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ذا     ة ه ا مالحق ب من ذا يتطل دًا، وه ريعًا ج تمرًا وس ورًا مس ور تط الم متط وم ع الم الي إن ع
ل        ى العم ادرة عل ة صحيحة، ق ة إداري ي بيئ ل ف ي تعم ا لك اتنا ومنظماتن ي مؤسس ور ف التط

 .روالتعامل بمرونة، وفهم واستيعات التطورات التي تحدث باستمرا
ة        وباختالف ة اإلداري اليب العملي ا    أس ا وتطوره اريخ،      وتنوعه ر الت دًا   بقي الهدف   ي عب  واح

 .وهو الحصول على أفضل مردود ممكن من اإلمكانات المتوفرة
املين               تدفع العاملين والدوافع التي    ة للع ة اإلنتاجي ع الطاق هي   لتحسين جودة الخدمات أو رف

ًا،  دوافع الدوم دوافع ال ال ة وال ة، مادي ب  معنوي ة تتطل ة اإلنتاجي ع الطاق دمات ورف ودة الخ وج
 .المادية والبشرية المناسبة والتقنيات الحديثةتوفر اإلمكانات 

ات    التطوروال نقصد ب   وأن تواآب التطور،     وحتى تكون المؤسسة في القمة البد       حداثة اآللي
لى تصال من الرسائل إ   ، أو تحويل نظام اال    الحواسب األعمال اليدوية بنظام     والتقنيات، آتبديل 

ه     االنترنيت والبريد االلكتروني، فهذه األمور تعد أو تدخل تحت بند نظام العمل،              بل نقصد من
 األهداف والطموحات،     سمو تطور الفكر وانفتاحه وتهذيبه وتكامل األساليب وسموها وأيضا         

ارة  ه مختصرة أخرى وبعب ات ونمط التعامل نقصد ب ي العالق اني ف ة التطور اإلنس ومنهجي
داخل والخارج        جانب  اإلدارة أو    جانب العمل داخل المؤسسة سواء في           املين في ال ألن .  الع

العمل مهما تطور تقنيًا أو امتلك من قدرات فإنه يبقى رهين العقول التي تديره وتدبر شؤونه،              
 .وهذا فرق جوهري حتى بين الدول وأنظمة الحكم

و   اء اإلنساني الي ات التطور واالرتق د ب ة م ضرورلق ى األنظم ح عل اد  سواء في األ،ة تل بع
 وأصبح المعيار الذي يحكم على بعض المؤسسات بالبقاء   ،السياسية أو االجتماعية أو اإلدارية    

 .والثبات
ددة، فكانت المدرسة الكالسيكية          ر مراحل متع  Classicalوالنظرة إلى العامل اختلفت عب

School      م    تفاصيلها  في   والتي تضم عدة تفرعات ونظريات، تختلف ة التي ت ا  المنهجي ، إتباعه
ًا    إليه، ونظرتها المحدودة    اإلنسانولكنها تتفق في افتراضاتها حول ماهية        ه آائن رى في  حيث ت

ا واألجور              ان    فقط اقتصاديًا يمكن التأثير على سلوآه عن طريق المزاي ايلور   ، وآ دريك ت  فري
ة اإلدارة العل  ذه المدرسة وصاحب نظري م رواد ه ذين تحدثوا عن وهو أه ل ال ة، من أوائ مي

الى، وال      املين آس رض أن الع ة، وافت وافز المادي ة الح الل     أهمي ن خ زهم إال م ن تحفي يمك
 .الرواتب واألجور

 :وقد لقيت هذه النظرية انتقادات آثيرة فمثًال
 .مساواة تايلور بين البشر واآلالت 
ال        ن خ املين إال م ز الع ن تحفي ه ال يمك ايلور أن ر ت ع   اعتب ل جمي ال، وأهم ل الم

 .الجوانب المعنوية
 

ات   ة العالق مى حرآ دة تس ة جدي ي حرآ رن الماض ن الق رينات م ي العش رت ف م ظه ث
ة تحس   ى أهمي ة عل ذه الحرآ ز ه انية، وترآ ين   ياإلنس ل تحس ل، مث ة العم ي بيئ ات ف ن العالق
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ر للتحاور               يهم، وإتاحة مجال أآب ر    االتصال بين الموظفين واإلشراف عل داء ال ذه   وإب أي، وه
دار           النظرية مبني  ادة بمق رات          % 30ة على دراسة أظهرت زي د تطبيق التغيي ة بع في اإلنتاجي
 . ألنها رآزت على طريقة واحدة للتحفيزأيضًاإال أن هذه النظرية انتقدت . المذآورة

رتو لوآية ظه ة الس ي   Behavioral School المدرس ات ف ة حاج ذه المدرس دت ه د وج  وق
د من       ق           العاملين ال ب ك عن طري ذها، وذل رارات وتنفي اذ الق ل المشارآة في اتخ إشباعها، مث

املين واإلدارة           ،وجود قيادة ديمقراطية   ين الع ا ب اهم م ا        ، وآذلك وجود تف  وأن سلوك العامل م
 .مل المادية فقطاهو إال محصلة عوامل نفسية واجتماعية ومادية معقدة، وليس استجابة للعو

ا ات واألس ذه النظري ورت ه ةوتط ام ،ليب اإلداري ي ع وذج 1965 فف رة نم رت فك  ظه
املين  الع

 :  هما والتي تقوم على عاملين أساسيين Herzunberg ـ ل
 .، المشارآة في اتخاذ القراراتاإلنجاز وتشمل المسؤولية، : العامل الداخلي

ارجي ل الخ ذمر  : العام راض أو ت ع اعت ن بواسطتها من ة ويمك ا المادي  ويشمل المزاي
 . ينالعامل

 

ام       داف ع ة األه رت نظري ك ظه د ذل يها 1979وبع ام لمؤسس وك،ليث ذه  ، ول ور ه  ومح
يهم   آانت للموظفين أهداف    فإذا. النظرية يدور حول مشارآة العاملين في وضع األهداف       فعل

ك، وجود      يضاف. يحفزهم للعمل أن يشارآوا في وضعها وتنفيذها فذلك        ى ذل ة    إل ة راجع تغذي
 .ول األداء يساعد في بقاء الموظف في المسار الصحيح حمستمرة

اً  ( ذلك بقي العامل وحده      وقبل آل  ة، وظل          ) ماديًا ومعنوي ة واإلنتاجي ة اإلداري محور العملي
يلة والهدف في           ه   الترآيز عليه باعتباره الوس ع         الوقت ذات ة ، وهو المسبب األول لرف  اإلنتاجي

 .جميع أهداف المؤسسةتحقيق والجودة و
اليب المطروحة،             وتعت ين األس ة ب ر أهمي بر التشارآية في اإلدارة، األسلوب اإلداري األآث

ا   ترآًا بينه امًال مش رى، فأصبحت ع ة األخ ات اإلداري اوزت النظري ا تج دور . آونه رًا لل نظ
 .المحوري والمهم الذي يلعبه الفرد العامل في هذه المشارآة

 في   يرى الباحث   ،  خاصة في اتخاذ القرارات   ونظرًا لدور المشارآة في العملية اإلدارية وب      
ار   ة اختي اليب وآيفي ر من األس ارآة، والكثي ة المش ائج حول عملي ر من النت ذا البحث الكثي ه

ة اإلدارة      ي عملي د ف ف نج ل، وآي لوب األفض ارآةاألس ل    بالمش ذلك ح يم، وآ ة للتقي  فرص
ه من ال       أثناءقد تعترضنا   المشكالت التي    ار      عملية المشارآة، آما أن ى آث ز عل ضرورة الترآي

 .هذه العملية ودراسة جدواها
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 :أهمية البحثأوًال ـ 

 الترآيز على دمج األدوار بالمشاعر بحيث يشعر         في المؤسسة في   اإلنسانيةتتلخص الثقافة   
ه، ومن                         الفرد العامل داخل الجماعة بأنه جزء ال يتجزأ من الكل وأن الكل جزء ال يتجزأ من
وم                 ه يق ة، ألن ة األهمي ه في غاي الواضح أن إيجاد هذا النوع من التثقيف في غاية الصعوبة لكن

يس   على النظرة اإلنسانية لألفراد      ة الو  ول ذه النظرة              اآللي نهج األساس له إن الم ذلك ف ة، ل ظيفي
دة    رة واح م أعضاء أس ى أنه يهم عل املين، والنظر إل ى احتياجات الع ز عل ى الترآي وم عل يق
ز                  ادئ في نفوسهم وضمان أداء متمي ى ترسيخ المب يتوجب االهتمام بهم وتدريبهم والعمل عل

م      وتوفير أآبر قدر ممكن من االحترام للعا       وأدوارهمألعمالهم   ة له ملين وإتاحة الفرص الكافي
 .للمشارآة في القرار والعمل

رارات     اذ الق ي اتخ املين ف ارآة الع بحإن مش لوبا أص ة    أس ن األنظم ر م ي آثي ارس ف  يم
م                 ر عن آرائه املين للتعبي نح فرص للع دأ م ى مب ذا األسلوب عل اإلدارية الحديثة حيث يقوم ه

ا يساعد اإلدارة           واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم بحيث نصل من          ى م ات إل ذه البيان خالل ه
 .في تحقيق أهدافها

ذا األسلوب اإلداري أصبح محط مناقشات مستفيضة                      إن أهمية هذا البحث تكمن في أن ه
د ومعارض  ين مؤي ود ب ة الجه ه آاف ذا األسلوب اإلداري في استخدام وتوجي ذلك دور ه ، وآ

ذلك دوره    دافها، وآ ة وأه تراتيجيات المنظم ق اس ي    لتحقي افي والعلم توى الثق ع المس ي رف  ف
ومن  للمرؤوسين، وزيادة التطور التكنولوجي وتعقد العمل في التنظيمات الحديثة وتبعًا لذلك،       

ى       واإلدارةأن المشارآة بين الموظفين     خالل هذا البحث يمكن أن نجد         يؤثر تأثيرا واضحًا عل
 :نتائج العملية اإلدارية من خالل عدة نقاط أهمها

 . القراراتاتخاذ 
 . للمنظمة والخدميةاإلنتاجيةالقوة  
 .خلق جو من التعاون والثقة بين اإلدارة والعاملين 
 .اآلثار اإليجابية على الروح المعنوية للعاملين 

 

املين  أن توضح لإلدارة الناضجة أن تشارك اآلخرين في أفكارها، آما البد لها  فإذًا البد ل   لع
 .وأساليب تطبيقهاتها وأهدافها اقرارلديها 

ين        اهم ب وار والتف ي الح اء ووضوح ف ى ذآ اج إل ة يحت ين بفعالي راك المرؤوس ًا إش وطبع
 .اإلدارة والعاملين معها
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 :تحديد طبيعة المشكلةثانيًا ـ 

ك ال                     ة، وذل ات المطلوب ة تتفق والرغب إن محور النشاط االقتصادي هو تقديم سلعة أو خدم
ذل  ق ب ه إال عن طري ن تحقيق ايمك ين م اط مع ة  نش ين عناصر مادي ع ب و إال حصيلة الجم ه

ا       )العمل (وعناصر بشرية   ) رأس المال +المواد( ى التطورات التي حدثت        إ، ولكن إذا نظرن ل
د من و                          ى استحداث العدي ا أدت إل دة، إال أنه ا العدي رغم من مزاياه ى ال ائل  في اإلنتاج وعل س

ا أدى  ل مم ر العم تغالل عنص وة آب اس ود فج ى وج رة إل الكين، ي املين والم ين الع   ب
ع            إذ   ى تجمي د عل ام المشروع يعتم أن هذه األنظمة فصلت ما بين الملكية واإلدارة وأصبح قي

ى           ) أسهم(حصص   ناد إدارة المشروع إل ك إس ى ذل تثمرين وترتب عل ر من المس من عدد آبي
ديري                 ى الم ة عل اظ المالك بمؤشرات للرقاب ن تحدد   مجموعة من المديرين المحترفين مع احتف

ح ممكن مع المحافظة                           ر رب ق أآب ل في تحقي اس يتمث ذا المقي ان ه اإلدارة، وآ مدى آفاءتهم ب
 .االقتصاديةعلى استمرار المشروع في الحياة 

ام           د تجارب        1917وآان االهتمام بالعنصر البشري قد بدأ منذ ع ايو   م وخاصة بع ون م  ألت
ه ال يمكن النظر للعامل              ا يربطه بالمشروع أو             والتي آان من أبرز نتائجها أن ى أن آل م  عل

ر  اك متغي ا هن ل، وإنم األجر أو ظروف أداء العم ل ب ة تتمث ة مادي بالمؤسسة هو مجرد عالق
ر أن الع   ل، تظه ات العم و معنوي ه وه ل بعمل ربط العام ه  اأساسي ي ى أن ه عل ل معاملت ل قب م

ا ز           اإلنتاجعنصر من عناصر     ه آإنسان وآلم د من معاملت ه     دت الوسائل الت    ا الب ي تشعره بأن
  1.يعامل آشريك وليس آأجير تأثرت معنوياته وارتفعت آفاءته اإلنتاجية

م باالشتراك في مناقشة                       ه اإلدارة له ذي تعطي دور ال ة ال وينظر آثير من العاملين إلى أهمي
 . تنفيذهالسياسات واألهداف والبرامج التي يرادا

ة           ة مستوياتها إدراك أهمي ى اإلدارات وبكاف املين والنظر       ولذلك، فعل دى الع ذا الشعور ل  ه
ة              إتباعها التي يمكن إلى الطرق    ادة الدافعي  إلشباع هذه الرغبة التي تساهم إذا ما تحققت في زي

املين  دى الع لوب اإلدارة  . ل ك أن أس دافوال ش كل  Management By Objectives باأله يش
 :خطوات هي ة على أربعاألسلوب ويشمل هذا .ًا في هذا االتجاهيحافزًا أساس

ذي             ـ  1 تحديد األهداف على آافة المستويات وبمشارآة العاملين وعلى المستوى اإلداري ال
 .يعملون فيه في تحديد هذه األهداف

د التي اتفق               ـ  2 ذه المواعي رام ه تم احت تحديد مواعيد إلنجاز هذه األهداف المحددة، بحيث ي
 .عليها أصًال بمشارآة الجميع وضمن المعطيات المعروفة

  2.حقق والتصرف على ذلك األساسالمراجعة المستمرة لمستوى األداء المالمتابعة و ـ 3
 

 :فروض البحثثالثًا ـ 
                                                 

 )13-11( ص 1964عاطف محمد عبيد، إدارة األفراد، دار النهضة العربية، القاهرة، .  د-1
1- J.E Hunter- Impact of Management by objectives on organized productivity-journal of applied 

psychology-april-1991-pp.322-36  
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 :تعالج الدراسة الفرضيات التالية

 : على الجوانب التاليةبالمشارآةاإلدارة  تؤثرـ 1
 .تحسن من الرقابة الخارجية والداخلية 
 . وبين العاملين واإلدارة،مع بعضهم العاملين  بين االنسانية العالقات ترفع مستوى 
 وآذلك على مستوى      للعاملين   الروح المعنوية  لإلدارة بالمشارآة أثر آبير على رفع        

 . وتعتبر من الدوافع الحديثة للعملأدائهم وانتاجيتهم
 . في عملية اتخاذ القراراتًاتساعد آثير 

دة تمس آل             إن لمشارآة العاملين في العملية اإلدارية     ـ  2  دور فعال في خلق أجواء عمل جدي
 .الجهات المعنية بالعملية اإلدارية

 .فر اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة يؤثر إيجابًا على نتائج عملية المشارآةَوَتـ 3
 .إن اختالف أسلوب المشارآة يؤثر إيجابًا على نتائجهاـ 4

 

ى معا      ؤدي إل ا ي يات وتحليله ذه الفرض ة ه ة     إن دراس رض تجرب ي تعت كالت الت ة المش لج
 .المشارآة في مجتمع البحث 

 
 :أهداف البحثرابعًا ـ 

 
 :تهدف عملية المشارآة في أية منظمة إدارية مهما آان نوعها إلى

ة            ـ  1 تسهيل عمليات اتخاذ القرارات على المستويين التخطيطي والتنفيذي ومدى تأثرها بعملي
 .المشارآة

ة              ،  دارة بالمشارآة التعرف على مفهوم اإل   ـ  2 وم اإلنتاجي ى مفه ومن جانب آخر التعرف عل
 .ومدى تأثر آل منهما باألخرى ، والروح المعنوية

يهم                     أـ  3 ا يجب عل د م وم بتحدي ا تق املين ألنه ثر عملية المشارآة على تعزيز الدافعية لدى الع
وفر                د األهداف وت ة المستمرة    المراالقيام به، وآيف يمكنهم تحسين أدائهم، إذ أن تحدي جع

 . الدافعيةيحفزعن سير التقدم في تحقيق األهداف وتعزيز السلوك المطلوب 
 .تحديد أثر المشارآة على خلق عالقات إنسانية جديدة داخل الشرآةـ 4
 .معرفة الدور الذي تلعبه اإلدارة في إنجاح عملية المشارآةـ 5
ات التي تواج            ـ  6 ال، والمعوق ذ األعم ا التعرف على مدى تنفي  ومواقف المرؤوسين من       ،  هه

 . وسبل عالجها،المشكالت
 

 :أسلوب الدراسةخامسًا ـ 
 

ا               ا والتحقق منه  سوف   ،  بعد تحديد مشكالت البحث، أهدافه وفرضياته، ومن اجل اختباره
 : البحث حيث تم تقسيم البحث إلى قسمينأسلوبنلقي الضوء على 
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وم ع          :القسم النظري  ذا القسم سنتعرض لشرح مفه ة   وفي ه ع  اإلدارة بالمشارآة ملي  وجمي
ة التي          أشكالها وبداياتها وتطوراتها   ات اإلداري ة النظري  التاريخية وآثارها، والتعرف على آاف

دوافع،         موضوع    تلقي الضوء على   ات ال م نظري اليب   اإلدارة بالمشارآة، وأه ز واألس  والتحفي
املين، ز الع ة لتحفي ة  المتبع بق ودراس ا س ارآة فيم ة المش ة وم مفهوأهمي روح المعنوي  ال

 .ومدى تأثرها بعملية المشارآة. بينهماواإلنتاجية والعالقة 
،  تعمل في مجال االتصاالت    من القطاع الخاص، دراسة عملية على شرآة   :سم العملي الق

م الشرآات ا        ة         والتي تعتبر من أه اليب اإلداري ع أحدث األس ة       لتي تتب ، وتتضمن دراسة الحال
ام الشرآة      يل واقع اإلدارة بالمشارآة  مسح ميداني الستقصاء وتحل    ر أقس اس  في أحد أآب ، وقي

ة  لوبفاعلي ا    األس املين مم ز الع ى تحفي ه عل دى قدرت ع وم ن  المتب د م ة  يزي روح المعنوي  ال
 . والتي بدورها ترفع من اإلنتاجية والرقابةللعاملين

قع وقد سحبت عينة بوا) موظف، مشرف، رئيس قسم( حالة 800بلغ المجتمع المدروس 
 حالة سحبت بشكل عشوائي طبقي بما يتناسب مع عدد 60من المجتمع مؤلفة من % 7.5

 .الموظفين والمشرفين ورؤوساء األقسام
وبعد اختيار العينة اإلحصائية، تم تجميع البيانات والمعلومات المطلوبة للبحث عن طريق 

 .اإلدارةاستقصاء يتضمن مجموعة من األسئلة وجهت إلى الموظفين وممثليهم في 
 
 

 :منهجية البحثسادسًا ـ 
 

د                ه بحيث تساعد في إيضاح المشكلة وتحدي ائم بذات ذا النظام الق ل ه لقد تمت دراسة وتحلي
  :ويتكون هذا النظام من .أبعادها والحلول المناسبة لها

 .الموظفونـ 1
 . أقسام ومدراءورؤساءمشرفين : إدارة القسمـ 2
 .ةالبيئة المحيطة بنظام المشارآـ 3

 
ة مستمرة        ة  وطبعا عملية المشارآة عملي ة الراجع ائج      والتغذي ا نصحح النت  هي التي تجعلن

 .التي حصلنا عليها بغية البدء بعملية مشارآة جديدة
ده ى ح دخالت آل عل ه الم ذي تلعب دور ال ي تطرأ . وتعرض الباحث لل التحوالت الت وب

 . عليهم من جراء دخولهم في عملية المشارآة
 .يرى الباحث أن العالقة بين مكونات النظام هي عالقة ذات تأثير متبادلآذلك األمر 

ارآة          والنقطة األهم لنا هي      ة المش ال في اإلدارة من جراء تطبيق عملي  ،  معرفة تأثير العم
 .وآيف لهذه المشارآة أن تؤثر فيهما، وآيف لكليهما أن يؤثرا في الهيكل التنظيمي ويتأثر به
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 يــل الثانــالفص
 

  وأشكالها اإلدارة بالمشارآةماهية 
 والتطورات التي أدت إليها

 
 
 

 .اإلدارة بالمشارآةمفهوم : المبحث األول
 .التطورات التي أدت إلى ظهور مفهوم المشارآة: المبحث الثاني
 .أشكال االشتراك في اإلدارة: المبحث الثالث
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 :المبحث األول
 اإلدارة بالمشارآةمفهوم 

 
ه من                         د ل راد الب د يتطلب اشتراك مجموعة من األف إن اإلدارة قديمة قدم اإلنسان، فأي جه
ا،                     ى تحقيقه راد أهداف محددة يسعى إل إدارة، وتدعو الحاجة لإلدارة عندما تجمع هؤالء األف
ا                د له فاإلدارة ترمي إلى االستخدام األمثل لإلمكانات المتاحة، وحتى تحقق اإلدارة أهدافها الب

 .الستعانة بعناصر أساسية أهمها العنصر البشري والعنصر الماديمن ا
رآات         ات وش روز مؤسس وجي ب دم التكنول ناعية والتق ورات الص ائج التط م نت ن أه إن م
ال                 ضخمة، يعمل فيها عشرات األلوف من العاملين وقد ساهم نظام االتصاالت الحديث والفع

د اهت      اطها، وق ع نش ات وتوس ك المؤسس م تل ر حج ي آب ة   ف م اإلدارة بدراس دارس عل ت م م
العنصر اإلنساني، في تلك المؤسسات بصفته أهم عناصر العملية اإلنتاجية، أصًال فهو وحده               

 ويختزن طاقات آامنة تستطيع إدارة  ، العنصر الذي يمتلك قدرات عالية على العطاء المتجدد       
ة   ا أحسنت معامل ل إذا م تغاللها االستغالل األمث كالمؤسسة اس املين آبشر اأولئ  فقامت ، لع

 . وعملت جهدها على إشباعهامبإجراء دراسات عميقة لمعرفة سلوآيات األفراد ورغباته
ات             م اإلمكان ل أه ه يمث دافها، إن يلة اإلدارة لتحقيق أه فإذا العنصر البشري يعتبر غاية ووس

ن هن    ة وم ة واإلنتاجي ة اإلداري ور العملي ل مح ان يمث ا اإلدارة، فاإلنس ي تملكه د الت ان الب ا آ
ة      ي العملي لبية ف ة والس د أدواره اإليجابي ته وتحدي ن دراس لوآه م ذا العنصر وس ين به للمهتم

 .اإلدارية واإلنتاجية على حد سواء
املين                وبناًء عليه فتحقيق أهداف اإلدارة يعتمد على مبدأ أساسي يقوم على ضمان تعاون الع

ي ا    ارآة ف وم المش ر مفه ع اإلدارة، ويعتب أة م دث  بالمنش ن أح ارآية م إلدارة أو اإلدارة التش
د   ذا األسلوب ولي ام به م يكن االهتم اني، ول ام بالعنصر اإلنس اليب االهتم أشكال اإلدارة وأس

رن،             . المصادفة بل آان نتيجة منطقية للتطور التقني واإلداري واالجتماعي الذي شهده هذا الق
اال        ة المج ي آاف ة ف اهيم الديمقراطي ار مف ى انتش الوة عل  .تع

ة وبقضايا     ة اإلداري ي العملي ين ف ل المهتم ن قب را م ًا آبي ذا الموضوع اهتمام د اآتسب ه  لق
 .العمال وتبلور ليأخذ شكًال آامًال وليصبح في متناول الجميع

اط السلطوية في اإلدارة،                ويأتي النمط التشارآي في اإلدارة على طرف النقيض من األنم
يس           فهذا النمط من اإلدارة التشارآية ين      ظر إلى العاملين من خالل النظر إلى أعمالهم آافة، ول

ة،  ي المنظم رم اإلداري ف ي اله ا ف تويات العلي ي تصدر من المس ات الت ذي للتعليم مجرد منف
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كالت       ى المش ي التصدي إل ارآة ف ؤوليات والمش ل المس ى تحم ادرين عل خاص ق ا آأش وإنم
اهمة في وضع الخطط و                ا، والمس ول المناسبة له . السياسات إذا منحوا الفرصة      ووضع الحل

ات                    ز الطاق اه تحفي دفع في اتج ذي ي اخ المؤسسي اإليجابي ال نمط التشارآي المن ويوفر هذا ال
 . اإلبداعية لدى العاملين في المؤسسة

 :وقد اختلف مفهوم المشارآة بسبب عدة عوامل
 .نظرة المالكين للمؤسسة لعنصر العمل، وإقناعهم بجدوى وفائدة المشارآة 
 .موقف القوى العاملة من عملية المشارآة 

ة                 فالمشارآة هي تفاعل الفرد عقليًا وانفعاليًا مع الجماعة التي يعمل معها بما يمكنه من تعبئ
 1. إزاءها بوعي وحماس ذاتيته مسؤوليجهوده وطاقاته لتحقيق أهدافها وتحمل

ة م         ود م       توفي رأي آخر للمشارآة فهي عالق ة ذات اتجاهين، ومجه ين طرفي      بادل شترك ب
ررة،          رامج المق ط والب ذ الخط ى تنفي رف عل ي تش ا الت ا اإلدارة العلي ة، وهم ة اإلداري العملي

  2. أو الخدمية بصورة منظمة ومستمرةوالعاملون الذين يقومون بالعملية اإلنتاجية
فالمشارآة إذًا تسمح لجميع العاملين في المؤسسة في االشتراك الفعلي في إدارة المشروع،              

حيث يكون ذلك بين رغبة حقيقية من جانب العاملين في الحصول على حق المشارآة، وفي                 ب
 .نفس الوقت عن استعدادهم لتحمل مسؤوليات تلك المشارآة

 :نستنتج مما سبق إذًا
ي        ة ف رى المختص راف األخ ع األط املين وجمي ب الع ن جان ة م ة حقيق اك رغب أن هن

 .تحقيق عملية المشارآة الفعلية
ذلك      تعبر  ا وآ املين تحمله  عملية التشارك في اإلدارة عن مسؤوليات وواجبات على الع

 . عن حقوقهم فهي عبارة عن انسجام بين السلطة والمسؤولية
اذ        هي آخر المشارآة    وفي تعريف    رارا  إشراك المرؤوسين في اتخ ة فهي إذا      تالق  اإلداري

أة       عالقة متبادلة بين طرفين في المنشأة هما اإلدارة والعا         ملون، تهدف إلى زيادة إنتاجية المنش
ؤدي          ا ي بشكل مستمر، عن طريق ضمان تأثير القوى العاملة على القرارات التي تتخذ فيها بم

 للتخفيف من حدة الصراع        لين من جهة واإلدارة من جهة أخرى      إلى تحقيق التعاون بين العام    
 3.بينهما

                                                 
1  - Keith Davis l 1966 – human relation at work – Kogakusha-  co.ltd – Tokyo – second ed – new York  

– p427  
 107 ص– االردن – جامعة اليرموك – العامل البشري واالنتاجية – 1982 –عبد الباري درة  -2
 295 ص – 1981 – فلسفة اإلدارة –عمر وصفي عقيلي   –3
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ه       ومن الواضح أن الفكر يقود العمل وآلما ارتفع مستو         ى المدير الذي يمثل اإلدارة ومعاوني
اً               ة ونجاح م وازداد العمل حكم ذا ال يحصل      ،الممثلين للعاملين فكريًا، ارتفع مستوى أدائه  وه

املين       ارآة الع ق بمش ة تتعل ة الدائم ات اإلداري تمرة، فاالجتماع وارات مس ات وح ال مناقش ب
ى أوضاع العمل        ، وإحاطتهم بالمستجدات  ،باألفكار ول أو تطوير        ، والتعرف عل  ووضع الحل
دير                    ،األساليب ة لكل مؤسسة وم د ضرورة إداري د    ، وهي في نفس الوقت التي تع يضًا  أ وتع

اح النفسي     ًاسور اثف واالرتي  ، متماسكًا للعمل والعاملين يشعرهم فيه بالمزيد من التالحم والتك
 .آما يعرفهم على بعضهم أآثر فأآثر

دور        وآذلك المشارآة تعرف على أنها االعترا      ف القانوني لمجموع العاملين في المشروع ب
ى نحو        . منظم ودائم في وضع السياسة العامة الملزمة لسير المشروع         أو في إدارته العادية عل

ة                 ًا للنظري ينتقص من سلطات رأس المال المطلق في حكم المشروع واتخاذ القرارات فيه طبق
  1.التقليدية

ذي       « في اإلدارة على أنه       النمط التشارآي  آيث وجيرلينغ وقد عرف    نمط اإلداري ال  ذلك ال
رارات                     ات صنع الق املين في المؤسسة في عملي يقوم على المشارآة النظامية والملموسة للع

  2 »المتعلقة بسياسات المنظمة ومهامها ومشكالتها
ان  Regularلقد جاءت آلمة نظامية في التعريف السابق ترجمة لكلمة       ، التي يقصد بها الكاتب

ة                   ب ة لكلم ة ملموس ترجم نمط اإلداري في المؤسسات، وآلم ارآة صفة ضرورية لل أن المش
Significant                  و ة حتى ول ، وذلك من أجل التمييز بين المشارآة التلقائية التي تحدث في المنظم

آانت تمارس بشكل سلطوي، آأن يفوض المدير مسؤولية مهام معينة ألحد الموظفين القدامى           
 .لطويلةأو أصحاب الخبرة ا

 : أن األخذ بالنمط التشارآي يتطلب توافر شرطين ضروريين هماVann 3ى وير
النفس                 ـ  1 ة ب ى الثق توفر درجة عالية من الثقة المتبادلة بين العاملين في المؤسسة، إضافة إل

 .لدى المديرين أو العاملين
رار        ـ  2 ارآية، وصناعة الق ادة التش وم القي ى  توفر مستوى عال من القناعة بمفه  أساس  عل

 .تعاوني

                                                 
 – 9 عدد – المجلة العربية لإلدارة – عمان - المشارآة في اإلدارة العامة– 1986 – بشير الخضر - 1

 83ص 
2 -  Keith & Girling, R: (1991). Educational Management and participation, USA, Allyn & Baccon – 
p27 – 1991) 
 
3 -Vann Allan - Shared Decision  Making – Effective Leadership –1992- Principle. No.12.pp-pp30-31) 
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دور حول محور                 ا آانت ت ا ولكن جميعه ا الحظن اهيم ووجهات النظر آم لقد اختلفت المف
ارآية، أو     ي اإلدارة، أو اإلدارة التش ارك ف و أن التش د وه ارآةواح ذه  اإلدارة بالمش ل ه ، آ

 أشكالالتسميات تعتبر من أهم العوامل التي تحقق التعاون بين اإلدارة والعاملين، وتخفف من              
ا               الصراع القائمة،  ة، شرط تطبيقه ة عالي  إنها وسيلة لنجاح واستمرار عمل المنظمة، وبإنتاجي

 .فعليًا وباألسلوب الصحيح
 :ولكي تنجح عملية المشارآة ال بد من توافر عوامل منها

املين من             ـ  1 ين اإلدارة والع وجود درجة عالية من الثقة المتبادلة بين العاملين من جهة، وب
 .ثانيةجهة 

ى جانب اإلدارة في رسم السياسات                 ـ  2 ا للوقوف إل عاملين لديهم رغبة أو مؤهالت تؤهله
 .واتخاذ القرارات

 .مستوى عال من القناعة بمفهوم القيادة التشارآية، وصناعة القرار على أساس تعاونيـ 3
 . العامة للمنظمةاألهدافأن تمكننا من التوصل إلى تحقيق ـ 4
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 المبحث الثاني
  عبر التاريخاإلدارة بالمشارآةتطور 

 
 :التطورات التي أدت إلى ظهور اإلدارة التشارآية في بعض الدول

 

 :أول تطبيق الشتراك العاملين في اإلدارة في بريطانيا
ه تصدرها للمرآز الرئيسي                     تج عن ورة الصناعية ن إن تبوء انجلترا مرآز الصدارة في الث

ر              لالقتصاد العالمي في منتصف القر     ى جزء آبي الي عل ن التاسع عشر، آما أنها سيطرت بالت
 1.بوصفها الدولة الصناعية القائدةمن التجارة الخارجية العالمية في ذلك الوقت 

إال أن عالقة أصحاب األعمال بالقوى العاملة في هذا الوقت اتخذت شكل الضغط المستمر      
ي فل      ة ف ة متمثل وى العامل ى الق ال عل ب أصحاب األعم ن جان ي إدارة   م ر ف ذا العص فة ه س

وى                        دة من الق ات جدي المنشآت على أساس خفض أجر العامل إلى أدنى حد ممكن وإدخال فئ
ى اتجاهات      . العاملة مثل النساء وصغار السن بشكل واسع لضمان خفض األجر            باإلضافة إل

ك الوقت من                      ومي حتى وصل متوسطها في ذل  18 وحتى    12أآثر لزيادة ساعات العمل الي
اعة  وم س ي الي الحهم،     . ف ن مص دفاع ع رية لل ات س ى تنظيم مام إل ال باالنض ا أدى بالعم مم

ام       ة     1916ونتيجة لضغط العمال على الحكومة، فقد شكلت ع ة لوضع التوصيات الالزم  لجن
  2. األعمال والعمالأصحابلتوفير التحسن المستمر في العالقات بين 

ة    1937وفي عام    وادر الحرب العالمي ة      عندما الحت ب الظهور، أصدرت الحكوم ة ب  الثاني
ام                 ال ع ة العم ا أن نشوء حكوم ة، آم ال في اللجان الحكومي في بريطانيا قرارات بتمثيل العم

ات        1945 كل مؤسس ي ش ناعات ف ذه الص يم إدارة ه ناعات وتنظ ن الص دد م أميم ع ى ت  عل
زة                   ها األجه ى أساس ة التي تشكل عل ة  نوعية، وما نتج عنه من مناقشات حول الطريق اإلداري

ا         ة، أم ناعات المؤمم ال إدارة الص م العم رك له أن يت ابيون ب ناعات، إذا رأى النق ذه الص له
ة               االشتراآيون الفابيون فقد آان رأيهم يتمثل في ضرورة اإلشراف المباشر من جانب الحكوم
ذه                    ى إدارة ه ة عل ى إشراف الحكوم ائي عل رأي النه على إدارة هذه الصناعات، وقد استقر ال

زة                الصن ى أجه أثيرهم عل ال بت اظ للعم اعات وإعطاء اإلدارة للخبراء المتخصصين مع االحتف
 . اإلدارة

                                                 
 – 1964 – النظام السياسي واالقتصادي – المملكة المتحدة – مكتب الرئيس لألبحاث االقتصادية -  1

 ).4-3ص
2  - Collaboration between public authorities and employers and workers organization I-L-I-R. 

December 1957 pp. 167-187      
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الركويرجى  ر آ ي اوليف د ف وفرًا بع م يكن مت م ل اخ المالئ را أن المن ة التشارك إنكلت  لعملي
الرغم من التوجهات                      ك ب ا، وذل ون فيه الحقيقي للعاملين في تسيير مرافق الوحدات التي يعمل

تر اني  االش ادي البريط ر االقتص ود الفك ي تس ة الت دم   . اآية القومي ى ع ديرون إل ا الم د دع وق
 1.تشجيع توسيع فكرة المشارآة بين صفوف العاملين خارج نطاق مفهوم المساومة الجماعية

 

 :اشتراك العاملين في اإلدارة في فرنسا
 

ورة الصناعية،    نهج الث ى م ارت عل ي س دول الت ل ال ن أوائ ا م ر فرنس وى تعتب ا أن الق  آم
ورة الصناعية نتيجة ممارسة               العاملة في فرنسا تعتبر في مقدمة البالد التي عانت من آثار الث
راف                     آتهم دون أي اعت املين بمنش ى الع واع االستغالل البشري عل مالكي المنشآت ألقصى أن

ده، ويكفي أن نعرف أن ساعات العمل اليوم                 أوبآدمية العامل    اتج جه ة   حقه المشروع في ن ي
ى        ا إل ًا   18وصلت في وقت من األوقات في فرنس امن عشر      ( ساعة يومي رن الث ة الق في نهاي

ر    ع عش رن التاس ة الق ى نهاي اء أو     ) وحت غار أو النس ن الص ال م ات العم ين فئ ز ب دون تميي
رارات داخل            اذ أي ق ال أي دور في اتخ الرجال، وفي خالل هذه الظروف السيئة لم يكن للعم

أة، وإزاء إص وم  المنش ًا للمفه ة طبق وى العامل ة الق لوب معامل ى أس ال عل رار أصحاب األعم
ى               د إل ا بع ال السرية التي أدت فيم اه المضاد تنظيمات العم السابق عرضه، تكونت في االتج

ات وفرض   ور النقاب ة        تظه ي مواجه املين ف لحة الع ن مص دافع ع ة ت وة ملموس ها آق  نفس
 . أصحاب األعمال

ى المنشآت التي            ثم امتد النشاط العمالي ب     املين عل رة إشراف الع عد هذه المرحلة يروج لفك
ام      ي ع ام الفرنسي ف رأي الع دى ال ول ل ا للقب د مجاله رة أن تج ن للفك ى أمك ا، حت ون به يعمل

آما صدرت عدة . ، غير أنها استمرت بعد ذلك بالظهور تارة وفي االختفاء تارة أخرى1920
 . املة في االشتراك في اإلدارةقوانين بغية االستجابة لمطالب القوى الع

 في   االشتراك ي تضمن حق العاملين في       ذ ال 1946حتى صدور الدستور الفرنسي في عام       
 .اإلدارة

ن    ر م ي تضم أآث اع الخاص الت ات القط ي مؤسس ترآة ف ان مش رت لج م ظه امًال 50ث  ع
املين حس  ن الع ة م دوبين وثالث ه ومن أة أو ممثل دير المنش ن م ان م ذه اللج ون ه م وتتك ب حج

ال   (المنشأة، ويتم اختيار مندوبي العاملين طبقًا لقاعدة التمثيل النسبي           ة   )موظفين وعم ، وطائف
 . الموظفين تشمل دراجات اإلشراف مثل المهندسين ورؤساء األقسام

                                                 
1  - Oliver Clark – 1980- Workers Participation in management in Great Britain, Geneva – 

International Institute for Labour Studies, No,58 P1-24 
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اذ      رارا وطبعًا تجتمع هذه اللجان للمشارآة في اتخ اون      تالق ى تع ؤدي إل ا ي  والسياسات مم
 .دارةأوثق بين العاملين واإل

ال دراسة اإلدارة،  ي مج يين ف رواد الفرنس ر لل ام المبك م االهتم ى رغ ذات ووعل ري بال هن
ايول ر اإلداري     ف ى الفك د عل ديث العه ًا ح ر مفهوم ي اإلدارة، يعتب ارآة ف وم المش إن مفه ، ف

 1.الفرنسي
 :ويعود السبب في هذا التخلف على طريق التشارك في اإلدارة إلى عدة أسباب منها

ال  النزع  دى أصحاب األعم ك ل ة وحب التمل رة  ،ة الفردي اومون أي فك م يق ا جعله  مم
 .تسمح للعاملين بالتشارك في اإلدارة أو اتخاذ القرار

ة       اط العمالي ي األوس ال ف ة ألصحاب األعم ن الكراهي و م يطرة ج ذه  ،س ل ه ا جع  مم
ة محاوالت إلشراآهم في                   إدارة  األوساط غير راغبة في الدخول من حيث المبدأ في أي

 .المنظمات التي يعملون فيها
املين       ين الع اهم ب دم التف ى اإلضرابات وع د عل ان يعتم ذي آ ائدة ال ات الس و العالق ج

 .وإدارة الشرآات لمناقشة مواضيع الخالف
ام   ي ع انون  1982وف در ق ذي) أورو( ص ات    ال جيع المفاوض ة لتش وة متقدم كل خط  يش

 .دولة والمرآزية في اتخاذ القراروالمشارآة، ولكن دون تغيير جذري لدور ال
 : هيأورو إن المبادئ األساسية لقانون 

 .الجمع بين اللجان الصحية واللجان المختصة بظروف العملـ 1
 . عامل1000خلق منصب ممثل اقتصادي في المشروعات التي يتجاوز عدد عمالها ـ 2
 .مساعدة فنية لمجلس اإلدارة يقوم بها محاسبون قانونيونـ 3
 .يجري في المشروع حق إطالع ممثلي العاملين على ماـ 5
 .حق إبالغ مسبق لمجلس اإلدارة بالقلق الذي يشعر به العاملون في المشروعـ 6

ن   ر م اك أآث ان هن ه إذا آ اعي، حيث أن ى الجانب االجتم انون عل ذا الق ز ه ا يرآ  200آم
ة أو الزراعي     ناعية أو التجاري آت الص روعات أو المنش ي المش ل ف املين  ،ةعام إن الع  ف

ه، وأيضًا حول                      اعي حول مضمون العمل وتنظيم ر المباشر والجم يستفيدون من حق التعبي
 2.تجديد إلمكانية القيام بأعمال تهدف إلى تحسين ظروف العمل في المشروعات

 

 :اشتراك العاملين في اإلدارة في ألمانيا
 

                                                 
1  -L.Greylie de Belle Comle, 1978 – Workers participation in management in France – Geneva, 

International Institute Labor Studies, No34, P96 
2  - Mohammad Alkharchoum – 1988 – Le Social et l 'Organization- du Trouvail, These d'Etat, U,L,P , 

France – P191-197 
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عًا في               دمًا وتوس ة ق م       تعتبر ألمانيا من أآثر الدول الغربي د ت املين في اإلدارة، لق إشراك الع
ام      1849تكريس هذه المشارآة في دستور عام        ذ ع املين صوتا        1864 ومن نح المشرع الع  م

ام                 انون في ع دها ق م صدر بع ل          1920محدودا داخل المنشأة، ث ذي أعطى للجان التي تمث  ال
ذا النظام، ومع      ألغى ه    هتلرالعاملين الحق في أن يجلسوا ويصوتوا في مجالس اإلدارة، لكن           
 .نهاية الحرب العالمية الثانية أعيد نظام المجالس إلى حيز التطبيق

ى الشرآات              1976ثم صدرت القوانين في      ة التشارك في اإلدارة عل  تسري بموجبها أنظم
 عامل فأآثر، باإلضافة لوجود نظام آخر للمشارآة يسمى            2000التي يبلغ عدد العاملين فيها      

المجلس له الحق في مطالبة اإلدارة في أي وقت بالسجالت أو الوثائق            هذا  ) مجلس اإلشراف (
ر         1981وفي عام   . التي يحتاجها، والمتعلقة بالشرآة التي يعملون فيها       ذي أق انون ال  صدر الق

اني في                    ز النظام األلم ا يمي تثبيت قوانين المشارآة في اإلدارة في الشرآات التي تعتمدها، وم
 1.افة الجهات دون استثناء تمثل في مجلس اإلدارةالتشارك اإلداري هو أن آ

 

                                                 
1  - Frederick, Furstenberg, 1978–Workers Participation in management in the federal Republic of 

Germany – ed Geneva– International Institute for Labour Studies , 2nd , P12 
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 :اشتراك العاملين في اإلدارة في الواليات المتحدة األمريكية
 

ي         الي ف اح العم ا الكف ر به ي م نفس األدوار الت ا ب ي أمريك الي ف اح العم اريخ الكف رتبط ت ي
ة       اليب المطبق النظم واألس دة ب ات المتح اط الوالي بب ارتب ك بس ا، وذل ع  بريطاني ي المجتم  ف

 1.ك بسبب احتالل بريطانيا ألمريكا لفترة طويلة، وذلاإلنكليزي
 اإلقطاعيوفي الفترة التي سبقت الثورة الصناعية اتخذ المجتمع األمريكي صورة المجتمع            

ى   ع إل م المجتم ث انقس ومي، حي اد الق ة االقتص وهري لحرآ ل الج ل الهيك ان يمث ذي آ ال
ويعمل فيها العمال، وقد طبق المشرع األمريكي       ) األعمالأصحاب  ( يملكها السادة    إقطاعيات

ال                          اب األعم ى إعطاء السلطة ألرب ا أدى إل را، مم ًا في انجلت ان مطبق ن ألمبدأ التآمر الذي آ
 2. عنهم، بل وباألجر الذي يحددونهيجبروا العمال على العمل ولو آان ذلك رغمًا

ة  (أمريكا وإذا نظرنا إلى الوضع العمالي في تلك الفترة في      ة الثاني فال  ) بعيد الحرب العالمي
وم             ى شكل مفه يمكن القول أن نظام االشتراك في اإلدارة موجود في المجتمع األمريكي، عل
ًا ألهداف                  أة ألخرى طبق ة، ولكن التطبيق يختلف من منش ه الصناعة األمريكي عام تتفق علي

 .أصحاب األعمال الخاصة من األخذ بالنظام
ايو            وظهرت أشكال من ا    التيمور وأوه لتعاون بين أصحاب األعمال والعاملين في مصانع ب

ائل    د الوس املين حول تحدي ع الع ارآات م اك مش ت هن يكاغو، وآان ايو وش د أوه وسكك حدي
ل            ة الالزمة لزيادة اإلنتاجية،وظهرت أسس جديدة لألجور مثل األجر مقاب م يكن     اإلنتاجي ،  ول

ى تحسين            الهدف فقط ماديًا بل آذلك بدأت تدور ا        ؤدي إل لحوارات حول تحديد الوسائل التي ت
أة بالنسبة للموظفين حول خطط ومشروعات                    معنويات العاملين وعدم إدخال عنصر المفاج

  3.اإلدارة
 

تالف          ن اخ ر ع ض النظ الم، بغ م دول الع ي معظ رت ف ارآية انتش رة اإلدارة التش إن فك
 .أنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية

إذا اال ة،      ف ة آاف االت الحياتي ي المج ة ف ن الحري دا م ان مزي اء اإلنس و إعط وم نح اه الي تج
اع     ة لألوض ر آنتيج د ظه ي اإلدارة ق املين ف ع الع ارك م وم التش ف أن مفه ا آي والحظن
ة          ي النهاي ي، وه رن الماض ع الق ي مطل ادت ف ي س ادية الت ية واالقتص ة والسياس االجتماعي

                                                 
راشد البراوي، مطبعة . هنري بنج، تاريخ الحرآة العمالية في الواليات المتحدة االمريكية، ترجمة د - 1

 14-1، ص1961المعرفة، 
عن الحرآات العمالية، المؤسسة  جايمس مايرز وهاري ليدلر، ترجمة حسن العباس، ماذا تعرف - 2

 14-1،ص1956األهلية للطباعة والنشر، بيروت،
جايمس مايرز وهاري ليدلر، ترجمة حسن العباس، ماذا تعرف عن الحرآات العمالية، المؤسسة  - 3

 14-1،ص1956األهلية للطباعة والنشر، بيروت،
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لممارسة اإلدارية مع التيارات االقتصادية التي أثرت على   الطبيعية لمسيرة طويلة من تفاعل ا     
 1. قبة المعاصرةالمجتمعات األوربية بوجه خاص بدءا من الثورة الصناعية وحتى الح

 

ية، أي      ارآة السياس ًا بالمش رتبط تاريخي ن اإلدارة م نمط م ذا ال ور ه بعض أن ظه رى ال ي
ه      ه أو دولت ة لمدينت ة      مشارآة المواطن في الشؤون العام ة الديمقراطي ى تجرب ذه إل ، وينسب ه

ديم      (األثينية ان الق ط، ولكن                    )في اليون ديم فق ان الق م توجد في اليون ة ل رغم أن الديمقراطي ، وب
  2.اليونان آانت المصدر األول للمؤلفات التي تناولت بالتفصيل مسألة الديمقراطية والمشارآة

ار االشتراآية التي سادت في ذلك      وفي زمن ظهور االشتراآية ارتبطت هذه الفكرة باألفك   
ارآة             العصر، لقد اعتبرت هذه األفكار مظهرًا مهمًا من مظاهر االهتمام بالمشارآة، هذه المش
ر  ر الفك ه، واعتب أثرة ب ة للنظام االقتصادي ومت ا تابع ًا اقتصاديًا وباعتباره دأت تتخذ طابع ب

 .ت وانتهاء بالمشارآة في األرباحاالشتراآي مثًال للمشارآة الكلية ابتداًء باتخاذ القرارا
املون يساهمون عن                   ة للمشارآة، فأصبح الع ات العملي وعلى الصعيد العملي بدأت التطبيق

ول أحد االقتصاديين          األجورطريق لجان أو ممثلين في تحديد         وساعات وظروف العمل، ويق
ى نصيب عادل      يحصل عل   في الطريق الصحيح، فإن العامل ال     أنه إذا وجهت اإلدارة العلمية      

اح الناتجة عن تحسين الصناعة أو                       ادل في األرب في األجر فقط، بل ويحصل على نصيب ع
 .، ولكي يحصل هذا البد من إدخال اإلدارة العلميةاإلنتاجيةرفع الطاقة 

 . تؤثر على العاملإجراءأن الحاجة إلى مساهمة العامل في آل : روبرت فاالنتان أآدوقد 
د   ذلك أآ ايو وآ ون م ات  : الت ة العالق انيةأهمي ة،    اإلنس روح المعنوي ين ال دة، وتحس  الجي

 3.والرضا عن العمل، والتقدير من قبل الجماعة، وأهمية التنظيم غير الرسمي
ا                ة مع م وفي العصر الرأسمالي فكان اإليمان بحق الفرد في أن ينمي ملكيته وثروته الفردي

روات  ي الث اوت ف اواة وتف دم مس ك عن ع تج عن ذل ام و. ين ين النظ ية ب ة التنافس آانت العالق
ا في                      الرأسمالي رة التشارك في اإلدارة وتطوره ار فك ى ازده د أدت إل  والنظام االشتراآي ق

ام     ي النظ ورات ف بعض التط ًا ل تراآية محرآ ة االش ت الحرآ د آان مالي، لق ام الرأس النظ
ي   ات الت اوز العقب د لتج ق جدي ار وطرائ ائل وأفك مالي والبحث عن وس ر الرأس فرضها الفك

 .االشتراآي

                                                 
املين في اإلدارة، مجلة تنمية المجتمع،  نحو معالجة جذرية لقضية اشتراك الع– عبد المجيد الدهالوي - 1

 الرياض
 دراسة تأصيلية لفكرة الديمقراطية في – تطور الفكر السياسي – 1985 – أحمد شلبي ابراهيم - 2

 27 دار الجامعة، بيروت، ص–الحضارات القديمة 
 القاهرة، - 1977 – إدارة األفراد والعالقات االنسانية، دار الجامعات المديرية – صالح الشنواني - 3

 644ص
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رة                  أسلوبوبالنتيجة يمكن القول أن      ل ثم م يكن محض المصادفة، ب  التشارك في اإلدارة ل
تحق     ار تس ًا وراءه آث ارب، ومخلف ن التج د م اح العدي اخ لنج أ المن ل، هي اريخي طوي تطور ت

 .التقييم
 

 :اشتراك العاملين في اإلدارة في الوطن العربي
 

يئة            طبعًا نظرًا لضآلة حجم     القطاع الصناعي والتجاري، وبسبب األوضاع االقتصادية الس
م            املين في اإلدارة أو اإلدارة بالمشارآة ل التي آانت سائدة في الوطن العربي فإن تشارك الع

أخر    ت مت ي وق ى ف ة إل بالد العربي ي ال ر ف ت . تظه د آان اروق دايات  األفك ي ب تراآية ف  االش
 .ك العاملين في اإلدارةالستينات ساعدت في تأييد فكرة تشار

