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 صمخالم
 والتطور نشاطيا في واالستدامة ادائيا في الجودة تنشد مؤسسة أي في العمل تنشئة تشكل    
 في الحديثة التوجيات اىم من العمل تنشئة ية , وتعدأساس ركيزة ادائيا وطريقة عمميا أسموب في

 يف العمل جماعات أداء عمى بالتالي تنعكس ميارات العمال يكتسب طريقيا عن اذ ,العمل
 أداء عمى تنعكس متنوعة أساليب تبني إلى ذىبت قد المتقدمة الدول اغمب ان السيما ,المؤسسة
 عن الناتجة السميمة والمعايير القيم واستمرارية تثبيت اجل المؤسسة , فمن في العمل جماعات
 بعض حاول مناسبة, تعد لم التي القيم بعض عن والتخمي العممية وتجاربو ينساناإل التفكير
 عمى التعرف إلى تدعونا التي النماذج تقديم ,البشرية الموارد تنمية في والمختصين المحممين

 القاعدي الثقافي البناء خصوصية عمى الدالة ,الناجحة البديمة والعادات بالقيم التحمي ميكانيزمات
والفعالية .  دةبالجو  وتؤمن الحضارية السموكيات تعزز التي المجتمعية لثقافتنا والمناسبة المتناسق
 وقيمة التكنولوجيا الوقت, العمل,) :بقيم المتمثمة العمل تنشئة عناصر تناول البحث وليذا

 الييا النظرة تختمف ,عالمية يةإنسان قيما   بوصفيما واالقتصادية الثقافية القيم من كعينة( التنافسية
 ميدانيا   تطبيقاتيا درجة مفتخت فيي وبالتالي ,وتمقينيا اكتسابيا طريقة في المؤسسات بين

 أداء عمى وفاعميتيا العمل تنشئة ةأىمي بيان إلىييدف البحث . يومي سموك في واقعيا   وترجمتيا
 في معتمدة العمل تنشئة عناصر كانت اذا ما والتعرف .الجوانب مختمف من العمل جماعات
 والمبحث ,لمبحث نظري ال االطار :األول المبحث عمى البحث انحصر وقد. الصناعية مؤسساتنا
 لمبحث المنيجي االطار :الثالث المبحثو  .العمل جماعات أداء في العمل تنشئة فاعمية :الثاني

 .وأخيرا  نتائج البحث 
Abstract 

    Nurturing in work is a basic rule in any foundation seeking 

quality of performance, sustainability of activities and development of the 

style of work. It is considered one of the most important new trends in 

work by which workers acquire skills that are later reflected on the 

performance of work groups in the foundation especially that most 

developed countries adopted a variety of approaches that are reflected on 

the performance of work groups in the foundation. To affirm and 

continue the right values and standards resulting from human thinking 

and his scientific experiments and to give up some value which are longer 

suitable, some analysts and specialists in human resources development 

attempted to provide the models that invite us to identify the mechanisms 

of having successful alternative values and habits that show the 

specificity of harmonious cultural basic structure suitable for our societal 

culture which reinforce the cultural behaviours and believes in quality 
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and effectiveness. This research deals with the elements of nurturing in 

work in values such as (work, time, technology, and the competitive 

value) which are samples of cultural and economic values as they are 

universal human values taken differently in their acquisition and teaching 

in foundations. Thus, the scope of their application on the ground and 

their explanation in reality in a daily behaviour varies 

     This research aims at illustrating the importance of nurturing in work 

and its effectiveness on the performance of work groups from different 

aspects, and identifying whether the elements of nurturing in work are 

applied in our industrial foundations or not. The research consists of three 

sections. The first section deals with the theoretical part, meanwhile the 

second sections deals with the effectiveness of nurturing in work on the 

performance of work groups. The third section tackles the methodological 

part. Finally, the research ends with the findings of the research. 

 :المقدمة
تشككل تنشككئة العمككل فككي أي مؤسسكة تنشككد الجككودة فككي ادائيكا واالسككتدامة فككي نشككاطيا والتطككور     
ويمكن قياس فاعمية تنشئة العمل من خالل جكودة  ,يةأساسعمميا وطريقة ادائيا ركيزة  أسموبفي 
يمككي الككذي المؤسسككي وفككي الوقككت نفسككو تعبككر عككن نوعيككة ثقافككة العمككل السككائدة والمنككاخ التنظ داءاأل

 تتولد من خاللو منظومة القيم المؤسسية ومستوى التزام جماعات العمل بيا.
ودفكع  ,عالميكا   سكوا وانفتكاح األ ,الضكخم نتاجظيور اإل إلىان الواقع الجديد الذي نعيشو ادى     

ت أصكككبحمكككن ىنكككا  ,الضكككعيفةواقصكككاء المؤسسكككات الصككك يرة تيمكككيش  إلكككىعمميكككة التنكككافس الجكككاد 
برى تولي اىتماما  كبيرا  لتنشئة العمل منيا ما يتعمق بالعاممين انفسيم الذين يعبرون المؤسسات الك

ة إداريككككومنيككككا مككككا يتعمككككق بمسككككتوى االلتككككزام المؤسسككككي كمنظومككككة  ,وفمسككككفتياعككككن رؤيككككة المؤسسككككة 
 وتنظيمية بموضوع تننشئة العمل.

جماعككات العمككل(,  داءأموضككوع حيككوي )تنشككئة العمككل وفاعميتيككا فككي لككذا جككاء البحككث ليتنككاول     
 دراسة ميدانية في مدينة الموصل.

فاعميككة  :ث الثككانيحككبوالم ,لمبحككثاالطككار النظككري  :األولوقككد انحصككر البحككث عمككى المبحككث     
 جماعات العمل. أداءتنشئة العمل في 
 وأخيرا  النتائج.    االطار المنيجي لمبحث . :والمبحث الثالث
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 مبحثاالطار النظري لاألول: المبحث 
 :اوال: مشكمة البحث

اذ عن طريقيا يكتسب العمال ميارات  ,تعد تنشئة العمل من اىم التوجيات الحديثة في العمل    
مككن المؤسسككات  أداءجماعككات العمككل فككي المؤسسككة لككذلك تقككاس جككودة و  أداءتككنعكس بالتككالي عمككى 

مكو قراراتيكا المؤسسكية خالل ما تمتمكو من ثقافة عمل أي بمكا تحتضكنو مكن قكيم ومعكايير ومكا تترج
يات تنال عمى استحسان المجتمع ورضا المستيدفين من عمكل تمكك أخالقمن سموكيات ومبادىء و 

ل اىتماما  كبيكرا  وتعطييكا ت الكبرى تعير لموضوع تنشئة العمت المؤسساأصبحمن ىنا  ,المؤسسة
ظكل تنشكئة العمكل اذ ال شك ان واقع العمل المؤسسي في  ,مساحة واسعة من اجل تحقيق غاياتيا
 بالشكل الصحيح.فيي ما زالت غير منيجية  ,ما زال يعترضو الكثير من التحديات

  :تأسيسا  عمى ما تقدم يمكن تحديد مشكمة البحث بالتساؤالت االتية 
 ىل تعطى تنشئة العمل مكانتيا وموقعيا في منظومة العمل المؤسسي ؟ . .1
 ة والتقييم ؟ . ما الحجم الذي تعطي ىذه التنشئة من المتابع .2

 الييكل التنظيمي لممؤسسة في تحقيق وترجمة تنشئة العمل؟.ما المدى الذي يسيم  .3

  :ة البحثأهميثانيًا: 
بحثيككا كونيككا تتنككاول موضككوعا  ة المشكككمة التككي نتككوخى أىميككمككن  سككاسة البحككث باألأىميككتنبككع     

السككيما ان اغمككب الككدول  ,يككةحيويككا  يتعمككق بمككدى امكانيككة تفعيككل تنشككئة العمككل فككي المؤسسككة العراق
اذ  ,جماعكات العمكل فكي المؤسسكة أداءمتنوعكة تكنعكس عمكى  أسكاليبتبنكي  إلىالمتقدمة قد ذىبت 

المتمثمة بمنظومة قيم ومعايير العمل  البد ان تعير المؤسسة اىتماما  كبيرا  لعناصر التنشئة العممية
القكككدرة عمكككى تنبكككؤ سكككموك جماعكككات والتكككي البكككد ان تتصكككف باالتسكككا  و  ,ىكككاأفرادالتكككي تكككنظم شكككؤون 

فضكككال  عكككن ذلكككك ان ينمكككي اليوميكككة مكككن دون تعطيكككل او انقطكككاع  عمكككالالعمكككل, وتسكككمح بالقيكككام األ
لممعتقدات والقيم الخاصة بيم وبالمؤسسكة معكا  والتكي تكؤثر بصكفة الجماعة اتجاىاتيم وفقا   أعضاء

 .مباشرة عمى سموكيم العممي
 :البحث أهدافثالثًا: 

  :إلى ييدف البحث 
 جماعات العمل من مختمف الجوانب. أداءة تنشئة العمل وفاعميتيا عمى أىميبيان  .1
 التعرف ما اذا كانت عناصر تنشئة العمل معتمدة في مؤسساتنا الصناعية. .2

 :رابعًا: فرضيات البحث
 جماعة العمل. أداءل و ية بين تنشئة العمإحصائات داللة توجد عالقة ذ-أ
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 عمل بفاعمية تنشئة العمل.جماعة ال أداءئر يتا -ب
 ان نجاح أي مؤسسة يتعمق بشكل مباشر بفاعمية تنشئة العمل. -جك

 تحديد المفاهيم والمصطمحات:
 تنشئة العمل:  .0
يمكككككن تعريككككف تنشككككئة العمككككل بانيككككا عمميككككة تعمككككيم العمككككال االشككككت ال بككككأجر واالمتثككككال لالبنيككككة     

ثقافة مكانة العمل, التنظيم  ,اج القيم, المعاييرم)استد :تبطة بيذا العمل من قبيلااليديولوجية المر 
الذي يعمل فيو الشخص والقدرة عمكى التكواؤم مكع عالقكات والسكمطة فكي مككان العمكل(, فضكال  عكن 

العامكل  إلكىذلك اكتساب ميارات العالقات الثانوية واالمتثال لمدور والوظكائف المحكددة التكي تسكند 
)االنضكبا،, روح العمكل  :فضميا ارباب العمل والمتمثمة فيمن خالل تبني السموكيات التي يالفرد 

والككوالء(, كمككا تضككمن عمميككة التنشككئة بشكككل اعككم تعمككم تقككدير االتجاىككات التككي تككدعم قيمككة العمككل 
البراعكككة اليدويكككة  والعقميكككة والقكككدرات  ,معينكككة مثكككل )القكككوة أعمكككال داءعمومكككا  والميكككارات المطموبكككة أل

 .(1)الحسابية /التحميمية(
والتعريف االجرائكي لتنشكئة العمكل فيكي عمميكة اكسكاب الفكرد معكارف مختمفكة )ثقافكة عمكل, قكيم     

 عممية وثقافية واقتصادية( حتى يستطيع ان يعمل ضمن جماعتو كعضو متكيف وفعال.
  :جماعات العمل .8
يشكك مون قمككيال  او  فككرادتعككرف جماعككات العمككل بأنيككا )وحككدة اجتماعيككة تتكككون مككن عككدد مككن األ    
ثيككرا  عالقككات مراكككز وادوار محككددة بالنسككبة لبعضككيم الككبعض ولككدييم جيككاز مككن القككيم والمعككايير ك

 .(2) فييا عمى االقل في االمور التي تؤثر في الجماعة( عضاءخاص بيا, ينظم سموك األ
ويرى كل من )كرتش وكرتشفيمد( ان الجماعة الص يرة تتكون مكن فكردين كحكد ادنكى وقكد يبمك      

( اشخاص 13-8ون فردا , في حين يرى )براون( ان حجم ىذه الجماعة تتراوح بين )حجميا عشر 
 .   (3)ليتسنى ليم التفاعل وتكوين عالقات الوجو لموجو

اما تعريفنا االجرائي لجماعة العمل ألغراض ىذا البحث فيو )انيا وحدة اجتماعية تتكون من     
وجيككا  لوجككو, ويؤمنككون بقككيم ومعككايير تككدعم  يرتبطككون ببعضككيم بعالقككات اجتماعيككة أفككراد( 2-13)

اغراض الجماعة( معتمدين في تحديد حجم الجماعة عمكى مكا جكاء بكو تعريكف )بكراون( لمجماعكات 
 الص يرة.
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 جماعات العمل أداءفاعمية تنشئة العمل في : المبحث الثاني
 ثقافة العمل:  .0

حدى العناصر الرئيسة التي يمككن فيي ا ,ىا تعقيدا  أكثر تعد الموارد البشرية من اىم العناصر و 
فاالعتمككاد عمككى الككذات فككي  ,مككن خالليككا ان يككنجح او يفشككل أي مخطككط مككن المخططككات التنمويككة

المكككوارد البشكككرية  أداءتنميكككة المؤسسكككات الصكككناعية ال يتكككأتى اال بتخطكككيط وتنظكككيم وتكككدريب وتقيكككيم 
التكنولوجيكككككا والكككككنظم  وان مكككككا يحكككككدث مكككككن ت ييكككككر وتطكككككوير فكككككي ,لتنفيكككككذ االسكككككتراتيجيات المطموبكككككة

 .   (4)يؤثر بشكل مباشر في المجتمع ككل ,االقتصادية والصناعية والت ييرات في نظم القوانين
عالميكا , ودفكع  سكوا وانفتكاح األ ,الضخم نتاجظيور اإل إلىان الواقع الجديد الذي نعيشو ادى 

لمؤسسكككات الصككك يرة او تيمكككيش احيانكككا  واقصكككاء احيانكككا  أخكككرى . ككككل ا إلكككىعجمكككة التنكككافس الحكككاد 
الضعيفة منيا وىذه من القواعد التي عممت الرأسكمالية عمكى ارسكائيا مكن دون اسكتثناء معتمكدة فكي 

