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 شكـز وتقديـز

 

الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى النبي األميف أشرؼ الخمؽ 
أجمعيف، سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ خير معمـ أرسؿ إلينا لنقتبس مف نكره 

 المبيف كبعد،،،

ىذه فإننا نحمد اهلل كنشكره الذم كفقنا لما فيو خير بإذنو تعالى كأكرمنا بإتماـ 
 .الدراسة المتكاضعة

لذا أتقدـ بجزيؿ الشكر كعميؽ االمتناف كاالحتراـ لمسيد الفاضؿ/ د. يكسؼ بحر 
خراجو  رسالتي بالماجستيرإلشرافو عمى  صكرتو المثمى، كلـ يأؿ جيدان لتقديـ  فيكا 

)د.يكسؼ عاشكر،  النصح كالمشكرة، كالشكر مكصكؿ لمجنة المناقشة كالمتمثمة في:
 سكيرح(د.أيمف أبك 

كما أتقدـ بالشكر إلى السادة الكراـ أعضاء لجنة تحكيـ االستبانة، لما بذلكه مف 
خراجيا عمى صكرتيا المثمى.  جيد في تحكيـ االستبانة كا 

كما كأتقدـ بشكرم الخاص إلى إدارة الجامعة اإلسبلمية كالعامميف فييا كأخص 
 بالذكر "كمية التجارة"

أف أقدـ جزيؿ شكرم إلى زميبلتي كزمبلئي في سمطة  إالّ كأخيران ال يسعني 
، كأخص بالذكر دائرة ىذه الدراسةاألراضي لمساندتيـ كدعميـ البل محدكد في إتماـ 

 الشؤكف اإلدارية.
، كبارؾ اهلل ىذه الدراسةجزا اهلل الجميع خيران لما قدمكه لي مف مساعدة في إتماـ 

 فييـ كأكرميـ بكاسع كرمو.
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 الدراسةممخص 
 المؤسساتىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف في 

، حيث تناكلت ثبلثة محاكر ليا تأثير عمى ، كتـ اختيار عينة الدراسة "سمطة األراضي"الحككمية
العامميف، التعاكف بيف العامميف كالتي كانت عبارة عف متغيرات الدراسة كىي: تبادؿ المنفعة بيف 

 تكفر الثقة بيف العامميف، الميؿ الشخصي لمتعاكف بيف العامميف.
في ذلؾ الحصر الشامؿ  كاستخدـ، عتمد في الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمياُ كقد 

باالستبانة كأداة لمدراسة لقياس متغيرات  كتـ االستعانةمكظؼ( 100لمجتمع الدراسة كالذم يبمغ )
 كأداة لمتحميؿ اإلحصائي. SPSSتحميؿ اإلحصائي الدراسة، كبرنامج ال

 نتائج عدة ومن أىميا:وقد توصمت الدراسة إلى 
  ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل  "الميل الشخصي لمتعاون":بالنسبة لممجاؿ األكؿ

لمميؿ الشخصي لمتعاكف عمى تعاكف العامميف في المنظمة حيث بمغ   (α≤0.05)معنكم 
لمتعاكف  تمؾ النتيجة عمى كجكد نسبة جيدة مف استعداد األفراد دؿ%، كت80.96الكزف النسبي 

 .مع زمبلئيـ في المنظمة
  ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكم  "توفر الثقة":بالنسبة لممجاؿ الثاني

(0.05≥α)  كذلؾ 70.43لمثقة لدل العامميف عمى التعاكف بينيـ حيث بمغ الكزف النسبي ،%
 .في ثقة الزمبلء في بعضيـ البعض يدؿ عمى مكافقة إيجابية جيدة

  ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكم  ":تبادل المنافع"المجاؿ الثالث(0.05≥α)  
%، كىي نسبة جيدة 73.17لتبادؿ المنفعة عمى التعاكف بيف العامميف حيث بمغ الكزف النسبي 

 .نكعان ما أم أف أتعاكف مع زميمي في سبيؿ الحصكؿ عمى منفعة كراء ذلؾ
 ومن أىم توصيات الدراسة ما يمي:

مف ضركرة تعزيز كدعـ ثقافة التعاكف في المنظمة، كذلؾ مف خبلؿ ما تـ التعرؼ إليو  .1
 طبيعة العبلقة بيف الزمبلء.

ـ اإليجابية السائدة في الم .2  جتمع، كالتي تعزز مفيـك التعاكف.التركيز عمى القي
ـ لممكظفيف، بحيث تتيح ليـ فرصة ال دعـ نفسي كتشجيععقد دكرات  .3 مشاركة كتقدي

 الخدمات التطكعية.
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Abstract 
 

The study aimed to identify the factors affecting the  co-operation of governmental 

institutions, where addressed the three axes have an impact on cooperation between the 

workers and which was a study variables, namely: mutual benefit among employees, 

provide confidence among workers, the tendency self-orientation cooperation between 

workers.  

The researcher adopted in its study on descriptive analytical method, using the 

overall incarceration study, which amounts to (100 employees) has hired a researcher 

questioner as a tool for the study to measure the variables of the study and the program 

SPSS statistical analysis as a tool for statistical analysis. 

The study found the following results: 

 For the first field of "self-orientation cooperation": There is a statistically 

significant effect when the moral level ≥.05% to head Profile of cooperation on 

the cooperation of employees in the organization, reaching the relative weight of 

80.96%, and this shows that there is a good percentage of willing individuals to 

cooperate with their colleagues in the organization.  

 For the second field "provide confidence": There is the influence of statistically 

significant at a moral level ≥.05% confidence among workers on the cooperation 

between them, reaching the relative weight of 70.43%, and it shows a good 

positive approval in the confidence of colleagues in each other.  

 The third area (mutual benefits) there effect is statistically significant at a moral 

level ≥.05% for mutual benefit cooperation between workers reaching the relative 

weight of 73.17%, a good proportion somewhat any that I collaborate with my 

colleague in order to get behind this benefit.  

Main Recommendations of the study: 

1. The need to strengthen the culture of cooperation and support in the 

organization. 

2. Focus on the positive values prevailing in society, and that promote the concept 

of cooperation. 

3. Hold psychological support and encouragement of the staff courses, so that gives 

them the opportunity to participate and provide volunteer services. 
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 مقدمـةالأواًل: 
َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَمى اإلثِْم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ وتعاونوا قال اهلل تعالى: " 

 (2)سورة المائدة، آية:  المََّو َشِديدُ اْلِعَقاِب(
إف طبيعة النفس البشرية تميؿ ببل شؾ إلى الكممة الطيبة كالمحادثة المطيفة كالحكار البناء 

، كمما المؤسسةتضفي نكعان مف التفاىـ كالتشاكر البناء بيف أفراد  التيكالعبلقات األخكية المتبادلة 
ر تمؾ اإلدارة القيادم الشؾ فيو أف ىذه العبلقات تمعب دكران ىامان ككبيران في مجاؿ اإلدارة كتأثير دك 

إذ نبلحظ أنيـ بحاجة ماسة إلى تمؾ العبلقات المبنية عمى أساس مف  المنظمة،عمى مجتمع 
 . لممؤسسة كبالتالي يحقؽ األىداؼ المنشكدةالنفسي  الرضااالحتراـ المتبادؿ الذم يحقؽ 
يتكقؼ عمى مدل تفيـ مديرىا كالعامميف معو كالمجتمع  مؤسسةأم لذلؾ فاف نجاح عمؿ 

 ،لبعضيـ البعض كتكثيؽ العبلقات الكدية فيما بينيـ، كتماسكيـ تماسؾ الصؼ الكاحد بوالمحيط 
جك تسكده العبلقات اإلنسانية السميمة التي تعمؿ عمى تماسؾ  المؤسسيكبيذا يصبح الجك 

 .(55، ص2010المغربي، ) الجماعة
التعاكف كاالنسجاـ تعني أف تسكد مناخ العمؿ ركح التعامؿ اإلنساني، فيككف  كما أف ركح

   بعيدان عف التكترات كمحققان لرضا العامميف، مؤديان إلى زيادة الكالء التنظيمي.
مف  المنظمةفي تحقيؽ تمؾ العبلقات اإلنسانية في  لئلدارة دكران فعاالن عمى ذلؾ فإف  كبناءن 

 خمؽ العناصر التالية: خبلؿ
 لتحقيقو. كيسعى كؿ كاحد منيـكجكد ىدؼ مشترؾ يجمع بيف األفراد العامميف  -
 بيف أعضاء التنظيـ. ذك كفاءةكجكد نظاـ اتصاالت  -

ـ الصادقة "شعكرية كمقصكدة" لمعمؿ كالمساىمة ) -  .(2010المغربي، رغبة أعضاء التنظي
كبتحقيؽ تمؾ األمكر ينعكس  يرجى منيا فائدة،التسمطية التي ال األساليب كعميو يتضح بأف 

ركحيـ المعنكية  رفع عمى العامميف لمعمؿ ةبزيادة دافعي المؤسسةأثر ىذه العبلقات اإلنسانية عمى 
ـ  كبذؿ الجيد المضاعؼالتعاكف فيما بينيـ زيادة  مما يؤدم إلى  كحؿ المشاكؿ التي تعترضي

، 2005)مارفيالس،  يزيد مف فعالية ككفاءة العمؿا كبذلؾ يتحقؽ التكازف بيف كافة منسكبييا مم
 .(232ص
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 ثانيًا: المشكمة
إلى التعاكف بيف العامميف، كتأثير ذلؾ عمى أداء  المؤديةتتمثؿ في دراسة العكامؿ المؤثرة  
مع ىذه العكامؿ ككيؼ الحككمية  المؤسسةكزيادة إنتاجيتيا، كأيضان كيؼ تتعامؿ الحككمية  المؤسسة

بذؿ قصارل جيدىا في لمنيا االبتعاد عف التعاكف، في محاكلٍة تكاجو النتائج السمبية المترتبة عف 
 تييئة األسباب المؤدية لمتعاكف.

كتأثير  الحككمية المؤسساتاألفراد العامميف في لرغـ مف أىمية كجكد التعاكف بيف كعمى ا
نتاجيتياذلؾ عمى  دكف تكفر ذلؾ في المناخ ف ىناؾ العديد مف المعكقات التي تحكؿ ، إال أأدائيا كا 
 ، كالتي تتمثؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في:العاـ التنظيمي

عدـ تكفر االستعداد الشخصي مف قبؿ العامميف لمتعاكف، كىذا يعزل بالدرجة األكلى لطبيعة  -
 التنشئة التي لـ تصقؿ عمى التعاكف.

 بيف العامميف التي تعزز ثقافة التعاكف بينيـ.عدـ تكفر الثقة الكافية  -
حدكث حالة الصدمة بكاقع المؤسسة الذم ال يتكافؽ مع متطمبات كطمكحات العامميف مما  -

 يؤدم إلى اإلحباط كبالتالي تقؿ نسبة التعاكف.
أسمكب اإلدارة المتبع كالذم غالبان ما يككف أسمكب متسمط يعتمد عمى إصدار األكامر  -

 كف مشاركة العامميف فييا، مما يؤدم إلى عزكؼ العامميف عف التعاكف فيما بينيـ.كالتعميمات د
كبناءن عمى ذلؾ سيـت إعداد ىذه الدراسة لمحاكلة التكصؿ إلى األسباب كالعكامؿ المؤدية  

، كما ىي المعكقات التي تحكؿ دكف تكفر الحككمية المؤسساتإلى زيادة التعاكف بيف العامميف في 
 .كمحاكلة معالجتياؿ تمؾ العكام

السمطة الكطنية  منظماتحككمية مف  منظمةالدراسة عمى  ىذه يتـ تطبيؽكىنا سكؼ 
الفمسطينية )سمطة األراضي( كالمؤسسات الحككمية بطبيعة الحاؿ ليا نظاميا الخاص مف الرتابة 
في العمؿ، سنحاكؿ إلقاء الضكء عمييا في محاكر البحث لمعرفة طبيعة العبلقة بيف األفراد 

 ـ.كد التعاكف بينيالعامميف فييا كمدل كج
 ؤاؿ التالي: كيمكف صياغة مشكمة الدراسة في الس

 ما العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين في المنظمات الحكومية؟
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 ىــدا األثالثًا: 

 التعرؼ عمى طبيعة العبلقات اإلنسانية داخؿ سمطة األراضي. .1
 أىـ المبادئ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف في سمطة األراضي. الكصكؿ إلى .2
 مدل تكفر الثقة المؤدية إلى التعاكف بيف العامميف. فحص .3
 التعرؼ عمى مدل تكفر الميؿ الشخصي لمتعاكف بيف العامميف في سمطة األراضي. .4
 تكفر ثقافة تنظيمية تؤمف بأىمية التعاكف بيف العامميف في سمطة األراضي. التأكد مف .5
ـ المعكقات التي تحكؿ دكف تكفر التعاكف بيف العامم معرفة .6  ضي.ايف في سمطة األر أى

 ىميةاألرابعًا: 

 بما يتـ طرحو مف الناحية العممية كالعممية كالتالي: الدراسةتتضح أىمية 

 األىمية العممية: -
كاالطبلع تبيف ندرة األبحاث كالدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت  الدراسةمف خبلؿ 
خبلؿ أدبياتيا كنطاقيا النظرم إلى زيادة كعميو نأمؿ أف تعمؿ ىذه الدراسة مف مكضكع الدراسة، 

المعرفة العممية لدل الباحثيف، كتزكيد المكتبة العربية بالمزيد مف المعمكمات كاألفكار المتعمقة 
 بمكضكع التعاكف بيف العامميف في المنظمات.

 األىمية العممية: -
التعاكف بيف نأمؿ أف تتكصؿ نتائج ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤدية إلى 

 العامميف في سمطة األراضي، كتأثير ذلؾ عمى إنتاجية العمؿ لدييا.
بشكؿ خاص سمطة األراضي المؤسسات الحككمة كالخاصة بشكؿ عاـ، ك  كما نأمؿ أف تقـك

 مف نتائج ىذه الدراسة كتعزيز سمكؾ التعاكف بيف عاممييا. ةباالستفاد
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 الفرضيـاتخامسًا: 

 يمكن صياغة الفرضيات التالية: الدراسةمن خالل مشكمة 
لمميؿ الشخصي لمتعاكف  (α≤0.05)ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكم  -

 عمى تعاكف العامميف في المنظمة.
لمثقة لدل العامميف عمى  (α≤0.05)ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكم  -

 التعاكف بينيـ.
لتبادؿ المنفعة عمى التعاكف  (α≤0.05) عند مستكل معنكمىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية  -

 بيف العامميف.
المبحكثيف  إجاباتبيف  (α≤0.05)ىناؾ فركؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكم  -

حكؿ العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف تعزل لممتغيرات الشخصية التالية )الخبرة 
 (.الجنس، الحالة االجتماعيةالكظيفية، المؤىؿ العممي، المستكل الكظيفي، العمر، 

 متغيراتالسادسًا: 

 المتغير التابع:
 تكفر التعاكف بيف العامميف في سمطة األراضي. -

 المتغيرات المستقمة:
 الميؿ الشخصي لمتعاكف بيف العامميف في المنظمة. -
 تكفر الثقة لدل العامميف عمى التعاكف بينيـ. -
 تأثير تبادؿ المنفعة عمى التعاكف بيف العامميف. -

 المتغيرات الضابطة: 
المتغيرات الشخصية المتمثمة في )الخبرة الكظيفية، المؤىؿ العممي، المستكل الكظيفي،  -

 (الجنس، الحالة االجتماعيةالعمر، 
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 مصطمحاتالسابعًا: 

كىك بعكس  عمؿ معان بدافع المنفعة المشتركة،ت مجمكعة مف األفرادآلية تقـك بيا التعاون:  -
 .الدافعالتنافس الذم تككف فيو المنفعة الشخصية ىي 

 بيف عامميف المنظمة. العبلقات أم: الداخمية العالقات -
العبلقات بيف ركاد المنظمة مف مساىميف، جماىير، حككمة،  أم :الخارجية العالقات -

 ..إلخ.
نظمة في مكاقؼ مجاؿ مف مجاالت اإلدارة الذم ييتـ بإدماج أفراد الم :العالقات بين األفراد -

المشترؾ بأكبر إنتاجية مع إشباع حاجاتيـ االقتصادية ىـ عمى العمؿ العمؿ بطريقة تحفز 
 كالنفسية كاالجتماعي.

كيقصد بيا ذلؾ الشعكر الذم ينتاب األفراد العامميف في المنظمة بحاجة  :تبادل المنفعة -
بعضيـ إلى بعض كبالتالي تتكلد عف كؿ طرؼ الحاجة إلى أخذ منفعة مف الشخص 

 .اآلخر، كذلؾ مقابؿ إعطاء منفعة أخرل
ذلؾ اإلحكاـ، كاإلحكاـ معناه  اسػتنادا إلػى ر المكثػكؽ بػو كاالعتمػاد عميػواإلحكػاـ ألمػ :الثقة -

 .ػو المكثػكؽ بػوب رؼ المنيج الػذم يػسكسحينئذ أف يككف اإلنساف قد ع
استعداد الفرد كحبو لمتعاكف مع األفراد اآلخريف كاندماجو في  :الميل الشخصي لمتعاون -

 .ذلؾ االستعداد لمتعاكف بحالة مف الرضا كالسعادة لديوذلؾ، مصحكبان 
: ظاىرة اجتماعية تعكس حالة مف عدـ االرتياح أك الضغط النفسي الناتج عف الصراع  -

 .رادتيف أك أكثرفؽ بيف رغبتيف أك أكثر أك تعارض إعدـ التكا
دارتياالمؤسسات الحكومية:  -  ذراع حككمي مسؤكؿ كمختص بتسيير إحدل القطاعات كا 

 بشكؿ يتماشى مع سياسات الحككمة، كتتبع مجمس الكزراء.
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 انفصم انثانً
 نهدراستاإلطار اننظزي 

 

 

 التعاون بين العاممين.و  العالقات اإلنسانية المبحث األول: نظرة عامة حول
 : المتغيرات المؤثرة عمى التعاون.المبحث الثاني

 .المبحث الثالث: الصراع التنظيمي
 .وسمطة األراضي الحكومية المؤسساتالمبحث الرابع: نبذة حول 
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 المبحث األول
 نظرة عامة حول التعاون بين العاممين

 :العالقات اإلنسانية بين العاممينأواًل: 

 بتسـ، ال ينبغي لو أف يفتح متجران"يىناؾ حكمة صينية رائعة تقكؿ: "مف ال يعرؼ كيؼ 
قائمة عمى كاف بداية االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية ىي كرد فعؿ لمنظرة التقميدية التي كانت 

كلـ تتعدل النظرة إلى أفراد التنظيـ ككنيـ كجدكا لكي يعممكا كينفذكا ما تجاىؿ العامؿ اإلنساني، 
ربح  ، كلـ تنظر لئلنساف إال أنو عنصر تكمفة كمكرد يجب استغبللو لتحقيؽ أقصىيطمب منيـ

 .(103، ص1994 )كامل، ممكف
كتعتبر نظرية العبلقات اإلنسانية مف أىـ النظريات المعاصرة في اإلدارة، نظران لممكانة 

 )بوحوش، يمثمكف الخمية األكلى ألم منظمة المرمكقة جدان التي تعطييا لؤلفراد العامميف كالذيف
 .(32، ص1988

كمف جية أخرل فإف أبحاث ىكثكركف قد ركزت مباشرةن عمى اإلنساف كالعبلقات اإلنسانية، 
  كمفكقد كانت ىناؾ أسباب عديدة كمعقدة أدت إلى االىتماـ باإلنساف العامؿ في المنظمات 

بينيا: إضفاء صفة الشرعية عمى تنظيـ النقابات كاالتحادات العمالية التي ضاعفت مف اىتماميا 
العماؿ، كالمعرفة المتراكمة نتيجة األبحاث الغزيرة التي بدأىا العمماء السمككيكف حكؿ  بمطالب

 .(15، ص1997)حريم، العمؿ كالتي دعت إلى مزيد مف االىتماـ بالعنصر اإلنساني 
كمما ال شؾ فيو أف التفاعؿ بيف األفراد ىك أحد أىـ عناصر كمككنات عمؿ الجماعات، 

األفراد فإنو بالمقابؿ ىناؾ صراع كنزاع بينيـ، كىي شائعة في كحيث أف ىناؾ تفاعؿ بيف 
 كالتماسؾ االجتماعي.  الجماعات كالمنظمات بمثؿ شيكع التعاكف

كبشكؿ مركز إلثبات أف غالبية secord &  Harre (1972 )كلقد جادؿ كبلن مف  
كممات ذات العبلقات اإلنسانية ىي تحصيؿ حاصؿ لحالة شعكرية مقصكدة كيظير عمى شكؿ 

 معاني سمككية محككمة بقكاعد المكقؼ التي يجد فييا الفرد نفسو.
نو مف البدييي أف كؿ مكضكع تفاعؿ اجتماعي يبغى بمك  أىداؼ معينة سكاء كانت  غكا 

 .(212ص، 2010)جواد،   غير ذلؾ األىداؼ مقصكدة أـ
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 مفيوم العالقات اإلنسانية:

 الحياة مجاالت مختمؼ في األفراد بيف التفاعؿ إلى اإلنسانية العبلقات تعبير يشير
 كراء سعيا العمؿ في يتعاكنكف أفراد كجد حيثما تكجد اإلنسانية العبلقات فإف ثـ كمف، المختمفة

  ؼ منشكدة.أىدا
 : ىما رئيسييف، قسميف إلى نشاطيا في اإلنسانية العبلقات كتنقسـ
 المنظمة.بيف عامميف  العبلقات أم: الداخمية العبلقات -
 العبلقات بيف ركاد المنظمة مف مساىميف، جماىير، حككمة، ..إلخ. أم :الخارجية العبلقات -

 .(200، ص1980)منصور، 
جاؿ مف مجاالت اإلدارة الذم بأنيا م :كيمكف تعريؼ العبلقات اإلنسانية في مجاؿ العمؿ

عمى العمؿ المشترؾ بأكبر إنتاجية مع  تحفزىـبإدماج أفراد المنظمة في مكاقؼ العمؿ بطريقة ييتـ 
 .(1980)منصور،  االقتصادية كالنفسية كاالجتماعيةإشباع حاجاتيـ 

 عناصر العبلقات اإلنسانية:ىـ كمما ذكر أعبله يمكف إيجاز أ
شباع الحاجات اإلنسانية كما يرتبط بيا مف الدكافع -  .إرضاء كا 
 . رفع الركح المعنكية لمعامميف  -
 . العمؿسيف ظركؼ تح -

فالعبلقات اإلنسانية تنظر إلى المنظمة كمجتمع إنساني كأف اإلدارة المسؤكلة عف تحقيؽ 
نتائج معينة تعتمد عمى العبلقات اإلنسانية كأسمكب في كيفية التنسيؽ بيف جيكد األفراد كخمؽ جك 

شباعاء يحقؽ أىداؼ التنظيـ مف ناحية مبلئـ يحفزىـ عمى العمؿ بشكؿ تعاكني بنّ  األفراد غبات ر  كا 
 (.51، ص2010)المغربي،  المتنكعة مف ناحية أخرل

 ت اإلنسانية تيد  إلى ما يمي:أن العالقا ترى الباحثةوفي الخالصة 
 حفز األفراد عمى العمؿ بأعمى كفاءة ممكنة. -
 حفز األفراد عمى التعاكف المثمر البناء في تحقيؽ أىداؼ مشتركة. -
 االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية.إشباع رغبات العامميف كاحتياجاتيـ  -
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 تعاون بين العاممين وأىمية وجودهمفيوم الثانيًا: 

االتفاؽ عمى تعريؼ محدد ليا، كلكف  يتـلـ التعاكف بيف العامميف مف المفاىيـ اإلدارية التي 
كىك  المشتركة،عمؿ معان بدافع المنفعة ت األفرادمجمكعة مف آلية تقـك بيا : كالتالييمكف أف نعرفو 

، العامري، موقع عمم اإلدارة الحديث). بعكس التنافس الذم تككف فيو المنفعة الشخصية ىي الدافع
14-3-2015.) 
 التعاون لغًة: .1

 .التعاكف مف العكف كعاكف فبلف عمى األمر، أم ساعده

 التعاون اصطالحًا: .2
المسمـ أخاه كيعينو في فعؿ الخيرات كطاعة اهلل كتجنب معصيتو كأف يجده  يساعدىك أف 

 .إذا احتاجو ألم أمر مف األمكر

 أنواع التعاون: .3
 .كىك أف يختار الفرد الجماعة التي تناسبو كىذا يعتبر تناسؽ أكثر مما يككف تعاكنان : اختيارياً  -
كالشعكر بيف األفراد كالمحيط كيعتبر كيبلحظ في األسرة حيث يقـك عمى العاطفة : إجبارياً  -

 .األقكل كاألنجح

 (2015-3-14، أكاديمية عمم النفسموقع ) ويدخل التعاون ضمن عدة مجاالت أىميا:
يتطمب أف يككف لدل الفرد حاجة اجتماعية معينة يسعى إلشباعيا  :عيالمجال االجتما . أ

يطيع كالديو أك ال يطيعيما كمثالو التعاكف لمحصكؿ عمى مكانة اجتماعية معينة فالطفؿ 
 .ليثبت مكانتو

يتطمب أف يككف ىناؾ مصمحة اقتصادية لدل الفئة المتعاكنة كمثالو  :يالمجال االقتصاد . ب
العبلقات بيف الدكؿ المتقدمة صناعيان كدكؿ النفط النامية كىي عبلقة تعاكنية تقـك عمى 

   . .المنفعة المتبادلة
بمبدأ سياسي يككف أساسان  ان لفرد أك الجماعة مؤمنيتطمب أف يككف ا: يالمجال السياس  . ت

كمثالو الشخص المؤمف بالديمقراطية الذم يتعاكف مع شخص آخر مؤمف بنفس  لمتعاكف
  .المبدأ فيذا تعاكف سياسي

، كالتي ومن ضمن النظريات الحديثة لمفكر اإلداري والتنظيمي نظرية النظام التعاوني 
 كاضحان تأثره بأفكار فبلسفة اإلدارة أمثاؿ: أكليفر شيمدكف، كالتكف مايك.نادل بيا برنارد  كالذم كاف 
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التنظيـ  فيكل يرل أف التنظيـ يقـك عمى أساس تعاكف مقصكد كىادؼ، لذا يقكؿ بأف
يرل الرسمي ىك تعاكف بيف الناس مف النكع الشعكرم المقصكد كاليادؼ، كمف خبلؿ التعريؼ 

ـ عمى ا صالح  (.2003)صالح،  لعناصر التالية:بأف ىذه النظرية تقك
 كجكد ىدؼ مشترؾ يجمع بيف األعضاء كيسعكف لتحقيقو. -
 كجكد نظاـ اتصاالت كفؤ بيف أعضاء التنظيـ. -
ـ الصادرة لمعمؿ كالمساىمة. -  رغبة أعضاء التنظي
يرل أف اإلنساف يتعاكف مع  د، فيكر كتعتبر فكرة التكازف التنظيمي مف أىـ مساىمات برنا -

التنظيـ إذا كانت المغريات كالحكافز التي يقدميا التنظيـ تزيد عف المساىمات المطمكب منو 
تقديميا، كفي حالة عكس ذلؾ يرفض التعاكف كاالشتراؾ معبران عف ذلؾ بعدة طرؽ تتراكح في 

، 2010)المغربي،  شدتيا مف التذمر كاالحتجاج البسيط إلى تقديـ االستقالة كترؾ العمؿ
 (.61ص

 األنواع الرئيسية التجاىات األفراد إلى العمل: .4
تكجد ثبلثة أنكاع رئيسية التجاىات األفراد إلى العمؿ قد أكضحتيا الدراسات السسيكلكجية 

 .(148، ص1994)كامل، المعاصرة كىي: 
االتجاه الذم ينظر إلى العمؿ عمى أنو كسيمة أك أداة لمحصكؿ عمى دخؿ أك عائد يمكف الفرد  أ. 

مف تكفير كؿ احتياجاتو الحياتية خارج العمؿ، كىذا االتجاه يجعؿ صاحبو عمى عبلقة حسابية 
بالعمؿ كالتنظيـ، كبالتالي ال يسعى الفرد إلى المشاركة كاالندماج كتككف النظرة إلى العمؿ 

 ادية حسابية.م
كبالتالي الفرد الذم يحمؿ ىذا االتجاه ال يتأخر االتجاه الذم ينظر إلى العمؿ كمينة مستقبمية ب. 

عف خدمة التنظيـ مف أجؿ االستمرارية كتحقيؽ اليدؼ الذم يسعى إليو، كتككف مشاركة الفرد 
ـ مشاركة إيجابيةف  .  (Deseler; 2003) ي العمؿ كالتنظي
 يمارس العمؿ كنشاط جماعي كالذم يجعؿ الفرد يرغب في االلتصاؽ كالتماسؾاالتجاه الذم ج. 

مع التنظيـ أك جماعة العمؿ كمصدر لمقكة، كيجد في األنشطة التعاكنية االجتماعية المشتركة 
 (.2008حسونة، ) عة كيسعى إلييا كيرغب في تحقيقيامت
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 مفيوم العمل وتطوره ثالثًا:

 العمل: .1
يتقابؿ فيو الفرد كالتنظيـ، كما يعني العمؿ أكثر مف نفقة كجيد يبذؿ مف ىك المكاف الذم 

الحصكؿ عمى عائد مادم، فعمى المستكل القكمي ىك المعنى الحقيقي  ؿجانب الفرد في سبي
لممجتمع، فيك ضركرم إلنتاج السمع كالخدمات التي عمى ضكئيا يتحقؽ نظاـ التبادؿ االقتصادم، 

كبيرة عمى ىيكؿ كحضارة  كالسيطرة كالرقابة عميو تؤثر بدرجة وية تنظيمكما أف طبيعة العمؿ ككيف
 (.193، ص1994)كامل،  كؿ مجتمع 

 التفاعل بين العمل والمجتمع:
عيشتو، فإلى حد كبير جتمع، مكانو، نمط حياتو، كمستكل ممالعمؿ يحدد ذات الفرد في ال

صكرة أك تككيف بعض الدالئؿ أك المؤشرات عمى تحديد مكاف الفرد في المجتمع كبناء فإف مقدرتنا 
نا لممركز الذم يشغمو في عف أفكاره ككجيات النظر الخاصة بو تتطكر كتتككف مف خبلؿ معرفت

 (.194، ص1994)كامل،  المجتمع
في المجتمعات ما بعد الثكرة الصناعية كظيكر نظاـ المصنع الحديث كالتطكرات 
التكنكلكجية بدأت الكظائؼ تفقد الخصائص الفردية كىذا ما يؤدم إلى عدـ الرضا كظاىرة االغتراب 

ط اسـ العمؿ بكؿ المشاكؿ االجتماعية التي نكاجييا بكؿ ارتباالجتماعي، كفي القرف الحالي 
  أنكاعيا.

 اخل تفسير مصادر سموك العاممين:مد .2
 المدخل األول: الحتمية

ينص ىذا المدخؿ عمى أف سمكؾ الفرد كالتغييرات االجتماعية كالسياسة كالثقافية 
كالبيئية،...إلخ ىي ثمرة عكامؿ ال تكجد لمفرد سمطة عمييا، أم أف العكامؿ في المكقؼ المعيف تحدد 

ـ إلى دمى يتحرككف   .(130، ص2005)الصيرفي،  تبعان ليذه العكامؿسمكؾ األفراد كما ى
 المدخل الثاني: الفعالية:

يؤكد ىذا المدخؿ عمى مقدرة الفرد عمى اتخاذ القرارات كاإلجراءات الفعالة في تحقيؽ 
حاجاتيا كرغباتو، كىذا المدخؿ يؤمف بمقدرة الفرد عمى االختيار في كؿ أجزاء التنظيـ كىك ما تسير 

 .(139، ص1994)كامل، فية قعميو نظرياتو المك 
 



13 
 

 العمل من منظور تاريخي: .3
مف الخطأ االعتقاد بأف العمؿ يككف لو نفس المعنى في كؿ المجتمعات عمى حد سكاء، 
ففي كؿ مجتمع نجد أف العمؿ لو معنى مختمؼ عف المجتمعات األخرل، بؿ أكثر مف ىذا فإف 

 (.140، ص1994)كامل،  عنى العمؿ سكاء لممجتمع أك الفرد م
آالف فككس ىذه الطبيعة النسبية لقيمة كمعنى العمؿ في دراساتو الفسيكلكجية التي أكضح 

، فإف االتجاه لمعمؿ مف قاـ بيا كتكصؿ منيا إلى أف الفرد ليس لديو اتجاه لمعمؿ فطرم أك مكركث
ألكبر، كجية نظر آالف فككس ىك نتيجة تأثير األسرة كالمؤثرات االجتماعية المختمفة في المجتمع ا

كبالتالي فإف اتجاه الفرد لمعمؿ كماذا يتكقع أك ماذا يريد منو يتـ تحديده كتعميمو كاكتسابو بكاسطة 
 المجتمع.

