اX\Q` أن

¡���HKن Z21���e اGX\KQ[���Hت واcQ]H���THت [���� H[QG����U]ت      •

¤LHcQاZ. 

•  ¯4S RKX\Qا ��cQ1اض ا�q 3م~|U5 فGe تHxHhVا. 

 . H��Jت ) G7|2)6ن ا�H[c|eن [�  •

 
1234|Q17 وا�Q1 اSوا y] ،،،  

  
  
¤LHcQاZ  
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_T`ا� f����
ه
ت �kإ:  
���

��� �`�� ا��T[دات ا�����Sّwk ��tg �iن ��ق ا���� ��� ا���! ��R 
ا���
ء ��XSk و��V ���ك . ���

 ��x� fXل وx| v�
م ) √(ا��ST� ��Zq آ� �`
رة  وا��� �e�k أ�[ أو ��g ه�� ا��T[دات؛ وذ�� �أ
�Rرأ f� �iا�Sرة ا���
  : ا��`

  
1 –  v���
  �vRSwk �!x ��ق ا���� وv�Tk أداء ا��

أوا��   ا��`ـــــــ
رات  م

ً�
�k  

  l أوا��  l أدري  أوا��
l أوا�� 


ً�
�k  

1 �kGKQأداء ا lXI }X 2تH  دون gK\XQ Z[\S3اQا
  .g�35 [� اVدارة

          

2 5�kGKQت�1ص اH �53راo i[kG5 lXI�  �[U�|Q
gK\Qا RS داءqا.  

          

اH�kGKQت ا3IHUKQة H^TVز [�Hم اHc|5 gK\Qدل  3
  .اVHx ZJH~Qدارة 

          

4  y¡ه3اف  2|` وqدارة اVا RSZ[IHKh رةG�x.            

5 5kGKQا gK\تH�  أه3اف w[4�|Q RIHKh g7�x Hً\]
gK\Qا.  

          

6 5�kGKQدل اHc|تH gK\Q12 اGa|Q ر وا£راءH7Sqا.            

  

���S�gا�vRSwk �!x� �V ��ق ا����  – 2Yح و�SXSg تxwوا��� 
R
�iا�.   
أوا��   ا��`ـــــــ
رات  م 


ً�
�k  
  l أوا��  l أدري  أوا��

l أوا�� 

ً�
�k  

GPo 3hG5ات اH�5ل x]� ا123KQة واH�kGKQت  7
  .[18Hcة

          

8  gK\Qا gآH�] لGL تH�kGKQراء اz ع§a|e2|` ا
Z2دور Z��x H��hاG5 R|Qا.  

          

lXI إ3xاء اHOL§KQت  y^�5 اVدارة اH�kGKQت 9
gK\Qر اG]ل أGL.  

          

GU5د اZ4¤Q اHc|KQدZQ اHo§\Qت x]� اVدارة  10
  .واH�kGKQت

          

11 �kGKQ3ى اQتH ]ز y] ZرآH�KXQ 3اد\|eاH�5§[  g�Q
gK\Qا gآH�].  

          

12 gK\Qر اG]أ G�T تH�kGKQا �[x دلHc|] `�S دGU2.            

  
  
  
  
  
  

ت ا������ – 3��q����Sى ا�V[ر �� �Sارد و v� ���iق ا���� وا���� vRSwk �!x�.  
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أوا��   ا��`ـــــــ
رات  م

ً�
�k  

  l أوا��  l أدري  أوا��
l أوا�� 


ً�
�k  

13  1[2H\KQا y] gK\Qا ¨jH|T ZTرH4Kx دارةVم اG45
Z]Ge1KQا.  

          

G45م اVدارة U�|x]1 اjH|PQ¨ واH~5ذ 1oارات  14
Z[�[��5 H�T��x.  

          

H] 323�5 `|2 2^{ إH^Tز0 [� أHKIل وأZa�T وx]Hن  15
H�4[4�5 بG�1KQا ¨jH|PQا.  

          

16 [Iت 12اH�kGKQل اHKIqا [�P5 RS ZTH]qا �
`�[Qإ ZXآGKQا.  

          

17 H�c2G�5و H�SH�|ء واآHa�qHx 1اف|I2|` ا�.            
18 ��[Qإ �hG5 R|Qدات اH4|Tت ا�H�kGKQا gc4|5.            

  
4 – ��Yل وا���و�� �� ا���xi�~lق ا���� وا�� vRSwk �!x�.  

  

أوا��   ا��`ـــــــ
رات  م

ً�
�k  

  l أوا��  l أدري  أوا��
l أوا�� 


ً�
�k  

19  RS R�~�Qل 12345ي اHK\|eا R|�[kو RQ ®KU5
RXKI [�P5 Z421� .  

          

20  323�|Q Z[SH7Q34رة اQا RXKI Z[\[c� RQ 1SG5
  .[G|Uى اH^Tزي 

          

21  �] ZX]H7|] مH�Kx مH[4Qا R|�[kو Z\[c� RQ ®KU5
 Z2H�PQا l|L Z23اcQا.  

          

22 [Q§4|e�Hx 1\8أZ R�[kم وH�] زH^Tإ RS.            
23  l�o�x gK\Qا lXI RT3IHU2 RIHK^Qا gK\Qا

Z[hH|TVا R|oH�.  
          