الجيككد  نتككاجع بمميككزات اإلتككجوىرىككا عمككى التكنولوجيككات الحديثككة كاحككدى الركككائز الرئيسككة التككي تتم
عصرية تنيض عمى مبدأ  والكثيف والسريع وعمى كفاءات بشرية عالية المستوى وثقافة مؤسساتية

ت الدول النامية تواجو تحديات كبكرى ومتراكمكة فكي عصكر عولمكة أصبحالتنافسية لضمان بقائيا ف
بحيككث اسككتخدم التفككو  التكنولككوجي حاليككا  كمحككك  ,اقتصككاد السككو , وسياسككة االحتكككار التكنولككوجي

فشك مت ىكذه المسكألة  ,ولفتعمقت اليوة الثقافكة واالقتصكادية بكين الكد ,آخر لمتمييز بين المجتمعات
الكككذي حكككاول تفسكككير ىكككذه  (W.ogburn) :اىتمكككام بعكككض البكككاحثين فكككي العمكككوم االجتماعيكككة امثكككال

ان التطككور المككادي )التكنولككوجي( أسككرع تقككدما  مككن التطككور الالمككادي وتعبيككرا   أسككاسالظككاىرة عمككى 
ظكاىرة التخمككف  عمكى اتسككاع الفكار  بينيمكا الكذي ينككتج فكي نظكره أكثكررككز  ,منكو عكن سكوء الوضككع
 .(5)الثقافي او اليوة الثقافية

 إلىلتقوم بميام كان يعتقد  نتاجومع مرور الوقت تزايد تطبيق االلة ودخمت جميع عمميات اإل
معطيككات  إلككىت تتخككذ القككرارات المناسككبة اسككتنادا  أصككبحف ,نسككانوقككت قريككب انيككا مقصككورة عمككى اإل

بأنيكككا ال تعكككرف الممكككل والمشككككاكل  نسكككانعكككن اإلكونيكككا تتميككككز  إلكككىباالضكككافة  داءالكفكككاءة فكككي األ
 النفسية.

ي وتجاربككو نسككانفمككن اجككل تثبيككت واسككتمرارية القككيم والمعككايير السككميمة الناتجككة عككن التفكيككر اإل
العممية والتخمي عن بعض القيم التي لم تعد مناسبة, حاول بعض المحممين والمختصين في تنمية 

التعكرف عمكى ميكانيزمكات التحمكي بكالقيم والعكادات  إلكىتكدعونا تقديم النماذج التي  ,الموارد البشرية
الدالككككة عمككككى خصوصككككية البنككككاء الثقككككافي القاعككككدي المتناسككككق والمناسككككبة لثقافتنككككا  ,البديمككككة الناجحككككة

 .(6)المجتمعية التي تعزز السموكيات الحضارية وتؤمن بالجودة والفعالية 
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 : داءالقيم ركيزة األ-0
تنشكككد الجكككودة فكككي ادائيكككا واالسكككتدامة فكككي نشكككاطيا والتطكككور فكككي تشككككل القكككيم فكككي أي مؤسسكككة 

 داءوأحد المعايير التي يمكن ان تقكاس مكن خالليكا جكودة األ ,يةأساسيا وطريقة ادائيا ركيزة أسموب
المؤسسي وفي الوقت نفسو تعبر عن نوعية الثقافة التنظيميكة السكائدة بيكا والمنكاخ التنظيمكي الكذي 

لككذلك بككات  ,لقككيم المؤسسككية ومسككتوى االلتككزام بيككا فككي العمككل المؤسسككيتتولككد مككن خاللككو منظومككة ا
الحديث عن جودة المؤسسات من خالل ما تمتمكو مكن ثقافكة ومكا تحتضكنو مكن فككر ومكا تعبكر بكو 

يككات أخالقعككن ممارسككات العككاممين بيككا ومككا تترجمككو القككرارات المؤسسككية مككن سككموكيات ومبككادىء و 
مككن  ,لمككراجعين ورضكا المسككتيدفين مككن عمكل تمككك المؤسسككةتنكال عمككى استحسككان المجتمكع وقبككول ا

ت المؤسسككات الكبككرى تعيككر موضككوع القككيم اىتمامككا  كبيككرا  وتعطيككو مسككاحة واسككعة مكككن أصككبحىنككا 
بالعاممين انفسيم الكذين يعبكرون عكن رؤيكة المؤسسكة وفمسكفتيا  األوليتعمق  :خالل جانبين رئيسين

راتيجيات عمككككل تعبككككر فككككي حقيقتيككككا عككككن السككككموك يا فككككي اسككككتأىككككدافويترجمككككون منيجيككككا وغاياتيككككا و 
لذا ككان مكن الميكم ان يككون ممكن يمتحكق بتمكك المؤسسكات او ينضكوي تحكت لوائيكا ان  ,المؤسسي

يككة والسككموكية والمينيككة واالجتماعيككة والتواصككمية والتفاعميككة وان يكككون خالقيتشككبع بمنظومككة القككيم األ
رسككاتيم اليوميككة وتعككامالتيم المسككتمرة وفككي يككات المينككة حاضككرة فككي سككجل مماأخالقجانككب القككيم و 

اما الجانب االخر فيتعمكق بمسكتوى االلتكزام  ,(7)سجل الموظف الشخصي بل وفي استمارات التقييم
بمعنكى آخكر مسكتوى التأصكيل لمقكيم  ,ة وتنظيميكة وىيكميكة بموضكوع القكيمإداريكالمؤسسي كمنظومكة 

مككل والتككرابط والتفاعككل والحككوار فككي بنيككة فككي بنيككان العمككل المؤسسككي الككذي يظيككر فككي مسككتوى التكا
بمكككا يضكككمن تحقكككق قكككيم المرونكككة  ,ة والماليكككة والرقابيكككة والتكككدريبداريكككالعمكككل المؤسسكككي وىيكميتكككو اإل

والشككفافية واالنسككيابية والتكامميككة وتقميككل االزدواجيككة فككي العمككل ووحككدة اليككدف ووضككوح ال ايككة مككن 
لشراكة في القرار المؤسسي, وتوظيف الخبرات العمل المؤسسي والدفاع عن المبادىء المؤسسي وا

المؤسسكككية وخمكككق روح االنسكككجام والتواصكككل بكككين قيكككادة المؤسسكككة والمكككوظفين بمختمكككف المسكككتويات 
ة وازالة المحبطات االخرى المتناقضكة لجانكب القكيم ومنيكا )المحابكاة المحسكوبيات, الموبيكات دارياإل

 دارةوأن تسيم ممارسات اإل ,يع العاممين المخمصينوالشممية(, وقناعة القيادة بحاجة المؤسسة لجم
العميا بالمؤسسة وحسن ادارتيا وحكمتيا فكي معالجكة األمكور فكي خمكق منكاخ تنظيمكي يعكزز سكموك 

ي خالقكفي العمل واالنضكبا، وااللتكزام المينكي واأل خالصواإل نتاجالمبادرة واالبتكار والتطوير واإل
يكات ووضكوح خالقعيكة مكن العطكاء القكائم عمكى القكيم واألمرحمكة نو  إلكىمما يعني وصول المؤسسكة 

حد كبير بدراسات واستطالعات رأي ونقد ذاتي ووضوح منظومة المتابعكة  إلىاالليات التي ترتبط 
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ة داريككعمككى تحقيككق المحاسككبة والمسككاءلة المؤسسككية اإل داءومنيجيككة العمككل وقككدرة منظومككة تقيككيم األ
 . (8)والوظيفية

المؤسسي في ظل منظومة القيم ما زالت تعترضكو الكثيكر مكن التحكديات الشك ان واقع العمل 
اذ لككم يؤخككذ موضككوع القككيم المؤسسككية ضككمن الثقافككة  ,وال مككوض فككي آلياتككو وتطبيقاتككو وقيككاس تككأثيره

من مستوى سواء كان عمى مستوى التشريع او التقييم او  أكثرالتنظيمية لممؤسسة أي اىتمام عمى 
ظككل موضككوع االلتككزام القيمككي ىككو مجككرد سككموك شخصككي يتبككاين مككن شككخص بككل  ,الرقابككة والمتابعككة

بل قد يختمف بين موظف وآخر في نفس المؤسسة حتكى ليظيكر لممتكابع ان المسكألة تقكاس  ,آلخر
بمعايير أخرى وموازين مصطنعة تختص بالربح والخسارة وعند الحاجة فقط, فقد يتصنع الموظف 

مينكة فكي موقكف معكين يسكتدعي منكو ذلكك فكي حكين انكو قكد ال يكات الأخالقبالتزامو بمنظومة القكيم و 
يمتزم بذلك في موقف آخر, وعميو باتت المسكألة تعكالج فكي اطكار شخصكي وضكمن اجتيكادات مكن 

لككذلك ظيككرت الكثيككر مككن  ,الضككمير الحككي قككلم مككن يمتمكككو فككي العمككل المؤسسككي أصككبحو  ,الككبعض
د ومكككدى قناعتكككو مكككن دون ان يككككون االشككككاليات عنكككدما ككككان الموضكككوع معمقكككا  عمكككى ضكككمير الفكككر 

لموضكوع تطبيكق القككيم سكموك مؤسسككي وثقافكة مؤسسككتو حكري بكككل موظكف فككي المؤسسكة ان يتبنككى 
 المؤسسة. أداءقيم فاعمة تنعكس عمى 

ثم ان القيم التي ينشأ عمييا الفرد ويروض عمييا تؤثر في سموكو اجتماعيكا  وتحكدد مواقفكو فكي 
 . (9)الحياة االجتماعية

وتتبككاين مكككن حيككث شكككدة  ,بككل تتنككوع بتنكككوع القككيم ,مصككدر واحكككد إلككىء القككيم ال تعكككزى وان نشككو 
وقككد اختمفككت وجيككات البككاحثين حككول تصككنيف القككيم مككن حيككث درجككة  ,التككاثير فككي تبنككي قككيم معينككة

ومن حيث وزنيا وتاثيرىا في شخصية الفكرد, التكي تحقكق  ,القسرية في القم المؤثرة في سموك الفرد
وىككككذا  ,النكككاس بعضككككيم وتصكككنف القككككيم حسكككب وظيفتيككككا فكككي البنككككاء االجتمكككاعيقكككدرا  مكككن اتصككككال 

بككل انككو يقتصككر عمككى  ,ة او تاثيرىككاىميككالتصككنيف ال يتضككمن معنككى التككدرج العمككودي مككن حيككث األ
 .(13)توزيعيا عمى مؤسسات المجتمع حسب تخصصيا
زاء الكذي توقعكو عمكى وتقدر ىذه الشدة بنكوع الجك ,ثم تتفاوت القيم من ناحية شدتيا تفاوتا  كبيرا  

ومكن  ,أي ان شدة القيم تتناسب طرديا  مع نوع الجزاء ودرجكة االلكزام الكذي يكرتبط بيكا ,من يخالفيا
الجماعكة  أفكرادىذه القيم تمس المصمحة العامة وتتصل اتصاال  وثيقا  بالمبكادىء التكي تكنظم سكموك 

اثير ىذا النكوع مكن القكيم فكي تقوية ت إلىتسعى  ,التماسك إلىوكل جماعة تيدف  ,من عدة نواحي
 . (11)يا عن طريق تزويدىا بعناصر جزائيةأعضائ
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اذا  ,وكرامتكو نسكانومن الجدير بالذكر ان نجاح الفرد في عمل ما يتطمب االعتكراف بقيمكة اإل
 نتكاجفمكثال  نجكد القكائمين عمكى اإل ,ية حاضرة ومسكيطرة عمكى بكاقي القكيمنسانلم تكن لديو القيمة اإل

ينتجككو العامككل وال ييتمككون بالعامككل نفسككو اال مككن ناحيككة ان ىككذا يككؤثر فككي تكيفككو وفككي ييتمككون بمككا 
التحقكوا  أعمكاللكم يسكتطيعوا االسكتمرار فكي  فكرادفينكاك عكدد مكن األ ,وتوجد ادلة تثبت ذلكك ,وإنتاج

 .(12)بيا بسبب التضارب الذي وجدوه بين ما يؤمنون بو وما يتعمق بالمينة
يم لوجكود تعكارض بكين مكا أعمكالن حيث استمرار العمكال بمزاولكة ليذا تحصل إخفاقات كثيرة م

عمكى ىكدف  نتكاجفضال  عن توكيد اىتمام القكائمين باإل ,يعتقدون بو من قيم وبين ما تتطمبو المينة
 .نتاجالربح وعمى حساب العامل الذي لواله لما حصل اإل

مككن التشككابو بككين مفككاىيم  وعكن التشككابو واالخككتالف بككين المعككايير واألوامككر يالحك  الككبعض قككدرا  
 ,اال انكككو يمككككن مالحظكككة اخكككتالف ىكككذه المفكككاىيم فكككي الدرجكككة ولكككيس فكككي النكككوع ,المعكككايير واألوامكككر

فككي حككين تطبككق  ,والسككيما ان المعككايير الجماعيككة تطبككق مككن اجككل المحافظككة عمككى سككموك العككاممين
معككايير داخميككة  :ينقسككم إلككىوتقسككم المعككايير  ,األوامكر بيككدف احككداث ت ييككرات مسككتقمة فككي السكموك

تككنظم نشككا، المشككاركين داخككل الجماعككة غيككر الرسككمية ومعككايير خارجيككة تككنظم اوجككو النشككا، تجككاه 
 ,وعمومككا  فالمعكككايير تحمككي سككموك المشككاركين مكككن تحكككم رئككيس العمككل المباشكككر ,التنظككيم الرسككمي