ال يعني ىذا أف تككيف اتجاىات األفراد عف العمؿ أمر متركؾ لمصدفة البحتة داخؿ 
ؽ عمييا اسـ النخبة، المجتمع كلكف يرجع إلى المجمكعة القكية كالمسيطرة داخؿ المجتمع كالتي أطم

 .(2010)المغربي،  كالتي تسعى إلى تككف ىذا االتجاه
دكلكجية التي لذلؾ يمكف القكؿ بأف قيـ العمؿ مرتبطة بمجمكعة معينة مف القيـ الثقافية كاألي

 نا دراسة تفسير اتجاىات الفرد لمعمؿ.ة زمنية معينة كلذلؾ إذا أردتسكد المجتمع في فتر 
(Feldman, farnold;2008) 

 العمل أداة ووسيمة: .4
لقد أكضح فككس أف كثير مف الكتاب كالعمماء تقبمكا فكرة أف الحضارات القديمة قد أعطت 

قميبلن لفكرة أف لمعمؿ قيمة في حد ذاتو عمى العكس فإف النظرة لمعمؿ كانت باعتباره أداة اىتمامان 
كالفرد لتكفير الغذاء كاألساسيات الضركرية  ككسيمة، كأف قيمة العمؿ تظير نتيجة ألىميتو لممجتمع

الستمرار الحياة، كأف سيادة ىذه الفكرة لو بعض األسس الخرافية، بعض األساطير أيدت الفكرة 
الخاصة بالطبقية االجتماعية كأف النخبة كىـ المفكريف كالعظماء يجب أف يتـ خدمتيـ بكاسطة 

ؿ األعماؿ الضركرية كالتي اعتبرت أعماؿ ميينة العبيد، كبالتالي طبقة العبيد يجب أف تقـك بك
 (.141، ص1994)كامل،   كغير كريمة

 العمل ذو قيمة في حد ذاتو:
ىذه النظرة تتعادؿ مع النظرة لؤلعماؿ الحرفية حيث يككف العمؿ ذك قيمة كمعنى لؤلفراد 

يبذليا العامؿ في أدائو كيرغبكف في القياـ بو كأف قيمة العمؿ تتكقؼ عمى درجة الجيد كالميارة التي 
كنشاط ىك  كتأثير صفاتو الفردية عمى العمؿ، كبالتالي فإف الكقت الذم يقضيو العامؿ داخؿ عممو
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ع كمرغكب فيو، إذف ال يكجد فصؿ بيف أنشطة العمؿ كأنشطة خارج العمؿ التي قد تككف تكقت مم
 (.1994. )كامل، مكجية إلى راحة الفرد كمتعتو

المؤثرة عمى وجود التعاون، وأىمية وجوده بين  الوظيفيةو العوامل الشخصية رابعًا: 
 :العاممين

بؿ عمى حب الناس، كحب االندماج معيـ كاالنخراط فييـ، مما ال شؾ فيو بأف اإلنساف جُ 
كعدـ استطاعتو العيش منفردان، كىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات الحديثة، كعمى كجو الخصكص 

كالمنظمات يشعر الفرد بأىمية التعاكف كالحاجة الماسة إليو إلنجاز األىداؼ  في المؤسسات
 .(2002)سميمان،  المنشكدة

التي تؤثر عمى كجكد التعاكف بيف العامميف،  كالكظيفيةكىناؾ العديد مف العكامؿ الشخصية 
 كفيما يمي تكضيح ليذه العكامؿ:

 العوامل الشخصية: .1
يقصد بالعكامؿ الشخصية تمؾ الخصائص كالميزات التي تميز الفرد عف غيره مف األفراد، 
كقد تككف ىذه الخصائص مصدرىا الفرد ذاتو مثؿ: العمر، أك مرتبطة بطبيعة عمؿ الفرد مثؿ: 

 .(27، ص2006)الغانم، المسمى الكظيفي 
عكامؿ البيئية، كالحقيقة أنو تتعدد اآلراء حكؿ محددات الشخصية كتشمؿ العكامؿ الكراثية كال

ليس ىناؾ باإلمكاف إعطاء جكاب قاطع حكؿ أم مف الفئتيف أكثير أىمية إذ أف لكؿ العامميف دكر 
في تشكيؿ شخصية الفرد، كيضاؼ إلييما الظركؼ المكقفية التي يمر بيا الفرد، كفيما يمي تكضيح 

 .(66، ص2000)القريوتي، ليذه العكامؿ الثبلث: 
 وراثية:العوامل ال . أ

تتشكؿ العكامؿ الكراثية مف مجمكعة مف العكامؿ البيكلكجية كالفسيكلكجية كالنفسية التي يرثيا 
الجسمي كالمبلمح  التككيفالفرد عف الكالديف كبفعؿ المككنات الجينية كالكركمكسكمات كالتي تشمؿ 

 .(2006الغانم، )العكامؿ في تفسير السمكؾ كالمزاج العامة، كقد دلت الدراسات عمى دكر ىذه 
 العوامل البيئية: . ب

تشير العكامؿ البيئية إلى الكسط الذم يعيش فيو الفرد بدءان مف األسرة كمركران بجماعة 
األصحاب كالجماعات المختمفة التي يتعامؿ أك يتفاعؿ معيا الفرد خبلؿ سنكات حياتو المختمفة، إذ 
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معاييرىا كاتجاىاتيا كقيميا الذاتية التي تعزز العضكية في مختمؼ ىذه المنظمات تشكيؿ ثقافة ليا 
 (2006)الغانم،  تنتقؿ مف جيؿ آلخر.

 العوامل الموقفية:ج. 
تممي العكامؿ المكقفية عمى األفراد أنماطان سمككية معينة كمف ذلؾ تصرفات الفرد في مكاقؼ 

 ؿرد خبلمقاببلت التكظيؼ أك الجامعات أك أماكف العبادة أك أم مؤسسة أخرل ينضـ إلييا الف
 .(57، ص2010)القريوتي،  مراحؿ حياتو

 نظريات الشخصية:
الكممات كالتعابير لكصؼ الناس، إال أف النظريات الخاصة  فقدـ الدارسكف الكثير م

بالشخصية اإلنسانية حاكلت اإلقبلؿ مف المفارقات في التعابير، القصد مف ذلؾ ىك جمب االنتباه 
إلى األمكر األساسية التي تعكس لنا نكع الشخصية كما تعكسو مف آثار عمى العمؿ اإلدارم 

 .(2010)جواد، 
 نظرية األنماط: . أ

ضكء ىذه النظرية تـ تقسيـ األفراد إلى مجامع اعتمادان عمى نمط سمككيـ المتماثؿ، نظران في 
كتقـك ىذه النظريات بالبحث عف إطار  لتجمع الخصائص المعينة التي تدفع لصدكر سمكؾ محدد

عاـ يمكف مف خبللو تمييز األفراد باعتبار أف سمكؾ كؿ مجمكعة منيـ تحدد سمككيا في ضكء 
لدييا مف خبرات كمعمكمات عف المكاقؼ كعف األفراد الذيف تضميـ ىذه المكاقؼ، ككمما المتراكـ 

تمكف األفراد مف إصدار الحكـ السميـ عف ىذه المكاقؼ كعف األفراد كاف سمككيـ سميمان كمحققان 
 .(66، ص2010)جواد، لميدؼ المنشكد 

   األنماط اإلنسانية كالتالي:يمكف تكزيع األفراد إلى مجمكعات كؿ مجمكعة تمثؿ نمطان مف 

ـ ىذه األنماط أربع مجمكعات مف الناس حسب تككيف الدـ حيث يككف لكؿ أنماط مزاجية:  - تض
نمط مزاج كسجية تميزه عف النمط اآلخر ضمف ىذه المجمكعة كمنيا: حاد الطبع، المكتئب، 

 .ذك الطبع البارد، الحيكم المتفائؿ
المخمكقة في جسـ اإلنساف التي ليا تأثيرىا عمى السمكؾ ر ىذه األنماط بأنكاع الغدد تتأث

البشرم مف خبلؿ إفرازاتيا، كما أف ىذه الغدد تؤثر عمى تكييؼ الفرد كتفاعمو مع البيئة 
 كتككينو الشخصي.
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كيمكف تجميع األفراد كفؽ ىذه األنماط حسب نزعاتيـ االنبساطية أك االنطكائية، أنماط نفسية:  -
ائية عمكمان تجده مغمؽ عمى ذاتو كيكجو نشاطو كطاقتو نحك ذاتو فقط، فمف كانت نزعتو انطك 

في حيف مف كانت نزعتو انبساطية تجده أف شخصية متفتحة عمى العالـ الخارجي كيكجو 
  نشاطو إلى ذلؾ العالـ.

يتجمع األفراد كفؽ ىذه األنماط إلى حسب الصفات الجسمية فيناؾ الشخص أنماط جسمانية:  -
ة كاستدارة جسمو، كىناؾ مف يتصؼ بالقكة البدنية كالعضبلت، كىناؾ المتصؼ بالسمن

 النحيؼ، ككؿ نمط مف ىذه األنماط لو سمكؾ يختمؼ عف اآلخر.
اجتماعية متنكعة  السابقة تـ تقسيـ النفس إلى أنماطإلى جانب األنماط أنماط اجتماعية:  -

 اإلنساني، النمط اإلحساسي.النمط الفكرم النظرم، النمط العممي الناشط، النمط  مثؿ:

 نظرية السمات:ب.
إف نقطة البداية في نظرية السمات ىي مدل تأثر سمكؾ الفرد بالسمات كالصفات 
كالخصائص التي يتميز بيا الفرد الكاحد منا، ذلؾ أف الشخصية ىي مجمكعة السمات كالصفات 

، ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل الكمية التي يحمميا الفرد الكاحد كيتميز بيا عف غيره مف األفراد
فإف تكامؿ الصفات الشخصية ليا الحالة التكاممية المؤثرة عمى التنظيـ الكمي لمفرد كعمى عبلقاتو 

 .ككذلؾ عمى عبلقات ككظيفة كؿ سمة أك خاصية مف سمات كخصائص ىذا أك ذاؾ
ح مف الممكف كمف السمات التي يمكف أف يتميز بيا الفرد سمة الشجاعة فإذا كانت لو أصب

 .(2000)القريوتي،  تجابة الفرد لممكاقؼ التي تكاجيوالتكيف بنكع كشكؿ اس
 نظرية التسبيب:ج.

إف ىذه النظرية تفترض أف األفراد مدفكعيف لبلعتقاد بأنو يمكف التنبؤ ببيئتيـ االجتماعية، 
نمط سمكؾ األفراد كأف ىؤالء األفراد يمكنيـ السيطرة عمى ىذه البيئة، إذا ىـ تمكنكا مف تكقع 

 اآلخريف.
كيمكف القكؿ بأف ىناؾ عكامؿ داخمية كأخرل خارجية تساعدنا عمى تفسير أسباب السمكؾ 

كسمكؾ األفراد اآلخريف في نفس المكقؼ، الطريقة التي مف خبلليا نعزك سبب  مف أنفسناالصادر 
 .(71ص:2000ريوتي، )القممية عمى إدراكنا لمفيـك الشخصية انعكاسات ع أنياتصرفنا كسمككنا 
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 نظرية الذات:د.

حظيت ىذه النظرية بالكثير مف االىتمامات مؤخران، ذلؾ ألنيا أكثر النظريات ارتباطان 
بدراسة السمكؾ اإلنساني في التنظيـ كألف ىذه النظرية مف ناحية معينة تحمؿ بيف طياتيا المسببات 

، 2010)جواد، األكلية ألعماؿ تكحيد اآلراء المتعارضة عف الشخصية اإلنسانية كبشكؿ منطقي 
 (.85ص

طبقان ليذه النظرية نجد أنيا تعبر عف مجاليف لمشخصية، المجاؿ األكؿ ىك الذات الشخصية 
كالمجاؿ الثاني ىك الذات االجتماعية كتشير الذات حسب المجاؿ األكؿ إلى كيؼ يرل الفرد نفسو 

النفسية التي يجاىد في التكصؿ إلييا في كثير مف األحياف، كيتككف ىذا المجاؿ مف العمميات 
 الرئيسية "اإلدراؾ، التعمـ، الدافعية" كتككف في النياية كحدة متميزة.

أما المجاؿ الثاني فيشير إلى كيفية تصكر الفرد لؤلفراد اآلخريف كيعبر أيضان عما يعتقده ىك 
 عف كيفية تصكر اآلخريف لو.

ن محور الدراسة إلى العديد من المؤثرات الشخصية عمى سموك التعاو خمصت الباحثةومما سبق 
 نذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر:

 .لعمرا -
 .كاإلحساس بأىمية كتقدير الذات الرغبة فػي اإلنجاز -
 اإلحساس بأىمية العبلقات االجتماعية كضركرة االنخراط كاالندماج مع اآلخريف. -
 .عمى النفس في إطار التعاكف كالتفاعؿ مع اآلخريف كاالعتماداالسػتقرار  -
 عمى تحمػؿ المخػػاطرة.القدرة  -
 اآلخريف. خبرات كاالستفادة مفاالنفتاح لمتجربة  -
 استعداد الفرد لمتفاعؿ مع اآلخريف. -
 .الحالة االجتماعية -

 
 
 
 
 



18 
 

 
 المؤثرة عمى التعاون الوظيفيةالعوامل  .2
ـ  :تعري  الوظيفة لغوياً  - جاء في لساف العرب "الكظيفة مف كؿ شيء: ما يقدر لو في كؿ يك

مػف رزؽ أك طعاـ أك عمؼ أك شراب، كجمعيا الكظائؼ كالكُظُؼ. ككظػؼ الػشيء عمى نفسو 
 ،1988ابن منظور، )ككّظَفو تكظيفان: ألزميا إياه، كقد كظِّْفت لو تكظيفان عمى الصبي كؿ يـك 

 (. 949ص
لـ يتفؽ عمماء اإلدارة عمى مفيـك كاضح لمكظيفة حيث نجد : تعري  الوظيفة اصطالحاً  -

اختبلفػان بػيف مصطمحاتيا العربية كالعالمية فنجد أف الكظيفة العامة يقابميا باإلنجميزية 
 .(7،ص2005حبيش، ) اصطبلح الخدمػة المدنيػة

يقصد بيا أنو عند تحديد المياـ الكظيفية، البد مف أف  فة:الميام الممقاة عمى عاتق الوظي -
يراعى في ذلؾ عدة أمكر عديدة مثؿ عدـ إطالة مسمى الكظيفة بالػشكؿ الػذم يػصعب معػو 
استخدامو أك إدراكو كفيمو بسيكلة، كاستخداـ تسمية مػسؤكؿ اسػتبلـ كتخػزيف كصرؼ مكاد 

خزف المكاد، كػذلؾ يجب عدـ اختصار مسمى بدالن مف تسمية مسؤكؿ تخزيف المكاد أك أميف م
الكظيفة بالشكؿ الذم يصعب معو تمييزىا عف الكظائؼ األخرل كاستخداـ تسمية محاسب 
لجميع المحاسبيف، بدالن مف محاسػب أجػكر أك محاسب مكاد تكاليؼ خاصة إذا كانت ىناؾ 

اة تجنػب اسػتخداـ مياـ مختمفة يقـك بيا كؿ مف ىػؤالء المحاسبيف، يضاؼ إلى ذلؾ مراعػ
تعبيػرات غامػضة أك مصطمحات فنية بحتة جدان يصعب تمييزىا عف بقية الكظائؼ داخؿ 

 .(Leavitt; 2003) المنظمة
يتطمب تحديد مستكل الكظيفة كمكقعيا اإلدارم مراعاة عدة  ي:مستوى الوظيفة وموقعيا اإلدار  -

دارية بالكامؿ، ما لـ يكف ذلؾ نقاط ميمة مثؿ عدـ إطالة مسمى الكظيفة إلبراز الكحدة اإل
كذلؾ االبتعاد عف استخداـ األلقاب التي تعبر عف  ضركريان لتفرقة المستكيات اإلدارية،

المستكل اإلدارم كطبيعة العمؿ معان كالتي تعطي انطباعان غير حقيقي عف حجـ الكظيفة 
 ,Bennis) .إدارتـيكمػستكاىا، مثػؿ مػدير مبيعات عندما ال يككف ىناؾ أم بائعيف تتـ 

Burn; 2000) 
يقصد بالمكقع الكظيفي ىك تحديد االرتباط الػكظيفي لمكظيفػة أم تحديػد الكحدة  ة:موقع الوظيف -

حيث تبرز أىمية  )الشعبة –القسـ  –اإلدارة  –اإلدارية التي تتبع ليا الكظيفة مثؿ: )القطاع 
ئؼ الدنيا في عدة إدارات ككحدات ىذا العنصر عند تكرار كجكد كظيفػة معينػة خاصػة الكظا
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مختمفة، كلكف قد ينتج عف ذلؾ اخػتبلؼ في المياـ ككاجبات الكظيفة المعنية تبعان لئلدارة أك 
 .ىذه الكظيفةالكحدة اإلدارية التي تكجد فييا 

تطمؽ كممة األداء عمى عدة معاني كعبارات فيي قد تعبػر عػف التػزاـ  ي:األداء الوظيف
بمتطمبات كظيفتو التي أسندت إليو مياميا مف االلتزاـ بمكاعيػد الػدكاـ الرسمي في المكظؼ 

الحضكر كاالنصراؼ، االلتزاـ بكاجبات كمياـ الكظيفػة، االلتػزاـ باآلداب كاألخبلؽ الحميدة 
 قو.كليات الكظيفية المسندة عمى عاتداخؿ المنظمة التػي يعمػؿ فييػا، تحممػو األعبػاء كالمسئ

(Kats, Kahn; 2006) 
تعتبر عممية تقييـ األداء الكظيفي في منظمات العمؿ أحد األعماؿ  ي:تقييم األداء الوظيف  -

الرئيسية إلدارات األفراد أك شؤكف المكظفيف لمعرفة مستكل أداء األفراد الحالي كمحاكلة تطكير 
 .كتنمية األداء في سبؿ تحقيؽ األىداؼ المرغكبة لممنظمات

 .(70، ص2012)جواد،  الوظيفية:العوامل  -
العاممكف العكامػؿ التػي يتمتع بيا  ، كيقصد بيا في دراستنا ىذه:كىي العكامؿ المتعمقة بالعمؿ

 في سمطة األراضي كالتي يمكف حصرىا في:
سنكات الخبرة: فكما ىك معركؼ كمما زادت سنكات الخبرة لدل العامميف كمما كاف ىناؾ  .1

لمتعاكف، كلكف ىذا ال يقاس عمى الحاالت عامةن فيناؾ اختبلفات بيف فرد استعداد كميؿ أكثر 
 كآخر.

ع المستكل الكظيفي لمفرد كمما كاف ميمو لمتعاكف فتالكظيفي: الشائع ىك أنو كمما ار  المستكل .2
 أكثر.

 المسمى الكظيفي. .3
 .الدكرات التدريبية .4

يجب التنويو إلى نقطة ميمة جدًا، ال يعني أنو كمما توفرت العوامل التي تم ذكرىا  ولكن
بشكل أكبر كمما زادت نسبة التعاون بين العاممين فيناك فروق فردية بين العاممين يجب 

 مراعاتيا، وعدم تعميم نتائج الدراسة عمى الجميع.
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  آثار وجود التعاون: خامساً 

ظاىرة التعاكف ظاىرة غالبان ما تككف في المجتمعات اإلسبلمية، كذلؾ مما ال شؾ فيو أف 
ابتعاد الكثير مف األفراد عنو كعزكفيـ ألف ديننا الحنيؼ دعانا إليو كحثنا عميو، كلكف كثيران ما نجد 

عف ذلؾ، ىذا بشكؿ عاـ بيف جميع الناس في شتى مناحي الحياة، كلكف بشكؿ خاص كما يخص 
فإف المنظمات بأمس يعة التعاكف بيف األفراد العامميف في المنظمات الحككمية، عف طب بحثناطبيعة 

الحاجة إلى التعاكف بيف عاممييا في أكقات األزمات كفي غيرىا، كي تستفيد المنظمة كيستفيد أيضان 
 .(2009)مارفيالس، العامميف فييا 

التي تحكؿ دكف تكفر  ىناؾ البعض يعزؼ عنو كىذا يعزل إلى العديد مف األسباب كالعكامؿ
 تمؾ الخصمة الحميدة كالظاىرة اإليجابية، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 (2007 الصيرفي،: )التَّعاون اكتساب موانع .1
ب -  . كالحزبيَّة التَّعصُّ
 .منو كاالستفادة التعاكف ىذا جدكل مدل في كالشُّككؾ األكىاـ اتِّباع -
 .لآلخريف الخير حبِّ  كعدـ األنانيَّة، - 
 .أعمالو ككثرة بانشغالو الفرد تعذُّر - 
 .األفراد تنافس  -
دارة محبة -  . النَّفس حظكظ ِمف كغيرىا كالزَّعامة الصَّ
 .لآلخريف الحسد -
 .باآلخريف الظَّف سكء  -
د عدـ -  .التَّعاكف عمى التَّعكُّ
 .غيره ِمف أعظـ أنَّو الفرد كتكىُّـ اآلخريف، عمى الكبر  -

يقكؿ الباحثكف في عمـ النفس أف التعاكف عادة قديمة كضركرية لمتكيؼ مع ظركؼ الحياة، 
داؼ ، كما أف السبيؿ الكحيد لتحقيؽ األىكحيد حياتو فاإلنساف ال يستطيع أف يعيش بمفرده طكاؿ

عات تقـك عمى التعاكف بيف أفرادىا، حيث يستطيع اإلنساف أف يحقؽ العظيمة يتمثؿ في إقامة مجتم
مع مجمكعتو ما ال يستطيع تحقيقو بمفرده، فالدافع إلى تحقيؽ أعظـ اإلنجازات مكجكد بقكة داخؿ 

 .(19، ص2009)مارفيالس،  كؿ إنساف، كلكنو ينتظر الفرصة لكي يتخذ شكبلن عمميان 
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 (2015\3\22)موقع المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية  اآلثار اإليجابية لمتعاون:

في العمؿ معان كفي مساندة بعضيـ لبعض، ألنيـ يتكحدكف مع  العامميف: يرغب التكات  -أ 
ما ىك أكثر مف التعاكف مع كيريد األفراد ذلؾ تقؿ المنافسة الفردية، كببعضيـ البعض، 

، لذلؾ فيـ يشترككف مع بعضيـ البعض, كيغمسكف مؤسستيـبعضيـ مف أجؿ مصمحة 
 يا.كنـ داخؿ الجيكد التي يبذلأنفسيـ بإرادتي

الذيف تعممكا تقديـ الدعـ كالثقة ببعضيـ البعض  العاممكف : ينقؿتبادل المعمومات -ب 
بينيـ لمعمؿ بطريقة المعمكمات بحرية, كيدرككف مدل أىمية تبادؿ المعمكمات المطمكبة 

 فعالة.
بحرية تامة  األفراد: لممكارد, كالمكاىب, كالقكل, كالذم يقـك بو االستخدام األكثر فعالية -ج 

 بعضيـ البعض.بمشاركة 
يستخمص, كيقيـ اختيارات  فرد: حيث إف كؿ بشكل أكثر سالسةاتخاذ القرارات والحمول  -د 

ألف  ،كيقؿ بذلؾ الكقت المطمكب إلنجاز العمؿ ،مما يستطيع أف يقـك بو فرد كاحد أكثر
 كليس بالتتابع كما يحدث غالبان. ،يتخذكف قراراتيـ في آف كاحد األفراد

يشعركف  ،ف المسؤكلية عف القرارات كالحمكؿ: إف مف يممكك تنفيذ القرارات والحمول بنجاح -ق 
اآلخركف يشعركف أيضان  العاممكف ،نفيذ تمؾ القرارات كالحمكؿ بنجاحبالتبعية بالتزاميـ بت

 كبالرغبة في عدـ خذالنو.  المؤسسة،بالتزاـ قكم نحك 
ألف العامميف يشعركف أنيـ جزء مف  الدقةد االىتماـ بتحقيؽ الجكدة ك : حيث يكجالجودة -و 

  .اإلمكاف فريقيـ بصكرة جيدة قدر كيرغبكف أف يظير المؤسسةنشاط 
إيجابي عمى الجياز  المتكلدة مف كجكد التعاكف كما ليا مف تأثير المشاعر اإليجابية -ز 

 المناعي لئلنساف.
ومن ناحية أخرى فإن الباحثة ترى إضافًة إلى ما سبق ذكره بأن من اآلثار اإليجابية 

بأكبر قدر  المنظمةلمتعاون القيام بإنجاز األعمال وتحقيق األىدا  الموضوعة من أجل 
 ممكن من الكفاءة والفعالية، لذلك يجب تعزيز ثقافة التعاون بشكل كبير.
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 المتغيرات المؤثرة عمى التعاون المبحث الثاني:

 تبادل المنفعة بين العاممينأواًل: 

 مفيوم تبادل المنفعة: .1

َباَدَلُو ِكَتابان  ، فيك ُمباِدؿ، كالمفعكؿ ُمباَدؿُمبادلةن كِبداالن  يبادؿ،مفيوم التبادل لغة: بادَل 
 (344)الفيروز آبادي، مادة "بدل"، ص .َكأَخَذ ِمْنوُ ِمثَْموُ  شيئان َمَعوُ، َأْعَطاهُ َتَباَدَل ِبِكَتاٍب: 

ة لغة، فإنو يلـ يخرج مفيـك التبادؿ اصطبلحان عف مفيـك التبادل: مفيوم التبادل اصطالحاً 
 مثمو. لشيء مف إعطاء الشيء كأخذ مقابؿ شيءتكضيح لنفس ا

: كيقصد بيا ذلؾ الشعكر الذم ينتاب األفراد العامميف في المنظمة بحاجة تبادل المنفعة
بعضيـ إلى بعض كبالتالي تتكلد عف كؿ طرؼ الحاجة إلى أخذ منفعة مف الشخص اآلخر، كذلؾ 
مقابؿ إعطاء منفعة أخرل، أم محصمة العممية تككف عبارة عف أخذ كعطاء مف كبل الطرفيف كمف 

 ناحية تبادلية.
فع مع كبالتالي يأتي مفيـك المصمحة المشتركة ليعزز ما كرد أعبله، ألف عدـ تبادؿ المنا

 (.377، ص1994)كامل، األطراؼ سيضر الطرفيف معان كيعطؿ مصالحيما 
عمى سبيؿ المثاؿ في شركة ما اإلدارة تتعرض لمخاطر النقص في السيكلة النقدية الناتجة 

، كبالتالي قد تكاجييا مشاكؿ خاصة بعدـ تنفيذ التعاقدات بيف اإلدارة كالعامميف عف استمرار الصراع
الخاصة ببعض العمبلء، كبالتالي يؤثر عمى دخؿ المنظمة باالنخفاض، كىذا كمو يعزل اإلنتاجية 

األفراد عف اإلنتاج مما أضّر بالشركة كبالتالي  إلى عدـ تمبية اإلدارة لمصالح عماليا بالتالي امتناع
 (.1994)كامل،  الضرر يعكد عمى األفراد أنفسيـ

فراد في أنو قد يككف استخداـ القكانيف كالتعميمات كتأتي فكرة القكة في تبادؿ المنافع بيف األ
، إال أف ىذه األساليب ال لؤلفرادكاإلجراءات كالسمطة كاإلجراءات مفيدة في تحسيف األداء التفاعمي 

عامميف رئيسييف ىما القدرة عمى التأثير  فيمتساككف، كذلؾ بسبب اختبلفيـ  األفرادتجعؿ 
 مصدر القكة يأتي مف:كاالعتمادية، كما ال شؾ فيو أف 

 األفراد اآلخريف. قكة عمى  األفراد مما يعطيوعمى امتصاص عدـ التأكد التي تكاجو  الفردقدرة  -
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مف جماعات معينة بمدخبلت مف مصادر  ىايأخذعمى استبداؿ المدخبلت التي  الفردقدرة  -
 أخرل.

تجاه  الفردعمى امتبلؾ األىمية التكاممية ىي التي تقرر مدل أىمية  األفرادكلذلؾ فإف قدرة 
 (.194، ص2010)المغربي،  اآلخريف

كحيث أف تبادؿ المنافع بيف األفراد يؤدم إلى تماسؾ األفراد كاعتبارىـ فريؽ عمؿ كاحد 
نفسيا عف  ح الكد كالكالء كاإلخبلص كىي تذكدكيبقي عمى العبلقات بينيـ، كبالتالي يسكدىا رك 

، 2010)جواد، بحيث يسعكف سكية لتحقيؽ أىداؼ مشتركة  أفرادىاكتعمؿ عمى تقكية معنكيات 
 (.205ص

كحيث أف التعاكف سمكؾ فردم يصدر في المكاقؼ االجتماعية لمتعبير الكاقعي عما يكنو 
باإلمكاف الفرد عف االشتراؾ الجماعي بقصد بمكغ غايات ال يمكف ليا أف تتـ لكاله، حتى يككف 

جواد، كو مف أف الغايات ال تتحقؽ بجيد منفرد )ار ادلة بينيـ، كأف الفرد يندفع بإدتحقيؽ منافع متب
 .(219ص ،2010

كقد دلت الدراسات أنو في حالة الترابط القكم بيف أفراد المنظمة يتككف لدييا دافع البقاء، 
د إلى ترؾ جماعتو، كيعزل ذلؾ إلى بعكس الحاالت التي يككف فييا الترابط ضعيفان حيث يميؿ الفر 

 ،2010المغربي، ) تبادؿ المنافع بيف أفراد الجماعةالعبلقة القكية بيف الترابط كالتفاعؿ ك 
 (.184ص
 االستراتيجيات التي تكفل تحقيق تفاعل األفراد، وتبادل المنافع فيما بينيم .2

المختمفة مف أجؿ تحقيؽ رغـ التعددية في االستراتيجيات التي تستخدميا التنظيمات 
، 2010)المغربي، خيصيا فيما يمي: األىداؼ المنشكدة مف خبلؿ أفرادىا، إال أنو يمكف تم

 (195ص
: كىي األنشطة التي يجب القياـ بيا كالسمكؾ الذم يجب أف يتـ بيف القوانين واإلجراءات -أ 

فتحديد األىداؼ األفراد لتخفيض نسبة المفارقات بيف األىداؼ أك الغمكض في الميمة، 
كاألنشطة الكاجب استخداميا كاإلجراءات التي يجب اتباعيا تؤدم إلى تحسيف األداء 

 التفاعمي لمجماعات.
: عند نشكب خبلؼ بيف األقساـ المختمفة في المنظمة، فإف عمى رئيس استخدام السمطة -ب 

 المنظمة الفصؿ في الكممة األخيرة لحؿ ىذا الخبلؼ.
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تكصؿ إلى أداء جيد مف خبلؿ التفاعؿ بيف األفراد مع بعضيـ : كمف أساليب الالتخطيط -ج 
 ىك أسمكب تحديد الدكر كالمسئكلية لكؿ األفراد مسبقان.

