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أ

إهداء
إىل والدي ...

بـــسًا وإخالصـاً

إىل من علمين العطاء...

إىل من كان دعاؤها ضس جناحي  ...إىل والدتي ...

بــسًا ووفـــــــــاءً

إىل شوجيت الغالية ...

شكسًا وعسفانـــاً

إىل من ضاندني وآشزني ...

إىل مثسة حياتي ...أبنائي األعصاء  ...دانة وليان وآية وهيا وعبد القـادز
إىل من وقفوا إىل جانيب  ...إىل إخوتي وأخواتي ...

تقديسًا واعتصاشاً

إلَوم مجَعا أهدِ جودِ املتٌاضع هذا داعَاً اهلل  -عز ًجل -
أن ٌٍفق أبنائُ لطزٍق العلمً ،صٌالً إىل مناقشتوم هذي
الدرجة ًما بعدها إنى على كل شُء قدٍز .

الباحث

ب

شكر وتقدير
ت ه
ون ﴾
﴿ َو ْ
اَّلل أن ُك ْن ُت ْم إِ هي ُاه ت َْع ُب ُد َ
اش ُك ُروا ِن ْع َم َ
(النحل)111 :
الحمد هلل الذم ىدانا ليذا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل ،كالصبلة كالسبلـ عمى الحبيب
المصطفى ،كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى ىديو إلى يكـ الديف ،أما بعد:
فامتثاالن لقكؿ اهلل – تعالى" :-لئف شكرتـ ألزيدنكـ" سكرة ابراىيـ آية ( ،)7فإنني بداية أشكر اهلل -العمي
القدير -الذم أمدني برعايتو كتكفيقو إلتماـ ىذه الرسالة ،كانطبلقنا مف قكؿ الرسكؿ الكريـ محمد  -صمى
اهلل عميو كسمـ" :-من لم يشكـر الناس لم يشكر اهلل عزوجـل" ،فإنني أتكجو بالشك ػػر كالعرفػ ػ ػػاف
ل مدكتورة /نياية عبد اليادي التمباني – المش ػرؼ الرئػيس عمى ىذه الرسالػ ػة؛ لما قدمتػ ػو لي مف تكجي ػ ػو
كارش ػ ػ ػاد طيمػ ػة فتػرة اع ػداد ىذه الرسال ػ ػة ،كمػا أتقدـ بالشك ػر كالتقدي ػ ػ ػر لمدكتور /رامز عزمي بدير ،لتفضمو
باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،كالذم كاف لمساىمتو الدكر البارز في إخراج ىذه الرسالة إلى النكر.
كما كأتقدـ بعظيـ الشكر لمدكتور /محمد جودت فارس ،عمى تشريفو لي كمناقش داخمي ،كالشكر مكصكؿ
إلى الدكتور /يوسف عبد بحر ،عمى تشريفو لي كمناقش خارجي ،كعمى تكجيياتيـ السديدة كنصائحيـ
العممية القيمة التي ببل شؾ ستثرم البحث كتغنيو.
كأتقدـ كذلؾ بخالص الشكر كالتقدير إلى جميع العامميف في الجامعات الفمسطينية قيد الدراسة (جامعة األزىر
– غزة ،كالجامعة اإلسبلمية – غزة ،كجامعة فمسطيف)؛ لما قدمكه لي مف تسييبلت كتعاكف كاف لو بالغ األثر
في إنجاح ىذه الرسالة ،كأخص بالشكر الصرح التعميمي كالتربكم الشامخ جامعة األزىر – غزة ،مكاف عممي
كدراستي ،ككذلؾ عمادة كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية كقسـ إدارة األعماؿ؛ عمى ما قدمكه لي مف مساعدة،
كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر ل جميع األساتذة الذيف ساىمكا في تحكيـ االستبانة؛ لما كاف إلرشاداتيـ مف النفع
كالفائدة.

ختاماً ال يطعين إال أن أضع بصمة وفاء وشكس وعسفان لكل من ضاهم يف إجناش هرا العمل أو أبدى
زأياً ،فجصاهم اهلل عين خرياً ،وجعل ذلك يف ميصان حطناتوم.
الباحث

ج

ممخص الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تعرؼ العبلقة بيف التنظيمات غير الرسمية ،كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية
نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.
كاعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة مستخدمان العينة العشكائية الطبقية

الستطبلع آراء عينة الدراسة ،كالمككنة مف ( )309مكظفنا كمكظفة مف أعضاء الييئتيف األكاديمية كاإلدارية في ثبلث

جامعات غير حككمية بقطاع غزة ،كىي( :جامعة األزىر ،كالجامعة اإلسبلمية ،كجامعة فمسطيف) ،كقد بمغ عدد

االستبانات المستردة ( )297بنسبة مقدارىا (.)%91.38
وقد أظيرت الدراسة عدداً من النتائج أىميا:
-

كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى المجاؿ المتعمؽ بعممية اتخاذ الق اررات ،بكزف

-

كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى المجاؿ المتعمؽ بالتنظيمات غير الرسمية ،بكزف

نسبي قدره .%71

-

نسبي قدره  ،%72حيث احتؿ المرتبة األكلى يبعد "القرب المكاني" بكزف نسبي  ،%79كجاء في المرتبة الثانية
كبعد "القكة كالتأثير" بكزف نسبي  ،%72كفي المرتبة الثالثة بيعد "االتصاؿ غير
كؿ مف بيعد "المصمحة المشتركة" ي
الرسمي" بكزف نسبي  ،%71بينما جاء في المرتبة األخيرة يبعد "العبلقات االجتماعية" بكزف نسبي .%70
كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،α ≤ 0.05بيف أبعاد التنظيمات غير الرسمية كعممية اتخاذ

الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.
-

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  ،α ≤ 0.05تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى المتغيرات الشخصية (اسـ الجامعة ،الجنس ،العمر،

الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،التصنيؼ الكظيفي).
-

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  ،α ≤ 0.05تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية
نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسبلمية،
كالى متغير الجنس لصالح اإلناث ،كالى متغير العمر لصالح الفئة (مف  25عامان إلى أقؿ مف  30عامان) .بينما

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى المتغيرات الشخصية األخرل (الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي،
سنكات الخدمة ،التصنيؼ الكظيفي).

كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا:
-

ضركرة قياـ إدارة الجامعات باالىتماـ بإيجاد حالة مف التكازف كالتكافؽ بيف التنظيـ الرسمي كغير الرسمي ،مف

خبلؿ إشباع الحاجات النفسية كالكظيفية لمتنظيمات غير الرسمية بما يتبلءـ مع األنظمة كالقكانيف.
-

دعكة إدارة الجامعات إلى االىتماـ باآلراء كالمقترحات التي يقدميا العاممكف في المستكييف األكاديمي كاإلدارم،
كاتاحة الفرصة أماميـ لممشاركة في عممية اتخاذ القرار.

-

إجراء المزيد مف الدراسات التي تتناكؿ التنظيمات غير الرسمية كعبلقتيا بعممية اتخاذ الق اررات كبمجاالت العمؿ
األخرل.

د

ABSTRACT
The aim of this study is he explore the relationship between informal organizations and
the process of administrative decision making from the viewpoint of the employees at the
Non-Governmental Universities in Gaza Strip.
The researcher used the descriptive analytical approach where a questionnaire was used
as a tool in the study. The study used a stratified random sample of (309) academic and
administrative employees in three Non-Governmental Universities (Al-Azhar UniversityThe Islamic University-University of Palestine). (297) questionnaires were received with
a response rate (91.38%).
The study reached many results such as:
- There is a high degree of agreement from the study sample concerning the
dimension of the decision making process (71%).
- There is a high degree of agreement from the study sample concerning the
dimension of informal organizations (72%). Closeness to the place of work ranked
first (70%) followed by both “common interests” and “power and influence”
(72%). Informal communication ranked third (71%) followed by “Social
relationships” which ranked last (70%).
- There is a statistical relationship at a significant level α ≤ 0.05 between informal
organizations and the process of decision making in the Non-Government
Universities in Gaza Strip.
- There are no significant statistical differences at a significant level α ≤ 0.05
concerning informal organizations from the point view of the employees in the
Non-Governmental Universities in Gaza Strip due to the following demographic
variables (University name, gender age, social status, academic qualification,
years of experience, and job title).
- There are significant statistical differences at a significant statistical differences at
a significant level α ≤ 0.05 concerning the process of decision making from the
point view of the employees in the non-governmental universities in Gaza Strip
due to the name of the University in favour of the Islamic University, gender in
favour of the females and age in favour of the age group from 25 to less than 30
years old. There are no significant statistical differences due to other demographic
variables (social status, academic qualifications, years of experience, and job title).
The study offered many recommendations such as:
- A balance state should be created between formal and informal organizations This
can be achieved by satisfying the psychological and job related needs of the
informal organizations in a way that takes laws and regulations into consideration.
- Top management at the Universities should pay attention to the opinions and
Suggestions provided by the academic and administrative staff. Chances should be
given to participate in the decision making process.
- More studies should be conducted on the subject of informal organizations and its
relationship with the decision making process and other work related dimensions.
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الفصن األوه
اإلطار العاً لمدراشــة

1

مقدمو:
يتسػػـ العصػػر الحػػديث بػػالتطكر الس ػريع متعػػدد المج ػػاالت فػػي ظػػؿ ثػػكرة المعمكمػػات ،كالسػػيما التط ػػكر
الممحػػكظ فػػي اإلدارة الحديثػػة ،بحيػػث أصػػبحت تمػػؾ اإلدارة أمػػاـ تحػػديات ممحػػة فرضػػت عمييػػا ضػػركرة ت ػػكفير

عناصر النجاح لخطط المنظمة ،حيػث يشػكؿ التنظػيـ اإلدارم الفاعػؿ أحػد العناصػر الميمػة فػي نجػاح الخطػط
المكضػػكعة كص ػكالن إلػػى أىػػداؼ المنظمػػة المرجػػكة .كالتنظػػيـ اإلدارم بطبيعػػة تككينػػو يعتمػػد اعتمػػادان رئيس ػان عمػػى
العنصر البشرم كأساس لبث الػركح التنظيميػة داخػؿ المنظمػات ،عمػى اعتبػار أف التنظػيـ اإلدارم فػي المنظمػة

يعد اإلطار الحاضف لمعناصر البشرية العاممة في المنظمة.
كأصػػبح مػػف الضػػركرم التعػػرؼ إلػػى طبيعػػة العبلقػػات التػػي يمكػػف أف تنشػػأ بػػيف األفػراد فػػي العمػػؿ؛ لمػػا ليػػا مػػف
أىميػة فػػي تكػكيف اتجاىػػات الفػػرد فيمػا يتعمػػؽ بػإجراءات العمػؿ ،كىػػذا مػػا أشػار إليػػو عياصػرة ( ،2006ص)27
بػأف العبلقػات الشخصػية المتداخمػة تكجػد نكعػان مػف المسػئكلية الجماعيػة التػي تحفػز عمػى العمػؿ ،كأف الرقابػة ال

عبلق ػػة لي ػػا ف ػػي زي ػػادة اإلنتاجي ػػة ،كأف الح ػػافز الم ػػادم ل ػػيس العام ػػؿ األى ػػـ ف ػػي زي ػػادة االنت ػػاج ،ب ػػؿ إف االىتم ػػاـ

بشخصية العامؿ كمشكبلتو ،كمشاركتو في اتخاذ القرار ،كتكفير جػك مػف الثقػة ،كالعبلقػات اإلنسػانية التػي تػربط
العامميف بمؤسستيـ ىك الذم يزيد مػف اإلنتػاج .كىػذا مػا أكضػحو الشػماع كحمػكد( ،2014ص )74مػف خػبلؿ
ما أكدت عميو مدرسة العبلقات اإلنسانية فيما يتعمؽ بأىمية التنظيـ غيػر الرسػمي ،كعبػرت عنػو بػالقيـ كبأنمػاط

الس ػػمكؾ الت ػػي ال تح ػػددىا القكاع ػػد كالسياسػ ػات الرس ػػمية ،كانم ػػا تنش ػػأ بص ػػكرة تمقائي ػػة نتيج ػػة لتفاع ػػؿ األفػ ػراد م ػػع
بعضيـ بعضان في حقكؿ العمؿ أك الميداف الذم تعمؿ فيو المنظمات المختمفة.
كالتنظيمات غير الرسمية ترتبط بيػا العديػد مػف الجكانػب التػي نشػأت مػع التطػكر الحاصػؿ فػي العصػر الحػديث
مثم ػػو مث ػػؿ جمي ػػع مج ػػاالت العم ػػؿ اإلدارم كاإلنس ػػاني ،كبالت ػػالي نج ػػد أف التنظيم ػػات غي ػػر الرس ػػمية لي ػػا عبلق ػػة
بالعديػػد مػػف تفاصػػيؿ العمػػؿ التنظيمػػي ،السػػيما عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات اإلداريػػة ،حيػػث ي ػرتبط بالتنظيمػػات غيػػر

الرس ػػمية العدي ػػد م ػػف العكام ػػؿ ،كمني ػػا العكام ػػؿ االجتماعي ػػة المتعمق ػػة ب ػػالمكظؼ ،إض ػػافة إل ػػى عادات ػػو كتقاليػ ػده
كميكلػػو ،إلػػى جانػػب العكامػػؿ المحيطػػة بمكػػاف العمػػؿ كبيئتػػو كالتػػي مػػف شػػأنيا أف يكػػكف ليػػا عبلقػػة فػػي عمميػػة
اتخاذ الق اررات اإلدارية ،إلى جانب جماعات المصالح في مجتمعنا الفمسطيني.

كتبرز أىميػة التنظيمػات غيػر الرسػمية فػي الجامعػات كمنظمػات رئيسػة ليػا تأثيرىػا كعبلقتيػا التبادليػة الكاضػحة

مػ ػػع المجتمػ ػػع المحػ ػػيط .كتعػ ػػد الجامعػ ػػات إحػ ػػدل المنظمػ ػػات كالمؤسسػ ػػات الميمػ ػػة كالركي ػ ػزة األساسػ ػػية لنيضػ ػػة
المجتمعات كرافدنا حيكيػنا لتطكرىػا كنمكىػا ،السػيما فػي المجػاؿ :التربػكم ،كالبحثػي ،كلعػؿ ىػذه األىميػة تػأتي مػف
المخرجات التي تقدميا الجامعات لممجتمع تتمثؿ في إنتاج جيؿ شاب مؤىؿ عمميان في شتى التخصصات.

كاإلدارة بشكؿ عاـ كاإلدارة الجامعية بشكؿ خاص ما عادت إدارة الماضي كال إدارة الحاضر ،إنما ىي بالقدر

األكبر إدارة المستقبؿ ،التي ال تتعامؿ مع التحديات بردكد الفعؿ ،كانما بالسبؽ الستشراؼ المستقبميات البديمة

كايجاد الحمكؿ الناجعة لمشكبلت الحاضر كمشكبلت المستقبؿ المتكقعة ،كتككيف أطر فكرية جديدة تتماشى
2

مع ركح العصر كتستطيع مف خبلليا أف تتعامؿ مع الكاقع المتغير ،كتييئ لمتفاعؿ مع كؿ تطكر مستقبمي
(الخطيب ،كمعايعة ،2006 ،ص.)13
كحيػػث إف جامعاتنػػا الفمسػػطينية تشػػكؿ جػػزءان أصػػيبلن مػػف النسػػيج التربػػكم كالعممػػي ،فكػػاف البػػد مػػف الكقػػكؼ عنػػد
أحػػد المكضػػكعات اإلداري ػػة التػػي تس ػػيـ فػػي رفعػػة مؤسس ػػات التعمػػيـ الع ػػالي كنيضػػتيا ،كالتػػي تش ػػكؿ أحػػد أى ػػـ

الكظائؼ اإلدارية األساسية كىي كظيفة التنظيـ ،بحيث سيتـ تناكؿ التنظيـ بشقو غير الرسمي.

كمف الطبيعي أف يككف لمتنظيـ غي ر الرسمي تأثير عمى العمؿ التنظيمي سيما في عممية اتخاذ الق اررات
عدىا فميو ،كعبد المجيد( ،2014ص )224بأنيا :االختيار الكاعي القائـ عمى بعض المعايير
اإلدارية التي ٌ
كاألسس العممية لبديؿ كاحد مف بيف بديميف أك أكثر في أمكر يستحؽ القياـ بيا كامعاف التفكير فييا كبذؿ
الجيكد لتحقيقيا ،مثؿ :العمؿ عمى إضافة نشاط جديد بالمنشأة ،أك تعديؿ في خطة المنشأة ،أك تحديد
كسائؿ تحقيؽ أىداؼ المنشأة.
فاتخػػاذ الق ػرار السػػميـ يسػػمح بتػػكفير حالػػة مػػف التكافػػؽ التنظيمػػي كالتفاعػػؿ اإليجػػابي باتجػػاه إيجػػاد نتػػائج كظيفيػػة
صحيحة ،كالعكس صحيح .كىذا ما يشير إلى أف التنظػيـ غيػر الرسػمي فػي الجامعػات يمكػف أف يحقػؽ النجػاح
أك الفشؿ لمعمؿ اإلدارم المتمثؿ بالق اررات اإلدارية ،سيما كأف عممية اتخاذ القرار تعد محكر العممية اإلدارية.

3

أو ًل -مشكمة الدراسة:

الجامعات كإحدل المنظمات اإلدارية تكتسب أىميتيا في ضكء التطكر ال يائؿ في المجاؿ المعرفي

كالتكنكلكجي ،لذا فإف بكصمة الدراسات كالبحكث تتجو إلى ىذه المؤسسة الميمة .كيمثؿ التنظيـ العنصر

الثاني مف عناصر العممية اإلدارية بشقيو :الرسمي ،كغير الرسمي ،كتيتـ ىذه الدراسة بالجانب غير الرسمي
مف التنظيـ ،خاصة كأف المجتمع الفمسطيني مقسـ إلى العديد مف االتجاىات الفكرية كالسياسية كالقبمية
كالديمغرافية ،كالتي تمتد طبيعيان لترمي بتأثيرىا عمى العبلقات الكظيفية بيف العامميف في المنظمات
الفمسطينية ،كؿ ذلؾ دفع باتجاه التفكير في طبيعة العبلقات التي تربط متخذم الق اررات سيما العبلقات غير

الرسمية ،كالمتمثمة إداريا بما يعرؼ "بالتنظيـ غير الرسمي".

كبالرجكع إلى العديد مف الدراسات السابقة كاألطر النظرية كالمفاىيمية المتعمقة بالمكضكع محؿ الدراسة ،تبيف
بأف العديد منيا أشار إلى أىمية التنظيمات غير الرسمية ،سكاء في صياغة الكاقع التنظيمي ،أك في عبلقتو

بالق اررات المتخذة في المنظمات .حيث أكد كنعاف( ،2003ص )99إلى أف كجكد التنظيمات غير الرسمية
داخؿ التنظيـ الرسمي يؤثر في عممية اتخاذ الق اررات ،مف خبلؿ الدكر الميـ الذم يمكف أف تقكـ بو ىذه
التنظيمات كقياداتيا غير الرسمية في التأثير في عممية اتخاذ الق اررات ،مف خبلؿ كضع العقبات أماـ تنفيذ

الق اررات التي تتخذىا القيادات الرسمية في التنظيـ الرسمي.

كيكجد تأثير لمتنظيـ غير الرسمي عمى اتخاذ الق اررات اإلدارية في المنظمات األمنية (العتيبي.)2003 ،
حيث يقكـ بدكر إيجابي إذا تكفرت لو شركط كظركؼ إيجابية كاالتصاالت كالمشاركات الكجدانية بيف
العماؿ ،كيمعب التنظيـ غير الرسمي دك انر سمبينا إذا كانت ىذه العكامؿ تتـ بطريقة ال تدعـ العبلقات

االجتماعية ،كال تعترؼ بالتنظيمات غير الرسمية (عز الديف .)2008 ،كيجب االىتماـ بالجكانب اإلنسانية
أكثر مف العمؿ اإلدارم في المؤسسات التعميمية كخاصة في الجامعات؛ لما ليا مف أىمية في ارتفاع مستكل
الركح المعنكية لدل أعضاء ىيئة التدريس (محمد .)2013 ،كما يجب إشراؾ الجماعات غير الرسمية كالتي

تتشكؿ داخؿ المنظمة في عممية اتخاذ القرار ،ألنو ما فائدة عممية اتخاذ الق اررات إذا كانت ال تنفذ مف قبؿ
األفراد العامميف؟ (سمماف .)2012 ،كالجماعات غير الرسمية ليا نظاـ اتصالي خاص بيا تعمؿ مف خبللو
عمى آليات معينة في الحصكؿ عمى المعمكمة مف حيث الكيفية كالنكعية كالتصديؽ (عسمي .)2007 ،كما

يجب إدراؾ أىمية المعمكمات التي تأتي بطرؽ غير رسمية في مزاكلة العمميات اإلدارية ،كخاصة في عممية
اتخاذ القرار (دليمة .)2011 ،كالجماعات غير الرسمية في المؤسسة تتككف نتيجة االحتكاؾ ،كالذم يرجع إلى
المدة التي قضكىا في العمؿ كمعرفتيـ لمعديد مف الجكانب الخفية بفضؿ الحكارات كالنقاشات التي تدكر حكؿ
العمؿ (درابمي .)2013 ،كما أكصت بعض الدراسات بإجراء دراسات أخرل معمقة في مجاؿ التنظيمات غير
الرسمية مف حيث اثرىا عمى اتخاذ الق اررات اإلدارية أك مف حيث تحميميا كفيميا ،أما مف جانب آخر فأكصت
بعض الدراسات بإجراء المزيد مف األبحاث في مجاؿ اتخاذ الق اررات اإلدارية كالعكامؿ المؤثرة عمييا ،كىذه
الدراسات في مجمميا ىي( :عسمي  ،2007العتيبي  ،2003مطر  ،2008السقا .)2009
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إلى جانب ما سبؽ ،كحيث إف الباحث يعمؿ مكظفان إداريان في جامعة األزىر -غزة ،كمف خبلؿ المراجعات
المتعددة المتنكعة مف قبؿ الجيات الخارجية أك مف الطمبة أك مف ذكييـ ،إلى جانب بعض ممحكظات العامميف

كبناء عميو تشكؿ
في الجامعة تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية الصادرة مف دكائر الجامعة كأقساميا ككمياتيا،
ن
لدل الباحث شعكر بأنو يمكف أف تككف لبعض الق اررات الصادرة ارتباطاى بأبعاد التنظيمات غير الرسمية داخؿ

الجامعة .كفي ظؿ محدكدية األبحاث كالدارسات الميدانية التي تناكلت التنظيمات غير الرسمية-عمى حد عمـ
الباحث كاطبلعو -تبرز ىذه الدراسة لمتركيز عمى عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية بصفتيا محكر العممية اإلدارية.

وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما العالقة بين التنظيمات غير الرسمية وعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية من وجية نظر العاممين في

الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال الرئيس ل بد من اإلجابة عن األسئمة الفرعية التالية :

 مػا العبلقػػة التػي تػربط "العبلقػات االجتماعيػػة" بعمميػة اتخػػاذ القػ اررات اإلداريػػة مػف كجيػػة نظػر العػػامميففي الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة؟
 مػػا عبلق ػػة "االتصػػاؿ" بعممي ػػة اتخ ػػاذ الق ػ اررات اإلداري ػػة م ػػف كجيػػة نظ ػػر الع ػػامميف فػػي الجامع ػػات غي ػػرالحككمية بقطاع غزة؟

 ما عبلقة "القرب المكاني" بعممية اتخاذ القػ اررات اإلداريػة مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي الجامعػات غيػرالحككمية بقطاع غزة؟

 ما عبلقة "المصمحة المشتركة" بعمميػة اتخػاذ القػ اررات اإلداريػة مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي الجامعػاتغير الحككمية بقطاع غزة؟

 ما عبلقة "القكة أك التأثير" بعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي الجامعػات غيػرالحككمية بقطاع غزة؟

 ىػ ػػؿ ىنػ ػػاؾ فػ ػػركؽ فػ ػػي اسػ ػػتجابات المبحػ ػػكثيف تجػ ػػاه التنظيمػ ػػات غيػ ػػر الرسػ ػػمية تبع ػ ػان لمتغي ػ ػرات (اسػ ػػـالجامع ػ ػػة-الج ػ ػػنس -العم ػ ػػر -الحال ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة -المؤى ػ ػػؿ العمم ػ ػػي -س ػ ػػنكات الخدم ػ ػػة -التص ػ ػػنيؼ

الكظيفي).
 ىػػؿ ىنػػاؾ فػػركؽ فػػي اسػػتجابات المبحػػكثيف تجػػاه عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات اإلداريػػة تبع ػنا لمتغي ػرات (اسػػـالجامع ػ ػػة-الج ػ ػػنس -العم ػ ػػر -الحال ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة -المؤى ػ ػػؿ العمم ػ ػػي -س ػ ػػنكات الخدم ػ ػػة -التص ػ ػػنيؼ

الكظيفي)؟
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ثانياً -متغيرات الدراسة:

تتضمف متغيرات الدراسة التنظيمات غير الرسمية (متغير مستقؿ) ،كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية

(متغير تابع).

كعميو يمكف تكضيح متغيرات الدراسة مف خبلؿ الشكؿ اآلتي:

المتغيرات الضابطة:

(اسم الجامعة ،الجنس ،العمر ،الحالة الجتماعية ،المؤىل العممي ،سنوات الخدمة ،التصنيف الوظيفي)

(التنظيمات غير الرسمية)
العالقات االجتمايية
االتصال غير الرسمي
يملية اتخاذ
القرارات اإلدارية

القرب المكاني

المصلحة المشتركة

القوة (التأثير)

شكل رقم ( :)1متغيرات الدراسة
المصدر :جرد بواسطة الباحث
كقد اعتمد الباحث في استقاء أبعاد المتغير المستقؿ (التنظيمات غير الرسمية) عمى مصدريف ىما:

أ -النظريات المفسرة لكجكد التنظيـ غير الرسمي.

ب -الدراسات السابقة التي تناكلت التنظيـ غير الرسمي.
نظ انر لبلختبلفات بيف الباحثيف حكؿ تحديد أبعاد التنظيمات غير الرسمية ،فإف الباحث استنبط أبعاد
التنظيمات غير الرسمية مف تمؾ األبعاد التي ركزت عمييا النظريات كالمؤلفات التي تناكلت التنظيمات غير

الرسمية كالتي سيتـ التطرؽ إلى أىميا في الفصؿ الثاني (اإلطار النظرم) بنكع مف التفصيؿ ،إضافة إلى
أىـ األبعاد التي ركزت عمييا الدراسات السابقة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (.)4
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ثالثاً -فرضيات الدراسة:

 -الفرضية الرئيسة األولى:

"توجـد عالقـة ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى دللـة  α ≤ 0.05بـين التنظيمـات غيـر الرسـمية وبـين
عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة".

ويتفرع منيا الفرضيات اآلتية:

 -1تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  α ≤ 0.05بػػيف العبلقػػات االجتماعيػػة كعمميػػة
اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.

 -2تكجد عبلقة ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة  α ≤ 0.05بػيف االتصػاؿ كعمميػة اتخػاذ القػ اررات
اإلدارية مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.
 -3تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  α ≤ 0.05ب ػيف القػػرب المكػػاني كعمميػػة اتخػػاذ
الق اررات اإلدارية مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.

 -4تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≤ 0.05بػيف المصػمحة المشػتركة كعمميػة اتخػاذ
الق اررات اإلدارية مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.

 -5تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  α ≤ 0.05بػػيف القػػكة أك التػػأثير كعمميػػة اتخػػاذ
الق اررات اإلدارية مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.

 -الفرضية الرئيسة الثانية:

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  α ≤ 0.05فػػي اسػػتجابات أفػراد العينػػة

تج ػػاه التنظيم ػػات غي ػػر الرس ػػمية تبعػ ػنا لممتغيػ ػرات (اس ػػـ الجامع ػػة -الج ػػنس -العم ػػر -الحال ػػة االجتماعي ػػة-

المؤىؿ العممي -سنكات الخدمة -التصنيؼ الكظيفي).

 الفرضية الرئيسة الثالثة:تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  α ≤ 0.05فػػي اسػػتجابات أف ػراد العينػػة
تجػػاه عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات تبع ػان لممتغي ػرات (اسػػـ الجامعػػة-الجػػنس -العمػػر -الحالػػة االجتماعيػػة -المؤىػػؿ

العممي -سنكات الخدمة -التصنيؼ الكظيفي).

رابعاً -أىداف الدراسة:

 -1التع ػػرؼ إل ػػى العبلق ػػة ب ػػيف أبع ػػاد التنظيم ػػات غي ػػر الرس ػػمية (العبلق ػػات االجتماعي ػػة ،كاالتص ػػاؿ غي ػػر
الرسػمي ،كالقػرب المكػاني ،كالمصػمحة المشػتركة ،كالقػكة أك التػأثير) كعمميػة اتخػاذ القػ اررات اإلداريػة فػي
الجامعات الفمسطينية غير الحككمية بقطاع غزة.
 -2التعرؼ إلى مفيكـ التنظيـ غير الرسمي كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية كأحد مفاىيـ عمـ اإلدارة.

 -3تقػػديـ تكصػػيات لمجامعػػات الفمسػػطينية غيػػر الحككميػػة حػػكؿ ايجابيػػات التنظيمػػات غيػػر الرسػػمية التػػي
يمكف تدعيميا كالسمبيات التي البد مف تجنبيا.
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 -4التعرؼ إلى فركؽ أفراد العينة تجاه التنظيمات غير الرسمية فػي الجامعػات غيػر الحككميػة بقطػاع غػزة
تبعػ ػان لممتغيػ ػرات (اس ػػـ الجامع ػػة – الج ػػنس -العم ػػر -الحال ػػة االجتماعي ػػة -المؤى ػػؿ العمم ػػي -س ػػنكات
الخدمة -التصنيؼ الكظيفي).
 -5التع ػػرؼ إل ػػى ف ػػركؽ أفػ ػراد العين ػػة تج ػػاه عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات اإلداري ػػة ف ػػي الجامع ػػات غي ػػر الحككمي ػػة

بقطػػاع غ ػزة تبع ػنا لممتغي ػرات (اسػػـ الجامعػػة – الجػػنس -العمػػر -الحالػػة االجتماعيػػة -المؤىػػؿ العممػػي-
سنكات الخدمة -التصنيؼ الكظيفي).

خامساً -أىمية الدراسة:

تتمثؿ أىمية الدراسة بالجكانب اآلتية:

 -1األىمية العممية:
 ندرة الدراسات المتعمقة حكؿ عبلقة التنظيمات غير الرسمية بعممية اتخاذ القػ اررات اإلداريػة –عمػى حػدعمـ الباحث -كخاصة عمى المستكل المحمي.

 الدراسة تشكؿ إطا انر منيجيان معرفيان يمكف لمباحثيف الرجػكع كاالسػتناد إليػو عنػد إجػراء الد ارسػات المتعمقػةبالمكضكع.

 سػػتكفر الد ارسػػة لمباحػػث عػػددنا مػػف الجكانػػب المعرفيػػة كالعمميػػة التػػي تيشػػكؿ نقطػػة انطػػبلؽ إلػػى بحػػكثكدراسات اخرل تتعمؽ بالمكضكع.
 -2األىمية العممية:
 سػػتكفر الد ارسػػة إطػػا انر نظري ػان مرجعي ػان كاسترشػػاديان لممسػػئكليف فػػي المسػػتكل األكػػاديمي كاإلدارم ،يمكػػفاالستعانة بو عند عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.

 الخػ ػػركج بػ ػػبعض التكصػ ػػيات التػ ػػي مػ ػػف شػ ػػأنيا أف تكػ ػػكف ارفػ ػػدنا لممسػ ػػئكليف فػ ػػي مسػ ػػتكل اإلدارة العميػ ػػاالستغبلؿ الجكانب اإليجابية لمتنظيمات غير الرسمية بما يحقؽ أىداؼ الجامعات كرسالتيا.

 بي ػػاف أ ىمي ػػة التنظيم ػػات غي ػػر الرس ػػمية ف ػػي الكاق ػػع التنظيم ػػي لمجامع ػػات غي ػػر الحككمي ػػة العامم ػػة ف ػػيمحافظات غزة.
 -3األىمية لممجتمع:
إف ص ػػياغة اس ػػتراتيجيات اتخ ػػاذ القػ ػ اررات اإلداري ػػة كسياس ػػاتيا بط ػػرؽ س ػػميمة ف ػػي الجامع ػػات سػ ػينعكس
بشكؿ إيجابي تجاه المجتمع ،كالسيما الشريحة األكسع كىي طمبة الجامعات.
 -4األىمية لمباحث:
 الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير كدرجػػة عمميػػة أكاديميػػة تػػكفر لمباحػػث فرصػػة الترقػػي إلػػى مسػػتكياتإدارية متنكعة.

 سػػتكفر الد ارسػػة لمباحػػث عػػدد مػػف الجكانػػب المعرفيػػة كالعمميػػة التػػي تيشػػكؿ نقطػػة انطػػبلؽ الػػى بحػػكثكدراسات أخرل تتعمؽ بالمكضكع.
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سادساً -مصطمحات الدراسة:
 -1التنظيم غير الرسمي:

ىػػك التنظػػيـ الػػذم ينشػػأ بطريقػػة عفكيػػة غيػػر مقصػػكدة نتيجػػة لمتفاعػػؿ الطبيعػػي بػػيف األف ػراد العػػامميف فػػي
المنشػػأة ،كىػػك يصػػكر مجمكعػػة العبلقػػات الطبيعيػػة بػػيف جماعػػة العػػامميف أثنػػاء العمػػؿ ،كمػػف خػػبلؿ ذلػػؾ يمكػػف

معرفػػة أنػكاع الجماعػػات المكجػػكدة بػػيف األعضػػاء فػػي المنشػػأة ،فػػيمكف التمييػػز بػػيف جماعػػة المصػػمحة كجماعػػة
الصداقة التي تتككف نتيجة لعكامؿ جذب شخصية بيف األفراد (عميمات ،2007 ،ص.)53
ال متعػددة متطػكرة متبدلػة كغيػػر
كمػا ييعرفػو جػكاد( ،2010ص )26إلػى أنػو "عبػارة عػف تجمػػع بشػرم يأخػذ أشػكا ن
مسػػتقرة ،معتمػػدة فػػي ذلػػؾ عمػػى قػػكة الرابطػػة كالجػػذب كنكعيػػة العبلقػػة التػػي تنشػػأ بػػيف األف ػراد ،كقػػد تتطػػكر ىػػذه
العبلقػػات نتيجػػة المجابيػػات اليكميػػة كاالحتكاكػػات كاالتصػػاالت التػػي تجػػرم بػػيف أعضػػاء التنظػػيـ بغػػض النظػػر

عف مكقعيـ الرسمي في الييكؿ التنظيمي".
أ ما الباحـث فيعـرف التنظيمـات غيـر الرسـمية إجرائيـاً بأنيػا" :العبلقػات غيػر الرسػمية التػي تنشػأ بػيف العػامميف
فػػي الجامعػػات غيػػر الحككميػػة بقطػػاع غػزة ،كالتػػي يمكػػف أف يكػػكف ليػػا عبلقػػة بعمميػػة اتخػػاذ القػرار اإلدارم فػػي

تمؾ الجامعات".

 -2القرار اإلداري:
ىػػك سمسػػمة االسػػتجابات الفرديػػة أك الجماعيػػة التػػي تنتيػػي باختيػػار البػػديؿ األنسػػب فػػي مكاجيػػة مكقػػؼ
معػيف( .عبػكم ،2010 ،ص .)231كيعرفػػو السػكارنة ( ،2010ص )273بأنػو :فصػ هؿ أك حكػ هـ فػي مسػػألة أك
و
خبلؼ؛ أم أنو تصرؼ شعكرم يصدر مػف الفػرد أك المجمكعػة ،كالمقصػكد بالتصػرؼ الشػعكرم ذلػؾ التصػرؼ
الصادر مف األفراد بعد تفكير كتأمؿ.
ويعرف الباحث القرار اإلداري إجرائياً بأنو :القرار اإلدارم المتخػذ فػي المسػتكيات اإلداريػة المختمفػة فػي جامعػة

األزىر – غزة عمى مستكل األقساـ األكاديمية كاإلدارية.
 -3عممية اتخاذ القرار:

عبارة عف عممية المفاضمة بيف عدد مف الحمكؿ البديمة لمكاجية مشكمة معينة ،كاختيار الحؿ األمثؿ،
كىػػي عمميػػة االختيػػار ال ػكاعي القائمػػة عمػػى أسػػس بعػػض المعػػايير مثػػؿ :تػػكفير الكقػػت ،كزيػػادة حجػػـ الخػػدمات

المقدمة مف المنظمػة ،كيتػأثر اختيػار البػديؿ األفضػؿ مػف بػيف البػدائؿ المتاحػة إلػى حػد كبيػر بكاسػطة المعػايير
المستخدمة (الشكابكة ،2011 ،ص.)230
ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا :طريقة اتخاذ القرار اإلدارم فػي الجامعػات غيػر الحككميػة بقطػاع غػزة ،مػف قبػؿ
المسئكليف األكاديمييف كاإلدارييف في تمؾ الجامعات.

 -4العالقات الجتماعية:
تشػػير إلػػى أنمػػاط التفاعػػؿ التػػي تقػػكـ بػػيف إنسػػاف كآخػػر أك جماعػػة كأخػػرل بحيػػث تكجػػد بينيمػػا صػػبلت
متبادلػػة ،أم فعػػؿ كرد فعػػؿ ،فعػػؿ كاسػػتجابة ليػػذا الفعػػؿ ،كىػػذه العبلقػػات تتنػػكع بتنػػكع مجػػاالت الحيػػاة اإلنسػػانية،
9

كحينما تستقر أنماط التفاعؿ بيف الناس كتأخذ أشػكاالن منتظمػة ،تتحػكؿ عندئػذ إلػى عبلقػات اجتماعيػة كعبلقػات
األبكة كاألمكمة كعبلقات القرابة كعبلقات الجيرة كعبلقات الصداقة كعبلقات المكاطنػة ...إلػخ (حسػف،2012 ،

ص.)179

ويعرفيــا الباحــث إجرائي ـاً بأنيػػا :تمػػؾ العبلقػػات التػػي تنشػػأ بػػيف العػػامميف فػػي الجامعػػات نتيجػػة االلتقػػاء كالتفاعػػؿ
كالتكاصؿ فيما بينيـ إلشباع الحاجة إلى االنتماء.
 -5التصال:
ىك تبادؿ المعمكمػات كاألفكػار كاالتجاىػات بػيف األفػراد فػي إطػار نفسػي كاجتمػاعي كثقػافي معػيف ،ممػا
يساعد عمى تحقيؽ التفاعؿ بينيـ؛ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة (جابر ،2011 ،ص.)170
ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو :ذلؾ االتصاؿ غير الرسمي الذم يحدث بيف المسػئكليف فػي دائػرة اتخػاذ القػرار كال
ػاء عم ػػى التفاع ػػؿ الشخص ػػي كاالجتم ػػاعي ب ػػيف الع ػػامميف لتحقي ػػؽ األى ػػداؼ
يتقي ػػد بقكاع ػػد رس ػػمية ،كيح ػػدث بن ػ ن
الشخصية.

 -6القرب المكاني:
ىػذا العامػػؿ يسػػاعد عمػػى تبلقػػي العمػػاؿ كيػػدعـ أكاصػػر االتصػػاالت بيػػنيـ ،كيػػؤدم إلػػى نشػػكء العبلقػػات

االجتماعية كالتفاعبلت بينيـ( .نكرم ،كككرتؿ ،2011 ،ص.)105

ويعرفــو الباحــث إجرائي ـاً بأنػػو :مػػا ينػػتج عػػف التقػػاء المػػكظفيف داخػػؿ الجامعػػات مػػف عبلقػػات تسػػيـ فػػي تشػػكيؿ
التنظيمات غير الرسمية.

 -7المصمحة المشتركة:
مػف المعػركؼ أنػو عنػدما يكػكف لؤلفػراد العػػامميف مصػمحة مشػتركة فػي مكضػكع معػيف ،فػإنيـ يتجمعػػكف
معان كيشكمكف كتمة كاحدة؛ مف أجؿ تحقيؽ مصالحيـ كأىدافيـ (العمياف ،2005 ،ص.)194

ويعرفيـــا الباحـــث إجرائيـــاً بأنيػػا :تكػػاثؼ بعػػض العػػامميف كتحػػالفيـ مػػع بعضػػيـ بعض ػان لمكصػػكؿ إلػػى أىػػداؼ
مشػتركة ،أكمػف خػبلؿ تشػػكيؿ العػامميف لجماعػات ضػػغط ،أك االنضػماـ إلػى أحػزاب كتنظيمػات سياسػية لمتػػأثير

عمى متخذ القرار.

 -8القوة (التأثير):
تنشأ عندما يتمتع بعض اإلفراد بقدرة تأثيرية في مسائؿ معينة ،كبذلؾ يتككف ليـ مركز لمزعامة غير

الرسمية ،كتعكد ىذه الزعامة إلى قكة شخصية الفرد أك إلى انتمائو إلى جماعة ذات قكة أك مكانة مرمكقة في
المجتمع ،كعمى ضكء ذلؾ تنشأ عبلقة غير رسمية مع ىذا الشخص؛ مف أجؿ تحقيؽ بعض المنافع مف
ذلؾ الشخص صاحب القكة (العمياف ،2005 ،ص.)194

ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا :قكة القائد غير الرسمي أك تأثيره تجاه األفراد العامميف ،كالمقػدرة عمػى اسػتقطابيـ
لمتنظيـ غير الرسمي ،كقيادة أفراد التنظيـ كتكجيييـ لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ كغاياتو.
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الفصن الثاٌي
اإلطار الٍظــري
املبحــث األوه  -التٍظيي غري الرمسي.
املبحث الثاٌي  -عىمية اختاذ الكرارات.
املبحث الثالث  -التٍظيىات غري الرمسية وعالقتها بعىمية اختاذ الكرارات.
املبحث الرابـع  -ادتاوعات غري اذتكووية بكطاع غسة.
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المبحث األول -التنظيم غير الرسمي

مقدمة:

يعد التنظيـ أحد العناصر األساسية في العممية اإلدارية كيتبع كظيفة التخطيط مباشرة؛ لما يشكمو مف
أىمية في تحديد المسئكليات كالنشاطات البلزمة لتنفيذ الخطط المكضكعة كصكالن إلى األىداؼ المرجكة،
كجميع المنظمات بكافة أنكاعيا كبجميع مككناتيا كبمستكياتيا اإلدارية المتعددة تحتاج إلى عنصر التنظيـ في

أعماليا بشكؿ يكمي مستمر ،كمف ىنا اىتمت العديد مف الدراسات في ىذا العنصر الميـ بكافة جكانبو بما
يضمف التنسيؽ المتكامؿ بيف كافة األفراد العامميف في المؤسسات ،كبالتالي تحقيؽ أىداؼ المنظمة كرسالتيا،

كالتنظيـ حسب درجة الرسمية نكعاف :التنظيـ الرسمي الذم يتـ مف خبللو تكضيح كافة العبلقات كالنشاطات
كالمسئكليات ،بحيث تككف معمكمة محددة بشكؿ مكتكب لمجميع ،كتككف كافة المستكيات اإلدارية عمى اطبلع
بكاجباتيا كمسئكلياتيا كفقنا لمييكؿ التنظيمي الرسمي ،أما النكع الثاني فيك التنظيـ غير الرسمي الذم يشير

إلى ذلؾ التنظيـ الذم ينشأ داخؿ التنظيـ الرسمي نتيجة لبعض العكامؿ التي تختمؼ مف منظمة إلى أخرل،
حيث تزداد قكة ىذا التنظيـ كنطاقو تبعنا ليذه العكامؿ كدرجة تأثيرىا ،حيث ال تكجد أبعاد ثابتة محددة لنشكء

ىذا التنظيـ.

كيقكـ التنظيـ غير الرسمي أساسنا عمى شبكة العبلقات الشخصية كاالجتماعية بيف بعض أعضاء التنظيـ
الرسمي ،كىذه الشبكة مف العبلقات ال يكجدىا التنظيـ الرسمي ،كانما تنشأ كتتطكر تمقائيان مف التفاعؿ

االجتماعي بيف العامميف كاتصاؿ بعضيـ باآل خر ،فقد دلت نتائج بعض الدراسات التي أجراىا "بينس" عمى
أنو حيثما يعمؿ األفراد معنا فإنيـ يميمكف إلى تككيف تنظيمات غير رسمية قد تتبع خطكط التنظيـ الرسمي
التي تقيميا اإلدارة ،كأف مثؿ ىذه التنظيمات غير الرسمية يبرز فييا قادة غير رسمييف .كالتنظيـ غير

الرسمي ىك التنظيـ الذم ينشأ بصكرة عفكية غير مقصكدة نتيجة لمتفاعؿ الطبيعي بيف األفراد العامميف في
المنشأة ،كيصكر مجمكعة العبل قات الطبيعية بيف جماعة العامميف أثناء العمؿ ،كمف خبلؿ ذلؾ يمكف معرفة
أنكاع الجماعات المكجكدة بيف األعضاء في المنشأة ،فيمكف التمييز بيف جماعة المصمحة كجماعة الصداقة
التي تتككف نتيجة لعكامؿ جذب شخصية بيف األفراد( .عميمات ،2007 ،ص.)53
كتتككف في إطار اليياكؿ التنظيمية الرسمية مجمكعة مف العبلقات غير الرسمية التي تفرزىا حقيقة
التفاعبلت االجتماعية السائدة بيف األفراد ،أك جماعات العمؿ ) ،(Work Groupsكتعد ىذه الحالة مف

الحقائؽ التي تمعب أدكا نار كاضحة في حياة المنظمة باعتبارىا كحدة اجتماعية ىادفة .فالعبلقات غير الرسمية
غالبنا ما تنشأ بيف األفراد بسبب كجكدىـ المادم في ميداف العمؿ ،كتتعمؽ بيف األفراد تدريجينا أكاصر
العبلقات غير الرسمية بصكرة كاسعة متزايدة مؤثرة ،لذلؾ تسعى المنظمة المعاصرة لدراسة الجماعة الصغيرة

كتحميميا ) ،(Small Groupsكاالستفادة منيا؛ لغرض زيادة كفاءة األداء كتعزيز دكر األفراد في تحقيؽ
أىداؼ المنظمة( .الرحاحمة ،2010 ،ص.)63
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كالتكصيؼ الكظيفي كخرائط عمؿ المنظمة ،كأنكاع السمطة كغيرىا كميا تتعمؽ بتصميـ األعماؿ الرسمية
لممنظمة .غير أنو مف الضركرم أف يككف المرء عمى معرفة بالتنظيـ غير الرسمي في المنظمة؛ حتى
يتسنى لو أف يفيـ سمكؾ األفراد في المنظمة .إضافة إلى ذلؾ فإف ىناؾ مشكمتيف رئيستيف في خرائط عمؿ
المنظمة ،األكلى أنيا ثابتة كال تبدم المظاىر المتغيرة في حياة المنظمة .كالثانية أنو يجرم تصكير الكيفية
التي يجب أف تسكد فييا العبلقات الرسمية؛ حيث ال تعمؿ ىذه الخرائط عمى إظيار العبلقات االجتماعية
غير الرسمية المكجكدة فعميان بيف مكظفي المؤسسة كأفرادىا كتكضيحيا(Huczynski & Buchanan, .
)2001, p.460
فالتنظيـ غير الرسمي غير محدد الشكؿ ،كنطاقو يتسع أك يضيؽ كفقان لؤلحكاؿ ،كقكة تماسكو تختمؼ في

صبلبتيا ،بيد أنو يتسع في النطاؽ فيشمؿ العديد مف األفراد ،كيزداد صبلبة إذ يربط بيف أعضائو برباط
متيف ،طالما تعارضت أىداؼ المنظمة أك المنشأة مع األىداؼ الشخصية لؤلعضاء أك العامميف ،أك متى
ضعؼ كياف التنظيـ الرسمي أك عندما يسيء المديركف في تصرفاتيـ اإلدارية( .العبلؽ ،2008 ،ص.)198
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أولً -مفيوم التنظيم:

تستخدـ كممة التنظيـ استخدامات مختمفة لدل مفكرم اإلدارة؛ فيي تستخدـ أحياننا ليقصد بيا جميع

بل لمعبلقات االجتماعية كالثقافية المتبادلة
أنكاع السمكؾ لجميع أفراد النظاـ .كتعني لدل بعضيـ نظامنا متكام ن

بيف مككناتو .كما يستعممو بعضيـ في اإلشارة إلى كياف مستقؿ مثؿ :ك ازرة ،ىيئة ،مؤسسة ،جامعة ،شركة،
كيطمؽ عمى األشكاؿ السابقة كميا بصفة عامة مصطمح منظمة .كلفيـ معنى التنظيـ يجب أكالن التمييز بيف

كممة التنظيـ كفعؿ أك كظيفة كالتنظيـ كاسـ؛ فإذا ما استخدمت في صيغة االسـ فإنيا تشير إلى كياف أك

شخصية مستقمة ،إال أف الشائع في مؤلفات اإلدارة أكثر ىك استخداـ الكممة لتعني االسـ أحياننا كالفعؿ أحياننا

أخرل( .ىبلؿ ،2010 ،ص.)66

كيرتبط التنظيـ بالجيد الجماعي كىك كسيمة كليس غاية في حد ذاتو إلى جانب ككنو كظيفة إدارة ترتبط
بكظائؼ اإلدارة العميا ،كالتنظيـ يحدد صبلحيات األفراد كمسئكلياتيـ كعبلقاتيـ مع بعضيـ بعضنا بشكؿ يكفؿ
التعاكف كالمكدة بينيـ بقصد تحقيؽ األىداؼ ،كالتنظيـ ككظيفة إدارية تقكـ بربط بيف كظائؼ المشركع

كعناصر اإلنتاج؛ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشكد( .الجيكسي ،كجاد اهلل ،2008 ،ص.)89
كيعرفو المغربي ( ،2006ص )343بأنو " :العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد مختمؼ أكجو النشاط كاألعماؿ
الضركرية كتجميعيا؛ لتحقيؽ أىداؼ المشركع ككضعيا في ىيكؿ يتـ شغمو باألفراد المؤىميف كتزكيدىـ
بالمكارد كاالحتياجات التي تمكنيـ مف أداء عمميـ بكفاءة كفعالية".
في حيف أشار حمكد كالمكزم ( ،2008ص )208إلى أف التنظيـ كظيفة إدارية يتـ بمكجبيا تحديد األنشطة
المختمفة لمقائميف باألداء بغية تحقيؽ األىداؼ المطمكبة ،كيتـ في ضكئيا تنسيؽ الجيكد الفردية كالجماعية
عمى حد سكاء بغية تحقيؽ اإلنجاز المستيدؼ.
كيعرؼ حبتكر( ،2009ص )147التنظيـ بأنو" :عممية تجميع لجميع المياـ كالكظائؼ؛ لكي نصؿ إلى كحدة
تنظيمية متكاممة تعمؿ خبلليا السمطة بقصد تحقيؽ ىدؼ محدد".
كيعرفو مصطفى( ،2012ص )71بأنو " :الترتيب كالتنسيؽ لؤلعماؿ كالنشاطات البلزمة لتحقيؽ األىداؼ،
كىك كذلؾ اإلطار الذم يحكم القكاعد كاألنظمة كالتعميمات".

يتضح مف خبلؿ التعريفات لمفيكـ التنظيـ أف الكتاب تناكلكا ىذا المفيكـ مف عدة زكايا متعددة ،فمنيـ مف
أكضح ىذا المفيكـ مف كجية نظر سمككية ،كىذا ما أكضحو (ىبلؿ .)2010 ،في حيف أجمع العديد مف

الكتاب عمى أف كظيفة التنظيـ عممية يتـ مف خبلليا تحديد األنشطة كالمياـ كتجميعيا كتنسيقيا في
المنظمات لتككف كحدة كاحدة؛ بغية تحقيؽ األىداؼ المحددة المرجكة .كمف خبلؿ المفاىيـ السابقة نمم س
أىمية كاضحة لعنصر التنظيـ في أم مؤسسة كانت لمكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة ،حيث دكف تنسيؽ
الجيكد كتكضيح خطكط السمطة كالمسئكلية كالكاجبات بشكؿ كاضح لجميع الكحد ات اإلدارية فإف ذلؾ مف

شأنو أف يخمؽ حالة مف االضطراب في العمؿ كالعشكائية ،مما قد يتسبب في ىدر طاقات المؤسسة
كمكاردىا.
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ثانياً -أنواع التنظيم:

ىناؾ نكعاف رئيساف مف التنظيـ ىما-:

 -1التنظيـ الرسمي .Formal Organization

 -2التنظيـ غير الرسمي .Informal Organization
 -1التنظيم الرسمي :Formal Organization
ترتبط العبلقات التنظيمية الرأسية كاألفقية المخططة بكاسطة اإلدارة العميا بالتنظيـ الرسمي؛
فالمديركف يحددكف التنظيـ الرسمي كإطار عاـ يتـ عف طريقو اتخاذ الق اررات كتطبيقيا فيما يتعمؽ بمجاالت

األنشطة كتكزيعيا ،كتحقيؽ التنسيؽ ف يما بينيا كالسعي إلحداث التكامؿ في أداء تمؾ األنشطة؛ مف أجؿ
تحقيؽ أىداؼ التنظيـ( .المغربي ،2006 ،ص.)357
كالتنظيـ الرسمي ىك التنظيـ الذم يجمع األفراد في نطاؽ المستكيات اإلدارية التي تمثؿ مصالح المؤسسة
كاىتماماتيا ،كىك التنظيـ الذم يكجد في المؤسسة نتيجة لق ارراتيا كتعميماتيا ككظائفيا ،كىك التنظيـ الذم ييتـ
بالييكؿ التنظيمي كتحديد العبلقات كالمستكيات اإلدارية كتقسيـ األعماؿ كتكزيعيا .كيعمؿ التنظيـ الرسمي
عمى تحقيؽ المبادئ األساسية لممؤسسة كتحقيؽ أىداؼ المشركع( .العتيبي كآخركف ،2007 ،ص.)122
كالتنظيـ الرسمي يتضمف السياسات كالفمسفة العميا لئلدارة عمى حد سكاء ،إضافة إلى الجكانب القانكنية
كالييكؿ القانكني ،كأنظمة الرقابة أيضنا ،ك قد تككف كؿ مظاىر التأثير ىي محكر اختيار التغيير .كيجدر
اإلشارة إلى أف إجراء تغيير عمى كاحدة مف ىذه العناصر يجب أف يتناسب مع العناصر األخرل.
)(Ivancevich & Matteson, 2002, p.649
كييضيؼ مجيد ( ،2001ص :)37أف التنظيـ الرسمي يقكـ بمعرفة السمطة العميا التي يممؾ زماميا المالؾ أك
المدير أك رئيس مجمس اإلدارة .كيككف مكقع ىذه السمطة العميا في الخريطة التنظيمية داخؿ مستطيؿ يحتؿ
قمة الييكؿ التنظيمي ،كم ا يتضمف التنظيـ الرسمي الطريقة المثمى في تنظيـ الجيكد اإلنسانية إلنجاز أية

مجمكعة معينة مف األىداؼ الجماعية ألف لو سمة التصميـ كالتخطيط.
كتشير برنكطي ( ،2008ص )277إلى أف التنظيـ الرسمي ىك الترتيبات كالتنظيـ الذم يحصؿ نتيجة جيكد
كق اررات رسمية متعمدة تحددىا اإلدارة .كاتخاذ ىذه الق اررات كاقامة ىذا التنظيـ ىك أحد المسؤكليات األساسية
لئلدارة ،كالتي ىي مسؤكلة أيضنا عف إدارتو كتغييره.