 .(13)يةاألولوتضمن تماسك المشاركين في الجماعات 
العمككل بالعمككال ظيككرت الككدعوات االصككالحية االشككتراكية وبخصككوص مككا يعانيككو تحكككم رؤسككاء 

تجككاه العمككال قككد القككت رواجككا  كبيككرا  السككيما بعككد مككا القتككو طبقككة العمككال مككن ذل واحتقككار فككي فتككرات 
ويزخكككر كتكككاب )رأس المكككال( بحقكككائق نقميكككا )ككككارل مكككاركس( مكككن سكككجالت المتحكككف  ,زمنيكككة معينكككة
لككن التصكنيع السكريع ومكا حققكو مكن  ,تجاه العمكال تدل عمى ط يان السموك الرأسمالي ,البريطاني
عمككى المسككتوى االقتصككادي واالجتمككاعي قككد رفككع مككن مسككتوى العمككال األمككر الككذي كككان لككو  أىككداف
اكتساب العمكال االحتكرام  إلىي لحركة التصنيع بما حققو من فوائد جمة وقد ادى ىذا إيجابمردود 

وقككد مككارس االتجككاه االشككتراكي  ,ت العماليككةعككن طريككق الحكومككا ,والحصككول عمككى امتيككازات كثيككرة
زيكادة مطكالبيم وت ييكر قكيميم وعقائكدىم ومكثميم  إلكىزيادة وعي العمال اجتماعيكا  وسياسكيا  ممكا قكاد 

 .(14)وسموكيم
 :ية اشكككار الييككا )تومكككاس( وىكككيأساسككبمختمكككف ثقافاتككو لكككو رغبككات اربكككع  نسككانوبشكككل عكككام اإل

, بيكد انكو ال توجكد رغبكة خالصكة بكذاتيا وانمكا ىكي اتحكاد ىكذه واالسكتجابة( ,الخبرة, التقدير ,)األمن
الككذين  فككراديسككتطيع المككرء ان يجككد األ ,الرغبككات بككدرجات متفاوتككة فككي أي مجتمككع مككن المجتمعككات

يشبعون حاجاتيم بتقبميم بأي عمل ميما كان وضيعا  ألنو يحصكل عمكى الرضكا مكن حاجكة النكاس 
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لكككذا يمككككن  ,الواجبككات أداءاآلخككرين اثنكككاء قيامككو بككك فرادألاليككو لمقيكككام بككذلك, فضكككال  عككن اجتماعكككو بكككا
وفككي كثيككر مكن الحككاالت تجككد ان الكدافعيات تسككيم فككي  ,ية بطككر  عكدةساسككتحقيكق ىككذه الرغبكات األ

لكككن فككي احككوال اخككرى قككد تقككف ىككذه الككدافعيات عائقككا  أمككام قككدرة الجماعككة عمككى  ,يككة الجماعككةإنتاج
, فضكال  عكن أداءالعمكل خيكر  أداءحصكول عمكى المكانكة بكوليذا يمككن تحقيكق الرغبكة فكي ال نتاجاإل

ذلكككك ان عضكككو الجماعكككة الكككذي يشكككعر باالحبكككا، لعكككدم اكتسكككابو خبكككرات جديكككدة فكككي منظومكككة القكككيم 
 جكراءتحقيق رغبتو باختراع وسائل فنية لعرقمكة اإل إلىقد يمجأ  ,واطار العمل الذين تتقبميا الجماعة

قكد يجكد واحكدا  او اثنكين مكن  ,الجماعكة أعضكاءسكتجابة مكن ثم ان الفرد الذي ال يجكد اال ,الجماعي
 .(15)وبيذا يكونون عصبية مترابطة ,جماعتو يشاركونو في ىذا االتجاه

او  ,وعن اسوأ المواقف التي يمكن ان تواجو العامل في عممو ىو شعوره بأنو وحيكد او منعكزل
عكككن عمميكككة التفاعكككل  وىكككذا مكككا يتماشكككى مكككع فككككرة )جكككورج ىومكككانز( ,جماعتكككو أعضكككاءمككككروه مكككن 

داخكككل اطكككار جماعكككات  داري االجتمكككاعي الكككذي يظيكككر فكككي انمكككا، السكككموك االجتمكككاعي المينكككي واإل
 أعضككاءمتحككدة القواعككد والقككيم والمعككايير التككي يتمثككل ليككا كككل عضككو مككن  ,صكك يرة متماسكككة البنككاء

 .(16)الجماعة
يككة تحككدث نتاجر اإلبشكككل كبيككر بحيككث ان العالقككات غيكك نتككاجوىنككا يبككرز دور العالقككات فككي اإل

ميكككارتيم وتكككدريبيم, ونشكككا، عمميككككم  إلكككىبكككين المجكككاميع التكككي يككككون اعضكككاؤىا مختمفككككين بالنسكككبة 
 .(17)والياماتيم الشخصية ... التي ال تمكنيم من ايجاد ارضية مشتركة لمتفاىم

 :يةنتاجالقيم الثقافية واالقتصادية في المؤسسة ال -8
حارب فييا شتى اشكال الضكعف التكي تمثمكت فكي  ,بمراحل وحقب زمنية عصبية نسانمر اإل

فككالت يير التقنككي الككذي يعككد مككن اولككى العوامككل التككي  ,وجميككع انككواع العوائككق ,الفقككر المككدقع والجيككل
سككرعت التطككورات المتتاليككة ىككي ايمانككو بالمعرفككة العمميككة والتقنيككة كحاجككة ضككرورية حضككارية ت يككر 

 ألنو الزم االلو منذ القدم . ,حيوان تقنيبأنو  نسانحتى سمي اإل ,حياة افضل إلىواقعو 
)العمكككل, الوقكككت, التكنولوجيكككا و قيمكككة  :وليكككذا سكككنتناول عناصكككر تنشكككئة العمكككل المتمثمكككة بقكككيم

تختمف النظرة الييكا  ,ية عالميةإنسانالتنافسية( كعينة من القيم الثقافية واالقتصادية بوصفيما قيما  
وبالتكككالي فيككككي تختمككككف درجككككة تطبيقاتيككككا ميككككدانيا   ,بكككين المؤسسككككات فككككي طريقككككة اكتسككككابيا وتمقينيككككا

 وترجمتيا واقعيا  في سموك يومي.
 قيمة العمل:  -أ

 إلككىاذ كانككت النظككرة القديمككة فككي مجمميككا تنظككر  ,قيمككة العمككل إلككىتختمككف نظككرة المجتمعككات 
سكادت و  ,فبين )أفالطون( مثال  ان العمل اليدوي من ميام الطبقة الدنيا وحكدىا ,العمل نظرة دونية
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األمكر الكذي حفكز المصكمحين لممنكاداة بنصكرة العمكال وتخفيكف االعبكاء  ,وقت قريكب إلىىذه الفكرة 
امككا بعككد مرحمككة التصككنيع ودخككول االلككو حيككز التنفيككذ وتالشككي  ,عككنيم وتحسككين اوضككاعيم المعيشككية

 إلكككىوتقسكككيم العمكككل  ,العمكككل اليكككدوي المجيكككد وتكككوفير وسكككائل العكككيش لم البيكككة العظمكككى مكككن النكككاس
مككن اىككم  أصككبحالعمككل يتصككف بالتقككدير واالعتككزاز و  أصككبح ,عمميككات جزئيككة تككوفر الجيككد والوقككت

 .(18)ركائز االقتصاد القومي
 قيمة الوقت:-ب

دارةو  ,فيكككو ثكككروة فريكككدة ,لموقكككت فمسكككفة ورؤيكككة ومكككنيج فككككري وسكككموكي حكككاكم ومكككتحكم الوقكككت  ا 
ز والتوجيككو والمتابعككة واالتصككال والتحفيكك ,ميككارة, وعمميككة قائمككة عمككى التخطككيط والتنظككيم والتنسككيق

 إدارةفكك ,البككد ان نقككوم بتخطككيط ذلككك فككي الوقككت الحاضككر ,الوقككت فككي المسككتقبل إدارةوكككي نحسككن 
 الوقت تساعد عمى:

ومنكككع التكككدخل فكككي  ,أي منكككع ككككل تضكككارب وتعكككارض ,تحديكككد جيكككد وسكككميم االختصاصكككات .1
 أي تحقيق العدالة. ,عمالويمنع االزدواج في األ ,االخرين أعمال

 ية باتجاه النجاح العام.يجابتعميق واع ومدرك بالشعور بالمسؤولية اإل .2

وزيككادة  ,المشككاركة والتفاعككل والتفعيككل البشككري  أسككاليباسككتخدام التنسككيق المسككبق والمبكككر و  .3
 االحساس باآلخرين العاممين في المؤسسة.

ؤيككة ومككدى ارتبككا، ىككذا بالتصككور والر  ,سككالمة التخطككيط المككدرك لمككدى قيمككة ثككروة الوقككت .4
 الدقيقة القابمة لمتنفيذ.

 أي مدى وفرة الدوافع والبواعث الذاتية والخارجية لتقديم األفضل. ,دافعية التحفيز .5

لممبكككادرة الفرديكككة واالبكككداعات الشخصكككية ولمتعبيكككر عكككن  أوسكككعالمتابعكككة المكانيكككة والزمنيكككة  .6
 المواىب والميارات لتحقيق االبتكارات واالختراعات.

ومكن ثكم تحسكين قدرتكو عمكى  ,ديكة والجماعيكة لمعكاممين ولممؤسسكة كككلية الفر نتاجزيادة اإل .7
 المنافسة.

 .(19)ية لممؤسسةنتاجالعام بما يخدم العمميات اإل داءتحسين األ .8

 قيمة التكنولوجيا:-جـ
ية نساناإل عمالوفي األ ,فتح مجال التكنولوجيا آفا  واسعة وعميقة في الخيال والفن والمعرفة

 نسكككاناإل أصكككبحالوسكككيطة التكككي تسكككيل مشكككقات العمكككل,  دواتائمكككا  عمكككى األفمنكككذ ان ككككان البحكككث ق
دقككة وكفككاءة تتككولى فييككا االلككة القيككام بالعديككد مككن الميككام التككي كككان  أكثككريبحككث عككن االت ومعككدات 

يؤدييككا العامككل وقككد تتفككو  عميككو وتحككل محمككو, بمككا يمتككاز انجازىككا بالسككرعة اليائمككة والكميككة الكبيككرة 
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المسكككير  إلككىكمككا انيكككا غيككرت مكانككة العامكككل مككن العمككل اليككدوي البسكككيط المجيككد والجككودة العاليككة, 
العصككرية بنسككبة عاليككة مككن  عمككالالمككتحكم عككن بعككد بأقككل بككالجيود العضككمية والفكريككة, وتتميككز األ

اذ نالحكك  تككداخل غريكب فيمككا بينيككا وتطمكب شككرو، كثيككرة وضكرورية, أىميككا التكككوين الجيككد  ,التعقكد
ية تدريب مستمرة تزيكد مكن نسكبة الكتمكن لتنفيكذ الميكام مكن دون صكعوبات والمتخصص وتمييا عمم

وتجكدد المعكارف  نتكاجاو مشاكل كما يساىم في اكتساب سكموكيات مينيكة تسكيل تسكير عمميكات اإل
 .(23)الفنية والتقنية لمعمال وتعمل عمى تطويرىا باتاحة فرصة المشاركة واالبتكار

 قيمة التنافسية:-د
فيكي مكن التحكديات  ,ية فكي التنافسكيةساسكتتمثكل سكمتو األ ,جديكدة أعمكالام افرزت العولمة نظ

وعميو كان لزاما  عمييا صياغة االستراتيجية  ,المعاصرة التي تواجو وتيدد كيان المؤسسات وبقائيا
ات جككككككراءونقصككككككد بالتنافسككككككية مختمككككككف الجيككككككود واإل ,الكفيمككككككة لمحفككككككاا عمككككككى مصككككككالح المؤسسككككككة

يكككة والتسكككويقية التكككي تمارسكككيا نتاجة واإلداريكككالبتككككارات والتعكككديالت اإلواالبكككداعات وا ,والضككك وطات
 .(21)المؤسسة المعارضة بيدف توسيع نطا  نشاطيا

جانكككب المؤشكككرات التنافسكككية الجاريكككة والكامنكككة التكككي حكككددت فكككإن التنافسكككية تقكككوم بأشككككال  إلكككى
 ,تية والمجتمعيكككةاذ ككككل مؤسسكككة تضكككع معكككايير وقكككيم وامكانكككات خاصكككة بثقافتيكككا المؤسسكككا ,مختمفكككة

 ,ولككككن تبقكككى بعكككض العناصكككر التكككي تشكككترك فييكككا جميكككع المؤسسكككات ميمكككا ككككان نوعيكككا او مكانيكككا
يكة او الخدماتيكة والفكريكة, ومكن خكالل نتاجكمصدر لمتنافس الحاد في امتالكيكا وتقويكة قواعكدىا اإل

جديككدة األفضككل اسككتخراج االفكككار التككي تمكككن الفككرد العامككل مككن توليككد مزيككد مككن االفكككار ال أسككاليب
لمعالجككككة مشككككاكل معينككككة او مواجيككككة تحككككديات بعينيككككا وىككككي احككككد اشكككككال التككككدريب عمككككى التفكيككككر 

 .(22)االبداعي
يبقى اختالف المجتمعات والثقافات العامكل الكذي يحكول دون  ,يمكننا القول من خالل ما تقدم

اذ  ,لميككدان الصككناعيفالككدول المتقدمككة تتمتككع بقككوة ثقافيككة ذات تككاري  طويككل فككي ا ,تعمككيم النظريككات
التكي  ,استفادت من التجكاري الماضكية التكي مكرت بيكا, عمكى العككس تمامكا  فكي المجتمعكات الناميكة

نتيجكة ان ارادة االلتحكا  بالرككب  إلكىكانت محور اىتمكام اصكحاب نظريكة التحكديث التكي خمصكت 
دم(, واسكككتيراد الصكككناعي, تفكككرض عمكككى الكككدول الناميكككة التخمكككي عكككن ثقافتيكككا الخاصكككة )المعوقكككة لمتقككك

يككة(, أي يكككون االسككتيراد انتقائيككا , ألن العناصككر الثقافيككة يجابالثقافككة الماديككة والالماديككة ال ربيككة )اإل
 ليست في مستوى واحد فمنيا ما ىو مقبول ومنيا ما ىو مرفوض.        
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 طار المنهجي لمبحثال
 :منهج البحث

ة في عممية رسم صورة دقيقة لمبحث من ميأى كثريعد استخدام المنيج العممي المؤشر األ    
 بدايتو وحتى نيايتو.

