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جامعة االزىر – غــزة

ممخص :ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف التمكيف اإلداري بأبعاده الخمسة

(االتصاؿ ومشاركة المعمومات ،بناء فرؽ العمؿ ،التأثير ،حفز العامميف ،القوة) وفاعمية فرؽ العمؿ،
ومستوى تطبيؽ كؿ منيما في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.

واستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المؤسسات
األىمية الدولية التي تعمؿ في قطاع غزة ،والتي يبمغ إجمالي عددىا ( )56مؤسسة ،وقاـ الباحثوف

باختيار عينة مكونة مف ( )7مؤسسات تـ اختيارىا بناء عمى عدد الموظفيف فييا ،حيث حاوؿ
الباحثوف اختيار المؤسسات صاحبة أكبر عدد مف الموظفيف إلعطاء الدراسة قدرة أكبر عمى التعميـ
ولتمثؿ النتائج أكبر فئة مف تمؾ المؤسسات .وكانت االستبانة ىي أداة الدراسة ،تـ توزيعيا عمى

( )033مبحوث وىـ جميع العامميف في المؤسسات التي اختارىا الباحثوف كعينة لمدراسة ،وتـ
استرجاع ( )605استبانة ،أي أف نسبة االسترداد بمغت .%77
وقد خرج البحث بعدة نتائج مف أىميا:

أف مستوى التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة كاف مرتفعاً بنسبة

 ،%18وكذلؾ فإف فاعمية فرؽ العمؿ كاف مستواىا مرتفعاً بنسبة  .%13وأظيرت النتائج تفاوتاً في

موافقة عينة الدراسة عمى وجود األبعاد الخمسة التي حددتيا الدراسة لمتمكيف اإلداري ،حيث احتؿ بعد

القوة المرتبة األولى ،بينما احتؿ بعد بناء فرؽ العمؿ المرتبة الثانية ،ثـ بعد االتصاؿ ومشاركة

المعمومات ،ثـ بعد التأثير ،بينما كاف بعد حفز العامميف في المرتبة الخامسة واألخيرة.

وقد أوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات أىميا إعادة النظر في نظاـ الحوافز بكافة أنواعيا
وتنظيميا ،ومنحيا بشكؿ أكثر عدالة ،وكذلؾ زيادة سرعة وسيولة انسياب المعمومات ما بيف
المستويات اإلدارية المختمفة.

 رامز بدير وآخرون.د

The Administrative Empowerment And Its Relationship
With The Effectiveness Of The Work Teams
"In The International NGOs Operating In The Gaza Strip"
Abstract: The purpose of this study is to discover the relationship between
managerial empowerment and the effectiveness of teamwork, and to ascertain
the level of their implementation within international Non-Governmental
Organizations operating in the Gaza Strip.
The survey respondents consist of employees of international NonGovernmental Organizations (INGO's) based in the Gaza Strip. There are
sixty-five of these organizations, and the researchers selected seven to
examine as a representative sample. These groups were chosen according to
the number of their employees, as those with larger staffs would serve as
more credible and accurate representatives of the majority of organizations.
The method used to survey these staff members was a questionnaire, which
was distributed to the employees of the selected organizations. Out of 300
questionnaires, 236 were retrieved, with a respond rate of 79%.
The search yielded several results, including:
The level of administrative empowerment in international social aid
organizations operating in the Gaza Strip was 81%, and the level of
effectiveness of the working groups was 80%. Also, the results showed that
there is a disparity in approval ratings between the five variables identified by
the survey of managerial empowerment, in which the power variable reached
the first rank, team building ranked second, communication and sharing
information came third, affection ranked fourth, and employee motivation
came last. When measuring the relationship between managerial
empowerment and the effectiveness of the working groups in a study sample,
the results showed and proved that there is a strong correlation between the
two.
The study recommends a reconsideration of the overall incentive system, in
the hopes that new systems of organization might create results that offer
greater equanimity to all staff members. Moreover, the study also suggests
increasing the speed and fluidity of the circulation of information at all
administrative levels.

: مقدمة-0

 أو ما يطمؽ عميو بتنمية،اىتمت العموـ االجتماعية واإلنسانية والسيما عمـ اإلدارة بالتطوير التنظيمي

 بما يجعميا أكثر قدرة عمى حؿ، وذلؾ بيدؼ إحداث تغييرات إيجابية في المنظمة،المنظمة
 ولكف أي جيود لمتغير ال.)6337 ،المشكالت وتقديـ السمع والخدمات بكفاءة وفاعمية (أبو النصر

 وبالتالي تحركت االتجاىات لمشاركة،تأخذ بعيف االعتبار االىتماـ بالعنصر البشري فإنيا قد تسقط
.)6330 ،العامميف في عممية التغيير (أفندي
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يعتبر العنصر البشري أحد مقومات المنظمة ،التي يجب الحفاظ عمييا والسعي لتطويرىا مف أجؿ

الرقي بيا نحو األفضؿ ونحو تحقيؽ األىداؼ الموضوعة ،وال تستطيع أي منظمة أف تعمؿ بكفاءة
وفاعمية بدوف االىتماـ بمواردىا البشرية ،وبذؿ الجيد والماؿ والوقت الختيار أفضميـ كفاءة ،وتعمؿ

عمى تمكينيـ ،فتوفر ليـ التدريب المناسب ،وتمنحيـ مزيداً مف الحوافز ،ومزيداً مف التفويض في

الصالحيات ،واتخاذ الق اررات بالمشاركة ،كما تشجعيـ كذلؾ عمى المبادأة واإلبداع ،والمقصود مف
تمكيف الموظؼ ىو رفع قدرتو عمى اتخاذ الق اررات بنفسو وبدوف إرشاد اإلدارة ،فاليدؼ األساسي مف

التمكيف توفير الظروؼ لمسماح لكافة الموظفيف بأف يسيموا بأقصى طاقاتيـ في جيود التحسيف
المستمر ،وبالتالي فاف مصطمح التمكيف يتضمف مشاركة عممية اتخاذ القرار مع المستويات اإلدارية

األخرى ،وانو يعني أكثر مف مجرد التفويض ،فالموظؼ يشعر بالمسئولية كذلؾ عف األعماؿ خارج
حدود وظيفتو ،بحيث تعمؿ المنظمة كميا بشكؿ أفضؿ ،وتنطمؽ أىمية مبدأ التمكيف مف عالقتو
بالعنصر البشري أو الموارد البشرية الثمينة ،وكيفية تفعيؿ طاقاتيا وقدراتيا ومواىبيا في عممية

دور حاسـ في نجاح أو فشؿ تطبيقات
التحسيف المستمر في المنظمة .ويرى بعضيـ أف التمكيف لو ٌ
إدارة الجودة الشاممة ألف العامميف ىـ األداة التي تنفذ كؿ ىذه األفكار والخطط والفعاليات التي تنتقؿ
بالمنظمة إلى إدارة الجودة الشاممة (الطائي وقدادة.)6383 ،

 -5مشكمة الدراسة:

إف اإلدارة الناجحة ىي التي تخمؽ االىتماـ الكبير لدى العامميف بأعماليـ ووظائفيـ ،بحيث يشعروف

وكأنيـ يمتمكوف المنظمة التي يعمموف فييا ،وىذا ما يسميو البعض "الممكية النفسية" ،وبالتالي فإف

نجاحو مف نجاحيا وفشمو مف فشميا (أفندي.)6330 ،

وتمكيف الموظؼ يعني أف نقوـ بتحسيف قدرتو عمى اتخاذ الق اررات بنفسو وبدوف إرشاد اإلدارة،
فاليدؼ األساسي مف التمكيف ىو توفير الظروؼ لمسماح لكافة الموظفيف بأف يساىموا بأقصى

طاقاتيـ في جيود اإلبداع والتحسيف المستمر ،وبالتالي فإف مصطمح التمكيف يتضمف مشاركة عممية
اتخاذ القرار مع المستويات اإلدارية األخرى ،متمثال بصالحيات أكثر مف مجرد التفويض ،ثـ إف
الموظؼ يشعر بالمسئولية كذلؾ عف األعماؿ خارج حدود وظيفتو ،بحيث تعمؿ المنظمة كميا بشكؿ

أكثر مسؤولية (بف نحت.)6331 ،
ومف المؤشرات الالفتة لالنتباه أف بعض المنظمات  -وبخاصة في الدوؿ النامية -ال تزاؿ تتجاىؿ

ذلؾ ،فيي ترى أف تمكيف العامميف قد يحد مف سمطة اإلدارة فييا ويقمص مف نفوذىا ،مما يجعميا ال
تتجو نحو تبني ىذا المفيوـ ،فيؤثر ذلؾ سمباً في أدائيا وقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفاعمية

(المعاني ورشيدة ،)6337 ،ونظ اًر ألف مفيوـ التمكيف مف المفاىيـ االدارية الحديثة والذي ما يزاؿ
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تطبيقو عمى المستوييف العاـ والخاص محدوداً ،ويحتاج إلي مزيد مف البحوث والدراسات لمتعرؼ

عمى أثره ونتائجو عمى جميع األطراؼ ذات العالقة في العمؿ المؤسسي (اندراوس ومعايعة،

 .)6331فإنو بناء عمى ذلؾ يمكف صياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ السؤاؿ التالي:

ما العالقة بين التمكين اإلداري وفاعمية فرق العمل في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في
قطاع غزة ؟

 -5متغيرات الدراسة:

تشمؿ الدراسة عمى متغير مستقؿ ،وىو التمكيف اإلداري ،ويشتمؿ عمى خمسة أبعاد تكرر كؿ بعد
في معظـ الدراسات الذيف تناولوا موضوع التمكيف اإلداري(عبد األمير ،و عبد الرسوؿ6331 ،؛

المحاسنة6337 ،؛  ،)Anbreen Mazhar& Aurangzeb Khan, 2007لتكوف محالً لمدراسة

وىي كما يمي:

 المتغير المستقل (التمكين اإلداري):

االتصاؿ ومشاركة المعمومات.



بناء فرؽ العمؿ.



التأثير.



حفز العامميف.



القوة.

 -المتغير التابع( :فاعمية فرق العمل)

 -4فرضية الدراسة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين التمكين اإلداري وفاعمية
فريق العمل في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.

ويتفرع عف ىذه الفرضية مجموعة الفرضيات الفرعية التالية:


توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بيناالتصاؿ ومشاركة

المعمومات وفاعمية فريؽ العمؿ في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.


توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بينبناء فرؽ العمؿ
وفاعمية فريؽ العمؿ في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.



توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بيف التأثير وفاعمية
فريؽ العمؿ في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) (α ≤ 0.05بيف حفز العامميف



توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بيف القوة وفاعمية فريؽ

وفاعمية فريؽ العمؿ في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.

العمؿ في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.

 -3أهداف الدراسة:
 -1التعرؼ عمى مستوى التمكيف اإلداري المطبؽ في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في
قطاع غزة.

 -2التعرؼ عمى مستوى فاعمية فرؽ العمؿ في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع
غزة.

 -3التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف عممية التمكيف اإلداري وفاعمية فريؽ العمؿ في مجتمع
الدراسة.