ام    ل ع ي اإلدارة قب ال ف اهمة العم ثًال اقتصرت مس ي مصر م ا1961فف كل لج ى ش ن  عل
 1.استشارية في الشرآات الصناعية

م    د ت ي اإلدارة وق املين ف تراك الع رة اش رزت فك رة ب تقالل مباش د االس ر وبع ي الجزائ وف
 . الفرنسيين يديرونهااالعتماد على الكوادر المحلية إلدارة الشرآات التي آان

ام    ورية ع ل س ي اإلدارة مث ارك ف رة التش ة فك ة العربي ن الدول ر م ي آثي ذلك ظهرت ف وآ
 .1969 واليمن عام 1973 وليبيا عام 1963

ين                             ر من التنسيق المسبق  ب ى آثي ر إل ة تفتق ا العربي ة في بالدن ة اإلداري ولكن بقيت العملي
ارآية          العاملين واإلدارات التابعين لها، ومن خال      ل هذا االستعراض نجد أن نظام اإلدارة التش

ة النظام االقتصادي أو السياسي أو                      الم، بغض النظر عن طبيع ر من دول الع أخذ به في آثي
ة في             . االجتماعي في هذه البالد    ة المتبع ائج تختلف حسب الطريق ق نت ى تحقي وقد أدى ذلك إل

 .وم عليهاتطبيق هذا النظام وتختلف باختالف األهداف التي تق
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 المبحث الثالث
 بالمشارآةأشكال اإلدارة 

 

 المشارآة في عملية صنع واتخاذ القراراتأوًال ـ 
 

 في المنظمات الحديثة أن هناك ضرورة إلى األخذ بمبدأ المشارآة في صنع              اإلدارةوجدت  
 .القرار، مع توسيع دائرة المشارآة آلما أمكن وعدم ترآيز القرار في يد فرد واحد

 : ظهر هذا االتجاه وتأآد نتيجة لعوامل معينةوقد
 .نمو المنظمات وتضخم حجمها 
ه يعجز عن         ة فإن درات ذاتي الحقيقة المنطقية التي تؤآد بأن الفرد مهما توافرت له من ق

 .اإلحاطة بكل الظروف في آل األوقات
ذي يتجسد     ما  ًا في   لمسه الخبراء ووضح من أهمية الشورى في القيادة اإلدارية ال  أساس

ؤثر                     رارات التي ت ك الق ق بتل ا يتعل توسيع قاعدة المشارآة في صنع القرار، خاصة فيم
اونهم   ل ضمان تع دة مث ا عدي ك من مزاي ه ذل ا يحقق الهم وم ي أعم ارآين أو ف ي المش ف

 .والتزامهم
أثرة بمعلومات               ا تصبح مت إن توسيع نطاق المشارآة قد يؤدي إلى إثراء القرارات ألنه

رات ات الموقف  وخب ة لمتطلب ر مالئم ون أآث ذة تك راءات المتخ ا أن اإلج ة، آم  متنوع
الموقف                  ًا ب ر اهتمام الذي يتفاعل معه المشارآون، فضًال عن أن آل مشارك يصبح أآث

د من                المتخذةطالما أن القرارات واإلجراءات      ر تزي رات أآث ذا يكسبه خب ه، وه  تتأثر ب
 .آفاءته ونضجه

 
ديم اقتراحات في               هذا وقد يكون اشتراك ال     مرؤوسين على عدة درجات تبدأ من السماح بتق

 :أمور بسيطة إلى االشتراك التام في القرارات الكبيرة، وذلك حسب المتدرج التالي
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نسبة 
 المشارآة

 نوع المشارآة

 عدم اشتراك المرؤوسين إطالقًا في عملية صنع القرار 0%
 سيطةالسماح بقبول اقتراحات صغيرة في أمور ب 25%
 استشارة المرؤوسين أحيانًا في أمور بسيطة 50%
 استشارة المرؤوسين في قرارات هامة 75%
 اشتراك المرؤوسين اشتراآًا تامًا في عملية صنع القرار 100%

 
ه               :الندبرجويقول    بينما يمكن أن يشار لشخص واحد بصانع القرار نيابة عن المنظمة إال أن

دائليمكن بسهولة إدراك أن آخرين وم الب د وتق ز المشكالت وفي تحدي اهموا في تميي د س  . ق
اع    ن إرج ث يمك ائي حي ار النه رار(وبالتوصل للخي ال  ) عناصر الق وات االتص طة قن بواس

ة صنع              ى أن عملي ك يجب النظر إل ى ذل دين، وعل ى أشخاص عدي الرسمية وغير الرسمية إل
دًا مشترآًا أل         ) في المنظمات (القرارات   ا جه ة صورة            تعني في ذاته رد وليست بأي ر من ف آث

رار         ان الق و آ جهدًا فرديًا لشخص معين مهما آان موقعه في الهيكل اإلداري للتنظيم، حتى ول
 1.في صورته النهائية قد صدر من قبل هذا الفرد

اة           ولكي تؤتي المشارآة في اتخاذ القرارات ثمارها المرجوة، فإنه ينبغي على اإلدارة مراع
 :اعدة اعتبارات أهمه

 

ديرين        :الوقت المتاح  ـ1 ة قصيرًا         والرؤساء  قد يكون الوقت المتاح للم رارات معين اذ ق  التخ
أو محدودًا، آما في حالة القرارات ذات الصفة العاجلة الملحة في هذه الحاالت، فإن الفوائد             
ل بعض األهداف األخرى                       ى تعطي التي تترتب على المشارآة قد تؤدي في نفس الوقت إل

ى وجه           والرؤساء وعلى المديرين   . كون أآثر أهمية  التي قد ت   ذا وذاك عل ين ه وا ب  أن يوازن
 .السرعة

ة اقتصاديًا              :العامل االقتصادي ـ  2 ة مكلف  المشارآة في اتخاذ القرارات داخل المنظمات عملي
ديرين    ى الم ا، وعل الزم له داد ال د واإلع ت والجه ث الوق ن حي اءم وا أال ن أوالرؤس  يراع

ا التي تترتب             تكون التكلفة عا   اذ        علية حتى ال تغطي على قيمة المزاي ارآة في اتخ ى المش ل
 .القرارات
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ارآة     :المسافة بين الرؤساء والعاملين ـ  3  ينبغي أال يكون إعطاء الفرصة للمرؤوسين للمش
 مصيدة إليقاع المرؤوسين في أخطاء تؤثر عليهم أو        الرؤساءفي عملية اتخاذ القرارات مع      

ى  عيفي في المنظمة، ومن ناحية أخرى ينبغي أال تكون تلك المشارآة            على مستقبلهم الوظ   ل
 1.حساب سلطة الرؤساء ومكانتهم داخل المنظمة

 

ا             آثيرًا: سرية القرارات ـ  4  ما يتطلب العمل في بعض المنظمات عدم تسرب المعلومات منه
ى ؤدي  إل ي أال ي االت ينبغ ذه الح ل ه ي مث ارج وف اء الخ ي صإعط ارآة ف نع  فرصة المش

رارات     ى واتخاذ الق ذي ساهموا في صنع                   إل  تسرب المعلومات عن طريق المرؤوسين ال
 .القرارات

 

ة                     ددة ومتباين تم بصيغ متع رار ت اذ الق رار وحتى اتخ ة المشارآة في صنع الق آما أن عملي
 :تحكمها متغيرات وعوامل آثيرة نذآر منها

 .ولية مضامينهطبيعة القرار المراد اتخاذه ومدى خطورته وصعوبته وشم 
 . عن اتخاذ القرار والمعنيين بهالمسئولينعدد األفراد  
 .الوقت المتاح التخاذ القرار، ووسائل االتصال المتاحة لمشارآتهم والتشاور معهم 
 .مدى االنسجام والتقارب بين مستويات وخلفيات المشارآين وتخصصاتهم وتجاربهم 
م المشارآين           ا بمصالحهم            طبيعة الدوافع التي تحك رارات ومدى ارتباطه اذ الق في اتخ

 .المادية، أو بقضاياهم المهنية أو بمشاعرهم واعتباراتهم السيكولوجية واإلنسانية
  2. المشارآة وطرقهاألساليبالنصوص القانونية واإلجراءات والتعليمات الموضحة  
إذًا ة ف ي  عملي ارآة ف وة المش ر خط ات، تعتب ي المنظم رارات ف اذ الق ل اتخ ة لك  إيجابي

على حد سواء، وهي إذا ما طبقت بالشكل           والعاملين، وجودة العمل المقدم      األطراف، لإلدارة 
ل                    ليم من قب ذ الس الفعلي والصحيح فإنها تساهم في رفع روح المبادرة والتفكير الخالق والتنفي

 .آل العاملين في المنشأة
رارات با        اذ الق ة اتخ ات التي      تجدر اإلشارة أخيرًا إلى أن عملي الرغم من اإليجابي لتشارك ب

 .تميزها إال أنه تواجهها بعد المشكالت ولها بعض السلبيات
ارآة                    ر أن المش د اعتب رارات فق اذ الق واالتجاه الحديث في تصنيف طرق المشارآة في اتخ
ق                     يمكن أن تتم عن طريق اللجان أو المجالس أو عن طريق التمثيل في المجالس أو عن طري

 . الجودةتشكيل حلقات
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 : اللجان- أ
 

 :اتخاذ القرار يؤدي إلى تحقيق المزايا التاليةفي  أآد بعض الدارسين أن تحقيق المشارآة 
 

 :الرأي الجماعي المتكاملـ 1
ة، ألن رأي                       رارات الفردي ا تكون أحسن من الق ًا م فالقرارات الصادرة عن مجموعة غالب

ددة الج   ار األعضاء المتع ل خالصة أفك ة يمث ي   اللجن ان تضم ف ار أن اللج ى اعتب ب، عل وان
ن خالل    دائل م ويم الب ى أن تق ار، باإلضافة إل ة واألفك رات المتنوع ن الخب د م كيلها العدي تش

 .مجموعة من اإلداريين يتيح إمكانية اختيار البديل المناسب، الذي يصبح قرارًا فيما بعد
 

 :يقــالتنسـ 2
اذ    ى اتخ ة عل ائج المترتب ت النت ك إذا آان ود   وذل إن وج دة إدارات، ف مل ع ين تش رار مع ق

 .شخص يمثل آل إدارة يسهل عملية التنسيق بين المتطلبات المختلفة
 

 :التعاونـ 3
ذ الخطط                 فوجود شخص يمثل إدارة معينة في لجنة، يخلق روح التعاون االختياري في تنفي

ه     وذلك ألن المشارآة في اتخاذ القرار تخلق روح الحماس لدى األعضاء لتنفيذ             ما تتوصل إلي
 .اللجنة
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 :سينـ التطوير اإلداري للمرؤو4
دريب األعضاء      ي ت ة ف ر أداة فعال ة للوصول، يعتب ي اللجن ر ف ة التفكي ال شك أن مداوم ف

 1.وإغناء تجاربهم ومعارفهم لكي يتمكنوا من شغل مراآز إدارية أعلى في المستقبل
 

 : عن طريق مجلس اإلدارة- ب
 

ه          يعد مجلس اإلدارة أحد أ      ى أن ه بعضهم عل د عرف اإلدارة وق السلطة   « :شكال المشارآة ب
م السياسات   ة ورس ى وضع الخطط العام يمن عل ر والمه رأس المفك ي المشروع وال ا ف العلي
س      إن لمجل ة ف ودة، وبصفة عام ه المنش ق أهداف ا يحق وره بم روع وتصريف أم ة للمش العام

 2 ». تقتضيها أغراض المشروعاإلدارة جميع السلطات الالزمة للقيام باألعمال التي
يس                 ين رئ تم تعي الكين وي يتم تعيين هيئة مجلس اإلدارة في الشرآات من قبل الشرآاء و الم

ارآين بشكل أساسي و    ل المش ى ترشيح من قب اء عل ولى موافقلمجلس اإلدارة بن ه، ويت ة علي
ين آراء ا         لالنعقادرئيس اإلدارة دعوة المجلس      ه والتنسيق ب ذ     ورئاسة اجتماعات ألعضاء وتنفي

ة                     ة في مسائل السياسة العام ار موظفي المنظم اد لكب قرارات المجلس وإبداء النصح واإلرش
ال وش               ن ؤووتمثيلها في عالقاتها الخارجية مع الغير، واالشتراك مع األعضاء في توجيه أعم

 .المنظمة والرقابة على تحقيق أهدافها
 منفرد، وإنما هو يعمل مع المجموعة         أما بالنسبة لعضو مجلس اإلدارة فليس له اختصاص       

س،      رارات يصدرها المجل ر بق س تظه ال المجل ة أعم س، ونتيج ي المجل اره عضوا ف باعتب
ر              وليس بقرارات فردية، وقد يمارس عضو مجلس اإلدارة عمًال آخر بجانب عضويته ويعتب

ة    هذا العمل منفصالًَ ومستقًال عن عمله آعضو في مجلس اإلدارة، فهو آعضو ليست                  ه أي لدي
ذي      تنفيذية ولكن هو آمدير تنفيذي يقع على عاتقه مسؤوليات          تنفيذيةمسؤوليات    في المجال ال
ة        . يشرف عليه  واشتراك اإلدارة التنفيذية في عضوية مجلس اإلدارة مفضل من الوجهة العلمي

 .باعتباره يتيح للمجلس أن يضم معارف وخبرات بالمشكالت الفنية والتفصيلية في المشروع
ه         رارات الصادرة عن ذ الق دب أحد      ، وأما آيفية متابعة مجلس اإلدارة لتنفي ا ين ادة م ه ع  فإن

رارات المجلس                ذ ق أعضائه ويسمى بعضو مجلس اإلدارة المنتدب، مهمته اإلشراف على تنفي
ة                 اد السلطة المخول ا، وتحدد أبع ة التي قرره ذ الخطط والسياسات العام واإلشراف على تنفي

ا   لعضو مجلس اإلد   ارة المنتدب عند انتدابه وتوضح التصرفات التي يحق له أن ينفرد بإجرائه
س      ين مجل و ع دب ه ك فالعضو المنت ى ذل ا، وعل ت فيه س للب اد المجل تدعي انعق ي ال تس الت
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اإلدارة الساهرة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للمشروع، وفي الوقت نفسه هو عضو               
ولى بشكل              في مجلس اإلدارة، حيث يشارك في و       م يت ة، ومن ث ضع الخطط والسياسات العام

وم       ي ويق ذ العمل عها موضع التنفي ة ويض ات العام ط والسياس داف والخط ير األه ردي تفس ف
 .بمراقبة تنفيذها وتقييم األداء والنتائج في اإلدارات واألقسام للوقوف على أسباب االنحرافات

ة دور مجلس اإلدارة آأسلو       اذ      ولكن على الرغم من أهمي ارآة في اتخ اليب المش ب من أس
ى المشاآل التي تواجه مجلس اإلدارة في ممارسته                االقرارات إال أن بعض الكتاب أشارو       إل

ين في     لهذا الدور وتترآز هذه المشاآل في ما ينشأ من خالف بين األعضاء المعينين والمنتخب
ق األخر      ام الفري رارات     المجلس الذي يؤدي إلى إقامة آل فريق العقبات أم اذ ق ا يعيق اتخ مم

 1.فعالة
ة         اء عملي ين أثن اء المنتخب ل األعض ن قب م م هير به ون للتش ون يتعرض اء المعين فاألعض

افى في آثير من ناالنتخابات لمجلس اإلدارة، يضاف إلى ذلك أن سلوك األعضاء المنتخبين يت     
د    ال الم ي أعم دخلون ف ا يت ًا م يدة، إذ غالب ادة الرش لوب القي ن أس ان ع ذيييرين األحي ، نالتنفي

ديهم من سلطة                    ا ل ويبوحون بأسرار العمل عن عدم تقدير للمسؤولية أو على سبيل التفاخر بم
ق  ة بعضهم تحقي ك محاول ى ذل ليمة، زد عل ادة الس دهم عن أصول القي وذ، فضًال عن بع ونف

ة    لحة العام اب المص ى حس ية عل ب الشخص اء   . بعض المكاس ه بعض األعض ذلك يواج وآ
ون ا  د المنتخب ين ضدهم عن ل  األعضاء المعين ا في تكت ل أغلبه ر من المشاآل التي تتمث لكثي

ة من     سلوآيةاتخاذ بعض القرارات الهامة، ويمكن إرجاع سبب هذه المشكلة إلى جوانب              نابع
رارات               ين للق ى مناقشة األعضاء المعين ؤدي إل ا ي المنتخبين، مم ين ب ة األعضاء المعي عدم ثق

اد مجلس                الهامة بعيدًا عن االجتم    د انعق ا عن اجئتهم به اعات الرسمية التي تضم الطرفين ثم مف
امًال                       ا رضاًء آ ين عنه رارات دون رضا األعضاء المنتخب ذه الق اإلدارة، وغالبًا ما تصدر ه
ومما يساعد على ذلك تضمن رؤساء مجالس اإلدارة مع األعضاء المعينين في حاالت آثيرة،     

 .منتخبين للعمل القيادي بمجالس اإلدارةباإلضافة إلى عدم تفرغ األعضاء ال
ه أو   ه يمكن معالجت ه، إال أن تهان ب ر ال يس ين األعضاء أم ا سبق الخالف ب د مم ذا نج وله
اذ            التخفيف من آثاره عن طريق تحقيق المتطلبات الالزمة لمجلس اإلدارة التي تمكنها من اتخ

 .قرارات فعالة
ون عن           فمن الضروري مراعاة التوازن في تكوين مجلس          ه ممثل وافر في اإلدارة، بحيث يت

ون عن                  ة وممثل ة مع المنظم اإلدارات المختلفة وعن الهيئات الخارجية ذات المصالح المتبادل
د في آسب                           ذا من فوائ ا له ك لم ال والموظفين، وذل ون عن العم المساهمين إن وجدوا وممثل
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ا يساعد        تعاون الفئات الممثلة في المجلس، وخلق جو من الثقة والتفاهم وا           ادل مم اون المتب لتع
 .بالتالي على اتخاذ قرارات فعالة

ة                ويجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة ممن تتوافر لديه القدرة العملية والنزعة الديمقراطي
 .وأن يتقن فن إدارة الجلسات بالشكل الذي يغطي جميع جوانب المشكلة

يهم     س فيتوجب عل ي المجل ارآين ف اء المش بة لألعض ا بالنس اذ  أم ي اتخ ارآة ف د المش عن
القرارات أن يقوموا بالدراسات قبل انعقاد الجلسات للتعرف على جميع جوانب المشكلة محل              
ز،                 القرار والمناقشة أثناء الجلسات عن طريق توجيه األسئلة التي تتميز بالفطنة وحسن التميي

ى    فيجب على آل عضو أن يتفهم حقيقة الدور الذي يقوم به وأن تكون لديه ال               رغبة والقدرة عل
 .النقد البناء

ا                 وبذلك نجد أنه على ضوء توفر المتطلبات السابقة يمكن معالجة المشاآل التي يتعرض له
الي الوصول                  ان وبالت مجلس اإلدارة عند ممارسته لدوره أو الحد من آثارها السلبية قدر اإلمك

 .إلى قرارات فعالة
 

 : المؤتمرات واالجتماعات– ج
 

ؤتمرات أو                 سلوباألويعني هذا    ا يسمى بم ى م رار عل اءات ل اعتماد المدير متخذ الق  حل   ق
كالت       ول المش يه ح دير ومرؤوس ين الم ادل اآلراء ب اور وتب تهدف التش ي تس كلة، الت المش
ات واآلراء      ديم االقتراح ول وتق ن حل م م دو له ا يب ه فيم ين ل ة المرؤوس المعروضة، ومناقش

 .حولها
ق                 ومثل هذه اللقاءات تتيح للمدير     ى بعض األمور عن طري  فرصة إلطالع مرؤوسيه عل

ادل المعلومات            وتز يدهم بالمعلومات الهامة المتعلقة بعملهم، آما تتيح الفرصة للمرؤوسين لتب
د                ل، وق فيما بينهم عن نشاطاتهم وتبادل اآلراء فيما بينهم حول المشاآل التي تواجههم في العم

واجههم            يترتب على هذه اللقاءات أن يفوض المدير إ        لى مرؤوسيه سلطة حل المشاآل التي ت
 1.آمجموعة، ويحملهم بالمقابل مسؤولية االختيار بين البدائل المتاحة التخاذ القرار النهائي

ا        ر من المزاي دير  . ومما سبق نجد أنه عن طريق هذه المؤتمرات يمكن أن يتحقق الكثي فالم
ة وله          ا             يجعل مرؤوسيه يشعرون أن مقترحاتهم وأرائهم مهم ان ال يأخذ به ة حتى وإن آ ا قيم

ا                      ا، ويجعل أي حل له اآل، وحلوله أحيانًا، آما أن المؤتمرات تفيد في إلقاء الضوء على المش
ديرهم في                           ارآة المرؤوسين مع م أفضل مما لو صدر من شخص واحد، فضًال عن أن مش

 .صنع القرار يجعلهم يتقبلونه ويتحمسون لتنفيذه
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ذه ل ه ًا أن مث د ثبت عملي يه وق دير لشرح المواقف لمرؤوس يح الفرصة للم ؤتمرات تت  الم
وإظهار حاجته آلرائهم لوضع الخطط وأنسب الحلول نتيجة لتبادل الرأي، ويجعلهم يتعاونون            
ى النحو                     ا عل لتنفيذ القرارات التي أسهموا في صنعها ومراقبة تنفيذها حتى تحقق الهدف منه

 .الذي يرتضونه جميعًا
رى  اينزوي ة إلدارة    أن المزه ادات معين ق إرش تم تطبي م ي ا ل ق م ن تتحق ابقة ل ا الس اي
  1: وهذه اإلرشادات هياالجتماعات

اع  ـ 1 د االجتم ان مناسب لعق داد مك ع   : إع ات وتحضير جمي ة االجتماع يم قاع يجب تنظ
 .األدوات والمعدات الالزمة لالجتماع مسبقًا

اع         ـ  2 ى أي      : اإلعالن عن الهدف من االجتم ك للقضاء عل ؤثر في سير           وذل اهم ي  سوء تف
 .االجتماع

ن، ولكن                   : اختيار المشارآين ـ  3 ا يمك ل م ين أق آقاعدة عامة، يجب أن يكون عدد المجتمع
ان الغرض من                        ه إذا آ ارآين، أي إن دد المش تحكم بع ذي ي اع هو ال الغرض من االجتم

ان ا  . االجتماع حل مشكلة، فهناك حاجة إلى من لديهم المعرفة الالزمة       ا إذا آ لغرض  أم
رار                    ذ الق يهم مسؤولية تنفي ع عل . من االجتماع اتخاذ القرار فهناك حاجة إلشراك من تق

ه اإلحاطة                    د من ينبغي علي أما إذا آان االجتماع بغرض توصيل معلومات فيجب تحدي
يتأثر ومن   ن س د م ة فيجب تحدي اع بغرض المناقش ان االجتم ات، وإذا آ ذه المعلوم به

 .ةيستطيع اإلسهام بهذه المناقش
 .لالجتماعإعداد جدول أعمال لتحديد موضوعات المناقشة والوقت الالزم ـ 4
 .ترآيز المناقشة في االجتماع على الموضوع المقررـ 5
إشراك جميع الحاضرين في المناقشة وتشجيعهم على تقديم اقتراحاتهم وعدم التقليل من             ـ  6

راح                 ان االقت ارآته، حتى إذا آ ين بسبب مش  تنقصه الجودة، ومن       قدر أي من المجتمع
دمها مرؤوسوه ألن               الخطورة بمكان أن يدعي المدير لنفسه االقتراحات واآلراء التي يق
ا   ى أنه اءات، عل ذه اللق ل ه ى مث م ينظرون إل د يجعله ا بع ذلك فيم إدراك المرؤوسين ل
ة  ى موافق ول عل ا الحص ن ورائه دير م تهدف الم ي يس ة الت ارآة الزائف يلة للمش وس

 .مرؤوسيه
ا                     إنـ  7 رارات وم ا اتخذ من ق تم استعراض م هاء االجتماع بملخص عما تم إنجازه بحيث ي

 .خطط من أعمال
                                                 

اينز  - 1 اريون إي ه ال   – إدارة األداء – م راف الفع امل لإلش ل ش د اإل– دلي ة  معه اض  –دارة العام  الري
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ة         ـ  8 اك ثالث طرق عام ا، وهن يم االجتماعات من حين آلخر بغرض تحسين جودته تقي
 .االستبيان والمقابلة والتقييم الذاتي: إلجراء هذا التقييم وهي

ي ت ـ 9 القرارات الت ة ب ع قائم داد وتوزي ي   إع دادها ف م إع ي ت ل الت ا وخطط العم م اتخاذه
رور       ع م ه م اق علي م االتف ا ت تالف اآلراء عم راء اخ ذا اإلج ع ه ث يمن اع، حي االجتم

 .الوقت
 

 : حلقات الجودة– د
 

وم جودة       .. على مدى العصور  ) Quality(لقد تطورت مفاهيم وفلسفة الجودة       ابتداء من مفه
 (Total Quality Management) إدارة الجودة الشاملة  مفهوم نظامإلىالمنتج النهائي ووصوًال 

الل             ن خ ك م ائي وذل تج النه ودة المن ى ج ى عل ل األول ي المراح ز ف ان الترآي د أن آ  فبع
ات           ي المخرج ا ف وب توافره ائص المطل دنيا والخص ات ال دد المتطلب ي تح فات الت المواص

ع  ق م ة تتواف تج أو خدم ى من ة بهدف الحصول عل ة المختلف المواصفات الموضوعة، النهائي
ة أو     (حتى انتقل الترآيز إلى جودة العملية من خالل ضبط مراقبة هذه العملية              إن آانت إنتاجي

ة ومحدودة       ) خدمية اتج             . للحصول على نسبة عيوب معين بن الن ا ي رق م وإن أي اختالف أو ف
ة         ة العملي ى دراس ؤدي إل وب ي و مطل ا ه ين م ام(وب ديالت الال ) أو النظ راء التع ة وإج زم

 1.لتصحيح مسارها
 

ع مستوى األداء    Quality Circlesويقصد بحلقة الجودة النوعية   ذلك األسلوب اإلداري لرف
رار  اذ الق ي اتخ ارآة ف ل دور المش ن خالل تفعي املين م ة للع داء اآلراء  .واإلنتاجي ى إب أو حت

 .واألفكار الجديدة والفعالة لرفع مستوى العمل وحل مشكالته
ة حلق ودةإن بداي تات الج ودة   آان ر الج ة مفك ي تأسست برعاي ة والت ة الياباني ي المدرس  ف
ًا ال                1960والتي بدأها عام    آارو ايشيكاوا    ا نجاح ات الجودة ومفاهيمه د حقق تطبيق حلق  ولق

 2.نظير له في المؤسسات الصناعية اليابانية
ة    وتبلورت هذه الفلسفة مع مرور الزمن لتنتقل إلى األشكال األخرى من ال             منظمات الخدمي

 .واإلنتاجية والتعليمية وغيرها

                                                 
ات - 1 اج والعملي دآتور– إدارة اإلنت تاذ ال ي  :  االس د العل تار محم د الس ر –عب ل للنش  – 2000 – دار وائ

 493ص– األردن –عمان 
ز          – إدارة اإلنتاج والجودة الشاملة      –هاني العمري   .  د - 2 د العزي ك عب ة المل ال       – جامع  – قسم إدارة األعم

 اضرة على اإلنترنيتمح
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ق         تخدمة لتحقي اليب المس دث األس ة أح ر النوعي ودة أو دوائ ات الج ر حلق  اإلدارةتعتب
 .بالمشارآة

ن خالل    ل م وب العم ن عي تخلص م و ال ودة ه ة الج ل حلق ن وراء عم ان الهدف م د آ ولق
نظم يهدف لحل مشكالت        المشارآة الجماعية آل من الرئيس والمرؤوسين من خالل فكر              م

 .العمل
ى الحل                          ا عل ات الجودة لترآيزه ى أسلوب حلق د عل وإن آان هناك العديد من المآخذ والنق

 .أآثر من المنع والوقاية فالتصحيح جزء من حل المشكلة وليس آلها
داء       رد في إب ة الف ومن مزاياها الرئيسية الترآيز على المشكلة وليس على األشخاص وحري

 . الطرف اآلخررأيه وسماع
وإن إيمان قيادي المنظمة أي آان نوعها بضرورة التحسين والتطوير المستمر هو ما يدعم              

 .استمرار حلقات الجودة وتطبيق منهجيتها والتي القت قبوًال في العالم
د                      د العدي وم بعق ى مجموعات صغيرة وتق املين إل وحلقات الجودة تقوم على فكرة تقسيم الع

لقاءات الفكرية خالل وقت العمل للبحث عن الوسيلة المناسبة ألداء العمل            من االجتماعات وال  
 .بالجودة المناسبة

العاملين في المستوى اإلداري      وتلجأ بعض المنظمات إلى تشكيل حلقات الجودة من بعض          
ن    ار أعضائها م تم اختي ل ي ى مجموعات عم ة باإلضافة إل ي إدارات مختلف ن ف د، ولك الواح

ات الجودة ال ترآز فقط               . ولكن في نفس اإلدارة      . ختلفةمستويات إدارية م   إن حلق ا ف ومن هن
 .على نشاط إدارة بعينها وإنما تمتد لتشمل جميع األنشطة التي تمارس داخل المنظمة

ذا المشروع            ين بدراسته وه وعادة تجتمع آل دائرة، بشكل دوري لمناقشة المشروع المكلف
رح       قد يتعلق بمشكلة نوعية يكون قد الحظها       ا يقت  واحد أو أآثر من أعضاء هذه الدائرة، وربم

تها مع أعضاء                        ررون مناقش رة، فيق ر مشكلة خطي ة تعتب ة بالنوعي هؤالء بأن المشكلة المتعلق
إجراء دراسة                         دأ ب إن المجموعة تب دها ف آخرين من الدائرة بمن في ذلك المشرف نفسه، وعن

 بنوع وطبيعة هذه المشكلة، وربما تقوم     منتظمة للمشكلة، فتأخذ بجمع اإلحصائيات التي تتعلق      
د  ي ق رة الدراسة الت ة فت ي نهاي ا، وف ي آل مراحله ة وف تج أو خدم ي آل من وب ف داد العي بتع
ة        ات ورسم الخرائط والرسوم البياني تستغرق عدة أسابيع، يجتمع األعضاء ثانية لتحليل البيان

وم أع      . لتحديد مصدر المشكلة   اقتراح الخطوات      وبمجرد تحديد هذه المشكلة، يق دائرة ب ضاء ال
التي ينبغي اتخاذها لتصحيح الوضع، فإذا آان باإلمكان تطبيق هذه الخطوات بالكامل من قبل              
ًا                    ا إذا آانت المشكلة أوسع نطاق أعضاء الدائرة أنفسهم، فإنهم سيتولون تنفيذ هذا االقتراح، أم

ة، لتقصي             ى مستوى        فقد يدعو األعضاء إلى تشكيل فريق لمراقبة النوعي مصدر المشكلة عل
 بخصوص الحل     اإلدارةالمؤسسة بأجمعها، أو قد يرفعون توصية إلى المستويات األعلى من           
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وتظهر نتائج الدراسة في النشرة التي  . وفي النهاية، يتم تحديد الحل المناسب وتنفيذه  . المقترح
اج        ذ الن ى التنفي دير عل ن تق تحقه م ا تس دائرة م ال ال رآة وتن ن الش در ع ل  تص رح ح ح لمقت

المشكلة، وإذا آان هذا الحل يتصف باالبتكار أو باألهمية الخاصة يجري ترشيحه لنيل جائزة              
 .تقديرية

وتقوم الشرآة بدورها بإعداد تقرير توزعه على موظفيها باألثر الجماعي للمقترحات التي             
ا ينجزه من عم                   ين م اجح   جرى تنفيذها، بحيث يعود بإمكان آل شخص مالحظة العالقة ب ل ن

 .  وبين األرباح التي تحققها الشرآة والمكافآت التشجيعية، من جهة
يق   كالت التنس ل مش د وح ؤولية رص ل مس ي تحم ع اإلدارة ف دوائر م ذه ال ارآة ه فمش

ة واإلنتاج، هو الذي يعطي اإلدارة الفكرة الواضحة عن            تجاوزات تحصل في الشرآة، و          أي
ذه                 هذه الدوائر هي التي تعلن هذه التجاوزا       ة ه ر النوعي إن دوائ ذا السبب ف ى المأل، وله ت عل

ة                  ى التحسن في اإلنتاجي ة، وإل ع من النوعي ى مستوى رفي تعتبر وسيلة نافعة في الوصول إل
 1.واالرتفاع بالروح المعنوية للموظفين

توى      اء بمس ى االرتق ات إل ن المنظم د م ي العدي ودة ف ات الج ذ توصيات حلق د أدى تنفي وق
 .ضخم دور العاملين في األداءالجودة، دون أن ت

ة،                    ات اإلنتاجي ارآة في العملي ى المش ى عل درة أعل وطبقًا لذلك األسلوب يكتسب العاملون ق
 .حيث أنهم يتحملون مسئوليات أآبر مما يؤدي إلى االرتقاء في مستوى العمل واألداء

 

د   إال هذا النظام  لم يحقق نجاحا في التطبيق بقدر النجاح التي تحقق في الي        ابان، وخاصة بع
تطور مفهوم الجودة في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حيث آان الترآيز في قبل الحرب        
ان                     وم الجودة في الياب انيين تطور مفه احثين الياب على المجهود الحربي، وقد لخص بعض الب

 :من خالل الخطوات التالية
ة  ـ 1 تج مالئم ايير  المن ة للمواصفات المحددة التي      : Fitness to Standard للمع  أي المطابق

 .وضعها المصمم، أي تحقيق أهداف المواصفة
تج مالئمة ـ 2 دها من       : Fitness to Use لالستخدام  المن ة حاجات المستهلك وتحدي أي معرف

 :جورانخالل األبعاد التالية التي حددها 
  Quality of Designجودة التصميم أ ـ 

  Quality of Conformanceجودة المطابقة ب ـ 
  Availability:  اإلتاحيةج ـ 
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 Safetyالسالمة د ـ 
 Field Useاالستخدام الحقلي هـ 

تج مالئمة ـ 3 ة  المن ة         :   Fitness to Cost للتكلف ل تكلف ة بأق ا تحقق الجودة العالي ويقصد به
 . ممكنة

ة   ـ 4 ات الكامن  وتعني المساعدة    : Fitness to Latent Requirementsمالئمة المنتج للمتطلب
ك، قامت شرآة                      ال ذل ا، ومث م به في تحديد حاجات المستهلك قبل أن يكون المستهلك قد عل
ا               تويوتا اليابانية بإضافة أماآن مفاتيح الباب والتشغيل لكي يستطيع المستخدم الوصول إليه

 1.في الظالم
 

ى                 د عل ة ال يعتم ة النوعي ى       حيث يؤآد اليابانيون بأن نجاح دوائر مراقب ا عل األسلوب وإنم
انيين األهداف                        اء والمهندسين الياب اد العلم د حدد اتح اج وق الجانب اإلنساني من أهداف اإلنت

 2:األساسية لهذه الدوائر آالتالي
 .المساهمة في تطوير المؤسسة وتحسين مستوى العمل ـ 1
 .احترام الجانب اإلنسانيـ 2
 إبراز آامل القدرات اإلنسانيةـ 3

 

ى م  اء عل ر    وبن ة التغيي ة مقاوم ن درج يء م ف بعض الش ودة تخف ر الج د دوائ بق نج ا س
ى تحسين                   ؤدي إل الي ت الموجودة في المنظمات، ألن عدة عقول تعمل على حل المشكلة، وبالت
ى                  اة عل أهميتهم وبالمسؤولية الملق املين ب اإلنتاجية وارتفاع الروح المعنوية بنتيجة شعور الع

ر      رغم من آل                   عاتقهم وحرصهم على تنفيذ الق ى ال ا، ولكن عل ارات التي أسهموا في اتخاذه
ذلك ال           ا، ل المزايا السابقة إال أن حلقات الجودة يمكن أن تتطلب زمنًا أآثر للوصول إلى حل م
بد من تطبيق شروط فاعلية دوائر مراقبة الجودة التي أآد عليها بعض الباحثين وذلك لمعالجة    

  3:يلي اإلمكان، وهذه الشروط يمكن أن نحددها بماالسلبيات أو التخفيف من آثارها قدر 
دريبهم  ـ 1 ى ت الترآيز عل ة ب ا الكامن ات موظفيه ات وطاق ة إمكاني تغل المنظم ن أن تس يمك

رارات       دعوة      . وإشراآهم في السلطة للتأثير في ما يتخذ من ق إن ال دريب، ف ر الت فمن غي
اقض  للمشارآة في اتخاذ القرارات ستؤدي فقط إلى الشعور باإلحب           ر    . اط والتن ومن غي

                                                 
ات - 1 اج والعملي دآتور– إدارة اإلنت تاذ ال ي :  االس د العل تار محم د الس ل للنشر –عب  – 2000 – دار وائ

 535ص – األردن –عمان 
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وال دون   ن أم دريب م ى الت ا يصرف عل إن م رارات، ف اذ الق ي اتخ ارآة ف لطة المش س
 . إلى الشعور باإلحباط والتبذير الذي ال طائل من ورائهأيضاطائل سيؤدي 

 

م    ـ 2 دما تفه تم إال عن ن أن ي ة ال يمك ة النوعي دائرة المراقب اجح ل ق الن إن التطبي الطبع ف وب
امج       اإلدارة المت  ة لنجاح البرن ا بصدق الظروف المالئم دعم   ، وسطة والعلي دم ال  وأن تق
واع                     . الالزم لذلك  ة أن دم آاف ديرين أن تق ة من الم ات التنفيذي دورها تعني أن الفئ وهذه ب

 .الحوافز بعيدة المدى، لتحقيق التعاون على أدنى المستويات
 

ى اال   ـ 3 اعد عل كل يس دوائر بش ذه ال طة ه مم أنش ي أن تص الروح  ينبغ دريجي ب اء الت رتق
دوائر                    ذه ال ه أن من أهداف ه المعنوية لدى األفراد العاملين، ففي الوقت الذي يالحظ في
ا              القوة وإنم ات يجب أال توجد ب ذه العالق إن ه إيجاد عالقات عمل تتصف باالنسجام، ف

املين للقي                 ام ينبغي لها أن تظهر بشكل طبيعي وتلقائي، فبدًال من الترآيز على ضبط الع
ا                 ر فيم ى التفكي بواجبات العمل بحزم وحسبما تم تعليمهم عليه، فاألفضل أن يشجعوا عل

ت       يدور من حولهم، وأن تتاح لهم فرصة إلقا        ا واجه . هم مشكلة  ء األسئلة واالستفسار آلم
ا     ل عرض م ى األق م أو عل ر عن آرائه وير أو التعبي م الفرصة للتط اح له اذا ال تت فلم

ائهم     يجدونه نافعًا من المعل  ى رؤس ة   ، ومات لتحسين مستوى العمل عل  إذا آانت طبيعي
 .التطوير هذه تستدعي استخدام السلطة والتنسيق على مستوى أعلى

 

ن    ـ 4 ال، فم ن أعم ه م ا يقدمون آت لم ى المكاف ي الحصول عل املين ف راك الع ن إش د م الب
ة النوع       . الرغبات القوية للعاملين تحقق دخل أفضل      رة مراقب ة    ومن أهداف دائ ة بطبيع ي

ات                 ذه تعزز من إمكاني ة ه ة النوعي رة مراقب الحال زيادة دخل العاملين، ألن أنشطة دائ
اهموا من                 ذين س الشرآة لتحقق الربح، وبالتالي تساعد على زيادة دخل أولئك األفراد ال

 .خالل أنشطة هذه الدائرة في تحقيق األرباح الصافية
د           أما البعض اآلخر فلم يؤآد على الجانب اإلن        ا أآ ساني في نجاح عمل حلقات الجودة، وإنم

ة                  ازتهم المعلومات الالزم املين وحي دى الع فقط على ضرورة توفر مهارات حل المشكالت ل
دعم                   ديم اإلدارة لل ة الجودة، وضرورة تق وتوفر الزمن الالزم لديهم للمشارآة في أنشطة حلق

 1.المالي الالزم لتنفيذ مقترحات العاملين
رى البا  ذلك ي ى       ول ز عل ة، أي الترآي ا مجتمع ابقة آله روط الس ق الش رورة تطبي ث ض ح

ب  الجوان
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انية  ة واإلنس ة   الفني ور الفني ى األم ط عل ز فق مولية، وال ترآ رة بالش ى تتصف النظ ًا، حت  مع
 .ةيوالمادية والزمن

 

  عملية المشارآة في صنع واتخاذ القراراتوسلبياتإيجابيات 
 

 :اإليجابيات
املين،            تساعد على تحسين    ـ  1 دى الع نوعية القرار، وجعل القرار المتخذ أآثر ثباتًا وقبوًال ل

 .فيعملون على تنفيذه بحماس شديد ورغبة صادقة
ين                       ـ  2 ة، وب راد التنظيم من ناحي دير وأف ين الم ة ب ة المتبادل ق الثق تؤدي المشارآة إلى تحقي

 .التنظيم والجمهور الذي يتعامل معه من ناحية أخرى
دنيا             إن للمشارآة ـ  3  في صنع القرارات، أثرها في تنمية القيادات اإلدارية في المستويات ال

ر           م أآث م ألهداف التنظيم، وتجعله من التنظيم، وتزيد من إحساسهم بالمسؤولية وتفهمه
 .استعدادًا لتقبل عالج المشكالت وتنفيذ القرارات التي اشترآوا في صنعها

 وإشباع   ،   رفع الروح المعنوية ألفراد التنظيم      تساعد المشارآة في اتخاذ القرارات على     ـ  4
 .حاجة االحترام وتأآيد الذات

 

 :السلبيات
ات نظر ـ 1 ليم بوجه تكانة والتس ى االس ؤدي إل د ي ارآين، ق افي للمش ضعف المستوى الثق

ذي               المدراء، وهؤالء يتمتعون بدرجات عالية من القدرة على التنظيم واإلقناع، األمر ال
 . قرار شكليًا، ال فعليًاأيوظفين للمشارآة في صنع ينتهي به وجود الم

دما       ـ 2 يما عن يهم الس ال أو ممثل ل بعض العم ن قب در م ن أن تص ي يمك ات الت  االنحراف
إجراءات    هم ب وا أنفس أن يحيط راطيين، آ اء البيروق دراء والرؤس به بالم اولون التش يح

 .شكلية وقيود رسمية تضمن لهم الهيبة والنفوذ
  1.الفنية واإلدارية لدى األعضاء المشارآين في عملية صنع القراراتنقص الخبرة ـ 3
 

 : التي يجب اتخاذها عند مشارآة األفراد في القراراتتاالحتياطيا
 

درات                  ـ  1 م، والتي يملكون ق دخل في نطاق عمله إشراك العاملين في الموضوعات التي ت
 .ومهارات تمكنهم من المساهمة فيها

ال ـ 2 اخ الص ة المن ات   تهيئ ات والمعلوم وفير البيان اهم، وت ن الصراحة والتف م م ح والمالئ
 .الالزمة حتى يتمكن األفراد من دراستها وتحليلها وتحديد البدائل على أساسها
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راد إذا             ـ  3 ا األف دلي به اآلراء التي ي إعطاء الفرصة المناسبة لعملية المشارآة، مثل األخذ ب
نعكس     علآانت مالئمة وذات فائدة عملية ويترتب        ة     ى تطبيقها نتائج إيجابية ت ى فعالي  عل

 .ورشد القرار الذي يتم اتخاذه عن طريق المشارآة
ز            ات المرؤوسين، وتحفي ع ورغب ة دواف ى تلبي فإذا من أهم الوسائل التي تساعد اإلدارة عل
ارآة في صنع                      تهم، هو دعوتهم للمش ى رغب قدراتهم، وتحميلهم جزءًا من المسؤولية بناء عل

 .واتخاذهاالقرارات 
 
 
 
 
 
 
 

 المشارآة في إبداء االقتراحات والتشجيع على اإلبداع واالبتكار وتنمية األفكارثانيًا ـ 
 

واء      ة س اطات االبتكاري م أصحاب النش ر، وه ادة التغيي م ق اجحين ه دراء الن ب الم إن أغل
ائط  رة أو بالوس اليببالمباش ا واألس دراء األفك ار بم دراء االبتك ا يسمى م ًا م ذلك ، وغالب ر، ل

وم إدارة   ل مفه اريجب أن يعام ة    األفك ى التنمي ة إل ار الرامي ًا األفك ة، وخصوص ة فائق  بعناي
 .والتطوير الكامل

ة مجموعة من                 دة في     اآلراءوقد وضع آثير من مدراء الشرآات والمنظمات العالمي الرائ
ال  ارمج داع االبتك ة وخالق    واإلب اليبنا مبدع ة، وأس اتنا نامي ون مؤسس ى تك ية، ، وحت  ينبغ

 :مراعاة المبادئ التالية
ا               ـ  1 ا دمن فسح المجال ألي اقتراح أو أي فكرة لتنمو وتكبر ما دامت في االتجاه الصحيح، وم

فكثير من المحتمالت تبدلت إلى حقائق، وتحولت احتماالت        . لم نقطع بعد بخطئها أو بفشلها     
 .النجاح فيها إلى موفقية

ة، لتبقى في             بتعبير آخر ال تقتلوا أية فكرة، بل       ة والعناي ا الرعاي  أعطوها المجال، وامنحوه
 .االتجاه الصحيح وفي خدمة الصالح العام

د اآلخرين     اإلبداعفإن االبتكار قام على      رة             .  ال تقلي ة آبي راد حري ذلك يجب أن يعطى األف ل
ليبدعوا، ولكن يجب أن تترآز هذه الحرية في المجاالت الرئيسية للعمل وتصب في األهداف      

 .هماأل
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ين                  ـ  2 ال، وب ة ال ينبغي ترك الفكرة الجديدة التي تفتقد إلى آليات التنفيذ، بل نضعها في الب  آون
زمن، والمناقشة                      د مع مرور ال دة تتول ار الجدي ر من األفك وأخرى نعرضها للمناقشة، فكثي

  1.المتكررة ربما تعطينا المقدرة على تنفيذها
 :الخارق في آتابه المدير ديفيد فريمانتلويقول 

ر جوانب اإلدارة                        ذ واحدة من أآث ة التنفي ا في مرحل دة ومتابعته ار الجدي عملية ميالد األفك
 .نشاطًا

ت،          ا           وأيوفرص اإلدارة المبدعة موجودة في آل وق داع فإنه ى قمع اإلب  مؤسسة تسعى إل
افس متحرك دائ                            الم متن ا ع ك ألن خارج أبوابه ا، وذل دًا من النجاح له ة مزي م تقمع في النهاي

 .التغيير والتهديد والتحدي ويتطلب دائمًا استجابة مبدعة
ه                يعد المدير الخارق مبدعًا ويشجع على اإلبداع ويسعى دائمًا إلى وسائل جديدة تشجع فريق
دة              ار جدي ديم أفك ى تق ه عل ة، فسيشجع فريق على العمل بدقة وفاعلية لمواجهة التحديات اليومي

دة في وضع رسومات     ويساعد في إيجاد وسائل تنفيذ هذه ا  ألفكار، وقد يكون ذلك طريقة جدي
دة                          ة جدي د للشرآة، أو خدم وني ساخن جدي اج ساعة بساعة، أو نظام اتصال تليف بيانية لإلنت

 .للعمالء، وقد يكون أي شيء آخر يساعد الشرآة في تحقيق مزيد من األرباح
ى                    راد خلفك تتطلب أعل ع من األف ق رائ ارات      فالعملية الكلية لتشكيل فري مستوى من المه

ى مستويات أ       – االتصاالت بفاعلية ومكافأة األفراد بعدل       –المبدعة   ى   وتحفيز اآلخرين عل عل
 2.من األداء ومواجهة المنافسة

ر من المجاالت                           ديهم في آثي ى مشورة مرؤوسيه فهو يعرف أن ل ًا إل دير دائم ويسعى الم
 .عون في مواجهتهاحكمة أآبر ورؤية وخبرة في نوع المشكلة التي يحتاج لل

 

رد في التنظيم وفي                         رأي ألي ف داء ال ة في إب ة آامل رك الحري ارآة يت فهذا الشكل من المش
ة      . مجال عمله، ال شك أن هذا الشكل سهل وبسيط وغير مكلف           وال يحتاج إلى عمليات تنظيمي

 .معقدة
 :ويمكننا أن نميز عدة طرق لعملية المشارآة عن طريق إبداء االقتراحات مثًال

م        ـ 1 املون أرائه ق الع ن طري ع ع ين يض ي مع د الكترون ين أو بري ع مع تخصيص موق
 .ومقترحاتهم

دير وبشكل                ـ  2 ة يحددها الم الطلب من العاملين إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مناسبات معين
 .دوري
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دراء         الل الم ن خ ردود م ع ال رأي وتجمي داء ال ب إب تم طل ك ي د ذل اءوبع ام ورؤس  األقس
 .والمشرفين

ذا الشكل من           تج ارآة رغم      أشكال در اإلشارة إلى أن ه ز    المش ه يحف ادة       أن ى زي ال عل  العم
 األسلوب ، فهو يعتمد على نظرة المرؤوسين واهتمامهم، وآذلك فإن اللجوء إلى هذا             إنتاجيتهم

ي     ديدة ف ة ش م رغب ن له ل مم دد قلي ى ع ًا ومقصورًا عل ون عفوي د يك ين ق ل المرؤوس ن قب م
 . المشارآة

 
 

 )اإلدارة االستشارية(المشارآة في االستشارات ـ ثالثًا 
 

تفادة من معلومات              ة لالس يعني هذا النوع من التشارآية في اإلدارة، إتاحة الفرصة الكامل
اآلخرين، وخاصة عند الحاجة ألفكار مبدعة، فهي تعني المشارآة في المعلومات والمناقشة                

.  البديلة، وهذا ليس جديدًا في العمل اإلداري       الدقيقة بين اإلدارة والمرؤوسين بحثًا عن الحلول      
دأ           ذي يب انية ال ات اإلنس اه العالق ًا مع اتج ويتم تطبيقه في القطاعات اإلنتاجية والخدمية مترافق

  1.بالتطور ويأخذ أبعادًا جديدة
ة،                    ا مع األشكال االتوقراطي دأ االستشارية بمقارنته ة األخذ بمب ى أهمي ائج عل وقد دلت النت

ذا  ن ه وفر   ولك ب ت كل يتطل ذهني ( الش ار ال دواها    ) اإلط اع بج رة واالقتن ل الفك ال لتقب للعم
 .وأهميتها واألخذ بآرائهم

 

 :ميزات اإلدارة االستشارية
 

ادة           ـ  1 م لزي ز المرؤوسين ودفعه ة يعتبر وسيلة لتحفي ذ     اإلنتاجي دم، وتنفي  وجودة العمل المق
 .اتخذ باستشارتهمالقرارات بكفاءة عالية، بعد شعورهم بأن القرار قد 

ين صفوف                    ـ  2 وعي وتحمل المسؤولية ب تقبل، فهو ينشر ال يساعد على صنع إداريي المس
 .المرؤوسين

 .يزيد من التقارب بين اإلدارة والعمالـ 3
 

 :عيوب اإلدارة االستشارية
 

 .التأخير في صنع واتخاذ القراراتـ 1
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دى   ـ 2 ة، وم املين الذهني ؤهالت الع ارات وم د ال تعطي مه ورة  ق ديم المش تعدادهم لتق اس
 .النتائج المرجوة

ى                       ـ  3 ى أن اإلدارة عاجزة عن الوصول إل املين عل احتمال تولد فهم خاطئ من جانب الع
 .القرار المناسب
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 المشارآة باالجتماعاترابعًا ـ 
 

ر   وهي تعتبر من أساليب اإلدارة التشارآية المباشرة، آأن تعطي المرؤوسين فرص            ة التعبي
ى صعيد           .  دون وسيط  نظرهم مباشرة عن وجهات    ة المفتوحة عل آأن تعد االجتماعات الدوري

