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  مهخص اندراسةمهخص اندراسة
غير الرسمية عمى االنتاجية لدل العامميف فػ  شػركة  الجماعاتأثر  التعرؼ إلى الدارسة ىذه ىدفت
 فقد صممت الدراسة أىداؼ الدراسة، كلتحقيؽ ىذه ف  تحميم ال الكصف  إتباع المنيج تـ كقد جكاؿ،
بقطاع غزة كالبالغ عددىـ  ف  شركة جكاؿ المكظفيف الدراسة المككف مف عمى مجتمع كزعت استبانة

اسػػتبانة، كبمػػغ عػػدد االسػػتبانات المسػػتردة  (144المكزعػػة ) عػػدد االسػػتبانات كبمػػغ، ( مكظفػػا032)
 %.8333تجابة بمغت ( استبانة، أم أف نسبة االس002)

 >وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا
 غيػر الرسػمية المتمثمػة  الجماعػاتسمات  ذات داللة إحصائية بيفطردية  كجكد عالقة ارتباطيو

 ،غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية لمجماعػػػػػػاتالعالقػػػػػػات الش صػػػػػػية ، غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية الجماعػػػػػػاتأنشػػػػػػطة فػػػػػػ  )
الرضػػا ، غيػػر الرسػػمية لمجماعػػاتاللتػػزاـ الػػكظيف  ، اغيػػر الرسػػمية الجماعػػاتاالتصػػاالت بػػيف 

 (غير الرسمية ف  ات اذ القرار الجماعاتمشاركة ، كاالنتاجيةغير الرسمية  لمجماعاتالكظيف  
 .كبيف اإلنتاجية

  غيػر  لمجماعػاتغيػر الرسػمية، االلتػزاـ الػكظيف   الجماعاتكجكد أثر لممتغيرات التالية )أنشطة
غيػػػر الرسػػػمية( بصػػػكرة جكىريػػػة عمػػػى االنتاجيػػػة حسػػػب  لجماعػػػاتاالرسػػػمية، االتصػػػاالت بػػػيف 

% مػػػػف التبػػػػايف الكمػػػػ  فػػػػ  درجػػػػة 96 ، حيػػػػث أف ىػػػػذه المتغيػػػػرات فسػػػػرت stepwiseطريقػػػػة  
 االنتاجية.

 >وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أىميا
  غيػر الرسػمية باتصػاالت  فيػة كأكثػر مركنػة مػف شػانيا تػكفير الجماعػاتدعـ االتصػاالت بػيف 

كالرفػع  الجماعػاتكالمعمكمات كالكقت كالجيد كتحقيؽ أىداؼ العامميف ف  ىذه  االيجاب  المناخ
 .مف انتاجية العمؿ

  غيػػر الرسػػمية فػػ  الشػػركة، كذلػػؾ مػػف  ػػالؿ  الجماعػػاتتػػكفير مقكمػػات االلتػػزاـ الػػكظيف   فػػراد
المؤسسػة كرفػع تجانس قيميـ مع القيـ العامة لممؤسسة، كاعتبارىـ جزء فعاؿ ضمف فريؽ عمػؿ 

 .مستكل الثقة بيـ كاعطائيـ االمتيازات
   غيػػر الرسػػمية فػػ  الشػػركة لمػػا لػػو مػػف أىميػػة  لمجماعػػاتالعمػػؿ عمػػى الرفػػع مػػف الرضػػا الػػكظيف

بالغػػة، كذلػػؾ مػػف  ػػالؿ كضػػع تحسػػيف العالقػػة بػػيف الرؤسػػاء كالمرؤكسػػيف زيػػادة مسػػتكل ا مػػاف 
 .ل الترقيات كالمكافآتالمستقبم  مف حيث التقاعد كاالد ار، كتحسيف مستك 



 ج
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The Effect of Informal Groups on Productivity “An Applied Study on Employees 

at Palestine’s Cellular Communications Company – Jawwal” 

This study aims to identify the effect of informal groups on productivity of employees 

at Palestine’s Cellular Communications Company – Jawwal in Gaza strip. Totaling 230 

employees . To fulfill study aims, the researcher adopted the descriptive analytical 

method, and a questionnaire, which was designed to be distributed on the study groups, 

which are employees at Jawwal. The researcher distributed 144 questionnaires and 

retrieved 120, which represents response rate of 83.3%.   

The most important results: 

 There is a statistical direct correlation between informal groups Characteristics that 

Following (activities of informal groups, personal relations of informal groups, 

communications among the informal groups, job commitment of informal groups, 

job satisfaction of informal groups, participation of informal groups in decision 

making and productivity. 

 There is an essential effect of the following variables (informal groups’ activities, 

job commitment – communications among informal groups) on productivity 

according to (stepwise) method, as these variables explained 96% of the total 

variance in productivity degree.  

The most important recommendations: 

 Support communications among informal groups through hidden and flexible 

contacts to offer positive atmosphere, save time and efforts, achieve goals of 

informal groups members and increase work productivity.  

 Provide members of informal groups with elements of job commitment through 

compatibility of their values with the general ones of the organization, consider 

them as an effective part of the teamwork, increase the level of trust in them and 

give them privileges.  

 Work on rising job satisfaction of informal groups in the company, as it has 

significant importance, through improving the relations between directors and 

employees, increase future security in terms of retirement and saving, and promote 

level of rewards and promotions.  
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 إهداء
  حمل اسمه بكل فخسأ لى منإ

 أبي العصيص

علمحني الى من  إلى من ثخسابق الكلمات لحخسج معبرة عن مكنىن ذاتها

 الصمىد مهما بدلد الظسوف وعاهد الصعاب 

 أمي الغالية

 إلى من زافقحني دزبي

 شوجتي العصيصة

 إلى القلىب الطاهسة السقيقة 

 أوالدي وبناجي

 "وملى وسهاد ووسيمكسيم "

 إلى من جعلمد منهم الكثير

 أصدقائي وشمالئي

 أهدي هرا الجهد
ً
 إليكم جميعا
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 شكر وتقدير
بإنهيا  هيره السسيالة أثىجيه  بعد حمد هللا وشكسه على أن َمْن علي   

 بالشكس الجصيل إلى الدكحىز الفاضل

 د. ًاسس الشسفا

الييييييري أشييييييسف علييييييى هييييييره السسييييييالة والشييييييكس مىصييييييى  إلييييييى جمييييييي  

قسييييم أسيييياثرة   كلييييية الح ييييازة وأريييي  بالييييركس أسيييياثرجي الكييييسا   يييي

، والسيييادة أع يييا  لجنييية املناقشييية، اليييدكحىز وسييييم ادازة ألاعميييا 

 الهابيل والدكحىز جال  شبات

 م  رال  الشكس والحقدًس
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 مقدمة>  3.3
 نسػافاإل أف اإلطػار، ىػك ىػذا فػ  ييػـ الباحػث كمػا م تمفػة، تنظيمػات عػف عبػارة اإلنسػاف حيػاة إف

 المفاىيـ مف يعتبر الرسم  الذم بالتنظيـ ا كؿ النكع عمى فيطمؽ التنظيـ، مف نكعيف يتعرض إلى
 ا ىػداؼ تحقيػؽ إلػى يسػعى اجتماعينػا كاقتصػادينا كياننػا المنظمة كتعتبر الجماع ، المرتبطة بالعمؿ
 كفقا كاستغالليا رمالبش العنصر طاقات ىك حشد فالتنظيـ ىذا عمى كبناءن  عمييا، المرسكمة المتفؽ
 تمػر التنظيميػة العمميػة فػنف ذلػؾ كلتحقيؽ ا ىداؼ المطمكبة، إلى لمكصكؿ مدركسة لمعايير عممية

 بعناصػر الكظػائؼ ىػذه كتييئػة الكظيفيػة، كالمكاصفات التنظيم  كالكصؼ الييكؿ مرحمة إعداد ف 
 فنف الرسم ، غير التنظيـ ءبنا ضركرة عمى تشير ال التنظيمية كككف العممية مدربة كمؤىمة، بشرية

 ضركرة يتطمب التنظيـ ىذا ككف الرسمية، كالعالقات الرسم  التنظيـ ف  ىنا البحث طمكبمىك  ما
كمػا  العميػا، العمميػة اإلدارات إلػى كصػكال التنفيذيػة اإلدارات يتضػمف ىرمػ  بشػكؿ تصػميـ المنظمػة

كالتنسػيؽ كاالتصػاالت  العمػؿ كتقسػيـ الت صػص منيػا، جكانػب عػدة عمػى اليرمػ  ىػذا الشػكؿ يركػز
.إلخ...اإلدارية

  البيركقراطػ  فػ  االتجػاه كالمتمثمػة التقميديػة منيػا التنظػيـ، دراسػة فػ  اتجاىػات عػدة ظيػرت كقػد
العالقػات  مدرسػة فػ  فتمثمػت الدراسػات الحديثػة كزمالئػو، أمػا لتايمكر اإلدارم االتجاه فيبر ثـ ماكس

بػاؾ  بقيػادة السػمكك  االتجاه ثـ بارسكنز، الكظيف  لتاككت البنائ  االتجاه ثـ مايك، إللتكف اإلنسانية
.كزمالئو

بصػكرة  ينشػأ كالػذم دراسػة الباحػثمحػكر  ىػكك  الرسػم  غيػر التنظػيـ عميػو فيطمػؽ الثػان  النػكع أمػا
فػ   عميػو منصػكص غيػر غيػر الرسػم  التنظػيـ كىػذا التنظػيـ، دا ػؿ ا فػراد تفاعػؿ أثنػاء تمقائيػة
فػ   كاتباعيػا بيػا اّلتقيػد ا فػراد تفػرض عمػى كالتػ  بػو، ال اصػة كتقاليػده قكاعػده ولػ فيػك المػكائ،،

اإلدارة،  إلػى أعضػائو، كرفعيػا تجسػيد مطالػب عمػى يعمػؿ الرسػم  غيػر التنظػيـ أف كمػا تصػرفاتيـ،
متاعػب  مػف المنظمػة فػ  تيميػـ ا مػكر التػ  عػف فيػو يعبػركف لألفػراد، متنفسػا يعتبػر أنػو كمػا

المنظمػة  فػ  اإلنتاجيػة كصػنع القػرار عمػى تحسػيف يسػاعد أنػو كمػا اآلراء فيػو ادلكفكيتبػ كمشػكالت،
 .الرسم  أىداؼ التنظيـ مع الرسم  غير التنظيـ أىداؼ تمتق  عندما كذلؾ
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 فػػ  ىػػذه الدراسػػة ركز الباحػػثسػػي غيػػر الرسػػمية كالتنظيمػػات الجماعػػاتىػػذه ممػػا سػػبؽ ككفقػػا  ىميػػة 
الرسػػمية كغيػػر  بػػيف الجماعػػاتنتاجيػػة، بدراسػػة نظريػػة كمقارنػات عمػى اإل الجماعػػاتى تػػأثير ىػػذه عمػ

 .الجماعاتقيـ ك صائص ىذه كمعايير ك  أنكاع دراسة ككذلؾ الرسمية

 مشكمة الدراسة> 4.3
ىػاـ  دكر مػف يمعبػو نظران لمػا الكثير، باىتماـ حظيت الت  المكاضيع مف الرسم  غير التنظيـ يعتبر

يتكػكف مػف  التنظيمػ  لممؤسسػة البناء أف اعتبار عمى المؤسسة، ؿدا  كالتكازف االستقرار ف  تحقيؽ
أحػد مككنػات النظػاـ  يمثػؿ الػذم ا  يػر ىػذا الرسػم ، غيػر كالبنػاء الرسػم  البنػاء ىمػا بنػائيف،

 الػذم ا ساس أك تنظيم  بناء أم ف  ا ساس حجر تمثؿ الجماعة أف مف كذلؾ انطالقان  لممؤسسة،
 قػد كالجماعػات، العصػرية لمحيػاة مميػزة سػمة فالجماعػات التنظيميػة، ا ىػداؼ إليو فػ  تحقيػؽ يستند
 كمػا رسػمية تكػكف كقػد غيػر دائمػة، تكػكف قػد كمػا دائمػة تككف كقد كبيرة، تككف قد كما صغيرة تككف
مػف  كذلػؾ فػ  المؤسسػة أساسػيا دكران  يمعػب الرسػم  غيػر التنظػيـ كػاف كلمػا رسػمية، غيػر تكػكف قػد

نتػاجيتيـ، كاتجاىػاتيـ عمػاؿال سػمكؾ عمػى  ػالؿ التػأثير بيػذا  البػاحثيف االىتمػاـ عمػى لزامػان  كػاف كا 
 كمف ىنا يمكف صياغة مشكمة الدراسة ف  التساؤؿ التال :، (2008المكضكع )عز الديف، 

  فــي شـركة االتصــاالت الخمويــة الفمســطينية  غيــر الرسـمية عمــى االنتاجيــة الجماعــاتمـا أثــر– 
 ؟بقطاع غزة جوال

 راسة>متغيرات الد 5.3
 غير الرسمية الجماعاتسمات  المتغير المستقل>

 غير الرسمية الجماعات أنشطة  
  غير الرسمية  لمجماعاتالعالقات الش صية 
  غير الرسمية  الجماعاتاالتصاالت بيف 
   غير الرسمية لمجماعاتااللتزاـ الكظيف 
   غير الرسمية  لمجماعاتالرضا الكظيف 
  ات اذ القرار غير الرسمية ف  الجماعاتمشاركة 

 المتغير التابع>
 اإلنتاجية  
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 نموذج الدراسة> 6.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 2014جرد بكاسطة الباحث المصدر>                                         

 فرضيات الدراسة> 7.3
ف سػمات بػي 0.05تكجػد عالقػة ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل داللػة الفرضية الرئيسية األولـى> 

 غير الرسمية كاالنتاجية. الجماعات
 وتنبثق منيا الفرضيات التالية>

غيػر  الجماعػاتأنشػطة بيف  α=0.05تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة  .1
 الرسمية كاالنتاجية.

بػػيف العالقػػات الش صػػية  α=0.05تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  .2
 ية كاالنتاجية.غير الرسم لمجماعات

بػػػػيف االتصػػػػاالت بػػػػيف  α=0.05تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة  .3
 غير الرسمية كاالنتاجية. لمجماعات

غير  الجماعات أنشطة
 الرسمية

العالقات الشخصية  
 غير الرسمية لمجماعات

 

 الجماعاتاالتصاالت بين 
 غير الرسمية

 

 االنتاجية
 

غير  الجماعاتمشاركة 
 الرسمية في اتخاذ القرار

 
الرضا الوظيفي 

 غير الرسمية  لمجماعات
 

الوظيفي  االلتزام
 غير الرسمية  لمجماعات
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بػػػػيف االلتػػػػزاـ الػػػػكظيف   α=0.05تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة  .4
 غير الرسمية كاالنتاجية. لمجماعات

بػػػػيف الرضػػػػا الػػػػكظيف   α=0.05مسػػػػتكل داللػػػػة  تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد .5
 غير الرسمية كاالنتاجية. لمجماعات

غير  الجماعاتبيف مشاركة  α=0.05تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة  .6
 الرسمية ف  ات اذ القرار كاالنتاجية.

بػػػيف  α=0.05تكجػػػد فػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػد مسػػػتكل داللػػػة الفرضـــية الرئيســـية الثانيـــة> 
لممتغيػرات غيػر الرسػمية عمػى االنتاجيػة تعػزل  الجماعػاتمتكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ أثػر 

 التالية )الجنس، العمر، المؤىؿ العمم ، المسمى الكظيف ، سنكات ال برة(. الديمكغرافية
  غيػػػر  الجماعػػػاتكقػػػد تػػػـ بنػػػاء نمػػػكذج انحػػػدار متعػػػدد لمتنبػػػؤ باإلنتاجيػػػة مػػػف  ػػػالؿ سػػػمات

 ة.الرسمي

 أىداف الدراسة> 8.3
 عمى اإلنتاجية. غير الرسمية  الجماعاتآثار أنشطة  التعرؼ عمى .1
غيػػػػر الرسػػػػمية،  الجماعػػػػاتأنشػػػػطة القػػػػاء الضػػػػكء عمػػػػى العالقػػػػة بػػػػيف المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة ) .2

غيػػر الرسػػمية،  الجماعػػاتغيػػر الرسػػمية، االتصػػاالت بػػيف  لمجماعػػاتالعالقػػات الش صػػية 
غيػػر الرسػػمية فػػ   الجماعػػاتغيػػر الرسػػمية، مشػػاركة  لمجماعػػاتااللتػػزاـ كالرضػػا الػػكظيف  

 ات اذ القرار( كالمتغير التابع )االنتاجية(
 . شركة جكاؿف   كالرسميةغير الرسمية  الجماعاتتحقيؽ العالقة الفعمية بيف  .3
 غير الرسمية. الجماعاتاست داـ نمكذج انحدار لمتنبؤ باإلنتاجية بمعمكمية سمات  43

 .شركة جكاؿمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ غير الرسمية  الجماعات كمساىمة الكشؼ عف اىتماـ .5

أىمية الدراسة 9.3  
 غيػر الجماعػاتالدراسػة مػف  ػالؿ تناكليػا لمكضػكعيف ميمػيف فػ  مجػاؿ االدارة كىمػا  تبػرز أىميػة
الغيػػر رسػػمية عمػػى اإلنتاجيػػة مػػف زاكيتػػيف  الجماعػػات أثػػر، كتنبثػػؽ أىميػػة دراسػػة كاالنتاجيػػةالرسػػمية 

 ى عممية، كالثانية عممية.ا كل
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  حيػث تكتسػب الدراسػة أىميتيػا العمميػة مػف  ػالؿ قيػاـ الباحػث باسػت داـ مػنيج عممػ  يثػػرم
كتأثيرىػا عمػػى اإلنتاجيػة، كمػا يؤمػػؿ أف  غيػػر الرسػمية الجماعػاتالمعرفػة العمميػة فػػ  مجػاؿ 

 تؤدم ىذه الدراسة إلى اضافة عممية تساعد الباحثيف ف  الحقؿ ا كاديم .
 فػػ  شػػركة جػػكاؿ ؿ أىميػػة الدراسػػة مػػف الناحيػػة العمميػػة فػػ  تقػػديـ المسػػاعدة لممسػػئكليفتتمثػػ 

 ف  ضكء ما تتكصؿ إليو الدراسة مف نتائج.االنتاجية لتطكير   اصبشكؿ 

مجتمع وعينة الدراسة> 3.:  
، ان ( مكظفػػ230يتمثػػؿ مجتمػػع الدراسػػة فػػ  العػػامميف فػػ  شػػركة جػػكاؿ فػػ  قطػػاع غػػزة كالبػػالغ عػػددىـ )

، ان ( مكظفػػ144)تبمػػغ ا تيػػار عينػػة الدراسػػة مػػف العػػامميف فػػ  شػػركة جػػكاؿ بطريقػػة عشػػكائية  ـكقػػد تػػ
 شممت المستكيات االدارية الثالثة: االدارة العميا، االدارة الكسطى، االدارة الدنيا.

حدود الدراسة> 3.;  
 2014: تمثؿ تمؾ الحدكد االطار الزمن  لمدراسة كىك عاـ الحدود الزمنية. 
 بقطاع غزة : شركة االتصاالت ال مكية الفمسطينية_ جكاؿلمكانيةا الحدود ،. 
 بقطاع غزة: العامميف ف  شركة االتصاالت ال مكية الفمسطينية_ جكاؿالحدود البشرية ،. 

الدراسات السابقة> 31.3  
 >المحميةأواًل> الدراسات 

 طريق عن إلنتاجا خطط بناء في اإلنتاجية معدالت ( بعنوان " استخدام4118دراسة )عودة،  .3
 غزة" قطاع في والمالبس النسيج قطاع عمى تحميمية تطبيقية المحاكاة "دراسة

 غزة باست داـ قطاع ف  كالمالبس النسيج شركات ف  اإلنتاج  طط بناء مشكمة الدراسة ىذه تعالج
 تػـ ؾكلػذل اإلنتػاج الم تمفػة، مراحػؿ مػف مرحمػة لكؿ الالزمة اإلنتاجية معدالت حساب بعد المحاكاة
 اإلنتػاج  طػط بنػاء تطكير كتحسػيف بيدؼ كالمالبس النسيج شركات مف عينة عمى الدراسة تطبيؽ
 .كالمالبس النسيج صناعة ف 

 )اسػتبياف( مػدعـ ميػدان  مسػ، عػف عبػارة :أكليمػا رئيسػييف، جػزأيف مػف الدراسػة إجػراء آليػة تمثمػت
 شػركات شػركة مػف 143 فاالسػتبيا كشػمؿ مت صصػة، عمػؿ كرشػة كنتػائج الش صػية بالمقػابالت

 كالمالبس، كقد است دـ الباحث ف  ىذه الدراسة المنيج الكصف  التحميم . النسيج
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  طػط اإلنتػاج تحضػير فػ  عمييػا االعتمػاد ثػـ مػف ك لإلنتػاج نمػاذج عمػؿ بػأف الدراسػة أظيػرت
 تحميػؿ أف تقنيػات حػيف فػ  غػزة، قطػاع فػ  كالمالبػس النسػيج شػركات فػ  بصػكرة كاسػعة تسػت دـ

 المطمقػة المعرفػة إضػافة لعػدـ ضػعيفة، بصػكرة تسػت دـ اإلنتػاج لتحضػير بػرامج كالػزمف نتاجيػةاإل
  طػط كبنػاء اإلنتاجيػة  ىميػة دراسػة الشػركات عػدـ إدراؾ أيضػا كاضػحا ككػاف المحاكػاة، ببػرامج
  .ل طط اإلنتاج المستمر التعديؿ أسباب يفسر مما السميمة اإلنتاج

العوامل المؤثرة عمى تحسـين االنتاجيـة فـي القطـاع الصـناعي" ( بعنوان "4117دراسة )ىنية،  .4
 غزة. قطاع في الخشبية الصناعات قطاع عمى تطبيقية دراسة
 كذلؾ فييا، العكامؿ المؤثرة أىـ ككذلؾ قياسيا، طرؽ أىميتيا، اإلنتاجية، مفيكـ الدراسة ىذه تعرض
 المشػاكؿ  قصػى، كمػدلا انتفاضػة ظػؿ فػ  الفمسػطين  االقتصػاد كاقػع الدراسػة ىػذه تعػرض

  ػالؿ مػف الفتػرة، كذلػؾ ىػذه  ػالؿ ليػا تعػرض التػ  ال سػائر كمقػدار يكاجييػا، التػ  كالمعكقػات
  فػ  كاضػ، باىتمػاـ اإلنتاجيػة حظيػت كلقػد .فييػا المػؤثرة كالعكامػؿ اإلنتاجيػة، مؤشػرات اسػتعراض

 كالثقافيػة، كاالقتصػادية ةاالجتماعيػ النػكاح  فػ  أىميػة بػارزة مػف ليػا لمػا كاإلدارم االقتصػادم  دب
 اليػدؼ كىػك القػكم ، الػد ؿ كزيػادة الػكطن  االقتصػاد لقياس تقػدـ أساسيا مؤشرا اإلنتاجية تعد حيث
 االىتمػاـ، مػف الدرجػة كبػنفس سػكاء حػد عمػى كالمتقدمػة الػدكؿ الناميػة جميع تحقيقو إلى تسعى الذم

، كقد است دـ الباحػث فػ  الكطن  االقتصاد ف  الصناع  اعتالؿ القطاع أك نمك مدل عف كالكشؼ
 ىذه الدراسة المنيج الكصف  التحميم .

 مف عدد كبيف الصناعات ال شبية قطاع ف  العامميف إنتاجية بيف عالقة ىناؾ أف الدراسة كأظيرت
 الممارسػات أثػر حقػكؽ عماليػة، كجػكد مػدل المطبػؽ، الحػكافز نظػاـ :مثػؿ فييػا، تػؤثر التػ  العكامؿ

 .المستثمر الماؿ رأس حجـ عة،المتب اإلسرائيمية

 ثانيًا> الدراسات العربية>
( بعنوان "التنظيم غير الرسمي واالنتاجية في مطاحن الحـروش فـي :411دراسة )عز الدين،  .3

 الجزائر"
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى التنظػػيـ غيػػر الرسػػم  كاالنتاجيػػة فػػ  مطػػاحف الحػػركش فػػ  

 إشػارة النظريػة الػدالالت تتضػمف كعمميػة، كمنيجيػة نظريػة تدالال الدراسػة ىػذه الجزائػر، كتتضػمف
 تحديػده  ػالؿ مػف باإلنتاجيػة الرسػم  غيػر التنظػيـ ربػط تحػاكؿ التػ  القضػايا مػف لجممػة الطالػب
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 كحدة كالكاقع، النظرية كحدة كى  أساسية منيجية مبادئ ثالث ضكء ف  كذلؾ الكسيطية لممتغيرات
 النتػائج مػف العديػد تطػرح الدراسػة أف نجػد المقابػؿ كفػ  كالمنطػؽ التػاريخ كحػدة ك كالتركيػب التحميػؿ
 اإلنتاجيػة مسػتكل عمػى االتصػاالت كنظػاـ الضبط قكاعد بأثر المتعمقة تمؾ  اصة ا ىمية، البالغة
 غيػر التنظػيـ نظريػات ناحيػة بطركحػات مػف يػرتبط الدراسػة ىػذه تطرحػو الذم المحتكل فنف تـ كمف

 اإلنتاجيػة فػ  المؤسسػات الرسػم  غيػر التنظػيـ أىميػة ىػك الدراسػة ىذه تثيره ما أىـ كلعؿ الرسم ،
 تبادلية كجكد عالقات ا ساس ىذا اإلنتاجية كعمى العممية سميبان أك ايجابان ف  يؤثر أف يمكف كالذم

، كقػد اسػت دـ كفعالػة منتجػة مؤسسػة أجػؿ مػف كذلػؾ كغيػر الرسػم  الرسػم  البنػائييف بػيف كتأثيريػة
 الدراسة المنيج الكصف  التحميم .الباحث ف  ىذه 

 مسػتكل الرسػم  تػؤثر عمػى غيػر التنظػيـ يفرضػيا التػ  االتصػاؿ ك مصػت الدراسػة إلػى أف قنػكات
 الكميػة الشػكاىد أكضػحت حيػث كاإلنتاجيػة، الرسم  غير التنظيـ بيف عالقة دالة اإلنتاجية، ككجكد

 غير االتصاالت إلى باإلضافة الجماعة تفرضيا الت  السمكؾ قكاعد أف الدراسة الراىنة ىذه كنتائج
 الفعاليػة عمػى التػأثير شػأنيا مػف العمػؿ، جماعات بيف االجتماع  التفاعؿ نتيجة الت  تنشا الرسمية

المؤسسػة  فػ  الرسػم  غيػر التنظػيـ بأىمية االعتراؼ االعتبار، بعيف يأ ذ لـ إذ التنظيمية لممؤسسة
 الدراسة. محؿ اإلنتاجية

( بعنـــوان "عوامـــل االنتاجيـــة وعالقتيـــا بةنمـــاط القيـــادة االداريـــة فـــي 4115دراســـة )الســـبيل،  .4
 األجيزة األمنية في الرياض".

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى ا نماط القيادية السائدة ف  المديريػة العامػة لمجػكازات فػ  الريػاض، 
ت، كالتعػػػرؼ عمػػػى ككػػػذلؾ معرفػػػة العكامػػػؿ التػػػ  تػػػؤدم لزيػػػادة االنتاجيػػػة فػػػ  المديريػػػة العامػػػة لمجػػػكازا

ا جيػػزة ا منيػػة، كقػػد اسػػت دـ الباحػػث فػػ  العالقػػة بػػيف عكامػػؿ االنتاجيػػة كأنمػػاط القيػػادة االداريػػة فػػ  
 ىذه الدراسة المنيج الكصف  التحميم .

كأظيػػػرت الدراسػػػة كجػػػكد عالقػػػة ارتباطيػػػة ايجابيػػػة بػػػيف عكامػػػؿ االنتاجيػػػة كالػػػنمط الػػػديمقراط ، كىػػػذه 
شػاركة كتفػكيض السػمطة التػ  يقػكـ عمييػا الػنمط الػديمكقراط ، كأف ىنػاؾ العالقة ترجػع إلػى مبػدأ الم

عالقة عكسية بيف عكامؿ زيادة االنتاجية ككؿ مف النمط ا كتكقراط  كالحر، كىذا يرجع إلى طبيعة 
الػػنمط ا كتػػكقراط  الػػذم يعتمػػد عمػػى االسػػتبداد كعػػدـ تفػػكيض السػػمطة، ككػػذلؾ الػػنمط الحػػر الػػػذم 

 طيط.يعتمد عمى عدـ الت 
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 عمـى تطبيقيـة ( بعنوان "الرضا الوظيفي وعالقتيـا باإلنتاجيـة" دراسـة4114دراسة )الشيري،  .5
 موظفي جمارك منطقة الرياض.

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع الرضا الكظيف  السائد كمستكيات ا داء لدل مفتش  الجمارؾ 
قان لممتغيرات الش صية االنتاجية كفبمنطقة الرياض، كالتعرؼ عمى مستكل الرضا الكظيف  كمستكل 

 كالكظيفية، كقد است دـ الباحث ف  ىذه الدراسة المنيج الكصف  التحميم .
كأظيرت الدراسة كجػكد عالقػة طرديػة بػيف مسػتكل الرضػا الػكظيف  كمسػتكل االنتاجيػة، أم أنػو كممػا 

أف االنتاجيػة تتػأثر بمحػيط  زاد الرضا زادت االنتاجية ككمما زادت االنتاجية زاد الرضا الكظيف ، كما
العمؿ، كأف الترقية ال تػرتبط بالكفػاءة كاالتقػاف ممػا يعمػؿ عمػى تقميػؿ حػاالت الرضػا، كمػا أف الراتػب 
الػػذم يتقاضػػػاه المكظفػػػكف غيػػػر مرضػػػ ، كتكصػػػمت الدراسػػة إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية 

 مستكيات االدارية العميا.تعزل لمتغير السف، ككذلؾ كجكد فكرؽ ذات داللة احصائية تعزل لم

 >> الدراسات األجنبيةثالثاً 
  ( بعنوان>Cunningham & Hillier, 2013دراسة ) .1

Informal learning in the workplace 

الغرض مف ىذه الدراسة ىك تحديد ال صائص كالعمميات الت  تعػزز الػتعمـ غيػر الرسػم  فػ  مكػاف 
سػبعة مكاضػػيع  الدراسػة ت كاالسػتبيانات، تكضػ، نتػائجعمػى المقػابال بنػاءن ك ، العمػؿ فػ  القطػاع العػاـ

المكضػػكعات الثالثػػة ا كلػػى كصػػؼ أنػػكاع أنشػػطة الػػتعمـ غيػػر الرسػػمية ، عامػػة تصػػؼ أنشػػطة الػػتعمـ
فػػرص تكسػػيع أك ك ـ اإلدارم؛ يالعالقػػات، كفػػرص الت صػػيب التػػ  قػػدمت مسػػتكيات أعمػػى مػػف التعمػػك 

عمميػػات  كىػ  ات لتسػػييؿ الػتعمـ غيػر الرسػػم العمميػ تأربعػة محػاكر كصػػفك إعػادة تصػميـ كظػػائفيـ 
 ديناميات العالقة، كربط التعمـ إلى التطبيقات. ،التعمـ النشط كالنمذجة ،الت طيط

  ( بعنوان>2012Dolatabadi,دراسة ) .2

Analysis of Employees’ Awareness from Their Manner of Impact on the 

Organizational Reputation 

نظمات غير الرسمية تعد لسنكات عديػدة  كيفيػة اعتبػار النػاس أك المنظمػات ا  ػرل الجماعات كالم
كقد كجد الباحثكف أف السمعة  ،تنظيمية ف  مساحة جديدةالسمعة الظير أىمية ىذا يمكف أف ي  ك  ،ليـ

بسػػػاطة  المػػػكظفيف الجػػػدد كجػػػذب ك ؤدم إلػػػى ربػػػ، أعمػػػى، كتحسػػػيف ا داء، كالػػػكالء، تػػػالتنظيميػػػة قػػػد 
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سػػمعة التمعػػب أدكار فػػ   مػػؽ  الجماعػػاتالعديػػد مػػف ، ك كثػػر كالحػػد مػػف التكػػاليؼ التنظيميػػةمػػكظفيف أ
الكع  لػدل  قامت ىذه الدراسة بدراسةلذا  ،سمعة التنظيميةالكبيرة مف  ىـ فئةالمكظفيف ك  ،التنظيمية

المػػكظفيف كمػػدل تػػأثيره عمػػى السػػمعة التنظيميػػة ككيػػؼ يمكػػف أف يتػػأثر الػػكع  لػػدل المػػكظفيف  مػػف 
 210عينػػػة مػػػف ، كذلػػػؾ مػػػف  ػػػالؿ الؿ الرضػػػا الػػػكظيف  كااللتػػػزاـ التنظيمػػػ  كالسػػػمعة التنظيميػػػة ػػػ

بيانػػات بطريقػػة المسػػ، كتػػـ اسػػت داـ بػػرامج تحميػػؿ المكظػػؼ مػػف مػػكظف  بنػػؾ  أصػػفياف كتػػـ جمػػع 
كالرسػكمات. كالنتػائج كضػحت أف أربعػة مػف سػتة   SPSS البيانات مثؿ نمػكذج المعادلػة الييكميػة ك

 قبكليا كاثنتاف مف الفرضيات تـ رفضيا. فرضيات تـ

 بعنوان>  ( Esmaeelinezhad,2012دراسة ) .5
The Effects Of Informal Groups On Organizational Performance: A Case Study 

Of Iran 

ال يمكػف إنكػاره عمػى  ان غيػر رسػمية دا ػؿ الػنظـ الرسػمية كأنشػطتيا يكػكف ليػا تػأثير  جماعاتتشكيؿ  
كمػػػع ذلػػؾ كفػػػ  بعػػض ا حيػػػاف يفشػػؿ المػػػديريف لتحقيػػؽ ضػػػغكط الجماعػػات غيػػػر  ،ظمػػاتتقػػدـ المن

تبحث ىذه الدراسة ف  تأثير الجماعات غير الرسػمية عمػى ، ك الرسمية الت  تنفذ كتنظـ سمكؾ ا فراد
عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف الدراسػػػات السػػػابقة أكػػػدت عمػػػى أىميػػػة إشػػػراؾ المكظػػػؼ ، كذلػػػؾ ا داء التنظيمػػػ 
ة غامضػػ تغيػر الرسػػمية عمػػى ا داء التنظيمػػ  مػػا زالػػ الجماعػػاتقػػة التػػ  تػػؤثر بيػػا الرسػم ، كالطري

 االكلػى لدراسػة اسػتبانتيفالدراسػة كقػد صػممت  ،ف  ىذه الدراسػة كانػت منيجيػة الدراسػة استقصػائيةك 
لتقػدير ا داء ، ك تقيػيـ آثػار ىػذه الفكائػد عمػى ا داء التنظيمػ لرسػمية كالثانيػة الغيػر  الجماعاتفكائد 

اجابػػػػات العينػػػػة المػػػػأ كذة مػػػػف شػػػػركات ، حيػػػػث كانػػػػت التنظيمػػػػ  تػػػػـ اسػػػػت داـ نمػػػػكذج بطاقػػػػة ا داء
تػػـ تحميميػػا مػػف قبػػؿ ا تبػػار  مربػػع التػػ  عمػػى االسػػتبيانات كالبيانػػات  ةتكنكلكجيػػا المعمكمػػات اإليرانيػػ

عمػػى غيػػر رسػػمية  لمجماعػػاتالنتػػائج الكميػػة لمدراسػػة تعػػرض اآلثػػار اإليجابيػػة ، ك كػػام  كانػػت طبيعيػػة
 .ا داء التنظيم 

 بعنوان>( Pirkko, 2012دراسة ) .6
The Effect Of Formal And Informal Intraorganizational Structures On The 

Perceived Strategic It-Business Alignment 

لمتكافػػؽ االسػػتراتيج  بػػػيف تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كا عمػػػاؿ  أساسػػػيان  الفيػػـ المشػػترؾ لػػػيس فقػػط شػػرطان 
كيمكػف لممجتمػع صػياغة آراء ممثمييػا أك التصػكرات، كبالتػال ، يتكػكف  ،ف أيضا يعتبر كاحػد منػوكلك
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الحالػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى ىػػػذه كتيػػػدؼ دراسػػػة  ،الفيػػػـ المشػػػترؾ نتيجػػػة التفػػػاعالت دا ػػػؿ المجتمػػػع
المجتمعػػات دا ػػؿ المنظمػػة، كالتػػ  يكػػكف ليػػا تػػأثير عمػػى االسػػتراتيجية محػػاذاة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات 

الجغرافػػػ ، كالتفػػػاعالت ك تػػػأثير الشػػػراكة فػػػ  القسػػػـ التنظيمػػػ ،  كقػػػد تػػػـ ،لرجػػػاؿ ا عمػػػاؿ المتصػػػكرة
اكتشػفنا ك  الفعمية، كالصداقة عمى التكافؽ االستراتيج   باست داـ أساليب تحميؿ الشبكات االجتماعيػة

يػػا الفعميػػة، عالقػات الصػػداقة، كالعضػػكية فػػ  القسػػـ أكثػػر تػأثير عمػػى مشػػاركة ا فػػراد مػػف تفاعالت أف
 .الت  عبرت حدكد اإلدارات

 ( بعنوان> Ali & Haider, 2012دراسة ) .7
Impact of internal organizational communications on employee job satisfaction-

Case of some Pakistani Banks. 
ثير عمػى الرضػا تػأمػف الدراسة االتصاالت التنظيمية الدا ميػة كعامػؿ تنظيمػ  ىػاـ لمػا ليػا ىذه ترل 

كاالتصاالت الرسمية، كاالتصاالت غير الرسمية إلػى ثالثػة  الكظيف  لممكظفيف. كترل أيضا المناخ 
كقد تـ جمع البيانػات، لقيػاس تػأثير ا بعػاد الثالثػة  ،أبعاد أساسية مف االتصاالت التنظيمية الدا مية

مكظؼ مػف  مسػة بنػكؾ  143أعاله مف االتصاالت التنظيمية عمى الرضا الكظيف  المكظؼ، مف 
تـ تحميؿ البيانات مف  الؿ االنحدار ال ط ، كتكصمت النتائج الى أف ، ك  اف )باكستاف( DGمف 

 عمى الرضا الكظيف . المذككرة أعالهىناؾ تأثير كبير مف جميع ا بعاد الثالثة 

 ( بعنوان> Isaacs, 2011دراسة ) .8
Informal communication re-examined: New functions for video in supporting 

opportunistic encounters 

ف معظػـ التفػاعالت كا   ،قد است دمت العديػد مػف أنظمػة الفيػديك لػدعـ االجتماعػات الرسػمية المكزعػةل
مف ذلػؾ أنيػا تحػدث بشػكؿ عفػكم لفتػرات قصػيرة  بدالن  ،ف  مكاف العمؿ ليست اجتماعات المجمكعة

تعػػداد الكظػػائؼ التػػ  ك قيمتيػػا،  كتصػػؼلتفػػاعالت غيػػر الرسػػمية، ا ىػػذه الدراسػػةتميػػز ك مػػف الػػزمف، 
طرؽ لتصميـ النظـ القائمة عمى الفيديك لدعـ مثؿ ىذه التفػاعالت غيػر الرسػمية بػيف ، كتطرح تنجز

نػاقش بعػض التطبيقػات المكجػكدة التػ  تػدعـ م تمػؼ جكانػب ، كتتكزيعيا جماعاتأنكاع م تمفة مف 
 فػػ  سػػبؿ لمبنػػاء عمػػى تمػػؾ ا فكػػار لبنػػاء نظػػـ مصػػممة  صيصػػان االتصػػاالت غيػػر الرسػػمية كالنظػػر 

 عفكية.الاالنتيازية ك  لمقاءات
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 ( بعنوان>Ergen,2010دراسة ) .9
Workplace Communication: A case study on informal communication network 

within an organization 

 ؿ،فة مف حيث االتصاؿ ف  مكػاف العمػى  محاكلة لجمب كتحميؿ كمقارنة جكانب م تم الدراسةىذه 
لتحقيػؽ التقػدـ الػدا م  كال ػارج   ىامػان   نيا تركز فػ  االتصػاالت غيػر الرسػمية التػ  تعتبػر عػامالن 

دراسػػة عػػف ا دب، كالتػػ  تيػػدؼ إلػػى ربػػط نتػػائج ا دب مػػع الحالػػة الحقيقيػػة لمشػػركة  كىػػ  ،لممؤسسػػة
فػػػػ  النيايػػػػة، فننػػػػو يقتػػػػرح بيػػػػا، ك ص التػػػػ  تسػػػػعى إلػػػػى تحسػػػػيف االتصػػػػاؿ فػػػػ  مكػػػػاف العمػػػػؿ ال ػػػػا

كبالتػال ،  ،استراتيجيات معينة التباعيا مف أجػؿ السػيطرة عمػى شػبكة االتصػاالت الرسػمية المكجػكدة
المتكقع أف تؤثر كتشػغؿ شػبكة غيػر  الت  مف لكجو لالتصاالت زراعة   مجتمعات الممارسة   كجيان 
 رسمية إلى القيمة المضافة لممنظمة.

 ( بعنوان> Hammer, 2009دراسة )  .:
The role of physical design and informal communication and learning in reducing 

stress and gaining competency among new nurse graduates 

مػػف التػػكتر  ف االنتقػػاؿ مػػف طالػػب إلػػى ممارسػػة  ىػػائالن  الممرضػػات فػػ  الدراسػػات العميػػا تكاجػػو قػػدران 
عمػػى العمػػؿ ال يكفػػ  بعػػد  أف الػػتعمـيعػػزل الكثيػػر مػػف ىػػذا التػػكتر إلػػى الشػػعكر  يمكػػف أفالتمػػريض 

كقػد تػـ تنفيػذ حػؿ   ،بينما العديد مف استراتيجيات الػتعمـ الرسػم ، مثػؿ بػرامج التكجيػو ،بشكؿ مستقؿ
بمػػا فػػ  ذلػػؾ   كحػػدة التمػػريض كيفيػػة مككنػات النظػػاـ البيئػػ  فػػ  بحثػػت ىػػذه الدراسػػة ك المشػػكمة،  ىػذه

كفػرص الػتعمـ االتصػاالت  أثػرك كالعكامؿ التنظيمية، كالتكنكلكجيا، ك اصة الت طيط الفعمػ ،  الثقافة،
 .اكتساب كفاءات التمريض  الؿ الفترة ف  تكجيييـ رسميان ك غير الرسم ، كاإلجياد، 

است دمت  مس طرؽ لجمع البيانات الم تمفة، بما ف  ذلؾ المراقبة المنتظمػة مػف أنمػاط التكاصػؿ ك 
 ، كتقيػػيـ الكفػػاءات،مسػػ، المنػػاخ التنظيمػػ  كفػػرص الػػتعمـ غيػػر الرسػػم ، المسػػجمة ذاتيػػان ك  ،كالتفاعػػؿ

الكػػكاليس، كتعزيػػز فػػرص التكاصػػؿ كالػػتعمـ غيػػر الرسػػم  عمػػى رأس العمػػؿ،  ك اصػػة المنػػاطؽ كراء
 الت  أسيمت ف  التعاكف الفعاؿ. ككذلؾ العالقات بيف الممرضات



03 

 >( بعنوانBerg & Youn, 2008دراسة ) .;
Factors that influence informal learning in the workplace. 