 -4إلقاء الضوء عمى مفيوـ التمكيف اإلداري وعناصره وفوائده وأىـ معوقات تطبيقو في
المنظمات وذلؾ مف خالؿ مراجعة أدبيات الموضوع.

 -5إعطاء التوصيات المناسبة التي تيدؼ إلى تحسيف مستوى" التمكيف اإلداري" في
المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.

 -6أىمية الدراسة:

يعد تمكيف العامميف أحد أىـ أسباب بروز الصؼ الثاني لمقيادييف المؤىميف ،وىو ما يجعمو مف أىـ
ضمانات حيوية واستمرار أية منظمة ،ومف ناحية أخرى ،فإف التمكيف يشعر العامميف بإتاحة الفرصة
الستغالؿ إمكاناتيـ وقدراتيـ ،إضافة إلى إحساسيـ بتقدير اإلدارة وثقتيا بيـ ،وعميو فإنو يمكف تممس
أىمية ىذه الدراسة في:

 -8إبراز دور التمكيف في الوصوؿ بالعامميف في المنظمات عمى اختالفيا إلى مستوى ٍ
عاؿ مف
اإلبداع ،وىو ما ينعكس إيجاباً عمى مستوى تمؾ المنظمات.

 -6تسميط الضوء عمى اتجاه ومدخؿ مف مداخؿ الفكر اإلداري الحديث،وىو عممية التمكيف
اإلداري وأثارىا عمى فاعمية وقوة فرؽ العمؿ.

 -0تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ أىمية الموضوع لمجتمع الدراسة الذي يتناوؿ واقع التمكيف
اإلداري في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة ،وعالقتو بفاعمية فرؽ العمؿ داخميا،

حيث تعتبر ىذه الدراسة ىي األولى التي تتناوؿ دراسة ىذا الموضوع في المجتمع محؿ الدراسة.
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 -4الدراسة تبحث في أحد المفاىيـ التنظيمية الجديدة الذي توليو المنظمات اليوـ أىميتيا ،وتعتبره
مف العوامؿ األساسية لمتميز واالستمرار في بيئة متنافسة ،مما يجعميا تولي العامميف جؿ عنايتيا

مف حيث تدريبيـ ،وصقؿ قدراتيـ ،وتفويضيـ مزيداً مف الصالحيات ،كوضع األىداؼ الخاصة
بعمميـ واتخاذ الق اررات المناسبة التي تتعمؽ بإنجازىا وحؿ المشكالت التي تعوؽ تحقيقيا.

 -6تعزيز ثقافة التماسؾ والتعاوف في المنظمات لما ليا مف أثر كبير في جودة األعماؿ الناتجة
مف ىذه الفرؽ المتماسكة.

تعريف التمكين:

تشػػير األدبيػػات والد ارسػػات السػػابقة إلػػى أف ىنالػػؾ أراء مختمفػػة حػػوؿ تعريػػؼ تمكػػيف العػػامميف ،إال أنيػػا
تتمحور حوؿ حصوؿ العامميف عمى صالحيات وحرية أكبر في مجاؿ الوظيفة المحددة التي يقوـ بيا

الموظػػؼ ومنحػػو حريػػة المشػػاركة ،وابػػداء الػرأي فػػي أمػػور فػػي سػػياؽ الوظيفػػة أي خػػارج إطػػار الوظيفػػة
(ممحـ.)6335،

وعرفػػو الشػػقاوي ( )6336بأنػػو العمميػػة التػػي تصػػب فػػي اتجػػاه زرع الثقػػة بػػنفس العامػػؿ ،واشػػعاره بأنػػو
عامؿ ميـ في تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة ونمائيػا ،وأف العػامميف عمػى اخػتالؼ مػواقعيـ إنمػا ىػـ شػركاء

ليـ قيمةٌ وأىمية رفيعة في رسـ رسالة المنظمة ،وفي تحقيؽ ىذه الرسالة.

أم ػػا أفن ػػدي( )6330عرف ػػو بأن ػػو "اس ػػتراتيجية إداري ػػة تق ػػوـ عم ػػى م ػػنح الع ػػامميف ق ػػوة التص ػػرؼ ،واتخ ػػاذ

الق اررات والمشاركة الفعمية مف جانب العامميف في إدارة منظماتيـ ،وحؿ مشكالتيا ،والتفكير اإلبداعي
وتحمؿ المسؤولية والرقابة"

أما الرشودي ( )6337فقد عرؼ التمكػيف بأنػو "العمميػة اإلداريػة التػي يػتـ بموجبيػا االىتمػاـ بالعػامميف
مف خالؿ إثراء معموماتيـ ،وزيادة مياراتيـ ،وتنمية قدراتيـ الفردية ،وتشجيعيـ عمى المشاركة وتػوفير

اإلمكانات الالزمة ليـ بما يحفزىـ عمى اتخاذ الق اررات المناسبة".

ويرى الشيراني ( )6337بأنػو " توسػيع صػالحيات العػامميف واثػراء معمومػاتيـ ،ومعػارفيـ ،وميػاراتيـ،
لصػػقؿ خبػ ػراتيـ ،وتنمي ػػة ق ػػدراتيـ عمػػى المش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات وتنفي ػػذىا ف ػػي الظ ػػروؼ العادي ػػة
والطارئة ،بيدؼ رفع مستوى أدائيـ في العمؿ ومواجية المشكالت".
أبعاد التمكين:

يوجػػد تبػػايف ممحػػوظ بػػيف البػػاحثيف عمػػى أبعػػاد التمكػػيف ،وبنػػاء عميػػو فقػػد تػػـ اختيػػار األبعػػاد التػػي يجمػػع
عمييا معظـ الكتاب ،وىي عمى النحو التالي:
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-0االتصال ومشاركة المعمومات:

ويقصد بيا المعمومات الالزمة لصػنع القػ اررات التػي يحصػؿ عمييػا المػدراء ويحتفظػوف بيػا لعػدـ ثقػتيـ
بالعامميف ،لذا فيػي تعتبػر مػف األبعػاد الرئيسػية الحتوائيػا عمػى المشػاركة والثقػة والمعمومػة (الرشػودي،

 ،)6337وتع ػػد المعموم ػػات جانب ػػا ميم ػػا يعتم ػػد عميي ػػا ف ػػي عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػرار ،وف ػػي ح ػػؿ مش ػػكالت
العمؿ ،فبدونيا ال يمكف لمموظؼ التصػرؼ بالطريقػة الصػحيحة التػي تمنحػو الثقػة بالتصػرؼ ،كمػا أف

ػر مػػف الجيػػود
االتصػػاؿ الفاعػػؿ فػػي المؤسسػػات الناجحػػة يعػػزز مبػػدأ االبػػداع واالبتكػػار ،ويختصػػر كثيػ اً

(الجميم ػػي .)6334 ،حي ػػث يس ػػيـ س ػػيولة انس ػػياب االتص ػػاالت وس ػػرعة تب ػػادؿ المعموم ػػات وامكانيػػػو
حصػػوؿ كػػؿ فػػرد فػػي المنظمػػة عمييػػا فػػي الوقػػت المناسػػب فػػي نجػػاح تمكػػيف العػػامميف ،حيػػث يسػػيـ

االتصػػاؿ وتبػػادؿ المعمومػػات فػػي تمكػػيف القائػػد مػػف نقػػؿ أفكػػاره ومشػػاعره واتجاىاتػػو بفاعميػػة وبصػػورة
مالئمة وبمرونة كافية لممستقبؿ ،مما يترتػب عميػو نجاحػو فػي تحقيػؽ اليػدؼ مػف االتصػاؿ مػف خػالؿ

التأثير الفاعؿ في المستقبؿ (سالمة.)8777 ،

-5بناء فرق العمل:

وىػػي تعػػد مػػف عناصػػر القػػوة فػػي تطبيػػؽ التمكػػيف بسػػبب الػػدور الميػػـ لمعمػػؿ الجمػػاعي فػػي مواجيػػة
المشكالت وترشيد استيالؾ المػوارد بفاعميػو وكفػاءة ،حيػث إف الشػعور المشػترؾ بالمسػؤولية الجماعيػة
يجمػػب قػػوة حقيقي ػة تتمثػػؿ فػػي زيػػادة درجػػات ال ػوالء واالنتمػػاء وااللت ػزاـ ،وتسػػاعد فػػي التغمػػب عمػػى أيػػة

مشكمة مف خالؿ السعي الدائـ اليجاد رؤية مالئمػة تحقػؽ مصػمحة كػؿ مػف المنظمػة والفريػؽ ،وتمكػف

الفريؽ مف االندماج في ىذه الرؤية ،ومف ثـ يصبح مكوناً ىاماً في سبيؿ تحقيقيػا ،مػع الحػرص عمػى
تفعيؿ الرقابة عمى األداء مف داخؿ الفريؽ ،وشعور كؿ فرد بالمسؤولية نحو ما يقوـ بو مػف عمػؿ فػي

ضػػوء الت ػزاـ القائػػد بتػػذليؿ كافػػة الصػػعوبات التػػي تعتػػرض عمػػؿ الفريػػؽ وتشػػجع أدائػػو بشػػكؿ جمػػاعي
(عارؼ.)6334 ،

-5التأثير:

تأثير عمى الق اررات التي يتـ اتخاذىا والسياسات التي تضعيا المنظمة
ويعني إدراؾ الفرد بأف لو
اً
خاصة تمؾ التي تتعمؽ بعممو وال يأتي ىذا اإلدراؾ او الشعور إذاكاف الفرد يؤثر او يسيطر عمى

أمور قميمة األىمية في عممو ،ولكنو يتكوف وينمو إذا كاف لمفرد تأثيره في شؤوف ىامة تسيـ في
تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،االمر الذي يزيد مف الدافعية الداخمية لمفرد تمؾ الدافعية النابعة مف الوظيفة

ذاتيا) ،(Herzberg,1999وقد وضح (اندراوس ومعايعة )6331 ،التأثير عمى أنو مدي مساىمة
الفرد في نتائج المنظمة ككؿ.
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-4حفز العاممين:
تسيـ الحوافز المادية والمعنوية في تمكيف العامميف مف خالؿ زيادة دافعيػتيـ ورضػاىـ وانتمػائيـ الػوظيفي،

وبصفو خاصة عندما تشبع احتياجػاتيـ ،وبشػرط تقػديميا فػي الوقػت المناسػب وربطيػا بنظػاـ تقػويـ األداء،
لكػي ال تمػػنح الحػوافز اال لمسػػتحقييا ،وتكػػوف بمثابػػة دافػػع حقيقػػي لتطػػوير اداء العػػامميف والمنظمػػات كنػػاتج
نيػػائي لمتمكيف(عالقػػي .)6333،ولكػػي يكتػػب لجيػػود التمكػػيف النجػػاح يجػػب أف يػػتـ ربػػط التقػػدير والمكافػػأة

التي يحصؿ عمييا العامموف بأىداؼ المنظمة (الجميمي.)6331،
-3القوة:

ينبغي لممنظمة أف يكوف لدييا الرغبة والقدرة عمى تغيير ىيكميػة القػوة فػي المنظمػة ،وتشػجيع العػامميف

لػدييا عمػى الشػعور بػالقوة والنجػاح ،مػف خػالؿ مػػنحيـ المزيػد مػف الحريػة فػي التصػرؼ بكػؿ مػا يتعمػػؽ
بأعماليـ المختصػينبيا .أمػا بالنسػبة إلػى العػامميف فإنػو فػي نفػس الوقػت ينبغػي أف تكػوف لػدييـ الرغبػة
فػي زيػػادة سػمطتيـ ومسػػؤوليتيـ ،بغػػض النظػر عػػف مػدى مسػػاىمة المنظمػػة فػي ذلػػؾ ،ألنػو إذا لػػـ يكػػف

ىناؾ رغبو مف العامميف فإف عممية التحوؿ في القوة لف تحصؿ ،إضافة إلى أف االفػراد الػذيف يرغبػوف
في سيطرة أكبر يكونوف أكثر اندماجا ًًومتابعة لفرص التمكيف (الجعبري.)6383 ،
تعريف فرق العمل:
فقػػد عرفيػػا الرشػػيد ( )6333بػػأف فػػرؽ العمػػؿ ىػػي عبػػارة عػػف جماعػػة مػػف األفػراد كػػؿ مػػنيـ لديػػو خبػرة
وميارة معينة ،ولدييـ ميمة مشتركة البد مف إنجازىػا ،يجتمعػوف معػاً لتبػادؿ المعمومػات التػي تسػاعد

عمى االستجابة المناسبة المطموبة مف الفريؽ.