في حيف يعرفو شاكيش ( ،2013ص )373بأنو :العبلقات بيف المكارد التنظيمية كما خطط ليا مف قبؿ

ال بكاسطة الخريطة التنظيمية لممنظمة.
اإلدارة ،كالذم يعبر عنو أك ن
 -2التنظيم غير الرسمي :Informal Organization

التنظيم ػػات غي ػػر الرس ػػمية تتك ػػكف م ػػف مجمكع ػػة م ػػف األفػ ػراد ال ػػذيف تتف ػػؽ أى ػػدافيـ كرغب ػػاتيـ كمي ػػكليـ
كتطمعػػاتيـ كيجتمػػع أفرادىػػا بصػػفة دكريػػة أثنػػاء العمػػؿ ،كىػػذه التنظيمػػات ليػػا غايػػات قصػػيرة المػػدل فػػي العػػادة،
تكجو نحك إرضاء االحتياجات الشخصية لمعامميف في التنظيـ غير الرسمي( .ىكانة ،كتقي ،2001 ،ص.)77
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إف ىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف المع ػػامبلت كالعبلق ػػات الت ػػي تمػ ػت ب ػػيف األفػ ػراد داخ ػػؿ التنظ ػػيـ كليس ػػت مكتكب ػػة أك مكثق ػػة

بالييكػػؿ الرسػػمي ،أف ىػػذه العبلقػػات كالتفػػاعبلت عػػادة مػػا تػػدرج تحػػت مػػا يسػػمى بػػالتنظيـ غيػػر الرسػػمي .يشػػير
التنظػػيـ غيػػر الرسػػمي إلػػى تمػػؾ الػػنظـ غيػػر المكتبيػػة أك الرسػػمية كليسػػت مكتكبػػة كتػػنعكس فػػي صػػكرة عبلقػػات
كمعػػامبلت فيمػػا بػػيف األف ػراد ،كغالب ػان مػػا تػػتـ بصػػكرة تمقائيػػة كتبنػػى عمػػى أسػػاس الػػدكافع كاالعتبػػارات الخاص ػػة

باألفراد (المغربي ،2006 ،ص.)358

كالفضػػؿ الكبيػػر فػػي اكتشػػاؼ التنظيمػػات غيػػر الرسػػمية بحسػػب مػػا أشػػار إليػػو الجيبلنػػي( ،2004ص )54يعػػكد
إلػػى تمػػؾ األبحػػاث التػػي أج ارىػػا "التػػكف مػػايك" فػػي العش ػرينات مػػف ىػػذا القػػرف بمصػػانع ىػػاكثكرف ،حيػػث اكتشػػؼ
جماعات العمؿ غير الرسمية ،كتأثيرىا عمى المنظمة بصكرة عامة .كقد طػكر تمػؾ األبحػاث أتبػاع التػكف مػايك

أمثػػػاؿ ديكسػ ػػكف كركثمػ ػػر سػ ػػبرج كغيرىمػػػا .كتػ ػػأتي أىميػػػة التنظػ ػػيـ غيػ ػػر الرسػ ػػمي مػػػف كجػ ػػكده فػ ػػي المجتمعػ ػػات
كالمؤسس ػػات كمي ػػا ،كيترك ػػز عم ػػى تفاع ػػؿ األفػ ػراد ال ػػذيف ال يتف ػػاعمكف بص ػػكرة فكض ػػكية ميتػ ػزة ،ب ػػؿ ي ػػدخمكف ف ػػي
تفاعبلت كعبلقات منظمة نسبينا يمكف قياسيا ،كالتكصؿ إلى نتائج مكضكعية عنيا.
كيعرؼ التنظيـ غير الرسمي عمى أنو :تجمعات األفراد في جماعات صغيرة داخؿ المنظمة بغض النظر عف
الييكؿ الرسمي لمعبلقات اإلدارية .أك :ىك ذلؾ التنظيـ الذم ينطبؽ عمى جماعات مف الناس ،تتألؼ مف
شخصيف أك أكثر ،يككنكف عمى اتصاؿ دائـ؛ ألجؿ تبادؿ المعمكمات ،أك لقضاء أكقات الفراغ كالراحة معنا،

أك لمتكصؿ إلى اتفاؽ فيما بينيـ لما يجب عممو في المستقبؿ .كىك التنظيـ الذم يستند إلى التفاعؿ
االجتماعي المباشر بيف العامميف في المنظمة بعيدان عف كؿ القيكد الرسمية( .عباس ،2011 ،ص.)132

كالتنظيـ غير الرسمي يمثؿ شبكة مف العبلقات الشخصية كاالجتماعية التي تنشأ بيف العامميف في المنظمة
نتيجة تفاعميـ اليكمي قبؿ العمؿ كأثنائو كبعد الدكاـ .فيي مجمكعة التفاعبلت كاالتصاالت بيف أعضاء

المنظمة ،لذا فإنيا غير محددة كال يكجد ليا ىيكؿ كاضح؛ ألنيا دائمة التغيير الختبلؼ األعضاء كتنكع
تأثير في القرار الذم تصدره التنظيمات الرسمية (القيسي،2010 ،
نا
أىدافيـ كعبلقاتيـ كسمككيـ ،لذلؾ فإف لو
ص.)73

كيضيؼ المكزم( ،2002ص :)37أف التنظيـ غير الرسمي يكافؽ بطبيعتو أم تنظيـ رسمي؛ ذلؾ أنو عبارة
عف تنظيـ اجتماعي يتأثر أفراده بقيـ المجتمع كمفاىيمو كعاداتو كتقاليده ،كألف األفراد العامميف في التنظيـ
الرسمي ىـ جزء مف ىذا المجتمع ،فإف ىؤالء األفراد يتأثركف بيذه المفاىيـ ،بحيث يرتبط ىؤالء األفراد بقكاعد

كمعايير سمككية تتحكـ في سمكؾ ىؤالء ،األمر الذم يعني استجابة ىؤالء األفراد ليذه المعايير كالقيـ كالقكاعد
االجتماعية ،كتزدا د استجابتيـ ليذه القكاعد كمما كاف ىناؾ مصالح كأىداؼ مشتركة ،حيث يظير ىذا النكع
مف التنظيمات نتيجة لعدـ قدرة التنظيـ الرسمي عمى إشباع حاجات األفراد ،األمر الذم يترتب عميو كضع
أىداؼ كعبلقات عمؿ كقيادة غير رسمية تبدأ بممارسة نفكذىا عمى التنظيـ الرسمي بيدؼ إشباع حاجات

ىؤالء األفراد.
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كىذا ما أكد عميو الجيبلني( ،2008ص ) 72بأف ظيكر التنظيـ غير الرسمي ضركرم حتمي ،كىك يؤدم
كظيفة اجتماعية ميمة ،فالتنظيـ غير الرسمي يفيد في تحقيؽ التكامؿ داخؿ المؤسسة كفي تدعيـ اإلحساس
بالزمالة ،كفي تقكية الشعكر بالتضامف ،كبدكف ىذه التنظيمات ال يستطيع التنظيـ الرسمي أف يؤدم عممو
بنجاح ،كعمى ىذا األساس فإف تجاه التنظيميف سيختمفاف ،كيتناقضاف في بعض األحياف ،فمنطؽ التنظيـ

الرسمي كما يذىب إلى ذلؾ "برنار مكتيز" ىك منطؽ السعر  ،كالكفاءة كالفعالية ،في حيف أف منطؽ التنظيـ
غير الرسمي ىك منطؽ العكاطؼ كالمشاعر التي تعبر عف حقيقة العبلقات اإلنسانية لمختمؼ جماعات
المؤسسة ،كليذا فإف تكجيات التنظيـ الرسمي كمنطمقاتو ل مكفاءة الفعالة كالرشد كتفكيض السمطة كميا تصطدـ
بسمككيات التنظيمات غير الرسمية ،التي تنطمؽ مف المشاعر كالعكاطؼ كركابط الصداقة كالزمالة.
كيرل الباحث أف عممية التكامؿ ىذه تأتي مف خبلؿ قياـ التنظيـ غير الرسمي في سد حاجات األفراد النفسية
مثؿ :تككيف صداقات داخؿ مكاف العمؿ كاالنتماء إلى الجماعة ،مما يساىـ ذلؾ في عممية التكامؿ مع
الجانب الرسمي مف التنظيـ كخمؽ حالة مف التكازف بيف التنظيميف ،حيث يكفؿ التنظيـ الرسمي الكاجبات التي
تنص عمييا أنظمة كقكانيف المنظمة ،كخطكط المسئكلية كالسمطة التي تحددىا الخريطة التنظيمية ،في حيف
أف التنظيـ غير الرسمي يكفر الحاجات النفسية لممكظؼ ،كالتي تنشأ نتيجة العبلقات غير الرسمية التي تربط

العامميف ببعضيـ بعضنا ،كتتعدد مصادر ىذه العبلقات مثؿ تشكيؿ العامميف لفرؽ رياضية أك االلتقاء أثناء
كبعد أكقات العمؿ الرسمي كىذا ما يتحدد مف خبلؿ نشكء عدة جماعات مثؿ جماعة الشطرنج أك جماعة

الرياضة أك جماعة استراحة القيكة .كالشكؿ رقـ ( )2أدناه يكضح تمؾ العبلقات.

تنظيم رسمي

المدير العام

نائب المدير

مدير
إدارة
رئيس قسم

نائب المدير

مدير إدارة

مدير إدارة

رئيس قسم

رئيس قسم

مدير
إدارة

مدير إدارة

رئيس قسم

نائب المدير

مدير إدارة

رئيس قسم

مدير
إدارة

رئيس قسم

تنظيم غير رسمي

تنظيم غير رسمي

(جماعة الرياضة)

(جماعة الشطرنج)

شكل رقم ( :)2التنظيم الرسمي وغير الرسمي
المصدر( :عميان ،2007 ،ص)108
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مدير
إدارة
رئيس قسم

مدير إدارة

رئيس قسم

تنظيم غير رسمي

(جماعة استراحة القهوة)

كبالتالي فإف غياب حالة التكافؽ كالتكازف بيف التنظيميف سيؤدم إلى نشكء الصراع بيف التنظيميف ،فإف تبني
بعض اإلدارات مكقؼ متصمب تجاه التنظيمات غير الرسمية مثؿ :الحد مف نشاطاتيا أك عدـ االكتراث
لمطالبيا سيؤدم إلى عدـ االستقرار في المنظمة كبالتالي صعكبة تحقيؽ التنظيـ الرسمي منفردنا لؤلىداؼ

المكضكعة .كما قد يذىب بعض األفراد الذيف ينتمكف إلى ىذه التنظيمات إلى محاكلة مكاجية التنظيـ
الرسمي مف خبلؿ تخفيض مستكل أدائيـ كانتاجيتيـ ،كانتشار اإلشاعات التي تشكؿ أحد أنكاع االتصاؿ غير

الرسمي السمبية كعامبلن ىدامنا في المؤسسات ما لـ يتـ السيطرة عمييا.
كىذا ما أكد عميو عمي كالمكسكم ( ،2001ص )55في أف عدـ قياـ اإلدارة بتفيـ طبيعة التنظيـ غير
الرسمي كلـ تحسف تكجييو فإف بإمكانو عرقمة مساعييا كميماتيا ،كذلؾ عف طريؽ العديد مف الكسائؿ مثؿ

بث اإلشاعات كمعارضة أم تغيير أك تطكير كتكشيو االتصاؿ كتخفيض الركح المعنكية لمعامميف مما يؤثر
عمى أداء المنشأة كفشميا في تحقيؽ أىدافيا.
وٌشٌر  (2006, p.269) Mullinsإلى أن في كؿ ىيكؿ رسمي يكجد في المنظمة البد كأف يككف ىناؾ
ىيكؿ غير رسمي ،كيشير إلى أف الييكؿ الرسمي لممنظمة ىك نظاـ العبلقات كالقكاعد كاإلجراءات المكجكدة
في المنظمة ،كيزداد دكره كيتطكر مف خبلؿ المستكل غير الرسمي .حيث تركز الجماعات غير الرسمية عمى
العبلقات الشخصية كقبكؿ أعضاء الجماعة أكثر مف العبلقات الرسمية المحددة ،فيي تقدـ االحتياجات
النفسية كاالجتماعية ،كالتي ليس مف الضركرم أف تككف متعمقة بالمياـ المكمفيف بأدائيا .كتعمؿ ىذه
الجماعات عمى كضع السبؿ لمحاكلة إرضاء أعضائيا كالمحافظة عمى انتمائيـ ،إضافة

إلى الدكافع

االجتماعية التي تعاني نقصنا في مكاف العمؿ كخاصة في المنظمات الصناعية .كأعضاء الجماعات غير

الرسمية يمكف أف يتقاطعكا مع الييكؿ الرسمي ،كيمكف أف تشتمؿ عمى أفراد مف أنحاء أك مستكيات مختمفة

اء رأسينا أك أفقيا ،أك مف نفس المستكل األفقي ،ككذلؾ أف تككف الجماعة غير الرسمية ىي
مف التنظيـ سك ن
نفس الجماعة الرسمية ،أك إنيا قد تشكؿ جزءان منيا فقط.
بل
في حيف أكضح مساعدة ( ،2013ص )175أف الييكؿ غير الرسمي يكمف خمؼ الييكؿ الرسمي كيمثؿ ظ ن

لو ،كىك مجمكعة مف العبلقات غير الرسمية بيف أعضاء المنظمة كال يمكف رسمو أك مبلحظتو بسيكلة
كيحتاج إلى تحميؿ كقراءة متأنية ،كتبلحظ بعض مفرداتو مف خبلؿ المقاءات غير الرسمية بيف العامميف في
بل كعبلقات العمؿ الجماعي.
المنظمة في ساعات االستراحة مث ن

كأكضح عصفكر( ،2011ص )215أف التنظيـ غير الرسمي ينشأ مف أفراد المنظمة (الرسمية) نتيجة لكجكد
بعض العبلقات بينيـ ،كىك يتككف نتيجة لكجكد انسجاـ بيف بعض األفراد كلتكافؽ في المصالح .كىذا
التنظيـ غير منصكص عميو في المكائح التنظيمية لممنظمة ،كيتككف تمقائينا كبصكرة اختيارية بيف األفراد،

كيعبر عف رغباتيـ كارادتيـ.
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الرسمية

غير الرسمية
التكيف
محلي
مبتكرة

المجموية
1

كفاءة
متدرجة
يمكن التنبؤ بها

تعاون
تحفيز

المجموية
2

التسلسل الهرمي
السيطرة

ياطفي
يفوي

المجموية
3

واضح
يقالني
منضبط

شكل رقم ( :)3الخصائص الرسمية وغير الرسمية
المصدر(Katzenbach & Khan, 2010, p. 29) :
مف خبلؿ الشكؿ رقـ ( )3يتضح أف نشكء العبلقات غير الرسمية ىي عفكية كتتعمؽ بالجكانب
العاطفية ،أم إنيا تتككف مف منطمؽ سمككي دكف ضكابط تتحكـ بيا ،كتمتد أيضنا ىذه العبلقات نتيجة
التعاكف كالتحفيز بيف األفراد ،كعمى العكس مف ذلؾ فإف العبلقات الرسمية كاضحة المعالـ كيمكف التنبؤ بيا

كتتحدد كفقنا لتسمسؿ ىرمي متدرج كتتسـ بالعقبلنية ،كالتسمسؿ اليرمي ليذه العبلقات يعكس حالة مف

االنضباط كالسيطرة حيث تتحدد ىذه العبلقات بشكؿ مكتكب محدد لكافة المستكيات اإلدارية ،بحيث ال تككف

ىناؾ انحرافات أك تفرد في تشكيؿ أك تكجو ىذه العبلقات بما يضمف ذلؾ كفاءة ىذه العبلقات.

كىذا ما أشار إليو عمياف ( ،2007ص )107في أف التنظيـ غير الرسمي ينشأ بصكرة تمقائية عفكية نتيجة
اللتقاء مجمكعة مف األفراد في مكاف معيف في المنشأة ،كقد يتـ بينيـ تبادؿ األحاديث كاألفكار كيجد بعضيـ

تشابيان في األفكار أك اآلراء أك المصالح أك االىتمامات ،مما قد يؤدم إلى استمرار تمؾ العبلقة كقد تمتد
إلى خارج مكاف العمؿ ،كما أشار إلى أف العبلقات الشخصية ىي األساس في التنظيـ غير الرسمي ،بعكس
التنظيـ الرسمي الذم تتحدد عبلقات أعضائو مف خبلؿ قكاعد مكتكبة ،كيككف ليذه العبلقات قكة أك تأثير
عمى األفراد العامميف في المنشأة ،كقد يتطكر نمط محدد مف المكاقؼ كاالتجاىات يمتزـ بو أعضاء التنظيـ

غير الرسمي ،كقد تتمكف الجماعة مف الضغط عمى األعضاء لدفعيـ إلى تبني بعض المكاقؼ أك االتجاىات
التي قد تتعارض أك تمتقي مع المعايير أك االتجاىات التي يحددىا التنظيـ الرسمي.
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جدول رقم ()1
الفرق بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي
أوجو الفرق

التنظيم غير الرسمي

التنظيم الرسمي

أو ًل -البنا :
أ -األصل

مخطط

عفوي

ب -األسباب

منطقية

عاطفية

ج -المزايا

ثابتة

فعالة

ثانياً -الميام:

وظيفية

تأدية أدوار

ثالثاً -األىداف:

الربحية وخدمة المجتمع

إرضا الفرد

رابعاً -التأثير:
المكانة

شخصية

أ -األساس
ب -النوع

السمطة

القوة

ج -التدفق

تنازلي

تصاعدي

التيديد بالطرد أو إنزال الرتبة

العقوبة المادية أو الجتماعية (األعراف)

خامسا -الجزا ات:
سادسا -التصال:
أ -القنوات
ب -الشبكات
سابعاً -الرسوم البيانية:

قنوات رسمية

تداول اإلشاعات

واضحة المعالم ،تتبع خطوطاً رسمية

تجاوز القنوات المنتظمة

الييكل التنظيمي

سوسيوجرام

ثامناً -أوجو أخرى:
كل األفراد في مجموعة عمل

المقبولون فقط

أ -األفراد المشمولين
ب -العالقات شخصية

المنصوص عمييا في الوصف الوظيفي

تنشأ عفوياً

ج -دور القيادة

مكمف من قبل منظمة

نتيجة العضوية

د -اساس التواصل

المنصب أو الميام الوظيفية

وضع خصائص الشخصية

ه -أساس العالقة

اإلخالص

التماسك

المصدر(Huczynski & Buchanan, 2001, p.462) :
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ثالثا -أىمية التنظيمات غير الرسمية وتأثيرىا:
يشير درة كجكدة ( ،2012ص )168إلى أنو في الكقت نفسو تتشكؿ في أم منظمة مجمكعات مف
العبلقات بيف المكظفيف التي ال يحكميا التنظيـ الرسمي ،بؿ تحكميا عبلقات شخصية كعبلقات الصداقة

كالقرابة كالمصالح الذاتية .كلـ تكف المدارس التقميدية في اإلدارة تعترؼ بالعبلقات غير الرسمية في المنظمة،
بؿ كانت تيمميا كتحاكؿ القضاء عمييا حتى أتت حركة العبلقات اإلنسانية كالمدارس السمككية كالمدارس
الحديثة فاعترفت بيا كنظمتيا كحاكلت تجييرىا لصالح المنظمة ،حيث إف لمعبلقات غير الرسمية دك انر ميمنا

في المساعدة في حؿ بعض المشكبلت كالتخفيؼ مف مقاكمة التغيير.

كلمتنظيـ غير الرسمي تقاليد كقكاعد خاصة كىي في العادة غير مكتكبة كال تظير عمى الخريطة التنظيمية،

كقد يتطكر نمط محدد مف المكاقؼ كاالتجاىات ليصبح ممزمان ألعضاء ىذا التنظيـ ،كتقع عمى إدارة المؤسسة

مسئكلية فيـ طبيعة التنظيـ غير الرسمي كسمكؾ الجماعة فيو كتحقيؽ االنسجاـ كالتعاكف بينو كبيف التنظيـ

الرسمي؛ لما لو مف تأثير ال يستياف بو في سير العمؿ كأداء العامميف( .مصطفى ،2012 ،ص.)82

كأكضح العمياف ( ،2005ص )195أىمية التنظيمات غير الرسمية كتأثيرىا عمى كفاءة المنظمة في النقاط

اآلتية:

 -1تساىـ التنظيمات غير الرسمية في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كذلؾ في حالة حدكث انسجاـ كتكافؽ
بيف التنظيمات الرسمية كغير الرسمية.

 -2تسيؿ عممية إنجاز األعماؿ كاألنشطة داخؿ بيئة العمؿ؛ ذلؾ أف االعتماد عمى التنظيـ الرسمي لف
يمكف األفراد مف تحقيؽ األنشطة المطمكبة منيـ بالشكؿ المرغكب.
 -3تقدـ التنظيمات غير الرسمية قنكات اتصاؿ إضافية (إشاعات مف كراء الجدراف) ،حيث إف ىذه القناة
تخدـ اإلدارة في الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة كبشكؿ سريع تفيد المنظمة في تحقيؽ أىدافيا.
فاالتصاالت غير الرسمية تمنح الرئيس فرصة التعرؼ إلى مشاعر المرؤكسيف كاتجاىاتيـ ،كما إنيا
كسيمة يمكف استخداميا في نشر الحقائؽ كالمعمكمات التي ال يريد أف يتمقاىا المرؤكسكف عف طريؽ

االتصاؿ الرسمي.
 -4تساىـ التنظيمات غير الرسمية في إشباع الحاجات االجتماعية التي تمثؿ المرتبة الثالثة مف
الحاجات طبقنا ليرـ ماسمك.
 -5تساىـ التنظيمات غير الرسمية في تكسيع قاعدة نطاؽ اإلشراؼ؛ ألف التنظيمات غير الرسمية تسمح
بالتفاعؿ مع التنظيمات الرسمية ،لذلؾ فإف اإلدارة سكؼ تكرس كقتنا أقؿ في تنسيؽ األنشطة

كرقابتيا.

كيرل الباحث فيما يتعمؽ بقاعدة نطاؽ اإلشراؼ أف ىذه القاعدة تتسع مف خبلؿ العبلقات غير
الرسمية التي تنشأ بيف المستكيات اإلدارية التي تخمؽ حالة مف االنسجاـ بيف التنظيميف الرسمي

كغير الرسمي ،مما يككف لو مردكد إيجابي مف خبلؿ تحرير المسئكليف مف األعماؿ الثانكية ،مع
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ضركرة االنتباه إلى عدـ المغاالة في تكسيع نطاؽ اإلشراؼ بدرجة كبيرة لما لو مف سمبيات في ىذه
الحالة ،كبالتالي يجب أف تككف ىناؾ حالة مف التكازف بحيث ال يضيؽ نطاؽ اإلشراؼ بشكؿ كبير
كال يتسع بدرجة كبيرة ،كذلؾ بما يضمف االنسجاـ مع مبادئ التنظيـ المتعمقة بنطاؽ اإلشراؼ.

 -6إ ف التنظيمات غير الرسمية تنشأ كبشكؿ يعكض التنظيمات الرسمية؛ ذلؾ أف التنظيمات غير
الرسمية تيتـ بما يجب أف يككف ،بينما التنظيمات الرسمية تتعامؿ مع السمكؾ كما ىك قائـ.
كحسب ما أكرده  (2013, p. 21) Ivankoفإن أهمٌة التنظٌمات غٌر الرسمٌة تتمثل فً اآلتً:

 -1تعطي فرصنا كبيرة لبلستخداـ األمثؿ لممبادرات كاإلبداعات الشخصية لمعامميف ،كبالتالي العمؿ باتجاه
التطكير التنظيمي.

 -2ت ساعد في تحقيؽ المكظؼ الحتياجاتو الشخصية مثؿ :الشعكر باليكية الشخصية ،كاالنتماء إلى
المجمكعة ،مما يساىـ في تحقيؽ الرضا الكظيفي.

 -3ت زيد مف سبؿ التكاصؿ داخؿ المنظمة مف خبلؿ القنكات غير الرسمية ،كتكصيؿ المعمكمات الميم ة
بسرعة أكبر مف التنظيـ الرسمي.

 -4ت ساعد في زيادة الحكافز المعنكية لممكظفيف ،مثاؿ ذلؾ :عندما يتمقى أحد المكظفيف انتقادات مف القائد
الرسمي ،فإف م ف شأف القدرات التي يتمتع بيا القائد غير الرسمي التأثير بشكؿ إيجابي عمى معنكيات
ىذا المكظؼ.
 -5يخمؽ التنظيـ غير الرسمي نكعان مف "الضكابط كالتكازنات" لممدراء ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ ما قدمو

 ،keith Davisمف أف المدير ال يستطيع إدخاؿ تغييرات في نطاؽ إشرافو إال بعد التخطيط كالتنسيؽ

الدقيؽ كخاصة مع التنظيـ غير الرسمي؛ ألنو يعمـ بأف الفريؽ غير الرسمي يمكف أف يتمتع بقكة لمقاكمة
ىذا التغيير مما يؤدم إلى تعطيؿ الخطط التطكيرية.
كمف كظائؼ التنظيـ غير الرسمي أيضنا مراقبة عمؿ المديريف الذيف يعممكف بعيدان عف مشاركة

العماؿ ،كقد يقعكف في أخطاء كىفكات ،فالجماعة غير الرسمية تستطيع أف تثير بذلؾ المعارضة ،كتشكؾ
فيما يقدمو المدير .فالتعميمات التي يقدميا المدير ،إذا كانت غير مقبكلة اجتماعينا تصطدـ بالسمكؾ اإلنساني
في العمؿ ،فتصبح ببل فاعمية ،فيحتج أعضاء الجماعة غير الرسمية عمى ق اررات المديريف كلك بطريقة غير

رسمية ،التي ال تناسب كميكليـ كاتجاىاتيـ ،لذلؾ فعمى المديريف عندما يقكمكف بفعؿ معيف ،أك إصدار أكامر
أك ق اررات يحاكلكف أف تككف مكضكعية متماشية مع اتجاىات الجماعة غير الرسمية( .نكرم ،كككرتؿ،
ص.)106

رابعاً -إيجابيات التنظيم غير الرسمي وسمبياتو:
 -1إيجابيات التنظيم غير الرسمي:

أكضح عصفكر( ،2011ص )217إيجابيات التنظيـ غير الرسمي مف خبلؿ الفكائد التي يتـ جنييا

مف ىذا التنظيـ ،كىي عمى النحك اآلتي:
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أ -يعمؿ التنظيـ غير الرسمي عمى تجسيد مطالب أعضائو كرفعيا إلى اإلداره ،كما يقاكـ أية أضرار
بحقكقيـ المادية كالمعنكية.
ب -يعد التنظيـ غير الرسمي متنفسنا ألفراد الجماعة يعبركف في عما يبلقكف فيو المنظمة مف متاعب
كمشكبلت ،كيتبادلكف فيو اآلراء حكؿ األمكر التي تيميـ.

ج -يمكف االستفادة مف التنظيـ غير الرسمي كإحدل قنكات االتصاؿ بالنسبة لمعامميف ،كتعتمد إدارة
المنظمة أحيانان عمى ىذه الطريقة غير الرسمية لنقؿ أنكاع معينة مف المعمكمات.

د -يساعد التنظيـ غير الرسمي أحيانان في زيادة اإلنتاجية في المنظمة ،كذلؾ عندما تمتقي أىداؼ
التنظيـ غير الرسمي مع أىداؼ التنظيـ الرسمي كغاياتو.

في حيف حدد المدادحة ،كالنكافعة ( ،2013ص )156مزايا التنظيـ غير الرسمي في اآلتي:
أ -يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التنظيـ غير الرسمي.
ب -تحقيؽ نكع مف الرقابة الذاتية.

ج -يساعد عمى نقؿ المعمكمات كالبيانات إلى مختمؼ أجزاء التنظيـ ،كتحقيؽ إشباع الحاجات االجتماعية
كالنفسية لمفرد داخؿ التنظيـ الرسمي.
د -يككف متنفسان لؤلفراد مما يكاجييـ مف قمؽ كتكتر في حياتيـ الخاصة كالعامة.

 -2سمبيات التنظيم غير الرسمي:
أما فيما يتعمؽ بسمبيات التنظيـ غير الرسمي فقد أكرد عصفكر ( ،2011ص )218أف تمؾ السمبيات

عديدة ،مكردنا أىميا:

أ -يؤدم إلى تخفيض مستكل اإلنتاج في المنظمة ،كذلؾ عندما يتفؽ أعضاء التنظيـ غير الرسمي عمى
معدالت معينة (أقؿ مف المعدالت الرسمية) كال يتعدكنيا أثناء العمؿ.

ب -يؤدم أحياننا إلى تجاكز ما يفرضو التنظيـ الرسمي مف قكاعد كتعميمات يتكجب مراعاتيا.
في حيف حدد حريـ( ،2004ص )161تمؾ السمبيات في اآلتي:
أ -تعارض أىداؼ الجماعة غير الرسمية مع أىداؼ المنظمة ،كمف الحقائؽ المسمـ بيا في المنظمات
ىك أف ما يفيد الفرد ليس بالضركرة أف يفيد المنظمة كالعكس صحيح أيضنا.

ب -تضارب األدكار :أف ما يتكقعو أعضاء الجماعة غير الرسمية مف أحد زمبلئيـ قد ال يتكافؽ مع ما
يتكقعو منو رئيسو ،مما ينشأ عف ذلؾ تضارب في دكر ىذا الفرد ،كذلؾ بيف دكره كما يراه رئيسو

المباشر ،كدكره كما يراه زمبلؤه في الجماعة غير الرسمية.

خامساً -خصائص التنظيم غير الرسمي:

أشار العديد مف الباحثيف إلى مجمكعة مف الخصائص التي يتسـ بيا التنظيـ غير الرسمي .كفيما يمي

تكضيح ليذه الخصائص:
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 -1ينشا ىذا التنظيـ بصكرة تمقائية عفكية نتيجة اللتقاء مجمكعة مف األفراد في مكاف معيف في المنشأة،
كقد يتـ بينيـ تبادؿ األحاديث كاألفكار كيجد بعضيـ تشابينا في األفكار أك اآلراء أك المصالح أك

االىتمامات ،مما قد يؤدم إلى استمرار تمؾ العبلقة كقد تمتد ىذه العبلقة ،إلى خارج مكاف العمؿ.

(عمياف ،2007 ،ص.)107

 -2يككف لتمؾ العبلقات الشخصية قكة أك تأثير مع األفراد العامميف في المنشأة ،كقد يتطكر نمط محدد مف
المكاقؼ كاالتجاىات يمتزـ بو أعضاء التنظيـ غير الرسمي ،كقد تتمكف الجماعة مف الضغط عمى
األعضاء لتبني اتجاىات قد تتعارض مع المعايير التي يحددىا التنظيـ ،كتقع عمى إدارة المنشأة
مسئكلية فيـ طبيعة التنظيـ غير الرسمي كسمكؾ الجماعة فيو ،كأف يحقؽ االنسجاـ كالتعاكف بينو كبيف
اح التنسيؽ كتحسيف نكعية االتصاؿ( .عميمات ،2007 ،ص.)54
التنظيـ الرسمي في عدة نك و

في حيف أكضح المدادحة ،كالنكافعة ( ،2013ص )156خصائص التنظيـ غير الرسمي في اآلتي:
 -1صغر الحجـ.

 -2القيادة غير الرسمية.
 -3كجكد معايير لممجمكعة.

 -4مشاركة أفراد الجماعة في أكجو نشاط محددة.
 -5كجكد ىدؼ تسعى لو المجمكعة.
كىناؾ ثبلث سمات اساسية لمتنظيـ غير الرسمي):(Ivanko, 2013, p. 21
 .1إنيا مرنة سيمة البناء.

 .2يمكف أف تترؾ عبلقاتيا غير معرفة.
 .3عضكيتيا عفكية في اليياكؿ غير التنظيمية مع تنكيع درجات التشارؾ.

سادساً -عالقة جماعات العمل بالتنظيم غير الرسمي:

تشكؿ الجماعات المبنة األساسية في تشكيؿ التنظيمات غير الرسمية ،كبالتالي فإف ىناؾ عبلقة

ارتباط كثيقة بيف جماعات العمؿ كتمؾ التنظيمات ،كجميعنا يممس عمى أرض الكاقع كجكد تمؾ الجماعات

كالتي تشكؿ حاجة ممحة لكؿ فرد مف خبلؿ االنتماء إلى الجماعة ،كفي ىذا الجزء سيتـ استعراض مفيكـ
الجماعة كأنكاعيا ،كالعبلقة التي تربطيا بالتنظيمات غير الرسمية.
 -1مفيوم الجماعة:
تعرؼ الجماعة بأنيا "عبارة عف فرديف أك أكثر متفاعميف متفقيف ،كالذيف يمتقكف لتقديـ أىداؼ
خاصة" .كمف المؤكد أف الجماعة إما أف تككف رسمية أك غير رسمية ،كنعني بالرسمية أنيا تككف محددة
بالييكؿ التنظيمي مع تكميؼ باألعماؿ كتصميميا لبناء مياـ كتشكيؿ مجمكعات لمعمؿ ،كفي ىذه المجمكعات

مباشر أماـ أىداؼ التنظيـ .كبالمقابؿ فإف الجماعات غير
ان
ينبغي أف يككف سمكؾ الفرد مرتبطان مشركطان
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الرسمية أحبلؼ ليست مبنية كال مقرة تنظيمينا .ك تتشكؿ ىذه الجماعات طبيعينا في بيئة العمؿ كرد فعؿ عمى
حاجة االتصاؿ االجتماعي.(Robbins, 2003, p. 84) .

كتيعرؼ الجماعة عمى أنيا" :مجمكعة مف اثنيف أك أكثر مف الناس الذيف يعممكف مع بعضيـ بعضنا بشكؿ
منتظـ لتحقيؽ األىداؼ المشتركة" .كيعتمد أفراد الجماعة بشكؿ متبادؿ عمى بعضيـ بعضنا كيتفاعمكف بشكؿ
منتظـ؛ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المشتركة عمى مدل فترة طكيمة مف الزمف .كتعد الجماعات جيدة لكؿ مف:

المنظمات ،كأعضائيا ،مما يساعد عمى إنجاز المياـ الميمة ،كالحفاظ عمى القكل العاممة التي تتصؼ

بالجكدة العالية.(Schermerhorn, et al, 2002, p.87) .

والجماعات لها سمتان رئيستان ):(Ivanko, 2013, p117
أ -أعضاء الجماعة يتفاعمكف مع بعضيـ بعضان ،حيث إف اإلجراء ات التي يتخذىا شخص كاحد يمكف
أف تؤثر عمى باقي األشخاص اآلخريف.

ب -تعمؿ الجماعة عمى تحقيؽ أىداؼ مشتركة ،حيث إف أعضاء الجماعة يركف أنو مف خبلؿ االنتماء
إلى الجماعة يمكف إنجاز أىداؼ كاحتياجات معينة.

 -2أنواع الجماعات:
أشار  Cleggوآخرون ) (2011, p.93إلى أف ىناؾ نكعيف مف الجماعات في المنظمات ،كىما:

أ -الجماعات الرسمية

ب -الجماعات غير الرسمية.
مكضحان بأف ىناؾ أنكاعان كثيرة مف الجماعات الرسمية ،عمى سبيؿ المثاؿ الفريؽ الطبي في المستشفى،
كفريؽ اإلنتاج في المصنع ،كفريؽ السياسة داخؿ الحككمة ،كالفريؽ اإلنشائي في المشاريع .في حيف أف

الجماعات غير الرسمية تتشكؿ خارج البناء الرسمي لمعمؿ ،كمف الجماعات غير الرسمية عمى سبيؿ
المثاؿ مجمكعة الزمبلء الذيف يجتمعكف لتناكؿ طعاـ الغداء كؿ أسبكع ،أك مجمكعة الزمبلء الذيف يمعبكف
معنا في فريؽ كرة قدـ في عطمة نياية األسبكع .أك مجمكعة مف األفراد الذيف يشكمكف ائتبلفنا داخؿ
المنظمة لمقاكمة اإلدارة كالحد مف تغيير مصالح المجمكعة في المنظمة.

كأكضح سمطاف ( ،2004ص )281أف أفضؿ طريقة لمتمييز بيف األنكاع المختمفة لمجماعات ىي تصنيفيا
إلى جماعات رسمية كجماعات غير رسمية ،كالجماعات الرسمية يتـ تأسيسيا كتصميميا بشكؿ معتمد مف
قبؿ المنظمة لتكجيو أعضائيا نحك ىدؼ تنظيمي ميـ  ،كالنكع األكؿ مف الجماعات يطمؽ عميو اسـ جماعات

األكامر ،كى ي جماعات تتحدد بالركابط المحددة بيف األفراد الذيف يشغمكف المناصب الرسمية بالمنظمة كالذيف
ليـ بالتالي حؽ إصدار األكامر لآلخريف .في حيف أف الجماعات غير الرسمية تنشأ بشكؿ عفكم بيف
العامميف بالمنظمة دكمنا دكف أم تكجيو مف اإلدارة العميا .كمف أىـ العكامؿ التي تحكـ تشكؿ الجماعات غير
الرسمية كجكد مصمحة مشتركة بيف أعضائيا ،فمثبلن يمكننا كصؼ عدد مف العامميف الذيف ينظمكف مسيرة
لممطالبة برفع أجكرىـ بأنيـ يشكمكف جماعة مصالح غير رسمية .كالنقطة الرئيسة ىنا ىي أف العضكية في
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جماعات المصالح تككف اختيارية ،بمعنى أف إدارة المنظمة ال تجبر أحدان عمييا .كقد تنشأ الجماعة غير

الرسمية نتيجة لكجكد مصمحة مشتركة بيف العامميف تدفعيـ إلى قضاء الكقت مع بعضيـ بعضنا خارج نطاؽ

العمؿ لممارسة األنشطة الرياضية أك الذىاب إلى دكر العرض السينمائي كما إلى ذلؾ ،كيعرؼ ىذا النكع مف

الجماعات غير الرسمية بجماعات الصداقة.

كالجماعات غير الرسمية تجمع لؤلفراد في بيئات العمؿ المتعددة نتيجة لبلحتياجات االجتماعية ،بمعنى اىخر

أنو ال يتـ تككيف الجماعات غير الرسمية بشكؿ متعمد ،بؿ تنشأ فطرينا ،كىناؾ نكعاف مف الجماعات غير
الرسمية ،كىما :جماعة المصمحة ،كجماعة الصداقة.(Ivancevich & Matteson, 2002, p.315) .
الجماعات
الجماعات غير الرسمية

الجماعات الرسمية

جمايات
األوامر

فرق
العمل

جمايات
المهام

اإلدارة
الذاتية

جمايات
المصالح

جمايات
الصداقة

شكل رقم ( :)4أنواع الجماعات
المصدر Ivanko, 2013, p117) :ك (George & Jones, 2008,p325
يكضح الشكؿ السابؽ أنكاع الجماعات ،حيث تضـ نكعيف رئيسيف ىما :الجماعات الرسمية ،كغير
الرسمية ،ككما ىك مبيف في الشكؿ ينبثؽ عنيما أنكاع أخرل كفقنا لدرجة الرسمية كغير الرسمية ،كىي:
أ -الجماعات الرسمية وتشمل ):(Ivanko, 2013, p116
 جماعات األوامر:عبارة عف مجمكعة مف المرؤكسيف يتبعكف لنفس المشرؼ كغالبنا ما تتعمؽ بالمياـ األساسية في

المنظمة كالمتمثمة في (التسكيؽ – المبيعات – المحاسبة) ،كمف أمثمتيا أيضان قسـ المساعدات المالية في
الجامعات ،كقسـ األبحاث كالتطكير في شركات األدكية.
 جماعات الميام:مجمكعة مف األفراد الذيف يعممكف عمى تحقيؽ ىدؼ معيف كبمجرد أف يتـ إنجاز اليدؼ يتـ حؿ ىذه
الفرؽ ،كمثاؿ ذلؾ :لجاف جكدة المنتج في شركات المنتجات االستيبلكية ،كفي بعض األحياف تقكـ ىذه
الفرؽ بمتابعة أىداؼ طكيمة المدل في المنظمة كانجازىا ،كبالتالي ال يتـ حؿ ىذه الفرؽ كلكف يتـ تغيير

العضكية بشكؿ دكرم لتكفير رؤل جديدة.
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 -الفرق:

عبارة عف جماعات رسمية بيا مستكل و
عاؿ مف التفاعؿ بيف أعضاء الجماعة ،كالذيف يعممكف بشكؿ

مكثؼ لتحقيؽ أىداؼ مشتركة ،حيث تعتمد ىذه الجماعات عمى قدرات أعضائيا كخبراتيـ؛ إلنجاز األعماؿ
التي ال يمكف إنجازىا مف قبؿ األفراد بشكؿ منفصؿ أك غيرىا مف الجماعات األخرل.
 -الفرق المدارة ذاتياً:

مسئكلة عف ضماف الفريؽ الذم يريد أف يحقؽ األىداؼ المرجكة ،كالقيادة ىنا مسئكلة عف متابعة

كيفية قياـ أفراد الجماعة بأداء مياميـ كتنسيؽ الجيكد بيف أفراد الجماعة.
ب -الجماعات غير الرسمية وتشمل ):(George & Jones, 2008, p326
 جماعات الصداقة:عبارة عف مجمكعة مف أعضاء المنظمة الذيف يرتبطكف ببعضيـ بعضنا (غالبنا داخؿ أك خارج العمؿ

عمى حد سكاء) ،كتعمؿ ىذه الجماعات عمى تمبية احتياجات العامميف ،حيث إف التفاعؿ االجتماعي بيف
العامميف يعد مصد انر ميمان مف مصادر الدعـ االجتماعي كيحقؽ الرضا الكظيفي لمعامميف.
 -جماعات المصالح:

شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ عندما يككف ألفراد الجماعة ىدؼ مشترؾ ،حيث تعمؿ ىذه الجماعة عمى
تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ تكحيد الجيكد ،كغالبنا ما تتشكؿ ىذه الجماعات نظ نار لممخاكؼ مف بعض أفراد
المنظمة تجاه بعض اإلجراءات التي تتخذ عمى المستكل الرسمي ،كجماعات المصالح تساعد أعضاء

المنظمة عمى التعبير عف ىمكميـ ،كتشكؿ قكة دفع ميمة باتجاه التغييرات التنظيمية البلزمة.
 -3الفرق بين الجماعات الرسمية وغير الرسمية:

الجماعات غير الرسمية تظير في المنظمة دكف ترتيب أك تنسيؽ مف قبؿ المسئكليف فييا ،فيي تظير
كثير مف صفات الجماعات
مف خبلؿ تفاعؿ أعضاء المنظمة ،كىذه الجماعات غير المخطط ليا تحمؿ
ان

الترفييية االجتماعية الصغيرة ،كتقكـ بدركىا إلى جانب الجماعات الرسمية .كتتطكر الجماعات غير الرسمية
مف خبلؿ التفاعؿ العفكم بيف أفراد الجماعة ،كمف خبلؿ الحديث أك المزاح أك عبلقة الصداقة مع الطرؼ

اآلخر.(Huczynski & Buchanan, 2001, p.291).

كمف أىـ الفركقات التي أشار إلييا  (2013, p.138) Bowditch & Buonoبيف الجماعات الرسمية
كغير الرسمية:

أ -الجماعات الرسمية تمؾ التي نشأت ب أىداؼ ذات ميمات مكجية ،ك تـ تشكيميا كجزء مف المنظمة مثؿ:
مجمكعات العمؿ ،كاألقساـ ،كفريؽ المشركع .في حيف أف الجماعات غير الرسمية ىي التي ظيرت عبر
الزمف مف خبلؿ تفاعبلت أعضاء التنظيـ.
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أىداؼ محددة أك كاضحة ،إال أف ليا أىدافنا مقدرة أك ضمنية ،كبالتالي
ب -الجماعات غير الرسمية ليس ليا
ه
يغمب عمييا طابع الترفيو كالعبلقات الشخصية .كالعكس مف ذلؾ فإف الجماعات في اإلطار الرسمي ليا
أىداؼ كاضحة محددة.

ج -الجماعات الرسمية تتمثؿ مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي ،بينما األخرل ال تتشكؿ ضمف الييكؿ التنظيمي،
إال أنيا مشركعة بحد ذاتيا.
د -الجماعات الرسمية ثانكية بطبيعتيا ،في حيف أف الجماعات غير الرسمية تعد عادة أساسية.

ق -يمكف ألعضاء المنظمة أف يككنكا جزءنا مف عدد مف الجماعات الرسمية كغير الرسمية في ذات الكقت.

بل مف
و -كثي نار ما تتقاطع خطكط الجماعات غير الرسمية مع خطكط الجماعات الرسمية؛ حيث إف ك ن
الجماعات الرسمية كغير الرسمية ليا تفاعبلت كادراؾ شخصي.

ز -يستطيع كبل النكعيف إما أف يساىـ كظيفيان في إكماؿ اليدؼ التنظيمي أك أف يخؿ أك يمنع مف ذلؾ .فعمى
سبيؿ المثاؿ :إف باستطاعة المجمكعات غير الرسمية كضع معايير عميا كدنيا تتحكـ في كمية العمؿ
الذم سكؼ ينجزه األعضاء ،عمى الرغـ مف أف اإلدارة ىي التي تضع السياسات الرسمية كالمعايير لذلؾ.
كييكضح الجيبلني ( ،2008ص ) 112أف عبلقة الجماعة غير الرسمية بالتنظيـ غير الرسمي ىي عبلقة
كثيقة كاتحاد قكييف؛ ذلؾ أنو ال يمكف تصكر تنظيـ دكف الرجكع إلى الجماعات غير الرسمية التي يتمثؿ فييا
التنظيـ ،كيحدد أىدافيا ،كيظير بناؤه جمينا كاضحنا .كيضيؼ :إف الكتابات االجتماعية ال تفرؽ بيف التنظيـ
غير الرسمي كالجماعة غير الرسمية" ،فالدكتكر حنفي محمكد سميماف" يذىب إلى أف (...الجماعة التي يتـ
دراستيا داخؿ إطار التنظيـ الرسمي ألية منظمة ،يطمؽ عمييا لفظ التنظيـ غير الرسمي  .)...كما يذىب أ.

براكف إلى أف جماعة العمؿ "الطبيعية" تمثؿ الكحدة األساسية لمتنظيـ غير الرسمي ،لذلؾ ال يمكف تصكر
التنظيـ غير الرسمي بصكرة محددة ،إال إذا كضعناه في اإلطار الذم يظير فيو بصكرة جمية كاضحة ،كىك
إطار الجماعات غير الرسمية.

في حيف أشار الطكيؿ ( ،2001ص )205إلى أف الجماعات قد تككف رسمية أك غير رسمية ،فالجماعات
الرسمية ىي تمؾ التي يتـ تحديدىا عبر ب نية النظاـ ،التي ليا تعيينات عمؿ محددة كجماعات عمؿ كاضحة.
ففي الجماعات الرسمية تككف سمككات الدكر كما يمكف أف يمارسو الفرد مف نشاطات عمؿ مشركطنا بأىداؼ
النظاـ كمكجو بو ،أما الجماعات غير الرسمية فيي ليست مف صمب البنية الرسمية لمنظاـ كال يتـ تعيينيا مف

بل
قبؿ إ دارتو ،كبالتالي فإف سمككات أدكار أفرادىا ال تتحدد مف قبؿ النظاـ .كمثؿ ىذه الجماعات تعد تشك ن

طبيعيان في بيئة العمؿ كتظير كاستجابة لمحاجة إلى االتصاؿ االجتماعي .كلكف كعمى الرغـ مف ككنيا
جماعات غير رسمية ،إال إنيا تتشكؿ ضمف بنية جماعات العمؿ الرسمية ،كال يجب التقميؿ مف أىمية دكرىا

في إشباع متطمبات الحاجات االجتماعية إلى أفراد العمؿ.
كمما يدلؿ عمى ذلؾ أيضنا ما أشار إليو فميو ،كعبد المجيد( ،2014ص )97أف مف أشير التقسيمات أك
التصنيفات تمؾ التي تصنؼ الجماعات مف حيث ككنيا جماعات رسمية أك غير رسمية .كيقصد بالجماعات
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الرسمية تمؾ الجماعات التي تأخذ شرعيتيا مف خبلؿ أىدافيا المعمنة كالقكاعد كاإلجراءات الرسمية المنظمة
ليا مثؿ جماعات العمؿ .أما الجماعات غير الرسمية فيي تمؾ الجماعات ذات اإلجراءات القميمة كليس ليا
أىداؼ محددة ،مثؿ :جماعة المقيى ،أك جماعة األصدقاء .كما تكجد جماعات أساسية كأخرل ميمشة .كتعد

جماعات العمؿ مف المكضكعات الميمة في دراسة العمكـ السمككية كتطبيقاتيا في مجاؿ العمؿ؛ حيث يقضي

الفرد قد انر كبي نار مف حياتو في العمؿ ،كفي جماعات العمؿ يدخؿ الفرد في تفاعبلت متعددة مع غيره مف
العامميف ،كيككف ليذه التفاعبلت أثر كبير عمى األداء التنظيمي كسمكؾ العمؿ كاإلنتاجية كاتخاذ الق اررات.
 -4خصائص الجماعات غير الرسمية (رشوان ،2005 ،ص:)113
أ -إ ف ىذه الجماعات يسكدىا عبلقات التضامف كاالرتباط كالتعاطؼ كالمكدة (كما يحدث عند التقاء
المصالح المشتركة) ،أك مركزىا (كما في حاالت الصداقة) ،كيسكدىا كذلؾ العبلقات المباشرة أك

المكاجية .Face to Face

ب -تتسـ ىذه الجماعات عادة بصغر حجميا ،كاف كانت ىناؾ جماعات ذات طبيعة دينية كسياسية ذات
حجـ كبير ،كتتسـ كذلؾ بعدـ رسمية القكاعد التي تنظـ سمككيـ.

ج -تشابو الييبة بيف أعضاء الجماعة ،رغـ ما يفصؿ بينيـ مف بعد مكاني داخؿ المصنع ،كذلؾ
كالعبلقة بيف عماؿ الصير كالعتاليف.

د -كجكد نكع مف المصمحة المشتركة خارج مجاؿ المصنع ،مثؿ :عبلقة الجكار ،أك االشتراؾ في و
ناد
رياضي ،أك االنتماء إلى نفس الحزب السياسي.

كيضيؼ في ىذا اإلطار المغربي ( ،2007ص :)220إف مف الصفات المعركفة عف الجماعات غير
الرسمية أنيا تقاكـ أم تغيير يمكنو عرقمة سير نشاطاتيا بصكرة طبيعية ،خاصة إذا كاف التغيير ناتجان عف

مصادر خارجية ،فأم تغيير جديد لطرؽ العمؿ أك في تكزيع الكظائؼ أك في أماكف العمؿ البد أف يؤدم إلى
تغيير في العبلقات اإلنسانية مما يسبب ترؾ األفراد لمجمكعاتيـ كاالنتماء إلى مجمكعات جديدة ،كبذلؾ

يككف التغيير الجديد قد أدل إلى تشتيت الجماعة كارغاـ العضك عمى استبداؿ شيء معركؼ بمستقبؿ غير
معركؼ ،ليذا تعمؿ أعضاء الجماعة عمى مقاكمة أم تغيير مف شأنو تشكيش النماذج االجتماعية القائمة في

المشركع.

 -5أسباب ظيور الجماعات غير الرسمية ونشأتيا:
أكضح نكرم كككرتؿ ( ،2011ص )105أسباب ظيكر الجماعات غير الرسمية كنشأتيا في اآلتي:

أ -القرب المكاني :فيذا العامؿ يساعد عمى تبلقي العمؿ كيدعـ أكاصر االتصاالت بينيـ ،كيؤدم إلى
نشكء العبلقات االجتماعية كالتفاعبلت بينيـ.
ب -تشابو الوظيفة :أف تشابو الكظائؼ التي يقكـ بيا العماؿ كتماثميا يؤدم بيـ إلى التشكؿ في
تنظيمات غير رسمية؛ حيث نجد أف كؿ فئة تحاكؿ أف تشكؿ جماعات تتفؽ مع طبيعة العمؿ الذم
تقكـ بو.
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ج -الحاجة الجتماعية :دلت األبحاث االجتماعية عمى أف العامميف الذيف ال تتاح ليـ الفرصة لمصبلت
االجتماعية الكثيقة ،يككنكف ف ي العادة غير راضيف عف أعماليـ ،كينعكس عدـ رضاىـ ىذا عمى
إنتاجيتيـ كمعدؿ غيابيـ كتركيـ لمعمؿ.
د -إثبات الذات والنتما  :األفراد بحاجة إلى إثبات ذاتيـ كانتمائيـ إلى جماعة ما.
ق -التفيم والمشاركة الوجدانية بين أعضا الجماعة :فإذا كجدت ىذه األخيرة تككف أقدر عمى حؿ
ىذا النكع مف المضايقات كالقمؽ؛ نتيجة لمعمؿ اليكمي الركتيني عف األخصائييف.

ك -الجماعة كمرشد لمسموك المقبول :تمثؿ الجماعة السند الذم يرتكز إليو في إرشاد األفراد لنكع
السمكؾ المقبكؿ المطمكب.
ز -فرص البداع.
ح -المساعدة في حل مشاكل العمل.
ط -الدفاع عن مصالح األعضا .

-6اإلدارات وموقفيا من الجماعات غير الرسمية:

مف مبادئ بارنارد الخمسة االتصاالت كخاصة في التنظيـ غير الرسمي ،التي تعد اتصاالت مركزية

التخاذ القرار ،حيث يجب عمى الجميع أف يعرؼ القنكات لكيفية الكصكؿ إلى القنكات الرسمية لبلتصاالت،
كيجب أف تككف خطكط االتصاؿ قصيرة مباشرة قدر اإلمكاف ،كمسؤكلية اإلدارة ىنا تتمثؿ في تسخير
التجمعات غير الرسمية كايجادىا لتنظيـ العمؿ كليس ضده(Clegg, 2011, p.467) .
كيكضح الجيبلني( ،2008ص ) 181المكقؼ السمبي لئلدارة تجاه الجماعات غير الرسمية ىذا مف جية،
تكضيح لتمؾ الجكانب:
كالمكقؼ اإليجابي لتمؾ اإلدارة مف جية أخرل ،كفيما يمي
ه
 -1الموقف السمبي لإلدارة تجاه الجماعات غير الرسمية:
عندما تتعارض مصالح اإلدارة مع مصالح الجماعات غير الرسمية ،فإف المكقؼ السمبي لئلدارة

يتمثؿ في تجاىؿ الجماعات غير الرسمية ،كعدـ العناية بيا ،كاحتقار عناصرىا البارزة ،كمعاممتيـ
بخشكنة ،كرعكنة في بض األحياف ،بؿ إف اإلدارة يؤدم بيا الحاؿ إلى محاربة جماعات العمؿ،
كالتعريض بأىـ عناصرىا ،كانزاؿ العقكبات بيـ ،كمتابعتيـ كمحاكلة تفريؽ صفيـ.
 -2الموقف اإليجابي لإلدارة تجاه الجماعات غير الرسمية:
يتمثؿ ىذا المكقؼ في االعتراؼ بجماعات العمؿ غير الرسمية ،كتكفير الجك المناسب ليا؛ لمعمؿ

بحرية كبركح معنكية مرتفعة ،كاذا كاف العما ؿ يشكمكف جماعات عمؿ غير رسمية فإف (  ...تككيف
الجماعات – يعتبر – بصفة عامة لصالح المؤسسة ،كاإلدارة  ،كمف األفضؿ في معظـ األحكاؿ أف تتعامؿ
اإلدارة مع جماعات العماؿ أك المكظفيف كليس مع األفراد ،فالجماعات المتماسكة تظير فييا ركح العمؿ
الجماعية بصفة أكبر ،ككذلؾ فإف مستكل الرضا االجتماعي ،كالمعنكيات تككف مرتفعة في المجمكعات
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المتماسكة) ،لذلؾ فمف األفضؿ لئلدارة أف تشكؿ جماعات عمؿ مستقرة ،كتساعد العماؿ عمى االنضماـ
ال
إلييا .كيضيؼ الجيبلني بأنو ينبغي عمى اإلدارة أف ترتب عمؿ الجماعة ،بحيث يرتبط العماؿ ببعضيـ بد ن

مف أف تعمؿ عمى تفريؽ كحدتيـ ،كبيذا الصدد نجد أف "كيث ديفيز" قد حدد أربعة إجراءات أساسية تستطيع
اإلدارة بكاسطتيا أف تؤثر عمى الجماعات كالتنظيمات غير الرسمية ،كتجعؿ أىدافيا تتحدد مع أىداؼ

اإلدارة ،كىي كاآلتي:
أ -أف تجعؿ العامميف يعرفكف أف اإلدارة تتقبؿ التنظيمات غير الرسمية كتتفيميا.
ب -أف تضع في اعتبارىا تأثير التنظيـ غير الرسمي عندما تقدـ عمى فعؿ ما.
ج-أف تعمؿ عمى تكامؿ اىتمامات الجماعات غير الرسمية مع اىتمامات اإلدارة.
د-أف تعمؿ عمى عدـ تيديد األنشطة الرسمية لمتنظيمات غير الرسمية بصفة عامة.

سابعاً -أبعاد التنظيمات غير الرسمية:

مف خبلؿ الدراسات التي تناكلت التنظيـ غير الرسمي يتضح بأ ف ىذا التنظيـ ال يكجد لو أبعاد ثابتة

محددة؛ حيث تتعدد ىذه األبعاد كتختمؼ كفقان لمعكامؿ الداخمية كالخارجية المحيطة بالمنظمة ،كقد أشار

العمياف ( ،2005ص )193إلى أف ىناؾ نماذج متعددة لمتنظيـ غير الرسمي أىميا ما يمي:
 -1العالقات الجتماعية:

يتككف التنظيـ غير الرسمي نتيجة العبلقات االجتماعية التي تربط بيف األفراد داخؿ المنظمة

بسبب ركابط الصداقة كالصبلت الشخصية كاالنتماء إلى طبقة اجتماعية معينة ،مما يؤدم إلى
ظيكر شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ غير الرسمي في المنظمة.
 -2الموقع:
تعد عممية تجمع األفراد العامميف كالتقائيـ في مكاف معيف كبشكؿ مستمر كلفترة زمنية
طكيمة ،مف األسباب الرئيسة لنشكء عبلقات اجتماعية فيما بينيـ بحيث تشبع حاجاتيـ كرغباتيـ.
 -3المينة:
يرغب األفراد الذيف يعممكف في كظيفة معينة في تككيف تجمع كفؽ الميف التي يمتمككنيا،
بحيث يتعرفكف إلى بعضيـ بعضنا كيجمعكف معمكمات تتعمؽ بمينتيـ لغاية تطكير أنفسيـ ،كيعد ىذا
مصد انر ميمنا في تككيف التنظيـ غير الرسمي.

 -4المصمحة المشتركة:
مف المعركؼ عندما يككف لؤلفراد العامميف مصمحة مشتركة في مكضكع معيف ،فإنيـ
يتجمعكف معنا كيشكمكف كتمة كاحدة؛ مف أجؿ تحقيؽ مصالحيـ كأىدافيـ.
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 -5القوة والتأثير:
كتنشأ عندما يتمتع بعض األ فراد بقدرة تأثيرية في مسائؿ معينة ،كبذلؾ يتككف ليـ مركز
لمزعامة غير الرسمية ،كتعكد ىذه الزعامة إلى قكة شخصية الفرد أك إلى انتمائو إلى جماعة ذات قكة
أك مكانة مرمكقة في المجتمع .كعمى ضكء ذلؾ تنشأ عبلقة غير رسمية مع ىذا الشخص؛ مف أجؿ
تحقيؽ بعض المنافع مف ذلؾ الشخص صاحب القكة.