: عندما تصبح العبلقة بيف األفراد كبيرة كمعقدة ستصبح الحاجة إلى كسطاء أكثر الوساطة -د 
حدكثيا أك إلحاحان مف أجؿ تسييؿ تدفؽ المعمكمات بيف األفراد كحؿ المشاكؿ قبؿ 

 استعصائيا.
كتبقى عممية تبادؿ المنافع مستمرة ما بقي شعكر احتياج مساعدة اآلخر، كالشعكر بنقص 
الحاجات لدل الفرد ككجكدىا لدل الطرؼ اآلخر، إذف ىي عممية مستمرة يقـك فييا العاممكف 

، 1997)حريم، بالمنظمة بالتعبير عف حاجتيـ لآلخر كاىتماميـ بو كمصمحتيـ عمييا. 
 (.107ص

دراكو لؤلشخاص   ككؿ ما سبؽ يؤكد أىمية الدكر الذم يمعبو إدراؾ الفرد لذاتو أكالن كا 
ؾ الصحيح المكضكعي يقمؿ ببل شؾ حاالت ار يضان إدراكو لممكقؼ، فاإلداآلخريف المحيطيف فيو كأ

 .(1997)حريم، عدـ التعاكف، كيفعؿ عممية التعاكف كتبادؿ المنافع 
ا طريقة تحميؿ يفيـ عممية التفاعؿ التبادلي بيف األفراد، مف أىم كىناؾ طريؽ عديدة في

 :التفاعؿ التبادلي، كفيما يمي تكضيح ليذه الطريقة
يقـك ىذا األسمكب عمى استخداـ مفيـك األنا في نظرية فركيد كيستعيف بنظرية التحميؿ 

األب كيمكف النظر  النفسي، فيفترض أف لكؿ إنساف ثبلث حاالت في األنا كىي: الطفؿ، الراشد،
إلى تفاعؿ بيف األفراد عمى أنو تفاعؿ بيف حاالت األنا الثبلث لدل األفراد كعمى ضكء ذلؾ ىناؾ 

 ثبلثة أنكاع مف التفاعؿ التبادلي:

: تنشا حينما تكجو حالة األنا معينة لدل شخص رسالة أك سمككان، تفاعالت تبادلية مكممة . أ
، مثؿ ذلؾ الشخص الذم حالة األنا لمشخص لآلخركتتمقى استجابة مناسبة أك متكقعة مف 

 يتصرؼ بسمكؾ أبكم نحك شخص آخر فيستجيب اآلخر بسمكؾ طفؿ.
تحدث حينما يككف ىنالؾ سمكؾ أك رسالة تكجييا حالة األنا لشخص  تبادالت متقاطعة: . ب

معيف فيستجاب ليا مف قبؿ حالة األنا غير المتكافقة كغير المتكقعة في شخص آخر، كىذه 
ر شيكعان مف المكممة، مثؿ: ذلؾ الرئيس الذم يتعامؿ مع مرؤكسو عمى أنو طفؿ كلكف أكث

 المرؤكس يحاكؿ أني يستجيب ككأنو راشد، كىذا ما يسبب النزاع كعدـ التعاكف بيف األفراد.
كمثميا مثؿ المتقاطعة كىذا النكع مف التفاعؿ التبادلي يشمؿ عادة حالتيف  التبادالت الخفية: . ت

ألنا لدل شخص ما، فالفرد قد يقكؿ شيئان كيظير أنو راشد، كلكنو يعني شيئان مف حاالت ا
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آخر مثبلن أف يظير كحالة األب، كىذه الحاالت يصعب تعريفيا كاكتشافيا كمعالجتيا. 
 .(1997)حريم، 

 

 لمتعاون الميل الشخصي ثانيًا:

ىك أكثر المفاىيـ النفسية بساطةن كعمكمية كيُفترض أصبلن لكّؿ ما سكاه، فيك تكّجو  :الميل .1
 .، كيظير عمى شكؿ حاجات كرغبات كدكافع كغرائزىادؼ

 : طبيعة الميول

الميؿ ىك المفيـك األعـ كاألكثر بساطةن في جممة الحقائؽ النفسية، حيث أّنو يشّكؿ أساس 
إّف الميكؿ ىي النكؿ الذم يحكؾ عميو المغربي حياتنا الحسّية كالعاطفية كالعممية كالفكرية، يقكؿ 

ا كاعينا بؿ  ا بأّنيا ال تعني مشركعن ىي مجّرد الكعي نسيجو". إّنيا ىدفية مكّجية نحك غرض، عممن
كاٍع لطاقاتنا النفسية. إّف ميكلنا ال تظير إاّل مف خبلؿ حاالت نفسية كسمككية كاعية، مثؿ  تكّجو ال

 .(002، ص0202)المغربي، ع الجكع كالشب

: تمؾ الحالة التي تعبر عف استعداد الفرد لبلستغراؽ في نشاط ما، كىذا يعر  الميل الشخصي .2
في سمككو، بحيث يبذؿ قصارل جيده في نشاط معيف مصحكبان  االستعداد دينامي، بمعنى أنو يؤثر
 .(102، ص2004)محمد،  بحالة مف الراحة كالرضا كالسعادة

كمف خبلؿ التعريؼ السابؽ نستنتج بأف الميؿ الشخصي لمتعاكف ىك استعداد الفرد كحبو 
بحالة مف الرضا  لمتعاكف مع األفراد اآلخريف كاندماجو في ذلؾ، مصحكبان ذلؾ االستعداد لمتعاكف

 .كالسعادة لديو
بالرغـ مف المنافع التي يمكف أف تتحّصؿ مف تصنيؼ الميكؿ كتكزيعيا   تصني  الميول: .3

كلنا أف نتساءؿ: ىؿ يمكف بالفعؿ  ،كترتيبيا، فإف عممية التصنيؼ ىذه تبدك في غاية الصعكبة
إجراء تصنيؼ حقيقي يضبط الميكؿ بكافة أنكاعيا كمستكياتيا؟ في الكاقع إف مثؿ ىذا التصنيؼ 
يبقى بعيد المناؿ، ألّننا لـ نستطع مف اكتشاؼ داخؿ اإلنساف بشكٍؿ أكيد. لذلؾ فإف التصنيؼ 

كتبعنا لمكضكعاتيا يتبدل أف  ،الميؿ الممكف لمميكؿ يكتفي بتجميع الميكؿ كترتيبيا لجية مكضكع
 :الميكؿ تتكجو كتتكزع في ثبلثة قنكات رئيسية

 الميول والحاجات العضوية: . أ
 إنيا الميكؿ المتصمة بالحياة العضكية لمكائف كىي بدكرىا تتكزع في اتجاىيف.  
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 : جّؿ ما يميزىا أنيا سعي دؤكب لممحافظة عمى الحياة. الميل إلى البقاء -

: تتعمؽ بالجانب الحياتي عند اإلنساف كتظير في الشيكات المرتبطة العضوية الحاجات -
كتتحدد عند اإلنساف باثنتيف أىميا الميؿ إلى األكؿ كالشيكة ، بكظائؼ الجسد المختمفة

 الجنسية.

  الميول االجتماعية:ب. 

ىذا َمْيؿ مشترؾ بيف الحيكاف كاإلنساف كىك يدفع األفراد إلى البقاء مع : الميل إلى تجّمع النوع -
اآلخريف مف جنسيـ. 

: فإف األـ تحب طفميا باعتباره جسدنا مف جسدىا حيث تَكّكف كنما؛ كذلؾ فإف ميل األمومة -
كالعناية.  ةالطفؿ يبقى مرتبطنا بيا بعد الكالدة بالرضاع

في التعمؽ بالعائمة، كعناصرىا الحب الزكجي كعاطفة  : تظير ىذه الميكؿالميول العائمية -
كية كاألخكية. يالقرابة البن

: يكجد في أساس ىذه الميكؿ الحاجة إلى النشاط كحب العمؿ كشرؼ المينة الميول المينية -
كالقيـ الحرفية التي تحكـ النشاط اإلنساني. 

بعاداتو كلغتو كقيمو كذكرياتو كتقاليده : إف حب البمد الذم كلدنا فيو كالتعمؽ الميول الوطنية -
كسائر عناصر التراث الركحي لؤلمة، كؿ ذلؾ يبدك طبيعينا بالنسبة لئلنساف العاقؿ الكاعي 

 المدرؾ لقيمة كطنو.

  الميول المثالية:ج. 

غنية كبعيدة الغكر في ذاتية الفرد كمتآلفة القيـ اإلنسانية السامية، كىي تتعّمؽ ىذه الميكؿ ب
 .كترتبط بيذه الميكؿ المشاعر الدينية كسائر مشاعر القداسة الركحية  عنده مف خصكصية.مع ما 

كؿ أفعالنا  إلييااّف ما سبؽ يؤكد أّف الميكؿ ىي إمكانات كقكل أساسية كعامة ترتد 
ف كانت قابمة لمتحكؿ كالمركنة  ّنيا أصمية ال يمكف أف تككف مكضكع اكتساب كا  كمشاعرنا كأفكارنا كا 

موقع تعميم ) يبالتجربة كسائؿ كقدرات عمى الفعؿ كقد تعمؿ أحيانا مف كراء حجاب البلكع كتكتسب
 .(م02/2/0202 الفمسفة في لبنان
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 (0202)جواد،  :خصائص الميول .4

 لخص ستركنج خصائص الميكؿ في ستة نقاط كىي: 
فالميؿ إلى لعب كرة  ،إف الميؿ تعبير عف الرضا كلكنو ليس بالضركرة دليبل عمى الكفاية -1

 إتقانيا.القدـ ال يدؿ عمى الميارة في 
 .إف الميؿ أحد مظاىر الشخصية المتعددة كليس ظاىرة سيككلكجية منفصمة -2

إف الميكؿ المتكفرة لدل اإلنساف ال تدؿ داللة اكيدة عمى حدكث شيء في الماضي كال  -3
 .تمكف مف التنبؤ بدقة عف النجاح في المستقبؿ

بو اإلنساف كما يكرىو يمدنا بأساس طيب لتقدير ما حدث في الماضي كما إف معرفة ما يح -4
 .يمكف أف يحدث في المستقبؿ

تشير إلى ما يريد اف يقـك بو اإلنساف كلكف ال تدؿ عمى  إف التقديرات المبنية عمى الميكؿ -5
ـ بو إال بطريقة غير مباشرة  .ما يستطيع القيا

إال أف األخيرة ال يحبذ قياسيا عف طريؽ ات، القدر لرغـ مف كجكد عبلقة بيف الميكؿ ك با -6
 .اختبارات الميكؿ

 م(0191أحمد، ) العوامل المؤدية إلى وجود الميل الشخصي لمتعاون: .5
 بل عميياالفطرة التي جُ يعزل الميؿ الشخصي لمتعاكف لدل الفرد بالدرجة األكلى إلى  . أ

 اإلنساف بحبو لآلخريف كميمو إلى التعامؿ معيـ، كاستحالة عيشو منفردان.

: فكجكد الفرد في بيئة عمؿ مناسبة تتميز بأجكائيا اإليجابية الفعالة، المناخ التنظيمي الجيد . ب
 .معيـتسمح لو بحبو في التعاكف مع اآلخريف كانخراطو 

مف قبؿ الرؤساء عمى االندماج : فكجكد تشجيع عمى التعاونلممرؤوسين تشجيع الرؤساء  . ت
كالتعاكف سكاء بتشجيعات معنكية أك مادية، يتيح لمفرد العامؿ في المنظمة فرصة ميمو 

 لمتعاكف، بؿ كتمسكو بو.

فتشجيع كؿ طرؼ  :اإليمان العميق من قبل اإلدارة والعاممين بأن اليد الواحدة ال تصفق . ث
اإلحساس بالمشاركة كحب التعاكف الذاتي لآلخر بالتعاكف كتبادؿ المعمكمات كاآلراء، ينمي 

 بيف العامميف.
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 تأثير الميل الشخصي لمتعاون لدى األفراد: .6
ينمك لدل األفراد الحماس كالنشاط لمبحث عف أساليب أفضؿ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة في  . أ

 المؤسسة.

 العامميف. يؤدم الميؿ الشخصي لمتعاكف إلى تعميؽ التفاىـ كالمشاركة كاالندماج بيف األفراد . ب

كمما ازداد الميؿ الشخصي لمتعاكف بيف األفراد، كمما زاد التقارب كالكصاؿ بينيـ، كبالتالي  . ت
 يعكد بالفائدة عمى المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا.

مات بيف أفراد ك متعاكف إلى تقميص النزاعات كالصراعات كالخصلخصي شيؤدم الميؿ ال . ث
 .(042، ص0119)حريم،  إلنجاز األىداؼ تنظيميان ممتازان المنظمة، مما يعمؿ مناخان 

 توفر الثقة لدى العاممينثالثًا: 

الجػػذكر التاريخيػػة لنػػشأة مكضػػكع الثقػػة كتطكرىػػا تعػػكد إلػػى عقػػكد  أفعمػػى الػػرغـ مػػف 
، األكلػػى لمػػركابط اإلنػػسانية بعيػػدة ارتبطػػت بنػػشأة المجتمعػػات كتطكرىػػا، فيػػي قديمػػة قػػدـ األشػػكاؿ

ا رئيسين  لكػػف االىتمػاـ العممػي بالثقػة بػدأ فػي بدايػة الخمػسينات مػف القػرف الماضػي بكصػفيا مكضػكعان 
ىذه  كأفإلػى أف األفػراد يختمفػكف فػي ميػكليـ لمثقػة بػاآلخريف  (Erikson) في عمـ النفس فقػد أشػار

صاد، مجمة اإلدارة واالقت) الميكؿ تنشأ مف طفػكلتيـ المبكػرة، كشخػصياتيـ كتجػاربيـ فػي الحيػاة
 .(2010 جامعة تكريت،

عد الثقة في عبلقات العمؿ أحد الدعائـ األساسية التي تساعد المنظمات عمى تدعيـ تك 
مية؛ ألنيا تييئ الظركؼ البلزمة فاعميتيا كتحقيؽ أىدافيا، كما تعد مف أكثر األدكات اإلدارية فاع

لنجاح المنظمات فيي عامؿ محكرم في تحقيؽ نجاح المنظمات، كذلؾ الثقة بالمنظمة تعد عنصران 
ميمان في الثقة التنظيمية، فحينما يسكد جك مف الثقة بالمنظمة فإف األفراد يستطيعكف اإلفصاح عف 

، كعمى الجانب اآلخر فإف المنظمات التي أفكارىـ كمشاعرىـ، كيعاكف بعضيـ بعضان، كيعممكف معان 
 .(2014)فارس،  تفتقر إلى الثقة مثؿ ىذا االفتقار كاالتصاالت، كيحبط التعاكف كبكؿ االلتزاـ

إف مفيػـك الثقػة قػد تطػكر مػع تطػكر الفكػر اإلدارم كالتنظيمػي إذ ركػزت المدرسػة التقميديػة 
)السمطة، تقسيـ العمػؿ، نطػاؽ  التنظيمية السائدة في المنظمةعمػى الجكانب الرسمية في العبلقات 

 .(Kursad; 2008) (شػراؼاإل
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في حيف أف المدرسػة اإلنػسانية اىتمػت بالجكانػب غيػر الرسػمية كأكلػت عنايػة خاصػة 
العنصر )برنػارد( عمػى أىميػة النػشاط التعػاكني بػيف األفراد كاعتبره  لمعنػصر البػشرم ككمػا أكػد

)ثابت،  حؿاقػة التنظيميػة خػبلؿ تمؾ المر األساسػي فػي تحقيػؽ األىػداؼ كبػذلؾ فقػد تبمػكر مفيػـك الث
2003). 

 مفيوم الثقة لغًة واصطالحًا: .1
بفػبلف: ائتمنػػو، فيػك  يثؽ ثقةن كثكقان، كمكثكقان كثػؽ  الثقة مشتقة مف الفعؿ الثبلثيالثقة لغًة: 

)معمو ،  بػو االئتمػاف كاالطمئنػاف القمبػي قةكذاؾ مكثػكؽ بػو. فمفػظِ  الثكاثؽ كذاؾ مكثكؽ بو، 
2010). 

ذلؾ اإلحكاـ،  إلػى اسػتنادان  وير المكثػكؽ بػو كاالعتمػاد عماإلحكػاـ ألمػ ًا:الثقـة اصـطالح
أبو ) ػو المكثػكؽ بػوب رؼ المنيج الػذم يػسكسكاإلحكاـ معناه حينئذ أف يككف اإلنساف قد ع

 .(2013شاويش، 
 أنـواع الثقة: .2
أنيػػا االسػػتعداد لتنفيػػذ االتفػػاؽ، حيػػث أف االتفػػاؽ بػػيف  تػـػ تعريفيػػا عمػػى: الثقة التعاقديةأ. 

الكفػاء مػف الطػرؼ اآلخػر سػكاء أكػاف ذلػؾ  كتكقعاألطػػراؼ يتػػضمف التعيُّد مف أحد األطراؼ، 
 .ضمنيان تصكران أـ  حقيقيػان االتفػاؽ 

خػػبلؿ تفػػاعميـ اليػػكمي فػػي مجػػاؿ العمػػؿ يقكمػػكف بتحديػػد أدكار كػػؿ  األفراد مفكمػػا أف 
المجمكعػة التػي ينتمػكف إلييػا، كقػد يػؤدم ىػذا التحديػد إلػى إيجػاد عبلقػات تبػادؿ منخفػضة بػيف أفراد 

الحتػراـ كارادىػا كبالتػالي فػإف عبلقػات الثقػة أفػراد المجمكعة حيث يشعر الفرد باندماجو مع بقية أف
كالتعػاكف المكجػكدة بيػنيـ تكػكف ضػعيفة، أك قػد يػؤدم ىػذا التحديػد إلػى كجػكد عبلقػات تبػادؿ مرتفعػة 
ػي بػيف أفػراد المجمكعػة التػي تتميػز بالثقػة المتبادلػة كالمحبػة كاالحتػراـ كالتعػاكف بػيف الفػرد كزمبلئػو ف

بيئػة العمػؿ التػي يعممػكف فييػا، ممػا يػؤدم إلػى زيػادة التفاعػؿ بػيف األفػراد كزيػادة فرصػة تبػادؿ 
 .(2013)أبو شاويش،  األدكار كاألفكػار كالمبلحظات كالمعمكمات كردكد األفعاؿ

المقصكد بيا أف التكقعات التي يحمميا الفرد أك الجماعة بأف عممية إظيار الثقة المكشوفة: ب. 
المشاعر كاآلراء كاالتجاىات كالقيـ لآلخريف ال تؤدم باإلضرار بالفرد أك الجماعة، بؿ إلى زيادة 

 .(107، ص1997)حريم، االحتراـ فيما بينيـ 
كالعبلقة بيف ان لشخصية أمر ضركريإنشاء الثقة في العبلقات ا إف: الثقة عمى المستوى الفرديت. 

كزيػػادة األمػر الػػذم نػػتج عنػػو سػػرعة التطػػكر الفكػػرم كاالسػػتقرار العػػاطفي ، الرئيس كمرؤكسػو
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ف لػذلؾ ذىبػت بعػض الدراسػات إلػى ضػركرة كجػكد الثقػة بػيف األفراد، حتػى يمكػ، اإلبػػداع كاالبتكػػار
 (2013)أبو شاويش، . لممجمكعػات التػصدم لحػؿ المػشكبلت

 قواعد الثقة: .3
لما كانت الثقة ىػي المتطمػب األساسػي فػي ظػؿ التحػكؿ مػف االعتمػاد عمػى الػسيطرة كالرقابػة 
إلػى االعتمػاد عمػى المعمكمػات كالمعرفػة، كمػف أجػؿ مكاكبػة التطػكر فػي المجتمػع كمكاجيػة 

كألف الثقة تعتبر ىي العامؿ األساسي في إيجاد أجكاء المحبة  التحػديات كالمتطمبػات الجديػدة،
فػإف الثقػة تحتػاج  (2010)جواد،  كاأللفة بيف العامميف، مما يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

)أبو  مو أك زعزعتومػف الثقػة لػيس مػف السيؿ تحطي إلػى قكاعػد البػد مػف مراعاتيػا لبنػاء مناخػان 
 كتتمثؿ في: (2013شاويش، 

: فميس مف الحكمة بمكاف الكثكؽ بأناس لـ يتـ مبلحظة اآلخرينبعدم اإلفراط في الثقة  -أ 
 .سمككيـ لفترة كافية، كال تكجد أىداؼ مشتركة بينيـ

: ثقة ببل حدكد تعني ثقة غير كاقعية، حيث أف الثقة بحدكد في المنظمات محدودية الثقة -ب 
 تحقيقيا.لثقة بقدرة العامميف كالتزاميـ بتحقيؽ األىداؼ كالتضحية مف أجؿ تعني ا

 : إذا كاف البناء التنظيمي يحدد مدل استقبللية كثباتلتعمم والتكي االقدرة عمى  -ج 
الجماعات، فإف بعض الظركؼ قادرة عمى إحداث تغيير، لذا يتكجب عمى المنظمات 

 .امتبلؾ القدرة عمى التكيؼ
، لذا يتكجب عمى اإلدارة اختيار مكظفيف لدييـ القدرة عمى الحزم -د  : تتطمب الثقة الحـز

التعايش مع التكقعات، مع إمكانية االعتماد عمييـ في إنجاز ك التكيؼ كتجديد الذات، 
 ب.المطمك 

لذا البد مف  ،شركط تككيف االلتزاـ كالكفاء تحقؽتطمب ي: حاجة الثقة لبلتصاؿ االتصال -ق 
عادةعقد المزيد مف المقاءات الشخصية لتعزيز أىداؼ التنظيـ  النظر باالستراتيجيات  كا 

 .التنظيمية
 أبعاد الثقة: .4

كلكف معظميا يركػز عمػى ثبلثػة أبعػاد  ،تناكلت أبعاد الثقةتعددة تمؾ الدراسات التي م
الكثيػر مػف الدراسػات كالبحػكث منيػا دراسػة  مػف أكثػر البػاحثيف كتـػ اعتمادىػا مػف قبػؿ حظيػت قبػكالن 



31 
 

(Nyhan and Marlow,1979);(Dirks and ferrin,2002);(Strater,2005) (Adams 
 (2010)العطوي، الشيباني، كتتمثؿ األبعاد حسب الدراسات المذككرة في:  ;(2004,

ؿ تتمثػؿ بتمػؾ التكقعػات اإليجابيػة الكاثقػة : الثقة بالمشرفين . أ لممرؤكسػيف اتجػاه مػشرفيـ فػي العمػ
 (.2010مجمة اإلدارة واالقتصاد، ( لمعبلقػات المتبادلػة بػيف الطػرفيف كفقػان 
إذ إف األمانػة كاالسػتقامة ىػي سػمة أساسػية كحتميػة  الثقػة ىػي سػمة رئيػسة مرتبطػة بالقيػادة،ك 

بػكف أف يككنكا تحت طكع أكامره ألنيـ عمى ثقة بأف لمقيػادة فعنػدما يثػؽ األفػراد بالقائػد فػأنيـ يرغ
مف غير المحتمؿ أف يتبع األفراد ما  أنوإذ ، كؿ مف حقكقيـ كمصالحيـ سكؼ لف يساء ليػا

 .يركنو غيػر أمينػا أك يعمػؿ عمػى اسػتغبلليـ
اإليجػابي المقصكد بيا تمؾ العبلقات التعاكنية المتبادلة كالميؿ المػكقفي  :للثقة بزمالء العما . ب

بػيف األفػراد العػامميف مػف حيث االعتماد المتبادؿ كاالشػتراؾ فػي األفكػار كالمعمكمػات 
يػؽ األىػداؼ كالغايػات كاالتػصاالت المفتكحػة بػيف جميػع األطػراؼ كذلؾ بما يػسيـ فػي تحق

يمػة فػي كقػد أصػبحت الثقػة بػيف زمػبلء العمػؿ مػسألة م (2010)الشيباني، ة المػشترك
مجمكعات أك فرؽ العمؿ، الذيف يتمتعػكف  منظمػات اليػـك كالتػي تعتمػد بػشكؿ كبيػر عمػى

بميػارات تكامميػة كىـػ يككنػكف ممتػزميف بالتػساؤؿ بغػرض ىػدؼ مػشترؾ ، فالثقػة تػؤثر فػي أداء 
 .(2014)فارس،  الفريػؽ نحػك الكصػكؿ إلػى األىػداؼ المطمكبػة

 .بزمالء العمل سيكون المحور األساسي في ىذه الدراسةومحور الثقة 
إف المعػػضمة األساسػػية التػػي تكاجػػو المنظمػػات كالتػػي تكػػكف تكاليفيػػا  :الثقة بإدارة المنظمة . ت

فالتقنيػة   باىظػػة كالتػػي ربمػػا تػػؤدم بحياتيػا ىػي فقػداف الثقػة بػإدارة المنظمػة مػف قبػؿ العػامميف،
يمكنيػا إدارة أمػكر المنظمػػة كسػػيبقى لؤلفػػراد العػػامميف األىميػػة الكبػػرل فػػي العمػػؿ  ردىػا البمف

ذا، ركاالبتكػػا كالتطػػكير لمنظمات بيف اكجػكد الثقػة المتبادلػة  مف بكفاءة كمعنكية عالية البػد  كا 
انعػػداـ  أفدارتيا، فػػنقص الثقػػة يجعػػؿ العػػامميف بػػبل قيمػػة، كمػػا إ في تحقيؽ أىدافيا لمنجاح

الثقػػة يجعػػؿ األفػػراد يفػػضمكف مػػصالحيـ الشخصية عمى مصالح المنظمة كمف ثـ انخفاض 
 .(43، ص2010)الشيباني،  كالئيـ

 أىمية بناء الثقة: .5
نظيمية في المنظمات بيف األطراؼ لقد أكد الكثير مف الباحثيف عمى أىمية بناء الثقة الت

فيي عامػؿ ميـػ فػي تحقيػؽ التكامػؿ لممنظمػة، ك مفتػاح رئيػسي متكقػع في المنظمة، المعنيػة 
، كعامػػػؿ أساسػػػي فػػػي أم شػػػكؿ لمتفاعػػػؿ اإلنػػػساني (115، ص1997)حريم،  لمػسمكؾ الشخػػػصي
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يحتاج إلػى االعتمػاد المتبػادؿ بيػنيـ كبطرائػؽ مختمفػة  أف اآلخػريف مػع سػكية العمػؿكفقػػػا لػػػرأم 
إلنجػاز أىػدافيـ الشخػصية كالتنظيميػة  كالثقػة أساسية كجكىرية لفيـ السمكؾ الجماعي كالفػردم بػيف 

)فارس،  األفػراد كالفعاليػات اإلداريػة كالتبػادؿ االقتػصادم كاالسػتقرار االجتمػاعي أك الػسياسي
2014). 
كالثقػة عامػؿ ميػـ لعبلقػات اجتماعيػة ثابتػة كمػستقرة كمف ثـ فأنيا تشكؿ العنصر األساسي  

في الفاعمية التنظيمية إذ ليس ىنػاؾ منظمة تستطيع أف تتخذ ليا مكانا في بيئة األعماؿ مف دكف 
ة في كجكد الثقة بػيف األشػخاص كلػيس ىنػاؾ قائد تنظيمي يستطيع إىماؿ العنصر القكم لمثق

 .(45، ص2010)جواد،  ممارسة جميػع األعمػاؿ
أف بناء الثقػة التنظيميػة لػو تػأثير كبيػر عمػى مخرجػات العمػؿ داخػؿ المنظمػة، فقػد أثبتػت  

معظـػ الدراسػات عمػى كجػكد عبلقػة مكجبػة كمعنكيػة بػيف الثقػة ككػؿ مػف األداء كسػمكؾ المكاطنػة 
حيف أثبتت دراسػات أخػرل عمػى كجػكد عبلقػة عكػسية بػيف الثقػة ككػبل مػف  التنظيميػة كاإلبداع، في

إذ كممػػا زادت ثقػػة الفػػرد بالمنظمػػة قػػؿ دكراف العمػػؿ كالػػصراع بػػيف  دكراف العمػؿ كالغيػػاب كالػػصراع،
 .(2010)العطوي، الشيباني،  األفػػراد داخػػؿ المنظمة
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 ظيميالصراع التن: الثالثالمبحث 

يعتبر التعاكف مف أنكاع السمكؾ التي تدعـ النكاحي االجتماعية، كالتي تصؼ كيفية عمؿ 
األفراد مع بعضيـ البعض في جك مف اليدكء كاأللفة كالمحبة، كعمى المقابؿ مف ذلؾ تمامان يقع 

 كفالصراع، فيعتبر ظيكر الصراع نقيض كجكد التعا
كف، فتسكد بيف األفراد األجكاء المشحكنة كالبغضاء كالتنافر، فبدالن مف العمؿ مع بعض، 
فإنيـ يعممكف ضد بعض، كيضركف ببعضيـ البعض في سبيؿ تحقيؽ مصالحيـ الشخصية. 

 .(2005)رفاعي، بسيوني، 

 أواًل: تعري  الصراع:

القكة كىي  استخداـتعني ىك النزاع كالخصاـ أك الخبلؼ، الصراع اصطبلحان:  ة:الصراع لغ
 .(756، ص2010معمو ، ) تدؿ عمى عدـ االتفاؽ

سياسية،  المؤسساتأمران حتميان سكاء كانت تمؾ  المؤسساتيعتبر الصراع عمى مستكل 
اقتصادية، اجتماعية،... إلخ بؿ إف الصراع داخؿ الفرد نفسو أمر حتمي أيضان كذلؾ لتعدد 
المؤثرات النفسية كاالجتماعية داخؿ الفرد نفسو أمر حتمي أيضان، كذلؾ لتعدد المؤثرات النفسية 

كاحد مف ناحية  كاالجتماعية الداخمية كالخارجية مف ناحية، كلككف اإلنساف يؤدم عدة أدكار في آفٍ 
 .(55، ص2000القريوتي، أخرل )

كتختمؼ حدة التناقضات في المنظمات فقد تقتصر عمى االختبلؼ في الرأم كتعدد 
االجتيادات كىك مرغكب فيو، كيقكد إلى اإلبداع كاالبتكار كالتغيير بدؿ التقكقع كالجمكد، بؿ إف 

يرل الفيمسكؼ األلماني ىيجؿ أف قانكف  بعض العمماء رأكا في الصراع سنة التجديد كاالبتكار، إذ
ة، كأف الصراع بينيا التغير االجتماعي التاريخي ىك التناقضات، ذلؾ أف لكؿ فكرة فكرة مضاد

ة يمكف أف يؤدم إلى ظيكر فكرة جديدة كىك التغيير بنفسو، كلذلؾ فإف إدارة الصراع عممية ميم
حة، كتمنع كصكليا إلى مرحمة اإلرباؾ أك ابيان كتكجييا الكجية الصحيتستفيد مف الصراعات إيج

 تعطيؿ العمؿ.
فالصراعات ظاىرة إنسانية يختمؼ أثرىا كمداىا حسب نمط التعامؿ معيا، إذ يمكف أف 

 .(Zaleznick,Abraham; 1980) تككف كسيمة لئلبداع كاالبتكار أك سببان لمتدمير كاليدـ
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كبر مف الفرد عمى مستكيات عدة اإلدارية بمعايشتيا لمصراع بدرجة أ المؤسساتكتتميز 
كمف ذلؾ: الصراع عمى مستكل الفرد نفسو بسبب ما يقـك بو مف أدكار مختمفة، كالصراع بيف الفرد 
ـ  كالجماعة التي تضع قيكدان كثيرة عميو، كالصراع بيف الجماعات داخؿ المنظمة الكاحدة، كمف ث

 .(2000)القريوتي، الصراع بيف المنظمات 
 التنظيمي:الصراع 

يعرؼ الصراع التنظيمي بأنو فكرة القتاؿ أك المقاكمة أك الكفاح كاالصطداـ في المبادئ، 
ىذا يعني أف الصراع يكضح فكرة التعددية داخؿ التنظيمات المعاصرة، ىذا التعدد كعمى عكس 

الكاحد  المفيـك الكمي لمحاجات يؤكد بكجكد العديد مف القيـ كاالتجاىات كاألىداؼ داخؿ التنظيـ
ـ   .(1994)كامل، كالتي تؤدم إلى حدكث الصراع داخؿ التنظي

 (.65،ص1994)كامل،  الصراع التي تمت حول األبحاث: نتائج مترتبة من ثانياً 

 التالية حكؿ الصراع: النتائجإف التحميؿ كالدراسة التي قاـ بيا سيريؿ سكفر أكضحت 
الحياة التنظيمية كفي داخؿ البنياف ال يمكف تفادم الصراع فيك جزء ال يتجزأ مف  .1

 التنظيمي.
ـ عمى أنو نظاـ سياسي مصغر لما ىك عمى مستكل الدكلة. .2  يجب النظر إلى التنظي
الصراع ينشأ كلك جزئيان مف الدفاع أك التقدـ في المصالح الشخصية كفي ظؿ المكارد  .3

 المحدكدة.
يمي، حيث تككف ىناؾ مقاكمة يتزايد الصراع كيصبح أكثر كضكحان في أكقات التغيير التنظ .4

  .لمتغير

 ثالثًا: مستويات الصراع:

كقد يحدث الصراع في المنظمات عمى مستكل الفرد أك بيف األفراد أك بيف الجماعات، كفيما 
 يمي تكضيح:

 الصراع عمى مستوى الفرد:  .1
شباع حاجاتو كرغباتو بيسر كسيكلة  دكنما نادران ما يستطيع الفرد تحقيؽ أىداؼ كطمكحاتو كا 
حريم، صعكبات أك معكقات أك إحباطات تسبب لدل الفرد شعكران بالتعارض كالنزاع الداخمي، )

 كليذا النزاع عبلقة مباشرة بضغكط العمؿ، كمف أىـ مسببات نشكء ىذا الصراع: (1997
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 اإلحباط:  . أ
و يكاجو الفرد حالة إحباط حينما يقؼ عائؽ ما دكف كصكلو كتحقيقو ليدؼ معيف يسعى إلي

بدافع تمبية حاجات معينة، فحينما يشعر الفرد بنقص أك حاجة ما فإف سمككو كأفعالو تككف مدفكعة 
كمكجية صكب ىدؼ أك حافز معيف لتمبية ىذه الحاجة، كاإلحباط ليس بالضركرة دائمان سمبيان، بؿ 

الحثيث  الدؤكبء إلى السعي المتكاصؿ كالعمؿ يمكف أف يككف لو نتائج إيجابية فقد يدفع المر 
 .(1997)حريم، كالمثابرة لمكصكؿ إلى اليدؼ 

 تعارض أىدا  الفرد: . ب
أما المصدر الثاني لمنزاع لدل الفرد كالشائع أيضان، فيما يتعمؽ بأىداؼ الفرد كاالختبلفات 
بيف اإلحباط كتعارض األىداؼ، ىك أنو في حالة اإلحباط يسعى الفرد لتحقيؽ ىدؼ معيف، كلكف 
عائقان ما يحكؿ دكف ذلؾ، أما في حالة تعارض األىداؼ فإف لدل الفرد دافعيف أك أكثر يعيؽ 

 (.,Fereel 2006)دىما اآلخر أح
 تعارض األدوار وغموضيا: . ت

يتطمب مف الفرد القياـ بأدكار مختمفة قد تككف متعارضة أك متضاربة، فالمكظؼ قد يككف 
أبان كعضكان في جمعية ثقافية، كتتكقع كؿ جماعة منو أف يقـك بدكر ما، كقد يككف تعارض بيف 

 .(Robins, 2001) تكقعات الجماعات المختمفة
كمف المألكؼ أف نجد في المنظمات كثيران مف األفراد ال يتفيـ دكره كطبيعة عممو كالمياـ 
المككمة إليو، كالنتائج المطمكب تحقيقيا، كفي ىذه الحالة تقع عمى عاتؽ المشرؼ المسئكلية في 
تكضيح مياـ ككاجبات الفرد، كالتأكد مف أف كؿ فرد يعمؿ معو كتحت إشرافو كيتفيـ كيستكعب 

 .(2004)إبراىيم،  دان كبصكرة كاممة كشاممة دكره كعبلقة ىذا الدكر باآلخريفجي
 مشكالت العمل: . ث

)سالمة،  يا:تيشعر بتعارض كتكتر داخمي نتيجة كجكد بعض المشاكؿ في العمؿ، كمف أمثم
 (66، ص2001
 .عدـ المقدرة عمى تحديد كاضح لممشكمة 
 ليذه المشكمة. عدـ المقدرة عمى فيـ المسببات كالعناصر المككنة 
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 .عدـ المقدرة عمى تحديد بدائؿ الحؿ 
 .عدـ رضى الفرد عف عممو 
 .التعارض بيف أساليب العمؿ معتقدات الفرد 
 .سياسات كظركؼ العمؿ 
 .عدـ المقدرة عمى تحسيف األداء 
 (2004)نعيم،  العكامؿ المتعمقة بالبناء التنظيمي لممنظمة. 