الغػػرض مػػف ىػػذه الدراسػػة ىػػك التعػػرؼ عمػػى العكامػػؿ التػػ  تػػؤثر فػػ  الػػتعمـ غيػػر الرسػػم  فػػ  مكػػاف  
العمػػؿ كأنػػكاع أنشػػطة الػػتعمـ غيػػر النظػػام  كاالن ػػراط فػػ  العمػػؿ، كبشػػكؿ أكثػػر تحديػػدان، كتشػػير الػػى 

عمى مشاركة التعمـ غير الرسم ، كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد  التعرؼ عمى العكامؿ الت  تؤثر
عالقة ذات داللة إحصائية بيف المشاركة كالتعمـ غير الرسم ، بينما مستكل العمر كالتعميـ لػـ تػؤثر 
فػػ  الػػتعمـ غيػػر الرسػػم ، فقػػد كجػػد أف العمػػاؿ كبػػار السػػف يميمػػكف إلػػى االن ػػراط فػػ  الػػتعمـ، ككانػػت 

   .        ينة مف أنشطة التعمـ غير الرسم  الت  كانت ا كثر عرضة لالن راطىناؾ أيضا أنكاع مع

 ( بعنوان> Frohlich,2006دراسة ) .31
Informal workplace communication: What is it like and how might we support it 

ة مػػف دراسػػة الجديػػدة حػػكؿ طبيعػػة االتصػػاالت غيػػر الرسػػمية، كالمسػػتمد قػػدمت ىػػذه الدراسػػة النتػػائج
ىذه التفاعالت ىػ  شػائعة جػدا، كقيمػة ككيفيػة كـ  كحددت ،طبيعية مف أنشطة العمؿ اليكمية لمناس

أيضا كيفية معالجة نقاط الضعؼ ف  النظـ الحاليػة التػ  تػدعـ مثػؿ ىػذه ك  ،تحقيقيا ف  مكاف العمؿ
ة اآلثػػار المترتبػػة مناقشػػك التفػػاعالت عػػف بعػػد كتحديػػد المزيػػد مػػف االحتياجػػات الالزمػػة لػػدعـ أفضػػؿ، 

 .عمى ىذا العمؿ لنظريات الت اطب

 >( بعنوانPikas,2006دراسة ) .33
The impact of information and communication technologies on informal scholarly 

scientific communication 

لتكاصػؿ العممػ  استعراضا لمبحكث كاسعة النطاؽ عمػى البنيػة االجتماعيػة كعمميػة ا الدراسةتقدـ ىذه 
عمػػػى اعتمػػػاد كاسػػػت داـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  يػػػة رسػػػمية، كأكثػػػر البحػػػكث التػػػ  أجريػػػت مػػػؤ ران معم

يػػة غيػػر رسػػمية. تػػـ فحػػص فكائػػد كاسػػت دامات مكاالتصػػاالت مػػف قبػػؿ العممػػاء لمتكاصػػؿ العممػػ  عم
كلكجيا عمػى نظػاـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الت  أعمف عنيا ف  ا دبيات لتحديد تأثير التكن

مسبؽ. كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لـ تغير البنية االجتماعية مف العمـ، كلكف مكنت أشػكاؿ 
 جديدة مف التعاكف كارتفاع طفيؼ ف  اإلنتاجية.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة> 33.3
راسػات السػابقة كتنكعػت الد مكضػكع الدراسػةبمتعمقػة دراسػة سػابقة  16اسػتعراض  الفصػؿتـ ف  ىذا 

(، ككػػاف أقػػدميا عػػاـ 2013عػػاـ ) اتككػػاف أحػػدث ىػػذه الدراسػػ ،كأجنبيػػة بػػيف دراسػػات محميػػة كعربيػػة
كقػػد اسػػتفاد الباحػػث مػػف  ػػالؿ كقػػد غمػػب عمػػى تمػػؾ الدراسػػات اسػػت داـ المػػنيج الكصػػف ، (، 2002)

ف ىػػذه الدراسػػات ، كلػػكحظ أىػػذه الدراسػػات فػػ  بنػػاء أداة االسػػتبانة، كال مفيػػة النظريػػة لإلطػػار النظػػرم
ثػػراء  كانػػت، تعػػددت أىػػدافيا كتسػػاؤالتيا كمحاكرىػػا كنتائجيػػا جميػػع الدراسػػات السػػابقة تمثػػؿ أىميػػة كا 

 الجماعػاتأثػر االنتاجية بشكؿ عاـ إال أف ىػذه الدراسػات لػـ تتنػاكؿ ك غير الرسم   التنظيـ لمكضكع
 غير الرسمية عمى االنتاجية.

غيػػػر  الجماعػػػات أنيػػػا تتنػػػاكؿ أثػػػر ف الدراسػػػات السػػػابقةكيػػػرل الباحػػػث أف مػػػا يميػػػز ىػػػذه الدراسػػػة عػػػ
باإلنتاجيػة مػف  كذلؾ مف  الؿ بنػاء نمػكذج انحػدار لمتنبػؤ  ة ف  شركة جكاؿ،رسمية عمى اإلنتاجيال

 غير الرسمية. الجماعات الؿ سمات 
تسػيـ ىػذه عمػى حػد عمػـ الباحػث المحاكلػة ا كلػى لػذلؾ، كيأمػؿ الباحػث فػ  أف ىذه الدراسة كتعتبر 

كأثرىا رسمية الغير  الجماعاتالدراسة ف  إضافة جديدة لمجاؿ البحث العمم  ك اصة ف  مكضكع 
 ة.عمى اإلنتاجي

كيرل الباحث أيضػان كجػكد نقػص فػ  عػدد البحػكث كالدراسػات التػ  تيػدؼ إلػى التعػرؼ عمػى تتنػاكؿ 
 ة.رسمية عمى اإلنتاجيالغير  الجماعات أثر

ىيكل الدراسة> 34.3  
 مف  مسة فصكؿ كى  عمى النحك التال :تتككف الدراسة 

 االطار العاـ لمدراسةالفصل األول : 
 االطار النظرم لمدراسة: الفصل الثاني 
 شركة جكاؿ: الفصل الثالث 
 الدراسة التطبيقية: الفصل الرابع 
  النتائج كالتكصياتالخامسالفصل : 
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 انفصم انثـانً
 االطار اننظري نهدراسة

 
 األول> الجماعات غير الرسمية المبحث

 المبحث الثاني> االنتاجية
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  األولاألولالمبحث المبحث 
 الجماعات غير الرسميةالجماعات غير الرسمية

> مقدمة 3.3.4   
ىػائالن  كمػا ىنػاؾ أف حيػث يالحػظ غيػر الرسػمية، الجماعػات تناكلت الت  النظرية التصكرات تعددت

تعػدد  إلػى إضػافة كراءىػا، الكامنػة الرسػمية كالعكامػؿ غيػر الجماعػات ظيػكر حػكؿ مػف المعرفػة
الرسػمية  غيػر الجماعػات أف القػكؿ يمكػف العػاـ فػ  الغالػب كىػ  تحقيقيػا، إلػى تسػعى ا ىداؼ الت 

اسػتراتيجية  تضػع جماعػاتظيػكر  يتطمػب حيػث البنػاء التنظيمػ ، فػ  يبػرز مػا اسػتجابة ل مػؿ ىػ 
عمػى  حفاظػان  أك المؤسسػة إلػى المنتميػة االجتماعيػة المجمكعػة عػف مصػال، دفاعػان  كذلؾ إما كأىداؼ
ىػذا  دراسػة تناكلػت التػ  النظريػة المػدا ؿ أىػـ الفصػؿ ىػذا يتنػاكؿ ىػذا السػياؽ كفػ  تماسػكيا
 .المكضكع

> التنظيم غير الرسمي 4.3.4  
أف النسؽ ا فضؿ ليس ا كثر عقالنيػة، كلكػف الػذم يسػم، بتطػكر المنظمػة فػ   Croriez.Mيرل 

ثػان  مػف التنظػيـ كىػك التنظػيـ غيػر الرسػم  )أبػك شػارة إلػى النصػؼ الإأقصر مدة ممكنة، كذلؾ ف  
 (.14: ص2001الفمفؿ، 

ف ا تمفت تحميالتيـ ا  تنظيـ غير الرسم ، ك مكيكاد يككف ىناؾ اجماع بيف كتاب االدارة ف  تعريفيـ ل
كمنطمقػػاتيـ الفكريػػة كتسػػمياتيـ فػػالبعض يسػػميو: البنػػاء االجتمػػاع ، التنظػػيـ االجتمػػاع ، ديناميكيػػة 

ا يكصؼ بأنو البيئػة االجتماعيػة لمعػامميف أك الصػبغة االنسػانية لمتنظػيـ، إال أف التسػمية التنظيـ، كم
 الت  جرت العادة عمى استعماليا ف  الكثير مف كتب االدارة ى   التنظيـ غير الرسم  .

التنظػػيـ غيػػر الرسػػم  عمػػى أنػػو  كػػؿ التنظيمػػات التػػ  تنشػػأ عفكيػػان فػػ  ظػػؿ التنظػػيـ الرسػػم    كيعػػرؼ
 (.273: ص2001ط ، )البرنك 

بأنػػو  النمػػكذج الكمػػ  لمسػػمكؾ الفعمػػ ، أم الطريقػػة التػػ  يتصػػرؼ بيػػا أعضػػاء التنظػػيـ فعػػالن  عػػرؼكي  
 (. 31: ص1997)ساعات ، 

بأنػػػػو  العالقػػػػات الش صػػػػية كاالجتماعيػػػػة المتنكعػػػػة التػػػػ  ينشػػػػئيا العمػػػػاؿ ( 200)منصػػػػكر،  وكيعرفػػػػ
ارة كال تقيميػػػا بصػػػفة مباشػػػرة، كلكنيػػػا تنشػػػأ قامتيػػػا، كىػػػ  عالقػػػات ال ت ططيػػػا االدإكيسػػػتمركف فػػػ  
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: 2000كتسػػػػتمر بسػػػػبب العمػػػػؿ كبسػػػػبب كجػػػػكد العمػػػػاؿ فػػػػ  أمكنػػػػة كاحػػػػدة أك متقاربػػػػة  )منصػػػػكر، 
 (.157ص
بأنػػو  ذلػػؾ التنظػػيـ الػػذم ييػػتـ بالػػدكافع كاالعتبػػارات ال اصػػة بػػا فراد كالتػػ  يمكػػف االفصػػاح عػػرؼ كي  

مقائيان كالت  تبع مف احتياجات ا فراد العامميف ف  عنيا بطريقة رسمية م ططة عمى أساس نشأتيا ت
 (.78: ص2001المنظمة )صبح ، 

 :بالتال  تنظيـ غير الرسم كمف  الؿ مناقشة كتحميؿ اآلراء السابقة يمكف تحديد عناصر تعريؼ ال
 . ينشأ بدكافع ا فراد دا ؿ التنظيـ الرسم 
 .غير معترؼ بو مف طرؼ المنظمة 
 أة كسمككان فيك تنظيـ تمقائ  ف  الغالب.تنظيـ غير م طط لو نش 
 .يحقؽ بعض الحاجات الت  ال يشبعيا التنظيـ الرسم  كىذه الحاجات ى  سبب نشأتو 

تػػػربطيـ قػػػيـ أساسػػػيا  تمقائيػػػة بػػػيف ا فػػػراد،التفػػػاعالت الكيعػػرؼ الباحػػػث التنظػػػيـ غيػػػر الرسػػػم  بأنػػػو  
 .مصال، مشتركة

> غير الرسمية الجماعاتمفيوم  5.3.4  
 شػػبكة مػػف العالقػػات الش صػػية كاالجتماعيػػة بػػيف أفػػراد التنظػػيـالتػػ  تنشػػأ عػػف  الجماعػػاتؾ تمػػىػػ  

 (.689: ص2003)ماىر، 
بالػػدكافع كاالعتػػػػبارات ال اصػػة  التػػ  تيػػتـ الجماعػػاتبأنيػػا    (157: ص2000كعرفيػػا )منصػػكر، 

تمقائيا كالت  تنػػبع عمى أساس نشأتيا  ةبا فراد كالت  ال يمكف اإلفصػاح عنيا بطريقة رسمية م طػط
 .مف احتياجات ا فراد العامػميف ف  المنظمة

>غير الرسمّية الجماعاتخصائص  6.3.4  
االتصاؿ المباشر بيف ا فراد دا ػؿ المؤسسػة أك ىك غير الرسمّية  الجماعاتأفضؿ بيئة لظيكر  إف

بشػػر الػػػذيف ، كيعػػكد ذلػػػؾ لطبيعػػة الالرؤسػػاء كالمرؤكسػػيف مػػػف جانػػب آ ػػر الشػػركة مػػف جانػػب كبػػػيف
يعممكف عمالن متشابيان أك مينة كاحدة، كما يتجنب ا فراد الشعكر بالعزلة، باإلضافة إلى رغبتيـ ف  
االنتماء كالرغبة ف  الشعكر با مف كالحماية ال اصة إذا ما كقػع  طػأ فيػتـ تصػحيحو دكت اإلبػالغ 

 .عنو
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العالقػػات يمثػػؿ الرقابػػة  غيػػر الرسػػمية عػػدة  صػػائص لعػػؿ أىميػػا أف ىػػذا الشػػكؿ مػػف لمجماعػػاتك  
االجتماعيػػة، كينشػػا معػػايير سػػمككّية معينػػة، كالتػػ  تتطمػػب بػػدكرىا االمتثػػاؿ مػػف أعضػػاء المجمكعػػة، 

 .الرسمية الجماعاتكقد تتعارض ىذه المعايير مع القيـ المكضكعة مف جانب 
عمػى ىيكػؿ  تعتمػد ا كلػىإذ  ة،عػف الرسػمي غيػر الرسػمية الجماعاتمؼ كسائؿ تحميؿ كدراسة كت ت 

 .الرسميةمعقد لمعالقات بيف ا ش اص كفركض ت تمؼ جذريان عف 
قيادة الرأم، كتنبع ىذه القيػادة مػف دا ػؿ  غير الرسمية لمجماعاتكربما يككف مف الغريب أف يككف  

طريػؽ النفػكذ الػذم منحتػو لػو المجمكعػة، كيػتـ االىتمػاـ بدراسػة  المجمكعة عف طريػؽ اإلقنػاع، كعػف
القائد غير الرسم  كتدكر النقاشات حكؿ: مف ىك القائػد غيػر الرسػم ، كطريقػة تقمػده ىػذا المنصػب 

الرسػػمية )الكػػردم،  الجماعػػاتك صائصػػو، كمػػا يسػػتطيع عممػػو لمسػػاعدة المػػدير فػػ  تحقيػػؽ أىػػداؼ 
 .(2: ص2011

> العمل جماعاتأنواع  7.3.4  
أغراضػيا، كالطػرؽ ك  مف الطريقة الم تمفػة التػ  تػأت  إلػى حيػز الكجػكد الجماعاتيمكف تحديد أنكاع 
 إلييػا تشكؿ نقطة القػكة التػ  يمكػف لممػديريف النظػر ياىذه اال تالفات ميمة  ن ،الت  تجرم شؤكنيا

اؼ معينػػة فػػ  تسػػتفيد مػػف بعػػض المتطمبػػات التقنيػػة إلنجػػاز أىػػد فػػ  كػػؿ منظمػػةىنػػاؾ مجمػػكعتيف ك 
ىػذا يػؤدم إلػى ، ك بعػض الميػاـ التػ  يتعػيف القيػاـ بيػا المنظمة، كتحقيؽ ىذه ا ىداؼ يتطمػب أيضػان 

أنشػػطتيا كأىػدافيا بشػػكؿ م تمػػؼ مػػف  جماعػػات كىنػػاؾ اتجػػاه لتشػكيؿ، تشػكيؿ مجمكعػػة غيػػر رسػمية
 غير رسمية. الجماعاتىذه  كتعتبر ،التنظيمية ا نشطة

 الرسمية> الجماعاتأوال> 
الت  تقكـ عمى أساس االجراءات التػ  صػممت مػف أجمػو كتقػـك عمػى أسػاس تحميػؿ  الجماعاتى  ك 

حػػدد جيبسػػكف العمميػػة االداريػػة كتجميعيػػا فػػ  كظػػائؼ، كالكظػػائؼ فػػ  تقسػػيمات تنظيميػػة صػػغيرة، ك 
 (:Akhame, 2010: p34كىـ ) الرسمية الجماعاتمف  ثالثة أنكاع

 >مجموعة القيادة .3
مػػدير كالمرؤكسػػيف دا ػػؿ إدارة العالقػػة بػػيف مػػديرم اإلدارات مػػف ال الجماعػػاتكيتػػألؼ ىػػذا النػػكع مػػف 

 مثؿ مدير اإلنتاج، مدير المشتريات كمدير مراقبة الجكدة.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8375/posts
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 >فريق العمل .4
كعػادة مػا يػتـ ، إلكمػاؿ كظيفػة معينػة أك ميمػة ىذا النػكع يتكػكف عػادة مػف ا فػراد الػذيف يعممػكف معػان 

ي تمػػؼ عػػف  قػػد يكػػكف ليػػا مػػدير أنػػو المجمكعػػة عمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذه ،تشػػكيميا إلكمػػاؿ ميمػػة محػػددة
عػادة مػا يػتـ تعيػيف الميػاـ، ك  ػالؿ كجػكد تشػري، أكثػر فػ  الت طػيط كفػ  تنفيػذ  كذلؾ مفالمجمكعة 

 الميارات كالمعارؼ.ك أعضاء فريؽ العمؿ إلى العركض ال اصة 
 >المجان .5

مػا تشػمؿ  غالبػان ك  ،يػة مشػتركةتنظيم جماعػاتىػ  ك مجمكعة مف ا ش اص مككنػة مػف المجػاف  كى 
لػػػدييـ مزايػػػا كعيػػػكب مػػػع  مفيػػػات متنكعػػػة، كاحتياجػػػات ك عػػػدة أجػػػزاء ممثمػػػيف مػػػف التنظػػػيـ الرسػػػم  

 المصال، كالكالءات.
 غير الرسمية> الجماعاتثانيًا> 
شػػبكة مػػف ا فػػراد كا نمػػاط االجتماعيػػة التػػ  تػػؤثر عمػػى  غيػػر الرسػػمية مػػف  ػػالؿ الجماعػػات أنشػػئت

استجابة الحتياجات الشػعب  المنظمة كتطكرتالصداقة كالمصمحة ف  عف الناتجة  سمكؾ المجمكعة
كال مكاقػع محػددة، كىػ  ال تنشػأ  صػريحةأىػداؼ  الػيس لػديي الجماعػات، كىذه الت  تشكؿ المجمكعة

نما تشػارؾ بشػكؿ طبيعػ  غيػر الرسػمية  الجماعػات، كيمكػف اجمػاؿ أنػكاع نتيجة لمتصميـ المتعمد، كا 
 (:Akhame, 2010: p35) مف  الؿ التال 

 >المصالح جماعات .3
ىػدؼ مشػترؾ  يرتبطػكف بػبعض لتحقيػؽقد تتككف مف ا فػراد الػذيف ليسػكا فػ  نفػس المجمكعػة كلكػف 

 المنظمة. بأىداؼ تمامان  لولدييا ىدؼ ال عالقة  الجماعاتىذا النكع مف ك 
 >الصداقة جماعات .4

يػػتـ تكسػػيع ، ك كالعمػػر كال مفيػػة العرقيػػة مشػػترؾ مثػػؿ المعتقػػداتلػػدييـ شػػ ء  الجماعػػاتإف أفػػراد ىػػذه 
 نشػػطة  ػػارج مكػػاف العمػػؿ كلػػيس فيمػػا يتعمػػؽ  عػػف طريقػػة الصػػداقة الجماعػػاتفػػ  ىػػذه التفػػاعالت 

 .بميمة المنظمة

ة>غير الرسمي الجماعاتو  ةالرسمي الجماعاتالفرق بين  8.3.4  
تحػػػدد فيػػػو  عمػػػى نحػػػك نمػػػكذج  مػػػف ىيكػػػؿ تسمسػػػم  ىرمػػػ  كالسػػػيك ، ةالرسػػػمي الجماعػػػات تتػػػألؼ

الكظػػائؼ كالمسػػؤكليات كالسػػمطات كالمحاسػػبة كتسمسػػؿ القيػػادة بكضػػكح تػػاـ، كبعبػػارة أ ػػرل مجمكعػػة 
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كتنشأ مف الكظائؼ المحددة ذات نمط محدد كمكصكؼ مف االتصاالت كالتنسيؽ كتفكيض السمطة، 
مػػػف  لتمكػػػيف العػػػامميف كتصػػػمـ، بغيػػػة تحقيػػػؽ أىػػػداؼ محػػػددة سػػػمفان الرسػػػمية  الجماعػػػاتالتنظيمػػػات ك 

القكاعػد كالمػكائ، كا كضػاع  تشػمؿتنسيؽ الجيػكد عمػى نحػك فعػاؿ بقصػد تحقيػؽ تمػؾ ا ىػداؼ، كمػا 
التػػ  تطبقيػػا اإلدارة كالتػػ  تعبػػر عػػف الصػػالت الرسػػمية بػػيف كػػؿ فػػرد كا فػػراد اآل ػػريف بيػػدؼ تنفيػػذ 

 .سياسات العمؿ ف  المنظمة
عالقػات بػيف ا شػ اص، كتكجػد  ػارج عف التفػاعالت االجتماعيػة كال ةالرسميغير  الجماعات كتنشأ

نظػػاـ السػػمطة الرسػػمية دكف كجػػكد أم قػػكانيف صػػارمة، كعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ كجػػكد إمكانيػػة تمييزىػػا 
دراكيػػا فننيػػا تكجػػد فػػ  ظػػؿ الييكػػؿ الرسػػم  كشػػبكة مػػف العالقػػات الش صػػية كاالجتماعيػػة ، فيػػ  كا 

قيػادات، لػيس  امػدراء كلكػف ليػ اكلػيس ليػ ايصعب رسـ العالقات الت  تعبر عني ديناميكية جماعات
نمػػا عالقػػات اجتماعيػػة بػػيف أعضػػائي اليػػ جػػراءات رسػػمية  اسػػمطة رسػػمية كا  كأيضػػا ليسػػت لػػو قكاعػػد كا 

كلعؿ الجدكؿ التال  يم ص أىـ الفركقػات ، لضكابط محددة بقيـ كمعايير اجتماعية كفقان  تدار اكلكني
 :المجمكعتيفبيف 

 ةغير الرسمي الجماعاتو  ةيالرسم الجماعاتمقارنة بين  (3.4جدول )
 غير الرسمية الجماعات الرسمية الجماعات وجو المقارنة

 االدارة
 العامميف
 التكاـؤ

 الكاجبات
 القكاعد كالقيـ
 العالقات
 ا ىداؼ

 القسـ أك اإلدارة
 المكظفكف )العماؿ(
 التكاـؤ المين 

 كاجبات كمياـ كظيفية
 قيـ كقكاعد مدركسة رسمية

 عالقات عمؿ
 داؼ العمؿتحقيؽ أى

 المجمكعة
 أعضاء المجمكعة
 الجاذبية االجتماعية
 أنشطة متنكعة

 قيـ ك قكاعد متفؽ عمييا
 عالقات اجتماعية

 إشباع حاجات متعددة
 17: ص2011: مصطفى، المصدر

 :غير الرسمية الجماعات تكوين مدخل 9.3.4
نمػا لمتكػكيف، العفكيػةا بعػاد  إلػى تسػتند ال المجمكعػة، بتكػكيف المتعمقػة الدراسػات أصػبحت لقػد  كا 

 عمػى كالتػأثير فػ  النشػكء أساسػية حقيقػة المجمكعػة، إلييػا ترتكػز التػ  التكػكيف ظػاىرة أصػبحت
 إعاقػة أك دعػـ نحػك المجمكعػة كتكجياتيػا لطبيعػة راجػع كىػذا اإليجػاب، أك بالسػمب سػكاء المنظمػة،
 الجماعات إلى ا فراد اـالنضم متعددة ىناؾ أسباب بأف القكؿ يمكف ا ساس، ىذا كعمى المنظمة،
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 المغػزل ىػذا فػ  ظيػرت كقػد المجمكعػة، لتكػكيف عدة صكر إلى المفكريف أشار كقد يرغبكنيا، الت 
.نظريات عدة

 >الجماعاتنظرية ىومانز لتكوين  .3
أجريػت  التػ  الدراسػات مػف مػف مجمكعػة انطالقػا كذلؾ االجتماع  السمكؾ ىكمانز تحميؿ حاكؿ لقد
مصانع ىاكثكف  ف  مايك  إلثكف "بيا قاـ الت  غرفة المالحظة تجربة مثؿ ،الصغيرة الجماعات عمى
أك العكاطػؼ  التفاعػؿ كاإلحساسػات كىػ  أساسػية، مفػاىيـ مػف انطالقػا عممية التحميػؿ ف  ركز حيث

 (.109: ص2006كا نشطة )لطف ، 
يمػ   فيمػا رالعناصػ ىػذه إلػى أساسػية كسػنتطرؽ عناصػر ثالثػة عمػى تقػكـ ىكمانز نظرية أشرنا ككما

 (:110: ص2006)لطف ، 
 المجمكعػة أفػراد بػيف المتبادلػة كالم تمفػة كاالحتكػاؾ االتصػاالت تمػؾ إلػى يشػير كىػك التفاعـل> .3

 كمية. بطرؽ عنيا كالتعبير مكضكعيا مالحظاتيا يمكف كالت 
 مػف تعتبػر أنيػا كمػا ا فػراد، مػف تصدر الت  كالتصرفات التحركات جميع ف  كتتمثؿاألنشطة>  .4

 أك مباشػرة بطريقػة أكػاف سػكاء كذلػؾ دقيقػة، كميػة  بطرؽ لمقياس إ ضاعيا يمكف الت  كاىرالظ
 مباشرة. غير

 أثنػاء تكجػد كالتػ  ا فػراد، يشػعر بيػا التػ  كا حاسػيس العكاطؼ كتشمؿالعواطف أو المشاعر>  .5
 كىػذه ا شػ اص، أك المكضػكعات االنفعاليػة حػكؿ النفسػية الحاالت إلى تشير كى  االتصاالت
 كعناصػر مظػاىر كلممشػاعر التفاعػؿ، عكػس لممالحظػة المباشػرة إ ضػاعيا يمكػف ال العكاطػؼ
 كالكراىية. كال كؼ العداء ذلؾ كعكس كالتكدد كاالحتراـ كالمحبة كالعطؼ م تمفة،

 كالتكافػؽ االنسػجاـ مػف حػاالت تكػكيف ذلػؾ عػف الػبعض، يػنجـ العكامػؿ ببعضػيا ىػذه تفاعػؿ كعنػد
 يصػنؼ بحيػث المجمكعػة، بػيف التماسػؾ تػكفير حػاالت إلػى تػؤدم أنيػا كمػا التعاكف، جكانب كتدعيـ

 كالػذم العالقػات مػف متكامالن  نظامان  يمثؿ المجمكعة، ا فراد دا ؿ بيف التفاعؿ ىذا صكر   ىكمانز 
 تمثؿ البيئة حيف ف  دا م  نظاـ بمثابة تعتبر المجمكعة أف يرل إذ المتغيرات البيئية، بمجمؿ يتأثر

 كيمثػؿ  الشػكؿ بينيمػا المتبػادؿ الفعػؿ كرد الفعػؿ أسػاس عمػى يػتـ النظػاـ ىػذا كعمػؿ ل ػارج النظاـ ا
.(96: ص2002العالقة ) ضير،  ىذه طبيعة التال  
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 ( 3.4شكل )

 ليومانز الجماعاتنظرية تكوين 

 
 97: ص2002:  ضير، المصدر

 العناصػر الثالثػة ىذه كؿ بيف ادالن متب كاعتمادنا تساندنا ىناؾ أف يالحظ الباحث تقدـ، كبناءن عمى ما
 ا نشطة تتمثؿ ف  العمؿ إنتاجية أف نجد فمثال لألفراد، اإلنتاجية العممية ف  الكبير ليا ا ثر كالت 

 كبػيف كبينػو مػف جيػة، الػرئيس أك المشػرؼ كبػيف العامػؿ بػيف يحػدث الػذم التفاعػؿ بنػكع كى  تتأثر
 لدل تككنت الت  أك العكاطؼ با حاسيس تتأثر تاجية،اإلن أف كما ثانية، جية مف زمالئو العامميف

 (.110: ص2006اليكم  )لطف ،  العمؿ كمية كنحك العامميف مف غيره العامؿ نحك
 نظرية التبادل االجتماعي> .4

، الجماعػات تكػكيف تفسػير بػالك كىػ  مػف النظريػات الحديثػة فػ  بيتػر بالباحػث النظريػة ىػذه تػرتبط
الكمفػة  كبػيف لمجماعػة انتمائػو فػ  يحققيػا الفػرد التػ  العكائػد بػيف نػةمقار  عقػد أسػاس عمػى تقػكـ حيث

أسػاس  عمػى إلييػا االنضػماـ عػدـ أـ االنضػماـ لمجماعػة، مػف مكقفػو، الفػرد يحػدد أم بذلؾ، المقترنة
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إلػى  االنضػماـ الفػرد عػادة فمػف إلييػا، انضػمامو تنجػر عػف التػ  كالتكمفػة عميػو يحصػؿ الػذم العائػد
ىنػاؾ  ا سػاس ىػذا كعمػى يتحمميػا، التػ  كا عبػاء مػف التكمفػة أكبػر عائػدنا لػو ؽتحقػ التػ  المجمكعػة

العكامػؿ  منيػا كانجذابػو، لمفػرد االنتمػاء تحقيػؽ فػ  دكرنا أساسػيا تمعػب التػ  العكامػؿ مػف العديػد
 .إلخ...كاالجتماعية كالسياسية االقتصادية

 انضمامو نتيجة ينجز قد اإلرىاؽ الذمك  كالتعب كاإلحباط بالقمؽ مرتبطة في  التكمفة ي ص فيما أما
 (.98: ص2002المجمكعة ) ضير،  إلى
 عقػد أسػاس المجمكعػة، عمػى تكػكيف عممية ف  ركزت قد النظرية ىذه أف نالحظ تقدـ، ما  الؿ مف

 ػالؼ  عمػى اإلنسػانية إشػباع الحاجػات فػ  كالمتمثمػة الفػرد يحققيػا أف يمكف الت  العكائد بيف مقارنة
لبقػاء  داعيػان  ذلػؾ كاف إيجابية التبادؿ كانت نتيجة كمما أنو ذلؾ معنى بذلؾ، المقترنة ةكالكمف أنكاعيا

 فػ  لمبقػاء المؤديػة الفائػدة = ا فػراد مسػاىمات ا فػراد حاجػات أم إشػباع كاسػتمرارىا المجمكعػة
 (.247: ص2003المجمكعة )ماىر، 

 نظرية القرب> .5
بحيػث  المػادم، أك القػرب بػالكاقع مػرتبط كىػك اعػةلمجم االنتمػاء فػ  الرغبػة إلػى النظريػة ىػذه تشػير
 إنتاجيػة ماكنػة عمػى أك جغرافيػة كاحػدة بمنطقػة يعممػكف الػذيف ا فػراد مػف غالبػان  المجمكعػة تتكػكف

 كفعػاالن  رئيسػينا دكرنا يمعػب العمػؿ، المػادم فػ  التقػارب اف عمػى العمميػة المؤشرات أكدت كاحدة، كقد
 ىػذه مثػؿ  مػؽ عمػى يسػاعد ال كالػذم فػ  العمػؿ التباعػد عكػس عمػى كذلػؾ ،الجماعػاتتكػكيف  فػ 

 (.99: ص2002) ضير،  الجماعات
آلػة  عمػى أك إدارة كاحػدة، فػ  العمػؿ أك العمؿ، أماكف ف  التقارب أف القكؿ يمكف شديد، كبا تصار

فػالقرب  إذف ،الجماعػاتتكػكيف  فػ  البالغػة ا ىميػة مػف لػو متجمعػة إداريػة مكاتػب فػ  أك كاحػدة
 البعض. بعضيـ إلى ا فراد كانجذاب تككيف ف  ميـ المادم

 نظرية االتزان أو الموازنة> .6
ا فراد  تجاذب أف مفاده، افتراض عمى تقكـ نيكككب كالت  ثيكدكر "الباحث باسـ النظرية ىذه ترتبط
كا ىػداؼ  المكضػكعات اتجػاه كاآلراء االتجاىػات ىػك تشػابو أساسػو إنمػا الػبعض، بعضػيـ إلػى

ا ىػداؼ  كتكػكيف االنجػذاب بػيف متكازنػة درجػة تحقيػؽ فػ  أف يسػاىـ شػأنو مػف لػذمكا المشػتركة،
لألفػراد  المػادم القػرب عمميتػ  طياتيػا فػ  تحمػؿ ال النظريػة ىػذه كمػا أف المشػتركة، كاالتجاىػات
ىػك  اإلطػار ىػذا ف  فاعمو درجة عمى يعد ما بؿ التجاذب، درجة  مؽ ذلؾ ف  كأثر بينيما كالتفاعؿ
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)عبػد البػاق ،  الجماعػات تكػكيف إلػى يػؤدم ممػا ا فػراد، بػيف المشػتركة ؼ كاالتجاىػاتا ىػدا كجػكد
 (.155: ص2000
 أىميػة إلػى تسػتند ،الجماعػاتتكػكيف  ف  المكازنة أك االتزاف نظرية أف نست مص تقدـ ما ضكء عمى

 بيػنيـ ركابطالػ كتقػكم التماسؾ أف تعزز شأنيا مف كالت  ا فراد، بيف المشتركة كا ىداؼ االتجاىات
 لمجماعػات التكػكيف أسػاس أف إلػى نشػير أف يمكػف ا  يػر التػكازف كفػ  عمػى كالحفػاظ تحقيػؽ قصػد

 تجػارب أفرزتيػا التػ  النتػائج بعػد ك صكصػا كاضػ، بشػكؿ بػرزت ظػاىرة ميداف العمػؿ، ف  الصغيرة
 يطمػؽ مػا أك الصػغيرة الجماعػات أىميػة عمػى أكػدت كالتػ  كجماعتػو مػايك  إلثػكف "اليػاكثكرف برئاسػة

فػ   ا فػراد بػيف تمقائيػا كتتكػكف تنمػك الجماعػات بػأف اتضػ، حيػث الرسػمية غيػر الجماعػاتعميػو ب
 التػأثير الػذم ىػذا أعضػائيا، عمػى التػأثير مػف نػكع تمػارس أنيػا إلػى باإلضػافة الرسػمية، الجماعػات
 تحقيػؽ  كرغبتيػا فػ الناشػئة المجمكعػة طبيعػة كفػؽ كذلػؾ إيجػاب  أـ سػمب  إمػا مظيػريف فػ  ينعكس
 .ا ىداؼ

 غير الرسمية> الجماعاتعوامل نشوء  3.4.:
ف اجتماعيػػة االنسػػاف، كعػػدـ قدرتػػو عمػػى العػػيش منفػػردان عػػف بقيػػة أعضػػاء المجتمػػع، تػػؤدم إلػػى أف إ

يد ؿ ف  جماعات، كيعيش بينيا طكاؿ فترة حياتو، لذلؾ فاف التقاء مئات العماؿ ف  تنظيـ رسم ، 
ة يػػػؤدم بيػػػـ إلػػػى التشػػػكؿ فػػػ  جماعػػػات، كالػػػد كؿ فػػػ  عالقػػػات ك ضػػػكعيـ لقكاعػػػد كمعػػػايير رسػػػمي

ؿ، كظػػػركؼ م تمفػػػة امػػػاجتماعيػػػة تمقائيػػػة، إال أف جماعػػػات العمػػػؿ ىػػػذه يعػػػكد تشػػػكيميا إلػػػى عػػػدة عك 
العمػؿ كالسػف كمتنكعة، كيمكف اجماؿ ىذه العكامؿ ف  القرب المكان  كتشابو الكظيفة كا قدميػة فػ  

 :(38: ص2004)الجيالن ،  حك التال كالمكانة االجتماعية، كى  عمى الن
غيػر الرسػمية  ف  الجماعػاتيعتبر القرب المكان  مف أىـ العكامػؿ فػ  تشػكؿ القرب المكاني>  .3

ىذا العامؿ يساعد عمى تالق  العمػاؿ فػ  مكػاف كاحػد، كيػدعـ االتصػاالت بيػنيـ كيسػاعد عمػى 
الػػذيف يعممػػكف فػػ  عنبػػر نشػػكء العالقػػات االجتماعيػػة كالتفػػاعالت بيػػنيـ، كذلػػؾ أف ا شػػ اص 

غيػػر الرسػػمية، بحكػػـ التقػػارب بيػػنيـ، نتيجػػة  الجماعػػاتكاحػػد يتكجيػػكف إلػػى االشػػتراؾ معػػان فػػ  
 لمتفاعؿ المستمر الذم ينشأ ف  بيئة العمؿ.

كيػػػؤدم تشػػػابو الكظػػػائؼ التػػػ  يقػػػـك بيػػػا العمػػػاؿ، كتمػػػاثميـ إلػػػى تشػػػكميـ فػػػ  تشـــابو الوظيفـــة>  .4
يشػػػػكمكف تنظيمػػػػات مػػػػع بعضػػػػيـ ت تمػػػػؼ عػػػػف تمػػػػؾ  غيػػػػر رسػػػػمية، فالعمػػػػاؿ الميػػػػرة جماعػػػػات
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التنظيمػػات التػػ  يشػػكميا العمػػاؿ غيػػر الميػػرة، كالعامػػؿ الميكػػانيك  يشػػكؿ مػػع العمػػاؿ الػػذيف فػػ  
ا تصاصػػػػػاتيـ تنظيمػػػػػان اجتماعيػػػػػان ي تمػػػػػؼ عػػػػػف النسػػػػػاجيف أك السػػػػػدائييف، فا شػػػػػ اص الػػػػػذيف 

غيػر رسػمية، كيحػاكلكف  تجماعػايشترككف فػ  أعمػاؿ متشػابية يميمػكف إلػى االشػتراؾ معػان فػ  
االبتعاد عف غيرىـ مف ذم المكانات ا عمى أك ا دنى، لذلؾ فاف الكظيفة الت  يشغميا العامؿ 
تػػػؤثر فػػػ  ا تبػػػاره لمػػػزمالء، بػػػػؿ كترابطػػػو بزمالئػػػو بػػػركابط متينػػػػة، فكػػػؿ فئػػػة تحػػػاكؿ أف تشػػػػكؿ 

 جماعات تتفؽ مع طبيعة العمؿ الذم يؤديو.
العمػاؿ كبػار السػف يػد مكف فػ  عالقػات مػع بعضػيـ كيشػكمكف إف السن واألقدمية في العمـل>  .5

غيػر رسػػمية، ذلػؾ أف ثقافػػة كتقاليػد العمػػاؿ المسػننيف ت تمػػؼ فػ  بعػػض ا حيػاف عػػف  جماعػات
ثقافػػة الشػػباب كقػػد يقػػع صػػراع بػػيف الجيمػػيف فػػ  بعػػض القػػيـ كالمعػػايير االجتماعيػػة، لػػذلؾ يميػػؿ 

تضػـ إال العمػاؿ الػذم يتقػاربكف فػ  السػف، غير رسػمية ال  جماعاتالشباب مف جيتيـ لتككيف 
أك ا قدمية ف  العمؿ، فكبار السف كا ش اص الذيف أمضكا فترة أطكؿ ف  العمؿ يشعركف أف 
مكػػانتيـ تفػػكؽ غيػػرىـ مػػف العمػػاؿ الصػػغار، أك حػػديث  العيػػد بال دمػػة، كلػػذا تميػػؿ كػػؿ فئػػة إلػػى 

ص، فالسػف كا قدميػة فػ  العمػؿ االشتراؾ ف  الجماعات الت  تتفؽ مع ما يتميز بو مف  صػائ
 غير رسمية. جماعاتيمعباف دكران بارزان ف  تشكيؿ العماؿ ف  

كى  الدرجة الت  يحصؿ عمييا الفرد باعتباره عضك ف  المجتمع المحمػ  المكانة االجتماعية>  .6
كعضك ف  جماعة العمؿ دا ؿ المنظمة، لذلؾ نجد أف البعض يطمؽ عمى المكانة اسـ الييبة، 

الدكتكر عبد الباسط محمد حسف، كالدكتكر محمد الجكىرم: إذ يػرل ىػذا ا  يػر أف مػف كمنيـ 
غير الرسمية ىك تشابو الييبة الت  يتمتع بيا بعض ا فػراد رغػـ مػا قػد  الجماعاتعكامؿ نشكء 

 يفصؿ بينيـ مف بعد مكان  دا ؿ المنظمة.
غيػر رسػمية، كقػد تكتسػب  عػاتجمافالمكانة الت  يتمتع بيا ا فػراد تسػاعدىـ عمػى التشػكؿ فػ  

ىذه المكانة مف مجتمع المنظمة الت  يعمؿ بيا الفرد أك قد تكػكف مػف المجتمػع المحمػ  بصػكرة 
عامة، كالعكامؿ الت  ذكرناىا سابقان ال يمكف فصميا عف بعضيا في  مترابطة كمتشابكة كتكمؿ 

 كىك السف كا قدمية بعضيا البعض فال يمكف اعتبار جماعة معينة تقكـ عمى عامؿ كاحد مثالن 
ف  العمؿ، فاذا كانت ىناؾ جماعة تقكـ عمى ىذه ا سس فنننا نككف قػد أىممنػا العامػؿ ا كثػر 
أىميػػة كىػػك القػػرب المكػػان ، فمػػكال تػػكافره لمػػا قامػػت لممجمكعػػة قائمػػة، كلػػذلؾ لػػيس ىنػػاؾ عامػػؿ 

دا مػػػػػة غيػػػػػر الرسػػػػػمية، ذلػػػػػؾ أف جميػػػػػع العكامػػػػػؿ مت الجماعػػػػػاتحاسػػػػػـ أك جػػػػػكىرم فػػػػػ  تشػػػػػكؿ 
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ذلػؾ كمترابطة، كاف كاف أحدىا يمعب دكران أكثػر مػف اآل ػر متػى تػكفرت ظػركؼ معينػة، إال أف 
 .ال ينف  دكر العكامؿ ا  رل

 غير الرسمية> الجماعاتالعوامل التي تسيم في تكوين  3.4.;
ف غيػر الرسػمية تبعػان لتعػدد المكاقػؼ كالظػركؼ كمػػ الجماعػػاتكتتعػدد العكامػؿ التػ  تسػيـ فػ  تكػكيف 

 (:307: ص2006ىذه العكامؿ )أحمد، 
فشػػؿ القيػػادة الرسػػمية فػػ  المؤسسػػة أك عػػدـ قػػدرتيا عمػػى اعفػػاء بعػػض ا فػػراد غيػػر ا كفػػاء، أك  .1

 نقميـ مما يشجع عمى الد كؿ ف  التجمعات غير الرسمية.
َتعقد شبكة االتصاالت الرسمية كأسمكب العمؿ الرسم  كعدـ انسجاـ التنظيـ الرسم  مع تكزيع  .2

  تصاصات.اال
 انعزاؿ بعض المكظفيف عف زمالئيـ ف  العمؿ. .3
مجمكعة العامميف الت  تحػيط بالمػدير كتكتسػب ثقتػو، كتسػاعد فػ  ات ػاذ القػرارات، كفػ  الغالػب  .4

 تعمؿ مف كراء الستار كتمارس سمطة تفكؽ السمطة الرسمية الت  يتمتع بيا أعضائيا.
  المؤسسػة يميػؿ إلػى الرسػميات المقيػدة، كػاف العكامؿ االجتماعية فكمما كاف البناء التنظيم  ف .5

ذلػػؾ مػػف شػػأنو أف يجعػػؿ ا فػػراد يميمػػكف إلػػى اشػػباع حاجػػاتيـ االجتماعيػػة مثػػؿ )تحقيػػؽ الػػذات 
 كالرغبة ف  االنتماء، كتقدير اآل ريف، كالشعكر با ىمية( عبر الكسائؿ غير الرسمية.

زات كعػػػدـ كجػػػكد الرعايػػػة ظػػػرؼ العمػػػؿ السػػػيئة مثػػػؿ ان فػػػاض الركاتػػػب، كان فػػػاض مػػػدة االجػػػا .6
 الصحية كال دمات االجتماعية.