وأوضح الشماع وحمود ( ،2014ص )172األشكال التنظيمية غير الرسمية الشائعة النتشار في
المنظمات ،والتي تمثمت في أربعة نماذج عمى النحو اآلتي:
-1النموذج الشخصي:
ينشأ ىذا النمكذج مف التنظيـ غير الرسمي نتيجة لمعبلقات كالصبلت االجتماعية بيف أفراد

المنظمة ،بغض النظر عف المراكز الكظيفية التي يحتميا أم منيـ ،كغالبنا ما تمعب الشخصية

اإلنسانية كسماتيا الفسيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية كطبيعة التفاعبلت مع اآلخريف مف خبلليا إلى
تعزيز دكرىا في قيادة الجماعة ،كخمؽ التجاذب الفعاؿ بيف األفراد كتحقيقيا المكدة كالتعاكف بينيـ،

كبالتالي التأثير مف خبلؿ ذلؾ عمى األنشطة في المنظمة .كفيما يمي شكؿ تكضيحي ليذا النمكذج:
المدير العام

مدير اإلنتاج والعمميات

المنطقة الجنوبية

البصرة
الخط المتقطع:

ذو قار

مدير األفراد

مدير التسويق

المنطقة الوسطى

ميسان

مدير المالية

المنطقة الشمالية

مركز التأثير
الشخصي

يمثل عالقات غير رسمية.

شكل رقم ( :)5النموذج الشخصي في التنظيم غير الرسمي
المصدر( :الشماع وحمود ،2014 ،ص)172
كفي إطار مصادر التنظيـ غير الرسمي يشير العبلؽ ( ،2008ص)199إلى أف الصمة الشخصية
تعد أحد ىذه المصادر ،كىي الصمة التي تربط الناس ببعضيـ ألسباب متعمقة بأشخاصيـ ،مثؿ :المينة
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التي تجمع بيف عدد مف العامميف في عدد مف المنشآت ،أك في كحدات إدارية داخؿ المنشأة الكاحدة .كذلؾ
فإف العقيدة الدينية كالرأم السياسي كالمذىب االجتماعي ،كؿ ذلؾ قد يجمع أناسنا في تعاطؼ حكؿ مكضكع

كاحد أك فكرة كاحدة مككنيف بذلؾ تنظيمنا غير رسمي قكم الدعائـ .كىناؾ االنتماء إلى بمدة كاحدة ،أك

التخرج في مدرسة أك معيد أك كمية كاحدة ،أك الحصكؿ عمى شيادة مف بمد معيف.
-2النموذج الجتماعي:

يمثؿ النمكذج االجتماعي العبلقات المتفاعمة بيف األفراد بصكرة غير رسمية؛ ألسباب تممييا طبيعة
العبلقات السائدة بينيـ في نشاط معيف في المنظمة ،مثؿ :أكاصر الصداقة ،أك االنتماء إلى طبقة أك
فئة اجتماعية معينة ،أك ألسباب تحتميا طبيعة الظركؼ السائدة اقتصاديان أك اجتماعيان أك ثقافينا،

كىكذا.

كغالبنا ما تككف الركابط الناشئة عف ذلؾ ذات أبعاد مرغكبة ،كبالتالي مؤثرة في المنظمة .وفيما يمي
شكل توضيحي ليذا النموذج:

المدير العام

مدير اإلنتاج والعمميات

مدير

مدير األفراد

مدير المالية

التسويق

اإلعالن

مركز التأثير
الجتماعي

تخطيط البضاعة

الوكال الوحيدون

التوزيع

متاجر الجممة

متاجر التجزئة

شكل رقم ( : )6النموذج الجتماعي في التنظيم غير الرسمي
المصدر( :الشماع وحمود ،2014 ،ص)173
مما سبؽ يتضح أف بركز و
كؿ مف النمكذج الشخصي كالنمكذج االجتماعي يرجع إلى شبكة مف

العبلقات التي يرتبط بيا األفراد العاممكف في المؤسسات ،كالتي يمكف أف يككف مصدرىا صمة القرابة أك
الصداقة أك مكاف السكف ،أك تمؾ العبلقات الناتجة عف االنتماء إلى حزب سياسي كاحد ،كبالتالي
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األسباب التي تدفع باتجاه مثؿ ىذه النماذج تككف متشابية إلى حد ما؛ حيث ال ترتبط بمستكل كظيفي
معيف ،بؿ تمتد كتتشابؾ مع كافة المستكيات الكظيفية.
-3النموذج الوظيفي:
ينشأ ىذا النمكذج مف التنظيـ غير الرسمي نتيجة لمعبلقات الكظيفية بيف األفراد في المنظمة
مع المتعامميف معو ،خصكصنا عندما تستعدم المصالح الكظيفية لمحصكؿ عمى بعض المعمكمات أك
تكفير بعض المستمزمات المشتركة بيف األفراد ،ثـ يصار إلى تعميؽ كسائؿ الدعـ المستمر ليذه

العبلقات كتنميتيا بالشكؿ الذم يؤدم إلى خمؽ عبلقات غير رسمية بيف األفراد جراء ذلؾ .وفيما
يمي شكل توضيحي ليذا النموذج:
المدير العام

مدير اإلنتاج والعمميات

اإلعالن

مدير التسويق

مدير األفراد

تخطيط البضاعة

مدير المالية

المبيعات

المستيمكون

متاجر الجممة

متاجر التجزئة

مركز التأثير
الوظيفي

شكل رقم ( :)7ا لنموذج الوظيفي في التنظيم غير الرسمي
المصدر( :الشماع وحمود ،2014 ،ص)174
كىذا ما أكد عميو العبلؽ( ،2008ص )200في أف الصمة الكظيفية تعد أحد مصادر
التنظيـ غير الرسمي ،كالتي تنشأ بيف أحد األشخاص في تنظيـ ما ،كأشخاص آخريف داخؿ ذات التنظيـ
أك خارجو؛ بسبب عبلقات عمؿ مباشرة بينو كبينيـ.
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-4نموذج القوة:
يطمؽ أحياننا عمى "نمكذج القكة" يمسمى "نمكذج التأثير" ،حيث ينشأ أحياننا بيف الجماعات غير
الرسمية نتيجة لتمتع فرد أك أفراد معينيف بقدرة تأثيرية متأنية مف خبلؿ قكة الشخصية ،أك االنتماء إلى نقابة
قكية ،أك فئة اجتماعية ،كىكذا .كغالبنا ما يدعك ىذا االعتبار إلى التفاؼ الجماعة حكؿ الفرد (أك األفراد)

كيؤثركف فيو اجتماعيان في تنفيذ ما يرغب القياـ بو في إطار المنظمة .كما أف المنافع التي يبتغي األفراد

تحقيقيا نتيجة النتمائيـ أك انضكائيـ تحت لكاء ذلؾ الفرد غالبنا ما تعزز أكاصر التفاعؿ القائـ بينيـ كبصكرة

مستمرة .وفيما يمي شكل توضيحي ليذا النموذج:

المدير العام

اإلنتاج والعمميات

التسويق

المالية

األفراد

مركز
القوة

التعيين

التدريب

الصحية

الخدمات

الثقافية

العامة

شكل رقم ( : )8يوضح نموذج القوة والتأثير في التنظيم غير الرسمي
المصدر( :الشماع ،وحمود ،2014 ،ص)175
كمما يدعـ ىذا النمكذج ما أشار إليو العبلؽ( ،2008ص )200مف أف "مركز النفكذ" يشكؿ أحد
كثير مف الحاالت نجد بعض أعضاء الجماعات يتمتعكف بنفكذ
نا
مصادر التنظيـ غير الرسمي ،مكضحنا أف
خاص يفرضكنو عمى باقي أعضاء الجماعة ،كأف يككف أحدىـ قريبان لرئيسيا ،أك يتمتع بعمـ أك جاه أك ماؿ

يجذب الناس نحكه ،أك ينتمي إلى أسرة عريقة ،أك يككف مجرد صديؽ لصاحب نفكذ رسمي في الجماعة مف
الذيف نسمييـ بالمحاسيب أك األنصار الذيف غالبنا ما يحيطكف بالرئيس كيؤثركف عميو فيما يتخذه مف ق اررات.

أف مثؿ ىؤالء يشكمكف تنظيمات غير رسمية ،يتخذكف مكانيـ في مراكزىا كيستقطبكف الناس حكليـ .كىؤالء
يعدكف بمثابة الممر الذم البد مف عبكره لمكصكؿ إلى المدير أك الرئيس .كبيذا يتحرؾ شعكر التابعيف أك
العامميف نحكىـ رغبة في االسترضاء ،كاعتقادىـ بأف رغباتيـ تعكس اتجاىات الرئيس كرغباتو فيتحكلكف إلى
مراكز قكة في تنظيمات غير رسمية عمرىا مرىكف ببقائيـ في كظائفيـ.
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مما سبؽ يتضح أف دكافع نشكء النمكذج الكظيفي كنمكذج القكة ترجع بشكؿ رئيس إلى تمؾ العبلقات
التي تبرز أثناء العمؿ ،كبالتالي تعد تمؾ األسباب داخمية المنشأ ،عمى خبلؼ دكافع نشكء النمكذج الشخصي
كالنمكذج االجتماعي التي أسبابيا غالبنا ما تككف خارجية ،مثؿ :عبلقة الصداقة ،أك القرابة ،أك مكاف السكف،

أك االنتماء إلى حزب سياسي كاحد.

كمف األبعاد األخرل الميمة لمتنظيمات غير الرسمية كالتي تناكليا العديد مف الكتاب كالدراسات السابقة ،ما
يمي:

-1التصال غير الرسمي:
يدرؾ مف يعمؿ في التنظيمات اإلدارية حككمية كانت أك خاصة ،أف االتصاالت ال تتقيد بما ىك
مقنف في الييكؿ التنظيمي الرسمي؛ ألف ىناؾ اتصاالت كعبلقات تتشكؿ كفؽ أسس شخصية تقكـ عمى
الكد كاألىداؼ كالقيـ المشتركة ،كال تتماثؿ مثؿ ىذه العبلقات بالضركرة مع االتصاالت الرسمية المقننة.
كتعرؼ التنظيمات التي تجرب فييا مثؿ تمؾ االتصاالت التمقائية بالتنظيمات غير الرسمية ،كىي تنشأ

كتكتسب قكتيا كال ازميتيا عمى أعضائيا تدريجينا ،كيتميز نمط االتصاالت في ىذه التنظيمات بالمقاءات
المباشرة الشخصية غير الرسمية .كرغـ أف كثي نار مف المديريف مف الفئات التقميدية يركف في ىذا النكع مف

االتصاالت ظاىرة سمبية؛ لما يرافقيا مف أنماط التجسس كالكشاية ،كبث اإلشاعات  ،كالصراعات عمى النفكذ
كالسمطة مف خبلؿ التحالفات ،إال أف ذلؾ ليس نتيجة حتمية؛ ألنو يجب عمى المديريف أف يعرفكا األسباب
التي تتشكؿ مف أجميا ىذه التنظيمات ،كمحاكلة تحقيؽ الممكف منيا ،بحيث يككف ىناؾ نمط مف التعاكف
كليس بالضركرة صداـ بيف كبل النكعيف مف التنظيميات .كقد يككف كجكد قكة التنظيمات غير الرسمية كسكء

بل عمى جمكد التنظيـ الرسمي كعدـ مبلءمتو لممتغيرات المستجدة ،أك داللة عمى
االتصاالت التي ترافقيا دلي ن
مجانبة التنظيـ لمعدالة في تكزيع السمطة كاألدكار ،مما يشجع ركح التحالؼ ضد التنظيـ ،تكخيان إلصبلح

األكضاع ،أك داللة عمى بدائية القيادات كديكتاتكريتيا في تعامميا مع العامميف ،مما يكلد لدل اآلخريف شعك نار
باإلحباط ،يؤدم إلى الدخكؿ في تحالفات تعيد ليـ قد انر مف السمطة كالشعكر باالحتراـ كاإلنسانية( .القريكتي،
 ،2000ص.)212

كىذا ما أكد عميو جكاد ( ،2010ص )26بأف العبلقات غير الرسمية (التنظيـ غير الرسمي) تظير في كؿ

مؤثر أحيانان في نشر األمكر بشكؿ أكسع مما لك تـ نشرىا
نا
كبير
دكر نا
مكاف كبشكؿ ممحكظ ،كأف ليذه العبلقات نا

بالطرؽ الرسمية .مشي نار إلى أف أحد الدارسيف ) (Caplow 1966قد بيف أف اإلشاعة تسرم بشكؿ سريع
كتحدث ما ال يحمد عقباه أف كقعت في النفس .في حيف قد يعجز التنظيـ الرسمي عف إحداث ذلؾ األثر

بالكسائؿ الرسمية ،لذلؾ فإف جانبنا ميمان مف المخاطر التي يمكف أف تكاجو المنظمة يككف مصدرىا إف ارزات
التنظيـ كالعبلقات غير الرسمية ،كلتبلفي مثؿ ىذه المخاطر يككف عمى المدير الناجح أف يسخر العبلقة غير

الرسمية لصالح التنظيمات كالعبلقات الرسمية ،بمعنى أف يستفيد ىذا المدير مف جميع الركابط غير الرسمية
لصالح تحقيؽ أىداؼ التنظيـ الرسمي ،كليس العكس؛ حتى يضمف بقاء منظمتو كديمكمتيا.
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كىذا ما أشار إليو  (2013, p.120) Bowditch & Buonoحيث أكضحا أف االحتياجات مف المعمكمات
كاالتصاؿ التي يحتاج إلييا أعضاء المنظمة ال يتـ تكفيرىا فقط مف خبلؿ الشبكة الرسمية التي ينتمكف إلييا،
كالسيما عندما ال تتكفر تمؾ المعمكمات مف قبؿ الطرؽ الرسمية  ،في ىذه الحالة يتجو أعضاء المنظمة لمقياـ
بابتكار طرؽ خبلقة لمكصكؿ إلى المعمكمات المطمكبة ،نتيجة لذلؾ ظيرت األنماط غير الرسمية لمتكاصؿ

االجتماعي كالعبلقات االجتماعية لتمبية تمؾ االحتياجات .إلى جانب ذلؾ فإف جميع المنظمات يتـ فييا تداكؿ
ارت
بل ،كاألسباب الحقيقية التي تكمف خمؼ القر ا
اإلشاعات حكؿ ما يحدث في المنظمة كما سيجرم مستقب ن
األكيدة ،كالشبكات غير الرسمية تتمحكر في نقؿ المعمكمات في المنظمة مف خبلؿ استخداـ اإلشاعات،
إضافة إلى ذلؾ فإف األنظمة المحكسبة مثؿ البريد اإللكتركني سيمت عممية االتصاؿ بيف زمبلء العمؿ،
كشكمت أحد المداخؿ لتسييؿ نشاطات الشبكات غير الرسمية.

كاالتصاالت غير الرسمية اتصاالت تتعايش إلى جنب االتصاالت الرسمية؛ نتيجة لكجكد صبلت اجتماعية
كشخصية لمعامميف في التنظيـ.

كينمي ىذه االتصاالت عبلقات الصداقة بيف المكظفيف كعامؿ الكالء

الميني ،باإلضافة إلى التقارب الفكرم كاالجتماعي بينيـ ،كقد تأخذ شكؿ االتصاالت الصاعدة أك النازلة.
كاالتصاالت غير الرسمية تخدـ االتصاالت الرسمية كيمكف أف تكظؼ لصالحيا بسرعة الحصكؿ عمى
المعمكمات كتخطي حكاجز الركتيف ،فيي ظاىرة صحية ،تشير إلى اىتماـ العامميف بمنظمتيـ كمتابعتيـ

ليمكميا( .حبتكر ،2009 ،ص)208
كيشير عساؼ ( ،2012ص )192إلى أف االتصاؿ غير الرسمي ىك ذلؾ االتصاؿ الذم يتـ باالستناد إلى
االعتبارات الشخصية بيف األطراؼ المعنية ،كال يككف محددنا بأم اعتبارات أخرل .كمما تجدر مبلحظتو أنو
ال تكجد منظمة معاصرة تق صر االتصاالت كالعبلقات فييا عمى الناحية الرسمية فقط .كميما كانت اإلدارة

في ىذه المنظمة أك غيرىا متزمتة أك ممتزمة باألكضاع الرسمية فبلبد أف تظؿ االتصاالت غير الرسمية
قائمة كلك بدرجة محدكدة داخؿ العمؿ ،كتزداد كتتضاعؼ خارج العمؿ ،كخاصة تمؾ العبلقات التي تتـ بيف

الزمبلء كاألصدقاء ،أك بيف (الشمؿ) في المنظمات المعنية .كيضيؼ :إف االتصاالت غير الرسمية تمعب
دك نار ميمنا في تعضيد التفاعبلت الشخصية بيف العامميف عمى اختبلؼ مستكياتيـ بصكرة تؤدم إذا كظفت

بصكرة إيجابية إلى تكحيد المنظمة كجعميا كالجسد الكاحد السميـ .إال أنو ييخشى أف تكظؼ في صكرة سمبية
مما ينذر بتفكؾ المنظمة كشرخ كحدتيا كتيديد فعاليتيا .كتعد الشائعات أكثر ما ينتقؿ بالطريؽ غير الرسمي،
كطالما أف الشائعات تنتقؿ بشكؿ سريع فعاؿ ،فإف عمى المنظمة أف ال تتشاءـ مف ذلؾ.
أ-دوافع التصال غير الرسمي:
االتصاالت غير الرسمية تعد أسرع مف أنماط االتصاؿ الرسمية ،كتتـ خارج التنظيـ الرسمي مف
خبلؿ الجماعات غير الرسمية ،كتيدؼ إلى إشباع حاجات األفراد كالجماعات .كتكجد عكامؿ كدكافع تجعؿ

األفراد في المنظمة يتصمكف معنا بطريقة غير رسمية ،مما يؤدم إلى ظيكر ما يسمى بالتنظيـ غير الرسمي.
كىذه الدكافع ىي (العمياف ،2005 ،ص:)250

 كجكد حاجات كرغبات كاتجاىات لؤلفراد يرغبكف في إشباعيا.
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 إف التنظيـ الرسمي ال يتمتع بالمركنة كال يتطكر بشكؿ مبلئـ لظركؼ المنظمة.
 رغبة األفراد القيادييف في المنظمة أك بعضيـ في السيطرة عمى جميع األمكر في المنظمة.
 عدـ تكفر مبدأ العدالة في المنظمة كظيكر ما يسمى باألفراد المكاليف كالمقربيف.

 اتباع المنظمة لنمط القيادة الديكتاتكرية المركزية الزائدة ،كمنع حرية التعبير كالمشاركة لؤلفراد.
 عدـ التقيد كااللتزاـ بقنكات التنظيـ الرسمية ،كيعكد السبب في ذلؾ إلى غمكضيا كعدـ كضكحيا لؤلفراد
العامميف.

ب-اإلشاعات كنوع من أنواع شبكات التصال غير الرسمية:
القنكات غير الرسمية ال تمتزـ بالتسمسؿ اليرمي لممنظمة ،فيي تتعايش مع القنكات الرسمية ،كلكف

في كثير مف األحياف تتباعد عنيا مف خبلؿ تخطي المستكيات اإلدارية في التسمسؿ اليرمي ،كالقنكات غير
الرسمية قنكات تساعد عمى خمؽ ات صاالت مفتكحة في المنظمات كاتصاؿ األفراد مع بعضيـ بعضنا في
المنظمة.

كىناؾ قناة غير رسمية مألكفة كمتعارؼ عمييا تسمى "عنقكد العنب" ،كىي عبارة عف

شبكة مف الصداقات ،كمعارفيـ تنشأ مف خبلليا الشائعات كالمعمكمات غير الرسمية التي تنتقؿ مف شخص

إلى آ خر .كمف مميزات "عنقكد العنب" القدرة عمى نقؿ المعمكمات بسرعة ككفاءة ،كالكفاء باحتياجات األفراد
المشاركيف فييا ،إلى جانب تكفير الرضا االجتماعي ليـ .كتتمثؿ عيكب "عنقكد العنب" في جانب رئيس
كاحد ،كىك نقؿ معمكمات غير صحيحة أك غير مبلئمة ليا عبلقة بأفراد المنظمة أك المنظمة ككؿ،
كأفضؿ السبؿ لمحد مف ذلؾ ىك التأكد مف أف المعمكمات التي يمتمكيا األشخاص الرئيسكف في "عنقكد

العنب" صحيحػ ػة )(Schermerhorn, et al, 2000, p.198
كتقع اإلشاعات ضمف االتصاؿ غير الرسمي في المنظمة ،كىي عبارة عف ما يتداكلو العاممكف عف أعماؿ
المنظمة ،كخاصة أثناء جمسة مناقشة عامة ).(Pettinger, 2000, p.93

كيعرؼ (2008, p. 392) George & Jonesالشائعات بأنيا :معمكمات غير رسمية عف بعض المكضكعات
ي
المثيرة لبلىتماـ ألعضاء المؤسسة ،كالشائعات عادة ما تنتشر بسرعة دكف حسيب أك رقيب.

كأشار جبلب( ،2011ص )551إلى أف ىناؾ نكعان ميمان مف شبكات االتصاؿ ،كىي الشبكات غير الرسمية
كالتي تتمثؿ باإلشاعات :

مكضحنا أف اإلشاعات نظـ اتصاؿ غير رسمية لمنظمة غير رسمية تنقؿ المعمكمات عبر قنكات االتصاؿ
الرسمية ،كما ينظر إلى اإلشاعة عمى إنيا شبكة اتصاؿ غير رسمية كغير مييكمة تستند إلى العبلقات
االجتماعية أكثر مف استنادىا إلى الييكؿ التنظيمي أك خصائص العمؿ ،كلئلشاعة ثبلث خصائص ىي:
-

عدـ قدرة اإلدارة عمى فرض سيطرتيا عمى اإلشاعات التي تسكد المنظمة أثناء معظـ األكقات.

-

ميؿ األفراد العامميف إلى تصديؽ اإلشاعات كاالعتقاد بكاقعيتيا كحدكثيا عمى نحك يتجاكز الببلغات
الرسمية الصادرة عف اإلدارة.

-

تخدـ اإلشاعة األغراض كالمصالح الشخصية لمجية المركجة ليا.
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كفي ىذا اإلطار يضيؼ الجكىرم( ،2011ص :)147إف الجماعات غير الرسمية ليست أداة اتصاؿ
فحسب ،كلكنيا تمثؿ كذلؾ قنكات لنشر الشائعات كاألقاكيؿ بسرعة البرؽ .كتستطيع ىذه الجماعات أف تدعـ
االستعداد لمتعاكف كالرغبة فيو ،كلكنيا يمكف أف تعكؽ ىذا التعاكف كتضر بو.

مما سبؽ نبلحظ أف اإلشاعات تنتشر بيف األفراد بحكـ العبلقات غير الرسمية كطرؽ االتصاؿ التي تسكد
بينيـ دكف كجكد آلية تحكـ كسيطرة مف اإلدارة؛ نظ نار لتشكؿ ىذه اإلشاعات بعدة طرؽ كمف خبلؿ شخص

أك مجمكعة ،كىذا يجعمنا نؤكد عمى ضركرة كجكد آلية كاضحة مف قبؿ اإلدارات لمحد مف ىذه اإلشاعات

قدر المستطاع؛ لما لمتؾ اإلشاعات مف أثر عمى المؤسسة كالعامميف فييا ،كالسيما في حاؿ كانت ىذه

اإلشاعات غير صحيحة كتستيدؼ المؤسسة ككؿ عندما تشكؾ في رسالتيا كأنشطتيا ،أك استيدافيا لمعامميف
فييا مما تؤثر عمى مستكل األداء .كقد أكضح جبلب ( ،2011ص )552أف ىناؾ عدة أنكاع النتشار
اإلشاعة بيف األفراد في المنظمات مف خبلؿ الشكؿ اآلتي:
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"العنقود"
بعضهم ٌخبر أفرادا ً معٌنٌن

شكل رقم ( :)9أنماط اإلشاعات في المنظمات
المصدر( :جالب ،2011 ،ص)552
يبلحػظ مػف الشػكؿ أف ىنػاؾ تشػػابيان بػيف نمػط االحتماليػة كنمػط العنقػػكد ،غيػر أف ىنػاؾ اختبلفػان بينيمػػا

يتمثػػؿ بالطريقػػة التػػي تمػػر بيػػا المعمكمػػات مػػف فػػرد إلػػى آخػػر .ففػػي الػػنمط األكؿ تمػػر المعمكمػػة عش ػكائيان كيفمػػا
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اتفؽ ،في حيف أف المعمكمة تمر بشكؿ انتقائي محسػكب فػي الػنمط العنقػكدم .كمػا يتضػح مػف الشػكؿ نفسػو أف
ىناؾ أفرادان يمثمػكف مػا يعػرؼ بػأفراد حمقػة االرتبػاط  ، individuals Liaisonكىػـ األفػراد الػذيف تمػر المعمكمػة
مف خبلليـ إلى األفراد اآلخريف.

-2المصمحة المشتركة (جماعات المصالح واألحزاب السياسية):
مف األسباب التي أكردىا كؿ مف الجكىرم ( ،2011ص )145كرشكاف ( ،2005ص )113التي
تؤدم إلى نشكء التنظيـ غير الرسمي المصالح المشتركة ،كالتي ترجع إلى عبلقة الجكار ،أك االشتراؾ في و
ناد
رياضي كاحد ،أك االنتماء إلى الحزب السياسي نفسو.
كىذا ما أكد عميو  (2003, p. 190) Rue & Byarsبأن ىناؾ نكعنا خاصنا مف الجماعات غير الرسمية ك

ىي جماعة المصمحة ،ك يتشارؾ أعضاؤىا اليدؼ كالمبدأ .مثاؿ ذلؾ :يمكف لمجمكعة مف النساء أف تشكؿ
جماعة لممشاركة في األفكار بشأف القضايا التي تكاجييا في السياسة.
كيضيؼ المغربي( ،2007ص : )220إف الجماعات غير الرسمية تفرض عادة ضغطان عمى أعضائيا
لبللتزاـ بالمعايير ) (Conform to standardsالسمككية كركتيف العمؿ الجماعي.

كيشير الفيداكم( ،2001ص )221إلى أف ىناؾ فريقنا ثانينا يمارس دكره في صنع السياسة العامة ،مف خبلؿ
صفتيـ الشخصية كليست الرسمية؛ فيـ يشارككف في صنع السياسة العامة ،مف خبلؿ التأثيرات كالضغكطات

التي يطمقكنيا كيؤثركف فييا عمى الصناع الرسمييف؛ لما يحكزكف عميو مف القكة ،مثؿ :الجماعات المصمحية،
كاألحزاب السياسية ،كالمكاطف ،كيشكمكف تأثي انر خارجينا ميمان عمى طبيعة السياسة العامة ،كاف كانكا ال
يتمتعكف بسمطات قانكنية رسمية ،تمنحيـ الحؽ في صنع ق اررات السياسة العامة الممزمة.

وفيما يمي نتناول بشكل موجز الجيات األساسية الفاعمة المرتبطة بيذا البعد:
-1األحزاب السياسية:
يشير عبد الكريـ ( ،2009ص )36إلى أف األحزاب السياسية تيدؼ مف تشكيميا إلى الكصكؿ إلى
السمطة السياسية كالتأثير فييا مف خبلؿ طرح البدائؿ ،كمحاكالت االتصاؿ بصانعي السياسيات كمتخذم
القرار مف خبلؿ اإلطار الديمقراطي ،كتف ترض النظـ الميبرالية مشاركة األحزاب السياسية في صنع السياسات
العامة كالتأثير عمى صانعي القرار مف خبلؿ االقتراحات ،كأيضنا المعارضات ،كالجدير بالذكر أف األحزاب

تعد بمثابة مؤسسات تختص بالرقابة الشعبية عمى السمطة التنفيذية ،كأيضنا عمى صنع كتنفيذ السياسات

العامة .فمف خبلؿ العضكية في حزب سياسي يحدث نكع مف التنظيـ لؤلفراد ،بحيث يتسنى ليـ الرقابة عمى
أداء الحككمة كاالتصاؿ بصانعي السياسات العامة كمتخذم القرار.

كيعرؼ (السير )Lasser-األحزاب السياسية بأنيا :تنظيمات مككنة مف الفاعميف كأصحاب الكظائؼ
ي
كالناشطيف سياسنا كالناخبيف ،الذيف يعممكف بشكؿ جماعي ،في سبيؿ تأميف أىداؼ سياسة عامة ،كترتكز عمى
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قاعدة كاسعة لغرض دفعيا إلى الفكز بمنصب انتخابي ،كلمسيطرة عمى المؤسسات الحككمية القائمة في
المجتمع( .الفيداكم ،2001 ،ص.)224
-2جماعات المصالح (الضغط):
ىي جماعات تسعى لتحقيؽ ىدؼ أك أىداؼ معينة مرتبطة بمصالح أعضائيا بكافة الكسائؿ
الممكنة ،عبر التأثير كالضغط عمى ق اررات السمطة السياسية كسياساتيا  ،كلكف ليس مف أىدافيا الكصكؿ إلى
السمطة .كقد درج بعضيـ عمى تسميتيا بجماعات الضغط مف منطمؽ الضغكطات التي تمارس عمى
السمطات لتحقيؽ أىدافيا ،كلكنيا في الحقيقة تمارس اإلقناع أيضنا ،كاألفضؿ أف تسمى بػ (جماعات

بل فئات تبحث عف مصالحيا بالدرجة األكلى بغض النظر عف الكسائؿ المستخدمة
المصالح)؛ ألنيا فع ن
لتحقيقيا .كقد كصفيا بعضيـ بأنيا تجمعات غير سياسية ،كىذا غير صحيح؛ في ي تجمعات تشمؿ كؿ
جكانب الحياة اإلن سانية مف اقتصادية كاجتماعية كثقافية كمينية كمذىبية (الحمداني ،2012 ،ص.)296

كتعرفيا عبد الكريـ( ،2009ص ) 40بأنيا تجمعات مف األفراد تنشأ عمى أساس تطكعي ،كتستند إلى أساس

كظيفي أك ديني أك إقميمي ،كقد تككف العضكية فييا اختيارية أك إجبارية.

في حيف يشير العمياف( ،2005ص )189إلى أف جماعات الضغط تنشأ مف أجؿ تطكير أكضاع األفراد
المنتسبيف إلييا كتحسينيا مثؿ :تحسيف شركط االستخداـ ،كظركؼ العمؿ.
كيشير الفيداكم( ،2001ص )222إلى أف جماعات المصالح تمؾ الجماعات المؤثرة ،التي تتصؼ بالسمات
المتمثمة بنكع مف التنظيـ ،كبممارسة ال ضغط السياسي المعيف ،عمى صناع السياسة العامة الرسمييف ،في
سبيؿ ىدؼ مقصكد تسعى ل و تمؾ الجماعات ،مف خبلؿ قكتيا التأثيرية في أف يككف ليا قدرة عمى تشكيؿ
مركز مستقؿ إلى درجة ما لمقرار الذم يمثميا مف حيث التكجو كالغاية ،كمف حيث ممارسة الضغط الفعمي

الكاقعي في الحياة السياسية العامة ،ويمكن أن تصنف ىذه الجماعات ،في ضو المصالح التي تبحث عنيا
أو تدافع عنيا ضمن صنفين ىما:
الصنف األول :جماعات المصالح المادية ،التي تسعى لمحصكؿ عمى مزايا جديدة ،أك عمى الحفاظ عمى
بل ،مثؿ :النقابات ،كالغرؼ ،كالمنظمات المينية كالتجارية كالصناعية
المراكز كالمكاقع الحاصمة عمييا أص ن

كالزراعية ،كغير ذلؾ مما يماثميا.

الصنف الثاني :جماعات المصالح المعنكية ،التي تؤكد عمى أطركحات الثقافة كقضايا النضاؿ لصالح
قضايا معينة ،أك الدفاع عف مبادئ كقيـ ركحية كأخبلقية مثؿ :دكر العبادة ،كالنكادم االجتماعية كالسياسة
كالطبلبية ،كغير ذلؾ مما يماثميا.

-3القائد غير الرسمي:
جميع القادة يمارسكف النفكد عمى أعضاء الجماعة أك المنظمة ،كىناؾ بعض القادة لدييـ السمطة

الرسمية في حيف أف بعضيـ اآلخر ال يستمد قيادة لممجمكعة مف تراجع خبلؿ السمطة الرسمية ،فالقادة
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الرسميكف ىـ ىؤالء المديركف الذيف يحصمكف عمى السمطة لمتأثير عمى أعضاء المنظمة في سبيؿ تحقيؽ
أىدافيا  ،كتككف مسئكلية القادة تحقيؽ أفضؿ استخداـ لممكارد كتنظيميا بما في ذلؾ االستخداـ األمثؿ لرأس
الماؿ كقدرات المكظفيف كمياراتيـ ،مع مبلحظة أنو ليس جميع المدراء قادة؛ فيناؾ بعض المرؤكسيف ال

يمتثمكف إلى مدرائيـ في حيف يمتثمكف إلى قادة غير رسمييف .فالقادة غير الرسمييف ليس لدييـ سمطة

كظيفية رسمية لمتأثير في اآلخريف ،كلكف ىذه القدرة تنبع مف خبلؿ ميارات خاصة أك صفات يمتمكيا القائد
غير الرسمي ،كمف خبلليا يدرؾ أعضاء المنظمة أنو يمك ف ليذا القائد غير الرسمي أف يحقؽ

أىدافيـ ).(George & Jones, 2008, p. 392

كأكضح  (2013, p. 209) Ivankoالنكاحي التي تستمدىا السمطة غير الرسمية (قكة الشخصية) مف
اح رئيسة ىي:
خبلؿ ثبلث نك و
أ-سمطة الخبرا :
ىذا النكع مف السمطة مستمد مف امتبلؾ الخبرة كالمعرفة كالمكاىب ،فاألفراد الذيف ينظر إلييـ كخبراء

في مكاف معيف يمكف ليـ التأثير في اآلخريف مف خبلؿ:

 تقديـ ما في كسعيـ إلى اآلخريف ،مما يعمؿ عمى تغيير مكاقفيـ أك سمككيـ. يتعامؿ بعض األفراد مع ىؤالء الخبراء مف منطمؽ تقاسـ المعرفة.ب-اإلقناع العقالني:
يكتسب بعض األشخاص ىذه السمطة نظ انر لما يتمتعكف بو مف طاقة كقدرة عمى اإلقناع مف خبلؿ

تقديـ األسباب العقبلنية ،مثاؿ ذلؾ :عندما يذىب شخص لشراء بعض الحاجيات كيرافقو صديقو كيقنعو
بعدـ شراء نكع معيف مف ىذه الحاجيات ،مستندنا في ذلؾ إلى أنو قاـ سابقنا بشراء ىذه النكع كندـ عمى
شرائو ،كبالتالي يؤثر عمى قرار الشراء لصديقو.

ج -قوة العالقة والرتباط (السمطة الكريزمية):
ينشأ ىذا النكع مف الجاذبية أك الكاريزما التي يتمتع بيا شخص ما ،فيقكـ األفراد بإطاعة ىذ الشخص

ألنيـ معجبكف بو ،كاعتقادىـ بأف جميع تكجياتو صحيحة كأفعالو ذات منبع حقيقي كتحقؽ أىدافيـ.

كأعضاء الجماعة غير الرسمية يقكمكف بتعييف قائد ليـ كالذم مف شأنو أف يمارس السمطة بمكافقة األعضاء
أنفسيـ ،كيمكف اختيار الزعيـ غير الرسمي باسـ الشخص الذم يعكس المكاقؼ كالقيـ لؤلفراد ،كيساعد عمى

حؿ النزاع ،كيتصدر المجمكعة في تمبية أىدافيا ،أك ينسؽ مع اإلدارة أك أشخاص آخريف مف خارج الجماعة،

كقد يتغير القائد غير الرسمي في كثير مف األحياف كفقان لكضع معيف يكاجو المجمكعة ،عمى الرغـ مف أف

األمر غير معتاد ،فمف الممكف لمزعيـ غير الرسمي أف يككف الزعيـ الرسمي المعيف رسمينا مف قبؿ اإلدارة.
)(Mullins, 2006, p.269
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كفي معظـ المشركعات أك غيرىا البد مف كجكد قائد يعيف إلدارة تكجيو ىذا المشركع ،كىذا القائد تعينو
اإلدارة أك الييئة كمدير ليا ،كىذا ىك القائد الرسمي ،كعمى العكس مف ىذا ،فالقائد غير الرسمي ىك الذم
تختاره الجماعة مف بينيا ،كىذا يحدث في حالة الجماعات الخيرية ،كلمجماعة في النادم أك األحزاب

السياسية أك ما إلى ذلؾ .كأينا كانت تصنيفات القيادة ،فمما ال خبلؼ فيو أف القائد الديمقراطي ىك أصمح
أنكاع القادة في إدارة المنظمات كتكجيييا كعمى رأسيا المنظمات التربكية ،حيث تبادؿ الرأم تثمر ق اررات

ناضجة مدركسة قد ال تحقؽ في كجكد أم نكع آخر مف أنكاع القيادة( .العجمي ،2008 ،ص.)38

ثامناً -نظريات التنظيم غير الرسمي والجماعات غير الرسمية:

العديد مف نماذج التنظيمات غير الرسمية سابقة الذكر كأبعادىا تـ االستدالؿ عمييا مف كاقع

النظريات الحديثة لمتنظيـ ،كىذا ما أكضحو حمكد ( ،2002ص ،)95حيث أشار إلى أف الدراسات المتعمقة
بتككيف الجماعة لـ تعد تستند إلى األبعاد العفكية لمتككيف ،كانما أصبحت ظاىرة التككيف التي ترتكز إلييا
الجماعة حقيقة أساسية في النشكء كالتأثير عمى المنظمة المعنية سمبان أك إيجابان كفقان لطبيعة الجماعة

كتكجياتيا نحك دعـ أك إعاقة تحقيؽ المنظمة ألىدافيا ،كقد أشار الباحثكف إلى صكر تككيف الجماعات في
ىذا المجاؿ .كمف أبرز النظريات المتعمقة بالتنظيـ غير الرسمي كالجماعات غير الرسمية ما يمي:
 -1نظرية العالقات اإلنسانية (ألتون مايو):
أشار المكمني ،كعقيمي ( ،2013ص )222إلى أكائ ؿ النظريات السمككية كىي نظرية العبلقات اإلنسانية
كأىـ النتائج التي خمصت إلييا ىذه النظرية ،كقد أكضحا أف التكف مايك يعد أكؿ دعاة االتجاه السمككي في
مجاؿ التنظيـ كاإلدارة كأكؿ ركاد النظرية السمككية ،حيث قاد فريقان لمبحث كالدراسة في شركة كسترف الكتريؾ

بمصنع ىاكثكرف في الكاليات المتحدة األمريكية ،كذلؾ ب يدؼ تقييـ االتجاىات كالردكد النفسية التي يبلحظيا

عمى العماؿ في مختمؼ المكاقؼ أثناء العمؿ ،كال شؾ أنو بفضؿ جيكد مايك كزمبلئو التي بذلكىا في ىذه
الدراسات ،انتشر االتجاه السمككي في اإلدارة ،حيث أثبت لمجميع كخاصة ألصحاب األعماؿ مدل أىميتو
كفاعميتو .كعميو يمكف القكؿ :إف مايك ىك الذم كضع المبنة األكلى في النظرية السمككية في التنظيـ .كمف
نتائج دراسة "ىاكثكرف" فيما يتعمؽ باإلنتاجية العالية مف خبلؿ الكصكؿ إلى ركح معنكية إيجابية لمفرد.
كلمكصكؿ إلى ذلؾ يتطمب ما يمي:
أ-تكفير قيادة ديمكقراطية تؤمف بالصداقة بيف الرئيس كمرؤكسيو ،كتسمح ليـ بالمشاركة كتعطييـ حرية في
العمؿ.
ب -عدـ مقاكمة التنظيـ غير الرسمي ،بؿ السماح لو بأف يتشكؿ كينمك كتكجييو لمصمحة التنظيـ الرسمي،
كبالتالي يجب التقرب منو كالتعاكف معو ككسب ثقتو كالعمؿ جنبان إلى جنب لمصمحة العامميف كالتنظيـ
الرسمي في آف كاحد.
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ج-عند إ عداد الييكؿ التنظيمي لممنظمة كتحديد تقسيماتو اإلدارية ،ككذلؾ تحديد المياـ كالمسئكليات
كالسمطات فيو ،البد مف استخداـ المبادئ الكبلسيكية في ىذا المجاؿ ،لكف يجب مراعاة الجانب
اإلنساني كاالجتماعي كحاجات األفراد.

د -تنمية شبكة اتصاؿ كقنكات رسمية كغير رسمية بيف الكحدات اإلدارية كالجماعات داخؿ التنظيـ.
ق -الكرامة اإلنسانية لمفرد شيء أساسي يجب تكفيره ،كىذا يتـ عف طريؽ االحتراـ كالتقدير لمدكر الذم
يقكـ بو الفرد داخؿ التنظيـ ميما قؿ شأف العمؿ الذم يقكـ بو.

ك -دراسة مشاكؿ العامميف كمحاكلة حميا.
 -2نظرية القرب :Propinquity
تؤكد ىذه النظرية عمى أف شعكر االنتماء أك الرغبة في االنضماـ إلى الجماعة يتأثر عادة
بالكاقع المادم لمقرب أك الجكار ،حيث تتككف الجماعة غالبان مف األفراد الذيف يعممكف في منطقة جغرافية

متقاربة ،أك يعممكف عمى ماكنة إنتاجية كاحدة ،أك في مكتب خدمي متقارب ،كىكذا .كقد أكدت الدالئؿ
كالمؤشرات العممية كاإلحصائية عمى أف التقارب المادم في العمؿ يعد ذا أثر فاعؿ في تككيف
الجماعات عمى عكس التباعد المادم في العمؿ ،كالذم ال يشجع أك يقكد إلى خمؽ أك تككيف مثؿ ىذه
الجماعات (حمكد ،2002 ،ص.)95
كفي ىذا اإلطار يضيؼ الجيبلني( ،2004ص :)57إف القرب المكاني مف أىـ عكامؿ تشكؿ
التنظيمات غير الرسمية؛ ألف ىذا العامؿ يساعد عمى تبلقي العماؿ في مكاف كاحد ،كيدعـ أكاصر

االتصاالت بينيـ كيساعد عمى نشكء العبلقات االجتماعية كالتفاعبلت بينيـ؛ ذلؾ أف األشخاص الذيف
يعممكف في عنبر كاحد يتجيكف إلى االشتراؾ معنا في تنظيمات غير رسمية بحكـ التقارب الفيزيقي
بينيـ ،نتيجة لمتفاعؿ المستمر الذم ينشأ في بيئة العمؿ.

كىذا ما أكد عميو جكاد( ،2000ص )199مف خبلؿ استعراضو لممداخؿ التي تثبت أسباب تككيف
الجماعات في المنظمات ،حيث أشار إلى المدخؿ المكاني  ،Location Approachمكضحنا أف
أصحاب ىذا المدخؿ يركف أف شعكر الفرد باالنتماء إلى الجماعة كاالنضماـ إلييا إنما يتبمكر لديو بحكـ

ككنو قريبنا مكانينا مف بقية األفراد (القرب كالجكار) ،كبالتالي العبلقة التي تحكـ انتماءه تتأثر بالكاقع
المكاني كالمادم لمفرد.

 -3نظرية ىومانس لتكوين الجماعة:
تقكـ نظرية جكرج ىكمانس عمى ثبلثة عناصر أساسية ىي(حمكد ،2002 ،ص:)95
أ  -األنشطة  :Activitiesكتمثؿ الميمات أك التصرفات كأفعاؿ األفراد داخؿ الجماعة.
ب -التفاعل  :Interactionsكيمثؿ أنما ط االحتكاؾ بيف األشخاص المختمفيف عف طريؽ االتصاؿ
فيما بينيـ إلنجاز المياـ داخؿ الجماعة.
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ج -المشاعر  :Sentimentsكتمثؿ األحاسيس التي يشعر بيا األفراد كتتكلد لدييـ أثناء االتصاالت،
كبيا يدرككف العالـ المحيط بيـ ،كلممشاعر عناصر كمظاىر مختمفة كالعطؼ كاالحتراـ كالمحبة
كالتفاخر كالتكدد ،كعكس ذلؾ العداء كاالزدراء كالخكؼ كالكراىية ...إلخ .كيعد ىكمانس صكر ىذا
التفاعؿ بيف األفراد داخؿ المجمكعة الصغيرة بمثابة نظاـ متكامؿ مف العبلقات كيتأثر بمجمؿ

المتغيرات البيئية كالخارجية ،حيث يرل أف الجماعة بمثابة النظاـ الداخمي )،(Internal System

في حيف أف البيئة بمثابة النظاـ الخارجي ) (External Systemالذم تعمؿ فيو المجمكعة ،كبيف
كبل النظاميف عبلقات مف التفاعؿ تقكـ عمى أساس الفعؿ كرد الفعؿ المتبادؿ بينيما.

البيئة الخارجية

البيئة الخارجية

النشاط

البيئة الداخلية
المشاير

التفايل

شكل رقم ( :)10تكوين الجماعة وفق نظرية جورج ىومانز

 -4نظرية النظام التعاوني:

المصدر( :حمود ،2002 ،ص)97

يعكد الفضؿ إلى بارنارد ) (Barnardفي التأكيد عمى ضركرة النظر إلى التنظيـ عمى أنو كياف

تعاكني ال يعتمد فقط عمى السمطة الرسمية الممنكحة لمرئيس في إصدار األكامر ،كال عمى التيديد بتكقيع
العقكبات كغير ذلؾ مف الحكافز السمبية ،فقد أكد بارنارد عمى أف السمطة الحقيقية لممدير ال تعتمد فقط عمى
حقو في إصدار األكامر ،بؿ عمى رغبة المرؤكسيف في قبكؿ قيادتو كالتعاكف معو ،كذلؾ ركز عمى فكرة
التكازف التنظيمي كضركرة أف تدرؾ اإلدارة أف العامؿ ال يمكنو أف يعطي لممنظمة إال إذا اعتقد أنو يتمقى

حكافز عادلة لقاء ما يقدمو ليا ،كأف أم إخبلؿ بيذا التكازف سيعني تدني رغبة العامؿ في بذؿ طاقتو القصكل
في العمؿ ،كقد اعتمد بارنارد في أفكاره ىذه عمى خبرتو كمدير في شركة نيكجرسي بؿ كشركة )(AT & T
لبلتصاالت ،كقدـ خبلصة تمؾ الخبرة في كتابو المكسكـ "كظائؼ المدير"( .القريكتي ،2010 ،ص.)85

كالمنظمة في نظر بارنارد عبارة عف "نظاـ مف األنشطة أك القكل الشخصية المنسقة بكعي كشعكر".
كالمنظمة تبعنا ليذا المنطؽ بمثابة كحدة فرعية مف نظاـ أكبر ،يضمف كحدات أصغر منو ،كيمثؿ عبلقة
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متفا عمة بيف أجزائو .كيمثؿ العنصر اإلنساني (مف كج ية نظر بارنارد) أىمية حيكية في بناء العبلقات
التعاكنية السائدة في المنظمة .كقد نادل بشكؿ صريح بإ عطاء التنظيـ غير الرسمي األىمية المتميزة عمى
الرغـ مف تجاىمو مف قبؿ المدرسة التقميدية ،كقد أشار بارنارد إلى أف التنظيـ غير الرسمي يمثؿ مجمكعة

متفاعمة مف العبلق ات كاالتصاالت بيف األعضاء في ظؿ التنظيـ الرسمي .ثـ أف التنظيـ غير الرسمي ال
يتسـ بشكؿ تركيبي محدد أك كاضح المعالـ أك الصكر ،كما أنو ليس مقسمنا إلى أقساـ كاضحة أك محددة،

كيتسـ بالتفاعؿ المستمر أك بعدـ االستقرار ،كيتأثر بصفة خاصة بحجـ التنظيـ الرسمي ،كبطبيعة العبلقات

السائدة فيو ،كقد ركز بارنارد  ،مف خبلؿ إيضاحو لمجكانب المتعمقة باألنشطة التعاكنية في ظؿ المفاىيـ التي
تناكليا ،عمى عدة جكانب أىميا التنظيـ غير الرسمي ،كيعد التنظيـ غير الرسمي مف كجية نظر بارنارد مف
أىـ الجكانب األساسية التي يعتمدىا التنظيـ الرسم ي في تحقيؽ أىدافو مف خبلؿ حقيقتيف ىما (الشماع

كحمكد ،2014 ،ص:)96
أ -يؤدم التنظيـ غير الرسمي إلى خمؽ مفاىيـ كاتجاىات كعادات معينة بيف األعضاء ،تتبمكر مف خبلليا
أنماط سمككية عمى درجة معينة مف التأثير في سمكؾ التنظيـ الرسمي الذم يسكد المنظمة المعنية.
ب -يؤدم التنظيـ غير الرسمي إلى خمؽ ظركؼ كمناخ معيف كتييئتيا ،كيستطيع مف خبللو التنظيـ الرسمي
أف يحقؽ جانبان كبي انر مف األىداؼ التي يسعى ليا.

كلذا فإف الحقيقة التي أبرزتيا نظرية النظاـ التعاكني أثناء تككيدىا عمى أىمية التنظيـ غير الرسمي،

ىي أف التنظيـ الرسمي مف شأنو أف ي سيـ في بناء عبلقات غير رسمية تنبع مف داخؿ األطر
التركيبية لمعبلقات الرسمية السائدة في المنظمة ،أم أنو البد أف تراعي اإلدارات المسؤكلة أىمية
استثمار األبعاد التي يحققيا التنظيـ غير الرسمي ،كالتي يمكف إيجازىا بما يأتي:
 تنمية االتصاالت بيف أعضاء المنظمة كأجزائيا كتدعيميا. -تحقيؽ التماسؾ كالترابط بيف أجزاء التنظيـ الرسمي.

 تحقيؽ الشعكر الشخصي بالكامؿ ،كاحتراـ الذات كحرية االختيار بالنسبة ألعضاء التنظيـ.-5نظرية التبادل الجتماعي (بيتر بالو):
كىدؼ بيتر ببلك مف تنظيره االجتماعي ردـ الفجكة القائمة بيف نظريات بعيدة المدل كقريبة المدل،

أم التجسير بينيما أكالن مف خبلؿ دراستو لمصالح األفراد المتبادلة فيما بينيـ ضمف شبكة عبلئقية اتصالية

قاـ بنسجيا اتساؽ البناء االجتماعي ثانيان .كمف أجؿ الكصكؿ إلى ىذيف اليدفيف بدأ ببلك في تحديد مفيكـ
التبادؿ الذم عنى بو اشتراؾ فاع ميف (عمى األقؿ) في تفاعؿ اجتماعي مستيدفيف الحصكؿ عمى مكافآت

متكقعة كؿ منيما في اآلخر .أما سبؿ الحصكؿ عمييا فعف طريؽ نيج التفكير بحساب الطاقة المبذكلة
ككمفتيا مع أىمية المكافأة بشرط أف تككنا -الطاقة كالكمفة -أقؿ مف المكافأة كليس بالضركرة أف تككف

المكافأة مممكسة أك حقيقة ،بؿ تأخذ شكؿ الخياؿ غير الكاقعي أم البلمممكس أك المجزأة عمى شكؿ دفعات.
(عمر ،2005 ،ص.)190
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كيشير الشماع كحمكد( ،2014ص )153إلى أف نظرية التبادؿ تعقد مقارنة بيف العكائد المتحققة لمفرد مف
كجكده في الجماعة ،مقابؿ كمفة انتمائو إلييا؛ ألنو كمما زادت العكائد التي يحققيا الفرد مف االنتماء إلى
الجماعة كمما زادت سبؿ االنجذاب كالتفاعؿ كالمشاركة فييا ،كبالعكس كمما ضعفت العكائد المتكقعة مف ىذه
العبلقة كمما أدل إلى تفكؾ االرتباط الجماعي ،كىكذا.

-6نظرية التزان ):(Balance Theory
تقترف ىذه النظرية باسـ نيكككمب ) ،(Newcombكتقكـ عمى افتراض أف انجذاب األفراد إلى

بعضيـ بعضنا يستند إلى االتجاىات المش تركة نحك األىداؼ كسبؿ تحقيقيا؛ ألف ذلؾ يسيـ في تحقيؽ درجة
متكازنة بيف االنجذاب كتككيف األىداؼ المشتركة ،كال تيمؿ ىذه النظرية عمميتي القرب المادم كالتفاعؿ بيف

األفراد كأثرىما في خمؽ درجة االنجذاب بينيـ ،فمؤلىداؼ كاالتجاىات المشتركة بيف األفراد دكر بارز في
تككيف الجماعات البشرية؛ ألف المصالح أك األىداؼ المشتركة تسيـ في تحقيؽ درجات عالية مف االنجذاب

كالسعي المشترؾ لتحقيقيا( .الشماع كحمكد ،2014 ،ص.)153
تاسعاً :أنماط التنظيمات غير الرسمية:

تتعدد كتتنكع أنماط التنظيمات غير الرسمية ،كتختمؼ طبيعة كؿ نمط عف اآلخر ،حيث تيصنؼ ىذه
األنماط إلى صنفيف أساسييف ىما-:
األول :تصنيؼ أنماط التنظيمات غير الرسمية عمى أساس العبلقات الشخصية كاالجتماعية بيف بعض
أعضاء التنظيـ الرسمي ،كمف أ ىـ النماذج التي تكصؿ إلييا الباحثكف لمتجمعات غير الرسمية – في إطار
ىذا التصنيؼ – تمؾ التي قدميا "دافز" كىي أربعة نماذج (عميمات ،2007 ،ص:)54
 -1تجمع المكظفيف الذيف تربطيـ رابطة القرابة أك الصداقة.

 -2تجمع المكظفيف الذيف يككنكف "شمة" كىـ مجمكعة مف المكظفيف تجمعيـ لقاءات اجتماعية ،كتككف
عبلقتيـ كثيقة ،كغالبنا ما يككنكف متشابييف في نمط حياتيـ.

 -3تجمع المكظفيف الذيف يككنكف ما يسمى "بالزمرة أك الشمة الفرعية" ،كيتككف مثؿ ىذا التجمع في
الغالب مف اثنيف أك أكثر مف المكظفيف المعركفيف لمشمة األصمية تككف بينيـ صبلت حميمة.
 -4تجمع المكظفيف المنعزليف داخؿ التنظيـ.
كما تكصؿ "ليكنارد سيمز" " "Leonard Saylesأيضنا إلى أربعة نماذج لمتجمعات غير الرسمية ،اختار لكؿ
نمكذج تسمية تتبلءـ مع الخصائص المميزة لو ،كىي:

 -1تجمع الموظفين الخاممين ):(Apathetic Group
كغالبان ما يككف االحتكاؾ بيف أعضاء مثؿ ىذا التجمع ضعيفنا ،كلذلؾ فإنو في الغالب ال يقبؿ قيادة

أحد مف أفراده.

 -2تجمع الموظفين الذين يكون سلوكهم شاذاً بالنسبة للسلوك المعتاد لزمالئهم ):(Erratic Group
غالبنا ما تككف القيادة غير الرسمية ليذا التجمع قكية في تأثيرىا في أعضاء المجمكعة.
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 -3تجمع الموظفين المحافظين ):(Conservative Group
الذم يتميز سمكؾ أعضائو بالمحافظة عمى كؿ ما ىك قديـ ،كمقاكمة أم مظير لمتغيير ،كغالبنا ما

يككف القائد غير الرسمي لمثؿ ىذا التجمع محافظنا ،كيبدك نشيطنا في ممارستو لنشاطو ،كأحياننا يظير
بل.
خام ن

 -4تجمع الموظفين الستراتيجيين ):(Strategic Group
غالبان ما تككف القيادة غير الرسمية لمثؿ ىذا التجمع متخصصة في الكظائؼ التي تساعد عمى قكة

تأثيرىا؛ ألف أعضاء مثؿ ىذا التجمع يككف لدييـ البراعة في التخطيط كمكاجية المكاقؼ.

أما التصنيؼ الثاني ألنماط التنظيمات غير الرسمية فيقكـ عمى أساس الصبلت كالعبلقات الكظيفية داخؿ التنظيـ
الرسمي ،كيصنؼ الباحثاف "فيمبك" ك "دالتكف" ،مجمكعات المكظفيف التي تتشكؿ عمى أساس العبلقات الكظيفية

إلى ثبلثة نماذج ىي (كنعاف ،2009،ص:)284

كىي عبارة عف ً
"شمى ٍؿ" تتككف في الغالب مف مجمكعة مف المكظفيف في مكاف العمؿ يككف ليـ مصالح مشتركة،
كيصنؼ الباحثاف ًشمى ٍؿ المكظفيف التي تتككف عمى أساس العبلقات الكظيفية إلى ثبلثة نماذج ىي:
أ -مجموعات الموظفين التي تتكون رأسياً في التنظيم الرسمي:

كفي ىذا النمكذج تكجد عبلقة بيف المدير كعدد محدكد مف المكظفيف في القسـ اإلدارم الكاحد ،تجعميـ

مقربيف إلى المدير كليـ صبلت كعبلقات غير رسمية معو مف خبلؿ الخدمات كالدعـ المتبادؿ مما يجعؿ ليـ
تأثير كبي انر عميو ،كليـ بالتالي سمطة غير رسمية ناتجة مف ىذه العبلقة غير الرسمية مع المدير.
ان
ب  -مجموعات الموظفين التي تتكون أفقياً في التنظيم الرسمي:

كىذا التجمع األف قي يشمؿ مجمكعة مف المكظفيف مف أكثر مف قسـ داخؿ التنظيـ يككنكف فيما بينيـ
ط ًعو كعبكره الخطكط التنظيمية الرسمية .كمثؿ ىذا التجمع
ًشمٌة ،كغالبان ما يككف مثؿ ىذا التجمع ضعيفان بسبب قى ٍ

يككف مف شكميف ىما:

 الدفاعي ) :(Defensiveكيتمثؿ في ًشمٌة المكظفيف التي تتككف لمقاكمة إجراء أك تصرؼ أك تغيير تقكـبو القيادة الرسمية لمتنظيـ.