أمػػا سػػمطاف ( )6334فعػػرؼ فػػرؽ العمػػؿ عمػػى أنيػػا جماعػػة تممػػؾ أعضػػاؤىا ميػػارات مكممػػة لبعضػػيا
الػػبعض ويمتزمػػوف بغايػػة مشػػتركة أو بعػػدد مػػف أىػػداؼ األداء وىػػـ يعتبػػروف أنفسػػيـ مسػػؤوليف مسػػؤولية
جماعية عف تحقيقيا ،وىو تعريؼ يبرز أىمية المسؤولية الجماعية في مفيوـ فرؽ العمؿ.

أمػػا جػػاد الػػرب ( )6336فإنػػو يمخػػص مفيػػوـ فػػرؽ العمػػؿ بأنيػػا مجموعػػة مػػف األف ػراد يعممػػوف عم ػالً
محػ ػػدداً ويحػ ػػاولوف مػ ػػف خػ ػػالؿ المشػ ػػاركة والتعػ ػػاوف إنجػ ػػاز أىػ ػػدافيـ واألىػ ػػداؼ التنظيميػ ػػة ،ويحققػ ػػوف

المكاسب المرغوبة.

ويػػرى الفايػػدي ( )6331أف الفريػػؽ الحقيقػػي عػػدد صػػغير مػػف األفػراد تكمػػؿ ميػػارات كػػؿ مػػنيـ ميػػارات
اآلخريف ،وىػـ ممتزمػوف بتحقيػؽ غايػة مشػتركة وأىػداؼ أداء ومػنيج ،ويعتبػروف أنفسػيـ مسػؤوليف أمػاـ
بعضيـ بشكؿ متبادؿ.
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مفيوم فاعمية الفريق:

إف فاعمية الفريؽ تقع بشكؿ عاـ في ثالث فئات ىي (مخرجات انتاج المجموعة ،المساىمة في تنمية
أعضاء المجموعة ،والدرجة التي فييا ألية العمؿ تزيد مف قابمية أعضاء المجموعة لمعمؿ سوية في

المستقبؿ ،فبالنسبة لقياس مخرجات انتاج المجموعة فيتضمف (النوعية ،اإلنتاج ،الكمؼ) ،أما ما
يتعمؽ بالمساىمة في تنمية أعضاء المجموعة فيي قد تتضمف (الرضا الوظيفي ،اشباع حاجات

أعضاء الفريؽ ،والثقة باإلدارة) ،وأخي ار فإف قياس قابميات النجاح لممجموعة قد تتضمف السموؾ
االنسحابي مثؿ معدؿ الغيابات لألعضاء أو معدؿ استبداؿ العماؿ .بينما اقترح ( &Dunphy

 )Bryant, 1996أف االبتكار ىو مف أىـ العوامؿ التي تشير إلي فاعمية الفريؽ ،ويتضمف اإلبتكار
تطور التكنولوجيا الجديدة ،والقابمية لحؿ المشكالت ،والمرونة في التعامؿ واألفكار الجديدة.
أىمية فرق العمل:

تسػػتمد فػػرؽ العمػػؿ أىميتيػػا فػػي المنظمػػات مػػف خػػالؿ تكامميػػة سػػماتيا ،بوصػػفيا قػػوة أدائيػػة وحركػػة
تطويريػػة مسػػتمرة فػػي البيئػػة التنظيميػػة ،تسػػيـ فػػي دفػػع المنظمػػة نحػػو اسػػتيعاب التغي ػرات والتعامػػؿ مػػع
التقنية وتطوير أساليب األداء ،والتخمص مف العوائؽ التي تتخمؿ أنشطة عمميات المنظمة ،وتتػيح ليػا
التحوؿ إلى المنظور االستراتيجي في التخطػيط والتنفيػذ ،وتبنػي ط ارئػؽ الجػودة فػي األداء عمػى صػعيد
النوع قبؿ الكـ ،إذ إف فرؽ العمؿ الفاعمة تػؤدي الػى تقويػة المنظمػة ،وبالتػالي فػإف عمميػة تطػوير فػرؽ

العمؿ تظؿ مطمباً حقيقياً لتمؾ المنظمات في سعييا إلى النجاح والتميز(المحاسنة.)6337 ،
أم ػػا أب ػػو النص ػػر( )6386فق ػػد أش ػػار إل ػػى أف ف ػػرؽ العم ػػؿ تعتب ػػر م ػػف األدوات الفعال ػػة إلنج ػػاز المي ػػاـ
المشػػتركة .ولقػػد أثبتػػت خب ػرات العمػػؿ أنػػو يمكػػف ألي مجموعػػة مػػف البشػػر أف تتحػػوؿ إلػػى قػػوة تتقاسػػـ

األىداؼ والمياـ ،وتتعاوف معاً لتحقيؽ النجاح المطموب بأعمى قدر مف الكفػاءة والفاعميػة ،واف إنسػاناً

واحداً بمفرده ال يسػتطيع ميمػا كانػت عبقريتػو وقد ارتػو العقميػة والجسػمية واإلداريػة أف يقػوـ بإنجػاز كػؿ
شيء بمفرده ،أما فريؽ العمؿ فيمكنو أف يفعؿ ذلؾ.

وأف أىـ المزايا التي تحصؿ عمييا المنظمات مف فرؽ العمؿ الفعالة ىي:
 )8اإلنتاجية.

 )6االنسيابية.
 )0المرونة.
 )4االلتزاـ.
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 )6الجودة.

 )5رضا العميؿ.
 -7الدراسات السابقة:
 -0دراسة (العطار:)5005 ،

بعنوان "مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك عمى إبداع العاممين".
لقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى كؿ مف التمكيف اإلداري واإلبداع اإلداري لدى

العامميف في كؿ مف الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر في قطاع غزة .وتكوف مجتمع الدراسة مف
فئة الموظفيف أصحاب المناصب اإلشرافيو في كال الجامعتيف ،حيث يبمغ إجمالي عددىـ ()655

شخصاً ،وقد استخدـ الباحث الحصر الشامؿ ألفراد العينة .وخمصت الدراسة إلى أف أفراد العينة

يوافقوف عمى توفر التمكيف اإلداري وأبعاده محؿ الدراسة بنسب متفاوتة في الجامعتيف ،واتضح أف
درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمية أكبر مف درجة موافقة موظفي جامعة األزىر ،حيث بمغت

درجة الموافقة عمى محور "التمكيف اإلداري" لدى موظفي الجامعة اإلسالمية  ،%71.44بينما بمغت
لدى موظفو جامعة األزىر  ،%51.68وبمغت درجة الموافقة عمى محور "اإلبداع اإلداري" لدى

موظفي الجامعة اإلسالمية  ،%16.71بينما موظفي جامعة األزىر .%71.17
 -5دراسة ):(Carter, 2009

بعنوان "مدراء تمكين العاممين".

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بيف سموؾ المنظمة وقوة التمكيف لمعامميف ،وقد استخدـ

الباحث الجماعات المركزة كأداة لمحصوؿ عمى البيانات ،وقد استخدمت االستبانة لمعرفة تمكيف
المديريف والعامميف في ( )083شركة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا والصيف ،وتضمف
البحث أسئمة تيدؼ إلى التعرؼ إلى مدىإنتاجية العامميف إذا ما تـ تمكينيـ مف اإلدارة ،وعمى أىمية

تحسيف أداء العامميف وكيفية قياس أداء العامميف ،وعمى أىمية جعؿ العامميف اجتماعييف في

المنظمة ،وأىمية المشاركة في صنع الق اررات في المنظمة .وقد خرجت ىذه الدراسة بالعديد مف
النتائج التي أكدت أف معظـ العامميف كانوا أكثر إنتاجية في حاؿ تمكينيـ مف قبؿ اإلدارة ،وأكدت
معظـ المنظمات أىمية تحسيف أداء العامميف وأىمية قياسو ،كماأكدت معظـ الشركات أىمية وجود

العامميف االجتماعييف في الشركة ،إضافة إلى ىذا ،فإف الكثير مف المنظمات شعرت أف التفكير
النظامي ساعد المديريف في عممية صنع القرار.
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 -5دراسة (الرشيدي:)5002 ،

بعنوان "مدى توافر سمات فرق العمل وأثرىا في االلتزام"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توافر سمات فرؽ العمؿ وأثرىا في االلتزاـ التنظيمي لدى

مدراء الدوائر الحكومية في منطقة المدينة المنورة في المممكة العربية السعودية ،ولتحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ تطوير استبانة لغرض جمع البيانات وتوزيعيا عمى عينة مكونة مف( )681مدي ًار ،وقد تـ
استخداـ األساليب اإلحصائية الوصفية ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألساليب

اإلحصائية التحميمية (معامؿ االرتباط بيرسوف ،تحميؿ التبايف المتعدد والمتدرج) .وتوصمت الدراسة
تصوراتيـ
تصورات المدراء لسمات فرؽ العمؿ جاءت بدرجة مرتفعة .و ّ
أف ّ
إلى نتائج مف أىميا :أف ّ
لمستوى االلتزاـ التنظيمي جاء بدرجة متوسطة ،وكذلؾ وجود أثر ألبعاد سمات فرؽ العمؿ في

االلتزاـ التنظيمي.

 -4دراسة (الفايدي:)5002 ،

بعنوان "فرق العمل وعالقتيا بأداء العاممين في األجيزة األمنية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ أسموب فرؽ العمؿ في األجيزة األمنية وعالقة ذلؾ
بأداء العامميف فييا ،وكذلؾ التعرؼ عمى مدي توفر سمات العمؿ كفريؽ في األجيزة ،وأيضا تقصي

المعوقات التي تواجو تطبيؽ أسموب فرؽ العمؿ ،وقد تـ استخالص النتائج مف العامميف في األجيزة
األمنية ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف سمات العمؿ كفريؽ تتوفر في األجيزة

األمنية بدرجة كبيرة ،يقابميا محدودية تطبيؽ أسموب فرؽ العمؿ في األجيزة األمنية ،وأف ىناؾ
عالقةً جوىرية بيف أداء العامميف وعدد مرات مشاركتيـ بفرؽ العمؿ لصالح المشاركيف مرتيف فأكثر.