 غير الرسمية> الجماعاتأثر الرضا الوظيفي عمى  31.3.4
غيػر الرسػمية؛ فيفسػر آرجيريس  ىػذه  الجماعػاتلمرضا الكظيف  دكر ف  نشاط كحركيػة كحتػى نشػأة 

يقكمػػػكف بتشػػػكيؿ  العالقػػػة فػػػ  أف ا فػػػراد فػػػ  حالػػػة كفايػػػة المكافػػػآت الماديػػػة كتحقيػػػؽ إشػػػباع مرتفػػػع
جماعات اجتماعية غير رسمية لتدعيـ التفاعػؿ كمػف ثػـ تحقيػؽ الحاجػات االجتماعيػة كىػ  النصػؼ 
الثػػان  مػػف الحاجػػػات، أمػػا فػػ  حالػػة عػػدـ كفايػػة الحاجػػات الماديػػة كعػػدـ رضػػاىـ عػػف عمميػػـ فيكػػكف 

لبػػة بحقػػكقيـ انتمػػاؤىـ كتشػػكيميـ لمجماعػػات غيػػر الرسػػمية مػػف أجػػؿ دعػػـ الػػدكر النقػػاب  ليػػـ كالمطا
 (:Luc, 2003: p89المادية كا جر، الترقية كالمكافآت، كيتـ ذلؾ مف  الؿ )
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 أواًل> اإلضراب>
إيقاؼ أك رفض لمعمؿ متفؽ عميو يسعى العماؿ مف  اللو إلى الحصكؿ عمى تحقيػؽ ىك اإلضراب 
ثر سػػمبا كرغػػـ أف اإلضػػراب يحقػػؽ فػػ  كثيػػر مػػف ا حيػػاف بعػػض المطالػػب، إال أنػػو قػػد يػػؤ . مطػػالبيـ

عمػػػى درجػػػة الرضػػػا مػػػف  ػػػالؿ حػػػدكث بعػػػض ال الفػػػات ك الصػػػراعات الدا ميػػػة بػػػيف التنظػػػيـ غيػػػر 
 غير الرسمية مع النقابة العمالية الرسمية.  الجماعاتالرسم  كاإلدارة، كانشقاؽ 

 ثانيًا> تقييد اإلنتاج 
ظمػػػات إلػػػى الرسػػػمية قػػػد يػػػؤدم بالمن الجماعػػػاتغيػػػر الرسػػػمية ك  الجماعػػػاتالتعػػػارض كالصػػػراع بػػػيف 
إلػى كالء  ةغير الرسمية مف قكة كنفكذ ف  مكاقؼ العمؿ باإلضػاف لمجماعاتكضعيات سيئة جدان لما 

غيػػػر الرسػػػمية ظػػػاىرة تقييػػػد  الجماعػػػاتالتػػػ  يمجػػػأ إلييػػػا أعضػػػاء  المكاقػػػؼأعضػػػائيا ليػػػا، فمػػػف بػػػيف 
 .  أف ينتج العامؿ كمية أقؿ مما يستطيع إنتاجيا اإلنتاج كالت  تعرؼ بػ: 

غيػر الرسػمية نحػك المكافػآت الماليػة، إذ بقػ   الجماعػاتنتائج بحكث ىاكثكرف عمػى المبػاالة  كتشير
كحدة ف  اليـك رغـ أف الزيادة ف  اإلنتاج ستؤدم إلى حصكليـ  6000مستكل اإلنتاج عند عتبة الػ 

ت غير الرسمية تحقيقيا ى  حاجا الجماعاتعمى مكافآت مادية أكبر، غير أف الحاجات الت  تريد 
نفسػػػية ترفػػػع مػػػف درجػػػة رضػػػا أعضػػػائو كالمتمثمػػػة فػػػ  االنتمػػػاء كالعالقػػػات غيػػػر الرسػػػمية مػػػع زمػػػالء 

غيػر الرسػمية يكقػؼ  الجماعػاتالعمؿ، لذلؾ كاف كؿ عامؿ ينتج أكثر مػف ىػذه الكميػة التػ  حػددىا 
  فكران عند حده.

صةن يزيد مػف حجػـ كيالحظ مف ىذا التفسير أف عدـ الرضا الكظيف  كالناتج عف أسباب تنظيمية  ا
غيػػػر الرسػػػمية، بفعػػػؿ حاجػػػة ا فػػػراد إلػػػى العالقػػػات غيػػػر الرسػػػمية كبػػػديؿ عػػػف العالقػػػات  الجماعػػػات

 لرفع درجة الرضا كعالقة عكسية. ةالتنظيمية الرسمية كيتضاعؼ تماسكو ليككف  كسيم
إلػػػػى  أكفكحسػػػػب أحمػػػػد رشػػػػكاف فػػػػنف ا فػػػػراد غيػػػػر الراضػػػػيف عػػػػف نمػػػػط اإلشػػػػراؼ فػػػػ  المنظمػػػػة يمجػػػػ

غيػػر الرسػػمية باعتبارىػػا تحتػػكم عمػػى قػػادة أكثػػر ديمقراطيػػة كحريػػة اجتماعيػػة كالتػػ  مػػف  اعػػاتالجم
)رشػػكاف،  )الرضػػا عػف الػنمط القيػػادم االجتمػاع (حالػػة مػف االرتيػاح نحػػك ىػؤالء القػادة  ايجػادشػأنيا 
 (.136: ص2004
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 غير الرسمية عمى الرضا الوظيفي> الجماعاتأثر  33.3.4
ر كاضػحة عمػى الرضػا الػكظيف  مػف  ػالؿ مككناتػو ك صائصػو، فمكػؿ مػف لمتنظيـ غير الرسم  آثا

القيػػادة، االتصػػاؿ، التعػػاكف، الصػػراع كا ىػػداؼ الناتجػػة عنػػو دكر بػػارز فػػ  تحقيػػؽ أك  فػػض درجػػة 
 الرضا بيف العامميف.  

 أواًل> أثر القيادة غير الرسمية عمى الرضا الوظيفي>
ىػػذا النػػكع فػػنف السػػمكؾ القيػػادم المػػكركث ينػػتج عػػف  تصػػنؼ القيػػادة إلػػى نػػكعيف: قيػػادة مكركثػػة كفػػ 

مجمكعػة مػف السػمات أك ال صػػائص التػ  تكجػد فػػ  ا فػراد منػذ كالدتيػـ، كيتمثػػؿ ذلػؾ فػ  الطمػػكح، 
القيػػادة المكتسػػبة فتػػذىب إلػػى أف السػػمكؾ يػػتـ اكتسػػابو مػػف  ػػالؿ النػػكع الثػػان  االبتكػػار كالعدالػػة، أمػػا 

 الجماعػػاتغيػػرات فػػ  البيئػػة كيكتسػػب ذلػػؾ مػػف  ػػالؿ العمػػؿ مػػع تعمػػـ الفػػرد لكيفيػػة التفاعػػؿ مػػع المت
 كالتفاعؿ مع أعضائيا.

كيػػػرل أحمػػػد رشػػػكاف أف القائػػػد غيػػػر الرسػػػم  يحمػػػؿ النػػػكعيف )المكتسػػػبة كالمكركثػػػة( ممػػػا يؤىمػػػو إلػػػى 
شركط النجاح الثالثة: الرضا، الفعالية كالكفػاءة، كمػا يػرل ضػركرة التفرقػة بػيف القيػادة كالمكانػة،  ف 

قيػػادة ىػػ  نفػػكذ متقبػػؿ لمشػػ ص بػػيف جماعتػػو؛ أمػػا المكانػػة فيػػ  الكضػػع التنظيمػػ  لمقائػػد كىػػك نفػػكذ ال
 (138: ص2004مفركض قد ال يحظى بالقبكؿ )رشكاف، 

 ثانيًا> أثر االتصال غير الرسمي عمى الرضا الوظيفي>
ة عػف ا عمػاؿ يتـ االتصاؿ غير الرسم  بيف ا فراد حيف تتصؼ العالقات ف  ما بينيـ باالستقاللي

شباع الحاجػات ممػا  الكظيفية كالسمطة الرسمية، فيككف بيف ىؤالء ا فراد نكع مف التجانس كالتآلؼ كا 
يػػػؤدم إلػػػػى دعػػػـ شػػػػعكرىـ عػػػف ظػػػػركؼ العمػػػػؿ االجتماعيػػػة ا مػػػػر الػػػذم يرفػػػػع مػػػف درجػػػػة رضػػػػاىـ 

  تتـ عف مف المعمكمات الت %75الكظيف ، فدلت البحكث أنو ف  ا كضاع الطبيعية أف أكثر مف 
طريػػػؽ ا سػػػمكب العنقػػػكدم )غيػػػر الرسػػػم ( لالتصػػػاؿ صػػػادقة كصػػػحيحة، فيػػػذا التبػػػادؿ لممعمكمػػػات 
يحقػػػػؽ إشػػػػباعا لمحاجػػػػات االجتماعيػػػػة كا مػػػػف لألفػػػػراد، كمػػػػا يػػػػدعـ االتصػػػػاؿ غيػػػػر الرسػػػػم  الحيػػػػاة 

دراؾ عاطفػة ا  فػراد، االجتماعية ف  المنظمة مما يحقؽ ليػا مزايػا عػف طريػؽ تػكفير منافػذ لمتعبيػر كا 
 .الجماعاتكىك ما يسيؿ عمى التنظيـ تدارؾ جكانب عدـ الرضا بيف 

االتصػػػػاؿ غيػػػػر الرسػػػػم  مػػػػف  ػػػػالؿ  وأمػػػػا الجانػػػػب المحػػػػبط لمرضػػػػا كالػػػػركح المعنكيػػػػة ىػػػػك مػػػػا يحدثػػػػ
اإلشػػاعات مػػف شػػقاؽ ك ػػالؼ كسػػكء فيػػـ لمرسػػائؿ التنظيميػػة، ك اصػػة إذا كانػػت المعمكمػػات معممػػة 

تحتػػكم بعػػض الحقػػائؽ لكػػ  يػػتـ تصػػديقيا أك اسػػتنتاج أشػػياء كليسػػت مػػف مصػػدر رسػػم ، كيكفػػ  أف 
 (.743: ص2000منطقية كمف ثمة تكصؼ بالصحة )عبد الغفار، 
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إف العماؿ قد يضيفكف أك ي فكف بعػض التفاصػيؿ مػف الرسػائؿ الرسػمية أثنػاء نقميػا أك تحريرىػا ممػا 
اإلشػػػاعة فػػػ  ىػػػذا  كتعػػػرؼي حػػػدتث تحػػػكيران شػػػامالن فػػػ  محتكاىػػػا، فتصػػػب، بػػػذلؾ إشػػػاعة رائجػػػة بيػػػنيـ، 

مجمكعػػػة مػػػف ا كصػػػاؼ، التنبػػػؤات كالتعػػػديالت  حػػػداث معينػػػة كالتػػػ  ا تمقػػػت  الصػػػدد عمػػػى أنيػػػا: 
أساسا ف  المقاءات كاالتصاالت غير الرسمية كالت  لـ تؤيد مػف قبػؿ مصػادر ذات حجػة كلكنيػا مػع 

عديد مف اآلثار السمبية ال ايجاد، كتؤدم اإلشاعات إلى  ذلؾ تصاف مف قبؿ التنظيمات غير الرسمية
 : (744: ص2000)عبد الغفار،  منيا
 .تحكير كتغيير الحقائؽ المنقكلة 
 .انتشار ا  بار المزيفة ف  المنظمة 
 .أثر سمب  عمى معنكية كرضا العامميف 
  العداكة بيف أعضاء التنظيـ ككؿ. ايجادالمبالغة ف  نقؿ ا  بار الصحيحة باإلضافة إلى 

دكرا ف  زعزعة المناخ التنظيم  ف  المنظمات مما ي مؽ عدـ االستقرار الذم  كعميو فنف لإلشاعات
 يؤدم إلى عدـ رضا العامميف الكظيف .     

 ثالثًا> أثر األىداف غير الرسمية عمى الرضا الوظيفي>
غيػػر الرسػػمية كمسػتكل أدائيػػا كدرجػػة  الجماعػاتتعكػس ا ىػػداؼ غيػر الرسػػمية فػػ  مجمميػا إنتاجيػػة 

ىػػػك تحقيػػػؽ ركح معنكيػػػة أعمػػػى كدرجػػػة رضػػػا  سغيػػػر الرسػػػمية با سػػػا الجماعػػػاتىػػػدؼ كعييػػػا، إف 
مرتفعػػة مػػف  ػػالؿ اإلنجػػازات المحققػػة ضػػمف اإلطػػار غيػػر الرسػػم  لتفػػاعميـ مػػع بعػػض، كأظيػػرت 

مػف الػذيف ليػـ عالقػات  %84نتائج أجريت حكؿ أسػباب الرضػا الػكظيف  فػ  منظمػات حككميػة أف 
ىػػـ راضػػكف عػػف عمميػػـ، ممػػا يؤكػػد أف التفاعػػؿ كبنػػاء  فمرؤكسػػيش صػػية مػػع الػػزمالء كالرؤسػػاء كال

غيػػػر الرسػػػػمية المدعمػػػة لمرضػػػػا  الجماعػػػػاتالعالقػػػات الش صػػػػية كاالنتمػػػاء ىػػػػ  فػػػ  ذاتيػػػػا أىػػػػداؼ 
 الكظيف .

غير الرسمية تحقؽ حاجات نفسية مف ناحية،  ثػـ إف  الجماعاتإف الطريقة العفكية الت  تتآلؼ بيا 
غيػػر الرسػػمية  الجماعػاتا ماديػػة إضػافية أمػػاـ اإلدارة مػف ناحيػػة أ ػػرل، فدكرىػا النقػػاب  يحقػؽ مطالبػػ

تكجػػػد الجػػػك كالمنػػػاخ التنظيميػػػيف المناسػػػبيف  عضػػػائيا نحػػػك إشػػػباع الحاجػػػات التػػػ  تنمػػػ  الشػػػعكر 
 اإليجاب  لألفراد دا ؿ المنظمة.

ية فػػ  غيػػر الرسػػم الجماعػػاتكعمػػى المنظمػػة محاكلػػة  مػػؽ التقػػارب بػػيف ا ىػػداؼ الرسػػمية كأىػػداؼ 
حػػػػدكد سػػػػالمة ا ىػػػػداؼ العامػػػػة الرئيسػػػػية كاالسػػػػتراتيجية كمحاكلػػػػة مشػػػػاركة العػػػػامميف فػػػػ  القػػػػرارات 
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شعارىـ با ىمي  ف ذلؾ يؤدم بالضركرة إلى االبتعػاد عػف حػاالت التػكتر كالصػراع كعػدـ الرضػا  ةكا 
 (.84: ص2011)مصطفى، 

 >غير الرسمية الجماعات دراسة في السوسيولوجية البدائل 34.3.4
 كاتجاىػات الرمزيػة، التفاعميػة البػدائؿ ىػذه كأىػـ الرسػم  غيػر التنظػيـ الحديثػة لدراسػة البدائؿ تعددت

  كنقطػة بدايػة لمظػكاىر الحدسػية ال بػرةعمػـ الظػكاىر، ىػ  مدرسػة تعتمػد عمػى كى    الفينكمينكلكجيا
تػ  ىك استقصاء ال صائص العقمية لمجمكعة التعبيرات كا فعاؿ العمميػة الكى    كا ثنكميثكدكلكجيا

 . تتـ أثناء الحياة اليكمية
كالعكاطػؼ  التفاعػؿ لألنشػطة إطػار غيػر الرسػمية فػ  الجماعػات إلػى ينظػر الرمزيػة التفاعميػة فاتجػاه

 غير الرسمية كاستجابة لطابع الجماعات إنتاج إلى تؤدم تساندىا ف  الثالثة العكامؿ ىذه كالتفاعؿ،
 كالعالقات االجتماعية، التفاعؿ محالة عمى ال ثرتؤ  الت  ا نشطة كتكزيع السائد التكنكلكج  النسؽ
 كاقعيػا كمػا تتجسػد كمسػاراتيا الظػكاىر الفينكمينكلػكج  عمػى االتجػاه أنصػار يركػز السػياؽ ىػذا كف 

 صػرامة البنػاء عػف سػكاء الناجمػة كمعاناتػو اليكميػة لمعامػؿ بالحيػاة المتعمقػة المسػائؿ كيدرسػكف
 ىك سائد، ما أفعاؿ كردكد تصرفات ظيكر إلى تؤدم عاناةىذه الم المجتمعة، الضغكط أك التنظيم 

 التػ  تعمػؿ الرسػمية غيػر الجماعات ف  تتجسد الت  الدا مية المقاكمة ايجاد إلى يؤدم الذم ا مر
 الجماعػة كتحديػد اتفػاؽ ضػكء فػ  قػائـ ىػك مػا كتغييػر التنظيمػ  البنػاء أكضػاعيا فػ  تحسػيف عمػى

 .الرسم  تغيير البناء مف مصمحتيا

 دا ػؿ الصػغيرة كحراكيػا الجماعػات عمػى يركػزكف أنيػـ فػنالحظ ا ثنكميثكلػكج  االتجػاه أنصػار ماأ
 كمػا الصػغيرة، ضػركرم لمجماعػة تػراه مػا ضػكء فػ  كتصػرفاتيا تعامالتيػا كتبػايف التنظيمػ  البنػاء
 عمػى كالقدرة الدا م ، قكة التجاذب االجتماعية بالزمرة أحيانا تسمى الت  الجماعة ىذه عمى يالحظ
 البػدائؿ فػنف ا سػاس ىػذا لمجماعػة، كعمػى المتزايػدة االحتياجػات تحقيػؽ أجػؿ مػف المنػاكرة

 كقػكة الصػغيرة، الجماعػة النظاميػة، بالضػغكط قػد تيػتـ التالية، بالقضايا تيتـ الحديثة السكسيكلكجية
 المكاقػؼ بحسػ اسػتراتيجيات لتطػكير تميػزكال المناكرات كالمسػاكاة، عمى التدريب الدا م ، التجاكب
 (.71: ص2008اإلنتاجية )عز الديف،  العممية سياؽ تظير ف  الت  المستجدات أك الطارئة

 غير الرسمية> الجماعاتمشاكل  35.3.4
لإلدارة ف  م تمؼ المؤسسات أدكار كثيرة تتعمؽ ف  جانب منيا بالنكاح  التنظيمّية المتعارؼ عمييا 

  تقػكد لتحقيػؽ ىػذه ا ىػداؼ، كالقيػاـ بػأدكار الرقابػة مف تحديد  ىداؼ المؤسسػة، كرسػـ ال طػط التػ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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جػػراء عمميػػات التطػػكير كالتحػػديث كالتػػدريب، كتحقيػػؽ أقصػػى فاعمّيػػة لمعممّيػػة اإلنتاجّيػػة  كاإلشػػراؼ، كا 
كاالسػػػتغالؿ ا مثػػػؿ لمػػػكارد المؤسسػػػة، كال يتكقػػػؼ دكر اإلدارة عنػػػد ىػػػذا الحػػػد، كىػػػك الشػػػكؿ التقميػػػدم 

اح  اإلنسػػػانّية كالعالقػػػات االجتماعّيػػػة بػػػيف الرؤسػػػاء كالمرؤكسػػػيف دا ػػػؿ إلػػػى النػػػك  اهلػػػإلدارة بػػػؿ يتعػػػد
دارة العالقػػات غيػػر الرسػػمّية التػػ  لػػـ  تػػد ؿ اإلدارة فػػ  تحديػػدىا، تك ػػارج المؤسسػػة، بيػػدؼ الػػتحّكـ كا 

نما تنشأ نتيجة لمصالت االجتماعّية  فراد المؤسسة كنتيجة لمتفاعؿ االجتماع  لألفراد  .كا 
ذا كانػػت تمػػؾ   أمػػران ال غنػػى عنػػو، فمػػف   غيػػر الرسػػمّية الجماعػػات العالقػػات كىػػ  مػػا نطمػػؽ عميػػو كا 

ا ىميػػػة بمكػػػاف أف تكضػػػع الضػػػكابط التػػػ  تحكػػػػـ تمػػػؾ العالقػػػات ليػػػتـ تسػػػ يرىا ل دمػػػة الشػػػػركة أك 
المؤسسة كتحقيؽ أىدافيا، حتى ال تككف عائقان أماـ تطكر المؤسسة، كلتتحكؿ المؤسسة إلى مجتمػع 

راده كيّتحػػػدكف لتحقيػػػؽ ا ىػػػداؼ كالغايػػػات، دكف الجػػػكر عمػػػى حقػػػكقيـ اإلنسػػػانّية مصػػػغر يتػػػرابط أفػػػ
 .كاالجتماعّية، كىك أشبو ما يككف بكحدة الركح بمعنّكياتيا كالجسد بماّديتو

الكثير مف المشكالت، كيأت  عمػى رأسػيا رفػض ب غير الرسمية ف  المؤسسة الجماعاتتتسبب قد ك  
 التنظػػػيـأك السياسػػػات أك اآلالت كالمعػػػدات؛  ف ىػػػذا الشػػػكؿ مػػػف  التغييػػػر كالتطػػػكير فػػػ  اإلجػػػراءات

 .يسعى لمحفاظ عمى مصالحو كىيبتو كمركزه ف  العمؿ
، بػػؿ قػػد تكػػكف معػػايير غيػػر الرسػػمية الجماعػػاتالرسػػم  مػػع أىػػداؼ  التنظػػيـكقػػد تتعػػارض أىػػداؼ  

الرسػم ، ممػا يقػكد إلػى عػدـ االىتمػاـ بمطالػب  التنظػيـالشكؿ الثان  أقؿ مف المعايير التػ  يحػددىا 
الء كاالنتماء كالقياـ بالتمرد بؿ كأحيانان االنقالب عمى اإلدارة، كيتسع المجاؿ النتشار اإلدارة كعدـ الك 

 فػػػض سياسػػػة الحػػػكافز، كاالسػػػتغناء عػػػف بعػػػض  :الشػػػائعات دا ػػػؿ المؤسسػػػة، كت نقػػػؿ بسػػػرعة مثػػػؿ
غيػػر  الجماعػػاتالعػػامميف، كالدعايػػة السػػيئة عػػف اإلدارة كاتياميػػا بالفسػػاد، كقػػد يسػػعى ا فػػراد دا ػػؿ 

 .إلى مطالب تؤدم إلى زيادة التكاليؼ ةالرسمي
كمنيا ضعؼ  ،مف المشكالت الجانبية دا ؿ بيئة العمؿ ان أيضان عددغير الرسمية  الجماعاتكتفرز  

الرسم ، كالميؿ إلى العنؼ كالقكة كعدـ الثقة بالنفس كسرعة الغضب كعػدـ ممػؾ  التنظيـتجاه  التأثر
كمػػػف المشػػػكالت الناجمػػػة عػػػف  ،الػػػنفس، كقابميػػػة تصػػػديؽ الشػػػبية كالتشػػػكيؾ فػػػ  تكجييػػػات المؤسسػػػة

رأم، كعػػدـ االلتػػػزاـ دا ػػؿ المؤسسػػات افتعػػاؿ المشػػكالت مػػع الم ػػالفيف لمػػغيػػر الرسػػمية  الجماعػػات
ب طػػة المؤسسػػػة، كعػػػدـ االعتػػػراؼ بال طػػػأ، كانتشػػػار سػػكء الظػػػف بػػػاآل ريف، ككثػػػرة ال صػػػكمات مػػػع 
غيػػاب الرقابػػة الجديػػة لألفػػراد، كعػػدـ االمتثػػاؿ  كامػػر المػػدير المسػػؤكؿ، كبػػّث ركح التمػػّرد كاإلحبػػاط 

 (.9: ص2011)الكردم،  دا ؿ المؤسسة

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8375/posts
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  الثانيالثانيالمبحث المبحث 
 االنتاجيةاالنتاجية

 >مقدمة 3.4.4
 معدالتيا، اإلنتاجية كتحسيف الطاقة لزيادة جادة بمحاكالت الحال  عصرنا ف  اإلنتاجية الكحدات تقكـ

 العػالم ، الصػعيد عمػى أمران ميما الكطن  المستكل عمى الرفاىية زيادة ف  اإلنتاجية دكر أصب، حيث

 أك متقػدما كػاف سكاء بمد كؿ ف  لمنمك االقتصادم الرئيسية المصادر مف تعتبر اإلنتاجية أف ي فى كال

 فػ  أىميػة بػارزة مػف ليػا لمػا كاإلدارم االقتصػادم ا دب فػ  كاضػ، باىتمػاـ اإلنتاجيػة ناميان، كحظيت

 الػكطن  لتقػدـ االقتصػاد أساسػيا مؤشػرا اإلنتاجية تعد حيث كالثقافية، كاالقتصادية االجتماعية النكاح 

 سكاء حد عمى كالمتقدمة الدكؿ النامية جميع تحقيقو إلى تسعى الذم اليدؼ كىك القكم ، الد ؿ كزيادة

 االىتماـ. مف الدرجة كبنفس

 إلػى تػؤدم كما أنيا المعيشة مستكيات ارتفاع ف  كتساعد االقتصادم النمك سرعة ف  اإلنتاجية كتؤثر

 أصػبحت حيػث نسػبة التضػ ـ، عمػى السػيطرة فػ  كتسػاعد المػدفكعات ميػزاف فػ  التحسػينات إد ػاؿ

 حيػث مػف ا كؿ المكقػع اإلنتاجيػة تتصػدر فػ  المػؤثرة العكامػؿ فػ  تبحػث التػ  كالدراسػات ا بحػاث

 أساسػيا عمػى كالتػ  اقتصػادم نشػاط الرئيسية  م ا ىداؼ مف تعد اإلنتاجية زيادة  ف ذلؾ ا ىمية،

القتصػادية ا الكفػاءة تحقيػؽ إلػى كصػكال البشرية كالماديػة المكارد مف االستفادة درجة كتقييـ تحديد يمكف
 االقتصادية كاالجتماعية. التنمية كضمف النشاطات جميع ف 

 مفيوم االنتاجية> 4.4.4
ى  مؤشر يست دـ لقياس حجـ المد الت المطمكب لتحقيؽ حجـ معيف مف الم رجات، كىػذا يعنػ  

ال زاعػػػ ، العالقػػػة القائمػػػة بػػػيف المػػػد الت مػػػف عناصػػػر اإلنتػػػاج كالم رجػػػات مػػػف السػػػمع المنتجػػػة )
 (.6ص :2009

إنتاجيػة  عمميػة فػ  كم رجػات مػد الت بػيف عالقة( االنتاجية بأنيا  18: ص2006كيعرؼ )عكدة، 
المػد الت  ىػذه اسػت داـ عنػد الم رجػات مػف ا عمػى بالقػدر نحققػو أف نسػتطيع مػا كمػدل محػددة
 . المحددة
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يا لتحقيػػػؽ كت عػػػرؼ االنتاجيػػػة بأنيػػػا  قيػػػاس مػػػدل النجػػػاح فػػػ  تجميػػػع المػػػكارد فػػػ  المنظمػػػة كاسػػػت دام
: 0223مجمكعة نتػائج، كالكصػكؿ إلػى أعمػى مسػتكيات ا داء بأقػؿ التكػاليؼ فػ  المػكارد  )السػبيؿ، 

 (.00ص

 أىمية االنتاجية> 5.4.4
 بػو االقتصػاد يحظػى الػذم كالتقػدـ التطػكر درجػة عمػى  اللػو مػف يسػتدؿ ىامػان  مؤشػران  اإلنتاجيػة تعػد

 الػدا م  لممنشػأة االقتصػاد تنميػة عمػى تسػاعد نيػاأ فػ  اإلنتاجيػة أىميػة كتكمػف بمػد،  م القػكم 

 المػكارد كذلؾ باست داـ الكم ، الناتج زيادة ف  يساعد مما زيادة، بدكف اإلنتاج عناصر ذات باست داـ

 عمػى المعيشة مستكل يعن  تقدـ مما المست دمة، المكارد كمية بزيادة كليس ا مثؿ االست داـ المتاحة

 المجتمع ف  كاالجتماعية لمتنمية االقتصادية ا ىـ المصدر اإلنتاجية عتبرت ثـ كمف القكم ، المستكل

 االىتماـ الضركرم كمف المكارد، ندرة كذلؾ بسبب زادت قد اإلنتاجية أىمية أف القكؿ الحديث، كيمكف

 المشػاريع أربػاح زيػادة فػ  تسػاىـ  نيػا ا كليػة اسػتغالؿ المػكارد كتحسػيف اإلنتاجيػة معػدالت برفػع

 ا فراد. د ؿ مف كتزيد صاديةاالقت
 :الوطني االقتصاد مستوى عمى اإلنتاجية أىمية

 التقػدـ االقتصػادم عناصػر مف تعتبر كما التنمكية، المشاريع نجاح ف  كبير أثر ذات اإلنتاجية تعتبر

 ا عماؿ، الممكنة  صحاب ا رباح أقصى تحقؽ اإلنتاجية زيادة فنف ناحية فمف البمداف، مف بمد  م

 ذلػؾ كعمػى ممكنػة، بأقػؿ تكمفػة المجتمػع يحتاجيػا التػ  كال ػدمات السػمع تػكفر اإلنتاجيػة زيػادة أف مػاك

 (:2001التالية )حمكد كفا كرم،  بالنقاط اإلنتاجية زيادة أىمية إجماؿ يمكف
 السياس  االستقالؿ عكامؿ أىـ أحد يعد كالذم االقتصادم االستقالؿ تحقيؽ. 

 أمػكاال فييا الدكلػة تدفع كالت  ا كلية لممكاد ا مثؿ االست داـ طريؽ عف ا جنبية العمالت تكفير 

 .مستكردة المكاد ىذه كانت إذا  صكصا طائمة

 كزيادة الرفاىية. ا فراد معيشة مستكل ارتفاع إلى يؤدم بدكره كالذم القكم  الد ؿ زيادة 

 :المنشةة مستوى عمى اإلنتاجية أىمية

 مػف لممػكارد المتاحػة اسػتغالليا ككيفيػة اإلدارة، كفػاءة مسػتكل عمػى حكػـلم ميمػا مؤشػرا اإلنتاجية تعتبر

 العػامميف، أجػكر إمكانية زيادة يعن  اإلنتاجية زيادة فنف ذلؾ كعمى .النتائج أفضؿ عمى الحصكؿ أجؿ

د اؿ  اإلدارة محاكلة بمعنى أم الميارم لمعماؿ، المعدؿ كرفع المنتج، لتطكير الحديثة الفنية التقنيات كا 
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 مسػتكل عمػى اإلنتاجيػة زيػادة تحققيػا الفكائػد التػ  أمػا الجيػد، االسػتغالؿ ليػا المتاحػة المػكارد سػتغالؿا

 :(2001كالتال  )حمكد كفا كرم،  في  المنشأة

 ذات  بتمكيؿ االستثمار عمى القدرة كزيادة ا رباح تحقيؽ. 

 كال دمات السمع مف المزيد تقديـ طريؽ عف السكؽ نطاؽ تكسيع. 

 كالتشغيؿ لمتكظيؼ فرص ايجاد ثـ كمف اإلنتاجية لمطاقات الكؼء ـاالست دا. 

 ككؿ المجتمع بمستكل النيكض كبالتال  العماؿ، كأجكر مرتبات زيادة. 

 :الفرد مستوى عمى اإلنتاجية أىمية

 الجيػد يؤديػو، كمقػدار الػذم العمػؿ فػ  الفػرد مساىمة مدل اإلنتاجية زيادة عمى المترتبة النتائج تعكس

 فػ  يمعبػو الػذم كأىميػة الػدكر مسػاىمتو، زيػادة يعنػ  الفػرد إنتاجية زيادة أف بمعن  يبذلو، الذم كالعرؽ

ذا كظيفتو،  بو، المكمؼ كأدائو دكره مساىمتو، كان فاض قمة عمى دليال ذلؾ كاف اإلنتاجية ان فضت كا 

 ارتفعػت ككممػا الفػرد، ؿد ػ ارتفػع كممػا ارتفعت اإلنتاجية فكمما إنتاجيتو، زيادة ثمار يجن  الفرد أف كما

 مػف كبعضػا الػد ؿ فػ  نقصػا يعنػ  ذلػؾ فػنف الفػرد ان فضػت إنتاجيػة ككممػا لػو، رؤسػائو تقػدير درجػة

 .عنو رضا رؤسائو كعدـ ا  رل النفسية اآلثار

 :المجتمع مستوى عمى اإلنتاجية أىمية

 مػف تقدمػو ريػؽ مػاط عػف كذلػؾ المجتمػع، رفاىيػة مػدل عمػى لمحكػـ المؤشرات أىـ مف اإلنتاجية تعتبر

 كتكقيػت لتكقعػات المسػتيمكيف مقابمتيػا كمػدل كالجػكدة الكميػة حيػث مف المجتمع،  فراد ك دمات سمع

 كالماديػة البشػرية المجتمػع استغالؿ مػكارد يعن  اإلنتاجية ارتفاع أف إلى باإلضافة ىذا إلييـ، الكصكؿ

 (.2001النسبية )حمكد كفا كرم،  بالندرة تتميز الت 

 لعوامل المؤثرة عمى االنتاجية>ا 6.4.4
 دراسػة إلػى دفع البػاحثيف كالجزئ ، الكم  المستكييف ف  نمكىا كمعدالت اإلنتاجية درجات ا تالؼ إف

 العكامؿ تعميؽ طريؽ عف مستكيات، كذلؾ أعمى إلى باإلنتاجية لمكصكؿ فييا المؤثرة العكامؿ كتحميؿ

 اإلنتاجيػة أ ػرل، كتتػأثر ناحيػة مػف تعرقػؿ نمكىػا التػ  السػمبية العكامػؿ كمعالجػة ناحيػة، مػف اإليجابية

 العكامػؿ ىػذه مػف كلكػؿ بالتػدا ؿ كالتػرابط، تتصػؼ كىػ  متباينػة، طبيعػة كذات كمتشػعبة كثيرة بعكامؿ

 أنيػا كمػا بالثبػات، تتصػؼ ال أنيػا ىذه العكامؿ كطبيعة ا  رل، العكامؿ ف  تؤثر كتأثيرات  صائص
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 تزيػد زيادتػو أف بمعنى االتجاىيف، ف  يؤثر أف ىذه العكامؿ مف عامؿ لكؿ كيمكف تبادلية، عالقة ذات

 اإلنتاجية. معدؿ إلى نقص يؤدم كنقصو اإلنتاجية، معدؿ ف 
 :اإلنتاجية عمى المؤثرة العوامل تصنيف أساليب

 فقد تأثيرىا، ترابطيا، كا تالؼ كقكة الكاسع، التعدد حيث مف اإلنتاجية ف  المؤثرة العكامؿ لطبيعة نظران 

 العكامؿ، لتمؾ عميو كمتفؽ تصنيؼ مكحد كجكد عدـ يعن  مما تصنيفيا، أساليب ف  الباحثكف ا تمؼ

 يم : ما العكامؿ لتصنيؼ تمؾ عمييا االعتماد يمكف الت  الم تمفة ا ساليب كمف
 >الدولي العمل مكتب أسموب .3

كالتػال   رئيسػية جماعػات ثػةثال إلػى اإلنتاجيػة فػ  المػؤثرة العكامػؿ بتصػنيؼ الػدكل  العمػؿ مكتػب قػاـ
 :(84: ص2005)ىنية، 

 :إلى وتنقسم العامة، العوامل أواًل> مجموعة

 كرطكبة كحرارة كرياح أمطار مف الجكية الظركؼ. 

 الطبيعية كال امات لممكارد الجغراف  التكزيع. 

 الدكلة تتبعيا الت  كاالئتمانية المالية السياسات. 

 ةالدكل ف  العمؿ لسكؽ العاـ التنظيـ. 

 العمؿ دكراف معدؿ البطالة، نسبة السكاف، مجمكع إلى العاممة القكل نسبة. 

 كالتكنكلكج  العمم  البحث مراكز تكفر. 

 السكؽ كحجـ التجارم التنظيـ. 

 العممية كالدراسات البحكث نتائج نشر. 

 المنتجات بنية أك تركيبة ف  التغير. 

 لإلنتاج الكم  الحجـ إلى المن فضة الكفاءة ذات المنشآت أثر. 

 :إلى وتنقسم والتنظيمية، الفنية العوامل ثانيا> مجموعة

 اإلنتاج ف  التكامؿ درجة. 

 الم تمفة المؤسسات ف  اإلنتاجية الطاقة استغالؿ معدؿ. 

 استقراره كدرجة اإلنتاج حجـ. 

 المست دمة ا كلية المكاد جكدة. 

  تدفقيا كانتظاـ ا كلية، المكاد مالئمة درجة. 
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 اإلنتاجية لمعمميات ع الفر  التقسيـ. 

 اإلنتاج  طكط كاتساؽ تكازف. 

 المكائف أنظمة تعدد. 

 الرقابية كالكسائؿ ا جيزة. 

 المنتجات جكدة. 

 كالمكاد العمؿ كتنميط ترشيد. 

 لممنشأة الجغراف  كالمكقع الدا م  الترتيب. 

 با ماف ال اصة اليندسية كال دمات الدكرية الصيانة. 

  العماؿ بيف كتداكليا عمييا الحصكؿ كلةكسي اإلنتاج أدكات نكعية. 

 كا دكات المكائف إىالؾ درجة. 

 عامؿ لكؿ المتاحة المكائف كمية. 

 تكزيعيا ككيفية اليكم  العمؿ ساعات مدة. 

 ا فراد ا تيار طرؽ. 

 :إلى وتنقسم البشرية، العوامل ثالثًا> مجموعة

 كالعامميف اإلدارة بيف العالقة. 

 لمعامؿ عيةكاالجتما النفسية ا حكاؿ. 

 التشجيعية ا جكر. 

 بو كاالرتباط لمعمؿ التكيؼ أك التكافؽ درجة. 

 العمؿ أثناء الجسمان  التعب. 

 الفن ( اإلعداد – الميارة – الجنس – )السف حيث مف العاممة القكل تركيب. 

 اإلنتاج مجاؿ ف  التنافس كركح المباريات تنظيـ. 

 (85ص: 2005)ىنية،  العمالية التنظيمات دكر. 
 جندسون اإلداري الخبير أسموب .4

 قػاـ كلقػد المتحػدة ا مريكيػة، الكاليػات فػ  اإلدارة عمػـ أسػاتذة جندسػكف أشػير اإلدارم يعتبػر ال بيػر
ىنية، التال  ) النحك عمى رئيسية، تكزعت مجمكعة عشر ستة إلى اإلنتاجية ف  المؤثرة العكامؿ بتقسيـ
 (:86: ص2005
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 :الخارجية أواًل> العوامل

 نكلكجياالتك 

 العاـ االقتصادم الكضع. 

  ا عماؿ بيئة. 

 الحككمية التشريعات. 

 المستيمكيف كاحتياجات طمبات. 

 كاالبتكار التجديد. 

 الصناعية العالقات. 

 :الداخمية ثانيًا> العوامل

 المنشأة ف  العاممكف ا فراد. 

 كتنظيمو المنشأة دا ؿ العمؿ بيئة. 

 المنشأة سياسات. 

 المنشأة دا ؿ قابةالر  كأنظمة المعمكمات. 

 اإلدارة نكعية. 

 المنشأة تطبقيا الت  كالمكافآت الحكافز أنظمة. 

 المنشأة تست دميا الت  كاآلالت المعدات نكعية. 

 المنشأة دا ؿ السائدة التنظيمية ا كضاع. 

 المنشأة دا ؿ اإلشراؼ عممية. 
 كوكوليج أسموب .5

 قػاـ حيػث اإلنتاجيػة، عمػى تػؤثر التػ  عكامػؿلتصػنيؼ ال جديػدا أسػمكبا بمغػراد جامعػة كككػكليج مػف قػدـ

 (:88ص: 2005ىنية، ىما ) رئيسيتيف مجمكعتيف إلى العكامؿ تمؾ بتقسيـ

 :الموضوعية العوامل أواًل> مجموعة

 يمجػأ عمييػا، لػذلؾ التػأثير أك عمييػا السػيطرة فػرض المنشػأة تسػتطيع ال التػ  العكامػؿ مجمكعػة ىػ 

 أك الحػد اليػدؼ منيػا إجػراءات أك سياسػات اعتمػاد إلػى اديةاالقتصػ الكحػدات إدارة عمػى القػائمكف

  مجمكعتيف: إلى العكامؿ ككككليج ىذه قسـ كلقد العكامؿ، لتمؾ السمبية كاآلثار النتائج مف الت فيؼ
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ا حػداث  عمػى التػأثير ذات االجتماعيػة كالقػيـ التنظيمػات كػؿ : كتشػمؿاجتماعيـة عوامـل .1
 المنتجػة، شػبكة القػكل تطػكر درجػة المجتمػع،  فػراد لعػاـا الثقػاف  المسػتكل مثػؿ االجتماعيػة،
 .كالمكاليد الكفيات الصحية، الحالة كالتقاليد، العادات المكاصالت،

 كبيئػة ا كليػة، ظػركؼ المكاد  صائص لممنتجات، الفيزيائية ال صائص كتشمؿفنية>  عوامل .2
 .العمؿ تنظيـ اإلنتاج، حجـ العمؿ،

 )التنظيمية(> يةالذات العوامل ثانيًا> مجموعة

 عمميػة جيػد  ػالؿ مػف يبذلػو كمػا العامػؿ بشػ ص العالقػة ذات العناصػر كػؿ المجمكعػة ىػذه تتضػمف

 الكحػدة العػامميف دا ػؿ ا شػ اص سػمكؾ لتغيػر كنتيجػة يػأت  العكامػؿ ىػذه تػأثير فػنف ليػذا اإلنتػاج،

 العكامػؿ عمػى رةاالقتصػادية السػيط الكحػدة تسػتطيع المكضػكعية، العكامػؿ عكػس كعمػى االقتصػادية،

 الالزمة. التنظيمية اإلجراءات ات اذ طريؽ عف التنظيمية

 مقاييس االنتاجية> 7.4.4
يعكػس  مرضػيان  مقياسػان  أف نعتبػره يمكػف كمػا لإلنتاجيػة الم تمفػة المقػاييس يمػ  سػيعرض الباحػث فيمػا

 بأحسػف المػكارد ت داـاسػ عمػىالقػدرة  أنيػاكىػك  قبػؿ، مػف إليػو التطػرؽ ثـ الذم الكاسع بمعناىا اإلنتاجية
 .الممكنة الطرؽ

 أ ػرل، يػرل مػف ناحيػة المسػت دمة كالمػكارد ناحيػة مػف المنتجػة الكميػات قيػاس فػ  لمصػعكبات كنظػران 

 المضافة كمقياس يف  بالغرض. القيمة ات اذ أف البعض
 بػيفك  معينػة أك  ػدمات السػمع بيػع مػف عميػو المتحصػؿ اإلجمػال  اإليػراد بأنيػا المضػافة القيمػة تعػرؼ

 اإلنتاج. عممية أ رل تطمبيا  دمات أك مكاد نظير ال ارجييف، المكرديف إلى دفع ما إجمال 
  دمػة سػمعة أم إنتػاج فػ  المبذكلػة الجيػكد لجميػع اإلجمالية المكافأة ف  تتمثؿ المضافة القيمة أف أم

 .معينة

بطػريقتيف )عػز  اإلنتاجيػةىػذه  نزيػد أف يمكػف اإلنتاجيػة، فننػو لقيػاس المضػافة القيمػة كانػت فػنذا إذف
 (:73ص: 2008الديف، 

 ممكنة شركط كأحسف تكاليؼ بأقؿ المكرديف مف الم تمفة كال دمات المكاد بشراء. 

 مػف النػكاح  الكثيػر ىنػاؾ ىػذا إلػى باإلضػافة الكفايػة، مف درجة بأعمى الدا مية المكارد باست داـ 

 التال : النحك عمى ى ك االنتاج   المشركع أىداؼ تحقيؽ عمى تساعد الت  ا  رل
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 الدا ميػة الظػركؼ المحيطيػة لجميػع الدقيقػة الدراسػة بعػد لممشػركع العامػة السياسػات رسػـ 

 كال ارجية.