 الصراع بين الجماعات: .2
كيحدث ىذا الصراع بيف اإلدارات أك الكحدات التنظيمية داخؿ المنظمة، فيناؾ عمى سبيؿ 
دارة التسكيؽ، فكؿ إدارة تسعى لتحقيؽ أىدافيا المنشكدة كالتي  المثاؿ: الصراع بيف إدارة اإلنتاج كا 

 .(44ص :2000)القريوتي،  الثانيةتثبت فييا نفسيا ككفاءتيا عمى حساب اإلدارة 

 ؤشرات احتمال حدوث الصراع:مرابعًا: 

ىنالؾ مكاقؼ كحاالت كمظاىر إذا ما كجدت في المنظمة يمكف أف تؤدم إلى نشكء صراع، 
كمعرفة ىذه المكاقؼ كالحاالت تساعد المدير أك المشرؼ عمى تكقع حدكث صراع، كبالتالي اتخاذ 

 & Hodje) ىذه المكاقؼ:كمف اران بالمنظمة، اإلجراءات الكفيمة بمعالجتو إذا ما تطكر ليصبح ض
Anthony; 1980) 

 عدـ تكافؽ الشخصيات كالنظـ القيمية. -
 تداخؿ كعدـ كضكح االختصاصات. -
 المنافسة عمى المكارد المحدكدة. -
 االتصاؿ غير المناسب. -
 أعماؿ مترابطة كتعتمد عمى بعضيا البعض. -
جراءات كقكاعد غير مقبكلة كغير كاضحة. -  سياسات كا 
 ت.الضغط الشديد في الكق -
اتخاذ القرارات الجماعية )كمما زاد عدد األفراد المشاركيف في اتخاذ القرار، كمما أدل إلى  -

 حدكث صراع(.
ـ إيجاد حمكؿ جذرية ليا. -  صراعات مكبكتة كلـ يت
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 استراتيجيات حل الصراع:خامسًا: 

 يمكف إيجاز استراتيجيات حؿ الصراعات عمى مستكييف: الصراع بيف األفراد، الصراع عمى
ـ التطرؽ ىنا استراتيجيات حؿ الصراع بيف األفرادمستكل المنظمة  .(1994)كامل،  ، كسيت

 استراتيجيات حل الصراع بين األفراد: . أ
 ىنالؾ ثبلث استراتيجيات رئيسية يمكف اتباعيا لمتعامؿ مع الصراعات بيف األفراد كىي:

  استراتيجية خسارة جميع األطرا :  . ب
ال أحد مف أطراؼ الصراع يحقؽ رغباتو كأىداؼ الحقيقية،  تتميز ىذه االستراتيجية بأنو

 .(1997)حريم،  تبقى أسباب الصراع الحقيقية عمى حاليا
 استراتيجية يكسب فييا طر ، ويخسر اآلخر: . ت

تتميز االستراتيجية ىذه بأف أحد أطراؼ الصراع يحقؽ رغباتو عمى حساب رغبات كأىداؼ 
 .(2000)القريوتي، الطرؼ اآلخر، كطالما أف الجذكر لـ تحؿ فيناؾ احتمالية لعكدة الصراع 

 يكسب فييا الجميع: ستراتيجيةا . ث
بإتماـ حؿ الصراع مف منظكر المصمحة المشتركة لجميع األطراؼ،  االستراتيجيةتتمثؿ ىذه 

 .(33، ص1994)كامل،  كتعتمد أسمكب مكاجية المشاكؿ معان 

 اآلليات التنظيمية لمتعامل مع الصراع:سادسًا: 

يعتبر تشخيص الصراع كالتعرؼ عمى أسبابو الخطكة األكلى لمتعامؿ معو، كالمقصكد بآليات 
يس كسائؿ القضاء عميو أك التخفيؼ منو، بؿ إدارتو كتكجييو الكجية المناسبة التعامؿ مع الصراع ل

منو، كىي استثارة التفكير كالحيمكلة دكف الجمكد  كفعاالن كيؤدم األىداؼ المتكخاة ليككف إيجابيان 
كالخمكؿ، فالقضاء عمى الصراع أمنية كرغبة غير كاقعية، ذلؾ ألف البيئات التنظيمية التي تخمك 

)القريوتي،  القائـمف الصراعات قد ال تعمؿ اإلدارة فييا إال لحماية مصالحيا كلحماية الكضع 
2000). 

 (1994)كامل،  يا في إدارة الصراعات ما يمي:ومن اآلليات التي يمكن اتباع
 ية األىداؼ العميا.أكيد عمى أكلك الت .1
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العمؿ عمى تقميؿ العبلقات فيما بيف الكحدات اإلدارية المختمفة التي يثكر الصراع فييا  .2
 بينيا نتيجة لتداخؿ عمميا.

 العمؿ عمى زيادة المكارد المتاحة أماـ الجميع كالتي تعتبر ندرتيا أحد أسباب الصراع.  .3
 اعتماد آليات التشاكر كاالتصاؿ كالبحث عف القكاسـ المشتركة ككسيمة لحؿ المشاكؿ. .4
إيجاد آليات كافية لبلستئناؼ كالتظمـ عمى مختمؼ المستكيات، مف شأف ذلؾ التخفيؼ مف  .5

 متزايدة في حالة انعداـ ىذه الكسائؿ.الشعكر بالمرارة ال
زيادة التفاعؿ بيف المكظفيف بيف يتعرؼ كؿ مكظؼ عمى طبيعة عمؿ اآلخريف، مما يزيد  .6

 (1997)حريم، مف تفيميـ ألعماؿ بعضيـ البعض. 
يجاد نظاـ لمحكافز الجماعية عمى مستكل  .7 تكحيد معايير التقييـ كأسس تكزيع المكافآت كا 

 ىـ في إيجاد شعكر بالعدالة.المنظمة، فإف ذلؾ يسا
دمج الكحدات المتصارعة فإف ذلؾ يجبرىـ عمى البحث عف القكاسـ المشتركة لمتعايش.  .8

 (2000)القريوتي، 
االىتماـ بإيجاد آليات ثابتة لمتعامؿ مع الصراعات، كمف ذلؾ إيجاد أقساـ أك كحدات  .9

ـ بالتنسيؽ بيف مختمؼ الدكائر مثؿ: المجاف.  إدارية تيت
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 المبحث الرابع
 المنظمات الحكومية

 تعري  المنظمة والمنظمة الحكومية: أواًل: 

مجمكعة مف األفراد ليـ ىدؼ معيف، يستخدمكف طريقا أك أكثر  عمى أنيا ُتعر  المنظمة .1
كالمنظمة ىي شخصية اعتبارية ليا كيانيا المستقؿ عف األفراد المككنيف ليا، كتُدار  ،لمكصكؿ إليو

 .(2005حمود، )بكاسطة مجمس إدارة منتخب بكاسطة الجمعية العامة لؤلعضاء في العادة 
ـ المنظمات إلى نكعيف: منظمات حككمية، كمنظمات غير حككمية.  كتنقس

دارتيا ذراع حككمي مسئ :والمنظمات الحكومية  كؿ كمختص بتسيير إحدل القطاعات كا 
كيمحؽ بالكزارة  كرئيس الكزراء مجمس الكزراءكتتبع غالبا إلى  الحككمةبشكؿ يتماشى مع سياسات 
لككاالت كالمكاتب كالمجاف االستشارية كاألجيزة التنفيذية تقع تحت إدارة عادة عدد مف األقساـ كا

كىي  :تنقسـ إلى منظمات حككمية كطنية ،كىك المنصب األعمى في الكزارة كزيرشخص يسمى 
 كلة، كتقـك عمى إدارتيا كدعميا مف أجؿ القياـ بميمات محددة. يا الدئتمؾ المؤسسات التي تنش
ألنيا في  ،كىي تمؾ المنظمات التي ترجع نشأتيا إلى فكرة المؤتمر الدكلي :منظمات حككمية دكلية

حقيقة األمر ليست إال امتدادا ليذه المؤتمرات، بعد إعطاء عنصر الدكاـ ليا مف خبلؿ تطكرات 
 .(16/03/2015مركز اإلمام الشيرازي لمدراسات واألبحاث، ) مؤتمراتحدثت في نطاؽ أمانات ال

كيعتبر القطاع الحككمي الفمسطيني حديث النشأة حيث لـ تعػرؼ فمػسطيف فػي تاريخيػا 
 ،بسبب الظركؼ التي تعرضت ليا منػذ مطمػع ىذا القرف حككميان  قطاعان  1994الحديث كحتى عاـ 

ـ  فمع تكقيع اتفاؽ إعبلف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي في الثالث عػشر مػف أيمكؿ/سبتمبر عا
كتكلى السمطة الكطنية الفمسطينية مسؤكلياتيا فػي األراضػي المحررة قامت بإنشاء كزاراتيا  1993

ف حيث دمج الحككمية لمنيكض بكظائفيػا حيػث مػرت الػكزارات الفمسطينية بالعديد مف التغيرات م
لحاقيػا ببعػضيا الػبعض أك استحداث كزارات جديدة فك . ؿ ىذا اثر عمى ىياكميا التنظيميةالكزارات كا 

 (.2006)الموح، 
 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
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 واقع المنظمات الحكومية في فمسطين: .2
ـ 1994كاجيت السمطة الكطنية الفمسطينية منذ األياـ األكلى لقياميا عمى األرض عاـ 

الكزارات كالييئات المختمفة إلدارة الشأف العاـ الفمسطيني، كنتيجة لمكضع تحدم بناء كتشكيؿ 
الخاص الذم مرت بو الكزارات الفمسطينية نتيجة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي نجد أف السمطة الكطنية 
الفمسطينية تحممت عبئان كبيران عمى مستكل العديد مف اليياكؿ كالدكائر الحككمية المترىمة كىذا ما 

السمطة الكطنية البدء مف نقطة الصفر لبناء ىذه الكزارات كالمؤسسات، كلذلؾ تكسع استدعى 
الجياز اإلدارم لمسمطة بصكرة متسارعة كنمت الكزارات كالمؤسسات الحككمية، كتضاعؼ عدد 

 .(2010راضي، ) العامميف فييا بشكؿ مطرد
 ي فمسطين:أىم المشاكل اإلدارية والفنية التي واجيتيا المنظمات الحكومية ف .3

 نتيجةن لما سبؽ ظيرت العديد مف المشاكؿ اإلدارية، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
  عدـ االستقرار في الكزارات الفمسطينية نتيجة التقمبات كالتغيرات في الييكمية الحككميػة سكاء

لغاء لمكزارات كذلؾ في مدة ليست طكيمة نسبيان   .دمج أك فصؿ كا 
  الكظيفية بيف الكزارات كالييئات كاإلدارات الحككمية الفمػسطينية كىذا تداخؿ االختصاصات

يؤدم إلى تبديد الماؿ العاـ كىدر الطاقات مما يؤثر في عممية المتابعة كالمراقبػة بسبب تكزيع 
الصبلحيات كما يحدث مف إرباؾ لكافة الجيات المتكاممة مع تمؾ األجيػزة كاإلدارات عمى 

خارجي بسبب تعدد القنػكات كتبػايف التعميمػات كاإلجراءات كىذا التداخؿ الصعيديف المحمى كال
 .يسبب أيضا ضعؼ التنسيؽ بيف الكزارات

 ختبلؿ التكازف التنظيمي بيف كحدات اإلدارات الحككمية، يبلحظ ذلؾ مف خبلؿ الفركؽ ا
دارم الكاضحة في مكازنات الكزارات كالمؤسسات غير الحككميػة كتػضخـ رأس الجيػاز اإل

كتقمص قاعدتو حيث يبلحظ اكتظاظ الكزارات كالدكائر الحككميػة الفمػسطينية بأعداد كبيرة مف 
 .المكظفيف في مستكيات كظيفية إدارية متماثمة في قمة اليػـر اإلدارم

 الجياز الحككمي كذلؾ بسبب سياسة التكظيؼ المزدكجة مف قبؿ الحككمتيف تضخـ. 
 امة يعاني مف إشػكاليات مختمفػة تتعمػؽ بطريقػة تشكيمياكجكد عدد كبير مف المؤسسات الع ،

كعبلقتيا بغيرىا مف المؤسسات الرسمية التػي تتقاطع أك تتداخؿ  اختصاصيا، الرقابة عمييا،
 .معيا في الميػاـ كالمػسؤكليات

 ا.المركزية الشديدة حيث تتركز السمطات في المستكيات العمي 
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 المنظمات الحكومية:أىم الخدمات التي تقدميا  .4
 الخدمات الصحية. -
 الخدمات التربكية. -
 الخدمات الثقافية. -
 الخدمات الدينية. -
 الخدمات االجتماعية. -
 الخدمات القانكنية. -

 .(2014)التقرير السنوي لسمطة األراضي،   ثانيًا: نبذة حول سمطة األراضي

 مقدمة عامة: .1
لمسمطة كالثركة كالكجاىة االجتماعية، فيي عمى مدل التاريخ تعتبر األراضي مصدران أساسيان 

األساس بالنسبة لممأكل كالمأكؿ كالنشاط االقتصادم كىي أىـ مكرد لمعمؿ في المناطؽ الريفية، كما 
 .أصبحت مكردان نادران أكثر فأكثر في المناطؽ الحضرية

األحياف في أغمب   فالحصكؿ عمى المياه كالمكارد األخرل كأيضان الخدمات األساسية يرتبط
بالحؽ في الحصكؿ عمى األراضي، كما أف الرغبة كالقدرة عمى القياـ باستثمارات طكيمة األجؿ في 
األراضي الصالحة لمزراعة كفي مشركعات اإلسكاف ترتبط ارتباطان مباشران بالحماية التي تكفرىا 

عتمد اعتمادان كبيران الدكلة كالمجتمع ألصحاب الحقكؽ، كىكذا نجد أف أم مفيـك لمتنمية المستدامة ي
 .ىػذه الحقكؽ عمى الحصكؿ عمى حقكؽ ممكية األرض كعمػى ضماف

كما أف التغيرات الديمغرافية كاالقتصادية كاالجتماعية اليائمة كالتي تؤثر عمى المجتمعات 
الحضرية كالريفية في مجتمعاتنا جعمت مف الضركرم األخذ بعيف االعتبار ىذه التغيرات عند إدارة 
األراضي، فكانت سمطة األراضي ىي الجية المخكلة بيذه الميمة في كيفية االستفادة مف ىذه 
األراضي كالعمؿ عمى حؿ المشكبلت التي تتعرض ليا، كفي كيفية المحافظة عمى ىذه المكرد الياـ 

 .كحفظ حقكؽ الدكلة كالمكاطنيف
لسمطة األراضي في تاريخ  فبعد صدكر قرار مجمس الكزراء بتعييف د.فارس أبك معمر رئيسان 

 غير الطبيعيةاستمرت سمطة األراضي بتقديـ خدماتيا رغـ الصعكبات كالظركؼ  ـ02/07/2007
 .كظمـ الحصار كالحرب الغاشمة عمى قطاع غزة
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في كؿ تمؾ الظركؼ عممت سمطة األراضي عمى تخفيؼ معاناة شعبنا بتسييؿ العمؿ 
عف األضرار التي لحقت بيـ، إلى جانب االستمرار  كاإلجراءات لحفظ حقكؽ المكاطنيف كتعكيضيـ

في العمؿ عمى التطكير كاإلصبلح في جميع الدكائر كاألقساـ بما يكفؿ تحقيؽ اليدؼ في التطكر 
 .كالرقي

 نشأة سمطة األراضي: .2
ـ 2002/6/5( بتاريخ 2002/10نشأت سمطة األراضي بناءن عمى المرسـك الرئاسي رقـ )

الشخصية االعتبارية المستقمة كاألىمية القانكنية الكاممة لمباشرة جميع حيث أف ىذه السمطة ليا 
 .األعماؿ كالتصرفات التي تكفؿ تحقيؽ األغراض التي قامت بيا

 رسالة سمطة األراضي: .3
تتمثؿ رسالة سمطة األراضي في المحافظة عمى حؽ ممكية األراضي كالحقكؽ األخرل 

كالمؤسسات األىمية كالرسمية، ذلؾ مف خبلؿ مسح كتسجيؿ المترتبة عمييا لممكاطنيف كالحككمة 
األراضي في سجبلت األراضي كأيضان حؿ الخبلفات كالنزاعات المتعمقة بحدكد األراضي كالمحافظة 

 عمى األراضي كاألمبلؾ الحككمية كحسف التصرؼ فييا.
 رؤية سمطة األراضي: .4
ظيمي اإلدارم لكؿ ما يتعمؽ ع التنتمثؿ رؤية السمطة بػ: أف تسعى ألف تككف المرج  

 باألراضي الفمسطينية عمى المستكل الحككمي، المؤسساتي كاألىمي كأف تقـك بإرساء القكاعد
 كاألسس التي تقـك عمييا كأف تشكؿ مع الجيات األخرل المعنية الركيزة األساسية إلرساء ككضع

 القكانيف الخاصة باألراضي كاآللية البلزمة لتنفيذىا.
 األراضي: أىدا  سمطة .5

 .إتماـ أعماؿ المساحة كالتسجيؿ في المناطؽ التي لـ تشمميا أعماؿ التسكية 
 .نشاء قاعدة بيانات تخص األراضي  حكسبة نظاـ العمؿ كا 

 .يجاد آليات جديدة لذلؾ زالة التعديات عنيا كا   المحافظة عمى األراضي الحككمية كا 

  كالحديثة.أرشفة الكتركنية لجميع السجبلت كالكثائؽ القديمة  

  1996لسنػة  1التشجيع عمى تسجيؿ الطبقات كالشقؽ بمكجب القانكف رقـ. 
  العمؿ المستمر عمى تحسيف الخرائط المكجكدة لدل دائرة المساحة كحكسبتيا باستخداـ

 . GISأنظمة الدعـ الجغرافي 

  متابعة إصدار قانكف األراضي كقانكف المساحة لدل المجمس التشريعي، كتطكير
 التشريعات الخاصة باألراضي.
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  رفع الكفاءة التدريبية مف خبلؿ تطكير كتحسيف كفاءة العمؿ كأداء العامميف بالتدريب
 المستمر.

  تخصيص األراضي الحككمية في شتى المجاالت بما يحقؽ نمك اقتصادم كيعمؿ عمى
ضمف رفع الناتج القكمي المحمي بأسمكب فعاؿ كمنصؼ يحقؽ المنفعة لمجيؿ الحالي كي

 استمرارية ىذه المنفعة لؤلجياؿ المستقبمية.

 .تطكير القدرات المينية القانكنية لمعامميف في ُسمطة األراضي 

  التخمص مف الضبابية عمى الممكية في أراضي التسكية عػف طريػؽ جعػؿ السجػؿ جامػعان
 كمانػعان.

 مجاالت عمل سمطة األراضي: .6
 التسػػػػػجيؿ كسػػػػػجبلت فييػػػػا الحقػػػػػكؽ تسػػػػكية تمػػػػػت التػػػػػي العقاريػػػػة بالسػػػػػجبلت االحتفػػػػاظ 

 القػػػػػػػانكف كفػػػػػػؽ المختمفػػػػػػة األراضػػػػػػػي تسػػػػػػجيؿ معػػػػػػامبلت أنػػػػػػػكاع بجميػػػػػػع كتقػػػػػػـك المجػػػػػػدد
 .كاألنظمة

 الطرؽ كتحديد الحدكد تعييف. 
 (.اإلفراز) القسمة خرائط إعداد 
 اإلحداثيات شبكات إنشاء. 
 األرشيؼ في لدييا المحفكظة الخرائط جميع حكسبة 
 الخاص بالقطاع المرخصيف المساحيف  أعماؿ كتدقيؽ مراجعة. 
 عمييا كالمحافظة الحككمية األراضي حصر. 
 الحككمية األراضي عمى الكاقعة التعديات إزالة عمى العمؿ. 
 العامة لممشاريع الحككمية األراضي ترشيح. 
 عارة تأجير  .األصكؿ حسب الحككمية األراضي كا 
 لممنفعة الخاصة األراضي استمبلؾ قرارات تنفيذ متابعة. 

 إدارات سمطة األراضي: .7
 اإلدارة العامة لتسجيؿ األراضي كالعقارات. -
 اإلدارة العامة ألمبلؾ الحككمة. -
 اإلدارة العامة لممساحة العامة. -
 اإلدارة العامة لمشئكف المالية كاإلدارية. -
 قسـ الحاسكب. -
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 الشئكف القانكنية. -
 مكتب رئيس سمطة األراضي. -
 .مكتب نائب رئيس سمطة األراضي -

كبشكؿ عاـ كمف صميـ مكضكع الدراسة، فإف الباحثة كحسب طبيعة عمميا في سمطة 
األراضي، كحسب اطبلعيا عمى شتى أنكاع التعامؿ مع الزمبلء في سمطة األراضي، فإف ىناؾ 

 مكاقؼ تدؿ عمى كجكد مؤشر ال بأس بو مف التعاكف بيف الزمبلء.

 عمى سبيل المثال: 
في حاؿ غياب مكظؼ بسبب ظرؼ ما، فإف العديد مف الزمبلء يتبرعكف لمقياـ بالمياـ المككمة  -

 بشكؿ ال يضر بو كال بمصمحة العمؿ. -طبعان حسب طبيعة العمؿ –إليو 
أحد المكظفيف، فإف الجميع يتحد كيقؼ بجانبو مف  دسارة أـ حزينة عنفي حاؿ كجكد أحداث  -

 تو كأحزانو.أجؿ مساندتو كمؤازراتو في مسرا
الرجؿ أغمب المكظفيف يتحدكف في كجو الظمـ إذا ما كقع عمى أحد المكظفيف، كيقكفكف كقفة  -

ـ كرد الحقكؽ إلى أصحابيا.  الكاحد لمتصدم ليذا المكقؼ، كرفع الظم
العديد مف المكظفيف ال يتعاممكف مع بعضيـ البعض عمى أساس رابط العمؿ الذم يجمعيـ،  -

نما الرابط األقكل   كىك رابط األخكة كاإلنسانية بينيـ.كا 
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 الدراسات السابقة
كمراجعات األدبيات العربية كاألجنبية، لـ يتـ العثكر الدراسات السابقة  البحث فيمف خبلؿ 

، ال جممةن كال تفصيبلن، إنما تـ العثكر عمى عدد دراسات ليس الدراسةعمى دراسات تشابو مكضكع 
 بالكثير تشترؾ في مكضكع البحث مف جكانب معينة، كمف ضمنيا ما يمي:

 :الدراسات العربية :أوالً 

، (، دور العالقات اإلنسانية في تعزيز سموك العاممين في الشرطة العسكرية2014المحمدي ) .1
 .السعوديةمدينة القضيمة، 

في  إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقات اإلنسانية داخؿ الشرطة العسكرية ىدفت ىذه الدراسة
، كأيضان عمى كسائؿ تنمية العبلقات اإلنسانية داخؿ الشرطة العسكرية، ميناء القضيمة، السعكدية

العامميف في الشرطة كما ىدفت إلى التعرؼ عمى أىـ معكقات كسائؿ تنمية العبلقات اإلنسانية بيف 
العسكرية، كما تـ استخداـ المنيج الكصفي الذم يعتمد عمى كصؼ الظاىرة كما ىي في الكاقع، 
ككصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيران كيفيان كتعبيران كميان بكصفيا رقميان بما يكضح حجميا كمدل 

 ارتباطيا بظكاىر أخرل.

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 
أفراد مجتمع الدراسة مكافقيف كبمستكل مرتفع عمى عبارات محكر التعرؼ عمى طبيعة 
العبلقات اإلنسانية داخؿ الشرطة العسكرية، كأف أفراد مجتمع الدراسة مكافقيف كبمستكل مرتفع أيضان 
عمى عبارات التعرؼ عمى كسائؿ تنمية العبلقات اإلنسانية داخؿ بيئة الشرطة العسكرية، كما 

ح أف أفراد مجتمع الدراسة مكافقيف عمى عبارات أىـ معكقات كسائؿ تنمية العبلقات بيف اتض
العامميف داخؿ الشرطة العسكرية كالتي كاف مف أىميا: ضعؼ االىتماـ بحاجات العامميف النفسية 

 كاالجتماعية.

 وكان من أىم توصيات الدراسة ما يمي:
القائد كالعامميف، كضركرة كجكد كسائؿ التقييـ  التأكيد عمى أىمية زيادة مستكل التكاصؿ بيف

العادؿ مف القائد لمعامميف، كما أكصت بضركرة كجكد لكائح تكضح مبادئ العبلقات اإلنسانية بيف 
 العامميف.
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يمي، دراسة ميدانية عمى جامعة ( العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظ2014فارس ) .2
 ، قطاع غزة.زىراأل 

 التنظيمي في كااللتزاـ التنظيمية الثقة بيف العبلقة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
كما ىدفت إلى تحديد مستكيات الثقة التنظيمية لدل عاممي جامعة األزىر، كما  بغزة، األزىر جامعة

 ىذه كاستخدمت، أبعاد الثقة التنظيمية كمعرفة أىميتيا في االلتزاـ التنظيميىدفت إلى التعرؼ عمى 
، ككصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيران كيفيان كتعبيران كميان التحميمي الكصفي المنيج لدراسةا

 بكصفيا رقميان بما يكضح حجميا كمدل ارتباطيا بظكاىر أخرل.

كجكد عبلقة ارتباط طردية ضعيفة بيف الثقة بزمبلء العمؿ  وأىم ما نتجت إليو الدراسة
متكسطة بيف الثقة بإدارة الجامعة  كااللتزاـ التنظيمي، كما أظيرت النتائج بأف ىناؾ عبلقة طردية

  كااللتزاـ التنظيمي.

 بركح العمؿ عمى قائمة داخؿ الجامعة تنظيمية ثقافة بناء ضركرة وخمصت الدراسة إلى
 كعقد الجامعة، داخؿ العامميف بيف األفراد الثقة زرع خبلؿ مف لمعامميف الذاتية كالرقابة الفريؽ،
 كالمرؤكسيف الرؤساء بيف العبلقات لتحسيف اإلنسانية العبلقات مجاؿ في تدريبية دكرات

(، التدوير الوظيفي لمقيادات اإلدارية وانعكاساتو عمى الروح المعنوية لمعاممين 2011فالتة ) .3
 فى القوات المسمحة في الرياض.بمستش

التعرؼ عمى مستكل الركح المعنكية لدل العامميف بمستشفى القكات  ىدفت ىذه الدراسة إلى
المسمحة في الرياض، إضافةن إلى معرفة انعكاسات التدكير الكظيفي لمقيادات اإلدارية عمى الركح 
المعنكية لدل العامميف بمستشفى القكات المسمحة في الرياض، كما كاف مف ضمف أىدافيا التكصؿ 

التي يحدثيا التدكير الكظيفي لمقيادات اإلدارية في مستشفى القكات المسمحة  إلى معرفة اإليجابيات
في الرياض، كما تـ استخداـ المنيج الكصفي الذم يعتمد عمى كصؼ الظاىرة كما ىي في الكاقع، 
ككصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيران كيفيان كتعبيران كميان بكصفيا رقميان بما يكضح حجميا كمدل 

 اطيا بظكاىر أخرل.ارتب

 وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى اإليجابيات ككذلؾ السمبيات التي يحدثيا التدكير الكظيفي 
لمقيادات اإلدارية في مستشفى القكات المسمحة في الرياض، كما تكصمت الدراسة عمى اف أفراد 

ستكل الركح المعنكية التي يحدثيا التدكير الكظيفي، كما تبيف عينتيا محايديف في إجابتيـ عمى م
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عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة مف الذككر كاإلناث نحك إيجابيات 
 التدكير الكظيفي لمقيادات اإلدارية

 وقد أوصت الدراسة بما يمي:
بمستشفى القكات المسمحة في العمؿ عمى تنمية مشاعر االنتماء الكظيفي لدل العامميف 

الرياض، كتكفير فرص التدريب الكظيفي مف قبؿ القادة بما يساعد في تنمية الميارات كالقدرات 
العممية كالعممية، كما أكصت بزيادة  التعاكف كالثقة بيف العامميف كالقادة كخاصة الجدد منيـ، كما 

 لتحسيف العمؿ كتطكيره. خمصت إلى ضركرة االستفادة مف ميارات القيادات الجديدة

(، آراء العاممين في القطاع الخاص في سمطنة عمان عن ميارات مدرائيم 2010السديري ) .4
 في قيادة فريق العمل.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى آراء العامميف في القطاع الخاص العماني حكؿ ميارات 
نتاج ية فرؽ العمؿ، كما ىدفت إلى التعرؼ مدرائيـ في قيادة فرؽ العمؿ بما يسيـ في زيادة كفاءة كا 

عمى الفركؽ في آراء العامميف في القطاع الخاص العماني عف ميارات مدرائيـ في قيادة فرؽ 
العمؿ كالتي تعكس مدل امتبلؾ المدراء لميارات القيادة، كذلؾ مف خبلؿ المؤىبلت العممية 

د عمى كصؼ الظاىرة كما ىي في كالخبرات العممية، كما تـ استخداـ المنيج الكصفي الذم يعتم
الكاقع، ككصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيران كيفيان كتعبيران كميان بكصفيا رقميان بما يكضح حجميا 

 كمدل ارتباطيا بظكاىر أخرل 

 أىم ما توصمت إليو الدراسة من نتائج يتمثل فيما يمي:
قائد فريؽ العمؿ كالتي تتمثؿ غالبان  إدراؾ متخذم القرار إلى أىمية معرفة نقاط القكة مف قبؿ

في تحديد المشكمة المتعمقة باتخاذ القرار بكضكح تاـ، إضافةن إلى تحديد نقاط الضعؼ كالمتمثمة في 
كثرة التبديؿ في البدائؿ المتعددة المتاحة في اتخاذ القرار، كما تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ 

ثرة عمى عممية اتخاذ القرار بشكؿ جماعي لصالح ذات داللة إحصائية في محكر العناصر المؤ 
 الخبرة.