ع          اهم الجمي ة، فيس آرائهم األقسام واإلدارات المختلف ى             ب اق عل تم االتف  بصورة مباشرة حتى ي
ة        ديهم الرغب ي ل املين، وينم ل الع ادرة لك ة المب ي فرص لوب يعط ذا األس ائي، ه رأي النه ال

 .همة في التطوير والتحديثوالقدرة على التعامل والمسا
واع  أربعةوهناك   دار                     أن ين وي ا لتحقيق غرض مع  من االجتماعات، يصمم آل واحد منه

 :بطريقة تختلف عن األنواع األخرى
ة  ـ  1 ى المشارآين        :االجتماعات اإلعالمي ذه االجتماعات لتوصيل معلومات إل  وتستخدم ه

ر من ا      . في االجتماع  ال     قد يحضر هذه االجتماعات عدد آبي ا يق ى م اس لالستماع إل . لن
وع من االجتماعات                 ذا الن ئلة في ه اك مجال لألس تعدًا لكي         . ليس هن د أن تكون مس الب

 .تجذب االنتباه وتوصل المعلومة بوضوح
 

ة         :اجتماعات المناقشات ـ  2  وتستخدم لتبادل األفكار واآلراء والمشاعر والمعلومات المتعلق
م الك            د الفه ين من أجل تأآي رار أو            . امل بموضوع مع ذه االجتماعات ق تج عن ه وال ين

 . من التطبيق لهذا النوع من االجتماعاتنخطة عمل، هناك نوعا
 . موضوع معين ألعضاء الجماعة مثل إجراء سياسة معينةإيضاحأ ـ 

 .فهم وجهات نظر اآلخرين أو الحصول على معلومات قبل اتخاذ قرار ماب ـ 
اون       د               حيث ينبغي توفير مناخ إيجابي تع اع بالراحة عن ي يشعر المشارآين في االجتم ي آل

 .إبداء آرائهم
 

دى               :اجتماعات حل المشكالت   ـ  3 وفرة ل ع المعلومات المت ذه االجتماعات لتجمي  تستخدم ه
اك عدة     . المشارآين فيها  ان هن عندما ال نكون على يقين بخصوص سبب المشكلة، أو إذا آ

اد الحل األفضل       وسائل مختلفة لمعالجتها، يمكن أن يسهم هذا         ويجب أن   . االجتماع في إيج
ة بالموضوع    دة متعلق ات مفي ديهم معلوم ذين ل راد ال ى األف اع عل ذا االجتم ن . يقتصر ه م

د       إتباعالضروري توفير مناخ إيجابي في هذا االجتماع باإلضافة إلى           ة لتحدي ة منظم  طريق
 .المشكلة وإيجاد الحلول البديلة لها

د                :اجتماعات اتخاذ القرار  ـ  4 ى تأيي اج األمر إل دما يحت  يجب عقد اجتماعات اتخاذ القرار عن
رار من حيث                  اذ الق الجماعة لضمان التطبيق الناجح لهذا القرار، وتختلف اجتماعات اتخ

فإذا زاد . عدد الحاضرين وذلك اعتمادًا على عدد األفراد المطلوب الحصول على تأييدهم    



 
 

-42-

رار     عدد الحاضرين عن عشرة يصبح التصويت أفضل         ى ق د يتفق    . وسيلة للوصول إل وق
اع                 المجتمعون على أن القرار يحتاج إلى أصوات أآثر من األغلبية المطلقة مثل ثلثي أرب

وات ًا       . األص راءًا آافي ران إج اق يعتب ة واالتف إن المناقش ل ف رة أو أق دد عش ان الع إذا آ
 .ومرضيًا

 

ي وم    كل منطق اع بش ي االجتم ارآين ف ار المش الطبع يجب اختي ة  وب دة عام ر، وآقاع ثم
 .يتوجب علينا جعل عدد المجتمعين أقل ما يمكن

 

ة فيجب أن تشمل الدعوة الذين البد من وجودهم، وعدد            الي لمعظم           أربع م مث بعة رق ى س  إل
ر              . االجتماعات التخطيطية  فتقديم بيان معلوماتي أو جلسة تدريب يمكن أن يوجد فيها عدد آبي

ا          أما في االجتماع التخط   . من الحضور  ا فكلم ة ومرحب به يطي، حيث تكون المناقشة متوقع
اع           د االجتم ا طال أم م يكن        . دعوت أشخاصًا أآثر آلم اع ل رغم من أن طول االجتم ى ال وعل

ر            دد الكبي ر             –سببًا أوليًا الستثناء االجتماعات ذات الع ة من عشرين شخصًا أو أآث  – المكون
ا    ا زاد عدد المشارآين آلم ه آلم اعولكن من الصواب أن . صعب تحقيق الهدف من االجتم

رة    ات الكبي ا المجموع ارآة، أم مح بالصراحة واإلخالص والمش ات الصغيرة تس فالمجموع
االت                     ار االنفع ودًا في إظه تؤدي إلى أداء أآثر من قبل األعضاء ويصبح المعنى الحقيقي مفق

  1 .بصورة مبالغ فيها
 

وإذا آنا نريد اتخاذ قرار . معرفة الالزمة  فإذا آنا نريد حل مشكلة فنحن بحاجة لمن لديهم ال         
وإذا آنا نريد توصيل معلومات   .  من تقع عليهم مسؤولية تنفيذ القرار      إشراكفنحن بحاجة إلى    

اع بغرض المناقشة                ان االجتم ات، وإذا آ ذه المعلوم ه اإلحاطة به فعلينا تحديد من ينبغي علي
 .المناقشةفعلينا تحديد من سيتأثر ومن يستطيع اإلسهام في هذه 

                                                 
1 - The new manager starter kit –Essential tools for doing the job right – Robert Crittendon – 2002- 

published by AMACOM – a division of the American management association – international – 
New York – p97 
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 ثــل الثالــالفص

 
 اإلدارة بالمشارآة وأثرها على الدوافع وتحفيز الموظفين

 
  مفهوم الدافعية والتحفيزـ 1
 نظريات الدوافعـ 2
 التحفيزأساليب ـ 3
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 المبحث األول
 زـة والتحفيـوم الدافعيـمفه

 
ل، تتمثل في مفاهيم  تنظيم، بمجموعة من العوامأييتحدد السلوك الفردي للعاملين في 

الدوافع والحوافز لدى الفرد، والنمط الذاتي لتطور شخصية الفرد وطبيعة تلك الشخصية، 
وبمستوى إدراآه وتصوره لألمور التي يحس بها ويراها ويسمعها، وآذلك باالتجاهات والقيم 

برات من التي اآتسبها أو تربى عليها خالل سنوات التنشئة االجتماعية وما يصاحبها من الخ
 .إذ ال يمكن تفهم سلوك أي إنسان دون فهم المبادئ الرئيسية لتلك العوامل. بين عوامل أخرى

. وسنجد في هذا الفصل ما يساعد في اإلبقاء على حماس الموظفين وتفانيهم في عملهم
والتعرف على بعض التقنيات التي تمكننا من التعامل مع الموظفين ومواجهة األوضاع 

 .الصعبة
 

  هوم الدوافعمف
 

نطالقًا  من ا الدوافع بالوصول إلى إجابات، حول مسببات السلوك اإلنساني، نظرياتتهتم 
فهم الطبيعة اإلنسانية، ذلك أنه من المهم للمديرين أن يتفهموا دواعي سلوك العاملين بشكل 

فع وهي فنظريات الدوا. معين، وزيادة قدرتهم على التنبؤ بما سيكون عليه السلوك مستقبًال
ادها أنه من الالزم فتشكل جزءًا هامًا من نظريات السلوك اإلداري، تقوم على فكرة أساسية م

والممكن تغيير سلوك اآلخرين، بحيث نقوي الرغبة لديهم في تكرار السلوك المرغوب 
وتضعف تلك الرغبة في تكرار السلوك غير المقبول، والتعرف على آليات تغيير مثل ذلك 

ومن المعروف أن السلوك اإلنساني، هو . حكم به بشكل يخدم األهداف التنظيميةالسلوك والت
في األساس سلوك موجه لتحقيق أهداف محددة، رغم أن اإلنسان قد ال يعي تمامًا هدفية آافة 

يمكن معرفة هدفها إال حيث أن بعضًا منها ال شعوري وال . أنواع السلوك الذي يسلكه
 من أوائل  Sigmund Freud سيجموند فرويديعتبر عالم النفس بالتحري والتفحص الدقيق، و

يعي األفراد أهدافه الحقيقية، مما يستدعي  الذين انتبهوا إلى حقيقة السلوك الالشعوري الذي ال
 لمساعدة األفراد على معرفة ذاته Psychotherapyفي نظره اللجوء ألسباب التحليل النفسي 

 1.وحاجاته الدفينة أو دوافعه
 

                                                 
 دراسة للسلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات – السلوك التنظيمي –محمد قاسم القريوتي  - 1

 35 ص -2000 – األردن – عمان - دار الشروق للنشر والتوزيع  –المختلفة 
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على القيام باألعمال فحسب، بل برغبتهم في أداء ال يختلف األفراد في قدراتهم الفردية و
وتعرف . وتختلف تلك الدافعية بدرجة قوة تلك العوامل الدافعية. األعمال أيضًا، أو بدافعيتهم

 الداخلية لدى Impulses، والغرائز Wants، والرغبات Needsالدوافع أحيانًا بأنها الحاجات 
د حيث أنها جميعها تحرآه نحو الهدف المحدد سواء آان ذلك بوعي تام أو ال شعوري، الفر

فالدوافع هي مسببات داخلية للسلوك تتضمن قيام فرد ما بعمل معين، وتحدد اتجاه ذلك 
 1.العمل، وآثيرًا ما نجد استعماًال لهذين المصطلحين على شكل مترادفات

 

بذل أقصى جهود ممكنة لتحقيق األهداف التنظيمية من فالدوافع تعني الرغبة لدى الفرد في 
وتختلف الدوافع . أجل زيادة قدرته على تلبية حاجاته، فهي بالتالي محرآات داخلية للسلوك

 التي تعتبر عوامل خارجية تشير إلى المكافآت التي يتوقعها الفرد من Incentivesعن الحوافز 
، تتصل باألجر أو Material Incentivesة مادية ذاته للعمل، والتي يمكن أن تكون ذات طبيع

 Non-Materialالزيادة في الراتب والمنافع المادية األخرى، أو ذات طبيعة معنوية 
Incentives ، تتمثل بزيادة السلطة والنفوذ أو الهيبة، وما إلى ذلك من تلك األمور التي 

لماء السلوك اإلداري بين ولذلك يساوي بعض ع. يصعب علينا أن نعبر عنها بقيم مادية
فالدافعية بمعنى العامل الداخلي المؤثر على سلوك . Goals واألهداف Incentivesالحوافز 

ويعتمد األداء وقوته .  التي تحرك سلوك الفرد وتستثيره ألداء العمل Forceالفرد تمثل القوة 
ذي يتوافر لديه دوافع و اله، فالعامل المثابر، والذي يتقدم باستمرار على درجة هذه القوة

وهذا يعني أن الدافعية تحتكم إلى . أقوى من غيره من الزمالء الذين يقلون عنه أداء ومهارة
والتي تختلف   Hidden Potentialsدرجة آبيرة بمدى استخدام الفرد للطاقات الكامنة فيه 
 2.درجة استثمارها ما بين فرد وآخر حسب قوة الدافعية لديه

 
لحوافز على أنها تلك العملية التي يتم فيها جعل الفرد يرغب ويندفع في ويعرف بعضهم ا

بذل مستويات عالية من الجهود لتحقيق أهداف المنظمة التي يعمل فيها، وإشباع حاجاته 
والجهود هي آمية ونوعية وما يبذله الفرد من طاقات وإمكانيات تنطوي على العمل . الذاتية
 3.تيجة لذلك مكاسب للمنظمة واألفراد والجدية بحيث تتحقق نالدءوب

 

                                                 
1 - Paul Hersey and Kerneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior, Fifth edition 
Englewood Cliffs, New Jersey,  Prentice Hall, 1988 – P18-19  

 – مصر – االسكندرية – دار المعرفة الجامعية – السلوك اإلنساني في المنظمات – أحمد عاشور - 2
 64 ص– 1986

 181 ص– 1995 –ة دمشق  جامع– إدارة الموارد البشرية  والسلوك التنظيمي - عدنان النجار   - 3
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فلكي تحفز الناس على العمل، ينبغي أن تتمتع بحسن البديهة مع فهم عميق لألسباب التي 
وهذا يقتضي الجمع بين منح المكافأة المادية وإبداء آلمات الثناء وتشجيع . تبعث السأم فيهم

 . آان سمتك المميزة آمدير ناجحتهأتقنإنه باختصار فن إذا . العاملين على المزيد من التقدم
فإن جهود العاملين يجب أن تتوجه نحو تحقيق . وحتى يحقق التحفيز األهداف المرجوة

وسنستعرض أهم نظريات التحفيز والدوافع االستجابات المبتغاة، والتي هي أهداف المنظمة، 
د العالقة الوثيقة  لفهم السلوك اإلنساني ومسبباته، وبالتالي نجالتي ظهرت عبر عدة مراحل

 .بين اإلدارة بالمشارآة والدافعية لدى العاملين
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 عــات الدوافــنظري

 
 –تتعدد النظريات التي تقدم تفسيرات للدافعية عند اإلنسان، ولكنها جميعًا تتميز بأنها 

تخصصين في وبحكم طبيعة الموضوع حصيلة جهود الدارسين والباحثين الذين هم من الم
علم النفس، والذين استخدموا بدورهم هذه المعرفة عن اإلنسان لتصمم في مهارات يتعلمها 
المديرون لتحسين أسلوب عملهم في التعامل مع العنصر البشري، الذي يمثل أحد الموارد 
الرئيسية العامة، وسنتعرض في هذا المبحث إلى النظريات المبكرة في هذا المجال والتي 

لى العوامل التي يؤدي وجودها إلى مزيد من الرضا عن العمل وبالتالي إلى مزيد رآزت ع
من الجهد المبذول، وبالتالي إلى زيادة اإلنتاجية، ورفع الروح المعنوية والتي سنتحدث عنها 
بالتفصيل في فصل الحق، والتصنيف الذي آان أآثر شموًال من جهة تصنيف النظريات 

 :يحوى أهم النظريات آالتال
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 . االفتراضات السلبية واإليجابية حول اإلنسان)X-Y(نظرية ـ 1
 Abarham Maslow البراهام ماسلونظرية سلم الحاجات ـ 2
 Motivation-Hygiene لفريدريك هيرزبرغنظرية العوامل الوقائية والعوامل الدافعية ـ 3

Theory 
 Existence, Relatedness and Growth أللدرفرنظرية الوجود واالنتماء والنمو ـ 4
 McClelland’s Theory of Needs لمكليالندنظرية الحاجات ـ 5
 Expectancy Theory  - Vroom, Porter and Lawlerنظرية التوقع ـ 6
 Equity Theory    نظرية العدالةـ 7
 Goal-Setting Theoryتحديد األهداف المشارآة في نظرية ـ 8

 

 :بية واإليجابية حول اإلنسان االفتراضات السل)Y-X(نظرية ـ 1
أنماطًا مثالية حول مفهوم اإلنسان    Douglas McGregor دوجالس آريجورلقد وضع 

 . اإليجابيةYووصف الثاني بـ ) التقليدية( السلبية Xوسلوآه، وصف واحدًا منها بافتراضات 
 

 )Xافتراضات ( التقليدية االفتراضاتأ ـ 
 

فمن مسلمات المدرسة التقليدية أن واجب . ليدية للعاملتصف هذه االفتراضات النظرة التق
اإلدارة هو تنظيم عوامل اإلنتاج وتنسيقها، وبالصورة التي تحقق أآبر نفع اقتصادي، وهو 
نفس الواجب حين آانت فلسفة القوة والرعاية األبوية هي األفكار السائدة، آما أن اإلدارة 

وهي . د وبالكيفية التي تعطي أآبر حصيلة اقتصاديةتعنى بالجمع بين العامل، واآللة، والموار
في ممارستها لتحقيق هذا الهدف البد لها من أن توجه جهودها البشرية وتهيمن على 
ة، نشاطاتها وتحدد سلوآها للوثوق من أنها قد استهدفت به تحقيق النفع الذي ترمي إليه اإلدار

، ولوال التوجيه وتلك السيطرة لما تم ما تبغيه اإلدارة منهاوأن ما قدمته من منجزات هو ما 
تهدف إليه اإلدارة، وذلك نتيجة الفتراضها عن حقيقة النفس البشرية ومحددات السلوك 

 1:التالية
 .إن اإلنسان بطبيعته آسول ال يحب العملـ 1
 .إن اإلنسان ال يرغب بتحمل المسؤولية في العملـ 2
 .ويوضح له ماذا يعمليفضل الفرد دائمًا أن يجد شخصًا يقوده ـ 3

                                                 
1 - Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise. New York McGraw Hill Book Companies. 

P200 
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يعتبر العقاب والتهديد من الوسائل األساسية لدفع اإلنسان للعمل، فاإلنسان يعمل خوفًا ـ 4
 .من العقاب وليس حبًا للعمل

تعتبر الرقابة الشديدة والدقيقة على اإلنسان ضرورية آي يعمل حيث ال يؤتمن الفرد ـ 5
 .على شيء هام دون متابعة وإشراف

 .ر والمزايا المادية أهم حوافز العمليعتبر األجـ 6
 هذه االفتراضات، فقد اتخذت اإلدارة الخطط واألساليب المالئمة فسلكت أساسوعلى 

 اتخذت القوة سياسة العصا شعارًا لها في إدارة جهود األفراد من ناحية 1طريقًا ذو شقين،
تراخي، وجعلت شعارها وجعلت التهديد واإلشراف المحكم وسائلها، بينما التزمت باللين وال

التسامح وإرضاء رغبات العاملين من ناحية أخرى، وآانت هذه في إدارة جهود العاملين 
السياسة عنوان إدارة النصف األول من القرن الماضي، حيث طبقتها واستنفذت آل وسائلها، 

العطاء فلم تجد في إدارة اللين غير تباين المنجزات، إذ ما زال هناك من يتوقع المزيد من 
 سياسة إتباعهالذلك ولهذا فقد ندمت تلك اإلدارات على . دون التفكير بمزيد من إعطاء المقابل

 .اللين واستبدلتها آلمة آن صارمًا وعادًال
فقد انطلقت هذه السياسة التقليدية من افتراضات ظالمة حول سلوك األفراد، أثبتت العلوم 

ء بها العلم من مختبراته ومن صفوف الدراسة، االجتماعية بطالنها، آما دحضتها حقائق جا
ومن بيوتنا، ومن الصناعة لحد معين، فلم تثبت تلك االفتراضات التي ألصقت باإلنسان، بل 

 لما تنتهجه اإلدارة من خطط دفاعية ضد افتراضات خاطئة في السلوك أصداءأنها آانت 
 2.اإلنساني

 

 )Yضات افترا( اإليجابية حول اإلنسان االفتراضاتب ـ 
 

 والتي وصفت البشر اإلنسانيتخالف هذه النظرية أوال تلك االفتراضات في السلوك 
ضات التي حجبت النور عن الجانب اإلنساني لإلنتاج، وتناست ابنعوت سلبية، تلك االفتر

 إلى جانب  Yفنظرية . دوافع عديدة تدفع العاملين نحو العمل وهي مفتاح السلوك اإلنساني
ع العمل وحاجات العاملين، فإنها تحاول تقديم فروض أخرى تفسر بعض مظاهر إيمانها بدواف

 :السلوك اإلنساني وعلى النحو التالي
 

 .فهي تنظر للعاملين على طبيعتهم الحقيقية آبشر لم يخلقوا ضد آمال اإلدارة وأهدافهاـ 1

                                                 
1 - Malm Pigors Mayers, Reading in Personal Administration New York, McGraw Hill 1956-P20 
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ات ليست اإلدارة هي التي تضع العاملين في مواضع اإلحساس، وتحمل المسؤوليـ 2
وتوجيههم نحو أهدافها، بل إن آل ذلك مغروس في نفوس العاملين، وما على اإلدارة 
سوى إعانتهم على تطوير واآتشاف تلك الصفات اإلنسانية تحقيقًا ألمانيهم، وإعانتهم 
على تحقيق أهدافهم وتوجيه أنفسهم بجهودهم الخاصة توجيهًا يؤمن تحقيق أهداف 

 السبل التي ال تتعدى التشجيع وإتاحة فرص التقدم اإلدارة وأهداف العاملين، تلك
وبهذا تستبدل إدارة اإلآراه باإلدارة باألهداف . وإطالق آفاق المستقبل أمام الطامحين

 .وهو مفهوم جديد نسبيًا في اإلدارة
إن اإلنسان يطلب الحرية في العمل والتحرر من القيود، وهو يفضل أن يكون قائدًا ـ 3

ذا رآزت اإلدارة باألهداف على تشجيع النقد الذاتي آوسيلة لتقييم وله. وليس تابعًا
 .العاملين ورقابتهم

 . العقابخوفًا منكافأة ال منت اإلدارة باألهداف بأن اإلنسان يعمل أمًال في المآآما ـ 4
 

 : نظرية سلم الحاجات إلبراهام ماسلوـ2
 

سان آائن مميز يسعى ، فهو يرى اإلنY على افتراضات نظرية Maslowتقوم نظرية 
 بنظرية سلم ماسلوويقترن اسم . Self-Realizationلتحقيق أهداف مهمة، أهمها تحقيق الذات 

، فهو إنسان يطلب المزيد، إذ أنه ما أن يرضي 1الحاجات التي ترى أن للعامل حاجات متعددة
ل تلك وتتشك. حاجة واحدة حتى يطالب بغيرها، وهي عملية يمارسها منذ مهده حتى لحده

فهو يريد أن يأآل ليعيش أوًال،   الحاجات على شكل هرم تشكل قاعدته حاجاته الطبيعية،
ويشكل طلب األآل دافعًا وضابطًا لسلوآه وال يفكر بسواه، وما أن يصل إلى حاجته األولى، 
ويضمن استمرارها حتى يتوقف الجوع من أن يكون المسيطر على دوافعه وسلوآه، ويبدأ 

اجة أخرى تليها في سلم الحاجات، وهي الحاجة لألمن واالطمئنان، يكفيه شر بالتفكير بح
المخاطر والخوف والحرمان، تلك الحاجة التي سميت بالحاجة للضمان واألمان، القترانها 
بالخوف والتهديد، وتعتبر حاجة الفرد لألمان من أهم الحاجات في حياة العاملين، فتصرفات 

مييز في توزيع فرص االستخدام والترفيع تشكل خطرًا آبيرًا وعائقًا اإلدارة االعتباطية، والت
في طريق إشباع هذه الحاجة، وما أن يشبع الفرد الحاجة لألمن حتى تبرز حاجة أخرى لتحل 
محلها في سلم الحاجات وهي الحاجة االجتماعية، حاجة اإلنسان للعائدية لجماعة ما، لكي 

اجات التي تدرآها اإلدارة، وتحسبها مواقع الخطر، وهي يكون مقبوًال في مجتمعه، تلك الح
لذلك تخلق أحيانًا الوسائل المتعددة، للوقوف في طريق تلك الغريزة االجتماعية نحو التجمع 
والرغبة في التنظيم الجماعي، فالفرد ما أن يحس من أن أمرًا يحول دون إشباعها حتى 

                                                 
1 - Abraham Maslow  - Motivation and Personality – New York – Harper and Row - 1954 
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نسان بالتقدير واالحترام، أما الحاجة التي يتمرد، وما أن يرضيها حتى تحل محلها حاجة اإل
تقف في أعلى سلم الحاجات فهي الحاجة لتحقيق الذات، آحاجة اإلنسان للثقة بالنفس، وحاجته 

 .للكمال واالستقالل، وحاجته ألن يترك وراءه شيئًا في هذه الحياة
.  الشائعة لمفهوم الدافعية، في هذا الصدد، عن المفاهيم األخرىماسلوويختلف مفهوم 

فرغم أن الكثير يرون أن الدافعية هي شيء يعمله شخص لشخص آخر، إال أنه بالنسبة 
 شيء ذاتي ال يمكن أن يكون مفروضًا من الخارج، فهو قوة داخلية تدفع الفرد ألن لماسلو

يقوم بعمل معين، وأهم دافع لدى اإلنسان، فهو قوة داخلية تدفع الفرد ألن يقوم بعمل معين، 
دافع لدى اإلنسان، فهو تحقيق ما يطمح إليه حياته، أو رسالته في الحياة وهي ما سماه وأهم 

 أن لدى اإلنسان وآما أسلفنا عدة دوافع، أو حاجات يمكن ترتيبها ماسلوويرى . بتحقيق الذات
 :بشكل هرمي، آما يتضح في الشكل التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  م ماسلونظرية سلم الحاجات إلبراها  1 ) 1(الشكل 

 
حيث تشكل الحاجات األساسية، والملحة بداية القاعدة في الهرم وتتمثل بالحاجة للطعام 

، والحاجة واالنفعاليوتأتي الحاجة للشعور واألمن الجسمي . والمسكن والجنس وغيرها
 والحب، وهي أول حاجة لالنتماءللتحرر من المرض في المرتبة الثانية، أما الحاجة 

ي في المرتبة الثالثة تصاعديًا، وهي تعني حاجة الشخص ألن يكون عضوًا في اجتماعية فتأت
أما الحاجة قبل األخيرة فهي الحاجة للشعور باالحترام . جماعة، يعطي ويأخذ مع غيره

                                                 
1 - Stephen p. Robbins, Personal: The Management of Human Resources. Englewood Cliffs. New 
Jersy. Prentice – Hall, Inc, 1978 . P196 
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أما الحاجة األخيرة فهي تلك التي تأتي في قمة الهرم وهي تحقيق . والتقدير من قبل اآلخرين
 .ي هذا الوجودالذات أو رسالة اإلنسان ف

إن مغزى ترتيب الحاجات بالشكل الهرمي، هو أن أهمية هذه الحاجات تتدرج هي 
فاإلنسان .  هي في أدنى السلم ولكنها بالغة األهمية إذا منعتالفسيولوجيةاألخرى، فالحاجات 

يعيش بالخبز لوحده، حين يندر الخبز، وال يمكن أن نتوقع من اإلنسان الجائع، أن يهتم 
ات األعلى مثل األمن واالنتماء، ألن الحاجة األساسية قبل أن يتم إشباعها، تكون هي بالحاج

أما بعد أن يتم إشباع الحاجات األساسية فال يمكن اعتبار زيادة إشباعها نوعًا . الدافع الرئيسي
ومن منظور اإلدارة  X , Yوهذه حقيقة مهمة لم تتضح من منظور نظرية . من الدافعية
، بغض النظر عن مستوى الحاجة عند العامل هو األجرلتي اعتبرت أن زيادة التقليدية ا

فمتى تم إشباع المستوى األدنى من . الدافع الرئيسي الذي يمكن االعتماد عليه لتحسين األداء
الحاجات، تبدأ الحاجة الالحقة تسيطر على سلوك اإلنسان أو تشكل دافعًا لذلك السلوك وهكذا 

 .إلى آخر السلم
مغزى هذه النظرية لإلدارة عديدة حيث ترشد اإلدارة في آيفية إثارة الدافعية، لدى إن 

 تطبيق هذه النظرية أن ئن إن من ش1.العاملين دون أن تعتبر وجود هذه الحاجات خطرًا عليها
تزيل مخاوف اإلدارة من عداء الجماعات ألهداف التنظيم، وتريحها من عناء اإلجراءات 

 التي يقصد بها مقاومة التجمعات غير الرسمية داخل العمل، وتبين له أنه إذا الرقابية الطويلة،
ما هددت هذه الحاجة لالنتماء والعضوية في الجماعة، فإن من شأن ذلك أن يضر بالتنظيم 

إن حرمان اإلنسان من الحاجات المختلفة، وخاصة تلك . بدل أن يؤدي به إلى تحقيق أهدافه
 إلى سلبية الفرد، وعدم رغبته في التعاون مع اإلدارة وأحيانًا إلى التي في قمة الهرم، تؤدي

سلوك عدواني، وال تعتبر هذه الظواهر عندئذ أمراضًا في اإلنسان بل أمراضًا في التنظيم 
 .الذي يحرمه حاجاته، أو ال يعطيه الفرصة لتحقيقها

 
 

Hygiene -Motivation:نظرية العوامل الوقائية والعوامل الدافعية لفريدريك هيرزبرغـ 3
 Theory 
 

وقد .  على دور العمل وظروفه في حياة األفراد العاملينHerzberg هيرزبرغترآز نظرية 
 من المحاسبين والمهندسين، محاوًال فهم شعورهم نلمائتي بدراسة استطالعية، هيرزبرغقام 

من العوامل، حول األعمال التي يؤدونها، وقد توصل من تلك الدراسة إلى تصنيف فئتين 
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 والفئة الثانية العوامل Satisfiers-Motivating Factorsسمى الفئة األولى بالعوامل الدافعية 
 Dissatisfiers-Hygine Factors1الوقائية 

 :أما العوامل الدافعية فتشمل العوامل التالية
 Achievement. الشعور باإلنجازـ 1
 Recognitionالتنظيم الشعور باعتراف اآلخرين بأهمية دوره في ـ 2
 . وآونه إبداعيًا وفيه نوع من التحديImportance Of  Workأهمية العمل نفسه ـ 3
 . وتحكم الشخص في وظيفتهSense of responsibilityالرغبة في تحمل المسؤولية ـ 4
 .Advancement Possibilitiesإمكانيات التقدم في الوظيفة ـ 5
  Personal Growth and Developmentالتطور والنمو الشخصي ـ 6

 

 : الوقائية فتشمل العوامل التاليةأما العوامل
 Policy and Management Styleسياسة الشرآة وإدارتها ـ 1
 Supervisionنمط اإلشراف ـ 2
 Superior-Subordinates Relationshipالعالقات مع الرؤساء ـ 3
 Work Conditionsظروف العمل ـ 4
 Salaryالراتب ـ 5
 Social Status االجتماعيالمرآز ـ 6
 Job-Securityاألمن الوظيفي ـ 7
 .Effect on Personal Lifeالتأثيرات على الحياة الشخصية ـ 8

 أن وجود العوامل الدافعية، هو الذي يؤدي إلى تحسين اإلنتاج، ألنها هيرزبرغلقد بين 
هم فرصًا للتطور الشخصي، مما دوافع ذاتية، وتوفر شعورًا إيجابيًا لدى األفراد، وتعطي

يدفعهم لمزيد من العمل، وتحسين اإلنتاجية، أما العوامل الوقائية فإن وجودها ال يثير الدافعية 
 .وال يؤدي لمزيد من اإلنتاج، بل يمنع حالة عدم الرضا أو التمرد أو اإلضراب عن العمل

العاملون أساسيًا وال يعتبر فوجود هذه العوامل يعتبر حدًا أدنى البد من وجوده، ويعتبره 
 )2(آما نالحظ في الشكل . دارةآرمًا من اإل

 
 

  عدم الرضا      الرضا   
 

                                                 
1 - F. Herzberg. Work and The Nature of Man London: Staples Press 1968.  

النظرة التقليدية

  العوامل الدافعية–هيرزبرغ
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  عدم الرضا      الرضا   

 
 غياب الشعور بعدم الرضا       الرضامعد   
     

 1 )2(الشكل 
 المقارنة بين العوامل الدافعية والعوامل الوقائية من وجهة نظر هيرزبرغ

 
 

 
 
 
 
 
 Existence, Relatedness and Growthنظرية الوجود واالنتماء أللدرفر ـ 4

 

، إال أنها تقلص مجموعة الحاجات إلى ثالث ماسلوال تضيف هذه الفكرة الكثير ألفكار 
، حيث تعبر الحاجة ماسلوحاجات، تتماثل في المحصلة النهائية، مع تلك التي جاء بها 

 تعكس ما عبر لالنتماء، وآذلك فالحاجة ماسلو في نظرية ةالفسيولوجيللوجود عن الحاجات 
وقد . ماسلو بالحاجة للتقدير، وآذلك فالحاجة للنمو، هي الحاجة لتحقيق الذات عند ماسلوعنه 

 على ضرورة التزام المدير، وهو ألدرفريكون الشيء الجديد في هذه النظرية، هو عدم تأآيد 
 ألن هناك ماسلوورد في ترتيب هذه الحاجات عند بصدد تحفيز العاملين بالتسلسل الذي 

متغيرات عدة يمكن أن تؤثر على األهمية النسبية، لهذه الحاجات، وأولوية إشباعها من بيئة 
إذ يمكن للفرد أن يشعر بالحاجة إلشباع أآثر من حاجة في آن واحد، وأن الفشل  2.إلى أخرى

وال شك أن . ي إشباع الحاجات األدنى منهافي تحقيق حاجة عليا قد يؤدي إلى زيادة الرغبة ف
هذه النظرية تتفق مع اإلقرار بالفروق الفردية بين الناس بسبب عوامل عديدة مثل مستوى 

  .الخ...  ونمط الثقافة االجتماعيةالتعليم، والخلفية 
 

                                                 
1 - Stephen P.Robbins, Organizational Behavior, 8th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc,1997-P173 

 هاني عبد الرحمن الطويل، اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي،سلوك األفراد والجماعات في النظم ، - 2
 186ص ، 1986شقير وعكشة، : الطبعة األولى ، عمان

  العوامل الوقائية–هيرزبرغ
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  McClelland’s Theory of Needs نظرية الحاجات لمكليالند ـ5
 

، McClelland & Atkinson ماآليالند وأتكنسونتبط بكل من تفترض هذه النظرية التي تر
أن عومل الدافعية والتحفيز، هي عوامل الذاتية داخلية تتصل بالقوى والرغبات الداخلية لدى 

وينعكس ذلك عمليًا على األفراد من هذه الفئة، . والمتمثلة برغبته في التميز واإلبداع  1الفرد،
بيعة غير الروتينية والتي يتوفر فيها درجة من التحدي، ألنهم يفضلون األعمال ذات الط

والتي يمكن قياس أثرها، وبالتالي تزويد من يقومون بها بمعلومات عن إنجازاتهم التي 
يمكنهم التفاخر بها، وبذل ذلك أمر مطلوب منهم بالضرورة، ولكن ألنهم يرون في ذلك 

 عن ارتباط عملهم المتميز بمكافآت إنجازًا خاصًا ألنفسهم وإرضاء لذاتيتهم، بغض النظر
 .ومنافع مادية

 :وترآز هذه النظرية على ثالث حاجات هي
 Need For Achievementالحاجة لإلنجاز والتميز والتفوق ـ 1
 Need For Powerالحاجة للسلطة والقوة والسيطرة ـ 2
 Need for affiliation وإقامة عالقات مع اآلخرين لالنتماءالحاجة ـ 3

 
 Expectancy Theory  - Vroom, Porter and Lawlerنظرية التوقع  ـ6

 

 من أبرز أنصار هذه النظرية، التي تقوم على افتراض أن فروم وبورتر ولولريعتبر 
سلوك الفرد مبني على عملية إدراك وتحليل ومفاضلة بين البدائل المتاحة، والموازنة بين 

 ويسلك بعد تلك العملية العقالنية، السلوك  2لبدائل،الكلفة والفائدة المتوقعة، لكل من تلك ا
ويمثل التوقع درجة احتمال . الذي يتوقع أن يحقق له أآثر الفوائد، ويجنبه أآثر الصعوبات

تحقق تلك الفوائد المباشرة، أي المرتبطة بالعمل، وغير المباشرة التي تأتي من البيئة 
للعوامل األقوى، ويدخل اإلدراك هنا ألن ويختار اإلنسان سوآًا يستجيب فيه . الخارجية

رغبة الفرد في القيام بسلوك معين، تتأثر بإدراآه لألهمية النسبية المتوقعة لنتائج ذلك 
 هو أول من جاء بهذه النظرية، إذ أآد على استمرارية Vroom فرومالسلوك، ورغم أن 

صلة إدراآه لدرجة العالقة األداء، وفعالية الدافع تعتمد على قناعة العامل ورضاه وهما مح
آما يوضح . اإليجابية بين المكافآت التي يحصل عليها، وبين ما يدرك ويعتقد أنه يستحقه

 )4(الشكل 
 

                                                 
1 - Stephen P.Robbins, Organizational Behavior, 8th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc,1997-P190 
2 - D.C McClelland. The Achieving Society, Princeton, N.J. Van Nostrand 1961  
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 1 )4(الشكل 

 العوامل المختلفة المحددة لألداء
 :فالترآيز هنا على ثالثة أنواع من العالقات هي

 .ل جهود إضافية يؤدي إلى تحسين األداء أن بذأيالعالقة بين الجهد المبذول واألداء ـ 1
العالقة بين األداء والمكافأة حيث يعتقد الفرد أن الوصول لمستوى األداء سيؤدي إلى ـ 2

 .الحصول على نتيجة يرغب بها
 .العالقة بين المكافأة واألهداف الخاصة للفردـ 3

لرغبة في العمل، ومن الضروري هنا اإلشارة إلى أن األداء هو محصلة القدرة مضروبة با
ديه ويعكس هذه ويضاف إلى ذلك أيضٌا توفر الفرصة للفرد ألن يظهر هذه القدرات الكامنة ل

يتاح لألفراد القادرين والراغبين في العمل الفرص المناسبة إلظهار الرغبات، إذ قد ال 
 .مواهبهم

 
 Equity Theory:  نظرية العدالةـ7

 

 لدى الفرد وبين شعوره بعدالة نظام الحوافز المتبع تربط هذه النظرية بين درجة الدافعية
إذ يميل الفرد إلى مقارنة أدائه بأداء غيره، ومقارنة . في المؤسسة أو المنظمة التي يعمل بها

فإذا وجد اإلنسان أن هناك عدالة . الحوافز التي يتلقاها مع ما يتلقاه غيره وفقًا لمستوى األداء
هي )  الجهود في العملأقصىوهي االستعداد لبذل (ن الدافعية  أأدركفي الحوافز والمكافآت، 

وعادة ما يعقد الموظف المقارنة . ، والعكس صحيح تمامًاإتباعهالطريق السليم الواجب عليه 
 فهو يقارن مستويات األداء الممكن له عملها والمكافآت التي يمكن أن ،على عدة مستويات

داخل المنظمة، آما يقارن عمله، والعوائد المترتبة يتلقاها فيما لو عمل، بين موقع وآخر 
عليها ولو آان يعمل في مكان آخر خارج التنظيم، آما يقارن عمله بعمل آخرين من الذين 

                                                 
1 - Stephen P.Robbins, Organizational Behavior, 8th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc,1997-P190 
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يعملون معه في نفس المنظمة أو القسم، آما يقارن العمل بمستوياته وعوائده بين المنظمة 
 1.ل فيهاالتي يعمل فيها والمنظمات األخرى التي سبق أن عم

ات عديدة تتراوح ما بين تقليل يويترتب على شعور الفرد بعدم العدالة تصرفات وسلوآ
الجهد المبذول، أو التفريط في نوعية المنتج الذي ينتجه أو تغير فهمه السابق ومستوى أدائه 
وأداء اآلخرين، فيصبح يرى أنه على عكس ما آان يظن فإن أدائه أفضل من أداء غيره، أو 

والنقطة . داء اآلخرين ليس جيدًا آما آان يعتقد، وقد ينتهي به األمر إلى ترك العملأن أ
الرئيسية هنا هي أن األفراد ال يهتمون فقط بما يتقاضونه من أجور ومكافآت بشكل مطلق، 

ومن هنا .  وما يتقاضونه من مكافآتبل إنهم يعقدون المقارنات مع ما يقدمه غيرهم من جهد
ألن . رة أن تهتم بتوفير العدالة في تقييم األداء وفي توزيع الحوافز والمكافآتفإن واجب اإلدا

العدالة تؤدي إلى تحفيز العاملين وإثارة دافعيتهم لمزيد من العمل، عندما يعرفون أن العمل 
أما إذا ظهر للعاملين أن أسس . واإلنجاز هما الطريق الصحيح للحصول على مكاسب أآثر

غير عادلة، فإن هذا يكون رسالة غير مباشرة للعاملين أنه ال عالقة لنوعية التقييم والتحفيز 
 2.األداء بالحوافز، وأن عليهم أن يتبعوا أساليب أخرى للوصول إلى أهدافهم

 
 Setting Theory-Goal :نظرية المشارآة في تحديد األهداف ـ 8

 

افعية األفراد، هو األهداف ، وتقوم على أن مبعث إثارة دLockeلوك ـ ترتبط هذه النظرية ب
والغايات وما لها من أهمية لديهم، فسلوك الفرد محكوم في أغلب األحيان باألهداف التي 
يسعى إليها وما يعطيها من أهمية، فكلما آانت األهداف واضحة ومقبولة لدى الفرد آلما 

 التي يتلقاها الفرد  وآذلك فإن األثر األآبر هو للمعلومات 3آانت الدافعية لديه لعملها أآبر،
عن مستوى أدائه وإنجازه في تحقيق األهداف مما يؤدي إلى استثارة دافعيته لمزيد من 

 .العمل
درجة : وهناك ثالثة عوامل تتصل وتؤثر على عالقة األداء بوجوب أهداف محددة وهي

، ودرجة الثقة بالقدرة على تحقيق Goal Commitmentااللتزام باألهداف الموضوعة 
. National Culture، وطبيعة الثقافة الوطنية التي يعيش فيها الفرد  Self-efficacyهداف األ

وآذلك فلكما آانت ثقة الفرد بكفاءته . فكلما زاد االلتزام باألهداف آلما آان تحقيقها أفضل

                                                 
 دراسة للسلوك اإلنسان الفردي والجماعي في المنظمات – السلوك التنظيمي – محمد قاسم القريوتي - 1
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م وآذلك فإن القيم الثقافية التي تتس. وقدراته أآبر آلما آان أقدر على تحقيق األهداف المحددة
 .بها البيئة تلعب دورًا مهمًا في هذا النظام أيضًا
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 ثــث الثالــالمبح
 زـــب التحفيـــأسالي

 
سبق وأن ذآرنا في بداية الفصل أن الهدف من تعريف النظريات المختلفة للدوافع هو أن 

 العاملين على يكون ذلك الفهم أساسًا في عمليات التحفيز التي تمارسها اإلدارة بهدف حث
ومن هنا فإننا سنتناول في هذا الجزء التطبيقات المختلفة . بذل أقصى الجهود في العمل

ويمكن تقسيم . لنظريات الدوافع وآيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع في مجال األعمال
الحوافز إلى نوعين هما الحوافز المادية، والحوافز المعنوية، وقد تكون الحوافز موجهه 

 1.، أو للمجموعة)فردية (فرادلأل
 

 : Individual Incentivesالحوافز الفردية 
 

 فتخصيص .وهي تلك الحوافز التي يقصد بها تشجيع أو حفز أفراد معينين لزيادة اإلنتاج
مكافأة للموظف الذي ينتج أفضل إنتاج، أو تخصيص جائزة ألفضل أستاذ، أو إعطاء هدية 

ية، آل ذلك يدخل في فئة الحوافز الفردية، فهي موجهة لفرد للطالب األول في القسم أو الكل
وليس لمجموعة، ومن شأنها زيادة التنافس اإليجابي بين األفراد سعيًا للوصول إلى إنتاج 
وأداء أفضل وقد تؤثر الحوافز الفردية سلبيًا على روح الفريق التي هي جوهر العمل 

 إلى جانب أيضاوب الحوافز الجماعية اإلداري، وهو ما ينبه إلى ضرورة اللجوء ألسل
 .الحوافز الفردية

 

 :  Group Incentivesالحوافز الجماعية 
 

تهدف الحوافز الجماعية إلى تشجيع روح الفريق وتعزيز التعاون بين العاملين، بحيث 
يحرص آل منهم على أن ال يتعارض عمله مع عمل الزمالء، ألن في ذلك إضرار باألهداف 

ويدخل في هذا النوع من الحوافز تخصيص جائزة ألحسن فرع في شرآة أو . ملالرئيسية للع
بنك، أو آلية في جامعة، فمن شأن الحوافز الجماعية إشاعة روح الفريق، وروح التعاون بين 
العاملين يدل على روح التنافس الذي يصل إلى حد التناقض أحيانًا، فيمكن لإلدارة ومن أجل 

ي اإليجابي وروح الفريق في آن واحد، أن تستعمل األسلوبين معًا وال أن يتحقق التنافس الفرد
 .تقتصر على أسلوب واحد
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وهناك أنماط عديدة لألجور التشجيعية الفردية، وتعتمد في مجملها على إعطاء العاملين 
) Gant (جانت، ونظام )Halsy (هالسيألرباح، ومن هذه النظم، نظام نسبة معينة من قيمة ا

ونظام الفئات ونظام الحصص، وآذلك األمر بالنسبة للحوافز ) Rowan (روان، ونظام 
، وسكانلون، برستمانالتشجيعية الجماعية، فهناك أنماط متعددة متبعة تعرف بنظم 

 :يلي التفاصيل  وسنبين فيما1.ودروآر
 

 :أنواع الحوافز
 :يمكن تقسيم الحوافز من حيث النوعية إلى حوافز مادية وحوافز معنوية

 

 : الحوافز الماديةـ 1
 

ومن األشكال المختلفة لهذه . إتباعهاتتعدد الحوافز المادية التي يمكن للمنظمات المختلفة 
 2.الحوافز

 Piece-rate pay Plans: األجر حسب الوحدات المنتجةأ ـ 
تتمثل هذه الطريقة بإعطاء العاملين أجورًا تتناسب مع عدد ما ينتجونه من وحدات سلعية 

 .دمية، ويوفر ذلك للعاملين حوافز إلنتاج أآبر عدد من الوحداتأو خ
 

 Profit-Sharing Plansخطط تقاسم األرباح ب ـ 
يتمثل هذا المنهج في التحفيز بوجود معادلة يتقاسم على أساسها العاملون في المنظمة 

العاملين ومن شأن هذا األسلوب أن تتضح العالقة في أذهان .  نتيجة عملهمالمحققةاألرباح 
بين الجهود التي يبذلونها والنتائج التي يحصلون عليها، وقد يأخذ التحفيز شكًال آخر بأن يتم 

 على العاملين إضافة إلى الرواتب التي يتقاضونها، أو يعطي المحققةتوزيع نسبة من األرباح 
باألرباح وهناك صورة أخرى لهذا الشكل من التحفيز ال ترتبط . العاملون أسهمًا في الشرآة

 آأن تضع الشرآة هدفًا ، بالضرورة، بل ترتبط بزيادة اإلنتاجية التي يحققها العاملونالمحققة
وتحدد هدف تخفيض .  بأن ال تتجاوز آلفة الوحدة المنتجة مبلغًا معينًاإنتاجيًا محددًا يتمثل

حقق من من هذا الفرق الم% 50الكلفة، وتلتزم الشرآة بأن يتقاضى العاملون نسبة معينة 
هو أن يتم صرف حوافز  Gain Sharingوالفرق بين هذا األسلوب المسمى . خفض الكلفة

للعاملين حتى وإن لم يتحقق أرباح في الشرآة بينما في الحالة األولى يكون أساس التحفيز و 
 .حجم األرباح المحققة
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إذا يدرك . عيةويتضح من هذه األساليب التحفيزية أنها تتجاوب مع نظرية التوقع في الداف
العامل ويتوقع أنه آلما ضاعف جهوده وآلما حققت الشرآة أرباحًا إضافية فإنه سيكون 

 .شريكًا في هذه األرباح أو الوفورات اإلضافية التي حققتها الشرآة
 

 Skill-Based Pay Plans: التحفيز على أساس المهارات المكتسبةج ـ 
العاملين على اآتساب مهارات إضافية تعزز يقوم هذا األسلوب في التحفيز على تشجيع 

ويساعد هذا النوع . فكلما اآتسبوا آفاءات جديدة آلما تلقوا حوافز مادية. قدراتهم في العمل
أساسًا لتحديد الرواتب  Job-Based Payمن الحوافز الذي يحل محل اعتماد المسمى الوظيفي 
 وقادرًا على القيام بمهمات عديدة بدل واألجور، حيث يصبح العامل وفقًا لهذا المعيار راغبًا

وهذا أمر يتجاوب مع . أن يبقى محدود اإلمكانات، وحسب ما يحدد مسماه الوظيفي
وال . المستجدات السريعة على األعمال وما تستوجبه ضرورة تطويره للمهارات باستمرار

والتطور شك أن في هذا األسلوب تطبيق لنظرية الدوافع التي تتعلق بالحاجة للوجود 
 .أللدرفرالشخصي 

 Flexible Incentivesالمزايا المادية المنتقاة د ـ 

تلجأ بعض المنظمات اإلدارية وإدراآًا منها ألهمية الفروق الفردية بين األفراد 
واحتياجاتهم، إلى إعطاء العاملين حرية اختيار حزمة من المزايا التي يمكن تقديمها لهم 

اتب العاملين األساسية حيث يعطي العاملون حرية اختيار وضمن نسبة محددة، وفقًا لرو
المزايا التي تتناسب مع أوضاعهم بحيث يكون هناك سعر خاص محدد لكل ميزة من المزايا، 
ويمكن أن تشمل هذه المزايا نوعيات مختلفة من التأمين الصحي، اإلجازات السنوية والتأمين 

وال شك أن هذا الشكل من أشكال التحفيز يتوافق . خال... على الحياة، ونظم اإلدخار والتقاعد 
مع نظرية التوقع في الدوافع، ألنه يستجيب للتوقعات المختلفة للعاملين، حيث يقوم األفراد 
ببذل الجهود اإلضافية ألنهم يتوقعون الحصول على ما يريدونه وما يختارونه من مزايا 

 .نتيجة هذا المجهود اإلضافي
 :ةالحوافز المعنويـ 2

تعتبر الحوافز المعنوية والتي تتجاوز النواحي المادية مهمة في تحفيز العاملين أو فئات 
 1.ومن األمثلة على الحوافز المعنوية. منهم

إشراك العاملين في اإلدارة وتحديد األهداف وزيادة دورهم وتفاعلهم مع المنظمات أ ـ 
 : التي يعملون فيها
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 في مناقشة باالشتراكية الدور الذي تعطيه اإلدارة لهم ينظر الكثير من العاملين إلى أهم
 إدراك أهمية هذا المسئولينولذلك فعلى . السياسات واألهداف والبرامج المنوي تنفيذها

 إلشباع هذه الرغبة التي تساهم إذا إتباعها والنظر إلى الطرق الممكن ، الشعور لدى العاملين
  .في زيادة الدافعية لدى العاملينتحققت 

 

 Employee Recognition Programاالعتراف بجهود العاملين ب ـ 
يعطي آثير من العاملين أهمية لالعتراف بجهودهم ويعتبرون ذلك حافزًا مهمًا لهم لبذل 

ومن األمثلة على التطبيقات الممكنة لهذا األسلوب التحفيزي، . جهود إضافية في العمل
، أو تقديم رموز معنوية يل تسمية الموظف المثالإعطاء جوائز معنوية مختلفة للعاملين مث

 آعمل احتفاالت أو إعطاء إجازات استجمام مدفوعة األجر، أو إعطاء آتب شكر أو أخرى
 .أوسمة أو أية أشكال أخرى، تختلف من منظمة إلى منظمة أخرى ومن دولة إلى دولة أخرى

 ومكافأة أصحاب ،  العملآما أن أسلوب تشجيع الموظفين على تقديم االقتراحات لتطوير
 التي يتم تطبيقها، وإشراك ممثلين عن العمال مع اإلدارة في اتخاذ القرارات، أو االقتراحات

أسلوب إشراك ممثلين عن العمال مع اإلدارة في اتخاذ القرارات، أو أسلوب إشراك ممثلين 
 نمط دوائر النوعية الديمقراطي في اإلدارة، واألسلوب وإتباععن العمال في مجلس اإلدارة، 

Quality – Circles . إن آافة هذه األساليب تصب في اتجاه زيادة والء العاملين للمنظمات التي
 .يعملون فيها، لبذل أقصى الجهود من قبلهم

وقد يكون ضروريًا توضيح مفهوم دوائر النوعية باعتبار المسمى ال يوضح المقصود به 
 النوعية هي مجموعات عمل تجتمع دوريًا لمناقشة آما هو شأن األساليب األخرى، فدوائر