وقد استخدم الباحث منيج المسح االجتماعي وىذا االستخدام فرضو طبيعة البحث كونو كان     
 و كما يرى الباحث .أىدافمالئمة لموضوع البحث و  كثراالقرب واأل

 منهج المسح االجتماعي:-0
وليذا المنيج خصائص  (23)المجتمع بطريقة عممية يستخدم ىذا المنيج في دراسة ظروف

 نذكر منيا:
 دراستو الموقع االجتماعي ضمن مدة زمنية محددة ومعمومة. .1

 يعتمد عمى التنوع والتعدد في جمع البيانات بصورة منظمة. .2

 .  (24)يستخدم عادة استمارات االستبيان والمقابمة .3

ي ألنو يصف ويشخص وقد استخدم منيج المسح االجتماعي الوصفي والتشخيص
عمما  انو يستمزم توفر مراحل عدة  ,الظاىرة االجتماعي المدروسة, كما تضمن الوصف والتفسير

 ىي:
 تحديد عينة البحث: -أ

ة خاصة فص ر أىمييعد تحديد عينة البحث من االمور الميمة جدا  عمى الباحث ان يولييا     
ان زيادة حجم العينة  ,الصمي, وفي المقابلحجم العينة قد يجعميا غير ممثمة لمجتمع البحث ا

 .  (25)بشكل كبير يكون مكمفا  ويتطمب من الباحث الكثير من الوقت والجيد
( من العاممين في مصنعي )الشركة العامة لمصناعة الورقية 133وقدر حجم العينة )    

 وحدة لكل مصنع . 53بواقع  ,واالسمدة الكيمياوية( في مدينة البصرة
 ت البحث:مجاال-ب

انحصر المجال المكاني في )الشركة العامة لمصناعات الورقية واالسمدة  :أواًل: المجال المكاني
 الكيمياوية( في مدينة البصرة.

ممثال  بعينة من  ,ثانيا : المجال البشري: اعتمد البحث عمى عينة مسحوبة من مجتمع البحث
 ( وحدة.133)

بما فيو  14/12/2315 إلى 2314/ 1/9الزماني من    امتد المجال :ثالثا : المجال الزماني
 البيانات واستخالص النتائج.
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 :Camparative Methodالمنهج المقارن -8
يعد ىذا المنيج من المناىج الدراسية التي تستخدم لدراسة موضوعات عممية واجتماعية,     

 فضال  عن مقارنتيا في مجتمع واحد.
فضال  عن  ,المنيج لموقوف عن الفروقات بين مت يرات الدراسة وقد استخدمنا في بحثنا ىذا    

 ذلك معرفة الفروقات بين جماعات العمل في مجتمع الدراسة.
 اداة البحث:-ث

جماعات العمل, تم اعداد استمارة  أداءلمتعرف عمى مستوى تنشئة العمل وفاعميتيا في     
الباحث بالعينة وتكون المقابمة حوليا, أي  اذ تعد االستمارة اداة بحث تجمع ,)مقياس( كأداة بحث

انيا تحتوي عمى اسئمة عممية تختص بموضوع البحث وألجل اعداد المقياس وصياغة اسئمتو تم 
مراجعة المصادر التي تخص موضوع بحثنا, ب ية الحصول عمى معمومات خاصة بالموضوع, 

سؤال  إلىاذ لجأنا  ,البحثدراسة استطالعية عن موضوع  إجراءوقد قمنا ب ,واعداد االسئمة
جماعات العمل, وبالتالي تمكنا من تصميم  أداءاستطالعي عن تنشئة العمل وفاعميتيا في 

 إلىعمى القيام بعدة خطوات متسمسمة تؤدي في النياية  األولالمقياس والذي اعتمد في المقام 
بالخطوات المدرجة  وعميو قمنا ,تجنب بعض االخطاء وتتيح امكانية اعداد مقياس يعتمد عميو

 . أدناه
تحديد فكرة المقياس ومبررات تصميمو: وتعد ىذه الخطوة من اىم الخطوات واوليا كونيا -1

 تتيح لنا الوصول لممداخل واالفكار الرئيسة التي سوف يستند الييا في تصميمو.
لتالية تحديد ىدف المقياس: تقوم ىذه الخطوة بدور الموجو التي تساعدنا خالل الخطوات ا-2

عمى اعداد مقياسا  يفي بال رض المطموب وما نقصده بيذه الخطوة تحديد الخدمة المطموبة 
 من المقياس.

نظري  أساس إلىتحديد االطار النظري لممت يرات المعنية بالقياس: اذ استندت ىذه الخاصية -3
 يبرر مشروعية تناوليا.

الذين  فرادرورة تحديد طبيعة األ: تتعمق ىذه الخطوة بضفرادتحديد طبيعة وخصائص األ-4
كالعمر,  ,ابرز الخصائص التي تميزىم فرادونعني بطبيعة األ ,سوف يطبق عمييم المقياس

 الجنس, التحصيل الدراسي, الدخل الشيري, نوع العمل.           
ة تحديد االبعاد الفرعية الخاصة المقاسة: تحدد ىذه الخاصية في مجموعيا العام الدرجة الكمي-5

 لمخاصية المقاسة.
 تحديد الشكل االمثل لممقياس وطر  التطبيق.-6
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( فقرة 42تضمنت ) ,الصياغة الفعمية لمفقرات: تم تصميم المقياس عمى مجموعة من الفقرات-7
 ( فقرة.21وبعد اجتماعي اشتمل عمى ) ,( فقرة21ذات بعدين, بعد عممي اشتمل عمى )

 ,ة لالستجابة عمى الفقرات التي يتكون منيا المقياستحديد شكل االستجابة: توجد اشكال عد-8
حد ما,  إلىويكون االختبار عمى بديل واحد من بين البدائل وىي )تنطبق كثيرا , تنطبق 

ية يجابحد ما, ال تنطبق نيائيا ( وكانت درجات االستجابة لمفقرات اإل إلىالأعرف, ال تنطبق 
, 2, 1ابة لمفقرات السمبية  ىي بالتسمسل )( ودرجات االستج1, 2, 3, 4, 5ىي بالتسمسل )

3 ,4 ,5.) 
 ,خبراء( 7 تم عرض المقياس عمى ) :عرض المقياس عمى المتخصصين في ىذا المجال-9

 ,(85وباحتساب المعدل لنسب موافقة الخبراء عمى الفقرات, تبين ان معدل النسب ىي )
 (.*وىي نسبة تشكل صد  المقياس )

 أىدافى: ان اليدف من التجربة االستطالعية لتحقيق عدة األولالتجربة االستطالعية  -13
 منيا:

 التأكد من صالحية المقياس.-أ
 تقدير الزمن الذي يست رقو المقياس. إلىالتوصل -ب
 االستقرار االمثل لمفقرات.-ج
التجربة االستطالعية الثانية: بعد اعادة صياغة المقياس وفقا  لنتائج التجربة االستطالعية -11
قمنا بتطبيق المقياس مرة اخرى عمى عينة استطالعية اكبر من حيث العدد لمتأكد  ,لثانيةا

 من عدم وجود اخطاء اخرى.
اما عن ثبات المقياس, والذي نعني بو درجة التزام العينة باجاباتيم التي يدلون بيا ازاء     

( وحدات, اذ تم 13)فقد احتسب ثبات االداة بطريقة اعادة االختبار عمى  ,فقرات المقياس
قابمنا العينة نفسيا, فحصمنا  ,( يوما  14ى, وبعد مضي )األولمقابمتيم والحصول عمى اجاباتيم 
وبذلك امكن لنا استخدام  ,رقامت لدينا مجموعتين من األأصبحعمى درجات ثانية من اجاباتيم ف

ان االداة تتسم  ( وىي نتيجة تدل عمى85,5معامل ارتبا، )سبيرمان( بينيما وكانت نتيجة )
 وىكذا يصبح المقياس بعد ىذه الخطوات صالحا  لالستخدام. ,بالثبات

 المقابالت الميدانية:-
تعد المقابمة حوار يدور بين الباحث والمبحوث, يبدأ ىذا الحوار بخمق عالقة وئام بينيما     

ل رض من ليضمن الباحث الحد االدنى من تعاون المبحوث, فضال  عن ذلك يشرح الباحث ا
 .  (26)المقابمة
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وىذه ىي ميمة الباحث في الحصول عمى  ,أي انيا تفاعل اجتماعي بين الباحث والمستجيب    
 المعمومات منو.

 تبويب البيانات الميدانية:-
 ينطوي تبويب البيانات الميدانية عمى عدة مراحل ىي: 

 التأكد من صحة االجابات )التدقيق(: -أ
قيق اجابات العينة في االستمارة االستبيانية باكمميا ب ية التأكد من نقطتين اذ يقوم الباحث بتد    
 يتين ىما ان العينة عن جميع االسئمة وان االجابات تتسم بالمصداقية.أساس

 استخراج الدرجات الكمية:-ب
قمنا استخراج الدرجات الكمية إلجابات المبحوثين وانحصرت ىذه الدرجة بين اعمى درجة     
يمكن ان تحصل عمييا العينة من المقياس )لو اجابات عمى جميع الفقرات بتنطبق كثيرا  كمية 
وادنى درجة )لو أجاب عمى جميع الفقرات بك ال  ,ية لممقياسيجابدرجة لمفقرات اإل 533=133×5

 درجة. 133=133×1تنطبق نيائيا  
ات بتنطبق كثيرا  اما ما يخص الفقرات السمبية لممقياس )لو أجاب عمى جميع الفقر     
درجة, أي عمى العكس من  533= 133×5درجة, ولو أجاب بك ال تنطبق كثيرا  133=133×1

, 5ية كانت حسب االستجابة )يجاباذ ان الفقرات اإل ,حسب تصميم المقياس ,يةيجابالفقرات اإل
 (. 5, 4, 3, 2, 1(, فيما كانت الفقرات السمبية استجاباتيا )1, 2, 3, 4
 ية:حصائداول التكوين الج-

 ,جداول معدة لذلك إلىمن بطاقة الترميز  رقامقمنا بنقل األ ,بعد االنتياء من عممية الترميز    
وعند تييئتيا فإنيا ستكون  ,وليذه الجداول فئات وتكرارات ومجاميع,تتنوع جداول بسيطة ومركبة

 ي.حصائجاىزة لعممية التحميل اإل
 ي:حصائعممية التحميل ال-

 إلىية تفسيرا  يفضي حصائيات في الجداول اإلحصائواإل رقامجمى ىذه العممية بتفسير األتت    
وقد استخدمنا في ىذا  ,النتائج إلىنتائج يمكن تفسيرىا عمميا  وفقا  لرغبة الباحث في التوصل 

البحث ونتائجو ومن ىذه  أىدافية عدة في تحميل البيانات لموقوف عمى إحصائالبحث وسائل 
 ل:الوسائ

 الجزء         
  133× ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  :النسبة المئوية-1

 الكل                          
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 :الوسط الحسابي, وينص عمى القانون االتي-2
 ك× مج س  

 ككككَس = كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 مج ك     

 :وينص عمى ,االنحراف المعياري -3
 ك  2مج ج 

 ع = ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ) تحت الجذر ( 
 مج ك           

 :معامل ارتبا، سبيرمان وينص عمى-4
  2مج ف 6    
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك -1ر = 

 (1-2ن )ن    
 

 :T-Testاختبار -5
 

2ع×  1ن                   
2ع×  2+ ن 1

2        1          1 
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككك× ككككككككككككككككككككككك كككككككككككك× ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  2+ م 1ت= م

 2ن        1ن            2 – 2+ ن 1ن                       
 :وينص عمى 2اختبار مربع كا-6

|م  –ح |           
8  

 = ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 2كا
 م      

 :Spssي حصائلبرنامج اإلا-7
 

 ية لوحدات البحث:ساسالبيانات األ
 تمهيد:
ان معرفة المت يرات والصفات التي يتميز بيا المبحوثون انما تؤثر في اجاباتيم عن االسئمة     

الميدانية التي وجيت ليم خالل عممية المقابالت, ذلك ان اجابات المبحوثين تؤشر طبيعة 
ية طالما ان الواقع االجتماعي واالقتصادي لممبحوثين يؤثر تأثيرا  ظروفيم الموضوعية والذات

 واضحا  في االفكار والقيم والحقائق التي يدلون بيا عند توجيو االسئمة ليم.
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والحالة  ,ونعني بالبيانات االجتماعية الخصائص الموضوعية المتعمقة بالحالة االجتماعية    
كالجنس,  –رات وظروف عديدة يتسم بيا المبحوثين االجتماعية لممبحوثين تنطوي عمى مت ي

الدخل الشيري, المستوى التعميمي,  ,االنحدار االجتماعي ,نوع االسرة ,الحالة الزوجية ,العمر
 .أدناهويمكن دراسة الخصائص االجتماعية لممبحوثين كما مدرجة 

 الجنس:-0
سكاني او الجنس يؤثر في اجابات اذ ان النوع ال ,نعني بالجنس كون المبحوث ذكرا  ام انثى    