أما أبرز المعوقات فكانت ضعؼ نظاـ المكافأة لتحفيز العامميف لالنضماـ لفرؽ العمؿ ،وكذلؾ

اعتياد العامميف عمى القياـ بالمياـ الموكمةإلييـ بشكؿ فردي.
 -3دراسة (العتيبي:)5002 ،

بعنوان "أراء المديرين في األمن العام حول استخدام أسموب فرق العمل".

ىدفت تمؾ الدراسة إلى التعرؼ عمى أراء المديريف في إدارات األمف العاـ حوؿ استخداـ فرؽ العمؿ،
مف خالؿ التحقؽ مف مدى توفر خصائص العمؿ كفريؽ ،وتحديد مجاالت استخداـ فرؽ العمؿ،

والصعوبات التي قد تقؼ حائال دوف تفعيؿ استخداـ أسموب فرؽ العمؿ وفؽ المنيج العممي السميـ،

وابراز العالقة بيف بعض الخصائص الشخصية والتنظيمية لممديريف في تمؾ اإلدارات ومدى توفر
خصائص العمؿ كفريؽ .وقد شممت الدراسة ( )851ضابطاً يمثموف جميع المدراء في إدارة األمف

العاـ بمنطقة القصيـ-المممكة السعودية باستخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات .وقد أظيرت نتائج
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الدراسة توفر خصائص فرؽ العمؿ في مجتمع الدراسة بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي ( 0.45مف
 .)6وجاءت الخصائص مرتبة تنازلياً وفؽ األتي :خاصية المشاركة ،التعاوف ،االلتزاـ ،االنفتاحية،

المرونة ،تحمؿ المخاطر وأخي ار خاصية الحساسية.
 -3دراسة (القحطاني:)5004 ،

بعنوان "مدى استعداد المديرين الستخدام فرق العمل في األجيزة الحكومية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى استعداد مديري األجيزة اإلدارية الحكومية في الرياض

الستخداـ فرؽ العمؿ في إداراتيـ ،كذلؾ تحديد أكثر وأقؿ مؤشرات االستعداد الستخداـ فرؽ العمؿ

توف اًر لدى المديريف .كما ىدفت إلى التعرؼ إلى مدى وجود عالقة ارتباطية بيف بعض الخصائص

الشخصية لممديريف (العمر ،المرتبة ،الوظيفة ،المؤىؿ ،التخصص ،عدد المرؤوسيف ،عدد سنوات
الخبرة ،التدريب عمى فرؽ العمؿ) وبيف مؤشرات استخداـ فرؽ العمؿ في إدارتو ،وكذلؾ التعرؼ إلى

أثر تمؾ العوامؿ (كمتغيرات مستقمة) عمى المؤشرات (كمتغيرات تابعة) ،وتقديـ بعض التوصيات.

وبشكؿ عاـ توصمت الدراسة إلى أنو يمكف القوؿ بأف لدى مديري األجيزة الحكومية المركزية
استعداداً غير ٍ
عاؿ (متوسط) الستخداـ فرؽ العمؿ في إداراتيـ،إال أنو عند النظر بالتفصيؿ إلى كؿ

مؤشر عمى حده نجد أف ىناؾ استعداداً عالياً لدى المديريف الستخداـ فرؽ العمؿ في إداراتيـ حسب
بعض المؤشرات ،بينما يشير بعضيا اآلخر إلى استعداد ٍ
متدف.
 -2دراسة (:)Hambley, 2005

بعنوان "أثر األساليب القيادية ووسائل اإلتصال عمى العمميات ونمط التفاعل داخل فريق العمل".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر األساليب القيادية المختمفة ووسائؿ االتصاؿ بيف أعضاء
فريؽ العمؿ عمى العمميات التي يقوـ بيا فريؽ العمؿ ،في كؿ مف فرؽ العمؿ التي يعمؿ أعضاؤىا

معاً في مكاف واحد والفرؽ االفتراضية التي يعمؿ أفرادىا مف مواقع متباعدة إما مف خالؿ المؤتمرات

التي تتـ عبر الفيديو ،أو مف خالؿ المكالمات التي تتـ بيف أفراد الفريؽ استناداًعمى األساليب
التفاعمية بيف أفراد الفريؽ ونتائجو (تماسؾ الفريؽ وأدائو) .ولقد تـ اختيار العالقات االفتراضية بيف

أساليب القيادة ووسائؿ االتصاؿ بيف أعضاء الفريؽ وأساليب التفاعؿ ونتائجيا.
 -2دراسة (:)Kurtzbarg, 2000

بعنوان "أثر التنسيق والصراع عمى أداء الفريق".
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ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التنسيؽ والصراع عمى أداء الفريؽ وكذلؾ العالقة بيف أساليب

اإلبداع الفردية وعمميات فريؽ العمؿ وأداء فريؽ العمؿ مف جية ومخرجات فريؽ العمؿ مف جية
أخرى ،وذلؾ مف خالؿ مالحظة ما يجري في مكاف العمؿ والتي شممت اتصاالت الفريؽ ،وصراع

الفرؽ والذي يشمؿ :صراع الميمة ،الصراع الشخصي ،صراع العمميات .وافترض الباحث أنو كمما
كاف ىناؾ إبداع أكثر مف أعضاء الفريؽ كمما كاف أداء الفريؽ أفضؿ ،وقد اشترؾ في الدراسة 601

فردا مف ضمف  65فريقاً في  7منظمات .وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بيف صراع

الميمة الفردي وبيف كؿ مف الصراع الشخصي وصراع العمميات .وكشفت الدراسة ايضاً وجود

عالقة سمبية بيف كؿ مف أداء ومخرجات الفريؽ وبيف أنواع الصراع الثالثة .كما توصمت إلى أف

ىناؾ أنواع ًا محددة لألحداث اليومية التي تواجو فريؽ العمؿ تؤثر عمى مخرجات الفريؽ ،كما

توصمت إلى أنو عندما يكوف لدينا في الفريؽ أشخاص مبدعوف وأعضاء آخروف غير مبدعيف فإف
ذلؾ ربما يؤدي إلى إنجاز ٍ
عاؿ لكف ذلؾ سيكوف عمى حساب خبرة الفريؽ.
 -2دراسة (عبد األمير ،و عبد الرسول :)5002 ،

بعنوان "استراتيجية التمكين وأثرىا في فاعمية فريق"
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستوى إدراؾ عينة الدراسة ،وىـ رؤساء األقساـ والفروع الستراتيجية

التمكيف المتبعة في منظماتيـ ،وتحديد مدى فاعمية فرؽ العمؿ في الوحدات التنظيمية لعينة الدراسة،

واختب ار العالقة بيف استراتيجية التمكيف وفاعمية فريؽ العمؿ في عينة الدراسة ،ومف ثـ تقديـ بعض

التوصيات لعينة الدراسة مف أجؿ اتباع األساليب التي تمكنيا في دعـ وانجاح فريؽ العمؿ في
منظماتيـ .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،باستخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات،

بعينة دراسة ( )66مفردة .وقد أظيرت الدراسة العديد مف النتائج أىميا أنو يوجد توجو ممحوظ مف
قبؿ اإلدارة نحو دعـ ثقافة الفريؽ والعمؿ الجماعي والذي يعد مف أىـ المؤشرات تجاه بناء فريؽ

العمؿ .وأف المنظمة المبحوثو تعتمد عمى قنوات اتصاؿ كفؤة تسيؿ تبادؿ المعمومات العادية بيف
مختمؼ المستويات اإلدارية والتنظيمية .وأشارت كذلؾ لضعؼ الثقة المتبادلة بيف اإلدارة وأعضاء

فريؽ العمؿ بخصوص المعمومات غير العادية (السرية) التي تتعمؽ بالموازنات والموارد والحصص.
 -00دراسة (المحاسنة:)5002 ،

بعنوان "أثر التمكين اإلداري في بمورة سمات فرق العمل"
وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ أثر عممية التمكيف اإلداري في بمورة سمات الفريؽ لدى العامميف
في المدينة االقتصادية الخاصة في العقبة -األردف ،كذلؾ ىدفت الدراسة إلى بناء إطار نظري

وفكري حوؿ مفيوـ التمكيف وفرؽ العمؿ والتعرؼ عمى سمات الفريؽ وكؿ بعد مف أبعاده مف وجية
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نظر العامميف ،وقد قاـ الباحث بتطوير استبانة لقياس متغيرات الدراسة ،وتـ توزيع االستبانة عمى
 463موظفاً ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وقد توصمت الدراسة إلي :أف تصورات
المبحوثيف ألبعاد التمكيف جاءت بدرجة متوسطة ،بينما كانت تصوراتيـ لتفويض السمطة مرتفعة.
كما توصمت الدراسة إلى أف تصورات المبحوثيف لسمات فرؽ العمؿ كانت مرتفعة .وأيضا أشارت

النتائج إلى وجود أثر ميـ ذي داللو إحصائية لمتمكيف اإلداري في بمورة سمات فرؽ العمؿ.
 -00دراسة (:)Anbreen Mazhar& Aurangzeb Khan, 2007

بعنوان "التمكين اإلداري وعالقتو بفاعمية فرق العمل".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثار عممية التمكيف اإلداري عمى فاعمية وكفاءة فريؽ العمؿ،

وقد قاـ الباحث بتطبيؽ دراستو إلى قطاع االتصاالت في باكستاف وتحديداً في مدينة إسالـ أباد ،وقد

اختار  83شركات تعمؿ في ىذا المجاؿ لتكوف عينة لمدراسة ،وفي سبيؿ الوصوؿ إلى نتائج ىذه
الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،باستخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات

وكذلؾ بعض المقابالت ،حيث استخدـ الباحث عينة مف مجتمع الدراسة والذي تكوف مف 83
يمي:أف
شركات اتصاالت في مدينة إسالـ أباد .ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما
َ
تمكيف العامميف لو أثر كبير عمى أداء فرؽ العمؿ في قطاع االتصاالت في مدينة إسالـ أباد،
باكستاف ،ثانياً ،أف أداء فرؽ العمؿ يتـ تقيمو بمستوى أكبر مف مجرد كفاءة وفاعمية ،وانما يشمؿ

عديداً مف عوامؿ النجاح األخرى الحاسمة منيا (التعاوف ،والصراع الداخمي ،الرضا ،القوة ،التعمـ).
 -05دراسة (:)Kirkman, 2004

بعنوان "تأثير تمكين فرق العمل عمى أدائيا".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف العالقة بيف تمكيف فرؽ العمؿ وأدائيا ،وكذلؾ مدى تأثير التفاعؿ

وجياً لوجو ،وذلؾ بتطبيؽ الدراسة عمى  06فريؽ خدمة ومبيعات في أحد مؤسسات التكنولوجيا

المتطورة .وكانت فرضيات الدراسة قد توقعت أف يكوف لتمكيف الفريؽ ارتباط إيجابي بأداء فريؽ

العمؿ ،وكذلؾ عمى دور االجتماعات وجياً لوجو في تحديد العالقة بيف تمكيف الفريؽ وتحسيف

األداء مف قبؿ الفرؽ التي تـ تمكينيا.