المشاآل التي يصادفها العاملون، والبحث عن أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة واتخاذ 
 .الالزمةاإلجراءات 

 
 :بعض مشاآل التحفيز

 

يبقى من الضروري القول أن وسائل التحفيز تتنوع وتتجاوب مع التغييرات في 
ومع المستوى اإلداري للعاملين، فعلى سبيل المثال ليس من المضمون االحتياجات والدوافع، 

إذ . أن يكون اللجوء ألساليب التحفيز المادية مناسبًا الستشاريين ال يشكون من قلة الرواتب
تعطي هذه الفئة من الناس أهمية أآبر للحوافز المعنوية المتمثلة بنوعية العمل ووجود درجة 

فكير، آما أن إعطائهم مزيدًا من االستقاللية والصالحيات في العمل من التحدي فيه تنشيط الت
هذا إلى جانب توفير فرص التدريب وحضور المؤتمرات التي تزيد . يعتبر حافزًا مهمًا لهم

 .فرص التقدم الوظيفي التطور الذاتي
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 تحسين أما وسائل التحفيز لفئات العاملين في األعمال البسيطة المتكررة، فقد يكون مناسبًا
ظروف العمل وتحسين أساليب اإلشراف، وتوفير فرص لتكوين العالقات في العمل، وإيجاد 

وآلما تنوعت القوى العاملة . فرص لعرض المواهب الخاصة في مناسبات اجتماعية مختلفة
آلما آان ضروريًا االجتهاد في تنويع أساليب التحفيز لتتناسب مع مختلف االحتياجات 

 .والرغبات
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 الفصل الرابع

 
 ر اإلدارة التشارآية المباشر داخل المنظمةيأثت

 
 
  والروح المعنويةنتاجيةـ أثر اإلدارة التشارآية على اإل1
 أثر اإلدارة التشارآية على اتخاذ القرارات داخل المنظمةـ 2
 أثر اإلدارة التشارآية على جميع أنواع الرقابةـ 3
 القات اإلنسانيةاثر اإلدارة التشارآية على العـ 4
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 المبحث األول
  والروح المعنويةاإلنتاجيةأثر اإلدارة التشارآية على 

 
 :اإلنتاجيـــة أوًال ـ 

 

ق البحث عن                   ك عن طري  أحدث جميع المنظمات االقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح، وذل
  .اإلنتاجيةالوسائل والطرق والتقنيات التي تزيد من 

اط ن ألي نش وع، ألن   إذ ال يمك ذا الموض ة ه ل أهمي لوك إداري أن يغف ادي أو س  اقتص
ة في                اإلنتاجية تعتبر اآلن معيارًا مفضًال لقياس آفاءة أو أداء المشروعات االقتصادية اإلداري
ة    ات الفردي باع الحاج ى إش ل عل ة تعم رات مادي ى خب ا إل ع وتحويله روات المجتم تخدام ث اس

واء، وإن أي تغي د س ى ح ة عل ا واالجتماعي تكون آثاره ة س توى اإلنتاجي ى مس رأ عل رات تط
عميقة على آافة المؤشرات الفنية واالقتصادية لفعاليات وأنشطة المشروع، آالتكلفة واألجور           

 .واألسعار والجودة والقدرة على اإلنتاج والمرآز التنافسي
 

 اإلنتاجيةمفهوم 
وم      اإلنتاجيةوللتعرف على مفهوم     ى مفه ا ، دعونا نتعرف عل وم  . جاإلنت اج إن مفه  هو  اإلنت

ر أو                      ى إجراء تغيي ؤدي إل ة التي ت ة التكنولوجي ة بالعملي ات المتعلق مجموعة األنشطة والفعالي
ات        ) سلعة(تحوير شكل المادة إلى شكل آخر مقصود         وفق المواصفات المحددة بواسطة عملي

ات      ة العملي ة  و .معينة تسمى أنظم اس             اإلنتاجي ة     هي مؤشر يستخدم في اإلدارة لقي مدى فعالي
ة        اج المتاح ر اإلنت تثمار عناص تخدام واس ي اس اءة اإلدارة ف  .وآف

ى                  إنتاج إن   ؤدي إل ة المتنوعة والتي ت  سيارة مثًال، عبارة عن مجموعة من العمليات اإلنتاجي
يارة                 ة في الس ات الداخل تغير وتحوير المواد األولية للحصول على األجزاء المصنعة والمكون

ة                ,  وغيرها آالمكابس والمسننات  ة التكميلي ات خالل العملي ذه األجزاء والمكون ع ه تم تجمي وي
ائي     والتجميعية الالحقة لها وبالتالي      ة      و .الحصول على السيارة آمنتج نه في الشرآات الخدمي

اس                ثًال في شرآات االتصاالت تق ة تقاس بطريقة أخرى فم ائن       اإلنتاجي ة الزب  لموظفين خدم
ائن                  بعدد الزبائن المخدمين في يوم     ين، عدد هؤالء الزب  عمل معين مع تحقيق نسبة جودة مع

ة وفي مرآز االتصاالت تقاس مثًال      . يمثل اإلنتاجية بالنسبة لممثل خدمة الزبائن      دد   اإلنتاجي  بع
ا         رد عليه ا االتصاالت التي تم ال م                وإنهاءه ة االتصاالت التي ت رد بكمي اس أداء الف  بنجاح فيق

د       ًا في شرآات أخرى يأخذ            .الرد عليها وضمن نطاق جودة جي اج  وطبع ة     اإلنت  أشكاًال مختلف
 ) .1(ومتعددة من العمليات التحويلية آما هو مبين في الشكل 

 



 
 

-65-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ة    واإلنتاجي ات المحقق بية للمخرج ة النس ادة بالعالق اس ع ة( تق ى  ) الفعلي ومة عل مقس
في اإلنتاجية تساعد المنظمة    آما وأن الزيادة    . المدخالت المستثمرة في تحقيق تلك المخرجات     

د       نفس الجه ل أو ب د أق ادة   . على صنع نفس المخرجات أو أداء نفس األعمال بجه ا وأن الزي آم
إن        ) أو خفض (في مؤشرات اإلنتاجية يؤدي إلى تقليل        الي ف الكلف وتحقيق أسعار متدنية وبالت

  1.تحسين اإلنتاجية يولد القاعدة الصلدة للمنافسة في األسواق العالمية
 

 »المدخالت/ المخرجات  = اإلنتاجية«  :فإذا
 
 

ات ن          :المخرج ا م ول عليه تم الحص ي ي ائج الت افي النت ا ص ى أنه ات عل ر المخرج  تعتب
ة ات التحويلي ات،  . العملي يارات، والملبوس ة آالس ات ملموس ذه المخرج ون ه وتك

 .وأية منتجات أو خدمات تصبح جاهزة لتقدم إلى المستهلك
ر                   وتشمل :المدخالت ة وغي وارد المادي ة الم ى آاف اج عل  مجموعة المدخالت في نظام اإلنت

واد    . المادية الموجودة في المنظمة  وارد البشرية والم وتشمل هذه الموارد على الم
آما يمكن أن تشتمل مجموعة        . بمختلف أنواعها والمعدات المستخدمة في اإلنتاج     

                                                 
 – 2000 – دار وائل للنشر –عبد الستار محمد العلي :  االستاذ الدآتور– إدارة اإلنتاج والعمليات - 1

 45ص– األردن –عمان 

 
 

 العملية
 التحويلية

 
 

 :المدخالت
 
 األفراد •
 المواد •
 المعدات •
 ألموالا •
 اإلدارة •

 
 

 :المخرجات
 
 السلع •
 الخدمات •

 
 السيطرة

 )1(  الشكل 
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دخالت  االم ات    أيض ل المعلوم رية مث ة البش ى المعرف ة   عل رات المتراآم  والخب
 .والمهارات المختلفة

 

ة ويمكن آذلك األمر أن نعرف       ر من                  اإلنتاجي ة من عنصر أو أآث ة الالزم ا الكمي ى أنه  عل
 . وحدة من الناتجإلنتاج اإلنتاجعناصر 

ين                       ة ب ة عالق روا أن اإلنتاجي دما اعتب ر شمولية عن إال أن بعض الباحثين آانت نظرتهم أآث
اس  ة للقي ن العناصر   عناصر قابل ر م ين عنصر أو أآث ة وب ن جه ائج م ين النت ي، أي ب الكم

  1.اإلنتاجية التي تساهم في الوصول إلى هذا اإلنتاج
وعرفها آخر على أنها نسبة آمية أو قيمة المنتجات الفعلية في وحدة زمن إلى آمية أو قيمة           

   2. عن المدة نفسهااإلنتاج المستخدمة في اإلنتاجعناصر 
 

اتج التي تساهم       اإلنتاجية نجد من اعتبروا  أخرىجهة نظر   ولكن من و   ة الن  ليست فقط آمي
اتج            ة وجودة الن ا هي آمي اج، وإنم ر من عناصر اإلنت بها الوحدة اإلنتاجية من عنصر أو أآث
ا سبق                    التي تساهم بها الوحدة اإلنتاجية من عنصر أو أآثر من عناصر اإلنتاج،  وبناء على م

إذا                  إلنتاجيةايمكن تعريف الكفاية     رد في الساعة، ف ة الف  للفرد بأنها آمية ودرجة جودة إنتاجي
ى      20آان إنتاج الفرد في الساعة خالل شهر معين          ع إل م ارتف  وحدة خالل الشهر    22 وحدة ث

دار               د ارتفعت بمق رد ق و     % 10الثاني، فمعنى ذلك أن إنتاجية الف تج حتى ل رد    أن  وحدة   20 الف
د ارتفعت أيضًا، وإن               فقط في الشهر التالي، ولكن ب       ه تكون ق إن إنتاجيت درجة جودة أحسن ف

  3.آان يصعب قياس مقدار االرتفاع في الحالة الثانية
ة  ر عن عالق دما نعب ذه الصعوبة عن ا تجاوز ه ةويمكنن ا اإلنتاجي ا رآه ة آم ذه الحال  في ه

  4ماريون
 

            =  اإلنتاجية   
المخرجات   

=
 الكمية×    الجودة 

  المدخالت            المدخالت                
 

  الوحدات المرفوضة        -1       = الجودة   

                                                 
 120 ص - 1993 – الرياض – مكتبة دار زهران –رد البشرية  إدارة الموا– مدني عبد القادر عالقي - 1
 1989 – 235 ص– منشورات جامعة دمشق – المدخل إلى إدارة األعمال – علي ابراهيم الخضرا - 2
 22 ص – 1985 – بيروت - دار النهضة العربية– األفراد في الصناعة – عادل حسن - 3
 1985 – الرياض –، معهد اإلدارة العامة )لإلشراف الفعالدليل شامل ( ماريون هاينز، إدارة األداء - 4
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  الكميــة                   
 

ر أي من                     اييس الجودة وتقري لكننا نجد أن المشكلة التي تعترضنا في هذه الحالة هي دقة مق
 على القياس، حيث أنه عندما تكون       الوحدات مرفوضة أم ال، وآذلك تحيز األشخاص القائمين       

ؤثر        الي ي نخفض، وبالت زداد أو ي المقاييس غير دقيقة فإن عدد الوحدات المرفوضة يمكن أن ي
على قياس الجودة، وآذلك عندما يتحيز الشخص الذي يقوم بعملية القياس فإن ذلك يؤثر أيضًا     

ر صحيح        في عدد الوحدات المرفوضة، وبالتالي يزيد معدل الجودة أو ينخف          ك غي ض ولكن ذل
 .وال يعبر عن الواقع الفعلي للجودة

وم                    إن مفه ة ولذلك في ضوء ما سبق نجد أنه مهما وصلت إليه درجة االختالف، ف  اإلنتاجي
ًا     ى يشير دوم تم في            إل ة التي تمت أو ت ة اإلنتاجي ين مدخالت ومخرجات العملي ة ب ا عالق  أنه
ارة أخر  )   Input \ Output(المنشأة، أي  اتج المحقق        وبعب ة الن ين آمي ة هي نسبة ب ى اإلنتاجي

د    ة أح اتج وآمي ن الن ة م ك الكمي ين تل بة ب ة أخرى، أو هي نس ن جه دمات م لع والخ ن الس م
  . التي ساهمت في إنتاجهاإلنتاجيةالعناصر 

 : إلى قسميناإلنتاجية نقسم مفهوم أنمن خالل ما سبق يمكن 
و  م األول ه ةالقس ي هاإلنتاجي ة، والت اتج  الكلي ين الن ة ب ارة عن العالق ) المخرجات(ي عب

ه      اإلنتاجوجميع عناصر    ر    ) المدخالت ( التي استخدمت في الحصول علي والتي يمكن التعبي
  ص\ج = أ : عنها على النحو التالي

ارة عن          اإلنتاجية ووالقسم الثاني ه   ة  الجزئية، التي هي عب  آل عنصر من عناصر         إنتاجي
اس        ، ويمكن التعبير عنه   اإلنتاج راد قي ه ا وفقا للعنصر الم ة (، ونقصد بالعناصر     إنتاجيت  إنتاجي
 ) رأس المال، إنتاجية الموادإنتاجيةالعمل، 

وم       إن مفه ة وهكذا ف درة المشروع                 اإلنتاجي ة والشمولية في مدى ق ة يتصف بالعمومي  الكلي
  .على استخدام آافة عناصر إنتاجه

وع  د أن موض ذا نج ةله ب اإلنتاجي د اآتس ة ق ادية  مأهمي ات االقتص ي الدراس دة ف تزاي
 .واالجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء

ادة    ي زي اهم ف ي تس م العناصر الت ن أه ة م وة العامل ر الق ةوتعتب ة اإلنتاجي ة طبيع ، ومعرف
 .العالقة بينهما تساهم بشكل واسع في أهمية آل منهما

ا    اريف آم الل التع ن خ لفناوم ول أن ج أس ن الق ول     يمك ة ح اط التالي ي النق ق ف ا تتف ميعه
 .اإلنتاجية

 

 :  هيفاإلنتاجية
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 .عالقة آمية 
 .)شرط نفس معيار الجودة(زيادتها دليل على تقدم الوحدة االقتصادية  
 . المؤسسةوإنتاجية اإلنتاجمقياس لتقييم فريق  
 . وما استخدمأنتجالنسبة بين ما  

 

 : هييةاإلنتاجوالعوامل المؤدية إلى زيادة 
الزم          اإلنتاجازدياد    اج  مع الحفاظ على نفس مقدار الزمن ال ى      . (لإلنت اظ عل مع الحف

 .)نفس مستوى الجودة
 .لإلنتاج مع انخفاض في مقدار الزمن الالزم اإلنتاجزيادة  

 . زيادة االنتاج مع المحافظة على المدخالت ثابتة
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 :المبادئ األساسية لتقليل الزمن
زمن بصورة                   من الصعوبة بمكا   ل ال ى تقلي ة إل ن إعطاء التوصيف المفصل للطرق المؤدي

ال          ة التي             . عامة وحتى في الحاالت المهمة في إدارة األعم ادئ العام ه توجد بعض المب إال أن
ة                 ة بالبيئ ة المتعلق ا بسهولة وهي الحاالت المختلف زمن والتي يمكن تطبيقه ل ال تؤدي إلى تقلي

 :أهمهاو. الداخلية والخارجية للمنظمة
أداء الوظائف بصورة متزامنة، ألن في معظم الحاالت ينظر إلى العمل على أنه سلسلة               ـ  1

تم من                  ،من الوظائف  زمن المستغرق ألداء الوظائف ي  وأن تحقيق الوفرة الكبيرة في ال
ى        وي عل رق العمل التي تحت ة    أشخاصخالل تنظيم ف دعين من تخصصات مختلف  مب

 .وظائفيعملون سوية على أداء تلك ال
ًا  ـ 2 د تشكل قيم ائف ق ذه الوظ ل ه أن مث ي ب ذا يعن ر الضرورية وه ائف غي زال الوظ اخت

ر الضرورية، ذات                     د الوظائف الضرورية وغي اد وتحدي د من إيج ا الب للمستهلك، وهن
ة   ة الداخلي ات البيئ ا من خالل متطلب يس النظر إليه تهلك ول ات المس ع متطلب ة م العالق

 .للمنظمة
ة            اختزال الخطوا  ـ  3 ى المنظم د مجيء  المستهلك إل ات أي عن ت الفائضة في إدارة العملي

ى                 ا المستهلك للحصول عل ة عدد المرات التي يطلب به د من معرف ة، الب طالبًا الخدم
 .نفس المعلومات

ة المستمرة                 ـ  4 تهلكين في العملي توافق العديد من الوظائف في وظيفة واحدة التي تقدم للمس
 .الواحدة

جعل آل وظيفة قصيرة وأآثر آفاءة قدر اإلمكان، وأن مثل هذا النهج سوف    العمل على   ـ  5
 .يحقق في بعض األحيان االختزال في الزمن

 

 :تقليل زمن تطوير المنتج
ى                      دخل فريق العمل باإلضافة إل تج بواسطة استخدام م من الممكن تقليل زمن تطوير المن

ي فع    ذلك ف د وآ ات والتوري ي العملي رة ف اهمة المبك ويق   المس وير والتس ات البحث والتط الي
ة ي        . والهندس املين ف رة للع ارآة المبك رة أو المش اهمة المبك دخل المس ذا الم ر ه  أداءويعتب

الوظائف والفعاليات المختلفة، واحد من األساليب الفاعلة في إدارة األفراد والعمليات على حد    
تج    ويشمل هذا المدخل على الزيادة في استثمار الزمن المو    . سواء د وتعريف المن جه إلى تحدي

ه تج     . ووظائف وير المن ف تط ادة آل ى زي ؤدي إل ه ت ي بعكس دريجيًا الت ائل ت ل المس ذلك ح وآ
 .وتصنيعه وانخفاض مستوى الجودة وبالتالي تؤدي إلى التأخير في عرض المنتج الجديد

 :اإلنتاجيةالعوامل المؤثرة في 
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 :عوامل داخلية
 .ر ودرجة االستقرااإلنتاجحجم ـ 1
 .جودة المواد والعمل المقدمـ 2
 .تقسيم العمل والتخصصـ 3
 .تقنية اآلالت والتجهيزات ـ 4
 .عدد ساعات العمل للعاملينـ 5
 .التنظيم الداخلي للمنظمةـ 6
 . ومستوى وعي العامليناإلدارةالعالقة بين اإلدارة والعاملين ومستوى ـ 7
 .األحوال االجتماعية والنفسية للعاملينـ 8
 .الحوافز المقدمةـ 9

 .الرغبة في العملـ 10
 .المستوى الثقافي للعاملينـ 11

 

مه  احثين واس د الب رغأجرى أح ك هرزب ل فردري رة العوام ا بفك ة خرج منه ة مدهش  دراس
ة،                    . المحيطية في العمل     ة العالي يًا لإلنتاجي افزًا رئيس د ح وسنرى آيف أن المحيط المريح يع

م وعن                  آالفًا من األشخاص     هرزبرغسأل   ا بالسعادة في عمله عن اللحظات التي شعروا فيه
 .  اللحظات التي شعروا بها بالتعاسة

ان    األمور التي ترضي الموظفين والئحة أخرى   : وانبثق عن تلك الدراسة الئحت الئحة ب
ين تتضمنان           . إنتاجيتهمباألمور التي تزعجهم وتثبط من       اتين الالئحت وقد يخطر في بالك أن ه

ى                  أشياء متعاآس  ؤدي إل ا ال يرضي الشخص ي ة، فما يرضي الشخص يمثل فرصة للتقدم، وم
 . عكس ذلك، لكن األمر بخالف ذلك في الواقع

 :  هياإلنتاجية والتي تساعد على زيادة فاألمور المرضية
 

 .الشعور باإلنجازـ 1
 .الشعور بالتقديرـ 2
 .نوع العمل نفسهـ 3
 .الشعور بالمسؤوليةـ 4
 . والنموالشعور بالتقدمـ 5

 

 : فهي األمور المثبطةأما
 

 .سياسة الشرآة وإدارتهاـ 1
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 .المراقبة ونوع وطريقة المراقبةـ 2
 .العالقة مع المشرفـ 3
 .ظروف العملـ 4
 .العالقة مع الزمالءـ 5

 

ة  ل المحيطي ي  Maintenance Factorsفالعوام هم ف ي تس ل والت ة بالعم ور المتعلق  هي األم
ة            . غير أن تتسبب في ذلك    إيجاد مناخ عمل صحي من       ام النظيف ة الطع د ال تشكل غرف مثًال، ق

ى،   . حافزًا ألداء جيد، لكنها إن لم تكن نظيفة فسوف يبدأ الناس في الشكوى من ذلك               بهذا المعن
 .يصبح تنظيف الغرفة عامًال محيطيًا

 

تلف إن ما يلزم لحفز الموظف يخ  :  من هذه المعلومات   هرزبرغواالستنتاج الذي خلص إليه     
د          . عن الذي يلزم لبناء جو مريح في مكان العمل         فبالرغم من أن توفير ظروف عمل مناسبة ق

ى                     زة في الحصول عل ذه المي د ال تتسبب ه يحول دون شعور األشخاص باالنزعاج الكلي، فق
 .باإلنتاجالرضا التام أيضًا، واألهم من ذلك، قد ال يكون ذلك حافزًا للموظفين للعمل والتفوق 

ك بسبب سياسات الشرآة، أو                    فنتأم ل في هذه النتيجة ولنطبقها على نفسنا، هل تفضل عمل
ا                           ع سياسة الشح فيم الرغم من أن شرآة تتب ودك؟ فب دير لجه ى تق ألنك تحصل باستمرار عل

ه أن                ر أعصابك، فمن المشكوك في اع يتعلق بالرواتب قد تثي د         إتب دة ق نح رواتب جي  سياسة م
ر          يوازي تقدير مساهماتك عندما    د أآب ى زمالئك      .  يتعلق األمر بحفزك آي تعمل بجه أصغ إل

وة                        يارات، أو من القه في مكتبك، ستجد على األرجح أنهم يشكون من عدم وجود مرآب للس
ذه المشاآل                       ة، أوجد حًال له السيئة أو سياسة منح اإلجازات، أو من درجة الحرارة في الغرف

ريحه  . وستحول دون قيام الموظفين بثورة     م             والذي ي ًا بالنسبة له وًا مثالي وفر ج م في العمل وي
 1.يساعدهم على المنافسة على اإلنتاجية

   

 :عوامل خارجية والتي تقع ضمن سيطرة المنظمة
 

ون   ي يك ل الت ي العوام اوه ة    أثره اع االجتماعي ي األوض أثير ف ل بالت ر ويتمث ر مباش  غي
وهذه العوامل  . لبلد محل الدراسة  واالقتصادية والسكانية والطبيعية على المستوى القومي في ا       

 . وبالتالي ال يمكن لها التحكم بهااإلنتاجيةتخرج عن نطاق سيطرة المنظمة 
ا       ة والتكنولوجي واد األولي وفر الم دى ت ل بم ادية تتمث ة اقتص ل خارجي اك عوام ذلك هن وآ

 .المتاحة، والسياسات االقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة

                                                 
1 -Nancy Stevenson – 10 Minutes Guide to Motivating People  - Publisher Macmillan USA – 
2000–p30 
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 :نذآر منها
ل،      التغـ 1 وفرة للعم رية المت ر البش كاني والعناص ب الس ر الترآي ة آتغي رات االجتماعي ي

 .والموقف االجتماعي من العمل
ري،      ـ 2 ر البش تخدام العنص ق اس الي آطرائ توى اإلجم ى المس ادية عل رات االقتص التغي

ادي     م االقتص وير، والحج وث والتط ات والبح ال، التقان تثمار رأس الم ق اس وطرائ
 .نافس الصناعيلإلنتاج، والت

 .الموارد الطبيعيةـ 3
 .القوى العاملة والفرص المتاحة لها في الثقافة والتدريب والسكن والضمان الصحيـ 4
 .الطاقة وتأثيرها على التوازن بين االستثمار الصناعي واستخدام العمالةـ 5
 .اإلنتاجالمواد األولية والحاجة إلى ترشيد االستعمال وربما إعادة ـ 6
وانين           الـ  7 ة من خالل تشريع الق سياسات واالستراتيجيات وما لها من اثر بالغ في اإلنتاجي

 .والتعليمات واألنظمة، ومنافسة القطاع الخاص بتقديم سلع أو خدمات بكلفة أدنى
 
 

 : وفي العوامل المؤدية لهااإلنتاجيةأثر المشارآة في 
 :ما هو تأثير المشارآة في ما سبق

 

 :ى العوامل الفنية والماديةأثر المشارآة علـ 1
ثيرًا مباشرًا على األسلوب الفني المتبع، ففي حين        أإن للمشارآة ت  : فمن ناحية العوامل الفنية   

إن        ال، ف ل ورأس الم ن العم دد م ق مح ل بتواف اج يتمث دًا لإلنت ًا واح لوبًا فني رى اإلدارة أس ت
وافق، وهم بذلك يفسحوا المجال المعنيين بالعملية اإلنتاجية يرون، وبفضل خبراتهم أآثر من ت        

 .أمام اإلدارة الختيار التوافق األفضل
إن اإلدارة                         اج، ف ى خط اإلنت ه عل يم العمل وتنظيم م تقس ق بالقواعد التي تحك ا يتعل وما فيم
ى الخط                 مطالبة وحتى مراحل متقدمة من تقسيم العمل ألن تأخذ بآراء ومقترحات العاملين عل

ق    ا يتعل ذلك فيم اجي، وآ ة      اإلنت ى العملي دخل عل ي ت ة األخرى والمستجدات الت  بالقواعد الفني
دة             اإلنتاجية، إن معالجة هذه المستجدات ال يمكن أن يبقى مرهونًا باإلدارة التي هي أصًال بعي

 .عنها، إن للمشارآة تأثيرًا آبيرًا على فهم المستجدات ومعالجتها
واد المستخدمة ف          ة    وفيما يتعلق باألدوات والمعدات والم ة اإلنتاجي ذا الجانب     . ي العملي إن ه

ارآتهم في               واد، ومش ذه الم املون مع ه ذين يتع يعتبر من اختصاص ومسؤولية المرؤوسين ال
ة        ة مهم ا يالحظ في معظم مؤسسات وشرآات القطاع              . اختيارها يعبر عن مسؤولية إداري م
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ى ص                    اج دون النظر إل ة لإلنت ة الالزم ادة األولي الحيتها، ودون أخذ    العام هو قبول استالم الم
 .رأي العاملين المباشرين في ذلك

ى الصيانة اإلصالحية                       ز عل ق بالصيانة ومستوى الصيانة، نالحظ أن الترآي ا يتعل وفي م
د الوقت                       املين لتحدي آراء الع ا باألخذ ب أتي أهميته ة ت ة، والصيانة الوقائي دون الصيانة الوقائي

ذه الصيانة،             إن لم . والمكان والحجم المناسب لهذه الصيانة      املين دور في إنجاح ه شارآة الع
ذلك األمر بالنسبة لحسن استخدام         ا، وآ ا ومكانه د زمانه ى تحدي ادرون عل ونهم وحدهم الق آ

املين تعني عدم              اإلنتاجأدوات   ائل     ماالستخدا ، فالمشارآة السلبية من جانب الع  األفضل لوس
 .اإلنتاج

ارآة أيض ة، يمكن للمش ة العوامل المادي ل من ناحي م وأق ا هو مه د م ي تحدي اهم ف ًا أن تس
ب         ا أن الترتي تخدمة، آم اج المس ة أو أدوات اإلنت واد األولي ن الم روري م ر ض ة وغي أهمي
اتق         ى ع ًا عل ن أيض اتق اإلدارة ولك ى ع ع عل واد واألدوات ال يق ذه الم ول ه ي لوص الزمن

ن الضرورا   ة م ار جمل ذنا باالعتب إذا أخ ة، ف ة اإلنتاجي ين بالعملي ة المعني ة والتخزيني ت التقني
 .أدرآنا أهمية التنسيق بين العاملين واإلدارة

 

 :المستوى المهني للعاملينأثر المشارآة على ـ 2
 :فاإلدارة التشارآية تساهم في

تم          االستفادة من الرغبة الجادة لدى العمال لبذل قصارى جهدهم لتحقيق األهداف التي ي
 .تحديدها

افي والوضع            تحسين الوضع المعيشي للعم     ام بالمستوى الصحي والثق ال وزيادة االهتم
 .االجتماعي لهم مما ينعكس إيجابًا على اإلنتاجية

 .تحسن العالقة بين اإلدارة والمرؤوسين، وتساعد في تحقيق العدالة والمساواة 
 .تفهم مشكالت القوى العاملة والعمل على حلها حًال جماعيًا 
ع  أقلم م ة الت ي عملي اعد ف يم  تس ة بتنظ ة، وخاصة المتعلق رات والظروف المحيط  التغي

ادة      ي زي اهم ف ك يس ل ذل ة، آ ل المختلف ق العم ة وطرائ ورات التكنولوجي ل والتط العم
 .اإلنتاج

دار                     ى مق افس عل املين، من خالل التن ين الع ة تساعد في عملية المنافسة ب ا   اإلنتاجي  فيم
 .بينهم
اعدة      ي مس ارآة ف اهم المش ا       بااإلدارةتس تج عنه ي ين حيحة الت ة والص ات الدقيق لبيان

 .قرارات إدارية صحيحة
 

 :أثر المشارآة على الحالة النفسية للعاملينـ 3
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املين، ففي حين أن عدم                        ة النفسية للع ى الحال ر مباشر عل إن للمشارآة تأثيرًا مباشرا وغي
إن ا  رد ف اء الف ى عط لبًا عل نعكس س يًا ي د ضغطًا نفس رأي يول ر عن ال داء التعبي ارآة وإب لمش

 .الرأي يخلقان فرصًا واسعة أمام اإلبداع
دد  ا يح روآم ان و بيت ة  ووترم املين بكرام ة الع ا معامل ن أهمه داع م وق واإلب ائز للتف  رآ

اً          وإنسانية، وخلق ب   ة،  وأي ة تتسم بالمرون ة تنظيمي ى أساسها             يئ اس عل ايير التي يق  آانت المع
املين                 اإلبداع، فإن العاملين يبقون العنصر األ      اك بعض الع داع، ذلك أن هن ة اإلب م في عملي ه

  1.وراء إبداع مؤسسة ما، وجمود مؤسسة أخرى
 
 :أثر المشارآة على المستوى المهني للعاملينـ 4

بها من                    رات مكتسبة، والعامل يكتس ألنه من خاللها تتم تنمية طاقاته وخبراته، إن هذه الخب
املين        خالل تفاعله مع اآلخرين وتفاعل اآلخرين مع         ين شرائح الع اءات المستمرة ب ه، إن اللق

رات                       ل الخب ًا من المشارآة التي تساهم في نق المختلفة ومن مختلف التخصصات تشكل نوع
 .بين بعضهم البعض

 

ت      س الوق ي نف يلة ف ة ووس ي غاي ارآة ه ات     . إن المش دى االحتياج ل إح ا تمث ة ألنه غاي
ا         األساسية لإلنسان، وهي حرية اإلنسان وحقه في ال        ة التي يعمل به مشارآة في إدارة المنظم

ر            . وأن يكون له صوت في القرارات التي تتخذ بها         ه الكثي د تترتب علي ق ق ووسيلة ألنها طري
ة                من المزايا والفوائد وأهمها رفع مستوى اإلنتاجية وذلك ألن المشارآة تؤدي إلى إيجاد دافعي

 : عن هذه العالقة بالشكل التاليأآبر وبالتالي رفع إنتاجية العاملين، ويمكن التعبير
 
 
 
 
 
 

ك من خالل        اإلدارة وذل ارآة ب ولكن تحقيق هذه العالقة مرهون بحسن تطبيق أسلوب المش
 . التأآيد على شروط فعالية المشارآة باإلدارة

تهم     اإلدارة بالمشارآة وبهذا نتفق في هذا البحث مع من سبقنا في أن            ادة دافعي ى زي  تؤدي إل
 .إنتاجيتهمالعمل، وبالتالي تؤدي إلى زيادة أو رغبتهم في 

                                                 
1 - Tom Peters & Bob Waterman. In Search of Excellence – New York – Harper and Row – 1982 – 

P15 
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وفي ضوء جميع التصنيفات السابقة للعوامل المؤثرة في اإلنتاجية، وخصوصًا فيما يخص             
ز  اليب التحفي ن أس لوب م اإلدارة آأس املين ب ارآة الع ة مش دنا أهمي ري وج ر البش العنص

 .المعنوي
في   آما( بوجود الحاجات الذاتية     والذي يؤدي بدوره إلى زيادة اإلنتاجية ولكن ذلك مرهون        

ذات      لماسلو نظرية سلم الحاجات     ق ال رام    – تحقي املين،      )  المسؤولية  – االحت راد الع دى األف ل
ا                ون به ا في   . حيث يتم إشباعها بالسماح للعاملين بالمشارآة في إدارة المنظمات التي يعمل أم

غير موجودة أصًال فإن تطبيق      حال عدم توفر هذه الحاجات لدى األفراد إما لكونها مشبعة أو            
 .اإلدارة التشارآية لن يحقق نتائجه المرجوة، ولن يؤدي لزيادة اإلنتاجية

ل      ى    Coch et Frenchوقد جرت عدة أبحاث من قب ع  عل  مجموعات عمل متجانسة،    أرب
 السائد حتى ذلك الوقت في المنظمة، وهو وضع معايير إنتاج إحدى            باألسلوبإحداها التزمت   

ل       السلع د وضعت        المسئول  بصورة فردية من قب ة فق ا الثاني دًا   أ عن المجموعة، أم لوبًا جدي س
ل أعضاء                 ا من قب م اختياره ة مصغرة ت ل لجن اج السلعة من قب ايير إنت للعمل وهو وضع مع
ى    ع أعضائها عل د عكف جمي ة، فق ة والرابع وعتين الثالث ي المجم ا ف هم، وأم ة نفس المجموع

ة              وضع معايير اإلنتاج، وآان    ايير بمشارآة جماعي ت النتيجة أن المجموعة التي صاغت المع
ديل             حققت أفضل النتائج من حيث القضاء على نزعة مقاومة التغيير في ظروف العمل والتع
املين وزادت من       ين الع في سلوك األفراد العدواني تجاه مشرفيهم، وأدت إلى خلق االنسجام ب

ارآة      Andrews \ Braggبها آل من   معدالت اإلنتاج وآذلك الدراسة التي قام  ر مش د أث لتحدي
رامج  ق ب ا أن تطبي ائج مفاده ى نت لت إل ة، وتوص روح المعنوي ة وال ي اإلنتاجي املين ف الع

دل  ة بمع ة الدراس ي عين اب ف دل الغي ى تخفيض مع ارآة أدى إل ى %50المش دل عل ذا ي ، وه
اع اإل           ى ارتف ذلك أدى إل املين وآ دى الع ة ل نفس الوقت بمعدل     تحسين الروح المعنوي ة ب نتاجي

م تطبق               ، في حين أن اإلنتاجية انخفضت بعض       50%  الشيء في مجموعات الدراسة التي ل
  1.فيها برامج المشارآة

ة ارتفعت        Bavelasوأآد آذلك أيضًا الدراسة التي قام بها  ى أن اإلنتاجي  والتي توصلت إل
  2.نتيجة المشارآة % 17.5بمقدار 
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 :الروح المعنوية
 

راد عن إ املين، ورضا األف دى الع ية ل ة النفس رًا للحال ًا مؤش ة آانت دائم روح المعنوي ن ال
 .عملهم من خالل العمل نفسه ومحيط العمل والتنظيم الذي ينتمي إليه

دور العنصر        ك ل تقرة، وذل ة ومس ة منتج وى عامل اد ق ى إيج ات إل ع المنظم دف جمي وته
تراتي  دافها واس ق أه ي تحقي ق  البشري الرئيسي ف ن خل د م ك ال ب ا ذل نى لن ى يتس جيتها، وحت

ون                  م للشرآة التي يعمل ادة والئه المناخ المناسب للعاملين، أي رفع الروح المعنوية لديهم وزي
 .بها

ا  ؤثرة به ل الم ة والعوام روح المعنوي وم ال ى مفه ة التعرف عل ذه الدراس ي ه . وسنحاول ف
ة            وذلك انطالقًا من العالقة الوطيدة بين رضا األفراد          م من ناحي ين مستوى أدائه من ناحية وب

 . أخرى
 

 :مفهوم الروح المعنوية
 

ة    روح المعنوي دهم أن ال رى أح ة، في روح المعنوي ات النظر حول تعريف ال ت وجه اختلف
رد، وهي استعداد وجداني                تعني المشاعر والعواطف التي تحكم وتوجه سلوك وتصرفات الف

ين جودته   ة وتحس ادة اإلنتاجي ى زي اعد عل اطهم،   . ايس وان نش ي أل رين ف ع اآلخ اون م والتع
ل نحو                            ة للمي ل قابلي ة، ويكون اق ا مرتفع أة في حال آونه ى مصلحة المنش وتجعله يخاف عل
ل          المزاعم التي تقول أن هم المنشأة األول أن تأخذ من العاملين أقصى ما تستطيع وتعطيهم أق

  1.ما يمكن
أنه على الرغم من تعدد المصطلحات التي         ومنهم من يؤآد الجانب الفردي لإلنسان، فيرى        

ل        ه، مث اه عمل رد تج ا الف عر به ي يش ية الت اعر النفس ن المش ر ع ي التعبي تخدامها ف اع اس ش
اه النفسي نحو العمل أو اصطالح الرضا عن                   ة أو اصطالح االتج روح المعنوي اصطالح ال

ي   اللولمصطلحات وإن اختلفت تفصيالت مد    العمل، إال أن هذه ا     ى       تها فهي تش ة إل ر بصفة عام
ًا،           ذي يشغله حالي رد نحو العمل ال ا الف د تكون   2مجموع المشاعر الوجدانية التي يشعر به   وق

ه،               ،مشاعر سلبية أو إيجابية    ه من عمل رد يحقق ذي يتصور الف باع ال  وهي تعبر عن مدى اإلش
هذا العمل  فكلما آان تصور الفرد أن عمله يحقق له إشباعًا آبيرًا لحاجاته آانت مشاعره نحو         

ه، والعكس صحيح        ين      . إيجابية، أي آلما آان راضيًا عن عمل د جمع ب ونالحظ أن الباحث ق
دل                  الروح المعنوية والرضا عن العمل واعتبرها مصطلحات لها معنى واحد ونتيجة واحدة ت

 .على شعور الفرد نحو عمله
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ى أن       ا عل ة، ويعرفونه ة بالجماع ة خاص روح المعنوي ذلك أن ال بعض آ رى ال ة  ي ا الحال ه
ا   ؤثر فيه لوآهم وتصرفاتهم وت م س ي تحك راد المجموعة والت ة والعصبية ألف ية والذهني النفس

اون  ي التع تهم ف دد رغب اعر    . وتح لة المش ى محص ير إل ام يش ي مصطلح ع ر ه ى آخ وبمعن
ذا    د أن ه الي نج ة، وبالت ي المجموع راد ف م تصرفات األف ي تحك ات والعواطف الت واالتجاه

ى أن اصطالح الروح المعنوية يطبق بصفة خاصة على اتجاهات مجموعة            التعريف يؤآد عل  
 .  أآثر من تطبيقه على األفراد بصفتهم الشخصيةاألفرادمن 

اك روح             ة للجماعة، وهن اك روح معنوي رد وهن وفريق آخر رأى أن هناك روح معنوية للف
اً      روح المع           . معنوية للفرد والجماعة مع ر ال ة تعتب ة نظر معين ألة    أي من وجه ًا مس ة أساس نوي

وم    ذا المفه ربط ه ل، وي ذا العم دى رضاه عن ه ه وم اه عمل رد تج اعر الف ة تصف مش فردي
ه في                    ذي يؤدي دور ال ه وال ى التكيف مع عمل ه عل الروح المعنوية بحاجات الفرد، ومدى قدرت
تقرار           ل االس رد، مث ات الف ول حاج ات ح ام بدراس ى القي رة إل ذه النظ د أدت ه يم، وق التنظ

رام            االقتص ادي والرغبة في المشارآة واالنتماء، والتعبير والتنمية الذاتية، وإثبات الذات واحت
النفس، أما الروح المعنوية للمجموعة فهي تعبر عن ردود الفعل االجتماعية للجماعة وترآز               
بعض      ل ل ام أق ي تعطي اهتم ة، وه يم الفردي يس الق ة ول يم االجتماعي اه الق اعر تج ى المش عل

وم           ظروف العمل    المعينة واهتمامًا أآبر بالمشاعر الجماعية واالهتمامات واإلنجازات التي تق
بها المجموعة، وتبعًا لذلك يضع الفرد مصلحة الجماعة فوق مصلحته وتكون الروح المعنوية            

ا         ل عليه ي يحص ا الت عور بالرض االت الش وع ح ي مجم رادف ارآتهم   األف ق مش ن طري  ع
ة ال    . بالمجموعة ال                  بينما روح معنوي اه األعم راد تج ر عن شعور األف رد والجماعة هي تعب ف

راد التي يؤدونها بعد مقابلة ما يحصلون عليه بحاجاتهم الشخصية من جهة، وعن شعور                  األف
وهذا ما . تجاه بعضهم البعض وتجاه المجموعة التي تضمهم وتجاه التنظيم آكل من جهة ثانية   

ز  أآده الكاتب    دما عرف    آيث ديفي روح المع    عن رد والجماعات            ال ا اتجاهات الف ى أنه ة عل نوي
اتهم في سبيل تحقيق أهداف                         ذل أقصى طاق م لب نحو بيئة العمل ونحو التعاون النابع من ذاته

 1. المنظمة
ة                وبالطبع ير  ة للجماعة وروح معنوي رد وروح معنوي ى الباحث بأن هناك روح معنوية للف

ث     ًا، بحي ة مع رد والجماع ر  أنللف ة للف روح المعنوي ة     ال ي مجموع وظيفي ه اه ال د أو رض
ه                  هالمشاعر النفسية التي يشعر ب     ذي يتصور أن باع ال ر عن اإلش ا العامل تجاه عمله، التي تعب

ة للجماعة                         روح المعنوي ه، وال ا يحصل علي ه مع م ة حاجات يحققه من عمله عن طريق مقارن
ي      ة الق ل أهمي ث تق راد بحي ن األف ة م ات لمجموع اعر واالتجاه لة المش ي محص ة فه م الفردي

                                                 
1 - Keith Davis- القاهرة –نهضة مصر :  دار النشر– السلوك اإلنساني في العمل – ترجمة سيد عبد الحميد مرسي 

 87 ص– 1992 –
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ى اإلنجازات                    ة وعل ة والمشاعر الجماعي يم االجتماعي ى الق ز عل وظروف العمل، ويتم الترآي
ة للجماعة هي مجموع                      روح المعنوي رد، وتكون ال يس الف واألهداف التي تحققها الجماعة ول
ا                حاالت الشعور بالرضا التي يحصل عليها األفراد عن طريق مشارآتهم في المجموعة، وأم

معنوية للفرد والجماعة فهي عبارة عن مشاعر األفراد تجاه عملهم، التي تدل على ما الروح ال
اه                  بعض وتج تحققه لهم من إشباع في حاجاتهم من جهة، وعلى مشاعر األفراد تجاه بعضهم ال

 .المجموعة التي ينتمون إليها أو التنظيم آكل
 

 :العوامل المؤثرة في الروح المعنوية
 

ة          لقد آثر الباحثون في    روح المعنوي و  العوامل المؤثرة في ال ان من         فليب ثًال  آ  من   لأوائ  م
ل،         روف العم ل، وظ ي العم تقرار ف ر واالس ذآر أن األج و ي ل، وه ذه العوام ن ه دث ع تح
ز         ل، والمرآ ي العم ا ف ل، والمزاي ي العم زمالء ف ع ال جام م ة، واالنس رص المتاح والف

 1.ي تؤثر في الروح المعنوية للفردتاالجتماعي، وأهمية العمل، هي من أهم العوامل ال
 2:  آذلك هذه العوامل بـآيث ديفيزوحدد 

راد           : آفاية اإلشراف المباشر  ـ  1 ين التنظيم واألف  ،فالمشرف له أهميته ألنه نقطة االتصال ب
 .ويكون له أآبر التأثير على ما يقوم به األفراد من أنشطة يومية

ذي               فأغلب األفراد يشعرون  : الرضا عن العمل  ـ  2 وع ال ان من الن  بالرضا عن العمل إذا آ
ة في                   ،يحبونه  ويكون هذا الرضا دافعًا لهم على إتقان عملهم وبذل آل ما لديهم من طاق
 .القيام به

زمالء   ـ  3 رد إذا                 : االندماج مع ال ر إرضاء للف ه ويكون العمل أآث اعي بطبع فاإلنسان اجتم
 .شعر بأنه يعطيه الفرصة لزمالة اآلخرين

ه           : لهادفية والفعالية في التنظيم   توفر ا ـ  4 وا أعضاء في تنظيم ل راد في أن يكون يرغب األف
ن   ة م ى درج يم عل ذا التنظ ون ه ون أن يك ا يتوقع ة نظرهم، آم ول من وجه هدف مقب

 .الفعالية تمكنه من تحقيق المقام من أجله
ة إ          : عدالة المكافآت المادية  ـ  5 آت عادل ى مكاف ذا قورنت  حيث يتوقع األفراد أن يحصلوا عل

راد في                    ا األف آت التي يحصل عليه ببعضها داخل المشروع، وآذلك إذا قورنت بالمكاف
 . مشروعات أخرى مماثلة

 

                                                 
1 - Flippo Edwin  Principles of personal management – McGraw Hill Book company – Newyork – 

1961 – P410 
2 - Keith davis l 1966 – human relation at work – kogakusha-  co.ltd – Tokyo – second ed – new York 

– P78   
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ة   روح المعنوي ين ال ر أن تحس ن اعتب نهم م رادوم ور لألف ن األم ي المشروع م املين ف  الع
 والتخفيض  نتاجاإلالهامة جدًا بالنسبة لإلدارة، وذلك ألنه عن طريقها يمكن تحقيق الزيادة في          

في التكاليف، حيث أن الروح المعنوية تعبر دائمًا عن حاجات العاملين ورغباتهم، وإن إشباع           
ى اإلدارة أن   ك أن عل ى ذل ة، معن روح المعنوي د ال ى تواج ؤدي إل ات ي ذه الحاجات والرغب ه
املين                       ات الع ق الكشف عن حاجات ورغب ة عن طري تكشف أوًال عن مستوى الروح المعنوي

ان                      لدي رًا آ ذه الحاجات آبي نقص في إشباع ه ها ومدى النقص الذي يشعرون به، فكلما آان ال
ا          د الطرق والوسائل التي تمكنه النقص أيضًا في الروح المعنوية آبيرًا، ثم ثانيًا تستطيع تحدي

 ليتسنى لها الحصول على روح معنوية عالية، إال أنه من المالحظ في              اإلشباعمن تحقيق هذا    
اتهم عن      آثير من  اتهم أو رغب  الحاالت استمرار شعور أفراد العنصر البشري بنقص في حاج

ه اإلدارة في إرضائهم               ى العكس      ،  طريق العمل على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلت  أو عل
عور     ك أن الش ى ذل ًال، معن وده فع ن وج رغم م ى ال نقص عل ذا ال عرون به د ال يش ك ق ن ذل م

ذا الشعور         المتواجد لدى األفراد يحتل      ى اإلدارة أن تبحث عن ه دائمًا المرتبة األولى وأن عل
 . وتعمل على معالجته

املين، رأيوفي  ة للع روح المعنوي ع ال ى رف ية تعمل عل اك عوامل رئيس ى هن  الباحث يبق
ا                 وذلك ألنها تؤدي دائمًا إلى إشباع حاجاتهم المادية والمعنوية ولهذا من المفروض أن تهتم به

اتها، ومن                     اإلدارة وأن    رر سياس ا أو تق دما تضع خططه ا عن رًا من اهتمامه تعطيها جانبًا آبي
 :هذه العوامل

رأ ـ         ة : األج ف بالعدال ب أن يتص ل، ويج بة للعام ات بالنس م الحاج ل أه ذي يمث وال
ا ووضع            أيوالموضوعية، حيث مما الشك فيه أن        ل للوظائف فيه  منشأة تقوم بوضع تحلي

ا،                 وصف لها وتقييمها بعد إجرا     ديل رواتبه ة للرواتب في السوق بهدف تع ء دراسة ميداني
ذه      إنما تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق أهداف المنشأة، وأهداف العاملين فيها والربط بين ه
ا                   األهداف بما يحقق مصلحة الجميع، ولتحقيق هذه األهداف فإنه يجب أن ال يغيب عن بالن

ى أ           ة فحسب      أن نذآر أن الرواتب ال تقتصر شروطها عل رى        ،ن تكون عادل ل يجب أن ي  ب
جميع الموظفين أنها آذلك، فلكي يحقق نظام األجور المتبع فعالية في إزالة أسباب الشكوى              

اإلدارة والعمل        راد ب ده عن           ،وزيادة تعلق األف ة وبع  يجب أن يتصف بالموضوعية والعدال
 .االعتبارات الشخصية

ة،       إن سياسة اإلشراف ونوع :  سياسة اإلشرافب ـ   روح المعنوي ر في ال ر آبي ا أث القيادة له
ذي يشعرهم                   ا ال افي منه در الك راد الق وخاصة الجانب المتعلق بتوزيع السلطات، ومنح األف
ة                        املين في عملي ق اشتراك الع تم عن طري ك ي ة، وذل بمسؤوليتهم ووجودهم داخل المنظم

ات                اتهم ورغب املين وحاج ار ظروف الع ين االعتب ى       اإلشراف بعد األخذ بع ؤدي إل ا ي هم مم
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ة                  املين حقيق إشباع أآبر وفي الوقت نفسه يتوجب على اإلدارة أن تعمل دائمًا على إفهام الع
 .هدفها وسياستها تجاه العاملين

 

ة           روح المعنوي ع ال ى رف راد والطريق إل ى             لألف اء عل اتهم، وبن اتهم ورغب املين هو حاج  الع
لوافتراضات  ام ماس ائن ابراه ان آ رى أن اإلنس و ي ة،   فه داف مهم ق أه عى لتحقي ز يس  ممي

ذات   ق ال و تحقي ا ه ا وآخره  أهمه
 Self-Realization  .     رك و المح وظيفي ه ا ال رى أن الرض ات ت دة نظري اك ع ت هن ا آان آم

ي ر األساس ة غي لو للدافعي ل ماس رغ مث دفير هيرزبي اآريجور وآل اف  . وم الل اآتش ن خ وم
ة باعها، أولوي م إش ن ث ا، وم نقص فيه دى ال ة  الحاجات وم ل حاج دى العام د ل ه إذا وج  أي أن

رة         ة آبي ل أهمي ا تحت رام، وأنه ى االحت تحقيق الذات أو حاجة الشعور بالمسؤولية أو الحاجة إل
 .بالنسبة له فيجب العمل على إشباعها

لم           ي س رى ف ة آب ل أهمي رام تحت دير واالحت ى التق ة إل ذات أو الحاج ق ال ة لتحقي والحاج
اذ           الحاجات، فيجب العمل على إشبا     عها، وذلك يكون عن طريق إشراآهم في اإلدارة وفي اتخ

 ، وشعورهم باالحترام والتقدير من اآلخرين     ،القرارات التي تهمهم مما يؤدي إلى تحقيق ذاتهم       
وظيفي   ة وبالتالي زياد  ،وتحملهم لمسؤولية القرارات التي شارآوا في اتخاذها       ا   ، رضاهم ال  مم

ة             وقد تم التأ   .يؤثر في دافعيتهم للعمل    روح المعنوي آيد على عاملين من العوامل المؤثرة في ال
م أخذ                       ا إال إذا ت وهما األجر وسياسة اإلشراف، ولكن نجد أن سياسة األجور ال تحقق فعاليته
دالتها                رأي األفراد العاملين في هذه األجور قبل تحديدها، ألنهم وحدهم القادرين على تحديد ع

ة              وموضوعيتها وقدرتها على إشباع حاجا     ى نظري اء عل ك بن ادة رضاهم وذل تهم، وبالتالي زي
ى                     العدالة في الدافعية، فعن طريق إشراك العاملين في وضع نظام األجور يمكن التعرف عل