وان الطريقة  ,المبحوثين طالما ان ظروف ومشكالت الرجل تختمف عن ظروف ومشكالت المرأة
ليذا كانت العينة  ,الحياة والمجتمع تختمف عن تمك التي تميز المرأة إلىالتي ينظر فييا الرجل 

 .أدناهتتكون من ذكور واناث وكما موضح في الجدول 
 وضح جنس المبحوثين( ي0جدول )

 % العدد 
 الذكور
 االناث

49 
51 

49% 
51% 

 %133 133 المجموع
% من مجموع 49بنسبة  ,( فردا  49ان عدد الذكور ) ,أعالهيتضح من بيانات الجدول  

 العينة. أفراد% من 51بنسبة  ,( فردا  51اما االناث فقد بم  مجموع وحداتيا ) ,العينة أفراد
 التحصيل الدراسي:-8

ة الدور الذي يمعبو العاممون في تنشئة العمل في مؤسسات الدولة, يحتم ضرورة أىميان  
, وبخاصة عندما ىدافوتحقيق األ داءحصول العاممين عمى مؤىل عممي يساعد في نجاح األ

 تكون المؤىالت متكاممة في تحديد مواصفات شاغل الوظيفة.
 ( يوضح التحصيل الدراسي8جدول )

 % العدد التحصيل الدراسي
 %2 2 ابتدائية
 %9 9 متوسطة
 %25 25 اعدادية
 %19 19 دبموم

 %45 45 بكالوريوس
 %133 133 المجموع
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% من العينة ىم من الحاصمين عمى 2ان نسبة  إلى ,أعالهتشير المعطيات في الجدول     
مين عمى % منيم حاص25و ,% منيم حاصمين عمى الشيادة المتوسطة9وان  ,الشيادة االبتدائية
% منيم حاصمين عمى 45% منيم حاصمين عمى شيادة الدبموم, وأخيرا  19و ,الشيادة االعدادية
انو توجد كفاءات مينية ذات  ,نستدل من ىذه البيانات في النسب المئوية ,شيادة البكالوريوس

 مستويات تعميمية عالية.
 العمر:-8

ة لبيان الفرو  الفردية بين منتسبي    ىمييعد العمر من المت يرات االجتماعية البال ة األ    
)الشركة العامة لمصناعات الورقية واالسمدة الكيمياوية( اذ يؤدي العمر دوره الكبير في االجابات 

ام شبابا , ذلك ان العمر يدل عمى الخبرات  ,التي يدلي بميا المبحوثين سواء كانوا كبار في السن
 ,كمما كان عمر المبحوث ص يرا  كمما قمت خبراتو وتجاربووالتجارب والمعمومات عند الباحثين ف

لذا يعد العمر من العوامل المؤثرة في اجابات المبحوثين الشباب تختمف عن اجابات متوسطي 
طبيعة العقمية  إلىالعمر واجابات االخرين تختمف عن اجابات المسنين وىذا االختالف يرجع 

في االوسا، االجتماعية والتي عاشت فييا ىذه الفئات الثقافية واالجتماعية التي كانت سائدة 
 عن الفئات العمرية لعينة البحث. أدناهويشير الجدول  ,العمرية

 ( يوضح عمر المبحوثين5جدول )
 % العدد العمر
23-27 3 3% 
28-32 9 9% 
33-37 21 21% 
38-42 14 14% 
43-47 17 17% 
48-52 16 16% 
53-57 23 2% 

 %133 133 المجموع
الفئة العمرية  إلى% من وحدات البحث ينتمون 3ان  أعالهيتضح من معطيات الجدول     
% منيم 21( سنة, وان 32-28الفئة العمرية ) إلى% منيم ينتمون 9تمييا  ,( سنة23-7)

( 42-38الفئة العمرية ) إلى% منيم ينتمون 14( سنة ثم 37-33الفئة العمرية ) إلىينتمون 
 إلى% منيم ينتمون 16( سنة, وان 47-43الفئة العمرية ) إلىمنيم ينتمون % 17سنة, وان 
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سنة, وقد  579-53الفئة العمرية ) إلى% منيم ينتمون 23( سنة, وأخيرا  52-48الفئة العمرية )
 ( سنة.9( سنة, بانحراف معياري قدره )43بم  الوسط الحسابي الفئات اعمار وحدات البحث )

 الحالة الزوجية:-5
طالما ان ظروف ومعطيات  ,تؤثر الحالة الزوجية في االجابات التي يذكرىا المبحوثين    

فضال  عن اختالف الخبر والتجارب  ,العزاب تختمف عن ظروف ومعطيات المتزوجين
والمعمومات بين ىاتين الفئتين االجتماعيتين, ىذه االختالفات في الحالة الزوجية تحدد ماىية 

ليذا شمل الفئات في الجدول  ,الممقاة عمى عاتق كل فئة من ىاتين الفئتين المسؤولية االجتماعية
 :أدناه

 ( يوضح الحالة الزوجية لممبحوثين4جدول )
 % العدد الحالة الزوجية

 %8 5 اعزب
 %95 95 متزوج 
 %133 133 المجموع

اذ بم  عدد  ,ان ىناك فئتين فقط ىما العزاب والمتزوجين ,أعالهيتضح من بيانات الجدول     
( من مجموع العينة, 95% وعدد المتزوجين )5( وبنسبة 133( من مجموع العينة )5العزاب )
 ية المبحوثين ىم من المتزوجين.أكثر % اي ان 95بنسبة 

 نوع االسرة:-4
يوجد نموذجان من االسر وىما نموذج االسر الممتدة او الكبيرة التي يتكون من الزوج     

ضال  عن االقارب كالجد والجدة او غيرىم من االقارب ويعيشون في سكن والزوجة واالبناء ف
نموذج االسر النووية وىي التي تتكون من الزوج والزوجة واالطفال  ,مشترك. او النموذج الثاني

ليذا ان ما يواجيو الزوج او الزوجة العاممين في  ,والذين يعيشون في بيت مستقل عن االقارب
خاصة في غياب مؤسسات  ,سر النووية من معوقات في التربيةوخاصة في اال ,المؤسسة

عمى نوع  أدناهويشير بيانات الجدول  ,عمميم أداءمجتمعية ترعى ذلك, سينعكس سمبا  عمى 
 االسر.

 ( يوضح نوع االسرة3جدول )
 % العدد  ت
 %33 33 ممتدة -1
 %73 73 نووية -2
  133 المجموع 
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% ىي 33وبنسبة  ,( أسرة133( أسرة من مجموع )33ان ) أعالهيتضح من بيانات الجدول     
وذلك بسبب  ,% ىي اسر نووية73( اسرة من مجموع العينة وبنسبة 73و ) ,اسر ممتدة

انتشار ىذا  إلىالت يرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي طرأت عمى مجتمعنا والذي ادى 
 النوع من األسر.

  االنحدار االجتماعي:-3
نقصد باالنحدار االجتماعي الذي يحدد منزلة الفرد االجتماعية وسموكيتو وانما، 
عالقاتو, وتؤدي الخمفية االجتماعية التي ينتمي الييا الفرد عامال  في اكتساب عناصر الثقافة 

 عينة البحث. فراديوضح االنحدار االجتماعي أل أدناهوالجدول  ,المسؤولة عن التنشئة بشكل عام
 ( يوضح االنحدار االجتماعي6جدول )

 % العدد 
 %22 22 فالحي
 %16 16 عمالي
 %62 62 وظيفي
 %133 %133 المجموع

 ,من عينة البحث انحدارىم فالحي %22أن مانسبتو  ,أعالهيتضح  من معطيات الجدول     
وىي النسبة  ,كان أنحدارىم وظيفي %62ونسبة  ,من العينة انحدارىم عمالي %16في حين 

 كبر .اال
 الدخل الشهري:-6

التعامل مع من  أساليبيا  في المستوى المعاشي و أساسيعد الدخل الشيري مت يرا  وعامال      
 انو يشكل مدخال  لمتعرف عمى المستوى االقتصادي لعينة البحث. ,فضال  عن ذلك ,يحيط بو

 ( يوضح الدخل الشهري لوحدات البحث7جدول )
 ك الدخل الشهري/بااللف

453-649 11 
653-849 22 
853-1349 22 
1353-1249 13 
1253-1449 13 
1453-1649 11 
1653-1849 3 
1853-2349 5 
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2353-2249 1 
2253-2449 - 
2453-2649 2 

 %133 المجموع
ى من الذين األول( فئة, تشكمت الفئة 11) إلىانو ينقسم  ,أعالهيتضح من معطيات الجدول     

تمييا الفئتين  ,العينة أفراد% من 11( الف دينار, وبنسبة 649-453يري بين )يتراوح دخميم الش
( الف دينار بنفس النسبة وىي 1349-853( الف دينار والفئة الثالثة )849-653الثانية )

% اما الفئة الخامسة 13( الف دينار بنسبة 1249-1353% ثم الفئة الرابعة محصورة بين )22
-1453% في حين كانت الفئة السادسة )13ينار, بنسبة ( الف د1449-1253فكانت )
( الف دينار بنسبة 1849-1653ومن ثم الفئة السابعة انحصرت بين ) ,%11(, بنسبة 1649

-2353وان الفئة التاسعة كانت ) ,%5( بنسبة 2349-1853اما الفئة الثامنة فكانت ) ,3%
وجد أيا  من العاممين ينحصر لم ت ,(2449-2253%, اما الفئة العاشرة )1( بنسبة 2249

( الف 2649-2453دخميم الشيري ضمن ىذه الفئة, وأخيرا  الفئة الحادي عشر انحصرت )
( الف 13251) ,%, وقد بم  الوسط الحسابي لمقدار الدخل الشيري لممبحوثين2دينار بنسبة 

 ( الف دينار.472دينار بانحراف معياري قدره )
 طبيعة العمل:-8

العمل من المت يرات التي ال يمكن اغفاليا حين نتناول موضوع تنشئة العمل, اذ تعد طبيعة     
 لكل عنوان من 

 ( يوضح طبيعة العمل لوحدات البحث8جدول )
 % العدد طبيعة العمل

 %2 2 مدير
 %1 1 رئيس مالحظين
 %2 2 ميندس اقدم
 %11 11 ميندس
 %55 55 فني
 %22 22 إداري 
 %7 7 محاسب
 %133 133 المجموع

% من عينة البحث مسماىم الوظيفي مدير, 2ان ما نسبتو  ,أعالهيتضح من بيانات الجدول     
% 11و  ,% مسماىم الوظيفي ميندس اقدم2و  ,% مسماىم الوظيفي رئيس مالحظين1و 
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ين إداري% مسماىم الوظيفي 22و  ,% مسماىم الوظيفي فنيين55و  ,مسماىم الوظيفي ميندس
 اىم الوظيفي محاسبين.% مسم7واخيرا  

 جماعات العمل: أداءلنتائج المتعمقة باالستدالل عن تنشئة العمل وفاعميتها في ا
استخرجنا الدرجات التي  ,جماعات العمل أداءب ية التعرف عمى تنشئة العمل وفاعميتيا في     

 :والوزن الرياضي لكل فقرة اعتمادا  عمى معادلة )فيشر( ,حصمت عمييا عينية
 :درجاتال-0
 الدرجات الكمية لعينة البحث:-أ

اذا كانت اقل درجة حصمت عمييا عينة البحث ىي  ,استخرجنا الدرجات الكمية لعينة البحث    
(. وكما ىو موضح في 173-164( درجة في حين انحصرت الدرجة العميا في الفئة )74)

 (.9الجدول )
 ( يوضح الدرجات الكمية لعينة البحث9جدول )

 % مركز الفئات لعددا الفئات
74-83 9 78,5 9% 
84-93 7 88,5 7% 
94-133 8 98,5 8% 
134-113 16 138,5 16% 
114-123 33 118,5 33% 
124-133 16 128,5 16% 
134-143 3 138,5 3% 
144-153 8 148,5 8% 
154-163 2 158,5 2% 
164-173 1 168,5 1% 

 %133  133 المجموع
 ,( درجة74ان اقل درجة حصمت عمييا عينة البحث ىي ) ,(9الجدول )يتضح من بيانات     

(, وقد بم  الوسط الحسابي لمدرجات الكمية لعينة 173-164واعمى درجة انحصرت ضمن الفئة )
 ( درجة.23بانحراف معياري قدره ) ,( درجة115البحث )
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 الدرجات الكمية لمشركة العامة لمصناعات الورقية:-ب
(, وانحصرت اعمى درجة ضمن الفئة 75بحث معمل الور  عمى اقل درجة ) حصمت عينة    
( درجة بانحراف معياري 115(, وقد بم  الوسط الحسابي لدرجات معمل الور  )155-164)

 ( .13( درجة. وكما ىو موضح في الجدول )19قدره )
 ( يوضح الدرجات الكمية لمعمل الورق 01جدول )

 % مركز الفئات العدد الفئات
75-84 4 79,5 4% 
85-94 4 89,5 4% 
95-134 6 99,5 6% 
135-114 8 139,5 8% 
115-124 16 119,5 16% 
125-134 5 129,5 5% 
135-144 2 139,5 2% 
145-154 4 149,5 4% 
155-164 1 159,5 1% 

 %133  53 المجموع
 :الدرجات الكمية لمعمل االسمدة الكيمياوية-ج

وتبين ان اقل درجة حصمت عمييا عينة المعمل  ,الكمية لمعمل االسمدةاستخرجنا الدرجات     
(, وقد بم  الوسط 163-154في حين انحصرت الدرجة العميا ضمن الفئة ) ,( درجة74ىي )

(, وكما ىو موضح في الجدول 23( درجة بانحراف معياري )116الحسابي لدرجات المعمل )
 .أدناه