 -اليجكمي ) :(Aggressiveكيتمثؿ في ًشمٌة المكظفيف الذيف يتجمعكف لمتأثير في إجراء تغيير في

التنظيـ أك إلعادة تحديد المسئكليات .فمثؿ ىذا التجمع ليس سمبيان بؿ إيجابيان لتحقيؽ ىدؼ معيف،

كيتميز أع ضاؤه بأنيـ يبدكف متشابييف في اتجاىاتيـ كمكاقفيـ في العمؿ.

ج -مجموعات أو ِش َم ْل الموظفين التي تتكون نتيجة لتكرار التصالت غير الرسمية أو غير المباشرة
بين الموظفين ومديرىم:

غالبان ما تنشأ مثؿ ىذه التجمعات نتيجة لتكرار االتصاالت غير الرسمية بيف بعض المكظفيف كمديرىـ،

حيث تككف قنكات االتصاؿ بينيـ غير رسمية تختمؼ عف قنكات االتصاؿ الرسمية؛ ألف ىذه القنكات تتأثر بمراكز
القكل كمناطؽ التأثير الفعمي في التنظيـ.
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ويشير الجيالني( ،2004ص )59إلى أن التنظيم غير الرسمي يتكون من خمسة مستويات حسب رأي
أ.براون ،ىي:
 المستوى األ ول:يتمثؿ المستكل األكؿ في التنظيـ الكمي غير الرسمي لممصنع باعتباره نظامان مف الجماعات المتشابكة

مف جميع األنماط ،كىذا المستكل يتمثؿ في الجماعات المختمفة التي تضميا المؤسسة ،سكاء منيا الجماعة
األكلية أك الثانكية أك الزمرة أك الشمة أك الجميرة ،فكميا جماعات تتشابؾ في عبلقات كتفاعبلت مختمفة مشكمة
بذلؾ تنظيمان غير رسمي.

 المستوى الثاني:بل :مسألة
يتمثؿ في الجماعات الكبيرة التي تقكـ عادة عمى أمر معيف يتعمؽ بالسياسة الداخمية ،مث ن

العمؿ في ظؿ نقابة أك ببل نقابة ،كجماعة مختمفة مف ىذا النكع قد تمتد خبلؿ جميع أقساـ المصنع،
كتكصؼ عادة بأنيا "جميرة" أك "عصابة".
 المستوى الثالث:يتمثؿ في الزمرة ،ك ىي جماعة أكلية تتككف عمى أ ساس عمؿ مشترؾ في نفس الجزء مف المصنع،
كتككف العبلقات بيف األعضاء كثيقة بدرجات متباينة أيضنا ،كمف المحتمؿ أف يعممكا كيتناكلكا طعاميـ

كيتحدثكا معان .كلعؿ أكؿ مف استخدـ عبارة " الجماعة األكلية" تشارلز ككلي " ،"Coolyالذم يعرفيا بأنيا

تتميز باالرتباط المباشر كالتعاكف الكثيؽ ،كىي أكلية لعكامؿ متعددة ،أىميا :إنيا أساسية في تشكيؿ حياة

الفرد كأفكاره .أما الفرؽ بيف الجماعة األكلية كالجماعة غير الرسمية فيتمثؿ في أف الجماعة األكلية تتميز
ال لمجماعة األكلية ،في
بأنيا أكثر استم ار نار كتماسكنا في كثير مف الجماعات غير الرسمية ،كتعد األسرة مثا ن

حيف أف الجماعة غير الرسمية ىي التي تتككف عادة في نطاؽ العمؿ ،كتضـ الزمر كجماعة األصدقاء.
 -المستوى الرابع:

يتمثؿ في جماعة مف صديقيف كثبلثة بينيـ صمة حميمة خاصة ،كقد يككنكف أعضاء في زمرات

أكبر ،كجماعة األصدقاء الصغيرة الحجـ تقكـ عمى ركابط الصداقة كقيميا كيرتبط أعضاؤىا بعبلقات متينة،
كعادة ما ينتمي أعضاء ىذه الجماعة إلى جماعات أكبر ،كالزمرة أك الشمؿ ،كالعصب ،كيدخمكف في عبلقات
مع ىذه الجماعات األكسع نطاقنا كاألقؿ ارتباط.
 المستوى الخامس:يتمثؿ في مجمكعة مف أفراد منعزليف ناد نار ما يسيمكف في أكجو النشاط االجتماعي ،فيؤالء األفراد

المنعزلكف ال ينضمكف إلى جماعة كال ينتمكف إلى فرقة أك شمة رسمية أك غير رسمية ،بؿ يتكزعكف عادة عمى
جميع أقس اـ المصنع ،كال يسيمكف في أم نشاط اجتماعي ،بؿ يؤدكف عمميـ الرسمي ،كال يستطيعكف
االندماج في أنشطة جماعات العماؿ بالمؤسسة.
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خالصة المبحث األول:
تـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى مفيكـ التنظيـ ،ككذلؾ تـ تكضيح أنكاع التنظيـ ،كالتي تنقسـ إلى
قسميف رئيسيف ىما :التنظيـ الرسمي ،كالتنظيـ غير الرسمي ،كتـ تكضيح الفرؽ بينيما ،سيما كأف ىذه
الدراسة تتناكؿ التنظيـ غير الرسمي كمتغير مستقؿ ،كفي سبيؿ الكصكؿ إلى مفيكـ متكامؿ لمتنظيمات غير
الرسمية تكجب عمينا تكضيح الكجو اآلخر مف التنظيـ كىك التنظيـ الرسمي ،كالذم يتضح لنا بشكؿ مختصر
أنو ذلؾ التنظيـ الذم يتحدد مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي لممنظمة كيشار إليو مف خبلؿ قكاعد مكتكبة كلكائح
كأنظمة كاضحة لمعامميف في كافة المنظمات بشكؿ عاـ .في حيف أف التنظيـ غير الرسمي ينشأ مف خبلؿ

منطمقات سمككية كنتيجة لمعبلقات التي تنشأ نظ نار الرتباط العامميف كاتصاليـ ببعضيـ بعضنا في مكاف

العمؿ ،كالتي يمكف أف تتشكؿ مف خبلؿ عبلقات الصداقة أك الزمالة أك القرابة.

كحاكؿ الباحث مف خبلؿ ىذا المبحث تسميط الضكء عمى العبلقات غير الرسمية التي تنشأ بيف األفراد
العامميف في المنظمات اإلدارية؛ لما تمثمو ىذه العبلقات مف شبكة متناثرة ،حيث تـ التطرؽ إلى مفيكـ
التنظيمات غير الرسمية كأىميتيا كتأثيرىا عمى كافة جكانب العمؿ الرسمية مف خبلؿ ما تناكلو العديد مف

الكتاب كالمؤلفيف ،كىذا يدحض االعتقاد الذم كاف سائدنا في السابؽ مف خبلؿ التركيز عمى العبلقات
المتعمقة بالتنظيـ الرسمي بكافة عناصره ،حيث تتضح أىمية التنظيمات غير الرسمية لجميع المؤسسات سكاء

كانت خدمية أك صناعية أك حككمية أك خاصة ،كضركرة االىتماـ بخمؽ حالة مف التكازف عند التعامؿ مع
التنظيـ بشقيو الرسمي كغير الرسمي؛ حيث إف االخبلؿ بيذا التكازف مف خبلؿ إىماؿ العبلقات غير الرسمية
التي تنشأ بيف العامميف سيخمؽ حالة مف عدـ االستقرار في المؤسسة ،كستسكد الصراعات بيف التنظيميف،
مما سيؤدم إلى حرؼ مسار المؤسسة عف تحقيؽ أىدافيا.

كجميعنا يممس كاقع العديد مف المؤسسات التي ال تكترث لمطالب العامميف لدييا كحاجاتيـ فتتمسؾ بنص
القانكف ،كتأخذ مف القكاعد كالقكانيف التي يكفميا التنظيـ الرسمي سيفنا مسمطنا عمى المكظفيف في تطبيؽ
العقكبات ،بينما في الجية المقابمة نجد عدـ اكتراث بالحاجات النفسية كالكظيفية لؤلفراد العامميف ،كىركب

أرباب العمؿ مف تمبية تمؾ االحتياجات نظ انر لما سيترتب عمييا مف استحقاقات تجاه األفراد العامميف ،مثؿ:

الحكافر ،كتحسيف ظركؼ العمؿ ،كما يجرم في بعض المنظمات اإلدارية التي ال تأبو بالتنظيمات غير
الرسمية أشبو بسائؽ المركبة الحديثة الذم ال يممؾ التراخيص البلزمة ،كيسمؾ طرقنا ممتكية ذات مخاطر
عديدة.

كمف خبلؿ ما سبؽ يريد الباحث تكضيح حقيقة مفادىا أنو بدكف خمؽ حالة مف التكافؽ بيف التنظيميف بشقيو
الرسمي كغير الرسمي فإف المنظمة لف تصؿ إلى أىدافيا المرجكة ،كىنا ال يقصد أف تقكـ اإلدارة العميا بتمبية
مطالب التنظيمات غير الرسمية دكف مراجعة أك نقاش ،فمف خبلؿ ما تـ استعراضو في ىذا المبحث نجد أف

ىناؾ عددنا مف السمبيات ليذا التنظيـ ،بمعنى أنو يجب االىتماـ بحاجات التنظيمات غير الرسمية كمطالبيا
في إطار قانكني مف منطمؽ الحفاظ عمى استقرار المؤسسة كاستم ارريتيا كفقنا لرؤل إدارية سميمة ،بعيدنا عف

ما يمكف أف تفرزه ىذه التنظيمات مف سمبيات قد تؤدم إلى خمؽ حالة مف الصراع في المؤسسة.
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مقدمة:

المبحث الثاني :عممية اتخاذ القرارات

تشكؿ عممية اتخاذ القرار أىمية بالغة لكافة المنظمات بشتى تصنيفاتو؛ حيث إف الق اررات المتخذة
ت نعكس في المحصمة عمى البيئة الداخمية لممنظمة كالبيئة الخارجية عمى و
حد سكاء ،كبالتالي ستتككف تغذية
راجعة تجاه تمؾ الق اررات المتخذة ،كخاصة مف البيئة الخارجية كالسيما المجتمع ،كتتسـ الجامعات بارتباطيا

اضح بسير ىذه
الكثيؽ بالمجتمع مف خبلؿ الشرائح الكاسعة التي تقدـ ليا خدماتيا ،كعميو كاف ىناؾ
اىتماـ ك ه
ه
العممية كالعكامؿ المؤثرة عمييا.
كعممية اتخاذ القرار تعد جكىر العممية اإلدارية ،كىذا ما أشار إليو محمكد( ،2011ص )165مكضحنا أف
عممية اتخاذ الق ار ارت أحد المحاكر األساسية التي ترتكز عمييا العممي ة اإلدارية ،كأحد األبعاد الرئيسة التي
تحدد في ضكء جكدتيا مدل فعالية المنظمات .فكمما خضعت عممية اتخاذ الق اررات لؤلصكؿ كالقكاعد
ال عممية السميمة ،زادت قدرة المنظمات عمى تحقيؽ مستكيات أعمى مف الفعالية كالنجاح.
كيرل جريفت أف تركيب التنظيـ اإلدارم يتحدد بالطريقة التي تعمؿ بيا الق اررات ،كأف المسائؿ المتعمقة بيا
مثؿ :مدل اإلشراؼ ،أك الرقابة ،يمكف أف تحؿ إذا عدىا المسئكؿ مسألة نمك أك امتدادنا خارجينا لنمط معيف
مف طريقة عمؿ القرار .ككذلؾ نجد أف ىربرت سيمكف  -مف تبلميذ ماكس كيبر -يرل أف التنظيمات

اإلدارية ،أساسان تقكـ عمى عممية اتخاذ القرار .كالكاقع أف الحاجة إلى عمؿ الق اررات مكجكدة في المنظمات

اإلدارية كىي عممية يكاجييا دائمنا رجاؿ اإلدارة عمى اختبلؼ أنكاعيـ كمسئكلياتيـ( .فميو كعبد المجيد،
 ،2014ص.)216

كيعد صنع القرار كاتخاذه مف أىـ مسئكليات رجؿ اإلدارة في إدارة التعميـ أك غيره ،كاذا كانت المدرسة كالكمية

كالمعيد كالجامعة تمثؿ تنظيمات أك منظمات تعميمية ،فيذا يعني إنيا تعتمد في إداراتيا عمى عممية صنع

اء بسكاء مع تنظيمات أك منظمات المجتمع األخرل( .بكر ،2003 ،ص.)65
القرار كاتخاذه سك ن
كتزداد أىمية الق اررات كخطكرتيا كمما كبر حجـ المنظمة اإلدارية ،كتشعبت نكاحي نشا طاتيا ككثر اتصاليا
بالجميكر ،ك تكتسب مشكبلتيا –عندئذ -أبعادنا كأعماقنا جديدة .كمف ىنا تبرز أىمية الق اررات كخطكرتيا في
اإلدارة التعميمية عنيا في منظمات األعماؿ ،حيث ق اررات اإلدارة التعميمية تعكس في الغالب اتجاىات السمطة

التنفيذية لدل الرأم العاـ ،كنتائجيا أكسع أث نار ،كأف الضغكط عمى متخذييا تتعدد مصادرىا ،كأنو يراعى
الحرص الشديد في اتخاذىا ضمانان لنجاحو كالتساع القطاع الذم تمسو ىذه الق اررات( .العجمي،2008 ،

ص.)225
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أولً -مفيوم عممية اتخاذ القرارات:
عممية اتخاذ الق اررات ىي عمؿ فكرم كمكضكعي يسعى الختيار البديؿ (الحؿ) األنسب مف بيف
بدائؿ متعددة متاحة أماـ متخذ القرار ،كذلؾ عف طريؽ المفاضمة بينيا ،باستخداـ معايير تخدـ ذلؾ ،كبما
يتماشى مع الظركؼ الداخمية كالخارجية التي تكاجو متخذ القرار .كبالتالي فالقرار كاتخاذه ما ىما في الكاقع

بل ،كلنتائج متكقعة ستترتب عمى ىذا السمكؾ .كعميو يمكف القكؿ :إف اتخاذ
إال انعكاس لسمكؾ سيقع مستقب ن

القرار عمؿ مرادؼ لعمؿ المدير كالعممية اإلدارية؛ ألف المدير عندما يخطط يحتاج إلى اتخاذ قرار ،ككذلؾ
عندما ينظـ كيكجو كيراقب .كبالتالي ال نجد مدي انر أيان كاف تخصصو كمجاؿ عممو ،كمستكاه اإلدارم ،إال
كيتخذ ق اررات متعددة متنكعة ،ضمف نطاؽ السمطة الممنكحة لو( .عقيمي ،2013 ،ص.)210

كعرفي ػػا عػ ػكاد ( ،2012ص )221عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات بأني ػػا" :ن ػػاتج عممي ػػة ص ػػنع القػ ػرار أم تم ػػؾ المرحم ػػة
المتعمق ػػة بأني ػػا عممي ػػة االختي ػػار كاالس ػػتقرار عم ػػى ب ػػديؿ كاح ػػد كى ػػك القػ ػرار ،كيص ػػدر ع ػػف المس ػػئكؿ ال ػػذم يمم ػػؾ

اء كاف ىذا المسئكؿ شخصان بعينو أك جية مختصة".
السمطة كالقدرة كالرغبة كالمعمكمات سك ن
كىي عبارة عف "اختيار بديؿ مف بيف مجمكعػة بػدائؿ مختمفػة كمتػكافرة ييػرل فيػو مصػمحة .كيقصػد بػو االختيػار
الكاعي لبديؿ مف بيف مجمكعة مف البدائؿ لحؿ مشكمة معينة" (عباس ،2011 ،ص.)114

كمػػا عرفيػػا شػػمبي كآخػػركف ( ،2010ص )35عمػػى أنيػػا "عمميػػة تفكيػػر مػػدرؾ مػػف مكاجي ػة مكقػػؼ أك مشػػكمة
الختي ػػار أنس ػػب الكس ػػائؿ أك أفض ػػؿ الحم ػػكؿ الت ػػي ت ػػؤدم إل ػػى أى ػػداؼ كاض ػػحة كمح ػػددة تتناس ػػب م ػػع ق ػػيـ الف ػػرد
كمعاييره كما تتناسب مع حدكد مكارده البشرية كالمادية".

كعرفيػػا حبتػػكر ( ،2009ص )144أنيػػا "جػػكىر عمػػؿ القػػادة ،كىػػي نقطػػة البػػدء فيمػػا يتعمػػؽ بجميػػع اإلج ػراءات
كأكجو النشاط كالتصرفات التي تتـ في المنظمة".
كيػرل  Leonard Whiteأف اتخػػاذ القػ اررات اإلداريػػة مػف الميػػاـ الجكىريػػة كالكظػائؼ األساسػػية لممػػدير ،كمػػف
ىنا أصبح القادة الػذيف يتخػذكف القػ اررات يمثمػكف العامػؿ األكؿ كاألساسػي فػي عمميػة اتخػاذ القػ اررات ،فيػـ الػذيف

يقػػرركف السياسػػات ،كيضػػعكف الخطػػط كيعػػدكف الب ػرامج ،كيتػػابعكف عمميػػات التنفيػػذ( .عػػامر كقن ػػديؿ،2020 ،
ص.)195
كما عرفيا غنيـ ( ،2002ص )122بأنيا "استخداـ بعض المعايير المكضكعية الختيار بديؿ ما مف بيف

بديميف محتمميف أك أكثر".

كما أكضح الشامي كنينك ( ،2001ص )288أف عممية اتخاذ القرار ىي مجمكعة مف الخطكات العممية
المتتابعة التي يستخدميا متخذ القرار بيدؼ الكصكؿ إلى اختيار القرار األمثؿ.

كما أشار سبلمة ( ،2003ص )77إلى أف عممية اتخاذ القرار ىي:

 اختبار بيف أفضؿ البدائؿ كأفضؿ السبؿ لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ. اختبار لمدل كفاية الرؤساء في تحمميـ مسؤكلياتيـ. األساس فييا اختبار بيف البدائؿ بعد دراسة كتفكير.52

 جكىر عممية القيادة نقطة البدء ،كاف تكقفت عممية اتخاذ الق اررات اليكـ فسيؤدم ذلؾ إلى تجميعالعمؿ كالنشاط ،كبالتالي اضمحبلؿ المنظمة.
 تبقى أنيا مف مياـ الرئيس اإلدارم ،كليست ميمة المستشاريف أك المتخصصيف الذيف يعممكف إلىجانبو.

كذىب عريفج ( ،2007ص )82إلى اعتبار أف عممية اتخاذ الق اررات ىي العممية اإلدارية برمتيا؛ ألنيا تمثؿ
اختيا نار مدركسان لمغايات كسبؿ تحقيقيا مف بيف البدائؿ الممكنة في المكاقؼ المختمفة .كألف الق اررات ال تعني

شيئنا إف لـ يستجب ليا المرؤكسكف ،كيككف عمميـ مكجيان بيا ،فإف الصعكبة في اتخاذ الق اررات تأتي مف
البحث عف القرار الفعاؿ.

مما سبؽ يتضح أف جميع الباحثيف قد أجمعكا عمى أف عممية اتخاذ الق اررات ىي جكىر العممية اإلدارية
كترتبط ارتباطنا كثيقنا بالقادة كالمدراء في كافة المستكيات اإلدارية الذيف تقع عمى عاتقيـ مسئكلية اتخاذ القرار

بناء عمى تقييـ عدد مف البدائؿ المطركحة بما يصب في مصمحة المؤسسة كتحقيؽ
بطريقة صحيحة ،ن
األىداؼ المرجكة.
ثانياً -الفرق ما بين صنع القرار واتخاذ القرار:

أكضح عكاد ( ،2012ص )221أف عممية صنع القرار ىي العممية التي مف خبلليا يتـ تحديد

المشكمة كالفرص كالبدائؿ المتاحة لحميا ثـ دراستيا كتحميميا لمكصكؿ إلى حؿ لتمؾ المشكمة .كتشتمؿ عممية

صنع القرار عمى الجيكد المبذكلة قبؿ إجراء عممية االختيار كبعدىا .أما عممية اتخاذ القرار فيي ناتج
عممية صنع القرار ،أم تمؾ المرحمة المتعمقة بإنياء عممية االختيار كاالستقرار عمى بديؿ كاحد كىك القرار،
كيصدر عف المسؤكؿ الذم يممؾ السمطة كالقدرة كالرغبة كالمعمكمات ،سكاء كاف ىذا المسئكؿ شخصان بعينو

أك جية مختصة.

كالمفيكـ األكؿ (صنع القرار) عممية مستمرة تنتيي بإصدار القرار ،أما المفيكـ الثاني (اتخاذ القرار) فإنو
يشير إلى نياية عممية صنع القرار أك تبني نتيجة تمؾ العممية ،فالكثير مف الق اررات التي يتـ اتخاذىا أك
الرم عمييا تمر بمراحؿ متعددة تككف في مجمكعيا عممية صنع القرار .كما أف عممية صنع القرار
يستقر أ
عممية بحث بصكرة مصغرة ،كلكف في أغمب األحياف يشارؾ فييا أكثر مف شخص كاحد أك جية كاحدة .في

حيف أف اتخاذ القرار يقكـ بو في معظـ األحياف شخص كاحد أك جية مثؿ :مدير المؤسسة ،أك غيره ،ممف
يتحمى بالصفة الرسمية في النظاـ اإلدارم .كنبلحظ أنو مف السيؿ في معظـ األحياف أف نعرؼ متخذ

القرار ،إال أنو مف الصعب معرفة صانع القرار؛ كذلؾ ألف صنع القرار ىك في الغالب مف مياـ ككاجبات
مختمؼ المستكيات في المنظمة ،في حيف نجد أف اتخاذ القرار ىك العمؿ األساسي لممدير أك الشخص
القيادم (ربيع ،2008 ،ص.)175
كيضيؼ السكارنة ( ،2010ص :)274إف مفيكمي صنع القرار كاتخاذ الق اررات يفسراف أك يستخدماف عمى
أنيما عممية كاحدة يمكف أف تؤدم الغرض نفسو ،كالكاقع خبلؼ ذلؾ؛ فعممية صنع القرار عممية كاسعة
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تتضمف أكثر مف مرحمة ،كتتمثؿ في البحث في البيئة الممكنة ،ثـ اختيار أحد البدائؿ أك اإلجراءات ،أما
عممية اتخاذ القرار فإنيا تمثؿ مرحمة مف مراحؿ عممية صنع القرار ،كبالتالي فيي عممية متممة لعممية صنع
القرار كليست مرادفة ليا.
كمػػا تضػػيؼ شػػمبي كآخػػركف ( ،2010ص :)34إف عمميػػة صػػنع الق ػرار تتضػػمف م ارحػػؿ الكصػػكؿ إلػػى الق ػرار
ػاء بحميػا ،أمػا اتخػاذ القػرار فيػك يمثػؿ المرحمػة النيائيػة مػف م ارحػؿ صػنع القػرار،
ابتداء مف تحديد المشػكمة كانتي ن
ن
كىك خبلصة ما يتكصؿ إليو صانع القرار مف معمكمات كأفكار.
كما أشار غنيـ ( ،2003ص )123إلى أكجو الفرؽ مف خبلؿ األطراؼ التي ليا عبلقة بالقرار ،حيث أكضح
أف صانعي القرار ىـ األشخاص الذيف يقكمكف بتجميع كتحميؿ كافة البيانات كالمعمكمات المختمفة

كاستخبلص المؤشرات كالحقائؽ المختمفة منيا ،حيث يمكنيـ مف خبلؿ ذلؾ الكصكؿ إلى مشركع أك تكصية
بالقرار المطمكب اتخاذه .في حيف أف متخذ القرار ىك الشخص الذم يككف بيديو سمطة اتخاذ القرار كمسئكؿ

عف مدل سبلمتو إما العامة أكالخاصة.

كذلؾ أشار رشكاف ( ،2006ص )88إلى أف عممية صنع القرار عممية معقدة تتداخؿ فييا عكامؿ :نفسية،
كاجتماعية ،كاقتصادية ،كسياسية ،كىي تتضمف عناصر تعد القيمة الحقيقية ،كالظركؼ غير المحددة .أما

عممية اتخاذ القرار فيي عمؿ إدارم يمثؿ جانبنا كاحدنا مف عممية صنع القرار ،كتعد آخر خطكة مف خطكات

ىذه العممية.

كىذا ما أكد عميو عمي ( ،2004ص )329مف أف عممية صنع القرار تتضمف جميع العكامؿ المشتركة في
عممية اتخاذ القرار ،سكاء أكانت ىذه العكامؿ اجتماعية أـ سياسية أـ اقتصادية أـ ثقافية ،أم إنيا العممية
التي تتضمف االعداد كالتحضير كالتككيف لمقرار بمختمؼ الحيثيات كاألسباب.

كأشار شيحا ( ،2004ص )255إلى أف عممية صنع القرار عممية جماعية تضامنية أم نتاج جيد مشترؾ؛
ذلؾ أف الكاقع العممي قد أصبح يحتـ عمى التنظيـ اإلدارم إشراؾ جميع أعضاء التنظيـ في المراحؿ السابقة

عمى اتخاذ القرار مف :إعداد ،كتحضير ،كتككيف ،كبالتالي ال يجب النظر إلى عممية صنع القرار عمى أنيا
عممية انفرادية يقكـ بيا شخص معيف أيان كاف مكقعو أك مكانتو في الييكؿ اإلدارم .أما اتخاذ القرار فبل

يعني أكثر مف العمؿ الذم يقكـ بو القائد أك الرئيس في إصداره لمقرار ،أم المرحمة األخيرة في عممية صنع

القرار.

كىذا ما أكضحو عامر كقنديؿ ( ،2010ص )199مف أف عممية صنع القرار تتضمف جميع المراحؿ بما فييا
المرحمة النيائية لصدكر القرار .في حيف أف عممية اتخاذ القرار ال تعني أكثر مف العمؿ الذم يقكـ بو القائد
أك الرئيس اإلدارم مف إصدار لمقرار أم المرحمة النيائية في عممية صنع الق اررات .كبالتالي فإف مف ينيض

بعممية صنع الق اررات ىي "المؤسسة" التي تقكـ بيذه العممية في التنظيـ ،كيأتي بعد ذلؾ مصدر القرار الذم
قد يككف في أعمى التنظيـ فردان كاف أك لجنة أك مجمس إدارة.
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جدول رقم ()2
الفرق بين عممية صنع القرار وعممية اتخاذ القرار
صنع القرار

اتخاذ القرار

أوجو الفرق
درجة الشمول

أعم وأشمل؛ فيو يمثل عدداً من المراحل يتخمميا العديد من األنشطة.

يمثل مرحمة في عممية صنع القرار

المستوى اإلداري

يشترك فيو جميع العاممين في المستويات اإلدارية كافة

وظيفة القائد اإلداري فقط

متابعة تحقيق اليدف

ل ينتيي باتخاذ القرار ،وانما بمتابعة القرار حتى يتحقق اليدف منو

المعمومات
الوقت المستنفذ

يتم فيو تجميع المعمومات كافة ،والتي تسيم في اتخاذ القرار وتصنيف
ىذه البيانات ودراستيا وتحميميا.

تنتيي عممة اتخاذ القرار بالوصول
إلى القرار المطموب.

يتم فيو استخدام المعمومات

المجمعة بواسطة القائد اإلداري،

والذي يتخذ القرار عمى أساسيا.

وقتو قصير نسبياً

طويل نسبياً

المصدر( :شمبي كآخركف ،2010 ،ص)36
ثالثاً -أىمية عممية اتخاذ الق اررات:

تعد عممية اتخاذ الق اررات أكثر األنشطة التي يمارسيا القادة اإلداريكف في المنظمات المختمفة كمنيا

التربكية عمى جميع المستكيات اإلدارية ،كما تعد النشاط الكحيد الذم يميز سمكؾ المدير كيميز المديريف
عف غيرىـ ،كما أف اتخاذ الق اررات يرتبط بتحقيؽ األىداؼ عمى اختبلؼ أنكاعيا ،فحيثما كاف ىناؾ
مجاؿ لبلختيار بيف أكثر مف بديؿ لمكصكؿ إلى ىدؼ كانت ىناؾ حاجة إلى اتخاذ قرار( .عياصرة

كحجازيف ،2006 ،ص.)24
كاتخاذ الق اررات ىك محكر العممية اإلدارية؛ ذلؾ أنيا عممية متداخمة في جميع كظائؼ اإلدارة
كنشاطاتيا ،فعندما تمارس اإلدارة ككظيفة التخطيط فإنيا تتخذ ق اررات معينة في كؿ مرحمة مف مراحؿ

كضع الخطة ،سكاء عند كضع اليدؼ أك رسـ السياسات أك إعداد البرامج أك تحديد المكارد المبلئمة أك
اختيار أفضؿ الطرؽ كاألساليب لتشغيميا ،كعندما تضع اإلدارة التنظيـ المبلئـ لمياميا المختمفة

كأنشطتيا المتعددة فإنيا تتخذ ق اررات بشأف الييكؿ التنظيمي كنكعو كحجمو كأسس تقسيـ اإلدارات
كاألقساـ ،كاألفراد الذيف تحتاج إلييـ لمقياـ باألعماؿ المختمفة كنطاؽ اإلشراؼ المناسب كخطكط السمطة
كالمسئكلية كاالتصاؿ .كعندما يتخذ المدير كظيفتو القيادية فإنو يتخذ مجمكعة مف الق اررات سكاء عند
تكجيو مرؤكسيو كتنسيؽ مجيكداتيـ أك استشارة دكافعيـ كتحفيزىـ عمى األداء الجيد أك حؿ مشكبلتيـ،
كعندما تؤدم اإلدارة كظيفة الرقابة فإنيا أيضنا تتخذ ق اررات بشأف تحديد المعايير المبلئمة لقياس نتائج
األعماؿ كالتعديبلت التي سكؼ تجرييا عمى الخطة ،كالعمؿ عمى تصحيح األخطاء إف كجدت ،كىكذا

تجرم عممية اتخاذ الق اررات في دكرة مستمرة مع استمرار العممية اإلدارية( .عبكم ،2010 ،ص.)232
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كمما زاد مف أىمية الق اررات كدكرىا في تحقيؽ أىداؼ اإلدارة ،ما تشيده التنظيمات اإلدارية الحديثة مف
مشكمة تعدد أىدافيا كتعقدىا ،ككجكد التعارض بيف ىذه األىداؼ أحياننا؛ إذ لـ يعد التنظيـ اإلدارم

يسعى لتحقيؽ ىدؼ كاحد كما كاف مف قبؿ ،كانما عميو أف يسعى لتحقيؽ العديد مف األىداؼ المعقدة
المتشابكة ،مما زاد مف المشاكؿ التي تكاجو قيادات ىذه التنظيمات ،كما استتبعو ذلؾ مف اتخاذ العديد

مف الق اررات لمكاجية ىذه المشاكؿ (كنعاف ،2003 ،ص.)94

التخطيط

اتخاذ
القرارات

رقابة

توجيه

تنظيم

التفايل

شكل رقم ( :)11مكونات العممية اإلدارية التي تقوم عمى اتخاذ الق اررات
المصدر( :عقيمي ،2013 ،ص)211
مما سبؽ يتضح ارتباط عممية اتخاذ الق اررات ارتباطنا كثيقنا بعناصر العممية اإلدارية المتعددة

مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة ،إضافة إلى ارتباطيا بالجكانب اإلدارية المتعمقة باالتصاالت
كالتفكيض كاإلشراؼ .كيتضح ىنا دكر عممية اتخاذ الق اررات في الكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة لكافة
المنظمات .كسنأتي فيما يمي عمى تكضيح العبلقة بيف عممية اتخاذ القرار كعنصر التنظيـ؛ الرتباط ىذا

الجانب بشكؿ مباشر في مكضكع الدراسة.
رابعاً -أنواع الق اررات:

ىناؾ تصنيفات كتقسيمات متعددة ألنكاع الق اررات ،تختمؼ كفقان لبعض المعايير كاألسس ،كفيما يمي

تكضيح ألىـ تمؾ األنكاع:

 -1من حيث توفر المعمومات ،يوضح (درة وجودة ،2012 ،ص )335ثالثة أنواع من الق اررات:
أ  -الق اررات في حالة التأكد:
بعض الق اررات تككف المعمكمات المتعمقة بيا لدل متخذ القرار كاممة غير منقكصة ،كفي ىذه الحالة
بناء عمى عقد
يتخذ المدير القرار بدرجة كبيرة مف الثقة .مثؿ اتخاذ المدير قرار شراء أجيزة كمبيكتر ن
تـ تكقيعو مع منظمة معينة لتكفير كتركيب أجيزة الكمبيكتر.
56

ب -الق اررات في حالة المخاطر:
في ىذه الحالة تتكفر لدل المدير بعض المعمكمات المتعمقة بالحاالت المتكقعة كنسب
احتماؿ حدكث كؿ منيا.
ج) الق اررات في حالة عدم التأكد:
يتخذ ىذا النكع مف الق اررات عند عدـ تكفر معمكمات فيما يتعمؽ بالحاالت المتكقعة ،كال
بنسب احتماؿ حدكث كؿ مف ىذه الحاالت ،فظركؼ اتخاذ القرار غير مستقرة كغير معركفة ،كبذلؾ
فإف المدير يتخذ ق ارراتو في ىذه الحالة باالعتماد عمى خبراتو ،كقد يميؿ نحك االستفادة مف آراء

المستشاريف المتخصصيف قبؿ اتخاذ القرار.

 -2ق اررات مبرمجة وق اررات غير مبرمجة (زيارة ،2009 ،ص:)140
أ  -الق اررات المبرمجة:
ىي تمؾ الق اررات التي تتخذ بركتينية أك بصكرة متكررة كلحاالت محددة تمامان كبذات المنيج

كاألسمكب .كا لحاالت ىنا معركفة لمتخذ القرار كقد تنطبؽ عمييا ذات المكاصفات ،كىذا ما يجعميا
تستمزـ ذات العمميات الركتينية كينطبؽ عمييا ما ىك محدد مف سياسات كاجراءات.

ب -الق اررات غير المبرمجة:
ىي تمؾ الق اررات التي ال يمكف معيا اعتماد أك تطبيؽ القكاعد المحددة مسبقان؛ إما ألف

الحالة جديدة كلـ يسبؽ التعامؿ مع مثميا ،أك أف ذات الحالة غير كاضحة المعالـ دائمان كعند كؿ الظركؼ.
كمف ىنا يمكننا أف ندرؾ أف معظـ الق اررات الميمة كالتي يتخذىا المدير تقع ضمف ىذه المجمكعة.
 -3القرارات الستراتيجية واإلدارية والتشغيمية:
بناء عمى المستكل التنظيمي،
يكضح عكاد( ،2012ص )225أف ىناؾ ثبلثة أنكاع مف الق اررات ن
كىي:

أ  -القرار الستراتيجي ):(Strategic Decision
يتميز القرار االستراتيجي بالخصائص اآلتية:

 المركزية في المستويات العليا :عادة ما يتـ بناء االستراتيجية كاتخاذ الق اررات االستراتيجية فيأعمى المستكيات اإلدارية المتمثمة غالبنا في مجمس إدارة المنظمة أك المدير العاـ لمشركة
كمساعديو؛ كذلؾ إللماميـ بإمكانات المنظمة كمكاردىا  ،كمعرفتيـ بظركفيا المحيطة ،كعبلقاتيـ

بالجماىير الخارجية.

 يعد القرار االستراتيجي قراراً حتميا ً :ألف عمى المنظمة أف تتخذه مسبقان؛ حتى يمكف أف تبنى عميوالق اررات اإلدارية كالتشغيمية األخرل ،لذا فميس أماـ المنظمة مفر مف اتخاذه قبؿ البدء في عممياتيا
اإلدارية كالتشغيمية.

57

 تتميز القرارات الستراتيجية بعدم التكرار :ألنيا غالبنا تمثؿ معالـ رئيس ة تسير المنظمة عمى نيجيادكف تغيير ي ذكر ،كبالتالي نجدىا بيف ق اررات مجمس اإلدارة التي تستمر المنظمة في العمؿ بيا

دكف تغيير لفترات طكيمة.
 -قرارات قميمة نسبياً في عددىا :فالق اررات االستراتيجية ترتبط بالشمكؿ ،كليذا فيي غير تفصيمية.

 ق اررات تتعمق بالمدى الطويل :عادة ما تخدـ الق اررات االستراتيجية فترات زمنية طكيمة نسبياه ،قدتمتد لتشمؿ حياة المنظمة بكامميا.

 ق اررات تتعمق بالمنظمة ككل :غالبان تمثؿ الق اررات االستراتيجية نقاطان متكاممة في خدمة مختمؼاإلدارات كاألقساـ بالمنظمة.

 ق اررات تنظيم العالقات بين المنظمة وبيئتيا الخارجية :ترتبط الق اررات االستراتيجية بالبيئةالخارجية لممنظمة ،ك منيا تستمد المنظمة مكاردىا المادية كالبشرية كالتي تحدد بشكؿ كبير مدل
استم اررية المنظمة كاستقرارىا في تمؾ البيئة ،كذلؾ ففي ىذه البيئة غالبان ما تفرز المنظمة منتجاتيا
كأنشطتيا كمخرجاتيا ،كليذا ترتبط الق اررات االستراتيجية بالبيئة الخارجية ارتباطان كثيقنا.

ب -القرار اإلداري ):(Administrative Decision
يتميز القرار اإلدارم بالخصائص اآلتية:

 يتـ اتخاذه داخؿ المنظمة لتسييؿ عمميات اإلنجاز ،كبياف إجراءات تنفيذ األعماؿ ،كتحديد كيفيةالحصكؿ عمى المكارد.

 تعد الق اررات اإلدارية ميم ة الستقرار الييكؿ التنظيمي ،كتحديد مراكز السمطة كالمسئكلية ،كمدلالمركزية أك البلمركزية التي يتـ تطبيقيا في المنظمة.
 تيتـ الق اررات اإلدارية بتدفؽ البيانات كالمعمكمات فيما بيف إدارات المنظمة كأقساميا  ،كتنظيـعمميات االستفادة منيا.

ج -القرار التشغيمي ):(Administrative Decision
يتميز القرار التشغيمي بالخصائص اآلتية:

 تتعمؽ الق اررات التشغيمية ببياف التخصيص لممكاد عمى العمميات ،كذلؾ عمى العامميف كاآلالتكفيما يسمى بجدكلة اإلنتاج كالعمميات.
 تكضح الق اررات التشغيمية مستكيات المخرجات التي تعمؿ المنظمة عمى إنتاجيا ،كذلؾ ببيافخصائصيا كأبعادىا كمقاساتيا كدرجاتيا كأشكاليا التفصيمية.

 تعمؿ الق اررات التشغيمية عمى ترشيد النفقات كالتكاليؼ التي تتحمميا المنظمة في سبيؿ عممياتيااإلنتاجية ،سكاء كانت ىذه التكاليؼ ثابتة أك متغيرة لمكحدة الكاحدة ،أك مجمكعة الكحدات ،مف
العمؿ أك الطاقة.
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 عادة ما تككف الق اررات التشغيمية ال مركزية ،حيث يتـ اتخاذىا عمى مستكل اإلدارة كاألقساـالتشغيمية كؿ حسب ظركفو كمتطمباتو.
 تتعمؽ الق اررات التشغيمية بصكرة متكررة ،فبل تككف يكمية كا سبؽ القكؿ؛ كذلؾ لضماف انتظاـسير العمميات اإلنتاجية.

-4ق اررات ديمقراطية وديكتاتورية واستشارية:
يكضح عبكم( ،2010ص )237إلى أف ىناؾ أنكاعنا أخرل مف الق اررات ،كىي ق اررات

مرتبطة بمدل مشاركة المعنييف بالقرار ،كىي:

أ  -ق اررات ديمقراطية :كىي الق اررات التي تتخذ بالتصكيت مف قبؿ المعنييف بالقرار في حالة اتخاذ
الق اررات بشكؿ جماعي.

ب -ق اررات ديكتاتورية :كىي الق اررات التي تتخذ مف قبؿ فرد كاحد دكف الرجكع إلى أية جية خبيرة أك
استشارة أم مف المعنييف بالقرار.
ج -ق اررات استشارية :كىي الق اررات التي تتخذ عمى أساس استشارة المعنييف بالقرار أك المختصيف
كالخبراء في حالة الق اررات الفردية أك الجماعية.
 -5القرارات حسب مجال العمل أو التخصص:
يشير عقيمي ( ،2013ص )220إلى أنكاع أخرل مف الق اررات ،كىي ق اررات مرتبطة بمجاؿ
العمؿ أك التخصص ،كمف أمثمتيا:
أ -ق اررات إنتاجية :تتعمؽ بتحديد رقـ اإلنتاج كحجمو كجكدتو كطرؽ الرقابة عميو.
ب -ق اررات تسويقية :تتعمؽ بتحديد السكؽ ،كاختبار الحممة اإلعبلنية كتحديد السعر.
ج -ق اررات تمويمية :تتعمؽ بتحديد نسب السيكلة النقدية ،كمقدار أرس الماؿ العامؿ  ...إلخ.
د -ق اررات أفراد :كتتعمؽ بتعييف العامميف كنقميـ كاجازاتيـ.
ه -ق اررات شرائية :تتعمؽ بتحديد كمية الشراء المناسبة كتحديد مصادر الشراء  ...إلخ.
و -ق اررات تخزينية :تتعمؽ بتحديد كمية المخزكف ،كحمايتو ...إلخ.
 -6ق اررات سوقية وق اررات تعبوية:
يشير البدرم( ،2001ص )38إلى أنكاع أخرل مف الق اررات ،كىي:
أ  -ق اررات سوقية :كىي الق اررات التي تعنى بحؿ المشاكؿ أك تحقيؽ أىداؼ ذات أبعاد أك تأثيرات كبيرة
عمى المنظمة كمستقبميا.
ب  -ق اررات تعبوية :كىي الق اررات التي تعنى بحؿ مشاكؿ قائمة أك تحقيؽ أىداؼ قصيرة األمد أك
ركتينية.
59

خامساً -مراحل عممية اتخاذ القرار:
 -1تشخيص المشكمة وتحميميا:

إف تحديد المشكمة كتشخيصيا يعد مف النقاط الجكىرية في سبيؿ الكصكؿ إلى حميا ،كيتـ
ذلؾ غالبان مف خبلؿ الكقكؼ عمى مظاىر المشكمة كأعراضيا ،ثـ بالتحميؿ كالتدقيؽ يمكف بياف

األسباب األساسية التي أدت إلى حدكث ىذه المظاىر ،كلذا يجب التفرقة بيف مظاىر المشكمة
 ،Symptomكاألسباب التي تمثؿ أساس المشكمة  Causesكالمثاؿ الطبي خير دليؿ عمى ذلؾ،
فالطبيب الماىر يبدأ بتشخيص حالة المريض مف خبلؿ الكقكؼ عمى األعراض كالمظاىر مستعيننا

ببعض التحميبلت الطبية كاألشعة المصكرة ليتمكف مف تحديد العبلج المناسب؛ ألف تحديد مظاىر
المشكمة كأسبابيا كالفصؿ بينيما كتحميميما بدقة ىما السبيؿ الحقيقي أماـ المديريف لحؿ المشكبلت،

كاذا خدع المدير في الفصؿ بينيما كاختمط عميو األمر في التفرقة بيف المظاىر (التي تمثؿ شكاىد
كمبلحظات متكررة لممشكمة) كاألسباب (التي تعد الداء كالعمة الحقيقية التي أدت إلى حدكث

خاطئ ال يعالج المشكمة( .عكاد ،2012 ،ص.)229
المشكمة) ،فبل شؾ أنو سيككف ىناؾ قرهار
ه
-2تحديد األىداف:

إف مف شأف كجكد أىداؼ كاضحة محددة ،أف تحدد النتائج الكاجب تحقيقيا ،كالمقاييس

كالمعايير التي يمكف استخداميا لمعرفة إذا كاف قد تـ تحقيؽ ىذه النتائج .كما أف األىداؼ تساعد
عمى تكحيد األفراد في المنظمة ،كىك أمر حيكم لنجاح المنظمة( .حريـ ،2004 ،ص.)230
 -3جمع البيانات والمعمومات وتحميميا:
في ىذه الخطكة يتـ جمع المعمكمات كالبيانات ذات العبلقة بالمشكمة باستخداـ المراجع
كالمصادر المتعددة ،ثـ يتـ تصنيؼ ىذه المعمكمات بطريقة تبيف ما بينيا مف عبلقات .كتتجمى أىمية
ىذه الخطكة في ضركرتيا لتحديد بدائؿ الحؿ( .البدرم ،2001 ،ص)39
 -4وضع البدائل المناسبة وتطويرىا:
يتـ في ىذه المرحمة قياـ متخذ القرار بتطكير أكبر عدد ممكف مف البدائؿ المناسبة لمعالجة
المشكمة ،كيستطيع المدير في ىذا المجاؿ اعتماد الخبراء كاالستشارييف كاستخداـ الكسائؿ العممية في

تحديد تمؾ البدائؿ ،إضافة إلى ا عتماده عمى قدراتو الشخصية بخبراتو الذاتية ،ك إضافة إلى اعتماده
عمى مقترحات العامميف في نفس حقؿ المشكمة عف طريؽ استخداـ الكسائؿ العممية الحديثة ( .حمكد
كالمكزم ،2008 ،ص.)170
 -5تقييم البدائل:
بعد الحصكؿ عمى البدائؿ المناسبة فإف عممية التقييـ تعد الخطكة التالية كىي الغاية
األساسية لعممية اتخاذ الق اررات ،كفي ىذا المجاؿ يتـ عادة عزؿ المتغيرات التي يمكف قياسيا عددينا
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مثؿ :الربح ،كالتكاليؼ ،كعنصر الكقت ،ىذه العناصر طبعان ميمة كلكف إىماؿ العناصر األخرل

التي ال يمكف كضعيا بصكرة عددية يعد أم نار غي ر مقبكؿ ،فعكامؿ ميمة مثؿ العبلقات العمالية
الجيدة أك األحكاؿ السياسية أمكر ال يمكف كضعيا بصكرة عددية .ك في حالة القدرة عمى تقييـ

المتغيرات بصكرة عددية تصبح عممية اتخاذ القرار عممية سيمة ،كلكف العممية ليست سيمة إلى ىذا
الحد في دنيا األعماؿ ،كلذا فإف رجؿ األعماؿ أك المقرر الناجح ىك الذم يتنبأ كيقدر األمكر بصكرة
صحيحة( .عمي كالمكسكم ،2001 ،ص.)41
 -6اختيار البديل األفضل:
بعد االنتياء مف تقييـ البدائؿ المتاحة لحؿ المشكمة ،البد أف يقكـ المدير باختيار أحد ىذه
بناء عمى قدرة ىذه البدائؿ عمى حؿ المشكمة أك االستفادة مف الفرص المتاحة ،كال شؾ أف
البدائؿ ،ن
ىذه العممية تتصؼ بالصعكبة كالتعقيد ،حيث يجب دراسة العديد مف األبعاد لكؿ بديؿ( .العبد،
 ،2003ص.)237
 -7اتخاذ القرار وتنفيذه:
إف كؿ ما فعمو متخذ القرار حتى اآلف ىك مجرد اختيار بديؿ معيف مف بيف البدائؿ المتاحة،
غير أف ىذا االختيار ما زاؿ حب نار عمى كرؽ ،كلذلؾ فإنو يجب عمى المدير في ىذه المرحمة كضع
البديؿ الذم اختاره مكضع التنفيذ.

كاذا كاف التنفيذ في بعض المكاقؼ يمثؿ عممية غاية في

السيكلة ،فإنو في كثير مف المكاقؼ األخرل يمثؿ عممية غاية في الصعكبة .كيرتبط بتنفيذ الق اررات

قضية ميمة أخرل ىي مقاكمة األفراد لمتغيير .كىناؾ العديد مف األسباب التي يمكف أف تدفع األفراد
كبناء
إلى مقاكمة التغيير منيا :الشعكر بعدـ األماف ،ك عدـ االقتناع ،كالخكؼ مف عدـ المعرفة.
ن
عمى ذلؾ ،فإنو يجب عمى المديريف دائمنا تكقع مقاكمة محتممة في كافة مراحؿ عممية التنفيذ .كميما
كانت درجة الدقة التي يحرصكف عمييا عند تقييـ النتائج المختمفة المرتبطة بكؿ بديؿ ،فإف ىناؾ

احتماالن لظيكر نتائج غير متكقعة( .محمكد ،2011 ،ص.)181
 -8المتابعة والتقويم:
تقكـ اإلدارة الفعالة بتطكير مقاييس دكرية لمنتائج .ك تقارف النتائج الحقيقية مع النتائج
المخطط ليا "اليدؼ" ،كاذا كاف ىناؾ انحراؼ فيجب إجراء التغييرات البلزمة .ك ىنا نجد أىمية
كجكد أىداؼ لممنظمة لمقارنة النتائج ،كلك أف مثؿ ىذه األىداؼ غير مكجكدة فإنو ال تكجد طريقة
لمحكـ عمى األداء ،كبالتالي إذا كانت النتائج الحقيقية ال تتناسب مع النتائج المخطط ليا فسيتـ عمؿ
تغييرات عمى الحؿ الذم تـ اختياره لمتنفيذ ،أك إجراء تغيير في اليدؼ األصمي أف كاف يعد تعجيزينا.

ك في حالة كجكب مراجعة اليدؼ األصمي سيتـ تنشيط عممية صنع القرار بأكمميا .ك النقطة

الميمة أنو في حالة تنفيذ القرار ،ال يستطيع المدير أف يفترض أف النتيجة سكؼ تككف متفقة مع
اليدؼ األصمي.(Ivancevich & Matteson, 2002, p.539) .
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مف خبلؿ استعراض الخطكات السابقة لعممية اتخاذ القرار كأساليبيا نجد إنيا أشبو بسمسمة مترابطة
لمكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة ككضع الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت القائمة .كرغـ أف العديد مف الكتاب
ال عديدة لخطكات عممية اتخاذ الق اررات تختمؼ في عددىا كلكف ال تختمؼ في مضمكنيا
كالباحثيف قدمكا أشكا ن

ك تدرجيا ،كتتحدد آلية التعامؿ مع ىذه الخطكات مف خبلؿ تحديد نكعية المشكمة كالقرار المراد اتخاذه.
كفيما يمي شكؿ تكضيحي لخطكات عممية اتخاذ القرارات:
الوعي بالمشكمة والتعرف

ما مؤشرات المشكمة؟

إلييا وتحميميا

وما أبعادىا؟

ما الذي نحتاج إليو في الموقف الذم

تحديد األىداف

نتعامؿ معو؟ ما ىك
ما البيانات التي ترتبط باليدف

جمع البيانات

مباشرة؟

والمعمومات

كيف يمكن إعادة صياغة

تحميل البيانات

المعمومات لتخدم اليدف؟

والمعمومات

ما الحمول الممكنة المناسبة

وضع البدائل المناسبة

لممشكمة؟

ما المكاسب والخسائر التي

تقييم البدائل

يسببيا كل بديل؟
أي البدائل المتاحة أعمى كفاية

اختيار البديل األفضل

وأكثر منفعة وأقل تكمفة؟

كيف أُعمن عن القرار؟ و ما التصرف

اتخاذ القرار وتنفيذه

المتابعة والتقويم

الذي يجب القيام بو؟ و ما الوسائل
المساعدة في التنفيذ؟

شكؿ رقـ ()
المصدر:

ما ردود أفعال المعنيين بالقرار؟
و ما مدى سالمة القرار؟

شكل رقم ( :)12مراحل عممية صنع القرار واتخاذه
المصدر( :الحريري ،2008 ،ص)329
62

سادساً -أساليب اتخاذ القرار:

كؿ مف الحريرم( ،2008ص )326ك ربيع (،2008
تتعدد أساليب اتخاذ الق اررات ،كقد أشار ه

ص )183إلى أف ىذه األساليب تصنؼ إلى نكعيف ىما-:
 -1األساليب التقميدية.
 -2األسمكب العممي.

 -1األساليب التقميدية في اتخاذ الق اررات (الحريري ،2008 ،ص:)326
أ -الخبرة :يعتمد المدير ىنا عمى ذكائو الفطرم كخبراتو السابقة عادنا أ ف المشكبلت الحالية تتشابو مع
المشكبلت السابقة التي سبؽ كأف اتخذت قرارات بشأنيا .كيتخذ القرار في ىذه الحالة بسرعة كبدكف

تفسير عف كيؼ كلماذا اتخذ ىذا القرار.
ب -المحاكاة :قد يمجأ المدير إلى اتخاذ ق ارراتو بناء عمى تقميده لطرؽ اتبعيا مديركف آخركف في اتخاذ
ق ارراتيـ إزاء مشكبلت شبيية.

ج -التجربة والخطأ :عندما يتعرض المدير لحؿ مشكمة ما ليس لديو مفيكـ مكحد عنيا كال منيج منظـ
لمعالجتيا ،أك طريقة يستطيع مف خبلليا معرفة األسباب الحقيقية لممشكمة ،فيك يمجأ ىنا إلى
التجربة في اتخاذ القرار ،فإذا لـ ينجح ىذا القرار ،فإنو يعكد مرة أخرل إلى دراسة المشكمة كاتخاذ
قرار آخر بشأنيا.
د-اليروب من المشكمة :عندما تككف المشكمة  -مكضكع القرار -غامضة أك معقدة ،قد يمجأ المدير إلى
الحمكؿ السيمة التي تخفؼ مف تداعيات المكقؼ ،كيترؾ المشكمة األساسية باقية كما ىي مما يجعميا

عرضة لمتفاقـ ،أك ربما يقكـ بتأجيؿ القرار أك إلقاء مسئكلية اتخاذه عمى اآلخريف خكفنا مف الفشؿ أك

تيربنا مف المسئكلية ،كىذا النكع مف المديريف يحتاج إلى أف يتجو نحك المعالجة الجذرية لؤلمكر كدعـ
النظرة بعيدة المدل مف خبلؿ عممية التكجيو الذم يساعد العامميف في المؤسسة عمى الشعكر بالرؤية

المشتركة.

ه-استخدام السياسات التقميدية :ىناؾ مؤسسات تعمؿ عمى اعتماد السياسات القديمة كترفض قبكؿ
التجديد؛ فيي تعمد إلى القكة االستبدادية كاستخداـ السمطة لمتأثير في اآلخريف كتخكيفيـ ،مما يجعؿ
العامميف فييا يفقدكف اىتماميـ بالتفكير؛ ألنيـ غير قادريف عمى عمؿ شيء تحت نظاـ صارـ .كىنا
تنشأ المصالح الشخصية التي تتحكـ باتخاذ القرار.
-2األسموب العممي في اتخاذ الق اررات:
يعد األسمكب العممي مف أحدث األساليب كأفضميا في اتخاذ القرار اإلدارم ،كىك يقكـ عمى اتباع

منيج مكضكعي قكامو التفكير المنطقي غير المتحيز في ضكء خطكات محددة ،فالمدير الذم يتبع ىذا
األسمكب يبتعد عف جميع األساليب السابقة ،أم عف المحاكلة كالخطأ كالتقميد كالمحاكاة كالخبرة ،كال يستخدميا
إال في حدكد االسترشاد كالتكجيو (ربيع ،2008 ،ص.)183
63

وفيما يمي أبرز األساليب العممية التي تساعد عمى ترشيد عممية اتخاذ الق اررات:
أ -بحوث العمميات(كبللده ،2012 ،ص:)263
بدأت بحكث العمميات تظير كحقؿ مف حقكؿ المعرفة في أكائؿ الحرب العالمية الثانية ،حيث قاـ بيا
مجمكعة مف العمماء كالخبراء في بريطانيا ،ثـ انتقؿ االىتماـ إلى أمريكا ككندا ،ككانت بدايات محاكالت
االستخداـ في الميداف العسكرم ،ثـ انتقؿ ليشمؿ المجاؿ الصناعي كالتنمكم كاالستثمارم كدراسات الجدكل

االقتصادية ،كذلؾ بيدؼ تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد المادية كالبشرية المتكفرة ،لتعظيـ المخرجات كتقميؿ
النفقات كتطكير األساليب كالكسائؿ المستخدمة لمتحميؿ  ،كتطبؽ بحكث العمميات مناىج رئيسة أىميا :النماذج
الرياضية كالعمؿ كفريؽ ،كمدخؿ األنظمة.

ب -شجرة الق اررات(حساف كالعجمي ،2010 ،ص:)178
ترجع جذكر أسمكب شجرة الق اررات إلى مدخؿ النظـ في اتخاذ القرار الذم يقكـ عمى التفاعؿ بيف
األدكات كالكسائؿ ال مستخدمة التخاذ القرار كبيف البيئة المحيطة بعممية اتخاذه ،كما يفترض ىذا المدخؿ أف
ىناؾ سمسمة مف التأثيرات تؤثر في عممية اتخاذ القرار.
ج -نظرية المباريات(كنعاف ،2003 ،ص:)197

أسيمت ىذه النظرية في حؿ المشكبلت التي تتعمؽ بكجكد منافسة .كتطبؽ نظرية المباريات عمى

مكقؼ معيف مف المكاقؼ اإلدارية ،مف خبلؿ تقسيـ المباراة إلى عدد مف الجكالت يقكـ خبلليا المتدربكف
بناء عمى معايير
بمراجعة البيانات المعطاة ليـ كاتخاذ الق اررات عمى ضكئيا ،حيث تحسب نتائج كؿ مباراة ن
محددة مسبقنا.

د -أسموب المحاكاة (بكر ،2003 ،ص:)97

يعني أسمكب المحاكاة كضع شبيو لمحالة أك المشكمة ،دكف مساس بالمكقؼ الطبيعي ،أك كضع
بل لمحالة أك المشكمة محؿ الدراسة.
ترتيبات ىيكمية مناسبة لمنظاـ الذم يسمؾ سمككنا مماث ن

ه -أسموب مصفوفة العائد (عامر وقنديل ،2010 ،ص:)215

يفيد ىذا األسمكب في المفاضم ة بيف بديميف أك عدة بدائؿ مقترحة لحؿ المشكمة ،كبعبارة أخرل:

يساعدنا أسمكب مصفكفة العائد إلى تحقيؽ اآلتي:

 تقدير النتيجة المتكقعة لكؿ بديؿ حسب فركض مختمفة. -تقدير احتماؿ تحقيؽ كؿ نتيجة مف النتائج السابقة.