 وكان من أىم توصيات الدراسة:
لزاـ المدراء في التدرب عمييا في عممية اتخاذ القرارات الجماعية،  تكفير برامج تكنكلكجيا كا 
كما أكصت بضركرة المتابعة الدقيقة لممدراء مف قبؿ الجيات الحككمية، كما أكصت بضركرة تفعيؿ 
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اتخاذ القرارات بشكؿ جماعي كتفعيؿ التعاكف في ذلؾ لما لو انعكاس إيجابي عمى الركح المعنكية 
 لمعامميف.

(، دور الدعم والثقة اإلدارية في بناء االلتزام التنظيمي لمعاممين، 2010العطوي، الشيباني ) .5
 من موظفي المديرية العامة لتربية كربالء. عينةدراسة استطالعية  آلراء 
، كما ىدفت العامميف التزاـ بناء في القيادية كالثقة الدعـ دكر مف التحقؽىدفت الدراسة إلى 

إلى التعرؼ عمى مدل تكفر الثقة القيادية حسب كجية نظر العامميف، كما تـ استخداـ المنيج 
 الكصفي الذم يعتمد عمى كصؼ الظاىرة كما ىي في الكاقع.

غير مرضي اتجاه متغير الدعـ القيادم، كما تبيف كجكد مستكل من أىم نتائج الدراسة: 
أيضان كجكد تقبؿ معتدؿ لدل العامميف اتجاه ممارستيـ كشعكرىـ بااللتزاـ نحك منظمتيـ، كما 

ـ بنسبة )  %( في بناء ثقة كالتزاـ العامميف.37كضحت النتائج بأف الدعـ كالثقة القيادية تساى

ة لتعزيز الدعـ القيادم المدرؾ مف قبؿ كجكد حاجة ماسوقد أوصت الدراسة بما يمي: 
العامميف، كما أكصت بضركرة خمؽ مناخ ثقة متبادؿ بيف العامميف مف جية، كبيف المدراء كالعامميف 
مف جية أخرل، كما دعت إلى ضركرة إدراؾ مدراء المنظمة بأف قضية التزاـ العامميف مرىكنة 

 بمدل تكفر الثقة كالدعـ ليـ.

العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي، دراسة في دائرتي  (، تحميل2010عيسى ) .6
 التقاعد والرعاية االجتماعية في مدينة تكريت.

معالجة مشكمة نقص الثقة التنظيمية لدل العامميف في المنظمة كالذم ىدفت الدراسة إلى 
مصالحيـ الشخصية  بدكره سينعكس عمى االلتزاـ التنظيمي، كيجعؿ العاممكف ببل قيمة كيفضمكف

ـ المنظمةعمى مصالح  ، مما سينعكس عمى كالئيـ التنظيمي كيقمؿ كفاءة كفعالية المنظمة، كقد ت
استخداـ المنيج الكصفي الذم يعتمد عمى كصؼ الظاىرة كما ىي في الكاقع، كما اعتمدت عمى 

 العبلقات كالفركؽ كفؽ المتغيرات األساسية.

التنظيمية مكجكد استراتيجي مف مكجكدات المنظمة الػذم  ف الثقةمن أىم نتائج الدراسة: أ
فالثقة تساىـ في االلتزاـ التنظيمي مما ينعكس إيجابان عمى أداء  يمكػف تقميػده مػف قبػؿ اآلخػريف ال

الثقة التنظيميػة بأبعادىػا تمتمػؾ القػدرة عمػى التنبػؤ بػااللتزاـ التنظيمػي مػف حيػث العبلقة المنظمة، 
 .كاألثر
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اإلدارة العميػا فػي المنظمتػيف المبحػكثتيف تعزيػز   الثقة لدل  تكليومن بين أىم التوصيات: 
شػاعة ا  القػيـ الػسمككية كاألخبلقيػة ك  العامميف بما يحقؽ االلتزاـ التنظيمي كىذا يتـ مػف خػبلؿ تعزيػز

 . ثقافػة الثقػة كااللتزاـ في المنظمة

اإلنسانية عمى أداء العاممين في األجيزة األمنية، دراسة (، أثر العالقات 2003الحربي ) .7
 عمى العاممين بإدارة  جوازات منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

التعرؼ عمى تأثير العبلقات اإلنسانية عمى األداء الكظيفي، كما ىدفت  ىدفت الدراسة إلى
امميف في التنظيـ الرسمي كغير إلى التعرؼ عمى االختبلؼ الحقيقي في العبلقات اإلنسانية بيف الع

غرافية ألفراد الدراسة التي تؤثر عمى ك الرسمي في األجيزة األمنية، إضافةن إلى تحديد السمات الديم
العبلقات اإلنسانية في األجيزة األمنية، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي الذم يعتمد عمى كصؼ 

 ات كالفركؽ كفؽ المتغيرات األساسية.الظاىرة كما ىي في الكاقع، كما اعتمدت عمى العبلق

كجكد عبلقات إنسانية بيف العامميف، يعمؿ عمى رفع وقد كان من أىم نتائج الدراسة: 
الدافعية لمكصكؿ إلى مستكل إنتاج أكثر، كما خمصت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

ير التكتؿ الكظيفي الذم أكجد غير بيف العامميف المدنييف كالعسكرييف داخؿ المنظمة، إضافةن إلى تأث
 رسميان بيف المكظفيف المدنييف كالعسكرييف داخؿ المنظمة.

يجب العمؿ عمى إيجاد أجيزة أمنية متعممة تخضع وقد كانت أىم التوصيات كاآلتي: 
العامؿ كاآللة عمى حد سكاء لمجاراة الركب العممي، كما أكصت بضركرة كجكد ضكابط تمغي 

لية الصادرة لمنح حكافز كبدالت، إضافةن إلى ضركرة أف يحب العامؿ ما يعمؿ لكي القرارات االرتجا
 يعمؿ ما يحب.

(، أثر العالقات الوظيفية غير الرسمية والوالء التنظيمي في األداء الوظيفي 1998الشيري ) .8
 لدى العاممين في حرس الحدود، الرياض.

الكظيفية غير الرسمية، الكالء التنظيمي بياف مستكيات متكسط العبلقات ىدفت الدراسة إلى 
كاألداء الكظيفي لدل العامميف مف الضباط كاألفراد في حرس الحدكد، كبياف العبلقة بيف تمؾ 
المتغيرات كالمتغيرات الشخصية، كما ىدفت إلى بياف الفركؽ بيف الضباط كاألفراد في كؿ مف 

داـ المنيج الكصفي الذم يعتمد عمى كصؼ العبلقات غير الرسمية كاألداء الكظيفي، كقد تـ استخ
 الظاىرة.

كجكد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف الكالء ومن أىم نتائج الدراسة ما يمي: 
التنظيمي كالعبلقات الكظيفية غير الرسمية، كما تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الضباط 
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كما أظيرت الدراسة أف عينة الدراسة قد قدرت األداء كاألفراد في العبلقات الكظيفية غير الرسمية، 
 الكظيفي أكثر مف تقديرىا لمعبلقات الكظيفية غير الرسمية.

رفع مستكيات الكالء التنظيمي مف خبلؿ زيادة االمتيازات المادية  ومن بين أىم التوصيات:
مية جنبان إلى الرسمية، كالمعنكية، كما أكصت بضركرة تدعيـ االىتماـ بالعبلقات الكظيفية غير الرس

 كما دعت إلى إجراء دراسات مقارنة في العبلقات غير الرسمية.
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 الدراسات األجنبية: :ثانياً 
1. Is it possible to develop cooperation between the leader and his team, a 

comparative study on the concept of cooperation musical institutions, in the 

state of Florida in the United States, Mesly (2012). 

(، ىل يمكن تطوير التعاون بين القائد وفريقو، دراسة مقارنة عمى مفيوم 2012ميسمي )
 .، في والية فموريدا في الواليات المتحدة األمريكيةالتعاون المؤسسات الموسيقية
تكضيح العبلقة بيف القائد كمرؤكسيو، إضافةن إلى العكامؿ التي تشيع ىدفت الدراسة إلى: 

جكان مف التعاكف البناء بيف العامميف كالمدير في المؤسسة، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي الذم 
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى كصؼ الظاىرة كصفان يعتمد عمى 

 البيانات التي جمعيا.دقيقان كمف ثـ تحميؿ 

بأنو ليس مف السيؿ جدان إيجاد خط كاصؿ بيف التعاكف كالثقة بيف أىم نتائج الدراسة: 
، كلكف ىناؾ تعاكف كثقة عالية بيف العامميف أنفسيـ، إضافةن إلى ضركرة تعزيز كمرؤكسيوالمدير 

 كجكد التعاكف بيف المدير كالعامميف.

سيو لزيادة الثقة تجاه مديرىـ، مما ينعكس ك مع مرؤ  بضركرة تكاصؿ المديرصت الدراسة و وأ
 عمى أداء المؤسسة.

 

2.  Social Identity and Cooperative Behaviour in Virtual Organisation, 

Ines(2012). 

 ( التعاون المؤسسي واليوية االجتماعية في المؤسسات االفتراضية.2012إنيس )
االجتماعية في تطكير العبلقات المؤسسية دراسة دكر اليكية ىدفت الدراسة إلى: 

االفتراضية الناشئة عبر الشبكة العنكبكتية كجعميا أكثر تعاكنية كتضمف ذلؾ فحص التكاصؿ بيف 
في المؤسسات  كما تناكلت سبؿ تعزيز السمكؾ التعاكني بيف العامميف اليكية كالمؤسسة االفتراضية،

الذم يعتمد عمى كصؼ الظاىرة كصفان  ي التحميمياستخدمت الدراسة المنيج الكصف ، االفتراضية
 .دقيقان كمف ثـ تحميؿ البيانات التي جمعيا

ىناؾ عبلقة بيف االحتراـ كالتعاكف بيف العامميف، حيث أف ذلؾ يعزز أىم نتائج الدراسة: 
 التكاصؿ بيف العامميف مما يزيد كفاءة المؤسسة.

بيف العامميف بشكؿ يدعـ السمكؾ  بضركرة تعزيز مفاىيـ التكاصؿوقد أوصت الدراسة 
 التعاكني فيما بينيـ، كذلؾ لزيادة كفاءة المؤسسة.
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3. Confidence, standards and cooperation, development and testing of a 

simple model, Northwestern University, Beker, Jefer (2008). 

جامعة نورث ( الثقة، المعايير والتعاون، تطوير واختبار نموذج بسيط، 2008، جيفر )بيكر
 .ويسترن

دراسة آثار الثقة كالمعايير المكضكعية كالتكجو الشخصي لمتعاكف عمى ىدفت الدراسة إلى: 
السمكؾ التعاكني باستخداـ نمكذج مبسط، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى 

 كصؼ الظاىرة كصفان دقيقان كمف ثـ تحميؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.
أف الثقة في اآلخر كالتعاكف معو محدد في المكقؼ الذم أىم ما توصمت إليو الدراسة: 

يتضمف تكقعات إيجابية بشأف سمكؾ اآلخريف، كمف أىـ النتائج أيضان أف نظرة كؿ إنساف لمتعاكف 
 ىدافيـ كتكقعاتيـ.تختمؼ مف شخص ألخر حسب أ

ضركرة تعزيز مفيـك التعاكف بيف األفراد، ليتخطى مرحمة الحصكؿ  ما أوصت بو الدراسة:
 عمى المنافع المشتركة، بؿ ليككف التعاكف مف أجؿ التعاكف نفسو.

4. Exploratory study to identify the degree of existing organizational loyalty 

among workers in the states, "the United States, Japan, Korea and the 

impact on relations among them, Luthanz, (1995). 

دراسة استكشافية لمتعر  عمى درجة الوالء التنظيمي الموجودة لدى  (1995لوثانز وزمالئو )
وتأثير ذلك عمى العالقات فيما  العاممين  في الدول "الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كوريا

 .بينيم
اليات المكجكدة في )الياباف، الك  إلى التعرؼ عمى درجة الكالء التنظيميىدفت الدراسة 

المتحدة األمريكية، ككريا( كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى كصؼ الظاىرة 
ـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا.  كصفان دقيقان كمف ث

كجكد تفاكت في درجة الكالء التنظيمي المكجكدة في الدكؿ الثبلث، مع أىم نتائج الدراسة:  
ـ في العمر.كجكد عبلقة إيجابية بيف الكالء التنظيمي كبعض المتغي  رات المستقمة مثؿ التقد

بضركرة تعزيز مفيـك الكالء التنظيمي كالتعاكف المؤسسي في المؤسسات  وأوصت الدراسة
 عمييا الدراسة في الدكؿ الثبلث المذككرة.التي أجريت 
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5. Factors affecting the cooperation and positive relationship on the 

leader and workers in the private sector institutions in the United 

States of America, Martnin, Jardneer (1987). 

عمى القائد والعاممين ( العوامل المؤثرة عمى التعاون والعالقة اإليجابية 1987مارتنيك وجاردنير )
 .في مؤسسات القطاع الخاص في الواليات المتحدة األمريكية

دراسة العكامؿ المؤثرة عمى كجكد العبلقة اإليجابية بيف العامميف ىدفت الدراسة إلى 
 الكصفي التحميؿ لمتعرؼ عمى ذلؾ.كقائدىـ، كتـ استخداـ المنيج 

كممات كانت العبلقة بيف القائد كالعامميف إيجابية كمما كاف م ما توصمت إليو الدراسة: ىوأ
 متكفر نمك سمككيات منظمية إيجابية، كالعكس صحيح.

بتكفير األجكاء اإليجابية لمعامميف في المؤسسات، سكاء كاف مف ناحية وأوصت الدراسة 
مف أجؿ الكصكؿ إلى مستكل ال بأس بو مف السمكؾ التعاكني بيف العامميف  مادية أك معنية

 كمديرىـ، مما ينعكس عمى كفاءة كفاعمية المنظمة.

 -السابقة: الدراساتالتعقيب عمى 

مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة كجدت الباحثة أنيا تتفؽ في نقاط كتختمؼ 
 بلؼ ما يمي:في أخرل كمف أكجو االتفاؽ كاالخت

( في تناكليا لمكضكع سمكؾ العامميف كفي 2014اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )المحمدم،  -
 استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي كأداة الدراسة االستبانة.

كلكنيا اختمفت معيا في أف السابقة استيدفت الشرطة العسكرية بينما الدراسة الحالية استيدفت  -
 الحككمية ككاف عينة الدراسة سمطة األراضي.المنظمات 

 كما أف السابقة تناكلت العبلقات اإلنسانية بينما الحالية تناكلت العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف. -
( في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي 2014اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )فارس،  -

 قات اإلنسانية لتحسيف العبلقات.كأداة الدراسة االستبانة كتناكليا لمكضكع العبل
كلكنيا اختمفت معيا أف السابقة تناكلت الثقة التنظيمية كعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي كما أف  -

 السابقة استيدفت جامعة األزىر.
( في تناكليا لمعبلقات بيف العامميف كفي 2011اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )فبلتة،  -

 لتحميمي كاستخداميا ألداة الدراسة االستبانة.استخداميا لممنيج الكصفي ا
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كلكنيا اختمفت معيا أف السابقة تناكلت التدكير الكظيفي لمقيادات اإلدارية كما أنيا استيدفت  -
 مستشفى القكات المسمحة بالرياض.

( في تناكليا لمميارات اإلدارية في قيادة 2010اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )السديرم،  -
 مؿ، كما أنيا استخدمت المنيج الكصفي التحميمي كاستخداميا ألداة الدراسة.فريؽ الع

 كلكنيا اختمفت معيا أف السابقة استيدفت القطاع الخاص في سمطنة عماف. -
( في تناكليا اللتزاـ المكظفيف 2010اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )العطكم كالشيباني،  -

 لممنيج الكصفي التحميمي كأداة الدراسة االستبانة. كالدعـ كالثقة اإلدارية كفي استخداميا
 كلكنيا اختمفت معيا في أف السابقة استيدفت عينة مف مكظفي المديرية العامة لتربية كرببلء. -
( في تناكليا لبللتزاـ التنظيمي كاستخداميا 2010اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )عيسى،  -

 .لممنيج الكصفي كأداة الدراسة االستبانة
كلكنيا اختمفت معيا في أف السابقة استيدفت دائرتي التقاعد كالرعاية االجتماعية في مدينة  -

 تكريت.
( في تناكليا لمعبلقات اإلنسانية عمى أداء 2003اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الحربي،  -

 العامميف كفي استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي كأداة الدراسة االستبانة.
 اختمفت معيا في أف السابقة استيدفت إدارة جكازات منطقة الرياض كالمنطقة الشرقية. كلكنيا -
( في تناكليا لمعبلقات الكظيفية بيف العامميف 1998اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الشيرم،  -

 كفي استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي كأداة الدراسة االستبانة.
استيدفت حرس الحدكد في مدينة الرياض كتناكليا لمعبلقة بيف  كلكف اختمفت معيا أف السابقة -

 العبلقات الكظيفية غير الرسمية كالكالء التنظيمي في األداء الكظيفي.
( في تناكليا لتطكير التعاكف بيف العامميف 2012اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )ميسمي،  -

 كفي استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي.
فت معيا في أف السابقة استيدفت المؤسسات المكسيقية ككانت عبارة عف دراسة كلكنيا اختم -

 مقارنة.
( في تناكليا لمتعاكف بيف المؤسسات كفي 2012اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )أنيس،  -

 استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي.
افيا لممؤسسات كلكنيا اختمفت معيا في أف السابقة تناكلت اليكية االجتماعية كاستيد -

 االفتراضية.
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( في تناكليا لمكضكع الكالء التنظيمي 1995اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )لكثانز كزمبلئو،  -
 لدل العامميف كفي استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي.

كلكنيا اختمفت معيا في أف السابقة كانت عبارة عف دراسة استكشافية كفي استيدافيا لمعامميف  -
 كاليات المتحدة األمريكية، الياباف، ككريا.في ال

( في تناكليا لمعكامؿ المؤثرة عمى 1987اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )مارتنيؾ كجاردنير،  -
 التعاكف بيف العامميف كفي استخداميا لممنيج الكصفي.

كف كالعبلقة كلكنيا اختمفت معيا في أف السابقة تناكلت لمعبلقة بيف العكامؿ المؤثرة عمى التعا -
 اإليجابية عمى القائد كالعامميف. 

كقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تعرفيا عمى العبلقات اإلنسانية بيف العامميف 
كمفيـك التعاكف كالمتغيرات المؤثرة عمى التعاكف كذلؾ في تعرفيا عمى أىـ األساليب اإلحصائية 

 التي تـ استخداميا في الدراسات.

 يميز الدارسة الحالية: أىم ما
أكلى الدراسات عمى الصعيد المحمي كالعربي التي  -عمى حد عمـ الباحثة-تعتبر الدراسة  -

، كغير الحكمية الحككمية المؤسساتتكضح العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف في 
المحمي حيث أنو مف خبلؿ البحث كاالطبلع لـ يتـ العثكر عمى دراسات عمى الصعيد 

 كالعربي تناكلت ىذا المكضكع.
لمعامميف، كالدعـ اإلدارم التعاكنية ركزت معظـ الدراسات السابقة عمى العبلقات اإلنسانية  -

لمؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف، كالذم بدكره بينما تركز الدراسة الحالية عمى العكامؿ ا
إلى األمكر التي تعمؿ عمى  -سكاء حككمية أـ خاصة- المؤسساتينبو المدراء في كافة 

زيادة التعاكف بيف العامميف، كىذا سيؤدم إلى زيادة كتحسيف أداء العامميف، كالذم يقكد إلى 
 تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة كفاعمية.
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58 
 

 
 الفصل الرابع

 العممي لمدراسة اإلطار

 مبحث األول: المنيجية واإلجراءاتال

 مقدمة 

ككذلؾ أداة الدراسة  سة كأفراد مجتمع الدراسة كعينتيايتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لمنيج الدرا
التي قامت  لئلجراءات كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفان  ،كصدقيا كثباتيا إعدادىادمة كطرؽ المستخ

التي اعتمدت عمييا  اإلحصائيةكأخيرا المعالجات  ،في تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيابيا الباحثة 
 الباحثة في تحميؿ ىذه الدراسة.

 منيج الدراسة:

ـ المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة  .تـ استخدا

 مصادر المعمومات:

 كما يمي:ية كمصادر البيانات األكلية ك تـ الحصكؿ عمى البيانات عف طريؽ المصادر الثان

 مصادر البيانات الثانوية: . أ
عمى البيانات عف طريؽ المصادر الثانكية المتمثمة في الكتب، كالمراجع العربية  تـ الحصكؿ

كاألجنبية، كالدكريات كالمقاالت، كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة كالمجبلت العممية 
 كالمينية المتخصصة، كبعض المكاقع ذات الصمة عمى شبكة االنترنت.

 مصادر البيانات األولية: . ب
ة لمبحث، كمف ثـ تفريغ رئيس كأداةعمى المصادر األكلية مف خبلؿ تصميـ استبياف  حصمنا

 اإلحصائي.  SPSSكتحميؿ االستبياف مف خبلؿ برنامج 
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 الدراسة: وعينة مجتمع

، في جميع اإلدارات المختمفة 2015شمؿ مجتمع الدراسة جميع العامميف في سمطة األراضي لمعاـ 
جميع المستكيات كالفئات الكظيفية المتاحة في سمطة األراضي، كالجدكؿ فييا كتمت الدراسة عمى 

 التالي يمثؿ إحصائية حكؿ الفئات الكظيفية:
 ( 1جدول رقم )

 الوظيفية الفئاتإحصائية حول 

 العدد الفئة الوظيفية م
 3 العميا .1

 14 األكلى .2

 37 الثانية .3
 37 الثالثة .4

 9 الرابعة .5

 100 المجموع

( 100بمغ حجميا)بحيث الدراسة  استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ لكؿ مجتمع بحثتـ 
 إجراء كتـ ,( فردان 30بتطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية مككنة مف ) كقمنا ،مكظؼ كمكظفة

 (70الدراسة عمى أفراد العينة المتبقية كعددىـ ) أداة تـ تطبيؽثـ  ،اختبار الصدؽ كالثبات ليا
( كىذه ىي العينة التي خضعت لمتحميؿ %90( استبانة بنسبة )90) الباحثة مف استرداد كتمكنت

 في ىذه الدراسة.

 أداة الدراسة:   

العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف الدراسة المتمثؿ في التعرؼ عمى  لتحقيؽ ىدؼ
استبياف الدراسة باالستفادة تـ بناء كتصميـ ، األراضيفي المنظمات الحككمية دراسة حالة سمطة 

اؿ في الحقؿ مف األدبيات السابقة المشابية كاستشارة ذكم الخبرة كاالختصاص في ىذا المج
 يف:ئكقد اشتممت االستبانة عمى جز  ،الميني
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الخبرة  ،كالجنس: كىك عبارة عف البيانات الشخصية كالكظيفية عف المبحكثيف الجزء األول. أ
كىي بيانات تفيد في  الحالة االجتماعية، العمر، المؤىؿ العممي، المستكل الكظيفي الكظيفية،

 التعرؼ عمى خصائص مجتمع الدراسة.

العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف : كىك عبارة عف مقياس ييدؼ إلى التعرؼ عمى الجزء الثاني. ب
احتكل ىذا الجزء عمى مجمكعة كقد  .األراضيالعامميف في المنظمات الحككمية دراسة حالة سمطة 

 مجاالت كىي: ثبلث، مكزعة عمى ة( فقر 37مف الفقرات بمغ عددىا )

( 12، كيتككف مف )األراضيلمتعاكف بيف العامميف في سمطة  الشخصيالميؿ : المجال األول .1
 .ةفقر 

 ( فقرة.14، كيتككف مف )الثقة لدل العامميف عمى التعاكف بينيـ تكفر تأثير: الثاني المجال .2
 ( فقرة.11، كيتككف مف )تبادؿ المنفعة عمى التعاكف بيف العامميف تأثير: الثالث المجال .3

كعند كضع ىذه االستبانة تـ األخذ بعيف االعتبار كضع أسئمة تغطي كافة جكانب الدراسة 
، مع مراعاة أف النظرية، كتمبي جميع المتطمبات كالمتغيرات ذات التأثير عمى فرضيات الدراسة

 .تحميميا عمييا كسيكلة اإلجابة كسرعة لسيكلة مغمقة نيايات كذات كاضحة األسئمة معظـ تككف
 أم كتكضيح االستبانة لشرح العينة، كذلؾ أفراد عمى شخصيان  اغمب االستبانات تكزيع تـ كقد

  .عميو اإلجابة في الجدية كمراعاة فيو غمكض
ليكرت الخماسي المككف مف خمس درجات لتحديد أىمية كؿ فقرة  مقياس استخداـ ـت كقد
 الجدكؿ التالي: حسب االستبانة لفقرات المبحكثيف استجابات لقياس ، كذلؾاالستبانةمف فقرات 

 ( 2) جدول رقم
 ليكرت الخماسي مقياس درجات

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 االستبانة: إعدادخطوات 

 :التالي النحك عمى االستبانةإعداد  تـ
 االستبانة. إعداداالطبلع عمى الدراسات السابقة كاالستفادة منيا مف أجؿ أ. 
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مجاؿ الدراسة مف أجؿ تحديد المجاالت الرئيسية  في المتخصصيف مف عدد رأم استطبلعب.
 كالفقرات الخاصة بكؿ مجاؿ . لبلستبانة

 كالمعمكمات. البيانات جمع في استخداميا أجؿ مف أكلية االستبانة إعدادت. 
 .البيانات لجمع مبلءمتو مدل اختبار أجؿ مف المشرؼ عمى االستبانةعرض ث. 
 .المشرؼ رآه ما حسب أكلي بشكؿ االستبانة عديؿتج.
رشاد، النصح كاإل بتقديـ بدكرىـ قامكا كالذيف المحكميف، مف مجمكعة االستبانة عمى عرض ـتح. 

جراء التعديبلت البلزم  ة.كا 
 مجتمعيا. عمى الدراسة لتطبيؽ األراضيسمطة  مكافقة عمى الحصكؿ تـخ. 
 العينة األداة كتككنت صدؽ كثبات لفحص لبلستبانة أكلية ميدانية استطبلعية دراسة إجراءد. 

 . "" مكضع الدراسةاألراضيسمطة مف مكظفي  ( مفردة30مف ) االستطبلعية
جراء جمعيا ثـ ،لمدراسة البلزمة البيانات لجمع العينة أفراد جميع عمى تكزيع االستبانةذ.  التحميؿ كا 

 . اإلحصائي

 ألساليب اإلحصائية المستخدمة:ا

 Package for (SPSS)اإلحصائي  التحميؿ برنامج خبلؿ مف اإلستبياف كتحميؿ تـ تفريغ    
the Social Sciencesليكرت مقياس ألف كذلؾ اإلحصائية المعممية، االختبارات استخدـا ، كتـ 

 اإلحصائية التالية: األدكات استخداـ تـ كقد ترتيبي مقياس ىك
 الحسابي كالمتكسط الحسابي كالمتكسط نحرافات المعياريةكالتكرارات كاال المئكية النسب .1

 ما، مما يفيد متغير فئات تكرار معرفة ألغراض أساسي بشكؿ األمر النسبي: يستخدـ ىذا
 الدراسة. عينة في كصؼ

 .اإلستبياف فقرات ثبات لمعرفة (Cronbach's Alpha)كركنباخ  ألفا اختبار .2
درجة االرتباط،  لقياس (Pearson Correlation Coefficient) بيرسكف ارتباط معامؿ .3

كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ ، متغيريف بيف العبلقة لدراسة االختبار ىذا كيستخـد
 الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة.
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( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد T-Testحالة عينة كاحدة )في  Tاختبار  .4
أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد تـ استخدامو لمتأكد  3كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي 

 لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.  مف داللة المتكسط
إذا كاف ( لمعرفة ما Independent Samples T-Testفي حالة عينتيف ) Tاختبار  .5

 ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. 
( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم )  .6

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف 
 البيانات.