 السياسات ككضع كاحدة، غاية نحك تعمؿ متكاممة كحدة ككنو أساس عمى المشركع إلى النظر 

 بػاق  مػع كفكتعػا تناسػؽ فػ  قسػـ إدارة أك كػؿ دا مػو تعمػؿ الػذم اإلطػار ىػ  تكػكف بحيػث

 .ا  رل ا قساـ أك اإلدارات

 تعمػؿ بحيػث الم تمفػة اإلدارات بػيف المعمكمػات كنقػؿ لالتصػاؿ فعػاؿ نظػاـ إيجػاد عمػى العمػؿ 

 .المشترؾ اليدؼ تحقيؽ نحك تناسؽ ف  جميعا

 الكتابية. ا عماؿ ف  أمكف ما كاال تصار الركتيف عمى القضاء 

 اإلدارييف بيف الفاصؿ الحد تكضي،  اصة كبصفة فرد، كؿ كسمطة لمسؤكلية ،الكاض التحديد 

 .الفنييف كال براء

 حاجػة لمقابمػة الالزمػيف اإلداريػيف لت ػريج عميو االعتماد يمكف دا م  مكرد تكفير عمى العمؿ 

 الحاجػة دعػت كممػا اإلدارة أف تطعػـ أيضػا المصػمحة مف أنو عمى كتكسعو، نمكه ف  المشركع

 .متحررة كأفكار بدـ جديد شركعالم يمدكا حتى ال ارج مف بأعضاء

 فػ  التكنكلكجيػة االكتشػافات كتطبيػؽ الصػناع ، الميػداف فػ  المسػتمرة بػالتطكرات اإلحاطػة 

 المتكفرة. اإلمكانيات حدكد

 االنتاجية والتخطيط> 8.4.4
 عمػى يعمػؿ السػميـ الت طػيط أف ذلػؾ، الت طػيط عمػى كبيػرة بدرجػة المنظمػة فشػؿ أك نجػاح يعتمػد
 العكامػؿ مػف بالعديػد أساسنػا يػرتبط لممنظمػة االنتاجيػة الكفػاءة كرفػع، المنظمػات انتاجيػة تحسػيف

  ػالؿ مػف عاليػة انتاجيػة مسػتكيات تحقيػؽ يمكػف فننػو لػذا، كغيرىػا، كاالجتماعيػة، االقتصػادية
 .لمعمؿ كالتنظيمية كاالجتماعية االقتصادية لمعكامؿ الت طيط

 عمػى بػؿ، بالعمػؿ المرتبطة التجييزات تكفير عمى فقط تعتمد ال منظمة أم نجاح درجة أف شؾ كال
 لتحقيػؽ، التعػاكف عمػى القػدرة عمػى أساسػية بدرجػة ىػذا يعتمػد أك  ىػدافيا المنظمػة أعضػاء تقبػؿ

 .المتاحة البشرية لممكارد الفعاؿ كاالست داـ ،العامة ا ىداؼ
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ف   كمػا االدارم فالتنظيـ، ارماالد بالتنظيـ يتعمؽ ما االنتاجية بالكفاءة ال اصة المعكقات أىـ مفكا 
شراؼ، كتنسيؽ، تنظيـك  ت طيط مف متنكعةإدارية  عمميات مف يمارسو  الكفاءة عمى يؤثر كرقابة، كا 

 .االنتاجية
 ىػذه أىميػة إدراؾ عػدـ أك، اإلداريػة الكحػدات مػف كثيػر فػ  الت طػيط كظيفػة ممارسػة ضػعؼ إف

 ا تصاصػات مػف ىػ  تنفيذيػة بممارسػات ينشػغمكف يجعميػـ االداريػيف القػادة بعض بكاسطو الكظيفة
 . منيـ أقؿ إدارية مستكيات
 الت طػػػػػيط مراحػػػػػؿ عمػػػػػى التعػػػػػرؼ  ػػػػػالؿ مػػػػػف باإلنتاجيػػػػػة االسػػػػػتراتيج  الت طػػػػػيط عالقػػػػػة كتتضػػػػػ،

 ىػذه كمػف، محػددة م رجػات لتحقيػؽ المػد الت بعناصػر االىتمػاـ مػدل يتضػ، حيػث االسػتراتيج 
 (:75: ص2003يم  )الناصر،  ما المراحؿ

 : والتحضير االعداد مرحمةأواًل> 
عػادة كالبشػرية الماديػة المتاحػة كالمػكارد تمػعلمجا امكانيػة دراسػة فييا يتـ حيث  ظػركؼ فػ  النظػر كا 
 . ال طط ليذه شامؿ تقييـ كضع مع عقبات مف تكاجييا كما، السابقة ال طط تنفيذ
 : والمتابعة التنفيذ مرحمة >ثانًيا
 مػف درجػة أقصػى لتحقيػؽ ال طػة تبنتيػا التػ  الكسػائؿ حكنجػا ال طػة أىػداؼ تحقيػؽ متابعػة كيػتـ

 إحصػائية فنيػة ىيئػات فييػا تػد ؿ أك، التنفيػذ مؤشػرات بتحديػد الت طػيط ىيئػة تقكـ حيث، االنتاجية
 .المحددة السياسات تنفيذ مدل تحديد ف  تساىـ لك 
 : التقييم مرحمة >ثالثًا
 ف  المست دمة الكسائؿ نجاح مدل ذلؾكك، ا ىداؼ تحقيؽ ف  ال طة نجاح مدل تحديد يتـ حيث

 نقػاط تحديػد كيػتـ، تنفيػذىا كبعػد، أثنػاء شػاممة نظػرة ال طػة إلػى النظػر يػتـ كىنػا. االنتاجيػة العمميػة
 . ابيكأسبا كالضعؼ، القكة
ػا دكرنا لمت طػيط أف إلػى يشػير كىػذا  يػتـ الت طػيط كفػاءة ضػكء كعمػى، االنتاجيػة العمميػات فػ  ميمن

 . االنتاجية الكفاءة تحقيؽ كبالتال  ممكاردل ا مثؿ االست داـ
 يػتـ كال، المنظمػات فػ ، االنتاجيػة الكفػاءة لرفػع الرئيسػة المحػددات أىػـ مػف البشػرم العنصػر كيعتبر
 ابيػ يقكمػكف التػ  لألعمػاؿ المناسػبيف ا فػراد با تيػار االىتمػاـ  ػالؿ مػف إال بكفػاءة ا ىداؼ انجاز
 ا نمػاط اكتسػاب عمػى حػثيـ أك لمعػامميف الفػردم ا داء مسػتكلب االرتقػاء  ػالؿ كمػف، البدايػة منػذ

 إعػداد يسػتمـز االنتاجيػة الكفػاءة تحقيػؽ إلػى السبؿ كأفضؿ، ككطنيـ، عمميـ تجاه اإليجابية السمككية
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 كسياسػات، العمػؿ متطمبػات بػيف التكازف تحقيؽ عمى يساعد بما المنتجة العاممة لمقكل دقيؽ ت طيط
 لطبيعػة كفقنػا الكفايػة تقػارير تصػميـ يػتـ لكػ  ككاضػحة، دقيقػة أداء دكرات حديػدكت، كالتػدريب التعمػيـ
 .المنظمات ف  العامميف أداء

  دورة االنتاجية 9.4.4
ى   المراحؿ كىذه مستمرة، عممية أنيا إلييا عمى النظر يمكف مراحؿ أربع إلى قسـ سميث اإلنتاجية

 :(29: ص2006)عكدة، 
 .اإلنتاجية قياس .أ 

 .تاجيةاإلن تقييـ .ب 

 .اإلنتاجية ت طيط .ج 

 اإلنتاجية. تحسيف .د 

 (> 4.4شكل )
 دورة االنتاجية

 29: ص2006، ، عكدةالمصدر
 أك بالمنظمػات مسػتيدؼ ىػك بمػا بمقارنتيػا القيػاس نتػائج تقيػيـ ثػـ اإلنتاجيػة بقيػاس عػادة تبػدأ الشػركة

 المطمكب يات اإلنتاجيةلمستك  ا جؿ طكيمة أك قصيرة  طة كضع يتـ التقييـ ىذا عمى كبناءن  المماثمة،

 ىذه كتظؿ الم ططة، تحقيقا لألىداؼ اإلنتاجية لتحسيف التنفيذية ال طكات كضع كيتـ إلييا، الكصكؿ

 ف  تراجع حدكث إل  ذلؾ يؤدم قد دكرة اإلنتاجية تكقؼ حاؿ كف  المؤسسة حياة طيمة مستمرة العممية

 لمشركة. اإلنتاجية القدرات
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 تاجية>محددات الكفاءة االن  4.4.:
الكفػاءة اإلنتاجيػة االسػتعماؿ ا مثػؿ لعناصػر اإلنتػاج كلكافػة المػكارد البشػرية كالماديػة كالماليػة تعتبر 

( يكضػػ، 330، كفيمػػا يمػػ  شػػكؿ رقػػـ )بيػػدؼ الحصػػكؿ عمػػى أقصػػى نفػػع منيػػا كالمعمكمػػات المتاحػػة،
 .محددات الكفاءة االنتاجية



 (> 5.4شكل )
 محددات الكفاءة االنتاجية>

 

                                      
 

 
 
 

 االداء البشرى لمعمل عوامل فنية وتكنولوجية          
                                                                                            

 قدرة عمى العملالالرغبة في العمل                                                                                      
 
 
 
 
 

 ظروف العمل المادية                  ظروف العمل االجتماعية     حاجات االفراد          
 االضاءة                     تنظيمات العمال                         اولية

 رة                     اسموب القيادة                        اجتماعيةالحرا
 المياراتالتيوية                       النقابات                              ذاتية                                        المعرفة     

                                                                                                 
                                                                                                                                         

 
 12ص: 2008، القميب: المصدر 

 الكفاءة االنتاجية

التعميم والتدريب 
 الخبرة

 قدرات موروثة
 صفات مكتسبة
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 لإلنتاجية> قياس إجراء عند مراعاتيا الواجب االعتبارات 4.4.;
 القيػاس عمميػات إجػراء تراعػى عنػد أف يجػب االعتبػارات مػف مجمكعػة ىنػاؾ بػأف "Bainيػرل بػايف  

 (:26: ص2006)عكدة، نجاحيا  لضماف كالمقارنات
 أك دا ػؿ الكحػدة كمصػنع لجػزء أـ كاممػة اقتصػادية لكحػدة القيػاس سػيككف : ىؿالتطبيق مجال .1

 .لشركاتا إحدل أك المصنع دا ؿ ا قساـ أحد
 كي تمػؼ اليػدؼ كفاءتيػا قيػاس المػراد ا نشػطة إليػو تتجػو الػذم الغػرض : كىػكالنشـاط ىـدف .2

 نحػك يغمب االتجػاه الماكينات عمى العمميات مثؿ الضيقة المجاالت فف  النشاط، مستكل حسب
 أمػا الػرب، إلػى بصػفة عامػة المصػنع يتجػو كمػا تكاليفػو،  فػض أك قيمتػو أك اإلنتػاج كميػة زيػادة
 .المجتمع ظركؼ حسب فت تمؼ لمدكلة العامة داؼا ى

 الكحػدة أداء نفػس أك كأ رل، إنتاجية كحدة بيف فيؿ المقارنة أكجو تعريؼ : أمالمقارنة مجال .3
 .الكاحدة نفس الفترة ف  مستيدفة بمعايير اإلنتاجية الكحدة أداء مقارنة أك   رل، فترة مف

 تغييػر حػدكث أم عػدـ مػف كالتأكػد  رجػاتكالم المد الت عناصر حصر ف  الدقة : أمالدقة .4
 .القياس فترات أك فترة  الؿ ال دمات أك اإلنتاج ىيكؿ ف  جذرم

 .غير إنتاجية أك إنتاجية سكاء بالقياس المحيطة ا نشطة كافة تشمؿ أف : أمالشمول .5
 جػدا لسػرعة ىػاـ اإلنتاجيػة الكفػاءة بقيػاس ال اصػة البيانػات عمػى الحصػكؿ : فتكقيػتالتوقيـت .6

 الرقابية. الحمقة ماؿاستك
 .أك النقص بالزيادة كانت سكاء اإلنتاجية ف  التغيير عف التعبير ف  : الصدؽالصدق .7
 اآلراء أك الحكـ الش ص  أك التحيز كاستبعاد الحقائؽ، عمى التركيز بيا : كيقصدالموضوعية .8

 التعميـ. أك المسبقة

 مداخل تحسين اإلنتاجية> 31.4.4
 اإلنتاجية تطكير إذ يعتبر اإلنتاجية، تحسيف كيفية عمى ينصب أصب، معاصرةال اإلدارة اىتماـ أىـ إف

 تػكافر مػف بػد ال الغػرض ىػذا كلمكصكؿ إلػى تحقيقو، إلى اإلدارة تسعى الذم ا ىـ اليدؼ ىك كزيادتيا

 إنسانية. أـ فنية أـ  ارجية، دا مية أكانت سكاء كالمجيكدات العكامؿ مف مجمكعة
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 اإلنتاجية> ينلتحس التنظيمي المدخل .3
 كاليػدؼ تقػدميا، المنشػأة كمػدل إدارة جػكدة عػف يعبػر كم طػط مػنظـ جيػد ىػك اإلنتاجيػة تحسػيف إف

 المفيػكـ ىػذا مػف كانطالقػا عمييػا، باسػتمرار كالمحافظػة اإلنتاجيػة تحسػيف ىػك الجيػدة لػإلدارة ا ساسػ 

 عمى إدارة االنتاجية. نطمؽ أف يمكف اإلنتاجية لتحسيف
عمميػة االدارة،  عميػو يطمػؽ فيمػا تتمثػؿ التػ  اإلدارة كظػائؼ كػؿ إلى يحتاج نتاجيةاإل تحسيف أف أم

 إدارة كاجبػات أىػـ كمػف ،إدارة التغييػر أيضػان شػكالن مػف أشػكاؿ يعتبػر اإلنتاجيػة تحسػيف فػنف ككػذلؾ
ىػذا  اإلنتاجيػة، كعمػى تحسػيف مجػاؿ فػ  إيجابيػة نتػائج إلحػداث التغييػر مقاكمة عمى التغيير التغمب

: 2008التػال  )عػز الػديف،  النحػك فػ  يتمثػؿ كالػذم الػنظـ مػد ؿ إتبػاع الكاجػب فننػو مػف سػاسا 
 (:78ص

 ىاميف: أمريف يركز عمى آ ر( إنما است داـ أم ف  )شأنو اإلنتاجية تحسيف ف  النظـ إف مد ؿ
 الم رجات ات اذ عمى التأكيد 

 المستيدفة إلى النتائج الكصكؿ أجؿ مف اإلنتاج  النظاـ أجزاء كؿ ف  كالتنسيؽ التكامؿ أىمية. 

باالىتمػاـ   كذلػؾ اإلدارة التقميديػة فكػر فػ  أساسػيان  تغييػران  يمثؿ أنو يالحظ الباحث المد ؿ ىذا  الؿ مف
يمػـز  اإلنتاجيػة لتحسػيف برنػامج إدارة فػ  اإلدارة الم رجػات، كلنجػاح عمػى التركيػز كلػيس المػد الت
 ا دكات: مف مجمكعتيف است داـ

 مسػتكياتيا، اإلنتاجية، كقياس ف  المؤثرة العكامؿ تحميؿ ف  المساعدة ا دكات : كى ةفني أدوات 

 الفرد. عند كالقدرة الميرة جانب مع تتعامؿ كى 
 إليجاد اإلنتاجية، كحفزىـ تحسيف ف  ا فراد لدل الرغبة ت مؽ الت  ا دكات : كى دافعية أدوات 

 جانػب كمػف النفسػية، كاالتجاىػات كالجكانػب عرالمشػا مػع تتعامػؿ الدافعيػة لإلنتػاج، أفضػؿ طرؽ

 البشرم السمكؾ أف بحيث العمؿ، نمطنا لسمكؾ باعتبارىا العمؿ إنتاجية عمى التعرؼ نستطيع آ ر

 فييػا يػتحكـ كميكلػو كاتجاىاتػو الفػرد دكاع "كأف  كميكلػو، كاتجاىاتػو الفػرد دكافػع لتػأثير محطػة ىك

 االجتماعية. العكامؿ
 إعػادة العمػؿ يتطمػب سػمكؾ كتغييػر العمػؿ، مجتمػع فػ  الػتحكـ يتطمػب سػافاإلن سػمكؾ تغييػر إف 

 .ا ساس ىك كىذا كالميكؿ كاالتجاىات تشكيؿ الدكافع
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 تغييػر يتطمػب تحسيف اإلنتاجية فنف ثـ كمف اإلنتاجية مصدر ىك العمؿ ف  اإلنسان  السمكؾ إف 

 كرأس المكارد إنتاجية حسيفت يؤدم إلى العمؿ سمكؾ تغيير فنف مباشر، غير كبشكؿ العمؿ سمكؾ

 كالمعدات. الماؿ
 :تحسين االنتاجية استراتيجية .4
 إدراؾ عمػى تبنػى بد أف ال اإلنتاجية تحسيف أجؿ مف ا مر حقيقة ف  كالفعالة السميمة اإلستراتيجية إف

 :التالية العناصر  ىمية كتقدير

 لممنشأة المتاحة كالمكارد الطاقات. 

 المتاحة كالطاقات المكارد ضكء ف  الممكنة كالتقنيات ا ساليب. 

 السائدة السكقية كا كضاع المنافسة. 

 المنشأة. منتجات عمى الفعاؿ الطمب 

 عمػى الػذكر العناصػر السػالفة بمعمكميػة المنشػأة فػ  اإلنتاجيػة لتحسػيف اسػتراتيجية رسػـ يمكػف كبػذلؾ

 :(80: ص2008عز الديف، اآلت  ) الشكؿ يميزه الذم النحك

 اإلنتاجية لتحسين استراتيجية وضع وات(> خط6.4شكل )

 
 81: ص2008: عز الديف، المصدر
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 :الرأسمالية الموارد انتاجية تحسين .5
 تحسػيف فػنف ثػـ تكمفتيػا، كمػف الرتفػاع نظران   اصة عناية تستحؽ الرأسمالية المكارد أف فيو شؾ ال مما

 الرأسػمالية المػكارد إنتاجيػة تحسػيفمجػاالت  أىػـ كمػف المنشػأة، عمػى نسػبيا كبيػرة بفكائػد يعػكد إنتاجيتيا

 (:83ص: 2008عز الديف، يم  ) ما نذكر
 المواد> في والضائع الفاقد تخفيض .أ 

 كالضركرم المفيد % ف  المتكسط كمف40إلى  تصؿ إذ اإلنتاج تكاليؼ ف  عالية نسبة تمثؿ كى 
 لممكارد: إنتاجية أقصى لتحقيؽ يم  ما مراعاة
 ا دنى. الحد إلى المكاد مف زماتالمستم ت فض بحيث المنتج تصميـ 
 المكاد استيالؾ زيادة ف  اآلالت حالة سكء يتسبب ال حتى كالتجييزات المعدات صيانة. 
 التصنيع أسمكب ا تيار حسف. 
 الم تمفة اإلنتاج مراحؿ ف  العامميف تدريب حسف. 
 الحد ا دنى إلى المكاد مف كالفاقد التالؼ لتقميؿ كالت زيف كالنقؿ المناكلة مراحؿ تصميـ حسف. 
 تكصػيميا سػالمة مػف كالتأكػد المنتجػات إتػالؼ كتجنػب المػكاد عمػى لممحافظػة بالتعبئػة االىتمػاـ 

 .العميؿ إلى
 المكاد م مفات مف االستفادة تعظيـ. 

 عمييا> والمحافظة الطاقة ترشيد .ب 

 :التالية ال طكات برامجيا ف  تت ذ الطاقة ترشيد كعند
 اليناح الطاقة استيالؾ معدالت قياس. 
 المنتجات ف  لمكحدة الطاقة تكمفة تحميؿ. 
 الطاقة استيالؾ معدالت ت فيض أىداؼ تحديد. 
 لمكحدة الطاقة تكمفة ت فيض كبالتال  االستيالؾ مف الحد إجراءات ات اذ. 
 الترشيد. برنامج نتائج كمتابعة قياس 

 تحسين الصيانة> .ج 

 اإلنتاجيػة، إف تحسػيف مػف بػرامج الجانػب اليػذ شػعاران  ات ػاذه يمكػف :مػثالن  العػالج مػف  يػر الصيانة
 ثػـ الثابتػة كمػف ا صػكؿ ك اآلالت كالمعػدات كمسػتكل لحالة تبعا يتحدد اإلنتاجية مف أساسيان  جانبان 
 جانػب مػف اإلنتاجيػة إلػى مباشػرة إضػافة يمثػؿ إنمػا افضػؿ أداء فػ  جعميػا تعمػؿ بيػا االىتمػاـ فػنف
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 إلػى مباشػرة غيػر إضػافة أيضػا يمثػؿ كػذلؾ كالتكقػؼ ا عطػاؿ كقػت مػف االىتماـ كالتقميػؿ آ ر، إف
 .اإلنتاجية

 المستمر االرتفاع عمى اعتبار المنشأة أك المؤسسة أعباء مف ي فؼ ا صكؿ ىذه صيانة إف كذلؾ
 .كالمعدات اآلالت أسعار ف 

 تحسين الجودة> .د 

 فػنف رآ ػ جانػب مػف جػكدة التصػميـ، ىػ  كىػذه المكاصػفات، مػع المنػتج تطػابؽ درجػة ىػ  الجػكدة
 االستعماؿ. جكدة ى  كىذه أجمو مف الذم صنع الغرض تأدية ف  المنتج نجاح مدل ى  الجكدة

 البشرية> القوى تحسين انتاجية .6
 لمعمؿ الفردم ا داء الثابت أف مف أنو إال اإلنتاجية ف  الماؿ كرأس الفنية العكامؿ أىمية مف بالرغـ
 عمػى اعتمػادا أكثػر المعاصػرة أصػبحت مػاتالمنظ نجػد ليػذا لإلنتاجيػة، الحقيقػ  المحػدد ىػك

 تسػت دميا التػ  كا سػاليب كال دمات مف المنتجات الجديد عف البحث أجؿ مف كالمعرفة المعمكمات
 كأسػمكب لمعمػؿ أدائػو بطريقػة يسػتطيع حيػث، المنافسػيف  كسػبؽ "العمػالء  كأسػرع أكفػأ إلػى لمكصػكؿ
 يعػكض أف لمفػرد يمكػف أيػف ، ذاتيػا اآللػة يػةإنتاج عمػى إيجابػا أك سػمبا يػؤثر لآللػة أف اسػت دامو
 .إنتاجيتيا كضعؼ تقادميا أك اآللة قدـ بميارتو
 بغض فيو ذاتية عكامؿ أداءه عمى يتكقؼ كبالتال  ليا، فيمو عمى لمتعميمات الفرد إدراؾ يؤثر كذلؾ
 كثيػرة امػؿبعك  ال بػرة كاكتسػاب التعمػيـ عمػى قػدرة الفػرد تتحػدد قػد كمػا التعميمػات، محتكل عف النظر
 .كذاتية نفسية أكثرىا
عػز الػديف، كىمػا ) فييمػا تتػكفر أف يجػب بالعمػؿ القػائميف ا فػراد فػ  أساسػيف عنصػريف كىنػاؾ
 :(84ص: 2008

 العمل> عمى القدرة .أ 
 االسػتعداد إلػى العمميػة، باإلضػافة كال بػرة كالتػدريب بػالتعميـ تكتسػب التػ  العمػؿ عمػى المقػدرة كىػك

 باإلضافة كالتدريب التعميـ أىميا مصادر م تمفة مف تكتسب الت  ك ةالش صي كالقدرات الش ص 
 تتكقػؼ معػيف عمػؿ أداء عمػى الشػ ص مقػدرة فػنف فعالن، كذلؾ العمؿ أداء مف المكتسبة ال برة إلى
 أداء عمى المقدرة بأف القكؿ يمكف أ رل كبعبارة يمتمكيا الت  القدرات الطبيعية نكع عمى ما حد إلى

 :أساسيف جزأيف فم تتككف أم عمؿ
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 التعميـ مف مكتسب جزء . 
 ذاتو الش ص مف كنابع مكركث جزء. 

 العامميف أداء تحسيف عف طريقة اإلنتاجية الكفاءة ترفع أف ليا يمكف اإلدارة فنف ا ساس ىذا كعمى
 أك بالتػدريب، كال بػرة كالمعرفػة بػالعمـ تزكيػد ا فػراد طريػؽ عف إما العمؿ عمى مقدرتيـ بزيادة كذلؾ

 يتميػزف الػذيف ا شػ اص لمعمػؿ ت تػار أف العمميػة أسػاليب اال تيػار اسػت داـ طريػؽ عػف تسػتطيع
 الذكاء . مف درجات عمى المكركثة  أفراد مف المقدرة عاؿ قدر بتكفر

 :العمل في الرغبة .ب 

 زيػادة فػ  محاكلػة منحصػران  كػاف ا داء، مسػتكل كتحسػيف اإلنتاجيػة الكفػاءة برفػع اإلدارة اىتمػاـ إف
 كبتػراكـ أنػو إال فػ  العمػؿ الرغبػة كىػك لػألداء الثػان  الشػؽ حسػاب عمػى كىػذا العمػؿ عمػى قػدرةالم

 مف ا ساس ىذا العمؿ كعمى دافع العمؿ أك ف  الرغبة بأىمية تقر اإلدارة بدأت كالتجارب ال برات
 الكفاءة. رفع بغرض عمييا لمتأثير العمؿ ككسيمة دكافع محددات عمى التعرؼ الضركرم

 ولوجيا الحديثة وتحسين االنتاجية>التكن .7
 العالـ ف  مسبكقة غير بمعدالت اقتصادم انطالؽ حركة ىناؾ. 
 ف كلغات عدة، كديانات شعكبان  يضـ متميز ثقاف  إطار ف  تتـ االقتصادية الحركة  ف  اتفقت كا 

 كالتقدـ. العمؿ نحك ا ساسية تكجياتيا
 عػز الػديف، بػالتعميـ ) الفائقػة العنايػة ىػك قػةاالنطال ىػذه فػ  رئيسػيان  كركنػان  أساسػيان  عنصػران  أف

 (.88: ص2008

 دور إدارة الموارد البشرية في رفع الكفاءة اإلنتاجية 33.4.4
إف إدارة المػػكارد البشػػرية عمميػػة مسػػتمرة تتكػػكف مػػف مجمكعػػة مػػف الكظػػائؼ الفرعيػػة اليادفػػة إلػػى رفػػع 

بػة فيػو، كعمػى اعتبػار أف مسػتكل أداء اإلنتاجية عف طريؽ تككيف قكة عمؿ قادرة عمى العمؿ أك راغ
 (:10: ص2009العامؿ يعبر عنو كما يم  )ال زاع ، 

 الرغبة في العمل× مستوى األداء = المقدرة عمى العمل 
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 فنف كظائؼ إدارة المكارد البشرية ضمف ىذا السياؽ تنقسـ إلى:
 أواًل> وظائف تيدف إلى زيادة المقدرة عمى العمل>

تستطيع اإلدارة أف ترفع مستكل الكفاءة اإلنتاجية عف طريػؽ إتبػاع أسػمكب  التخطيط واالختيار> .0
 ت طيط القكل العاممة عمى أساس عمم  سميـ ينطكم عمى ال طكات التالية:

 .تحديد أنكاع ا عماؿ المطمكبة لتحقيؽ أىداؼ المشركع 
 .تكصيؼ ا عماؿ كالكظائؼ الم تمفة 
 ؾ ا عماؿ كالكظائؼ.تحديد المؤىالت البشرية الالزمة  داء تم 
  دراسة قكل العمؿ الحالية كمقارنتيا بقكة العمؿ المطمكب تكافرىا كالعمؿ عمى سػد الػنقص أك

الػػػت مص مػػػف الزيػػػادة إف ىػػػذا ا سػػػمكب يضػػػمف التأكػػػد مػػػف أف كػػػؿ فػػػرد يقػػػكـ بػػػأداء العمػػػؿ 
 المناسب لو، كىذا مصدر أساس  مف مصادر زيادة الكفاءة اإلنتاجية.

ثاليػػة لمقػػكل العاممػػة ال يضػػمف بالضػػركرة تػػكفر ا فػػراد المناسػػبيف إال إذا أحسػػنت كلكػػف كجػػكد  طػػة م
 اإلدارة القياـ بكظيفة ا تيار أنسب ا ش اص لمقياـ با عماؿ كالكظائؼ المحددة ف  المشركع.

إف التدريب مف ا دكات ال طيرة التػ  تمتمكيػا إدارة المػكارد البشػرية كالتػ  تسػاىـ مػف التدريب>  .2
برفػػػع الكفػػػاءة اإلنتاجيػػػة لممنشػػػأة. كبفػػػرض تػػػكفر الرغبػػػة فػػػ  العمػػػؿ تسػػػتطيع اإلدارة أف   الليػػػا

تسػػت دـ أسػػاليب التػػدريب الحديثػػة فػػ  زيػػادة مقػػدرة العػػامميف عمػػى العمػػؿ كبالتػػال  ترفػػع الكفػػاءة 
 اإلنتاجية لممنشأة.

 غير الرسمية عمى االنتاجية> الجماعاتأثر  34.4.4
 اإلنسانية مدرسة العالقات إلى اإلنتاجية عمى الرسم  غير التنظيـ أثرك  أىمية الكتشاؼ الفضؿ يعكد

 العمميػة اإلدارة افتراضػات صػري، عمػى رد بمثابػة كانػت كالتػ  مػايك  إلتػكف "بقيػادة اليػاكثكرف كتجػارب

مزيد  عمى الحصكؿ ف  الممحة الرغبة بالعمؿ ىك لمقياـ يدفع ما العامؿ أف مفادىا كالت  ثايمكر  "بقيادة
 .العمؿ لبيئة العكامؿ الفيزيقية أىمية عمى التأكيد مع الماؿ، فم

سػراؼ فرديػة نزعػة فييػا مػف بمػا مػدا ؿ مػف سػبقو لما فعؿ كرد ظير اإلنسانية، العالقات فاتجاه إذف  كا 

 عرفػت التػ  لبيئػتيـ كاسػتجابة لسػمكؾ العمػاؿ تفسػيرات مػف عميػو قامت كما العقالنية عمى ف  تأكيدىا

 اضػطر كمػا القػديـ، االتجػاه فػ  اإلضػاءة تطػكر تجػارب أف اسػتطاعت كبػذلؾ بحتػة، ماديػة فػ  حػدكد

 ىػذه مػرت كلقػد بحػكثيـ، نتػائج لتفسػير االجتماعية أىمية العكامؿ اعتبارىـ ف  يأ ذا أف الباحثكف إلى
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 فػ  العػامالت النسػاء مػف الصػغيرة الجماعػة دراسػة عػف عبػارة رئيسػية، كانػت مراحػؿ التجػارب بثالثػة

 برنامج كضع ثـ الراحة، كفترات العمؿ بساعات اإلنتاج لربط عقيمة ف  محاكلة كذلؾ ال تبار،حجرة ا

حجػرة  فػ  الرجػاؿ مػف جماعػة مالحظػة كأ يػران  مكجيػة، غيػر كأسػاليب طرؽ فيو شامؿ لممقابمة تست دـ
كضػبط  سػيطرة كعػف المعقػد الرسػم  غيػر التنظػيـ عػف لمكشػؼ كذلػؾ أشػير سػتة لمػدة المالحظػة

 لمسمكؾ. ا  رل كا شكاؿ اإلنتاج عة لمستكيات الجما

 اإلدارة إليػو مدرسػة ذىبػت مػا عكػس إلػى يػذىب اإلنسػانية العالقػة مػد ؿ أف تقػدـ مػا  ػالؿ مف يتض،

 فقػط، المػاؿ مػف مزيد الحصكؿ عمى ف  الممحة الرغبة تدفعيـ العمؿ عمى يقدمكف ال فالعماؿ العممية،

نما  لعؿ عديدة، عممية مكاقؼ الحقيقة أكدتيا كىذه المتبادلة جتماعيةاال عالقتيـ تحددىا استجاباتيـ كا 

 عمػى يحػافظكا لكػ  كذلػؾ تعمػد، أك عف قصػد معيف حد عند اإلنتاج تقييد ظاىرة باسـ يعرؼ ما أىميا

 مػف قسػط عػف العمػاؿ يتنػازؿ )اإلدارة(، كىكػذا العكامػؿ ال ارجيػة مكاجية ف  كتماسكيا الجماعة كحدة

 النفس . كاإلشباع الرضا مف أكبر درجة لتحقيؽ ككذلؾ أىداؼ اجتماعية، أجؿ مف المالية مكافأتيـ
 مف تبيف كقد غرفة المالحظة، دراسة أك تجربة إلييا تكصمت الت  النتائج ى  الحقيقة ىذه كما يؤكد

، ف  كحدة 6000 يقؿ عف أك يزيد يكف لـ المجمكعة إنتاج أف ىذه الدراسة  أف مف الرغـ عمى اليـك
 أم كػاف فقػد ذلػؾ كمػع كحػدة 6600 ب اليػكـ الكميػة فػ  ىػذه مػف لإلنتػاج معػدالن  قػد حػددت ارةاإلد

 مف الضغط مف نكع إلى الجماعة، يتعرض حددتيا الكمية الت  ىذه مف ينتج أكثرأف  يحاكؿ عامؿ
 غيػر بػالتنظيـ مرتبطػة أ ػرل عكامػؿ بعػدة تتػأثر فاإلنتاجيػة إلى ىػذا المجمكعة، باإلضافة أفراد قبؿ

 قكاعػد فػ  المحػددة الضػبط قكاعػد إلػى باإلضػافة الجماعػة االتصػاؿ التػ  تفرضػيا كقنػكات الرسػم 
: 2008كآ ػركف،  رليػا )بػارك المرجعػ  الميثػاؽ بمثابػة تكػكف تضػعيا الجماعػة كالتػ  التػ  السػمكؾ

 (.141ص
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  انفصم انثانثانفصم انثانث
  شركة جىالشركة جىال

 المبحث األول> نبذة عن شركة جوال
 لنظام الداخمي لنقابة موظفي شركة جوالالمبحث الثاني> ا
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  المبحث األولالمبحث األول
 نبذة عن شركة جوالنبذة عن شركة جوال

 > مقدمة 3.3.5
 الفمسطين  بالمجتمع ترتق  أف استطاعت كالت  الفمسطين  االقتصاد رمكز إحدل جكاؿ شركة تعتبر
 تثبػت أف (جػكاؿ) شػركة اسػتطاعت كقػد كاالجتماعيػة، كالسياسػية االقتصػادية التحػديات كػؿ رغػـ
 .فرصتو أ ذ إف الفمسطين  الكادر كقدرات إمكانيات ميعلمج

 اسػتطاعت كالتػ  فمسػطيف، فػ  ال مػكم االتصػاؿ ل دمػة ا كؿ الفمسػطين  المزكد ى  جكاؿ فشركة
كاجتماعيػة  كاقتصػادية سياسػية ظػركؼ فػ  العالميػة الكسائؿ بأحدث االتصاؿ  دمة لشعبنا تكفر أف

 كػؿ كجػو فػ  تقػؼ أف اسػتطاعت الفمسػطين  درالكػا  ػالؿ كمػف جػكاؿ شػركة إف حيػث ،صػعبة
 . لممشتركيف كتقديمو جديد ىك ما كؿ مكاكبة اجؿ مف أنكاعيا ا تالؼ عمى الصعكبات

 نشةة وتطور شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية )جوال(> 4.3.5
 عػف عبػارة كانػت حيػث ال مكيػة، السػكؽ فػ  المينيػة المنافسػة مبػدأ عمػى بػدايتيا منػذ جػكاؿ نشػأت
  ال مكيػة االتصػاالت صػناعة فػ  عمالقػة إسػرائيمية شػركات أربػع مػع تتنػافس صػغيرة محميػة شػركة
 أم مػع المكالمػات كاسػتقباؿ بنرساؿ جكاؿ لمشترك  تسم، اتفاقيات عمى التكقيع حينيا رفضت الت 
  مكيػة اتصػاالت شػبكة أكؿ باعتبارىػا جػكاؿ، شركة تميزت ىنا مف .عمييا العزلة فرض بيدؼ منيـ

 .كا حبة ا ىؿ بيف التكاصؿ كصعكبة الكطف أكصاؿ تقطيع ظؿ ف  فمسطيف أجزاء تربط فمسطينية
 ا كسػط الشػرؽ منطقػة فػ  المنافسػة مؤشػر عمػى الرابعػة المرتبػة عمػى جػكاؿ شػركة حصػمت كلقػد

 عػف صػدرت " ال مكيػة ا سػكاؽ فػ  المنافسػة مسػتكيات حػكؿ" دراسػة احػدث حسػب إفريقيػا كجنػكب
 2007 لعاـ كاالتصاالت اإلعالـ دمج مؤتمر أعماؿ انتياء عقب  العرب المرشديف يرتقر  "مجمكعة
 مستكل عمى الم تمفة السكقية القطاعات احتياجات بتمبية تميزت قد جكاؿ بأف أيضا الدراسة كأفادت
 .(www.jawwal.ps) المسبؽ كالدفع الفاتكرة نظام 

 )جوال(> الفمسطينية الخموية االتصاالت شركة في واالبتكار مواكبةال 5.3.5
 مػا ككػؿ جديػد ىػك مػا كػؿ تقديـ  الؿ مف الفمسطين  السكؽ ف  الريادم مركزىا جكاؿ شركة تعزز
 .ال مكية االتصاالت مجاؿ ف  مشتركييا كحاجات متطمبات يالئـ

http://www.jawwal.ps/
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 بػرامج كتقػديـ ال ػدمات تنكيػع زيػادة مػف مكنيػا ممػا المتقدمػة لتكنكلكجيػاا جػكاؿ شػركة كتست دـ كما
 عالية حماية بنظاـ البرامج ىذه أنظمة كتتمتع العصرية، الحياة متطمبات مع تتالءـ كمتقدمة منافسة
 .المعمكمات سرية يحفظ
 حتى بسببيا كالت  المعمكماتية كأنظمتيا معداتيا مصادرة مف عديدة سنيف منذ تعان  جكاؿ شركة إف

 أفضػؿ تقػديـ كلضػماف الشبكة عمى الضغط لتفادم مرات عدة المبيعات كقؼ إلى الحاؿ بيا كصؿ
 الفنيػة الطػكاقـ قامػت التحػديات ليػذه كنتيجػة، لممشػتركيف ال مػكم االتصػاؿ  ػدمات مػف يمكػف مػا

 .مبدعة تكنكلكجية حمكؿ إلى بالتكصؿ
أمػاـ  كبيػرا ئقػاعا جػكاؿ لشػركة اإلسػرائيمية السػمطات  صصػتيا التػ  المتدنيػة التػرددات كتشػكؿ كمػا

جػكاؿ بمضػاعفة  قامػت العػائؽ، ىػذا عمػى االتصػاؿ، كلمتغمػب  دمػة كجػكدة الشػبكة سػعة تكسػيع
الترددات  ضمف لمشتركييا عالية ذات جكدة  دمة تحقيؽ لضماف المالية كبالتال  التقنية استثماراتيا

مػف  لػو تتعػرض امػ جػكاؿ ىػك تكاجييػا شػركة التػ  الكبيػرة التحػديات لنػا، كمػف الممنكحػة القميمػة
سػعتيا  كزيػادة  ػدمتيا لتحسػيف  مكيػة أبػراج بنػاء عنػد السػكانية بعػض التجمعػات مف كبيرة معارضة

 .(www.jawwal.psالتجمعات ) تمؾ حكؿ

 الفمسـطينية الخمويـة االتصـاالت شـركة فـي البيئـة وصـداقة المجتمـع خدمـة 6.3.5
 )جوال(>

 االتصػاالت شػركة تضػـ كالتػ  الفمسػطينية، االتصػاالت مجمكعػة شػركات مػف جػكاؿ ةشػرك كػكف
 كشػركة االنترنػت ل ػدمات حضػارة شػركة كالمعمكمػات، لمتكنكلكجيػا حمكؿ شركة بالتؿ، / الفمسطينية

 .الجمى التحديات مكاجية ف  جكاؿ قدرة مف زاد فقد، كاإلعالف لمدعاية ميديا باؿ
 االجتماعيػة المسػئكلية لصػندكؽ كتأسيسػيا بيئيػة بنشػاطات التصػاالتا مجمكعة مساىمة  الؿ فمف

 ىػذه لتشػمؿ المجتمػع شػرائ، كافػة منيػا يسػتفيد متعددة مشاريع دعـ مف االتصاالت مجمكعة تمكنت
 شػكارع، كتعبيػد قركيػة، كمجػالس بمػديات كدعػـ حاسػكب، م تبػرات كتجييػز مػدارس، بنػاء المشػاريع
 ككػاف ىػذا، كأىميػة كثقافيػة شػبابية مؤسسػات كدعػـ جامعيػة ،مػن كتقػديـ صػحية، مراكػز كتجييػز

 لمناقشػة كاممػة عمػؿ فػرؽ فييػا  صصت بيئية تكعية حمالت كتجييز دعـ ف  كبير باع لممجمكعة
 عالقػة ليػا كػاف مػا سػكاء م تمفػة بيئيػة نشػاطات دعػـ إلػى باإلضػافة البيئػة ت ػص التػ  ا مكر كافة

نجػازات تطػكرات مػف القػرف ىػذا شػيده ممػا لرغـكبػا يكػف، لػـ كمػا ال مكيػة باالتصػاالت  مجػاؿ فػ  كا 

http://www.jawwal.ps/
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 التقػدـ إليػو يػؤكؿ أف يمكػف لمػا كالقمػؽ التػكتر يثيػر مػا ا فػؽ فػ  يمػكح زاؿ ال كالتكنكلكجيػا، العمػكـ
 .كالبيئة المناخ عمى آثارىا تظير كككبنا ف  رية جذ تغيرات مف المتسارع العمم 
 كفمسػطينييفجػكاؿ  شػركة تشػارؾ جية، فمف نكعيا، مف فريدة ب صكصية فمسطيف ف  الكضع يتسـ
 مػف يمكنيػا مػا االسػتقاللية مػف جػكاؿ شػركة تممػؾ ال أ ػرل، جية كمف اليـ، ىذا ف  ا مـ باق  مع

، القيػكد عمينػا كتفػرض حيزنػا تػزاحـ التػ  القػاىرة االحتالؿ ظركؼ بسبب كمصادرنا بيئتنا ف  التحكـ
 الظػركؼ نتيجػة الناشػبة اليػكة تمػؾ لردع كسعيا ف  ما كاؿج شركة تبذؿ ذلؾ، كؿ مف كبالرغـ لكف،

 .كالمستكيات ا صعدة كافة عمى اإلنجازات تحقيؽ ف  الطمكح كبيف القائمة كالبيئية السياسية
 كالمعػدات ا جيػزة تػأثيرات ي ػص فيمػا شػعبنا بػيف الػكع  نشػر فػ  ىامػا دكرا جػكاؿ شػركة تمعػب
 لمكاصفة( ISO14001) العالميةالبيئة  إدارة نظاـ ة شياد عمى حصكليا فجاء البيئة، عمى ال مكية
 عف الناتجة البيئية التأثيرات مف التقميؿ ف  الدكلية كالمقاييس بالمعايير التزاميا متكجا ، 2004عاـ

 التػ  ا كسػط الشػرؽ فػ  كا كلػى العػالـ فػ  الرابعػة الشػركة جػكاؿ تكػكف كبيػذا، ك ػدماتيا أنشػطتيا
 .شيادةال ىذه مثؿ عمى تحصؿ
 كتمشػيان  ال مكيػة االتصػاالت  دمات تزكيد مجاؿ ف  كالرائدة ا كلى الفمسطينية الشركة جكاؿ فشركة
 شػركة لحػرص كنتيجػة بالبيئػة، كبيػر اىتمػاـ مػف الشػركة تكليػو كلمػا الجكىريػةجػكاؿ  شػركة قػيـ مػع

 أنشػطتيا عػف ممػةالمحت أك الناتجػة البيئيػة التػأثيرات مػف كالتقميػؿ التمػكث منػع إلػى اليػادؼ جػكاؿ
دارتيا مكظفييا بكافةجكاؿ  فنف ك دماتيا،  :التال ب تمتـز كا 

 كأنشػطة بعمميػات العالقػة ذات كاإلقميميػة المحميػة البيئيػة كالقػكانيف التشػريعات كافػة مػع التكافػؽ 
 كحسػب التكسػعة بمحطػات عالقػة ليػا التػ  البيئيػة كالقػكانيف التشريعات ككذلؾ الشركة ك دمات
 .عالميةال المكاصفة

 باستمرار الشركة مكظف  لدل البيئ  الكع  رفع. 
 ػالؿ  مػف كذلػؾ كال ارجيػة، الدا ميػة الشػركة أنشػطة عػف الناتجػة البيئيػة الممكثػات مػف الحػد 

 البيئيػة، التػأثيرات مػف الحػد أك منػع إلػى اليادفػة العمػؿ كتعميمػات البيئيػة البػرامج كتنفيػذ إعػداد
 .دكرم بشكؿ العمؿ كتعميمات البرامج ىذه كتحسيف كمراجعة

 كتشػجيعيـ  حػثيـ أجػؿ مف كمتعاقدييا كمكردييا لزبائنيا بالبيئة الشركة كعناية اىتماـ تكصيؿ 
 .(www.jawwal.ps) أعماليـ عف الناجمة البيئية التأثيرات تقميؿ عمى

http://www.jawwal.ps/
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  الثانيالثانيالمبحث المبحث 
 شركة جوالشركة جوال  النظام الداخمي لنقابة موظفيالنظام الداخمي لنقابة موظفي

 مقدمة> 3.4.5
، 2005جكاؿ ف  شػباط لمعػاـ  –تأسست الثكرة لنقابة مكظف  شركة االتصاالت ال مكية الفمسطينية 

بيدؼ تثبيت كتككيد رضى مكظف  جكاؿ كالمساىمة الفعمية ف  بناء قدكة كطنية كمثاؿ حضارم ف  
رئيس كىػػك المحافظػػة عمػػى البيػػت العمػػؿ النقػػاب  كبيئػػة العمػػؿ كاإلنتاجيػػة كاالنتمػػاء لضػػماف اليػػدؼ الػػ

ا ـ  جكاؿ  حيث باردت مجمكعة مف المكظفيف المتطػكعيف متكحػديف ل دمػة ىػذه ا ىػداؼ كأثمػرت 
 .2005ىذه النكاة بأكؿ لجنة تأسيسية منت بة لمنقابة ف  آيار لمعاـ 

 تعاريف خاصة بالنقابة> 4.4.5
  نب كؿ منيا:يقصد بالكممات التالية المعنى الكارد إلى جا (>3مادة )

 ( يوضح تعاريف خاصة بنقابة موظفي شركة جوال3.5جدول )
شركة االتصاالت ال مكية الفمسطينية المساىمة 

جكاؿ -ال صكصية المحدكدة  الشركة 

 النقابة نقابة مكظف  جكاؿ
ا ش اص الذيف يعينكف بقرار مف المرجع الم تص ف  

جوال –ية الفمسطينية موظفو شركة االتصاالت الخمو  إحدل كظائؼ الشركة  

مجمكع ا عضاء المنتسبيف لمنقابة كالمسدديف لجميع 
 االلتزامات المالية

 المؤتمر العام

 الييئة اإلدارية ى  قيادة النقابة المنت بة مف المؤتمر العاـ
جكاؿ -إدارة شركة االتصاالت ال مكية الفمسطينية  إدارة الشركة 

قابة مكظف  شركة كىك النظاـ المعمكؿ بو كال اصة بن
جكاؿ -االتصاالت ال مكية الفمسطينية  النظام الداخمي 

 االتحاد االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف

 تشكيل النقابة> 5.4.5
يقػػرأ ىػػذا النظػػاـ مػػع دسػػتكر االتحػػاد العػػاـ لنقابػػات عمػػاؿ فمسػػطيف كفػػ  حالػػة كجػػكد أم  (>4مــادة )

حاد ىك كاجػب التطبيػؽ ككػذلؾ لػـ يػرد بػو نػص فػ  تعارض مع نصكص ىذا النظاـ فنف دستكر االت
 ىذا النظاـ يرجع إلى الدستكر لمفصؿ بو
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جػكاؿ  –تتشكؿ ف  فمسطيف نقابة مستقمة لمكظف  شركة االتصاالت ال مكية الفمسػطين   (>5مادة )
جػكاؿ كيجػكز ليػا أف تنشػا فركعيػا فػ   –كككف مقرىا المركػزم إدارة شػركة االتصػاالت الفمسػطينية 

 محافظات الكطف.كافة 
يمثػؿ النقابػػة قانكنيػا رئػػيس النقابػػة أك نائػب الػػرئيس فػ  حالػػة غيابػػو أك مػف ينػػكب عنيمػػا  (>6مــادة )

 بقرار مف الييئة اإلدارية.
يمثػػؿ النقابػػة قانكنيػػا بالش صػػية االعتباريػػة كيحػػؽ ليػػا أف تمتمػػؾ االمػػكاؿ المنقكلػػة كغيػػر  (>7مــادة )

كتنفيػػذ  طػػط عمميػػا النقابيػػة التػػ  يقرىػػا المػػؤتمر العػػاـ كبمػػا  المنقكلػػة كمػػا تحتاجػػو لتطبيػػؽ أىػػدافيا
 ينسجـ مع دستكر االتحاد.