 احتساب القيمة المتكقعة (النتيجة المتكقعة – االحتماؿ) لكؿ نتيجة. ترتيب البدائؿ المتكقعة.و -أسموب التحميل الحدي (حبتكر ،2009 ،ص:)155
مف أىـ المعايير التي يستخدميا ىذا األسمكب معيار التكمفة الحدية كالعائد الحدم .كالتكمفة الحدية
أك اإلضافية ىي التكمفة التي تترتب عمى إنتاج كحدة إضافية ،أما العائد الحدم فيك اإليراد اإلضافي المترتب

عمى بيع كحدة إضافية.
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سابعاً -معيقات عممية اتخاذ القرارات:

أكضح عكاد( ،2013ص )108عكائؽ اتخاذ الق اررات ،ضمف مجمكعتيف كفقنا لآلتي:

 -1العوائق الداخمية:

وىذه العوائق قد تحد من اختيار الحل المناسب ،وتتمثل فيما يمي:
أ  -العكائؽ المالية.
ب -العكائؽ البشرية.
ج)-العكائؽ الفنية.
كىذه العكائؽ يمكف أف تؤثر عمى القرار مف حيث إف اإلدارة قد تصؿ إلى أف الحؿ األكؿ أفضؿ مف الحؿ
الثاني ،كلكف الحؿ األكؿ يتطمب تحقيؽ بعض المتطمبات التي ال تتكفر لدل المنظمة اآلف ،كمف ثـ يجبرىا
عمى اختيار الحؿ الثاني؛ ألف النقص في األمكاؿ أك عدـ قدرة المكظفيف الفنية أك ضركرة االستعانة بآالت
إنتاجية متقدمة عكائؽ قد تحتـ عمى إدارة المنظمة صرؼ النظر عف حؿ يعد األفضؿ.
 -2العوائق الخارجية:
حيث إف المنظمة تمثؿ خمية مف خبليا المجتمع الناشطة ،فإف ق ارراتيا البد أف تؤثر بصكرة مباشرة

أك غير مباشرة عمى ىذا المجتمع ،كمف ثـ تعارض بعض كحدات المجتمع اتخاذ أية ق اررات تعكد عميو
باألضرار حتى لك كانت بسيطة.
كحيث إف المنظمة كياف مفتكح فيي تكاجو عددان مف العكامؿ المحيطة بيا ،كالتي تشكؿ في بعض

األحياف عكائؽ أماـ عممية اتخاذ القرار ،كمف ىذه العكامؿ( :السياسية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،كالقيـ
كالعادات ،كالمنافسة).
في حيف حددىا عياصرة كحجازيف( ،2006ص )53في ستة جكانب ىي:
 -1قصور البيانات والمعمومات:
حيث إف البيانات كالمعمكمات كاإلحصاءات تعد شرطان أساسينا مف الشركط التي ينبغي تكافرىا لمتخذ م

الق اررات.

 -2التردد (عدم الحسم):
يعد التردد مف المعكقات التي تكاجو صانعي الق اررات ،ككثي نار ما يعرقؿ اتخاذ الق اررات في الكقت

المناسب ،كيثير قمؽ مف ييميـ أمر ىذه الق اررات.
 -3ضعف الثقة المتبادلة:

يعد ضعؼ الثقة كالكفاؽ بيف المديريف كالمرؤكسيف مف األسباب التي ال تشجع عمى اتخاذ الق اررات

كتحمؿ مسؤكلية إصدارىا ،كاذا أصدرت فإنيا تككف في إطار مشكه يسمبيا فاعميتيا كال يحقؽ النتائج
المرجكة منيا.
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 -4وقت القرار:
كثي نار ما تفرض ضغكط عمى رجؿ اإلدارة التخاذ قرار في عجمة مف الكقت تحكؿ دكف إجراء الدراسة

كالبحث الكافي لممكقؼ اإلدارم ،مما يجعؿ القرار غير سميـ كال يحقؽ اليدؼ منو ،عبلكة عمى أف معرفة
المرؤكسيف بالقرار قبؿ الرؤساء ال يجعؿ المرؤكسيف يقفكف عمى مغزاه الحقيقي مما يسبب مشكبلت في

مجاؿ العمؿ.

 -5الجوانب النفسية والشخصية لمتخذ القرار:
ال نستطيع أف نتجاىؿ االقتراحات كالنتائج األساسية المرتبطة بالسمكؾ البشرم ،كالتي أسفرت عنيا
الدراسات كالتجارب المختمفة في مجاالت العمكـ السمككية ،كالتي تتعرض لدكافع األفراد كاتجاىاتيـ

كانفعاالتيـ كحالتيـ الصحية كميكليـ في المكاقؼ المختمفة.
 -6عدم المشاركة في اتخاذ القرار:

المشاركة في اإلدارة التربكية تعبير عف ديمقراطية ىذه اإلدارة كاتجاىيا نحك إشراؾ المعنييف في
مختمؼ جكانب العممية التربكية.

ثامناً -عناصر القرار:

يتككف كؿ قرار إدارم مف مجمكعة مف العناصر يحددىا كؿ مف  Wilson & Alexisبستة عناصر

أساسية كىي (ربيع ،2008 ،ص:)174

 -1متخذو القرار :كىـ األفراد أك الجماعات التي تقكـ بالفعؿ باالختيار مف بيف البدائؿ المطركحة لحؿ
المشكمة أك مكاجية المكقؼ.
 -2أىداف القرار :كىي األىداؼ التي يسعى القرار لتحقيقيا أك الكصكؿ إلييا.
 -3بيئة القرار :كىي العكامؿ الداخمية كالخارجية التي تؤثر عمى متخذ القرار عند قيامو باختيار البديؿ
المبلئـ.
 -4بدائل مالئمة لتخاذ القرار :غالبنا ما يتضمف مكقؼ القرار بديميف مبلئميف عمى األقؿ ،كيمثؿ البديؿ
المبلئـ ذلؾ البديؿ الذم يعد صحيحنا عمميان مف ناحية التنفيذ ،كأيضنا يساىـ في حؿ مشكمة قائمة.

 -5ترتيب البدائل :يككف الترتيب تنازلينا مف البدائؿ األكبر أىمية فاألقؿ.

 -6اختيار البدائل :كتتمثؿ باالختيار الحقيقي بيف البدائؿ المتاحة لمعنصر األخير في مكقؼ القرار ،كأف
ىذا االختيار يؤكد حقيقة أف القرار قد اتخذ.

تاسعاً -نظريات اتخاذ القرارات:

عندما يكاجو متخذم القرار مشكمةه يسيره ليا عدة مسارات عمؿ بديمة ،كتكمفة البحث كالبدائؿ المقدرة

قميمة ،فإ ف النمكذج المنطقي يقكـ بكصؼ كاضح منصؼ لعممية اتخاذ القرار ،لكف اتباع تمؾ الخطكات في
اتخاذ الق اررات يككف ناد نار مف قبؿ متخذم القرار؛ فأغمب الق اررات في العالـ الكاقعي ال تتبع النمكذج المنطقي،
و
و
كمقبكؿ لممشكمة ،عمى أف يككف الحؿ ىك الحؿ
معقكؿ
كعمى سبيؿ المثاؿ :عادة يفضؿ الناس إيجاد حؿ
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األمثؿ ،كبالتالي يستخدـ صانعك القرار إبداعنا محدكدان ،حيث تميؿ كتقتصر االختيارات عمى قرار تقريبي

لممشكمة كالبديؿ الحالي .(Robbins, 2003, p. 73) .كلذلؾ سنعرض فيما يمي تكضيحنا ألىـ النظريات
التي تناكلت عممية اتخاذ القرار:

 -1النظريات التقميدية (الكالسيكية) والمعدلة:
حسب الشماع كحمكد ( ،2014ص )237اعتمد الفكر التقميدم في عممية اتخاذ القرار عمى
منطمقات الفكر االقتصادم التقميدم ،أك ما يطمؽ عميو نمكذج الرجؿ االقتصادم )(Economic Man
الذم يستند في اتخاذ الق اررات إلى العقبلنية أك الرشد ) .(Rationalityكيقكـ ىذا المبدأ عمى فكرة أساسية

مفادىا أف الفرد يستيدؼ عند اتخاذه القرار تعظيـ ) (Maximizationالربح أك العائد أك المردكد ،مما يعني
ضركرة اختيار البديؿ األفضؿ مف بيف البدائؿ المتاحة لمعالجة المشكمة ،في ضكء قدرتو عمى تحقيؽ ذلؾ
التعظيـ .كيعتمد ىذا االتجاه عمى االفتراضات القائمة عمى أساس قابمية الفرد عمى تحديد المشكمة بشكؿ
دقيؽ ،كقابميتو في الكقت ذاتو عمى حصر جميع البدائؿ الممكنة لمعالجة المشكمة بشكؿ عقبلني رشيد .ىذا

إضافة إلى ا لقابمية الذاتية لمفرد في المقارنة بيف البدائؿ المختمفة ،ثـ اعتماد القرار الرشيد أك األمثؿ .غير
أف ىناؾ عددنا مف التعديبلت التي أدخمت في النمكذج التقميدم لغرض جعمو أكثر قدرة عمى التطبيؽ.
كلذلؾ فإف النمكذج "التقميدم المعدؿ" في اتخاذ الق اررات يعتمد المراحؿ اآلتية في معالجة المشكمة:
 تحديد المشكمة. البحث عف كتحديد الحمكؿ البديمة (البدائؿ). التقييـ النسبي لمنتائج المتكقعة لكؿ بديؿ. اختيار البديؿ األفضؿ. اتخاذ القرار كتنفيذه.كىذا ما أشار إليو  Schermerhornكآخركف ) (2000, p.356مف أف المدير مف الناحية المنطقية يكاجو
مشكمة معينة كاضحة ،ثـ يقكـ بالتعرؼ إلى بدائؿ الحدث الممكنة كنتائجيا ،ثـ يختار البديؿ الذم يكفر الحؿ

األفضؿ لممشكمة ،كيشكؿ ذلؾ النمط األمثؿ كالكسيمة المنطقية التخاذ الق اررات ،كىذا المنيج ىك المنيج
الكبلسيكي كىك معيارم تكجييي ،كغالبنا يستخدـ كنمكذج لمكيفية التي يجب أف يتخذ بيا المدراء ق ارراتيـ.
كأكضح محمكد ( ،2011ص )174أف النمكذج الكبلسيكي التخاذ القرار يقكـ عمى إخبار المديريف بما يجب
عمييـ عممو مف أجؿ اتخاذ الق اررات ،كعمى افتراض أف المديريف يتسمكف بالمنطؽ كالرشد بشكؿ يمكنيـ مف
اتخاذ ق اررات تحقؽ أفضؿ النتائج لمنظماتيـ .مكضحان أف ىذا النمكذج يقكـ عمى مجمكعة مف االفتراضات
التي تحكـ اتخاذ الق اررات ،كمف أىميا:

 أف متخذم الق اررات تتكافر لدييـ المعمكمات الكاممة عف مكقؼ القرار كالبدائؿ الممكنة. أف متخذم الق اررات يستطيعكف استبعاد عدـ التأكد المرتبط بالق اررات. أف متخذم الق اررات ييقيمكف كؿ الجكانب المرتبطة بالقرار بمنطؽ كرشد.67

 -2النظريات السموكية "اإلنسانية":
يرل الشماع كحمكد ( ،2014ص )242أف الفكر التقميدم ينطكم عمى العديد مف المكاقؼ
االفتراضية التي تعتمد المنطقية أك العقبلنية (الرشد) في اتخاذ القرار كمعالجة المشكبلت االجتماعية
كاالقتصادية .كنظ نار لككف اإلنساف يمتمؾ قدرات عقمية كخبرات محدكدة في استقراء البدائؿ المتاحة كتحميميا

لمعالجة المشكبلت القائمة ،فإف ذلؾ يحد مف منطقية التصرؼ اإلنساني إزاء المشكبلت ،كلذا فقد تبمكرت

المنطمقات السمككية في النظر إلى مسألة اتخاذ القرار .كقد سمي ىذا االتجاه في المنظكر الفكرم باتجاه
(الرجؿ اإلدارم) ) ،(Administrative Manكقد اعتمد ىذا المنطمؽ الفكرم بشكؿ كبير عمى حقيقة القابمية
المحدكدة لمفرد في الكصكؿ إلى القرار األفضؿ (الذم يؤدم إلى تعظيـ المردكد) كاتجاىو ،عكضنا عف ذلؾ

نحك القرار المرضي ) ،(Satisfyingكمف أشير النماذج السمككية في اتخاذ القرار نمكذج مارج كسايمكف
) (March and Simonالذم يمثمو الشكؿ أدناه:

+

الرضا
-

+

الب

+

مستو الطموح

مستو المناف
المتو عة أو المت ققة

شكل رقم ( :)13نموذج مارج وسايمون في اتخاذ القرار
المصدر( :الشماع وحمود ،2014 ،ص)242
كيتضمف نمكذج مارج كسايمكف أربعة مستكيات أساسية في عممية اتخاذ القرار تنطكم عمى خمسة

افتراضات أساسية تعبر عف طبيعة السمكؾ اإلنساني في مسألة اتخاذ القرار ،كىي:
أ -كمما انخفض الرضا لدل الفرد ،زاد البحث عف القيـ كالمكاسب المتكقعة.

ب -كمما زاد البحث عف القيـ كالمكاسب المتكقعة ،زاد مستكل القيـ كالمنافع المتحققة.

ج -كمما زاد مستكل القيـ المتحققة ،زاد مستكل الرضا.

د  -كمما زاد مستكل القيـ كالمنافع المتكقعة ،زاد مستكل الطمكح.
ق -كمما زاد مستكل الطمكح ،انخفض مستكل الرضا.

كالنمكذج التقميدم التخاذ القرار يشير إلى الكيفية التي ينبغي أف تتـ بيا عممية اتخاذ القرار ،في المقابؿ أف
نمكذج مارج كسايمكف في اتخاذ القرار كصفي ،كىك بدكره يشير فعميان إلى كيفية اتخاذ األفراد لمق اررات في
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التنظيـ .كأشار كؿ مف مارج كسايمكف إلى المعمكمات الناقصة ك قدرات اإلدراؾ لدل متخذ القرار
كأثر البنية النفسية في اتخاذ القرار .ك بالتالي يختار متخذك القرار الق اررات المرضية كليست
المثيمة(George & Jones, 2008, p. 503) .
 -3نظرية القرار غير الرشيد (كتانة ،2007 ،ص:)98
تفترض أف متخذ القرار غير رشيد في ق ارراتو ،كاتخذ القرار قبؿ دراسة البدائؿ المتاحة ،كيضع
التبريرات التي استند إلييا في ق ارراتو ،كما تميؿ الق اررات غير الرتيبة ألف تككف غير رشيدة.
 -4النظرية الموقفية في القرار (كتانة ،2007 ،ص:)98
يقكـ متخذ القرار بتغيير مكقفو تبعنا لممشكمة ا لتي يكاجييا ،كمف أىـ العكامؿ التي يتأثر بيا عند

اتخاذ القرار ما يمي:

 مشكمة القرار ككضكحيا ،درجة التعقيد فييا ،كضكح األىداؼ ،القيكد المالية كالزمانية. -بيئة القرار كالظركؼ المحيطة.

 خصكصيات متخذ القرار مثؿ :معرفتو ،كعيو كادراكو ،كقابميتو ،كدكافعو ،كشخصيتو كسمككو ،كىذهمؤثرات تؤثر عمى القرار كنضجو ،حيث تككف عممية اتخاذ القرار حصيمة المقارنة بيف رغبة
المدير بالقرار الصحيح كالكمفة المتمثمة بالكقت كالماؿ كالجيد كالتأثيرات التي يسببيا ذلؾ القرار.

عاش ارً -أنماط اتخاذ الق اررات:

 -1المركزية والالمركزية في اتخاذ القرار:
يمكف أف يتخذ القرار بدرجة عالية مف المركزية ،عندما تككف السمطة مركزة في يد متخذ القرار أك
المدير بحكـ منصبو الرسمي ،كال يرغب في أف يشاركو أحد في اتخاذ الق اررات ،كيمارس ىذا السمكؾ

اإلدارم عادة في اإلدارة الدكتاتكرية ،كما يمكف أف يتخذ القرار بدرجة مف البلمركزية ،كذلؾ عندما يقكـ
المدير أك متخذ القرار بتفكيض سمطاتو أك بعضيا إلى مف ىـ أدنى في المستكل اإلدارم أك التنظيمي،
كيمارس ىذا السمكؾ اإلدارم عادة في اإلدارة الديمقراطية كاإلدارة باألىداؼ كغيرىا.

كىذا النمط

(البلمركزم) ىك األكثر فاعمية كاألكثر نجاحنا في اتخاذ الق اررات( .فياض كآخركف ،2010 ،ص.)85
 -2المشاركة في اتخاذ القرار:

تعني المشاركة – في مجاؿ تطبيقيا اإلدارم – دعكة القائد إلى مرؤكسيو ،كااللتقاء بيـ لمناقشة

مشاكميـ اإلدارية التي تكاجيو كتحميميا ،كمحاكلة الكصكؿ إلى أفضؿ الحكؿ الممكنة ليا ،مما يخمؽ الثقة
لدييـ إلشراؾ القائد ليـ في كضع الحم كؿ المبلئمة لممشاكؿ اإلدارية .كيصكر لنا "دافيد امرم" )(D. Emery

مفيكـ المشاركة في ظؿ القيادة الديمقراطية بقكلو :إف القيادة الديمقراطية يمكنيا أف تخمؽ الجكد النفسي
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كالمكقؼ المبلئـ الذم يحفز العامميف عمى بذؿ أقصى جيدىـ لتحقيؽ أعمى مستكل لئلنتاج ،كما يمكنيا
التكفيؽ بيف مصالح العامميف كرغباتيـ كمصالح التنظيـ مف خبلؿ تكسيع الدكر الذم يقكـ بو المرؤكسكف،
كىك ما سماه "امرم" دكر غير المديريف ) ،(Non-Managers roleكأف إمكانية تحقيؽ ذلؾ ال تتأتى إال
عف طريؽ المشاركة التي تتمثؿ في أخذ القائد بالتكصيات كاالقتراحات الفردية أك الجماعية التي يبدييا
المرؤكسكف ،كالتي تيسر لو بالتالي تحديد األىداؼ كالمسئكليات كاتخاذ الق اررات ،كتمكنو مف تحقيؽ التكامؿ
بيف النشاطات المتعددة ألقساـ التنظيـ الذم يقكده( .كنعاف ،2009 ،ص.)218

كفي المنظمات اإلدارية الديمقراطية نجد أف كؿ مف يتأثر بالقرار يشترؾ في عممية إعداده كاتخاذه .كىنا
تكمف الفمسفة الحقيقية لمبدأ القيادة الجماعية الذم يحظى بأىمية متزايدة في أنظمتنا اإلدارية .فيناؾ ميزات
عديدة تترتب عمى إشراؾ الجماعة في اتخاذ القرار؛ فكمما زادت اآلراء ،كاف القرار أقرب إلى الصكاب ،ككمما
اشتركت الجماعة في القرار ،كانت أقدر عمى فيـ مغزاه كىدفو ،ككانت أكثر تأييدان لو كتحمسان لتنفيذه .كقد

أثبتت الدراسات التي طبقت عمى عدد كبير مف األنظمة التعميمية في أمريكا أف المدرسيف الذيف يشترككف

بانتظاـ كفاعمية في رسـ السياسة كالخطط التعميمية أكثر تحمسان ليا مف غيرىـ( .فميو كعبد المجيد،2014 ،

ص.)221

كيجب عمى كؿ مف خبراء المكارد البشرية كالمديريف التنفيذييف أف يمعبكا أدكا نار مختمفة في التأثير كالمشاركة
في عممية اتخاذ الق اررات؛ ً
ككف كؿ منيما يعد بالغ األىمية لممنظمة ،كما كقد يمعب المكظفكف في كافة

مستكيات المنظمة أدكا ار ميمة أيضا(Heneman & Judege, 2003, p.557).
وقدم عواد( ،2012ص ) 243سبعة أنماط إدارية في مجال المشاركة في اتخاذ الق اررات عمى النحو اآلتي:
 النموذج األول:كفيو ينفرد المدير بصنع القرار كيعمـ المرؤكسيف بو لتنفيذه ،كفي ىذه الحالة يقكـ المدير بتحديد
المشكمة كتحديد البدائؿ ،كتحميميا كاختيار البديؿ األمثؿ مف كجية نظره ،ثـ يخطر مرؤكسيو لتنفيذه ،كقد

يعطي المدير كزننا أك ال يعطي لما يفكر فيو أف يشعر بو مرؤكسيو بالنسبة لق ارره ،كلكنو عمى أية حاؿ ال
يتيح ليـ أية فرصة لممشاركة بطريقة مباشرة في عممية اتخاذ الق اررات.
 النموذج الثاني:كفيو ينفرد أيضنا المدير بصنع القرار ،كلكنو يحاكؿ التركيج لو مقدمنا لدل مرؤكسيو؛ كي يحصؿ

عمى تأييدىـ كقبكليـ لمقرار ،كفي ىذا النمكذج يقكـ المدير بتحديد المشكمة كأيضنا باقي الخطكات لمكصكؿ

إلى القرار .لكف بدالن مف مجرد االكتفاء بإعبلـ المرؤكسيف بو فإنو يقكـ بخطكة أخرل نحك إغراء المرؤكسيف
لقبكؿ القرار.

 النموذج الثالث:70

كفيو يعرض المدير ق ارره عمى المرؤكسيف كيقكـ بشرح كجية نظره كيعطي فرصة كافية لبلستفسار
كسماع اآلراء ،إال أنو قمما يقكـ بتعديؿ القرار .كفي ىذا النمكذج نجد أف المدير تكصؿ إلى قرار كيسعى
ل محصكؿ عمى تقبؿ مرؤكسيو لو ،كليذا فإنو يتيح ليـ الفرصة عمى تكضيح أشمؿ عف تفكيره كنكاياه ،كبعد
عرض آرائو فإنو يدعك إلى األسئمة بحيث يستطيع مرؤكسكه مف خبلؿ اإلجابة عنيا فيـ ما يريد تحقيقو

بشكؿ أفضؿ ،كىذا األخذ كالعطاء يساعد المدير كأيضان مرؤكسيو عمى اكتشاؼ ما يتضمنو القرار بشكؿ

أكفى.

 النموذج الرابع:بل لمتعديؿ ،كبعد سماع اآلراء كالمقترحات فإنو يقرر كيتحمؿ المسئكلية،
يضع المدير ق ار نار مبدئينا قاب ن

كيسمح ىذا النكع مف السمكؾ مف جانب الرئيس لممرؤكسيف بممارسة بعض التأثير بالنسبة لمقرار ،كتبقى
المبادرة في تحديد المشكمة كتشخيصيا في يد المدير ،كقبؿ أف يمتقي بمرؤكسيو فإنو يككف قد فكر في
المشكمة كتكصؿ إلى ق ارره كلكنو قرار مبدئي ،كقبؿ أف يصبح القرار نيائينا فإنو يعرض الحؿ المقترح لمعرفة

رد فعؿ أكلئؾ الذيف سيتأثركف بو.
 -النموذج الخامس:

يعرض المدير المشكمة عمى المجمكعة كيحصؿ عمى مقترحاتيـ بخصكص البدائؿ الممكنة لحؿ

المشكمة ،كتصبح كظيفة المجمكعة العمؿ عمى زيادة حصيمة المدير مف بدائؿ الحمكؿ الممكنة بالنسبة
لممشكمة.
 النموذج السادس:حيث يترؾ المدير لممجمكعة اتخاذ القرار في ضكء الحدكد التي يضعيا ليـ ،كفي ىذا النمكذج فإف
المدير يخكؿ لممجمكعة اتخاذ القرار (كيشارؾ باعتباره عضكنا فييا) ،كلكف قبؿ القياـ بذلؾ فإنو يحدد المشكمة
المطمكب حميا ،كالحدكد التي يجب أف يتخذ القرار في إطارىا ،بمعنى أف يصبح اإلجماع ىك القرار في

نطاؽ الحدكد التي رسمتيا اإلدارة.
 -النموذج السابع:

كىذا النمكذج يمثؿ درجة متطرفة بالنسبة لحرية المجمكعة ،كتحدث أحياننا عندما يقكـ فريؽ البحث

بتحديد المشكمة كتشخيصيا ،كتحديد البدائؿ كتحميميا كتقرير الحؿ المناسب كعرضو عمى المدير التخاذ

القرار.

 -3اتخاذ الق اررات الجماعية:
يكضح ماىر( ،2005ص )279أف الق اررات ال تتخذ فقط بكاسطة األفراد ،كانما أيضنا بكاسطة

الجماعات .كيعتمد المديركف في بعض األحياف عمى رأم اآلخريف مف خبلؿ عقد المجاف كاالجتماعات ،كما
يشيع استخداميا كمما صعدنا إلى أعمى في السمـ اإلدارم .كالسبب في ذلؾ يرجع إلى أف الق اررات اإلداري ة
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تتسـ بالتعقيد كتحتاج إلى العديد مف اآلراء البديمة كالمناقشة كالتقييـ مف الخبراء كذكم الرأم كالمتخصصيف،
كقد أشار أيضنا إلى أىـ مداخؿ اتخاذ الق اررات الجماعية ،كىي تختمؼ فيما بينيا في درجة تأثير أفراد
الجماعة عمى اتخاذ القرار النيائي ،كيمكف التفريؽ في ىذا المجاؿ بيف ثبلثة مداخؿ ىي:
 -1أفراد الجماعة ينصحون المدير وىو الذي يتخذ القرار:
ىنا تتجمى مساىمة أفراد المجنة أك المشتركيف في االجتماع في إبداء اآلراء البديمة كمناقشتيا

كتقييميا ،كابداء النصيحة لممدير الذم يدير المجنة أك االجتماع ،ثـ ينفرد بمسئكلية اتخاذ القرار سكاء أخذ أك
لـ يأخذ برأم أفراد الجماعة.
 -2أفراد الجماعة لبد أن يجمعوا عمى الموافقة عمى القرار النيائي:

دكر المدير في المجنة كاالجتماع ىك إدارة النقاش كتنميتو ،كالتعرؼ إلى البدائؿ كالكصكؿ إلى قرار
شبو نيائي ،يمي ذلؾ اقتراع أعضاء الجماعة أك تصكيتيـ عمى ىذا القرار .فإذا أجمع أفراد الجماعة عمى
صبلحية القرار اتخذ ىذا القرار ككاف نافذان.
 -3أغمبية الجماعة توافق عمى القرار النيائي:
ىنا ال يمزـ إجماع أفراد الجماعة كميا ،بؿ يمزـ أف تككف ىناؾ أغمبية عمى القرار .فإذا كاف عدد

أفراد الجماعة خمسة فإف مكافقة ثبلث ة أفراد تككف كافية التخاذ القرار .فكجكد خمسة أفراد في الجماعة
كميـ مكافقيف يعني ىذا إجماعان ،ككجكد ثبلثة أك أربعة مكافقيف يعني أغمبية .كفي حالة كجكد عدد زكجي
مف األفراد داخؿ الجماعة  ،كانقساـ العدد إلى نصفيف ،يرجح أحياننا جانب الرئيس ،فإذا كاف عدد أفراد

الجماعة ستة ككافؽ ثبلثة عمى القرار ،كعارض ثبلثة القرار ،فتؤخذ األغمبية في الجانب الذم ينتمي إليو

الرئيس.

حادي عشر -خصائص الق اررات الفعالة الناجحة:
 -1مراعاة البيئة الداخمية في المؤسسة المتمثمة في القيـ كاالتجاىات السائدة في المؤسسة كالقكانيف
كاألنظمة كالسياسات كاإلجراء ات الفرعية ،ككذلؾ مراعاة البيئة الخارجية المتمثمة في القكل كالعكامؿ
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كالتكنكلكجية( .درة كجكدة ،2012 ،ص.)345
 -2القرار الفعاؿ يعتمد بالدرجة األكلى عمى قدرة القائد عمى تحديد المشكمة ،كأف ىذه القدرة ترتبط بدكرىا
بمدل فيمو لممشكمة كمدل تقديره لكجيات النظر المختمفة التي تطرح بدائؿ متعددة ،مما يساعده

عمى التكصؿ إلى البديؿ األمثؿ الذم يحقؽ اليدؼ المطمكب(.كنعاف ،2009 ،ص.)393

 -3عمؿ التنظيـ الذم يتضمف القكاعد الرسمية كقنكات االتصاؿ كأنكاع التدريب .كغيرىا ،مما يساعد
عمى تضييؽ مدل االحتماالت التي ينبغي عمى المكظؼ إدخاليا في اعتباره قبؿ اتخاذ القرار (فميو،
كعبد المجيد ،2014 ،ص.)219
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 -4الق اررات الناجحة ىي التي تميز بالفرضية كالمعقكلية كاالختيار الصحيح ألنسب االحتماالت الممكنة.
كىذا يستدعي أف يككف القرار قائمنا عمى مجمكعة مف الحقائؽ كليس عمى التحيز أك التعجب أك
الرأم الشخصي (أسعد ،2005 ،ص.)49

 -5االستفادة مف األساليب كالتقنيات اإلدارية الحديثة في عممية اتخاذ القرار مف خبلؿ حكسبة
المعمكمات اإلدارية( .فياض كآخركف ،2010 ،ص.)69
كيضيؼ  : (2009, p.116) Denhardtإف المدير العاـ الفعاؿ ىك الذم يككف قاد انر عمى تحديد المشاكؿ
التي تقع ضمف نطاؽ عممية صنع القرار اإلدارم كمف ثـ اتخاذ قرار فعاؿ مسؤكؿ ،غير أف القرار الجيد مف

ال عمى حد سكاء لمف يجب عمييـ
حيث الفعالية يككف
عالي الجكدة كمناسبنا لمكقت ،كأف يككف مفيكمنا مقبك ن
ى
تنفيذه كدعمو ،كالقرار الجي د مف حيث المسؤكلية ىك الذم يتفؽ مع المصمحة العامة ،كيقدـ أكبر منفعة
لمجميكر ،كيجب أف يتناسب اتخاذ القرار الجيد في القطاع العاـ مع جميع المعايير ،إلى جانب ذلؾ يجب أف
تتـ عممية صنع القرار مبك انر لمكشؼ عف بعض المحاذير غير الكاضحة أماـ عممية اتخاذ القرار.
ثاني عشر -آليات اتخاذ الق اررات اإلدارية في منظمة التعميم العالي:
أكرد لفتة ( ،2011ص )449آليات اتخاذ الق اررات اإلدارية في منظمة التعميـ العالي ،مكضحان أف

نمط اإلدارة المتبع في منظمة التعميـ العالي الق اررات المفصمية التي تتخذىا في مجاالت السياسة التعميمية

كالبحثية كغيرىا ،كاف تحميؿ الخصائص األساسية ليذه األنماط مع دراسة كيؼ يمكف ليذا النمط أك ذاؾ أف

يحدد سمكؾ المنظمة ،كؿ ىذا يصبح في نياية المطاؼ أحد العناصر المحكرية في تحميؿ االستراتيجية
اإلدارية لمنظمة التعميـ العالي .كىذا العمؿ التحميمي ضركرم لفيـ الكيفية التي ينبغي لمنظمة التعميـ العالي
أف تنظـ نفسيا كعمميا لتحقيؽ األىداؼ المقررة.

مضيفنا إ ف زيادة االىتماـ العممي بمكضكع اتخاذ الق اررات في منظمة التعميـ العالي قد ارتبط بتغيرات ىيكمية
الرغبيف في الدراسة ال جامعية ،ظيكر نزاعات
حدثت في قطاع التعميـ العالي :تكبير الجامعات ،تغير عدد ا

في الكسط الطبلبي ،ككذلؾ بيف التدريسييف كالنقابات ،تغير نماذج التمكيؿ الحككمي كحجمو ،تزايد أىمية

التعميـ العالي بمثابة مؤسسة اجتماعية ،كغيرىا.

كمنذ ثمانينيات القرف الماضي كلغاية اليكـ تبلحظ نزعة اىتماـ كاسعة مف جانب الدكلة في كثير مف البمداف
بإدارة منظمة التعميـ ،كىذا األمر مرتبط بتغير العبلقات المتبادلة ما بيف الدكلة كمنظمة التعميـ العالي،

إضافة إلى ذلؾ تبلحظ منذ نياية القرف العشريف ،في مجمكعة مف البمداف ذات المستكل التقميدم العالي مف
الرقابة الحككمية ،نزعة نحك استقبللية كبيرة لمجامعات ،كلكف مف جانب آخر في البمداف ذات المستكل العالي
مف استقبللية الجامعات (بريطانيا ،الكاليات المتحدة األمريكية) ،عمى العكس تبلحظ نزعة تزايد التدخؿ
الحككمي في شئكف منظكمة التعميـ العالي .كمف بيف جميع أنماط إدارة منظمة التعميـ العالي المبحكثة في

مصادر األدب اإلدارم ،يمكف إبراز أربعة أنكاع أساسية ىي:
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 -1النمط الجمعي.
 -2النمط اليرمي.
 -3النمط السياسي.

 -4النمط الفكضكم.
كتختمؼ ىذه األنماط فيما بينيا مف ناحية مستكل النفقات التنسيقية كالدافعية ،نفقات التنسيؽ ىي النفقات
المرتبطة بصناعة القرار اإلدارم النيائي كايصاؿ ىذا القرار إلى كؿ طرؼ مف األطراؼ المساىمة في نشاط
منظمة التعميـ العالي ،أما نفقات الدافعية فيي النفقات المرتبطة بكظيفة الرقابة .عدا ذلؾ كؿ نمط مف ىذه

األنماط يتصؼ بتركز حقكؽ اتخاذ القرار اإلدارم :مف المركزية الكاممة التخاذ القرار إلى البلمركزية الكاممة.
 -1آلية اتخاذ القرار اإلداري وفقاً لمنمط الجمعي:

في ىذا النمط تتخذ الق اررات بشكؿ مشترؾ مف قبؿ جميع أعضاء الييئة التدريسية ،كأف سمطة اتخاذ

القرار ال مركزية .كيعد ىذا النمط مف أكائؿ أنماط اإلدارة الجامعية التي تمت دراستيا كبحثيا ،كفي إطار ىذا
النمط مف اإلدارة تنشأ الق اررات نتيجة مفاكضات طكيمة بيف التدريسييف أنفسيـ.

كا حدل سمبيات ىذا النمط تتمثؿ في طكؿ عممية اتخاذ القرار ،كما تعنيو مف اقتطاع كقت كبير مف العمؿ
التدريسي األساسي ،لذلؾ فإف نفقات البحث عف قرار مشترؾ ستككف عالية ،كلكف مف جانب آخر اليدؼ في

ىذا النكع مف المنظمات كالقرار الذم تتخذه سيككناف مشتركي ف لجميع التدريسييف ،كفي ىذه الحالة سيجرم

النشاط داخؿ المنظمة عمى أ ساس قكاعد كمعايير مقبكلة مف الجميع ،كيتشارؾ فييا جميع العامميف في
المنظمة.
 -2آلية اتخاذ القرار اإلداري وفقاً لمنمط اليرمي التنظيمي:

طبقنا ليذا النمط مف اإلدارة ي تـ اتخاذ القرار بصكرة منفردة مف قبؿ اإلدارم ،أما السمطة فيي مركزية،

كأف أىداؼ المنظمة محددة بدقة ككؿ الق اررات تتخذىا قيادة المنظمة.

إف السمطة اإلدارية ممركزة في قبضة كاحدة عادة ىي قبضة اإلدارم ،أما اتخاذ الق اررات فتجرم بسرعة،

كيتحقؽ التنسيؽ داخؿ المنظمة في إطار اليرمية التنظيمية ،كنتيجة ذلؾ أف تككف نفقات التنسيؽ متدنية ،مف
الممكف ىنا نشكء مشكبلت في تنفيذ الق اررات المتخذة في المستكيات الدنيا مف اليرمية التنظيمية ،كىذا األمر
يقكد إلى ارتفاع نفقات الدافعية ،كتكجد احتماالت كبيرة لظيكر حاالت تذمر الييئة التدريسية لمنظمة التعميـ
العالي في حالة ما إذا اتخذت إدارة المنظمة ق اررات أحادية الجانب متجاىمة آراء أعضاء ىذه الييئة ،كيمكف

لميرمية التنظيمية أف تككف فعالة في تنفيذ الميمات اإلدارية حص نار .كقد أجريت مقارنة النمط الجمعي مع
النمط اليرمي التنظيمي ،كتـ الكصكؿ إلى استنتاج مفاده :تدني جكدة الخدمات التعميمية في منظمات التعميـ

العالي التي تتبنى اآللية الجمعية في اتخاذ الق اررات.
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 -3آلية اتخاذ القرار اإلداري وفقاً لمنمط السياسي:

يتصؼ ىذا النمط باتخاذ الق اررات عمى أساس القكة التفاكضية كالمركزية السمطة اإلدارية في منظمة

التعميـ العالي ،كأف الفكرة األساسية ليذا النمط مف اإلدارة تتمحكر حكؿ ضركرة األخذ بعيف االعتبار النزعات
المكجكدة كاإلمكانيات التفاكضية لؤلطراؼ المساىمة في النشاط الكظيفي لمنظمة التعميـ العالي ،كفي ىذا

النمط ينظـ التدريسيكف تحالفات تتركز في قبضتيا السمطة اإلدارية في المنظمة ،أما التنسيؽ فسيتحقؽ عمى
أ ساس استخداـ ىذه السمطة مف قبؿ التحالؼ المعني داخؿ المنظمة ،كفي ىذا النمط يتـ أيضنا تحقيؽ ليس

ىدفان كاحدان يسعى لتحقيقو الجميع أك مفركض عمى الجميع ،كانما مصالح شخصية لبعض التحالفات ،كفي
ىذه الحالة يتـ اتخاذ الق اررات عمى أساس المفاكضات.
 -4آلية اتخاذ القرار اإلداري في المنظمة الفوضوية:

تتخذ الق اررات في ىذا النمط مف اإلدارة بصكرة عشكائية بما فيو الكفاية ،كأف اتخاذ الق اررات في
منظمة مف ىذا النكع غالبنا ما تجرم بصكرة عرضية كغير منتظمة؛ ألنو ال يكجد ىيكؿ دقيؽ لئلدارة ،كنفقات

التنسيؽ كالدافعية عالية ،كفي ىذا الصدد يشير الكثير مف الباحثيف إلى أف ىذا النمط مف اإلدارة ىك ما يميز
الجامعات المدارة مف قائد إدارم ضعيؼ!

كيضيؼ لفتة( ،2011ص :)457إف الميـ أيضان في صناعة الق اررات إضافة إلى اآلليات المتبعة في اتخاذ

القرار ،درجة مساىمة العمبلء الداخمييف لمنظمة التعميـ العالي كعبلقتيـ بإدارة المنظمة؛ ألنو ىذه المساىمة
ستنعكس في عممية اختيار القرار .كمف ىـ العمبلء الداخميكف لمنظمة التعميـ العالي؟ أف العمبلء الداخمييف

لمنظمة التعميـ العالي ىـ:
 -التدريسيكف.

 الطاقـ اإلدارم في المنظمة. الطمبة. -اتحادات التدريسييف (المجالس العممية ،النقابات).

 -االتحادات الطبلبية (مجالس الطمبة).

كفي ىذا السياؽ مف المحتمؿ أف يثار تساؤؿ مفاده :ما مبرر مشاركة عمبلء آخريف في إدارة المنظمة عندما
يككف االلتزاـ األساسي لجياز اإلدارة ىك إدارة المنظمة حص انر؟ أف الحجة الرئيسة لمساىمة الطمبة

كالتدريسييف في إدارة منظمة التعميـ العالي تنحصر في أنيـ أيضنا يعدكف ماليكف لمنظمة التعميـ العالي ،كاف

الق اررات المتخذة يمكف ليا أف تنعكس مباشرة عمييـ أنفسيـ ،أضؼ إلى ذلؾ :إذا كاف القرار متخذنا مف قبؿ

جميع العمبلء في المنظمة ،فإف االلتزاـ بو سيككف مف الجميع أيضنا ،كفي الكقت نفسو ىناؾ أيضنا حجة
رئيسة ضد إشراؾ التدريسييف كالطمبة في اتخاذ القرار طكؿ عممية اتخاذ القرار .كتجدر ً
اإلشارة إلى أف

مساىمة العمبلء الداخمييف لمنظمة التعميـ العالي في اتخاذ الق اررات تختمؼ بدرجة مممكسة ،سكاء فيما بيف

البمداف أك بيف منظمات التعميـ العالي داخؿ البمد الكاحد.
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إف درجة مساىمة أعضاء ىيئة التدريس في إدارة منظمة التعميـ العالي ليست عالية في كؿ مكاف ،كتختمؼ
بشدة حسب طبيعة المسائؿ الكاجب اتخاذ ق اررات بشأنيا  ،كلكف يمكف االفتراض بأف التدريسييف ينبغي ليـ
المساىمة في مسائؿ السياسة التعميمية كالبحثية في منظماتيـ التعميمية .كيمكف إيراد الحجج اآلتية لصالح
مساىمة أعضاء ىيئة التدريس في إدارة منظمة التعميـ العالي:
 المستكل العالي لكفاءتيـ. -تبعية نشاطيـ المباشر لمق اررات المتخذة.

 مصمحتيـ العالية في تنفيذ ىذه الق اررات.مف المبلحظ أيضان حالة تذمر التدريسييف مف إىماؿ إدارة منظمة التعميـ العالي آلرائيـ ،كفي الكقت نفسو
ىناؾ حجج ضد مساىمة التدريسييف في اإلدارة ،منيا:
-

عدـ ارتباط مصالح التدريسييف بمنظمة تعميـ و
عاؿ محددة ،كىذا األمر يجعؿ منيـ غير مياليف إلى

اتخاذ ق اررات استراتيجية طكيمة المدل.

 عدـ رغبتيـ في اتخاذ ق اررات صعبة ،مثبلن :الق اررات الخاصة بالتسريح مف العمؿ لبعض زمبلئيـ. -مف الممكف نشكء نزاعات غير مرغكب فييا في الكسط األكاديمي حياؿ الق اررات المتخذة.

 تتطمب المساىمة في اإلدارة نفقات محددة ،األمر الذم ينعكس سمبنا عمى عممية التدريس.الثالث عشر -ال تنظيمات غير الرسمية وعالقتيا بعممية اتخاذ الق اررات:
 -1عالقة اتخاذ القرار بعنصر التنظيم:
ترتبط عممية اتخاذ القرار بالتنظيـ مف زكايا متعددة أىميا :الييكؿ التنظيمي ،كاإلجراءات التنظيمية،
كطبيعة العبلقات بيف العامميف ،كتقسيـ العمؿ كمسئكلية العامميف .كالتنظيـ اإلدارم يؤثر في عممية اتخاذ
القرار مف خبلؿ تقسيـ العمؿ ،كتحديد االختصاصات لمعامميف ،كتحديد القكاعد كاإلجراءات المفصمة التي

تحكـ سير العمؿ ،كنقؿ عممية اتخاذ القرار إلى جميع أجزاء التنظيـ سكاء مف أعمى إلى اسفؿ ،أك مف أسفؿ
ألعمى ،أك عمى المستكل األفقي .كتختمؼ طبيعة عممية اتخاذ القرار كأىميتو تبعان الختبلؼ طبيعة التنظيـ

كمشكمة البلمركزية التي يأخذ بيا كدرجتيا ،فبينما نجد تنظيمان إداريان – كالجامعة مثبلن – تككف سمطة اتخاذ
القرار أكثر اتساعنا ،حيث يككف لممرؤكسيف – مثؿ أساتذة الجامعة – سمطة كاسعة في اتخاذ الكثير مف

الق اررات بأنفسيـ ،نجد أف سمطة اتخاذ القرار في اإلدارة التعميمية أقؿ اتساعنا ،كتفسير ذلؾ – كما يقكؿ –
جريفت أف الكثير مف أساتذة الجامعة يتصمكف مباشرة بقيادتيـ – العميد – ،بينما تقؿ فرص التقاء المعمميف

بكزير التعميـ مباشرة ،كذلؾ بسبب اختبلؼ طبيعة ىيكؿ التنظيـ كما يترتب عميو مف اختبلؼ طبيعة الق اررات
التي تتخذ في كؿ التنظيميف كعددىا (العجمي ،2008 ،ص.)232
كما أشار كنعاف ( ،2003ص )98إلى أف اختبلؼ التنظيمات اإلدارية فيما بينيا ،يترتب عميو اختبلؼ في

أىمية الق اررات التي تتخذىا كطبيعتيا كآثارىا؛ فالق اررات التي تتخذىا المنظمات اإلدارية الحككمية تختمؼ في
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أىميتيا كآثارىا عف تمؾ التي تتخذىا منظمات األعماؿ ،كىذا االختبلؼ نابع مف ككف المنظمات العامة أكبر
حجمان كأكثر تشعبان في نكاحي نشاطاتيا ،كأكثر اتصاالن بالجميكر ،مما يكسب مشكبلتيا أبعادان تختمؼ عف

المشكبل ت التي تكاجييا منظمات األعماؿ ،كيضاؼ إلى ذلؾ سبب آخر ىك :أف ىذا االختبلؼ يمثؿ
انعكاسنا لبلختبلؼ بيف النظرة الكبلسيكية كالنظرة السمككية إلى الق اررات اإلدارية ،فبينما ركزت األكلى عمى
عناصر كمعايير معينة كأساس لمرشد في الق اررات ،ركزت الثانية عمى العكامؿ كالمتغيرات السمككية النابعة

مف البيئة الداخمية كالخارجية لممنظمة.
 -2اإلطار المنيجي العام لعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في المنظمة:
يشير لفتة ( ،2011ص )420إلى أنو يمكف استخداـ المدخؿ المنظكمي في التحميؿ كطريقة منيجية
لتصكير عممية اتخاذ الق اررات في المنظمة:
 -1مدخبلت العممية ( Inputsاإلمكانات التنظيمية كالمادية كالمعمكماتية كاالجتماعية كالسياسية  ...إلخ
لممنظكمة).

 -2مشغؿ  Operatorالعممية (القدرات العممية كالمعرفية كالتكنكلكجية لممنظكمة ،دافعية العمؿ لدل
العامميف كالشركاء  ...إلخ).

 -3مخرجات  Outputsالعممية (المنتج /الخدمة ،السمكؾ ،القرار ،المعمكمات).
 -4البيئة المحيطة بالعممية (درجة عدـ التأكد ،مستكل المخاطرة ،متغي ارت البيئة الخارجية).
 -3العوامل المؤثرة في عممية اتخاذ القرار:
الق اررات اإلدارية تتخذ كفقنا لعدة جكانب منيا :استراتيجية ،سياسية؛ عممينا ،تقسيمينا ،مصمحة؛ إدارينا،

إشرافية ،فردينا .كأيان كانت تمؾ الجكانب فإف ىناؾ عدة اعتبارات أساسية ميمة يجب اتخاذىا لجعؿ عممية

اتخاذ القرار أكثر نجاحان كتأثي انر(Pettinger, 2000, p.14) .

كعميو فإف ىناؾ العديد مف العكامؿ كاالعتبارات المؤثرة في عممية اتخاذ القرار ،منيا ما يرتبط بالبيئة التي يتـ
فييا اتخاذ القرار ،كأخرل يرجعيا بعض الباحثيف إلى العكامؿ القانكنية ،ىذا باإلضافة إلى العكامؿ التنظيمية
توضيح ليذه
كاإلنسانية كعكامؿ تتعمؽ أيضنا بالضغكط الداخمية كالخارجية لمتخذم الق اررات .وفيما يمي
ٌ
العوامل:
أ – العوامل المتعمقة بشخصية متخذ القرار:
ىناؾ العديد مف العكامؿ الخاصة بشخصية متخذ القرار؛ فيناؾ عكامؿ تتصؿ بالنكاحي النفسية

كاإلدراؾ كالقيـ كالدكافع ،كعكامؿ أخرل تتصؿ بالنكاحي الفسيكلكجية كالقدرات الجسمانية كالقدرات العقمية
كسف متخذ القرار كغيرىا (عكاد ،2012 ،ص.)241
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ب -القوانين واألنظمة:
بل مقيدان مؤث نار عمى المدير بحكـ المركز أك المن صب في الييكؿ التنظيمي بحيث
تككف القكانيف عام ن

يعد القرار جزءنا مف السياسة الشاممة لممنظمة ،لذلؾ يككف المدير مضط نار إلى األخذ باالعتبارات التالية:
مشاركة األفراد ،األخذ باآلراء ،الميزانية ،االعتمادات المالية المخصصة لو ،مدل أثر القرار عمى السمطات

العميا التي يجب أف تكافؽ عميو( .الجيكسي كجاد اهلل ،2008 ،ص.)85
ج -العوامل اإلنسانية السموكية:
أكرد حنفي( ،2006ص )85تمؾ العكامؿ في النقاط اآلتية:

 مدل قبكؿ األفراد كاقتناعيـ بالقرار الذم تـ اتخاذه أك :الحؿ /الحمكؿ المقترحة. العادات كالتقاليد كاألعراؼ السائدة في المنظمة كمدل تمشي الق اررات كالحمكؿ معيا. التسرع في اقتراح الحمكؿ لممشكبلت كتبنييا دكف دراسة متأنية أك تقييـ جيد ليذه الحمكؿ. االعتماد بدرجة كبيرة عمى الخبرة السابقة. التحيز كالعكاطؼ. -الخمط بيف المشكمة ذاتيا كمظاىر ىذه المشكمة.

 التركيز عمى حؿ كاحد ،أك عمى المظاىر كليس األسباب. عدـ اىتماـ متخذ القرار باحتماالت المقاكمة لمتغيير مف جانب العامميف.د  -ضغوط متخذي الق اررات:
أكضح حساف كالعجمي( ،2010ص )189أنو يمكف تقسيـ الضغكط التي يتعرض ليا متخذ القرار
كتؤثر في ق ارراتو إلى قسميف -:
 ضغوط داخمية:كتتمثؿ في ضغكط الرؤساء ،كقصكر نظـ المعمكمات كالبيانات ،كنقص اإلمكانات المادية كالبشرية

البلزمة ،باإلضافة إلى ضيؽ الكقت لدل المدير كاضط ارره إلى اتخاذ القرار تحت ضغط ظركؼ معينة،
حيث ال تككف الفرص كافية لمحصكؿ عمى المعمكمات الكافية عف البدائؿ كدراستيا.
 -ضغوط خارجية:

تتمثؿ في ضغكط الرام العاـ ،كالضغكط النابعة مف العبلقات االجتماعية لممدير خارج نطاؽ العمؿ،

كضغكط األجيزة اإلعبلمية كاألجيزة الرقابية ،ككميا عكامؿ تؤثر في تكجيو ق اررات المسئكؿ كقد تحد مف
فعاليتيا.
ه -العوامل البيئية:
المحيط أك البيئة التي يكاجييا صانع القرار في أم منظمة ليا أىمية حاسمة في صنع القرار ،فبدكف

المنظمة ال تكجد حاجة إلى اتخاذ قرار ،كما أف المنظمة بأغراضيا كأىدافيا كنكع العمؿ الذم تمارسو تشكؿ
المكقؼ الذم يحتاج فيو إلى القرار ،كتقدـ مصادر صنع القرار ،كذلؾ أف المناخ داخؿ المنظمة يمكف أف
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يككف معضدان مشجعان دافعنا أك أف يككف مانعان محبطنا عمى كجو العمكـ ،كيتأثر المناخ بشكؿ عاـ بالعكامؿ
التنظيمية أك الييكمية مثؿ السياسات ،كالقكاعد ،كالنظـ ،كاإلجراء ات ،كذلؾ يتأثر بعكاقب القرار كسمكؾ
األفراد في كؿ مف أنشطتيـ الرسمية كغ ير الرسمية .مف ىنا فإف بيئة القرار بخصائصيا المتنكعة ،تمتمؾ
قكة التأثير في عممية صنع القرار كاتخاذه (عممية القرار) مف ناحية ،كفي سبلمة القرار كجكدتو كفاعميتو مف

الناحية األخرل (بكر ،2003 ،ص.)76
و -العناصر التنظيمية:
تمثؿ العناصر التنظيمية نمط التنظيـ كفمسفتو كتعدد المستكيات اإلدارية ،كقيـ متخذ القرار كالعامميف
كمصالحيـ كمدل تكافقيا أك تعارضيا ،كما كيؤثر حجـ كحدات العمؿ كتكزيعيا الجغرافي ،كالضغكط

الخارجية كالداخمية التي يتعرض ليا متخذ القرار كطبيعة االتصاالت اإلدارية التي يحصؿ مف خبلليا عمى
المعمكمات كالب يانات المطمكبة التخاذ القرار ،كبالتالي فإف سبلمة الق اررات اإلدارية كرشدىا يعتمد عمى حسف
االتصاالت كسرعتيا كفاعميتيا في أداء ميمتيا .كما أف االتصاالت تمعب دك انر ميمان في التغذية الراجعة
بل عمى تجنب
 ،Feed-Backسكاء كانت عمى شكؿ انتقادات أك استفسارات مما يساعد متخذ القرار مستقب ن

مكاضع الخمؿ ،كتؤثر درجة المركزية كالبلمركزية في عممية اتخاذ الق اررات ،ففي حالة المركزية الشديدة

تنحصر جميع الق اررات بيد متخذ القرار مما يزيد مف أعبائو  ،كيحرمو مف التفرغ لمتفكير في المسائؿ
االستراتيجية الميمة في التنظيـ ،مما قد يؤثر عمى رشد الق اررات كعقبلنيتيا (الشكابكة ،2011 ،ص.)242
 -4التنظيمات غير الرسمية واتخاذ الق اررات في مؤسسات التعميم العالي:
ىناؾ العديد مف األبعاد التي ترتبط بالتنظيـ غير الرسمي كالسيما االتصاؿ غير الرسمي ،حيث يشير
شاتكؾ( ،2008ص )144إلى أنو يجب أف يتعرؼ كبار األكاديمييف أك اإلدارييف العامميف في إدارة
الجامعات إلى زمبلئيـ في األقساـ األكاديمية بصفة شخصية ،كما يجب تنظيـ الحياة االجتماعية في
الجامعات بحيث يتقابؿ األشخاص باستمرار كبصفة غير رسمية في ظؿ ظركؼ تحفزىـ عمى التحدث

بحرية .حيث يمكنؾ زيارة أية جامعة ناجحة كسكؼ ت جد أنو عند تناكؿ الغداء ،تكجد أماكف يجمس فييا
اء في حجرة مشتركة تتميز بمستكل عاؿ أك أحد المطاعـ داخؿ الجامعة أك
األشخاص لتناكؿ الطعاـ معنا سك ن
حجرة لتناكؿ الغذاء أك كافتيريا لمكجبات السريعة داخؿ الكمية .كتعد المشركبات التي يتـ تناكليا بعد

المحاضرات أك قبؿ األنشطة الجامعية كالقيكة التي يتـ تقديميا قبؿ بدء المجالس العميا كاألكاديمية أك في
فترات الراحة أثناء اجتماعات المجالس العميا كالمناسبات االجتماعية عكامؿ إضافية لتحقيؽ العمؿ داخؿ
الجامعة .كما تضمف ىذه الجامعات سمسمة مف الشبكات المحمية ،سكاء األكاديمية أك المادية (أم المتعمقة
بالمباني كاألراضي) أك االجتماعية أك مرتبطة بخط سير العمؿ في الجامعة ،تمثؿ السرعة التي تنتشر بيا

المعمكمات (كاإلشاعات ) حكؿ ىذه الشبكات مؤش انر جيدان عمى مدل فعالية عممية التكاصؿ الداخمية في

الجامعة في حالة كجكد أمر يتطمب التسكية أك حؿ مش كمة ،كبالطبع سكؼ تمتمؾ الجامعات نظـ اتصاؿ
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رسمية سكاء أكانت إل كتركنية أـ تقميدية ،كلكف في الجامعات الناجحة عندما يسكد االىتماـ بما يحدث في
الجامعات ،سكؼ تصبح العبلقات الشخصية أكثر أىمية في األكقات الحرجة.
كما يشكؿ جانب المشاركة في اتخاذ الق اررات أىمية بالغة في فعالية ىذه الق اررات ،بؿ كيشكؿ ضماننا لتنفيذ

ىذه الق اررات مف قبؿ المرؤكسيف طالما أف كافة األقساـ كالكحدات اإلدارية في المنظمة اشتركت في صياغة
القرار كاف لـ تشترؾ في ىذه الصياغة فإنيا عمى األقؿ تمت مشكرتيا ،كفي ىذا اإلطار أشار
شاتكؾ( ،2008ص )141إلى أنو إذا كاف مف الضركرم بالنسبة لمعميد أف يندمج بشدة في النسيج
األكاديمي لمكمية كأف يككف زميبلن أكاديمينا كمدرسان كباحثنا كعضكان في القسـ األكاديمي لكي يصبح كفئان كعميد
فيما يتعمؽ باىتمامات الكمية ،فمف الميـ أف ال ينعزؿ عف صنع الق اررات المركزية داخؿ الجامعات.