 .ال أـ الطبيعي التكزيع تتبع ىؿ البيانات نكع معرفةل سمرنكؼ- ككلكمجركؼ  اختبار .7
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 المبحث الثاني: صدق وثبات االستبانة

 

  :االستبانةصدق  أواًل:

كتـ استخداـ طريقتيف لمتأكد " لقياسو تكضع ما االستبيافأسئمة  تقيس "أف :ةناالستبابصدؽ  يقصد
 :تبيافساال صدؽ مف

 :المحكمين صدق.1
ع ك مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أك المشكمة مكض يختار الباحث عددان ىك أف 
في  ( متخصصيف10مف ) تألفت المحكميف مف مجمكعة عمىة ناالستبا تـ عرضكلقد  الدراسة
لميدؼ ة ناالستبا، كذلؾ لبلسترشاد بآرائيـ في مدل مناسبة فقرات كالمحاسبة كاإلحصاء اإلدارة

المحكميف مف  تمت االستجابة آلراء لمتأكد مف صحة الصياغة المغكية ككضكحيا، كقدمنيا، ككذلؾ 
 .النيائية افي صكرتية ناالستبا تخرج إضافة أك حذؼ أك تعديؿ لبعض الفقرات، كبذلؾ

 :المقياس صدق.2
 كأنكاعو كالتالي: عمى قياس الجانب الذم أعد مف أجؿ قياسو كذلؾ بأف يككف المقياس قادران 

 الداخمي: االتساق أ.
 الرئيسي لممجاؿ االستبياف، كالدرجة الكمية فقرات مف فقرة كؿ درجات بيف االرتباط قكة كىك

 األىداؼ، كتـ حساب االتساؽ لقياس المقياس فقرات صدؽ مدل يقيس إليو، أم تنتمي الذم
لممجاؿ  الكمية فقرة كالدرجة كؿ بيف االرتباط مف خبلؿ حساب معامبلتة ناالستبا لفقرات الداخمي
  :يمي كما لو التابعة

 :نتائج االتساؽ الداخمي
 :األراضيالمجاؿ األكؿ:  الميؿ الشخصي لمتعاكف بيف العامميف في سمطة  
 
 



64 
 

 
 (3) جدول رقم

 مع الدرجة الكمية لممجال األولالمجال رة من فقرات معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فق

 الفقـــــــــرة الرقم
 معامل
 بيرسون

 الرتباطل

القيمة 
 االحتمالية

sig 

 **0.005 0.494 .العبلقة بيف زمبلء العمؿ تتعدل مجاؿ العمؿ 1

 *0.039 0.378 .يمكف بناء عبلقات إيجابية مع الزمبلء بشكؿ سيؿ 2

 *0.038 0.381 .يميؿ العاممكف عمى احتراـ كتقدير بعضيـ البعض 3

 **0.004 0.511 .إيجابي عمى العبلقات بيف العامميف تأثيراالنتماءات الحزبية كالقبمية ذات  4

لمتعاكف مع جميع الزمبلء بغض النظر عف االنتماءات الحزبية  أميؿ 5
 .كالقبمية

0.630 0.000** 

 **0.009 0.470 .لدل استعداد لمتعاكف مع جميع الزمبلء في المؤسسة 6

 **0.000 0.733 .كتقديـ يد العكف ليـ اآلخريفينتابني شعكر بالرضا كالسعادة عند معاكنة  7

 **0.003 0.524 .معاممة المدراء لمكظفييـ بعدالة كشفافية يؤثر عمى مدل ميميـ لمتعاكف 8

 **0.008 0.477 .التعاكف الكافي أجدحتى لك لـ  اآلخريفلمتعاكف مع  أمييؿ 9

التقارب ارتفاع مستكل التعاكف بيني كبيف زمبلئي يعمؿ عمى زيادة  10
 .كالكصاؿ بيننا

0.535 0.002** 

 *0.039 0.379 .ذلؾ يحقؽ لي حالة الرضا النفسي كالكظيفي ألفمع زمبلئي  أتعاكف 11

 **0.000 0.631 .مع زمبلئي فاف ذلؾ يزيد شعكر المسئكلية لدل تجاه عممي أتعاكفعندما  12

 .α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *

لميل الشخصي لمتعاون بين العاممين في ا"يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المجاؿ األكؿ 
 عند إحصائينا دالة تقيسو، كجميعيا التي الفقرات جميع مع طردينا ارتباطان  مرتبط "سمطة االراضي
 بمجاليا، مما المجاؿ األكؿ تقيس التي الفقرات ارتباط عمى (، كتدؿα= 0.05مستكل معنكية )

 . قياسو في أساسية تقيسو، كىي الذم المجاؿ مع داخميا متسقة أنيا يعني
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 توفر الثقة لدى العاممين عمى التعاون بينيم : تأثيرالمجال الثاني: 
 (4) جدول رقم

 مع الدرجة الكمية لممجال الثاني مجالالمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات 

 الفقـــــــــرة الرقم
 معامل
 بيرسون

 الرتباطل

القيمة 
 االحتمالية

sig 

 0.000* 0.773 .بحرية كثقة مع زمبلئي أتحدث 1

 0.001* 0.594 .يتيح لي رئيسي المشاركة في صنع القرار 2

 0.000* 0.768 ف تربطني بيـ عبلقة صداقة أك قربى.بم أكبربشكؿ  أثؽ 3

 0.000* 0.865 .مع زميمي في المشاكؿ الحياتية بكؿ بساطة أتحدث 4

 0.000* 0.814 .طبيعي بالنسبة لي أمرعممي كحياتي  أسراريعتبر اطبلع زميمي عمى  5

 0.000* 0.878 .الشخصية بكؿ كضكح ككاقعية آرائيـزمبلئي يعبركف عف  أغمب 6

 000.* 0.702 .يمكنني الكثكؽ بزمبلئي المحيطيف بي 7

 000.* 0703. .مف قبؿ زميمي شأفعند اعطائي ميمة ذات  أرتاح 8

 000.* 0.712 .ييتـ زميمي بكؿ ما ىك ميـ بالنسبة لي 9

 000.* 0.814 .ثقتي بزميمي تعمؿ عمى الراحة النفسية لي 10

 000.* 0.888 .ثقتي بجميع مف حكلي تؤثر عمى إنتاجية منظمتي 11

 000.* 0.713 .عني في حاؿ غيابي األعماؿزميمي كبكؿ ثقة بالقياـ ببعض  أفكض 12

 000.* 0.798 .تعمؿ منظمتي عمى تكفير جك مف الثقة كاالطمئناف بيني كبيف زمبلئي 13

كجكد الثقة بغض النظر مقاىا مف مديرم كذلؾ لأقـك بتنفيذ األكامر التي أت 14
 عف سمطتو عمي.

0.589 *.001 

 .α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *

تاثير توفر الثقة لدى العاممين عمى التعاون " الثانييتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المجاؿ 
مستكل  عند إحصائينا دالة تقيسو، كجميعيا التي الفقرات جميع مع طردينا اارتباطن  مرتبط "بينيم

 أنيا يعني بمجاليا، مما الثانيالمجاؿ  تقيس التي الفقرات ارتباط عمى كتدؿ (،α= 0.05معنكية )
 . قياسو في أساسية تقيسو، كىي الذم المجاؿ مع داخميا متسقة
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 مجال الثالث: تاثير تبادل المنفعة عمى التعاون بين العاممين :ال
 (5) جدول رقم

 مع الدرجة الكمية لممجال الثالثمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال  

معامل  الفقـــــــرة الرقم
 مستوى الداللة االرتباط

يقدـ لي زميمي المساعدات المالية كالمعنكية عند الحاجة ليا كانا أقـك  1
 **0.00 0.765 .بذلؾ أيضان 

كجكد عبلقة تعاكنية بيف الزمبلء يؤدم لممشاركة في صنع القرار  2
 .الصائب

0.648 0.00** 

 **0.00 0.569 .يمكنني تبادؿ األفكار بيني كبيف الزمبلء بكؿ حرية 3

 **0.00 0.634 .تحدث بكؿ حرية في المشاكؿ الحياتية مع الزمبلءأ 4

 **0.00 0.666 .ف لدم التزاـ قكم في العمؿ في المنظمةأشعر أ 5

يساىـ كجكد التعاكف في طرح بعض القضايا الجكىرية كمعالجتيا في  6
 **0.00 0.682 .المنظمة

7 
بأنيا ستعكد عمى بالفائدة بشكؿ أك أقـك بمعاكنة زميمي في حاؿ شعكرم 

 **0.00 0.676 بآخر.

 **0.00 0.793 .تبادؿ المنفعة مع زمبلئي عميإجراءات العمؿ تحتـ  8

9 
أقـك بتقديـ الخدمة لزميمي حتى في حالة عدـ حصكلي عمى منافع منو 
 **0.00 0.799 .في الكقت الحالي كذلؾ عمى امؿ الحصكؿ عمى تمؾ المنافع مستقببلن 

 **0.00 0.7563 .أكالن أقـك بمعاكنة زميمي في حاؿ طمبة مساعدتي  10

11 
تسكد المنظمة ركح االلفة كالمحبة في حاؿ تبادؿ الزمبلء المنافع مع 

 **0.00 0.523 .بعضيـ البعض

 .α=0.05داللة  ىاالرتباط دال إحصائياً عند مستو  * 

تبادل المنفعة عمى التعاون بين  تأثير"يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المجاؿ الثالث 
مستكل  عند إحصائينا دالة تقيسو، كجميعيا التي الفقرات جميع مع طردينا ارتباطان  " مرتبطالعاممين
 أنيا يعني بمجاليا، مما المجاؿ الثالث تقيس التي الفقرات ارتباط عمى كتدؿ (،α= 0.05معنكية )
 . قياسو في أساسية تقيسو، كىي الذم المجاؿ مع داخميان  متسقة
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 الصدق البنائي:   . أ
تريد  التي األىداؼ تحقؽ مدل يقيس الذم األداة صدؽ مقاييس أحد البنائي الصدؽ يعتبر

لفقرات  الكمية بالدرجة الدراسة مجاالت مف مجاؿ كؿ ارتباط مدم كيبيف إلييا، الكصكؿ األداة
بالدرجة  الدراسة مجاالت مف مجاؿ كؿ ارتباط ( مدل6رقـ ) التالي الجدكؿ كيكضح  .االستبانة
لمدراسة، كبذلؾ يككف المقياس يتسـ بدرجة  العاـ باليدؼ القكية ، كعبلقتيااالستبانةلفقرات  الكمية

 عالية مف الصدؽ.
 ( 6) جدول رقم

 مجال من المجاالت والدرجة الكمية لالستبانةمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل 

 المجــــــــــــــــــــــــــال الرقم
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

المجاؿ األكؿ: الميؿ الشخصي لمتعاكف بيف العامميف في سمطة  1
 االراضي

0.453 *.012 

 000.* 0.629 المجاؿ الثاني: تاثير تكفر الثقة لدل العامميف عمى التعاكف بينيـ 2

 000.* 0.861 عمى التعاكف بيف العامميف المجاؿ الثالث: تاثير تبادؿ المنفعة 3

 .α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *

 :االستبانةثبات ثانيًا: 

( 30لمتأكد مف ثبات المقياس تـ تطبيؽ ىذا المقياس عمى عينة استطبلعية مككنة مف )
ـ استخدمسمطة االراضيمكظفا مف مكظفي   التالية: كركنباخ–ألفاالثبات بطريقة طريقة  ت، كمف ث

تـ حساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس عمى حدة،  
ات عاٍؿ ( كىك معامؿ ثب0.951باإلضافة إلى حساب ثبات المقياس ككؿ، حيث بمغ معدؿ الثبات )

 لتدّ  الكاحد مف اقتربت (، ككمما1-0بيف ) ألفا معامؿ قيمة كتتراكح ،يشير إلى صبلحية المقياس
رقـ  الجدكؿ ثبات، كيبيف عدـ كجكد عمى دلت الصفر مف اقتربت عالي، ككمما ثبات كجكد عمى
 .الدراسة لمجاالت مقياس الثبات ( معامبلت7)
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 ( 7) جدول رقم
 الثبات لمجاالت القياسمعامالت 

قيمة معامل  عدد الفقرات المجـــــــــــــــــــــــال الرقم
 ألفا كرونباخ

الصدق 
 الذاتي *

 975. 951. 37 جميع المجاالت

ن فً سلطة األولالمجال  1 : المٌل الشخصً للتعاون بٌن العامٌل
  األراضً

12 .903 .950 

 929. 864. 14 توفر الثقة لدى العاملٌن على التعاون بٌنهم تأثٌرالمجال الثانً:  2

 952. 907. 11 تبادل المنفعة على التعاون بٌن العاملٌن تأثٌرالمجال الثالث:  3

 *الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لجميع  أف إلى (7الجدكؿ رقـ ) في المبينة النتائج تشير
 (. كبالتالي0.975ستبانة )اال(. ككذلؾ قيمة الصدؽ مرتفعة لجميع فقرات 0.951ستبانة )فقرات اال

 صكرتو في االستبياف أصبح كبذلؾ.  الداخمي بالثبات تتمتع المستخدمة المقاييس بأف القكؿ يمكف
 .المقياس كثبات الدراسة، كذلؾ بعد التأكد مف صدؽ عينة عمى صالحان لمتطبيؽ النيائية
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 المبحث الثالث
 واختبار الفرضيات تحميل البيانات

 المعالجات خبلؿ مف لمنتائج كعرضان  لمبيانات تفصيميان  تحميبلن  المبحث ىذا يتّضمف 
 الداللة مدل كتحديد النتائج كمناقشة تحميؿ ثـّ  كمف الدراسة، عينة عمى ُأجِرَيت  التي إلحصائيةا

  .اإلحصائية

 العينة خصائص تحميل :أوالً 

الخبرة الكظيفية، المستكل  الجنس،في:  تتعمؽ كالتي المبحكثيف، خصائص تـ تحميؿ
 الحالة االجتماعية. العممي، المّؤىؿ العمرية، الفئةالكظيفي، 

 :الشخصية البيانات ِكْفؽ الدراسة عينة لنتائج عرض يمي كفيما

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: .1
 مف %30 نسبتو كما الذككر، مف الدراسة عينة مف% 70 نسبتو ما أفّ  (8)الجدكؿ يبّيف

إلى أنيا تعتبر ممتازة بالنسبة لعمؿ اإلناث في الكطف  النسبة متباعدة جدان  أفّ  مف كبالرغـ اإلناث،
فقط أظيرت تقارير الجياز المركزم لئلحصاء  ،العربي بشكؿ عاـ كفي قطاع غزة بشكؿ خاص

في  الفمسطيني بأف نسبة مشاركة المرأة في العمؿ في قطاع غزة تعتبر ضئيمة مقارنةن بمثيبلتيا
%( فقط بينما في الضفة الغربية بمغت 7الضفة الغربية، فقد بمغت مشاركة النساء في قطاع غزة )

كتعزك  ( 2013،)تقرير الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني حول المرأة والرجل  %(18.9)
الصعبة كما تحتاجو إلى قكة كصبلبة الشخصية في ذلؾ إلى طبيعة عمؿ سمطة األراضي  الباحثة

 ذلؾ، كىذا ال يمنع المرأة مف ممارسة طبيعة عمميا بكؿ حـز ككفاءة كمكضكعية.
 (8) جدول

 العينة حسب الجنس أفراديوضح توزيع 

 النسبة المئوية % التكرار المتغير

 70 63 ذكر

 30 27 أنثى

 100 90 المجموع
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 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة الوظيفية: .2
فراد عينة الدراسة تتراكح الخبرة الكظيفية أ% مف 74.4 أفيتضح  9رقـ مف خبلؿ الجدكؿ 

 10متكسط الخبرة الكظيفية مف تتراكح % 25.6ك أقؿ مف خمس سنكات إلى عشر سنكات، ما بيف 
ر، كتعزك الباحثة ارتفاع نسبة الذيف تتراكح خبرتيـ ما بيف أقؿ مف خمس سنة فأكث 15سنكات إلى 

مما  2007السياسية التي عصفت بقطاع غزة في العاـ سنكات إلى عشر سنكات إلى األحداث 
أدل إلى استنكاؼ العديد مف مكظفي القطاع العاـ بشكؿ عاـ كمكظفي سمطة األراضي بشكؿ 

 خاص مما أدل إلى تعيينات جديدة لمؿء الشكاغر الحاصمة.
 (9جدول)

 الخبرة الوظيفيةالعينة حسب  أفراديوضح توزيع 

 المئوية %النسبة  التكرار المتغير

 23.3 21 سنكات 5اقؿ مف 

 51.1 46 سنكات 5-10

 7.8 7 سنة 10-15

 17.8 16 فأكثرسنة  15

 100 90 المجموع
 

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي: .3
مستكاىـ % مف أفراد عينة الدراسة 25.6 ( أف 10تكضح النتائج المبينة في جدكؿ رقـ )

، كتعزك الثانية كالثالثة تيف% مستكاىـ الكظيفي الفئ74.4كنسبة  كاألكلى،العميا  تيفالكظيفي الفئ
إلى قمة عدد الكظائؼ العميا عمى الييكمية اإلدارية لسمطة نسبة الفئة العميا الباحثة انخفاض 

، كترجع الباحثة أسباب ارتفاع نسبة ، كصعكبة الشركط المطركحة لشغؿ ىذه المناصباألراضي
الثالثة إلى تكفر العديد مف الكظائؼ في ىاتيف الفئتيف عمى الييكمية اإلدارية لسمطة الفئتيف الثانية ك 

األراضي، كما أف الشركط المتاحة لشغؿ كظائؼ ىاتيف الفئتيف غالبان ما تككف أقؿ تقييدان مف غيرىا 
 مف الفئات كمتاحة لمجميع.
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 (10) جدول
 المستوى الوظيفيالعينة حسب  أفراديوضح توزيع 

 النسبة المئوية % التكرار المتغير

 4.5 4 الفئة العميا

 21.1 19 الفئة األكلى

 42.2 38 الفئة الثانية

 32.2 29 الفئة الثالثة

 100 90 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب العمر: .4
% مف أفراد عينة الدراسة تتراكح أعمارىـ ما 46.6يتضح أف  (11رقـ )مف خبلؿ الجدكؿ 

 سنة فأكثر 45إلى  36% تتراكح أعمارىـ ما بيف 53.3، كسنة 35 إلىسنة  25 أقؿ مف بيف
إلى نسبة شباب أكبر في  المنظمةتعزك الباحثة ذلؾ إلى احتياج تعتبر النسبة متقاربة إلى حد ما، ك 

حسب طبيعة العمؿ في سمطة ، ككنيـ أكثر اندفاعان إلى العمؿ كأكثر إيجابية فيو أداء العمؿ
نيا عمى الفئة العمرية األكبر في أداء عمميا المطمكب مف في الجية المقابمة ال يمنع األراضي، كلك

أكمؿ كجو بكفاءة كفعالية، كما كترجع الباحثة سبب ذلؾ إلى األحداث المؤسفة التي ألمت بقطاع 
ـ كما نتج عنو مف انقساـ سياسي أدل إلى استنكاؼ العديد مف مكظفي قطاع 2007غزة في العاـ 

 سنة(. 35-24مما أدل إلى تعيينات كظيفية جديدة كانت حصة األسد فييا لمفئة العمرية )غزة، 
 (11) جدول

 العينة حسب العمر أفراديوضح توزيع 

 النسبة المئوية % التكرار المتغير

 3.6 3 سنة 25اقؿ مف 

 43.3 39 سنة 25-35

 28.9 26 سنة 35-45

 24.4 22 سنة فأكثر 45

 100 90 المجموع
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 توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي: .5
عينة الدراسة مؤىميـ العممي  أفراد% مف 46.7 أفيتضح  التاليمف خبلؿ الجدكؿ  

% 10ثانكية عامة فما دكف, ك% مؤىميـ العممي 13.7, دبمـك% مؤىميـ العممي 30بكالكريكس, ك
 بنسبة البكالكريكس شيادة عمى الحاصميف نسبة ارتفاع أفّ  الباحثة كترلمؤىميـ العممي ماجستير، 

 عند ىاـ كمتطمب العاـ االعتيادم التعميـ تكفُّر لشرط غزة في لممكظفيف الحالي الكاقع تعكس 46%
% 13أّف  إلى الجدكؿ يشير العممي المناسب، كما المؤىؿ كجكد أفّ  حيث العامة، الكظائؼ إشغاؿ

إلى طبيعة عممية التكظيؼ قديمان كالتي  ثانكية عامة فما دكف كىذا يعكد يحممكف العينة مف أفراد
كانت تتطمب ثانكية عامة كأقؿ مؤىؿ عممي، كتعكد نسبة انخفاض المكظفيف الحاصميف عمى 
ة ماجستير إلى عزكؼ أغمبيـ عف الحصكؿ عمى الدراسات العميا نتيجةن لمكضع الراىف مف أزم

 مالية بما فييا أزمة الركاتب.
 (12جدول)

 العينة حسب المؤىل العممييوضح توزيع أفراد 

 النسبة المئوية % التكرار المتغير

 13.3 12 ثانكية عامة فما دكف

 30 27 دبمكـ

 46.7 42 بكالكريكس

 10 9 ماجستير

 100 90 المجموع

 
 توزيع أفراد العينة حسب الحالية االجتماعية:.6

حالتيـ االجتماعية الدراسة % مف أفراد عينة 82.2 أفيتضح  (13)رقـ مف خبلؿ الجدكؿ 
ـ 1.1جتماعية غير متزكج, ك% حالتيـ اال16.7ك متزكج % مطمؽ، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تعالي

الديف اإلسبلمي التي تحث عمى الزكاج، كما أف النسبة العالية لممتزكجيف تتكافؽ مع نتائج الدراسة 
ان لحالة االستقرار النفسي التي الميدانية بارتفاع نسبة التعاكف بيف العامميف في سمطة األراضي نظر 
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ذلؾ تبادؿ الزيارات العائمية بينيـ مما يؤدم إلى ل أف نتيجةن  الباحثةترل يعيشيا المتزكجكف، كأيضان 
ـ مفيـك التعاكف بينيـ.  تدعي

 
 (13جدول)

 الحالة االجتماعيةيوضح توزيع أفراد العينة حسب 

 النسبة المئوية % التكرار المتغير

 16.7 15 أعزب

 82.2 74 متزكج

 1.1 1 مطمؽ

 100 90 المجموع
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 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا:ثانيًا: 

  اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجرو  سمرنو (: .1
العكامؿ المؤثرة  درجاتتـ استخداـ اختبار ككلمجركؼ سمرنكؼ لمعرفة ما إذا كانت 

تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو كىك  في المنظمات الحككمية إلى التعاكف بيف العامميف المؤدية
اختبار ضركرم في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يككف تكزيع 

 البيانات طبيعيا.
 (14)رقم  جدول

 اختبار التوزيع الطبيعي

 مستوى الداللة Zقيمة  المجال
األكؿ: الميؿ الشخصي لمتعاكف بيف العامميف في المجاؿ 

 0.139 0.150 سمطة االراضي

المجاؿ الثاني: تاثير تكفر الثقة لدل العامميف عمى 
 0.200 0.112 التعاكف بينيـ

المجاؿ الثالث: تاثير تبادؿ المنفعة عمى التعاكف بيف 
 0.200 0.116 العامميف

 0.058 0.171 المجاالتاجمالي 

كىذا يدؿ  0.05كبر مف أ مجاؿمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف مستكل الداللة لكؿ 
 .البيانات تتبع التكزيع الطبيعي كيجب استخداـ االختبارات المعممية أفعمى 
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 العينة عمى تساؤالت الدراسة: أفرادتحميل نتائج إجابات 
 ؟" المنظمات الحكوميةما ىي العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين في "

لئلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي 
 كالترتيب لكؿ محكر.

  األراضيالمجال األول: الميل الشخصي لمتعاون بين العاممين في سمطة 
 (15) رقم جدول

 يوضح المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والوزن النسبي وقيمة اختبار "ت"  
 ومستوى الداللة والترتيب 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحرا  
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

قيمة 
 اختبار "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

 11 000. 10.55 72.44 0.919 3.622 .العالقة بٌن زمالء العمل تتعدى مجال العمل 1
ٌمكن بناء عالقات إٌجابٌة مع الزمالء بشكل  2

 .سهل
3.722 0.900 74.44 11.83 .000 10 

ٌمٌل العاملون على احترام وتقدٌر بعضهم  3

 .البعض
3.911 0.681 78.22 18.26 .000 8 

إٌجابً  تأثٌراالنتماءات الحزبٌة والقبلٌة ذات  4
 .على العالقات بٌن العاملٌن

2.844 1.059 56.89 2.19 .031 12 

مٌل للتعاون مع جمٌع الزمالء بغض النظر أ 5

 .عن االنتماءات الحزبٌة والقبلٌة
4.378 0.663 87.56 25.43 .000 3 

لدى استعداد للتعاون مع جمٌع الزمالء فً  6
 .المؤسسة

4.444 0.689 88.89 25.40 .000 2 

ٌنتابنً شعور بالرضا والسعادة عند معاونة  7
 .االخرٌن وتقدٌم ٌد العون لهم

4.611 0.555 92.22 34.39 .000 1 

معاملة المدراء لموظفٌهم بعدالة وشفافٌة  8
 .ٌؤثر على مدى مٌلهم للتعاون

4.344 0.810 86.89 20.44 .000 4 

جد أن حتى لو لم ٌل للتعاون مع االخرٌأم 9
 .التعاون الكافً

3.911 0.744 78.22 16.71 .000 8 

ارتفاع مستوى التعاون بٌنً وبٌن زمالئً  10

 .ٌعمل على زٌادة التقارب والوصال بٌننا
4.244 0.812 84.89 19.22 .000 6 

ن ذلك ٌحقق لً حالة تعاون مع زمالئً ألأ 11
 .الرضا النفسً والوظٌفً

4.300 0.661 86.00 24.39 .000 5 

ن ذلك ٌزٌد إمع زمالئً ف تعاونأعندما  12

 .شعور المسئولٌة لدى تجاه عملً
4.244 0.641 84.89 24.32 .000 6 

  0.003 19.43 80.96 0.761 4.048 المتوسط العام

 //غير دالة    0.05*دالة عند      0.01**دالة عند 
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 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات و باستعراض
بيف  تراكحت المجاؿ فقرات لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (15) جدكؿ يشير

مقياس التدرج  ( كفؽ%56.89 - %92.22( بكزف نسبي تراكح بيف )4.611 -2.844)
 .0.05قؿ مف كأف مستكل الداللة لجميع الفقرات أ الخماسي )ليكرت(

 فقرات ىي:أعمى ثالث  وقد تبين من النتائج الموضحة في الجدول أن
 ( 7الفقرة رقـ" ) كتقديـ يد العكف ليـ اآلخريفينتابني شعكر بالرضا كالسعادة عند معاكنة "

 .%92.22بكزف نسبي  األكلىالمرتبة احتمت 
 ( 6الفقرة رقـ" )احتمت المرتبة الثانية لدل استعداد لمتعاكف مع جميع الزمبلء في المؤسسة "

 %.88.89بكزف نسبي 
 ( 5الفقرة رقـ" )لمتعاكف مع جميع الزمبلء بغض النظر عف االنتماءات الحزبية  أميؿ

 %.87.56"احتمت المرتبة الثالثة بكزف نسبي  كالقبمية
ميؿ المكظفيف الشخصي إلى التعاكف كاستعدادىـ لذلؾ كتعزك الباحثة ارتفاع نسبة تمؾ الفقرات إلى 

تائج تدؿ عمى مدل حرص ، كتمؾ النبغض النظر عف أم اعتبارات أخرل كالتنظيمات كاألحزاب
العامميف في سمطة األراضي عمى كجكد التعاكف بينيـ كتعزيز ذلؾ المفيـك بينيـ، لمكصكؿ إلى 

 مية.النتائج التي يرجكنيا بكفاءة كفاع

 ثالث فقرات ىي: ىأما أدن
 ( يمكف بناء عبلقات إيجابية مع الزمبلء بشكؿ سيؿ" احتمت المرتبة العاشرة 2الفقرة رقـ" )

 %.74.44نسبي بكزف 
 ( العبلقة بيف زمبلء العمؿ تتعدل مجاؿ العمؿ" احتمت المرتبة الحادية عشر 1الفقرة رقـ" )

 %. 72.44مكرر بكزف نسبي 
 ( 4الفقرة رقـ" ) إيجابي عمى العبلقات بيف العامميف تأثيراالنتماءات الحزبية كالقبمية ذات "

 %.56.89احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي 
( في ضركرة فيـ العبلقات اإلنسانية 2014كقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )المحمدم 

بيف العامميف مما يؤدم إلى ميؿ لمتعاكف بشكؿ أكبر، كما اتفقت معيا عمى ضركرة تعزيز 
بناء أكاصر التعاكف بيف العامميف في المنظمة، كما تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )السديرم، 

فيـ نقاط القكة كنقاط الضعؼ في التكجو األكبر لمتعاكف، بالشكؿ الذم  ( في ضركرة2010
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يعزز مفيـك التعاكف كالعمؿ الجماعي بيف العامميف، مما يؤدم لمكصكؿ إلى النتائج 
 المرجكة.
الباحثة انخفاض نسبة تمؾ الفقرات، أف معظـ العامميف يفضمكف اقتصار العبلقة  كترجع

تخكفيـ مف الدخكؿ في الخصكصيات مما يؤدم إلى عمى عبلقة العمؿ فقط، كذلؾ ل
( مؤشر 4حدكث المشاكؿ كفقداف الخصكصية فيما بينيـ، كما انخفاض نسبة الفقرة رقـ )

إيجابي عمى عدـ تأثر العامميف باالنتماءات القبمية كالحزبية مما يؤدم إلى التعامؿ فيما 
ـ بمكضكعية بعيدان عف المناكفات.  بيني

كالتي أشارت نتائجيا إلى تأثير ( 2003الحربي، النتائج مع دراسة )كقد اختمفت تمؾ 
، مما يعيؽ عممية التكاصؿ التكتبلت الحزبية كالكظيفية داخؿ المنظمة عمى العبلقات بيف عاممييا

كالتعاكف التشاركي، مما دعا اإلدارة إلى ضركرة خمؽ جك بعيدان عف التكتبلت كاألحزاب لتعزيز 
 .ـمفيـك التعاكف بيني

 األراضيالنسبي لمميؿ الشخصي لمتعاكف بيف العامميف في سمطة  الكزفكبصفة عاممة فإف 
كىذا يعني رفض  0.05كاف مستكل الداللة اقؿ مف  4.048بمتكسط حسابي  %.80.96بمغ 

الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرض البديؿ القائؿ أف ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكم 
(0.05≥α)  .لمميؿ الشخصي لمتعاكف عمى تعاكف العامميف في المنظمة 

كجكد ميؿ شخصي لمتعاكف بيف العامميف في سمطة األراضي إلى األسباب كتعزك الباحثة  
 التالية:

 الحاجة الفطرية لدل اإلنساف كعدـ مقدرتو العيش بمفرده، كحاجتو الدائمة إلى الغير. -
 راضي، كالتي تدعك إلى التعاكف كتبادؿ الخبرات.الثقافة التنظيمية السائدة في سمطة األ -
 الثقافة الدينية السائدة لدل جميع المكظفيف كالذم تحث عمى التعاكف. -
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 توفر الثقة لدى العاممين عمى التعاون بينيم تأثيرالمجال الثاني: 
 (16) رقم جدول

 يوضح المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والوزن النسبي وقيمة اختبار "ت"  
 ومستوى الداللة والترتيب

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحرا  
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
 اختبار "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

 4 000. 14.11 78.89 0.904 3.944 .بحرٌة وثقة مع زمالئً أتحدث 1

ً صنع القرار 2 ً المشاركة ف ً رئٌس  9 000. 7.44 68.44 1.049 3.422 .ٌتٌح ل

3 
ن تربطنً بهم عالقة صداقة كبر بمأثق بشكل أ

 أو قربى.
3.767 0.995 75.33 11.12 .000 6 

4 
حدث مع زمٌلً ًف المشاكل الحٌاتٌة بكل أت

 .بساطة
3.133 1.041 62.67 4.86 .000 12 

5 
ً ٌعتبر  ٌلً على أسرار عملً وحٌات اطالع زم

ً بالنسبة لًأ  .مر طبٌع
2.411 1.059 48.22 -1.69 .094 14 

6 
ٌعبرون عن آرا ئهم الشخصٌة أغلب زمالًئ 

 .بكل وضوح وواقعٌة
2.944 0.987 58.89 3.31 .001 13 

ً المحٌطٌن بً 7 ً الوثوق بزمالئ  8 000. 9.64 69.56 0.864 3.478 .ٌمكنن

8 
ن من قبل عند إعطائً مهمة ذات شأأرتاح 
 .زمٌلً

3.756 0.641 75.11 17.09 .000 7 

ً بكل ما هو مهم بالنسبة لً 9  11 000. 6.13 63.33 0.877 3.167 .ٌهتم زمٌل

ً تعمل على الراحة النفسٌة لً 10 ً بزمٌل  1 000. 21.03 83.11 0.702 4.156 .ثقت

11 
ثقتً بجمٌع من حولً تؤثر على إنتاجٌة 

 .منظمتً
4.000 0.861 80.00 15.42 .000 3 

12 
عمال مٌلً وبكل ثقة بالقٌام ببعض األفوض زأ

ً فً حال غٌابً  .عن
3.922 0.753 78.44 16.66 .000 5 

13 
تعمل منظمتً على توفٌر جو من الثقة 

ً وبٌن زمالئً  .واالطمئنان بٌن
3.189 1.069 63.78 5.22 .000 10 

14 
ٌري وذلك التً أأقوم بتنفٌذ األوامر  تلقاها من مد

 وجود الثقة بغض النظر عن سلطته علً.ل
4.011 0.814 80.22 16.44 .000 2 

  0.0 10.485 70.43 0.90 3.521 المتوسط العام

 //غير دالة    0.05*دالة عند      0.01**دالة عند 
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 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات باستعراضو  
بيف  تراكحت المجاؿ فقرات لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (16) جدكؿ يشير

مقياس التدرج  ( كفؽ%48.22 - %83.11( بكزف نسبي تراكح بيف ) 4.156 -2.411)
 0.05, كاف مستكل الداللة اقؿ مف الخماسي )ليكرت(

 فقرات ىي:أعمى ثالث  و قد تبين من النتائج الموضحة في الجدول أن
 ( 10الفقرة رقـ" )بكزف  األكلىالمرتبة احتمت  "ثقتي بزميمي تعمؿ عمى الراحة النفسية لي

 .%83.11نسبي 
 ( 14الفقرة رقـ" ) كجكد الثقة بغض النظر مف مديرم كذلؾ ل أتمقاىاأقـك بتنفيذ األكامر التي

 %.80.22" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي تو عميعف سمط
 ( 11الفقرة رقـ" ) احتمت المرتبة الثالثة حكلي تؤثر عمى إنتاجية منظمتيثقتي بجميع مف "

 %.80بكزف نسبي 
كتعزك الباحثة ارتفاع نسبة تمؾ الفقرات إلى كجكد الثقة بيف الزمبلء بغض النظر عف كجكد 
خدمات مقابؿ ذلؾ أك كجكد مصالح مشتركة، كذلؾ يعكد إلى جك الثقة كاألماف التي تكفره 

إلى شيكع جك الطمأنينة كالثقة بينيـ، كأيضان يعكد ذلؾ إلى  المنظمة لعاممييا، مما يؤدم
 قابمية العامميف إلى تقبؿ بعضيـ البعض بغض النظر عف كجكد المصالح أك تضاربيا.