وقد توصمت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج المتعمقة بعالقة التمكيف بفرؽ العمؿ وأدائيا ،وكانت
أىـ ىذه النتائج عمى النحو التالي :ارتبطت زيادة وقوة تمكيف أداء الفرؽ الفعمي بمستويات أعمى مف
حيث عمميو التطوير ورضا العمالء عمى غرار الفرؽ التي حصمت عمى تمكيف أقؿ ،وكذلؾ أف
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تمكيف أفراد فريؽ العمؿ أدى إلى مخرجات أفضؿ مف حيث الجودة والسرعة في المياـ التي تـ

تكميؼ الفرؽ الممكنة بالقياـ بيا.
 -8أسلوب الدراسة:
تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي والذي يحاوؿ وصؼ العالقة بيف التمكيف اإلداري وفاعمية فريؽ

العمؿ ،ويحاوؿ ىذا المنيج أف يقارف ويفسر ويقيـ أمالً في التوصؿ إلى تعميمات ذات معنى يرتفع
بيا رصيد المعرفة عف الموضوع محؿ الدراسة.

وقد تـ استخداـ مصدريف أساسييف لممعمومات:

 -8المصادر الثانوية :حيث تـ معالجة اإلطار النظري لمبحث ومصادر البيانات الثانوية التي
تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير،

وكذلؾ األبحاث والدراسات السابقة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 -6المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث تـ جمع البيانات األولية مف
خالؿ االستبانة كأداة رئيسية لمبحث ،ومف خالؿ ابعاد الدراسات السابقة التي ليا صمة
بموضوع ىذه الدراسة صممت خصيصاً ليذا الغرض ،وقد تـ تحكيـ االستبانة مف قبؿ

المختصيف.

 -9مجتمع وعينة الدراسة:

يشمؿ مجتمع الدراسة جميع العامميف في المؤسسات األىمية الدولية بقطاع غزة ،حيث يبمغ عدد ىذه

المؤسسات ( )56مؤسسة دولية مسجمة في مديرية الشؤوف العامة في و ازرة الداخمية الفمسطينية-دائرة
الجمعيات لسنة .6380

واعتمد الباحثوف في عممية اختيار عينة الدراسة عمى عدد الموظفيف العامميف في مؤسسات مجتمع

الدراسة،لذلؾ فقد تـ اختيار ( )7مؤسسات أىمية دولية (كعينة قصدية) ،ىي صاحبة العدد األكبر
مف حيث عدد الموظفيف العامميف فييا ،ومف المعموـ أف المؤسسات الدولية تميؿ إلي تقميؿ الكادر

البشري إلى حده األدنى ألداء أعماليا ،عمما بأف ىذه المؤسسات السبعة ىي أيضا مف األنشط مف
حيث العمميات والمشاريع التي تقوـ بيا في قطاع غزة .والجدير بالذكر أف ىناؾ ثالث مؤسسات لـ

تظير ترحيباً لتوزيع االستبانة عمى موظفييا ،لذلؾ تـ استثناؤىا واالنتقاؿ إلى األقؿ منيا مباشرة مف

حيث عدد الموظفيف ،ومف ثـ تـ إجراء حصر شامؿ لجميع العامميف في المؤسسات التي تـ اختيارىا

والذيف بمغ عددىـ ( )033موظؼ.

جدول رقم ( :)0توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤسسات التي تم اختيارىا
الرقم

اسم المؤسسة

إجمالي عدد
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االسترداد

الموظفين
8

مؤسسة المرسى كور

837

15

%77

6

المجنة الدولية لمصميب االحمر

73

56

%11

0

مؤسسة اإلغاثة الكاثوليكية

03

66

%70

4

مؤسسة اكسفاـ البريطانية

03

87

%67

6

مؤسسة إنقاذ الطفؿ الدولية

66

68

%14

5

مؤسسة الرؤيا العالمية

68

86

%78

7

مؤسسة العمؿ ضد الجوع

86

80

%17

500

553

%22

المجموع

المصدر( :و ازرة الداخمية-غزة.)6380 ،
ويتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )8أنو تـ حصر جميع الموظفيف العامميف في مؤسسات عينة
الدراسة أثناء عممية توزيع استبانة البحث ،حيث تـ توزيع ( )033استبانة ،ولكف عندما تـ استرداد
ىذه االستبانات ،لـ يتـ استرداد بعضيا بسبب عدـ تعاوف بعض أفراد العينة مع استبانة الدراسة،

وتراوحت نسبة االسترداد بيف  %67والتي كانت مف مؤسسة "اكسفاـ البريطانية" إلى  %11وكانت
لمصمحة "المجنة الدولية لمصميب األحمر" ،بينما نسبة االسترداد الكمية بمغت  ،%77حيث تـ

استرداد  605استبانة مف أصؿ  033ويرى البعض أف نسبة االسترداد التي تزيد عف  43أو 63
تعتبر نسبة مقبولة ويمكف االعتماد عمييا ،كما أنو وفقاً لما توصؿ لو( )Sekaran,2000فإنو يعتبر

نسبة استجابة  %03كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث.

-11

التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:

في ىذه الدراسة ألف حجـ العينة كبير جداً سيتـ التجاوز عف شرط التوزيع الطبيعي واالعتماد عمى

االختبارات المعممية الختبار صحة فرضيات الدراسة .الف العينات التي يزيد حجميا عف ()03
مفردة يمكف استخداـ االختبارات المعممية دوف اختبار توزيع طبيعي ،وذلؾ وفقاً لما تقره نظرية

النياية المركزية (ربيع.)6337 ،
صدق أداة الدراسة:

ويقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما وضعت وصممت لقياسو ،وقد تـ التأكد مف
صدؽ اإلستبانة كالتالي:
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 -0الصدق من وجية نظر المحكمين:

عرض االستبانة عمى عدد مف المحكيف في جامعات مختمفة ،وقدـ السادة المحكموف مجموعة مف
التعديالت عمى أداة الدراسة ،وتـ االستجابة ليذه التعديالت ،وقاـ بإعادة صياغة االستبانة في ضوء

المالحظات التي قدميا المحكموف ،حتى أخذت االستبانة شكميا النيائي.
 -5صدق االتساق الداخمي:

يقصد باالتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي إليو ىذه

الفقرة ،ويتـ التحقؽ مف وجود صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة

كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو ،وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف مدى صدؽ االستبانة
ككؿ.

-5الصدق البنائي:
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الوصوؿ إلييا ،حيث يقاس الصدؽ البنائي مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد
وكؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لالستبانة ووجد درجة عالية مف الصدؽ البنائي لالستبانة بدرجة

( )3.178وكانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى (.)3.36
ثبات أداة الدراسة:

يقدـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSالعديد مف طرؽ حساب ثبات أداة

الدراسة ،وفي ىذ الدراسة تـ االعتماد عمى طريقة ألفاكرونباخ في حساب الثبات:
* طريقة ألفاكرونباخ:

تـ التأكد مف ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ولمزيد مف الدقة والتحقؽ مف ثبات

البيانات التي تـ جمعيا مف أفراد العينة ،تـ أيضاً استخداـ معامؿ ألفاكرونباخ ،وبمغت قيمة معامؿ

ألفاكرونباخ لالستبانة ككؿ  3.741وتشير ىذه القيمة إلى تمتع أداة الدراسة بدرجة كبيرة جداً مف
الثبات في البيانات التي تـ جمعيا مف أفراد عينة الدراسة.

-11

نتائج تحميل مجاالت الدراسة:

 -0نتائج التحميل لمجال "التمكين اإلداري":

سوؼ يتـ تحميؿ فقرات المجاؿ األوؿ "التمكين اإلداري" الذي يتكوف مف ( )46فقرة موزعة عمى
خمسة أبعاد استجاب ليا أفراد العينة وفؽ مقياس ليكرت الخماسي ،حيث تـ حساب المتوسط

الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ومف ثـ حساب المتوسط
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العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لممجاؿ ككؿ ،وفيما يمي جدوؿ رقـ ( )6يبيف تحميؿ نتائج
كؿ بعد مف أبعاد المجاؿ عمى حدى.

جدول رقم ( :)5نتائج تحميل أبعاد مجال التمكين اإلداري والدرجة الكمية لممجال

الرقم

المتوسط

البعد

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

قيمة

القيمة االحتمالية

الترتيب

النسبي

اختبار t

sig

3.96

0.44

%79

33.60

.0003

3

6

بناء فرؽ العمؿ

4.08

80.5

%82

32.77

.0003

2

0

التأثير

3.92

0.54

%78

25.98

.0003

4

4

حفز العامميف

3.85

50.5

%77

23.33

.0003

5

6

القوة

4.42

0.46

%88

47.30

.0003

1

4.04

0.52

%81

45.45

0.000

8

االتصاؿ ومشاركة

المعمومات

الدرجة الكمية
لممجال

 -5نتائج التحميل لمجال "فاعمية فرق العمل":

فيما يمي عرض ألىـ المقاييس اإلحصائية ،لفقرات المجاؿ الثاني "فاعمية فرق العمل" في

المؤسسات األىمية الدولية بقطاع غزة الذي يتكوف مف ( )5استجاب ليا أفراد العينة وفؽ مقياس
ليكرت الخماسي ،حيث تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة

مف فقرات المجاؿ ومف ثـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لممجاؿ ككؿ،

وفيما يمي تحميؿ نتائج فقرات المجاؿ.