 عمل االسمدة( يوضح الدرجات الكمية لم00جدول )
 % مركز الفئات العدد الفئات

74-83 5 78,5 5% 
84-93 3 88,5 1% 
94-133 2 98,5 2% 
134-113 8 138,5 8% 
114-123 14 118,5 14% 
124-133 11 128,5 11% 
134-143 2 138,5 2% 
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144-153 4 148,5 4% 
154-163 1 158,5 1% 

 %133  53 المجموع
, تبين (T-Test)اجرينا اختبار  ,متوسطي درجات العينة لكال المصنعين وألجل المقارنة بين    

(, عمى مستوى الثقة 1,96ىي اقل من القيمة الجدولية ) 3,15والبال ة  (T)ان قيمة اختبار 
 % وعميو ال يوجد فر  معنوي بين  درجات المصنعين. 95
ستخراج الدرجات الكمية لكل محور بعد ان استخرجنا الدرجات الكمية لكال المصنعين ارتاينا ا    

 من محاور المقياس.
( درجة, أما عمى 43يتضح من درجات المحور العممي لعينة البحث ان اقل درجة كانت )-د

وبعد استخراج الوسط الحسابي لدرجات المحور  ,(139-133درجة انحصرت في الفئة االخيرة 
( درجة وكما ىو 14ف معياري )بانحرا ,( درجة73كان الوسط الحسابي لدرجات المحور )

 .أدناهموضح في الجدول 
 ( يوضح درجات المحور العممي لعينة البحث08جدول )

 % مركز الفئات العدد الفئات
43-49 12 44,5 12% 
53-59 8 54,5 8% 
63-69 25 64,5 25% 
73-79 34 74,5 34% 
83-89 11 84,5 11% 
93-99 8 94,5 8% 
133-139 2 134,5 2% 
 %133  133 مجموعال

 :درجات المحور االجتماعي لعينة البحث-هـ
بينما  ,( درجة29وكانت اقل درجة ىي ) ,تم استخراج درجات المحور االجتماعي لمعينة 

(, وقد بم  الوسط الحسابي لمدرجات 68-64كانت اعمى درجة قد انحصرت ضمن الفئة االخيرة )
 (.13وكما ىو موضح في الجدول ) ,( درجة8بانحراف معياري قدره ) ,( درجة45)
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 ( يوضح درجات المحور االجتماعي لعينة البحث05جدول )
 % مركز الفئات العدد الفئات

29-33 7 31 7% 
34-38 13 36 13% 
39-43 19 41 19% 
44-48 25 46 25% 
49-53 16 51 16% 
54-58 13 56 13% 
59-63 6 61 6% 
64-68 1 66 1% 

 %133  133 المجموع
االجتماعي(, اجرينا اختبار  ,وألجل التعرف عمى الفروقات بين درجات المحورين )العممي    

(T-Test)  تبين ان قيمة(T) ( 1,9( والتي اكبر من القيمة الجدولية )2,2المستخرجة ىي )
 وعميو يوجد فر  بين درجات المحورين. ,%95عمى مستوى الثقة 

استخدمنا معامل ارتبا، بيرسون  ,محورين العممي واالجتماعيولمعرفة نوع االرتبا، بين ال    
 وتعد ىذه النتيجة ان معامل االرتبا، طردي متوسط. ,(3,6وكانت نتيجة معامل االرتبا، )

( يوضح الوزن الرياضي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المحور 04جدول )
 العممي لعينة البحث.

الوزن  الفقرة ت
 الرياضي

الوسط 
 الحسابي

الوسط الحسابي 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

تحرص المؤسسة عمى اكساب جماعات  1
العمل ميارات جديدة تنعكس عمى ادائيا 

 في العمل.

56,3 2,7 54% 1,3 

ترى ان المؤسسة تت اضى/ ال تيتم اذا  2
 ما تعطل العمل

59,8 2,9 58% 1,6 

تجبر المؤسسة جماعات العمل عمى  3
 زام بأوامرىاااللت

84,3 4,2 84% 3,9 

تدون المؤسسة ممارسات جماعات العمل  4
اليومية في سجل خاص وتقيميم عمى 

 ضوء ذلك. 

54,6 2,7 54% 1,4 

 1,2 %58 2,9 59,8تحرص المؤسسة عمى تقميل االزدواجية  5
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 في العمل. 
تعزز المؤسسة سموك المبادرة واالبتكار  6

 في العمل. خالصواإل نتاجوالتطوير واإل
43 2,5 53% 1,3 

 أداءتضع المؤسسة آليات لتقييم  7
 جماعات العمل

52 2,6 52% 1,4 

     
8 

تحرص المؤسسة عمى تحديد 
 أعمالاالختصاصات ومنع التدخل في 

 اآلخرين

63,2 3,1 62% 1,4 

تقوم المؤسسة بتحفيز العاممين لتقديم  9
 يا  إنتاجاالفضل 

73,4 3,6 72% 1,1 

المؤسسة عمى متابعة جماعات تحرص  13
 العمل مكانيا  وزمانيا  ألنشطتيا. 

49,6 2,4 48% 1,2 

لممبادرات  أوسعتتيح المؤسسة مجاال   11
الفردية واالبداعات الشخصية والتعبير 

 عن المواىب.

49,8 2,4 48% 1,2 

ال تشجع المؤسسة عمى المنافسة بين  12
 جماعات العمل

34 1,7 34% 3,8 

ي المؤسسة اىتماما  لممعدات ال تول 13
 واالالت األكثر دقة في العمل

34,4 1,7 34% 3,8 

تقوم المؤسسة بتدريب العاممين عمى  14
استخدام االالت الحديثة التي تخدم 

 . نتاجاإل

78 3,9 78% 1,2 

ية من نتاجتقوي المؤسسة قواعدىا اإل 15
استخراج األفكار لمعالجة  أساليبخالل 

 اجييا.مشكالت معينة تو 

63,6 3,1 62% 1,3 

ات جراءتعتمد المؤسسة عمى اإل 16
 البيروقراطية في عمميا مع منتسبييا.

52 2,6 52% 1,2 

تشجع المؤسسة عمى استخدام الوسائل  17
 عمالالحديث / التكنولوجية لتسريع األ

 اليومية. 

53 2,5 53% 1,1 

ة باست الل الوقت أىميتولي المؤسسة  18
 أجل العمل.

51 2,5 53% 1,2 
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ال تتياون المؤسسة في محاسبة  19
 المقصرين

46,8 2,3 46% 1,3 

تساىم المؤسسة في ادخال العمال  23
والموظفين دورات تدريبية وتوعوية في 

 مجال العمل.

43,2 2,4 48% 1,3 

تولي المؤسسة اىتماما  لممعدات واالالت  21
 األكثر دقة في العمل.

56,6 2,8 546% 1,2 

( التي 21-1( فقرة من فقرات لمقياس دورات التسمسالت من )21( بك )14مى الجدول )تج    
 تضمنت المحور العممي.

 :( اظيرت النتائج لكل فقرة من فقرات المحور كما يأتي14من جدول )
( التي تمخصت في حرص المؤسسة عمى اكساب جماعات العمل 1اظيرت نتائج الفقرة )-1

 :أدناهدائيا في العمل. عمى القيم المبينة ميارات جديدة تنعكس عمى ا
 (.*)  56,3الوزن الرياضي -أ
 ( .1,3( بانحراف معياري )**) 2,7الوسط الحسابي -ب
 %( .54الوسط الحسابي النسبي )-ج

( ان ما تضمنتو الفقرة مطبق بشكل مقبول 1يتضح من القيم التي حصمت عمييا الفقرة ) 
 في المؤسسة.

 :ان المؤسسة تت اضى/ ال تيتم اذا ما تعطل العمل عمى القيم االتية( )2حصمت الفقرة )-2
 (.59,8الوزن الرياضي )-أ
 (.1,6( بانحراف معياري )2,9الوسط الحسابي )-ب
 %(.58الوسط الحسابي النسبي )-ج

ة اذا ما تعطل العمل, أىميان المؤسسة تعير  ,(2ان ما تضمنتو الفقرة ) أعالهيتبين من القيم     
 ان الفقرة من الفقرات السمبية فجاءت القيم ال تثبت مضمون الفقرة.كون 
 :أدناه( )تجبر المؤسسة جماعات العمل عمى االلتزام بأوامرىا ( عمى القيم 3حصمت الفقرة )-3
 (.84,3الوزن الرياضي )-أ
 ( .3,9( بانحراف معياري )4,2الوسط الحسابي )-ب
 %(.84الوسط الحسابي النسبي )-ج

ان المؤسسة ال تجبر جماعات العمل  ,أعالهالقيم التي حصمت عمييا الفقرة  يتضح من 
 كون ان الفقرة قد صنفت من الفقرات السمبية . ,عمى االلتزام بأوامرىا
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( )تدون المؤسسة ممارسات جماعات العمل اليومية في سجل لتقييم 4اظيرت نتائج الفقرة )-4
 . أدناهعمى ضوء ذلك(. وكما مبين 

 (.54,6الرياضي ) الوزن -أ
 (.1,4( بانحراف معياري )2,7الوسط الحسابي )-ب
 %(.54الوسط الحسابي النسبي )-ج
 ان ما تضمنتو الفقرة مطبق بتقدير مقبول. ,أعالهيتضح من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 .هأدنا( )تحرص المؤسسة عمى تقميل االزدواجية في العمل(, عمى القيم 5حصمت الفقرة )-ج
 (.59,8الوزن الرياضي )-أ
 ( .1,2( بانحراف معياري )2,9الوسط الحسابي )-ب
 %(.58الوسط الحسابي النسبي )-ج

ان ىناك حرص من المؤسسة عمى تقميل  ,أعالهيتبين من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 االزدواجية في العمل بتقدير متوسط.

لمبادرة واالبتكار ... في العمل(, عمى القيم ( )تعزز المؤسسة سموك ا6حصمت الفقرة )-6
 :أدناه

 (.43الوزن الرياضي )-أ
 (.1,3( بانحراف معياري )2,5الوسط الحسابي )-ب
 %(.53الوسط الحسابي النسبي )-ج
 إلىمقبول  نتاجان تعزيز المؤسسة لممبادرة واالبتكار والتطوير في اإل أعالهيتبين من القيم     

 حد ما.
 جماعات العمل(. أداء( )تضع المؤسسة آليات لتقييم 7ج الفقرة )اظيرت نتائ-7

 :أدناهعمى القيم 
 (.52الوزن الرياضي )-أ
 (.1,4( بانحراف معياري )2,6الوسط الحسابي )-ب
 %(.52الوسط الحسابي النسبي )-ج

 مطبق بشكل مقبول في المؤسسة. أعالهان ما تضمنتو الفقرة  أعالهيتضح من القيم     
 أعمال( )تحرص المؤسسة عمى تحديد االختصاصات ومنع التدخل في 8الفقرة ) حصمت-8

 .أدناهاالخرين(, عمى القيم 
 (.63,2الوزن الرياضي )-أ
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 ( .1,4( بانحراف معياري )3,1الوسط الحسابي )-ب
 %(.62الوسط الحسابي النسبي )-ج

جماعات  أعمالفي ان المؤسسة تحرص عمى تحديد االختصاصات  أعالهيتبين من القيم     
 العمل.

يا ( عمى القيم إنتاج( )تقوم المؤسسة بتحفيز العاممين لتقديم االفضل 9اظيرت نتائج الفقرة )-9
 :أدناه

 (.73,4الوزن الرياضي )-أ
 (.1,1( بانحراف معياري )3,6الوسط الحسابي )-ب
 %(.72الوسط الحسابي النسبي )-ج

 يا .إنتاجالعاممين لتقديم االفضل  ان المؤسسة تحفز أعالهيتضح من القيم     
( )تحرص المؤسسة عمى متابعة جماعات العمل مكانيا  وزمانيا  13حصمت الفقرة )-13

 .أدناهألنشطتيا( عمى القيم 
 (.49,6الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )2,4الوسط الحسابي )-ب
 %(.48الوسط الحسابي النسبي )-ج

ان حرص المؤسسة عمى متابعة جماعات  ,أعالهعمييا الفقرة  وفقا  لمقيم التي حصمت 
 العمل, مقبول.

لممبادرات الفردية واالبداعات  أوسع( )تتيح المؤسسة مجاال  121اظيرت نتائج الفقرة )-11
 :أدناهعمى القيم  ,الشخصية والتعبير عن المواىب(

 (.49,8الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2ري )( بانحراف معيا2,4الوسط الحسابي )-ب
 %(.48الوسط الحسابي )-ج
لممبادرات  أوسعان اتاحة المؤسسة مجاال   ,أعالهيتضح من القيم التي حصمت عمييا الفقرة    

 الفردية واالبداعات الشخصية..( مقبول.
( ) ال تشجع المؤسسة عمى المنافسة بين جماعات العمل(. عمى 12اظيرت نتائج الفقرة )-12

 :القيم اناه
 (.34الرياضي ) الوزن -أ
 (.3,8( بانحراف معياري )1,7الوسط الحسابي )-ب
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 %( .34الوسط الحسابي النسبي )-ج
 ان المؤسسة تشجع المنافسة . ,بما ان الفقرة من الفقرات السمبية نستدل من ىذه القيم    
(. دقة في العمل كثر( ) ال تولي المؤسسة اىتماما  لممعدات واالالت األ13حصمت الفقرة )-13

 :أدناهعمى القيم 
 (.34,4الوزن الرياضي )-أ
 (.3,8( بانحراف معياري )1,7الوسط الحسابي )-ب
 %( .34الوسط الحسابي النسبي )-ج

لذا نستدل من ىذه القيم ان المؤسسة تولي اىتماما   ,تعد ىذه الفقرة من الفقرات السمبية     
 لممعدات الدقيقة في العمل.