النقابػػة عضػػك فػػ  االتحػػاد العػػاـ لنقابػػات عمػػاؿ فمسػػطيف كبالتنسػػيؽ معػػو كليػػا الحػػؽ فػػ   (>8مــادة )
 االنضماـ إلى آية اتحادات ت دـ النقابة.

 فية.ال يكجد لمنقابة أية اتجاىات حزبية أك طائ (>9مادة )

 أىداف النقابة> 6.4.5
(> تيدف نقابة موظفي جوال إلى ما يمي>:مادة )  

  االسػػتقاللية التامػػة فػػ  مجػػاؿ العمػػؿ النقػػاب  كبنػػاء نقابػػة مسػػتقمة تكػػكف جػػزءا مػػف االتحػػاد العػػاـ
 لنقابات فمسطيف.

 .دمة كرعاية مصال، مكظف  شركة االتصاالت ال مكية جكاؿ بكؿ الكسائؿ كالطرؽ المتاحة  
 يد مبدأ المساكاة كالعدؿ ف   دمة كافة المكظفيف بعيدا عف أم اعتبارات أ رل.تأك 
  العمػػػػؿ المسػػػػؤكؿ لمحفػػػػاظ كالمطالبػػػػة بكافػػػػة حقػػػػكؽ مػػػػكظف  الشػػػػركة بمػػػػا فييػػػػا الشػػػػؤكف المينيػػػػة

 كالصحية كالمادية كاالجتماعية كالبيئية.
 .تكصيؿ الصكرة الحقيقية لكجيات النظر الم تمفة 
 مفة كالعمؿ عمى تحفيز كتنمية ميارات الكادر الكظيف .تفعيؿ النشاطات الم ت 
 .تنفيذ  طط العمؿ المقرة مف قبؿ مؤتمرىا العاـ 
   العمؿ عمى ترسيخ مبدأ المفاكضة الجماعيػة ككسػيمة ديمقراطيػة يكفميػا قػانكف العمػؿ الفمسػطين

 كبما يناسب مصال، العماؿ.
  تمر العاـ لمنقابة.تكظيؼ أمكاؿ النقابة كفقان لمسياسات الت  يقرىا لممؤ 
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(> تعمل النقابة عمى تحقيق أىدافيا بالوسائل التالية>;مادة )  
 جمع كتحميؿ المعمكمات الضركرية لمقضايا قيد الطرح كالمناقشة. .1
 المفاكضات: .2
 كار مع جميع المعنييف.حالمفاكضات الجادة كال 
 اؽ الييئػػػة يػػػتـ تحديػػػد السػػػقؼ الزمنػػػ  لمتفػػػاكض كالحػػػكار ب صػػػكص كػػػؿ حالػػػة عمػػػى حػػػدة باتفػػػ

 اإلدارية.
  ف  ا مػكر التػ  تيػـ كافػة المػكظفيف كالتػ  يػتـ تحديػدىا أىميتيػا بنػاء عمػى تنسػيب مػف الييئػة

اإلداريػػػة بحيػػػث يػػػتـ ا ضػػػاع نتػػػائج المفاكضػػػات لمتصػػػكيت بأغمبيػػػة النصػػػؼ زائػػػد كاحػػػد مػػػف 
 المؤتمر العاـ.

  الشركة، يتـ االنتقاؿ إلى ف  حاؿ عدـ مكافقة المؤتمر العاـ عمييا كفشؿ المفاكضات مع إدارة
 الكسائؿ أدناه.

 المفاكضات مع االحتجاج )استمرار سير العمؿ كالمعتاد(: .3
 .)االحتجاج يككف بربط شريط لكنو أصفر عمى الساعد كيحمؿ عبارة )أنا محتج 
 .إ ضاع مكضكع االحتجاج مكعده التصكيت بأغمبية النصؼ زائد كاحد مف المؤتمر العاـ 
 ا عضاء. االحتجاج يشمؿ كافة 
 .استمرار المفاكضات بالتكازم مع اجراءات االحتجاج 
 .إ ضاع نتائج المفاكضات لمتصكيت بأغمبية النصؼ زائد كاحد مف المؤتمر العاـ 
  ف  حاؿ عدـ مكافقة المؤتمر العاـ عمى نتائج المفاكضات، يتـ االنتقػاؿ إلػى مرحمػة االحتجػاج

 أدناه. 4كما ىك مكض، ف  البند 
 ع االحتجاج مع االضراب )تعطيؿ العمؿ جزئيان أك كميان(:المفاكضات م .4
 .استمرار المفاكضات 
 .استمرار االحتجاج 
  سكاء كاف جزئيا أك كميا، كمكعده لمتصكيت بأغمبية النصؼ  باإلضرابإ ضاع مكضكع البدء

 زائد كاحد مف المؤتمر العاـ.
  ية.االتفاؽ كتحديد ترتيبات االضراب الجزئ  مف قبؿ الييئة اإلدار 
 . استمرار المفاكضات كاالحتجاج بالتكازم مع اجراءات االضراب الجزئ 
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 .ا ضاع نتائج  المفاكضات لمتصكيت بأغمبية النصؼ زائد كاحد مف المؤتمر العاـ 
  فػػ  حػػاؿ عػػدـ مكافقػػة المػػؤتمر العػػاـ عمييػػا كفشػػؿ المفاكضػػات مػػع إدارة الشػػركة، يػػتـ التصػػعيد

 العاـ. باإلضراب
 ة االجراءات الت  يضمنيا القانكف.لمنقابة ات اذ كاف .5
 النقابة غير ممزمة بترتيب الكسائؿ المطركحة أعاله. .6

 >إدارة النقابة 7.4.5
 يتولى إدارة النقابة> (31مادة )

 ( أعضػاء فػ  الضػفة، 6( أعضاء ينت بيـ المؤتمر العاـ عمى أسػاس )9ىيئة إدارية مؤلفة مف )
 ( ف  غزة باالقتراع السرم.3ك)

 مر العاـ الييئة اإلدارية لمدة سنتيف .ينت ب المؤت 
 الشروط الواجب توفرىا في عضو الييئة اإلدارية> (33مادة )

 .أف تمض  سنة عمى ا قؿ عمى عممو ف  الشركة 
 .أف يككف مكظفا مثبتا بعقد عمؿ غير محدد المدة 
 .أف يككف مسددا كمكفيا لكؿ التزاماتو المادية كا دبية تجاه النقابة 
 تعداده التاـ لمعمؿ التطكع   طيا عمى كتاب الترشي،.أف يبدم اس 
  أف ال يكػػكف فػػ  منصػػب إدارم مشػػارؾ فػػ  رسػػـ السياسػػة العامػػة فػػ  الشػػركة )رئػػيس كأعضػػاء

 مدير إدارة(. -مدير عاـ -مجمس إدارة
 (34مادة )

 يعقد أعضاء الييئة اإلدارية كف   الؿ أسبكع مف انت ابيـ اجتماعا ينت بكف مف بينيـ: .1
  النقابة.رئيس 
 الرئيس. نائب 
 .أميف السر 
 .أميف الصندكؽ 
 .مسؤكلك المجاف الم تمفة 
 يتـ ات اذ القرارات بناءن عمى التصكيت بأغمبية النصؼ زائد كاحد مف أصكات الييئة اإلدارية. .2
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كتكزيػػع الميػػاـ كقػػرارات يقػػـك الػػرئيس أك مػػف ينػػكب عنػػو إبػػالغ المػػؤتمر العػػاـ بنتػػائج االنت ابػػات  .3
 ارية  الؿ اسبكع مف تاريخ عقد االجتماع.دالييئة اال

 تحدد ميام أعضاء الييئة اإلدارية عمى الوجو التالي> (35مادة )
 رئيس النقابة> .3
 .تمثيؿ النقابة أماـ كافة الييئات المعنية لرسمية كغير الرسمية 
 .متابعة تنفيذ قرارات الييئة اإلدارية 
 .ترؤس اجتماعات الييئة اإلدارية 
 نائب الرئيس> .4
 لقياـ بمياـ كأعماؿ رئيس النقابة حاؿ غيابو.ا 
 أمين السر> .5
 .اإلشراؼ عمى كافة المراسالت ال اصة بالنقابة مع المؤتمر العاـ كاإلدارة 
  إعػػػداد جػػػدكؿ أعمػػػاؿ اجتماعػػػات الييئػػػة اإلداريػػػة بالتنسػػػيؽ مػػػع الػػػرئيس كعمػػػى ضػػػكء مػػػا يقترحػػػو

 ا عضاء.
 .إعداد محاضر اجتماعات الييئة اإلدارية 
 دة لجنة ا رشفة، عمؿ أرشيؼ لكؿ السجالت:بمساع 

 سجؿ محاضر اجتماعات الييئة اإلدارية. .أ 
 سجؿ الرسائؿ الصادرة كالكاردة. .ب 
 أية سجالت يكتؼ بيا مف قبؿ الييئة اإلدارية. .ج 
 أمين الصندوق> .6
  مراقبػػة جميػػع ا عمػػاؿ الماليػػة كالتكقيػػع إلػػى جانػػب الػػرئيس كأمػػيف السػػر عمػػى سػػائر المعػػامالت

 كامر الدفع بحيث تكقع جميع المعامالت المالية مف قبؿ الثالثة.المالية كأ
 .إعداد التقارير المالية الدكرية 
 . إعداد المكازنة التقديرية كالحساب ال تام 
 .إيداع أمكاؿ النقابة ف  مصرؼ كاحد ت تاره الييئة اإلدارية ف  فمسطيف 
 لحسػػابية عمػػى م تمػػؼ أنكاعيػػا فػػ  تنظػػيـ كحفػػظ المسػػتندات كالسػػجالت كالكثػػائؽ العائػػدة لمقيػػكد ا

 مقر محدد تتفؽ عميو الييئة اإلدارية.
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  تقػػديـ بيػػاف شػػيرم بػػا مكاؿ المقبكضػػة كالمصػػركفة كالمتبقيػػة فػػ  حسػػابات النقابػػة لمييئػػة اإلداريػػة
 كالمؤتمر العاـ.

 .التقيد بالمكازنة المصدقة مف المؤتمر العاـ 
 ،بيا. اإلشراؼ عمى جرد مكجكدات النقابة كتقديـ لكائ 
 العالقات الداخمية> مسؤول .7
  تشػػػػكيؿ لجنػػػػة العالقػػػػات الدا ميػػػػة كالتنسػػػػيؽ بػػػػيف أعضػػػػائيا كضػػػػع سياسػػػػة لمعمػػػػؿ دا ػػػػؿ المجنػػػػة

 بالتنسيؽ مع الييئة اإلدارية.
 .تنشيط كتقكية العالقات الدا مية عف طريؽ االىتماـ بعالقات العمؿ كالعامميف 
 .اإلشراؼ كمتابعة تطبيؽ تشريعات العمؿ الم تمفة 
  االىتمػاـ بالشػكاكم العماليػة كمتابعتيػا كالتعػاكف مػػع لجػاف النقابػة فػ  مناقشػة كتصػنيؼ المشػػاكؿ

 الكاردة كطرحيا عمى الييئة اإلدارية.
  النقابػة كتحفيػزىـ  بننجػازاتالعمؿ عؿ تعزيز ثقة المكظفيف مف  ػالؿ التكاصػؿ الفعػاؿ كتزكيػدىـ

 عمى طرح آرائيـ كاقتراحاتيـ.
 ات لمييئة اإلدارية حكؿ طبيعة عالقات النقابة الدا مية كمكانتيػا كاالنجػازات تقديـ تقارير كتكصي

 الت  تحققيا.
 مسؤول العالقات الخارجية> .8
  تشػػػكيؿ لجنػػػة العالقػػػات ال ارجيػػػة كالتنسػػػيؽ بػػػيف أعضػػػائيا ككضػػػع سياسػػػة لمعمػػػؿ دا ػػػؿ المجنػػػة

 بالتنسيؽ مع الييئة اإلدارية.
 ة عػػف طريػػؽ رفػػع فاعميػػة النقابػػة فػػ  م تمػػؼ المػػؤتمرات تنشػػيط كتقكيػػة العالقػػات ال ارجيػػة لمنقابػػ

 كالنشاطات النقابية.
  االتصاؿ كالتكاصؿ مع جميع الجيات ال ارجية مف كزارات نقابات كاالتحاد العاـ لنقابات العماؿ

 ف  فمسطيف.
 .التكاصؿ مف الجيات ال ارجية الداعمة لمشاريع تطكير نقابية كعمالية 
  ف العمؿ الفمسطين  كقانكف النقابات العمالية ف  فمسطيف.متابعة التغييرات ف  قانك 
  تقػػػػػديـ تقػػػػػارير كتكصػػػػػيات لمييئػػػػػة اإلداريػػػػػة حػػػػػكؿ طبيعػػػػػة عالقػػػػػات النقابػػػػػة ال ارجيػػػػػة كمكانتيػػػػػا

 كاالنجازات الت  تحققيا.
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 مسؤول المفاوضات> .9
 تشكيؿ لجنة المفاكضة كالتنسيؽ بيف أعضػائيا ككضػع سياسػة العمػؿ دا ػؿ المجنػة بالتنسػيؽ مػع 

 الييئة اإلدارية.
 .دراسة المشاكؿ كالقضايا الكاردة كالمطركحة مف قبؿ أعضاء المجنة كالييئة اإلدارية 
 .طرح اقتراحات عامة مع أعضاء المجنة كمناقشتيا مع الييئة اإلدارية 
  لمقضػايا الػكارد لكضػع آليػة لطػرح القضػايا عمػى اإلدارة كالتنسػيؽ مػف أجػػؿ  أكلكيػاتتحديػد جػدكؿ

 ذلؾ.
 يؽ مع الييئة اإلدارية لكضع آلية لطرح القضايا عمى اإلدارة.التنس 
  كتابػػػػة تقػػػػارير لمييئػػػػة اإلداريػػػػة لمنقابػػػػة بعػػػػد االجتمػػػػاع مػػػػع اإلدارة تتضػػػػمف نتػػػػائج االجتماعػػػػات

 كتكصيات كاقتراحات المجنة.
 مسؤول اإلعالم والتوعية> .:
 ؿ دا ػػػػؿ المجنػػػػة تشػػػػكيؿ لجنػػػػة اإلعػػػػالـ كالتكعيػػػػة كالتنسػػػػيؽ بػػػػيف أعضػػػػائيا ككضػػػػع سياسػػػػة لمعمػػػػ

 بالتنسيؽ مع الييئة اإلدارية.
 .عالنات النقابة  تجييز الحمالت الدعائية كا 
 . إعداد االستبيانات لطرحيا عمى المكظفيف كعمؿ دراسات متعمقة بالرضى الكظيف 
 . تكل  النشرات كا  بار عمى مكقع النقابة االلكتركن 
 ت صصة بذلؾ.عمؿ حمالت تكعية با عماؿ النقابية كتنسيؽ دكرات م 
   عمػػؿ حمػػالت تكعيػػة لممػػكظفيف كأسػػرىـ كجميػػع أفػػراد المجتمػػع فيمػػا ي ػػص القضػػايا الحيكيػػة فػػ

 جكاؿ.
 .تكل  النشاطات كالنشرات العممية كالتثقيفية كالترفييية لممكظفيف بما فييا الصفحة االلكتركنية 
 مسؤول األرشفة> .;
 معمػػؿ دا ػػؿ المجنػػة بالتنسػػيؽ مػػع تشػػكيؿ لجنػػة ا رشػػفة كالتنسػػيؽ بػػيف أعضػػائيا ككضػػع سياسػػة ل

 الييئة اإلدارية.
 .إدارة تجميع كتحديث بيانات ا عضاء كأرشفتيا 
 .استالـ أرشفة التقارير الدكرية الصادرة عف الييئة اإلدارية ممثمة بمجابيا 
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 اجتماع الييئة اإلدارية> (36مادة )
 ف كؿ شير كترفؽ الدعكة بجدكؿ تعقد الييئة اإلدارية بصكرة دكرية اجتماعا ف  ا سبكع ا كؿ م

 ا عماؿ القادـ كمحضر االجتماع السابؽ.
  تعقػػػد الييئػػػة اإلداريػػػة اجتماعػػػات اسػػػتثنائية بػػػدعكة  طيػػػة مػػػف الػػػرئيس أك بنػػػاء عمػػػى طمػػػب ثمػػػث

 أعضائيا كتككف اجتماعاتيا قانكنية بحضكر النصاب القانكن .
 قرارات الييئة اإلدارية> (37مادة )

 ة قراراتيا بأغمبية ا عضاء أم النصؼ زائد كاحد.تت ذ الييئة اإلداري 
  ،فػ  حػاؿ تغيػب أحػد ا عضػاء لعػذر مقبػػكؿ كلػـ يػتمكف مػف التصػكيت كتسػاكت ا صػكات يػػرج

 جانب الرئيس.
  يتـ التصكيت عمى القرارات عف طريؽ الياتؼ أك الرسائؿ القصيرة أك البريد االلكتركن  ف  حاؿ

 اع ف  الكقت المحدد.عدـ تمكف ا عضاء مف الكصكؿ لالجتم
 زوال عضوية أعضاء الييئة اإلدارية> (38مادة )

 تزكؿ صفة العضكية حكما عف عضكية الييئة اإلدارية ف  الحاالت التالية: .1
  إذا تغيب عف حضكر االجتماعات ثالث مرات متتالية بػدكف عػذر أك سػت مػرات متقطعػة بػدكف

 عذر عمى أف يككف قد أنذر كتابيان.
 .االستقالة 
 المينة كمزاكلة مينة أ رل. ترؾ 
 .فقداف شركط العضكية المنصكص عمييا ف  النظاـ الدا م  لمنقابة 
إذا زالػػت صػػفة العضػػكية عػػف نصػػؼ أعضػػاء الييئػػة اإلداريػػة تعتبػػر منحمػػة كيػػدعى إلػػى مػػؤتمر  .2

 النت اب ىيئة إدارية جديدة  الؿ شير كاحد.

 عضوية األعضاء> 8.4.5
 وية>الشروط المؤىمة لمعض (39مادة )

 .أف يككف مكظفا رسميا ف  الشركة يعقد عقؿ سارم المفعكؿ 
  أف يتقػػػدـ بطمػػػب انتسػػػاب لمنقابػػػة عمػػػى أحػػػد نمػػػاذج االنتسػػػاب المعػػػدة ) طمػػػب انتسػػػاب  طػػػ  أك

 الكتركن (.
 .أف ال يككف عضكا ف  نقابة أك ىيئة أ رل تتعارض ف  أىدافيا مع النقابة 
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 .أف تكافؽ الييئة اإلدارية عمى قبكلو 
 دفع رسـ االنتساب عشرة دنانير متضمنة رسـ إصدار بطاقة العضكية كلمرة كاحدة.أف ي 

 االشتراكات المينية> (:3مادة )
 .يسدد العضك اشتراكا سنكيا عشرة دنانير ف  بداية كؿ سنة ميالدية 
 .يمكف زيادة االشتراؾ السنكم حسب احتياجات النقابة كمشاريعيا بقرار يت ذه المؤتمر العاـ 
  ز استرداد االشتراؾ السنكم أك رسـ االنتساب ف  جميع ا حكاؿ كالحاالت.ال يجك 

 أنواع العضوية>> (;3مادة )
 ( الكاردة ف  ىذا الفصؿ كيحػؽ لػو 18ك 17: العضك الذم تنطبؽ عميو المادتاف )العضو العامل

 ممارسة كافة ا نشطة كما كيتمتع بالحقكؽ الكاردة ف  ىذا النظاـ.
 عضك يقدـ لمنقابة اشتراكات سنكية منتظمة دكف أف يكػكف حػائزان عمػى بقيػة  : كؿالعضو المؤازر

لمعمػؿ فػ  شػركة جػكاؿ لفتػرة نقػؿ عػاـ بينمػا  ينتدبالشركط المؤىمة لمعضكية، أك المكظؼ الذم 
فػػ   ػػدماتيا كنشػػاطاتيا الم تمفػػة، كي ضػػع ىػػذا  المشػػاركةيتسػػاكل مػػع بقيػػة أعضػػاء النقابػػة فػػ  

 ازر لمكافقة الييئة اإلدارية.العضك ف  قبكلو كعضك مؤ 
 أيػة  ػدمات ماديػة أك معنكيػة كالييئػة اإلداريػة ىػ   لمنقابػة: كؿ ش ص قدـ أك يقدـ عضو شرف

الت  تقرر منحو ىذه الصفة كمػف ضػمنيـ مجمػس إدارة الشػركة كمػف يقػكـ يرسػـ السياسػات العػاـ 
 لمشركة مثؿ المدير العاـ كمدراء اإلدارات.

 ة>زوال العضوي> (41مادة )
زكاؿ العضكية يعنػ  عػدـ المشػاركة فػ  نشػاطات النقابػة كعػدـ التمتػع بػأم مػف الحقػكؽ المنصػكص 
عمييػػا فػػ  ىػػذا النظػػاـ كال تػػزكؿ العضػػكية فػػ  حالػػة اإلجػػازة الدراسػػية أك االجػػازة الدراسػػية أك االجػػازة 

دىا الييئػة المرضية أك البعثة العممية بشرط أف يسدد العضك كؿ مػا يسػتحؽ عميػو مػف التزامػات تحػد
 اإلدارية، كزكاؿ العضكية يككف ف  الحاالت التالية:

 .الكفاة 
 .الجنكف 
 .الفصؿ عف العمؿ بحؽ 
 .قرار مف الييئة اإلدارية بمكجب البنكد الكاردة ف  فصؿ العقكبات 
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  االسػػػتقالة أك االنسػػػحاب مػػػف النقابػػػة كيػػػتـ االنسػػػحاب مػػػف النقابػػػة بعػػػد تقػػػديـ طمػػػب  طػػػ  بػػػذلؾ
الييئػػة اإلداريػػة كال يعتبػػر ىػػذا االنسػػحاب نافػػذ المفعػػكؿ إال إذا سػػدد العضػػك  كالمكافقػػة عميػػو مػػف

 التزاماتو المادية تجاه النقابة. جميع
 إعادة العضوية>> (43مادة )

 تعاد عضكية أم مف أعضاء المؤتمر العاـ الذم سبؽ ك أف زالت عضكية بتحقؽ الشركط أدناه:
 أف تكافؽ الييئة اإلدارية عمى ذلؾ.

 د العضك جميع التزاماتو كجميع المبالغ المستحقة عميو لمنقابة  الؿ فترة زاؿ العضكية.أف يسد 
  أف يػػدفع العضػػك رسػػـ االنتسػػاب مػػف جديػػد كذلػػؾ فػػ  حالػػة االسػػتقالة أك االنسػػحاب مػػف النقابػػة

 فقط.
 سجل العضوية>> (44مادة )

 .ي صص لكؿ عضك ممؼ يسجؿ فيو اسمو كتاريخ انتسابو كصكرتو الش صية 
 تفظ  النقابػػة العامػػة بسػػجؿ كرقػػ  كقاعػػدة بيانػػات الكتركنيػػة تحتػػكم أسػػماء المنتسػػبيف كأسػػماء تحػػ

 أعضاء الييئة اإلدارية.
 .يمن، كؿ عضك بطاقة تحمؿ اسمو كتاريخ انتسابو كاسـ النقابة كشعارىا 
 .مادة بطاقة العضكية دائمة إال إذا قررت الييئة اإلدارية غير ذلؾ ف  حالة زكاؿ العضكية 

 العقوبات> 9.4.5
 يتم توجييو خطيًا لمعضو في الحاالت التالية>> (45مادة )

 .عدـ دفع االشتراؾ السنكم 
 .التقصير ف  أداء الكاجب الممقى عمى عائقو  اصة أعضاء المجاف كأعضاء الييئة اإلدارية 
 .ال ركج عف نظاـ االجتماع )أم اجتماع( بشكؿ ممحكظ أك مقصكد أك متكرر 
 تماعييف متالييف إال بعذز قاىر بو أعضاء الييئة اإلدارية جميعان.إذا لـ يحضر اج 
 .التصرؼ بشكؿ فردم دكف الرجكع كالتشاكر مع الييئة اإلدارية 

 االنذار>> (46مادة )
 كيتـ تكجييو لمحضكر  طيان ف  الحاالت التالية:

 .التقصير المتعمد ف  أداء الكاجب الممقى عمى عاتقو بعد لفت نظره 
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  ؼ كالتيجـ العمن  بقصد االىانة  حد ا عضاء دا ؿ االجتماع.سكء التصر 
 .العمؿ ضد أىداؼ النقابة بشكؿ مباشر أك غير مباشر 
 .تسريب معمكمات سرية ت ص النقابة اك أحد أعضاء المؤتمر العاـ 

 ( تقميص المساعدات والخدمات المقدمة أو الحرمان منيا.47مادة )
 يبية بحؽ ا عضاء ف  الحاالت التالية:لمييئة اإلدارية ات اذ سياسة تأد

 .االستمرار بالمس بش ص النقابة أك التشيير بيا كبقرار تت ذه لييئة اإلدارية 
 ( كبشكؿ معتمد.24ك  23االستمرار بارتكاب الم الفات الكاردة ف  المادتيف ) 
 .ف  حالة ات اذ قرار فصؿ أك حجب أك تجميد العضكية بعد االنذار 

 أو تجميد  العضوية>حجب > (48مادة )
لمييئػػة اإلداريػػة أف تت ػػذ قػػرار با غمبيػػة بتجميػػد  عضػػكية العضػػك لفتػػرة تقررىػػا الييئػػة اإلداريػػة فػػ  

 الحاالت التالية:
  إذا ارتكػػب العضػػك أيػػة م الفػػات لتعميمػػات النقابػػة كقػػرارات الييئػػة اإلداريػػة أك إذا أضػػر بالنقابػػة

 ماديان أك معنكيان.
 ؿ االجتماعات لمتشيير أك التحريض ضد النقابة.إذا قاـ أم عضك باستغال 
 ( بعػػػد انػػػذاره  طيػػػان كبعػػػد اف 24ك 23إذا اسػػػتمر فػػػ  ارتكػػػاب الم الفػػػات الػػػكاردة فػػػ  المػػػادتيف )

 نمض  عمى ذلؾ مدة ال تقؿ عف شير كاحد.
  إذا حجبػػػت أك جمػػػدت عضػػػكية عضػػػك فننػػػو ال يمكنػػػو أف يمػػػارس مػػػف العمػػػؿ النقػػػاب  كحضػػػكر

 اذ القرارات أك المشاركة فييا.االجتماعات أك ات 
 الفصل من العضوية>> (49مادة )

يت ذ إجراء الفصؿ عمى العضك بعػد اسػتنفاذ االجػراءات السػابقة لمييئػة اإلداريػة قػرارا بفصػؿ العضػك 
 ف  الحاالت التالية:

 .إذا استمر العضك ف  المراكغة كارتكاب الم الفات كالتشيير بالنقابة 
 أك جنحة قانكنية م مة بالشرؼ كا  الؽ أك م مة بمكانتو العممية. إذا ثبت ارتكابو لجناية 
  االنضػػماـ إلػػى نقابػػة أك ىيئػػة إداريػػة أ ػػرل مػػف أجػػؿ التشػػيير بالنقابػػة كتقميػػؿ أىميتيػػا كاالسػػاءة

  عضائيا.
 .إذا رفض االمتثاؿ لقرارات المؤتمر العاـ كقرارات كتعميمات الييئة اإلدارية 
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  الييئػػة اإلداريػػة المت ػػذ بحقػػو عػػف طريػػؽ تػػأليؼ لجنػػة تحكػػيـ تكافػػؽ يحػػؽ لمعضػػك اسػػتئناؼ قػػرار
 عمييا الييئة اإلدارية.

 االنتخابات> 4.5.:
 الترشح> >(:4مادة )

 باب الترش، لعضكية الييئة اإلدارية ف  مكعد تحدده الييئة اإلدارية حاؿ انتياء فترة كاليتيا  ،يفت
 ياـ.( كال تقؿ فترة الترش، عف ثالث أ10ف  المادة )

 ( كال اصة بشركط عضكية الييئة اإلدارية.11أف يمتـز المرش، أدبيان ك فعميان بمضمكف المادة ) 
  تعمف الييئػة اإلداريػة السػابقة عػف أسػماء المرشػحيف عمػى لكحػة االعالنػات أك أيػة كسػيمة اتصػاؿ

 أ رل االنت ابات بيكميف عمى ا قؿ.
  أقؿ مف عدد ا عضاء المطمػكبيف حسػب الككتػة إذا كاف عدد المرشحيف لعضكية الييئة اإلدارية

(، يفػػت، بػػاب الترشػػ، مػػرة أ ػػرل بقػػرار مػػف الييئػػة اإلداريػػة السػػابقة لمػػدة 10المػػذككرة فػػ  المػػادة )
 اسبكع آ ر.

   إذا امتنػػع المػػؤتمر العػػاـ عػػف تقػػديـ مرشػػحيف لسػػبب أك آل ػػر تسػػتمر الييئػػة اإلداريػػة السػػابقة فػػ
 عمميا لمدة سنة أ رل.

 د المرشػحيف لعضػكية الييئػة اإلداريػة مسػاك لعػدد ا عضػاء المطمػكبيف حسػب الككتػة إذا كاف عػد
 المعتمدة، يتـ تعيينيـ المركزية.

 االنتخابات>> (;4مادة )
  ةالتكنكلكجيػأف تجرم االنت ابات بطريقػة االقتػراع السػرم المباشػر مػع إمكانيػة اسػت داـ الكسػائؿ 

 الم تمفة.
 مف كزارة العمؿ. يشرؼ عمى عممية االنت ابات لجنة 
  إذا انسحب أك استقاؿ أحد ا عضاء الفائزيف فػ  االنت ابػات يحػؿ محمػو المرشػ، الحاصػؿ عمػى

أكبػػػر عػػػدد مػػػف ا صػػػكات ضػػػمف الككتػػػة المعتمػػػدة كفػػػ  حػػػاؿ عػػػدـ تػػػكفر البػػػديؿ حسػػػب الككتػػػة 
صكاتيا المعتمدة يتـ اإلعالف عف كجكد شاغر كيفت، باب الترش، كتقرر الييئة اإلدارية بأغمبية أ

 العضك الجديد.
 .يحدد مكعد االنت ابات مف قبؿ الييئة اإلدارية السابقة 
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  مػػف المرشػػحيف فػػ  عػػدد ا صػػكات فػػنف الفػػائز منيمػػا مػػف يكػػكف ا قػػدـ انتسػػابا  اثنػػافإذا تعػػادؿ
 لمنقابة ك إال فالفائز ف  قرعة تجرم بينيما قبؿ الييئة اإلدارية الجديدة.

 >مؤتمر النقابة 4.5.;
 المؤتمر العام>> (51مادة )

 ىك أعمى سمطة لمنقابة كمف صالحيات المؤتمر:
 .مناقشة التقرير اإلدارم ك اقراره 
 .مناقشة التقرير المال  كالميزانية كاقرارىا 
 .تعييف مدقؽ لمحسابات 
 .رسـ السياسات لمنقابة 
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  المبحث األولالمبحث األول
 اجراءات ومنيجية الدراسةاجراءات ومنيجية الدراسة

 مقدمة> 3.3.6
ؿ الدراسػة الميدانيػة، حيػث اإلجػػراءات كال طػكات المنيجيػػػة التػ  تمػت فػ  مجػػا المبحثيعػػرض ىػذا 

الت  طبقت عمييػا الدراسػة، إضػافػةن إلى تكضيػ، ا دكات المست دمػة مجتمػع الدراسػػة، كالعينػة يتناكؿ 
كفيمػا  لتػ  اسػت دمت فػ  تحميػػؿ البيانػػات،كا سػاليب اإلحصائيػػة ا  كمنيجيا، ف  الدراسػة ك طكاتيػا
 .يم  تفاصيػؿ مػا تقػدـ

  >منيج الدراسة 4.3.6
أثـر يحاكؿ تقيػيـ   كالذم التحميم  الكصف  المنيج ـباست دا الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ جؿأ مف

 كيحاكؿكذلؾ مف  الؿ دراسة تطبيقية عمى شركة جكاؿ،  ، غير الرسمية عمى االنتاجية الجماعات

 بيػا يزيػدى ذات معنػ تعميمػات إلػ  ف  التكصؿ كيقيـ أمالن  أف يقارف كيفسر الكصف  التحميم  المنيج

 يم : كما ا كلية كالثانكية انات مف المصادرالبي تـ جمع كقد عف المكضكع، المعرفة رصيد
 :وليةاأل  المصادر .أ 

 كحصػر مفػردات الدراسػة، بعػض لدراسػة اسػتبيانات بنعػداد الميػدان  الجانػب فػ  بالبحػث كذلػؾ

 كاسػت داـ كتحميميػا اإلحصػائ  تفريغيػا ثػـ كمػف البحػث، مكضػكع فػ  الالزمػة المعمكمػات كتجميػع

 مكضػكع تػدعـ كمؤشػرات قيمػة ذات لػدالالت الكصػكؿ ؼبيػد المناسػبة اإلحصػائية اال تبػارات

 .الدراسة
 الثانوية> المصادر .ب 

 :اآلت   الؿ مف النظرم لمدراسة اإلطار معالجة ف  الثانكية البيانات مصادر باست داـ الباحث قاـ 
 الدراسة. مكضكع تناكلت الت  كالمراجع العربية كا جنبية الكتب .1
 .العالقة ذات كالدكتكراه الماجستير كأطركحات نشكرةالم كالدراسات كالمقاالت الدكريات .2
 .العالقة ذات كالمراكز المؤسسات عف الصادرة كالنشرات بالتقارير الباحث استعاف .3
 .صفحة االنترنت عمى المكجكدة اإللكتركنية بالنسخ الباحث استعاف .4
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  >الدراسةوعينة  مجتمــع 5.3.6
كقػد ، ( مكظػؼ032كالبػالغ عػددىـ ) قطػاع غػزةب جػكاؿشركة ف   العامميفف  مجتمع الدراسة  يتمثؿ

كبمغ عدد االستبانات ( استبانة، 044، كقد تـ تكزيع )التحميم   الكصف المنيجقاـ الباحث باست داـ 
كبعػػد تفحػص االسػػتبانات المسػػتردة ، %83أم أف نسػبة االسػػتجابة بمغػت  ،اسػػتبانة (002) المسػتردة

، أم نسػػبة اسػػتبانة( 002كبالتػػال  تػػـ تحميػػؿ ) كط المطمكبػػة،لػػـ يسػػتبعد أم منيػػا نظػػران لتحقػػؽ الشػػر 
كفيمػػا يمػػ  تكزيػػع أفػػراد عينػػة  ،%83التػػ  تػػـ تحميميػػا ىػػ  نفػػس نسػػبة االسػػتجابة كىػػ   تاالسػػتبيانا

 الدراسة حسب المعمكمات الش صية:
 الوصف االحصائي لخصائص وسمات عينة الدراسة

 >الجنسحسب  توزيع أفراد عينة الدراسة .1

 عينة الدراسة أفراد توزيع( يوضح 1.4جدول )
 الجنس حسب 

 النسبة% التكرار الجنس
 80.0 96 ذكر
 20.0 24 أنثى

 100.0 341 المجموع

مػػف الػػذككر، % مػػف أفػراد عينػػة الدراسػػة 82( أف 1.4) تبػيف مػػف  ػػالؿ النتػػائج المكضػحة فػػ  جػػدكؿ
 .% مف عينة الدراسة02ناث ما نسبتو بينما شكؿ اإل

 >العمرحسب  ينة الدراسةتوزيع أفراد ع .2

 عينة الدراسة أفراد توزيع( يوضح 2.4جدول )  
 العمر حسب 

 النسبة% التكرار العمر
 15.0 18   سنة 25 أقؿ مف

سنة 35إلى أقؿ مف  25مف     50 41.7 
سنة 45إلى أقؿ مف  35مف     34 28.3 

سنة فأكثر 45  18 15.0 
 100.0 341 المجموع

أعمػارىـ )أقػؿ % مػف أفػراد عينػة الدراسػة 05( أف 2.4المكضحة ف  جػدكؿ ) تبيف مف  الؿ النتائج
% تتػػراكح 0833سػػنة(، ك 35إلػػى أقػػؿ مػػف  05% تتػػراكح أعمػػارىـ بػػيف )4037سػػنة(، بينمػػا  05مػػف 

، كىػذا سػنة فػأكثر( 45% أعمػارىـ مػف )05سنة(، ف  حػيف أف  45إلى أقؿ مف  35أعمارىـ بيف )
 كم الفئات العمرية الم تمفة.يدؿ عمى أف عينة الدراسة مف ذ
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 >العمميالمؤىل حسب  توزيع أفراد عينة الدراسة .3

 عينة الدراسة أفراد توزيع( يوضح 3.4جدول )
 العمميالمؤىل  حسب 

العمميالمؤىل   النسبة% التكرار 
 28.3 34 دبمـك

 42.5 51 بكالكريكس

 29.2 35 دراسات عميا
 100.0 341 المجموع

مػػػؤىميـ % مػػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة 0833( أف 3.4) ج المكضػػحة فػػ  جػػدكؿتبػػيف مػػف  ػػالؿ النتػػػائ
% مػػػؤىميـ العممػػػ  0930ف أف % مػػػؤىميـ العممػػػ  بكػػػالكريكس، فػػػ  حػػػي4035العممػػػ  دبمػػػكـ، بينمػػػا 

ارتفػػاع المسػػتكل التعميمػػ  لعينػػة الدراسػػة كذلػػؾ يرجػػع لطبيعػػة عمػػؿ ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى دراسػػات عميػػا
 الشركة.

 >المسمى الوظيفيحسب  راسةتوزيع أفراد عينة الد .4

 عينة الدراسة أفراد توزيع( يوضح 4.4جدول )
 المسمى الوظيفي حسب  
 النسبة% التكرار المسمى الوظيفي

 2.5 3 مدير
 2.5 3 نائب مدير
 5.0 6 رئيس قسـ
 61.7 74 ادارم
 28.3 34 مكظؼ
 100.0 341 المجموع

مسػػػماىـ % مػػػف أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة 035 ف( أ4.4) تبػػػيف مػػػف  ػػػالؿ النتػػػائج المكضػػػحة فػػػ  جػػػدكؿ
% مسػػماىـ الػػكظيف  رئػػيس قسػػـ، 5% مسػػماىـ الػػكظيف  نائػػب مػػدير، ك035الػػكظيف  مػػدير، بينمػػا 

، كىذا يدؿ عمى % مسماىـ الكظيف  مكظؼ0833% مسماىـ الكظيف  ادارم، ف  حيف أف 6037ك
 تنكع المسميات الكظيفية لعينة الدراسة.
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 >سنوات الخبرةحسب  سةتوزيع أفراد عينة الدرا .5

  عينة الدراسة أفراد توزيع( يوضح 5.4جدول )
 سنوات الخبرةحسب 

 النسبة% التكرار سنوات الخبرة
 28.4 34 سنكات 5أقؿ مف 

 38.3 46 سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف 
 33.3 40 سنكات فأكثر 10

 100.0 341 المجموع

 بػػرتيـ % مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة 08.4 ( أف5.4) تبػػيف مػػف  ػػالؿ النتػػائج المكضػػحة فػػ  جػػدكؿ
 02إلػػػػى أقػػػػؿ مػػػػف  5% تتػػػػراكح  بػػػػرتيـ العمميػػػػة بػػػػيف )3833سػػػػنكات(، بينمػػػػا  5العمميػػػػة )أقػػػػؿ مػػػػف 

، كىػػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف عينػػػػة سػػػنكات فػػػأكثر( 02%  بػػػػرتيـ العمميػػػة )3333سػػػنكات(، فػػػ  حػػػيف أف 
 .ة ف  الشركةالدراسة مف ذكم ال برات الم تمفة كذلؾ بعكس تكفر ال برات العممي

 >أداة الدراســــة 6.3.6
  حيػث تتكػػكف غيــر الرسـمية عمـى االنتاجيــة الجماعـاتأثــر تػدكر حػكؿ  اسػػتبانة  بنعػداد الباحػثقػاـ 

 : قسميف كىما عمى النحك التال الدراسة مف  استبانة
فقػػػرات كىمػػػا )الجػػػنس، العمػػػر، المؤىػػػؿ العممػػػ ،  5، كيتكػػػكف مػػػف البيانػػػات الش صػػػية >القســـم األول

 .المسمى الكظيف ، سنكات ال برة(
ــاني فقػػرة كىػػ  عمػػى النحػػك  56مككنػػة مػػف  محػػاكر سػػبعة، كيتكػػكف مػػف متغيػػرات الدراسػػة: القســم الث

 التال :
 فقرات. 8، كيتككف مف غير الرسمية الجماعاتأنشطة : المحور األول

 .اتفقر  8كيتككف مف  ،غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الش صية : المحور الثاني

 .فقرات 8كيتككف مف ، غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بيف : المحور الثالث
 .فقرات 8كيتككف مف ، غير الرسمية لمجماعاتااللتزاـ الكظيف  : المحور الرابع

 .فقرات 8كيتككف مف ، غير الرسمية لمجماعاتالرضا الكظيف   المحور الخامس>
 .فقرات 8كيتككف مف ، ف  ات اذ القرارغير الرسمية  الجماعاتمشاركة  المحور السادس>
 .فقرات 8كيتككف مف االنتاجية،  المحور السابع>
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، كفػؽ مقيػاس  ماسػ  كتعطػى ، بحيػث تػػـ التصحيػػ،باسػت داـ مقيػاس ليكػرت تـ تصحي، االسػتبانةك 
غيػػػر (، اإلجابػػػة 3) محايػػػد(، اإلجابػػػة 4) مكافػػػؽ( درجػػػات، اإلجابػػػة 5) مكافػػػؽ بشػػػدةبدرجػػػة اإلجابػػػة 
 .(0) غير مكافؽ بشدة(، كاإلجابة 0) مكافؽ

فػ  محػاكر الدراسػة، تػـ  ةكلتحديد طكؿ فترة مقياس ليكرت ال ماس  )الحدكد الدنيا كالعميا( المست دم
(، ثـ تقسػيمو عمػى عػدد فتػرات المقيػاس ال مسػة لمحصػكؿ عمػى طػكؿ الفقػرة 4=1-5) حساب المدل

قيمػة فػ  المقيػاس )كىػ  الكاحػد الصػحي،(  قػؿأعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلػى (، ب0.8=4/5أم )
 :(6.4) ا ىك مكض، ف  جدكؿمك، كذلؾ لتحديد الحد ا عمى لمفترة ا كلى كىكذا

 مقياس االجابات يوضح (6.4جدول )
 الوزن النسبي المقابل لمفترة طول الفترة درجة الموافقة المقياس

 %36 -% 02مف 0382 – 0مف  غير موافق بشدة 1
 %50 -% 36أكبر  0362 – 0382أكبر مف  غير موافق 2
 %68 -% 50أكبر  3342 – 0362أكبر مف  محايد 3
 %84 -% 68أكبر  4302 – 3342أكبر مف  غير موافق 4
 %022 -% 84أكبر  5 – 4302أكبر مف  غير موافق بشدة 5

 األساليب اإلحصائية> 7.3.6
 Statistical Packageلتحميػؿ اإلحصػائ قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف  ػالؿ برنػامج ا

for the Social Sciences  (SPSS):كقد تـ است داـ ا ساليب اإلحصائية التالية ، 
إحصػػػػاءات كصػػػػفية منيػػػػا: النسػػػػبة المئكيػػػػة كالمتكسػػػػط الحسػػػػاب  كاالنحػػػػراؼ المعيػػػػارم كالػػػػكزف  .1

الباحػث كيفيػد  النسب ، كيست دـ ىػذا ا مػر بشػكؿ أساسػ  بيػدؼ معرفػة تكػرار فئػات متغيػر مػا
 ف  كصؼ متغيرات الدراسة.