كاف تحسيف أداء المنظمات أك المؤسسات الحديثة –بما فييا الجامعات -إنما يشكؿ اىتمامنا عالمينا في جميع

دكؿ العالـ ،يضاؼ إلى ذلؾ ،فإف قدرة أم مجتمع عمى إدارة مؤسساتو كبرامجو الحيكية ،ليس فقط بفعالية

ككفاءة ،كانما بعدالة كابتكار؛ ألنيا تعد مف أىـ الخصائص التي تميز أم مجتمع عف غيره مف المجتمعات.
كا ف مف أبرز مميزات المجتمعات المتقدمة كمؤسساتيا ،ليس ثقافتيا أك مكاردىا الطبيعية ،أك ما يتكافر لدييا
مف رأس الماؿ ،أك ما تعتمد مف سياسات عامة رشيدة ،كانما ما يتكافر في مؤسساتيا مف قدرات أك طاقات،
كما يمتمكو األفراد مف ميا ارت ،كبخاصة الميارات اإلدارية اإلبداعية ،كقد حدد المؤلؼ األمريكي ركبرت
ككلؼ في كتابو الذم يحمؿ عنكاف" :الصكرة المثالية لمجامعة"  ،ثبلثة مبادئ لئلدارة الجامعية الحديثة ،مف
بينيا "اعتماد مبدأ التشاركية في صناعة الق اررات المتعمقة بالجامعات"( .الخطيب كمعايعة ،2006 ،ص.)5
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خالصة المبحث الثاني:
تـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى مفيكـ عممية اتخاذ الق اررات كالجكانب المتعمقة بيا ،كمف خبلؿ ما
سبؽ يتضح لنا أىمية عممية اتخاذ القرار كما تتطمبو مف جيد كبير مف كافة المسئكليف؛ لمخركج بأفضؿ
البدائؿ الممكنة تجاه مشكمة معينة ،سيما كأ ف ىناؾ العديد مف المعكقات التي تـ سردىا تحكؿ دكف اتخاذ

ق اررات سميمة يمشكمةن ضغطان عمى متخذ القرار ،كأحد أىـ ىذه الضغكطات ىي الضغكطات الداخمية أك
الخارجية المرتبطة بجماعات المصالح ،كالتي تشكؿ أحد أىـ العكامؿ لنشكء التنظيمات غير الرسمية ،كالتي

تؤدم إلى انح ارؼ مسار القرار المتخذ مف قرار يخدـ الصالح العاـ إلى قرار يخدـ المصالح الشخصية
الضيقة ،إضافة إلى العديد مف المعكقات المرتبطة بيذا الجانب مثؿ :التركيب الطبقي ،كالعبلقات االجتماعية
السائدة في الدكؿ النامية كخاصة في مجتمعاتنا العربية كالمحمية ،كما يتضح لنا مف خبلؿ ىذا المبحث أف
ىناؾ العديد مف الجكانب التي تكفؿ نجاح عممية اتخاذ القرار ،كأف منيا ما يرتبط بشخصية متخذ القرار

كمنيا ما يتعمؽ ببيئة القرار كادارة المؤسسة .كفي إطار التعرؼ إلى ىذه العبلقات كارتباطيا بعممية اتخاذ
الق اررات فبلبد مف ربط الجكانب النظرية بالجكانب الكاقعية التطبيقية ،كىذا ما سيتـ تناكلو في الفصكؿ القادمة
مف خبلؿ التطبيؽ عمى أحد أىـ مياديف العمؿ اإلدارم كىي الجامعات بشكؿ مف التفصيؿ؛ لمخركج بنتائج

كتكصيات كاضحة تجاه عممية اتخاذ الق اررات.

كذلؾ تـ تكضيح عبلقة عنصر التنظيـ بعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية ،إضافة إلى العكامؿ المؤثرة في
عممية اتخاذ القرار ،كالسيما العكامؿ السمككية ،كالتي تبرز مف خبلليا أىمية إشراؾ العامميف في المستكيات
اإلدارية المتعددة في عممية اتخاذ الق اررات ،حيث ييشكؿ العاممكف عصب المنظمة كعمييـ يتكقؼ نجاح أك
فشؿ تمؾ المنظمة في أداء مياميا ،كبالتالي يتكجب إتاحة الفرصة أماـ التنظيمات غير الرسمية التي تنشأ
بيف العامميف في أخذ دكرىا ،بما يضمف استغبلؿ النكاحي اإليجابية ليذه التنظيمات ،كيأتي ذلؾ مف خبلؿ
قياـ المديريف عمى المستكل الرسمي بالتنسيؽ مع قادة ىذه التنظيمات مما يضمف تنفيذ الق اررات التي تصدر
عف التنظيـ الرسمي ،مما يخمؽ حالة مف االنسجاـ كالتنسيؽ كالتكامؿ بيف التنظيميف .كما تـ تكضيح عبلقة

التنظيمات غير الرسمية بعممية اتخاذ الق اررات في مؤسسات التعميـ العالي ،كالدكر البارز الذم تمعبو في
استكماؿ حمقة المعمكمات البلزمة التخاذ الق اررات كالتي يصعب الحصكؿ عمييا عبر طرؽ االتصاؿ

اء كانت خدمية أك صناعية االىتماـ باالتصاالت عمى
الرسمية .كبالتالي يجب عمى المنظمات كافة سك ن
المستكل غير الرسمي كتكفير الحكافز المعنكية كالمادية لمعامميف ،كتشجيع التكاصؿ بيف العامميف مف خبلؿ
المقاءات التي تتـ خارج إطار العمؿ الرسمي.
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المبحث الثالث -الجامعات غير الحكومية في قطاع غزة
مقدمة:
تشكؿ الجامعات إحدل أىـ المنظمات اإلدارية الفاعمة في المجتمع ،حيث تمثؿ المبنات األساسية في

انتاج أجياؿ متعممة متخصصة في حقكؿ العمـ المختمفة ،كمنارات منتجة لممعرفة ،كحيث إف الجامعة إحدل
ال كثيقنا بالمجتمع ،فإف القائميف عمى إدارة الجامعات يجب عمييـ االىتماـ دائمنا
المنظمات المتصمة اتصا ن

بمجاالت التطكر كالتنمية ليذه المؤسسة ،كالسيما بعناصر العممية اإلدارية ،كذلؾ بما يضمف الكصكؿ إلى

أداء رسالتيا عمى الكجو األكمؿ كتحقيؽ ما يتطمع إليو المجتمع ،كمف ىنا يتكجب عمى إدارة الجامعات عدـ

الكقكؼ عند ىذا الحد كتركيز االىتماـ نحك تخريج أفكاج مف الطمبة كفتح البرامج األكاديمية المتعددة ،كالتي
يمكف أف يشكؿ بعضيا عبئنا إضافينا عمى سكؽ العمؿ ،بؿ يجب التركيز عمى الجكانب التي مف شأنيا أف
تعكس الصكرة اإليجابية كالتسكيقية السميمة لمجامعة ،كذلؾ مف خبلؿ ضماف التطبيؽ السميـ لمعممية اإلدارية

بكافة عناصرىا.

كتأتي مؤسسات التعميـ الجامعي كالعالي عمى أرس منظكمة التعميـ في المجتمع لمدكر الذم تمعبو في تأىيؿ
القكل البشرية في عالـ يتصؼ بالتغير السريع كفي احتياجات سكؽ متطكرة متسارعة ،كال يقتصر دكر تمؾ
المؤسسات عمى التأىيؿ فقط ،بؿ يتعدل ذلؾ لتسيـ بصكرة مؤثرة في مسيرة التنمية الشاممة ،كنشر المعرفة
كالقياـ بالبحكث العممية التي تحقؽ التقدـ كتتحمؿ مسؤكلية اجتماعية تجاه المجتمع الذم أنشئت فيو لتمبية

احتياجاتو كتطمعاتو ،كفي ظؿ المتغ يرات العالمية المتسارعة كالمتمثمة بالتكتبلت االقتصادية كاالتفاقات الدكلية
كالمنافسة الحادة كلتطكر احتياجات السكؽ ،بات عمى المنظمات العربية عامة ،كالمؤسسات األكاديمية
خاصة أف تكاكب تمؾ المتطمبات ،إذا رغبت في االستمرار كالنمك كمكاكبة المستجدات العالمية( .الخطيب

كمعايعة ،2006 ،ص.)43

كليذا الدكر الكبير الذم تمعبو الجامعات ،فإننا نحتاج إلى جيد كمتابعة لكافة عناصر العممية اإلدارية فييا
كالسيما عنصر التنظيـ ،بما يضمف تكاثؼ جميع جيكد العامميف فييا عمى كافة المستكيات اإلدارية

ال إلى تحقيؽ األىداؼ ال مرجكة .كمف أىـ ما يميز الجامعات الناجحة صكابية عممية اتخاذ
كاألكاديمية كصك ن
اء عمى البيئة الداخمية ممثمة في العامميف بالجامعات ،كتحفيزىـ كدفعيـ
القرار فييا مما ليا مف أثر كاضح سك ن
تجاه العمؿ كاالنتماء إلى ا لمؤسسة ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل كعمى صعيد البيئة الخارجية فإف

ا نعكاسات عممية اتخاذ القرار تتركز عمى مدل تأثيرىا عمى تحسيف خدماتيا مقدمة لممجتمع كتطكيرىا
كاعطاء الصكرة اإليجابية عف الجامعة.
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أولً -جامعة األزىر – غزة:

-1التأسيس ( :)http://www.alazhar.edu.ps/arabic
جاءت جامعة األزىر  -غزة مؤسس نة لمتعميـ العالي لتمبي طمكحات الشعب الفمسطيني ،كلتككف عنكاننا

لقدرة ىذا الشعب عمى البذؿ كالعطاء ،كقد كاف قرار سيادة الرئيس الشييد /ياسر عرفات  -رئيس دكلة

فمسطيف -بإنشاء ىذه الجامعة ىادفان إلى غرس الشباب الفمسطيني في بمده كمد جذكره فييا ،كقد نمت ىذه

الجامعة نمكان سريعنا يستحؽ كؿ اإلعجاب كالتقدير!
 -2تطور الجامعة:

بدأت جامعة األزىر بكميتيف فقط ىما :كمية الشريعة كالقانكف (الحقكؽ اآلف) ،ككمية التربية .كفي

العاـ  1992تـ إنشاء أربع كميات أخرل ىي :الصيدلة ،كالزراعة ،كالعمكـ ،كاآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،تبعيا
إنشاء كمية االقتصاد كالعمكـ ا إلدارية .كفي مرحمة أخرل مف مراحؿ تطكر الجامعة تـ إنشاء كمية العمكـ
الطبية التطبيقية؛ تمبية الحتياجات المجتمع الفمسطيني القادر عمى الخكض في مجاؿ التخصصات العممية
الدقيقة ،ثـ تبل ذلؾ في العاـ 1999ـ إنشاء كمية طب فمسطيف -فرع جامعة األزىر – غزة؛ لتككف أكؿ كمية

طب بشرم في قطاع غزة ،كفي العاـ 2001ـ كاف إنشاء الكمية العاشرة في الجامعة كىي كمية اليندسة

كتكنكلكجيا المعمكمات.
استمرت الجامعة تتطمع إلى خدمة المجتمع الفمسطيني ،فكاف القرار بإنشاء كمية الدكتكر /حيدر عبد الشافي

لطب األسناف في العاـ 2007ـ ،كالمعتمدة مف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي؛ لتكفير فرصة دراسة طب
األسناف في الكطف .كفي العاـ 2009ـ تـ إعادة تفعيؿ كمية الشريعة بالجامعة؛ لتنطمؽ مف جديد مركز ىداية
لمشباب الجامعي ،كمصدر إشعاع إسبلمي متخصص ،تمتد آثاره عبر فمسطيف إلى العالـ اإلسبلمي الذم

يتطمع إلى مزيد مف الدراسات اإلسبلمية.
 -3الرؤية:

جامعة األزىر  -غزة تسعى لمتميز ،كاإلبداع  ،كالرقمية؛ لتككف ضمف الجامعات المرمكقة فمسطينينا

كعربيان كدكليان ,كلتككف مرك انز لئلشعاع العممي ،كالبحثي ،كالتنمكم ،لممجتمع الفمسطيني المبني عمى الجكدة
الشاممة كالتحسيف المستمر.
 -4الرسالة:
جامعة األزىر-غزة مؤسسة تعميـ مستقمة غير ربحية ،تيدؼ إلى تمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني

كالعربي مف مكارد البشرية المؤىمة في التخصصات المعرفية المختمفة ،كالبحكث العممية التطبيقية ،كالتنمية
المستدامة ،مع التركيز عمى تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاال ت ،كالمحافظة عمى أصالة التراث العربي
اإلسبلمي ،كااللتزاـ بمبادئ حقكؽ اإلنساف ،التي تشمؿ :العدالة ،كالمساكاة ،كااللتزاـ بحكـ القانكف ،كالشفافية،

كالتسامح ،كاالحتراـ ،كعدـ التمييز ،كالتنكع ،كالشراكة ألصحاب المصمحة.
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 -5األىداف الستراتيجية:
 تطكير قدرات الطاقـ األكاديمي كاإلدارم كالعمميات اإلدارية المساندة لمبرامج التعميمية كالبحث العمميكخدمة المجتمع.
 تطكير البرامج األكاديمية لتمبية احتياجات العمؿ الفمسطيني كالعربي مف خبلؿ خمؽ بيئة تعميميةذات جكدة عالية.

 المساىمة في تحسيف مستكل المعرفة كأساس لصنع السياسات ح كؿ تطكير جامعة األزىر كالتنميةالمستدامة لممجتمع الفمسطيني.

 ربط الجامعة بالمجتمع الفمسطيني مف خبلؿ تقديـ الخدمات االستشارية كالتدريبية كالبحثية كالعمؿالتطكعي.
 تحسيف العبلقات الدكلية لجامعة األزىر كتعزيز قدراتيا عمى الكصكؿ إلى مصادر التمكيؿالفمسطينية كالعربية كاإلسبلمية كالدكلية.
 -6كميات الجامعة:
تضـ الجامعة اثنتي عشرة كمية عمى النحك اآلتي:

كمية :الطب ،كطب الفـ كاألسناف ،كالصيدلة ،كالعمكـ الطبية التطبيقية ،كاليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات،
كالعمكـ ،كالزراعة كالبيئة ،كاالقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،كاآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،كالحقكؽ ،كالتربية،
كالشريعة.

-7العمادات والدوائر:
أما بالنسبة لمعمادات فيي عمادة :القبكؿ كالتسجيؿ ،كشئكف الطمبة ،كالدراسات العميا ،كالبحث
العممي ،كالتخطيط كالجكدة ،كدائرة الشئكف اإلدارية.

أما دكائر الجامعة فتضـ :دائرة شئكف المكظفيف ،كالدائرة المالية ،كدائرة المشتريات ،كدائرة المخازف،

كدائرة المكازنة ،كالدائرة الفنية ،كدائرة خدمات الحرـ الجامعي ،كدائرة الحرس الجامعي.
 -8المراكز والمعاىد:
معيد المياه كالبيئة ،كالتعميـ المستمر كخدمة المجتمع ،كمركز التحاليؿ كالبحكث الدكائية ،كمركز
تحميؿ األغذية ،كالمركز الكطني لمتطكير األكاديمي.
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ثانياً-الجامعة اإلسالمية – غزة:

-1التعريف والنشأة ( :)http://www.iugaza.edu.ps

يأنشئت الجامعة اإلسبلمية بغزة انبثاقنا عف معيد األزىر الديني أماـ كثرة أعداد خريجي الثانكية كقمة
حصكليـ عمى فرصة التعميـ العالي داخؿ قطاع غزة .

كالجامعة اإلسبلمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي ،تعمؿ بإشراؼ ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي ،كىي عضك في اتحاد الجامعات العربية ،كرابطة الجامعات اإلسبلمية ،كاتحاد الجامعات
اإلسبلمية  ،كرابطة جامعات البحر األبيض المتكسط ،كاالتحاد الدكلي لمجامعات ،كتربطيا عبلقات تعاكف
بالكثير مف الجامعات العربية كاألجنبية.

تكفر الجامعة لطمبتيا جكنا أكاديمينا ممتزمنا بالقيـ اإلسبلمية كمراعينا لظركؼ الشعب الفمسطيني كتقاليده،

كتضع كؿ اإلمكانيات المتاحة لخدمة العممية التعميمية ،كتيتـ بالجانب التطبيقي اىتماميا بالجانب النظرم،

كما تيتـ بتكظيؼ كسائؿ التكنكلكجيا المتكفرة في خدمة العممية التعميمية.
 -2المجالس والييئات التأسيسية:
كأىميا:

لمجامعة عدد مف المجالس كالييئات التأسيسية كاإلدارية التي تدعـ مسيرتيا كتديرىا كترعى شئكنيا،

 مجمس األمناء. مجمس الجامعة. -3رؤية الجامعة:
منارة عممية رائدة لممعرفة كالثقافة كخدمة اإلنسانية إلحداث نيضة مجتمعية شاممة.
 -4رسالة الجامعة:
" الجامعة اإلسبلمية مؤسسة أكاديمية تسعى لمنيكض بالمستكل العممي كالثقافي كالحضارم ،كتعمؿ
عمى مكاكبة االتجاىات الحديثة في التعميـ العالي كالتطكر التكنكلكجي ،كتشجع البحث العممي كتساىـ في
بناء األجياؿ كتنمية المجتمع في إطار مف القيـ اإلسبلمية".
 -5غايات الجامعة:
 -رفع مستكل البرامج التعميمية في الجامعة كفقنا لمعايير الجكدة.

 االرتقاء بالبحث العممي كدعمو كاستثماره في اتجاه تحقيؽ التنمية المستدامة. -تعزيز دكر الجامعة في خدمة المجتمع كتنميتو.

 -ضبط كفاءة األداء المؤسسي كرفعو إدارينا كتقنينا.

 -االرتقاء بالبيئة الجامعي ة كمستكل الخدمات المقدمة لمطمبة كالعامميف.

 تدعيـ عبلقات الشراكة كالتعاكف مع المؤسسات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.85

 -6البرامج والمناىج الدراسية:
تكاكب الجامعة الحضارة العالمية كالعطاء اإلنساني كاإلنجازات العممية كالتكنكلكجية ،كمف أجؿ ذلؾ
تسعى بشكؿ دائـ لتحديث مناىجيا لمكاكبة التطكر العممي الذم تشيده حقكؿ المعرفة في كؿ مكاف مف
العالـ ،كلمجامعة اإلسبلمية ثقافة تدعك إلى اإلبداع كالتطكير كالتنمية ،كاألخذ بسبؿ التقدـ العالمية.
 -7لغة التعميم:
تعنى الجامعة اإلسبلمية بالمغة العربية الفصحى ،كتكظيؼ استخداميا في المياديف العممية ،كتستخدـ
المغة اإلنجميزية في تدريس بعض التخصصات.
 -8التبادل األكاديمي :
تيتـ الجامعة بالتعاكف كتبادؿ الخبرات كاألساتذة المتخصصيف مع الجامعات الفمسطينية كالعربية

كاإلسبلمية كالعالمية في مختمؼ مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا ،كلمجامعة عبلقات كطيدة تربطيا بالكثير مف
الجامعات ،كتنظـ عبلقتيا اتفاقيات تعاكف كتكأمة مع عدد مف الجامعات.
 -9كميات الجامعة:
كمية :أصكؿ الديف ،كالشريعة كالقانكف ،كاآلداب ،كالتربية ،كالتجارة ،كالتمريض ،كتكنكلكجيا
المعمكمات ،كالعمكـ ،كاليندسة ،كالطب ،كعمكـ الصحة.
 -10الدوائر اإلدارية في الجامعة:
دائرة شئكف المكظفيف ،كدائرة الخدمات ،كدائرة المكتب اليندسي ،كدائرة الخدمات اإلدارية ،كدائرة
المػكازـ كالمشتريات ،كالدائرة المالية ،كدائرة العيادة الطبية.
 -11أىم المراكز والوحدات التي تخدم المجتمع:
عمادة التعميـ المستمر كخدمة المجتمع ،كمركز التقنيات المساعدة لممكفكفيف ،كمركز ايكاف لعمارة
التراث ،كمركز التاريخ الشفكم ،كمركز القرآف الكريـ ،كمركز الدراسات البيئية كالريفية ،كمركز األبحاث
كالمشاريع ،كمختبر المكاد كالتربة ،ككحدة البحكث كالدراسات التجارية, ،حاضنة األعماؿ كالتكنكلكجيا.
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ثالثا -جامعة فمسطين – غزة:
 -1التعريف والنشأة (:)http://up.edu.ps/ar
جامعة فمسطيف مؤسسة أكاديمية مف مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية ،تأسست مف أجؿ خدمة
أبناء الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج بشكؿ خاص كالطمبة العرب كاألجانب بشكؿ عاـ.
أسست جامعة فمسطيف بمباركة مف فخامة الرئيس الراحؿ /ياسر عرفات (أبك عمار) عاـ  ،2003كبدأت

ممارسة دكرىا في المجتمع الفمسطيني جنبان إلى جنب مع نظيراتيا مف الجامعات المحمية في أكائؿ شير
مارس مف عاـ  2005في مدينة غزة ،كذلؾ بتجييز ممفات اعتماد الكميات كالبرامج ،كبمباركة مف سيادة

الرئيس /محمكد عباس تـ تخصيص أرض لمجامعة بمساحة  30دكنمنا في مدينة الزىراء كسط قطاع غزة،
كبدأت الجامعة فكر الحصكؿ عمى األرض بإنشاء مبانييا كاالستقرار فييا.

كبعد العمؿ المتكاصؿ في تجييز برامج الجامعة كفقنا لمتطمبات ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالييئة الكطنية

لبلعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات التعميـ العالي حصمت الجامعة عمى الترخيص المبدئي ،ثـ عمى

االعتماد العاـ لمجامعة بتاريخ  ،2007/07/15إلى أف حصمت عمى االعتماد النيائي لكمياتيا .كقد
استطاعت الجامعة خبلؿ ىذه الفترة إتماـ بعض منشآ تيا في مبنى الخكارزمي كمبنى ابف خمدكف ،إلى أف
تكقؼ العمؿ في إنشاء المباني المتبقية في المدينة الجامعية لجامعة فمسطيف كفؽ التصكرات كالمخططات
التي كضعتيا الجا معة لمبانييا بسبب ظركؼ الحصار المفركض عمى قطاع غزة.
 -2الرؤية:
نحك جامعة متميزة ،تستند إلى البحث كالمعرفة كتكظيؼ التقنيات الحديثة إلعداد الككادر في شتى
المجاالت ،ضمف معايير الجكدة الشاممة لرسـ شخصية فمسطينية مميزة كاثقة منفتحة عمى حضارات العالـ

كعمكمو.

 -3الرسالة:

جامعة فمسطيف مؤسسة تعميـ و
عاؿ فمسطينية ،تيدؼ إلى إعداد ككادر مؤىمة عمميان كمينينا قادرة عمى

تمبية حاجات المجتمع ،مف خبلؿ تييئة البيئة الجامعية كفؽ متطمبات الجكدة مع مكاكبة المستجدات العممية
كالتقنية كتعزيز دكر البحث العممي كالتطكر المعرفي؛ كذلؾ لممساىمة في دعـ جيكد التنمية المستدامة

كمكاكبة ركب الحضارة ،كالمساىمة في صياغة خارطة المستقبؿ في إطار مبادئ حضارتنا العريقة كقيميا.
 -4األىداف الستراتيجية:
أ -تعزيز العمؿ المؤسسي في إدارة الجامعة لتحقيؽ رؤية الجامعة كرسالتيا.

ب -تييئة البيئة الجامعية التي تمبى تطمعات الطمبة إلى الرقى بمستكل التفكير كاإلبداع كالتميز لدييـ.

ج -ربط برامج الجامعة باحتياجات السكؽ كتطكيرىا بما يتبلءـ مع تمؾ االحتياجات.
د -تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الخدمات اإلدارية كالفنية كالمالية عمى مستكل الجامعة.
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ق -تحقيؽ معايير الجكدة كالنكعية لمبرامج األكاديمية كفؽ معايير الجكدة المحمية كالعالمية.
ك -االىتماـ بالبحث العممي ك مكاكبة المستجدات العممية كالتكنكلكجية كاالستفادة منيا في العممية التعميمية،
مما يساىـ في بناء طالب متميز كمبدع يساىـ في خدمة مجتمعو كأمتو ،كتكجييو لخدمة قضايا التنمية

كمشكبلتيا في المجتمع ،كأف تككف الجامعة جس نار لنقؿ العمكـ كالتكنكلكجيا كتعريبيا كتكطيدىا كتعزيز
االنفتاح العممي كالثقافي.

ز -تعزيز عبلقة الجامعة بمحيطيا االجتماعي كالمؤسساتي ،كتقكية ركابطيا كعبلقاتيا العممية كالثقافية مع
الجامعات العربية كالدكلية.
 -5كميات الجامعة:
كمية :اليندسة التطبيقية ،كتكنكلكجيا المعمكمات ،كادارة الماؿ كاألعماؿ ،كالقانكف كالممارسة القضائية،
كاإلعبلـ كاالتصاؿ ،كالتربية ،كطب كجراحة الفـ كاألسناف ،كالدراسات اإلسبلمية.
 -6عمادات ودوائر الجامعة:
عمادة :البحث العممي ،كالقبكؿ كالتسجيؿ ،كشئكف الطمبة ،كالتعميـ المستمر ،كدائرة :تكنكلكجيا
المعمكمات ،كالشئكف اإلدارية ،كالشئكف المالية ،كالجكدة كالنكعية ،كالعبلقات العامة كاإلعبلـ.
 -7المراكز والوحدات:
مركز إتقاف المغة اإلنجميزية ،كالمكتب اليندسي ،كادارة التعميـ اإللكتركني ،كادارة التخطيط كالتطكير،
ككحدة المشاريع.
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 خالصة المبحث الرابع:في ىذا المبحث تـ تناكؿ الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة التي تمثؿ مجتمع الدراسة كىي:
(جامعة األزىر – غزة ،كالجامعة اإلسبلمية – غزة ،كجامعة فمسطيف) ،حيث تـ استعراض الكميات كاألقساـ،
سكاء األكاديمية منيا أك اإلدارية التي تشتمؿ عمييا الجامعات الثبلث كفقنا لمييكؿ التنظيمي لكؿ جامعة،

اء عمى المستكل األكاديمي أك اإلدارم الجانب الرسمي لمتنظيـ ،في تمؾ
كبالتالي تشكؿ ىذه الكحدات سك ن
الجامعات .أما فيما يتعمؽ بالجانب غير الرسمي لمتنظيـ ،فكما أسمفنا كمف خبلؿ تكضيح مفيكـ التنظيـ غير
الرسمي ،فإف ىذا التنظيـ ينشأ بشكؿ عفكم بيف العامميف ،كال يككف منصكصنا عميو في المكائح كاألنظمة ،أك
مدرجنا ضمف الييكؿ التنظيمي؛ فيك يتشكؿ نتيجة العبلقات اإلنسانية كالشخصية بيف العامميف.

كالتنظيمات غير الرسمية مكجكدة في الجامعات شأنيا شأف جميع المؤسسات األخرل طالما كجد العنصر

البشرم ،كيمكف ليا أف تنشأ نتيجة أشكاؿ متعددة ،كمف أمثمتيا :قياـ العامميف بتشكيؿ فرؽ رياضية فيما
بينيـ ،كتنظيـ الرحبلت الترفييية ،كتشكيؿ مجمكعات عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي اإللكتركنية ،يتـ مف
خبلليا تناكؿ مكضكعات تخص العمؿ ،كمكضكعات خارج نطاؽ العمؿ مما تعمؿ عمى تكطيد العبلقات غير
الرسمية بيف العامميف ،تشكيؿ جماعات مف العامميف مرتبطة ببعض األحزاب السياسية ،بحيث تشكؿ نكاة ألم
نشاط سياسي بيف العامميف في تمؾ الجامعات كما تيشكؿ اإلطار الذم تقكـ مف خبللو ىذه الجماعات بترشيح
ممثمييا لعضكية نقابات العامميف ،كالتي تعد المنبر الرسمي لمعامميف المنصكص عميو في أنظمة الجامعات
لمدفاع عف حقكؽ العامميف.
مما سبؽ نجد أف عبلقات التنظيـ الرسمي بيف العامميف في الجامعات كاضحة المعالـ كمحددة ضمف الييكؿ

التنظيمي لمجامعة ،كىك بدكرىا تحدد شكؿ العبلقة بيف العامميف ،كشكؿ االتصاؿ كالتنسيؽ كطرقو فيما بينيـ،
في حيف أف العبلقات غير الرسمية ليس ليا إطار محدد؛ فيي مترامية األطراؼ ،كتتشكؿ في سمسمة أشبو
بعنقكد العنب؛ نظ نار لعدـ كجكد إطار محدد منصكص عميو في أنظمة المؤسسات ،يحدد شكؿ العبلقة بيف
األعضاء المنتميف إلى ىذه التنظيمات.
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الفصن الثالث

الدراشــات الصابكـــة
احملور األوه  -التٍظيىات غري الرمسية.
احملور الثاٌي  -عىمية اختاذ الكرارات اإلدارية.
احملور الثالث  -التٍظيىات غري الرمسية وعىمية اختاذ الكرارات اإلدارية.
التعميل عمى الدراشات الصابكة.
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مقدمة:
فيما يمي استعراض لم دراسـات السـابقة المتعمقـة بموضـوع الدراسـة بشـكل مباشـر ،حيـث تـم توزيعيـا
عمى ثالثة محاور ،وىي-:
المحور األول :الدراسات التي تناكلت التنظيمات غير الرسمية.
المحور الثاني :الدراسات التي تناكلت اتخاذ الق اررات اإلدارية.
المحور الثالث :الدراسات التي تناكلت التنظيمات غير الرسمية كاتخاذ الق اررات اإلدارية معان.
المحور األول -الدراسات التي تناولت التنظيمات غير الرسمية:
أ  -الدراسات المحمية:
-1

دراسة (حرز اهلل )2014 ،بعنوان" :أثـر الجماعات غير الرسميــة عمـى اإلنتـاجيـة"

ىدفت ىذه الدارسة إلى تعرؼ أثر الجماعات غير الرسمية عمى االنتاجية لدل العامميف في شركة جكاؿ ،كقد
تـ اتباع المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة كزعت عمى عينة
بمغ حجميا ( )144مكظفنا كمكظفة في شركة االتصاالت الخمكية الفمسطينية جكاؿ .كقد أظيرت الدراسة
عددان مف النتائج أىميا:

 كجكد عبلقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بيف سمات الجماعات غير الرسمية كبيف اإلنتاجية.
 كجكد أثر لممتغيرات التالية (أنشطة الجماعات غير الرسمية ،االلتزاـ الكظيفي لمجماعات غير الرسمية،
االتصاالت بيف الجماعات غير الرسمية) بصكرة جكىرية عمى االنتاجية حسب طريقة "،"stepwise

حيث أف ىذه المتغيرات فسرت  %96مف التبايف الكمي في درجة االنتاجية.
وخلصث الدراسة إلى عدد مه التىصيات أهمها:
 دعـ االتصاالت بيف الجماعات غير الرسمية باتصاالت خفية كأكثر مركنة مف شأنيا تكفير المناخ
اإليجابي كالمعمكمات كالكقت كالجيد كتحقيؽ أىداؼ العامميف في ىذه الجماعات كالرفع مف إنتاجية
العمؿ.

 العمؿ عمى الرفع مف الرضا الكظيفي لمجماعات غير الرسمية في الشركة؛ لما لو مف أىمية بالغة.
ب  -الدراسات العربية:
 -1دراســـة (بمطـــرش )2009 ،بعنـــوان" :التنظـــيم الرســـمي وغيـــر الرســـمي وآثـــاره عمـــى الفعاليـــة داخـــل
المؤسسة اإلدارية"
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى تع ػػرؼ أث ػػر التنظ ػػيـ الرس ػػمي كغي ػػر الرس ػػمي عم ػػى الفعالي ػػة داخ ػػؿ المؤسس ػػة

اإلداريػة ،كاتبػػع الباحػػث المػنيج الكصػػفي ،كتػػـ جمػع البيانػػات مػػف خػبلؿ اسػػتبانة كزعػػت عمػى عينػػة بمػػغ حجميػػا
( )102مكظفػان كمكظفػة بمديريػة التربيػة فػي كاليػة المديػة بالجميكريػة الجزائريػة ،ككانػت أىػـ نتػائج الد ارسػة عمػى
النحك اآلتي:
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 العبلقات التي تؤدم إلى تككيف الجماعات غير الرسمية ىي عبلقات تتككف مف خبلؿ رابط المكقعبالدرجة األكلى.
 -ىناؾ دكر كبير لعامؿ األقدمية "الخبرة" في تككيف الجماعات غير الرسمية.

 شكمت العبلقات الجيكية المرتبة الثانية في ت ككيف الجماعات غير الرسمية بيف العامميف مف خبلؿاالتصاؿ الدائـ في مكاف العمؿ أك في الحي.
 ممارسة العمؿ غير الرسمي يرجع عمى التكالي إلى التركيبة االجتماعية (كاالنتماء إلى عشيرة معينة،عبلقات نسب  ...إلخ) ،كمف ثـ :الضغط اإلدارم الخارجي ،كالمصالح المشتركة بيف العامميف.
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دراسة (عز الدين )2008 ،بعنوان" :التنظيم غير الرسمي واإلنتاجية".
ىػػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى تسػ ػػميط الضػ ػػكء عمػ ػػى مكضػ ػػكع التنظػ ػػيـ غيػ ػػر الرسػ ػػمي ،كاظيػ ػػار مػ ػػدل اعت ػ ػراؼ

المؤسسػػات كالمػػديريف بالتنظيمػػات غيػػر الرسػػمية ،كمحاكلػػة التعػػرؼ إلػػى دكر التنظػػيـ غيػػر الرسػػمي كأىداف ػو،

كمحاكلػة الكصػػكؿ إلػى أىػػـ العكامػػؿ المػؤثرة فػػي اإلنتاجيػة ،كاتبػػع الباحػػث المػنيج الكصػػفي ،كتػـ جمػػع البيانػػات
مف خبلؿ استخداـ عدة أدكات منيا المبلحظة كالمقابمػة كالكثػائؽ كالسػجبلت كاالسػتبانة ،كطيبقػت الد ارسػة عمػى

عينػػة قصػػدية بمػػغ حجميػػا ( )66عػػامبلن مػػف قسػػـ االنتػػاج فػػي مطػػاحف الحػػركش بكاليػػة سػػكيكدة فػػي الجميكريػػة

الجزائرية .كقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية:

 ترجع نشأة التنظيمات غير الرسمية إلى ا ألسباب اآلتية عمى التكالي (التشابو في المينة ،ثـ األقدمية،كمف ثـ التماثؿ في السف).
 ىناؾ نسبة كبيرة مف العامميف تمتقي خارج مكاف العمؿ مثؿ :النكادم ،كغيرىا ،كحاجة اجتماعية. تتجاىؿ اإلدارة النشاطات غير الرسمية في المؤسسة ،كعدـ االعتناء بيذا النشاط.-

بركز أىمية االتصاؿ بيف الجماعات في العمؿ لتحقيؽ المصالح المشتركة ،كتساىـ ىذه االتصاالت
في المقاءات غير الرسمية بيف العامميف كالتي تدعـ العبلقات االجتماعية بينيـ.

 المقاءات غير الرسمية بيف العامميف نتيجة كجكدىـ في مكاف عمؿ كاحد لفترة طكيمة مف الزمف.وخلصث الدراسة إلى عدد مه التىصيات أهمها:
 إمكانية فصؿ التنظيـ غير الرسمي عف التنظيـ الرسمي؛ كذلؾ بقصد التحكـ أكثر في المكضكعكاثرائو ميدانينا.

 كيؼ يمكف التأكد ميدانينا مف أف التنظيـ غير الرسمي يؤثر عمى اإلنتاجية ،عمى اعتبار أف ىناؾعكامؿ عديدة تتشابؾ فيما بينيا.

 -ىؿ ىناؾ مؤشرات أخرل متعمقة بالتنظيـ غير الرسمي كالتي ليا صمة باإلنتاجية؟
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دراســـة (محمــــد )2008 ،بعنـــوان" :التنظــــيم غيــــر الرســـمي وعالقتــــو بـــاألدا المينــــي ل خصــــائي
الجتماعي المخطط في المنظمات الجتماعية".
ىػدفت الد ارسػػة إلػػى تحديػد طبيعػػة العبلقػػة التػػي تػربط التنظػػيـ غيػػر الرسػمي فػػي المنظمػػات االجتماعيػػة

باألداء الميني لؤلخصائي االجتماعي المخطط  ،كاتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتػـ جمػع البيانػات

م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتبانة كزع ػػت عم ػػى عين ػػة بم ػػغ حجمي ػػا ( )81م ػػف األخص ػػائييف االجتم ػػاعييف الع ػػامميف ف ػػي ك ازرة
التنمية االجتماعية كك ازرة التربيػة كالتعمػيـ كك ازرة الصػحة كك ازرة االسػكاف كك ازرة البمػديات بمممكػة البحػريف  ،كقػد
أظيرت الدراسة عدد مف النتائج أىميا:

 إعطاء األكلكية لبلىتماـ بإجراء المزيد مف الدراسات لمككنات التنظيـ غير الرسمي في المؤسسات،كالسيما المؤسسات التي تنتمي إلى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 إف الكالء كاالنتماء إلى ا لمنظمة يحتؿ المرتبة األكلى بيف األبعاد األخرل لمتنظيـ غير الرسمي .فيحيف أف تحقيؽ أىداؼ المنظمة كأحد أبعاد التنظيـ غير الرسمي تحتؿ المرتبة الثانية ،كيحتؿ تبادؿ
المعمكمات كالبيانات بيف األخصائييف االجتماعييف بالمنظمة المرتبة الثالثة.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
-

تدريب األخصائي االجتماعي عمى استخداـ تأثير العبلقات اإلنسانية اإليجابي أثناء تحديد
المسئكليات كتكزيعيا عمى المنفذيف لخطكات تقديـ الخدمة بالمنظمة.

 مراعاة الظركؼ اإلنسانية عند التقسيـ الزمني لمراحؿ تنفيذ الخدمة المراد تقديميا.-4

دراسـة (خميمـي )2007 ،بعنـوان" :دور التنظـيم غيـر الرســمي فـي تحقيـق الرضــا الـوظيفي لمعــاممين
في المؤسسات القتصادية".
ىدفت الدراسة إلى اختبار العبلقػة بػيف التنظػيـ غيػر الرسػمي كبيئػة اجتماعيػة لمعػامميف كدرجػة رضػاىـ

الػػكظيفي عػػف طريػػؽ معرفػػة اتجاىيػػا ك مػػدل قكتيػػا ،كاتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتػػـ جمػػع
البيان ػػات م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتبانة كزع ػػت عم ػػى عين ػػة بم ػػغ حجمي ػػا ( )136ع ػػامبلن ف ػػي كح ػػدة مط ػػاحف الحض ػػنة

بالمسيمة التابعة لمؤسسة رياض سطيؼ بالجميكرية الجزائرية .كقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية:

 إف طريقة التصميـ لمبنايات كالتقارب المكاني بيف الكرش كبيف المكاتب سيمت لمعامميف عمميتياالتصاؿ كالتكاصؿ بينيـ.

أشخاص قادركف عمى فرض الرأم كالتكجيو ككسب احتراـ اآلخريف ،يختمفكف عف المشرفيف
 ىناؾه
المعينيف مف التنظيـ الرسمي ،أم كقادة غير رسمييف.
 يسيؿ االتصاؿ غير الرسمي عمى المسؤكليف الرسمييف التعرؼ إلى كجيات نظر التنظيمات غيرالرسمية.
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 يحتؿ النمكذج القيادم االجتماعي مكانة أكبر بيف العامميف في المؤسسة؛ نظ ار لمدكر الذم يمعبوكالمتمثؿ في التماسؾ كتحقيؽ االرتياح النفسي لمعامميف.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 جذب القادة غير الرسمييف إلى اإلدارة العميا؛ لتدعيـ االتصاالت الرسمية باتصاالت غير رسمية حكؿجماعات العمؿ غير الرسمية  :مطالبيا ،كأىدافيا ،كمشاكميا.
 تمكيف العامميف مف االتصاؿ غير الرسمي أثنا ء أكقات الراحة كتمديد ىذه الفترات.دراسةةة (يسةةلي  )2007بعنةةوان " :الجمايةةات غيةةر الرسةةمية وتأثيراتهةةا يلةةل االتصةةال الةةداخلي
للمؤسسة"
ىػدفت الد ارسػة إلػى معرفػة طبيعػة العبلقػات االجتماعيػة السػائدة داخػؿ المؤسسػة ،كذلػؾ مػف خػبلؿ
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تشػخيص الجماعػات غيػر الرسػمية ،باإلضػافة إلػى معرفػة مػدل تػأثير تمػؾ الجماعػات عمػى االتصػاؿ الػداخمي
لممؤسسة ،كاتبعػت الباحثػة المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ عػدة طػرؽ منيػا المبلحظػة
كالكثائؽ كالسجبلت كاستبانتيف األكلى تتعمؽ بالجماعػات غيػر الرسػمية كاألخػرل تتعمػؽ باالتصػاؿ ،كزعػت عمػى
عينػػة بمػػغ حجميػػا ( )74عػػامبلن فػػي إحػػدل فػػركع المؤسسػػة الكطنيػػة لعتػػاد األشػػغاؿ العمكميػػة  ،ENMTPكالتػػي

تقع في كالية قسنطينة في الجميكرية الجزائرية .كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 ىناؾ دكر أكبر لمعكامؿ االجتماعية عنيا في العكامؿ الديمكغرافية في نشكء الجماعات غير الرسمية. العكامؿ المينية مثؿ تشابو مناصب العمؿ ،كتجاكر مراكز العمؿ ،كاألقدمية ،ليا دكر في تشكيؿالجماعات غير الرسمية.

 يشكؿ عامؿ الصداقة أكبر نسبة في تشكيؿ الجماعات غير الرسمية ،ثـ يمييا التجاكر في السكف،كترتبط قكة ىذه العبلقة بعدد ساعات العمؿ ،كااللتقاء بزمبلء العمؿ.

 عندما يعجز االتصاؿ الرسمي عف تكصيؿ بعض المعمكمات ،فإف األفراد يمجأكف إلى االتصاؿ غيرالرسمي لتكصيؿ تمؾ المعمكمات.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 دعـ الجماعات غير الرسمية في اتجاىات تخدـ مصالح المؤسسة كتعزز تحقيؽ األىداؼ فييا. النظاـ الرسمي البد أف يحافظ عمى الحد األدنى لمعبلقة اإليجابية مع النظاـ غير الرسمي.-6

دراسة (رضوان )2006 ،بعنوان " :أثـر التصـالت غيـر الرسـمية عمـى الـروح المعنويـة لـدى العمـال
المنفذين – دراسة ميدانية عمى المؤسسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية-قسنطينة".
ىدفت الدراسة إلى تعػرؼ تػأثير االتصػاالت غيػر الرسػمية عمػى الػركح المعنكيػة لمعمػاؿ ،كمحاكلػة لفػت

انتبػػاه المسػػئكليف إلػػى االىتمػػاـ باالتصػػاؿ غيػػر الرسػػمي كالعمػػؿ الجمػػاعي ،كاتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي

التحميمي ،كتـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ أداتػيف ىمػا :المقابمػة كاالسػتبانة ،كتػـ تطبيقيمػا عمػى عينػة بمػغ حجميػا
94

( )160عػػامبلن فػػي المؤسسػػة الكطنيػػة لعتػػاد األشػػغاؿ العمكميػػة فػػي مدينػػة قسػػنطينة فػػي الجميكريػػة الجزائريػػة.
كقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية:

 االتصاالت غير الرسمية تسمح لمعامميف بتشكيؿ جماعات عمؿ غير رسمية متماسكة كتجمعيا ركحالتعاكف كاالنتماء.

 االتصاالت غير الرسمية متكفرة بشكؿ جيد بيف العامميف ،لكف الركح المعنكية لدييـ منخفضة؛ بسببقمة الحكافز كالترقيات كغيرىا.

عبلقات جيدةه قكية ،كتمتد ىذه العبلقات خارج إطار العمؿ عمى شكؿ صداقات.
 تربط العامميفه
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 تشجيع االتصاالت غير الرسمية بيف الجماعات غير الرسمية داخؿ التنظيـ كالعمؿ عمى استخداميالصالح الفرد كالمؤسسة معنا.

 اشراؾ العامميف في عممية اتخاذ الق اررات خاصة الميمة منيا ،كاستشارتيـ في األمكر المتعمقة فيالعمؿ.
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دراسة (أحمد )2006 ،بعنوان" :التنظيمات اإلدارية غير الرسمية في المؤسسات التربوية – دراسـة
ميدانية".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة طبيعػػة التنظيمػػات اإلداريػػة غيػػر الرسػػمية ف ػي المؤسسػػات التربكيػػة كالكشػػؼ
ع ػػف األس ػػباب المؤدي ػػة إل ػػى ظي ػػكر التنظيم ػػات اإلداري ػػة غي ػػر الرس ػػمية ف ػػي الم ػػدارس ،كالكق ػػكؼ عم ػػى اآلث ػػار
المكجبػة كالسػالبة ليػػذه التنظيمػات ،كاتبػع الباحػػث المػنيج الكمػي ،كتػػـ جمػع البيانػات مػػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػػت
عمى عينة عشكائية بسيطة بمغ حجميا ( )72معمـ كمعممة بمدارس منطقػة كػررم بمحافظػة أـ درمػاف -بكاليػة

الخرطكـ في السكداف .كقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية:

 األسباب التي تؤدم إلى ظيكر التنظيمات غير الرسمية ىي الرغبة في االنتماء كالحماية لدل األفراد. -االنتماءات القبمية أك الجيكية ال تمثؿ سببنا رئيسنا لتككيف التنظيمات غير الرسمية.

 المصالح المشتركة بيف أفراد التنظيمات اإلدارية غير الرسمية تعد أحد األسباب في تككيف التنظيماتغير الرسمية.
 البطء في اتخاذ الق اررات يؤدم إلى ظيكر التنظيمات غير الرسمية ،في حيف أف الكضكح في اتخاذالق اررات يؤدم إلى اختفاء التنظيمات غير الرسمية.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 يجب مراعاة العدالة في التعامؿ اإلدارم مع العامميف في المدرسة في تكزيع األعماؿ كالتكاليؼ كعنداتخاذ القرار.
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الدراسات األجنبية:
 -1دراسة ) (penuel, et al, 2013بعنوان:
The Alignment of the Informal and Formal Organizational Supports for
Reform: Implications for Improving Teaching in Schools
محاذاة الهياكل التنظيمية الرسمية وغير ال رسمية الدايمة لإلصالح :تطبيقات لتحسين التعليم في
المدارس
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ التأثير النسبي مف العمميات الرسمية كغير الرسمية عمى عممية التعميـ في المدراس
مف خبلؿ تحميؿ الشبكات االجتماعية ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ
أداتيف ىما المقابمة كاالستبانة طبقت عمى ( )45مف أعضاء الييئة التدريسية في مدرستيف مف كبرل المدارس
في كالية كاليفكرنيا بالكاليات المتحدة األمريكية ،كىما ) . (Dickerson & La Plazaككانت أىـ النتائج عمى

النحك اآلتي:
 نجاح مدرسة  Dickersonبشكؿ أكبر في تطكير رؤية مشتركة مف أجؿ التغيير.بل كبي نار بينيـ.
 -بركز عبلقة الزمالة غير الرسمية بيف المعمميف مما شكؿ تفاع ن

 أنماط المشاركة كالمشكرة بيف المعمميف كانت أكثر كضكحنا كتنظيمنا في مدرسة  La Plazaعنيا فيمدرسة .Dickerson

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 االختبلفات بيف المدارس تدفع نحك الحاجة إلى حاالت دراسية إضافية كدراسة أنكاع مختمفة مفالعينات.
 -ىناؾ حاجة أيضنا إلى بحكث تختبر فعالية الطرؽ البلزمة لتعزيز التعاكف بيف المعمميف.

 -2دراسة ) (Juchem & Zhou, 2013بعنوان:
The Increasing Importance of Informal Relationships in Organizations
األهمية المتزايدة للعالقات غير الرسمية في المنظمات
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى األىمية المتزايدة لمعبلقات غير الرسمية في المنظمات؛ نظ نار

لكجكدىا الكاضح في معظـ المنظمات اإلدارية ككافة مجاالت االقتصاد .كاشتممت الدراسة عمى مسح أكلي
اء مف العامميف أك الطمبة،
مف خبلؿ استبانة إلكتركنية كزعت عمى ( )124شخصنا مف جنسيات مختمفة سك ن
كتـ تحصيؿ ( )113منيا؛ كذلؾ لمتعرؼ إلى مدل كجكد العبلقات غير الرسمية ،في حيف أف عينة الدراسة
الرئيسة طبقت عمى بمدية "ككلمار" في السكيد .كخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:
 -يتـ تشكيؿ الجماعات غير الرسمية بشكؿ كبير لتمبية الحاجات الشخصية لؤلفراد.

 -العبلقات غير الرسمية مكجكدة حتى في ظؿ الظركؼ الصعبة كاألكثر تيديدان لؤلفراد العامميف.
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كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 الجماعات غير الرسمية يمكف أف تككف أفضؿ صديؽ كأسكأ عدك ،لذلؾ يجب أف يككف ىناؾ تكازفبيف العناصر الرسمية كغير الرسمية في المنظمات.

 تعزيز الجكانب غير الرسمية في بيئة العمؿ ،كاستغبلؿ الجانب اإليجابي منيا ،كمما يشجع عمى ذلؾالعمؿ المشترؾ بيف اإلطار التنظيمي الرسمي كغير الرسمي.
 -3دراسة ) (Dabos & Rousseau, 2013بعنوان:
Psychological contracts and informal networks in organizations: the effects of
social status and local ties
العقود النفسية والشبكات غير الرسمية في المنظمات :آثار الوضع االجتمايي والعالقات المحلية.
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ كيفية فيـ المكظفيف لعبلقة عمميـ عف طريؽ الشبكات االجتماعية غير
الرسمية ،ككيفية عمؿ تمؾ الشبكات عمى تعزيز جيكد المكارد البشرية كمف ثـ تحسيف الكضع النفسي ،كاتبع
الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ المقابمة التي أجريت مع ( )96مف أعضاء

الييئة التدريسية في جامعة البحكث األمريكية البلتينية الرائدة .كخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج اىميا:
 -ممارسات المكارد البشرية يتـ دعميا مف قبؿ الشبكات االجتماعية غير الرسمية.

 التكاصؿ الفعاؿ بشأف المكافآت كالتعكيضات كالمنافع كاالعتراؼ المناسب بمساىمات األفراد. ىناؾ دكر حاسـ يمكف أف تمعبو أنماط التفاعؿ االجتماعي بيف العامميف.كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
-

خمؽ الزماف كالمكاف المناسبيف لبناء العبلقات االجتماعية بيف العامميف ،كالتي يككف ليا األىمية

البالغة بالنسبة لمشركات في دعـ االتصاؿ الفعاؿ بيف أفراد المنظمة.

 تشكيؿ المجاف يمكف أف يساعد اإلدارة العميا عمى إقامة عبلقات اجتماعية بيف أفراد المنظمة. -4دراسة ) (D'Errico, et al, 2013بعنوان:
Informal ties in organizations: a case study
الروابط غير الرسمية في المنظمة :دراسة حالة
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ الركابط غير الرسمية في المنظمات ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ المقابمة
التي أجريت عمى ( )16مف العامميف في شركة العائمة ،كىي احدل الشركات اإليطالية االستشارية ككانت
أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:
-

تـ الكشؼ عف كجكد درجة عالية مف االتصاالت داخؿ المنظمة كالتي تتدفؽ عمى جميع المستكيات

بدءان مف طمب المعمكمات اليسيرة لممساعدة في اتخاذ الق اررات.
 ىناؾ مستكل وعاؿ مف الكعي المتبادؿ ،كالذم يكحي بكجكد عبلقات جيدة بيف الناس ،كالتي تساىـ
إلى حد كبير في كفاءة المنظمة.
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كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 مف خبلؿ الدراسة تـ اكتشاؼ القادة غير الرسمييف كمناقشة مناصبيـ .كأنو يمكف ليذا النيج أفطبؽ في حاالت دراسية عممية أخرل.
يي ى
 تساىـ ىذه الدراسة في تحميؿ الشبكة االجتماعية ،كذلؾ مف خبلؿ تقديـ المركزية إلى المحاكركالسمطات؛ حيث إنيا طيًبقت لمحصكؿ عمى شبكات متعددة ،كتحقيؽ مفيكـ الكعي المتبادؿ.

 -5دراسة ) (Chen & Krauskopf, 2012بعنوان:
Examining Formal and Informal Networks in a Merged Nonprofit
Organization
فحص الشبكات الرسمية وغير الرسمية في المنظمة المدمجة غير الربحية.
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ الشبكات االجتماعية كتكامميا بعد اندماج شركتيف غير ربحيتيف في
الكاليات المتحدة كانتا تعمبلف في نفس السكؽ عمى صعيد خدمة العمبلء ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي،

كتـ جمع البيانات عبر استبانة عمى الشبكة العنكبكتية كزعت عمى عينة مقدارىا ( )57مكظفنا بمعدؿ استجابة

 .%92كأىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة جاءت عمى النحك اآلتي:

 -معظـ العبلقات الشخصية بيف العامميف قبؿ االندماج ما زالت قائمة بعد االندماج.

 الشبكات غير الرسمية بيف العامميف كالتي تتمثؿ في عبلقات الصداقة كالدعـ االجتماعي أكثر أىميةمف الشبكات الرسمية لسير العمؿ في المؤسسة بعد االندماج.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 أ جريت ىذه الدراسة بعد ثمانية أشير مف االندماج بيف الشركتيف ،كلذلؾ يمزـ إجراء دراسة طكليةلمتابعة أم تغيرات عمى ىذه الشبكات.
-

تشكؿ ىذه الدراسة أداة محتممة لبلستخداـ مف قبؿ الباحثيف كمديرم المنظمات غير الربحية لحاالت
أخرل مماثمة كفي أكقات مختمفة.

 -6دراسة ) )Farivar & Esmaeelinezhad, 2012بعنوان:
The effects of informal groups on organizational performance: a case
study of Iran.
"أثر الجمايات غير الرسمية يلل األداء التنظيمي :دراسة حالة في إيران".

ىدفت الدراسة لمعرفة آثار الجماعات غير الرسمية عمى األداء التنظيمي .كاتبع الباحث المنيج

بل ،إلى جانب
الكصفي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ المقابمة مع عينة عشكائية بمغ حجميا ( )25عام ن
االستبانة التي كزعت عمى عينة حجميا ( )290عامبلن في إحدل الشركات اإليرانية المتخصصة في مجاؿ

تكنكلكجيا المعمكمات .كقد خرجت الدراسة بعدد مف النتائج أىميا:

 -أعطت ىذه الدراسة تفسي نار لؤلسباب التي تجعؿ المدراء يكلكف اىتمامان لمجماعات غير الرسمية.

 أف الجماعات غير الرسمية لدييا القدرة الكبيرة عمى تحسيف األداء التنظيمي بشكؿ غير مباشر.98

 بعض جكانب الجماعات غير الرسمية يمكف أف تسبب تناقضان إذا لـ تكف أىدافيا متكازية معاألىداؼ الرسمية المجدكلة.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 الدراسة أعطت معرفة أفضؿ؛ ألف ىناؾ عددنا محدكدنا جدنا مف الدراسات التجريبية حكؿ الجماعاتغير الرسمية في إيراف ،كبالتالي ستككف النتائج مفيدة ألم بحث مستقبمي.

 مف الضركرم األخذ بعيف االعتبار الجكانب الديمكغرافية في الدراسات المستقبمية. -7دراسة ) (Sarkwa, 2011بعنوان:
Informal relations and its effects on industrial organizations (a study of the coca)cola bottling company and ghana breweries limited
العالقات غير الرسمية وأثرها يلل القطاع الصنايي (دراسة حول شركة كوكا كوال للتعبئة وشركة غانا)

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر العبلقات غير الرسمية عمى القطاع الصناعي .كاتبع الباحث المنيج

الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة كزعت عمى ( )200عامبلن في شركة كككا ككال

كشركة غانا المحدكدة لتعبئة المشركبات في دكلة غانا ،كتـ اختيار قسميف مف أقساـ تمؾ الشركات ىما :قسـ
اإلنتاج ،كقسـ اإلدارة .ككانت أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:
 -العبلقات غير الرسمية حاجة طبيعية لؤلفراد ،كالعاممكف ال يتقبمكف فكرة أف يتـ عزليـ عف زمبلئيـ.

 -ىناؾ نسبة  % 92مف العامميف يركف أف العبلقات غير الرسمية تعمؿ عمى تطكير األداء.

 يمكف أف تتعارض بعض أىداؼ التنظيـ غير الرسمي مع أىداؼ التنظيـ الرسمي ،مثاؿ ذلؾ :رغبةالعامميف في تمديد فترات االستراحة ،في حيف أف ذلؾ ال يعد مريحنا إلدارة الشركة.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 يجب عمى المدراء االستفادة مف العبلقات غير الرسمية مف أجؿ استكماؿ كسائؿ االتصاؿ الرسمية. يجب بذؿ الجيكد مف أجؿ تعرؼ الشائعات الناتجة عف المعمكمات غير الصحيحة التي يركجيابعض المكظفيف كالتي قد تؤثر عمى معنكيات العامميف.

 بقدر أىمية كجكد العبلقات غير الرسمية في مساعدة العماؿ ألداء مياميـ ،فيي تحتاج إلى أف يتـتنظيميا ،لما قد ينتج عنيا مف بعض التجاكزات.
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دراسة ) (Toni & Nonino, 2010بعنوان:
The key roles in the informal organization: a network analysis perspective

األدوار الرئيسة للمنظمة غير الرسمية :منظور تحليل الشبكة.
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ الشبكات غير الرسمية المنبثقة ع ف الييكؿ التنظيمي الرسمي كأدكارىا

الرئيسة .كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات كطبقت ىذه الدراسة عمى ستة أفرع
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إلحدل المؤسسات القائمة عمى المعرفة كالعاممة في مجاؿ نظـ المعمكمات في إيطاليا .ككانت أىـ النتائج
عمى النحك اآلتي:
 كجكد عبلقات غير رسمية تتميز بالثقة كالصداقة بيف األفراد العامميف في الشركة. كجكد دكر ميـ لمقائد غير الرسمي في المنظمة. ىناؾ مركزية في تدفؽ المعمكمات كخاصة في فرع الشركة ) ، (Gestaمما تسبب في بركز ظاىرةعنؽ الزجاجة في تكفير المعمكمات البلزمة.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 تحميؿ الشبكات غير الرسمية داخؿ المؤسسة ،يعمؿ عمى فيـ العبلقات الخفية التي مف شأنيا أفتزيد أك تنقص مف التعاكف كالتبادؿ المعرفي؛ مف أجؿ زيادة الكفاءة كالفعالية في إجراءات التأثير
كاتخاذ الق اررات.