( )تقوم المؤسسة بتدريب العاممين عمى استخدام االالت الحديثة 14اظيرت نتائج الفقرة )-14
 :أدناه(. عمى القيم نتاجالتي تخدم اإل

 (.78الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )3,9الوسط الحسابي )-ب
 %(.78الوسط الحسابي النسبي )-ج

ى االالت الحديثة التي ان المؤسسة تحرص عمى تدريب العاممين عم أعالهيتبين من القيم     
 .نتاجتخدم اإل
استخراج  أساليبية من خالل نتاج( )تقوي المؤسسة قواعدىا اإل15اظيرت نتائج الفقرة )-15

 :أدناهاالفكار المعالجة مشكالت معينة تواجييا (, عمى القيم 
 (.63,6الوزن الرياضي )-أ
 ( .1,3( بانحراف معياري )3,1الوسط الحسابي )-ب
 %(.62سابي النسبي )الوسط الح-ج

 ان المؤسسة تستخرج افكار تعالج المشاكل التي تواجييا. ,أعالهيتبين من القيم     
ات البيروقراطية في عمميا مع جراء( )تعتمد المؤسسة عمى اإل16حصمت الفقرة )-16

 :أدناهمنتسبييا(, عمى القيم 
 (.52الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2ي )( بانحراف معيار 2,6الوسط الحسابي )-ب
 %(.52الوسط الحسابي النسبي )-ج
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اتيا البيروقراطية مع منتسبييا بتقدير إجراءان تطبيق المؤسسة  ,أعالهيتضح من القيم      
 مقبول.
( )تشجيع المؤسسة عمى استخدام الوسائل الحديثة / التكنولوجية 17اظيرت نتائج الفقرة )-17

 :أدناهاليومية(, وكما مبين  عماللتسريع األ
 (.53الوزن الرياضي )-أ
 (.1,1( بانحراف معياري )2,5الوسط الحسابي )-ب
 %(.53الوسط الحسابي النسبي )-ج

نستدل من ىذه النتائج ان تشجيع المؤسسة عمى استخدام الوسائل الحديثة لتسريع عمميا     
 بشكل مقبول.

اجل العمل(. وكما  ة باست الل الوقت منأىمي( )تولي المؤسسة 18اظيرت نتائج الفقرة )-18
 :أدناهمبين في القيم 

 (.51الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )2,5الوسط الحسابي )-ب
 %(.53الوسط الحسابي النسبي )-ج

 ان المؤسسة تولي اىتماما  باست الل الوقت في خدمة العمل. أعالهنستدل من القيم  
 . أدناهحاسبة المقصرين(, عمى القيم ( ) ال تتياون المؤسسة في م19حصمت الفقرة )-19
 (.46,8الوزن الرياضي )-أ
 (.1,3( بانحراف معياري )2,3الوسط الحسابي )-ب
 %(.46الوسط الحسابي النسبي )-ج

 حد ما. إلىان محاسبة المقصرين من قبل المؤسسة مقبول  أعالهيتضح من القيم  
العمال والموظفين دورات تدريبية ( )تساىم المؤسسة في ادخال 23اظيرت نتائج الفقرة )-23

 :أدناهوتوعوية في مجال العمل(, وكما مبين 
 (.43,2الوزن الرياضي )-أ
 (.1,3( بانحراف معياري )2,4الوسط الحسابي )-ب
 %(.48الوسط الحسابي النسبي )-ج

 ان مساىمة المؤسسة في تدريب منتسبييا مطبق بشكل مقبول. ,أعالهنستدل من القيم     
دقة في العمل(, بالقيم  كثر( )تولي المؤسسة اىتماما  لممعدات واالالت األ21الفقرة ) جاءت-21

 :أدناه
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 (.56,6الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )2,8الوسط الحسابي )-ب
 %(.56الوسط الحسابي )-ج

 عمميا. ان المؤسسة تولي اىتماما  مقبوال  لممعدات الدقيقة في ,أعالهنستدل من القيم     
وبشكل عام وفقا  لموسط الحسابي لالوزان الرياضية لجميع الفقرات المحور العممي لكال     

( 2,7والوسط الحسابي يساوي ) ,(12,7( بانحراف معياري قدره )55المصنعين يساوي )
%( بانحراف معياري 54,7والوسط الحسابي النسبي ) ,( درجة3,6بانحراف معياري قدره )

 ان ما تضمنتو فقرات المحور العممي مطبقة بشكل مقبول. ,أعالهنستدل من القيم ( درجة 12,2)
( يوضح الوزن الرياضي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المحور 03جدول )

 االجتماعي لعينة البحث 
الوزن  الفقرة ت

 الرياضي
الوسط 
 الحسابي

الوسط الحسابي 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

تسمح المؤسسة بوجود المحاباة ال  22
 والمحسوبية في العمل.

55,2 2,7 54% 1,3 

يشعر العامل بذل واحتقار من قبل  23
 رؤساء جماعات العمل.

51,4 2,5 53% 1,2 

ال يحقق العامل رغباتو األساسية  24
)األمن, الخبرة, التقدير( في 

 المؤسسة.

43,4 2,4 48% 1,2 

كان كي يتقبل العامل اي عمل ميما  25
 يشبع حاجاتو.

73 3,7 74% 1,5 

ية, بل األىم نتاجالييتم العامل باإل 26
 عند االستمرار في العمل. 

59 2,9 58% 1,4 

يشعر العمال باالحبا، لعدم اكتسابيم  27
 خبرات جديدة في مجال العمل.

51,4 2,5 53% 1,2 

يسود جماعات العمل عالقات عمل  28
 جيدة.

65,4 3,2 64% 1,3 

اشعر بالتقدير واالعتزاز ألن أعمل  29
 في مؤسسة, كوني احقق ذاتي.

67,2 3,3 66% 1,1 

تعزز المؤسسة الشعور بالمسؤولية  33
 لدى جماعات العمل. 

55 2,7 54% 1,4 
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يولي جماعات العمل مصمحتيم  31
الخاصة عمى المصمحة العامة 

 لممؤسسة.

61,8 3,1 62% 1,1 

حوافز ال تعتمد المؤسسة نظام ال 32
المادية والمعنوية من اجل التسريع 

 في انجاز العمل.

53,4 2,6 52% -,1 

تولي المؤسسة اىتماما  في العالقات  33
 ية بين رؤساء العمل والعمال.نساناإل

64,8 3,2 64% 1,2 

ة لممشكالت أىميالتولي المؤسسة  34
 التي تحصل بين منتسبي المؤسسة.

57,6 2,8 56% 1,2 

مؤسسة بكثرة االجازات التيتم ال 35
والت يب عن العمل عند جماعات 

 العمل. 

64 3,1 62% 1,3 

ال تعير المؤسسة اىتماما  لجماعات  36
 العمل بشكل خاص.

54 2,6 52 6,3 

ال تعير المؤسسة اىتماما  بقيمة  37
 .نتاجالعامل بقدر اىتماميا في اإل

67,8 3,3 66% 1,2 

 
 

لعمل التوجد دافعية عند جماعات ا 38
 ية الجماعة.إنتاجتسيم في 

48,8 2,4 49% 1,4 

تولي المؤسسة اىتماما   بالتخطيط  39
 المدرك لقيمة العمل 

47,4 2,33 46% 1,3 

ة في اكساب أىميتولي المؤسسة  43
جماعات العمل سموكيات ومبادئ 
تنال استحسان ورضى المستيدفين 

 من عمميا.

54 2,6 52% 1,3 

ل سموكيات تتبنى جامعات العم 41
)االنضبا،, والوالء ليا( يفضميا 

 أرباب العمل.

61,5 3,1 62% 6,1 

بما ينتجو  نتاجييتم القائمون عمى اإل 42
العامل, وال ييتمون بالعامل نفسو اال 
من ناحية ان ىذا يؤثر في تكيفو 

نتاجو   و.  ا 

55 2,7 54% 1,4 
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التي  ,(42-22وات التسمسالت من )( فقرة من فقرات المقياس ذ21( بك )15تجمى الجدول )    
 :أدناهتضمنت المحور االجتماعي . وكما مبين 

( )ال تسمح المؤسسة بوجود المحاباة والمحسوبية في العمل. عمى 22اظيرت نتائج الفقرة )-22
 :أدناهالقيم 

 (.55,2الوزن الرياضي )-أ
 (.1,3( بانحراف معياري )2,7الوسط الحسابي )-ب
 %(.54نسبي )الوسط الحسابي ال-ج

 ان ما تضمنتو الفقرة مطبق بشكل مقبول: أعالهنستدل من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
( )يشعر العامل بذل واحتقار من قبل رؤساء جماعات العمل( عمى 23حصمت الفقرة )-23

 .أدناهالقيم 
 (.51,4الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )2,5الوسط الحسابي )-ب
 %(.53الوسط الحسابي النسبي )-ج

 ان ما تضمنتو الفقرة مطبق بشكل مقبول. ,يتضح مما تقدم 
الخبرة, التقدير, في  ,ية )االمنساس( )ال يحقق العامل رغباتو األ24اظيرت الفقرة )-24

 :أدناهالمؤسسة(, عمى القيم 
 (.43,4الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )2,4الوسط الحسابي )-ب
 %(.    48الوسط الحسابي النسبي )-ج

حد  إلىان تحقيق العامل لرغباتو مقبول  ,أعالهيتضح من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 ما.
 :أدناه( )يتقبل العامل اي عمل ميما كان كي يشبع حاجاتو(, عمى القيم 25حصمت الفقرة )-25
 (.73الوزن الراضي )-أ
 (.1,5اف معياري )( بانحر 3,7الوسط الحسابي )-ب
 %(.74الوسط الحسابي النسبي )-ج

ان العامل يتقبل اي عمل ل رض اشباع  أعالهنستدل من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 حاجاتو.
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ية, بل األىم عنده االستمرار في العمل(, نتاج( )ال ييتم العامل باإل26اظيرت نتائج الفقرة )-26
 :أدناهعمى القيم 

 (.59اضي )الوزن الري-أ
 (.1,4( بانحراف معياري )2,9الوسط الحسابي )-ب
 %(.58الوسط الحسابي النسبي )-ج

 ان ما تضمنتو الفقرة مطبق بتقدير متوسط. ,أعالهيتضح مما سبق وفقا  لمقيم     
( )يشعر العمال باالحبا، لعدم اكتسابيم خبرات جديدة في مجال العمل(, 27حصمت الفقرة )-27

 :اهأدنعمى القيم 
 (.51,4الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )2,5الوسط الحسابي )-ب
 %(.53الوسط الحسابي النسبي )-ج

 ان شعور العمال باالحبا، يعد مقبول. أعالهنستدل من القيم     
 ( )يسود جماعات العمل عالقات عمل جيدة(.28اظيرت نتائج الفقرة )-28

 :أدناهعمى القيم 
 (.65,4ضي )الوزن الريا-أ
 (.1,3( بانحراف معياري )3,2الوسط الحسابي )-ب
 %(.64الوسط الحسابي النسبي )-ج

 من متوسطة . أكثران عالقات جماعات العمل فيما بينيم  ,أعالهنستدل من القيم     
 ,( )أشعر بالتقدير واالعتزاز ألن عمل في مؤسسة كوني احقق ذاتي(29حصمت الفقرة )-29

 :أدناهعمى القيم 
 (.67,2الوزن الرياضي )-أ
 (.1,1( بانحراف معياري )3,3الوسط الحسابي )-ب
 %(.66الوسط الحسابي النسبي )-ج

ان ىناك شعور بالتقدير واالعتزاز لدى  ,أعالهنستدل من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 جماعات العمل كونيم يعممون في مؤسسة لتحقيق ذواتيم.

( )تعزز المؤسسة الشعور بالمسوؤلية لدى جماعات العمل(, عمى 33) اظيرت نتائج الفقرة-33
 :أدناهالقيم 

 (.55الوزن الرياضي )-أ
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 (.1,4( بانحراف معياري )2,7الوسط الحسابي )-ب
 %(.54الوسط الحسابي النسبي )-ج

 ان المؤسسة تعزز الشعور بالمسؤولية لدى ,أعالهيتبين من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 جماعات العمل بتقدير مقبول.

( )يولي جماعات العمل مصمحتيم الخاصة عمى المصمحة العامة 31حصمت الفقرة )-31
 :أدناهلممؤسسة(, عمى القيم 

 (.61,8الوزن الرياضي )-أ
 ( .1,1( بانحراف معياري )3,1الوسط الحسابي )-ب
 %( . 62الوسط الحسابي النسبي )-ج

غير موجود بشكل كبير, كون ان ىذه الفقرة قد  أعالهتضمنتو الفقرة  ما أعالهنستدل من القيم     
 اعدت من الفقرات السمبية.

( )ال تعتمد المؤسسة نظام الحوافز المادية والمعنوية من اجل 32اظيرت نتائج الفقرة )-32
 :أدناهالتسريع في انجاز العمل, عمى القيم 

 ( .53,4الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )2,6الوسط الحسابي )-ب
 %(.52الوسط الحسابي النسبي )-ج

ان اعتماد المؤسسة نظام الحوافز المادية  ,أعالهينضح من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 المعنوية من اجل التسريع في انجاز العمل, مقبول.

ية بين رؤساء اننس( )تولي المؤسسة اىتماما  في العالقات اإل33اظيرت نتائج الفقرة )-33
 :أدناهعمى القيم  ,العمل والعمال(

 (.64,8الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )3,2الوسط الحسابي )-ب
 %(.64الوسط الحسابي النسبي )-ج

ان المؤسسة تولي اىتماما  متوسطا  في  ,يتبين من القيم التي حصمت عمييا الفقرة عاله    
 سبييا.ية بين منتنسانالعالقات اإل

ة لممشكالت التي تحصل بين منتسبي أىمي( )ال تولي المؤسسة 34ظيرت نتائج الفقرة )-34
 .أدناهعمى القيم  ,المؤسسة(

 (.57,6الوزن الرياضي )-أ
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 (.1,2( بانحراف معياري )2,8الوسط الحسابي )-ب
 %(.56الوسط الحسابي النسبي )-ج

حد ما  إلىان ما تضمنتو الفقرة ال ينطبق  هأعالنستدل من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 في المؤسسة, كون ىذه الفقرة من الفقرات السمبية.