            .|]® RQ و3o R|[�[kرا آc]1ا [� ا3xVاع5 24
  
  .�vRSwk �!x ��ق ا���� و���ik v�g ا���
ر�X ������� �� إ��اءات ا���� – 5

أوا��   ا��`ـــــــ
رات  م

ً�
�k  

  l أوا��  l أدري  أوا��
l أوا�� 


ً�
�k  

 [y اH�kGKQت ا1m�|KQاتgKI `|2 اHIHK|hت  25
1[[ |Qد اH\x1ح أ�Q 1[[ |QHx.  

          

26  1[[ |Qا ¯a� y¡و RS تH�kGKQا ZرآH�] `|2 RS
gK\Q1اءات اhإ.  

          

SG5 `|2]1 دورات 35رRS Z[c2 [^Hل اQ| ]]1 ا4KQ|1ح  27
.  

          

28  RQH�Qا y¡GQا �[x 1ق�Qا ®[¡G|x دارةVم اG45
1[[ |Q3 ا\x تH\oG|Qوا.  

          

�5|` اVدارة H�KQHxآg وا�H4|Tدات 1hVاءات  29
H�XL lXI gK\Q1 وا[[ |Qا.  

          

30  i[4¤5 ت§K�x دارةVم اG451[[ |Q �[hG5و 
��SوH~] 323c5ت وH�kGKQت اHهH^51 ا[[ |Qا �].  
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ت ا��[R[ة -6��iل ا��

دة ا���`� �� إد|Rز v�gق ا���� و�� vRSwk �!x�.  
أوا��   ا��`ـــــــ
رات  م


ً�
�k  
  l أوا��  l أدري  أوا��

l أوا�� 

ً�
�k  

1�5ص اH�kGKQت lXI إH45ن اe|~3ام ا��hqة  31
P4|QاZ[ ��XKI Z\[cax Zac51KQا Z¤23�Qا.  

          

32  R|Qا Z¤23�Qدوات اqة وا��hqدارة اV1 اSG5
R|�[kم وH�] زH^Tإ RS 3IHU5.  

          

�Z\[c [�Hم وk]�|Xa|5 R{ اe|~3ام ا��hqة  33
Z¤23�Qا Z[P4|Qا .  

          

3IHU5 ا��hqة اZ[P4|Q اZQG�e RS Z¤23�Q ا�H�5ل  34
  .x]� اVدارات

          

ا��hqة اZ[P4|Q اRS Z¤23�Q 2345` اH]3~Qت HU5ه`  35
  .ZX�e Z421ax و[K]�ة

          

36  gh1وري [� أ¡ Z¤23�Qا Z[P4|Qة ا��hq3ام ا~|eا
R|�[kم وH�] زH^Tإ.  

          

  
7 – 
���� �RS kق ا���� و�� vRSwk �!xت� 

ذ ا��iارات و���k[هqkوا f��.  
  

أوا��   ا��`ـــــــ
رات  م

ً�
�k  

  l أوا��  l أدري  أوا��
l أوا�� 


ً�
�k  

gKI `|2 اHIHK|hت دورx Z2]� ا123KQة واH�kGKQت  37
gK\Q1وف اk Z�oHPKQ.  

          

yKh `|2 اGX\KQ[Hت اo3Q]Z4 اgco ZX]H7Q اH~5ذ  38
gK\QHx ZJH~Q14ارات اQا.  

          

39  3PI Z[SH¡Vا g[JH�|QHx تH�kGKQ123ة اKQ�5ود ا
  .اHU�|eره� �X5 �I ا14Qارات

          

40  R|Q14ارات اXQ ��|¡رH\] 3اءx°x تH�kGKXQ ®KU2ُ
  .3�5رهH ا123KQة

          

1�5ح ا123KQة اHceqب ا1o ~|5 H]3PI Z[4aPKQارا  41
�|�[kGx صH�.  

          

42  H�2رأ Z�kG] g3ي آc5 أن lXI 123ةKQ1�5ص ا
gK\QHx ZJH~Q14ارات اQذ اH~5ا gco.  
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 ��x� fXSg م�wا�� Sأر�)√ (�`~

�� ا���qا� �� :  

�ــ�) ب( 
  -:أ~��� �
  

    -:ا���ـــ�:  1س
 �] go25أ ZPe  (      )  

25 –  �] go30أ ZPe  (      )  
30 –  �] go35أ ZPe  (      )  
35 –  �] go40أ ZPe  (      )  
  (      )  �S ZPeآ1¤ 40

  
  -:ا�� ه� ا�[را~�:  2س

  

 �] goيأGTHm  (      )  
  (      )  GTHmي

  (      )  GQH7xرG2س
H[XI تHeدرا  (      )  

  
  -:�[د ~�Sات ا�q`�ة:  3س

  

 �] goات 5أGPe  (      )  
  (      )  GPeات 6-10[� 
 �]11-15 ZPe  (      )  
 �]16 – 20  ZPe  (      )  
  (      )  �S ZPeآ1¤ 20

  
  ا����Sى ا��Y�¡S:  4س

  

H[XI إدارة  (      )  
laeإدارة و  (      )  
Z2[�P5 إدارة  (      )  

  
 