ه أم ال                     م راضون عن ذا النظام، وهل ه اه ه ديهم تج د ل راد        . الشعور المتول رى األف د ي حيث ق
ًا              يئًا أو مجحف د               العاملين أن نظام األجور المستخدم س ادل، أو ق ه ع رغم من أن ى ال م عل بحقه

ببًا في                       ى س ة األول يرونه عادًال هذا على الرغم من أنه ليس في مصلحتهم مما يكون في الحال
 .انخفاض روحهم المعنوية بينما يكون في الحالة الثانية سببًا في رفع روحهم المعنوية

 :يلي  المؤدية له آما ويمكن تمثيل مخطط لرضا الفرد العام عن العمل وجميع العوامل
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ر الرضى عن األجر                        ة غي روح المعنوي ؤثرة في ال وبناء على ما سبق نجد أن العوامل الم
 :والرضى عن اإلشراف هناك عوامل أخرى في رأي الباحث وهي

 فطموح الفرد بالترقية ومدى تحقيق هذه الترقية وفرص الترقية تؤثر على     :فرص الترقية ـ  1
دى العامل               روحه ا  ة ل لمعنوية وعلى رضاه عن العمل، وبالعكس آلما ضعف طموح الترقي

 .زاد رضاه عن العمل
 

ه في                        :فريق العمل ـ  2 رد مع زمالئ ان تفاعل الف ا آ رد، فكلم  يؤثر فريق العمل في رضا الف
اك                     ان هن إذا آ العكس ف ل، وب العمل فيه تعاون ومنافع للجميع آلما زاد رضا الفرد عن العم

وتراً  ه، ولكن      ت رد عن عمل تياء الف ببًا الس ق س ك يخل إذا ذل ل، ف اقم العم ين ط رد وب ين الف  ب
رد للتفاعل مع                   ى الفرص المتاحة للف ى الرضا عن العمل عل يتوقف أثر جماعة العمل عل
ون                   رد مع آخرين يمثل أفراد آخرين في العمل، فعندما تعوق طبيعة العمل إمكانية تفاعل الف

ه سيكون من        مصدر إشباع له فإن رضا       رد عن عمل ة العمل      . ضاً خفالف دما تيسر طبيع وعن
فرص االتصال والتفاعل مع اآلخرين الذين يمثلون مصدر منافع للفرد فإن رضا الفرد عن 

 .عمله سيكون مرتفعًا
 

ات الراحة،              :وقت العمل ـ  3  وبالطبع تشمل ساعات العمل ووقت العمل صباحا أو مساًء وأوق
در                   حيث توفر ساعات العمل لل     ذا الوقت بالق د من ه ة استخدام وقت الراحة وتزي فرد حري

ة    ع وقت الراح ل م اعات العم ارض س ذي تتع در ال ل، وبالق د الرضى عن العم ذي يزي ال
 .وحرية الفرد في استخدامه بالقدر الذي ينخفض به الرضى عن العمل

 

و           :طبيعة العمل والمهام  ـ  4 ام العمل      يرجى الباحث أنه بصفة عامة آلما آانت درجة تن ع مه
ام                        تثير اهتم ا يس وع م ذا التن عالية أي آلما قل تكرارها  آلما زادت الرضا عن العمل وفي ه
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راد          أداءالفرد بانتقاله من أداء مهمة إلى        ى أف وع عل ذا التن الطبع يطبق ه ام األخرى، وب  المه
رار وعدم الخوض             في  ذوي آفاءة وذآاء معين، حيث هناك البعض من العاملين يحبون التك

ى               الي نجد من الضروري التعرف عل أم سريعًا، وبالت ربكهم وتصبيهم بالس خبرات جديدة ت
ام     ون تم م يعرف يهم، ألنه ة إل ام الموآل ة المه د نوعي ي تحدي راآهم ف ين وإش ة المرؤوس طبيع
ى                         ؤدي إل ذا ي الطبع ه م أم ال، وب ة العمل له الي مالئم ائهم، وبالت المعرفة قدراتهم ودرجة ذآ

 .حقيق الذات لديهإشباع حاجة ت
املين إال من خالل                         ة في العمل للع ة الظروف المادي ويتضح لنا أنه ال يمكن ضمان مالئم
ولهم                   ا يتوافق مع مي معرفة آرائهم والسماح لهم بالمشارآة ي تحديد هذه الظروف المادية، بم

ة              رضاهم عن     ورغباتهم، وبما يؤدي إلى زيادة درجة تقبلهم لبيئة العمل وبالتالي زيادة إنتاجي
 .العمل

ونرى مدى اتفاق الباحثين على أهمية تشارك اإلدارة مع المرؤوسين وضرورة استخدامها             
املين                 ة وأهداف الع للتأثير بروحهم المعنوية، وبالتالي تحسين أدائهم بما يحقق أهداف المنظم

 .  معًا
 

 :العالقة بين اإلنتاجية والروح المعنوية
 

ة   روح المعنوي ةال ة        واإلنتاجي ة مرتبط هما، اإلنتاجي ي بعض ؤثران ف امالن م دفان متك ه
ا                  ة، وتفاعلهم ة مرتبطة بالجوانب النفسية واالجتماعي روح المعنوي بجوانب فنية وإدارية، وال

ة جميع هذه الجوانب مع بعضها البعض يؤدي إلى ارتفاع     ا    اإلنتاجي ة، إذا آان روح المعنوي  وال
 .ا في االتجاه الغير الصحيحفي االتجاه الصحيح، وإلى خفضهما إذا آان

ة  ة طردي رين عالق ين المتغي ة ب رًا . نالحظ أن العالق أثيرا مباش ين ت تراك المرؤوس إن الش
ك       ة، وذل روح المعنوي ة وال ين اإلنتاجي وازن ب ق الت ى تحقي ادة     العل ن زي ه ال يمك ي أن  يعن

 ما يجب أن نسعى     اإلنتاجية دون الروح المعنوية و رفع الروح المعنوية دون اإلنتاجية، ولكن          
ه   انافترض إليه هو تحقيق هدفي اإلنتاجية والروح المعنوية معًا وإيجاد التوازن بينهما، وإذا               أن

ين               ة ب ه يمكن تصوير العالق ة فإن ا هو الحال بالنسبة لإلنتاجي يمكن قياس الروح المعنوية آم
  A.(1(الروح المعنوية واإلنتاجية آما في الشكل 
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 )A(الشكل 
 

ال،                     ين أصحاب العمل والعم ة ب ر في العالق لقد آان لمدرسة العالقات اإلنسانية األثر الكبي
م                أصحابحيث لم يعد يسعى      ع روحه ا لرف ط، وإنم ديهم فق  العمل إلى زيادة إنتاجية العاملين ل

ة العنصر البش    ن أهمي انية م ات اإلنس ة العالق ه مدرس ا أظهرت ك لم ًا، وذل ة أيض ري المعنوي
الي                املين، وبالت ة للع روح المعنوي ؤثر في ال ة التي ت ر المادي ز في الحوافز غي وأهمية الترآي
ددة    ى اآلن ليست مح ة حت روح المعنوي ة وال ين اإلنتاجي ة ب اجيتهم، إال أن العالق ي إنت ؤثر ف ت

اه ات   . االتج ه أنصار العالق د اتج وظيفي فق ة هي الرضا ال روح المعنوي ار أن ال ى اعتب وعل
د من الرضا                : سانية إلى القول  اإلن ة، فمزي وظيفي واإلنتاجي ين الرضا ال إن ثمة عالقة سببية ب

ا           ة والرض ين الدافعي ة ب ور العالق ي تص اذج الت ن النم ة وم ن اإلنتاجي د م ى المزي ؤدي إل ي
ذي طوره       ة النموذج ال وظيفي واإلنتاجي ون ميجينسون  ال ا يتضح     Leon Megginsonلي   آم

 ) B(من الشكل رقم 

 
 
 
 

  توضيح ارتباط الدوافع والحوافز بالرضا الوظيفي واإلنتاجية )B(الشكل 
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High morale 

High morale & productivity

High productivity

+

-
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 رضا وظيفي
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     استجابة      سلوك

 )الحاجة(الدافع 

 )حافز(مثير 
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ان  ) Richard M. Hodgetts (ريتشارد هودجت أما آل من  ) Steven Altman (وستيفن التم
ة       ة وهي الحاجات، والرغب فقد وضعا نموذجًا أآثر تعقيدًا ضمناه المفاهيم الرئيسية في الدافعي

درة             في اإلنجاز، والعوامل     رى أن الق ه ن وظيفي، وفي الصحية، والتوقعات، واألداء والرضا ال
أة،          ) الدافعية(والرغبة   ك األداء المكاف تج ذل تج  فونظرة اإلنسان إلى وظيفة تنتج أداء ما، وين تن

  C(:1(بدورها رضا وظيفي وأداء متميز وهكذا آما في الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 دافعية واألداء بالرضا الوظيفيارتباط الشكل توضيحي يبين    )C(الشكل 
 

دًال                      ه ب انية فإن ات اإلنس ه أنصار مدرسة العالق وبموجب هذا النموذج، وخالفًا لما ذهب إلي
ى األداء الحسن،  وظيفي إل ؤدي الرضا ال ن األداء الحسن(من أي ي وع م ة ن إن ) واإلنتاجي ف

ين                       د أن نأخذ بع ك بع ابي، وذل ى رضا وظيفي إيج ؤدي إل ار األداء الحسن ي رات   االعتب  متغي
الي          ع األداء الح زاءات م ك الج ة تل دأ مقارن ة ومب ة والخارجي آت الداخلي ي المكاف ل ف تتمث

 .هل هي عادلة أم ال. للموظف
ر                    بوتر ولولر إال أن    ة غي ين الرضا واألداء هي عالق ة ب ه أن العالق  قدما نموذجًا أظهرا في

دد  ول مح روض ح ة ف ى مجموع وذج عل ذا النم وم ه رة ويق ددات مباش ول مح ات األداء، وح
درات            نموذج بورتر ولولر  فاألداء وفق   . الرضا اعًال مع ق  يحدده الجهد المبذول في العمل متف

د  ة العوائ دده قيم ذول فيح د المب ا الجه وظيفي، أم ات دوره ال ات ومتطلب ه لمكون رد وإدراآ الف
 .ودرجة توقع الفرد لحصوله عليها إذا ما بذل الجهد المطلوب

ذول في العمل                   فالرضا في    د المب ألداء أو حتى الجه رًا ل ددًا مباش ر مح هذا النموذج ال يعتب
ر مباشرة ة غي ا بطريق ؤثر فيه و ي ذول، فه د المب دد الجه رات تح ى متغي ر عل . والرضا إن أث

فتأثيره يقتصر على قيمة ومنفعة العوائد المتوقعة، فاإلشباع الذي تحققه عوائد معينة والرضا              
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اء              الذي يتحقق منها م    ن واقع خبرات الفرد السابقة يؤثر في تقييم الفرد لقيمة ومنفعة العوائد بن
 .على هذه الخبرات السابقة

ذه                    ة ه أما الرضا فيتحدد بناء على قيمة ما يحصل عليه الفرد من عوائد وتقديره لمدى عدال
رد            ه الف ا يحقق  من أداء،  العوائد، أما العوائد التي يحصل عليها الفرد فهي تتحدد على أساس م

إن آان المعيار المطبق في إعطائها يربط بين أداء الفرد والحوافز والعوائد التي تعطى له من       
 .قبل المنظمة

ه             د نتيجة ألدائ رد من عوائ . وبالتالي فإن تأثير رضا الفرد بأدائه يتم من خالل ما يعطى للف
باع ح     رد إلش تخدمها الف ي يس د الت و العوائ يط ه ر وس الل متغي ن خ ذا  أي م ق ه ه، ووف اجات

ار                    ذا المعي د ودرجة أخذ ه النموذج فإن خبرات الفرد بالمعيار الذي يعطى على أساسه العوائ
ا   رد فيم تقبلية للف ات المس ي التوقع ؤثر ف د، ي ذه العوائ ل آأساس له ي العم از ف األداء واإلنج ب

فإن آان . ء معين وقيامه بتحقيق مستوى أدا    ،  يتعلق باآلثار المترتبة على بذله الجهد في العمل       
اء                  د أخرى بن معيار العوائد هو األداء فإن توقعات الفرد للحصول على مزايا ومكافآت وعوائ

يبذله من جهد وما ينتج عن هذا الجهد من أداء ستكون عالية، ويمكن تصوير النموذج         لى ما ع
ه  ذي قدم ري ال ولرالنظ ورتر ول ري األداء والب ين متغي أثر ب أثير والت ات الت ا  لعالق رض

  1:والعوامل المحددة لكل منهما في الشكل التالي
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ة                ة تام وظيفي واألداء معرف ين الرضا ال ة ب . وبذلك يكون من العسير معرفة العالقة الحقيقي

ائدة أن األداء                     ة الس ك فالحقيق وقد تكون المسألة أن العالقة بينهما تختلف عند آل فرد، ومع ذل
وظيفي يتمازج  ا ال اان، أي والرض ؤثرين أنهم املين م دفين متك ة   ه هما، فاإلنتاجي ي بعض  ف

ة            ة مرتبطة بالجوانب النفسية واالجتماعي إال . مرتبطة بجوانب فنية وإدارية، والروح المعنوي
ة آعوامل                        ة عن الجوانب النفسية واالجتماعي ة واإلداري أن هذا ال يعني فصل الجوانب الفني

روح المعنو  ة وال ي اإلنتاجي ؤثرة ف ة    م اع اإلنتاجي ا ارتف ا إم ا جميع ة تفاعله ون نتيج ة، وتك ي
 .والروح المعنوية أو انخفاضهما

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 أثر اإلدارة التشارآية على اتخاذ القرارات داخل المنظمة

 
كل       تم بش رارات ال ت ذه الق ًا، إن ه رارات يومي ن الق د م اذ العدي ين اتخ ن اإلداري ب م يتطل

ين                   عشوائي، بل بعد جمع      ديل األفضل من ب ار الب م اختي دائل ث ا ووضع الب معلومات وتحليله
 .تلك البدائل

رار                اذ الق ة اتخ ة وعملي ة اإلداري ى العملي ات التي         آما إن للقرار تأثيرًا عل ر من العملي  تعتب
 .تأخذ حيزًا ووقتًا آبيرًا من اإلدارة، نظرًا لما لها من أهمية في حياة المنظمة

ذ   ي ه ث ف اول الباح اذ      ويح ارآية باتخ ربط اإلدارة التش ي ت ة الت ة العالق ث معالج ا المبح
 .القرارات وانعكاس ذلك على فاعليتها

ة اإلدارة يجب              «هنري سيمون   يقول   اهيم نظري إن اتخاذ القرارات هو قلب اإلدارة وإن مف
 ».أن تكون مستمدة من منطق وسيكولوجية االختيار اإلنساني
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ك     إصدار«: أنها Harrisonويعرفها ا، وذل  حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف م
 »1. إتباعهابعد الفحص الدقيق للبدائل المختلفة التي يمكن 

ر                      إن   ا هو إال نتيجة التفكي رار م ذا الق القرار جهد جماعي من آل األفراد داخل التنظيم وه
 . والدراسة الجماعية العلمية للمشكلة المراد بصددها اتخاذ القرار

ي ود    فه يلة مجه ائي لحص اتج النه ن  الن ترك م دل  اآلراءمش االت والج ار واالتص  واألفك
دين       والدراسة والتحليل والتقييم التي تتم على مستوي       ة أشخاص عدي  األمر   .ات مختلفة وبمعرف

  2. فرديلرأيالذي يجعل هذه العملية نتاج مجهود جماعي مشترك ال نتيجة 
م م       رار من أه اذ الق ى اتخ درة عل ة      اإن الق ا نجاح المنظم ذا . واستمرارها يتوقف عليه وه

 . العملي في عملية صنع القراراألسلوبيتطلب استخدام 
ة          طة المتبادل ات واألنش كالت، والعالق ل المش رار، وح نع الق ة ص يص عملي ن تلخ ويمك

 : التاليةواألشكالبينهما، على النحو الموضح في السطور 
 .تحديد المشكلةـ 1
 .البيانات الالزمةجمع المعلومات وـ 2
كلة        ـ 3 ة للمش دائل الممكن د الب تها، وتحدي ات ودراس ات والمعلوم ك البيان ل تل تحلي

 .المطروحة
 .البديل األفضل، أي القرار السليم من بين تلك البدائلاختيار ـ 4
 .إصدار القرارـ 5
 .متابعة تنفيذ القرارـ 6

 

 3:ويمكن مالحظة عملية صنع القرار باألشكال التالية
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ة   : في مرحلة تحديد المشكلة، ترتكز اإلدارة على ما تعتبره من جانبها مهما     ادة اإلنتاجي آزي
ق             .. وقلة التكلفة وتحقيق األهداف    ك التي تتعل ة عن تل ل أهمي د ال تق وتهمل مشكالت أخرى ق

ر أس    رة تعتب كالت األخي ا، إن المش األجر والرض ل، وب روف العم ر   بظ ة نظ ن وجه ية م اس
ا               العاملين وعدم طرحها يعني حدوث خلل في أولويات المشكالت المطروحة ويبدو واضحًا م

 .لهذا الخلل من نتائج سلبية على المنظمة
ات    ع المعلوم ن جم تمكن اإلدارة م د ت ة، ق ات الالزم ات والمعلوم ع البيان ة جم ي مرحل وف

ة، ولكن         ة والخارجي ر من المعلومات الصغيرة التي             والبيانات األساسية، الداخلي اك الكثي  هن
رار، لنأخذ             اذ الق ى سالمة اتخ ر عل ؤثر بشكل آبي تعجز اإلدارة عن جمعها وضبطها والتي ت
ن      ة م وظفين أو مجموع د الم رة أح ة بخب ة المتعلق ات الفني ال بعض المعلوم بيل المث ى س عل

لم اإل              ى الس ا       الموظفين، قد ال تستطيع اإلدارة بحكم موقعها في أعل ا وتحليله داري، من جمعه
وما ينطبق على المعلومات    . وضبطها، وتبقى اإلدارة بالمشارآة الوسيلة األفضل لتحقيق ذلك       

الفنية يمكن أيضًا أن ينطبق على محاولة بعض العاملين حجب المعلومات عن اإلدارة لسبب                 

 متابعة تنفيذ القرار

 تحديد المشكلة
 االعتراف* المالحظة*
 التعريف* التشخيص*

 A B C: تحديد البدائل
 

 تحديد العامل المؤثر األهم •
 الزمن المعياري الالزم •
تحديد الظروف المالئمة•

 :تحليل البدائل
 

 حالة التأآد •
 حالة المخاطرة •
 حالة عدم التأآد •

 :تحديد البدائل األفضل
 

 توقيتال*  الجودة* االقتصاد *
 القبول* الموارد المتاحة*

 اتخاذ القرار
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ا  ات وتحليله ذه المعلوم ًا للكشف عن ه ها أيض ارآة تفرض نفس  وضبطها، أو آلخر، والمش
م          ن ث ارآة وم ات المش راف والجه ن األط ات م ع المعلوم يلة لجم ارآة وس ار المش باختص

 .االستفادة منها في اتخاذ القرار
ة نظر                    دائل من وجه د الب ل وتحدي وأيضًا في مرحلة تحليل البيانات وتحديد البدائل، فالتحلي

ارة ترآز على البدائل ذات     اإلدارة قد يكون على نقيض ما يقترحه العاملون، وبخاصة أن اإلد          
املين، إن اللجوء                ة للع ة والمعنوي ار الحاجات المادي ين االعتب المردود المادي، دون األخذ بع
إلى المشارآة يعني التوصل إلى تحديد آل البدائل الممكنة من وجهة نظهر اإلدارة والعاملين، 

ي      رار يعن ار الق ى اختي اع عل رار، فاإلجم ار الق ة اختي ي مرحل ا ف ذه،  أم ى تنفي اع عل  اإلجم
ؤدي      ارآة ت اع، المش ذا اإلجم رجم ه ي تت ي الت ارآة ه ل   إوالمش رارات لتفاع ى أفضل الق ل

ذلك  ارآين، وب ة للمش رات والتجارب واالختصاصات المتباين ة والخب ات النظر المختلف وجه
 .تقل نسبة األخطاء المحتملة، وتقل معها نسبة التعديل واإللغاء

يضًا، وبشكل خاص أالقرار ال يتم من جانب اإلدارة وحدها، ولكن         أخيرا فإن اختبار صحة     
من جانب العاملين، والنتائج التي يسجلونها هي الحاسمة في استمرار االعتماد على القرار أو              

 .التخلي عنه
 

آما يرى الباحث أن السماح للموظفين بالمشارآة الفعلية في اتخاذ القرار أعلى مستوى من               
 في األحوال التي    األسلوب لدى هؤالء المشارآين وبناء على ذلك يصلح هذا          الشعور بااللتزام 

ي صنع    رين ف تراك اآلخ ك اش ك يعطي ى ذل زام، باإلضافة إل ن االلت ة م ة عالي تدعي درج تس
القرار االستفادة الكاملة من المعلومات المتوفرة لدى أعضاء الجماعة وآذلك مهارات اإلبداع            

 . المحتمل وجودها لديهم
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 ثـث الثالـمبحال
 أثر اإلدارة التشارآية على الرقابة

 
 من حيث مدى Corporate Governanceيدور جدل آبير حول مفهوم الرقابة على الشرآات 

  1.سمالئمة هذا المفهوم وتحويله من آونه فكرة جيدة إلى واقع عملي ملمو
ن هذا المصطلح لم وقد اختلف الكتاب حول تاريخ ظهور هذا المفهوم، فبينما يرى البعض أ      

دأ في السبعينات مع                     1980يكن موجودُا قبل عام      د ب ذا المصطلح ق رى أن ه ،  فإن البعض ي
 .ظهور قضايا الفشل والغش في التقارير المالية في ذلك الحين

مجال عمل مراقب اإلدارة     (David Anderson) ديفيد أندرسون حدد 1947في عام ولكن 
ل تعمال آ دوين واس من ت ه يتض ة بأن دف حماي ا يه روع م ة بمش ة المتعلق ائع المالئم  الوق

موجودات المشروع، وحفظ السجالت وآل ما هو متعلق باألمور المالية، وإيصال المعلومات   
وم            ذا المفه إن ه لإلدارة لمساعدتها في التخطيط، وتتبع مراحل تنفيذ األعمال في المشروع، ف

ق ذلك      بدائيته بالمقارنة مع المفهوم امنوعلى الرغم    ى صعوبة تحقي لمعاصر للرقابة يدل عل
 2.إلى مشارآتها في هذا المجالدون العودة إلى الجهات المعنية مباشرة بالتنفيذ و

هذا المفهوم بقوله إذا آانت اإلدارة تعمل من أجل تسيير المشروع،        Tricker وقد عرف 
 3. يعني أن المشروع يسير بشكل صحيحفإن هذا المفهوم
ه اشتراك    Rezaee – 1997 ذآره ومثل ذلك ما  في تعريفه لمفهوم الرقابة على الشرآات بأن

ا تسير بشكل صحيح                         أة من أجل جعله اه سير المنش ود باتج جميع القوى وترآيز جميع الجه
  4.وسليم

 
ا    ا عرفه ا   Lewis 1999 – 8آم أ        بأنه تحكم ينش نظام آامل من السلطات واإلجراءات وال

ة   ًا لمتابع ًا وخارجي ع      داخلي وق جمي ة حق دف حماي ادية به دات االقتص حاب إدارة الوح  أص
 5.المصالح بالمنشأة

                                                 
1 - Blue Ribbon Committee – 1999 – Report and recommendation of the Blue Ribbon Committee on 

improving the effectiveness of Corporate audit committees – the Business Lawyer – P 1057-1095) 
 211 ص– منشورات جامعة حلب – الرقابة والتخطيط في المشروع - 1981– مروان سمان – زآي حنوش - 2

3 - Tricker . R . I . 1978 – The independent Director – the study of the non executive Director and of 
the audit committee . UK – Tolley Publishing Company Limited) 

4 - Rezaee . z 1997 corporate governance and accountability – the role of audit committees – internal 
auditing – P27-41 

5 - Lewiz M.K 1999 – Models of Corporate Governance – the third international – Stockholm Seminar 
on risk Behavior and risk management  
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ة أداء                      ى الشرآات يشمل متابع ة عل وم الرقاب ابقة يتضح أن مفه ات الس ومن خالل التعريف
ولذلك  )  Rezaee 1997(مجلس اإلدارة وآافة هياآل المنشأة، واإلدارة وآذلك لجنة المراجعة 

 فكرة الرقابة على الشرآات تعني بوضع إطار مناسب من أجل         أن McConomyفكما ذآر 
رآات   ة للش ة الداخلي ة الرقاب ة ميكن كل    . تقوي ؤوليات اإلدارة بش ك وصف مس ة ذل ن أمثل وم

  1.واضح وتنصيب جهة أخرى لمراقبة المدراء وإحالل غيرهم إذا لزم األمر
ام بقضي                ى الشرآات     وقد أشار آثير من الكتاب أن السبب الرئيسي في االهتم ة عل ة الرقاب

م        ن المه رآة، وم اهمين وإدارة الش ين المس الي ب ة واإلدارة، وبالت ين الملكي ال ب و االنفص ه
ة عن اإلدارة      (الترآيز على أن هذه المشكلة        ين          ) انفصال الملكي ع من اختالف المصالح ب تنب

ل      ن س ة ع ات الكامل م المعلوم وفر له الك ال تت إن الم ذلك ف الك، وآ دراء والم وك اإلدارة الم
ين اإلدارة ومالك             وقراراتها اإلدارية، ولذا فإن مشكلة الوآالة نشأت من اختالف المصالح ب

 2.المشروع
 

ة ت ي عملي ة إذا ه وعة  تفالرقاب ة الموض ق الخط ير وف يء يس ل ش ان آ ا إذا آ ق مم حق
ررة      أ من أجل              وتهدف   . والتعليمات الصادرة والقواعد المق واحي الضعف والخط ان ن ى بي إل

ل ت ارآة آ تم دون مش ن أن ت ذه ال يمك ق ه ة التحق الطبع عملي ا، وب ع تكراراه ا ومن قويمه
ل                   األطراف في المنظمة، وآذلك فإن اآتشاف نواحي الضعف ال يتم بشكله األفضل إال من قب
المعنيين بالتنفيذ، وأما عملية التقويم ومنع التكرار فال يمكن ضمانها دون مساهمة من ارتكبوا        

 .الخطأ أصًال
وإلى . وتجد اإلشارة إلى أن الرقابة تهدف إلى التأآد من أن ما تم تنفيذه مطابق لما خطط له         

اط        ن النق ل الكشف ع ب، ب ا فحس واحي الضعف لتالفيه ن ن يس الكشف ع أن موضوعها ل
ة يجب أن    إن الرقاب ذلك ف ا، آ ا وتطويره ز عليه دعيمها والترآي يخها وت ة ترس ة بغي اإليجابي

ا ة مثله ون وقائي ةتك ي .  عالجي ا ف ة تالفيه ا بغي ل وقوعه ات قب اء واالنحراف أي آشف األخط
ك                        ذه األخطاء وتل رز دور المشارآة في الكشف عن ه الوقت المناسب، وفي آال الشكلين يب

املين، حيث                    . االنحرافات ة نظر الع ًا من وجه دًا إيجابي ا بع هذا البعد الواسع للرقابة يعطي له
 .لمكافأة وليس للعقاب والمحاسبة فقطتفهم الرقابة على أنها مجال ل

                                                 
1 - Katz M.L and H.S. Rosen 1994 – Microeconomics – 2nd edition USA - Irwin  
2 - Estrin S – 1998 – Corporate governance – state owned enterprises – and privitisation – Paris – 

OECD – proceedings – p11-27 



 
 

-92-

ارس داخل المشروع من أجل                وسمان حنوشويرى    أن الرقابة هي سلسلة من األفعال تم
ذي وجد من                  ى الهدف ال وارد المشروع للوصول إل ات وم دائم لطاق ضمان الحشد الفعال وال

 1.أجله
ة واحدة               ا     ) دارةاإل(وبالطبع هذه السلسلة الذي تحدث عنها الباحث ال يمكن لجه وم به أن تق

 .لوحدها، وال بد من العودة إلى مجموع العاملين لممارستها
ة باألهداف                         ائج الفعلي ة النت ذ الخطط ومطابق ة تنفي ة هي متابع احثين أن الرقاب يرى أحد الب

  2.الواردة في الخطة وتحليل أسباب الفروق والعمل على تالفيها
إلدارة  ن ل تمرة وال يمك ة مس ع عملي ن  إن التتب د م ده، والب ه وح ام ب ادر آخر القي أو ألي آ

ين                     م يب وم ل ذا المفه ى أن ه االعتماد على المعنيين بصنع النتائج لتحقيق ذلك، تجدر اإلشارة إل
ذ المخطط بشكله األفضل، دون                    الجانب الوقائي للرقابة، ومع ذلك فمن الصعوبة تصور تنفي

 .المشارآة الواسعة من المعنيين بالعملية التنفيذية
تعانة    ى الشرآات االس ة عل ق الرقاب ائل لتحقي م الوس ن أه بعض اآلخر أن م رى ال ن ي ولك

 الذي دعا الجهات األمر لتقوم بمراقبة سلوك وتصرفات اإلدارة، وهو نالتنفيذييبالمدراء غير 
 3.الرسمية والمهنية تتبنى تكوين لجان المراجعة من أعضاء غير تنفيذيين

ذيين بكون        ع Weir and Laingولذلك عبر  ر التنفي دراء غي ه الم وم ب ذي يق ن أهمية الدور ال
ذيين يقومون                الوظيفة الرئيسية للمدراء غير التنفيذيين هي التأآد والتثبت من أن المدراء التنفي

 .بتطبيق السياسات المتفقة مع مصالح المساهمين
ن أداء دوره     نهم م فتين تمك ون ص ذيين يمتلك ر التنفي دراء غي إن الم ذلك ف ابي،  وآ م الرق

 4.أوالهما استقاللهم، وثانيهما، اهتمامهم الشديد بسمعتهم ومرآزهم في السوق
ق األهداف                       ى تحقي ة التي تهدف إل ة اإلداري ة هي العملي ويمكننا االستنتاج أن عملية الرقاب
ات                       ذ الخطط والكشف عن االنحراف ة تنفي ا، من خالل متابع الموضوعة من قبل اإلدارة العلي

يم            التي تعوق    ذلك تقي تحقيق األهداف وتصحيحها قبل وقوعها لتالفيها في الوقت المناسب، وآ
 :فهي تهدف إلى. الخطط ومدى موضوعيتها وتقييم األداء

 .الكشف عن االنحرافات قبل وقوعها لتالفيهاـ 1
                                                 

ة حلب        – الرقابة والتخطيط في المشروع        – مروان سمان    –زآي حنوش    - 1  211 ص – منشورات جامع
- 1981 
  354 ص– 1970 – القاهرة – دار المعارف – إدارة األفراد لرفع الكفاءة اإلنتاجية – علي السلمي - 2

3 - O Sullivan N – 1999 – Board characteristics – and audit pricing post – Cadbury - : a research note : 
The European accounting review – P 253-263 

4 - Dewing I and P. Russell (2000) – Cadbury and Beyond: Perception on establishing a permanent 
body for corporate governance regulation – British accounting review – P355 
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 .الكشف عن االنحرافات أثناء حدوثها، وهي عملية من اختصاص العاملينـ 2
ناصر اإلنتاج، ومن أهمها العنصر البشري، واالستخدام األفضل           االستخدام األفضل لع  ـ  3

 .يتم بالمشارآة الفعلية بالعملية اإلنتاجية واإلدارية
ر دون    ـ 4 كل مبك تم بش ذه ال ت د ه ة التحدي ي األداء، وعملي وة والضعف ف اط الق د نق تحدي

 .مشارآة عمالية أوسع
 .ط بشكل جماعي وليس فردي على تحقيق األهداف وفق ما هو مخطاإلدارةمساعدة ـ 5
 .وضع الخطط الصحيحة ورسم األهداف المستقبليةـ 6

 

املين                 ع الع هذه األهداف تخص بالواقع جميع المستويات اإلدارية وتعبر عن مسؤولية جمي
 .في المنظمة بغض النظر عن العمل اإلداري أو اإلنتاجي الذي يمارسه المرؤوسون

ة  ؤولية جماعي ة مس ؤولية الرقاب ذه   . إن مس ة ه ن ممارس د م تثناء ألح ى أن ال اس بمعن
رات والتجارب         ى آل الخب ة بحاجة إل رد في     . المسؤولية ومسؤولية الرقاب وإن اشتراك آل ف

تبعاد               عمل في ممارسة       وألي تخصص    أليمجال عمله وفي مجال تخصصه يعني عدم اس
 .المسؤولية الرقابية

وع الرق        ى موض ر عل أثير آبي ه ت ارآي ل لوب التش ل    فاألس ابي لك أثير إيج ذا الت ابي وه
أنها تساهم في خلق الدوافع لدى المشارآين بغية تنفيذ القرارات بكفاءة . األطراف في المنظمة 

وحين تقوى الدوافع الذاتية للتنفيذ تقل الحاجة لنظم اإلشراف والرقابة الخارجية وتخف            . عالية
ات المفروض           ات والعقوب ات والمخالف الفين       نسبة األخطاء واالنحراف ى المقصرين والمخ ة عل

 .لها
ك من                         تم ذل ة، وي ة خارجي ل وجود رقاب زرع في المرؤوسين قب والرقابة الذاتية يجب أن ت
ابي،          ل الرق ز العم رد مرآ احثين أن الف د الب رى أح ي اإلدارة، وي ارآي ف نمط التش الل ال خ

د، وأن يمتد هذا    وينبغي أن يولد فيه الشعور بأنه رقيب على نفسه قبل أن يكون تحت رقابة أح              
لمشروعات بأآملها، ينبغي أن الشعور فيشمل مجموعات العمل ويشمل األقسام واإلدارات، وا   

اه     ؤوليتها تج ة بمس عر المجموع ه، وأن تش وم ب ذي يق ل ال اه العم ؤوليته تج رد بمس عر الف يش
اه المشروع، والم                   ل أن تشعر اإلدارة بمسؤوليتها تج ا، وبالمقاب شروع  اإلدارة التي تعمل فيه

 1.بمسؤولية تجاه المتعاملين معه وتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه

                                                 
نواني  - 1 ة    – صالح الش ات المديري انية، دار الجامع ات االنس راد والعالق اهرة، - 1977 – إدارة األف  الق

 608ص
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ق          ى تحقي ل عل ة للعم من المنظم راد ض ل األف ين آ اون ب د التع ارآة يتول ل المش ي ظ وف
ى                   رد سوف يسعى إل األهداف والسياسات التي يتم االشتراك في وضعها وفي رسمها، وآل ف

مما يخفف عمل المراقب الخارجي، فالمرؤوسين   تحقيق األهداف الموآلة إليه بكل مسؤولية،      
ي  م ف اة له ى الفرصة المعط ات الوجود، والمحافظة عل ى إثب ارآة إل يسعون من خالل المش
دور                  االشتراك في اإلدارة، مما يؤدي إلى تأدية العمل بكفاءة عالية، ويقوم آل المرؤوسين بال

 .الرقابي على أنفسهم وعلى جميع زمالئهم في المشروع
دأ إن  ال مب ارآةإدخ لطة   اإلدارة بالمش ع س ه توزي تم في امج  ي ب وضع برن ة يتطل  والرقاب

 :الرقابة على آل أفراد المنظمة مما يؤدي إلى تحقيق
 

 .إنتاجية مرتفعةـ 1
 .جودة عاليةـ 2
 .روح معنوية عاليةـ 3
 .ضغط النفقات وتقليل الهدرـ 4
 .االهتمام بالوقتـ 5

 
املين              اإلدارة   أننخلص إلى القول     ى الع ة عل ق الرقاب التشارآية تساهم بشكل آبير في تحقي

ت    ع مس ي رف اهم ف ة يس ة الفعال ذه الرقاب ق ه ة، وتحقي ي المنظم م  ف ع روحه املين ورف وى الع
نمط                وآفاءتهمالمعنوية   ذا يعطي ال ل، وه  اإلنتاجية، وبالتالي شعور العاملين بالحرية في العم

 .يةالتشارآي بعدًا أآثر أهمية وأآثر شمول
ارآةإن  ة    اإلدارة بالمش ة الذاتي ة والرقاب ق الرقاب ي تحقي ا دورا ف ن جانبه ب م إن .  تلع

المنظمات الحديثة تتجه أآثر فأآثر الستبدال الرقابة الخارجية برقابة داخلية ألنها أآثر فاعلية             
 .ومشارآة العاملين تعمل على تحقيق الرقابة الداخلية، وتحول الرقابة إلى رقابة ذاتية
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 عـث الرابـالمبح
 أثر اإلدارة التشارآية على العالقات اإلنسانية 

 
 يدور حول العنصر      ،  إن محور االهتمام في عصرنا الذي سمي بعصر العالقات اإلنسانية         

وع    1البشري في العمل،   ى تحقيق ن  إن الدراسات واألبحاث التي تمت في هذا المجال هدفت إل
ين      اون ب ارب والتنسيق والتع ال واإلدارةمن التق ع      .  العم راد لرف دى األف دوافع ل ق ال ى خل وإل

ي    ادة ف ى زي ة، والتوصل إل روح المعنوي ةال ذا   اإلنتاجي نهم، ه ة الصراع بي الل إزال ن خ  م
ين    داف ب ي األه ارض ف ود التع بب وج ناعية، بس ورة الص د الث ه بع راع زادت حدت الص

ا   لصراع في المنظم     الطرفين، وآلما ابتعدت أهداف أحد األطراف عن اآلخر زاد ا               ة، وآلم
ع    داف اإلدارة م ابق أه ين تتط االت ح ي أفضل الح ون ف نهم، وتك ت نقص الصراع بي اقترب

  2.أهداف المرؤوسين
  جدول شرح فيه نماذجه عن اإلدارة وطبيعة Raymond Myles ريموند مايلزوقد وضع 

الكالسيكية وأوضح فيه تطور االهتمام بالعنصر البشري من خالل المدرسة اإلنسان، 
 اإلدارة بالمشارآةومدرسة العالقات اإلنسانية والمدارس السلوآية، لوصلنا إلى أهمية 

وبين العمال واإلدارة . وانعكاس هذه المشارآة على العالقات اإلنسانية بين العمال من جهة
 3.من جهة أخرى

                                                 
 االسكندرية – مؤسسة شباب الجامعة – 1994 – إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية – صالح الشنواني - 1
   508 ص–
 منشورات المعهد – الطريق من المشارآة إلى اإلدارة الذاتية - ديمقراطية اإلدارة –طفى  أبو بكر مص- 2

 6 ص– ليبيا –القومي لإلدارة 
 107 ص– االردن – جامعة اليرموك – العامل البشري واالنتاجية – 1982 –عبد الباري درة  - 3



 
 

-96-

 

 المدرسة السلوآية العالقات اإلنسانية النموذج الكالسيكي
ل ـ 1 روه  العم ه مك بطبيعت

 .لمعظم الناس
ر          ـ  2 املون يعتب ه الع وم ب ا يق م

اء      بونه لق ا يكس ة مم ل أهمي أق
 .ذلك العمل

ون أو ـ 3 ذي يرغب م ال ة ه قل
ل   ي أداء عم تطيعون ف يس
ًا أو        ًا ذاتي يتطلب إبداعًا وتوجيه

 .رقابة ذاتية

م      ـ  1 يريد البشر أن يشعروا أنه
 .نافعون وذوو قيمة

ي ـ 2 ة ف ر الرغب دى البش ل
ي   اآلخرين وف اط ب االرتب

 .اإلقرار لهم آأفراد
ر   ـ 3 ات البش ك الحاج دفع تل ت

ة  دفعهم آلي ا ت ر مم ل أآث للعم
 .النقود

ا      ـ  1 ه آريه العمل ليس بطبيعت
داف     ق أه ر تحقي ب البش ويح
ترآو   م إذا اش ى له  اذات معن

 .في صياغتها
ر ـ 2 ب البش تطيع أغل يس

ة      بإبداع ممارسة توجيه ورقاب
ا  ين ال تتيحهم ائفهم ذاتي وظ

 .الحالية

ية ـ 1 دير األساس ة الم مهم
ة    راف ومراقب ام باإلش القي

 .مرؤوسيه بدقة
زئ  ـ 2 دير أن يج ى الم عل

يطة     ات بس ى عملي ل إل العم
 .متكررة، سهلة التعلم

ع ـ 3 دير أن يض ى الم عل
ة      ة روتيني إجراءات عمل دقيق

 .وأن يطبقها بحزم وعدل

ية أن   ـ 1 دير األساس ة الم مهم
ل أ ل عام افع وذو يشعر آ ه ن ن

 .قيمة
ع  ـ 2 دير أن يطل ى الم عل

مرؤوسيه على خطط المؤسسة    
اتهم    ى اعتراض غي إل وأن يص

 .على تلك الخطط
مح ـ 3 دير أن يس ى الم عل

لمرؤوسيه بممارسة بعض من     
ى    ة عل ة الذاتي ه والرقاب التوجي

 .أمور روتينية

مهمة المدير األساسية هي     ـ  1
وارد  تخدام الم ن اس حس

 .البشرية
لمدير أن يوجد مناخًا على ا ـ  2

املون أن    ه الع تطيع في يس
ن  ديهم م ا ل ن م دموا أحس يق

 .قدرات وطاقات
رك ـ 3 دير أن يش ى الم عل

ي     امًال ف راآا آ يه إش مرؤوس
ق  ة، وأن يعم ور المهم األم
ة  اس بالرقاب ديهم اإلحس ل

 .والتوجيه الذاتيين
يتوقع أن يتقبل البشر العمل      ـ  1

ًا    رهم مجزي ان أج إذا آ
 .ادًالورئيسهم ع

املون  ـ 2 ل الع ع أن يص يتوق
وب   توى األداء المطل ى مس إل
وفر     يطًا وت م بس ان عمله إذا آ

 .إشراف دقيق عليهم

راك ـ 1 ؤدي إش ع أن ي يتوق
رارات   ي الق املين ف الع
الروتينية وإطالعهم على أمور    
اتهم  ى إرضاء حاج ة إل المنظم

 .باالنتماء والشعور باألهمية
ات ـ 2 ذه الحاج اء ه إن إرض

ع ل   يرف ة ويقل م المعنوي  روحه

ي  ـ 1 ين ف راك المرؤوس إش
ق  رارات وتعمي اذ الق اتخ
ة   ه والرقاب عورهم بالتوجي ش
ين     ى تحس ؤدي إل ذاتيين ي ال

 .مباشر في آفاية المؤسسة
ن ـ 2 املين ع ا الع إن رض

ة    ؤدي آنتيج د ي الهم ق أعم
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اومتهم للسلطة الرسمية        من مق
ا  اون معه ى التع دفعهم إل وي

 .بحرية

ن  ى حس ة إل تفادة فرعي  االس
 .منهم آموارد بشرية

 
يالحظ من الجدول أن عملية المشارآة تتمثل في إعادة توزيع األدوار بين المرؤوسين 
واإلدارة، وهذا التوزيع الجديد يخلق فرصة أآبر لإلبداع ولإلنتاج وإلقامة العالقات اإلنسانية 

 .السليمة
 :ات اإلنسانية في الجوانب التاليةويمكن أن نعبر عن أثر اإلدارة التشارآية على العالق

فهي تعبر عن حق طبيعي للقوى المنتجة لتقرر الخطط واإلنتاج وتوزيع العائدات من  ـ 1
 .خالل امتالآها حق إدارة المنظمة التي يعملون فيها

المشارآة وسيل للقضاء على األوتوقراطية من خالل انتقال سلطة اإلدارة من أيدي القلة ـ 2
آثرية، وخلق الشعور بالمسؤولية لدى آل عامل تجاه العمل الذي يؤديه إلى أيدي األ

أنها تعني خلق نوع من التوجيه والرقابة الذاتيين لدى آل . وتجاه المنظمة التي يعمل فيها
األفراد، داخل التنظيم، عندها تتحول جهود األفراد من الصراع والتخريب إلى رفع 

 . التنظيم، وفي ذلك تحقيق لمصالح آل األطرافاإلنتاجية والمحافظة على استمرارية
 .المشارآة تؤدي إلى تحقيق العدالة، آل حسب ما يستحق من ثمار الجهد الجماعيـ 3

 ولتحسين مستوى ،المشارآة وسيلة لخلق بوادر اإلبداع واالبتكار من قبل العمالـ 4
 .أساليبهاإلنتاج وتطوير 

خلق روح المسؤولية فيهم نتيجة شعورهم بكيانهم  وت،المشارآة تساعد على تثقيف العمالـ 5
وأهميتهم داخل المنظمة، وتدفعهم بالتالي إلى االستمرار في تحمل المسؤولية، وفي 

إن في آل ذلك قضاء على . الدفاع عن أي عمل شارآوا في التخطيط له أو في تنفيذه
  . واإلنتاجيةاإلنتاجظاهرة الالمباالة ومساهمة في زيادة 

 النواحي الفنية واإلدارية واإلنتاجية وزيادة منارآة تعتبر أداة لتطوير العاملين المشـ 6
نها تنمي الشعور بالنفس لديهم وتقوي االعتزاز إحماستهم وتقبلهم للتطوير والتغيير، 

نها ترفع من معنوياته ومن شعوره إ. بالجماعة وتهيء للعامل فرصة التعبير عن الرأي
   . القدرات الذاتيةبالرضا وتؤدي إلى تطوير

المشارآة وسيلة لزيادة التقارب بين اإلدارة والمرؤوسين ومن خاللها يمكن وضع ـ 7
المرؤوسين بصورة المشكالت التي تعترض اإلدارة لبلوغ األهداف سواء منها 

 أم االجتماعية، أنها توضح أن العملية اإلدارية ليست بالبساطة أو السهولة االقتصادية
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ورها بعضهم، ومن خالل هذه المعرفة يتم التعاون بين العمال واإلدارة التي قد يتص
 .لتحقيق األهداف المطلوبة عن طريق إزالة آل العقبات التي تعترض عملية التنفيذ

 1.إن للمشارآة أثر حقيقي على الدافعية، والدافعية بدورها لها أثر في زيادة اإلنتاجيةـ 8
 

ية تتمثل في إقامة العالقات اإلنسانية الطيبة بين القائد ويرى الباحث أن القيادة التشارآ
 بأهميتهم وموقعهم من قلب القائد ورعايته عاملين معه، واحتوائهم عاطفيًا وإشعارهموال

فيجعلهم، دائمًا في ظله وآنفه ينعمون بالراحة والطمأنينة والثقة به، وبهذا يمنع من وجود 
 الحكيم هذا من شأنهم أن أسلوبه، وإن وجد منهم فإن أفراد يسبحون خارج فضاء المنظمة

 .يحتويهم ويرجعهم إلى األجواء
 
 
 

                                                 
 403 ص –  منشورات جامعة حلب- اإلدارة العامة  – 1989 – عبداهللا طلبة - 1
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 المبحث الخامس
 فوائد النمط التشارآي

 
ة،      ة والفني ات الفكري ر الطاق توى تفجي ى مس ا عل ن أن نجنيه ي يمك د الت ى الفوائ افة إل إض

اك مجموعة من الفوائ                إن هن تج، ف ى         وزيادة دافعيتهم نحو العمل المن ا عل د التي يمكن تحقيقه
 :مستوى المنظمة آكل، نورد منها

 

 :وضوح الرؤياـ 1
 

ي املين  ف ى الع داف والسياسات عل رامج العمل واأله الء ب تم إم ديًا ي دارة تقلي ة الم  المنظم
ا                   انبهم، م م من ج بغض النظر عن إدراآهم لها، األمر الذي يؤدي إلى الغموض واختالط الفه

ين                ينعكس سلبيًا على أدائ    تح للحوار ب هم، أما في حال النمط التشارآي بما يوفره من مناخ منف
رامج        داف والب ات واأله م واضح للسياس ى فه ود إل ر يق ذا األم إن ه ديرين، ف املين والم الع
ا بشكل                والقرارات فيما بين أفراد المنظمة، وبالتالي تمنح المنظمة فرصة متابعة تطور واقعه

 .منتج
 

 :اق حول القرارات المراد تنفيذها في المنظمةفت مستوى االـ تعزيز2
 

نمط  ا ضمن ال تم اتخاذه ي ي رارات الت إن الق ا، ف تمرارًا له ابقة واس دة الس ع الفائ انسجامًا م
ارآاتهم     ين ومش ن اإلداري ع م اع واس ن آراء قط رًا م درًا آبي ا ق ي طياته ل ف ارآي، تحم التش

 1    . القراراتهفاق حول هذوتصوراتهم، األمر الذي يقود إلى مستوى عال من االت
 

 :حل الخالفات بشكل فعالـ 3
 

ة     اح والثق روح االنفت ات ب ى الخالف تم التطرق والتصدي إل ارآي، ي نمط التش ي ضوء ال ف
ات     داف وسياس ن أه ه م اق علي م االتف ا ت ي ضوء م تم ف ك ي اء، وبخاصة أن ذل وار البن والح

 2.وبرامج
 

                                                 
1   -Vann Allan S.(1992) Shared Decision  Making – Effective Leadership. Principle. No.12.pp-pp30-31 
2   Newman Fred M.(1993): What is a restructured school? Principle No . 1, pp1-4 
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 :البيئة المحيطةالقدرة على التكيف مع التغيرات في ـ 4
 

اعي، التي                 ات المحيط االجتم إن هذه الفائدة تشير إلى قدرة المنظمة على االستجابة لمتطلب
ذا العصر          دارة         . أصبحت عرضة للتغيير المتسارع تبعًا لروح ه ة الم ع، إن المنظم وفي الواق

ر هتقليديًا يصعب عليها االستجابة لهذ  ر   الميزة التي ترى بضرورة مواآبة المنظمة ل وح التغيي
ك  ة، وذل ي من المنظم ع المحل ع توقعات المجتم ز برف ذي يتمي ذا العصر، ال المتسارع في ه

ا     . نظرًا لمحدودية قدرة اإلدارة االوتوقراطية في تلمس تلك المتطلبات المتغيرة واالستجابة له
وات االتصا                ل، وعلى العكس من ذلك، فإن المنظمة ذات النمط التشارآي في اإلدارة تمتلك قن

 1.وتعدد الطاقات الفكرية المتوفرة، بحيث تستطيع تلمس تلك المتطلبات واالستجابة لها
 

 :المقدرة على التجددـ 5
 

ة          ة اإلداري ب البني ادة ترآي ا إع دد بأنه ى التج درة عل ا بالمق د هن ة األدوار (يقص  –طبيع
تم من خال          )  قواعد االتصال    –العالقات   ر    األمر الذي يصعب أن ي ة  ل إمالء الق ، ارات الفوقي

ر ،         ة التغيي ن ماهي ث ع ي البح املة، ف ارآة الش الل المش ن خ ر م ذا التغيي تم ه ن أن ي ويمك
ر    ق التغيي ى طري اه الصحيح عل ي االتج ة وف وة منطقي ه، آخط د حول ادف والناق اش اله والنق

  2.المنشود
 

ين اإل     اون ب يخ التع م لترس اخ المالئ وفر المن ي اإلدارة ي ارآي ف لوب التش دارة إن األس
ة،             ر    إوالعاملين، وزيادة ارتباط العاملين بالمنظمة، وتقارب أهدافهم مع أهداف المنظم ا تعب نه

اق الضمني                   وفر االتف ذا ت ًا يتطلب ه عن أهمية الفرد داخل التنظيم، وداخل المجموعة، وطبع
دى آال الطرفين                  وعي ل وفر ال اإلدارة . بين جميع المشارآين في تحديد تلك األهداف وآذلك ت

از  ى إنج ع عل اون والعمل م ا في التع ة الصادقة بينهم ة والرغب ة المتبادل وفر الثق ال، ت والعم
ة إال                ار المشارآة فعلي ى حل المشكالت، وال يمكن اعتب العمل بمستويات رفيعة والتعاون عل
عندما نبدأ بتحديد األهداف بشكل جماعي مشترك، والتعاون فيما تم تحديده واتخاذه ولهذا فإن              