( ) ال تيتم المؤسسة بكثرة االجازات والت يب عن العمل عند جماعات 35حصمت الفقرة )-35
 .أدناهالعمل(, عمى القيم 

 (.64الوزن الرياضي )-أ
 ( .3,1( بانحراف معياري )3,1الوسط الحسابي )-ب
 %(.62الوسط الحسابي النسبي )-ج

حد ما  إلىان ما تضمنتو الفقرة ال تنطبق  ,أعالهنستدل من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 كون ىذه الفقرة من الفقرات السمبية. ,في المؤسسة

( )ال تعير المؤسسة اىتماما  لجماعات العمل بشكل خاص(. عمى 36اظيرت نتائج الفقرة )-36
 :أدناهيم الق

 ( .54الوزن الرياضي )-أ
 ( .1,3( بانحراف معياري )2,6الوسط الحسابي )-ب
 %(.52الوسط الحسابي النسبي )-ج

ان ما تضمنتو الفقرة مطبق بشكل مقبول في  ,أعالهيتبين من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 المؤسسة.

(  نتاجة العامل بقدر اىتماميا في اإل( ) ال تعير المؤسسة اىتماما  بقيم37حصمت الفقرة )-37
 :أدناهعمى القيم 

 (.67,8الوزن الرياضي )-أ
 (.1,2( بانحراف معياري )3,3الوسط الحسابي )-ب
 %(.66الوسط الحسابي النسبي )-ج

حد ما  إلىان ما تضمنتو الفقرة ال ينطبق  ,أعالهيتضح من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 في المؤسسة.

ية العمل(. عمى إنتاج( ) ال توجد دافعية عن جماعات العمل تسيم في 38ت الفقرة )حصم-38
 .أدناهالقيم 

 (.48,8الوزن الرياضي )-أ
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 (.1,4( بانحراف معياري )2,4الوسط الحسابي )-ب
 %(.48الوسط الحسابي النسبي )-ج

 ت العمل مقبولة.ان ما تضمنتو ان دافعية جماعا ,يتضح من القيم التي حصمت عمييا الفقرة    
( )تولي المؤسسة اىتماما  بالتخطيط المدرك لقيمة العمل(. عمى 39اظيرت نتائج الفقرة )-39

 :أدناهالقيم 
 (.47,4الوزن الرياضي )-أ
 (.1,4( بانحراف معياري )2,4الوسط الحسابي )-ب
 %(.48الوسط الحسابي النسبي )-ج

 ا تضمنتو الفقرة مقبول .يتضح من القيم التي حصمت عمييا الفقرة ان م    
ة في اكساب جماعات العمل سموكيات أىمي( )تولي المؤسسة 43اظيرت نتائج الفقرة )-43

 :أدناهومبادئ تنال استحسان ورضى المستيدفين من عمميا (, عمى القيم 
 (.54الوزن الرياضي )-أ
 (.1,3( بانحراف معياري )2,6الوسط الحسابي )-ب
 %(.52الوسط الحسابي النسبي )-ج

ة في اكساب جماعات أىميان المؤسسة تولي  أعالهيتبين من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 سموكيات ألجل ارضاء المستيدفين من عمميا مطبق بشكل مقبول.

والوالء ليا( يفضميا ارباب  ,( تتبنى جماعات العمل سموكيات )االنضبا،41حصمت الفقرة )-41
 .   أدناهالعمل( . عمى القيم 

 (.61,5الوزن الرياضي )-أ
 (.1,1( بانحراف معياري )3,1الوسط الحسابي )-ب
 %(.62الوسط الحسابي النسبي )-ج

ان جماعات العمل تتبنى سموكيات يفضميا ارباب العمل, بتقدير  ,أعالهيتضح من القيم     
 متوسط.

العامل, وال ييتمون بالعامل بما ينتجو  نتاج( )ييتم القائمون عمى اإل42اظيرت نتائج الفقرة )-42
نتاجنفسو, اال من ناحية ان ىذا يؤثر في تكيفو و   .أدناهو(. عمى القيم ا 

 (.55الوزن الرياضي )-أ
 (.1,4( بانحراف معياري )2,7الوسط الحسابي )-ب
 %(.54الوسط الحسابي النسبي )-ج
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بما ينتجو  نتاجن عمى اإلان اىتمام القائمو  ,أعالهنستدل من القيم التي حصمت عمييا الفقرة     
 العامل من ىذه الناحية فقط, مطبق بشكل مقبول.

وبشكل عام يمكن القول بأن الوسط الحسابي لالوزان الرياضية لجميع فقرات المحور     
والوسط  ,( درجة7,2( بانحراف معياري قدره )57,6االجتماعي لكال المصنعين يساوي )

%( بانحراف 54,3( الوسط الحسابي النسبي )3,3) ( بانحراف معياري قدره2,8الحسابي )
ان ما تضمنتو فقرات المحور االجتماعي مطبقة  أعاله( درجة نستدل من القيم 14,2معياري )

 بتقدير مقبول.
 وفرضيات البحث: هدافمناقشة نتائج البحث وفقًا أل

وصحة ىذه  دافأىوالفرضيات العممية وعميو نريد ان نناقش  ىدافتم تحديد عدد من األ     
الفرضيات ونؤكد صحتيا او عدم صحتيا, عممنا ان قبول الفرضية او عدم قبوليا يعتمد عمى 
البيانات الميدانية التي حصمنا عمييا من وحدات عينة البحث بعد ان وجينا ليم اسئمة خاصة 

 بمضمون الفرضيات.
 :البحث أهداف

 ات العمل من مختمف الجوانب.جماع أداءة تنشئة العمل وفاعميتها عمى أهميبيان -0
التي حصل عمييا ىذا المحور العممي والتي  *يتبين من االوزان الرياضية واالوسا، الحسابية    

 :أدناه( فقرة من فقرات المقياس وكما مبين 21تمثل في )
 ( .12,7( بانحراف معياري قدره )55الوزن الرياضي )-أ
 ( .3,6ره )( بانحراف معياري قد2,7الوسط الحسابي )-ب
 ( درجة.12,2%( بانحراف معياري قدره )54,7الوسط الحسابي النسبي )-ج

جماعات العمل في مختمف الجوانب  أداءة تنشئة العمل وفاعميتيا عمى أىمينستنتج من ذلك     
 .األولوبيذا تحقق اليدف  ,التي تناولتيا فقرات المقياس

 مؤسساتنا الصناعية.التأكد من ان عناصر تنشئة العمل معتمدة في -8
التي حصل عمييا المحور االجتماعي  **يتضح من االوزان الرياضية واالوسا، الحسابية    

 :أدناه( فقرة من فقرات المقياس وكما مبين 21والتي تمثل في )
 ( درجة.7,2( بانحراف معياري )57,6الوزن الرياضي )-أ
 .( درجة 3,3( بانحراف معياري )2,8الوسط الحسابي )-ب
 ( درجة.14,2%( بانحراف معياري )54,3الوسط الحسابي النسبي )-ج
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ان عناصر تنشئة العمل معتمدة في مؤسساتنا الصناعية وعميو نقول  ,أعالهنستنتج من القيم     
 ان اليدف الثاني قد تحقق.

 ى:األولالفرضية -5
الميارات الجديدة في بين  3,35ية عند مستوى داللة إحصائتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة -أ

 جماعات العمل. أداءالعمل و 
تؤكد نتائج البحث الميداني عمى ان ىناك عالقة بين اكساب جماعات العمل ميارات جديدة     

( مبحوثا  بأن اكساب 11اذ اشار ) ,جماعات العمل في المؤسسة أداءتنعكس ىذه الميارات عمى 
( ال 5حد ما, و ) إلى( مبحوثا  بأنيا مطبقة 43وأشار ) ,جماعات العمل ميارات مطبق كثيرا  

 ,( مبحوث ال تنطبق نيائيا  2بأنيا ال تنطبق كثيرا  واشار ) ,( مبحوث39في حين أشار ) ,أعرف
ألن القيمة المحسوبة  ,يةإحصائ( وجدنا فرقا  معنويا  ذات داللة 2اختبار مربع )كا إجراءوعند 

%( لذا فاننا نقبل فرضية 95عمى مستوى الثقة ) (,7,8( ىي اكبر من القيمة الجدولية )75,6)
 البحث ونرفض الفرضية الصفرية.

( بين استخدام 3,35ية عند مستوى داللة )إحصائتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة -ب-22
 الوسائل الحديثة وانجاز العمل بسرعة.

الوسائل الحديثة  تؤكد معطيات البحث الميداني عمى ان ىناك عالقة ارتباطية بين استخدام    
( مبحوثا  عمى التوالي بأن استخدام الوسائل الحديثة 36(, )21وسرعة انجاز العمل, اذ اشار )

( مبحوث بعدم معرفتيم بذلك في حين اشار 16حد ما, واشار ) إلىينطبق كثيرا , وينطبق 
ما وال ينطبق حد  إلى( مبحوثا  عمى التوالي بأن استخدام الوسائل الحديثة ال ينطبق 1(, )26)

ية عند مستوى إحصائ( وجدنا فرقا  معنويا  ذات داللة 2اختبار مربع )كا إجراءوعند  ,نيائيا  
(, وعميو نقبل فرضية 7,8( ىي اكبر من القيمة الجدولية )32,6%( ألن القيمة المحسوبة )95)

 البحث ونرفض الفرضية الصفرية.
( بين الحوافز المادية 3,35مستوى داللة )ية عند إحصائتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة -ج

 والمعنوية وسرعة انجاز العمل.
تؤكد نتائج البحث الميداني عمى ان توجد عالقة بين الحوافز المادية والمعنوية وسرعة انجاز     

( مبحوث عمى التوالي بأن الحوافز المادية والمعنوية تنعكس عمى 34( و )13العمل, اذ اشار )
( مبحوث بعدم معرفتيم بتأثير الحوافز المادية والمعنوية عمى 32عمل واشار )سرعة انجاز ال

وال  ,حد ما إلىبأنيا ال تنطبق  ,(6(, )15سرعة انجاز العمل في حين اشار وعمى التوالي )
ية عند مستوى إحصائ( وجدنا فرقا  معنويا  ذات داللة 2اختبار مربع )كا إجراءتنطبق نيائيا , وعند 
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(, لذا نقبل الفرضية 7,8( ىي اكبر من القيمة الجدولية )29,4القيمة المحسوبة )%( ألن 95)
 الصفرية ونرفض فرضية البحث .

( بين الدافعية عن 3,35ية عند مستوى داللة )إحصائتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة -د
 .نتاججماعات العمل واإل

 نتاجالدافعية عند جماعات العمل واإلتؤكد نتائج البحث الميداني عمى ان توجد عالقة بين     
( 12حد ما, واشار ) إلى(, بأن ىذا ينطبق كثيرا , وينطبق 21) ,(37اشار عمى التوالي )
حد ما وال ينطبق  إلى(, ال ينطبق 9(, )21في حين اشار وعمى التوالي ) ,مبحوث بعدم معرفتيم

%( ألن 95ية عند مستوى )إحصائداللة  ( وجدنا فرقا  معنويا  ذات2اختبار )كا إجراءنيائيا , وعند 
لذا نقبل فرضية البحث ونرفض  ,(7,8( ىي اكبر من القيمة الجدولية )23,6القيمة المحسوبة )
 الفرضية الصفرية.
 توصيات البحث:

زيادة فاعمية  إلىبعض التوصيات التي تيدف  إلىبعد الحصول عمى النتائج خمص الباحث     
آممين ان يتم االخذ باالعتبار  ,ات العمل, في المؤسسات الصناعيةجماع أداءتنشئة العمل في 

 ىذه التوصيات المبينة كاالتي:
 تطوير العنصر البشري. إلىالعميا تبني تنشئة العمل في المؤسسة والتي تيدف  دارةعمى اإل-1
قبل من  نتاجان تمقى العممية التدريبية المساندة الدعم الذي يخدم المؤسسة في عممية اإل-2

 العميا. دارةاإل
الشمولي الذي يولي اىتماما   سموبان يتم التخطيط النشاطات التدريب بشكل مستمر باتباع األ-3

 لكافة عناصر المدخالت والعمميات والمخرجات والت ذية العكسية.
 الهوامش

                                                 

, داء المسكيرة لمنشكر والتوزيكع والطباعكة  الجوىري , دمحم محمود )الدكتور( , عمكم االجتمكاع الصكناعي والتنظكيم (1)
 . 293, ص 2339, االردن , 

 . 159, ص 1969, المطبعة الفنية الحديثة , القاىرة ,  1دسوقي , كمال )الدكتور(, دينامية الجماعة , ج (2)
,  1968, دار المعككارف , 2بككراون , عمككم الككنفس االجتمككاعي فككي الصككناعة , ترجمككة دمحم خيككري وآخككرون , ، (3)

 .134ص
شكككبكة االنترنكككت , اعكككراب , سكككعيدة , التكنولوجيكككا وتحكككديات ت ييكككر قكككيم المكككوارد البشكككرية , دراسكككة ميدانيكككة فكككي  (4)

,  2313,  17مؤسسككة صككناعة المككواد واالدويككة الجزائريككة الخاصككة بقسككنطينة , مجمككة العمككوم االجتماعيككة , ع
 http://revues.univstif2/index 2315ضمن الموقع: تاري  السحب /  / 

 شبكة االنترنت , المصدر نفسو .  (5)
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