(: لقيػػػاس صػػػدؽ فقػػػرات Person Correlation Coefficientمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف ) .2
 االستبانة.

معامػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػاط سػػػػػػػبيرماف بػػػػػػػػراكف لمتجزئػػػػػػػة النصػػػػػػػػفية المتسػػػػػػػاكية، كمعامػػػػػػػػؿ ألفػػػػػػػا كركنبػػػػػػػػاخ  .3
(Cronbach's Alpha.لمعرفة ثبات فقرات االستبانة :) 

، لمعرفػة مػا اذا كانػت البيانػات ت ضػع سمرنكؼ -ا تبار ككلمجركؼ: الطبيع  ا تبار التكزيع .4
 لمتكزيع الطبيع  أـ ال.



74 

المتكسػط الحسػاب   كػاف إذا مػا (، لمعرفػةOne Sample T testلمعينػة الكاحػدة )  Tا تبػار  .5
ت تمػؼ  أـ 3 كىػ  درجػة الحيػاد تسػاكم االسػتبانة محػاكر فقػرات فقػرة مػف لكػؿ االسػتجابة لدرجػة
 يا.عن

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة  Independent - Sample T-Test)ا تبار  ) .6
 إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات الترتيبية.

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ  ( one- Way ANOVA –) تحميؿ التبايف ا حادم ا تبار  .7
 .الترتيبيةذات داللة إحصائية بيف ثالث جماعات أك أكثر مف البيانات 

 نمكذج انحدار  ط  متعدد. .8

  >االستبانة وثبات صـدق 8.3.6
 أواًل> صدق االستبانة

أعػػػدت لقياسػػػو، كقػػػد تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ  مػػػا االسػػػتبانة أف تقػػػيس أسػػػئمةاالسػػػتبانة يقصػػػد بصػػػدؽ 
 :مف  الؿ التال االستبانة 

 أداة الدراسة من وجية نظر المحكمين .1

مجمكعػة مػف المحكمػيف  المشػرؼ ثػـ عمػى   صكرتيا ا كلية عمػىبعرض أداة الدراسة ف الباحثقاـ 
، كقػػد (0)ممحػػؽ رقػػـ  محافظػػة غػػزةبالجامعػػات الفمسػػطينية الييئػػة التدريسػػية فػػ  تألفػػت مػػف أعضػػاء 

مف المحكميف إبداء آرائيـ ف  مدل مالئمة العبارات لقياس ما كضػعت  جمػو، كمػدل  الباحثطمب 
كػؿ عبػػارة لممحػكر الػذم ينتمػػ  إليػو، كمػػدل كفايػة العبػػارات كضػكح صػياغة العبػػارات كمػدل مناسػػبة 

مػف تعػديؿ صػياغة  باإلضػافة إلػى اقتػراح مػا يركنػو ضػركريان الدراسػة، لتغطية كؿ محكر مػف محػاكر 
بػنجراء  الباحػث قػاـإلى المالحظات كالتكجييات التػ  أبػداىا المحكمػكف  كاستنادان ، العبارات أك حذفيا

 .المحكميف التعديالت الت  اتفؽ عمييا
  >الداخميصدق االتساق  .2

 32البػػالغ حجميػػا  االسػػتطالعية تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػدا م  لفقػػرات االسػػتبياف عمػػى عينػػة الدراسػػة
كيبػػػيف  ،التابعػػػة لػػو لممحػػكرمفػػردة، كذلػػػؾ بحسػػاب معػػػامالت االرتبػػاط بػػػيف كػػؿ فقػػػرة كالدرجػػة الكميػػػة 

ف القيمػػة أ(، حيػػث 2325د مسػػتكل داللػػة )( أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػ7.4جػػدكؿ رقػػـ )
 .كبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو 2.25االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 
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 الصدق الداخمي لفقرات االستبانة (7.4جدول رقم )

معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 غير الرسمية الجماعاتأنشطة المحور األول> 
 0.000* 0.72 مع بعضيـ البعض.االتصاؿ المباشر غير الرسمية ب الجماعاتيقـك أفراد  .0

 0.000* 0.69 غير الرسمية االجتماعات االعتيادية بيف المدراء كالمكظفيف ف  المؤسسة. الجماعاتيعقد أفراد  .0

 0.000* 0.73 ؿ دكرم.غير الرسمية ب صكص القضايا المشتركة بينيـ بشك الجماعاتيتشاكر أفراد  .3

 0.000* 0.77 .الجماعاتغير الرسمية بتنظيـ مناسبات اجتماعية لمعامميف ف  ىذه  الجماعاتيبادر أفراد  .4

 0.000* 0.43 غير الرسمية بتنسيؽ الجيكد المشتركة لجمع التبرعات. الجماعاتيقـك أفراد  .5

 0.000* 0.90 ف  العطالت.غير الرسمية فعاليات جديدة  الجماعاتيبتكر أفراد  .6

 0.000* 0.40 غير الرسمية بشكؿ مستمر فيما بينيـ. الجماعاتيتكاصؿ العاممكف مف أفراد  .7

 0.000* 0.40 غير الرسمية عمى تكريس القيـ الثقافية فيما بينيـ دا ؿ المنظمة. الجماعاتيقـك أفراد  .8

 سميةغير الر  لمجماعاتالعالقات الشخصية المحور الثاني> 

كالعكاطػؼ  ،مجمكعة مف نماذج السمكؾ المتكقعػةغير الرسمية مف  الؿ  لمجماعاتتتحدد العالقات الش صية  .0
 0.000* 0.47 .لفرد معيف

 0.000* 0.83 .مف مصادر ذات طبيعة رسميةغير الرسمية  لمجماعاتالعالقات الش صية تستمد  .0

 0.000* 0.88 .القدرة عمى التأثيرمية عمى غير الرس لمجماعاتتعتمد العالقات الش صية  .3

 0.000* 0.74 غير الرسمية عمى تحديد سمكؾ اآل ريف. لمجماعاتتعتمد العالقات الش صية  .4

عندما تتشابو القيـ العامة لعدد صػغير مػف ا فػراد يطػكركف غير الرسمية  لمجماعاتالعالقات الش صية  تتككف .5
 0.000* 0.41 لمتغيير.كى  قابمة  جماعاتالنمكذج مف العالقات الت  تكحد 

 0.006* 0.42 .الجماعاتغير الرسمية مف أىـ ما يككف العالقات الش صية ليذه  الجماعاتتعتبر قيادة كحجـ  .6

 0.000* 0.77 .الجماعاتغير الرسمية عمى زيادة قنكات االتصاؿ ليذه  الجماعاتتعمؿ العالقات الش صية ف   .7

 0.000* 0.65 غير الرسمية عمى التماسؾ. لمجماعاتات الش صية تعتمد العالق .8

 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين المحور الثالث> 
 0.000* 0.38 بينيـ. التفاعؿ غير الرسمية مف الجماعات بيف القكية االتصاؿ كسائؿ تزيد .0

 0.000* 0.39 .الجماعاتلعمؿ ىذه  اليجاب ا غير الرسمية المناخ الجماعات بيف القكية االتصاؿ كسائؿ تكفر .0

 0.000* 0.65 .فييا العامميف كأىداؼ الجماعاتىذه  أىداؼ بيف يكفؽ غير الرسمية الجماعاتبيف  الناج، االتصاؿ .3

 0.000* 0.80 .الجماعاتف  تحسيف مستكل صنع القرار ليذه غير الرسمية  الجماعات بيف القكية االتصاؿ كسائؿتساىـ  .4

 0.000* 0.57 .الجماعاتف  تكفير المعمكمات ليذه غير الرسمية  الجماعات بيف االتصاؿ كسائؿتساىـ  .5

 0.000* 0.49.الجماعاتف  تكفير الكقت كالجيد ليذه غير الرسمية  الجماعات بيف االتصاؿتساىـ تقنية  .6

 0.000* 0.38 .ىك محكر اىتماـ ا عضاءغير الرسمية  الجماعاتيعتبر القائد ف   .7

 0.000* 0.42.الجماعاتف  تطكير العمؿ ضمف ىذه غير الرسمية  الجماعات بيفتساىـ االتصاالت  .8

 غير الرسمية لمجماعاتااللتزام الوظيفي المحور الرابع> 
 0.000* 0.82 .غير الرسمية بتدن  االلتزاـ الكظيف  لممؤسسة الجماعاتيشعر العاممكف ف   .0
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معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.88 كالقيـ السائدة ف  المؤسسة. ليـعدـ تجانس القيـ الش صية غير الرسمية ب الجماعاتممكف ف  يعتقد العا .0

 0.000* 0.90 فعاؿ ضمف فريؽ المؤسسة.غير جزء  غير الرسمية بأنيـ الجماعاتيرل العاممكف ف   .3

 0.000* 0.80 جزءان مف مشاكميـ. تعتبرال بأف مشاكؿ المؤسسة غير الرسمية  الجماعاتيعتبر العاممكف ف   .4

 0.000* 0.97 .غير الرسمية بضعؼ كالئيـ الكظيف  لممؤسسة الجماعاتيشعر العاممكف ف   .5

 0.000* 0.96 مستكل الثقة ف  المؤسسة.غير الرسمية مف تدن   الجماعاتيعان  العاممكف ف   .6

 0.000* 0.85 .ليـات الت  تقدميا المؤسسة ضعؼ االمتياز غير الرسمية ب الجماعاتيشعر العاممكف ف   .7

 0.000* 0.83 مستكل االلتزاـ العاطف  كالمعيارم تجاه المؤسسة.غير الرسمية مف تدن   الجماعاتيعان  العاممكف ف   .8

 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي  المحور الخامس>
 0.000* 0.90 كظيف .ضعؼ ا مف الغير الرسمية ب الجماعاتيشعر العاممكف ف   .0

 0.000* 0.87 دن  الراتب الشيرم.غير الرسمية مف ت الجماعاتيعان  العاممكف ف   .0

 0.000* 0.62 مكاعيد الدكاـ كعدد ساعات العمؿ. غير الرسمية زيادة الجماعاتيرل العاممكف ف   .3

 0.000* 0.88 لمكافآت.دن  مستكل الترقيات كاغير الرسمية مف ت الجماعاتيعان  العاممكف ف   .4

 0.000* 0.55 ضعؼ الشعكر بالتقدير كاالحتراـ مف قبؿ الرؤساء.غير الرسمية ب الجماعاتيشعر العاممكف ف   .5

ضػػاءة كتػػكافر التجييػػزات غيػػر الرسػػمية مػػف تػػ الجماعػػاتيعػػان  العػػاممكف فػػ   .6 دن  ظػػركؼ العمػػؿ مػػف تيكيػػة كا 
 0.000* 0.87 كا دكات المكتبية.

 0.000* 0.76 مستكل ا ماف المستقبم  مف حيث التقاعد كاالد ار. غير الرسمية تدن  الجماعاتالعاممكف ف  يرل  .7

 0.000* 0.83 .ضعؼ العالقة بيف الرؤساء كالمرؤكسيفغير الرسمية ب الجماعاتيشعر العاممكف ف   .8

 غير الرسمية في اتخاذ القرار الجماعاتمشاركة المحور السادس> 
 0.000* 0.85 .غير الرسمية بتدن  مشاركتيـ ف  ات اذ القرار الجماعاتر العاممكف ف  يشع .0

0. 
ف  المكضكعات الت  تد ؿ ف  نطاؽ  يـ ف  ات اذ القرارإشراكغير الرسمية عدـ  الجماعاتيرل العاممكف ف  

 0.000* 0.88 .عمميـ

3. 
 منػاخ الصػال، كالمالئػـ مػف الصػراحة كالتفػاىـتييئػة الغيػر الرسػمية مػف ضػعؼ  الجماعػاتيعػان  العػاممكف فػ  

 0.000* 0.76 لمشاركتيـ ف  ات اذ القرار.

مػف دراسػتيا  العػامميفتػكفير المعمكمػات الالزمػة حتػى يػتمكف غيػر الرسػمية بعػدـ  الجماعػاتيشعر العاممكف ف   .4
 0.000* 0.84 الت اذ القرار.كتحميميا 

 0.000* 0.77 ف  ات اذ القرار. الفرصة المناسبة لعممية المشاركة مية عدـ اعطائيـغير الرس الجماعاتيعتقد العاممكف ف   .5

 0.000* 0.77 المشكمة. لمكاجية الممكنة البدائؿ لتحديدإعطاء الفرصة غير الرسمية بعدـ  الجماعاتيشعر العاممكف ف   .6

معػػايير تقػػكيـ الحمػػكؿ المطركحػػة لكضػػع الفرصػػة  غيػػر الرسػػمية عػػدـ اعطػػائيـ الجماعػػاتيعػػان  العػػاممكف فػػ   .7
 0.000* 0.70 بشأنيا. قرار ات اذ المراد لممشكمة

 0.000* 0.86 بديؿ. لكؿ المتكقعة النتائج لتحديدإعطاء الفرصة المناسبة غير الرسمية بعدـ  الجماعاتيشعر العاممكف ف   .8

 االنتاجية المحور السابع>
 0.000* 0.91 .عمى تدن  ا رباحغير رسمية ف  العمؿ  جماعاتيؤثر كجكد  .0
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معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.89 .غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  تكسيع نطاؽ السكؽ جماعاتيعمؿ كجكد  .0

 0.000* 0.69 .كالتشغيؿ غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن   مؽ فرص لمتكظيؼ جماعاتيؤثر كجكد  .3

 0.000* 0.92 االستثمار.غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  القدرة عمى  جماعاتيعمؿ كجكد  .4

 0.000* 0.95 غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  انتاجية العامميف ف  العمؿ. جماعاتيؤثر كجكد  .5

 0.000* 0.92 غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  جكدة انتاجية العمؿ. جماعاتيعمؿ كجكد  .6

 0.000* 0.94 اإلنتاج. ف  غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  درجة التكامؿ جماعاتيؤثر كجكد  .7

 0.000* 0.91 استقراره. غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  حجـ اإلنتاج كدرجة جماعاتيعمؿ كجكد  .8

05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

 الصدق البنائي> .3
دؿ ( معػػامالت االرتبػػاط بػػيف معػػدؿ كػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر الدراسػػة مػػع المعػػ8.4يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ )

، 2325كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة  ،الكمػػ  لفقػػرات االسػػتبانة
 .2325لكؿ فقرة أقؿ مف  ف القيمة االحتماليةأحيث 

 ( معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة8.4جدول رقم )
 مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة

 القيمة االحتمالية اطمعامل االرتب المحور
 0.000* 0.85 غير الرسمية الجماعاتأنشطة المحور األول> 

 0.000* 0.88 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الش صية المحور الثاني> 

 0.000* 0.82 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بيف المحور الثالث> 

 0.000* 0.95 ةغير الرسمي لمجماعاتااللتزاـ الكظيف  المحور الرابع> 

 0.000* 0.92 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الكظيف  المحور الخامس> 

 0.000* 0.75 غير الرسمية ف  ات اذ القرار الجماعاتمشاركة المحور السادس> 

 0.000* 0.95 االنتاجيةالمحور السابع> 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 ستبانة ثبات اال >ثانياً 
يقصد بثبات االستبانة أف تعط  ىذه االستبانة نفس النتيجة لػك تػـ إعػادة تكزيػع االسػتبانة أكثػر مػف مػرة 
تحػت نفػس الظػػركؼ كالشػركط، أك بعبػارة أ ػػرل أف ثبػات االسػػتبانة يعنػ  االسػتقرار فػػ  نتػائج االسػػتبانة 

عػػدة مػػرات  ػػالؿ فتػػرات زمنيػػة نػػة كعػػدـ تغييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػك تػػـ إعػػادة تكزيعيػػا عمػػى أفػػراد العي
 :بطريقتيفمعينة، كقد تـ حساب الثبات 

 >Alphaكرونباخ  –الثبات بطريقة ألفا  .3
لقياس الثبات، حيث كجد أف قيمة ألفػا كركنبػاخ  كركنباخ ألفاتـ حساب معامؿ  االستبانةبعد تطبيؽ 
كالنتػػػائج مكضػػػحة فػػػ   مرتفػػػع، تمتػػػع بمعامػػػؿ ثبػػػاتت االسػػػتبانةعمػػػى أف  يػػػدؿكىػػػذا  0.97 لالسػػػتبانة
 :(9.4جدكؿ )

  معامل ألفا كرونباخطريقة يوضح  (9.4جدول )
 االستبانة ثباتلقياس  

 المحور
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.79 8 غير الرسمية الجماعاتأنشطة المحور األول> 

 0.82 8 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الش صية المحور الثاني> 

 2380 8 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بيف ث> المحور الثال

 2395 8 غير الرسمية لمجماعاتااللتزاـ الكظيف  المحور الرابع> 

 2392 8 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الكظيف  المحور الخامس> 

 2390 8 غير الرسمية ف  ات اذ القرار الجماعاتمشاركة المحور السادس> 

 2396 8 االنتاجيةالمحور السابع> 

 9;.0 78 جميع فقرات االستبانة

 > Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  .4
ا رقاـ الفردية،  ذات ا سئمة جزأيف كىما إلى اال تبار فقرات تجزئة االستبانة تـبعد تطبيؽ 

لفردية كدرجات ا ا سئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ ا رقاـ الزكجية، ثـ ذات كا سئمة
 Spearmanبراكف  سبيرماف بمعادلة االرتباط معامؿ تصحي، تـ ذلؾ كبعد الزكجية ا سئمة

Brown حيث تبيف أف ،( قيمة معامؿ االرتباط المعدؿSpearman Brown مرتفعة كدالة )
 .مرتفع تمتع بمعامؿ ثباتت االستبانةعمى أف  يدؿكىذا  إحصائيا،
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المعدؿ =   االرتباط معامؿ
r

r

1

 كدرجػات الفرديػة ا سػئمة درجػات بػيف االرتبػاط معامؿ rحيث    2

 (:10.4ا سئمة الزكجية، كالنتائج مكضحة ف  جدكؿ )

  التجزئة النصفيةطريقة ( يوضح 10.4جدول )
 لقياس ثبات االستبانة 

معامل  المحور
 االرتباط

 معامل االرتباط
 المعدل

 2379 2366 غير الرسمية جماعاتالأنشطة المحور األول> 

 2379 2367 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الش صية المحور الثاني> 

 2382 2368 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بيف المحور الثالث> 

 2394 2390 غير الرسمية لمجماعاتااللتزاـ الكظيف  المحور الرابع> 

 2380 2369 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الكظيف  المحور الخامس> 

 2385 2374 غير الرسمية ف  ات اذ القرار الجماعاتمشاركة المحور السادس> 

 2392 2383 االنتاجيةالمحور السابع> 

 6.96 0.93 جميع فقرات االستبانة
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  الثانيالثانيالمبحث المبحث 
 الدراسةالدراسة  تحميل محاور وفرضياتتحميل محاور وفرضيات

 >مقدمة 3.4.7
 الالزمػة البيانػات بجمػع الباحػث قػاـ ذلػؾ أجػؿ كمػف الدراسػة، أىػداؼ تحقيػؽ إلػى المبحث ىذا ييدؼ
التػ   الالزمػة تفريغيػا كتحميميػا احصػائيان، كاجػراء اال تبػارات كتػـ الدراسػة  االسػتبانة ، أداة  الؿ مف
 Statistical Package for theبرنامج  الباحث است دـ كقد السابؽ، الفصؿ ف  ليا التفصيؿ تـ

Social Sciences (SPSS)، .ف  تحميؿ البيانات، كذلؾ لمتكصؿ لنتائج الدراسة 

 >(Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار التوزيع الطبيعي> اختبار كولمجروف 4.4.7
البيانات تتبع التكزيع الطبيعػ  أـ ال كىػك  ما اذا كانتسمرنكؼ لمعرفة  ا تبار ككلمجركؼ فيما يم 

تشػترط أف يكػكف تكزيػع  المعمميػةمعظـ اال تبػارات ف ا تبار ضركرم ف  حالة ا تبار الفرضيات  
ر لكؿ محك  ( نتائج اال تبار حيث أف القيمة االحتمالية0034كيكض، الجدكؿ رقـ ) ،البيانات طبيعيان 

كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف البيانػػػات تتبػػػع التكزيػػػع الطبيعػػػ  كيجػػػب اسػػػت داـ اال تبػػػارات  ،0.05أكبػػػر مػػػف 
 ة.معمميال

 (33.6جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) وزيع الطبيعياختبار الت

 القيمة االحتمالية Zقيمة  المحور

 0.15 1.13 غير الرسمية الجماعاتأنشطة المحور األول> 

 2358 0.77 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الش صية المحور الثاني> 

 0.28 0.98 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بيف المحور الثالث> 

 0.12 1.17 غير الرسمية لمجماعاتااللتزاـ الكظيف  حور الرابع> الم

 0.37 0.91 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الكظيف  المحور الخامس> 

 0.17 1.10 غير الرسمية ف  ات اذ القرار الجماعاتمشاركة المحور السادس> 

 0.12 1.17 االنتاجيةالمحور السابع> 

 0.12 1.18 جميع فقرات االستبانة

 >الدراسةمحاور تحميل  5.4.7
 كفيما يم الدراسة،  مجتمع عند ىذه المحاكر كاقع لمعرفة لمحاكر الدراسة، تحميؿ بنجراء الباحثقاـ 
المتكسػط  كػاف إذا مػا ، لمعرفػة(One Sample T testلمعينػة الكاحػدة )  Tا تبػار  اسػت داـ نتػائج

 أـ 3 كىػ  درجػة الحيػاد تسػاكم االسػتبانة رمحػاك  فقػرات فقػرة مػف لكػؿ االسػتجابة الحسػاب  لدرجػة
 ىػذه ، ففػ 05.0( أكبػر مػف مسػتكل الداللػةp-value( )sigت تمؼ عنيػا، فػنذا كانػت قيمػة )
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ذا كانػػت قيمػػة )3تكػػكف آراء مجتمػػع الدراسػػة تقتػػرب مػػف درجػػة الحيػػاد كىػػ   الحالػػة (p-value، كا 

(sig) 05.0أقؿ مف مستكل الداللة اإلجابػة متكسػط كاف إذا ما يمكف تحديد الحالة ىذه ، ف 
 أف فمعناه مكجبة اإلشارة كانت فنذا اال تبار قيمة إشارة  الؿ مف درجة الحياد، عف يزيد أك ينقص

كالعكػس صػحي،، كيمكػف تكضػي، نتػائج  3 درجػة الحيػاد كىػ  عػف يزيػدالحسػاب  لإلجابػة  المتكسػط
 مف  الؿ التال : الدراسة تحميؿ محاكر

 غير الرسمية. الجماعاتنتائج تحميل المحور األول> أنشطة  .1
لمعينة   Tلمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر ا كؿ، فقد تـ إيجاد قيمة ا تبار 

الكاحدة، كالمتكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسب  لكؿ فقرة مف فقرات المحكر كالدرجة 
، كاالنحػراؼ المعيػارم 4306لكمية لممحكر، حيث تبيف أف المتكسط الحساب  لجميع الفقرات يسػاكم ا

، كالقيمػػػػػة  463033تسػػػػػاكم   T%، كقيمػػػػػة ا تبػػػػػار 8530، كالػػػػػكزف النسػػػػػب  يسػػػػػاكم 2.32يسػػػػػاكم 
، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االسػتجابة لممحػكر 2325، كى  أقؿ مف 23222االحتمالية تساكم 

أنشػػطة ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى مكافقػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى 3قػػد زاد عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػ  ا كؿ، 
 .غير الرسمية الجماعات

أما بالنسبة لفقرات المحكر ا كؿ فقد تبيف أف كؿ فقرة مف فقػرات المحػكر دالػة احصػائيان بمتكسػطات 
لفقرات كانت كبيرة جدان، (، كىذا يعن  أف درجة المكافقة عمى ا4.52 – 4305حسابية تراكحت بيف )

الثانيػة كال امسػة  اتكقد احتمت الفقػرة السادسػة الترتيػب ا كؿ مػف حيػث ا ىميػة، بينمػا احتمػت الفقػر 
 (:0034الترتيب ا  ير، كالنتائج مكضحة ف  جدكؿ ) كالثامنة

 األول وفقراتو لممحور  والمتوسط الحسابي والوزن النسبي T( نتائج اختبار 12.4جدول )

ال
 الفقرة رقم
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ال
بي
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ف  
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االن
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 3 0.000* 30.946 86.0 0.46 4.30 مع بعضيـ البعض.االتصاؿ المباشر غير الرسمية ب الجماعاتيقـك أفراد 0

0
دراء كالمػػػكظفيف فػػػ  غيػػػر الرسػػػمية االجتماعػػػات االعتياديػػػة بػػػيف المػػػ الجماعػػػاتيعقػػػد أفػػػراد 
 6 0.000* 21.921 83.0 0.57 4.15 المؤسسة.

 0 0.000* 30.876 87.0 0.48 4.35 غير الرسمية ب صكص القضايا المشتركة بينيـ بشكؿ دكرم. الجماعاتيتشاكر أفراد 3

4
غيػػػػػر الرسػػػػػمية بتنظػػػػػيـ مناسػػػػػبات اجتماعيػػػػػة لمعػػػػػامميف فػػػػػ  ىػػػػػذه  الجماعػػػػػاتيبػػػػػادر أفػػػػػراد 

 4 0.000* 25.431 85.0 0.54 4.25 .الجماعات

 6 0.000* 26.302 83.0 0.48 4.15 غير الرسمية بتنسيؽ الجيكد المشتركة لجمع التبرعات. الجماعاتيقـك أفراد 5

 0 0.000* 32.726 90.0 0.50 4.50 غير الرسمية فعاليات جديدة ف  العطالت. الجماعاتيبتكر أفراد 6

 5 0.000* 32.726 84.0 0.40 4.20 غير الرسمية بشكؿ مستمر فيما بينيـ. اعاتالجميتكاصؿ العاممكف مف أفراد 7

 6 0.000* 35.133 83.0 0.36 4.15 غير الرسمية عمى تكريس القيـ الثقافية فيما بينيـ دا ؿ المنظمة. الجماعاتيقـك أفراد 8

  0.000* 46.133 85.1 0.30 4.26 الدرجة الكمية لممحور األول

 05.0الحساب  داؿ إحصائيا عند * المتكسط 
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 .غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الشخصية نتائج تحميل المحور الثاني>  .2
لمعينة   Tقيمة ا تبار تـ إيجاد ، فقد الثان لمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر 

كالدرجة  المحكرلكؿ فقرة مف فقرات  كزف النسب الكاحدة، كالمتكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيارم كال
، كاالنحػراؼ المعيػارم 4304حيث تبيف أف المتكسط الحساب  لجميع الفقرات يسػاكم  لممحكر،الكمية 

، كالقيمػػػػػة  303365تسػػػػػاكم   T%، كقيمػػػػػة ا تبػػػػػار 8039، كالػػػػػكزف النسػػػػػب  يسػػػػػاكم 2.42يسػػػػػاكم 
دؿ عمى أف متكسط درجة االسػتجابة لممحػكر ، مما ي2325، كى  أقؿ مف 23222االحتمالية تساكم 

مكافقػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى محػػكر ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى 3، قػػد زاد عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػ  الثػػان 
 الرسمية. لمجماعاتالعالقات الش صية 

فقد تبيف أف كؿ فقرة مف فقرات المحػكر دالػة احصػائيان بمتكسػطات  الثان أما بالنسبة لفقرات المحكر 
(، كىذا يعن  أف درجة المكافقة عمى الفقرات كانت كبيرة جدان، 4.45 – 4325تراكحت بيف ) حسابية

الفقػػرات الثالثػػة كال امسػػة الترتيػػب ا كؿ مػػف حيػػث ا ىميػػة، بينمػػا احتمػػت  السػػابعةكقػػد احتمػػت الفقػػرة 
 (:0334الترتيب ا  ير، كالنتائج مكضحة ف  جدكؿ ) كالثامنة

 وفقراتو الثاني والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لممحور T( نتائج اختبار 13.4جدول )
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0
مجمكعة مف نماذج غير الرسمية مف  الؿ  لمجماعاتتتحدد العالقات الش صية 

 0 0.000* 21.921 83.0 0.57 4.15 .عيفكالعكاطؼ لفرد م ،السمكؾ المتكقعة

0
مػػػف مصػػػادر ذات طبيعػػػة غيػػػر الرسػػػمية  لمجماعػػػاتالعالقػػػات الش صػػػية تسػػػتمد 
 .رسمية

4.10 0.77 82.0 15.622 *0.000 5 

 6 0.000* 19.431 81.0 0.59 4.05 .القدرة عمى التأثيرغير الرسمية عمى  لمجماعاتتعتمد العالقات الش صية 3

 0 0.000* 19.187 83.0 0.66 4.15 غير الرسمية عمى تحديد سمكؾ اآل ريف. لمجماعاتقات الش صية تعتمد العال4

5

عنػػدما تتشػػػابو القػػػيـ العامػػػة غيػػػر الرسػػػمية  لمجماعػػاتالعالقػػػات الش صػػػية  تتكػػكف
كىػ   الجماعػاتلعدد صغير مف ا فراد يطكركف نمكذج مف العالقػات التػ  تكحػد 

 لمتغيير.قابمة 
4.05 0.39 81.0 29.824 *0.000 6 

6
غير الرسمية مػف أىػـ مػا يكػكف العالقػات الش صػية  الجماعاتتعتبر قيادة كحجـ 

 .الجماعاتليذه 
4.15 0.36 83.0 35.133 *0.000 0 

7
غير الرسمية عمى زيادة قنكات االتصػاؿ  الجماعاتتعمؿ العالقات الش صية ف  

 .الجماعاتليذه 
4.45 0.67 89.0 23.645 *0.000 0 

 6 0.000* 15.480 81.0 0.74 4.05 غير الرسمية عمى التماسؾ. لمجماعاتتعتمد العالقات الش صية 8

  0.000* 31.365 82.9 0.40 4.14 الثانيالدرجة الكمية لممحور 

 05.0* المتكسط الحساب  داؿ إحصائيا عند 
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 غير الرسمية. ماعاتالجاالتصاالت بين > الثالثنتائج تحميل المحور  .3
لمعينػة  Tقيمة ا تبػار تـ إيجاد ، فقد الثالثلمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر 

كالدرجة  المحكرلكؿ فقرة مف فقرات  الكاحدة، كالمتكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسب 
، كاالنحػراؼ المعيػارم 4.08رات يساكم حيث تبيف أف المتكسط الحساب  لجميع الفق لممحكر،الكمية 

 ، كالقيمػػػػػة 603948تسػػػػػاكم   T%، كقيمػػػػػة ا تبػػػػػار 8335، كالػػػػػكزف النسػػػػػب  يسػػػػػاكم 2.00يسػػػػػاكم 
، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االسػتجابة لممحػكر 2325، كى  أقؿ مف 23222االحتمالية تساكم 

راد عينػػة الدراسػػة عمػػى محػػكر ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى مكافقػػة أفػػ3، قػػد زاد عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػ  الثالػػث
 الرسمية.غير  الجماعاتاالتصاالت بيف 

فقد تبيف أف كؿ فقرة مف فقرات المحكر دالػة احصػائيان بمتكسػطات  الثالثأما بالنسبة لفقرات المحكر 
بيف الكبيرة  (، كىذا يعن  أف درجة المكافقة عمى الفقرات كانت4.42 – 3395حسابية تراكحت بيف )

 ةالترتيػػػب ا كؿ مػػػف حيػػػث ا ىميػػػة، بينمػػػا احتمػػػت الفقػػػر  ال امسػػػة، كقػػػد احتمػػػت الفقػػػرة جػػػدان  كالكبيػػػرة
 (:0434الترتيب ا  ير، كالنتائج مكضحة ف  جدكؿ ) السابعة

 وفقراتو الثالث والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لممحور T( نتائج اختبار 14.4جدول )
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 5 0.000* 35.133 83.0 0.36 4.15 بينيـ. التفاعؿ غير الرسمية مف الجماعات بيف القكية االتصاؿ كسائؿ تزيد0

0
 االيجػاب  غيػػر الرسػمية المنػػاخ الجماعػات بػػيف القكيػة االتصػػاؿ كسػائؿ تػكفر

 .الجماعاتلعمؿ ىذه 
4.20 0.51 84.0 25.672 *0.000 3 

3
ىػػػػػذه  أىػػػػػداؼ بػػػػػيف يكفػػػػػؽ غيػػػػػر الرسػػػػػمية الجماعػػػػػاتبػػػػػيف  النػػػػػاج، االتصػػػػػاؿ
 .فييا العامميف كأىداؼ الجماعات

4.15 0.48 83.0 26.302 *0.000 5 

4
ف  تحسيف مسػتكل غير الرسمية  الجماعات بيف القكية االتصاؿ كسائؿتساىـ 

 .الجماعاتصنع القرار ليذه 
4.35 0.57 87.0 25.734 *0.000 0 

5
ف  تكفير المعمكمات ليذه غير الرسمية  الجماعات بيف االتصاؿ كسائؿتساىـ 

 .الجماعات
4.40 0.49 88.0 31.174 *0.000 0 

6
فػػ  تػػكفير الكقػػت كالجيػػد غيػػر الرسػػمية  الجماعػػات بػػيف االتصػػاؿتسػػاىـ تقنيػػة 

.الجماعاتليذه 
4.00 0.55 80.0 19.916 *0.000 7 

 8 0.000* 26.984 79.0 0.39 3.95 .ىك محكر اىتماـ ا عضاءغير الرسمية  الجماعاتائد ف  يعتبر الق7

8
فػ  تطػكير العمػؿ ضػمف ىػذه غيػر الرسػمية  الجماعات بيفتساىـ االتصاالت 

.الجماعات
4.20 0.40 84.0 32.726 *0.000 3 

  0.000* 61.948 83.5 0.21 4.18 الثالثالدرجة الكمية لممحور 

 05.0تكسط الحساب  داؿ إحصائيا عند * الم
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 غير الرسمية. لمجماعاتااللتزام الوظيفي نتائج تحميل المحور الرابع>  .4
لمعينػة  Tقيمػة ا تبػار تػـ إيجػاد ، فقػد الرابعلمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر 

كالدرجة  المحكرلكؿ فقرة مف فقرات  كالكزف النسب  الكاحدة، كالمتكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيارم
، كاالنحػراؼ المعيػارم 3363حيث تبيف أف المتكسط الحساب  لجميع الفقرات يسػاكم  لممحكر،الكمية 

 ، كالقيمػػػػػػة 73930تسػػػػػػاكم   T%، كقيمػػػػػػة ا تبػػػػػػار 7035، كالػػػػػػكزف النسػػػػػػب  يسػػػػػػاكم 2.86يسػػػػػػاكم 
ا يدؿ عمى أف متكسط درجة االسػتجابة لممحػكر ، مم2325، كى  أقؿ مف 23222االحتمالية تساكم 

، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى مكافقػػػة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى محػػػكر 3، قػػػد زاد عػػػف درجػػػة الحيػػػاد كىػػػ  الرابػػع
 .غير الرسمية لمجماعاتااللتزاـ الكظيف  

 فقد تبيف أف كؿ فقرة مػف فقػرات المحػكر دالػة احصػائيان بمتكسػطات الرابعأما بالنسبة لفقرات المحكر 
، كقػد كبيرة(، كىذا يعن  أف درجة المكافقة عمى الفقرات كانت 3382 – 3.35حسابية تراكحت بيف )

الترتيػب  السادسػةالترتيب ا كؿ مف حيث ا ىمية، بينما احتمت الفقرة  الثانية كالثامنة اتاحتمت الفقر 
 (:0534ا  ير، كالنتائج مكضحة ف  جدكؿ )

 وفقراتو الرابع وسط الحسابي والوزن النسبي  لممحوروالمت T( نتائج اختبار 15.4جدول )
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 3 0.000* 9.777 74.0 0.78 3.70 .غير الرسمية بتدن  االلتزاـ الكظيف  لممؤسسة الجماعاتيشعر العاممكف ف  0

0
كالقػػيـ  ليػػـعػػدـ تجػػانس القػػيـ الش صػػية غيػػر الرسػػمية ب الجماعػػاتد العػػاممكف فػػ  يعتقػػ

 0 0.000* 8.476 76.0 1.03 3.80 السائدة ف  المؤسسة.

3
فعػػػػاؿ ضػػػػمف فريػػػػؽ غيػػػػر جػػػػزء  غيػػػػر الرسػػػػمية بػػػػأنيـ الجماعػػػػاتيػػػػرل العػػػػاممكف فػػػػ  

 7 0.000* 4.010 70.0 1.37 3.50 المؤسسة.

4
تعتبػر جػزءان مػف ال بػأف مشػاكؿ المؤسسػة غيػر الرسػمية  تالجماعػايعتبر العػاممكف فػ  

 5 0.000* 8.182 72.0 0.80 3.60 مشاكميـ.

 6 0.000* 5.601 71.0 1.08 3.55 .غير الرسمية بضعؼ كالئيـ الكظيف  لممؤسسة الجماعاتيشعر العاممكف ف  5

 8 0.000* 3.964 67.0 0.97 3.35 مؤسسة.مستكل الثقة ف  الغير الرسمية مف تدن   الجماعاتيعان  العاممكف ف  6

7
ضػعؼ االمتيػازات التػ  تقػدميا المؤسسػة غيػر الرسػمية ب الجماعاتيشعر العاممكف ف  

 3 0.000* 9.062 74.0 0.85 3.70 .ليـ

8
مسػػػػتكل االلتػػػػزاـ العػػػػاطف  غيػػػػر الرسػػػػمية مػػػػف تػػػػدن   الجماعػػػػاتيعػػػػان  العػػػػاممكف فػػػػ  

 0 0.000* 9.411 76.0 0.93 3.80 كالمعيارم تجاه المؤسسة.

  0.000* 7.931 72.5 0.86 3.63 الرابعالدرجة الكمية لممحور 

 05.0* المتكسط الحساب  داؿ إحصائيا عند 
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 غير الرسمية. لمجماعاتنتائج تحميل المحور الخامس> الرضا الوظيفي  .5
 Tقيمػػة ا تبػػار تػػـ إيجػػاد س، فقػػد لمتعػػرؼ عمػػى اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ المحػػكر ال ػػام

 المحػكرلكػؿ فقػرة مػف فقػرات  لمعينة الكاحدة، كالمتكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيػارم كالػكزف النسػب 
، كاالنحػراؼ 3.82حيػث تبػيف أف المتكسػط الحسػاب  لجميػع الفقػرات يسػاكم  لممحكر،كالدرجة الكمية 

 ، كالقيمػة 003352تسػاكم   Tيمػة ا تبػار %، كق76، كالكزف النسب  يساكم 2.77المعيارم يساكم 
، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االسػتجابة لممحػكر 2325، كى  أقؿ مف 23222االحتمالية تساكم 

، كىػػذا يػػدؿ عمػػى مكافقػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى محػػكر 3ال ػػامس، قػػد زاد عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػ  
 غير الرسمية. لمجماعاتالرضا الكظيف  
قػػػػرات المحػػػػكر ال ػػػػامس فقػػػػد تبػػػػيف أف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات المحػػػػكر دالػػػػة احصػػػػائيان أمػػػػا بالنسػػػػبة لف

(، كىػػػذا يعنػػػ  أف درجػػػة المكافقػػػة عمػػػى الفقػػػرات 4305 – 3352بمتكسػػػطات حسػػػابية تراكحػػػت بػػػيف )
كقػػد احتمػػت الفقػرة الثانيػػة الترتيػػب ا كؿ مػػف حيػػث ا ىميػػة، بينمػػا  تراكحػت بػػيف الكبيػػرة كالكبيػػرة جػػدان،

 (:0634الترتيب ا  ير، كالنتائج مكضحة ف  جدكؿ ) ال امسةة احتمت الفقر 

 وفقراتو الخامس والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لممحور T( نتائج اختبار 16.4جدول )
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 3 0.000* 8.103 76.0 1.08 3.80 ضعؼ ا مف الكظيف .غير الرسمية ب لجماعاتايشعر العاممكف ف  0

 0 0.000* 15.837 83.0 0.80 4.15 دن  الراتب الشيرم.غير الرسمية مف ت الجماعاتيعان  العاممكف ف  0

 0 0.000* 12.879 79.0 0.81 3.95 مكاعيد الدكاـ كعدد ساعات العمؿ. غير الرسمية زيادة الجماعاتيرل العاممكف ف  3

 3 0.000* 11.662 76.0 0.75 3.80 دن  مستكل الترقيات كالمكافآت.غير الرسمية مف ت الجماعاتيعان  العاممكف ف  4

5
ضػػعؼ الشػػعكر بالتقػػدير كاالحتػػراـ مػػف غيػػر الرسػػمية ب الجماعػػاتيشػػعر العػػاممكف فػػ  

 8 0.000* 5.596 70.0 0.98 3.50 قبؿ الرؤساء.

6
دن  ظػػػركؼ العمػػػؿ مػػػف تيكيػػػة غيػػػر الرسػػػمية مػػػف تػػػ الجماعػػػاتاممكف فػػػ  يعػػػان  العػػػ

ضاءة كتكافر التجييزات كا دكات المكتبية.  7 0.000* 5.111 72.0 1.29 3.60 كا 

7
مسػػتكل ا مػػاف المسػػتقبم  مػػف حيػػث  غيػػر الرسػػمية تػػدن  الجماعػػاتيػػرل العػػاممكف فػػ  
 3 0.000* 8.476 76.0 1.03 3.80 التقاعد كاالد ار.