 التكصية ببحث مستقبمي يسير في اتجاىيف ،األكؿ :تكسيع العينة لتسمح بتعميـ أفضؿ النتائج،كالثاني تطكير النمكذج بحيث يتـ إجراء تقييـ كمي لؤلفراد المعركفيف بالقادة غير الرسمييف.
 -9دراسة ) (Soda & Zaheer, 2012بعنوان:
A network perspective on organizational architecture: performance effects of the
interplay of formal and informal organization

منظور الشبكة عمى البنا التنظيمي :تأثيرات أدا التفاعل بين منظمة رسمية وغير رسمية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ التفاعؿ بيف الشبكات غير الرسمية كاليياكؿ كالعمميات الرسمية معب نار

عنيا بالشبكات ،كاتبع الب احث المنيج الكصفي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة كزعت عمى عينة بمغ
حجميا ( )98مف المكظفيف العامميف في إ حدل الشركات اإليطالية الرائدة في مجاؿ الخدمات المالية.
ككانت أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:

 االتساؽ بيف الشبكات الرسمية كغير الرسمية لو تأثيرات إيجابية متفاكتة عمى أداء األفراد. التنسيؽ بيف الشبكات الرسمية كغير الرسمية يعمؿ عمى تعزيز فرص الحصكؿ عمى معمكمات ذاتقيمة كتنكع.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 القياـ بأبحاث مستقبمية تعمؿ عمى استكشاؼ العبلقات كاليياكؿ غير الرسمية بيف األفراد العامميف فيالمؤسسات كنشأتيا.
 حجـ العينة كاف صغي نار نسبيان مع أنو يغطي  %88مف العامميف في المؤسسة ،كعميو يتطمب إجراءبحكث أعمؽ كأكسع.
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 -10دراسة ) (Pirkko, 2010بعنوان:
The effect of formal and informal intra organizational structures on the
perceived strategic it-business alignment.
آثار اليياكل الرسمية وغير الرسمية داخل المنظمة عمى المحاذاة بين األعمال وتكنولوجيا المعمومات.
ىدفت الدراسة إلى تحديد المجتمعات داخؿ المنظمة كالتي ليا تأثير عمى المحاذاة االستراتيجية بيف

األعماؿ التجارية كتكنكلكجيا المعمكمات .كتـ جمع البيانات مف خبلؿ مرحمتيف شممت عمى المقابمة كاالستبانة
التي كزعت عمى ( )200مكظؼ في مؤسسة تعمؿ في صناعة الطاقة كذات تنظيـ كظيفي ثابت في فنمندا.
حيث تـ دراسة العضكية في :اإلدارة التنظيمية ،كالتقارب الجغرافي ،كالتفاعبلت الفعمية بالنسبة لممحاذاة

االستراتيجية كذلؾ باستخداـ طرؽ تحميؿ الشبكات االجتماعية .كأىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة جاءت
عمى النحك اآلتي:
 تـ اكتشاؼ إضافة إلى ركابط الصداقة ،بأف العضكية في اإلدارة التنظيمية ليا تأثير عمى تصكراتاألفراد أكثر مف تفاعميـ الفعمي كالذم تعدل الحدكد اإلدارية.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 ىذه الدراسة ستساىـ عمى الصعيد العممي كاألكاديمي؛ فممارسك األعماؿ التجارية سيدرككف تأثيراليياكؿ التنظيمية عمى المحاذاة االستراتيجية.

 تكسيع مفيكـ المحاذاة االستراتيجية بيف األعماؿ التجارية كتكنكلكجيا المعمكمات ،بحيث يتـ التركيزعمى البعد االجتماعي بدالن مف التركيز عمى البعد الفكرم.
 -11دراسة ) (Rank, 2008بعنوان:
Formal structures and informal networks: Structural analysis in
organizations
الهياكل الرسمية والشبكات غير الرسمية :التحليل البنائي في المنظمات.
ىدفت الدراسة إلى فح ص العبلقات بيف اليياكؿ التنظيمية الرسمية كالشبكات غير الرسمية ،كاتبع
بناء عمى العبلقات التعاكنية ضمف عممية
الباحث المنيج الكصفي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ المقابمة ك ن
اتخاذ القرار االستراتيجي في المستكيات العميا ،كقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغ حجميا ( )111مف

المديريف في اثنتيف مف الشركات األلمانية متعددة الجنسيات ،األكلى :تختص في المكاد الكيميائية ،كالثانية
في إنتاج النفط كمنتجات التكرير .كأىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة جاءت عمى النحك اآلتي:
 المدراء الذيف يشارككف في صنع الق اررات االستراتيجية ،يستخدمكف العبلقات التعاكنية غير الرسميةبشكؿ كبير ،إلى درجة أنو يتـ في بعض األ حياف تجاىؿ بعض االتصاالت الرسمية بشكؿ يثير
الدىشة.
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 ىناؾ بناء لعبلقات غير رسمية بشكؿ رأسي بدالن مف االتجاه األفقي كبأعداد كبيرة ،حيث يحافظأعضاء مجمس ا إلدارة عمى عبلقات تعاكنية مع عدد كبير مف مدراء المستكل الثاني خارج االتصاؿ

الرسمي.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 تكخي الحذر في تعميـ النتائج؛ ألف ذلؾ يرتبط إلى حد كبير بالنشاط االقتصادم المحدد الذم تؤديوالشركات.

 الدراسة ذات صمة بصنع االستراتيجية بشكؿ خاص مما يعقد تعميـ النتائج عمى األنشطة األخرل،كلذلؾ تكصي الدراسة بإجراء أبحاث أخرل في عدد أكبر مف المنظمات التي تختص في مجاالت
أخرل كالسيما المنظمات غير الربحية.
 -12دراسة ) (lin & Tao, 2008بعنوان:
An Empirical Study of Relationship between Informal Groups
and Perceived Job Satisfaction from China
دراسة تطبيقية حول العالقة بين الجمايات غير الرسمية والرضا الوظيفي في الصين.
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الجماعات غير الرسمية كالرضا الكظيفي الممحكظ في سياؽ

الشركات الصينية ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة كزعت عمى
( )500مكظؼ في عشر شركات عشكائية ما بيف شركات مممككة لمدكلة كأخرل خاصة كمنيا مشاريع
مشتركة في مقاطعة شاندكنغ في الصيف ،كقد استعاد الباحث ( )392استبانة .كأىـ النتائج التي خمصت إلييا

الدراسة جاءت عمى النحك اآلتي:

 الجماعات غير الرسمية تساىـ بشكؿ كبير في الرضا الكظيفي. -تبيف أف التعكيضات الحالية في الشركات الصينية تفتقر إلى الحكافز.

 المكظفكف الذيف ينضمكف إلى الجماعات غير الرسمية يركف أف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى الرضاالكظيفي ىي المشاركة في :األنشطة اإلدارية ،كالركاتب ،كالثقافة التنظيمية ،كاإلدارة الذاتية.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 مع تزايد عدد المكظفيف الذيف ينضمكف إلى الجماعات غير الرسمية كاىتماميـ بالمشاركة في اإلدارةباعتبارىا أىـ العكامؿ في تحقيؽ الرضا الكظيف ي ،فإنو ينبغي عمى اإلدارة خمؽ التعاكف بيف

الجماعات الرسمية كغير الرسمية كتعزيزه.
 -13دراسة ) )Morton, et al, 2003بعنوان:
Managing the informal organization: conceptual model
" إدارة المنظمة غير الرسمية :النموذج المفاىيمي".
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ ما إذا كاف باإلمكاف استغبلؿ الشبكات غير الرسمية مف أجؿ تحسيف
األداء كبالتالي العمؿ عمى تطكير المنتجات في المؤسسات الصناعية ،كالسيما مف خبلؿ االتصاالت غير
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الرسمية ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة كزعت عمى ()200
مكظؼ في ثبلث مؤسسات تختص في اليندسة الصناعية كالميكانيكية في بريطانيا .كقد خمصت الدراسة
إلى عدد مف النتائج أىميا:

 أثبتت النتائج بأف النجاح لو عبلقة إيجابية قكية بمستكل ثقة الفرد بجية االتصاؿ ،كىذا يؤكد عمى أفالقدرة عمى بناء ثقة في أف العبلقات عامؿ أساسي إلدارة أم عبلقة.
 كمف المبلحظ أيضنا أف مساحة العبلقات المزدكجة في الشبكات الشخصية كمكانتيا كطبيعتيا تختمؼعف األفراد .كقد أكضحت النتائج المبدئية أف بناء شبكة فعالة مف العبلقات ذات الثقة تعد مف مياـ

الفرد كالذم بدكره سيفسر االختبلفات بيف العبلقات.
كقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 أنشطة البحكث المستمرة ىذه قد طكرت المكاصفات إلى نمكذج عمؿ يمكف استخدامو في بيئاتصناعية مختمفة.

-

استخداـ النمكذج لو آثار كبيرة لقدرتو عمى تحسيف األداء في المجاالت التنظيمية الخارجية لتطكير
المنتج.

المحور الثاني -الدراسات التي تناولت عممية اتخاذ القرارات اإلدارية:
أ  -الدراسات الفمسطينية:
 -1دراســة (أبــو ســمرة )2014 ،بعنــوان " :فاعميــة اتخـــاذ القــرار وعالقتيــا بقيــادة التغييــر لــدى رؤســـا
األقسام األكاديمية في الجامعات الفمسطينية".
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ درجة فاعمية اتخاذ القرار كتبني قيادة التغيير لدل رؤساء األقساـ
األكاديمية في الجامعات الفمسطينية ،ككذلؾ معرفة العبلقة بينيما .كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي
التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة كزعت عمى عينة بمغ حجميا ( )117رئيس قسـ أكاديمي في

ثبل ث جامعات فمسطينية ىي (الجامعة اإلسبلمية ،كجامعة األزىر ،كجامعة األقصى) كتـ استرداد ()110
استبانة .كأىـ النتائج التي خرجت بيا الدراسة ىي:

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات رؤساءاألقساـ األكاديمية لدرجة فاعمية اتخاذ القرار تيعزل إلى :متغير الجنس ،أك المؤىؿ العممي ،أك سنكات

الخدمة ،أك الجامعة.

 كجكد عبلقة طردية متكسطة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة إحصائية  ،α= 0.05بيف درجةفاعمية اتخاذ القرار كدرجة ممارسة قيادة التغيير ،لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات
الفمسطينية.
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كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
-

العمؿ عمى األخذ بأسباب نجاح اتخاذ الق اررات في تسيير المكارد البشرية داخؿ القسـ األكاديمي ،مف
خبلؿ االعتماد عمى نظاـ الحكافز كالتشجيع ،كدراسة مناصب العمؿ.

 منح رؤساء األقساـ المزيد مف الصبلحيات التي تمكنيـ مف تحديث األنظمة كالمكائح كتطكير اليياكؿالتنظيمية بما يتناسب مع متطمبات التغيير.
 -2دراسة (النبيو )2011 ،بعنوان" :فاعمية اتخاذ القرار وعالقتيا باألنماط القيادية السائدة لـدى مـديري
المدارس الثانوية بمحافظات غزة".
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ العبلقة بيف فاعمية اتخاذ القرار كتكافر النمط التفاعمي كالنمط التحكيمي لدل
مديرم المدارس الثانية بمحافظات غزة مف كجية نظر معممييـ ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ
جمع البيانات مف خبلؿ استبانتيف ،األكلى لقياس درجة فاعمية اتخاذ القرار كاألخرل لقياس درجة تكافر النمط
التفاعمي كالنمط التحكيمي ،كزعت عمى عينة عنقكدية بمغ حجميا ( )670معممنا كمعممة مف جميع مدارس

الثانكية بمحافظات غزة ،كتـ استرداد ( )626استبانة .كأىـ النتائج التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 -درجة فاعمية اتخاذ القرار لدل مديرم المدراس الثانكية كانت بدرجة مرتفعة.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرارتعزل إلى متغير الجنس.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار تعزلإلى متغير المؤىؿ العممي لصالح المؤىؿ العممي األقؿ كسنكات الخدمة لصالح الخدمة األقؿ مف
خمس سنكات كالمنطقة التعميمية لصالح شرؽ غزة كغرب غزة كالكسطى.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 -تبياف أ ىمية اتخاذ الق اررات كفؽ الطريقة الصحيحة كمف خبلؿ األسمكب العممي في حؿ المشكبلت.

 نشر ثقافة القيادة التحكيمية لدل القيادات التربكية المختمفة كدعـ أساليب ىذه القيادة كسمككياتياكتفعيميا ،مف خبلؿ الدراسات كالدكرات ذات الصمة.
 -3دراسة (قاسم )2011 ،بعنوان" :أثر الذكا الستراتيجي عمى عممية اتخاذ الق اررات"
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر الذكاء االستراتيجي عمى عممية اتخاذ الق اررات لممدراء العامميف في
مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ
استبانة كزعت عمى عينة بمغ حجميا ( )94مدي نار في مكتب غزة اإلقميمي التابع لككالة الغكث الدكلية .كأىـ

النتائج التي خرجت بيا الدراسة ىي:

ال إحصائينا عند مستكل داللة .α= 0.05
 -يعد مجاؿ اتخاذ الق اررات دا ن

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرارتعزل إلى متغير الجنس.
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 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أثر الذكاء االستراتيجي عمىعممية اتخاذ الق اررات تعزل إلى الخصائص الشخصية (الجنس ،العمر ،الخبرة ،المؤىؿ العممي،
الدرجة الكظيفية).

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 تطكير ميارات المدراء في اتخاذ القرار كتكسيع آفاقيـ كمعرفتيـ كادراكيـ لؤلمكر ،كتطكير مياراتيـفي جمع المعمكمات البلزمة التخاذ الق اررات كتحميميا.

 ضركرة االىتماـ بتطكير الذكاء االستراتيجي لدل المدراء -عينة الدراسة.- -4دراسة (السقا )2009 ،بعنوان" :أثر ضغوط العمل عمى عممية اتخـاذ القـ اررات– دراسـة ميدانيـة عمـى
المصارف العاممة في قطاع غزة".
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أبرز ضغكط العمؿ التي تكاجييا القيادة اإلدارية في المصػارؼ العاممػة فػي
ػررات لػدل
قطػاع غػزة ،ككػذلؾ التعػرؼ إلػى مسػتكل ضػغكط العمػؿ كاآلثػار المتكقعػة ليػا عمػى عمميػة اتخػاذ الق ا
القيػادة اإلداريػة .كاتبعػت الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػت عمػى

( )١١١مكظفػان مػف فئػة متخػذم القػ اررات فػي المصػارؼ العاممػة بقطػاع غػزة ،كأىػـ النتػائج التػي خرجػت بيػا
الدراسة ىي:

 أظيرت النتائج كجكد مؤشرات بمستكل مقبكؿ لضغكط العمؿ عمى عممية اتخاذ الق اررات. -كجدت فركؽ لبعض مجاالت ضغكط العمؿ .كما بينت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات إجابات المبحكثيف عف مستكل عممية اتخاذ الق اررات تعزل إلى (الجنس ،الحالة
االجتماعية ،عدد أفراد األسرة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخبرة ،العمر ،الراتب).

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 أكصت الدراسة بمزيد مف االىتماـ بالكادر البشرم فيما يخص مكضكع ضغكط العمؿ ،كعممية اتخاذالق اررات ،كاجراء المزيد مف األبحاث حكؿ تأثيرات ضغكط العمؿ المختمفة ،ككذلؾ العكامؿ األخرل
المؤثرة في عممية اتخاذ الق اررات.

 -5دراســة (نـزال )2009 ،بعنـوان " :العالقــة بــين درجــة ممارســة القـ اررات التربويــة ودرجــة القــدرة عمــى حــل
المشــكالت لــدى مــديري ومــديرات المــدارس الحكوميــة الثانويــة فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة مــن
وجية نظر المديرين والمديرات أنفسيم".
ىػدفت الد ارسػة إلػى تعػرؼ درجػة العبلقػة بػيف درجػة ممارسػة القػ اررات التربكيػة كدرجػة القػدرة عمػى حػؿ
المشػػكبلت لػػدل مػػديرم المػػدارس الحككميػػة الثانكيػػة كمػػديراتيا فػػي محافظػػات شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة مػػف كجيػػة

نظر مديرييا كمديراتيا ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػت
عمى عينة بمغ حجميا ( )188مدي انر كمديرة .كأىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة ىي:
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 إف درجة ممارسة الق اررات التربكية مف كجية نظر مديرم المدراس الحككمية الثانكية كمديراتيا أنفسيـكانت كبيرة جدنا.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  α= 0.05في درجة ممارسة الق اررات التربكيةفي مجاؿ المياـ التعميمية تعزل إلى متغير النكع لصالح المديرات ،كلصالح الذككر في مجاؿ المياـ

اإلدارية.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  α = 0.05في درجة ممارسة الق اررات التربكيةتعزل إلى المؤىؿ العممي في مجالي الميا ـ التعميمية كممارسة عممية اتخاذ الق اررات بيف الدبمكـ
كالبكالكريكس لصالح البكالكريكس.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  α = 0.05في درجة ممارسة الق اررات التربكيةتعزل إلى سنكات الخدمة في اإلدارة المدرسية في مجاؿ المياـ اإلدارية ،لصالح الخبرة األقؿ مف
خمس سنكات.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  α = 0.05في درجة ممارسة الق اررات التربكيةتعزل إلى مكقع المدرسة في مجاؿ المياـ اإلدارية ،لصالح مدارس المدينة.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 تكسيع نطاؽ صبلحيات المديريف في مجاؿ المياـ اإلدارية بأخذ تكصياتيـ بنقؿ الطبلب ،كنقؿالمعمميف بما يخدـ العممية التعميمية.
 -6دراسة (مغـاري )2009 ،بعنـوان " :نمـط القيـادة السـائد فـي مـديريات التربيـة والتعمـيم بمحافظـات غـزة
وعالقتو بصنع القرار التربوي من وجية نظر العاممين بيا".
ىػدفت الد ارسػة إلػى تعػرؼ نمػط القيػادة السػائد لػدل مػديرم التربيػة كالتعمػيـ بمحافظػات غػزة مػف كجيػة

نظر العامميف فػي المػديريات ،كمػدل ممارسػة مػديرم التربيػة كالتعمػيـ لم ارحػؿ صػنع القػرار التربػكم كفػؽ الطريقػة
العممية .كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانػات مػف خػبلؿ االسػتبانة كزعػت عمػى عينػة بمػغ
حجميػػا ( )180م ػػف نػ ػكاب م ػػديرم التربي ػػة كالتعم ػػيـ كرؤسػػاء األقس ػػاـ كالمش ػػرفيف الترب ػػكييف ف ػػي م ػػديرات التربي ػػة
كالتعميـ بمحافظات غزة ،كأىـ النتائج التي خرجت بيا الدراسة ىي:

 عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات تقديرات العامميف في المديريات لنمط القيادة السائدكلصنع القرار التربكم تعزل إلى متغيرات (الجنس ،سنكات الخبرة ،المسمى الكظيفي).

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف تقديرات العامميف لعممية صنع القرار التربكم تعزل إلى متغير المؤىؿالعممي لصالح المؤىؿ الجامعي.

 مستكل ممارسة مديرم التربية كالتعميـ لعممية صنع القرار التربكم كفؽ الطريقة العممية جيد بكزفنسبي (.)%73.13
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كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 التأكيد عمى أىمية صنع القرار التربكم كفؽ الطريقة العممية الصحيحة ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ التكاصؿالبناء المستمر بيف مديرم التربية كالتعميـ كمرؤكسييـ ،كاشراكيـ في عممية صنع الق اررات كاتخاذىا.

 -اختيار الكفاءات القيادية المناسبة  ،ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.

 -7دراسة (مطر )2008 ،بعنوان" :التطوير التنظيمي وأثره عمى فعالية الق اررات اإلدارية فـي المؤسسـات
األىمية في قطاع غزة".
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر التطكير التنظيمي عمى فعاليػة القػ اررات اإلداريػة فػي المؤسسػات األىميػة
فػي قطػػاع غػزة ،كاتبػػع الباحػث المػػنيج الكصػفي التحميمػػي ،كتػـ جمػػع البيانػات مػػف خػبلؿ اسػػتبانة كزعػت عمػػى
عينػة بمػغ حجميػا ( )160مػف مػدراء المنظمػات األىميػة المسػجمة فػي دليػؿ األمػـ المتحػدة لعػاـ  ،2007تػـ
استعادة ( )153استبانة .كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 أظيرت كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف جميع مجاالت التطكير التنظيمي كفاعمية الق ارراتاإلدارية في المؤسسات األىمية في قطاع غزة .
 أظيرت الدراسة كجكد بعض الفركؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة في بعض مجاالت التطكيرالتنظيمي تعكد إلى المتغيرات الشخصية مثؿ العمر ،كالمؤىؿ العممي ،كعدد سنكات الخبرة.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 العمؿ عمى تنمية العامميف كتطكيرىـ في مجاؿ اتخاذ الق اررات كزيادة مشاركتيـ في العممية اإلداريةبشكؿ عاـ ،األمر الذم يؤدل إلى تطكير المؤسسة كتعزيز كفاءتيا.

 إجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات في مجاؿ الق اررات اإلدارية. -8دراسة (حمايل )2008 ،بعنوان " :المشاركة في صنع القرار وعالقتو بـالول التنظيمـي لـدى العـاممين
اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة".
ىػدفت الد ارسػة إلػى تعػرؼ العبلقػة بػيف مشػاركة العػامميف فػي جامعػة القػدس المفتكحػة فػي صػنع القػرار
ككالئيـ التنظيمػي ،كاتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػت عمػى
عينػػة طبقيػػة عش ػكائية بمغ ػػت ( )313مكظف ػنا إداري ػنا بجامع ػػة القػػدس المفتكحػػة ف ػػي المنػػاطؽ كالم اركػػز التعميمي ػػة

بالضفة الغربية .كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 -كاقع مشاركة العامميف في صنع الق اررات في جامعة القدس المفتكحة (متكسطان).

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة تجاه المشاركة في اتخاذ الق ارراتاإلدارية ،تعزل إلى متغير المستكل الكظيفي ككانت الفركؽ لصالح رؤساء األقساـ.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة تجاه المشاركة في اتخاذ الق ارراتاإلدارية ،تعزل إلى متغير الجنس لصالح الذككر.
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 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة تجاه المشاركة في اتخاذ الق ارراتاإلدارية تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي بيف فئة الدبمكـ كأعمى مف البكالكريكس لصالح األعمى مف
البكالكريكس.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة تجاه المشاركة في اتخاذ الق ارراتاإلدارية ،تعزل إلى متغير العمر بيف فئة أقؿ مف ( )30عامان كأكثر مف ( )40-30عامنا لصالح
الفئة األكثر مف ( )40-30عامان.

 -9دراســة (حـــرز اهلل )2007 ،بعنـــوان " :مــدى مشـــاركة معممـــي المـــدارس الثانويــة فـــي اتخـــاذ القـــ اررات
وعالقتو برضاىم الوظيفي".
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مدل مشاركة معممي المدارس الثانكية في اتخاذ الق اررات كعبلقتو برضاىـ
الكظيفي في محافظات غزة ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانتيف
احداىما لقياس مدل مشاركة معممي المدراس الثانكية في اتخاذ الق اررات كاألخرل لقياس رضاىـ الكظيفي،

كزعت عمى عينة بمغ حجميا ( )306معممان كمعممة ،كأىـ النتائج التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 -إ ف معممي المدارس الثانكية يشارككف بدرجة متكسطة في اتخاذ الق اررات.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  ،α ≤ 0.05في درجة تقدير المعمميف لمشاركتيـفي اتخاذ الق اررات تعزل إلى متغير سنكات الخدمة لصالح سنكات الخدمة األطكؿ.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  ،α ≤ 0.05في درجة تقدير المعمميفلمشاركتيـ في اتخاذ الق اررات تعزل إلى متغير الجنس ،أك متغير المؤىؿ العممي ،أك متغير المنطقة
التعميمية.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 أىمية إشراؾ المعمميف في اتخاذ الق اررات التي تتعمؽ بالمياـ اإلدارية ،كخاصة األمكر الماليةكالتخطيط كالتنظيـ المدرسي كبناء الخطة المدرسية كتنفيذ كتقكيـ جكانبيا المختمفة كتقكيميا.

 تطكير الجانب اإلنساني في العبلقات المدرسية بما يساعد عمى تكفير مناخ إيجابي يكفؿ اتخاذالق اررات الرشيدة.
 -10دراسـة (مينـا )2006 ،بعنـوان" :العالقـة بـين تفـويض السـمطة وفاعميـة اتخـاذ القـ اررات فـي األقسـام
األكاديمية من وجية نظر أعضا الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية".
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ العبلقة بيف تفػكيض السػمطة كفاعميػة اتخػاذ القػ اررات فػي األقسػاـ األكاديميػة

مػف كجيػة نظػر أعضػاء الييئػة التدريسػية فػي الجامعػات الفمسػطينية ،كاتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي،
كتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتبانتيف األكلػػى لقيػػاس تفػػكيض السػػمطة كاألخػػرل تتعمػػؽ بفاعميػػة اتخػػاذ القػ اررات
كزعت عمى عينة بمػغ حجميػا ( )370عضػك ىيئػة تػدريس مػف بعػض جامعػات الضػفة الغربيػة كىػي( :جامعػة
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بيػت لحػـ ،جامعػة بيرزيػت ،جامعػة الخميػؿ ،الجامعػة العربيػة األمريكيػة -جنػيف ،جامعػة القػدس -أبػك ديػس،
كجامعة النجاح الكطنية) ،ممف يحممكف شيادة الدكتكراه أك شيادة الماجستير .كمف أىـ النتائج التي تكصػمت
إلييا الدراسة ما يمي:

 إف درجة فاعمية اتخاذ الق اررات في األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية فيالجامعات الفمسطينية كانت كبيرة ،حيث كصمت النسبة المئكية لبلستجابة إلى الدرجة الكمية (.)%72
إحصائيا عند مستكل الداللة  α = 0.05بيف تفكيض السمطة كفاعمية
 كجكد عبلقة إيجابية دالةن
اتخاذ الق اررات.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  α = 0.05في فاعمية اتخاذ الق اررات عمىمجالي المياـ التعميمية ،كممارسة عممية اتخاذ الق اررات ،كالدرجة الكمية لفاعمية اتخاذ الق اررات بيف
أكاديمي تعميمي كأكاديمي إدارم كلصالح األكاديمي اإلدارم.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 تكسيع نطاؽ تفكيض الصبلحيات لمجالس األقساـ األكاديمية مف خبلؿ المشاركة في مكضكع ميزانيةاألقساـ.

 اىتماـ مجالس األقساـ األكاديمية بأساليب التقكيـ كدراسة نتائج االختبارات كتحميميا؛ مف أجؿ رفعمستكل مينة التدريس كاتاحة الفرصة لمعامميف بالتجديد كمراجعة مناىجيا.
 -11دراســة (ماضــي )2005 ،بعنـوان " :الســموك القيــادي وعالقتــو بالقــدرة عمــى اتخــاذ القـرار فــي مواجيــة
بعض المواقف الضاغطة لدى القياديين التربويين".
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مستكل السمكؾ القيادم كعبلقتو بالقدرة عمى اتخاذ القػرار فػي مكاجيػة بعػض
المكاقؼ الضاغطة لدل مديرم المدارس في محافظتي غزة كشػماليا ،كاتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي،

ػدير كمػديرة .كمػف أىػـ النتػائج التػي تكصػمت إلييػا
كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة كزعػت عمػى ( )187م ان

الدراسة ما يمي:

 ارتفاع مستكل القدرة عمى اتخاذ القرار لدل مديرم المدارس في محافظتي غزة كشماليا.-

ال يكجد اختبلؼ في القدرة عمى اتخاذ القرار لدل مديرم المدارس في محافظتي غزة كشماليا،

باختبلؼ متغير الجنس أك المرحمة التعميمية أك المؤىؿ العممي أك سنكات الخبرة.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 -ضركرة تأىيؿ مدير المدرسة قبؿ تكليو منصب مدير مف خبلؿ دكرات تدريبية.

 -بناء عبلقات إيجابية مع المدارس المحمية كالعربية كاألجنبية بيدؼ تبادؿ الخبرات التربكية كاإلدارية.
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ب  -الدراسات العربية:
 -1دراســـة (أبـــو عاشـــور وشـــطناوي )2014 ،بعنـــوان " :فاعميـــة القـــ اررات المتخـــذة فـــي مجـــالس األقســـام
األكاديمية في الجامعات األردنية"
ىػػدفت

الد ارس ػػة إلػػى تع ػػرؼ درج ػػة فاعمي ػػة الق ػ اررات المتخ ػػذة ف ػػي مج ػػالس األقسػػاـ األكاديمي ػػة ف ػػي الجامع ػػات

األردنيػة .كاتبػع الباحثػاف المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتػػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػت عمػػى ()378
مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية ،كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

 إف مستكل المشاركة في القرار لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية مستكل مرتفع. عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α = 0.05تعزل إلى أثر تغير سنكاتالخبرة في فاعمية اتخاذ القرار ككؿ.

 يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى أثر متغير الجامعة في مجاؿ المشاركة في اتخاذ القرار،كجاءت الفركؽ لصالح جامعة اليرمكؾ.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 تعزيز مفيكـ المشاركة في اتخاذ القرار كمفيكـ التمكيف كاألساليب القيادية الديمكقراطية. -إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ فاعمية الق اررات في األقساـ األكاديمية كعبلقتيا بمتغيرات أخرل.

 -2دراســة (محمــد )2013 ،بعنـوان" :واقــع المشــاركة فــي صــناعة القـرار لــدى أعضــا ىيئــة التــدريس فــي
الجامعات الجزائرية – دراسة ميدانية".
ىػدفت الد ارسػة إلػى تحديػد مسػتكل المشػاركة فػي صػناعة القػرار لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات
الجزائرية ،كمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل إلػى مشػاركة أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي
صػناعة القػرار ،كاتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػت عمػى
عينػة بمػػغ حجميػػا ( )320عضػػك ىيئػة تػػدريس فػػي ثػػبلث جامعػات جزائريػػة ىػػي ( جامعػػة الج ازئػػر ،جامعػػة

كىراف ،جامعة قسنطينة) .كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

 إف مستكل المشاركة في القرار لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الجزائرية ىك مستكل ومتدف.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجامعات الجزائرية الثبلث (كىراف  ،الجزائر ،قسنطينة)تعزل إلى متغير المشاركة في صناعة القرار لدل أعضاء ىيئة التدريس.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 -تشجيع عممية المشاركة في صناعة القرار عمى كافة المجاالت في الجامعات الجزائرية.

 العمؿ عمى زيادة كسائؿ االتصاؿ بيف اإلدارة الجامعية كأعضاء ىيئة التدريس ،كتكفير كؿ البياناتكالمعمكمات البلزمة في عممية صناعة الق اررات الرشيدة.
 االىتماـ بالجكانب اإلنسانية أكثر مف العمؿ اإلدارم في المؤسسات التعميمية كخاصة في الجامعاتلما ليا مف أىمية معتبرة في ارتفاع مستكل الركح المعنكية لدل أعضاء ىيئة التدريس.
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 -3دراسة (سممان )2012 ،بعنوان" :أثر نظريات اتخاذ الق اررات في قياس التكاليف المالئمة"
ىػدفت الد ارسػة إلػى بيػاف تػأثير النظريػات التػي تناكلػت عمميػة اتخػاذ القػ اررات فػي قيػاس التكػاليؼ المبلئمػة
المرتبطة بكؿ قرار متخذ ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػت
عمػػى ( )25مػػدي نار مػػف :مػػدراء الماليػػة  ،كمػػدراء الرقابػػة ،كأسػػاتذة جامعػػات بمدينػػة بغػػداد .كأىػػـ النتػػائج التػػي

خمصت إلييا الدراسة ىي:

بل
 ركزت النظرية السمككية عمى الجكانب النفسية لمتخذ الق اررات إذ أخذت بمفيكـ الرشد المحدكد ،فض نعف تأثير التنظيمات غير الرسمية داخؿ الكحدة االقتصادية؛ لككنو يرتبط معيـ بعبلقات تككف

بمجمكعيا النظاـ العاـ داخؿ الكحدة ،كىذا كحده قد يعيؽ عممية اتخاذ الق اررات؛ ألنو ما فائدة اتخاذ
الق اررات إذا لـ يطبؽ مف قبؿ األفراد العامميف.
 ركزت نظرية الق اررات غير الرشيدة عمى تأثير العكامؿ االجتماعية عمى متخذ الق اررات كدفعو نحكاتخاذ ق اررات مسبقة.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 يجب إشراؾ الجماعات غير الرسمية في عممية اتخاذ القرار؛ ألف كجكد العبلقات ما بيف األفرادالعامميف كىذه الجماعات كقكة االنتماء ليا قد يجعؿ مف الصعكبة بمكاف تنفيذ الق اررات اإلدارية ،كما
فائدة عممية اتخاذ الق اررات إذا كانت ال تنفذ مف قبؿ األفراد العامميف؟!

 التركيز عمى الجكانب النفسية كاالجتماعية لمتخذ القرار؛ ألنو قد يدفع قرار خاطئ بالكحدة االقتصاديةبناء عمى اتخاذ ق اررات متسرع.
إلى الخركج مف سكؽ المنافسة ن
 -4دراسة (إبراىيم وشياب )2011 ،بعنوان " :السموك القيادي لمـديري المـدارس البتدائيـة وعالقتـو بالقـدرة
عمى اتخاذ القرار"
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ السػػمكؾ القيػػادم لمػػديرم المػػدارس االبتدائيػػة كعبلقتػػو بالقػػدرة عمػػى اتخػػاذ

القػرار ،كاتبػػع الباحثػػاف المػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتػـ جمػػع البيانػػات مػف خػػبلؿ اسػػتبانة كزعػت عمػػى عينػػة بمػػغ
حجميػػػا ( )140مػ ػػدي انر كمػ ػػديرة مػ ػػف المػ ػػدارس االبتدائيػ ػػة فػ ػػي مركػ ػػز محافظػ ػػة نينػ ػػكل بػ ػػالعراؽ اختيػ ػػركا بطريقػ ػػة
عشكائية .كأىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة ىي:

 -يكجد فرؽ داؿ إحصائيان لصالح الذككر باتخاذ الق اررات كالسمكؾ القيادم.

 يكجد فرؽ داؿ إحصائينا لصالح فئة ست عشرة سنة خدمة في اإلدارة فأكثر في العبلقة بيف السمكؾالقيادم كالقدرة عمى اتخاذ القرار.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 ضركرة زيادة قدرة مديرم المدارس االبتدائية عمى اتخاذ القرار بشكؿ يساكم دكرىـ في اتخاذ القرارمف خبلؿ البرامج التطكيرية.
 إجراء دراسة بعنكاف :العبلقة بيف ثقة المديريف بأنفسيـ كقدرتيـ عمى اتخاذ الق اررات المدرسية.111

 -5دراســة (حــالق وعمــي )2010 ،بعن ـوان" :فاعميــة عمميــة اتخــاذ الق ـ اررات اإلداريــة لــدى رؤســا الــدوائر
والشعب اإلدارية في مديرية التربية في محافظة دمشق".
ىدفت الدراسة إلى معرفة مسػتكل ممارسػة عمميػة اتخػاذ القػ اررات اإلداريػة لػدل رؤسػاء الػدكائر كالشػعب
اإلداريػػة فػػي مديريػػة التربيػػة فػػي محافظػػة دمشػػؽ ،كالتعػػرؼ إلػػى المعكقػػات كالمشػػكبلت التػػي تحػػكؿ دكف سػػيرىا
عمى الشكؿ المطمكب .كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانػت أداة جمػع البيانػات ىػي االسػتبانة .كأىػـ

النتائج التي خمصت إلييا الدراسة ىي:

 درجة فاعمية عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية لدل رؤساء الدكائر كالشعب اإلدارية في مديرية التربية فيمحافظة دمشؽ جاء بدرجة عالية.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى متغير الجنس لصالح الذككر في درجة ممارسة عمميةاتخاذ الق اررات.
-

أىـ المعكقات التي تكاجو عممية اتخاذ الق اررات في مديرية التربية في محافظة دمشؽ ،تتمثؿ في

البيركقراطية كالمركزية الشديدة كجمكد القكانيف كالمكائح.

 -6دراســة (عــالم )2008 ،بعن ـوان" :درجــة ممارســة القيــادات التربويــة فــي اإلدارة العامــة لمتربيــة والتعمــيم
لمبنين بالعاصمة المقدسة لعممية اتخاذ القرار".
ىدفت الدراسة إلػى تعػرؼ درجػة ممارسػة عمميػة اتخػاذ القػ اررات لػدل القػادة التربػكييف فػي اإلدارة العامػة

لمتربية كالتعميـ لمبنيف بالعاصمة المقدسة ،كاتبع الباحث المنيج الكصػفي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة
كزعػػت عم ػػى عين ػػة بم ػػغ حجميػػا ( )108قائ ػػدنا تربكيػ ػنا م ػػف الق ػػادة كالمشػػرفيف الترب ػػكييف ف ػػي العاص ػػمة الس ػػعكدية

الرياض .كأىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة ىي:

 درجة ممارسة محاكر عممية اتخاذ الق اررات لدل القادة التربكييف كاف بدرجة كبيرة. تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ،α = 0.05بيف متكسطات استجابات أفرادمجتمع الدراسة حكؿ عممية اتخاذ الق اررات لدل القادة التربكييف في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ لمبنيف

بالعاصة المقدسة ،تعزل إلى عدد سنكات الخبرة.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ،α = 0.05بيف متكسطات استجابات أفرادمجتمع الدراسة حكؿ عممية اتخاذ الق اررات لدل القادة التربكييف في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ لمبنيف
بالعاصة المقدسة ،تعزل إلى المؤىؿ العممي.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 تطكير خطكات عممية اتخاذ الق اررات في اإلدارة الدنيا في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ لمبنيفبالعاصمة المقدسة ،مف خبلؿ تفكيض الصبلحيات ليـ باتخاذ بعض الق اررات الميمة.
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 -7دراسة (السيد )2008 ،بعنوان " :األساليب المعرفية وعالقتيا باتخـاذ القـرار لـدى مـديري مـدارس التعمـيم
اإلعدادي بمحافظة سوىاج"
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ العبلقػػة بػػيف األسػػاليب المعرفيػػة كعمميػػة اتخػػاذ الق ػرار لػػدل مػػديرم مػػدارس
التعميـ اإلعدادم بمحافظة سكىاج بجميكرية مصر العربية ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمػي ،كتػـ جمػع
البيانات مف خبلؿ استبانة كزعت عمى عينػة بمػغ حجميػا ( )164مػدي انر كمػديرة .كتكصػؿ الباحػث إلػى عػدد مػف

النتائج أىميا:

 فاعمية اتخاذ الق اررات لدل مديرم مدارس التعميـ اإلعدادم بمحافظة سكىاج تتراكح ما بيف (متكسطةكضعيفة).

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف األساليب المعرفية -مكضع الدراسة -كفاعمية اتخاذالق اررات لدل مديرم مدارس التعميـ اإلعدادم بمحافظة سكىاج ،ترجع إلى متغير(الجنس/المؤىؿ).
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف األساليب المعرفية -مكضع الدراسة ،-كفاعمية اتخاذالقرار لدل مديرم مدراس التعميـ اإلعدادم بمحافظة سكىاج ،ترجع إلى متغير(مكاف الدراسة،

كسنكات الخدمة).

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 ضركرة اختيار مدير المدرسة المؤىؿ عممينا؛ لما لذلؾ مف دكر أساسي فعاؿ في اتخاذ المدير لق ارراتتمس العممية التعميمية في المدرسة.

 تدريب القيادات المدرسية عمى استخداـ األساليب الحديثة في اتخاذ الق اررات كخاصة أسمكبالمشاركة.

 إجراء دراسات م ستقبمية تتناكؿ أساليب معرفية أخرل في عبلقتيا بعممية اتخاذ القرار. -8دراسة (النوشان )2003 ،بعنوان" :ضغوط العمل وأثرىا عمى عممية اتخاذ الق اررات".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ مسػػتكل ضػػغكط العمػػؿ لػػدل القيػػادات اإلداريػػة كعمػػى مػػدل اتبػػاع القيػػادات

اإلدارية لخطكات عممية اتخاذ الق اررات ،كأثر تمؾ الضػغكط عمػى خطػكات عمميػة اتخػاذ القػ اررات ،كاتبػع الباحػث
المػػنيج الكصػػفي المسػػحي ،كتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتبانة كزعػػت عمػػى عينػػة بمػػغ حجميػػا ( )445مػػف
منتسػػػبي األجي ػ ػزة األمنيػػػة كالمدنيػ ػػة فػ ػػي مدينػ ػػة الريػػػاض بنسػ ػػبة ( )%50مػػػف مجتمػ ػػع الد ارسػػػة األصػ ػػمي ،كتػ ػػـ
استرجاع( )398استبانة .ككانت أىـ نتائج الدراسة عمى النحك اآلتي:

 معظـ القيادات اإلدارية في األجيزة األمنية كالمدنية تقكـ باتباع جميع خطكات عممية اتخاذ الق ارراتبمستكل و
عاؿ.

 ىناؾ عبلقة ارتباط طردية لعممية اتخاذ الق اررات مع كؿ مف متغيرات العمر كالرتبة العسكرية كالدخؿ،كذلؾ لصالح القيادات اإلدارية األكبر سنان كالرتبة العسكرية األعمى كاألعمى دخبلن.
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 ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية لعممية اتخاذ الق اررات تعزل إلى المؤىؿ العممي ،كسنكات الخدمة.كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 االستعانة بأداء األساتذة كالمفكريف في مجاالت اإلدارة كالسمكؾ التنظيمي كعمـ النفس ،بالتعاكف معإدارة العبلقات العامة في المنظمات كاألجيزة؛ كذلؾ إليجاد استراتيجية تيدؼ إلى تخفيؼ مستكل

ضغكط العمؿ عمى القيادات اإلدارية.

 -9دراســة (البموشــي )2002 ،بعنــوان " :مبــدأ المشــاركة فــي اتخــاذ الق ـرار التعميمــي فــي مــدارس المرحمــة
الثانوية بسمطنة ُعمان".

ىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة مبدأ المشاركة في عممية اتخاذ القرار التعميمي مف منظكر األدبيات
التربكية ،ككاقع مشاركة مديرم المدارس الثانكية كمعممييا األكائؿ في عممية اتخاذ الق اررات التعميمية ،كتحديد
الصعكبات التي تحد مف فاعمية مشاركتيـ فييا ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات
مف خبلؿ استبانة كزعت عمى عينة بمغ حجميا ( )372فردان ،تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مديرم

المدارس الثانكية كمعممييا األكائؿ في المناطؽ التعميمية العشر في سمطنة يعماف .ككانت أىـ نتائج الدراسة
عمى النحك اآلتي:
 كجكد ممارسة عالية دائمة لعممية اتخاذ الق اررات مف قبؿ مديرم المدارس الثانكية كمعممييا األكائؿ،إضافة إلى كجكد مراعاة عالية ألسس اتخاذ القرار ،كمشاركة فعالة في كؿ مراحمو كخطكاتو.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،α = 0.05تعزل إلى مستكل الخبرة عمى بعدماألسس كاألساليب ،ككانت تمؾ الفركؽ لصالح طكيمي الخبرة مف فئتي المدراء كالمعمميف بالنسبة لبعد
األسس ،كلصالح قصيرم الخبرة مف المعمميف طكيمي الخبرة مف مديرم المدارس بالنسبة لبعد
األساليب.

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،α = 0.05عمى كؿ األبعاد لفئتي المدراءكالمعمميف تعزل إلى متغيرات المؤىؿ العممي كالجنس ،أما بالنسبة إلى متغير المنطقة التعميمية فكانت
ىناؾ فركؽ لصالح معممي منطقة الباطنة شماؿ التعميمية.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات تتعمؽ في مجمميا بتفعيؿ عممية المشاركة في اتخاذ الق اررات.
 -10دراســة (الســبيعي )2001 ،بعنـوان " :أســاليب التفكيــر وعالقتيــا باتخــاذ القـرار لــدى عينــة مــن مــديري
اإلدارات الحكومية بمحافظة جدة".
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أساليب التفكير المفضػمة كعبلقتيػا باتخػاذ القػرار اإلدارم ،إضػافة إلػى

معرفػػة الفػػركؽ فػػي اتخػػاذ الق ػرار تبع ػان لػػبعض المتغي ػرات الشخصػػية ،كاتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي ،كتػػـ جمػػع
البيانػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتبانة كزعػػت عمػػى عينػػة قصػػدية بمػػغ حجميػػا ( )109مػػف مػػديرم كرؤسػػاء األقسػػاـ فػػي

اإلدارات بمحافظة جدة بالمممكة العربية السعكدية .ككانت أىـ نتائج الدراسة عمى النحك اآلتي:
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في اتخاذ القرار باختبلؼ أساليب التفكير.114

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في اتخاذ القرار تبعنا لػ (العمر ،المؤىؿالدراسي ،التخصص األكاديمي ،الخبرة).

 -كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 تنظيـ دكرات تدريبية لممكظفيف عمى اتخاذ القرار ،أك إدراجو ضمف مناىج الدكرات األخرل. -إجراء دراسات حكؿ اتخاذ القرار في بيئات عمؿ مختمفة عف البيئة التربكية.

ج  -الدراسات األجنبية:
 -1دراسة ) (E. Medeiros et al, 2014بعنوان:
Biases in Ethical Decision Making among University Faculty
النحياز في اتخاذ الق اررات التأديبية بحق أعضا الييئة التدريسية بكميات الجامعة.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ إمكانيػػة أف يكػػكف ىنػػاؾ انحيػػاز فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات التأديبيػػة الصػػادرة بحػػؽ

أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي جامعػػة أككبلىكمػػا بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كاتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي،
كتـ جمع البيانات مف خبلؿ المقاببلت التي اجريت عمى عينة بمػغ حجميػا ( )64مػف أعضػاء الييئػة التدريسػية
في الجامعة .ككانت أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:

ال مختمفة مف االنحياز عند اتخاذ الق اررات التأديبية.
 -إف ىناؾ أشكا ن

 أكثر أسباب شيكع أشكاؿ االنحياز في اتخاذ الق اررات تتمثؿ في سكء تطبيؽ القكانيف كالمبادئ العممية. -أىمية المسئكلية الفردية في اتخاذ الق اررات التأديبية.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 يجب أف تعمؿ األبحاث المستقبمية عمى كشؼ أكثر الطرؽ كاالستراتيجيات فعالية في تدريب األفرادعمى محاربة االنحياز عند اتخاذ الق اررات.
 نتائج البحث تحفز عمى المزيد مف إجراء البحكث بشكؿ أعمؽ في ذات السياؽ. -2دراسة ) (Mykkanen, & Tampere, 2014بعنوان:
Organizational Decision Making: The Luhmannian Decision
Communication Perspective
اتخاذ القرار التنظيمي :قرار التواصل من منظور لومان.
ىدفت الدراسة إلػى تعػرؼ القػرار التنظيمػي المتخػذ مػف منظػكر لكمػاف ،كاتبػع الباحػث األسػمكب الكمػي،
كتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف خػػبلؿ أداتػػيف ىمػػا :المقابمػػة ،كاالسػػتبانة ،كالتػػي طبقػػت عمػػى عينػػة بمػػغ حجميػػا ()36

مكظفان في إحدل المؤسسات اليندسية في فنمندا .ككانت أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:

 ىناؾ ق اررات تتخذ بشكؿ يكمي كتنتيي بانتياء العمؿ اليكمي ،في حيف أف الق اررات الميمة تبقىكيعترؼ بيا كق اررات ميمة مف قبؿ مديرم المؤسسة.
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 الق اررات تتعرض لمتغيير نتيجة عممية جمع المعمكمات ،حيث أثبتت النتائج أف عممية اتخاذ القرار فيالمؤسسة تستند بقكة إلى عممية جمع المعمكمات كالحقائؽ.
 -يرل المدراء بأنيـ يقكمكف بدكر كبير كجامعي معمكمات ،كتطكير البدائؿ البلزمة مف خبلؿ ذلؾ.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 إ ف الق اررات ىي عممية اتصاؿ كمغذية لبلتصاؿ التنظيمي. االتصاؿ الفعاؿ ىك العمكد الفقرم لبلتصاؿ التنظيمي ،كبالتالي فإنو يرجع بالفائدة عمى المنظمةاء في اإلدارة العميا أك الدنيا.
بأكمميا سك ن

 -3دراسة ) (Porter, 2013بعنوان:
The causal effect of faculty Unions on institutional decision-making

أثر اتحاد أعضا الييئة التدريسية عمى اتخاذ القرار المؤسساتي.

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ تأثير النقابػات فػي اتخػاذ القػرار المؤسسػاتي .كطبقػت ىػذه الد ارسػة مػف خػبلؿ
مسػػح عمػػى رؤسػػاء الكميػػات كقادتيػػا فػػي ( )341مػػف الجامعػػات العامػة كالخاصػػة فػػي ( )15منطقػػة مختمفػػة فػػي
الكاليات المتحدة األمريكية .ككانت أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:
 إف النقابات ليا تأثير إيجابي عمى مستكل نفكذ أعضاء الييئة التدريسية في عممية اتخاذ القرار. أعضاء الييئة التدريسية ليـ دكر كبير في الق اررات المتخذة المتعمقة بالركاتب كالتعيينات كاألعباءالتدريسية كالمناىج الدراسية.
 -يحرص أعضاء الييئة التدريسية عمى تشكيؿ النقابات مف أجؿ زيادة تأثيرىـ عمى عممية اتخاذ القرار.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 ضركرة أف تركز األبحاث المستقبمية عمى مدل تأثير نقابات ىيئة التدريس عمى السمكؾ الفردمألعضاء الييئة التدريسية ،كالسيما في العممية التعميمية كانتاج البحكث.
 -4دراسة ) (Naz, et al, 2013بعنوان:
Decision Making Practices in the Universities of Pakistan (A Comparative
)Study

دراسة مقارنة لمسياسات المتبعة في اتخاذ القرار في جامعات باكستان.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى مقارنػػة السياسػػات السػػائدة المتبعػػة فػػي اتخػػاذ الق ػرار فػػي جامعػػات باكسػػتاف ،كاتبػػع

الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػت عمػى ( )320مػف العػامميف فػي

أربع جامعات مف القطاع العاـ كأربػع أخػرل مػف القطػاع الخػاص فػي باكسػتاف .ككانػت أىػـ النتػائج عمػى النحػك
اآلتي:
 ىناؾ اختبلؼ بيف جامعات القطاع العاـ كالقطاع الخاص في باكستاف؛ حيث إف مف يتخذ القرارجامعات القطاع العاـ ىـ أصحاب السطمة (الرئيس) ،كتككف تمؾ الق اررات نابعة مف ضغكطات

داخمية كخارجية.
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كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 يجب عمى الشخص السياسي ذم النفكذ أف ال ينخرط في صنع القرار الجامع؛ لما يترتب عمى ذلؾمف ضرر بالبيئة الجامعية.

 يجب عمى مف يقكمكف بإدارة االجتماعات كترأسيا إ عطاء الفرصة الكافية لمشاركة أصحاب المصمحةفي اتخاذ القرار.
 -اتخاذ الق اررات كاف محصك نار في قمة اليرـ التنظيمي دكف مشاركة أعضاء الييئة التدريسية ،كعميو

أكصى الباحث بضركرة المشاركة في اتخاذ الق اررات مف قبؿ أعضاء الييئة التدريسية؛ ألنيـ أكثر

دراية بالمشاكؿ الميدانية.
 -5دراسة ) (Haris, 2012بعنوان:
Determinant Factors of Decision Making Process in Higher Education
)Institution (A Case of State University of Gorontalo, Indonesia

العوامل المحددة لعممية اتخاذ القرار في مؤسسات التعميم العالي (حالة جامعة ولية جورونتالو،
أندونيسيا).
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ العكامػػؿ المحػػددة لعمميػػة اتخػػاذ الق ػرار فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،كاتبػػع

الباحث المنيج الكصفي ،كتـ جمع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػت عمػى ( )174مػف المػكظفيف األكػاديمييف
كاإلدارييف بجامعة كالية جكركنتالك في أندكنيسيا .ككانت أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:
 كانت ىناؾ خمسة متغيرات (عكامؿ) ساىمت بشكؿ ممحكظ في عممية اتخاذ القرار في جامعة كاليةجكركنتالك ،كىي :كالية المنظمة ،كشخصية متخذ القرار كميارتو ،كمدل تكفر المعمكمات كالعكامؿ

الخارجية ،كأخي نار عكامؿ ترجع إلى المشاكؿ الداخمية في المنظمة.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 تدفع النتائج إلى مزيد مف األبحاث في مجاؿ اتخاذ الق اررات ،كخاصة العكامؿ المحددة مف كجياتنظر متعددة أك استخداـ متغيرات أخرل ،إلى جانب است خداـ منيج البحث النكعي.

 -6دراسة ) (Kilic, 2012بعنوان:
Participative Decision Making: Sinop University Sample, Turkey
المشاركة في اتخاذ الق اررات :نموذج جامعة سينوب ،تركيا.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى مػػدل كجػػكد

عبلق ػػة ب ػػيف أربع ػػة مق ػػاييس فرعي ػػة كى ػػي (الثقاف ػػة التنظيمي ػػة ،كالس ػػمطة التنظيمي ػػة ،كالكف ػػاء التنظيمي ػػة ،كالػ ػكالء
التنظيمي) كعممية اتخاذ القرار .كاتبع الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة
كزعت عمى ( )80عضك ىيئة تدريس في جامعة سينكب في بتركيا .ككانت أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:
 عدـ كجكد عبلقة بيف المتغيرات الديمكغرافية (العمر كالجنس) ،كالمقاييس األربعة في اتخاذ القرارالتشاركي.
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 كجكد عبلقة إيجابية ميمة عمى المستكل المتكسط بيف الفعالية التنظيمية كالسطمة التنظيمية كالكالءالتنظيمي كالثقافة التنظيمية.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
ال يمكػػف تعمػػيـ النتػػائج عمػػى الجامعػػات األخػػرل ،كعميػػو ينبغػػي إج ػراء مزيػػد مػػف الد ارسػػات المسػػتقبمية
المعمقة ،بحيث تغطي خطكط عمؿ متنكعة كمف جامعات أخرل.
 -7دراسة ) (Maringe, 2012بعنوان:
Staff involvement in leadership decision making in the UK further
education sector Perceptions of quality and social justice
مشاركة الموظفين في اتخاذ الق اررات القيادية في قطاع التعميم في المممكة المتحدة "تصورات الجودة
والعدالة الجتماعية".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ نكعيػػة مشػػاركة المػػكظفيف فػػي اتخػػاذ القػ اررات القياديػػة فػػي قطػػاع التعمػػيـ فػػي

المممك ػػة المتح ػػدة باس ػػتخداـ نم ػػكذج ى ػػكفبرج كك ػػكرفر المتكام ػػؿ لص ػػنع القػ ػرار ،كت ػػـ جم ػػع البيان ػػات م ػػف خ ػػبلؿ
االستبانة كطبقت الدراسة عمى عينػة بمغػت ( )167مكظفػان فػي خمػس كميػات فػي المممكػة المتحػدة .ككانػت أىػـ

النتائج عمى النحك اآلتي:

 تكجد مجمكعات اتخاذ الق اررات في المستكيات المتكسطة مف إدارة كمية  ،MMTفي حيف أفمجمكعات اتخاذ الق اررات في كميات  SMT,FLTتشارؾ بنسب أقؿ؛ حيث يشعركف بالنفكر مف

أنشطة صنع القرار.
 -ىناؾ تأثير كبير لمشبكات كاليياكؿ غير الرسمية عمى عمميات اتخاذ القرار في كمية .SMT

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 يجب أف يككف ىناؾ قدر أكبر مف العدالة كاإلنصاؼ في عمميات اتخاذ الق اررات ،كالمشاركةالجماعية في البيانات كالمعمكمات البلزمة التخاذ الق اررات.

 القضاء عمى األسباب التي تحكؿ دكف مشاركة اآلخريف في عممية اتخاذ الق اررات. نتائج البحث تحفز عمى المزيد مف إجراء البحكث بشكؿ أعمؽ في ذات السياؽ. -8دراسة ) (Al-Omari, 2007بعنوان:
The Organization of Academic Departments and Participation in Decision
Making as Perceived by Faculty Members in Jordanian Universities

التنظيم في األقسام األكاديمية والمشاركة في اتخاذ القرار من وجية نظر أعضا الييئة التدريسية في
الجامعات األردنية.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ العكامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى مشػػاركة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي عمميػػة صػػنع

القرار في إطار األقسػاـ األكاديميػة كمنظمػة اجتماعيػة ،كاتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف
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خػػبلؿ اسػػتبانة كزعػػت عمػػى عينػػة عش ػكائية بمػػغ حجميػػا ( )185مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريس ػية فػػي الجامعػػات
األردنية .ككانت أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:
 إ ف اليياكؿ الرسمية كغير الرسمية تؤثر بشكؿ مباشر كغير مباشر عمى مشاركة أعضاء الييئةالتدريسية في اتخاذ الق اررات اإلدارية.

كبير عمى مشاركة أعضاء الييئة التدريسية في اتخاذ القرار في
نا
تأثير
نا
 أبرز المتغيرات التي تظيرالييكؿ غير الرسمي ،ىي خكؼ عضك الييئة التدريسية مف مشاركة زمبلئو في اتخاذ القرار في حاؿ

رفضو تمؾ المشاركة.