 ثالث فقرات ىي: ىأما أدن
 ( 4الفقرة رقـ" )تحدث مع زميمي في المشاكؿ الحياتية بكؿ بساطة" احتمت المرتبة الثانية أ

 %.62.67عشر بكزف نسبي 
 ( اغمب زمبلئي 6الفقرة رقـ" )الشخصية بكؿ كضكح ككاقعية" احتمت  آرائيـعف  يعبركف

 %. 58.89المرتبة الثالثة عشر بكزف نسبي 
 ( 5الفقرة رقـ" ) طبيعي بالنسبة لي أمرعممي كحياتي  أسراريعتبر اطبلع زميمي عمى "

 %.48.22احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي 
تدني نسبة تمؾ الفقرات الثبلث إلى طبيعة النفس البشرية التي تميؿ إلى كتعزك الباحثة 

االحتفاظ بالخصكصية عف اآلخريف، كذلؾ تجنبان لمكقكع في المشاكؿ المستقبمية، كيرل 
البعض أف الزمبلء ال يستطيعكف التحدث بصراحة كمكضكعية عف آرائيـ ربما ألف ذلؾ 

 حتفاظ بآرائيـ الشخصية كعدـ اإلفصاح عنيا.يتعارض مع مصمحة العمؿ لذا يفضمكف اال



80 
 

تكفر الثقة لدل العامميف عمى التعاكف بينيـ  لتأثيرالنسبي  الكزفكبشكؿ عاـ فإف 
كىذا يعني رفض الفرض  0.05قؿ مف كأف مستكل الداللة أ 3.521, بمتكسط حسابي 70.43%

ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكم  أفالصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة عمى 
(0.05≥α) الباحثة كجكد نسبة مقبكلة مف تكفر  كترجعدل العامميف عمى التعاكف بينيـ، لمثقة ل

الثقة لدل بعض عاممي سمطة األراضي إلى سياسة اإلدارة العميا في سمطة األراضي كالتي تحث 
، تحقيقان عمى إنجاز األعماؿ بصكرة جماعية كمشتركة بيف العامميف كثقتيـ في بعضيـ إلنجاز ذلؾ

لمنظمة، كالتي مف الضركرم بناء أساس ، كىذا يدؿ أف الثقة مف أىـ مكجكدات األىداؼ المنظمة
بكجكد تقبؿ معتدؿ  (2010، كقد تقاربت ىذه النتيجة مع دارسة )العطكم، الشيباني، المنظمة عمييا

دراسة لدل العامميف تجاه بعضيـ البعض كأف الثقة بينيـ تساىـ في التزاـ العامميف، كما اتفقت مع 
، كما اختمفت النتائج مع خر في نفس المؤسسةلمزميؿ اآل( في التقبؿ المعتدؿ 2010)عيسى، 

( في أف الثقة المؤدية لمتعاكف مرتبط 2013( كدراسة )بيكر، جيفر، 2012دراسة )ميسمي، 
، مما يعني عدـ كجكد الثقة التعاكنية في جميع المكاقؼ بعكس ما أثبتت دراستنا بالمكقؼ نفسو

 .ىذه
لعدـ  %(30كجكد تمؾ الصكرة لدل البعض بنسبة ) إلى عدـ ذلؾ كما تعزك الباحثة

مقدرتيـ عمى تقبؿ اآلخر في إنجاز األعماؿ، في حاؿ تـ منحيـ بعض الثقة في ذلؾ سيتـ اختبلؼ 
ي ، كما يعكد أيضان إلى عدـ مشاركتيـ في صنع القرارات المتخذة مف قبؿ المدراء، مما يعنالكضع

لباحثة إلى كجكد نسبة مقبكلة مف الثقة لدل البعض اآلخر عدـ ثقتيـ في تنفيذ ذلؾ القرار، كتعزك ا
إلى حاجة الفرد إلى زمبلئو اآلخريف في العمؿ لكسر الركتيف كاالنخراط في العمؿ الجماعي 

 المشترؾ. 
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  تبادل المنفعة عمى التعاون بين العاممين تأثيرالمجال الثالث: 
 (17) رقم جدول
 المعياري والوزن النسبي وقيمة اختبار "ت"يوضح المتوسط الحسابي واالنحرا  

 ومستوى الداللة والترتيب  

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحرا  
 المعياري

الوزن 
النسبي
% 

قيمة 
اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

1 
يقدـ لي زميمي المساعدات المالية كالمعنكية عند الحاجة ليا 

 7 000. 12.66 73.78 0.816 3.689 .كانا أقـك بذلؾ أيضان 

كجكد عبلقة تعاكنية بيف الزمبلء يؤدم لممشاركة في صنع  2
 2 000. 20.49 80.89 0.669 4.044 .القرار الصائب

 5 000. 14.59 77.33 0.824 3.867 فكار بيني كبيف الزمبلء بكؿ حرية.يمكنني تبادؿ األ 3

 10 000. 4.16 60.67 0.988 3.033 .الزمبلءتحدث بكؿ حرية في المشاكؿ الحياتية مع أ 4

 3 000. 16.74 80.00 0.793 4.000 .شعر اف لدم التزاـ قكم في العمؿ في المنظمةأ 5

يساىـ كجكد التعاكف في طرح بعض القضايا الجكىرية  6
 .كمعالجتيا في المنظمة

3.933 0.818 78.67 15.46 .000 4 

ستعكد عمى  نيابأـك بمعاكنة زميمي في حاؿ شعكرم أق 7
 9 000. 5.35 64.67 1.122 3.233 بالفائدة بشكؿ أك بآخر.

ـ عمى تبادؿ المنفعة مع زمبلئي 8  8 000. 8.33 68.44 0.936 3.422 .إجراءات العمؿ تحت

9 
أقـك بتقديـ الخدمة لزميمي حتى في حالة عدـ حصكلي عمى 

مؿ الحصكؿ عمى ع منو في الكقت الحالي كذلؾ عمى أمناف
 .تمؾ المنافع مستقببلن 

2.900 1.071 58.00 2.66 .009 11 

 1 000. 23.28 86.22 0.697 4.311 .كالاكنة زميمي في حاؿ طمبة مساعدتي أأقـك بمع 10

فة كالمحبة في حاؿ تبادؿ الزمبلء تسكد المنظمة ركح األل 11
ـ البعض  6 000. 11.44 76.22 1.004 3.811 .المنافع مع بعضي

  0.001 12.29 73.17 0.360 3.659 العامالمتوسط 

 //غير دالة    0.05*دالة عند      0.01**دالة عند 
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 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
بيف  تراكحت المجاؿ فقرات لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (17) جدكؿ يشير

( كفؽ مقياس التدرج الخماسي %58 - %86.22( بكزف نسبي تراكح بيف )4.311 -2.900)
 ,0.05قؿ مف كل الداللة أف مستكأ ()ليكرت

 فقرات ىي:أعمى ثالث  وقد تبين من النتائج الموضحة في الجدول أن
 ( 10الفقرة رقـ" )األكلىالمرتبة " احتمت أكالن مساعدتي  وأقـك بمعاكنة زميمي في حاؿ طمب 

 .%86.22بكزف نسبي 
 ( 2الفقرة رقـ" ) عبلقة تعاكنية بيف الزمبلء يؤدم لممشاركة في صنع القرار الصائبكجكد "

 %.80.89احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي 
 ( 5الفقرة رقـ" )احتمت المرتبة الثالثة بكزف لدم التزاـ قكم في العمؿ في المنظمة أفشعر أ "

 %.80نسبي 
لمعامميف في المنظمة إلييا،  كتفسر الباحثة ارتفاع نسبة تمؾ الفقرات إلى االنتماء الشديد

كبالتالي قياميـ بمعاكنة بعضيـ البعض بغض النظر عف كجكد مردكد أك مقابؿ أـ ال، مما يؤدم 
إلى صنع القرار الصائب الذم يزيد مف فعالية ككفاءة المنظمة، كما تعزك الباحثة ذلؾ إلى أكاصر 

التأكيد لئلدارة العميا دكر بارز كىاـ الثقة المغركسة في نفكس العامميف مف قبؿ المنظمة كالتي ب
فييا، فيي تعمؿ عمى مدار السنيف السابقة إلى تكفير جك األلفة كالتعاكف كالثقة بيف عاممييا، ألف 

 ذلؾ حتمان سيعكد بفائدة كبرل عمى المنظمة.

 ثالث فقرات ىي: ىأما أدن
 ( أقـك بمعاكنة زميمي في حاؿ شعكرم 7الفقرة رقـ" )أكى بالفائدة بشكؿ ستعكد عم بأنيا 

 %.64.67"  احتمت المرتبة التاسعة بكزف نسبي بآخر
 ( 4الفقرة رقـ" )بكؿ حرية في المشاكؿ الحياتية مع الزمبلء" احتمت المرتبة العاشرة  أتحدث

 %. 60.67بكزف نسبي 
 ( 9الفقرة رقـ" ) أقـك بتقديـ الخدمة لزميمي حتى في حالة عدـ حصكلي عمى منافع منو في

" احتمت المرتبة األخيرة الحصكؿ عمى تمؾ المنافع مستقببل أمؿالكقت الحالي كذلؾ عمى 
 %.58بكزف نسبي 
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كتفسر الباحثة انخفاض نسبة تمؾ الفقرات إلى طبيعة العامميف في تمؾ المنظمة كالمتمثمة 
بغض النظر عف كجكد مقابؿ لذلؾ أـ ال، لذلؾ تـ رفض تمؾ العبارة، كما نة غيرىـ في ميميـ لمعاك 

تعزك الباحثة ذلؾ إلى رغبتيـ في المحافظة عمى سرية حياتيـ الشخصية كعدـ الخكض في 
المشاكؿ مع اآلخريف تجنبان لحصكؿ الخبلفات بينيـ كالذم سيؤثر عمى مصمحة العمؿ، لذلؾ 

 سيـ.يفضمكف االحتفاظ بو ألنف

ىو  تبادؿ المنفعة عمى التعاكف بيف العامميف لتأثير النسبي لكزفكبشكؿ عاـ فإف ا
وىذا يعني رفض  0.05قل من أن مستوى الداللة أو  3.659بمتوسط حسابي  73.17%

ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل ن أ ة وقبول الفرضية البديمة القائمةالفرضية الصفري
كتتقارب ىذه النتائج مع نتائج دراسة ، لتبادؿ المنفعة عمى التعاكف بيف العامميف (α≤0.05)معنكم 
( مف ناحية عدـ كجكد القابمية في التحدث مع الزمبلء في المشاكؿ الحياتية 2011)فبلتة، 

( أف أفراد عينة الدراسة 1998كاالحتفاظ بيا ألنفسيـ، كما اتفقت النتائج مع دراسة )الشيرم، 
عة العبلقة التي تجمعيـ كالتي تحتـ عمييـ ضركرة تقديـ الخدمات كالمساعدة بغض مقدريف لطبي

( في كجكد 2012، كما يتضح أف ىناؾ أيضان اتفاؽ مع دراسة )إنيس، النظر عف المقابؿ المنتظر
 المنافع بيف العامميف. عبلقة االحتراـ كتبادؿ

تي أثبت نتائجيا أف تقديـ ( كال2012مف ناحية أخرل اختفت النتائج مع دراسة )أنيس، 
، ، ككذلؾ اختمفت مع دراسة )بيكر، جيفرالخدمة يككف مرتبطان بالحصكؿ عمى منافع مقابؿ ذلؾ

 في أف تبادؿ الخدمات مطمكبان مف أجؿ استمرار عبلقات العمؿ. (2008
 تمؾ الصكرة إلى: إلى كجكد نسبة جيدة مف ذلؾ كتعزك الباحثة

العامميف في المنظمة بتقدـ المساعدة لآلخريف فكر الشعكر الثقافة الدينية السائدة لدل  -
 بالحاجة إلييا.

 الثقافة التنظيمية السائدة كالتي تعزز مبدأ العمؿ التعاكني التشاركي في المنظمة. -
الحاجة المستمرة إلى الدعـ النفسي مف قبؿ اآلخر، مما يجعؿ العاممكف يمجأكف إلى  -

 .بعضيـ فكر االحتياج إلى ذلؾ
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 العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين في المنظمات الحكومية
 (18) رقم جدول

 يوضح المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والوزن النسبي وقيمة اختبار "ت"  
 ومستوى الداللة والترتيب

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الوزن 
النسبي
% 

قيمة 
اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

1 
المجال األول: المٌل الشخصً للتعاون 

 بٌن العاملٌن فً سلطة االراضً
4.048 0.761 80.96 19.43 0.003 1 

2 
المجال الثانً: تاثٌر توفر الثقة لدى 

 3 0.0 10.485 70.43 0.900 3.521 العاملٌن على التعاون بٌنهم

3 
على المجال الثالث: تاثٌر تبادل المنفعة 

 التعاون بٌن العاملٌن
3.659 0.360 73.17 12.29 0.001 2 

  0.001 14.07 74.85 0.343 3.743 المتوسط العام

 //غير دالة    0.05*دالة عند      0.01**دالة عند 

 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات و باستعراض
 األكلىالمرتبة احتمت  األراضيلمجال األول: الميل الشخصي لمتعاون بين العاممين في سمطة ا 

 .%80.96بكزف نسبي 
في ضركرة فيـ العبلقات اإلنسانية  (2014 ،)المحمديكقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة 

بيف العامميف مما يؤدم إلى ميؿ لمتعاكف بشكؿ أكبر، كما اتفقت معيا عمى ضركرة تعزيز بناء 
في  (2010)السديري، أكاصر التعاكف بيف العامميف في المنظمة، كما تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة 

لمتعاكف، بالشكؿ الذم يعزز مفيـك التعاكف ضركرة فيـ نقاط القكة كنقاط الضعؼ في التكجو األكبر 
 كالعمؿ الجماعي بيف العامميف، مما يؤدم لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة.

كالتي أشارت نتائجيا إلى تأثير ( 2003الحربي، كقد اختمفت تمؾ النتائج مع دراسة )
ؽ عممية التكاصؿ التكتبلت الحزبية كالكظيفية داخؿ المنظمة عمى العبلقات بيف عاممييا، مما يعي

كالتعاكف التشاركي، مما دعا اإلدارة إلى ضركرة خمؽ جك بعيدان عف التكتبلت كاألحزاب لتعزيز 
 مفيـك التعاكف بينيـ.
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 احتمت المرتبة الثالثة بكزف  توفر الثقة لدى العاممين عمى التعاون بينيم تأثير :المجال الثاني
 %.70.43نسبي 
( بكجكد تقبؿ معتدؿ لدل 2010دارسة )العطكم، الشيباني، كقد تقاربت ىذه النتيجة مع    

العامميف تجاه بعضيـ البعض كأف الثقة بينيـ تساىـ في التزاـ العامميف، كما اتفقت مع دراسة 
 ( في التقبؿ المعتدؿ لمزميؿ اآلخر في نفس المؤسسة2010)عيسى، 
أظيرت نتائجيا أف  ( حيث2012اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )ميسمي، ك 

ليس مف السيؿ إيجاد خط كاصؿ بيف التعاكف كالثقة بيف العامميف في المنظمة، مما دعا إلى 
ـ لمنيكض بالمنظمة.  ضركرة تعزيز ذلؾ بيني

( في أف الثقة 2013( كدراسة )بيكر، جيفر، 2012كما اختمفت النتائج مع دراسة )ميسمي، 
مما يعني عدـ كجكد الثقة التعاكنية في جميع المكاقؼ المؤدية لمتعاكف مرتبط بالمكقؼ نفسو، 

 بعكس ما أثبتت دراستنا ىذه.

 احتمت المرتبة الثانية بكزف   المجال الثالث: تاثير تبادل المنفعة عمى التعاون بين العاممين
 %.73.17نسبي 

إيجابية ( بكجكد عبلقة 1987دنير، كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )مارتنيؾ، جار 
تحث عمى تبادؿ المنافع بيف العامميف مف أجؿ استمرار التعاكف البناء اإليجابي بينيـ، مما يحث 

 اإلدارة العميا عمى استمرار دعـ المكظفيف مف أجؿ االرتقاء بالسمكؾ التعاكني.
( كالتي أثبت نتائجيا أف تقديـ 2012مف ناحية أخرل اختفت النتائج مع دراسة )أنيس، 

يككف مرتبطان بالحصكؿ عمى منافع مقابؿ ذلؾ، ككذلؾ اختمفت مع دراسة )بيكر، جيفر، الخدمة 
 ( في أف تبادؿ الخدمات مطمكبان مف أجؿ استمرار عبلقات العمؿ2008

لمعكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف في المنظمات الحككمية ىك  النسبي الكزف
بمعنى رفض الفرضية  0.05داللة اقؿ مف كاف مستكل ال 3.743بمتكسط حسابي  %.74.85

 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  تأثيرىناؾ  أفالصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة 
كجكد  أفكىذا يعني  ف العامميف في المنظمات الحككمية،سعمى التعاكف بي ةفي العكامؿ المؤثر 

إلى التعاكف كقد أرجعت  نسبة جيدة مف التعاكف بيف عاممي سمطة األراضي، بحيث يميؿ العاممكف
الباحثة ذلؾ إلى الفطرة اإلنسانية التي ال تقبؿ أف يعيش اإلنساف منفردان، إضافةن إلى تكفر الثقة بيف 

امميف بأف العممية العامميف بنسبة مقبكلة يشجع عمى كجكد ظاىرة التعاكف، كأيضان إيماف الع
  التشاركية بتبادؿ المنافع ليا أثر بالغ عمى تعزيز ظاىرة التعاكف في المنظمة.
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 اختبار الفرضياتثالثًا: 

الختبار نتائج تحميؿ الفرضيات تـ استخداـ االختبارات المعممية مثؿ اختبار بيرسكف، تحميؿ 
البيانات الترتيبية تتبع التكزيع  التبايف األحادم، حيث أف ىذا االختبار مناسب في حاؿ كجكد
ـ اختبار الفرضيات اإلحصائية التالية:  الطبيعي، كفي ىذه الحالة سيت

 الفرضية الصفرية والفرضية البديمة:-

 الفرضية الصفرية: . أ
 الدراسة محؿ االىتماـ. اللة إحصائية بيف محكريف مف محاكرال يكجد تأثير ذك د -
 الفرضية البديمة: . ب
 :االىتماـ مكضع الدراسة محاكر مف محكريف بيف إحصائية داللة يكجد تأثير ذك -
فإنو ال يمكف رفض  (α≤0.05)إذا كانت القيمة االحتمالية أكبر مف مستكل الداللة المعنكية  -

الفرضية الصفرية، كبالتالي ال يكجد تأثير ذك داللة إحصائية بيف محكريف مف محاكر 
 الدراسة.

فإنو يتـ رفض  (α≤0.05)أما إذا كانت القيمة االحتمالية أقؿ مف مستكل الداللة المعنكية  -
الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة، كبالتالي يكجد تأثير ذك داللة إحصائية بيف 

 محكريف مف محاكر الدراسة.
 

 : األولى الفرضية . أ
لتبادل المنفعة عمى التعاون بين   (α≤0.05)معنوي ىناك تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 .العاممين
متحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة ل
 عند مستكل معنكية  في سبيؿ ذلؾ، كميميـ لمتعاكفتبادؿ المنافع بيف المكظفيف، بيف 

(0.05≥α)،كالنتائج مكضحة في الجدكؿ أدناه. 
 يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة(: 19جدول )

 مستوى الداللة طاالرتباقيمة معامل  العدد رالمحو
 90 تبادؿ المنفعة

0.848 0.000** 
 90 التعاكف بيف العامميف

 //غير دالة   0.5.*دالة عند     0.1.**دالة عند 
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مما  0.5.كىي أقؿ مف  ...0.القيمة االحتمالية =  أفمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح 
لتبادؿ المنفعة  0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ارتباطي طردم  تأثيرىناؾ يعني أف 

تبادؿ نو كمما زاد , كىذا يعني أ0848.عامؿ االرتباط حيث كانت قيمة م عمى التعاكف بيف العامميف
مما يعني كمما كاف ىناؾ منافع مشتركة بيف العامؿ  بينيـ،بيف العامميف كمما زاد التعاكف  المنفعة

)العطوي، كزميمو كمما كاف التعاكف بينيـ أكثر، كقد اتفقت تمؾ النتيجة مع ما تكصؿ إليو 
ـ، الشيباني(  في تقبؿ المكظفيف لبعضيـ البعض بشكؿ أكبر في حاؿ كجكد مصالح مشتركة بيني

في أف كجكد منافع مشتركة بيف العامميف في المؤسسة ( 3004)الحربي، ما تكصؿ إليو  كأيضان 
كتعزك الباحثة سبب االتفاؽ في النتيجة، طبيعة يؤدم إلى رفع الدافعية لمعمؿ بشكؿ أكثر فعالية، 

العمؿ التي تفرض عمى المكظفيف ضركرة التعاكف فيما بينيـ لكجكد مصالح مشتركة، كىناؾ منافع 
ادلة فيما بينيـ، كما ترل الباحثة أف ىناؾ العديد مف المكظفيف يميمكف إلى التعاكف مع متب

تتـ معيـ أم أعماؿ المكظفيف الذيف تجمعيـ منافع كمصالح مشتركة، عمى أكلئؾ الذيف ال 
 مشتركة.

حيث تحدثت الدراسة عف  (3022)فالتة، كمف جية أخرل اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة 
ت كتعامبلت مع أغمب العامميف سكاء جمعتيـ منافع كمصالح أـ ال، كما اختمفت مع كجكد عبلقا

حيث  خمصت إلى تكفر التعاكف بيف العامميف بشكؿ كبير سكاء تـ تبادؿ  (3020)السديري، نتيجة 
المنافع أـ ال، كترل الباحثة أف ذلؾ نتيجة طبيعة لتعاليـ الديف الحنيؼ الذم يدعك إلى مد يد العكف 

أيضان إلى حب المكظؼ ، كما ترل الباحثة أف ذلؾ يعكد ساعدة اآلخر دكف الحصكؿ عمى مقابؿكم
لمساعدة اآلخريف في أعماليـ لفضكلو في معرفة جميع األعماؿ التي تتـ في منظمتو، مف باب 

 العمـ بالشيئ.

 الفرضية الثانية: . ب

لمميل الشخصي لمتعاون عمى  (α≤0.05)ىناك تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوي 
 .تعاون العاممين في المنظمة

متحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة ل
كالنتائج ،(α≤0.05) عند مستكل معنكية الميؿ الشخصي لمتعاكف بيف العامميف ككجكد التعاكف

 :في الجدكؿ أدناه مكضحة
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 العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة (: يوضح20جدول )

 العدد المحور
قيمة معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 90 الميؿ الشخصي لمتعاكف
0.787 0.000** 

 90 تعاكف العامميف

 //غير دالة   0.5.*دالة عند     0.1.**دالة عند 

مما  0.5.كىي أقؿ مف  ...0.القيمة االحتمالية = مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف 
لمميؿ الشخصي  0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ارتباطي طردم  تأثيرىناؾ يعني أف 

, كىذا يعني انو 0787.حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط لمتعاكف بيف العامميف، ككجكد التعاكف، 
تعاكف العامميف في المنظمة، كتعتبر نتيجة طبيعية، حيث ا زاد كمم الميؿ الشخصي لمتعاكفكمما زاد 

 ال كجكد لمتعاكف دكف االستعداد كالميؿ الشخصي لذلؾ.

حيث خمصت تمؾ الدراسة إلى كجكد ( 3023)إنيس، دراسة  كقد اتفقت تمؾ النتيجة مع
تفقت تمؾ عبلقة االحتراـ كالتعاكف بيف الزمبلء في ظؿ ميميـ كاستعدادىـ المسبؽ لمتعاكف، كما ا

في أف العبلقة بيف العامميف مبنية عمى ( 2891، جاردنير، )مارتنيكالنتيجة مع ما خمص إليو 
االحتراـ كالتعاكف ألف الجميع يميمكف كبشكؿ كاضح إلى التعاكف كحب بناء عبلقات تسكدىا األلفة 

 كالمحبة.
عمى العيش بشكؿ بمت عمى عدـ المقدرة الفطرة البشرية التي جُ سبب ذلؾ  الباحثة  كترل

منفرد، كحب العيش الجماعي كالتعاكف مع اآلخريف، كما تعزك ذلؾ إلى تعاليـ اإلسبلـ الحنيؼ 
 الذم يحث عمى التعاكف كمشاركة اآلخر.

بحيث تبيف عدـ ( 2881)لوثانز وزمالئو، كمف جانب آخر اختمفت تمؾ النتائج مع دراسة 
كجكد احتراـ متبادؿ كتعاكف بيف العامميف بغض النظر عف االعتبارات األخرل مثؿ: السف، الخبرة، 
حيث أكدت تمؾ الدراسة كجكد التعاكف مع اآلخر في حالة االحتياج لمطرؼ اآلخر فقط، كما 

ف بيف الزمبلء باقتراف كجكد التعاك لوثانز( نتيجة ) بحيث أكد نفس( 2889)الشيري، اختمفت مع 
تكفر الثقة بيف العامميف، كعدـ بكجكد مصالح مشتركة بينيـ، كترل الباحثة بأف سبب ذلؾ عدـ 

 تييئة األجكاء الكدية المناسبة التي تحث عمى االحتراـ كالتعاكف بيف الزمبلء مف قبؿ اإلدارة العميا.
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 الثالثة: الفرضية . ج
لمثقة لدى العاممين عمى  (α≤0.05)ي ىناك تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو 

 التعاون بينيم.
متحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة ل

كالنتائج مكضحة ،(α≤0.05) بيف تكفر الثقة لدل العامميف ككجكد التعاكف،  عند مستكل معنكية
  في الجدكؿ أدناه

 وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة( يوضح العدد 21جدول )

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط العدد المحور
 90 الثقة لدل العامميف

0.802 0.000** 
 90 تعاكف العامميف

 //غير دالة   0.5.*دالة عند     0.1.**دالة عند 
 مما 0.5.كىي أقؿ مف  ...0.القيمة االحتمالية =  أفمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح 

لمثقة لدل العامميف عمى  0.05عند مستكل داللة  إحصائيةذات داللة ىناؾ تاثير ارتباطي طردم 
 الثقة لدل العامميف, كىذا يعني انو كمما زاد 08.2.حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط  التعاكف بينيـ

 ظمة.كمما زاد تعاكف العامميف في المن

حيث أف كجكد الثقة بيف العامميف ينعكس ( 3020عيسى، )كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة 
إيجابيان عمى أدائيـ، نظران لكجكد التعاكف بينيـ، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تكفر عناصر مشتركة بيف 

كالمسمى العامميف تدعكىـ إلى الثقة ببعضيـ مثؿ "التقارب في العمر، نفس المياـ الكظيفية 
 الكظيفي" كذلؾ بطبيعة الحاؿ يؤدم إلى زيادة التعاكف كتقكية أكاصر العبلقة بينيـ.

حيث أكدت أنو ليس مف السيؿ إيجاد ( 3023)ميسمي، كما اختمفت تمؾ النتيجة مع دراسة 
خط كاصؿ بيف التعاكف كثقة الزمبلء ببعضيـ البعض، كترل الباحثة أف سبب ذلؾ عدـ التكاصؿ 

البعض، كعدـ تحفيز اإلدارة عمى تفعيؿ النشاطات االجتماعية التي تتيح لممكظفيف مع بعضيـ 
يجاد قكاسـ مشتركة مما يدعك إلى التفاعؿ كالثقة، كبالتالي إلى التعاكف مما يزيد مف  االلتقاء كا 

 إنتاجية المؤسسة.
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 الرابعة: الفرضية . د
بيف إجابات المبحكثيف  (α≤0.05)عند مستكل معنكم ىناؾ فركؽ ذك داللة إحصائية "

حكؿ العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف تعزل لممتغيرات الشخصية التالية )الخبرة الكظيفية، 
 ."المؤىؿ العممي، المستكل الكظيفي، العمر، الجنس، الحالة االجتماعية(

 :: الخبرة الوظيفيةأوالً 
بين إجابات المبحوثين  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى معنوي  فروق ذات داللةىناك 

 حول العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين، والتي تعزى إلى متغير الخبرة الوظيفية.

لمعرفة الفركؽ  One Way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "ؼ" 
 بيف المتغيريف، كذلؾ ألف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي.
 (:22جدول)

 يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار " " ومستوى الداللة 

  المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
" " 

مستوى 
 الداللة

المجال 
 األول

 1.316 215. 3 644. بين المجموعات
 
 

.275 
// 
 

 163. 86 14.023 داخل المجموعات
  89 14.666 المجموع

المجال 
 الثاني

 1.319 226. 3 679. بين المجموعات
 
 

.273 
// 
 

 172. 86 14.764 داخل المجموعات
  89 15.443 المجموع

المجال 
 الثالث

 781. 154. 3 461. بين المجموعات
 
 

.508 
// 
 

 197. 86 16.932 داخل المجموعات
  89 17.394 المجموع

 إجمالي
 المجاالت

 1.359 158. 3 474. بين المجموعات
 
 

.261 
// 
 

 116. 86 9.990 داخل المجموعات
  89 10.463 المجموع

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 



91 
 

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة فركؽ يكجد ال ؽ يتضح انو بكؿ السامف خبلؿ الجد
لمخبرة  العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف تعزلاستجابات عينة الدراسة حكؿ بيف  0.05

فإف ىذا ال ، المنظمةلمعامميف في ، كىذا يعني أف ميما كانت عدد سنكات الخبرة الكظيفية الكظيفية
)بيكر، جيفر، كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة  اآلخريف،يؤثر عمى مستكل التعاكف المكجكد لديو تجاه 

حيث أثبتت النتائج بأف ميؿ الشخص لمتعاكف ال يتأثر بمتغير الخبرة الكظيفية، حيث أف ( 2008
كتعزك الباحثة سبب ذلؾ  نظرة اإلنساف لمتعاكف تتغير مف شخص آلخر حسب أىدافو كتكقعاتو،

ة طكاؿ سنيف خبرتو في المنظمة، كبالتالي يتعرض لنفس إلى عدـ تغير المكائح كالقكانيف المكجكد
كاختمفت تمؾ النتيجة مع الظركؼ طكاؿ سنيف خبرتو في المنظمة كال يغير مستكل التعاكف لديو، 

الخبرة لدل العامميف في  سنكاتحيث أكدت أنو كمما زادت ( 1995)لوثانز وزمالئو، نتيجة 
المؤسسة، تزيد درجة التعاكف لدييـ، كترل الباحثة سبب ذلؾ رغبة المكظؼ في نشر خبرتو لكافة 

 زمبلئو في المنظمة مف أجؿ االستفادة منيا، لذا فإنو يزيد مستكل التعاكف لديو. 