ة التشارك ليست عملية صراع بين طرفين بحيث ينتهي الصراع لصالح أحد الطرفين            عملي
 3.على حساب الطرف اآلخر، بل هي مكسب لكل األطراف شرط توفر مقومات نجاحها

                                                 
1 - Robinson V. & Timperley H.(1996) Learning to be Responsive- The impact of school Choice & 

Decentralization; educational Management & administration . Vol.124; No1-pp62-78 
2 - Newman Fred M.(1993): What is a restructured school? Principle No . 1, pp1-4 

ية، مجلة تجارة الرياض، عدد ، الوعي الالزم لتحقيق المشارآة اإلدار1975عبد الوهاب علي محمد ،  -3
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-101-

 دور في تحقيق العدالة االجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة إلدارة بالمشارآةآما أن ال
كرة أن العامل يجب أن ينفذ فل العاملين، إنها تزيل  وتحقق الرضا النفسي لك،لعملاوظروف 

 .فقط، بل تعطيه شعورًا وثقة بأنه ال يبيع عمله وجهده للمنشأة، بل يستثمر جهده فيها
الخ .. وطبعا عملية المشارآة تكسب األفراد مهارات وخبرات جديدة، إدارية وقيادية وفنية 

 .مما يساهم في تطوير المنظمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السادسمبحث ال
 الصعوبات في تنفيذ اإلدارة بالمشارآة

 
لقد اعتبرت اإلدارة بالمشارآة منذ أآثر من عقد من الزمن على أنها حقيقة ثابتة ال يتطرق 

 إلى المشارآة في القدرات )افعل آما أقول(لقد حول المدراء تفكيرهم من .  شكأيلها 
 .في العمل عن طريق المجموعاتواألداء مع الجميع واالعتماد على اإلجماع آما 

فحتى . إن الدليل على أن اإلدارة بالمشارآة قد أعطت نتائج رائعة هو أمر ثابت ال شك فيه
 ولكن بعد أن ،الشباب الذين يدخلون في الشرآات حديثًا ال يكونون في البداية أوفياء تمامًا

 سيعتبرون أنفسهم يجدوا أنفسهم مشارآين في اآلراء وأن لهم رأي وصوت مسموع عندها
 .جزءًا من المؤسسة وسيتفانون في خدمتها
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ولكن ما الذي أوقف هذه الثورة؟ على األغلب إن السبب هو الحقيقة التي تقول أن ما هو 
 اإلدارة بالمشارآة  صعب التطبيق جدًا ويعترف مساعدو ومؤيدوجيد فكريًا يكون أحيانًا

  1.نفيذها بشكل الئقأنفسهم بأن الكثير من الشرآات قد فشلت في ت
إن الشرآات والمؤسسات ال تعي آيفية إدارة التغيير والتحكم به، ولذلك فإنه ال تستغل 

فمثًال نجد مدير تنفيذي . الزمن لتتعلم ما الذي تحتاجه من أجل التحويل والتماشي مع التغيير
رآيين أآثر بأن يكونوا تشا) وهم مدراء أيضًا(استبدادي آبير يأمر مرؤوسيه المباشرين 

 .ولكن في نفس الوقت نجد أن إدارته العليا ال تطبق هذا األمر بنفسها
ويقول نقاد اإلدارة بالمشارآة بأن آثير من المدراء الكبار يتبنون فقط تلك المظاهر من 
منح السلطات للموظفين التي تناسبهم شخصيًا وتتوافق مع أهواءهم، ويتابعون قائلين إن 

لكن الناس يقرؤون الفكرة ثم يأخذون منها فقط ما يناسبهم ويتوافق مع الفكرة جيدة جدًا و
ويبدي القادة آنتيجة لذلك، تناقضًا مع أنفسهم يستنتج منه الموظفون أنهم غير .  إدارتهمأسلوب

ويجب على المدراء أن يتفحصوا ويدرسوا آيف يجب أن يتفاعلوا . جادين في عملية التغيير
لوا تصرفاتهم تبعًا لذلك إذا أرادوا أن يمنحوهم السلطة ويشارآوهم مع الكادر ومن ثم أن يعد

 .الرأي بشكل حقيقي
إنه صعب بالنسبة للموظفين . إن اإلدارة بالمشارآة هي أصعب أسلوب من حيث التطبيق

. أن يتعايشوا معها آما أنها تتطلب من آثير من الناس أن يعملوا ضمن نفس الفلسفة
إلدارة بالمشارآة هي طريقة وسلوك غريب على الشرآات التي وباإلضافة إلى ذلك فإن ا

ويعتقد البعض أن الفكرة غريبة إال أنها أجنبية أآثر على الشرآات الغربية . ترغب بتبنيها
  2.منها على الشرآات الشرقية ألنها في األصل فكرة شرقية

 

 :التغلب على البيروقراطية
 

فكلما آبرت الشرآة . يذ اإلدارة بالمشارآةيضيف حجم الشرآة صعوبة أخرى في وجه تنف
وذلك ألن الشرآات الكبيرة تجد صعوبة أآبر في التخاطب بين . آلما آان تطبيقها أصعب

وإن مشارآة الموظف التي يمكن أن تكون ذات فوائد بالنسبة لدائرة ما يمكن أن . الدوائر
 .تحدث ثورة وخرابًا في دائرة أخرى

وظف وإشراك الموظف في الشرآات البيروقراطية الكبيرة ألنه لقد فشلت برامج إشغال الم
ند مستويات متعددة آما لم تستطع المشارآة في عملية وضع القرارات وسن القوانين ع

فإذا ما قدم شخص ما في  مثل هذه الشرآات فكرة جيدة فإن . تحادات أن تعملتستطيع اإل

                                                 
1 - Dona Brown  Management Review – June – 1992-P25 
2 - Dona Brown  - Management Review – June – 1992- p26 
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آما أنهم ال يعرفون آيف يحملون . حيحةاإلدارة ال تعرف آيف تسأل األسئلة المناسبة والص
ير آافية هذا الموظف إثبات فكرته، وعندها يشعر الموظفون بأن األفكار الجيدة لوحدها غ

 .تحادات من أجل دعمها وتثبيتهاوإنها بحاجة إلى قوة اإل
 

 :ودــالرآ
 

ت  والتكتيكا،يجعل الرآود اإلدارة بالمشارآة أآثر صعوبة، فعمليات تقليص الرواتب
.  تدمر الثقة التي هي أمر جوهري إلنجاح اإلدارة بالمشارآة،األخرى الجزئية والمؤقتة

 وتلخص اإلدارة هذه ،ويجب أن يوجد ثقة مستمرة من قبل العمال لكي تكون العمليات فعالة
م  لما: ويبدأ الموظفون بالتفكير التالي. الثقة بالتسريحات المؤقتة وبالمصادر الخارجية

  1.عم وشروط عمل أفضل فإن األمر يبقى مجرد آالم منمق ال طائل من ورائهأحصل على د
وفي آثير من الشرآات تكون حقيقة جوهر المهنة هي صفر ومن الصعب جدًا إغناء مهنة 

فإذا آنت مديرًا ذآيًا . الموظف وسيرته عن طريق السماح له بعمل قرارات واقتراحات أآبر
رأيت أن قراراتك واقتراحاتك تسبب وصول عالوات من المستوى المتوسط أو البسيط و

 .وترفيعات آبيرة للقيادة العليا فما الذي سيحفزك ويدفعك القتراح آرائك
ال تنفق الشرآات الفقيرة القليلة المال الكثير على التدريب بينما سرعان ما يشير المدراء 

تعليم المدراء التنفيذيون الذين ينفذون بنجاح حضارة التشارك إلى أن التدريب أمر ضروري ل
 .آيف يمنحون السلطة للعمال لالستفادة من خبراتهم ومهاراتهم

وليست الشرآات على علم آم هو آبير وشاق ذاك الجهد الذي يجب بذله من أجل هذا 
وبالنتيجة، . إذ يجب عليها أن تستثمر الوقت والمال بشكل فعال لكي ينجح. النوع من التغيير
 . ة بالمشارآة في بيئة مستقرةيجب تطبيق اإلدار

 

 :اتــياســالس
 

بغض النظر عن الرآود وحتى في األوقات الجيدة، فإن بعض السياسات في الشرآة 
افترض أنك في عملية مشارآة وأن : تقوض اندفاعات الموظف وانتمائه، فعلى سبيل المثال

.  الفكرة ستهمل ببساطةشخص ما اقترح فكرة من خارج ما تعتبره اإلدارة أمرًا معقوًال هذه
وتبنى هذه عادة على ما تعتبره اإلدارة بأنه معقول أو غير معقول وتقود هذه التقنيات إلى 

وآنتيجة لذلك يمكن لهذه الحاالت أن تحجب المشاآل الكبرى . مناقشات بترآيز ومجال ضيق
 .والهامة بسبب االنشغال بهذا المجال الضيق

                                                 
1 - Dona Brown  Management Review – June – 1992 
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سبيل المثال يمكن أن يدرك آل فعلى .  بعدة طرق أخرىويمكن أن تؤثر السياسات بالعمل
الكادر بأن فكرة رئيس الدائرة غير مجدية ولكنهم يرفضون انتقادهم ألن آل منهم يدرك بأنها 

والمدراء الذي يحاولون دفع الموظفين إلى تحمل المسؤولية والسلطة . مشروعه المدلل
 .داول أعمالهم الخاصةيفوضون ذلك بالتمسك بأفكارهم وحماية برامجهم وج

 اإلدارة بالمشارآة ويتفاعلون معها، فإن العملية  لسوء الحظ، إذا لم يتبنى آبراء المدراء
إذ أن المدراء األخفض مرتبة والذين ال يشعرون بدعم رئيسهم . بكاملها يمكن أن تقوض

روا في والموظفون يمكن أن يشع. يعانون من مشقة تشجيع الحصول على األفكار من آادرهم
 .الحقيقة بأن أفكارهم غير مرغوب بها بشكل جدي

 

 :نقطة الالعودة
ويقول . لقد تغيرت الشرآات بنجاح من الثقافة االستبدادية إلى المشارآة رغم المشاآل

بعض الخبراء بأن اإلدارة بالمشارآة قد أرست آثارًا إيجابية من ضمنها تحسين القناعة 
فاإلدارة بالمشارآة هي مسألة ضرورية . حوادثوالرضى عن العمل وتخفيض نسبة ال

 .وملحة ويجب أن نقوم بالتغيير لكي تنشأ وتترعرع
يجب االستعداد والتهيؤ لحل مثل هذه المشاآل المذآورة أدناه عند إدخال اإلدارة بالمشارآة 

ويجب بذل جهد متواصل وطويل األمد من آامل المؤسسة آما أآدنا . في نظام المؤسسة
 ويجب على المؤسسة االستجابة لهذه الحاجة الضرورية. سابقًا

 

 : مع بعض االقتراحات لحلها.يلي أربعة مشاآل شائعة تنشأ عادة ونورد فيما
 

 نــالحل الممك ةــــالمشكل
مجموعات عصف األفكار غالبًا ما تنحرف 

 عن خط تفكيرها وال تلتزم بالموضوع
 .ابقي المشكلة تحت األضواء 
نيات هي أن يقدم آل قسم إحدى اإلمكا 

قائمة رئيسية من األهداف والتي تصبح بعد 
 .ذلك من المشاريع

ثم تحدد آل مجموعة المشكلة بواسطة  
مشروع محدد وتكتب االقتراح من أجل 

وبذلك تبقى القضية التي تم . حلها بالتفصيل
 .الترآيز عليها موافقة للحقيقة والواقع

يجب على المدراء الكبار أن يؤسسوا  حول الم لدى المدراء الكثير من الك
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اإلدارة بالمشارآة ولكن الموظفين ال 
 .يعتقدون بأنهم صادقين ومخلصين في ذلك

قاعدة حضارية للشرآة مبنية على الصدق 
 .واإلخالص

وهذا يتطلب أن يجتمع المدراء مع  
بعضهم ويتناقشون ألنه من المفترض أن 

وما يكون هناك انسجام بين ما يقولون 
وبهذه الطريقة فقط يفهم المدراء . يفعلون

الصغار والكادر بأن مرؤوسيهم جادون في 
 .عملية اإلدارة بالمشارآة

يتذمر الموظفون من أن مدرائهم ال 
. يأخذون اقتراحاتهم على محمل الجد

ويقولون بأن مدرائهم ال زالوا يصنعون آل 
 .القرارات

 :يوجد حالن لهذا الموضوع
 يستمع فيه المدراء لكل اخلق جوًا  

حيث . األفكار سواء أآانت جيدة أم سيئة
 An open door(تعني سياسة الباب المفتوح 

policy ( إن الناس يستطيعون أن يعبروا عن
وفي المرة األولى . آل أفكارهم بحرية تامة

التي يستجيب فيها المدير لفكرة ما بشكل 
 .سيء فإنه يصبح معاديًا بالكامل

فة إلى ذلك فإن المدراء الذي وباإلضا 
راء موظفيهم حول آيفية حل آيطلبون 
 يحتاجون أن يشرحوا آيف سيتم ،مشكلة ما

ويوجد ثالث طرق لتحقيق . القرار األخير
 :ذلك

يمكنك أن تستقرئ آراء اآلخرين ـ 1
وتستأنس بها مع استبقاء حق أخذ القرار 

 .األخير لنفسك
 .يمكن أن تتبع رأي اإلجماعـ 2
مكن أن تستمع إلى آراء وتوصيات يـ 3

. المجموعة مع االحتفاظ لنفسك بحق الفيتو
فإذا ما حددت بوضوح آيف ستحل المشكلة 
فإن الموظفين سيشعرون بأنه قد تم االستماع 
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إذ أن المشاآل تنشأ عادة عندما . آلرائهم
يشعر الموظفون بأنهم قد أهلوا وتم تجاهل 

 .أفكارهم
صدرون األفكار يتذمر الموظفون بأنهم ي

ويقترحون القرارات بينما يحصل المدراء 
على المدح واإلطراء والمكافئات على هذه 

 .األفكار

والحل الوحيد هو مكافئة المجموعات  
 .على األداء الجيد أآثر منه مكافئة األفراد

وبإلغاء المكافئات الفردية نكون قد ألغينا  
 .مخاطرة مكافئة رئيس المجموعة فقط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ســل الخامــالفص
 

 الدراسة العملية
 

التي تعمل في مجال و شرآات القطاع الخاصعلى إحدى عملية دراسة 
 االتصاالت

  المشارآة المتبع وأثره على المنظمةأسلوبلقياس مدى 
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، وسيحاول الباحث األخرىإن تجربة المشارآة في اإلدارة حديثة العهد مقارنة بالتجارب 
 :جربة من خالل األسس التاليةمعالجة الت

 .أثر التجربة على عملية صنع واتخاذ القرارات 
 .أثر التجربة على الروح المعنوية للعاملين 
 .أثر التجربة على اإلنتاجية 
 .أثر التجربة على الرقابة الذاتية 
 .ةأثر التجربة على العالقات اإلنسانية داخل المنظمة، وعالقة العاملين مع اإلدار 
 .وأخيرا المشكالت والصعوبات التي تواجه عملية المشارآة 

 
 :المجتمع والعينة

 

وقد سحبت عينة بواقع ) موظف، مشرف، رئيس قسم( حالة 800بلغ المجتمع المدروس 
 حالة سحبت بشكل عشوائي طبقي بما يتناسب مع عدد 60من المجتمع مؤلفة من % 7.5

 .الموظفين والمشرفين ورؤوساء األقسام
 .آما تم مراعاة القدم الوظيفي واإلداري في سحب العينة وهي تنسجم مع طبيعة الدراسة

 .وقد تم االختيار الطبقي بمراعاة المجتمع المدروس من الناحية الوظيفية واإلدارية
ويكون هذا النوع من العينات مفيد ومؤثر عندما يكون هنالك تجانس وصفات مشترآة بين 

األصلي المعني بالدراسة، من حيث الخصائص المطلوب دراستها في جميع أفراد المجتمع 
البحث، وعلى هذا األساس فإن جميع أسماء أفراد المجتمع األصلي يجب أن تكون محددة 

 .ومعروفة لدى الباحث
، بغرض تسريع عملية الوصول دام الحاسب االلكتروني في تسجيل الحاالتوقد تم استخ

 .اختيارهاإلى النماذج المطلوبة ودقة 
وبعد اختيار العينة اإلحصائية، تم تجميع البيانات والمعلومات المطلوبة للبحث عن طريق 

 . وممثليهم في اإلدارةالموظفيناستقصاء يتضمن مجموعة من األسئلة وجهت إلى 
    

 :اتـــاإلحصائي
 

 عطيتأ حيث 5 إلى 1يلي سنورد آل سؤال مع التحليل، وقد تم ترقيم اإلجابات من  فيما
 : إلى اإلجابة األآثر إيجابية حسب وجهة نظر الباحث5عالمة 

  :السؤال األول
 .   تزداد الدافعية لديك ويزداد الحماس عندما تقوم بتنفيذ قرارات شارآت باتخاذها
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 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 بدًاأغير موافق 

 

أصغر  عالمة أآبر
 عالمة

المد
 ى

 الوسط الوسيط المنوال  المعيارياالنحراف
 الحسابي

عدد 
 الحاالت

5 4 1 0.36 5 5 4.84 59 
 1ع

 

Cumulative percent Percent Frequency  
 بدًاأغير موافق  0 0 0
 غير موافق 0 0 0

 موافق 9 15.25 15.25
 موافق جدًا 50 84.75 100
 100 59 Total 

 

 

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.085 6.628 59
 غير دال الجنس 0.803 0.062 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.287 3.775 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.957 0.088 59

 

 موافق جدًا مع نسبة موافقالبيانات اإلحصائية الواضحة في الجدول أعاله نجد أن نسبة بعد الحصول على 
 الدافعية والحماس لدى العاملين تزداد عند تنفيذهم  التي تقول أنفرضيةال ، وهذا يثبت صحة 100 هي

هو األقرب إلى نسبة  4.84 في صنعها، وطبعا من الواضح أن الوسط الحسابي آان القرارات شارآو
 أي 5سؤال هو  جدًا مما يؤآذ آذلك األمر صحة الفرضية، وآذلك األمر نجد أن المنوال في هذا الموافق

 مة لالنحراف المعياري هي اإلثبات على عدر جدًا، آما أن القيمة الصغيموافقأن القيمة األآثر تكرارًا هي 
 .تبعثر اإلجابات حول الوسط، وهو الذي يؤآد اتجاه الفرضية اإليجابي

الترتيب -المستوى التعليمي-الجنس-العمر(المتغيرات المدروسة آما أنه يوجد توافق باآلراء حسب 
 . المعتمدة في البحث0.05أآبر من آانت  مستوى الداللة السؤال، ألن قيمحول طبيعة وذلك ) الوظيفي

 :السؤال الثاني
تكون راضيا عن عملك وروحك المعنوية مرتفعة عندما تشارك في اتخاذ القرارات ضمن 

 .اختصاصك بالعمل
 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 افق أبدًاغير مو

 

 عدد الحاالت الوسط الحسابي الوسيط المنوال االنحراف المعياري المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
5 2 3 0.58 5 5 4.64 59 

 2ع

 

Cumulative percent Percent Frequency  
 غير موافق أبدًا 0 0 0
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 غير موافق 1 1.69 1.69
 موافق 18 30.50 32.20
  جدًاموافق 40 67.79 100
 100 59 Total 

 

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.636 4.3 59
 غير دال الجنس 0.682 0.76 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.162 9.220 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.660 2.41 59

 
من خالل طرح السؤال الثاني، أن قيمة المدى هي نالحظ في حدول النتائج اإلحصائية التي حصلنا عليها 

 وهي النسبة العظمى، آما أن المنوال  98.3 تشكالن نسبة موافق جدًا مع نسبة موافق وآذلك أن نسبة 1
 والمقابل إلجابة موافق جدًا وهذا آله يؤيد صحة الفرضية في السؤال الثاني أن الروح المعنوية 5هو 

 .في يرتفعان عند المرؤوسين عند مشارآتهم في صنع القراراتللعاملين وآذلك الرضى الوظي
المستوى -الجنس-العمر(آذلك نالحظ في هذا السؤال يوجد توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة 

 0.05وذلك حول طبيعة السؤال، ألن قيم مستوى الداللة آانت أآبر من ) الترتيب الوظيفي-التعليمي
 .المعتمدة في البحث
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  :سؤال الثالثال
 .إنتاجيتك ترتفع وأدائك للعمل يتحسن، عندما تساهم مع اإلدارة في اتخاذ القرارات

 

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 

 عدد الحاالت الوسط الحسابي الوسيط المنوال االنحراف المعياري المدى أصغر عالمة أآبر عالمة

 3ع 59 4.67 5 5 0.47 1 4 5

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 0 0 0
 غير موافق 0 0 0

 موافق 19 32.2 32.20
 موافق جدًا 40 67.8 100

 100 59 Total 
 

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 0.01 عند دال العمر 0.01 36.8 59
 غير دال سالجن 0.572 1.118 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.115 10.24 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.533 3.14 59

 

بعد النظر إلى جدول النتائج أعاله والتي تم الحصول عليها من المعلومات اإلحصائية أثناء االستبيان، 
آة المرؤوسين في صنع وحول الفرضية التي تقول أن بأن إتخاذ القرارات بالمشارآة، أو عملية مشار

 ، باإلضافة إلى قيمة 100 هي موافق جدًا مع نسبة موافقالقرار، تؤثر على اإلنتاجية، تبين لنا أن نسبة 
  4.67 القيمة األآثر تكرارًا والتي تقابل النتيجة موافق جدًا، آما قيمة الوسط الحسابي هو 5المنوال هي 

اف المعياري الصغير آذلك يدل على عدم وجود تشتت  جدًا ، وقيمة االنحرموافقوهي األقرب إلى 
لإلجابات حول الوسط، آل هذا يؤيد صحة الفرضية، أن مستوى األداء واإلنتاجية عند الموظفين يرتفع 

 .عن مشارآتهم في عملية صنع واتخاذ القرارات
المعتمدة في البحث  وهي أصغر من مستوى الداللة 0.02بالنسبة لمتغير العمر، بلغت قيمة مستوى الداللة 

الجنس، المستوى (ين، أما بالنسبة للمتغيرات اآلخرى موافق وهذه الداللة لصالح 2 ، عند حساب آا0.05
 .فهي تدل على توافق في اآلراء حسب المتغيرات المدروسة) التعليمي، الترتيب الوظيفي
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 السؤال الرابع
 

 .ذ القراراتإن في المشارآة الكثير من ضياع وقت المشارآين التخا

 
 

 
 

الوسط  الوسيط المنوال االنحراف المعياري المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
 عدد الحاالت الحسابي

5 1 4 0.96 4 5 3.79 59 
 4ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 بدًاأوافق غير م 14 23.72 23.72
 غير موافق 26 44.06 67.79
 حيادي 13 22.03 89.8
 موافق  5 8.47 98.30
100 
 

 موافق جدًا 1 1.69

 100 59 Total 

 

 
 
 
 

بالنظر إلى جدول البيانات اإلحصائية، وحول السؤال أن في المشارآة الكثير من ضياع الوقت 
غير  ونسبة  44.06للموظفين وخاصة أنه لديهم وظائفهم ومسؤولياتهم، نجد أن نسبة غير موافق هي 

آبر ال تؤيد فكرة أن في المشارآة ضياع لوقت المرؤوسين، آما  أي أن النسبة األ23.72 أبدًا هي موافق
 وهي 4 ، وقيمة المنوال هي  22.3 ومنها للحيادي فقط 32.19نجد نسبة حيادي وموافق وموافق جدا هي 

غير  المقابلة لعالمة 4 وهو اقرب إلى 3.79األقرب إلى غير موافق، والوسط الحسابي آما هو واضح 
الحظ من خالل النتائج التي حصلنا عليها خالف المشكلة والتي تقول بان هناك ضياع ، وبالنتيجة نموافق

وأن العاملين لديهم الوقت الكافي للمشارآة أو طرح . لوقت المرؤوسين عند مشارآتهم في اتخاذ القرارات
 .األفكار واالستشارات  في أعمال أو قرارات اإلدارة

 1 موافق جدًا
 2 موافق
 3 محايد

 4 غير موافق
 5 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.64 9.67 59
 غير دال الجنس 0.41 3.93 59
 دالغير  المستوى التعليمي 0.59 10.26 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.51 7.23 59
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المستوى -الجنس-العمر(باآلراء حسب المتغيرات المدروسة آذلك نالحظ في هذا السؤال يوجد توافق 
 0.05وذلك حول طبيعة السؤال، ألن قيم مستوى الداللة آانت أآبر من ) الترتيب الوظيفي-التعليمي

 .المعتمدة في البحث
 
 
 

 السؤال الخامس
 

 .وصل إلى القرار بالسرعة المطلوبةإن اتخاذ القرار بالمشارآة يؤدي إلى عدم الت

 
 

 
 

الوسط  الوسيط المنوال االنحراف المعياري المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
 عدد الحاالت الحسابي

4 1 3 1.02 4 2 3.55 59 
 5ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 بدًاأغير موافق  10 16.94 16.94
 غير موافق 26 44.06 61.01
 حيادي 10 16.94 77.96
 موافق  13 22.03 100
 موافق جدًا 0 0 100
 100 59 Total 

 
 
 
 

، وأقرب للحيادي، إال غير موافق وهي بين الحيادي و 3.2بعد تفريغ البيانات نجد أن قيمة المتوسط هي 
، غير موافق أبدًا مع نسبة غير موافق والمقابلة للنتيجة غير موافق، آما أن نسبة 4أن قيمة المنوال هي 

 1 فق جدًاموا
 2 موافق
 3 محايد

 4 غير موافق
 5 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.61 7.20 59
 غير دال الجنس 0.17 5.0 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.79 5.47 59
 غير دال رتيب الوظيفيالت 0.17 8.9 59
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 ، وهذا يدل على عدم وجود  16.94حيادي، آان بنسبة ، وهي النسبة األآبر، آما أن ال% 61بلغت 
مشكلة في الوقت بالنسبة التخاذ القرار عن طريق المشارآة مع الفريق اإلداري للقسم، وهناك نسبة ليست 

ولكن بشكل عام ليس هناك . بالقليلة أجابت بالحيادية، وهذا يدل على عدم قدرتهم على إبداء رايهم الصريح
النسبة التخاذ القرارات عن طريق المشارآة مع المروؤسين في الفريق اإلداري، آما مشكلة في الوقت ب

أن قيمة االنحراف المعياري، تدل على وجود بعض التشتت في اإلجابات حول الوسط، ولكن ليس بنسبة 
 .آبيرة

المستوى -الجنس-العمر(نالحظ في هذا السؤال يوجد توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة 
 0.05وذلك حول طبيعة السؤال، ألن قيم مستوى الداللة آانت أآبر من ) الترتيب الوظيفي-لتعليميا

 .المعتمدة في البحث
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 :السؤال السادس
 

 .ترى أن العالقة جيدة بين العاملين واإلدارة

 
 

 
أصغر  أآبر عالمة

االنحراف  المدى عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 1.00 4 4 3.38 59 
 6ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 2 3.38 3.38
 غير موافق 12 20.33 23.72
 حيادي 10 16.94 40.67
 موافق  31 52.54 93.22
 موافق جدًا 4 6.77 100
 100 59 Total 

 
 
 
 

، ولكن عدد 52 إجابة من أصل 31 وعددهم 52.54 موافقمن الواضح أن هناك نسبة آبيرة لدرجة 
 وهي نسبة 40.67 ، أما درجة الحيادي فكانت بنسبة 6.77 فقط وبنسبة، 4اإلجابات على موافق جدًا بلغ 

آبيرة نسبيًا وهي تدل على وجود مشكلة عن بعض العاملين باإلجابة الصريحة، وسببها ربما تخوفهم أو 
 من قيمة الوسط الحسابي نستنتج أنها أقرب إلى الرمز تهرب من مسؤولية اإلجابة على هذا السؤال، ولكن

 والمقابلة لدرجة موافق ، واالنحراف المعياري، هو 4 والمقابل لإلجابة موافق، آما أن قيمة المنوال هي 4
 والذي يدل على عدم التبعثر الكبير لإلجابات حول المتوسط، ويمكننا استنتاج أن العالقة بين 1.00

 وإدارة القسم هي جيدة، نسبيًا، ولكن هناك نسبة من اإلجابات تجد أن العالقة بين العاملين في القسم
العاملين في القسم وإدارة القسم بحاجة إلى تحسين، ويمكن عن طريق زيادة المشارآة مع العاملين، وزيادة 

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.68 9.25 59
 غير دال الجنس 0.49 3.38 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.12 17.8 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.34 9.022 59
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ال يمكن ففي جو تسوده الصراعات . دورهم في االقتراحات وعملية صنع القرارات تجاوز لهذه المشكلة
للمشارآة أن تحقق أهدافها، ولكن العالقة الجيدة بين العاملين واإلدارة تؤدي إلى زيادة دور المشارآة، 

 .وآذلك عملية المشارآة تؤدي إلى تحسن هذه العالقة
المستوى -الجنس-العمر(نالحظ في هذا السؤال وجود توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة 

 0.05وذلك حول طبيعة السؤال، ألن قيم مستوى الداللة آانت أآبر من ) ظيفيالترتيب الو-التعليمي
 .المعتمدة في البحث
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 السؤال السابع
 

يوضح المدير أو ممثل اإلدارة حدود آل عضو في المساهمة في اتخاذ القرار وما يتناسب 
 .مع مؤهالته واختصاصه

 
 

 
أصغر  أآبر عالمة

االنحراف  المدى عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 0.99 4 3 3.15 59 
 7ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 2 3.38 3.38
 غير موافق 15 25.42 28.81
 حيادي 18 30.50 59.32
 موافق  20 33.89 93.22
 موافق جدًا 4 6.77 100
 100 59 Total 

 
 

 
 

 والمقابل 4، آما نجد أن المنوال هو موافق وهي بين الحيادي و3.15وسط الحسابي، هي نالحظ أن قيمة ال
 فقط، بحيث يصبح 6.77، آما أن إجابة موافق جدًا حصلت على نسبة 33.89إلجابة موافق، وهي بنسبة 

لى  وإجابة غير موافق أبدًا ع25.42 ، بينما حصلت إجابة غير موافق على نسبة 40.66مجموع النستبين 
 ، وبالمقارنة بين النسبتين نجد أن النسبة آانت لصالح 28.8، بحيث يصبح مجموع النسبتين 3.38نسبة 

 30.50موافق وموافق جدًا ، ولكن نجد آذلك األمر أن إجابة الحيادي حصلت على نسبة آبيرة نسبيًا وهي 
خوف من مسؤولية اإلجابة وهذا يدل على وجود عدد من المرؤوسين لم يعطوا رأيهم الصريح، أو هناك ت

على هذا السؤال، وهنا تبرز المشكلة، آما أن هناك تباين في اإلجابات والتشتت واضح في األجوبة من 

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 فق أبدًاغير موا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.188 16.79 59
 غير دال الجنس 0.14 6.87 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.277 14.38 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.65 5.96 59
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خالل النسب، فهناك إذا مشكلة في تحديد حدود المرؤوسين في المساهمة في اتخاذ القرارات، ولكن بنسبة 
 .قليلًة

الترتيب -المستوى التعليمي-الجنس-العمر(المدروسة نالحظ وجود توافق باآلراء حسب المتغيرات 
 . المعتمدة في البحث0.05وذلك حول طبيعة السؤال، ألن قيم مستوى الداللة آانت أآبر من ) الوظيفي

 
 السؤال الثامن

 

 .يقوم المدير بتفويض السلطة لبعض األعضاء لتنمية مشارآتهم في اتخاذ القرار

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 1.14 4 2 3.45 59 
 8ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 4 6.77 6.77
 غير موافق 10 16.94 23.72
 حيادي 9 15.25 38.98
 موافق  27 45.76 84.74
 موافق جدًا 9 15.25 100
 100 59 Total 

 

 
 
 

 3.45، وأن قيمة المتوسط هي 4 حصلنا عليه، نجد أن المنوال هو الذيمن جدول النتائج اإلحصائية 
 مع نسبة موافق والمقابلة لإلجابة موافق، آما موضح لدينا من الجدول أن نسبة 4وهما أقرب إلى رقم 

 وهي نسبة 23.71ًا آانت  أبدغير موافق مع غير موافق، في حين أن نسبة % 61.01 جدًا حققت موافق
 من اإلجابات آانت حيادية، ولكن اتجاه 15.25 جدًا ، ولكن هناك نسبة موافق وموافققليلة مقارنة مع 

الفرضية اإليجابي واضح أي أن هناك تأآيد على صحة الفرضية القائلة بأن المدير المباشر يقوم بتفويض 

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.45 11.85 59
 غير دال الجنس 0.87 1.21 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.31 13.83 59
 دالغير  الترتيب الوظيفي 0.442 7.91 59
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غم وجود بعض التشتت في اإلجابات وهذا ما حدده قيمة ر. السلطة لزيادة درجة المشارآة في اتخاذ القرار
وهذا .  وهي تدل على وجود بعض التباين في اإلجابات ولكن ليس بنسبة آبيرة1.14االنحراف المعياري 
 .دة على أن المدير يقوم بتفويض السلطة لبعض األفراموافقيحسم النتيجة لصالح 

الترتيب -المستوى التعليمي-الجنس-العمر(المدروسة آما نالحظ وجود توافق باآلراء حسب المتغيرات 
. المعتمدة في البحث0.05وذلك حول طبيعة السؤال، ألن قيم مستوى الداللة آانت أآبر من ) الوظيفي
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 :السؤال التاسع
 

 .يسمح المدير لبعض العاملين بقيادة بعض االجتماعات والمناقشات

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 1.09 4 3 3.33 59 
 9ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 3 5.08 5.08
 غير موافق 12 20.33 25.42
 ياديح 13 22.03 47.45
 موافق  24 40.67 88.13
 موافق جدًا 7 11.86 100
 100 59 Total 

 

 
 
 
 مع موافق وهي المقابلة لإلجابة موافق، آما أن نسبة 4ن لنا من الجدول السابق أن قيمة المنوال هي بتبي
وهي النسبة األآبر، ولكن الفارق بسيط وهذا ما أآده االنحراف المعياري، آما   52.53 جدًا آانت موافق

الحيادي ليست بالقليلة وسببه  والمقابل إلجابة الحيادي، وواضح أن نسبة اإلجابات على 3أن الوسيط آان 
ربما نفس االسباب التي تم ذآرها سابقا إن آان التخوف أو التهرب من مسؤولية اإلجابة أو عدم فهم 

 ، وهي نسبة قليلة، والنسبة الكبيرة 25.41 أبدًا آانت غير موافق مع غير موافق، آما أن نسبة السؤال
سبة آبيرة، ولكن لدينا مشكلة في السماح لبعض األعضاء  جدا تؤآد لنا صحة الفرضية، بنموافقللموافق و

 .لقيادة بعض المناقشات واالجتماعات ولكن بنسبة قليلة

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.98 3.99 59
 غير دال الجنس 0.84 1.38 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.60 10.15 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.72 5.34 59
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 حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى الداللة أآبر ة المدروساتويوجد توافق باآلراء حسب المتغير
 . النسبة المعتمدة في البحث0.05من 
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 السؤال العاشر
 

تقرار في مرآزك الوظيفي نتيجة مشارآتك في اتخاذ القرار وتحمل تشعر بعدم االس
 .المسؤولية

 

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 0.79 4 4 4.05 59 
 10ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 15 25.42 25.42
 غير موافق 36 61.01 86.44
 حيادي 5 8.47 94.91
 موافق  2 3.38 98.30
 موافق جدًا 1 1.69 100
 100 59 Total 

 
 
 
 

غير  أبدًا، آما أن نسبة غير موافق وغير موافق أي بين 5 و 4 هي بين  4.05إن قيمة الوسط الحسابي 
 يقابل اإلجابة غير 4، آما أن المنوال   وهي النسبة العظمى86.43 أبدًا بلغت غير موافق مع موافق

 وهي قليلة نسبيًا، وصغر قيمة اإلنحراف 8.47 إجابات بنسبة، 5موافق، ولو أن اإلجابات بالحيادية آانت 
المعياري الذي يؤآد عدم وجود التباين والتشتت في النتائج، آل هذا يؤآد على أن المشارآة في اتخاذ 

وإنما يشعره بالدافعية والحماس .  ال يشعر الفرد باي تهديد لوظيفتهالقرار بشكل عام في هذه المنظمة
 . للعمل، واالستقرار الوظيفي

 1 موافق جدًا
 2 موافق
 3 محايد

 4 غير موافق
 5 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 8.370.755 59
 غير دال الجنس 0.31 4.71 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.51 11.22 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.10 13.16 59
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المستوى -الجنس-العمر( ويوجد توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة حول طبيعة السؤال،
.البحث النسبة المعتمدة في 0.05 ألن قيمة مستوى الداللة أآبر من ) الترتيب الوظيفي-التعليمي
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 السؤال الحادي عشر
 

 .تدرس إجراءات العمل آافة من قبل جميع اإلداريين في القسم

 

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 1.07 4 3 3.18 59 
 11ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 4 6.77 6.77
 غير موافق 12 20.33 27.11
 حيادي 17 28.81 55.93
 موافق  21 35.59 91.52
 موافق جدًا 5 8.47 100
 100 59 Total 

 
 
 
 

 وهي 44.06 جدًا بلغت موافق مع موافق هي القيمة المقابلة إلجابة موافق ، ونسبة 4إن قيمة المنوال 
 ، ولكن نالحظ أن الوسط الحسابي هو 27.1 أبدًا  موافقغير مع غير موافقالنسبة الكبرى قياسا لنسبة 

 تبين وجود بعض التشتت 1.07 وهي األقرب إلى إجابة الحيادي، آما أن قيمة االنحراف المعياري 3.18
حول المتوسط، وهذا يثبت الفرضية القائلة أنه يجب أن تدرس إجراءات العمل آافة من قبل جميع 

  إلجابة حيادي ، أمر ال يستهان به، وربما يعود أمر النسبة 28.81د نسبة اإلداريين في القسم، ولكن وجو
الكبيرة في إجابة الحيادي، إلى عدم فهم السؤال أو الخوف من اإلجابة الصريحة بسبب حساسية السؤال، 

ألسباب  به الباحث، فايتنبأأو اإلجابة العشوائية نتيجة عدم توفر الوعي الكافي وهو األمر الذي ال يمكن أن 
 .السابقة تقلل من أهمية النتيجة التي تم التوصل إليها

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال رالعم 8.520.74 59
 غير دال الجنس 0.43 3.81 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.30 13.87 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.86 3.90 59
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المستوى -الجنس-العمر(ويوجد توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة حول طبيعة السؤال، 
. النسبة المعتمدة في البحث0.05 ألن قيمة مستوى الداللة أآبر من ) الترتيب الوظيفي-التعليمي
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 السؤال الثاني عشر
 . الرغبة في التعبير عن الرأي واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولياتليس لديك

 

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 0.66 5 5 4.61 59 
 12ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 39 66.1 66.10
 غير موافق 19 32.20 98.30
 حيادي 0 0 98.30
 موافق  1 1.69 100
 موافق جدًا 59 100 

66.10 66.1 39 Total 

 
 
 
 

  وهو المقابل إلجابة غير موافق أبدًا، آما أن 5بالنظر إلى الجدول اإلحصائي أعاله نالحظ أن المنوال هو 
 أبدًا، وبالنظر غير موافققرب إلى  أبدًا، وأغير موافق وغير موافق وهي بين 4.61قيمة المتوسط آانت 
 ، 98.03:  أبدًا نجدها نسبة عظمى حسب النتائج وقد بلغتغير موافق مع غير موافقإلى مجموع نسبتي 

وهذا يؤيد صحة الفرضية، ويثبت أن العاملين لديهم الرغبة في تحمل المسؤولية والمشارآة الفعالة في 
 حول الرغبة بالمشارآة، نجده في قيمة االنحراف المعياري، إدارة أنفسهم، والدليل على إثبات الفرضية

 وهذا يؤآد عدم التبعثر والتشتت لإلجابات حول المتوسط، وهو أمر جيد 0.66حيث قيمته آانت صغيرة 
 .وآانت النتائج أآثر من توقعات الباحث

 1 موافق جدًا
 2 موافق
 3 محايد

 4 غير موافق
 5 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 1.230.97 59
 غير دال الجنس 0.33 2.18 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.85 2.61 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.78 1.72 59
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ن قيمة مستوى وآذلك األمر هناك توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة حول طبيعة السؤال، أل
 . النسبة المعتمدة في البحث0.05الداللة أآبر من 
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 السؤال الثالث عشر
 

 .أهدافك الشخصية تتحقق من خالل تحقيق أهداف المنظمة التي تعمل بها

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال عياريالم

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 1.1 4 5 3.89 59 
 13ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 4 6.77 6.77
 غير موافق 1 1.69 8.47

 حيادي 12 20.33 28.81
 موافق  22 37.28 66.10
 موافق جدًا 20 33.89 100
  59 Total 

 

 
 
 

، آما أن فقموا وهو األقرب إلى 3.89بالنظر إلى الجدول اإلحصائي أعاله، نجد أن المتوسط آان 
 ، بلغ 33.89 جدًا موافق ونسبة 37.28 موافق هو المقابل إلجابة موافق، ونجد أن نسبة 4المنوال آان 

، وهذا يؤآد اإلتجاه اإليجابي للفرضية وهو أن أهداف العاملين تتحقق بتحقيق 71.17مجموع النسبتين 
 اإلجابات وذلك حسب قيمة االنحراف أهداف المنظمة التي يعملون بها، ولكن يبدو وجود بعض التباين في

 أجابة للحيادي، يدل إما على التهرب من مسؤولية اإلجابة 20.33 ، آما أن وجود نسبة 1.1المعياري 
على السؤال أم عدم فهم السؤال، ولكن جميع األرقام تدل على إيجابية النتائج في هذه المنظمة وأن أهداف 

 . التي يعملون بهاالعاملين تتحقق بتحقيق أهداف المنظمة

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 11.820.46 59
 غير دال الجنس 0.36 4.28 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.80 7.73 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.221 10.68 59
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وهنا آذلك نالحظ توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى 
 . النسبة المعتمدة في البحث0.05الداللة أآبر من 
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 السؤال الرابع عشر
 

 .تعتبر المشارآة في اتخاذ القرار تدخًال وانتهاآًا لوظائف المدراء وصالحيتهم

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 0.73 4 4 4.33 59 
 14ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 25 42.37 42.37
 غير موافق 32 54.23 96.61
 موافق  1 1.69 98.30
 موافق جدًا 1 1.69 100
 100 59 Total 

 

 
 

 ، 96.61 أبدًا، فمجموع النسبيتن بلغ غير موافق وغير موافقمن الواضح أن النسبة األآبر آانت لصالح 
،  آما أن المنوال اإلجابة غير موافق أبدًا، وأقرب إلى غير موافق وغير موافق هو بين 4.33والمتوسط 

كس ما ورد في السؤال أن المشارآة في اتخاذ  المقابلة للغير موافق، وهذا يؤيد ع4األآثر تكرارًا آانت  
القرار تعد تدخال وانتهاآًا لوظائف المدراء وصالحياتهم،  والدليل على ذلك آان قيمة االنحراف 

 وهي قيمة صغير تدل على عدم التباين الكبير في اإلجابات والتشتت بالنسبة للوسط 0.73المعياري، 
بحيث أن المشارآة ال تعني انتهاآا لوظائف المدراء، بل هي الحسابي، وهذا يؤيد االتجاه اإليجابي 

 .المساعدة للمدير في اتخاذ القرار
 وهي أصغر من مستوى الداللة 0.004 بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة ،الجنسوبالنسبة لمتغير 

 –ى التعليمي  المستو–العمر ( أما بالنسبة لباقي المتغيرات ، 2 عند حساب آا0.05المعتمد في البحث 

 1 موافق جدًا
 2 موافق
 3 محايد

 4 غير موافق
 5 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.67 6.59 59
 0.01دال عند  الجنس 0.004 13.08 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.32 10.37 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.13 9.88 59
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فقد آانت متوافقة حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى الداللة المحسوبة اآبر من ) الترتيب الوظيفي
 . المعتمدة في البحث0.05
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 السؤال الخامس عشر
 

 .هناك اجتماعات منتظمة بين ممثلي اإلدارة في الشرآة وممثلي الموظفين
 

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 1.11 4 3 3.38 59 
 15ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 4 6.77 6.77
 غير موافق 10 16.94 23.71
 حيادي 11 18.64 42.35
 موافق  27 45.76 88.11
 موافق جدًا 7 11.86 100
 100 59 Total 

 
 
 
 
النظر إلى النتائج التي تم الحصول عليها من خالل طرح السؤال حول اجتماعات منتظمة بين ممثلي ب

 بنسبة موافق جدًا 11.86 ، وبنسبة موافق، على 45.76اإلدارة وممثلي العاملين، تمت اإلجابة بنسبة 
األمر قيمة المنوال  ، وهي النسبة األآبر والتي تؤيد الفرضية، آذلك 57.62بحيث بلغ مجموع النسبتين، 

، وأقرب موافق وهي بين الحيادي و3.38 والمقابلة لإلجابة موافق،  ولكن نرى أن قيمة الوسط الحسابي 4
 للحيادي أمر ال يستهان به، ويدل على وجود مشكلة في االجتماعات 18.64إلى الحيادي، آما أن نسبة 

 وهو 1.11ثبته آذلك األمر االنحراف المعياري الدورية بين ممثلي اإلدارة وممثلي العاملين، وهذا ما أ

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد
 2 قغير مواف

 1 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.84 7.13 59
 غير دال الجنس 0.28 5.02 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.66 9.42 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.08 13.93 59
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يدل على تبعثر اإلجابات حول المتوسط، لذلك هناك مشكلة ولكن بشكل نسبي في االجتماعات المنتظمة 
 .بين ممثلي العاملين وممثلي اإلدارة

فقة فقد آانت متوا)  الترتيب الوظيفي– المستوى التعليمي - الجنس –العمر ( أما بالنسبة لمتغيرات 
 . المعتمدة في البحث0.05حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى الداللة المحسوبة اآبر من 



 
 

-134-

 السؤال السادس عشر
 

بعض المشارآين في االجتماعات ال يشارآون في االجتماع بشكل فعال، ويفضلون 
 .الصمت

 

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة آبر عالمةأ
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 2 3 0.80 2 2 1.90 59 
 16ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 0 0 0
 غير موافق 3 5.08 5.08

 حيادي 7 11.86 16.94
 موافق  30 50.84 67.80
 موافق جدًا 19 32.2 100
 100 59 Total 

 
 
 
 

 وإجابة موافق جدًا 50.84ة موافق حصلت على نسبة بالنظر إلى الجدول اإلحصائي أعاله نجد أن إجاب
 وهي النسبة األآبر، 83.04 جدًا ، موافق مع موافق بحيث إصبحت نسبة 32.2حصلت على نسبة 

 وهي نسبة قليلة جدًا نسبيًا، في حين أن 5.08 أبدًا بلغت غير موافق مع غير موافقبالمقابل نجد أن نسبة 
، وقد يعود السبب باإلجابة على الحيادي بهذه النسبة ربما بسبب 11.86إجابة الحيادي حصلت على نسبة 

تخوف البعض من مسؤولية اإلجابة على هذا السؤال، أو عدم فهم السؤال، وهذا ما ال يتوقعه الباحث، 
 جدًا ، موافق جدًا وأقرب إلى موافق وموافق وهو بين 1.90وبالنظر إلى قيمة الوسط الحسابي نجد أنه 

 1 موافق جدًا
 2 موافق
 3 محايد

 4 غير موافق
 5 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.99 1.26 59
 غير دال الجنس 0.20 4.58 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.83 5.01 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.85 2.63 59
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، وهذا يؤيد وجود المشكلة بشكل واضح جدًا، أي أنه فعًال هناك بعض موافق يقابل 2منوال آما أن ال
األعضاء ال يشترآون في االجتماعات وال بالنقاش بشكل فعال بل يفضلون الصمت طيلة فترة االجتماع، 

ه النتيجة وهذا يحد من فعالية مشارآتهم في االجتماع، ويبطل من دورهم في االجتماع، والدليل على هذ
 وهي صغيرة وتدل على عدم التباين الكبير لإلجابات بل تحدد إتجاه النتيجة 0.8قيمة االنحراف المعياري 

 .بشكل واضح وتؤآد وجود المشكلة
فقد آانت متوافقة )  الترتيب الوظيفي– المستوى التعليمي - الجنس –العمر ( أما بالنسبة لمتغيرات 

 . المعتمدة في البحث0.05ستوى الداللة المحسوبة اآبر من حول طبيعة السؤال، ألن قيمة م
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 السؤال السابع عشر
 
يوجد بعض األعضاء في الفريق اإلداري ال يمتلكون المؤهالت الكافية والقدرات الفكرية  

 .والمعرفية للتأثير أو المشارآة في صنع القرار
 

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 2 3 0.93 2 5 3.67 59 
 17ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 0 0 0
 غير موافق 9 15.25 15.25
 حيادي 11 18.64 33.89
 موافق  29 49.15 83.05
 موافق جدًا 10 16.94 100
 100 59 Total 

 
 
 
 

لبيانات اإلحصائية التي حصلنا عليها، وحول وجود بعض األعضاء في الفريق نستنتج من جدول ا
اإلداري اللذين ال يمتلكون المؤهالت الكافية للتأثير في القرارات أو المشارآة في اتخاذ القرارات، نالحظ 

سبة ، آما نجد أن نموافق، ولكنها أقرب إلى موافق أي بين الحيادي و3.67أن قيمة الوسط الحسابي هي 
 مع موافق فيصبح مجموع نسبتي 16.94 جدًا آانت موافق ، آما أن نسبة 49.15اإلجابة موافق آانت 

 أبدًا على نسبة غير موافق مع غير موافق وهي النسبة األآبر، بينما حصلت 66.09 جدًا هي موافق
جابة األآثر تكرارًا،   تقابل اإلجابة موافق، وهي اإل2، وهي نسبة قليلة جدًا آما أن قيمة المنوال 15.25

 1 موافق جدًا
 2 موافق
 3 محايد

 4 غير موافق
 5  أبدًاغير موافق

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.77 5.67 59
 غير دال الجنس 0.80 1.00 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.83 5.01 59
 0.05دال عند  الترتيب الوظيفي 0.02 14.35 59
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أي تؤيد وجود مشكلة في أن هناك بعض أعضاء الفريق اإلداري ال يمتلكون المؤهالت المناسبة والقدرات 
أجابت  % 18.64الفكرية والمعرفية ليكونوا مشارآين فعالين في اإلدارة، ولكن نجد أن هناك نسبة 

ة على السؤال والتهرب من مسؤولية اإلجابة، بالحيادي، وهذا يدل إما على التخوف من اإلجابة الصريح
وهذا بالطبع بسبب حساسية السؤال، وإما بسبب عدم وجود الوعي لدى البعض وعدم فهم السؤال، وهذا ال 

 وجود هذه المشكلة  لدينا هي قيمة اإلنحراف المعياري، والتي نالحظيمكن توقعه من قبل الباحث، ولكن 
إلجابات حول المتوسط ، والنتيجة إثبات صحة وجود هذه المشكلة وهي تدل على عدم التشتت والتباين ل

أن هناك بعض األعضاء في الفريق اإلداري ال يمتلكون القدرات الفكرية والمعرفية والمؤهالت الالزمة 
 .للمشارآة في عملية صنع القرارات والتأثير على اإلدارة

 وحول متغير الترتيب الوظيفي، فقد بلغت 17السؤال أما بالنسبة للتحليل بالنسبة للمتغيرات، نالحظ في 
 عند حساب 0.05 وهي أصغر من مستوى الداللة المعتمدة في البحث 0.02قيمة مستوى الداللة المحسوبة 

ين على عدم امتالك البعض في الفريق اإلداري، للقدرات اإلدارية موافق ، وهذه الداللة لصالح 2آا
 :القرار، حيث تظهر النسب المئوية لإلجابات أنوالمعرفية للمشارآة في اتخاذ 

 .من الموظفين يوافقون بشدة على هذا الرأي% 60
 .المشرفين يوافقون على هذا الرأيمن % 40