8
ضػػػػػػعؼ العالقػػػػػػة بػػػػػػيف الرؤسػػػػػػاء غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية ب الجماعػػػػػػاتيشػػػػػػعر العػػػػػػاممكف فػػػػػػ  

 3 0.000* 8.476 76.0 1.03 3.80 .كالمرؤكسيف

  0.000* 11.350 76.0 0.77 3.80 الخامسالدرجة الكمية لممحور 

 05.0* المتكسط الحساب  داؿ إحصائيا عند 
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 غير الرسمية في اتخاذ القرار. الجماعاتكة نتائج تحميل المحور السادس> مشار  .6
 Tقيمػػة ا تبػػار تػػـ إيجػػاد لمتعػػرؼ عمػػى اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ المحػػكر السػػادس، فقػػد 

 المحػكرلكػؿ فقػرة مػف فقػرات  لمعينة الكاحدة، كالمتكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيػارم كالػكزف النسػب 
، كاالنحػراؼ 3.74كسػط الحسػاب  لجميػع الفقػرات يسػاكم حيػث تبػيف أف المت لممحكر،كالدرجة الكمية 

 ، 003667تسػػػػاكم   T%، كقيمػػػػة ا تبػػػػار 7439، كالػػػػكزف النسػػػػب  يسػػػػاكم 2.72المعيػػػػارم يسػػػػاكم 
، مما يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة 2325، كى  أقؿ مف 23222كالقيمة االحتمالية تساكم 

كىػذا يػدؿ عمػى مكافقػة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى ، 3، قػد زاد عػف درجػة الحيػاد كىػ  السػادسلممحكر 
 .غير الرسمية ف  ات اذ القرار الجماعاتمشاركة محكر 

فقػػػػد تبػػػػيف أف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات المحػػػػكر دالػػػػة احصػػػػائيان  السػػػػادسأمػػػػا بالنسػػػػبة لفقػػػػرات المحػػػػكر 
 (، كىػػػذا يعنػػػ  أف درجػػػة المكافقػػػة عمػػػى الفقػػػرات4.00 – 3355بمتكسػػػطات حسػػػابية تراكحػػػت بػػػيف )

تراكحػت بػػيف الكبيػػرة كالكبيػػرة جػػدان، كقػػد احتمػػت الفقػرة الثانيػػة الترتيػػب ا كؿ مػػف حيػػث ا ىميػػة، بينمػػا 
 (:0734الترتيب ا  ير، كالنتائج مكضحة ف  جدكؿ ) الثامنةاحتمت الفقرة 

 وفقراتو السادس والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لممحور T( نتائج اختبار 17.4جدول )

رقم
ال

 قرةالف 

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

ن  
وز

ال
بي

نس
ال

% 

مة 
قي

 
T

مة  
لقي

ا
لية

تما
الح

ا
 

يب
ترت

ال
 

 3 0.000* 9.147 77.0 1.02 3.85 .غير الرسمية بتدن  مشاركتيـ ف  ات اذ القرار الجماعاتيشعر العاممكف ف  0

0
فػػػػ   يـ فػػػػ  ات ػػػػاذ القػػػػرارإشػػػػراكغيػػػػر الرسػػػػمية عػػػػدـ  الجماعػػػػاتيػػػػرل العػػػػاممكف فػػػػ  

 0 0.000* 10.909 80.0 1.00 4.00 .المكضكعات الت  تد ؿ ف  نطاؽ عمميـ

3
تييئػة المنػاخ الصػال، كالمالئػـ غير الرسمية مف ضػعؼ  الجماعاتيعان  العاممكف ف  
 7 0.000* 8.182 72.0 0.80 3.60 لمشاركتيـ ف  ات اذ القرار. مف الصراحة كالتفاىـ

4
تػػػكفير المعمكمػػػات الالزمػػػة حتػػػى ر الرسػػػمية بعػػػدـ غيػػػ الجماعػػػاتيشػػػعر العػػػاممكف فػػػ  

 4 0.000* 9.062 74.0 0.85 3.70 الت اذ القرار.مف دراستيا كتحميميا  العامميفيتمكف 

5
الفرصػػة المناسػػبة لعمميػػة  غيػػر الرسػػمية عػػدـ اعطػػائيـ الجماعػػاتيعتقػػد العػػاممكف فػػ  

 0 0.000* 14.025 78.0 0.70 3.90 ف  ات اذ القرار. المشاركة

6
 البػػدائؿ لتحديػػدإعطػػاء الفرصػػة غيػػر الرسػػمية بعػػدـ  الجماعػػاتيشػػعر العػػاممكف فػػ  

 4 0.000* 9.777 74.0 0.78 3.70 المشكمة. لمكاجية الممكنة

7
لكضػػػع معػػػايير الفرصػػػة  غيػػػر الرسػػػمية عػػػدـ اعطػػػائيـ الجماعػػػاتيعػػػان  العػػػاممكف فػػػ  

 6 0.000* 6.995 73.0 1.02 3.65 ا.بشأني قرار ات اذ المراد تقكيـ الحمكؿ المطركحة لممشكمة

8
 لتحديػػدإعطػػاء الفرصػػة المناسػػبة غيػػر الرسػػمية بعػػدـ  الجماعػػاتيشػػعر العػػاممكف فػػ  

 8 0.000* 8.109 71.0 0.74 3.55 بديؿ. لكؿ المتكقعة النتائج

  0.000* 11.667 74.9 0.70 3.74 السادسالدرجة الكمية لممحور 

 05.0ند * المتكسط الحساب  داؿ إحصائيا ع
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 .االنتاجية> السابعنتائج تحميل المحور  .7
لمعينػة  Tقيمة ا تبار تـ إيجاد ، فقد السابعلمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر 

كالدرجة  المحكرلكؿ فقرة مف فقرات  الكاحدة، كالمتكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسب 
، كاالنحػراؼ المعيػارم 3.53حيث تبيف أف المتكسط الحساب  لجميع الفقرات يساكم  لممحكر، الكمية

 ، كالقيمػػػػػػة 53532تسػػػػػػاكم   T%، كقيمػػػػػػة ا تبػػػػػػار 7236، كالػػػػػػكزف النسػػػػػػب  يسػػػػػػاكم 0325يسػػػػػػاكم 
، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االسػتجابة لممحػكر 2325، كى  أقؿ مف 23222االحتمالية تساكم 
، كىػػذا يػػدؿ عمػػى مكافقػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى محػػكر 3د عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػ  السػػادس، قػػد زا

 .االنتاجية
فقد تبيف أف كؿ فقرة مف فقرات المحكر دالة احصػائيان بمتكسػطات  السابعأما بالنسبة لفقرات المحكر 
د ، كقػػػكبيػػػرة(، كىػػػذا يعنػػػ  أف درجػػػة المكافقػػػة عمػػػى الفقػػػرات 3385 – 3.32حسػػػابية تراكحػػػت بػػػيف )

الترتيػب ا  يػر،  ال امسػةالترتيب ا كؿ مػف حيػث ا ىميػة، بينمػا احتمػت الفقػرة  الثالثةاحتمت الفقرة 
 (:0834كالنتائج مكضحة ف  جدكؿ )

 وفقراتو السابع والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لممحور T( نتائج اختبار 18.4جدول )
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 3 0.000* 6.678 73.0 1.07 3.65 .غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  ا رباح جماعاتيؤثر كجكد 0

 5 0.000* 4.087 68.0 1.07 3.40 .غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  تكسيع نطاؽ السكؽ جماعاتيعمؿ كجكد 0

3
 رسمية ف  العمؿ عمػى تػدن   مػؽ فػرص لمتكظيػؼغير  جماعاتيؤثر كجكد 
 .كالتشغيؿ

3.85 0.91 77.0 10.193 *0.000 0 

 0 0.000* 8.233 75.0 1.00 3.75 غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  القدرة عمى االستثمار. جماعاتيعمؿ كجكد 4

5
غيػػر رسػػمية فػػ  العمػػؿ عمػػى تػػدن  انتاجيػػة العػػامميف فػػ   جماعػػاتيػػؤثر كجػػكد 

 العمؿ.
3.30 1.23 66.0 2.663 *0.000 8 

 5 0.000* 3.308 68.0 1.32 3.40 غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  جكدة انتاجية العمؿ. جماعاتيعمؿ كجكد 6

7
فػػ   غيػػر رسػػمية فػػ  العمػػؿ عمػػى تػػدن  درجػػة التكامػػؿ جماعػػاتيػػؤثر كجػػكد 

 اإلنتاج.
3.40 1.47 68.0 2.983 *0.000 5 

8
 سمية ف  العمػؿ عمػى تػدن  حجػـ اإلنتػاج كدرجػةغير ر  جماعاتيعمؿ كجكد 

 استقراره.
3.50 1.33 70.0 4.123 *0.000 4 

  0.000* 5.530 70.6 1.05 3.53 السابعالدرجة الكمية لممحور 

 05.0* المتكسط الحساب  داؿ إحصائيا عند 
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 جميع محاور الدراسةتحميل نتائج  .8

 Tقيمة ا تبػار تـ إيجاد عينة الدراسة حكؿ جميع محاكر الدراسة، فقد لمتعرؼ عمى استجابات أفراد 
محػػػكر مػػػف محػػػاكر لكػػػؿ  لمعينػػػة الكاحػػػدة، كالمتكسػػػط الحسػػػاب  كاالنحػػػراؼ المعيػػػارم كالػػػكزف النسػػػب 

محػػػاكر حيػػػث تبػػػيف أف المتكسػػػط الحسػػػاب  لجميػػػع  ،الدراسػػػة كالدرجػػػة الكميػػػة لجميػػػع محػػػاكر الدراسػػػة
%، كقيمػػة 7739كالػػكزف النسػػب  يسػػاكم ، 2355نحػػراؼ المعيػػارم يسػػاكم كاال، 3.92يسػػاكم  الدراسػػة
، ممػػا يػػدؿ 2325مػػف  أقػػؿ، كىػػ  2.222 ، كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم 073844تسػػاكم   Tا تبػػار 

، كىذا يػدؿ 3 كى  قد زاد عف درجة الحياد، لجميع محاكر الدراسةعمى أف متكسط درجة االستجابة 
 .محاكر الدراسةجميع سة عمى مكافقة أفراد عينة الدراعمى 

المرتبػة ا كلػى بػكزف  غير الرسػمية الجماعاتأنشطة  محكراحتؿ مف  الؿ تحميؿ محاكر الدراسة ك 
غيػػر الرسػػمية المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف  الجماعػػاتبينمػػا احتػػؿ محػػكر االتصػػاالت بػػيف  %،8530نسػػب  
ة المرتبػػة الثالثػػة بػػػكزف غيػػر الرسػػمي لمجماعػػات%، كاحتػػؿ محػػكر العالقػػات الش صػػية 8335نسػػب  
غيػػر الرسػػمية المرتبػػة الرابػػع بػػكزف نسػػب   لمجماعػػات%، كاحتػػؿ محػػكر الرضػػا الػػكظيف  8039نسػػب  

غير الرسمية ف  ات اذ القرار المرتبة ال امسة بػكزف نسػب   الجماعات%، كاحتؿ محكر مشاركة 76
السادسػػػة بػػػكزف نسػػػب  غيػػػر الرسػػػمية المرتبػػػة  لمجماعػػػات%، كاحتػػػؿ محػػػكر االلتػػػزاـ الػػػكظيف  7439
كالنتػػائج  %،7236%، فػػ  حػػيف احتػػؿ محػػكر االنتاجيػػة المرتبػػة السػػابعة كا  يػػرة بػػكزف نسػػب  7035

 (:0934مكضحة ف  جدكؿ )

 والمتوسط الحسابي والوزن النسبي T( نتائج اختبار 19.4جدول )
 لجميع محاور الدراسة  
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 0 0.000* 46.133 85.1 0.30 4.26 غير الرسمية الجماعاتأنشطة المحور األول> 

 3 0.000* 31.365 82.9 0.40 4.14 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الش صية المحور الثاني> 

 0 0.000* 61.948 83.5 0.21 4.18 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بيف المحور الثالث> 

 6 0.000* 7.931 72.5 0.86 3.63 غير الرسمية لمجماعاتااللتزاـ الكظيف  المحور الرابع> 

 4 0.000* 11.350 76.0 0.77 3.80 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الكظيف  المحور الخامس> 

 5 0.000* 11.667 74.9 0.70 3.74 غير الرسمية ف  ات اذ القرار الجماعاتمشاركة المحور السادس> 

 7 0.000* 5.530 70.6 1.05 3.53 االنتاجيةالمحور السابع> 

  0.000* 17.844 77.9 0.55 3.90 جميع محاور الدراسة

 05.0* المتكسط الحساب  داؿ إحصائيا عند 
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 تحميل فرضيات الدراسة> 6.4.7
بػػػيف  α=0.05داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة تكجػػػد عالقػػػة ذات الفرضـــية الرئيســـية األولـــى> 

 غير الرسمية كاالنتاجية. الجماعاتسمات 
 الجماعػػاتسػػمات بػػيف لإلجابػػة عمػػى ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لدراسػػة العالقػػة 

 الجدكؿ التال :، كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف  الؿ كاالنتاجيةغير الرسمية 

 ( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة 26.4جدول )
 غير الرسمية واالنتاجية الجماعاتبين سمات 

غير الرسمية بشكل  الجماعاتسمات 
 عام

 االنتاجية

 مستوى الذاللة معامل االرتباط
0.90 23222*

 االرتباط داؿ احصائيان  *

ذات داللػػة إحصػػائية طرديػػة  ة ارتباطيػػوكجػػكد عالقػػ( 0234تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػ  جػػدكؿ )
 (.R=0.92,p-value<0.05، حيث أف قيمة )كاالنتاجيةغير الرسمية  الجماعاتسمات بيف 

 التالية>الفرعية الفرضيات  الفرضية الرئيسية األولىمن وتنبثق 
ة بيف أنشط α=0.05تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة األولى> الفرعية الفرضية 
 غير الرسمية كاالنتاجية. الجماعات

 الجماعػػاتبػػيف أنشػػطة لإلجابػػة عمػػى ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لدراسػػة العالقػػة 
 الجدكؿ التال :، كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف  الؿ غير الرسمية كاالنتاجية

 العالقة ( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة 21.4جدول )
 غير الرسمية واالنتاجية الجماعاتبين أنشطة 

 غير الرسمية  الجماعاتأنشطة 
 االنتاجية

 مستوى الذاللة معامل االرتباط
0.93 23222*

 االرتباط داؿ احصائيان  *
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ذات داللػػة إحصػػائية طرديػػة  كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػو( 0034تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػ  جػػدكؿ )
 .(R=0.93,p-value<0.05، حيث أف قيمة )غير الرسمية كاالنتاجية اعاتالجمأنشطة بيف 

غيػر الرسػمية تقػـك بنشػاطات م تمفػة مػف  ػالؿ  الجماعػاتكيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف أفػراد 
االتصاؿ المباشر ببعضيـ البعض بشكؿ مستمر، كتكريس القيـ الثقافية فيمػا بيػنيـ دا ػؿ المنظمػة، 

 .(0228كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )عز الديف،  ت جديدة.كابتكارىـ لفعاليا

ـــةالفرضـــية  ـــة الثاني بػػػيف  α=0.05تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة > الفرعي
 كاالنتاجية. غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الش صية 

العالقػات الش صػية  بػيفلإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد معامؿ ارتبػاط بيرسػكف لدراسػة العالقػة 
الجػػدكؿ ، كالنتػػائج المتعمقػػة بيػػذه الفرضػػية مكضػػحة مػػف  ػػالؿ كاالنتاجيػػة غيػػر الرسػػمية لمجماعػػات

 التال :

 ( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة 22.4جدول )
 واالنتاجية غير الرسمية لمجماعاتبين العالقات الشخصية 

غير  لمجماعاتالعالقات الشخصية 
 سميةالر 

 االنتاجية

 مستوى الذاللة معامل االرتباط
0.77 23222*

 االرتباط داؿ احصائيان  *

ذات داللػػػػػػة طرديػػػػػػة  كجػػػػػػكد عالقػػػػػػة ارتباطيػػػػػػو( 0034تبػػػػػػيف مػػػػػػف النتػػػػػػائج المكضػػػػػػحة فػػػػػػ  جػػػػػػدكؿ )
، حيػػػػػػػث أف قيمػػػػػػػة كاالنتاجيػػػػػػػة غيػػػػػػػر الرسػػػػػػػمية لمجماعػػػػػػػاتالعالقػػػػػػػات الش صػػػػػػػية بػػػػػػػيف إحصػػػػػػػائية 

(R=0.77,p-value<0.05.) 
مصػػػػػادر  غيػػػػػر الرسػػػػػمية لمجماعػػػػػاتكيعػػػػػزك الباحػػػػػث ىػػػػػذه النتيجػػػػػة إلػػػػػى أف العالقػػػػػات الش صػػػػػية 

، كتعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى التػػػػػػػأثر كتحديػػػػػػػد سػػػػػػػمكؾ اآل ػػػػػػػريف، كأف ىػػػػػػػذه ذات طبيعػػػػػػػة رسػػػػػػػمية
. كتتفػػػػػػؽ ىػػػػػػذه الجماعػػػػػػاتتصػػػػػػاؿ كالتماسػػػػػػؾ بػػػػػػيف ىػػػػػػذه العالقػػػػػػات تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى زيػػػػػػادة قنػػػػػػكات اال

 (.Pirkko,2012الدراسة مع دراسة )
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ـــةالفرضـــية  ـــة الثالث بػػػيف  α=0.05تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة > الفرعي
 كاالنتاجية. غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بيف 

االتصػػاالت بػػيف بػػيف لإلجابػػة عمػػى ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لدراسػػة العالقػػة 
الجػػدكؿ ائج المتعمقػػة بيػػذه الفرضػػية مكضػػحة مػػف  ػػالؿ ، كالنتػػكاالنتاجيػػة غيػػر الرسػػمية الجماعػػات

 التال :

 ( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة 23.4جدول )
 واالنتاجية غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين بين 

غير  الجماعاتاالتصاالت بين 
  الرسمية

 االنتاجية

 مستوى الذاللة معامل االرتباط
0.81 23222*

 االرتباط داؿ احصائيان  *

ذات داللػػػػػػة طرديػػػػػػة  كجػػػػػػكد عالقػػػػػػة ارتباطيػػػػػػو( 0334تبػػػػػػيف مػػػػػػف النتػػػػػػائج المكضػػػػػػحة فػػػػػػ  جػػػػػػدكؿ )
، حيػػػػػػػػػث أف قيمػػػػػػػػػة كاالنتاجيػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػػمية الجماعػػػػػػػػػاتاالتصػػػػػػػػػاالت بػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػيف إحصػػػػػػػػػائية 

(R=0.81,p-value<0.05.) 
، بينيـ التفاعؿ مف تزيد ميةغير الرس الجماعاتاالتصاالت بيف  كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف
كأىداؼ العػامميف فييػا،  الجماعات، كتحقؽ أىداؼ ىذه الجماعاتكتكفر المناخ االيجاب  لعمؿ ىذه 

كتسػػػػاىـ فػػػػ  تػػػػكفير المعمكمػػػػات كالكقػػػػت الجيػػػػد كتعمػػػػؿ عمػػػػى تحسػػػػيف مسػػػػتكل صػػػػنع القػػػػرار ليػػػػذه 
 (.Ergen,2010( كدراسة )0228كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )عز الديف،  .الجماعات
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االلتزاـ بيف  α=0.05تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة > الرابعةالفرعية الفرضية 
 كاالنتاجية.غير الرسمية  لمجماعاتالكظيف  

االلتػػزاـ الػػكظيف  بػػيف لإلجابػػة عمػػى ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لدراسػػة العالقػػة 
الجػػدكؿ ، كالنتػػائج المتعمقػػة بيػػذه الفرضػػية مكضػػحة مػػف  ػػالؿ نتاجيػػةكاالغيػػر الرسػػمية  لمجماعػػات

 التال :

 ( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة 24.4جدول )
 واالنتاجيةغير الرسمية  لمجماعاتااللتزام الوظيفي بين 

غير  لمجماعاتااللتزام الوظيفي 
 الرسمية 

 االنتاجية

 اللةمستوى الذ معامل االرتباط
0.91 23222*

 االرتباط داؿ احصائيان  *

ذات داللػػػػػػة طرديػػػػػػة  كجػػػػػػكد عالقػػػػػػة ارتباطيػػػػػػو( 0434تبػػػػػػيف مػػػػػػف النتػػػػػػائج المكضػػػػػػحة فػػػػػػ  جػػػػػػدكؿ )
، حيػػػػػػػػػث أف قيمػػػػػػػػػة كاالنتاجيػػػػػػػػػةغيػػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػػمية  لمجماعػػػػػػػػػاتااللتػػػػػػػػػزاـ الػػػػػػػػػكظيف  بػػػػػػػػػيف إحصػػػػػػػػػائية 

(R=0.91,p-value<0.05.) 
دكر فػػػػ  نشػػػػاط كحركيػػػػة كحتػػػػى نشػػػػأة  لػػػػو الػػػػكظيف  االلتػػػػزاـ كيعػػػػزك الباحػػػػث ىػػػػذه النتيجػػػػة إلػػػػى أف

ا فػػراد فػػ  حالػػة كفايػػة المكافػػآت الماديػػة كتحقيػػؽ إشػػباع مرتفػػع حيػػث أف  ،غيػػر الرسػػمية الجماعػػات
كتتفػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة  بينيمػػػػا. يقكمػػػػكف بتشػػػػكيؿ جماعػػػػات غيػػػػر رسػػػػمية لتػػػػدعيـ التفاعػػػػؿ

(,2012Dolatabadi.) 
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ــة الخامســةالفرضــية  بػػيف  α=0.05تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة > الفرعي
 كاالنتاجية.غير الرسمية  لمجماعاتالرضا الكظيف  

الرضػػا الػػكظيف  بػػيف لإلجابػػة عمػػى ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لدراسػػة العالقػػة 
الجػػدكؿ حة مػػف  ػػالؿ ، كالنتػػائج المتعمقػػة بيػػذه الفرضػػية مكضػػكاالنتاجيػػةغيػػر الرسػػمية  لمجماعػػات

 التال :

 ( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة 25.4جدول )
 واالنتاجيةغير الرسمية  لمجماعاتبين الرضا الوظيفي 

غير  لمجماعاتالوظيفي  الرضا
 الرسمية 

 االنتاجية

 مستوى الذاللة معامل االرتباط
0.87 23222*

 االرتباط داؿ احصائيان  *

ذات داللػػػػػػة طرديػػػػػػة  كجػػػػػػكد عالقػػػػػػة ارتباطيػػػػػػو( 0534مػػػػػػف النتػػػػػػائج المكضػػػػػػحة فػػػػػػ  جػػػػػػدكؿ )تبػػػػػػيف 
، حيػػػػػػػػػث أف قيمػػػػػػػػػة كاالنتاجيػػػػػػػػػةغيػػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػػمية  لمجماعػػػػػػػػػاتالػػػػػػػػػكظيف   الرضػػػػػػػػػابػػػػػػػػػيف إحصػػػػػػػػػائية 

(R=0.87,p-value<0.05.) 
غيػػػػر  الجماعػػػػاتدكر فػػػ  نشػػػػاط  لػػػػو أيضػػػػان  الػػػكظيف  الرضػػػػاكيعػػػزك الباحػػػػث ىػػػػذه النتيجػػػة إلػػػػى أف 

عدـ رضاىـ عػف عمميػـ فيكػكف انتمػاؤىـ كتشػكيميـ لمجماعػات أف العامميف ف  حالة  حيث ،الرسمية
، غير الرسمية مف أجؿ دعـ الدكر النقاب  ليـ كالمطالبة بحقكقيـ المادية كا جر، الترقية كالمكافآت

(، 2002الشػيرم، كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع دراسػة ) كيتـ ذلؾ مف  الؿ االضػرابات، كتقييػد االنتػاج.
 .(Ali & Haider, 2012راسة )كد
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ــة الفرضــية  بػػيف  α=0.05تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة > السادســةالفرعي
 كاالنتاجية.غير الرسمية ف  ات اذ القرار  الجماعاتمشاركة 

 الجماعػاتمشػاركة بػيف لإلجابة عمى ىذه الفرضػية تػـ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف لدراسػة العالقػة 
الجدكؿ ، كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف  الؿ كاالنتاجية الرسمية ف  ات اذ القرار غير

 التال :

 ( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة 26.4جدول )
 غير الرسمية في اتخاذ القرار واالنتاجية الجماعاتمشاركة بين 

غير الرسمية في  الجماعاتمشاركة 
 اراتخاذ القر 

 االنتاجية

 مستوى الذاللة معامل االرتباط
0.60 23222*

 االرتباط داؿ احصائيان  *

ذات داللػػػػػػة طرديػػػػػػة  كجػػػػػػكد عالقػػػػػػة ارتباطيػػػػػػو( 0634تبػػػػػػيف مػػػػػػف النتػػػػػػائج المكضػػػػػػحة فػػػػػػ  جػػػػػػدكؿ )
، حيػػػػث أف قيمػػػػة كاالنتاجيػػػػة غيػػػػر الرسػػػػمية فػػػػ  ات ػػػػاذ القػػػػرار الجماعػػػػاتمشػػػػاركة بػػػػيف إحصػػػػائية 

(R=0.60,p-value<0.05.) 
التقػارب بػيف ا ىػداؼ الرسػمية  تػكفيرمحاكلػة فػ   أف لممنظمػة دكركيعزك الباحػث ىػذه النتيجػة إلػى 

غير الرسمية ف  حػدكد سػالمة ا ىػداؼ العامػة الرئيسػية كاالسػتراتيجية كمحاكلػة  الجماعاتكأىداؼ 
شعارىـ با ىمي بتعػاد عػف حػاالت  ف ذلؾ يؤدم بالضركرة إلػى اال ةمشاركة العامميف ف  القرارات كا 

 .التكتر كالصراع كعدـ الرضا
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بػػػيف  α=0.05تكجػػػد فػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػد مسػػػتكل داللػػػة الفرضـــية الرئيســـية الثانيـــة> 
غيػػر الرسػػمية عمػػى االنتاجيػػة تعػػزل لمبيانػػات  الجماعػػاتمتكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ أثػػر 

 المسمى الكظيف ، سنكات ال برة(.الش صية التالية )الجنس، العمر، المؤىؿ العمم ، 
 وتنبثق منيا الفرضيات التالية>

بــين  α=1.17توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة الفرضــية الفرعيــة األولــى> 
 .تعزى لمجنس غير الرسمية عمى االنتاجية الجماعاتمتوسطات استجابات المبحوثين حول أثر 

متكسػطات فػ    لعينتػيف مسػتقمتيف لكشػؼ الفػركؽ  T تبار   تـ است داـ ا مف ىذه الفرضيةلمتحقؽ 
كالنتػػػائج ، غيػػػر الرسػػػمية عمػػػى االنتاجيػػػة تعػػػزل لمجػػػنس الجماعػػػاتاسػػػتجابات المبحػػػكثيف حػػػكؿ أثػػػر 

 مكضحة ف  الجدكؿ التال :

غير  الجماعاتمتوسطات استجابات المبحوثين حول أثر في ( لكشف الفروق T( نتائج اختبار )49.6جدول )
 ية عمى االنتاجية تعزى لمجنسالرسم

 المحور
 أنثى ذكر

قيمة 
 اختبار

T 

 مستوى 
 المتوسط الداللة

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 23400// 23832 0.23 4.22 0.31 4.27 غير الرسمية الجماعاتأنشطة 

 23478// 23706 0.38 4.09 0.41 4.16 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الشخصية 

 23460// 23740 0.11 4.16 0.23 4.18 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 

 23998// 23220 0.68 3.63 0.91 3.63 غير الرسمية لمجماعاتااللتزام الوظيفي 

 23892// 23039 0.72 3.78 0.79 3.80 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي 

 23009// 03560 0.90 3.50 0.63 3.80 اذ القرارغير الرسمية في اتخ الجماعاتمشاركة 

 23998// 23220 0.47 3.90 0.48 3.97 غير الرسمية بشكل عام الجماعاتسمات 

 23480// 23700 0.76 3.53 1.12 3.53 االنتاجية

 0.05غير دالة احصائيان عند   قيمة مستكل الداللة //
فػػػػػ  د فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية كجػػػػػك عػػػػػدـ ( 0734تبػػػػػيف مػػػػػف النتػػػػػائج المكضػػػػػحة فػػػػػ  جػػػػػدكؿ )

غيػػػػػر الرسػػػػػمية عمػػػػػى االنتاجيػػػػػة تعػػػػػزل  الجماعػػػػػاتمتكسػػػػػطات اسػػػػػتجابات المبحػػػػػكثيف حػػػػػكؿ أثػػػػػر 
 .2325، حيث أف القيمة االحتمالية لجميع محاكر الدراسة أكبر مف لمجنس

 الػػػػػػػذككر كاالنػػػػػػػاثأف عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد فػػػػػػػركؽ جكىريػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف  كيعػػػػػػػزك الباحػػػػػػػث
 .غير الرسمية عمى االنتاجية الجماعاتأثر  عامؿ غير مؤثر الجنستغير يرجع إلى أف م
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بــين  α=1.17الفرضــية الفرعيــة الثانيــة> توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة 
 .لمعمرغير الرسمية عمى االنتاجية تعزى  الجماعاتمتوسطات استجابات المبحوثين حول أثر 

( Anova One Way داـ ا تبػػار ) تحميػػؿ التبػػايف ا حػػادم تػػـ اسػػت مػػف ىػػذه الفرضػػيةلمتحقػػؽ 
غيػػػػر الرسػػػػمية عمػػػػى  الجماعػػػػاتمتكسػػػػطات اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ أثػػػػر الفػػػػركؽ فػػػػ   لكشػػػػؼ

 ، كالنتائج مكضحة مف  الؿ الجدكؿ التال :االنتاجية تعزل لمعمر

ت المبحوثين حول أثر متوسطات استجابا( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 6.:4جدول )
 غير الرسمية عمى االنتاجية تعزى لمعمر الجماعات

 التباين مصدر المحور
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 غير الرسمية الجماعاتأنشطة 
 1.232 3 3.695 الجماعات بيف

 0.059 116 6.895 الجماعات دا ؿ 0.000* 20.720

  119 10.589 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الشخصية 
 1.901 3 5.702 الجماعات بيف

 0.115 116 13.287 الجماعات دا ؿ 0.000* 16.592

  119 18.989 المجمكع

 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 
 0.271 3 0.812 الجماعات بيف

 0.037 116 4.325 الجماعات دا ؿ 0.000* 7.264

  119 5.138 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتااللتزام الوظيفي 
 6.933 3 20.800 الجماعات بيف

11.847 

 
 0.585 116 67.887 الجماعات دا ؿ 0.000*

  119 88.688 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي 
 7.417 3 22.250 الجماعات بيف

17.666 

 
 0.420 116 48.700 الجماعات دا ؿ 0.000*

  119 70.950 المجمكع

 غير الرسمية في اتخاذ القرار الجماعاتمشاركة 
 7.640 3 22.920 الجماعات بيف

25.244 

 
 0.303 116 35.107 الجماعات دا ؿ 0.000*

  119 58.027 المجمكع

 غير الرسمية بشكل عام الجماعاتسمات 
 3.187 3 9.561 الجماعات بيف

 0.151 116 17.478 الجماعات دا ؿ 0.000* 21.152

  119 27.039 المجمكع

 االنتاجية
 13.559 3 40.676 الجماعات بيف

 0.785 116 91.113 الجماعات دا ؿ 0.000* 17.262

  119 131.78 المجمكع

 0.05دالة احصائيان عند   قيمة مستكل الداللة *
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( المقابمػػػػػػػػػة sigأف القيمػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػة )( 28.4تبػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف النتػػػػػػػػػائج المكضػػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػدكؿ )
كبػػػػػذلؾ يمكػػػػػف اسػػػػػتنتاج  ،(≥2325αال تبػػػػػار تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف ا حػػػػػادم أقػػػػػؿ مػػػػػف مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )

غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية  الجماعػػػػػػاتمتكسػػػػػػطات اسػػػػػػتجابات المبحػػػػػػكثيف حػػػػػػكؿ أثػػػػػػر فػػػػػػ  أنػػػػػػو تكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ 
كيمكػػػػػػػف تكضػػػػػػي، ىػػػػػػػذه الفػػػػػػػركؽ مػػػػػػف  ػػػػػػػالؿ المتكسػػػػػػػط  ،لعمػػػػػػػريػػػػػػر المتغعمػػػػػػى االنتاجيػػػػػػػة تعػػػػػػػزل 

 (: 29.4الحساب  الستجابات عينة الدراسة لمتغير العمر مف  الؿ جدكؿ )

 المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة لمتغير العمر حول ( 6.;4جدول )
 غير الرسمية عمى االنتاجية الجماعاتأثر 

 المحور
 المتوسط الحســــــــابي

   سنة 47 أقل من
إلى أقل  25من 

 سنة 35من 

إلى أقل  35من 
 سنة 45من 

سنة  45
 فةكثر

 4.48 4.39 4.21 3.92 غير الرسمية الجماعاتأنشطة 

 4.49 4.13 4.19 3.71 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الشخصية 

 4.29 4.18 4.19 4.00 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 

 4.30 3.68 3.64 2.79 غير الرسمية لمجماعاتي االلتزام الوظيف

 4.53 4.04 3.63 3.08 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي 

 4.20 3.79 3.91 2.75 غير الرسمية في اتخاذ القرار الجماعاتمشاركة 

 4.38 4.04 3.96 3.38 غير الرسمية بشكل عام الجماعاتسمات 

 4.37 3.78 3.49 2.33 االنتاجية

متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف  ( أنػػو تكجػػد فػػركؽ بػػيف29.4النتػػائج المكضػػحة فػػ  جػػدكؿ ) تشػػير
غيػػر الرسػػمية عمػػى االنتاجيػػة تعػػزل لمتغيػػر العمػػر لصػػال، عينػػة الدراسػػة الػػذيف  الجماعػػاتحػكؿ أثػػر 
 سنة فأكثر. 45أعمارىـ 

غيػر الرسػمية  الجماعػاتمتكسطات استجابات المبحػكثيف حػكؿ أثػر  فركؽ بيفكجكد كيعزك الباحث 
سػػنة فػػأكثر إلػػى أف  45عمػػى االنتاجيػػة تعػػزل لمتغيػػر العمػػر لصػػال، عينػػة الدراسػػة الػػذيف أعمػػارىـ 

تفكيػػر متػػزف ك بػػرة مرحمػػة النضػػج كأصػػب، لػػدييـ  اسػػنة فػػأكثر قػػد تجػػاكزك  45ا فػػراد الػػذيف أعمػػارىـ 
 غير الرسمية. الجماعاتكذلؾ مف سمات أفراد  كتمرس ف  العمؿ
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بــين  α=1.17> توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة الثالثــة الفرضــية الفرعيــة
غيـر الرسـمية عمـى االنتاجيـة تعـزى لممؤىـل  الجماعـاتمتوسطات استجابات المبحوثين حول أثر 

 العممي.
( Anova One Wayتػػـ اسػػت داـ ا تبػػار ) تحميػػؿ التبػػايف ا حػػادم  مػػف ىػػذه الفرضػػيةلمتحقػػؽ 
غيػػػػر الرسػػػػمية عمػػػػى  الجماعػػػػاتاسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ أثػػػػر  متكسػػػػطاتالفػػػػركؽ فػػػػ   لكشػػػػؼ

 ، كالنتائج مكضحة مف  الؿ الجدكؿ التال :االنتاجية تعزل لممؤىؿ العمم 

متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر ( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 51.6جدول )
 ل العمميغير الرسمية عمى االنتاجية تعزى لممؤى الجماعات

 التباين مصدر المحور
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 غير الرسمية الجماعاتأنشطة 
 0.173 2 0.345 الجماعات بيف

 0.088 117 10.244 الجماعات دا ؿ  0.144// 1.971

  119 10.589 المجمكع

 غير الرسمية ماعاتلمجالعالقات الشخصية 
 0.634 2 1.268 الجماعات بيف

 0.151 117 17.721 الجماعات دا ؿ  0.018* 4.186

  119 18.989 المجمكع

 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 
 0.098 2 0.197 الجماعات بيف

 0.042 117 4.941 الجماعات دا ؿ 0.102//  2.330

  119 5.138 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتلتزام الوظيفي اال 
 2.219 2 4.439 الجماعات بيف

 0.720 117 84.249 الجماعات دا ؿ 0.050*  3.082

  119 88.688 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي 
 0.583 2 1.166 الجماعات بيف

 0.596 117 69.784 الجماعات دا ؿ 0.379//  0.978

  119 70.950 كعالمجم

 غير الرسمية في اتخاذ القرار الجماعاتمشاركة 
 1.831 2 3.663 الجماعات بيف

 0.465 117 54.364 الجماعات دا ؿ  0.022*  3.942

  119 58.027 المجمكع

 غير الرسمية بشكل عام الجماعاتسمات 
 0.658 2 1.316 الجماعات بيف

 0.220 117 25.723 تالجماعا دا ؿ   0.054*  2.992

  119 27.039 المجمكع

 االنتاجية
 2.875 2 5.749 الجماعات بيف

 1.077 117 126.04 الجماعات دا ؿ 0.074// 2.669

  119 131.78 المجمكع

 0.05دالة احصائيان عند  القيمة االحتمالية *
 0.05دالة احصائيان عند غير  القيمة االحتمالية //
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( المقابمػػػػػػػػػة sigأف القيمػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػة )( 30.4مػػػػػػػػػف النتػػػػػػػػػائج المكضػػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػدكؿ ) تبػػػػػػػػػيف
لكػػػػػػؿ مػػػػػػف )أنشػػػػػػطة  (≥2325αمسػػػػػػتكل الداللػػػػػػة ) مػػػػػػف أكبػػػػػػرال تبػػػػػػار تحميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف ا حػػػػػػادم 

غيػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػمية، الرضػػػػػػػػا الػػػػػػػػكظيف   الجماعػػػػػػػػاتغيػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػمية، االتصػػػػػػػػاالت بػػػػػػػػيف  الجماعػػػػػػػػات
فػػػػػػػػ  تكجػػػػػػػػد فػػػػػػػػركؽ ال ؾ يمكػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتنتاج أنػػػػػػػػو ، كبػػػػػػػػذلغيػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػمية، االنتاجيػػػػػػػػة( لمجماعػػػػػػػػات

ليػػػػذه المحػػػػاكر تعػػػػزل لمتغيػػػػر المؤىػػػػؿ العممػػػػ ، كمػػػػا تبػػػػيف مػػػػف متكسػػػػطات اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف 
مػػػػػػػػف  أقػػػػػػػػؿ( المقابمػػػػػػػػة ال تبػػػػػػػػار تحميػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػايف ا حػػػػػػػػادم sigاالحتماليػػػػػػػػة )النتػػػػػػػػائج أف القيمػػػػػػػػة 
غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية،  الجماعػػػػػػاتالعالقػػػػػػات الش صػػػػػػية بػػػػػػيف لكػػػػػػؿ مػػػػػػف ) (≥2325αمسػػػػػػتكل الداللػػػػػػة )
غيػػػػػػػر الرسػػػػػػػمية فػػػػػػػ  ات ػػػػػػػاذ  الجماعػػػػػػػاتمشػػػػػػػاركة غيػػػػػػػر الرسػػػػػػػمية،  لمجماعػػػػػػػاتااللتػػػػػػػزاـ الػػػػػػػكظيف  

كبػػػػذلؾ يمكػػػػف اسػػػػتنتاج أنػػػػو تكجػػػػد فػػػػركؽ  (،غيػػػػر الرسػػػػمية بشػػػػكؿ عػػػػاـ الجماعػػػػات، سػػػػمات القػػػػرار
كيمكػػػػػػف ، متكسػػػػػػطات اسػػػػػػتجابات المبحػػػػػػكثيف ليػػػػػػذه المحػػػػػػاكر تعػػػػػػزل لمتغيػػػػػػر المؤىػػػػػػؿ العممػػػػػػ فػػػػػػ  

المؤىػػػػؿ ركؽ مػػػػف  ػػػػالؿ المتكسػػػػط الحسػػػػاب  السػػػػتجابات عينػػػػة الدراسػػػػة لمتغيػػػػر تكضػػػػي، ىػػػػذه الفػػػػ
 (: 31.4مف  الؿ جدكؿ ) العمم 

 حول  المؤىل العممي( المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة لمتغير 53.6جدول )
 غير الرسمية عمى االنتاجية الجماعاتأثر 

 المتوسط الحســــــــابي المحور
 دراسات عميا وسبكالوري دبموم

 4.34 4.23 4.21 غير الرسمية الجماعاتأنشطة 

 4.30 4.07 4.09 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الشخصية 

 4.23 4.13 4.18 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 

 3.91 3.56 3.42 غير الرسمية لمجماعاتااللتزام الوظيفي 

 3.95 3.71 3.78 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي 

 3.98 3.73 3.52 غير الرسمية في اتخاذ القرار الجماعاتمشاركة 

 4.12 3.91 3.87 غير الرسمية بشكل عام الجماعاتسمات 

 3.87 3.41 3.37 االنتاجية

متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف  ( أنػػو تكجػػد فػػركؽ بػػيف31.4تشػػير النتػػائج المكضػػحة فػػ  جػػدكؿ )
لصػال، عينػة الدراسػة  المؤىؿ العمم مية عمى االنتاجية تعزل لمتغير غير الرس الجماعاتحكؿ أثر 
 .الدراسات العميامف حممة 

غيػر الرسػمية  الجماعػاتمتكسطات استجابات المبحػكثيف حػكؿ أثػر  فركؽ بيفكيعزك الباحث كجكد 
اسػات الدر الدراسػة مػف حممػة شػيادة  ، إلػى أف أفػراد عينػةعمى االنتاجية تعزل لمتغير المؤىػؿ العممػ 

كذلػػؾ مػػف  سشػػيادات الػػدبمـك كالبكػػالكريك يتمتعػػكف بمكاىػػب أكبػػر مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة ذكم  العميػػا
 غير الرسمية. الجماعاتسمات 



022 

بــين  α=1.17> توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة الرابعــةالفرضــية الفرعيــة 
ة عمـى االنتاجيـة تعـزى لممسـمى غير الرسمي الجماعاتمتوسطات استجابات المبحوثين حول أثر 

 الوظيفي.
( Anova One Wayتػػـ اسػػت داـ ا تبػػار ) تحميػػؿ التبػػايف ا حػػادم  مػػف ىػػذه الفرضػػيةلمتحقػػؽ 
غيػػػػر الرسػػػػمية عمػػػػى  الجماعػػػػاتمتكسػػػػطات اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ أثػػػػر الفػػػػركؽ فػػػػ   لكشػػػػؼ

 ل :، كالنتائج مكضحة مف  الؿ الجدكؿ التالممسمى الكظيف االنتاجية تعزل 

متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر ( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 54.6جدول )
 لممسمى الوظيفيغير الرسمية عمى االنتاجية تعزى  الجماعات

 التباين مصدر المحور
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 غير الرسمية ماعاتالجأنشطة 
 0.144 4 0.574 الجماعات بيف

1.649 

 

//0.167 

 
 0.087 115 10.015 الجماعات دا ؿ

  119 10.589 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الشخصية 
 0.213 4 0.852 الجماعات بيف

1.351 

 

//0.256 

 
 0.158 115 18.137 الجماعات دا ؿ

  119 18.989 المجمكع

 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 
 0.065 4 0.261 الجماعات بيف

1.541 

 

//0.195 

 
 0.042 115 4.876 الجماعات دا ؿ

  119 5.138 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتااللتزام الوظيفي 
 2.218 4 8.871 الجماعات بيف

3.196 

 

*0.016 

 
 0.694 115 79.816 الجماعات دا ؿ

  119 88.688 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي 
 1.645 4 6.579 الجماعات بيف

2.938 

 

*0.024 

 
 0.560 115 64.371 الجماعات دا ؿ

  119 70.950 المجمكع

 غير الرسمية في اتخاذ القرار الجماعاتمشاركة 
 0.771 4 3.084 الجماعات بيف

1.614 

 

//0.175 

 
 0.478 115 54.942 الجماعات دا ؿ

  119 58.027 المجمكع

 غير الرسمية بشكل عام الجماعاتسمات 
 0.515 4 2.059 الجماعات بيف

2.370 

 

//0.057 

 
 0.217 115 24.980 الجماعات دا ؿ

  119 27.039 المجمكع

 االنتاجية
 4.555 4 18.219 الجماعات بيف

 0.988 115 113.57 اتالجماع دا ؿ 0.002* 4.612

  119 131.78 المجمكع

 0.05دالة احصائيان عند  القيمة االحتمالية *
 0.05دالة احصائيان عند غير  القيمة االحتمالية //



020 

( المقابمػػػػػػػػػة sig( أف القيمػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػة )32.4تبػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف النتػػػػػػػػػائج المكضػػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػدكؿ )
( لكػػػػػػؿ مػػػػػػف )أنشػػػػػػطة ≥0.05αسػػػػػػتكل الداللػػػػػػة )ال تبػػػػػػار تحميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف ا حػػػػػػادم أكبػػػػػػر مػػػػػػف م

االتصػػػػػػاالت بػػػػػػيف غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية،  لمجماعػػػػػػاتالعالقػػػػػػات الش صػػػػػػية غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية،  الجماعػػػػػػات
، سػػػػػػػمات غيػػػػػػػر الرسػػػػػػػمية فػػػػػػػ  ات ػػػػػػػاذ القػػػػػػػرار الجماعػػػػػػػاتمشػػػػػػػاركة غيػػػػػػػر الرسػػػػػػػمية،  الجماعػػػػػػػات
غيػػػػػػػر الرسػػػػػػػمية بشػػػػػػػكؿ عػػػػػػػاـ(، كبػػػػػػػذلؾ يمكػػػػػػػف اسػػػػػػػتنتاج أنػػػػػػػو ال تكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ فػػػػػػػ   الجماعػػػػػػػات

، كمػػػػػا تبػػػػػيف المسػػػػػمى الػػػػػكظيف كسػػػػػطات اسػػػػػتجابات المبحػػػػػكثيف ليػػػػػذه المحػػػػػاكر تعػػػػػزل لمتغيػػػػػر مت
( المقابمػػػػػػة ال تبػػػػػػار تحميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف ا حػػػػػػادم أقػػػػػػؿ مػػػػػػف sigاالحتماليػػػػػػة )مػػػػػػف النتػػػػػػائج أف القيمػػػػػػة 

غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية، الرضػػػػػػا  لمجماعػػػػػػاتااللتػػػػػػزاـ الػػػػػػكظيف  ( لكػػػػػػؿ مػػػػػػف )≥0.05αمسػػػػػػتكل الداللػػػػػػة )
(، كبػػػػػذلؾ يمكػػػػػف اسػػػػػتنتاج أنػػػػػو تكجػػػػػد فػػػػػركؽ فػػػػػ  الرسػػػػػمية، االنتاجيػػػػػةغيػػػػػر  لمجماعػػػػػاتالػػػػػكظيف  

كيمكػػػػػػػف ، المسػػػػػػػمى الػػػػػػػكظيف متكسػػػػػػػطات اسػػػػػػػتجابات المبحػػػػػػػكثيف ليػػػػػػػذه المحػػػػػػػاكر تعػػػػػػػزل لمتغيػػػػػػػر 
تكضػػػػػػػػي، ىػػػػػػػػذه الفػػػػػػػػركؽ مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػالؿ المتكسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػاب  السػػػػػػػػتجابات عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة لمتغيػػػػػػػػر 