 :: المؤىل العمميثانياً 

بين إجابات المبحوثين  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى معنوي  فروق ذات داللةىناك 
 .المؤىل العمميحول العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين، والتي تعزى إلى متغير 

لمعرفة الفركؽ  One Way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "ؼ" 
 بيف المتغيريف.
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 : (23) جدول
 المربعات وقيمة اختبار " " ومستوى الداللة يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط

مجموع   المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
" " 

مستوى 
 الداللة

 المجال األول

 614. 103. 3 308. بين المجموعات

 

 

.608 

// 

 

 167. 86 14.359 داخل المجموعات

  89 14.666 المجموع

المجال 
 الثاني

 692. 121. 3 364. المجموعاتبين 

 

 

.559 

// 

 

 175. 86 15.079 داخل المجموعات

  89 15.443 المجموع

المجال 
 الثالث

 409. 082. 3 245. بين المجموعات

 

 

.747 

// 

 

 199. 86 17.149 داخل المجموعات

  89 17.394 المجموع

 إجمالي
 المجاالت

 218. 026. 3 079. بين المجموعات

 

 

.883 

// 

 

 121. 86 10.384 داخل المجموعات

  89 10.463 المجموع

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة نو ال يكجد فركؽ أيتضح  السابؽكؿ مف خبلؿ الجد
لممؤىؿ  المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف تعزلالعكامؿ استجابات عينة الدراسة حكؿ بيف  0.05
بغض النظر عف المؤىؿ العممي  العامميف في المنظمة مع زمبلئيـ،ي، مما يدؿ عمى تعاكف العمم

حيث أكدت أف العبلقات اإليجابية  (0222)الحربي، كاتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة  الذم يحممكنو،
بيف العامميف ال تتأثر بالمؤىؿ العممي الذم يحممكنو، كتعزك الباحثة ذلؾ أف غالبية العامميف 
يحممكف نفس المؤىؿ العممي "بكالكريكس" كبذلؾ الغالبية يتشابيكف في التصكر الذم يتبنكنو حكؿ 

في أف ( 0202)العطوي، الشيباني، ع دراسة طبيعة العبلقة التي تجمعيـ، كاختمفت تمؾ النتيجة م
كاف درجة المؤىؿ العممي مختمفة بيف العامميف كمما قمت نسبة التعاكف بينيـ، كتعزك الباحثة كمما 

 تميؿ لمتعاكف مع مف يماثميا. ذلؾ إلى طبيعة النفس البشرية التي
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 :: المستوى الوظيفيثالثاً 
بين إجابات المبحوثين  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى معنوي  فروق ذات داللةىناك 

 .المستوى الوظيفيحول العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين، والتي تعزى إلى متغير 
لمعرفة الفركؽ  One Way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "ؼ" 

 بيف المتغيريف.
 (: 24)رقم  جدول

 المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار " " ومستوى الداللةيوضح مجموع 

مجموع   المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
" " 

مستوى 
 الداللة

 المجال األول
 219. 037. 3 111. بين المجموعات

 
 

.883 
// 
 

 169. 86 14.555 داخل المجموعات
  89 14.666 المجموع

 المجال الثاني
 151. 027. 3 081. بين المجموعات

 
 

.929 
// 
 

 179. 86 15.363 داخل المجموعات
  89 15.443 المجموع

 المجال الثالث
 1.647 315. 3 945. بين المجموعات

 
 

.184 
// 
 

 191. 86 16.448 داخل المجموعات
  89 17.394 المجموع

 اجمالي المجاالت
 507. 061. 3 182. المجموعات بين

 
 

.679 
// 
 

 120. 86 10.282 داخل المجموعات
  89 10.463 المجموع

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 
ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ؽ يتضح انو ال يكجد فركؽ بكؿ السامف خبلؿ الجد

لممستكل  العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف تعزلاستجابات عينة الدراسة حكؿ بيف  0.05
، مما يعني أف ىناؾ مؤشر إيجابي عمى كجكد التعاكف بيف العامميف في سمطة األراضي، الكظيفي

يحتمو الشخص، كاتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة بغض النظر عف المستكل الكظيفي الذم 
في عدـ تأثير المستكل الكظيفي الذم يحتمو ( 2010ودراسة )عيسى، ( 2014)المحمدي، 

العامؿ عمى مستكل التعاكف كبناء العبلقات اإليجابية بينو كبيف اآلخريف، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى 
رغبة الفرد مف التقرب كالتكدد إلى زمبلئو في المستكيات الكظيفية األخرل، لذا يككف التعاكف بيف 

)الشيري، جميع العامميف في جميع المستكيات الكظيفية دكف تحرج في ذلؾ ، كتختمؼ مع دراسة 
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كترل الباحثة سبب ذلؾ أف جميع العامميف في نفس المستكل الكظيفي يخضعكف لنفس ( 1998
ـ بشكؿ أكبرال  مكائح كاألنظمة كاالمتيازات، كبالتالي سيككف التعاكف بيني

 : العمررابعاً 
بين إجابات المبحوثين  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى معنوي ىناك فروق ذات داللة 

 حول العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين، والتي تعزى إلى متغير العمر.
لمعرفة الفركؽ  One Way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "ؼ" 

 بيف المتغيريف.
 (:25جدول)

 يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار " " ومستوى الداللة 

مجموع   المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
" " 

مستوى 
 الداللة

 المجال األول
 1.185 194. 3 582. بين المجموعات

 
 

.320 
// 
 

 164. 86 14.084 داخل المجموعات
  89 14.666 المجموع

المجال 
 الثاني

 1.013 176. 3 527. بين المجموعات
 
 

.391 
// 
 

 173. 86 14.916 داخل المجموعات
  89 15.443 المجموع

المجال 
 الثالث

 080. 016. 3 049. المجموعاتبين 
 
 

.970 
// 
 

 202. 86 17.345 داخل المجموعات
  89 17.394 المجموع

اجمالي 
 المجاالت

 328. 039. 3 118. بين المجموعات
 
 

.805 
// 
 

 120. 86 10.345 داخل المجموعات
  89 10.463 المجموع

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة نو ال يكجد فركؽ أؽ يتضح بكؿ السامف خبلؿ الجد
، لمعمر العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف تعزلاستجابات عينة الدراسة حكؿ بيف  0.05

كاتفقت ىذه الدراسة مع اآلخريف، لمشخص بميمو لمتعاكف مع  ممما يعني عدـ تأثر المستكل العمر 
في أنو ال يكجد تأثير بيف المستكل العمرم ( 2012( ودراسة )إنيس، 2012ميسمي، )دراسة 

كمستكل التعاكف فبغض النظر عف أعمار العامميف فإف التعاكف بينيـ قائـ كمكجكد، كتعزك الباحثة 
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سبب ذلؾ إلى تشابو الظركؼ التي يخضع ليا العامميف في المنظمة بغض النظر عف الفئة 
في االستفادة مف العامميف العمرية، كما تعزك الباحثة ذلؾ أيضان إلى رغبة العامميف األقؿ سنان 

 األكبر منيـ، لذلؾ يككنكا حريصيف عمى نسج عبلقات إيجابية معيـ.

في أف ىناؾ عبلقة إيجابية تجمع ( 1995وثانز وزمالئو، )لكاختمفت النتيجة مع دراسة 
العامميف الذيف ينتمكف إلى نفس الفئة العمرية، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تشابو األفكار كالمكاضيع 

 التي تجمعيـ ككنيـ نفس الفئة العمرية.
 : الجنسخامساً 

بين إجابات المبحوثين  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى معنوي  فروق ذات داللةىناك 
 .الجنسحول العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين، والتي تعزى إلى متغير 

 Indepenedent sample t testلمتحقؽ مف صحة الفرضية ـت استخداـ اختبار "ت" 
 لمعرفة الفركؽ بيف المتغيريف.

 (:26جدول)
 يوضح العدد والمتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة 

 العدد  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 المجال األول
 0.393 4.079 63 ذكر

 0.434 3.975 27 أنثى //0.267 1.116

 //0.459 0.744- 0.449 3.500 63 ذكر المجال الثاني
 0.331 3.571 27 انثى

 المجال الثالث
 0.492 3.675 63 ذكر

0.547 0.586// 
 0.297 3.620 27 انثى

 //0.711 0.372 0.375 3.752 63 ذكر اجمالي المجاالت
 0.259 3.722 27 انثى

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ال يكجد فركؽ  أنوؽ يتضح بكؿ الساخبلؿ الجد مف
، لمجنس العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف تعزلاستجابات عينة الدراسة حكؿ بيف  0.05

عف جنس  كذلؾ مؤشر إيجابي عمى كجكد التعاكف بيف العامميف في سمطة األراضي بغض النظر
( ودراسة )عيسى، 2011فالتة، )ذكر أك أنثى، كقد اتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة العامؿ سكاء 

في عدـ كجكد تأثير بيف أفراد عينة الدراسة مف الذككر كاإلناث ( 2012ودراسة )إنيس، ( 2010
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كبيف بناء عبلقات إيجابية بينيـ ككجكد التعاكف، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تشابو الطبيعة الفطرية 
لدل الطرفيف فيما يخص العمؿ كأجكاء العمؿ، كأيضان الرغبة األكبر في االندماج كاالنفتاح العاطفية 

 مع الطرؼ اآلخر.

في كجكد تأثير ( 1995)لوثانز وزمالئو، كمف جية أخرل اختمفت تمؾ النتيجة مع دراسة 
اكف مع بيف متغير الجنس كبناء عبلقات إيجابية مع العامميف، حيث أف اإلناث يميمكف في التع

مف الفتيات كعدـ  تكاجد عنصر الغيرةالذككر، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى طبيعة النفس األنثكية في 
 .تقبميف

 ة: الحالة االجتماعيسادساً 
بين إجابات المبحوثين  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى معنوي  فروق ذات داللةىناك 

 .الحالة االجتماعيةحول العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين، والتي تعزى إلى متغير 
لمعرفة الفركؽ  One Way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "ؼ" 

 بيف المتغيريف.

 (:27)رقم  جدول
 يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار " " ومستوى الداللة 

مجموع   المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
" " 

مستوى 
 الداللة

 المجال األول
 329. 055. 2 110. بين المجموعات

 
 

.720 
// 
 

 167. 87 14.556 داخل المجموعات
  89 14.666 المجموع

 المجال الثاني
 1.054 183. 2 365. بين المجموعات

 
 

.353 
// 
 

 173. 87 15.078 داخل المجموعات
  89 15.443 المجموع

 المجال الثالث
 0.622 123. 2 245. بين المجموعات

 
 

.654 
// 
 

 197. 87 17.148 داخل المجموعات
  89 17.394 المجموع

اجمالي 
 المجاالت

 1.089 128. 2 256. بين المجموعات
 
 

.341 
// 
 

 117. 87 10.208 داخل المجموعات
  89 10.463 المجموع

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 
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 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ال يكجد فركؽ  أنوؽ يتضح بكؿ السامف خبلؿ الجد
لمحالة  العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف تعزلاستجابات عينة الدراسة حكؿ بيف 

النظر عف  ، مما يعني كجكد التعاكف بشكؿ جيد جدان بيف عاممي سمطة األراضي بغضاالجتماعية
بحيث بينت أف التعاكف ( 2010)عيسى، اسة الحالة االجتماعية ليـ، كقد اتفقت تمؾ النتيجة مع در 

الباحثة سبب ذلؾ إلى رغبة  رجعكتُ بيف العامميف ال يتأثر بالحالة االجتماعية ليـ ميما كانت، 
العامميف في االندماج كاالنفتاح عمى اآلخريف في سبيؿ كسب عبلقات جيدة كمعرفة الخبرات 

 كطبيعة عمؿ اآلخريف، كنكع مف أنكاع التكاصؿ االجتماعي.
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 النتائج :أوالً 

ـ يتضمف ىذا الفصؿ أىـ  النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة، كأى
التكصيات المقترحة في ضكء النتائج، كالتي تأمؿ الباحثة بأف تسيـ في تعزيز نقاط القكة 
 كمعالجة نقاط الضعؼ، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيس مف الدراسة أال كىك التعرؼ
عمى العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العامميف في المنظمات الحككمية، بما يحقؽ األداء 

 األفضؿ المنشكد لممنظمة، كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
  ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند  "الميل الشخصي لمتعاون":بالنسبة لممجاؿ األكؿ

ظمة لمميؿ الشخصي لمتعاكف عمى تعاكف العامميف في المن (α≤0.05)مستكل معنكم 
مف  جدان  تمؾ النتيجة عمى كجكد نسبة جيدة كتدؿ%، 80.96حيث بمغ الكزف النسبي 

استعداد األفراد لمتعاكف مع زمبلئيـ في المنظمة، كقد أرجعت الباحثة سبب ذلؾ إلى الفطرة 
و العيش منفردان كحتمية انخراطو في بؿ عمييا اإلنساف عمى عدـ مقدرتاإلنسانية التي جُ 

 العمؿ مع اآلخريف.
  ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكم  "توفر الثقة":بالنسبة لممجاؿ الثاني

(0.05≥α)  70.43لمثقة لدل العامميف عمى التعاكف بينيـ حيث بمغ الكزف النسبي ،%
ض، كىذا يدؿ عمى في بعضيـ البعكذلؾ يدؿ عمى مكافقة إيجابية جيدة في ثقة الزمبلء 

 حاجة المكظؼ إلى زميمو المكظؼ لبلنخراط في العمؿ الجماعي المشترؾ.
  ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكم  )تبادل المنافع(المجاؿ الثالث

(0.05≥α) 73.17زف النسبي ميف حيث بمغ الك لتبادؿ المنفعة عمى التعاكف بيف العام ،%
أم أف أتعاكف مع زميمي في سبيؿ الحصكؿ عمى منفعة كراء ذلؾ، كلكف ، جيدةكىي نسبة 

ىناؾ مؤشر خطير في ىذا المجاؿ، يعني في حالة عدـ حصكلي عمى منفعة مف زميمي ال 
أتعاكف معو، فيجب تعزيز ثقافة التعاكف في كؿ األحكاؿ سكاء حصمت عمى منفعة مقابمة 

 أـ لـ أحصؿ.
 ية: فقد أظيرت النتائج ما يمي:بالنسبة لممتغيرات الشخص -

   بيف استجابات عينة الدراسة  0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة يكجد ال
، كىذا يعني بأف ميما مميف تعزل لمخبرة الكظيفيةحكؿ العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف العا

 لديو.كانت الخبرة الكظيفية لمشخص فإف ذلؾ ال يؤثر عمى مستكل التعاكف 
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  بيف استجابات عينة الدراسة  0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
، كذلؾ يثبت بأف بيف العامميف تعزل لممؤىؿ العمميحكؿ العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف 

 الشخص ميما يكف مؤىمو العممي الذم يحممو، ال يؤثر ذلؾ عمى نسبة تعاكنو مع زمبلئو.
 بيف استجابات عينة الدراسة  0.05ات داللة إحصائية عند مستكل داللة ال يكجد فركؽ ذ

 .ف العامميف تعزل لممستكل الكظيفيحكؿ العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بي
  بيف استجابات عينة الدراسة  0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

، فذلؾ يعني بأف ال تقدـ السف زل لمعمرالتعاكف بيف العامميف تعحكؿ العكامؿ المؤثرة عمى 
 كال الذيف يعيشكف مرحمة الشباب يؤثر عمييـ نسبة التعاكف لدييـ.

  بيف استجابات عينة الدراسة  0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
، كىذا يدؿ عمى كجكد التعاكف بيف العامميف تعزل لمجنسحكؿ العكامؿ المؤثرة عمى 

 كف بيف الذككر كاإلناث بشكؿ عاـ.التعا
  بيف استجابات عينة الدراسة  0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

، كذلؾ يكضح بأف العامميف تعزل لمحالة االجتماعيةحكؿ العكامؿ المؤثرة عمى التعاكف بيف 
 ال تأثير لمحالة االجتماعية لمفرد عمى نسبة التعاكف لديو.
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 التوصيات :ثانياً 

مف خبلؿ النتائج السابقة، يمكف كضع التكصيات التالية التي رأت الباحثة أنيا يمكف أف تعزز 
ـ التكصؿ إلييا، لمكصكؿ إلى أداء أفضؿ في   ، كذلؾ كما يمي:المنظمةالنتائج التي ت

و مف ضركرة تعزيز كدعـ ثقافة التعاكف في المنظمة، كذلؾ مف خبلؿ ما تـ التعرؼ إلي .1
 طبيعة العبلقة بيف الزمبلء.

التركيز عمى القيـ اإليجابية السائدة في المجتمع، كالتي تعزز مفيـك التعاكف، كمحاكلة  .2
 تطبيقيا كصقميا في شخصية المكظؼ، كذلؾ مف أجؿ النيكض بيا كتعزيزىا.

ـ  .3 عقد دكرات دعـ نفسي كتشجيعية لممكظفيف، بحيث تتيح ليـ فرصة المشاركة كتقدي
مات التطكعية، بحيث تكسر قاعدة "أقـك بتقديـ الخدمة لزميمي في حاؿ حصكلي الخد

 عمى المنافع منو".
ـ  .4 فتح مجاالت التكاصؿ كالمشاركة كالمصارحة بيف المكظفيف، كذلؾ بإتاحة الفرصة لي

بالمقابمة كالجمكس كالتحدث أثناء ساعات العمؿ، فإف ذلؾ يعزز مبدأ الثقة كالتعاكف 
 لدييـ.

، كذلؾ مف بيف الفينة كاألخرلنظيـ الرحبلت الترفييية كعقد األياـ المفتكحة ت ضركرة .5
أجؿ كسر الركتيف كالجمكد مف جية، كمف جية أخرل تشجع المكظفيف عمى االنخراط 

 في جك مف التعاكف كاأللفة كالثقة، مما يعزز ثقافة التعاكف بشكؿ أكبر.
شراكيـ في اتخاذ القرارات، مف أجؿ أف االستماع إلى آراء المكظفيف كمقترحاتيـ  .6 كا 

 تككف الركح السائدة في المنظمة ىي ركح التعاكف كاالنسجاـ.
عمؿ جائزة سنكية لممكظؼ األكثر تعاكنان في المنظمة، كذلؾ مف أجؿ إشعاؿ ركح  .7

 المبادرة كالتنافس البناء بيف العامميف.
 

 الدراسات المقترحة:
 بيف الرئيس كمرؤكسيو، كتأثير ذلؾ عمى أداء العمؿ.العكامؿ المؤثرة عمى كجكد الثقة  -
 أثر كجكد التعاكف بيف الرئيس كمرؤكسيو عمى أداء العمؿ بكفاءة كفعالية. -
 أثر كجكد الصراع في المنظمة عمى النيكض بأدائيا. -
 أثر كجكد الحزبية القبمية كاالنتماءات السياسية في المنظمة عمى أدائيا. -
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية: /أوالً 

 القرآن الكريم. -
 الكتب: -
 -،  دار الفاركؽ"كي  تقمل من الصراعات والضغوط داخل العمل"( 2009آنا مارفيبلس ) -

 القاىرة.
 ،  دار إحياء التراث العربي، بيركت."لسان العرب"( 1998ابف منظكر ) -
 مصر.، الدار الجامعية، "المدخل الحديث في اإلدارة العامة"( 2003إدريس ) -
 "، مكتبة عيف شمس، مصر.أساسيات السموك اإلنساني( "1979أحمد ) -
 (، دار المريخ، الرياض.2005) إدارة السموك في المنظمات -
 "، عماف.نظريات اإلدارة العامة، المنظمة العالمية لمعموم اإلدارية( "1980بكحكش ) -
 لمنشر كالتكزيع، األردف.دار الحامد "السموك التنظيمي، منظمات األعمال"، ( 2010جكاد ) -
دارة شئون الموظفين( "2005حبيش ) - ، دار النيضة العربية لمطباعة "الوظيفة العامة وا 

 كالنشر، القاىرة.
 "، دار أسامة لمنشر، عماف.إدارة الموارد البشرية( "2008حسكنة ) -
"، دار زىراف لمنشر سموك األفراد في المنظمات السموك التنظيمي"( 1997حريـ ) -

 كالتكزيع، األردف.
 ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، األردف."نظرية المنظمة"( 2005) حمكد -
"، دار كائؿ لمطباعة كالنشر، "السموك التنظيمي في منظمات األعمال( 2002سميماف ) -

 عماف.
، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، "العموم السموكية في التطبيقات اإلدارية"( 2003صالح ) -

 ردف.األ
 حكرس لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية. "السموك التنظيمي"،( 2005صيرفي )ال -
، دار الكفاء لمطباعة كالنشر، "السموك اإلداري والعالقات اإلنسانية"( 2007صيرفي )ال -

 مصر.
ىػ(، المطبعة 1319) القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما ذىب من كالم العرب -

 الميمنية.
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السموك التنظيمي "دراسة السموك اإلنساني الفردي والجماعي في ( "2000)القريكتي  -
 "، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف.المنظمات المختمفة

 "، مصر.والتوزيع إدارة الموارد البشرية، الشركة العربية لمنشر( "1994كامؿ ) -
 كالطباعة، األردف.، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع "مبادئ اإلدارة"( 2004محمد ) -
 "، المطبعة الكاثكلكية، بيركت.المنجد في المغة( "2010معمكؼ ) -
" ، "مفاىيم وأسس سموك الفرد والجماعة في التنظيم( السمكؾ التنظيمي 2010المغربي ) -

 دار الفكر، األردف.
 ، دار النيضة العربية، القاىرة."إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية"( 1973منصكر ) -

 الدراسات العممية:
دراسػة مسػػحية عمػػى  "المنـاخ التنظيمـي وعالقتـو بـاألداء اـلوظيفي ،(2004ابػراىيـ، ) -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، ضػػباط قطػػاع قػػكات االمػػف الخاصػػة بمدينػػة الريػػاض
 أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، المممكة العربية السعكدية.

، "أثر العالقات اإلنسانية عمى أداء العاممين في األجيزة األمنية" (،2003الحربي ) -
دراسة عمى العامميف بإدارة  جكازات منطقة الرياض كالمنطقة الشرقية، رسالة ماجستير 

 غير منشكرة، أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، المممكة العربية السعكدية.
الصراع التنظيمي في وزارات دور الالمركزية في فاعمية إدارة (، "2010راضي ) -

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.السمطة الوطنية الفمسطينية"
آراء العاممين في القطاع الخاص في سمطنة عمان عن ميارات "(، 2010السديرم ) -

، ، رسالة ماجستير منشكرة، األكاديمية العممية البريطانية"مدرائيم في قيادة فريق العمل
 عماف.

"التراجع التنظيمي، مدى إدراك األفراد العاممين في المؤسسات (، 2001سبلمة ) -
الحكومية األردنية لمفيومو ومسبباتو الرئيسية، الخصائص التنظيمية المرافقة 

 ( األردف.1( العدد )29مجمة دراسات العمـك اإلدارية، المجمد ) لمتراجع التنظيمي"
التنظيمية وآثارىا"، دراسة تطبيقية عمى عاممي محددات الثقة ( "2013شاكيش ) -

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.وكالة الغوث
أثر العالقات الوظيفية غير الرسمية والوالء التنظيمي في األداء (، "1998الشيرم ) -

 "، دراسة ماجستير غير منشكرة، الرياض.الوظيفي لدى العاممين في حرس الحدود
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"دور الدعم والثقة اإلدارية في بناء االلتزام التنظيمي (، 2010لعطكم، الشيباني )ا -
لمعاممين"، دراسة استطالعية منشورة  آلراء عينية من موظفي المديرية العامة 

 ، مجمة جامعة كرببلء العممية، العراؽ. لتربية كربالء
م التنظيمي، دراسة في "تحميل العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزا(، 2010عيسى ) -

"، رسالة ماجستير منشكرة، دائرتي التقاعد والرعاية االجتماعية في مدينة تكريت
 جامعة تكريت، العراؽ.

العوامل الشخصية والوظيفية لمعاممين بوحدات خدمات الجميور (، "2006الغانـ ) -
ـك األمنية، ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ لمعموعالقتيا بأدائيم الوظيفي"
 المممكة العربية السعكدية.

العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي"، دراسة ميدانية عمى ( "2014فارس ) -
، المجمد الثاني جامعة األزىر، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات اإلدارية واالقتصادية

 كالعشريف، العدد الثاني، غزة.
في لمقيادات اإلدارية وانعكاساتو عمى الروح المعنوية التدوير الوظي( "2011فبلتة ) -

"، رسالة ماجستير غير منشكرة، لمعاممين بمستشفى القوات المسمحة في الرياض
 جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، المممكة العربية السعكدية.

تطور اليياكل التنظيمية لممؤسسات الفمسطينية وأثره عمى الكفاية (، "2006المكح ) -
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 ( طمب تحكيم استبانة1ممحق رقم )
 

 

 ـ  ـغ –الجامعــ  اإلس م ـ  

 عمــاد  الدراســــات العل ــــــا

 ار ــجــــــــل ــــــــــــــــ  التــك

 إدار  األعـــمــــا امـ  ــــرنـب

 
 

 .................................................. المحتـر /السيد الدكتكر
 لسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،ا

 طلب تحك م استبان  /الموضوع

العكامؿ المؤثرة عمى  قياس بيدؼ كالمعّدة المرفقة االستبانة عمى باالّطبلع التكّرـ سيادتكـ مف أرجك
 االستبانة، بخصكص مبلحظاتكـ البّناءة كتسجيؿ "التعاكف بيف العامميف في المنظمات الحككمية

 البحث عممية كدعـ عمى تطكير عظيـ أثر مف لرأيكـ كلما المجاؿ ىذا في الكريمة لخبرتـك نظران 
 .غزة قطاع في العممي

 

 تعاونكم،،، حسن لكم شاكرةً 
 واالحترام،،، التقدير فائق بقبول وتفضموا

 

 

 هال  مصطفى محمد الش خ/الباحث 

 5102\تمو 
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 ( قائمة أسماء المحكمين2ممحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين

 الجامعة االسـم م

 اإلسبلميةالجامعة  أ.د. مػاجػد الفّرا .1

 الجامعة اإلسبلمية د.كسيـ اليابيؿ .2

 الجامعة اإلسبلمية د.أكـر سمكر .3

 الجامعة اإلسبلمية د.سمير صافي .4

 الجامعة اإلسبلمية د.نافذ بركات .5

 الجامعة اإلسبلمية د.سامي أبك الركس .6

 جامعة األزىر د.جبر الداعكر .7

 جامعة األزىر د.كفيؽ األغا .8

 جامعة األزىر د.محمد فارس .9

 جامعة القدس المفتكحة أ.نبيؿ الغكؿ .10
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 ( االستبانة3ممحق رقم )
 

 ـ  ـغ –الجامعــ  اإلس م ـ  

 عمــاد  الدراســــات العل ــــــا

 ار ــجــــــــل ــــــــــــــــ  التــك

 إدار  األعـــمــــا امـ  ــــرنـب

 

 

 أختي الفاضلة /أخي الفاضل

مف أجؿ استكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير مف الجامعة اإلسبلمية، في إدارة 
"العوامل المؤثرة عمى التعاون بين العاممين في األعماؿ، فإنني أقـك بإجراء دراسة بعنكاف 

 المنظمات الحكومية، دراسة حالة "سمطة األراضي"
أماـ العبارة التي  (√)مؿ منكـ التكـر كتعبئتيا بكضع عبلمة آة، لذلؾ أضع بيف أيديكـ ىذه االستبان

 تكافؽ خياركـ، حسب الكاقع الذم تعممكف بو.

عممًا بأنو سيتم التعامل مع البيانات التي سيتم الحصول عمييا بمنتيى السرية، وألغراض البحث 
 العممي فقط

 

 شاكرًة لكم على حسن تعاونكم وتفاعلكم،،،

 

         الباحثة                                       

 هالة مصطفى الشوخ                                                                                           
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 أواًل/ البوانات الشخصوة:

 الجنس: .1
 أنثى  ذكػر       

 الخبرة الوظيفية: .2
 سنة 15أقؿ مف  -10       أقؿ مف عشرة سنكات -5 أقؿ مف خمس سنكات      
 سنة فأكثر         15      

 المستوى الوظيفي: .3
 الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة العميا       الفئة األكلى     

 العمـر: .4
  سنة فأكثر 45     45أقؿ مف  -35      35أقؿ مف  -25       25أقؿ مف    

 المؤىل العممي: .5
  دكتكراه          ماجستير       دبمـك       بكالكريكس      ثانكية عامة فما دكف 

 الحالة االجتماعية: .6
 أرمؿ  مطمؽ  متزكج   أعزب 
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 :جماالت الدراسة /ثانوًا

 الشخصي للتعاون بني العاملني يف سلطة األراضياملول  .1

 العبارة م

ق 
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ا
و

م

ة
د

ش
ب

 

ق
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ا
و

م
 

د
و
ا
حم

ق 
ػ
ا
و

م
ري 

غ
 

 
ق

ػ
ا
و

م
ري 

غ

ة
د

ش
ب

 

      العبلقة بيف زمبلء العمؿ تتعدل مجاؿ العمؿ. .1

      يمكف بناء عبلقات إيجابية مع الزمبلء بشكؿ سيؿ. .2

      يميؿ العاممكف عمى احتراـ كتقدير بعضيـ البعض. .3

االنتماءات الحزبية كالقبمية ذات تأثير إيجابي عمى  .4
 العبلقات بيف العامميف.

     

أميؿ لمتعاكف مع جميع الزمبلء، بغض النظر عف  .5
 االنتماءات الحزبية كالقبمية.

     

      لدم استعداد لمتعاكف مع جميع الزمبلء في المؤسسة. .6

كالسعادة عند معاكنة اآلخريف ينتابني شعكر بالرضا  .7
ـ يد العكف ليـ.  كتقدي

     

معاممة المدراء لمكظفييـ بعدالة كشفافية يؤثر عمى  .8
 مدل ميميـ لمتعاكف.

     

أميؿ لمتعاكف مع اآلخريف حتى لك لـ أجد التعاكف  .9
 الكافي.

     

1.

. 

ارتفاع مستكل التعاكف بيني كبيف زمبلئي، يعمؿ عمى 
 التقارب كالكصاؿ بيننا.زيادة 

     

11

. 

أتعاكف مع زمبلئي ألف ذلؾ يحقؽ لي حالة الرضا 
 النفسي كالكظيفي.

     

12

. 

عندما أتعاكف مع زمبلئي، فإف ذلؾ يزيد شعكر 
 المسئكلية لدم تجاه عممي.
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   تأثري توػر الثقة لدى العاملني على التعاون بونهم: .2

 العبارة م
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ا
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ق
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ا
و

م
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      أتحدث بحرية كثقة مع زمبلئي. .1

      يتيح لي رئيسي المشاركة في صنع القرار. .2

أثؽ بشكؿ أكبر بمف تربطني بيـ عبلقة صداقة أك  .3
 قربى.

     

أتحدث مع زميمي في المشاكؿ الحياتية بكؿ  .4
 بساطة.

     

أسرار عممي كحياتي أمر يعتبر اطبلع زميمي عمى  .5
 طبيعي بالنسبة لي.

     

أغمب زمبلئي يعبركف عف آرائيـ الشخصية بكؿ  .6
 كضكح ككاقعية.

     

      يمكنني الكثكؽ بزمبلئي المحيطيف بي.  .7

      أرتاح عند إعطائي ميمة ذات شأف مف قبؿ زميمي. .8

      ييتـ زميمي بكؿ ما ىك ميـ بالنسبة لي. .9

      ثقتي بزميمي تعمؿ عمى الراحة النفسية لي. ..1

      ثقتي بجميع مف حكلي تؤثر عمى إنتاجية منظمتي. .11

أفكض زميمي كبكؿ ثقة بالقياـ ببعض األعماؿ  .12
 عني في حاؿ غيابي.

     

تعمؿ منظمتي عمى تكفير جك مف الثقة كاالطمئناف  .13
 بيني كبيف زمبلئي.

     

بتنفيذ األكامر التي أتمقاىا مف مديرم، كذلؾ أقـك  .14
 لكجكد الثقة بغض النظر عف سمطتو عمي.
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  :تبادل املنفعة على التعاون بني العاملنيتأثري  .3
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1. 

يقدـ لي زميمي المساعدات المالية كالمعنكية عند 
 كأنا أقـك بذلؾ أيضان الحاجة ليا، 

     

2. 

كجكد عبلقة تعاكنية بيف الزمبلء يؤدم لممشاركة 
 في صنع القرار الصائب.

     

3. 

يمكنني تبادؿ األفكار بيني كبيف الزمبلء بكؿ 
 حرية.

     

4. 

أتحدث بكؿ حرية في المشاكؿ الحياتية مع 
 الزمبلء.

     

5. 
      المنظمة.أشعر أف لدم التزاـ قكم في العمؿ في 

6. 

ـ كجكد التعاكف في طرح بعض القضايا  يساى
 الجكىرية كمعالجتيا في المنظمة.

     

7. 

أقـك بمعاكنة زميمي في حاؿ شعكرم بأنيا ستعكد 
 عمي بالفائدة بشكؿ أك بآخر.

     

8. 

ـ عمي تبادؿ المنفعة مع  إجراءات العمؿ تحت
 زمبلئي.

     

9. 

ـ الخدمة  لزميمي حتى في حالة عدـ أقـك بتقدي
حصكلي عمى منافع منو في الكقت الحالي، كذلؾ 

 عمى أمؿ الحصكؿ عمى تمؾ المنافع مستقببلن.

     

      أقـك بمعاكنة زميمي في حاؿ طمبو مساعدتي. ..1

11. 

تسكد المنظمة ركح األلفة كالمحبة في حاؿ تبادؿ 
 الزمبلء المنافع مع بعضيـ البعض.
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 ( طمب تسييل ميمة باحث4رقم )ممحق 

 
 