جدول رقم ( :)5نتائج تحميل فقرات مجال "فاعمية فرق العمل"

الرقم

8

6

الفقرة
أىػداؼ فػرؽ
العمؿ داخؿ

المؤسسة واضحة
يتميز جو فرؽ

العمؿ بالمرونة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار
t

القيمة

االحتمالية
sig

الترتيب

4.15

.763

%83

23.01

.0003

2

3.88

0.83

%78

16.32

.0003

11
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الرقم

0

الفقرة
أدوار أعضاء
فريػؽ العمػؿ

واضحة ومعمومة

المتوسط

الحسابي

4.13

االنحراف
المعياري

6.73

الوزن

النسبي

%83

قيمة

اختبار
t

23.77

القيمة

االحتمالية
sig

.0003

الترتيب

3

يتـ توفير كافة
4

المواد (المالية

وغيرىا) التي

3.90

6.83

%78

16.31

.0003

10

يحتاجيا الفريؽ
تعمؿ فرؽ العمؿ

6

في المؤسسة وفؽ

رسالة واضحة

4.17

6.73

%83

24.82

.0003

1

ومحددة
يدرؾ جميع
5

أعضاء الفريؽ

مجاؿ رسالة

4.12

.763

%82

22.42

.0003

4

الفريؽ وحدودىا
يحدد أعضاء

فريؽ العمؿ بشكؿ

7

دقيؽ المياـ

المطموبة إلنجاز

4.13

.673

%83

25.37

.0003

3

األىداؼ

يعتمد أعضاء

فريؽ العمؿ عمى

1

بعضيـ في حؿ
المشكالت

3.90

6.83

%78

16.75

.0003

10

وتطوير وسائؿ
لبموغ األىداؼ

7

يقدـ أعضاء فريؽ
العمؿ المساندة

3.94

6.73

لبعضيـ مف أجؿ
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%79

19.14

.0003
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الفقرة

الرقم

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار
t

القيمة

االحتمالية
sig

الترتيب

إنجاز األىداؼ
يعمػؿ جميػع

أعضػاء فريؽ

83

العمؿ بحماس مف

أجؿ إنجاز رسالة

3.92

.793

%78

17.72

.0003

9

المؤسسة وأىدافيا
يمتمؾ أعضاء
88

الفريؽ رغبة في
تحمؿ المسؤولية

3.95

6.83

%79

17.69

.0003

7

لتفعيؿ أداء الفريؽ

تتوحد جميع

86

مجيودات فريؽ
العمؿ نحو حؿ

3.90

1.83

%78

15.64

.0003

10

المشكالت
يقوـ أعضاء فريػؽ
80

العمػؿ بمعالجة

المشكالت في

3.81

.823

%76

15.05

.0003

13

وقتيا

غالباً ما يظير
84

أعضاء فريؽ
العمؿ التزاماً

4.00

0.73

%80

21.05

.0003

5

بقواعد العمؿ
يظير فريؽ العمؿ
86

مستوى عالياً مف

التعاوف مع االدارة

3.95

.753

%79

19.15

.0003

7

العميا
85

غالباً ما يقدـ

3.95

5.73

%79
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.0003
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الفقرة

الرقم

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار
t

القيمة

االحتمالية
sig

الترتيب

فريؽ العمؿ حموالً
تقمؿ مف اليدر

وتحسف مف

مستوى اإلنتاجية
يتـ حؿ النزاعات
87

بيف أعضاء

الفريؽ بطريقة

3.97

4.93

%79

15.80

.0003

6

سممية

القػ اررات الصػادرة

81

عف اجتماعات

فريؽ العمؿ غالباً

3.86

6.73

%77

18.43

.0003

12

ما يتـ تطبيقيا

الدرجة الكمية لممجال

3.98

0.54

%80

27.69

.0000

مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )0يتضح أف متوسطات اإلجابة عمى فقرات المجاؿ تراوحت بيف ()0.18

بوزف نسبي ( )%75لمفقرة الثالثة عشرة التي تنص عمى "يقوم أعضاء فريق العمل بمعالجة

المشكالت في وقتيا" ،والقيمة االحتمالية  sigتساوي ( ،)3.333لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللو )،(α ≤ 0.05إلى ( )4.87بوزف نسبي ( )%10لمفقرة الخامسة التي
تنص عمى "تعمل فرق العمل في المؤسسة وفق رسالة واضحة ومحددة" وأيضا كانت القيمة

االحتمالية sigتساوي ( )3.333لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالةً إحصائيةَ عند مستوى داللة ≤ (α

) ،0.05وكانت المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات تزيد زيادة جوىرية عف درجة الموافقة المتوسطة

وىي ( )0التي تعبر عف حيادية أفراد العينة تجاه فقرات المجاؿ ،حيث كانت نتائج اختبار ( )Tكميا
ذات داللة إحصائية عند مستوى (.)3.36
وجاءت الفقرة الخامسة "تعمل فرق العمل في المؤسسة وفق رسالة واضحة ومحددة" في المرتبة
األولى مف حيث قيمة المتوسط الحسابي الذي بمغ ( )4.87والوزف النسبي ( ،)%10القيمة

االحتمالية sigتساوي ( )3.333لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالةً إحصائيةَ عند مستوى داللو(α ≤ 3.36

وقد جاءت الفقرة الثالثة عشرة في المرتبة األخيرة وىى التي تنص عمى "غالبا ما يظير أعضاء

فريق العمل التزام بقواعد العمل" بمتوسط بمغ ( )0.18ووزف نسبي ( ،)%75والقيمة االحتمالية sig
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تساوي ( )3.333لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالو إحصائيا عند مستوى داللو ) ،(α ≤ 0.05وسبقيا في
الترتيب الفقرة الثامنة عشر التي تنص عمى "الق اررات الصادرة عن اجتماعات فريق العمل غالبا ما

يتم تطبيقيا" بمتوسط ( )0.15ووزف نسبي ( ،)%77ويشر ذلؾ إلى وجود درجة مرتفعة مف الموافقة
عمى ىاتيف الفقرتيف مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

ويدؿ ذلؾ عمى أف الموظفيف يشعروف بأىمية فرؽ العمؿ في المؤسسة ويعمموف ضمف قواعد ىذه
الفرؽ ،إضافة إلى احتراـ وتقدير المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة إلنجازات فرؽ العمؿ
والتزاميا تجاه ما يتـ التوافؽ عميو.

وبشكؿ عاـ فإننا نجد أف متوسط الدرجة الكمية لممحور ككؿ بمغ ( )0.71بوزف نسبي ( ،)%13وأف

القيمة االحتمالية  sigتساوي ( ،)3.333لذلؾ يعتبر محور "فاعمية فرق العمل" دال َة إحصائيا عند
مستوى داللة)،(α ≤ 0.05ويشير ذلؾ لوجود مستوى جيد جداً مف فاعمية فرؽ العمؿ في المؤسسات

األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.

ويرى الباحثوف أف سبب ذلؾ ىو تركيز ىذه المؤسسات عمى دعـ وجود فرؽ العمؿ إليمانيا بأنيا
مف أفضؿ الطرؽ لموصوؿ إلى أنسب النتائج لألعماؿ واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ،باإلضافة

إلى أ ف طبيعة العمؿ في المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة تغمب العمؿ الجماعي عمى العمؿ
الفردي.

وتتفؽ العديد مف الدراسات السابقة مع ىذه النتيجة مثؿ دراسة (الفايدي )6331 ،ودراسة (العتيبي،

 )6337والتي أظيرتا توفر خصائص العمؿ الجماعي في مجتمع الدراسة بدرجة كبيرة ،واتفقت
كذلؾ مع دراسة (الرشيدي )6337 ،التي وجدت أف تصورات المبحوثيف لسمات العمؿ جاءت بدرجة

مرتفعة.

بينما اختمفت مع دراسة (القحطاني )6334 ،التي خمصت إلى أف لدى مجتمع الدراسة استعداداً
غير ٍ
عاؿ إلستخداـ فرؽ العمؿ في إداراتيـ .وكذلؾ اختمفت مع دراسة )(Kurtzbarg,2000التي

أشارت إلى أف المبحوثيف يؤكدوف وجود فرؽ عمؿ فعالة بدرجة متوسطة.
ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≤0.05بين التمكين

اإلداري وفاعمية فريق العمل في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة.
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يتبيف مف نتائج الفرضية الرئيسية وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف التمكيف اإلداري

وفاعمية فرؽ العمؿ في المؤسسات األىمية الدولية العاممة بقطاع غزة ،ولقياس قوة ىذه العالقة تـ
حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف مجاؿ التمكيف اإلداري ككؿ ،ومجاؿ فاعمية فرؽ العمؿ والجدوؿ

رقـ( )4يوضح نتيجة ذلؾ.

جدول رقم ( :)4اختبار العالقة بين التمكين اإلداري وفاعمية فرق العمل
البعد
التمكين اإلداري

فاعمية فرق العمل
معامؿ ارتباط بيرسوف

*3.760

مستوى الداللة ()Sig

3.333

عدد االستجابات ()N

604

*دالة إحصائية عند مستوى .3.36

حيث يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )4أف قيمة معامؿ االرتباط بيف التمكيف اإلداري وفاعمية فرؽ العمؿ

بمغت ( )r = 0.723وىذه القيمة تعبر عف وجود عالقة طردية قوية بيف التمكيف اإلداري وفاعمية
فرؽ العمؿ ،كما أنو قد بمغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة ( )sig = 0.000وىي أقؿ مف مستوى

داللة  3.36وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ( ،)Hoونستنتج صحة الفرض البديؿ ( )H1وبناء
عميو نتوصؿ إلى وجود عالقة طردية قوية بيف التمكيف اإلداري وفاعمية فرؽ العمؿ بالمؤسسات

األىمية الدولية العاممة بقطاع غزة ،حيث إنو كمما ارتفع مستوى التمكيف اإلداري في ىذه المؤسسات
فإنو سيؤدي إلى رفع مستوى فاعمية فرؽ العمؿ بيا.

ويعزى ذلؾ إلى أف ىناؾ عالقة بيف التمكيف اإلداري وفاعمية فرؽ العمؿ حيث إف فاعمية فرؽ العمؿ

يمكف أف تعتبر نتيجة مباشرة لمتمكيف الذي توفره المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة
لمموظفيف بما يتناسب مع سياساتيا ،ويرى الباحثوف أف ما توفره ىذه المؤسسات مف إمكانيات

كاالتصاؿ ومشاركة المعمومات ،وشعور الموظفيف بالتأثير والقوة ،باإلضافة إلى تبني أسموب العمؿ

الجماعي مف خالؿ فرؽ العمؿ والتشجيع عمى تشكيميا ودعميا ،وأيضاً مف خالؿ تبني نظاـ حوافز
وفعالو وتوفير جميع اإلمكانيات التي يمكف أف تساعد عمى دعـ فاعمية فرؽ العمؿ
ومكافآت عادلو ّ
داخؿ تمؾ المؤسسات .وىذا يتوافؽ مع جميع الدراسات السابقة الواردة في ىذه الدراسة والمشابيو

لموضوعيا والتي تناولت التمكيف اإلداري وعالقتو بفرؽ العمؿ وىي دراسة (عبد األمير ،و عبد

الرسوؿ )5002 ،ودراسة (المحاسنة )6337 ،ودراسة ()Anbreen & Aurangzb, 2007

ودراسة ) ،(Kirkman, 2004حيث توصمت جميعيا إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ
مف التمكيف اإلداري مع قميؿ مف التبايف في أبعاده وبيف فاعمية فرؽ العمؿ ونجاحيا.
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ويتفرع مف ىذه الفرضية خمسة فرضيات فرعية ،ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضيات تـ حساب
معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس العالقة بيف متغيرات الدراسة ،واختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض إحصائياً عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية مقابؿ الفرضية البديمة ( ،)H1وفيما يمي
نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:

الفرضية الفرعية األولى:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≤0.05بين االتصال والمشاركة
بالمعمومات وفاعمية فرق العمل في المؤسسات األىمية الدولية في قطاع غزة".

جدول رقم ( :)3اختبار العالقة بين االتصال ومشاركة المعمومات وفاعمية فرق العمل
البعد
االتصال ومشاركة المعمومات

فاعمية فرق العمل
معامؿ ارتباط بيرسوف

*3.416

مستوى الداللة ()Sig

3.333

عدد االستجابات ()N
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يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )6أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف كانت موجبة ومتوسطة ،حيث

بمغت قيمتيا ( )r = 0.482في حيف أف قيمة الداللة المحسوبة بمغت ( )sig = 0.000وىي أقؿ
مف مستوى داللة  3.36وبالتالي نستنتج رفض الفرضية العدمية ( )Hoوقبوؿ الفرضية البديمة مما
يعني وجود عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بيف مستوى االتصاؿ ومشاركة المعمومات

وفاعمية فرؽ العمؿ بالمؤسسات األىمية الدولية بقطاع غزة ،بمعنى أنو كمما ارتفع مستوى االتصاؿ

ومشاركة المعمومات في ىذه المؤسسات سيؤدي ذلؾ رفع مستوى فاعمية فرؽ العمؿ.