ين على الرأي بنسبة آبيرة، موافقالنتيجة من هذا المتغير أن نسبة الموظفين أآبر من نسبة المشرفين 
يوافقون على هذا السؤال، بهذه النسبة الكبيرة ألسباب . ظفينوربما آانت هناك دوافع آخرى تجعل المو

 .بشكل شخصي دون مراعاة مصالح العملربما تعود للموظفين 
فهناك توافق باآلراء حسب المتغيرات )  المؤهل العلمي– العمل –الجنس (أما بالنسبة لباقي المتغيرات 

 . المعتمدة في البحث0.05محسوبة أآبر من المدروسة حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى الداللة ال
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 السؤال الثامن عشر
 
 .إن األسلوب المتبع النتقاء مشرفين وإداريين مناسب 

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 1.05 4 3 3.135 59 
 18ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 4 6.77 6.77
 غير موافق 13 22.03 28.81
 حيادي 17 28.81 57.62
 موافق  21 35.59 93.22
 موافق جدًا 4 6.77 100
 100 59 Total 

 

 
 
 

، موافق هو بين الحيادي و3.13بالنظر إلى جدول البيانات اإلحصائية أعاله ، نجد أن الوسط الحسابي 
 وإجابة موافق جدًا حصلت 35.9رب إلى الحيادي، آما نجد أن إجابة موافق حصلت على نسبة ولكنه أق

 حصلت على غير موافق، بينما نجد أن إجابة 42.36 فقط، بحيث يصبح مجموع النسبتين 6.77على نسبة 
 28.8 بحيث يصبح مجموع النسبتين 6.77 وإجابة غير موافق أبدًا حصلت على نسبة 22.03نسبة 
 هي نسبة ال 28.8 فردًا وبنسبة 17ة، ولكن إجابة حيادي لـ موافقلمقارنة بين النسبتين نجد أنها لصالح وبا

يستهان بها، ولكن نرى أن نسبة الحيادي الكبيرة تعود لعدة أسباب، وأهمها حساسية السؤال حيث من 
  لدى بعض األفراد الواضح التهرب من مسؤولية اإلجابة الصريحة،  أو عدم فهم السؤال بشكل واضح

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 الداللة رالمتغي مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.60 10.12 59
 غير دال الجنس 0.73 2.02 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.15 16.86 59
 0.05دال عند  الترتيب الوظيفي 0.015 18.9 59
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الذي قاموا بملء االستبيان، ولكن من الواضح أن هناك مشكلة في عملية انتقاء األفراد في الفريق 
 . اإلداري، فيبدو أن هناك مشكلة في المشارآة في هذه العملية بين أعضاء الفريق اإلداري

غير الترتيب الوظيفي، فقد بلغت  وحول مت18أما بالنسبة للتحليل بالنسبة للمتغيرات، نالحظ في السؤال 
 عند 0.05 وهي أصغر من مستوى الداللة المعتمدة في البحث 0.015قيمة مستوى الداللة المحسوبة 

 على أنهم يرون اسلوب ترشيح وانتقاء المشرفين )غير موافق( ، وهذه الداللة لصالح 2حساب آا
 :واإلداريين مناسب، حيث تظهر النسب المئوية لإلجابات أن

 .من الموظفين يوافقون بشدة على هذا الرأي% 100
 ) مدير– رئيس قسم –مشرف (ولم تسجل إلى إجابة موافقة على هذا الرأي من أحد أفراد الفريق اإلداري، 

ة على الرأي ، وربما آانت موافقوغير النتيجة من هذا المتغير أن نسبة الموظفين هي النسبة المحددة 
، بهذه النسبة الكبيرة ألسباب ربما وجود هذه المشكلةيوافقون على . وظفينهناك دوافع آخرى تجعل الم

 .تعود للموظفين بشكل شخصي دون مراعاة مصالح العمل
 . حيث لم تسجل وال إجابة للمشرفين، ورؤساء األقسام، وهذه يقلل من أهمية النتيجة

ناك توافق باآلراء حسب المتغيرات فه)  المؤهل العلمي– العمل –الجنس (أما بالنسبة لباقي المتغيرات 
 . المعتمدة في البحث0.05المدروسة حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى الداللة المحسوبة أآبر من 
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 السؤال التاسع عشر
 

 .يوجد عقبات ال تسمح لكم بالمشارآة باقتراحاتكم وأفكارآم

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 0.97 2 4 2.89 59 
 19ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 1 1.69 1.69
 غير موافق 19 32.20 33.89
 حيادي 15 25.42 59.32
 موافق  21 35.59 94.91
 موافق جدًا 3 5.08 100
 100 59 Total 

 
 
 
 

 وهي أقرب إلى الحيادي، 2.89ل اإلحصائي أعاله نالحظ أن قيمة الوسط الحسابي هي بالنظر إلى الجدو
غير  ، بينما نجد مجموع النسبتين 40.67 جدًا نجدها موافقولكن إذا نظرنا إلى مجموع النسبتين للموافق و

، موافقح ، نجد أن النسبة لصالموافق وغير موافق، وبالمقارنة بين 33.89 أبدًا هي غير موافقموافق و
وهذا يدل على وجود عقبات فعال لدى العاملين ال تسمح لهم بالمشارآة باإلقتراحات واألفكار، آما نالحظ 

 والمقابلة إلجابة موافق، ولكن نجد في هذا االستبيان 2أن قيمة المنوال، وهي اإلجابة األآثر تكرارًا ، هي 
للتساؤل فهناك عدد بإجابة الحيادي، وهذا أمر يدعو وبالنسبة لهذا السؤال نسبة آبيرة من العاملين أجابو 

، يتهربون من اإلجابة الصريحة على السؤال، وهذا يقلل من أهمية النتيجة التي تم التوصل من العاملين
 .إليها

 1 موافق جدًا
 2 موافق
 3 محايد

 4 غير موافق
 5 بدًاغير موافق أ

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.98 3.73 59
 غير دال الجنس 0.54 3.10 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.95 5.06 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.190 11.204 59
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 الترتيب – المؤهل العلمي – العمر –الجنس (ويوجد توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة 
 .النسبة المعتمدة في البحث 0.05ال، ألن قيمة مستوى الداللة أآبر من حول طبيعة السؤ) الوظيفي
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 السؤال العشرون
 

 .تؤخذ اقتراحات الموظفين بعين االعتبار عند اإلدارة
 

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط الالمنو المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 0.86 3 4 3.25 59 
 20ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 2 3.38 3.38
 غير موافق 8 13.55 16.94
 حيادي 24 40.67 57.62
 موافق  23 38.98 96.61
 موافق جدًا 2 3.38 100
 100 59 Total 

 
 
 
 

 جدًا  وحصول إجابة موافق38.98نسنتنج من الجدول اإلحصائي أعاله ، حصول إجابة موافق على نسبة 
 3.38 أبدًا غير موافق ، بينما نالحظ أن نسبة 42.36 ، ولكن مجموع النسبتين يكون 3.38على نسبة 
وبالمقارنة بين اإلجابة . 16.93 بحيث أصبح مجموع النستبين 13.55 آانت غير موافقبينما نسبة 

 أي 4 -3 وهو بين 3.25ة، ولكن المتوسط آان موافقة، نجد أن النتيجة آانت لصالح غير موافقة وموافقب
 وهو القيمة األآثر تكرارًا وهو 3، ولكنه أقرب للحيادي، آما نالحظ أن المنوال موافقبين الحيادي و

المقابل إلجابة حيادي، وفي هذا السؤال آذلك األمر نالحظ النسبة الكبيرة إلجابة حيادي، وربما تعود 
ط بين إجابات هذا السؤال والسؤال السابق، ويتضح لنا األسباب نفسها التي تم ذآرها سابقًا ، ويمكننا الرب

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.30 13.99 59
 غير دال الجنس 0.36 4.30 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.46 11.81 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.20 10.91 59
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بالمقارنة بأنه في آال السؤالين هناك نسبة آبيرة تجيب بالحيادي، ويبدو أن هناك مشكلة في االقتراحات 
المقدمة لإلدارة من قبل الفريق اإلداري أو العاملين، فإما إنها تهمل أو ليس هناك الوقت الكافي لالستماع 

 . إحدى مشكالت البحثإليها، وهي
 الترتيب – المؤهل العلمي – العمر –الجنس (آما نالحظ توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة 

 . النسبة المعتمدة في البحث0.05حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى الداللة أآبر من ) الوظيفي
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 السؤال الحادي والعشرون
 

 .ذ قرارات شارآت في صنعهاتزيد الرقابة الذاتية لديك عند تنفي
 

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 1 4 0.85 5 4 4.32 59 
 21ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 1 1.69 1.69
 غير موافق 2 3.38 3.38

 حيادي 3 5.08 10.16
 موافق  24 40.67 50.84
 موافق جدًا 29 49.15 100
 100 59 Total 

 
 
 
 

 موافق وموافق أي بين 5-4 وهو بين 4.32نالحظ من النتائج في الجدول اإلحصائي أعاله، أن المتوسط 
 وهو اإلجابة األآثر تكرارًا، والمقابلة للموافق جدًا ، ومجموع نسب 5جدًا، آما نالحظ قيمة المنوال 

، وهي النسبة األآبر، وتؤآد صحة الفرضية القائلة أن في 89.82 جدًا بلغت موافق وموافق على اإلجابات
المشارآة في القرار أو في االقتراحات أو في االجتماعات، آل هذا يزيد من الرقابة الذاتية لدى العاملين، 

ول المتوسط، مما يثبت   ويدل على عدم التباين الكبير لإلجابات ح0.85واالنحراف المعياري هنا آان 
 .صحة الفرضية

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.16 16.73 59
 غير دال الجنس 0.63 2.56 59
 غير دال ى التعليميالمستو 0.26 14.61 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.27 9.88 59
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 الترتيب – المؤهل العلمي – العمر –الجنس (آما نالحظ توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة 
 .ي البحث النسبة المعتمدة ف0.05حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى الداللة أآبر من ) الوظيفي
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 السؤال الثاني والعشرون
 

ع اإلدارة في األفكار والمقترحات تحسن للعالقة بين الموظفين في مشارآة الموظفين م
 .واإلدارة

 
 
 
 
 
 
 

االنحراف  المدى أصغر عالمة أآبر عالمة
الوسط  الوسيط المنوال المعياري

 الحسابي
عدد 
 الحاالت

5 3 2 0.52 5 5 4.61 59 
 22ع

 
Cumulative percent Percent Frequency  

 غير موافق أبدًا 0 0 0
 غير موافق 0 0 0

 حيادي 1 1.69 1.69
 موافق  21 35.59 37.28
 موافق جدًا 37 62.71 100
 100 59 Total 

 

 
 
 

 جدًا ، وأقرب موافق وموافق هو بين 4.61نالحظ من الجدول اإلحصائي أعاله، أن الوسط الحسابي، 
ة موافق جدًا، آما نالحظ  وهي المقابلة لإلجاب5 جدًا، آما أن المنوال القيمة األآثر تكرارًا آانت موافقإلى 

، وهي النسبة العظمى، والتي ال تترك مجاال للشك في صحة 98.3، بلغت موافق جدًا مع موافقأن نسبة 
الفرضية، ففي مشارآة العاملين في اإلدارة إن آان في عملية صنع القرار، أو في االجتماعات أو في 

قة بين الرؤساء والمرؤوسين، مما فيه رفع للروح اقتراحات او استشارات تفيد فيها المنظمة، تحسن للعال
وقد وضح لنا النتيجة، قيمة االنحراف . المعنوية للعاملين، وآذلك زيادة في اإلنتاجية، والرضا الوظيفي

 5 موافق جدًا
 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق أبدًا

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.81 2.95 59
 ير دالغ الجنس 0.15 3.69 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.74 3.52 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.49 3.39 59
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المعياري الصغيرة والتي حددت اتجاه الفرضية اإليجابي، ووضحت لنا انعدام التشتت في اإلجابات حيث 
 .  جدًاموافق وموافقآانت معظم اإلجابات بين 

 الترتيب – المؤهل العلمي – العمر –الجنس (آما نالحظ توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة 
 .  النسبة المعتمدة في البحث0.05حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى الداللة أآبر من ) الوظيفي
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 السؤال الثالث والعشرون
 

 .)لى العاملين أن ينفذوا فقط ما يطلب منهمع( هل أنت موافق على الرأي القائل 
 
  ال-       نعـــم-   
 )من الممكن اختيار أآثر من إجابة( لماذا - )من الممكن أختيار أآثر من إجابة (    لماذا- 

 
  العاملين ليسوا مجرد آلة-        لتجنب الوقوع في مشاآل •
 دما ال يقتنع المرؤوسين لهم حق االعتراض عن-ن ما يؤهلهم ألآثر من ذلك       ليس لدى العاملي •
  العامل هو أفضل من يعرف المشكالت-        ال ضرورة أن يتدخل العامل فيما ال يعنيه •

       اإلنتاجية الملموسة  

  المشارآة في اتخاذ القرارات حق لكل العاملين-مشاآل الحياة ال تترك للعاملين فرصة التفكير بذلك  •

 
 

 FR Percent 23ع
 1.6 1 نعم
 98.3 58 ال 

 
ة على أن على العاملين يجب موافقنالحظ من الجدول السابق حصول إجابة نعم على نسبة قليلة جدًا ، أي 

وآان السبب على هذه اإلجابة هو أن  . 1.6أن ينفذوا فقط ما يطلب منهم، وآانت النسبة من اإلجابات فقط 
 . ما اليعنيهمليس من الضروري على العاملين أن يتدخلو في

 98.3أما إجابة ال وهي االعتراض على فكرة أن على العاملين أن ينفذوا فقط ما يطلب منهم، فكانت بنسبة 
نرى ) ال(وإذا نظرنا إلى أسباب اإلجابة بـ : وهي نسبة آبيرة وتجعلنا نهمل اإلجابة على السؤال بـ نعم

 :النسب آالتالي
 
 
 
 
 
 

 Fr Percent اإلجابة
 72.4 42 ليسوا مجرد آلةالعاملين 

 37.9 22 عندما ال يقتنع المرؤوسين لهم حق االعتراض
 82.7 48العامل هو أفضل من يعرف المشكالت اإلنتاجية 
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 والخدمية الملموسة
 44.8 26 المشارآة في اتخاذ القرارات حق لكل العاملين

 
 

ولى والثالثة، فالعاملون ليسوا مجرد نالحظ أن اإلجابات التي حصلت على أآبر النسب آانت اإلجابة األ
آلة، والعاملون هم أفضل من يعرف المشكالت اإلنتاجية الملموسة، فبالنسبة لإلجابة األولى، وهي أن 
العاملون ليسوا مجرد آلة، وإنما هم طبيعة بشرية، تتحمل وتشعر باإلنجاز، وتريد المشارآة، آما أننا نجد 

لى النسبة األآبر، وهي أن العاملين هم أفضل من يعرفون المشكالت أن اإلجابة الثالثة آذلك، حصلت ع
الملموسة، فهم يقعون في الخط األول أما الزبائن، وهم أقرب الناس إلى معاناتهم، وإلى شكواهم، وإلى 
مدى رضاهم، فهم أفضل من يمكن أن يشارك مع اإلدارة في وضع الخطط التطويرية، وصنع القرارات، 

العمل، آما أن المشارآة في اتخاذ القرار هي حق لكل العاملين، والعاملين آذلك األمر حول اختصاصهم ب
 .لهم حق االعتراض

آما نالحظ أن اإلجابات آانت منسجمة مع االستنتاجات التي حصلنا عليها في األسئلة السابقة، وخاصة أن 
نتأآد من النتيجة، وهذا يؤآد لنا السؤال قد طرح على العاملين وعلى اإلدارة في القسم، مما يجعلنا أن 

ضرورة مشارآة المرؤوسين رؤسائهم في األمور اإلدارية، وال يمكن أن نسميها تدخل أو انتهاك لوظيفة 
 .المدير، ولكن تدخل من باب المشارآة، واستطالع اآلراء

 

 
 
 
 
 

 الترتيب – المؤهل العلمي – العمر –الجنس (آما نالحظ توافق باآلراء حسب المتغيرات المدروسة 
 . النسبة المعتمدة في البحث 0.05حول طبيعة السؤال، ألن قيمة مستوى الداللة أآبر من ) الوظيفي

 
 
 

 الداللة المتغير مستوى الداللة 2قيمة آا العدد
 غير دال العمر 0.98 0.60 59
 غير دال الجنس 0.22 1.48 59
 غير دال المستوى التعليمي 0.90 0.56 59
 غير دال الترتيب الوظيفي 0.47 1.48 59
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 :تحليل الدراسة حسب المتغيرات
 

لقد تم استخدام اختبارات حول متغيرات الدراسة، وتم التحليل في آل سؤال على حده 
 .آما الحظنا سابقًا)  الترتيب الوظيفي– المؤهل العلمي – العمر –الجنس ( حسب المتغيرات 

  :لتاليةوقد اعتمدت الدراسة على االختبارات ا
 

 حيث يستخدم لداللة الفروق بين متغيرين مثل T-TESTاختبار ستودنت  -
 )الجنس(

حيث يستخدم لدراسة الفروق عند وجود أآثر من : ANOVAاختبار أنوفا  -
 ... ) الترتيب الوظيفي –العمر (متغيرين 

يدرس داللة الفروق لمتغيرات وظيفية ): CHI-Square: (آاي مربع -
 .ند وجود توافقوذلك ع). تكرارات(

 
 : اختبار تحليل التباين للدراسة

 : مقارنة حسب الجنس\اإلدارة بالمشارآة   -أ
 القرار مستوى الداللة دح ت االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس
 غير دالة 0.277 57 1.097- 6.440 80.46 24 االناث
     7.159 82.46 35 الذآور

 
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات ) T-Test(يظهر اختبار ستودنت 

الذآور واإلناث على استبانة الراي باإلدارة بالمشارآة، وذلك ألن قيمة مستوى الداللة 
 المعتمدة في البحث، وبذلك نكون قد قبلنا الفرضية 0.05 أآبر من 0.277المحسوبة البالغة 

ين آراء الذآور واإلناث في اإلدارة الصفرية القائلة بعدم وجود فروق دالة إحصائيًا ب
 .بالمشارآة

 
 
 
 : مقارنة حسب العمر\ اإلدارة بالمشارآة -ب

Descriptives 
 مج

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسطالعدد فئة العمر
 96 69 7.144 81.54 37 سنة 30 الى 25 من
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 99 71 6.802 82.56 18 سنة 35 الى 30 من
 80 72 5.657 76.00 2 سنة 40 الى 35 من
 84 78 4.243 81.00 2 سنة 45 الى 40 من

 99 69 6.890 81.64 59 الكلي
ANOVA 

 مج
 القرار مستوى الداللة ف متوسط المربعات دح مجموع المربعات مصدر التباين
 غير دالة 0.652 0.548 26.631 3 79.892 بين المجموعات
    48.612 55 2673.634 داخل المجموعات

     58 2753.525 الكلي
 

 عدم وجود فروق دالة إحصائيًا حسب  ANOVAيظهر جدول اختبار تحليل التباينِ 
 أآبر من قيمة مستوى الداللة 0.65متغير العمر، ألن قيمة مستوى الداللة المحسوبة البالغة 

العمر وال يعد ، وبهذا نقبل الفرضية الصفرية المتغلقة ب0.05المعتمدة في البحث البالغة 
 .العمر متغيرًا هامًا في الرأي في اإلدارة في المشارآة

 :المؤهل العلمي مقارنة حسب \ اإلدارة بالمشارآة -ج
Descriptives 

 مج
 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد المؤهل العلمي

 - - - - 1 ثانوية
 99 71 7.206 82.62 13 متوسط معهد

 96 69 6.930 81.03 38 جامعية
 92 75 6.532 84.00 7 عليا دراسات
 99 69 6.909 81.74 58 الكلي

ANOVA 
 مج

 القرار مستوى الداللة ف متوسط المربعات دح مجموع المربعات مصدر التباين
 غير دالة 0.514 0.674 32.535 2 65.070 بين المجموعات
    48.292 55 2656.051 داخل المجموعات

     57 2721.121 ليالك
 

 عدم وجود فروق دالة إحصائيًا حسب الموهل العلمي، ألن  ANOVAيظهر جدول اختبار تحليل التباين 
وبهذا تقبل الفرضية .  المعتمدة في البحث0.05 أآبر من 0.514قيمة مستوى الداللة المحسوبة البالغة 

 .ي متغيرًا هامًا في الرأي باإلدارة بالمشارآةوال يعد المؤهل العلم. الصفرية المتعلقة بالمؤهل العلمي
 :المستوى الوظيفي مقارنة حسب \ اإلدارة بالمشارآة -ج

Descriptives 
 مج

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد 
 99 69 8.232 81.75 24 موظف
 95 72 6.280 80.85 27 مشرف
 88 77 3.928 84.00 8 قسم رئيس
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 99 69 6.890 81.64 59 الكلي
 

ANOVA 
 مج

 القرار مستوى الداللة ف متوسط المربعات دح مجموع المربعات مصدر التباين
 غير دالة 0.531 0.641 30.809 2 61.618 بين المجموعات
    48.070 56 2691.907 داخل المجموعات

     58 2753.525 الكلي
 

دم وجود فروق دالة إحصائيًا حسب المستوى الوظيفي ع) ANOVA(يظهر جدول اختبار تحليل التباين 
وبهذا تقبل الفرضية .  المعتمدة في البحث0.05 أآبر من 0.531ألن قيمة مستوى الداللة المحسوبة البالغة 

الصفرية المتعلقة بالمستوى الوظيفي وال يعد المستوى الوظيفي متغيرًا هامًا في الموقف من اإلدارة 
 .بالمشارآة
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  والتوصيـــاتجــــالنتائ

 
 

 :بعد الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية
 .إن في مشارآة المرؤوسين في اتخاذ القرار، أثرعلى الدافعية والحماس لديهم -1
آما هناك أثر واضح للمشارآة على الرضا الوظيفي لدى العاملين، والشعور  -2

 .باإلنجاز، والروح المعنوية لديهم
عملية المشارآة على إنتاجية العاملين، حيث لوحظ أنه عند آذلك األمر هناك انعكاس ل -3

مشارآة العاملين في القرارات أو في عملية صنع القرار، زيادة في اإلنتاجية، وذلك 
تبعًأ للعالقة بين الروح المعنوية واإلنتاجية، فبازدياد الروح المعنوية للعاملين، زيادة 

 .إلنتاجيتهم
ة المرؤوسين تأخذ وقتًا أطول ولكن المشكلة موجودة إن القرارات التي تتخذ بمشارآ -4

بنسبة قليلة جدًا حسب رأي الباحث، ويمكن التغلب على هذه المشكلة، عن طريق 
االستبيانات التي توزع على فرق العمل، ويمكن االعتماد على الكومبيوتر مما يسرع 

 .في عملية اتخاذ القرارات
قاش في االجتماعات ال يشترآون بالنبعض األعضاء المشارآين في اإلجتماعات  -5

 ليعود  ويفضلون الصمت، لذلك ال بد من زيادة دور المشارآين في االجتماعات،
 .االجتماع بالفائدة المرجوة منه

مما يتناسب . المدير المباشر ال يوضج حدود آل عضو في المساهمة في اتخاذ القرار -6
ي واجباتهم ومهامهم، بالنسبة فالمرؤوسين ال يعرفون ما ه. مع مؤهالته واختصاصه

، فمن لعملية المشارآة، ولكن المشكلة موجودة بنسبة قليلة حسب ما يرى الباحث
الضروري تحديد حدود جميع األعضاء في المشارآة في صنع القرار، ومدى 

 .والحدود التي يحق لهم البحث بها. مساهمتهم فيه
 لتنمية مشارآتهم في اتخاذ المدير المباشر يقوم بتفويض السلطة لبعض األعضاء -7

فائدة آبيرة لرفع الشعور بالمسؤولية لدى بعض القرارات، وهي نتيجة إيجابية، فيها 
  .واالستفادة من خبراتهم. العاملين ومدى االعتماد عليهم

 ال يمتلكون القدرات الفكرية األعضاء في الفريق اإلداريبعض حول موضوع أن  -8
 تبين أنتبادل اآلراء ووجهات النظر واتخاذ القرارات، والمعرفية، والخبرة الكافية، ل

، وهذا يدل على  حول رأيهم بهذا الرأيةهناك عدد آبير من العاملين يجيبون بالحيادي
لى وجود هذه ، ولكن دلت الدراسة ععدم الجرأة على اإلجابة الصريحة للسؤال

، بعد تحقق الشروط ة ضئيلة، وينصح بزيادة المشارآة في االختيارالمشكلة ولو بنسب
، ودلت آذلك دراسة المطلوبة إلشغال مناصب معينة وخاصة المناصب اإلشرافية

ين على هذا الرأي هم من الموظفين، وما يقلل أهمية موافقالالمتغيرات أن معظم 
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اقفهم الشخصية أو قلة فرص والنتيجة حيث أن الموظفين قد يتأثرو في إجاباتهم بم
 .الترقية مثًال

ر بعض االفراد بإمكانية تحقيق أهدافهم الشخصية من خالل تحقيق أهداف عدم شعو -9
ي أودة بنسبة قليلة حسب رالمنظمة التي يعملون بها، وهي مشكلة خطيرة ولكنها موج

الباحث، ويتم التخلص منها بزيادة دور المشارآة في بعض األمور التي تزيد من 
 .الدافعية وترفع الروح المعنوية للعاملين

وظائف المدراء، فقد دلت في ن في المشارآة انتهاك وتدخل أسبة العتبار بالن -10
  لهم، أن المشارآة ليست تدخال أو انتهاآًا لوظائف المدراء، بل هي مساعدةالدراسة 

وتحقق أآثر من فاعلية القرار الممكن اتخاذه، ولكن هناك نسبة أجابت بأنها تعتبر أن 
راء، وبعد دراسة المتغيرات، تبين عدم وجود المشارآة تدخل وانتهاك لوظائف المد

من اإلجابات تراها  % 25تباين لإلجابات، إال في متغير الجنس، حيث تبين أن 
انتهاآا لوظائف ومهام المدراء، فجميع هذه اإلجابات آانت من الذآور، ويبدو أن هذه 

 .الفكرة موجودة في هذا المجتمع بشكل عام
ن، تبين بعد الدراسة أن المشكلة يقاء مشرفين وإداريبالنسبة لألسلوب المتبع النت -11

موجودة ولكن ليست بنسبة آبيرة، ولكن بعد دراسة متغير الترتيب الوظيفي، فقد تبين 
ة آانت من الموظفين ولم تسجل أي إجابة حول هذا موافقالغير أن جميع اإلجابات 

 .الموضوع من المشرفين أو رؤساء األقسام
ة لدرجة الرقابة الذاتية لدى العاملين، فعند مشارآة أي فرد في إن في المشارآة زياد -12

 . اتخاذ قرار مؤمن به، فإنه سيكون هناك تنفيذ لهذا العمل بجودة عالية
إن في المشارآة تحسن للعالقة بين الرؤوساء والمرؤوسين مما يخفف من  -13

 .الصراعات بين اإلدارة والعاملين لديها
بارات التبياين بالنسبة للمتغيرات، أن المجتمع أظهرت النتائج بعد دراسة اخت -14

اإلحصائي، متماثل في معظم أسئلة البحث، حيث لم تختلف النسب آثيرا بين 
المتغيرات األربعة التي تم تحليلها في الدراسة، إال في بعض األسئلة المطروحة، وتم 

 .البحث بها
 

 
 
 
 

 
 التوصيات

آة باإلدارة مثل حلقات الجودة، التي تطبيق اشكال واساليب متطورة للمشارضرورة  -1
 .يتم تطبيقها في اليابان
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للتحضير المسبق للمواضيع المراد اتخاذ قرار . منح الوقت الكافي للمدعوين لالجتماع -2
 . بشأنها

الترآيز على البارزين والمتفوقين من الموظفين، ليكونوا مشارآين في االقتراحات  -3
 .اراتواالستشارات واالجتماعات واتخاذ القر

راء واالقتراحات الفعالة المطروحة من قبل المرؤوسين للجهات اإلدارية نقل جميع اآل -4
 .العليا، ليتم مناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها

ضرورة تأمين االتصال الدائم والتعاون المستمر بين ممثلي اإلدارة وممثلي العاملين،  -5
 .أي بين اإلدارة اإلشرافية واإلدارات العليا

 إخضاع ممثلي العاملين من مشرفين ورؤوساء أقسام إلى الدورات التدريبية ضرورة -6
 .الالزمة، مما يزيد من آفاءاتهم وقدرتهم على اإلنتاج واإلبداع

 فكرة المشارآة، بأنها ترفع من روح الفريق بين آافة مستويات اإلدارة، وال حتوضي -7
 .العلياتعني المشارآة الصراع بين العاملين وممثليهم واإلدارة 

العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين آل األعضاء من موظفين وإداريين، عن  -8
طريق توزيع المهام فيما بينهم وتحاشي الصدامات والمواجهات بين األعضاء، آل 

 . ويشارك في معالجة المشكالت المطروحةرأيهذلك في جو يعبر فيه آل عضو عن 
رة اإلنتماء إلى المؤسسة وإلى األهداف التي إن تحقيق أهداف المشارآة، يكمن في فك -9

تسعى إلى تحقيقها، إن نجاح المؤسسة سوف يؤثر على جميع العاملين، وعلى آل 
، فعندما يشعر العامل باإلنتماء إلى المؤسسة، وتصبح العالقة بينهما، ىعامل على حد

 مصلحة عندها يحصل االندماج الرائع بين المصلحة الفردية ومصلحة الجماعة، بين
 .العاملين ومصلحة المنظمة التي يعملون بها

ختيار اإلداريين من ذوي القدرات الفكرية والمعرفية لتبادل اآلراء امن الضروري  -10
ووجهات النظر ومن ذوي الخبرات الواسعة في مجال العمل، وآذلك توفر الرغبة 

 .لديهم بالمشارآة في اتخاذ القرارات
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 قــــــــــملح
 
 
 
 

 
 ة استبياناستمار

  
 :تحية طيبة

يعمل الباحث على إعداد بحث بعنوان اإلدارة بالمشارآة، نرجو تخصيص جزء من وقتكم الثمين لتعبئة االستبيان التالي 
آما يرجى أخذ العلم أن إجاباتكم ستعامل بمنتهى السرية وسوف . الذي سيساعدنا على إنجاز بحثنا هذا ويكسبه الواقعية

 .بحثنا العلميتستخدم فقط ألغراض 
 :أوًال

 :شخصيةمعلومات 
   أنثى    ذآر      :الجنس
 )30  إلى  25     (:العمر

 )  35  إلى  30 (
 )40  إلى  35(
 )45  إلى  40(
 )50  إلى  45(
 )ومافوق ... 50(
 

     دراسات عليا وما فوق     جامعي  معهد متوسط             ثانوية:المستوى التعليمي
                   ست سنوات و أآثر5                    4                     3  :عدد سنوات الخبرة في الشرآة

  مدير   رئيس قسم    مشرف             موظف:الترتيب الوظيفي
  

 
 

 :ًاـــــــــثاني   
 : في المربع الذي ترونه مناسبًا√   يرجى اإلجابة بوضع إشارة 

 
 .تزداد الدافعية لديك ويزداد الحماس عندما تقوم بتنفيذ قرارات شارآت باتخاذها  -1

 
                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا

 
 

 .لعملتكون راضيا عن عملك وروحك المعنوية مرتفعة عندما تشارك في اتخاذ القرارات ضمن اختصاصك با  -2
 

                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا
 

 
 .إنتاجيتك ترتفع وأدائك للعمل يتحسن، عندما تساهم مع اإلدارة في اتخاذ القرارات  -3

 
  موافق أبدًا               موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير
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 .إن في المشارآة الكثير من ضياع وقت المشارآين التخاذ القرارات  -4

 
                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا

 
 

 : إن إتخاذ القرار بالمشارآة يؤدي إلى عدم التوصل إلى القرار بالسرعة المطلوبة  -5
 

       موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا         
 
 
 

 ترى أن العالقة جيدة بين العاملين واإلدارة  -6
 

                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا
 

 
 عضو في المساهمة في اتخاذ القرار وما يتناسب مع مؤهالته يوضح المدير أو ممثل اإلدارة حدود آل  -7

 .واختصاصه
 

                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا
 
 

 .يقوم المدير بتفويض السلطة لبعض األعضاء لتنمية مشارآتهم في اتخاذ القرار  -8
 

        موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا               موافق جدًا
 

 
 
 

 يسمح المدير لبعض العاملين بقيادة بعض اإلجتماعات والمناقشات   -9
 

                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا
 
 

 وظيفي نتيجة مشارآتك في اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليةتشعر بعدم االستقرار في مرآزك ال  -10
 

                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا
 
 
 

 .تدرس إجراءات العمل آافة من قبل جميع اإلداريين في القسم  -11
 

         غير موافق     غير موافق أبدًا               موافق جدًا       موافق         حيادي 
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 ليس لديك الرغبة في التعبير عن الرأي واتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات  -12
 

 موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا               
 

 
 .ي تعمل بهاأهدافك الشخصية تتحقق من خالل تحقيق أهداف المنظمة الت  -13

 
                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا

 
 

 .تعتبر المشارآة في اتخاذ القرار تدخًال وانتهاآًا لوظائف المدراء وصالحيتهم  -14
 

 ير موافق أبدًا               موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غ
 
 

 هناك اجتماعات منتظمة بين ممثلي اإلدارة في الشرآة وممثلي الموظفين  -15
 

                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا
 
 

 بعض المشارآين في االجتماعات ال يشارآون في االجتماع بشكل فعال، ويفضلون الصمت  -16
 

              موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا  
 

 
يوجد بعض األعضاء في الفريق اإلداري ال يمتلكون المؤهالت الكافية والقدرات الفكرية والمعرفية للتأثير أو    -17

 .المشارآة في صنع القرار
 

         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا               موافق جدًا       موافق 
 
 
 

 إن األسلوب المتبع النتقاء مشرفين وإداريين مناسب  -18
                

                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا
 
 
 
 

 تكم وأفكارآميوجد عقبات ال تسمح لكم بالمشارآة باقتراحا  -19
   

                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا
 

 
 

 تؤخذ اقتراحات الموظفين بعين االعتبار عند اإلدارة  -20
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                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا

 
 

 يد الرقابة الذاتية لديك عند تنفيذ قرارات شارآت في صنعهاتز  -21
 

                موافق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا
 

 
 .في مشارآة الموظفين مع اإلدارة في األفكار والمقترحات تحسن للعالقة بين الموظفين واإلدارة  -22

 
 افق جدًا       موافق         حيادي         غير موافق     غير موافق أبدًا               مو

 
 

 ) على العاملين أن ينفذوا فقط ما يطلب منهم( هل أنت موافق على الرأي القائل   -23
 

 ال -      نعـــم - 
 

من الممكن اختيار أآثر  (لماذا -    )من الممكن أختيار أآثر من إجابة (   لماذا - 
 )ابةمن إج
 

  العاملين ليسوا مجرد آلة-    لتجنب الوقوع في مشاآل •
 عندما ال يقتنع المرؤوسين لهم حق -   ليس لدى العاملين ما يؤهلهم ألآثر من ذلك •

 االعتراض
 العامل هو أفضل من يعرف -    ال ضرورة أن يتدخل العامل فيما ال يعنيه •

 المشكالت اإلنتاجية الملموسة
 المشارآة في اتخاذ القرارات حق -   ك للعاملين فرصة التفكير بذلكمشاآل الحياة ال تتر •

 لكل العاملين
 
 

 شكرا لجهودآم
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 البيانات
 تم ترميز آل سؤال بـ ع رقم السؤال

 نسبة مئوية وآاي مربع
 

 :متغير العمر
 1ع× العمر       

 1ع

 موافق جدًا موافق  
 الكلي

 37 29 8 العدد

  سنة30 إلى 25من  %100.0 %78.4 %21.6 %الصف

 %62.7 %58.0 %88.9 %العمود

 18 18 0 العدد

  سنة35 إلى 30من  %100.0 %100.0 %0. %الصف

 %30.5 %36.0 %0. %العمود

 2 1 1 العدد

  سنة40 إلى 35من  %100.0 %50.0 %50.0 %الصف

 %3.4 %2.0 %11.1 %العمود

 2 2 0 العدد

 %100.0 %100.0 %0. %الصف

 العمر

 ة سن45 إلى 40من 

 %3.4 %4.0 %0. %العمود

 59 50 9 العدد

 الكلي %100.0 %84.7 %15.3 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.085 3 6.628 59

 2ع× العمر 
 2ع

 موافق جدًا موافق غير موافق 
 الكلي

 37 24 13 0 العدد
 %100.0 %64.9 %35.1 %0. %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %60.0 %72.2 %0. %العمود
 18 13 4 1 العدد
 %100.0 %72.2 %22.2 %5.6 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %32.5 %22.2 %100.0 %العمود
 2 1 1 0 العدد
 40 إلى 35من  %100.0 %50.0 %50.0 %0. %الصف

 سنة
 %3.4 %2.5 %5.6 %0. %العمود
 2 2 0 0 العدد
 %100.0 %100.0 %0. %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %5.0 %0. %0. %العمود
 59 40 18 1 العدد
 الكلي %100.0 %67.8 %30.5 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.636 6 4.300 59

 
 3ع× العمر 

 3ع

 موافق جدًا موافق حيادي 
 الكلي

 37 21 16 0 العدد
 %100.0 %56.8 %43.2 %0. %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %53.8 %84.2 %0. %العمود
 18 16 2 0 العدد
 %100.0 %88.9 %11.1 %0. %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %41.0 %10.5 %0. %العمود
 2 0 1 1 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %50.0 %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %5.3 %100.0 %العمود
 2 2 0 0 العدد
 %100.0 %100.0 %0. %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %5.1 %0. %0. %العمود
 59 39 19 1 العدد
 الكلي %100.0 %66.1 %32.2 %1.7 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 0.01دال عند  0.000 6 36.800 59

 
 4ع× العمر 

 4ع

 داغير موافق أب غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 37 8 16 8 5 0 العدد
 %100.0 %21.6 %43.2 %21.6 %13.5 %0. %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %57.1 %61.5 %61.5 %100.0 %0. %العمود
 18 6 7 4 0 1 العدد
 %100.0 %33.3 %38.9 %22.2 %0. %5.6 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %42.9 %26.9 %30.8 %0. %100.0 %العمود
 2 0 1 1 0 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %50.0 %0. %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %3.8 %7.7 %0. %0. %العمود
 2 0 2 0 0 0 العدد
 %100.0 %0. %100.0 %0. %0. %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %7.7 %0. %0. %0. %العمود
 59 14 26 13 5 1 العدد
 الكلي %100.0 %23.7 %44.1 %22.0 %8.5 %1.7 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار
 

 مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 القرار

 غير دال 0.645 12 9.674 59

 5ع× العمر 
 5ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق 
 الكلي

 37 8 13 7 9 العدد
 %100.0 %21.6 %35.1 %18.9 %24.3 %الصف

 30 إلى 25 من
 سنة

 %62.7 %80.0 %50.0 %70.0 %69.2 %العمود
 18 2 10 2 4 العدد
 %100.0 %11.1 %55.6 %11.1 %22.2 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %20.0 %38.5 %20.0 %30.8 %العمود
 2 0 2 0 0 العدد
 %100.0 %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %7.7 %0. %0. %العمود
 2 0 1 1 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %3.8 %10.0 %0. %العمود
 59 10 26 10 13 العدد
 الكلي %100.0 %16.9 %44.1 %16.9 %22.0 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %عمودال
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.616 9 7.206 59

 
 6ع× العمر 

 6ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 2 9 7 18 1 العدد
 %100.0 %5.4 %24.3 %18.9 %48.6 %2.7 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %100.0 %75.0 %70.0 %58.1 %25.0 %العمود
 18 0 3 2 10 3 العدد
 %100.0 %0. %16.7 %11.1 %55.6 %16.7 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %0. %25.0 %20.0 %32.3 %75.0 %العمود
 2 0 0 0 2 0 العدد
 %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %0. %6.5 %0. %العمود
 2 0 0 1 1 0 العدد
 %100.0 %0. %0. %50.0 %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %10.0 %3.2 %0. %العمود
 59 2 12 10 31 4 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %20.3 %16.9 %52.5 %6.8 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار

 مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 القرار

 غير دال 0.681 12 9.257 59

 7ع× العمر 
 7ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 0 13 13 8 3 العدد
 %100.0 %0. %35.1 %35.1 %21.6 %8.1 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %0. %86.7 %72.2 %40.0 %75.0 %العمود
 18 2 2 4 9 1 العدد
 %100.0 %11.1 %11.1 %22.2 %50.0 %5.6 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %100.0 %13.3 %22.2 %45.0 %25.0 %العمود
 2 0 0 0 2 0 العدد
 %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %0. %10.0 %0. %العمود
 2 0 0 1 1 0 العدد
 %100.0 %0. %0. %50.0 %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %5.6 %5.0 %0. %العمود
 59 2 15 18 20 4 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %25.4 %30.5 %33.9 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.188 12 16.079 59

 8ع× العمر 
 8ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 6 15 6 9 1 العدد
 %100.0 %16.2 %40.5 %16.2 %24.3 %2.7 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %66.7 %55.6 %66.7 %90.0 %25.0 %العمود
 18 2 10 2 1 3 العدد
 %100.0 %11.1 %55.6 %11.1 %5.6 %16.7 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %22.2 %37.0 %22.2 %10.0 %75.0 %العمود
 2 0 1 1 0 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %50.0 %0. %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %3.7 %11.1 %0. %0. %العمود
 2 1 1 0 0 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %0. %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %11.1 %3.7 %0. %0. %0. %العمود
 59 9 27 9 10 4 العدد
 الكلي %100.0 %15.3 %45.8 %15.3 %16.9 %6.8 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار

 

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.457 12 11.857 59

 9ع× العمر 
 9ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 4 15 9 7 2 العدد
 %100.0 %10.8 %40.5 %24.3 %18.9 %5.4 %فالص

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %57.1 %62.5 %69.2 %58.3 %66.7 %العمود
 18 3 7 3 4 1 العدد
 %100.0 %16.7 %38.9 %16.7 %22.2 %5.6 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %42.9 %29.2 %23.1 %33.3 %33.3 %العمود
 2 0 1 1 0 0 العدد
 40 إلى 35من  %100.0 %0. %50.0 %50.0 %0. %0. %الصف

 سنة
 %3.4 %0. %4.2 %7.7 %0. %0. %العمود
 2 0 1 0 1 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %0. %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %4.2 %0. %8.3 %0. %العمود
 59 7 24 13 12 3 العدد
 الكلي %100.0 %11.9 %40.7 %22.0 %20.3 %5.1 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.984 12 3.992 59

 10ع× العمر 
 10ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 37 10 22 3 1 1 العدد
 %100.0 %27.0 %59.5 %8.1 %2.7 %2.7 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %66.7 %61.1 %60.0 %50.0 %100.0 %العمود
 18 4 12 1 1 0 العدد
 %100.0 %22.2 %66.7 %5.6 %5.6 %0. %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %26.7 %33.3 %20.0 %50.0 %0. %العمود
 2 0 2 0 0 0 العدد
 %100.0 %0. %100.0 %0. %0. %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %5.6 %0. %0. %0. %العمود
 2 1 0 1 0 0 العدد
 %100.0 %50.0 %0. %50.0 %0. %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %6.7 %0. %20.0 %0. %0. %العمود
 59 15 36 5 2 1 العدد
 الكلي %100.0 %25.4 %61.0 %8.5 %3.4 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار
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 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.755 12 8.378 59

 
 11ع× العمر 

 11ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 3 11 11 8 4 العدد
 %100.0 %8.1 %29.7 %29.7 %21.6 %10.8 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %60.0 %52.4 %64.7 %66.7 %100.0 %العمود
 18 2 9 5 2 0 العدد
 %100.0 %11.1 %50.0 %27.8 %11.1 %0. %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %40.0 %42.9 %29.4 %16.7 %0. %العمود
 2 0 1 0 1 0 العدد
 40 إلى 35من  %100.0 %0. %50.0 %0. %50.0 %0. %الصف

 سنة
 %3.4 %0. %4.8 %0. %8.3 %0. %العمود
 2 0 0 1 1 0 العدد
 %100.0 %0. %0. %50.0 %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %5.9 %8.3 %0. %العمود
 59 5 21 17 12 4 العدد
 الكلي %100.0 %8.5 %35.6 %28.8 %20.3 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.743 12 8.525 59

 
 12ع× العمر 

 12ع

 غير موافق أبدا غير موافق موافق جدًا 
 الكلي

 37 25 11 1 العدد
 %100.0 %67.6 %29.7 %2.7 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %64.1 %57.9 %100.0 %العمود
 18 12 6 0 العدد
 %100.0 %66.7 %33.3 %0. %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %30.8 %31.6 %0. %العمود
 2 1 1 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %2.6 %5.3 %0. %العمود
 2 1 1 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %2.6 %5.3 %0. %العمود
 59 39 19 1 العدد
 الكلي %100.0 %66.1 %32.2 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار
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 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.975 6 1.235 59

 13ع× العمر 
 13ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 10 15 10 1 1 العدد
 %100.0 %27.0 %40.5 %27.0 %2.7 %2.7 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %50.0 %68.2 %83.3 %100.0 %25.0 %العمود
 18 9 5 1 0 3 العدد
 %100.0 %50.0 %27.8 %5.6 %0. %16.7 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %45.0 %22.7 %8.3 %0. %75.0 %العمود
 2 0 1 1 0 0 العدد
 40 إلى 35من  %100.0 %0. %50.0 %50.0 %0. %0. %الصف

 سنة
 %3.4 %0. %4.5 %8.3 %0. %0. %العمود
 2 1 1 0 0 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %0. %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %5.0 %4.5 %0. %0. %0. %العمود
 59 20 22 12 1 4 العدد
 الكلي %100.0 %33.9 %37.3 %20.3 %1.7 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.460 12 11.826 59

 14ع× العمر 
 14ع

 غير موافق أبدا غير موافق موافق موافق جدًا 
 الكلي

 37 16 21 0 0 العدد
 %100.0 %43.2 %56.8 %0. %0. %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %64.0 %65.6 %0. %0. %العمود
 18 8 8 1 1 العدد
 %100.0 %44.4 %44.4 %5.6 %5.6 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %32.0 %25.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 0 2 0 0 العدد
 %100.0 %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %6.3 %0. %0. %العمود
 2 1 1 0 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %4.0 %3.1 %0. %0. %العمود
 59 25 32 1 1 العدد
 الكلي %100.0 %42.4 %54.2 %1.7 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
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 غير دال 0.679 9 6.596 59

 15ع× العمر 
 15ع

 موافق جدًا وافقم حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 3 19 6 6 3 العدد
 %100.0 %8.1 %51.4 %16.2 %16.2 %8.1 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %42.9 %70.4 %54.5 %60.0 %75.0 %العمود
 18 4 6 4 3 1 العدد
 35 إلى 30من  %100.0 %22.2 %33.3 %22.2 %16.7 %5.6 %الصف

 سنة
 %30.5 %57.1 %22.2 %36.4 %30.0 %25.0 %العمود
 2 0 1 1 0 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %50.0 %0. %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %3.7 %9.1 %0. %0. %العمود
 2 0 1 0 1 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %0. %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %3.7 %0. %10.0 %0. %العمود
 59 7 27 11 10 4 العدد
 الكلي %100.0 %11.9 %45.8 %18.6 %16.9 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.849 12 7.134 59

 16ع× العمر 
 16ع

  موافقغير حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 37 2 5 19 11 العدد
 %100.0 %5.4 %13.5 %51.4 %29.7 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %66.7 %71.4 %63.3 %57.9 %العمود
 18 1 2 9 6 العدد
 %100.0 %5.6 %11.1 %50.0 %33.3 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %33.3 %28.6 %30.0 %31.6 %العمود
 2 0 0 1 1 العدد
 %100.0 %0. %0. %50.0 %50.0 %الصف

 40 لىإ 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %3.3 %5.3 %العمود
 2 0 0 1 1 العدد
 %100.0 %0. %0. %50.0 %50.0 %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %3.3 %5.3 %العمود
 59 3 7 30 19 العدد
 الكلي %100.0 %5.1 %11.9 %50.8 %32.2 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 
 
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
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 غير دال 0.999 9 1.263 59

 17ع× العمر 
 17ع

 غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 37 7 8 15 7 العدد
 %100.0 %18.9 %21.6 %40.5 %18.9 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %77.8 %72.7 %51.7 %70.0 %العمود
 18 2 3 10 3 العدد
 35 إلى 30من  %100.0 %11.1 %16.7 %55.6 %16.7 %الصف

 سنة
 %30.5 %22.2 %27.3 %34.5 %30.0 %العمود
 2 0 0 2 0 العدد
 %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %6.9 %0. %ودالعم
 2 0 0 2 0 العدد
 %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %6.9 %0. %العمود
 59 9 11 29 10 العدد
 الكلي %100.0 %15.3 %18.6 %49.2 %16.9 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا دالعد
 غير دال 0.772 9 5.674 59

 18ع× العمر 
 18ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 2 14 8 10 3 العدد
 %100.0 %5.4 %37.8 %21.6 %27.0 %8.1 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %50.0 %66.7 %47.1 %76.9 %75.0 %العمود
 18 2 6 7 2 1 العدد
 35 إلى 30من  %100.0 %11.1 %33.3 %38.9 %11.1 %5.6 %الصف

 سنة
 %30.5 %50.0 %28.6 %41.2 %15.4 %25.0 %العمود
 2 0 0 2 0 0 العدد
 %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %11.8 %0. %0. %العمود
 2 0 1 0 1 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %0. %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %4.8 %0. %7.7 %0. %العمود
 59 4 21 17 13 4 العدد
 الكلي %100.0 %6.8 %35.6 %28.8 %22.0 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 

 
 
 
 2ا آاختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
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 غير دال 0.605 12 10.122 59

 19ع× العمر 
 19ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 37 1 13 9 12 2 العدد
 %100.0 %2.7 %35.1 %24.3 %32.4 %5.4 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %100.0 %68.4 %60.0 %57.1 %66.7 %العمود
 18 0 4 6 7 1 العدد
 35 إلى 30من  %100.0 %0. %22.2 %33.3 %38.9 %5.6 %الصف

 سنة
 %30.5 %0. %21.1 %40.0 %33.3 %33.3 %العمود
 2 0 1 0 1 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %0. %50.0 %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %5.3 %0. %4.8 %0. %العمود
 2 0 1 0 1 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %0. %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %5.3 %0. %4.8 %0. %العمود
 59 1 19 15 21 3 العدد
 الكلي %100.0 %1.7 %32.2 %25.4 %35.6 %5.1 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااراختب

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.988 12 3.732 59
 

 20ع× العمر 
 

 20ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 0 14 15 7 1 العدد
 %100.0 %0. %37.8 %40.5 %18.9 %2.7 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %0. %60.9 %62.5 %87.5 %50.0 %العمود
 18 2 8 7 0 1 العدد
 %100.0 %11.1 %44.4 %38.9 %0. %5.6 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %100.0 %34.8 %29.2 %0. %50.0 %العمود
 2 0 1 0 1 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %0. %50.0 %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %4.3 %0. %12.5 %0. %العمود
 2 0 0 2 0 0 العدد
 %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %0. %8.3 %0. %0. %العمود
 59 2 23 24 8 2 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %39.0 %40.7 %13.6 %3.4 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آاراختبا

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
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 غير دال 0.301 12 13.996 59

 
 21ع× العمر 

 21ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 37 18 16 2 1 0 العدد
 %100.0 %48.6 %43.2 %5.4 %2.7 %0. %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %62.1 %66.7 %66.7 %50.0 %0. %العمود
 18 11 5 0 1 1 العدد
 %100.0 %61.1 %27.8 %0. %5.6 %5.6 %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %37.9 %20.8 %0. %50.0 %100.0 %العمود
 2 0 1 1 0 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %50.0 %0. %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %0. %4.2 %33.3 %0. %0. %العمود
 2 0 2 0 0 0 العدد
 %100.0 %0. %100.0 %0. %0. %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %0. %8.3 %0. %0. %0. %العمود
 59 29 24 3 2 1 العدد
 الكلي %100.0 %49.2 %40.7 %5.1 %3.4 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2آا اختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.160 12 16.734 59