 (: 33.4مف  الؿ جدكؿ ) المسمى الكظيف 

 حول  المسمى الوظيفيتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة لمتغير ( الم55.6جدول )  
 غير الرسمية عمى االنتاجية الجماعاتأثر 

 المتوسط الحســــــــابي المحور
 موظف اداري رئيس قسم نائب مدير مدير

 4.21 4.29 4.00 4.29 4.33 غير الرسمية الجماعاتأنشطة 

 4.09 4.18 4.00 3.83 4.42 رسميةغير ال لمجماعاتالعالقات الشخصية 

 4.18 4.19 4.00 4.08 4.29 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 

 3.42 3.79 2.75 3.21 3.92 غير الرسمية لمجماعاتااللتزام الوظيفي 

 3.78 3.88 2.88 3.42 4.21 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي 

 3.52 3.85 3.63 3.54 4.04 لقرارغير الرسمية في اتخاذ ا الجماعاتمشاركة 

 3.87 4.03 3.54 3.73 4.20 غير الرسمية بشكل عام الجماعاتسمات 

 3.37 3.72 2.00 3.33 3.88 االنتاجية

متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف  ( أنػػو تكجػػد فػػركؽ بػػيف33.4تشػػير النتػػائج المكضػػحة فػػ  جػػدكؿ )
لصػػػال، عينػػػة  المسػػػمى الػػػكظيف ل لمتغيػػػر غيػػػر الرسػػػمية عمػػػى االنتاجيػػػة تعػػػز  الجماعػػػاتحػػػكؿ أثػػػر 
 .الذيف مسماىـ الكظيف  مديرالدراسة 

غيػر الرسػمية  الجماعػاتمتكسطات استجابات المبحػكثيف حػكؿ أثػر  فركؽ بيفكيعزك الباحث كجكد 
مػف المديريف لدييـ  برة ككفػاءة كقيػادة أكبػر ، إلى أف المسمى الكظيف عمى االنتاجية تعزل لمتغير 

 غير الرسمية. الجماعاتالكظيفية ا  رل، كذلؾ مف سمات  ذكم المسميات



020 

بـين  α=1.17الفرضية الفرعية الخامسة> توجـد فـروق ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة 
لسـنوات غير الرسـمية عمـى االنتاجيـة تعـزى  الجماعاتمتوسطات استجابات المبحوثين حول أثر 

 .الخبرة
( Anova One Wayا تبػػار ) تحميػػؿ التبػػايف ا حػػادم  تػػـ اسػػت داـ مػػف ىػػذه الفرضػػيةلمتحقػػؽ 
غيػػػػر الرسػػػػمية عمػػػػى  الجماعػػػػاتمتكسػػػػطات اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ أثػػػػر الفػػػػركؽ فػػػػ   لكشػػػػؼ

 ، كالنتائج مكضحة مف  الؿ الجدكؿ التال :لسنكات ال برةاالنتاجية تعزل 

جابات المبحوثين حول أثر متوسطات است( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 56.6جدول )
 لسنوات الخبرةغير الرسمية عمى االنتاجية تعزى  الجماعات

 التباين مصدر المحور
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 غير الرسمية الجماعاتأنشطة 
 0.537 2 1.074 الجماعات بيف

6.603 

 

*0.002 

 
 0.081 117 9.515 اعاتالجم دا ؿ

  119 10.589 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الشخصية 
 2.912 2 5.824 الجماعات بيف

25.878 

 

*0.000 

 
 0.113 117 13.165 الجماعات دا ؿ

  119 18.989 المجمكع

 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 
 0.541 2 1.082 الجماعات بيف

15.613 

 

*0.000 

 
 0.035 117 4.055 الجماعات دا ؿ

  119 5.138 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتااللتزام الوظيفي 
 3.101 2 6.201 الجماعات بيف

4.398 

 

*0.014 

 
 0.705 117 82.486 الجماعات دا ؿ

  119 88.688 المجمكع

 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي 
 5.934 2 11.868 الجماعات بيف

11.751 

 

*0.000 

 
 0.505 117 59.082 الجماعات دا ؿ

  119 70.950 المجمكع

 غير الرسمية في اتخاذ القرار الجماعاتمشاركة 
 12.163 2 24.325 الجماعات بيف

42.224 

 

*0.000 

 
 0.288 117 33.702 الجماعات دا ؿ

  119 58.027 المجمكع

 ير الرسمية بشكل عامغ الجماعاتسمات 
 3.076 2 6.153 الجماعات بيف

17.233 

 

*0.000 

 
 0.179 117 20.886 الجماعات دا ؿ

  119 27.039 المجمكع

 االنتاجية
 8.764 2 17.527 الجماعات بيف

 0.977 117 114.26 الجماعات دا ؿ 0.000* 8.974

  119 131.78 المجمكع

 0.05دالة احصائيان عند  القيمة االحتمالية *



023 

( المقابمػػػػػػػػػة sigأف القيمػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػة )( 34.4تبػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف النتػػػػػػػػػائج المكضػػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػدكؿ )
، كبػػػػػذلؾ يمكػػػػػف اسػػػػػتنتاج (≥2325αال تبػػػػػار تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف ا حػػػػػادم أقػػػػػؿ مػػػػػف مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )

غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية  الجماعػػػػػػاتمتكسػػػػػػطات اسػػػػػػتجابات المبحػػػػػػكثيف حػػػػػػكؿ أثػػػػػػر فػػػػػػ  أنػػػػػػو تكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ 
، كيمكػػػػػػػف تكضػػػػػػػي، ىػػػػػػػذه الفػػػػػػػركؽ مػػػػػػػف  ػػػػػػػالؿ النتاجيػػػػػػػة تعػػػػػػػزل لمتغيػػػػػػػر سػػػػػػػنكات ال بػػػػػػػرةعمػػػػػػػى ا

مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػالؿ جػػػػػػػػدكؿ  سػػػػػػػػنكات ال بػػػػػػػرةالمتكسػػػػػػػط الحسػػػػػػػػاب  السػػػػػػػػتجابات عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة لمتغيػػػػػػػػر 
(35.4 :) 

 حول  سنوات الخبرة( المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة لمتغير 57.6جدول )  
 نتاجيةغير الرسمية عمى اال  الجماعاتأثر 

 المتوسط الحســـــــابي المحور

سنوات 5أقل من  سنوات 16إلى أقل من  5  سنوات فةكثر 16   

 4.38 4.24 4.14 غير الرسمية الجماعاتأنشطة 

 4.30 4.27 3.79 غير الرسمية لمجماعاتالعالقات الشخصية 

 4.22 4.25 4.03 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 

 3.84 3.70 3.28 غير الرسمية لمجماعاتي االلتزام الوظيف

 4.18 3.78 3.38 غير الرسمية لمجماعاتالرضا الوظيفي 

 4.07 3.99 3.03 غير الرسمية في اتخاذ القرار الجماعاتمشاركة 

 4.16 4.04 3.61 غير الرسمية بشكل عام الجماعاتسمات 

 3.93 3.61 2.96 االنتاجية

متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف  ( أنػػو تكجػػد فػػركؽ بػػيف35.4)تشػػير النتػػائج المكضػػحة فػػ  جػػدكؿ 
لصػال، عينػة الدراسػة  سػنكات ال بػرةغير الرسمية عمى االنتاجيػة تعػزل لمتغيػر  الجماعاتحكؿ أثر 

 .سنكات فأكثر 10سنكات ال برة لدييـ الذيف 
لرسػمية غيػر ا الجماعػاتمتكسطات استجابات المبحػكثيف حػكؿ أثػر  فركؽ بيفكيعزك الباحث كجكد 

سػػػنكات ال بػػػرة تمعػػػب دركان كبيػػػران فػػػ  محػػػاكر ، إلػػػى أف سػػػنكات ال بػػػرةعمػػػى االنتاجيػػػة تعػػػزل لمتغيػػػر 
الدراسػػة، حيػػث أف ال بػػرات القميمػػة عػػادة مػػا يككنػػكا فػػ  ريػػب مػػا ىػػك جديػػد كيفضػػمكف تقميػػد اسػػاليب 

ا مػػر الػػذم اآل ػػريف أكثػػر مػػف أف ي ػػاطركا بأسػػاليب جديػػدة لربمػػا تحقػػؽ ليػػـ النجػػاح أك ال تحققػػو، 
 .يككف عمى عكس ذلؾ عند ذكم ال برات الكبيرة
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 نموذج االنحدار الخطي المتعدد> 7.4.7
غيػر الرسػمية كبػيف  الجماعػاتلقد تـ است داـ نمكذج االنحدار المتعػدد ال تبػار العالقػة بػيف سػمات 

 االنتاجية، كايجاد معادلة تربط بينيما.

 االنحذار الخطي المتعذد: stepwise( يوضح نتيجة طريقة 58.6جدول )

  T قيمة قيمة المعامل المحور
القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 20.855- 83997- المقدار الثابت

 0.000* 15.562 03603 غير الرسمية الجماعاتأنشطة 

 0.000* 6.915 23884 غير الرسمية لمجماعاتااللتزام الوظيفي 

 0.000* 16.197 23503 غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بين 

  إليجػػػاد أفضػػػؿ stepwise( تػػػـ اسػػػت داـ طريقػػػة  36.4مػػف  ػػػالؿ النتػػػائج المكضػػػحة فػػػ  جػػػدكؿ )
االلتزاـ غير الرسمية،  الجماعاتمعادلة ل ط االنحدار المتعدد كقد تبيف أف ا بعاد الثالثة: )أنشطة 

ب الترتيػػب تػػؤثر حسػػ (غيػػر الرسػػمية الجماعػػات، االتصػػاالت بػػيف غيػػر الرسػػمية لمجماعػػاتالػكظيف  
، حيث لكحظ أف القيمة االحتمالية لألبعاد  stepwiseبصكرة جكىرية عمى االنتاجية حسب طريقة  

 .0.000الثالثة تساكم 
غيػػر الرسػػمية،  الجماعػػات، كىػػذا يعنػػ  أف متغيػػرات )أنشػػطة 0.96كمػػا أف معامػػؿ التحديػػد يسػػاكم 

% 96( فسػرت غيػر الرسػمية الجماعػاتيف غير الرسػمية، االتصػاالت بػ لمجماعاتااللتزاـ الكظيف  
 مف التبايف الكم  ف  درجة االنتاجية كالباق  يرجع لعكامؿ أ رل.

غيػػر  الجماعػػاتمتنبػػؤ بدرجػػة االنتاجيػػة بمعمكميػػة درجػػة )أنشػػطة لكيمكػػف صػػياغة معادلػػة االنحػػدار 
( فػ  لرسػميةغيػر ا الجماعػاتغيػر الرسػمية، االتصػاالت بػيف  لمجماعػاتااللتػزاـ الػكظيف  الرسمية، 

 الصكرة التالية:
الػػػكظيف  االلتػػزاـ ) 23884 +غيػػر الرسػػػمية(  الجماعػػات)أنشػػػطة  1.623+  83997- االنتاجيــة =
 . (غير الرسمية الجماعاتاالتصاالت بيف ) 23503+  (غير الرسمية لمجماعات
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 >النتائج 3.7
لفرضػيات تكصػمت الدراسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائج يمكػف سػردىا فػ  بعد تحميؿ البيانات كا تبػار ا

 اآلت :

 غيػػػػػر الرسػػػػػمية  الجماعػػػػػاتبػػػػػيف أنشػػػػػطة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية طرديػػػػػة  كجػػػػػكد عالقػػػػػة ارتباطيػػػػػو

غيػػر الرسػػمية تقػػـك بنشػػاطات م تمفػػة مػػف  ػػالؿ  الجماعػػاتممػػا يػػدؿ عمػػى أف أفػػراد ، كاالنتاجيػػة

مسػػػتمر، كتكػػػريس القػػػيـ الثقافيػػػة فيمػػػا بيػػػنيـ دا ػػػؿ االتصػػػاؿ المباشػػػر ببعضػػػيـ الػػػبعض بشػػػكؿ 

 المنظمة، كابتكارىـ لفعاليات جديدة.

 غيػػػر  لمجماعػػػاتالعالقػػػات الش صػػػية ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف طرديػػػة  كجػػػكد عالقػػػة ارتباطيػػػو

مصػادر ذات غير الرسػمية  لمجماعات، مما يدؿ عمى أف العالقات الش صية كاالنتاجية الرسمية

عتمد عمى القػدرة عمػى التػأثر كتحديػد سػمكؾ اآل ػريف، كأف ىػذه العالقػات تعمػؿ ، كتطبيعة رسمية

 .الجماعاتعمى زيادة قنكات االتصاؿ كالتماسؾ بيف ىذه 

 غيػر الرسػمية الجماعػاتبػيف االتصػاالت بػيف ذات داللة إحصػائية طردية  كجكد عالقة ارتباطيو 

، بيػنيـ التفاعػؿ مػف تزيػد ر الرسػميةغيػ الجماعػاتأف االتصػاالت بػيف مما يػدؿ عمػى ، كاالنتاجية

كأىػػداؼ العػػامميف  الجماعػػات، كتحقػػؽ أىػػداؼ ىػػذه الجماعػػاتكتػػكفر المنػػاخ االيجػػاب  لعمػػؿ ىػػذه 

فييا، كتساىـ ف  تكفير المعمكمات كالكقت الجيد كتعمػؿ عمػى تحسػيف مسػتكل صػنع القػرار ليػذه 

 .الجماعات

 غيػر الرسػمية  لمجماعػاتااللتػزاـ الػكظيف  ذات داللة إحصائية بيف طردية  كجكد عالقة ارتباطيو

 الجماعػاتدكر فػ  نشػاط كحركيػة كحتػى نشػأة  لػو الػكظيف  أف االلتزاـمما يدؿ عمى ، كاالنتاجية

ا فػػراد فػػ  حالػػة كفايػػة المكافػػآت الماديػػة كتحقيػػؽ إشػػباع مرتفػػع يقكمػػكف حيػػث أف  ،غيػػر الرسػػمية

 بينيما. بتشكيؿ جماعات غير رسمية لتدعيـ التفاعؿ

  غيػر الرسػمية  لمجماعػاتالرضػا الػكظيف  ذات داللػة إحصػائية بػيف طردية  جكد عالقة ارتباطيوك

، غيػر الرسػمية الجماعػاتدكر فػ  نشػاط  أيضػان لػو الػكظيف  أف الرضا ، مما يدؿ عمىكاالنتاجية

عػدـ رضػاىـ عػف عمميػـ فيكػكف انتمػاؤىـ كتشػكيميـ لمجماعػات غيػر حيث أف العامميف فػ  حالػة 
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، أجؿ دعـ الدكر النقػاب  ليػـ كالمطالبػة بحقػكقيـ الماديػة كػا جر، الترقيػة كالمكافػآت الرسمية مف

 كيتـ ذلؾ مف  الؿ االضرابات، كتقييد االنتاج.

 غيػػػر الرسػػػمية فػػػ   الجماعػػػاتمشػػػاركة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف طرديػػػة  كجػػػكد عالقػػػة ارتباطيػػػو

التقػارب بػيف ا ىػداؼ  تػكفير  محاكلػة فػأف لممنظمة دكر  مما يدؿ عمى، كاالنتاجيةات اذ القرار 

غيػػػػػػر الرسػػػػػػمية فػػػػػػ  حػػػػػػدكد سػػػػػػالمة ا ىػػػػػػداؼ العامػػػػػػة الرئيسػػػػػػية  الجماعػػػػػػاتالرسػػػػػػمية كأىػػػػػػداؼ 

شػػػػػعارىـ با ىميػػػػػ  ف ذلػػػػػؾ يػػػػػؤدم  ةكاالسػػػػػتراتيجية كمحاكلػػػػػة مشػػػػػاركة العػػػػػامميف فػػػػػ  القػػػػػرارات كا 

 بالضركرة إلى االبتعاد عف حاالت التكتر كالصراع كعدـ الرضا.

  الجماعػاتفػ  متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ أثػر فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكدعدـ 

، مما يدؿ عمى أف متغير الجنس عامؿ غير مؤثر ف  غير الرسمية عمى االنتاجية تعزل لمجنس

 غير الرسمية عمى االنتاجية. الجماعاتأثر 

  لرسػػػمية عمػػػى غيػػػر ا الجماعػػػاتمتكسػػػطات اسػػػتجابات المبحػػػكثيف حػػػكؿ أثػػػر فػػػ   فػػػركؽد ك كجػػػ

 سنة فأكثر. 45لصال، عينة الدراسة الذيف أعمارىـ ، االنتاجية تعزل لمتغير العمر

 غيػػر  الجماعػػاتأنشػػطة لممحػػاكر التاليػػة ) متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيففػػ  فػػركؽ  عػػدـ كجػػكد

غيػػر الرسػػمية،  لمجماعػػاتغيػػر الرسػػمية، الرضػػا الػػكظيف   الجماعػػاتالرسػػمية، االتصػػاالت بػػيف 

متكسػػػطات اسػػػتجابات المبحػػػكثيف فػػػ  ككجػػػكد فػػػركؽ ، تعػػػزل لمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػ  (ةاالنتاجيػػػ

 لمجماعػاتغيػر الرسػمية، االلتػزاـ الػكظيف   الجماعػاتالعالقػات الش صػية بػيف لممحاكر التاليػة )

غيػر الرسػمية  الجماعاتغير الرسمية ف  ات اذ القرار، سمات  الجماعاتغير الرسمية، مشاركة 

لصػػػال، عينػػػة الدراسػػػة مػػػف حممػػػػة كالفػػػركؽ كانػػػت لمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػ ، تعػػػزل  (بشػػػكؿ عػػػاـ

 .الدراسات العميا

  غيػػر  الجماعػػاتأنشػػطة متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف لممحػػاكر التاليػػة )فػػ  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ

غيػػػػػر  الجماعػػػػاتغيػػػػر الرسػػػػمية، االتصػػػػاالت بػػػػيف  لمجماعػػػػاتالرسػػػػمية، العالقػػػػات الش صػػػػية 

غيػػر الرسػػمية  الجماعػػاتغيػػر الرسػػمية فػػ  ات ػػاذ القػػرار، سػػمات  اتالجماعػػالرسػػمية، مشػػاركة 

متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف فػ  ، ككجػكد فػركؽ تعػزل لمتغيػر لممسػمى الػكظيف  (بشكؿ عػاـ
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غيػػػر  لمجماعػػػاتغيػػػر الرسػػػمية، الرضػػػا الػػػكظيف   لمجماعػػػاتااللتػػػزاـ الػػػكظيف  لممحػػػاكر التاليػػػة )

الػػػذيف مسػػػماىـ ، كالفػػػركؽ كانػػػت لصػػػال، مى الػػػكظيف المسػػػ( تعػػػزل لمتغيػػػر الرسػػػمية، االنتاجيػػػة

 الكظيف  مدير.

  غيػػػػر الرسػػػػمية عمػػػػى  الجماعػػػػاتمتكسػػػػطات اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ أثػػػػر فػػػػ  فػػػػركؽ كجػػػػكد

 10لصػػػال، عينػػػة الدراسػػػة الػػػذيف سػػػنكات ال بػػػرة لػػػدييـ ، االنتاجيػػػة تعػػػزل لمتغيػػػر سػػػنكات ال بػػػرة

 سنكات فأكثر.

  غيػػر  لمجماعػاتغيػر الرسػػمية، االلتػزاـ الػكظيف   الجماعػاتنشػطة )أكجػكد أثػر لممتغيػرات التاليػػة

غير الرسمية( بصكرة جكىرية عمى االنتاجيػة حسػب طريقػة  الجماعاتالرسمية، االتصاالت بيف 

 stepwiseالتبايف الكم  ف  درجة االنتاجية.% مف 96فسرت   ، حيث أف ىذه المتغيرات 
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 >التوصيات 4.7
  المنػاختػكفير باتصػاالت كأكثػر مركنػة مػف شػانيا  غيػر الرسػمية اتالجماعػاالتصػاالت بػيف دعـ 

الرفػػع مػػف ك  الجماعػػاتفػػ  ىػػذه  كالمعمكمػػات كالكقػػت كالجيػػد كتحقيػػؽ أىػػداؼ العػػامميف االيجػػاب 

 .انتاجية العمؿ

  غيػػر الرسػػمية فػػ  الشػػركة، كذلػػؾ مػػف  ػػالؿ  الجماعػػاتتػػكفير مقكمػػات االلتػػزاـ الػػكظيف   فػػراد

ـ العامة لممؤسسػة، كاعتبػارىـ جػزء فعػاؿ ضػمف فريػؽ عمػؿ المؤسسػة كرفػع تجانس قيميـ مع القي

 مستكل الثقة بيـ كاعطائيـ االمتيازات.

   لمػػا لػػو مػػف أىميػػة شػػركة الغيػػر الرسػػمية فػػ   لمجماعػػاتالعمػػؿ عمػػى الرفػػع مػػف الرضػػا الػػكظيف

مػػاف بالغػػة، كذلػػؾ مػػف  ػػالؿ كضػػع تحسػػيف العالقػػة بػػيف الرؤسػػاء كالمرؤكسػػيف زيػػادة مسػػتكل ا 

 المستقبم  مف حيث التقاعد كاالد ار، كتحسيف مستكل الترقيات كالمكافآت.

  ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى ات ػػػاذ قػػػرارات سػػػميمة  غيػػػر الرسػػػمية فػػػ  ات ػػػاذ القػػػرار الجماعػػػاتأفػػػراد مشػػػاركة

فػ  المكضػكعات التػ  تػد ؿ فػ  نطػاؽ  يـ ف  ات اذ القػرارإشراك، مف  الؿ كعممية قابمة لمتنفيذ

لمشػػػاركتيـ فػػػ  ات ػػػاذ القػػػرار،  نػػػاخ الصػػػال، كالمالئػػػـ مػػػف الصػػػراحة كالتفػػػاىـالم، كتييئػػػة عمميػػػـ

 .المشكمة لمكاجية الممكنة البدائؿ لتحديدالفرصة كاعطائيـ 

  غيػػػر الرسػػػمية كالتػػػ  تحقػػػؽ مسػػػتكيات أداء  الجماعػػػاتزيػػػادة المنافسػػػة البنػػػاءة كااليجابيػػػة  فػػػراد

 كانتاجية عالية ف  العمؿ.

 غير الرسمية كالذم يمثؿ أكبر مكسب لمشركة. الجماعاتء تحقيؽ التماسؾ بيف أعضا 
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 قائمة المراجع

 أواًل> المراجع العربية>
 ، رسػػػالة غيـــر الرســـمية فـــي المؤسســـة االقتصـــادية الجماعـــات(:  2001أبػػػك الفمفػػػؿ، ابػػػراىيـ ) .1

 ر، جامعة الجزائر، الجزائر.ماجستي
   دراسػةالتربويـة المؤسسـات فـي الرسـمية غيـر اإلداريـة التنظيمـات(:  2006أحمػد، عبػاس ) .2

 ميدانية، جامعة أـ درماف، السكداف.
 منشػأة كآ ػركف، محمػد عمػ  محمػد ترجمػة  ،الصناعي االجتماع عمم(  2008كآ ركف ) باركر .3

 مصر. اإلسكندرية، المعارؼ،
 ، دار كائػػػػؿ لمطباعػػػػة األعمــــال والوظــــائف والخصــــائص االداريــــة(:  2001اد )البرنػػػكط ، سػػػػع .4

 كالنشر، الطبعة ا كلى، عماف، ا ردف.
 ، دراسػػػة منشػػػكرة، مجمػػػة العمػػػـك نشـــةة التنظيمـــات غيـــر الرســـمية(:  2004الجيالنػػػ ، حسػػػاف ) .5

 اإلنسانية، جامعة محمد  يضر بسكرة.
 عماف. الصفاء، دار  ،والعمميات اإلنتاج إدارة(  2001ىايؿ ) كفا كرم،  ضير، حمكد، .6
ـــة(  2009ال زاعػػػ ، مػػػاىر ) .7 ـــاءة اإلنتاجي ـــع الكف ـــي رف ـــوارد البشـــرية ف  ، رسػػػالة دور إدارة الم

 ماجستير، جامعة دمشؽ، سكريا.
 عماف. ا كلى، الطبعة لمنشر، صفا دار التنظيم  ، (:  السمكؾ2002) "حمكد  ضير، .8
  ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية ، مصر.تنظيمعمم اجتماع ال(:  2004رشكاف، أحمد ) .9

  ، دار الفكر العرب ، القاىرة، مصر.أصول عمم االدارة العامة(:  1997ساعات ، أميف ) .10
عوامل االنتاجية وعالقتيا بةنماط القيادة االدارية في األجيزة األمنية (  2003، حمد )السبيؿ .11

 معمـك ا منية، الرياض، السعكدية.ماجستير، أكاديمية نايؼ ل رسالة،  في الرياض
مـوظفي  عمـى تطبيقيـة الرضا الـوظيفي وعالقتيـا باإلنتاجيـة" دراسـة(  2002، عمػ  )الشيرم .12

 ماجستير، أكاديمية نايؼ لمعمـك ا منية، الرياض، السعكدية.  ، رسالةجمارك منطقة الرياض
ار الكتػػػب العمميػػػػة،  ، الجػػػزء الثػػػان ، داالدارة األســـس والوظــــائف(:  2001صػػػبح ، محمػػػد ) .13

 القاىرة، مصر.
 لمطبع. الجامعية الدار  ،المنظمات في اإلنساني السموك "(:2000الباق ، صالح الديف ) عبد .14
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، مؤسسػػػة شػػػباب الجامعػػػػة، أساســـيات اإلدارة وبيئـــة األعمـــال(: 2000الغفػػػار، حنفػػػ  ) عبػػػد .15
 اإلسكندرية، مصر. 

االنتاجيــة فــي مطــاحن الحــروش فــي التنظــيم غيــر الرســمي و (  2008، سػػميمان  )الػػديفعػػز  .16
  ، رسالة ماجستير، جامعة منتكرم قسنطينة، الجزائر.الجزائر

المحاكـاة  طريـق عن اإلنتاج خطط بناء في اإلنتاجية معدالت استخدام(  2006، فػؤاد )عكدة .17
 ، رسػالة ماجسػتير، غـزة قطـاع فـي والمالبـس النسـيج قطـاع عمـى تحميميـة تطبيقيـة "دراسـة

 مية، غزة.الجامعة االسال
كرقة عمؿ، أكاديمية الدراسات العميػا، قسػـ االدارة "الكفاءة االنتاجية"، (: 2008، سميـ )القميب .18

 كالتنظيـ، ليبيا.
عبر بكابػة كنانػة  ، دراسة منشكرة التنظيمات الرسمية وغير الرسمية(:  2011الكردم، أحمد ) .19

 أكف اليف.
 .2006 لمطباعة، غريب دار  ،االجتماع عمم(:  2006لطف ، طمعت ) .20
ـــاء الميـــارات" "(:2003) أحمػػػدمػػػاىر،   .21  ، الػػػدار الجامعيػػػة،الســـموك التنظيمـــي مـــدخل بن

 اإلسكندرية.
دور التنظيم غير الرسمي في تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين في (:  2011مصطفى، قريد ) .22

، دراسػػػة حالػػػة: مؤسسػػػة مطػػػاحف الحضػػػنة بالمسػػػيمة، رسػػػالة ماجسػػػتير، ات االقتصـــادية"المؤسســـ
 جامعة محمد بكضياؼ، الجزائر.

 ، الطبعػة مبادئ اإلدارة األسس والمفـاىيم، مجموعـة النيـل العربيـة(:  2000، عمػ  )منصكر .23
 ا كلى، القاىرة، مصر.

وجيـة  اإلنتاجيـة مـن الكفـاءة رفع في ودوره االستراتيجي التخطيط(  2003، ناصر )الناصر .24
 ، رسػالة ماجسػتير، أكاديميػة نػايؼ لمعمػـك األمنيـة لمـدوريات العامـة بـاإلدارة المسـتفيدين نظـر

 ا منية، الرياض.
  دراسػة العوامل المـؤثرة عمـى تحسـين االنتاجيـة فـي القطـاع الصـناعي(  2005، ماجػد )ىنية .25

رسػالة ماجسػتير، الجامعػة االسػالمية،  غػزة، قطػاع فػ  ال شػبية الصػناعات قطػاع عمػى تطبيقيػة
 غزة.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/277448
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 ثانيًا> المراجع األجنبية>
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 قائمة املـــــــــالحق
 قائمة بةسماء األساتذة محكمين االستبيان(> 3ممحق رقم )

 (> استبانة الدراسة4ممحق رقم )
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 قائمة بةسماء األساتذة محكمين االستبيان(> 3ممحق رقم )
 بالدراسة: ال اصة االستبانة بتحكيـ تفضمكا فالذي ا ساتذة بأسماء قائمة يم  فيما

 المسمى الوظيفي االسم
 أستاذ االحصاء ف  الجامعة االسالمية أ. د. سمير صاف  .1
 أستاذ ادارة ا عماؿ ف  الجامعة االسالمية أ. د. يكسؼ عاشكر .2
 أستاذ مشارؾ بندارة ا عماؿ ف  الجامعة االسالمية د. سام  ابك الركس .3
 ستاذ مشارؾ بندارة ا عماؿ ف  الجامعة االسالميةأ د. يكسؼ بحر .4
 أستاذ مساعد بندارة ا عماؿ ف  الجامعة االسالمية اليابيؿد. كسيـ  .5
 جامعة ا زىرأستاذ مساعد بندارة ا عماؿ ف   رامز بديرد.  .6
 أستاذ مساعد بندارة ا عماؿ ف  جامعة ا زىر مركاف اآلغاد.  .7
 القدس المفتكحةدارة ا عماؿ ف  جامعة أستاذ مساعد بن د. جالؿ شبات .8
 شماؿ غزة -مدير فرع جامعة القدس المفتكحة  د. محمد أبك الجبيف .9

 مدير عاـ التدريب ف  ديكاف المكظفيف العاـ د. نبيؿ المكح .10
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 (> استبانة الدراسة4ممحق رقم )

 غزة –الجامعة اإلسالمية  
 اــــــــالعمي الدراسات عمادة 
 ارةـــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــكمي 
 الــــــــاألعم إدارة مـــــــــــقس 

 
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 استبيان استمارة

 الفاضمة األخت/الفاضل األخ / حضرة
 … بعد و طيبة تحية 

 البيانػات عمػ  الحصػكؿ بيػدؼ أعػد الػذم االسػتبياف ىػذا يػديؾ بػيف أضػع أف لػ  يطيػب
دراسػة تطبيقيػػة مػف  ػالؿ " ةرسـمية عمـى اإلنتاجيـالغيـر  الجماعــات أثـر  عنكانيػا بدراسػة المتعمقػة

 درجػة نيػؿل تكميمػ  كبحػث كذلػؾ  ،عمػى العػامميف فػ  شػركة االتصػاالت ال مكيػة الفمسػطينية جػكاؿ
 .بغزة اإلسالمية الجامعة مف إدارة ا عماؿ ف  الماجستير

 مراعػاة مػع المرفقػة، االسػتمارة تعبئػةل الثمػيف، كقػتكـ مػف جزء بت صيص التكـر أرجك لذلؾ
 إلػى الكصػكؿ فػ  كالفائػدة ا ثػر عظػيـ لػو سػيككف كالػذم المطركحػة، ا سئمة عف اإلجابة ف  الدقة
    .فقط العممية لألغراض ستست دـ ككنيا دقة أكثر نتائج

 لنا، وتشجيعكم لتعاونكم واالحترام الشكر جزيل ولكم

 أسعد حرزاهللالباحث>                         
 برنامج ماجستير ادارة األعمال في الجامعة االسالمية بغزة
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 أواًل> البيانات الشخصية>
 :  )    ( ذكر         )    ( أنث  الجنس
 سنة فأكثر 45)   (   سنة 45إلى أقؿ مف  35)    ( مف  سنة 35إلى أقؿ مف  25)   ( مف   سنة 25 : )  ( أقؿ مف العمر

 دراسات عميا:  )    ( دبمـك     )    ( بكالكريكس    )    (  العممي المؤىل
 ادارم    )  ( مكظؼ )   ( )   ( رئيس قسـ   : )   ( مدير    )   ( نائب مدير  الوظيفي المسمى

 سنكات فأكثر 10سنكات  )    (  10إلى أقؿ مف  5سنكات  )   ( مف  5: )   ( أقؿ مف الخبرة الوظيفية
 :الدراسة أسئمة :ثانيا

( x، يرجػى كضػع عالمػة )ةرسػمية عمػى اإلنتاجيػالغيػر  الجماعات بأثريكجد ف  ىذا الجزء مجمكعة مف ا سئمة ذات العالقة 
 ال يار المناسب:  أماـ 

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 غير الرسمية. الجماعاتالمحور األول> أنشطة 
      مع بعضيـ البعض.االتصاؿ المباشر غير الرسمية ب لجماعاتايقـك أفراد  .0

غيػػػر الرسػػػمية االجتماعػػػات االعتياديػػػة بػػػيف المػػػدراء  الجماعػػػاتيعقػػػد أفػػػراد  .0
 كالمكظفيف ف  المؤسسة.

  
   

غيػػر الرسػػمية ب صػػكص القضػػايا المشػػتركة بيػػنيـ  الجماعػػاتيتشػػاكر أفػػراد  .3
 بشكؿ دكرم.

  
   

غير الرسمية بتنظيـ مناسبات اجتماعية لمعامميف فػ   جماعاتاليبادر أفراد  .4
 .الجماعاتىذه 

  
   

غيػػػػػر الرسػػػػػمية بتنسػػػػػيؽ الجيػػػػػكد المشػػػػػتركة لجمػػػػػع  الجماعػػػػػاتيقػػػػػـك أفػػػػػراد  .5
 التبرعات.

  
   

      غير الرسمية فعاليات جديدة ف  العطالت. الجماعاتيبتكر أفراد  .6

غيػػػر الرسػػػمية بشػػػكؿ مسػػػتمر فيمػػػا  اتالجماعػػػيتكاصػػػؿ العػػػاممكف مػػػف أفػػػراد  .7
 بينيـ.

  
   

غيػػر الرسػػمية عمػػى تكػػريس القػػيـ الثقافيػػة فيمػػا بيػػنيـ  الجماعػػاتيقػػـك أفػػراد  .8
 دا ؿ المنظمة.

  
   

 غير الرسمية. لمجماعاتالمحور الثاني> العالقات الشخصية 

مجمكعػة مػف غير الرسمية مف  الؿ  لمجماعاتتتحدد العالقات الش صية  .0
 .كالعكاطؼ لفرد معيف ،ماذج السمكؾ المتكقعةن

  
   

مػػػػف مصػػػػادر ذات غيػػػػر الرسػػػػمية  لمجماعػػػػاتالعالقػػػػات الش صػػػػية تسػػػػتمد  .0
 .طبيعة رسمية

  
   

القػػػػدرة عمػػػػى غيػػػػر الرسػػػػمية عمػػػػى  لمجماعػػػػاتتعتمػػػػد العالقػػػػات الش صػػػػية  .3
 .التأثير

  
   



009 

موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

حديػػػد سػػػمكؾ غيػػػر الرسػػػمية عمػػػى ت لمجماعػػػاتتعتمػػػد العالقػػػات الش صػػػية  .4
 اآل ريف.

  
   

5. 
عنػػػدما تتشػػػابو القػػػيـ غيػػػر الرسػػػمية  لمجماعػػػاتالعالقػػػات الش صػػػية  تتكػػػكف

العامػػة لعػػدد صػػغير مػػف ا فػػراد يطػػكركف نمػػكذج مػػف العالقػػات التػػ  تكحػػد 
 لمتغيير.كى  قابمة  الجماعات

  

   

غيػػػر الرسػػػمية مػػػف أىػػػـ مػػػا يكػػػكف العالقػػػات  الجماعػػػاتتعتبػػػر قيػػػادة كحجػػػـ  .6
 .الجماعات صية ليذه الش

  
   

غيػػر الرسػػمية عمػػى زيػػادة قنػػكات  الجماعػػاتتعمػػؿ العالقػػات الش صػػية فػػ   .7
 .الجماعاتاالتصاؿ ليذه 

  
   

      غير الرسمية عمى التماسؾ. لمجماعاتتعتمد العالقات الش صية  .8

 غير الرسمية. الجماعاتالمحور الثالث> االتصاالت بين 

 التفاعػػػؿ غيػػػر الرسػػػمية مػػػف الجماعػػػات بػػػيف القكيػػػة صػػػاؿاالت كسػػػائؿ تزيػػػد .0
 بينيـ.

  
   

 االيجػاب  غير الرسمية المنػاخ الجماعات بيف القكية االتصاؿ كسائؿ تكفر .0
 .الجماعاتلعمؿ ىذه 

  
   

ىػػػػذه  أىػػػػداؼ بػػػػيف يكفػػػػؽ غيػػػػر الرسػػػػمية الجماعػػػػاتبػػػػيف  النػػػػاج، االتصػػػػاؿ .3
 .فييا العامميف كأىداؼ الجماعات

  
   

فػػػ  تحسػػػيف غيػػػر الرسػػػمية  الجماعػػػات بػػػيف القكيػػػة االتصػػػاؿ كسػػػائؿتسػػػاىـ  .4
   .الجماعاتمستكل صنع القرار ليذه 

   

فػ  تػكفير المعمكمػات غيػر الرسػمية  الجماعػات بػيف االتصػاؿ كسائؿتساىـ  .5
   .الجماعاتليذه 

   

د ف  تكفير الكقػت كالجيػغير الرسمية  الجماعات بيف االتصاؿتساىـ تقنية  .6
.الجماعاتليذه 

  
   

      .ىك محكر اىتماـ ا عضاءغير الرسمية  الجماعاتيعتبر القائد ف   .7

فػػ  تطػػكير العمػػؿ ضػػمف غيػػر الرسػػمية  الجماعػػات بػػيفتسػػاىـ االتصػػاالت  .8
.الجماعاتىذه 

  
   

 غير الرسمية. لمجماعاتالمحور الرابع> االلتزام الوظيفي 

غيػػػػػر الرسػػػػػمية بتػػػػدن  االلتػػػػػزاـ الػػػػػكظيف   عػػػػاتالجمايشػػػػعر العػػػػػاممكف فػػػػػ   .0
 .لممؤسسة

  
   

عػػدـ تجػػانس القػػيـ الش صػػية غيػػر الرسػػمية ب الجماعػػاتيعتقػػد العػػاممكف فػػ   .0
 كالقيـ السائدة ف  المؤسسة. ليـ

  
   



002 

موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

فعػػاؿ ضػػمف غيػػر جػػزء  غيػػر الرسػػمية بػػأنيـ الجماعػػاتيػػرل العػػاممكف فػػ   .3
 فريؽ المؤسسة.

  
   

4. 
تعتبػر ال بػأف مشػاكؿ المؤسسػة غير الرسمية  الجماعاتكف ف  يعتبر العامم

 جزءان مف مشاكميـ.
  

   

5. 
غيػػػػر الرسػػػػمية بضػػػػعؼ كالئيػػػػـ الػػػػكظيف   الجماعػػػػاتيشػػػػعر العػػػػاممكف فػػػػ  

 .لممؤسسة
  

   

6. 
مسػػتكل الثقػػة فػػ  غيػػر الرسػػمية مػػف تػػدن   الجماعػػاتيعػػان  العػػاممكف فػػ  

 المؤسسة.
  

   

7. 
ضػػػػعؼ االمتيػػػػازات التػػػػ  غيػػػػر الرسػػػػمية ب جماعػػػػاتاليشػػػػعر العػػػػاممكف فػػػػ  

 .ليـتقدميا المؤسسة 
  

   

8. 
مسػػػتكل االلتػػػزاـ غيػػػر الرسػػػمية مػػػف تػػػدن   الجماعػػػاتيعػػػان  العػػػاممكف فػػػ  

 العاطف  كالمعيارم تجاه المؤسسة.
  

   

 غير الرسمية. لمجماعاتالمحور الخامس> الرضا الوظيفي 
      ضعؼ ا مف الكظيف .رسمية بغير ال الجماعاتيشعر العاممكف ف   .0

      دن  الراتب الشيرم.غير الرسمية مف ت الجماعاتيعان  العاممكف ف   .0

3. 
مكاعيػػػػد الػػػػدكاـ كعػػػػدد  غيػػػػر الرسػػػػمية زيػػػػادة الجماعػػػػاتيػػػػرل العػػػػاممكف فػػػػ  

 ساعات العمؿ.
  

   

4. 
دن  مسػػػتكل الترقيػػػات غيػػػر الرسػػػمية مػػػف تػػػ الجماعػػػاتيعػػػان  العػػػاممكف فػػػ  

 كافآت.كالم
  

   

5. 
ضػػػػعؼ الشػػػػعكر بالتقػػػػدير غيػػػػر الرسػػػػمية ب الجماعػػػػاتيشػػػػعر العػػػػاممكف فػػػػ  

 كاالحتراـ مف قبؿ الرؤساء.
  

   

6. 
دن  ظػػركؼ العمػػؿ مػػف غيػػر الرسػػمية مػػف تػػ الجماعػػاتيعػػان  العػػاممكف فػػ  

ضاءة كتكافر التجييزات كا دكات المكتبية.  تيكية كا 
  

   

7. 
مسػتكل ا مػاف المسػتقبم   ر الرسػمية تػدن غيػ الجماعػاتيرل العاممكف فػ  

 مف حيث التقاعد كاالد ار.
  

   

8. 
ضػعؼ العالقػة بػيف الرؤسػاء غيػر الرسػمية ب الجماعػاتيشعر العػاممكف فػ  

 .كالمرؤكسيف
  

   

 غير الرسمية في اتخاذ القرار الجماعاتمشاركة المحور السادس> 
      .دن  مشاركتيـ ف  ات اذ القرارغير الرسمية بت الجماعاتيشعر العاممكف ف   .0



000 

موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

0. 
فػػػ   يـ فػػػ  ات ػػاذ القػػػرارإشػػػراكغيػػػر الرسػػػمية عػػدـ  الجماعػػاتيػػرل العػػػاممكف فػػػ  

   .المكضكعات الت  تد ؿ ف  نطاؽ عمميـ
   

3. 
تييئػػة المنػػاخ الصػػال، غيػػر الرسػػمية مػػف ضػػعؼ  الجماعػػاتيعػػان  العػػاممكف فػػ  

   ف  ات اذ القرار.لمشاركتيـ  كالمالئـ مف الصراحة كالتفاىـ
   

تػكفير المعمكمػات الالزمػة حتػى غيػر الرسػمية بعػدـ  الجماعػاتيشعر العاممكف ف   .4
   الت اذ القرار.مف دراستيا كتحميميا  العامميفيتمكف 

   

الفرصة المناسبة لعمميػة  غير الرسمية عدـ اعطائيـ الجماعاتيعتقد العاممكف ف   .5
   ف  ات اذ القرار. المشاركة

   

 البػدائؿ لتحديػدإعطػاء الفرصػة غير الرسػمية بعػدـ  الجماعاتيشعر العاممكف ف   .6
   المشكمة. لمكاجية الممكنة

   

لكضػع معػايير الفرصػة  غير الرسمية عدـ اعطائيـ الجماعاتيعان  العاممكف ف   .7
   بشأنيا. قرار ات اذ المراد تقكيـ الحمكؿ المطركحة لممشكمة

   

 لتحديدإعطاء الفرصة المناسبة غير الرسمية بعدـ  الجماعاتعاممكف ف  يشعر ال .8
   بديؿ. لكؿ المتكقعة النتائج

   

 المحور السابع> االنتاجية
      .غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  ا رباح جماعاتيؤثر كجكد  .0

      .غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  تكسيع نطاؽ السكؽ جماعاتيعمؿ كجكد  .0

3. 
 غيػػر رسػػمية فػػ  العمػػؿ عمػػى تػػدن   مػػؽ فػػرص لمتكظيػػؼ جماعػػاتيػػؤثر كجػػكد 

   .كالتشغيؿ
   

      غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  القدرة عمى االستثمار. جماعاتيعمؿ كجكد  .4

5. 
غيػػػر رسػػػمية فػػػ  العمػػػؿ عمػػػى تػػػدن  انتاجيػػػة العػػػامميف فػػػ   جماعػػػاتيػػػؤثر كجػػػكد 

   العمؿ.
   

      غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  جكدة انتاجية العمؿ. عاتجمايعمؿ كجكد  .6

      ف  اإلنتاج. غير رسمية ف  العمؿ عمى تدن  درجة التكامؿ جماعاتيؤثر كجكد  .7

8. 
 غيػػر رسػػمية فػػ  العمػػؿ عمػػى تػػدن  حجػػـ اإلنتػػاج كدرجػػة جماعػػاتيعمػػؿ كجػػكد 

   استقراره.
   

  

 