وبناء عمى ىذه النتيجة فإف الباحثوف يقبموا صحة الفرضية الفرعية األولى التابعة لفرضية الدراسة

األولى والتي تنص عمى "وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االتصال ومشاركة المعمومات
وفاعمية فرق العمل بالمؤسسات األىمية الدولية بقطاع غزة".

ويرجع الباحثوف ذلؾ إلى أف ىناؾ عالقة بيف حرص المؤسسات عمى توفير سبؿ االتصاؿ ومشاركة
المعمومات بكفاءة عالية ،والتي بدورىا تدعـ وتساعد الموظفيف مف خالؿ توفير المعرفة الكافية ليـ

ألداء عمميـ ،وبيف زيادة نجاعة وفاعمية فرؽ العمؿ ،حيث أف زيادة فاعمية فرؽ العمؿ يمكف أف
تعتبر نتيجة مباشرة لالتصاؿ ومشاركة المعمومات التي توفرىا المؤسسة لموظفييا عمى مختمؼ

المستويات اإلدارية.
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وتتفؽ ىذه النتيجة تماماً مع دراسة (عبد األمير ،و عبد الرسوؿ )6331 ،والتي اثبتت صحة ىذه
الفرضية مسبقا ولكف في مجتمع دراسة مختمؼ تماما وىو كميات جامعة القادسية-األردف ،وتوافقت

ىذه النتيجة أيضا مع دراسة (المحاسنة )6337 ،التي طبقت ىذه الفرضية عمى مدينة العقبة

االقتصادية .وكذلؾ فإف ىذه النتيجة تتوافؽ مع ما أثبتتو كؿ مف دراسة (Anbreen & Aurangzb,
) 2007ودراسة ) )Kirkman, 2004حيث توصمت كؿ منيما إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية

لالتصاؿ الجيد ،ومشاركة المعمومات الفعاؿ عمى نجاح وكفاءة فرؽ العمؿ.

الفرضية الفرعية الثانية" :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≤0.05بين
بناء فرق العمل وفاعمية فرق العمل في المؤسسات األىمية الدولية في قطاع غزة".
جدول رقم ( :)3اختبار العالقة بين بناء فرق العمل وفاعمية فرق العمل
البعد
بناء فرق العمل

فاعمية فرق العمل
معامؿ ارتباط بيرسوف

*3.537

مستوى الداللة ()Sig

3.333

عدد االستجابات ()N
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الجدوؿ رقـ ( )5يوضح نتيجة اختبار العالقة بيف مستوى بناء فرؽ العمؿ وفاعمية فرؽ العمؿ في
المؤسسات األىمية الدولية بقطاع غزة ،حيث يتضح أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت ()r = 0.607
وتعبر عف عالقة طردية وقوية بيف المتغيريف ،وكما بمغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة ( = sig

 )0.000وىي أقؿ مف مستوى داللة  3.36وبالتالي رفض الفرضية العدمية ( )Hoوقبوؿ الفرضية
البديمة ،وبناء عميو توجد عالقة طردية قوية وذات داللة إحصائية بيف مستوى بناء فرؽ العمؿ
وفاعمية فرؽ العمؿ في المؤسسات األىمية الدولية بقطاع غزة ،ويعني ذلؾ أنو كمما ارتفع مستوى

بناء فرؽ العمؿ أدى ذلؾ إلى رفع مستوى فاعمية فرؽ العمؿ في ىذه المؤسسات.

واثبتت النتيجة صحة الفرضية الفرعية الثانية التابعة لفرضية الدراسة األولى والتي تنص عمى "وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بين بناء فرق العمل وفاعمية فرق العمل بالمؤسسات األىمية الدولية

بقطاع غزة".

ويعزى ذلؾ إلى أف تركيز اإلدارات في تمؾ المؤسسات عمى بناء فرؽ العمؿ كبعد مف أبعاد التمكيف
اإلداري يعد مف أىـ ركائز نجاح فرؽ العمؿ داخؿ تمؾ المؤسسات ،فتمكيف العامميف وتكريس فكرة
العمؿ الجماعي لدييـ تعطييـ اإلستعداد الذىني والعممي لإلندماج ضمف فرؽ عمؿ فعالة .وتتفؽ

ىذه النتيجة أيضاً مع دراسة (عبد األمير ،و عبد الرسوؿ  )6331 ،والتي أثبتت صحة فرضية
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التأثير الكبير لبعد بناء فرؽ العمؿ عمى فاعمية فرؽ العمؿ في كميات جامعة القادسية-األردف،
وكذلؾ دراسة ) )Anbreen & Aurangzb, 2007ودراسة ) )Kirkman, 2004فقد أكدت
نتائجيا عمى وجود أثر لبناء فرؽ العمؿ عمى فاعمية فرؽ العمؿ.
الفرضية الفرعية الثالثة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≤0.05بين التأثير وفاعمية

فرق العمل في المؤسسات األىمية الدولية في قطاع غزة".

جدول رقم ( :)2اختبار العالقة بين التأثير وفاعمية فرق العمل
البعد
التأثير

فاعمية فرق العمل
معامؿ ارتباط بيرسوف

*3.663

مستوى الداللة ()Sig

3.333

عدد االستجابات ()N
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الجدوؿ رقـ ( )7أعاله يوضح نتيجة اختبار العالقة بيف التأثير وفاعمية فرؽ العمؿ بالمؤسسات
األىمية الدولية العاممة بقطاع غزة ،حيث يتضح أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت
( )r = 0.520وتعبر عف وجود عالقة طردية متوسطة بيف المتغيريف ،كما بمغت قيمة مستوى

الداللة المحسوبة ( )sig = 0.000وىي أقؿ مف مستوى داللة  3.36وبالتالي نرفض الفرضية
وبناء عميو فإننا نتوصؿ إلى وجود عالقة طردية
العدمية ( ،)Hoوأثبت صحة الفرض البديؿ ()H1
ً
بيف التأثير وفاعمية فرؽ العمؿ بالمؤسسات األىمية الدوليةالعاممة بقطاع غزة ،حيث أنو كمما ارتفع
مستوى التأثير في ىذه المؤسسات سيؤدي ذلؾ لرفع مستوى فاعمية فرؽ العمؿ بيا.

وقد أثبت الباحثوف صحة الفرضية الفرعية الثالثة التابعة لفرضية الدراسة األولى والتي تنص عمى
"وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التأثير وفاعمية فرق العمل بالمؤسسات األىمية الدولية

بقطاع غزة".

ويرى الباحثوف أف ذلؾ يوضح العالقة ما بيف إعطاء المؤسسة لموظفييا مساحة جيدة لمتأثير عمى
أعماليـ التي يقوموف بيا ،وبيف قدرة ىؤالء الموظفيف عمى زيادة فاعمية فرؽ العمؿ التي تحتوييـ،

وذلؾ كنتيجة لما يشعروف بو مف دور ميـ في مجاؿ العمؿ الموكؿ إلييـ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (المحاسنة )6337 ،التي طبقت ىذه الفرضية عمى مدينة العقبة

االقتصادية ،وأكدت عمى أثر بعد التأثير كأحد أبعاد التمكيف اإلداري عمى فاعمية فرؽ العمؿ
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أما دراسة ) )Kirkman, 2004فتد اختمفت مع ىذه النتيجة بسبب عدـ توصميا إلى وجود عالقة

ذات داللة إحصائية بيف بعد التأثير وفاعمية وكفاءة أو نجاح فرؽ العمؿ.

الفرضية الفرعية الرابعة" :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≤0.05بين
حفز العاممين وفاعمية فرق العمل في المؤسسات األىمية الدولية في قطاع غزة".
جدول رقم ( :)2اختبار العالقة بين حفز العاممين وفاعمية فرق العمل
فاعمية فرق العمل

البعد
معامؿ ارتباط بيرسوف
حفز العاممين

*3.670

مستوى الداللة ()Sig

3.333

عدد االستجابات ()N
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الجدوؿ رقـ ( )1أعاله يوضح نتيجة اختبار العالقة بيف تحفيز العامميف وفاعمية فرؽ العمؿ

بالمؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة ،حيث يتضح أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت ( = r

 )0.593وتعبر عف وجود عالقة طردية متوسطة بيف المتغيريف ،كما وبمغت قيمة مستوى الداللة
المحسوبة ( )sig = 0.000وىي أقؿ مف مستوى داللة  3.36وبالتالي نرفض الفرضية العدمية

( ،)Hoوثبت صحة الفرض البديؿ ( ،)H1وبناء عميو ثبت صحة وجود عالقة طردية متوسطة بيف
تحفيز العامميف وفاعمية فرؽ العمؿ بالمؤسسات األىمية الدوليةالعاممة بقطاع غزة ،حيث أنو كمما

ارتفع مستوى تحفيز العامميف في ىذه المؤسسات سيؤدي ذلؾ لرفع مستوى فاعمية فرؽ العمؿ بيا.
وبناء عمى ذلؾ أثبت الباحثوف لصحة الفرضية الفرعية الرابعة التابعة لفرضية الدراسة األولى والتي
ً
تنص عمى "وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين حفز العاممين وفاعمية فرق العمل بالمؤسسات
األىمية الدولية بقطاع غزة".

ويعزى ذلؾ إلى قدرة نظاـ الحوافز الجيد في المؤسسات عمى زيادة دافعية الموظفيف واخراج قدراتيـ
أثر إيجابياً عمى فرؽ العمؿ التي تحتوي
بدافع التميز والحصوؿ عمى تمؾ الحوافز ،وىذا بدوره يترؾ ًا
ىؤالء األشخاص الساعييف لتحقيؽ أفضؿ النتائج والمخرجات في عمميـ.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع جميع الدراسات السابقة الواردة في ىذه الدراسة والتي تناولت التمكيف اإلداري

وعالقتو بفرؽ العمؿ وىي دراسة (عبد األمير ،و عبد الرسوؿ )5002 ،ودراسة (المحاسنة)6337 ،

ودراسة ) )Anbreen & Aurangzb, 2007ودراسة ) ،)Kirkman, 2004حيث توصمت

جميعيا إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف حفز العامميف سواء المادي منيا أو المعنوي،
وبيف فاعمية فرؽ العمؿ ونجاحيا وزيادة إنتاجيتيا وترابطيا.
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الفرضية الفرعية الخامسة:
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≤0.05بين القوة وفاعمية فرق العمل في

المؤسسات األىمية الدولية في قطاع غزة".