 22ع× العمر 
 22ع

 موافق جدًا موافق حيادي 
 الكلي

 37 21 15 1 العدد
 %100.0 %56.8 %40.5 %2.7 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %56.8 %71.4 %100.0 %العمود
 18 14 4 0 العدد
 %100.0 %77.8 %22.2 %0. %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %37.8 %19.0 %0. %العمود
 2 1 1 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %2.7 %4.8 %0. %العمود
 2 1 1 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %2.7 %4.8 %0. %العمود
 59 37 21 1 العدد
 الكلي %100.0 %62.7 %35.6 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار
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 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.815 6 2.950 59

 
 23ع× العمر 

 

 23ع

 ال نعم 
 الكلي

 37 36 1 العدد
 %100.0 %97.3 %2.7 %الصف

 30 إلى 25من 
 سنة

 %62.7 %62.1 %100.0 %العمود
 18 18 0 العدد
 %100.0 %100.0 %0. %الصف

 35 إلى 30من 
 سنة

 %30.5 %31.0 %0. %العمود
 2 2 0 العدد
 %100.0 %100.0 %0. %الصف

 40 إلى 35من 
 سنة

 %3.4 %3.4 %0. %العمود
 2 2 0 العدد
 %100.0 %100.0 %0. %الصف

 العمر

 45 إلى 40من 
 سنة

 %3.4 %3.4 %0. %العمود
 59 58 1 العدد
 الكلي %100.0 %98.3 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.985 3 605. 59
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 :متغير الجنس
 
 1ع× الجنس 
 

 1ع

 موافق جدًا موافق 
 الكلي

 24 20 4 العدد
 اإلناث %100.0 %83.3 %16.7 %الصف

 %40.7 %40.0 %44.4 %العمود
 35 30 5 العدد
 %100.0 %85.7 %14.3 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %60.0 %55.6 %العمود
 59 50 9 العدد
 الكلي %100.0 %84.7 %15.3 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.803 1 0.062 59

 
 2ع× لجنس ا

 2ع

 موافق جدًا موافق غير موافق 
 الكلي

 24 17 7 0 العدد
 اإلناث %100.0 %70.8 %29.2 %0. %الصف

 %40.7 %42.5 %38.9 %0. %العمود
 35 23 11 1 ددالع
 %100.0 %65.7 %31.4 %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %57.5 %61.1 %100.0 %العمود
 59 40 18 1 العدد
 الكلي %100.0 %67.8 %30.5 %1.7 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.682 2 0.765 59
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 3ع× الجنس 
 3ع

 موافق جدًا موافق حيادي 
 الكلي

 24 15 9 0 العدد
 اإلناث %100.0 %62.5 %37.5 %0. %الصف

 %40.7 %38.5 %47.4 %0. %العمود
 35 24 10 1 العدد
 %100.0 %68.6 %28.6 %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %61.5 %52.6 %100.0 %العمود
 59 39 19 1 العدد
 الكلي %100.0 %66.1 %32.2 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.572 2 1.118 59

 
 4ع× الجنس 

 4ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 4 10 8 2 0 العدد
 %100.0 %16.7 %41.7 %33.3 %8.3 %0. %الصف

 اإلناث

 %40.7 %28.6 %38.5 %61.5 %40.0 %0. %العمود
 35 10 16 5 3 1 العدد
 %100.0 %28.6 %45.7 %14.3 %8.6 %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %71.4 %61.5 %38.5 %60.0 %100.0 %العمود
 59 14 26 13 5 1 العدد
 الكلي %100.0 %23.7 %44.1 %22.0 %8.5 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.415 4 3.934 59

 5ع× الجنس 
 5ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق 
 الكلي

 24 1 13 4 6 العدد
 اإلناث %100.0 %4.2 %54.2 %16.7 %25.0 %الصف

 %40.7 %10.0 %50.0 %40.0 %46.2 %العمود
 35 9 13 6 7 العدد
 %100.0 %25.7 %37.1 %17.1 %20.0 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %90.0 %50.0 %60.0 %53.8 %العمود
 59 10 26 10 13 العدد
 الكلي %100.0 %16.9 %44.1 %16.9 %22.0 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.172 3 5.000 59

 
 6ع× الجنس 

 6ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 0 7 4 12 1 العدد
 اإلناث %100.0 %0. %29.2 %16.7 %50.0 %4.2 %الصف

 %40.7 %0. %58.3 %40.0 %38.7 %25.0 %العمود
 35 2 5 6 19 3 العدد
 %100.0 %5.7 %14.3 %17.1 %54.3 %8.6 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %100.0 %41.7 %60.0 %61.3 %75.0 %العمود
 59 2 12 10 31 4 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %20.3 %16.9 %52.5 %6.8 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 2 آااختبار
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.496 4 3.381 59

 
 7ع× الجنس 

 7ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا  
 الكلي

 24 2 4 10 6 2 العدد
 اإلناث %100.0 %8.3 %16.7 %41.7 %25.0 %8.3 %الصف
 %40.7 %100.0 %26.7 %55.6 %30.0 %50.0 %العمود
 35 0 11 8 14 2 العدد
 %100.0 %0. %31.4 %22.9 %40.0 %5.7 %الصف

 الجنس

 الذآور
 %59.3 %0. %73.3 %44.4 %70.0 %50.0 %العمود
 59 2 15 18 20 4 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %25.4 %30.5 %33.9 %6.8 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 2 آااختبار
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.143 4 6.877 59

 8ع× الجنس 
 8ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 4 9 4 5 2 العدد
 اإلناث %100.0 %16.7 %37.5 %16.7 %20.8 %8.3 %الصف

 %40.7 %44.4 %33.3 %44.4 %50.0 %50.0 %العمود
 35 5 18 5 5 2 العدد
 %100.0 %14.3 %51.4 %14.3 %14.3 %5.7 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %55.6 %66.7 %55.6 %50.0 %50.0 %العمود
 59 9 27 9 10 4 العدد
 الكلي %100.0 %15.3 %45.8 %15.3 %16.9 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار

 

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.876 4 1.214 59

 
 9ع× الجنس 

 
 9ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 3 9 6 4 2 العدد
 اإلناث %100.0 %12.5 %37.5 %25.0 %16.7 %8.3 %الصف

 %40.7 %42.9 %37.5 %46.2 %33.3 %66.7 %العمود
 35 4 15 7 8 1 العدد
 %100.0 %11.4 %42.9 %20.0 %22.9 %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %57.1 %62.5 %53.8 %66.7 %33.3 %العمود
 59 7 24 13 12 3 العدد
 الكلي %100.0 %11.9 %40.7 %22.0 %20.3 %5.1 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.847 4 1.384 59

 
 10ع× الجنس 

 
 10ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 يكلال

 24 3 18 2 1 0 العدد
 اإلناث %100.0 %12.5 %75.0 %8.3 %4.2 %0. %الصف

 %40.7 %20.0 %50.0 %40.0 %50.0 %0. %العمود
 35 12 18 3 1 1 العدد
 %100.0 %34.3 %51.4 %8.6 %2.9 %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %80.0 %50.0 %60.0 %50.0 %100.0 %العمود
 59 15 36 5 2 1 العدد
 الكلي %100.0 %25.4 %61.0 %8.5 %3.4 %1.7 %فالص

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.318 4 4.713 59
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 11ع× الجنس 
 11ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 1 11 5 6 1 العدد
 اثاإلن %100.0 %4.2 %45.8 %20.8 %25.0 %4.2 %الصف

 %40.7 %20.0 %52.4 %29.4 %50.0 %25.0 %العمود
 35 4 10 12 6 3 العدد
 %100.0 %11.4 %28.6 %34.3 %17.1 %8.6 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %80.0 %47.6 %70.6 %50.0 %75.0 %العمود
 59 5 21 17 12 4 العدد
 الكلي %100.0 %8.5 %35.6 %28.8 %20.3 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.432 4 3.812 59
 

 12ع× الجنس 
 12ع

 غير موافق أبدا غير موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 14 10 0 العدد
 ناثاإل %100.0 %58.3 %41.7 %0. %الصف

 %40.7 %35.9 %52.6 %0. %العمود
 35 25 9 1 العدد
 %100.0 %71.4 %25.7 %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %64.1 %47.4 %100.0 %العمود
 59 39 19 1 العدد
 الكلي %100.0 %66.1 %32.2 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.336 2 2.180 59

 13ع× الجنس 
 13ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 5 10 6 1 2 العدد
 اإلناث %100.0 %20.8 %41.7 %25.0 %4.2 %8.3 %الصف

 %40.7 %25.0 %45.5 %50.0 %100.0 %50.0 %ودالعم
 35 15 12 6 0 2 العدد
 %100.0 %42.9 %34.3 %17.1 %0. %5.7 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %75.0 %54.5 %50.0 %0. %50.0 %العمود
 59 20 22 12 1 4 العدد
 الكلي %100.0 %33.9 %37.3 %20.3 %1.7 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.369 4 4.280 59

 14ع× الجنس 
 14ع

 غير موافق أبدا غير موافق موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 4 19 1 0 العدد
 اإلناث %100.0 %16.7 %79.2 %4.2 %0. %الصف

 %40.7 %16.0 %59.4 %100.0 %0. %العمود
 35 21 13 0 1 العدد
 %100.0 %60.0 %37.1 %0. %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %84.0 %40.6 %0. %100.0 %العمود
 59 25 32 1 1 العدد
 الكلي %100.0 %42.4 %54.2 %1.7 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا دالعد

 0.01دال عند  0.004 3 13.089 59

 15ع× الجنس 
 15ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 2 11 6 2 3 العدد
 اإلناث %100.0 %8.3 %45.8 %25.0 %8.3 %12.5 %الصف

 %40.7 %28.6 %40.7 %54.5 %20.0 %75.0 %العمود
 35 5 16 5 8 1 العدد
 %100.0 %14.3 %45.7 %14.3 %22.9 %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %71.4 %59.3 %45.5 %80.0 %25.0 %العمود
 59 7 27 11 10 4 العدد
 الكلي %100.0 %11.9 %45.8 %18.6 %16.9 %6.8 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 2 آااختبار
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.285 4 5.026 59

 16ع× الجنس 
 16ع

 غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 1 5 9 9 العدد
 اإلناث %100.0 %4.2 %20.8 %37.5 %37.5 %الصف

 %40.7 %33.3 %71.4 %30.0 %47.4 %العمود
 35 2 2 21 10 العدد
 %100.0 %5.7 %5.7 %60.0 %28.6 %الصف

 الجنس

 رالذآو

 %59.3 %66.7 %28.6 %70.0 %52.6 %العمود
 59 3 7 30 19 العدد
 الكلي %100.0 %5.1 %11.9 %50.8 %32.2 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار
 رارالق مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.205 3 4.580 59

 17ع× الجنس 
 17ع

 غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 5 4 11 4 العدد
 اإلناث %100.0 %20.8 %16.7 %45.8 %16.7 %الصف

 %40.7 %55.6 %36.4 %37.9 %40.0 %العمود
 35 4 7 18 6 العدد
 %100.0 %11.4 %20.0 %51.4 %17.1 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %44.4 %63.6 %62.1 %60.0 %العمود
 59 9 11 29 10 العدد
 الكلي %100.0 %15.3 %18.6 %49.2 %16.9 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.801 3 1.003 59

 18ع× الجنس 
 18ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 2 10 5 6 1 العدد
 اإلناث %100.0 %8.3 %41.7 %20.8 %25.0 %4.2 %الصف

 %40.7 %50.0 %47.6 %29.4 %46.2 %25.0 %العمود
 35 2 11 12 7 3 العدد
 %100.0 %5.7 %31.4 %34.3 %20.0 %8.6 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %50.0 %52.4 %70.6 %53.8 %75.0 %العمود
 59 4 21 17 13 4 العدد
 الكلي %100.0 %6.8 %35.6 %28.8 %22.0 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.731 4 2.026 59

 19ع× جنس ال
 19ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 0 7 8 7 2 العدد
 اإلناث %100.0 %0. %29.2 %33.3 %29.2 %8.3 %الصف

 %40.7 %0. %36.8 %53.3 %33.3 %66.7 %العمود
 35 1 12 7 14 1 العدد
 %100.0 %2.9 %34.3 %20.0 %40.0 %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %100.0 %63.2 %46.7 %66.7 %33.3 %العمود
 59 1 19 15 21 3 العدد
 الكلي %100.0 %1.7 %32.2 %25.4 %35.6 %5.1 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 دالغير  0.540 4 3.106 59

 20ع× الجنس 
 20ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 0 12 7 4 1 العدد
 اإلناث %100.0 %0. %50.0 %29.2 %16.7 %4.2 %الصف

 %40.7 %0. %52.2 %29.2 %50.0 %50.0 %العمود
 35 2 11 17 4 1 العدد
 %100.0 %5.7 %31.4 %48.6 %11.4 %2.9 %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %100.0 %47.8 %70.8 %50.0 %50.0 %العمود
 59 2 23 24 8 2 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %39.0 %40.7 %13.6 %3.4 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.366 4 4.309 59

 21ع× الجنس 
 21ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 11 9 2 1 1 العدد
 اإلناث %100.0 %45.8 %37.5 %8.3 %4.2 %4.2 %الصف

 %40.7 %37.9 %37.5 %66.7 %50.0 %100.0 %العمود
 35 18 15 1 1 0 العدد
 %100.0 %51.4 %42.9 %2.9 %2.9 %0. %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %62.1 %62.5 %33.3 %50.0 %0. %العمود
 59 29 24 3 2 1 العدد
 الكلي %100.0 %49.2 %40.7 %5.1 %3.4 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.634 4 2.561 59

 22ع× الجنس 
 22ع

 موافق جدًا موافق حيادي 
 الكلي

 24 12 11 1 العدد
 اإلناث %100.0 %50.0 %45.8 %4.2 %الصف

 %40.7 %32.4 %52.4 %100.0 %العمود
 35 25 10 0 العدد
 %100.0 %71.4 %28.6 %0. %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %67.6 %47.6 %0. %العمود
 59 37 21 1 العدد
 الكلي %100.0 %62.7 %35.6 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
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 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.158 2 3.693 59

 
 23ع× الجنس 

 23ع

 ال نعم 
 الكلي

 24 23 1 العدد
 اإلناث %100.0 %95.8 %4.2 %الصف

 %40.7 %39.7 %100.0 %العمود
 35 35 0 العدد
 %100.0 %100.0 %0. %الصف

 الجنس

 الذآور

 %59.3 %60.3 %0. %العمود
 59 58 1 العدد
 الكلي %100.0 %98.3 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.223 1 1.483 59

 



 
 

-182-

  

 :متغير المؤهل العلمي
 1ع× المستوى التعليمي 

 

 1ع

 موافق جدًا موافق 
 الكلي

 1 1 0 العدد
 ثانوية %100.0 %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %2.0 %0. %العمود
 13 13 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %100.0 %0. %الصف

 %22.0 %26.0 %0. %العمود
 38 31 7 العدد
 جامعية %100.0 %81.6 %18.4 %الصف

 %64.4 %62.0 %77.8 %العمود
 7 5 2 العدد
 %100.0 %71.4 %28.6 %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %10.0 %22.2 %العمود
 59 50 9 العدد
 الكلي %100.0 %84.7 %15.3 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 2ا آاختبار
 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.287 3 3.775 59

 2ع× المستوى التعليمي 
 2ع

 موافق جدًا موافق غير موافق 
 الكلي

 1 0 1 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %0. %5.6 %0. %العمود
 13 11 1 1 العدد
 معهد متوسط %100.0 %84.6 %7.7 %7.7 %الصف

 %22.0 %27.5 %5.6 %100.0 %العمود
 38 25 13 0 العدد
 جامعية %100.0 %65.8 %34.2 %0. %الصف

 %64.4 %62.5 %72.2 %0. %العمود
 7 4 3 0 العدد
 %100.0 %57.1 %42.9 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %10.0 %16.7 %0. %العمود
 59 40 18 1 العدد
 لكليا %100.0 %67.8 %30.5 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.162 6 9.220 59
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 3ع× المستوى التعليمي 

 

 3ع

 موافق جدًا موافق حيادي 
 الكلي

 1 0 1 0 لعددا
 ثانوية %100.0 %0. %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %0. %5.3 %0. %العمود
 13 10 3 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %76.9 %23.1 %0. %الصف

 %22.0 %25.6 %15.8 %0. %العمود
 38 25 13 0 العدد
 جامعية %100.0 %65.8 %34.2 %0. %الصف

 %64.4 %64.1 %68.4 %0. %العمود
 7 4 2 1 العدد
 %100.0 %57.1 %28.6 %14.3 %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %10.3 %10.5 %100.0 %العمود
 59 39 19 1 العدد
 الكلي %100.0 %66.1 %32.2 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.115 6 10.245 59

 
 4ع× المستوى التعليمي 

 4ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 1 0 0 1 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %7.7 %0. %0. %العمود
 13 2 5 3 2 1 العدد

 معهد متوسط %100.0 %15.4 %38.5 %23.1 %15.4 %7.7 %لصفا

 %22.0 %14.3 %19.2 %23.1 %40.0 %100.0 %العمود
 38 9 18 8 3 0 العدد
 جامعية %100.0 %23.7 %47.4 %21.1 %7.9 %0. %الصف

 %64.4 %64.3 %69.2 %61.5 %60.0 %0. %العمود
 7 3 3 1 0 0 العدد
 %100.0 %42.9 %42.9 %14.3 %0. %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %21.4 %11.5 %7.7 %0. %0. %العمود
 59 14 26 13 5 1 العدد
 الكلي %100.0 %23.7 %44.1 %22.0 %8.5 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.593 12 10.264 59
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 5ع× المستوى التعليمي 

 

 5ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق 
 الكلي

 1 0 1 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 %1.7 %0. %3.8 %0. %0. %العمود
 13 2 7 1 3 العدد
 معهد متوسط %100.0 %15.4 %53.8 %7.7 %23.1 %الصف

 %22.0 %20.0 %26.9 %10.0 %23.1 %العمود
 38 6 15 7 10 العدد
 جامعية %100.0 %15.8 %39.5 %18.4 %26.3 %الصف

 %64.4 %60.0 %57.7 %70.0 %76.9 %العمود
 7 2 3 2 0 العدد
 %100.0 %28.6 %42.9 %28.6 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %20.0 %11.5 %20.0 %0. %العمود
 59 10 26 10 13 العدد
 الكلي %100.0 %16.9 %44.1 %16.9 %22.0 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.791 9 5.471 59

 6ع× المستوى التعليمي 
 6ع

 موافق جدًا موافق حيادي وافقغير م غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 0 0 1 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %0. %3.2 %0. %العمود
 13 0 0 3 7 3 العدد
 معهد متوسط %100.0 %0. %0. %23.1 %53.8 %23.1 %الصف

 %22.0 %0. %0. %30.0 %22.6 %75.0 %العمود
 38 1 12 6 18 1 العدد
 جامعية %100.0 %2.6 %31.6 %15.8 %47.4 %2.6 %الصف

 %64.4 %50.0 %100.0 %60.0 %58.1 %25.0 %العمود
 7 1 0 1 5 0 العدد
 %100.0 %14.3 %0. %14.3 %71.4 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %50.0 %0. %10.0 %16.1 %0. %العمود
 59 2 12 10 31 4 لعددا

 الكلي %100.0 %3.4 %20.3 %16.9 %52.5 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.121 12 17.840 59

 
 7ع× المستوى التعليمي 
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 7ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 0 0 1 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %0. %5.0 %0. %العمود
 13 1 2 2 7 1 العدد
 معهد متوسط %100.0 %7.7 %15.4 %15.4 %53.8 %7.7 %الصف

 %22.0 %50.0 %13.3 %11.1 %35.0 %25.0 %العمود
 38 1 11 15 10 1 العدد
 جامعية %100.0 %2.6 %28.9 %39.5 %26.3 %2.6 %الصف

 %64.4 %50.0 %73.3 %83.3 %50.0 %25.0 %العمود
 7 0 2 1 2 2 العدد
 %100.0 %0. %28.6 %14.3 %28.6 %28.6 %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %0. %13.3 %5.6 %10.0 %50.0 %العمود
 59 2 15 18 20 4 العدد
 ليالك %100.0 %3.4 %25.4 %30.5 %33.9 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.277 12 14.382 59

 8ع× المستوى التعليمي 
 8ع

 موافق جدًا موافق حيادي فقغير موا غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 0 1 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %11.1 %0. %0. %العمود
 13 1 9 0 2 1 العدد
 معهد متوسط %100.0 %7.7 %69.2 %0. %15.4 %7.7 %الصف

 %22.0 %11.1 %33.3 %0. %20.0 %25.0 %العمود
 38 6 14 8 7 3 العدد
 جامعية %100.0 %15.8 %36.8 %21.1 %18.4 %7.9 %الصف

 %64.4 %66.7 %51.9 %88.9 %70.0 %75.0 %العمود
 7 2 4 0 1 0 العدد
 %100.0 %28.6 %57.1 %0. %14.3 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %22.2 %14.8 %0. %10.0 %0. %العمود
 59 9 27 9 10 4 لعددا

 الكلي %100.0 %15.3 %45.8 %15.3 %16.9 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.312 12 13.833 59

 
 

 9ع× المستوى التعليمي 
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 9ع

 موافق جدًا موافق حيادي قغير مواف غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 1 0 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %100.0 %0. %0. %0. %الصف

 %1.7 %0. %4.2 %0. %0. %0. %العمود
 13 4 4 2 3 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %30.8 %30.8 %15.4 %23.1 %0. %الصف

 %22.0 %57.1 %16.7 %15.4 %25.0 %0. %العمود
 38 2 15 10 8 3 العدد
 جامعية %100.0 %5.3 %39.5 %26.3 %21.1 %7.9 %الصف

 %64.4 %28.6 %62.5 %76.9 %66.7 %100.0 %العمود
 7 1 4 1 1 0 العدد
 %100.0 %14.3 %57.1 %14.3 %14.3 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %14.3 %16.7 %7.7 %8.3 %0. %العمود
 59 7 24 13 12 3 العدد
 يالكل %100.0 %11.9 %40.7 %22.0 %20.3 %5.1 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.602 12 10.157 59
 

 10ع× المستوى التعليمي 
 10ع

 غير موافق أبدا غير موافق ياديح موافق موافق جدًا 
 الكلي

 1 1 0 0 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %100.0 %0. %0. %0. %0. %الصف

 %1.7 %6.7 %0. %0. %0. %0. %العمود
 13 1 10 2 0 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %7.7 %76.9 %15.4 %0. %0. %الصف

 %22.0 %6.7 %27.8 %40.0 %0. %0. %العمود
 38 9 23 3 2 1 العدد
 جامعية %100.0 %23.7 %60.5 %7.9 %5.3 %2.6 %الصف

 %64.4 %60.0 %63.9 %60.0 %100.0 %100.0 %العمود
 7 4 3 0 0 0 العدد
 %100.0 %57.1 %42.9 %0. %0. %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %26.7 %8.3 %0. %0. %0. %العمود
 59 15 36 5 2 1 العدد
 الكلي %100.0 %25.4 %61.0 %8.5 %3.4 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.510 12 11.223 59

 11ع× المستوى التعليمي 
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 11ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 0 1 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %5.9 %0. %0. %العمود
 13 2 6 3 2 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %15.4 %46.2 %23.1 %15.4 %0. %الصف

 %22.0 %40.0 %28.6 %17.6 %16.7 %0. %العمود
 38 1 14 10 10 3 العدد
 جامعية %100.0 %2.6 %36.8 %26.3 %26.3 %7.9 %الصف

 %64.4 %20.0 %66.7 %58.8 %83.3 %75.0 %العمود
 7 2 1 3 0 1 العدد
 %100.0 %28.6 %14.3 %42.9 %0. %14.3 %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %40.0 %4.8 %17.6 %0. %25.0 %العمود
 59 5 21 17 12 4 دالعد
 الكلي %100.0 %8.5 %35.6 %28.8 %20.3 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.309 12 13.878 59

 
 12ع× المستوى التعليمي 

 12ع

 موافق أبداغير  غير موافق موافق جدًا 
 الكلي

 1 1 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %100.0 %0. %0. %الصف

 %1.7 %2.6 %0. %0. %العمود
 13 9 4 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %69.2 %30.8 %0. %الصف

 %22.0 %23.1 %21.1 %0. %العمود
 38 23 14 1 العدد
 جامعية %100.0 %60.5 %36.8 %2.6 %الصف

 %64.4 %59.0 %73.7 %100.0 %العمود
 7 6 1 0 العدد
 %100.0 %85.7 %14.3 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %15.4 %5.3 %0. %العمود
 59 39 19 1 العدد
 الكلي %100.0 %66.1 %32.2 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.856 6 2.614 59
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 13ع× المستوى التعليمي 
 13ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 0 1 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %8.3 %0. %0. %العمود
 13 6 4 2 0 1 العدد
 معهد متوسط %100.0 %46.2 %30.8 %15.4 %0. %7.7 %الصف

 %22.0 %30.0 %18.2 %16.7 %0. %25.0 %العمود
 38 13 14 8 1 2 العدد
 جامعية %100.0 %34.2 %36.8 %21.1 %2.6 %5.3 %الصف

 %64.4 %65.0 %63.6 %66.7 %100.0 %50.0 %العمود
 7 1 4 1 0 1 العدد
 %100.0 %14.3 %57.1 %14.3 %0. %14.3 %الصف

 المستوى التعليمي

 ادراسات علي

 %11.9 %5.0 %18.2 %8.3 %0. %25.0 %العمود
 59 20 22 12 1 4 العدد
 الكلي %100.0 %33.9 %37.3 %20.3 %1.7 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2اقيمة آ العدد
 غير دال 0.806 12 7.733 59

 
 14ع× المستوى التعليمي 

 14ع

 غير موافق أبدا غير موافق موافق موافق جدًا 
 الكلي

 1 1 0 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %100.0 %0. %0. %0. %الصف

 %1.7 %4.0 %0. %0. %0. %العمود
 13 8 4 1 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %61.5 %30.8 %7.7 %0. %الصف

 %22.0 %32.0 %12.5 %100.0 %0. %العمود
 38 12 25 0 1 العدد
 جامعية %100.0 %31.6 %65.8 %0. %2.6 %الصف

 %64.4 %48.0 %78.1 %0. %100.0 %العمود
 7 4 3 0 0 العدد
 %100.0 %57.1 %42.9 %0. %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %16.0 %9.4 %0. %0. %العمود
 59 25 32 1 1 العدد
 الكلي %100.0 %42.4 %54.2 %1.7 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.321 9 10.372 59

 15ع× المستوى التعليمي 
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 15ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 0 1 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %9.1 %0. %0. %العمود
 13 2 7 2 2 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %15.4 %53.8 %15.4 %15.4 %0. %الصف

 %22.0 %28.6 %25.9 %18.2 %20.0 %0. %العمود
 38 4 16 6 8 4 العدد
 جامعية %100.0 %10.5 %42.1 %15.8 %21.1 %10.5 %الصف

 %64.4 %57.1 %59.3 %54.5 %80.0 %100.0 %العمود
 7 1 4 2 0 0 العدد
 %100.0 %14.3 %57.1 %28.6 %0. %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %14.3 %14.8 %18.2 %0. %0. %العمود
 59 7 27 11 10 4 العدد
 الكلي %100.0 %11.9 %45.8 %18.6 %16.9 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.667 12 9.422 59

 
 16 ع×المستوى التعليمي 

 16ع

 غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 1 0 0 0 1 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %الصف

 %1.7 %0. %0. %0. %5.3 %العمود
 13 1 2 4 6 العدد
 معهد متوسط %100.0 %7.7 %15.4 %30.8 %46.2 %الصف

 %22.0 %33.3 %28.6 %13.3 %31.6 %العمود
 38 2 5 21 10 العدد
 جامعية %100.0 %5.3 %13.2 %55.3 %26.3 %الصف

 %64.4 %66.7 %71.4 %70.0 %52.6 %العمود
 7 0 0 5 2 العدد
 %100.0 %0. %0. %71.4 %28.6 %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %0. %0. %16.7 %10.5 %العمود
 59 3 7 30 19 العدد

 الكلي %100.0 %5.1 %11.9 %50.8 %32.2 %صفال

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.675 9 6.640 59

 17ع× المستوى التعليمي 
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 17ع

 غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 1 0 0 1 0 عددال
 ثانوية %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %3.4 %0. %العمود
 13 3 4 4 2 العدد
 معهد متوسط %100.0 %23.1 %30.8 %30.8 %15.4 %الصف

 %22.0 %33.3 %36.4 %13.8 %20.0 %العمود
 38 5 5 21 7 العدد
 جامعية %100.0 %13.2 %13.2 %55.3 %18.4 %الصف

 %64.4 %55.6 %45.5 %72.4 %70.0 %العمود
 7 1 2 3 1 العدد
 %100.0 %14.3 %28.6 %42.9 %14.3 %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %11.1 %18.2 %10.3 %10.0 %العمود
 59 9 11 29 10 العدد
 الكلي %100.0 %15.3 %18.6 %49.2 %16.9 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.833 9 5.014 59
 

 18ع× المستوى التعليمي 
 18ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 0 0 1 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %0. %7.7 %0. %العمود
 13 2 4 2 3 2 العدد
 معهد متوسط %100.0 %15.4 %30.8 %15.4 %23.1 %15.4 %الصف

 %22.0 %50.0 %19.0 %11.8 %23.1 %50.0 %العمود
 38 2 16 10 9 1 العدد
 جامعية %100.0 %5.3 %42.1 %26.3 %23.7 %2.6 %الصف

 %64.4 %50.0 %76.2 %58.8 %69.2 %25.0 %العمود
 7 0 1 5 0 1 العدد
 %100.0 %0. %14.3 %71.4 %0. %14.3 %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %0. %4.8 %29.4 %0. %25.0 %العمود
 59 4 21 17 13 4 العدد
 الكلي %100.0 %6.8 %35.6 %28.8 %22.0 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.155 12 16.862 59

 19ع× المستوى التعليمي 
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 19ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 1 0 0 0 1 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %0. %0. %0. %4.8 %0. %العمود
 13 0 4 4 4 1 العدد
 معهد متوسط %100.0 %0. %30.8 %30.8 %30.8 %7.7 %الصف

 %22.0 %0. %21.1 %26.7 %19.0 %33.3 %العمود
 38 1 11 10 14 2 العدد
 جامعية %100.0 %2.6 %28.9 %26.3 %36.8 %5.3 %الصف

 %64.4 %100.0 %57.9 %66.7 %66.7 %66.7 %العمود
 7 0 4 1 2 0 العدد
 %100.0 %0. %57.1 %14.3 %28.6 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %0. %21.1 %6.7 %9.5 %0. %العمود
 59 1 19 15 21 3 العدد
 الكلي %100.0 %1.7 %32.2 %25.4 %35.6 %5.1 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.956 12 5.061 59

 
 20ع× المستوى التعليمي 

 20ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 1 0 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %100.0 %0. %0. %0. %الصف

 %1.7 %0. %4.3 %0. %0. %0. %العمود
 13 2 3 5 3 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %15.4 %23.1 %38.5 %23.1 %0. %الصف

 %22.0 %100.0 %13.0 %20.8 %37.5 %0. %العمود
 38 0 16 16 4 2 العدد
 جامعية %100.0 %0. %42.1 %42.1 %10.5 %5.3 %الصف

 %64.4 %0. %69.6 %66.7 %50.0 %100.0 %العمود
 7 0 3 3 1 0 العدد
 %100.0 %0. %42.9 %42.9 %14.3 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %0. %13.0 %12.5 %12.5 %0. %العمود
 59 2 23 24 8 2 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %39.0 %40.7 %13.6 %3.4 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.460 12 11.817 59

 21ع× المستوى التعليمي 
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 21ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 1 0 1 0 0 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %100.0 %0. %0. %0. %الصف

 %1.7 %0. %4.2 %0. %0. %0. %العمود
 13 9 2 0 2 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %69.2 %15.4 %0. %15.4 %0. %الصف

 %22.0 %31.0 %8.3 %0. %100.0 %0. %العمود
 38 17 18 2 0 1 العدد
 جامعية %100.0 %44.7 %47.4 %5.3 %0. %2.6 %الصف

 %64.4 %58.6 %75.0 %66.7 %0. %100.0 %العمود
 7 3 3 1 0 0 العدد
 %100.0 %42.9 %42.9 %14.3 %0. %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %10.3 %12.5 %33.3 %0. %0. %العمود
 59 29 24 3 2 1 العدد
 الكلي %100.0 %49.2 %40.7 %5.1 %3.4 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.263 12 14.610 59

  
 22ع× المستوى التعليمي 

 22ع

 موافق جدًا موافق حيادي 
 الكلي

 1 0 1 0 العدد
 ثانوية %100.0 %0. %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %0. %4.8 %0. %العمود
 13 10 3 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %76.9 %23.1 %0. %الصف

 %22.0 %27.0 %14.3 %0. %العمود
 38 23 14 1 العدد
 جامعية %100.0 %60.5 %36.8 %2.6 %الصف

 %64.4 %62.2 %66.7 %100.0 %العمود
 7 4 3 0 العدد
 %100.0 %57.1 %42.9 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %10.8 %14.3 %0. %العمود
 59 37 21 1 العدد
 الكلي %100.0 %62.7 %35.6 %1.7 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.741 6 3.520 59

 
 23ع× المستوى التعليمي 
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 23ع

 ال نعم 
 الكلي

 1 1 0 العدد
 ةثانوي %100.0 %100.0 %0. %الصف

 %1.7 %1.7 %0. %العمود
 13 13 0 العدد
 معهد متوسط %100.0 %100.0 %0. %الصف

 %22.0 %22.4 %0. %العمود
 38 37 1 العدد
 جامعية %100.0 %97.4 %2.6 %الصف

 %64.4 %63.8 %100.0 %العمود
 7 7 0 العدد
 %100.0 %100.0 %0. %الصف

 المستوى التعليمي

 دراسات عليا

 %11.9 %12.1 %0. %العمود
 59 58 1 العدد
 الكلي %100.0 %98.3 %1.7 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.905 3 562. 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :متغير المستوى الوظيفي
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 1ع× لمستوى الوظيفي ا

 

 1ع

 موافق جدًا موافق 
 الكلي

 24 20 4 العدد
 موظف %100.0 %83.3 %16.7 %الصف

 %40.7 %40.0 %44.4 %العمود
 27 23 4 العدد
 مشرف %100.0 %85.2 %14.8 %الصف

 %45.8 %46.0 %44.4 %العمود
 8 7 1 العدد
 %100.0 %87.5 %12.5 %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %14.0 %11.1 %العمود
 59 50 9 العدد
 الكلي %100.0 %84.7 %15.3 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.957 2 0.088 59
 

 2ع× المستوى الوظيفي 
 2ع

 افق جدًامو موافق غير موافق 
 الكلي

 24 18 6 0 العدد
 موظف %100.0 %75.0 %25.0 %0. %الصف

 %40.7 %45.0 %33.3 %0. %العمود
 27 16 10 1 العدد
 مشرف %100.0 %59.3 %37.0 %3.7 %الصف

 %45.8 %40.0 %55.6 %100.0 %العمود
 8 6 2 0 العدد
 %100.0 %75.0 %25.0 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %15.0 %11.1 %0. %العمود
 59 40 18 1 العدد
 الكلي %100.0 %67.8 %30.5 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.660 4 2.416 59
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 3ع× المستوى الوظيفي 
 

 3ع

 موافق جدًا موافق حيادي 
 الكلي

 24 18 6 0 العدد
 موظف %100.0 %75.0 %25.0 %0. %الصف

 %40.7 %46.2 %31.6 %0. %العمود
 27 15 11 1 العدد
 مشرف %100.0 %55.6 %40.7 %3.7 %الصف

 %45.8 %38.5 %57.9 %100.0 %العمود
 8 6 2 0 العدد
 %100.0 %75.0 %25.0 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %15.4 %10.5 %0. %العمود
 59 39 19 1 العدد
 الكلي %100.0 %66.1 %32.2 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.533 4 3.149 59

 
 4ع× المستوى الوظيفي 

 

 4ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 8 9 6 1 0 العدد
 موظف %100.0 %33.3 %37.5 %25.0 %4.2 %0. %الصف

 %40.7 %57.1 %34.6 %46.2 %20.0 %0. %العمود
 27 4 15 4 3 1 العدد
 مشرف %100.0 %14.8 %55.6 %14.8 %11.1 %3.7 %الصف

 %45.8 %28.6 %57.7 %30.8 %60.0 %100.0 %مودالع
 8 2 2 3 1 0 العدد
 %100.0 %25.0 %25.0 %37.5 %12.5 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %14.3 %7.7 %23.1 %20.0 %0. %العمود
 59 14 26 13 5 1 العدد
 الكلي %100.0 %23.7 %44.1 %22.0 %8.5 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.512 8 7.234 59
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 5ع× المستوى الوظيفي 

 

 5ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق 
 الكلي

 24 7 12 2 3 العدد
 موظف %100.0 %29.2 %50.0 %8.3 %12.5 %الصف

 %40.7 %70.0 %46.2 %20.0 %23.1 %العمود
 27 2 10 6 9 العدد
 مشرف %100.0 %7.4 %37.0 %22.2 %33.3 %الصف

 %45.8 %20.0 %38.5 %60.0 %69.2 %العمود
 8 1 4 2 1 العدد
 %100.0 %12.5 %50.0 %25.0 %12.5 %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %10.0 %15.4 %20.0 %7.7 %العمود
 59 10 26 10 13 العدد
 الكلي %100.0 %16.9 %44.1 %16.9 %22.0 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.179 6 8.900 59

 
 6ع× المستوى الوظيفي 

 

 6ع

 موافق جدًا موافق حيادي قغير مواف غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 2 4 6 11 1 العدد
 موظف %100.0 %8.3 %16.7 %25.0 %45.8 %4.2 %الصف

 %40.7 %100.0 %33.3 %60.0 %35.5 %25.0 %العمود
 27 0 8 3 14 2 العدد
 مشرف %100.0 %0. %29.6 %11.1 %51.9 %7.4 %الصف

 %45.8 %0. %66.7 %30.0 %45.2 %50.0 %العمود
 8 0 0 1 6 1 العدد
 %100.0 %0. %0. %12.5 %75.0 %12.5 %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %0. %0. %10.0 %19.4 %25.0 %العمود
 59 2 12 10 31 4 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %20.3 %16.9 %52.5 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.340 8 9.022 59
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 7ع× المستوى الوظيفي 

 

 7ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 2 5 9 7 1 العدد
 موظف %100.0 %8.3 %20.8 %37.5 %29.2 %4.2 %الصف

 %40.7 %100.0 %33.3 %50.0 %35.0 %25.0 %العمود
 27 0 8 8 9 2 العدد
 مشرف %100.0 %0. %29.6 %29.6 %33.3 %7.4 %الصف

 %45.8 %0. %53.3 %44.4 %45.0 %50.0 %العمود
 8 0 2 1 4 1 العدد
 %100.0 %0. %25.0 %12.5 %50.0 %12.5 %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %0. %13.3 %5.6 %20.0 %25.0 %العمود
 59 2 15 18 20 4 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %25.4 %30.5 %33.9 %6.8 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.651 8 5.962 59

 
 8ع× المستوى الوظيفي 

 

 8ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 كليال

 24 3 13 2 3 3 العدد
 موظف %100.0 %12.5 %54.2 %8.3 %12.5 %12.5 %الصف

 %40.7 %33.3 %48.1 %22.2 %30.0 %75.0 %العمود
 27 4 10 5 7 1 العدد
 مشرف %100.0 %14.8 %37.0 %18.5 %25.9 %3.7 %الصف

 %45.8 %44.4 %37.0 %55.6 %70.0 %25.0 %العمود
 8 2 4 2 0 0 العدد
 %100.0 %25.0 %50.0 %25.0 %0. %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %22.2 %14.8 %22.2 %0. %0. %العمود
 59 9 27 9 10 4 العدد
 الكلي %100.0 %15.3 %45.8 %15.3 %16.9 %6.8 %الصف
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود

 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.442 8 7.910 59
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 9ع× المستوى الوظيفي 

 

 9ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 4 7 4 7 2 العدد
 موظف %100.0 %16.7 %29.2 %16.7 %29.2 %8.3 %الصف

 %40.7 %57.1 %29.2 %30.8 %58.3 %66.7 %العمود
 27 2 13 7 4 1 العدد
 مشرف %100.0 %7.4 %48.1 %25.9 %14.8 %3.7 %الصف

 %45.8 %28.6 %54.2 %53.8 %33.3 %33.3 %العمود
 8 1 4 2 1 0 العدد
 %100.0 %12.5 %50.0 %25.0 %12.5 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %14.3 %16.7 %15.4 %8.3 %0. %العمود
 59 7 24 13 12 3 العدد
 الكلي %100.0 %11.9 %40.7 %22.0 %20.3 %5.1 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.720 8 5.348 59

 
 10ع× المستوى الوظيفي 

 

 10ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 7 13 4 0 0 العدد
 موظف %100.0 %29.2 %54.2 %16.7 %0. %0. %الصف

 %40.7 %46.7 %36.1 %80.0 %0. %0. %العمود
 27 7 17 1 2 0 العدد
 مشرف %100.0 %25.9 %63.0 %3.7 %7.4 %0. %الصف

 %45.8 %46.7 %47.2 %20.0 %100.0 %0. %العمود
 8 1 6 0 0 1 العدد
 %100.0 %12.5 %75.0 %0. %0. %12.5 %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %6.7 %16.7 %0. %0. %100.0 %العمود
 59 15 36 5 2 1 العدد
 الكلي %100.0 %25.4 %61.0 %8.5 %3.4 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.106 8 13.167 59
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 11ع× المستوى الوظيفي 
 

 11ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 3 9 6 4 2 لعددا
 موظف %100.0 %12.5 %37.5 %25.0 %16.7 %8.3 %الصف

 %40.7 %60.0 %42.9 %35.3 %33.3 %50.0 %العمود
 27 1 8 9 7 2 العدد
 مشرف %100.0 %3.7 %29.6 %33.3 %25.9 %7.4 %الصف

 %45.8 %20.0 %38.1 %52.9 %58.3 %50.0 %العمود
 8 1 4 2 1 0 العدد
 %100.0 %12.5 %50.0 %25.0 %12.5 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %20.0 %19.0 %11.8 %8.3 %0. %العمود
 59 5 21 17 12 4 العدد
 الكلي %100.0 %8.5 %35.6 %28.8 %20.3 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.865 8 3.909 59
 

 12ع× المستوى الوظيفي 
 

 12ع

 غير موافق أبدا غير موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 15 9 0 العدد
 موظف %100.0 %62.5 %37.5 %0. %الصف

 %40.7 %38.5 %47.4 %0. %العمود
 27 18 8 1 العدد
 مشرف %100.0 %66.7 %29.6 %3.7 %الصف

 %45.8 %46.2 %42.1 %100.0 %العمود
 8 6 2 0 العدد
 %100.0 %75.0 %25.0 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %15.4 %10.5 %0. %العمود
 59 39 19 1 العدد
 الكلي %100.0 %66.1 %32.2 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2آاقيمة  العدد

 غير دال 0.787 4 1.723 59
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 13ع× المستوى الوظيفي 

 

 13ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 8 7 5 0 4 العدد
 موظف %100.0 %33.3 %29.2 %20.8 %0. %16.7 %الصف

 %40.7 %40.0 %31.8 %41.7 %0. %100.0 %العمود
 27 8 11 7 1 0 العدد
 مشرف %100.0 %29.6 %40.7 %25.9 %3.7 %0. %الصف

 %45.8 %40.0 %50.0 %58.3 %100.0 %0. %العمود
 8 4 4 0 0 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %0. %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %20.0 %18.2 %0. %0. %0. %العمود
 59 20 22 12 1 4 العدد
 الكلي %100.0 %33.9 %37.3 %20.3 %1.7 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 القرار

 غير دال 0.221 8 10.680 59

 
 14ع× المستوى الوظيفي 

 

 14ع

 غير موافق أبدا موافقغير  موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 15 8 1 0 العدد
 موظف %100.0 %62.5 %33.3 %4.2 %0. %الصف

 %40.7 %60.0 %25.0 %100.0 %0. %العمود
 27 8 18 0 1 العدد
 مشرف %100.0 %29.6 %66.7 %0. %3.7 %الصف

 %45.8 %32.0 %56.3 %0. %100.0 %العمود
 8 2 6 0 0 دالعد
 %100.0 %25.0 %75.0 %0. %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %8.0 %18.8 %0. %0. %العمود
 59 25 32 1 1 العدد
 الكلي %100.0 %42.4 %54.2 %1.7 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.130 6 9.881 59
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 15ع× المستوى الوظيفي 

 

 15ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 2 16 1 3 2 العدد
 موظف %100.0 %8.3 %66.7 %4.2 %12.5 %8.3 %الصف

 %40.7 %28.6 %59.3 %9.1 %30.0 %50.0 %العمود
 27 3 8 7 7 2 العدد
 مشرف %100.0 %11.1 %29.6 %25.9 %25.9 %7.4 %الصف

 %45.8 %42.9 %29.6 %63.6 %70.0 %50.0 %العمود
 8 2 3 3 0 0 العدد
 %100.0 %25.0 %37.5 %37.5 %0. %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %28.6 %11.1 %27.3 %0. %0. %العمود
 59 7 27 11 10 4 العدد
 الكلي %100.0 %11.9 %45.8 %18.6 %16.9 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.084 8 13.930 59

 
 16ع× المستوى الوظيفي 

 

 16ع

 غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 2 3 11 8 العدد
 موظف %100.0 %8.3 %12.5 %45.8 %33.3 %الصف

 %40.7 %66.7 %42.9 %36.7 %42.1 %العمود
 27 1 4 14 8 العدد
 مشرف %100.0 %3.7 %14.8 %51.9 %29.6 %الصف

 %45.8 %33.3 %57.1 %46.7 %42.1 %العمود
 8 0 0 5 3 العدد
 %100.0 %0. %0. %62.5 %37.5 %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %0. %0. %16.7 %15.8 %العمود
 59 3 7 30 19 العدد
 الكلي %100.0 %5.1 %11.9 %50.8 %32.2 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.853 6 2.634 59
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 17ع× وظيفي المستوى ال

 

 17ع

 غير موافق حيادي موافق موافق جدًا 
 الكلي

 24 1 7 10 6 العدد
 موظف %100.0 %4.2 %29.2 %41.7 %25.0 %الصف

 %40.7 %11.1 %63.6 %34.5 %60.0 %العمود
 27 8 3 12 4 العدد
 مشرف %100.0 %29.6 %11.1 %44.4 %14.8 %الصف

 %45.8 %88.9 %27.3 %41.4 %40.0 %العمود
 8 0 1 7 0 العدد
 %100.0 %0. %12.5 %87.5 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %0. %9.1 %24.1 %0. %العمود
 59 9 11 29 10 العدد
 الكلي %100.0 %15.3 %18.6 %49.2 %16.9 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا ددالع

 0.05دال عند  0.026 6 14.356 59
 

 18ع× المستوى الوظيفي 
 18ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 0 5 7 8 4 العدد
 موظف %100.0 %0. %20.8 %29.2 %33.3 %16.7 %الصف

 %40.7 %0. %23.8 %41.2 %61.5 %100.0 %العمود
 27 4 10 8 5 0 العدد
 مشرف %100.0 %14.8 %37.0 %29.6 %18.5 %0. %الصف

 %45.8 %100.0 %47.6 %47.1 %38.5 %0. %العمود
 8 0 6 2 0 0 العدد
 %100.0 %0. %75.0 %25.0 %0. %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %0. %28.6 %11.8 %0. %0. %العمود
 59 4 21 17 13 4 العدد
 الكلي %100.0 %6.8 %35.6 %28.8 %22.0 %6.8 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 0.05دال عند  0.015 8 18.902 59
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-203-

 19ع× المستوى الوظيفي 
 

 19ع

 غير موافق أبدا غير موافق حيادي موافق ق جدًامواف 
 الكلي

 24 0 5 9 7 3 العدد
 موظف %100.0 %0. %20.8 %37.5 %29.2 %12.5 %الصف

 %40.7 %0. %26.3 %60.0 %33.3 %100.0 %العمود
 27 1 10 4 12 0 العدد
 مشرف %100.0 %3.7 %37.0 %14.8 %44.4 %0. %الصف

 %45.8 %100.0 %52.6 %26.7 %57.1 %0. %العمود
 8 0 4 2 2 0 العدد
 %100.0 %0. %50.0 %25.0 %25.0 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %0. %21.1 %13.3 %9.5 %0. %العمود
 59 1 19 15 21 3 العدد
 الكلي %100.0 %1.7 %32.2 %25.4 %35.6 %5.1 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.190 8 11.204 59

 
 20ع× المستوى الوظيفي 

 

 20ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 1 5 11 5 2 العدد
 موظف %100.0 %4.2 %20.8 %45.8 %20.8 %8.3 %الصف

 %40.7 %50.0 %21.7 %45.8 %62.5 %100.0 %العمود
 27 1 12 11 3 0 العدد
 مشرف %100.0 %3.7 %44.4 %40.7 %11.1 %0. %الصف

 %45.8 %50.0 %52.2 %45.8 %37.5 %0. %العمود
 8 0 6 2 0 0 العدد
 %100.0 %0. %75.0 %25.0 %0. %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %0. %26.1 %8.3 %0. %0. %العمود
 59 2 23 24 8 2 العدد
 الكلي %100.0 %3.4 %39.0 %40.7 %13.6 %3.4 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.207 8 10.916 59
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 21ع× يفي المستوى الوظ
 

 21ع

 موافق جدًا موافق حيادي غير موافق غير موافق أبدا 
 الكلي

 24 16 6 1 0 1 العدد
 موظف %100.0 %66.7 %25.0 %4.2 %0. %4.2 %الصف

 %40.7 %55.2 %25.0 %33.3 %0. %100.0 %العمود
 27 9 14 2 2 0 العدد
 مشرف %100.0 %33.3 %51.9 %7.4 %7.4 %0. %الصف

 %45.8 %31.0 %58.3 %66.7 %100.0 %0. %العمود
 8 4 4 0 0 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %0. %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %13.8 %16.7 %0. %0. %0. %العمود
 59 29 24 3 2 1 العدد
 الكلي %100.0 %49.2 %40.7 %5.1 %3.4 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد
 غير دال 0.273 8 9.885 59

 
 22ع× المستوى الوظيفي 

 

 22ع

 موافق جدًا موافق حيادي 
 الكلي

 24 17 6 1 العدد
 موظف %100.0 %70.8 %25.0 %4.2 %الصف

 %40.7 %45.9 %28.6 %100.0 %ودالعم
 27 16 11 0 العدد
 مشرف %100.0 %59.3 %40.7 %0. %الصف

 %45.8 %43.2 %52.4 %0. %العمود
 8 4 4 0 العدد
 %100.0 %50.0 %50.0 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %10.8 %19.0 %0. %العمود
 59 37 21 1 العدد
 الكلي %100.0 %62.7 %35.6 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا العدد

 غير دال 0.494 4 3.392 59
 
 
 
 
 
 

 23ع× المستوى الوظيفي 
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 23ع

 ال نعم 
 الكلي

 24 23 1 العدد
 موظف %100.0 %95.8 %4.2 %الصف

 %40.7 %39.7 %100.0 %العمود
 27 27 0 العدد
 مشرف %100.0 %100.0 %0. %الصف

 %45.8 %46.6 %0. %العمود
 8 8 0 العدد
 %100.0 %100.0 %0. %الصف

 المستوى الوظيفي

 رئيس قسم

 %13.6 %13.8 %0. %العمود
 59 58 1 العدد
 الكلي %100.0 %98.3 %1.7 %الصف

 %100.0 %100.0 %100.0 %العمود
 
 2 آااختبار

 القرار مستوى الداللة دح 2قيمة آا لعددا

 غير دال 0.476 2 1.483 59

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجــــــع
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