جدول رقم ( :)2اختبار العالقة بين القوة وفاعمية فرق العمل
فاعمية فرق العمل

البعد
معامؿ ارتباط بيرسوف
القوة

3.484

مستوى الداللة ()Sig

3.333

عدد االستجابات ()N
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*دالة إحصائية عند مستوى .3.36

الجدوؿ رقـ ( )7أعاله يوضح نتيجة اختبار العالقة بيف القوة وفاعمية فرؽ العمؿ بالمؤسسات
األىمية الدولية العاممة بقطاع غزة ،حيث يتضح أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت

( )r = 0.414وتعبر عف وجود عالقة طردية متوسطة بيف المتغيريف ،كما بمغت قيمة مستوى

الداللة المحسوبة ( )sig = 0.000وىي أقؿ مف مستوى داللة  3.36وبالتالي نرفض الفرضية العدمية

( ،)Hoونستنتج صحة الفرض البديؿ ( )H1وبناء عميو فإننا نتوصؿ إلى وجود عالقة طردية متوسطة
بيف القوة وفاعمية فرؽ العمؿ بالمؤسسات األىمية الدولية العاممة بقطاع غزة ،حيث إنو كمما ارتفع مستوى
القوة في ىذه المؤسسات سيؤدي ذلؾ لرفع مستوى فاعمية فرؽ العمؿ بيا.

وبناء عمى ذلؾ توصؿ الباحثوف إلى صحة الفرضية الفرعية الخامسة التابعة لفرضية الدراسة األولى
ً
والتي تنص عمى "وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القوة وفاعمية فرق العمل بالمؤسسات
األىمية الدولية بقطاع غزة".

ويرى أ ف توفير المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة القوة ألفراد فرؽ العمؿ لو عالقة مباشرة
بزيادة فاعمية تمؾ الفرؽ ،حيث تزداد فاعمية وقدرة تمؾ الفرؽ بزيادة قدرة عناصرىا عمى اتخاذ ق اررات

مناسبة لممياـ الموكمة ليـ .وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (المحاسنة )6337 ،والتي تناولت بعد القوة

كأحد أبعاد التمكيف اإلداري وتوصمت إلى وجود عالقة بينو وبيف فرؽ العمؿ الفعالة .واتفقت كذلؾ
مع ما توصمت إليو دراسة (.)Kirkman, 2004
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 -12االستنتاجات والتوصيات:
أوالً :االستنتاجات:

-1
-2

تركز المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة عمى دعـ وجود فرؽ العمؿ إليمانيا بأنيا مف
أفضؿ الطرؽ لموصوؿ إلى أنسب النتائج لألعماؿ واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

توفر المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة مف إمكانيات كاإلتصاؿ ومشاركة المعمومات،
وشعور الموظفيف بالتأثير والقوة ،باإلضافة إلى تبني أسموب العمؿ الجماعي مف خالؿ فرؽ

العمؿ والتشجيع عمى تشكيميا ودعميا ،وأيضاً مف خالؿ تبني نظاـ حوافز ومكافآت عادلو

-3

وفعالو وتوفير جميع اإلمكانيات التي يمكف أف تساعد عمى دعـ فاعمية فرؽ العمؿ.
ّ
تحرص المؤسسات عمى توفير سبؿ االتصاؿ ومشاركة المعمومات بكفاءة عالية ،والتي
بدورىا تدعـ وتساعد الموظفيف مف خالؿ توفير المعرفة الكافية ليـ ألداء عمميـ ،وتبيف

زيادة نجاعة وفاعمية فرؽ العمؿ.

-4

تمكف المؤسسات العامميف وتعمؿ عمى تكريس فكرة العمؿ الجماعي لدييـ مما يعطييـ

-5

تعطي المؤسسات موظفييا مساحة جيدة لمتأثير عمى أعماليـ التي يقوموف بيا ،وىذا يؤدي

-6

-7

اإلستعداد الذىني والعممي لإلندماج ضمف فرؽ عمؿ فعالة.

الى قدرة ىؤالء الموظفيف عمى زيادة فاعمية فرؽ العمؿ التي تحتوييـ ،وذلؾ كنتيجة لما

يشعروف بو مف دور ميـ في مجاؿ العمؿ الموكؿ إلييـ.

يوجد نظاـ الحوافز جيد في المؤسسات قادرة عمى زيادة دافعية الموظفيف واخراج قدراتيـ
بدافع التميز والحصوؿ عمى تمؾ الحوافز ،وىذا بدوره يترؾ أث اًر إيجابياً عمى فرؽ العمؿ التي
تحتوي ىؤالء األشخاص الساعييف لتحقيؽ أفضؿ النتائج والمخرجات في عمميـ.

توفر المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة القوة ألفراد فرؽ العمؿ وىذا يعمؿ عمى زيادة
فاعمية تمؾ الفرؽ ،حيث تزداد فاعمية وقدرة تمؾ الفرؽ بزيادة قدرة عناصرىا عمى اتخاذ

ق اررات مناسبة لممياـ الموكمة ليـ.
ثانياً :التوصيات:

 -1إعادة النظر في نظاـ الحوافز بكافة أنواعيا وتنظيميا ومنحيا بشكؿ عادؿ لما لو مف تأثير ميـ
في تمكيف العامميف ،ولما أظيرتو النتائج مف انخفاض مستوى الحوافز في المؤسسات األىمية
الدولية العاممة في قطاع غزة ،حيث كانت درجة بعد الحوافز األقؿ بيف جميع األبعاد اإلدارية

األخرى التي تمت دراستيا ،ويكوف ذلؾ عف طريؽ اإلىتماـ بالحوافز المادية والمعنوية لألفراد.
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 -2زيادة سرعة وسيولة انسياب المعمومات حيث إنيا عامؿ ميـ جداً اتفقت عميو جميع
الدراسات التي تناولت التمكيف ،حيث اتضح مف الدراسة الحالية أف ترتيب بعد االتصاؿ

ومشاركة المعمومات حؿ بالمرتبة الثالثة بيف أبعاد التمكيف.

 -3زيادة مشاركة كافة العامميف في اتخاذ الق اررات ،مما يساعد في تقريب اإلدارة مف العامميف
أكثر ،وتشجيعيـ ودعميـ ،وبث روح الحماسة فييـ ،سواء تـ تطبيقو بتعزيز فكرة إبداء
الرأي ،أو مف خالؿ اإلستشارة ،أو مف خالؿ إتاحة الفرصة لمعامميف باإلعتراض.

 -4العمؿ عمى تعزيز التمكيف في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة،
وخصوصاً عف طريؽ األخذ بأسموب العمؿ الجماعي كفريؽ إلنجاز األعماؿ ،وكذلؾ
تشجيع العامميف لتقديـ المبادرات خارج التعميمات الرسمية ،وكذلؾ إتاحة المزيد مف ىامش

الحرية لمعامميف في تحديد األسموب األنسب إلنجاز األعماؿ.

 -5عمى إدارات المؤسسات موضع الدراسة اإلستمرار وتعزيز اإلعتماد عمى فرؽ العمؿ في
إنجاز األعماؿ أكثر مف اعتمادىا عمى األفراد أنفسيـ ،مما يساعد في بث روح العمؿ

المراجع:

الجماعي وتقويتيا في العمؿ.

أوالً :المراجع العربية

 .8أبو النصر ،مدحت محمد ( .)6386فرق العمل الناجحة ،البناء والنمو واإلدارة إلنجاز الميام
بشكل أفضل وأسيل ،ط  -8القاىرة ،المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

 .6أفندي ،عطية حسيف .)6330( ،تمكين العاممين مدخل لمتحسين والتطوير المستمر .القاىرة:
المؤسسة العربية لمتنمية اإلدارية.

 .0اندراوس ،رامي ومعايعة ،عادؿ ( .)6331اإلدارة بالثقة والتمكين :مدخل لتطوير
المؤسسات(مؤلف ثاني) .اربد (األردف) :عالـ الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع

 .4بف نحيت ،أيوب بف حجاب ( .)6331تمكين العاممين وعالقتو بتطوير أداء المنظمات
األمنية ،رسالة دكتورة جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،كمية الدراسات العميا ،قسـ العموـ
اإلدارية الرياض.

 .6الجعبري ،دعاء.)6383(،واقع تمكين العاممين في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في
الضفة الغربية من وجية نظر اإلداريين ،رسالة ماجستير ،جامعة الخميمفمسطيف.
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التمكين اإلداري وعالقتو بفاعمية فرق العمل

 .5الجميمي ،مطر بف عبدالمحسف ( .)6331األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من
وجية نظر موظفي مجمس الشورى .رسالة ماجستير ،برنامج الماجستير قسـ العموـ اإلدارية،
كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 .7ربيع ،أسامة ( .)6337التحميل اإلحصائي باستخدام برنامج  –SPSSالجزء األول  -كمية
التجارة ،جامعة المنوفية ،الطبعة الثانية.

 .1الرشودي ،خالد سميماف (.)6337مقومات التمكين في المنظمات األمنية التعميمية ومدى
جاىزيتيا لتطبيقو ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 .7الرشيد ،عادؿ وحداد ،فريد .)6338( .في منظمات األعمال األردنية :دراسة ميدانية التجاىات
المديريف المعنييف ،مجمة أبحاث اليرموؾ ،المجمد  ،87العدد ،6جامعة اليرموؾ ،األردف.

 .83الرشيدي ،محمد ربيعاف عايض ( .)6337مدي توفر سمات العمل وأثرىا في االلتزام التنظيمي
لدى مدراء الدوائر الحكومية في منطقة المدينة المنورة ،دراسة ماجستير ،جامعة مؤتة،

المممكة العربية السعودية .6337

 .88سالمة ،ممدوح محمد ( .)8777عرض كتاب الكاريزمية لرونالد ريجيو .مجمة عمـ النفس ،ع(.)84
 .86سمطاف ،محمد سعيد ( .)6334السموك التنظيمي ،دار الجامعة الجديدة :االسكندرية.

 .80الشيراني ،عبداهلل عوض (.)6337دور التمكين في تحقيق األنشطة الرياضية ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 .84عارؼ ،عالية عبدالحميد ( .)6334تمكين العاممين ومتطمبات التطبيق في المنظمات
المصرية .رسالة دكتوراه غير منشورة ،القاىرة :جامعة عيف شمس.

 .86عبد األمير ،أثير وعبد الرسوؿ ،حسيف ( .)6331استراتيجية التمكين وأثرىا في فعالية فريق
العمل :دراسة تحميمية في كميات جامعة القادسية .مجمة القادسية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية،

المجمد ( ،)83العدد (.)0
 .85العتيبي ،نايؼ مناور ( .)6337أراء المديرين في األمن العام حول استخدام أسموب فرق العمل،
رسالة ماجستير ،كمية إدارة األعماؿ ،جامعة الممؾ سعود ،المممكة العربية السعودية ،الرياض.

 .87العطار ،ىيثـ ( .)6386التمكين اإلداري وعالقتة بإبداع العاممين ،رسالة ماجستير ،كمية إدارة
األعماؿ ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطيف.

 .81الفايدي ،سالـ بف براكة براؾ ( .)6331فرق العمل وعالقتيا بأداء العاممين في األجيزة

األمنية ،رسالة دكتورة ،كمية العموـ اإلدارية ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،المممكة العربية
السعودية ،الرياض.
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 مدي استعداد المديرون الستخدام فرق العمل في األجيزة.)6334(  سالـ بف سعيد، القحطاني.87
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