 قادة أعضاء الييئة التدريسية يؤثركف بشكؿ مباشر عمى سمككيات أعضاء ىيئة التدريس في األقساـاألكاديمية

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 تعزيز مجتمع التعمـ باستخداـ النيج التعاكني ،مثؿ :تشكيؿ مجمكعات عمؿ صغيرة داخؿ إدارة أكبر. فتح قنكات لبلتصاؿ األفقي بيف أعضاء الييئة التدريسية ،كخمؽ المعرفة مف قبؿ الرئيس ألعضاءالييئة التدريسية.
 -9دراسة ) (Ho, et al, 2006بعنوان:
Multiple criteria decision-making techniques in higher education
المعايير المتعددة لتقنيات اتخاذ القرارات في مجال التعميم العالي
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى استكشػػاؼ نكعيػػة الق ػ اررات كالمعػػايير التػػي تبن ػى عمييػػا فػػي كافػػة مسػػتكيات القيػػادة
بقطػػاع التعمػػيـ العػػالي ،كأجريػػت ىػػذه الد ارسػػة فػػي جامعػػة أسػػتكف فػػي بريطانيػػا ،كتناكلػػت ( )25د ارسػػة سػػابقة مػػا
بػػيف عػػاـ  1996كعػػاـ 2005ـ ،كالتػػي فػػي أغمبيػػا تسػػتخدـ األسػػمكب الكمػػي ،حيػػث تػػـ تطبيػػؽ معػػايير متعػػددة
لتقنيػػات اتخػػاذ الق ػ اررات فػػي أربػػع قضػػايا رئيسػػية تيػػتـ بيػػا مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،كىػػي :تخصػػيص الم ػكارد،
كقياس األداء ،ككضع الميزانية كالجدكلة .ككانت أىـ النتائج عمى النحك اآلتي:
 ركزت ( )11دراسة مف أصؿ ( )25عمى قياس األداء. ركز الباحثكف السابقكف عمى قياس أداء الجامعات كأقساميا كأعضاء الييئة التدريسية بيا مف خبلؿاألسمكب الكمي.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 قدمت ىذه الدراسة نمكذجنا لتخصيص المكارد في الجامعات لمساعدة متخذم الق اررات.-

ضركرة صياغة نمكذج شامؿ لتخصيص المكارد مف خبلؿ تقنية برمجة األىداؼ المبنية عمى

المعرفة.
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 -10دراسة ) (Amzat & Idris, 2006بعنوان:
Structural equation models of management and Decision making styles
with job satisfaction of academic staff in Malaysian research university
نماذج المعادلة البنائية في اإلدارة وأنماط اتخاذ القرار مع الرضا الوظيفي ألعضا الييئة التدريسية في
جامعة األبحاث الماليزية.
ىػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تعػػرؼ ت ػػأثير اإلدارة كأنم ػػاط اتخػػاذ القػ ػرار عم ػػى الرضػػا ال ػػكظيفي ألعض ػػاء الييئ ػػة
التدريسية في جامعة األبحاث الماليزية ،كاتبع الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ
اسػتبانة كزعػػت عمػى عينػػة بمػػغ حجميػا ( )218مػػف أعضػاء الييئػػة التدريسػػية .ككانػت أىػػـ النتػائج عمػػى النحػػك

اآلتي:

 تبنت الجامعة أسمكب اتخاذ القرار التحميمي ،حيث بينت الدراسة أف مدراء الجامعة يميمكف ألف يككنكاتحميمييف في صناعة الق اررات.

 المشاركة في اتخاذ القرار مكضع اىتماـ رئيس في الجامعة. تيتـ الجامعة بمتابعة العكامؿ التي مف شأنيا أف تحقؽ الرضا الكظيفي لمعامميف في الجامعة ،مفخبلؿ مخاطبة صناع السمطة كالسياسة في ماليزيا؛ لبلىتماـ بقضايا الراتب كاإلدارة كاإلشراؼ

كالسياسة كاألمف ألعضاء الييئة التدريسية.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 ىناؾ حاجة إلى إجراء ا لمزيد مف األبحاث عمى أنماط القيادة الجامعية في ماليزيا كتأثيره عمى األداءاألكاديمي.

المحور الثالث -الدراسات التي تناولت التنظيمات غير الرسمية واتخاذ القرارات اإلدارية:
أ  -الدراسات العربية:
 -1دراســـة (اليـــدار وزكـــي )2014 ،بعنـــوان" :جماعـــات العمـــل غيـــر الرســـمية وأثرىـــا فـــي عمميـــة اتخـــاذ
الق اررات".

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مستكل ممارسة أفراد عينة الدراسة مف جماعات العمؿ غيػر الرسػمية داخػؿ

المؤسسػػة ،كك ػذلؾ التعػػرؼ عمػػى مػػدل اشػػتراؾ أف ػراد العينػػة فػػي عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات ،كاتبػػع الباحثػػاف المػػنيج
الكصػػفي التحميمػػي ،كتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتبانة كزعػػت عمػػى مجتمػػع الد ارسػػة البػػالغ ( )183مكظػػؼ
كمكظفػػة مػػف العػػامميف بمطحػػف غػػبلؿ زليػػتف فػػي ليبيػػا ،معتمػػدان الباحػػث طريقػػة الحصػػر الشػػامؿ ،كقػػد اسػػتعاد
الباحث ( )170استبانة .كخمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 درجة اشتراؾ جماعات العمؿ غير الرسمية في عممية اتخاذ الق اررات كانت بدرجة متكسطة. -ىناؾ أثر ذك داللة إحصائية لجماعات العمؿ غير الرسمية في عممية اتخاذ الق اررات داخؿ المؤسسة.
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 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف جماعات العمؿ غير الرسمية في عممية اتخاذ الق ارراتتبعان لممتغيرات الديمكغرافية (الجنس ،العمر ،الخبرة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،مكاف العمؿ).

أىـ التكصيات التي خرجت بيا الدراسة:

 كجكب إشراؾ الجماعات غير الرسمية في عممية اتخاذ الق اررات. -يجب التنسيؽ بيف أىداؼ الجماعات غير الرسمية كأىداؼ المؤسسة.

 -2دراسة (درابمي )2013 ،بعنوان " :دور التنظيم غير الرسمي في عممية اتخاذ القرار داخل المنظمة".
ىدفت الدراسة إلى

كشؼ أسباب قياـ التنظيمات غير الرسمية ككيفية تشكميا داخؿ المنظمة

كمحاكلة معرفة أشكاؿ التنظيمات غير الرسمية كأنكاعيا كطبيعتيا داخؿ المنظمة ،كاتبع الباحث المنيج
الكصفي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ أداتيف رئيستيف ىما :المبلحظة ،كاالستبانة ،التي كزعت عمى عينة بمغ

بل في تعاكنية الحبكب كالبقكؿ الجافة "البكيرة" ،كىي مؤسسة حككمية جزائرية .كخمصت
حجميا ( )50عام ن

الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 الجماعات غير الرسمية في المؤسسة تككنت نتيجة االحتكاؾ ،كالذم يرجع إلى المدة التي قضكىا فيالعمؿ.

بناء عمى الزمالة كالجكار ،كالتي تؤدم إلى
 العبلقات بيف العامميف في المؤسسة عبلقات جيدة ناشئة نتككيف جماعات الصداقة ،كمف ثـ تشكيؿ جماعات عمؿ غير رسمية.
 -ىناؾ نسبة كبيرة مف العامميف يمتقكف خارج العمؿ كيتناقشكف في مكاضيع العمؿ.

 اعتمدت المؤسسة طرقنا عديدة التخاذ القرار ،منيا :المشاركة ،كأسمكب المجاف ،كبالتالي كانتالق اررات في المؤسسة عقبلنية ،كانعكس ذلؾ إيجابيان تجاه العامميف لشعكرىـ بأىميتيـ.

 التنظيـ غير الرسمي ال يسعى لمسيطرة عمى التنظيـ الرسمي ،كانما خمؽ التكازف داخؿ العمؿ،كالمشاركة في تسيير المؤسسة مف خبلؿ تقديـ االقتراحات كاآلراء بخصكص العمؿ.

أىـ التكصيات التي خرجت بيا الدراسة:
 مف الضركرم اعتراؼ اإلدارة بالدكر الذم يؤديو أشخاص التنظيـ غير الرسمي ،كالبد أف تعمؿ معو؛ألنو يستحيؿ القضاء عميو.

 يجب عمى اإلدارة إنشاء العبلقات مع التنظيـ غير الرسمي كافساح المجاؿ لو؛ إلبداء االقتراحاتكالمشاركة في اتخاذ القرار ليككف عكننا لممنظمة كليس خصمنا.
 -3دراسة (زارع )2012 ،بعنوان " :الجماعات غير الرسمية وتأثيرىا عمى اتخاذ القرار".
ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػى معرفػة العبلقػة المتغيػرة لمجماعػات غيػر الرسػمية كصػناعة القػرار داخػؿ إحػدل
المؤسسات الرسمية بالمممكة العربية السعكدية ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي ،كتػـ جمػع البيانػات عػف طريػؽ
االسػتبانة كالمبلحظػة بالمشػاركة كمكاقػع الشػبكة العنكبكتيػة ،كحيػث إف المنشػأة  -مجػاؿ الد ارسػة  -فػي المممكػة
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العربيػػة السػػعكدية كانػػت تمػػر خػػبلؿ إجػراء الد ارسػػة بعمميػة تخصػػيص أدت إلػػى تغييػر كبيػػر فػػي ىيكميػػا اإلدارم
كتركيبػة الم ػكارد البشػرية داخميػػا ،ممػػا أدل إلػػى عمميػػة إحػػبلؿ كتس ػريح كابػػداؿ .كخمصػػت الد ارسػػة إلػػى عػػدد مػػف
النتائج أىميا:

 تبيف كجكد عبلقات مختمفة ذات دالالت إحصائية في أغمبيا تبيف متغيرات الدراسة ،حيث تبيف عدـكجكد عبلقات ارتباطية إيجابية بيف الجماعات غير الرسمية كاتخاذ القرار داخؿ المنشأة.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 -كجكد التكاصؿ بشكؿ أكبر مع العامميف داخؿ المنشأة ،كعمؿ برامج تكعية كترفيو لمعامميف.

 -4دراسة (دليمة )2011 ،بعنوان " :أثـر التصـال غيـر الرسـمي عمـى عمميـة اتخـاذ القـرار – دراسـة حالـة
الشركة الجزائرية لممياه ببسكرة".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة كيػػؼ يػػؤثر االتصػػاؿ غيػػر الرسػػمي عمػػى عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار ،كاعتمػػد
الباحػػث األسػػمكب االستكشػػافي ،كتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف خػػبلؿ مقػػاببلت أكليػػة أجريػػت عمػػى عينػػة عش ػكائية بمػػغ

بل فػػي الش ػػركة الجزائريػػة لمميػػاه  A.D.Eبالجميكريػػة الجزائري ػػة ،تبػػع ذلػػؾ إج ػراء المق ػػاببلت
حجميػػا ( )42عػػام ن
بل .كخمصػػت الد ارسػػة إلػػى النتػػائج
الرئيسػػة مػػع المعنيػػيف بعمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات فػػي الشػػركة كعػػددىـ ( )50عػػام ن

اآلتية:

ارتيـ في غالب
 صرح ما يقارب  %54مف المجمكع الكمي بأف العبلقات الشخصية تؤثر عمى قر ااألحياف ،كيرجع ذلؾ إلى أغراض شخصية كمصالح متبادلة.
 اإلشاعات في الشركة تدكر حكؿ الزيادة في األجكر أك الترقيات ،كأجمع أفراد العينة عمى أفاإلشاعة مف ىذا النكع بمركر الكقت تصبح ق ار نار رسمينا.

 نسبة  %85مف مجمكع اإلطارات المستجكبة أفادكا بأنيـ ال يتعاممكف مع الجماعات الضاغطة ،كالتؤثر عمى ق ارراتيـ.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 إدراؾ أىمية المعمكمات التي تأتي بطرؽ غير رسمية في مزاكلة العمميات اإلدارية ،كخاصة في عمميةاتخاذ القرار.
 -منح العامؿ فرصة المشاركة في اتخاذ الق اررات كاكسابو اإلحساس بأىمية آرائو.

 -5دراســة (الغامــدي )2005 ،بعنــوان " :التصــال غيــر الرســمي واتخــاذ الق ـرار التربــوي لمــديري المــدارس
البتدائية بمحافظة جدة التعميمية".
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تع ػػرؼ العبلق ػػة االرتباطي ػػة ذات الدالل ػػة اإلحص ػػائية ب ػػيف أس ػػاليب االتص ػػاؿ غي ػػر

الرس ػػمي ،كخطػ ػكات اتخ ػػاذ القػ ػرار الترب ػػكم م ػػف كجي ػػة نظ ػػر م ػػديرم الم ػػدارس االبتدائي ػػة بمدين ػػة ج ػػدة بالمممك ػػة
العربية السعكدية .كاتبع الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتػـ جمػع البيانػات مػف خػبلؿ اسػتبانة كزعػت عمػى
عينة عشكائية بسيطة تضـ ( )51مدي انر ك ( )451معممان .كقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية:
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 يتيح المدراء لممعمميف المشاركة في األعماؿ المدرسية كعممية اتخاذ الق اررات التربكية بدرجة عالية. إ ف مديرم المدارس االبتدائية يتبعكف خطكات اتخاذ القرار التربكم بدرجة عالية. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ أساليباالتصاؿ غير الرسمي تبعنا إلى لمتغير الخبرة ،ككذلؾ إلى لمتغير المؤىؿ العممي باستثناء يبعد أسمكب
المشاركة.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد خطكات اتخاذ القرار التربكم تعزل إلى متغير

الخبرة ،ككذلؾ بالنسبة إلى لمتغير المؤىؿ العممي باستثناء يبعد تحديد المشكمة.
كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

 تنمية ميارات مديرم المدارس االبتدائية كالمعمميف لممارسة أساليب االتصاؿ غير الرسمي داخؿالمدرسة بشكؿ يؤدم إلى الكصكؿ إلى قرار تربكم مناسب.

 إجراء دراسات مكممة لمدراسة الحالية؛ كذلؾ الستكماؿ باقي أساليب االتصاؿ غير الرسمي كطرقوكدكرىا في اتخاذ القرار التربكم.
 -6دراسة ( العتيبي )2003 ،بعنوان " :أثـر التنظـيم غيـر الرسـمي عمـى اتخـاذ القـ اررات اإلداريـة بالمنظمـات
األمنية".
ىدفت الدراسة إلى فحص أثر التنظيـ غير الرسمي في اتخاذ الق اررات اإلدارية فػي المنظمػات األمنيػة،
كاتبػػع الباحػػث المػػني ج الكصػػفي التحميمػػي ،كتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتبانة كزعػػت عمػػى جميػػع مفػػردات
المجتمع األصمي البالغ ( )418ضػابطان مػف العػامميف فػي جيػاز األمػف العػاـ بمدينػة الريػاض مسػتخدمان طريقػة
الحصر الشامؿ ،كاستعاد الباحث ( )365استبانة ،كقد أظيرت الدراسة عدد مف النتائج أىميا:

 يقا كـ أعضاء التنظيـ غير الرسمي أم قرار ال يتفؽ مع مصالح التنظيـ كمصالحيـ الشخصية. -نسبة تأثير أسمكب المشاركة كالعبلقات غير الرسمية في عممية اتخاذ القرار نسبة مرتفعة.

 أىـ المؤشرات الدالة عمى ارتفاع مستكل تحقيؽ التنظيـ غير الرسمي ألىدافو ىك تحقيؽ المصالحالمتبادلة كاالىتمامات المشتركة ألعضاء التنظيـ.
 تكجد اختبلفات جكىرية دالة إحصائينا بيف رؤساء الضباط لمستكل جميع أبعاد التنظيـ غير الرسميتعزل إلى متغير المؤىؿ العممي لصالح الحاصميف عمى البكالكريكس مف الكميات األمنية.

 تكجد اختبلفات جكىرية دالة إحصائيان بيف رؤية الض باط لمدل تحقيؽ التنظيـ غير الرسمي ألىدافوتعزل إلى متغيرم العمر كالخبرة في العمؿ دكف تحديد لصالح أية فئة مف فئات العمر أك الخبرة.

كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:

سمبيا عمى عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في
 العمؿ عمى أف ال تؤثر العبلقات غير الرسميةن
إيجابيا في صالح اتخاذ ق اررات رشيدة.
المنظمات األمنية ،كانما تكظيؼ تمؾ العبلقات
ن
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 إجراء دراسة عف دكر التنظيـ غير الرسمي في تحقيؽ الرضا الكظيفي كالطمكح الكظيفي ،لدلالعامميف العسكرييف كالمدنييف.

ب  -الدراسات األجنبية:
 -1دراسة ) )Stevenson & Radin, 2014بعنوان:
The minds of the board of directors: the effects of formal position and
informal networks among board members on influence and decision making
"أفكار مجلس اإلدارة :آثار المنصب الرسمي والشبكات غير الرسمية بين أيضاء المجلس يلل صناية
القرار".
ىدفت الد ارسة إلى تعرؼ آثار المنصب الرسمي كالشبكات غير الرسمية بيف أعضاء المجمس عمى
صناعة القرار ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ المقابمة التي أجريت مع الرؤساء التنفيذييف كأعضاء مجمس
اإلدارة في أربع شركات أمريكية ،كخرجت الدراسة بعدد مف النتائج أىميا:

 العبلقات القكية في الشبكة غير الرسمية أدت إلى مشاركة المعرفة في المجمس ،مما يكضح كجكدرابط بيف مكاقؼ الشبكة كالمكاقؼ الرسمية ألعضاء المجمس كصنع القرار الخاص بيـ.
 -اتضح أف ىناؾ نظامنا اجتماعيان مصغ نار لممجمس مع كجكد األعضاء الداخمييف كالخارجييف.

 العبلقات السابقة يمكنيا أف تفسر كج كد الجماعة الداخمية كالتي ستككف ليا قدرة أكبر لمتأثير عمىاآلخريف كمشاركة المنظكر المعرفي .كبالرغـ مف ذلؾ ،ففي ىذه الدراسات لـ تكف العبلقات السابقة
لصناع القرار ذكم السمطة .ككجدنا
كحدىا تفسي نار لكجكد الجماعة الداخمية ي
كقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 ىناؾ حاجة إلى بحث إضافي؛ حتى نحدد الظركؼ التي يمكننا بناء عمييا تسمية أعضاء المجمسبالداخمييف أك الخارجييف ،كحتى نفيـ جيدان الظركؼ التي تجعؿ الييكؿ اإلدارم فعاالن.

 ىناؾ حاجة إلى المزيد مف البحكث حتى نحدد حمقة الكصؿ بيف التنكع المعرفي كصناعة القراركتأثيره الفعاؿ عمى مجمس اإلدارة.
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جدول رقم ( )3ممخص لمدراسات السابقة

الدراسات
السابقة

محاور الدراسة
المحور الثالث

المحور األول

المحور الثاني

التنظيمات غير الرسمية

عممية اتخاذ القرارات

التنظيمات غير الرسمية
وعممية اتخاذ القرارات

(أبو سمرة 2014 ،والنبيو2011 ،
وقاسم 2011 ،والسقا 2009 ،ونزال،

المحمية

(حرز اهلل)2014 ،

 2009ومغاري 2009 ،ومطر،

 2008وحمايل 2008 ،وحرز اهلل،
 2007ومينا 2006 ،وماضي،
)2005

العربية

(بمطرش 2009 ،عز الدين،

(أبو عاشور وشطناوي2014 ،

وخميمي 2007 ،وعسمي،

وشياب وابراىيم 2011 ،وحالق

 2008ومحمد2008 ،

 2007ورضوان2006 ،

وعمي 2010 ،وعالم 2008 ،والسيد،

وأحمد)2007 ،

 2008والنوشان 2003 ،والبموشي،

ودرابمي 2013 ،وزارع

 2012ودليمة2011 ،

والغامدي 2005 ،والعتيبي،

)2003

 2001والسبيعي)2001 ،

(D'Errico, et al, 2013

& (E. Medeiros, et al, 2014

& Penuel, et al, 2013

Mykkanen & Tampere, 2014

& 2013 & Dabos

2013 & Haris, 2012 & Kilic,

& Zhou & Juchem,
& Rousseau, 2013

Chen & Krauskopf,
& 2012 & Farivar

األجنبية

ومحمد 2013 ،وسممان2012 ،

(اليدار وزكي 2014

Exmaeelinezhad,

& Porter, 2013 & Naz, et al

2012 & Maring, 2012 & AlOmari, 2007 & Ho, et al,
2006 & Amzat & Idris,
)2006

2012 & Sarkwa,

& 2011 & Nonino

& Toni, 2010 & Soda
& Zaheer, 2010

Pirkko, 2010 & Rank,
2008 & Lin & Tao

2008 & Morton, et al,
)2003
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(Stevenson & Radin,
)2014

جدول رقم ()4
يوضح أبعاد المتغير المستقل التي ليا النصيب األكبر في الدراسات السابقة
األبعاد

الباحث /الكاتب
(حرز اهلل)2014 ،
(درابمي)2013 ،
Chen & Krauskopf, 2012

العالقات

الجتماعية

Pirkko, 2010
Nonino & Toni, 2010
(نكرم ،كككرتؿ)2011 ،

المكاني

المشتركة

األدكار الرئيسة لممنظمة غير الرسمية :منظكر تحميؿ الشبكة.
كتاب إدارة المكارد البشرية.

(حرز اهلل)2014 ،

2012

األىمية المتزايدة لمعبلقات غير الرسمية في المنظمات.
أثر الجماعات غير الرسمية عمى األداء التنظيمي :دراسة حالة في إيراف.

Sarkwa, 2011

العبلقات غير الرسمية كأثرىا عمى القطاع الصناعي.

(دليمة)2011 ،

تأثير االتصاؿ غير الرسمي عمى عممية اتخاذ القرار.

(عسمي)2007 ،

الجماعات غير الرسمية كتأثيراتيا عمى االتصاؿ الداخمي لممؤسسة.

(أحمد)2006 ،

التنظيمات اإلدارية غير الرسمية في المؤسسات التربكية.

(رضكاف)2006 ،

أثر االتصاالت غير الرسمية عمى الركح المعنكية لدل العماؿ المنفذيف.

(الغامدم)2005 ،

االتصاؿ غير الرسمي كاتخاذ القرار التربكم.

(بمطرش)2009 ،
(عز الديف)2008 ،

كتاب إدارة المكارد البشرية.
التنظيـ الرسمي كغير الرسمي كآثاره عمى الفعالية داخؿ المؤسسة اإلدارية.
التنظيـ غير الرسمي كاإلنتاجية.

(عسمي)2007 ،

الجماعات غير الرسمية كتأثيراتيا عمى االتصاؿ الداخمي لممؤسسة.

(العمياف)2005 ،

السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ.

(بمطرش)2009 ،
(خميمي)2007 ،
(أحمد)2006 ،
)(Zhou & Juchem, 2013

لمقائد غير الرسمي

األعماؿ كتكنكلكجيا المعمكمات.

أثػر الجماعات غير الرسمي ػة عمػى اإلنتػاجيػة.

(العمياف)2005 ،

القوة (التأثير)

آثار اليياكؿ الرسمية كغير الرسمية داخؿ المنظمة عمى المحاذاة بيف

(العمياف)2005 ،

(نكرم كككرتؿ)2011 ،

المصمحة

فحص الشبكات الرسمية كغير الرسمية في المنظمة المدمجة غير الربحية.

السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ.

(نكرم كككرتؿ)2011 ،

القرب

دكر التنظيـ غير الرسمي في عممية اتخاذ القرار داخؿ المنظمة.

(بمطرش)2009 ،

Farivar & Esmaeelinezhad,

غير الرسمي

أثػر الجماعات غير الرسمي ػة عمػى اإلنتػاجيػة

التنظيـ الرسمي كغير الرسمي كآثاره عمى الفعالية داخؿ المؤسسة اإلدارية.

)(Zhou & Juchem, 2013

التصال

عنوان الدراسة/الكتاب

العمياف
(خميمي)2007 ،
(أحمد)2006 ،

كتاب إدارة المكارد البشرية.
التنظيـ الرسمي كغير الرسمي كآثاره عمى الفعالية داخؿ المؤسسة اإلدارية.
دكر التنظيـ غير الرسمي في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف في

المؤسسات االقتصادية.

التنظيمات اإلدارية غير الرسمية في المؤسسات التربكية.
السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ.
األىمية المتزايدة لمعبلقات غير الرسمية في المنظمات.
السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ.
دكر التنظيـ غير الرسمي في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف في
المؤسسات االقتصادية.

التنظيمات اإلدارية غير الرسمية في المؤسسات التربكية.

المصدر :جرد بواسطة الباحث
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التعقيب عمى الدراسات السابقة
مف خبلؿ مراجعة األدبيات السابقة تتضح أىمية التنظيمات غير الرسمية لكافة المجتمعات أك
تمخيص ألكجو االتفاؽ
المنظمات ،ككذلؾ عممية اتخاذ القرارات بصفتيا محكر العممية اإلدارية .كفيما يمي
ه
كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة:
 -1الدراسات المتعمقة بالتنظيمات غير الرسمية:
الدراسات التي تتفؽ مع ىذه الدراسة في تناكليا لمتنظيمات غير الرسمية باستخداـ المنيج الكصفي
التحميم ػ ػ ػ ػ ػي ىي دراسات (اليدار كزكي  ،2014كحرز اهلل  2014كدرابم ػ ػ ػ ػي  ،2013كزارع Toni 2012
 ،& Nonino, 2010 & Soda & Zaheer 2010 & Lin & Tao, 2008كعز الديف ،2008
كخميمي  ،2007كعسمي  ،2007كرضكاف  ،2006كالغامدم ،2005 ،العتيبي  .)2003في حيف
تختمؼ مع دراسة ( ،Farivar & Esmaeelinezhad, 2012كدليمة )2011 ،في استخداـ

األسمكب االستكشافي .كذلؾ اختمفت الدراسة الحالية مع دراسات ( & D'Errico, Et al, 2013
 ،)Dabos & Rousseau, 2013التي استخدمت المنيج الكمي.

كفيما يتعمؽ بأدكات الدراسة اتفقت ىذه الدراسة مع معظـ الدارسات السابقة في استخداـ االستبانة كأداة

لجمع البيانات كالمعمكمات مف مجتمع الدراسة ،باستثناء دراسات ( Juchem & Zhou,2013, Dabos
Soda & Zaheer, Toni & Nonino, 2010 , Sarkwa, 2011 & Rousseau, 2013

& 2010كخميمي  ،2007كسميماف  ،3008كعسمي  ،)2007التي استخدمت أساليب أخرل تنكعت ما
بيف االستبانة كالمقابمة كالمبلحظة .كاختمفت مع دراسة،(Farivar & Esmaeelinezhad, 2012) :
التي استخدمت استبانتيف لجمع البيانات كالمعمكمات مف مجتمع الدراسة .بينما اختمفت مع دراسة
) ،)(Chen & Krauskopf 2012التي اعتمدت استبياننا إلكتركنينا عبر شبكة اإلنترنت .ككذلؾ اختمفت
مع دراسات (دليمة  ،)Rank, 2008, 2011التي اقتصرت عمى استخداـ المقابمة كأداة لجمع البيانات

كالمعمكمات .كتتفؽ ىذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في دراسة التنظيمات غير الرسمية كمتغير
مستقؿ.
 -2الدراسات المتعمقة بعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية:
فيما يتعمؽ بالدراسات السابقة التي تناكلت عممية اتخاذ الق اررات ،نجد أف تمؾ الدراسات قد اتفقت مع
الدراسة الحالية في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،كمنيا :دراسات (اليدار كزكي  ،2014ك أبك سمرة

 ،2014ك أبك عاشكر كشطناكم Naz, et al, 2013 & Mykkanen & Tampere, 2014 & 2014

 ،Kilic, 2012 & Maringe, 2012, Amzat & Idris, 2006النبيو  ،2011كقاسـ  ،2011كمغارم
 ،2009كسمماف  ،2012مطر  .)2008أما ما يتعمؽ بأداة الدراسة فاعتمدت الدراسة الحالية

عمى أداة االستبانة لجمع البيانات كالمعمكمات ،كىي تتفؽ مع معظـ الدراسات السابقة التي تناكلت عممية
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اتخاذ الق اررات .في حيف اختمفت مع دراسات( :أبك سمرة  ،2014كالنبيو  ،2011كشياب كابراىيـ ،2011
كحمايؿ  ،2008كمينا  ،)2006التي استخدمت استبانتيف لجمع المعمكمات.
كما اختمفت مع دراسات ( ،)Maringe, 2012 & E. Medeiros Et, al, 2014التي اقتصرت عمى
المقابمة كأداة لجمع المعمكمات .كذلؾ اختمفت الدراسة الحالية مع دراسات ( Mykkanen & Tampere,
 ،)2014 & Stevenson & Radin 2014التي استخدمت االستبانة كالمقابمة كأداة دراسة.
القررات كمتغير تابع باستثناء
كما تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في دراسة عممية اتخاذ ا
دراسة (سمماف.)2012 ،

خالصة الدراسات السابقة وميزة ىذه الدراسة:
اء األجنبية أك
 في مجمؿ الدراسات السابقة يتضح أف ىناؾ اىتمامان كا عترافان مف جميع المجتمعات سك نالعربي ة بالتنظيمات كالعبلقات غير الرسمية التي تنشأ بيف العامميف.
 اعتبرت الدراسات السابقة أف التنظيمات غير الرسمية مكجكدة في أم منظمة ،سكاء كانت صناعيةأك خدمية أك إنتاجية أك عامة أك خاصة أك حككمية ،كىي تمعب دك انر رئيسان مع التنظيمات الرسمية

الكاردة في الييكؿ الت نظيمي لممنظمات اإلدارية ،كأف خمؽ حالة مف التكافؽ بيف التنظيميف الرسمي

كغير الرسمي يعد عمى درجة كبيرة مف األىمية لممنظمات؛ لما يحقؽ نكعان مف االستقرار في

المؤسسة بعيدنا عف الخبلفات أك الصراعات بيف التنظيميف.

 أظيرت الدراسات السابقة أف عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية تعد عمى درجة كبيرة مف األىمية ،كتشكؿمحكر العممية اإلدارية ،حيث تناكلت ىذه الدراسات عبلقة عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مع العديد

مف المتغيرات المستقمة.

 تأتي أىمية ىذه الدراسة في ظؿ افتقار الدراسات المحمية لمدراسات التي تتناكؿ التنظيمات غيرالرسمية ،حيث لـ يصادؼ الباحث سكل دراسة كاحدة فقط ،كككنيا األكلى فمسطينينا –عمى حد عمـ

الباحث -التي تناكلت عبلقة التنظيمات غير الرسمية مع عممية اتخاذ الق اررات.

افتقار مف قبؿ الدراسات المحمية التي تتناكؿ
 في نظرة سريعة عمى الدراسات السابقة نبلحظ أف ىناؾان
التنظيمات غ ير الرسمية كالعبلقات الناشئة عنيا بيف العامميف في المنظمات ،في حيف أف ىناؾ ندرنة
في الدراسات العربية التي تناكلت التنظيمات غير الرسمية.

 الدراسات السابقة التي تناكلت التنظيمات غير الرسمية ركزت بدرجة كبيرة عمى المؤسسات الصناعيةكاالقتصادية ،كالباحث ال يغفؿ أىمية تمؾ المجتمعات مف الدراسة ،إال أف ىناؾ قطاعنا آخر ال يقؿ

أىمية ىك القطاع الخدماتي في المؤسسات غير الربحية ،كلذلؾ تعد الدراسة الحالية -عمى حد عمـ

الباحث -األكلى عمى صعيد الدراسات األجنبية كالعربية كالمحمية التي تتناكؿ التنظيمات غير
الرسمية في الجامعات غير الحككمية كمجتمع دراسة ،سيما كأف الجامعات تمتاز بتركيبتيا
اء مف العامميف أك الطمبة.
االجتماعية التي تضـ في جنباتيا شرائح متعددة مف المجتمع سك ن
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 اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى أعضاء الييئتيف األكاديمية كاإلدارية في الدراسة الحالية  ،بينما نجد أفمعظـ الدراسات التي تناكلت عممية اتخاذ الق اررات في الجامعات اقتصرت عمى أعضاء الييئة
األكاديمية .ك لـ يصادؼ الباحث سكل دراسة (حمايؿ ،)2008 ،التي تناكلت أعضاء الييئة اإلدارية
كمجتمع دراسة.

 قد آثر الباحث تنكع طبيعة مجتمع الدراسة بيف الجامعات العامة كالخاص؛ مف منطمؽ التعرؼ إلىأم فركقات قد تظير بينيما في نتائج الدراسة.

أوجو الستفادة من الدراسات السابقة:

 -1االستفادة مف الدارسات السابقة في :اختيار منيج الدراسة ،كاألساليب اإلحصائية ،ككيفية تحميؿ البيانات
في ىذه الدراسات.
 -2االستفادة في عرض اإلطار النظرم كطريقة سرد المكضكعات.
 -3بناء استبانة الدراسة ،مف خبلؿ االستعانة ببعض الفقرات.

 -4االستفادة مف المراجع كالكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة لتكفير الكقت كالجيد.
 -5الربط بف نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة.
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الفصن الرابع

اإلجرا ات املٍهجيـــــة
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الفصل الرابع

اإلجرا ات المنيجية لمدراسة
مقدمـة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ كافة اإلجراءات المنيجية المتبعة في ىذه الدراسة ،السيما كأف المنيجية العممية
نسؽ مف القكاعد كاإلجراءات التي يعتمد عمييا البحث العممي ،كىذا النسؽ مرف كغير مغمؽ ،لذا فيك غير

منزه عف الخطأ ،إال أف المنيج يبقى أساسينا في تدكيف المعمكمات كالبيانات التي يحتاج إلييا أم باحث
إلنجاز أىداؼ بحثو كتحقيقيا ،كما أف المنيج العممي يمزـ الباحث بالدقة كعدـ القكة في الذاتية ،كيضمف
حياده النسبي المكضكعي بعيدان عف أىكائو كميكلو الشخصية ،كبالتالي يمزـ الباحث بعدـ إبداء رأيو الشخصي

دكف تعزيزه بآراء ليا قيمتيا العممية ،كالتقيد بإخضاع أم رأم لمنقد ،فبل رأم فكؽ النقد كالنقاش ميما كانت
درجة الثقة فيو؛ ألنو ال تكجد حقيقة راسخة بذاتيا.
كقد اعتمد الباحث في عرضو لئلجراءات المنيجية عمى عدة خطكات أىميا :منيج (أسمكب) الدراسة،
كمجتمع الدراسة كعينتو  ،كخصائص عينة الدراسة ،كأدكات الدراسة ،كمجاالت الدراسة ،كصدؽ أداة الدراسة

كثباتيا كصبلحيتيا  ،كأساليب التحميؿ اإلحصائي التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ بيانات الدراسة.
أو ًل -منيج الدراسة:

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي؛ لككنو مف أكثر المناىج استخدامنا في دراسة

الظكاىر االجتماعية كاإلنسانية ،كألنو يناسب الظاىرة  -مكضكع الدراسة  -كالذم تعرؼ بأنيا :أسمكب يعتمد
عمى دراسة الكاقع أك الظاىرة كما ىي في الكاقع ،كييتـ بكصفيا كصفنا دقيقان كيعبر عنيا تعبي انر كيفينا أك كميان،
فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة كيكضح خصائصيا ،أما التعبير الكمي فيعطينا كصفنا رقمينا يكضح مقدار ىذه

الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة األخرل ،كال يقتصر ىذا المنيج عمى كصؼ
الظاىرة ،بؿ يتعداه إلى التفسير كالتحميؿ لمكصكؿ إلى حقائؽ عف الظركؼ القائمة مف أجؿ تطكيرىا
كتحسينيا ،كتيدؼ الدراسة لدراسة" :التنظيمات غير الرسمية وعالقتيا بعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية من
وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة".
كمف خصائص المنيج الكصفي التحميمي أنو ال يقؼ عند حد جمع المعمكمػات المتعمقػة بظػاىرة معينػة كتبكيبيػا
كتنظيميا ،كانما ييدؼ إلػى كصػكؿ إلػى اسػتنتاجات تسػاىـ فػي فيػـ الكاقػع مػف خػبلؿ تحميػؿ الظػاىرة المدركسػة

كتفسيرىا ،كمف ثـ التكصؿ إلى تعميمات ذات معنى تزيد بيا الد ارسػة رصػيد المعرفػة عػف تمػؾ الظػاىرة ،كتسػيـ
في تطكير كاقع الظاىرة المقصكدة كالكقكؼ عمى أىػـ إيجابياتيػا كسػمبياتيا ،كمحاكلػة تحسػيف السػمبيات كتطػكير
اإليجابيات المتعمقة بالظاىرة  -قيد الدراسة . -واعتمد الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 -1المصادر الثانويـة :حيػث اتجػو الباحػث فػي معالجػة اإلطػار النظػرم لمد ارسػة إلػى مصػادر البيانػات الثانكيػة
التػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب كالم ارجػػع العربيػػة كاألجنبيػة ذات العبلقػػة ،كالػػدكريات كالمقػػاالت كالتقػػارير ،كاألبحػػاث
كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة ،كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
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 -2المصادر األولية :لمعالجة الجكانػب التحميميػة لمكضػكع الد ارسػة لجػأ الباحػث إلػى جمػع البيانػات األكليػة
مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت خصيصان ليذا الغرض.
ثانياً -مجتمع الدراسة:

يتمثؿ مجتمع الدراسة في العامميف بالجامعات غير الحككمية العاممة في حدكد قطاع غزة ،حيث قاـ

الباحث باختيار ثبلث جامعات كىي( :جامعة األزىر ،كالجامعة اإلسبلمية ،كجامعة فمسطيف) ،بطريقة
قصدية معتمدنا عمى معيار أعداد المكظفيف المنتسبيف لكؿ الجامعة ،حيث تـ اختيار ثبلث جامعات تضـ
أكبر و
عدد مف المكظفيف .عممان بأف الجامعات المذككرة تتحدد شخصيتيا االعتبارية كفقنا لمتصنيؼ اآلتي:
 جامعة األزىر – غزة

جامعة عامة.

 الجامعة اإلسبلمية – غزة

جامعة عامة.

 جامعة فمسطيف

جامعة خاصة.

وقــد آثــر الباحــث تنػػكع طبيعػػة مجتمػػع الد ارسػػة بػػيف الجامعػػات العامػػة كالخػػاص؛ مػػف منطمػػؽ التعػػرؼ إلػػى أم
فركقات قد تظير بينيا في نتائج الدراسة ،كالجدير ذكره أف جامعة القدس المفتكحػة تنػدرج ضػمف المعيػار الػذم
اعتمػػد الباحػػث عميػػو فػػي اختيػػار مجتمػػع الد ارسػػة الحقيقػػي ،إال أف الباحػػث قػػاـ باسػػتثنائيا مػػف مجتمػػع الد ارسػػة؛
نظ ػ انر ألف اإلدارة العميػػا لمجامعػػة كمركػػز اتخػػاذ الق ػرار فػػي الضػػفة الغربيػػة ،إلػػى جانػػب تعػػدد فركعيػػا كانتشػػارىا
الجغرافي ،السيما في الضفة الغربية مما يتعذر الكصكؿ إلييا.

ىذا ،كيشمؿ مجتمػع الد ارسػة أعضػاء الييئتػيف األكاديميػة كاإلداريػة باسػتثناء مػكظفي الح ارسػات كخػدمات الحػرـ
الجػػامعي (الم ارس ػػميف – األذن ػػة)؛ كذل ػػؾ لت ػػدني المس ػػتكل التعميمػػي ل ػػدل معظمي ػػـ ،كبالت ػػالي ع ػػدـ ق ػػدرتيـ عم ػػى
التعامػػؿ مػػع أداة الد ارسػػة حسػػب مػػا يتكقعػػو الباحػػث ،كمػػا أف ىػػذه الفئػػة مػػف العػػامميف لػػيس ليػػـ دكر فػػي عمميػػة

اتخ ػػاذ القػ ػ اررات اإلداري ػػة نظػ ػ انر لطبيع ػػة عممي ػػـ التنفيذي ػػة ،كعمي ػػو يك ػػكف ص ػػافي ع ػػدد مف ػػردات مجتم ػػع الد ارس ػػة

( )1574مفردة .كفيما يمي جدكؿ يكضح أعداد مجتمع الدراسة:
جدول رقم ()5

يوضح عدد مجتمع الدراسة اإلجمالي
الجامعات المستيدفة

عدد العاممين
الييئة األكاديمية

الييئة اإلدارية

جامعة األزىر – غزة

272

219

العاممون المستثنون

صافي عدد العاممين

الخدمات)
(األمن +
114

491

الجامعة اإلسالمية – غزة

426

469

190

895

جامعة فمسطين

104

84

35

188
1574

المجموع الكمي

المصدر :دائرة شئون الموظفين في الجامعات المستيدفة
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جدول رقم ()6

النسب والتكرارات لمعدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة حسب الجنس
انعذد اإلخًبن ٙيٍ فئخ اإلَبث

انعذد اإلخًبن ٙيٍ فئخ انزكٕس
اعى اندبيعخ
األكبدًٌٕٛٚ

انُغجخ

اإلداسٌٕٚ

انُغجخ

األكبدًٌٕٛٚ

انُغجخ

اإلداسٌٕٚ

انُغجخ

جامعة األزهر

842

%19

809

%1919

84

%1

92

%218

الجامعة اإلسالمية

822

%19

490

%2918

82

%1

81

%9818

جامعة فلسطين

97

%9819

77

%9218

82

%8711

92

%8918

المصدر :دائرة شئون الموظفين في الجامعات المستيدفة

ثالثاً -عينة الدراسة:

ت ػػـ اختي ػػار عين ػػة عشػ ػكائية طبقي ػػة لمع ػػامميف ف ػػي الييئ ػػة األكاديمي ػػة كالييئ ػػة اإلداري ػػة بالجامع ػػات غي ػػر

الحككميػة بقطػاع غػزة (جامعػة األزىػر ،الجامعػة اإلسػبلمية ،جامعػة فمسػطيف) ،كمنيػا تػـ اختيػار عينػة عشػكائية
يسيرة مف كؿ طبقة بالتناسب مع حجـ أفراد المجتمع في كؿ جامعة.
كتـ حساب حجـ العينة مف المعادلة اآلتية:

2

)(1

 Z 
n

2
m



حيث:
 :Zتمثؿ القيمة المعيارية لمستكل داللة معمكـ (مثبلن Z=1.96 :لمستكل داللة )α =0.05

 :Mتمثؿ ىامش الخطأ كيعبر عنو بالعبلمة العشرية (مثبلن)0.05  :
يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:

)(2
حيث N :تمثؿ حجـ المجتمع.

nN
(الم ىع ٌدؿ)
 = N  n 1ي

n

باستخداـ العينة ( )1نجد أف حجـ العينة يساكم:

2
n = 1.96/2* 0.05  384

حيػث إف مجتمػع الد ارسػة فػي الجامعػات الفمسػطينية المػذككرة بمػغ  ،N = 1574فػإف حجػـ العينػة المعػدؿ
باستخداـ المعادلة ) (2يساكم:

N (adjusted) = (384*1574/1574+384-1) = 309
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كبذلؾ استطاع الباحث أف يحصؿ عمى بيانات مف ثبلث جامعات فمسطينية؛ ألف ىذه الجامعات تعد مف
أكبر الجامعات الفمسطينية غير الحككمية في قطاع غزة ،كبمغ عدد جميع العامميف في المؤسسات التعميمية
التي تـ اختيارىا ( )1574مكظفنا ،كالجدكؿ رقـ ( )7يكضح حجـ العينة التي تـ اختيارىا مف كؿ جامعة:
جدول رقم ()7

حجم العينة التي تم اختيارىا من كل جامعة
الجامعات المستيدفة

عدد العاممين

عدد العاممين

المجموع

النسبة المئوية

حجم عينة

األكاديميين

اإلداريين

الجامعة اإلسالمية

272
426

219

491

%31

53

43

96

جامعة فمسطين

104

84

188

%12

21

16

37

1574

%100

166

143

309

األكاديميين

جامعة األزىر

اإلداريين
469

من المجتمع

895

المجموع

%57

حجم عينة

حجم العينة

84

92

اإلجمالي
176

كالجدكؿ رقـ ( )8يكضح االستبانات المكزعة كالمستردة كنسبة االسترداد مف كؿ جامعة:
جدول رقم ()8

الستبانات الموزعة والمستردة ونسبة السترداد حسب كل جامعة

حجم العينة

الستبيانات

الستبيانات

المطموب

الموزعة

المستردة

-1

جامعة الزىر

96

105

101

%96.19

-2

الجامعة اإلسالمية

176

180

161

%89.44

-3

جامعة فمسطين

37

40

35

%87.5

309

888

819

%19182

الرقم

الجامعة

المجموع

نسبة السترداد

كبناء عمى ما سبؽ كقبؿ تكزيع االستبانات بالكامؿ تـ جمع بيانات مف عينة استطبلعية بحجـ ()03
ن
مفردة؛ بغرض التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا ،كبعد التأكد مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا تـ تكزيع
االستبانات عمى الحجـ الكمي لعينة الدراسة ،كبعد االنتياء مف عممية جمع البيانات كاسترداد االستبانات التي

تـ تكزيعيا ،تـ استرداد ( )792استبانة صالحة لمتحميؿ ،مف أصؿ ( )325استبانة مكزعة ،كبذلؾ تككف نسبة
االستبانات المستردة مف إجمالي االستبانات المكزعة ( ،)%91.09كنسبة االستبانات المستردة مف إجمالي
حجـ العينة المطمكب (.)%96.11

كتجدر اإلشارة أف عدـ الكصكؿ إلى نسبة  % 100مف االستبانات المستردة يرجع إلى أف عينة الدراسة
اشتممت عمى أعضاء الييئة األكاديمية في الجامعات المستيدفة إلى جانب الييئة اإلدارية ،حيث كاجو
الباحث صعكبة كبيرة في جمع االستبانات مف أعضاء الييئة األكاديمية بسبب انشغاليـ في المحاضرات،

بل ،كالسيما في الجامعة اإلسبلمية نظ نار لكبر حجـ عينة الييئة
حيث استغرؽ جمع االستبانات كقتان طكي ن

األكاديمية كالتي بمغت ( )92مفردة.
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كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف عدد االستبانات المستردة مف جامعة األزىر مف إجمالي االستبانات
المكزعػػة في الجامعة ( ،)%96.19بينما االستبانات المستردة مف الجامعة اإلسبلمي ػ ػة مف إجمالي االستبانات
المكزعة في الجامعة ( ،)%89.44في حيف أف نسبة االستبانات المستردة مف جامعة فمسطيف مف اجمالي

االستبانات المكزعة في الجامعة تبمغ ( ،)%87.5كتعد ىذه النسب ممتازة جدنا كممثمة لمجتمع الدراسة،
كيمكف االعتماد عمييا في استكماؿ إجراءات الدراسة ،كيرل بعضيـ أف نسبة االسترداد التي تزيد عف %40

أك  %50تعد نسبة مقبكلة كيمكف االعتماد عمييا ،كما أنو كفقنا لما تكصؿ إليو ( )Sekaran,2000فإنو

يعد نسبة استرداد  %30كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث.
رابعاً -أداة الدراسة (الستبانة):

اعتمدت الدراسة عمى (االستبانة) كأداة دراسة في جمع البيانات المتعمقة بمكضكع الدراسة؛ لما

تمتاز بو في جمع المعمكمات مف عدد كبير مف األشخاص في كقت محدد ،كألنيا تعطي مساحة كافية ألفراد
العينة في ال تفكير دكف ضغكط نفسية كما ىك الحاؿ في المقابمة ،كتتسـ بالمكضكعية العممية في النتائج،
حيث قاـ الباحث بإعداد استبانة لدراسة التنظيمات غير الرسمية كعبلقتيا بعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف
كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة ،مف خبلؿ اتباع الخطكات اآلتية:

 -1مراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا في بناء االستبانة كصياغة
فقراتيا.

 -2تـ إعداد مسكدة أكلية لبلستبانة مف أجؿ تقييم يا كعرضيا عمى المشرفيف كأخذ آرائيـ حكؿ صبلحية
االستبانة ليذه الدراسة ،كمدل مبلئمة فقرات االستبانة كمتغيراتيا لقياس ما كضعت لقياسو كقدرتيا
عمى التعبير عف مضمكف البحث.

 -4إعادة ترتيب مجاالت االستبانة كأبعادىا ،كاعادة صياغة فقراتيا كفؽ التعديبلت التي أبداىا المشرفكف.
 -5تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف الذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد كتعديؿ
كحذؼ ما يمزـ ,كالمحمؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
 -6في ضكء آراء المحكميف كتكجييات المشرفيف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك
اإلضافة أك التعديؿ؛ لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية كما في ممحؽ رقـ (.)1

خامساً -مكونات أداة الدراسة:

كما ذكرنا آنفنا أف أداة الدراسة المتمثمة باالستبانة التي تـ إعدادىا باالستعانة بآراء ككجيات نظر

المحكميف كذكم الخبرة كاالختصاص ،كتككنت االستبانة مف قسميف رئيسيف عمى النحك اآلتي:

القسم األول :تمثؿ القسـ األكؿ في البيانات الشخصية ألفراد العينة كالمتمثمة في( :اسـ الجامعة ،الجنس،
العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،التصنيؼ الكظيفي).
القسم الثاني :ىك الذم يعبر عف مجاالت الدراسة كأبعادىا كمتغيراتيا ،حيث تككنت مف ( )52فقرة ،مكزعة
عمى مجاليف رئيسيف عمى النحك االتي:
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المجال األول (عممية اتخاذ الق اررات الدارية) :يمثؿ إلى متغير التابع ،كيتككف ىذا المجاؿ مف ( )17فقرة.
المجال الثاني :كيمثؿ المتغيرات المستقمة ،كالذم يقيس التنظيمات غير الرسمية كتأثيرىا عمى اتخاذ القرار
اإلدارم ،كيتككف ىذا المجاؿ مف ( )35فقرة مكزعة عمى ( )5أبعاد ،عمى النحك التي:
البعد األول (العالقات الجتماعية) :يتككف مف ( )7فقرات.
البعد الثاني ( التصال غير الرسمي) :يتككف مف ( )9فقرات.
البعد الثالث (القرب المكاني) :يتككف مف ( )5فقرات.
البعد الرابع (المصمحة المشتركة) :يتككف مف ( )7فقرات.
البعد الخامس (القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي) :يتككف مف ( )7فقرات.
سادساً -تصحيح أداة الدراسة (الستبانة):

استخدـ الباحث تدريجنا خماسينا كفؽ مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة ،بحيث

تعرض فقرات االستبانة عمى عينة الدراسة ،كمقابؿ كؿ فقرة خمس إجابات تحدد مستكل مكافقتيـ عمييا،
كتيعطى فيو اإلجابات أكزاننا رقمي نة تمثؿ درجة اإلجابة عف الفقرة ،كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (.)9
جدول رقم()9

تصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي

اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ل أوافق

ل أوافق بشدة

الدرجة

8

4

8

8

9

حيث يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )9أعبله أف الفقرة التي تتـ المكافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة ( ،)5كالفقرة التي
يتـ المكافقة عمييا تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تككف نتيجة اإلجابة عنيا :محايد فتأخذ الدرجة ( ،)3في
حيف أف الفقرة التي تككف اإلجابة عنيا :ال أكافؽ تأخذ الدرجة ( ،)2كالفقرة التي يجاب عنيا :ال أكافؽ بشدة
تأخذ الدرجة ( .)1كلتحديد مستكل المكافقة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ككؿ بعد ككؿ مجاؿ ضمف أداة الدراسة،
تـ االعتماد عمى قيمة الكسط الحسابي كقيمة الكزف النسبي .كالجدكؿ رقـ ( )10أدناه يكضح مستكيات
المكافقة استنادان إلى خمس مستكيات( :منخفض جدان ،منخفض ،متكسط ،مرتفع ،مرتفع جدان).
جدول رقم ()13

مستويات الموافقة عمى فقرات الدراسة وأبعادىا ومجالتيا
مستوى الموافقة

منخفض جداً

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جداً

الوسط الحسابي

أقل من 1.93

 1.93إلى 7..9

 7..3إلى 0.09

 0..3إلى ..19

أكبر من ..73

الوزن النسبي

أقل من %0.

 %0.إلى %.1.9

 %.7إلى %.2.9

 %.9إلى %90.9

أكبر من %9.

كىذا يعطي داللة كاضحة عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف ( )1.80تدؿ عمى كجكد درجة منخفضة جدنا
مف المكافقة عمى الفقرة أك البعد أك المجاؿ بمعنى كجكد درجة مرتفعة جدنا مف عدـ المكافقة ،أما المتكسطات
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التي تتراكح بيف ( )2.59-1.80فيي تدؿ عمى كجكد درجة منخفضة مف المكافقة بمعنى درجة مرتفعة مف
عدـ المكافقة عمى الفقرات أك األبعاد أك المجاالت ،بينما المتكسطات التي تتراكح بيف ( )3.39-2.60تدؿ
عمى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة أك كجكد درجة حيادية تجاه الفقرة أك البعد أك المجاؿ المقصكد ،كما

أف المتكسطات التي تتراكح بيف ( )4.19-3.40تدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة ،في حيف أف
المتكسطات التي تزيد عف ( )4.20تدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة جدنا مف المكافقة ،كىذا التقسيـ تـ تحديده
كفؽ مقياس ليكرت الخماسي الذم تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

سابعاً -صدق أداة الدراسة (الستبانة) وثباتيا:

تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا مف خبلؿ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية مككنة

مف ( )30مستجيبنا ،كتـ اتباع الطرؽ المكضحة فيما يمي لمتأكد مف صدؽ االستبانة كثباتيا ،كالتحقؽ مف

صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى جميع أفراد عينة الدراسة.

 -1صدق أداة الدراسة:
أ -الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاىري):
يستخدـ أ سمكب الصدؽ الظاىرم بيدؼ التأكد مف مدل صبلحية االستبانة كمبلءمتيا ألغراض

البحث ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ عرض أداة الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم الخبرة كالمختصيف في
المكضكع  -قيد البحث ،-كيطمب منيـ إبداء الرأم فيما يتعمؽ بمدل صدؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة
كصبلحيتيا ،كمدل مبلءمتيا لقياس ما كضعت لقياسو ،ككصؼ المكضكع الذم أعدت مف أجؿ البحث فيو،

كما يطمب منيـ إبداء كجية النظر فيما تحتكيو أداة الدراسة كادخاؿ التعديبلت البلزمة التي يركنيا مف كجية

نظرىـ.
كبناء عميو عرضت االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف مختمؼ الجامعات كالتخصصات ،حيث قدـ السادة
ن
المحكمكف العديد مف التعديبلت عمى أداة الدراسة ،كمف ثـ قاـ الباحث باألخذ بيذه التعديبلت كاعادة صياغة
االستبانة في ضكء الممحكظات التي قدميا المحكمكف ،حتى أخذت االستبانة شكميا النيائي كما ىك مكضح
في ممحؽ رقـ (.)1
ب -صدق األبعاد الفرعية:
يتـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة باستخداـ طريقة صدؽ األبعاد الفرعية ،كذلؾ مف خبلؿ حساب
معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لبلستبانة كاألبعاد كالمجاالت الفرعية المككنة ليا ،حيث تشير النتائج

المكضحة في الجدكؿ رقـ ( )11إلى أف معامبلت االرتباط عمى مستكل األبعاد الفرعية لممجاؿ الثاني
تراكحت بيف ( ،)0.440كذلؾ لبعد "المصمحة المشتركة" ،ك ( )0.675لبعد "العالقات الجتماعية".
كعمى مستكل المجاالت ككؿ بمغ معامؿ ارتباط المجاؿ األكؿ "عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية" بالدرجة الكمية
لبلستبانة ( ،)0.671كبمغ معامؿ ارتباط المجاؿ الثاني "التنظيمات غير الرسمية" بالدرجة الكمية لبلستبانة
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( ،)0.795ككانت جميع معامبلت االرتباط (الصدؽ) ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.05كيشير ذلؾ
إلى كجكد درجة عالية مف صدؽ األبعاد الفرعية كالمجاالت الرئيس ة لمبيانات التي تـ جمعيا مف أفراد عينة
الدراسة.
جدول رقم ()11

معامالت الرتباط (الصدق) بين الدرجة الكمية لالستبانة والمجالت واألبعاد الفرعية
المجال
المجال األول

المجال الثاني

عدد

البعد

معامل

مستوى

الفقرات

الرتباط

الدللة

17

*0.671

0.000

العالقات الجتماعية.

7

*0.675

0.000

التصال غير الرسمي.

9

*0.484

0.007

القرب المكاني.

5

*0.651

0.000

المصمحة المشتركة.

7

*0.440

0.015

القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي.

7

*0.459

0.011

35

*0.795

0.000

عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية.

أبعاد المجال ككل (التنظيمات غير الرسمية).
*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

ج -صدق التساق الداخمي:
يقصد باالتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع البعد أك المجاؿ الذم تنتمي
إليو ىذه الفقرة ،كيتـ التحقؽ مف كجكد صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة
كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد أك المجاؿ الذم تنتمي إليو؛ كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف مدل صدؽ االستبانة ككؿ.
كفيما يمي عرض لنتائج التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة حسب األبعاد كالمجاالت التي
تتككف منيا.
جدول رقم ()17

معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات المجال األول "عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

الرتباط

الدللة

 -1تراعي إدارة الجامعة العوامل الخارجية والداخمية عند عممية اتخاذ القرارات.

*0.622

0.000

 -2يعتمد المسئولون في الجامعة عمى المعمومات الرسمية عند عممية اتخاذ الق اررات.

*0.541

0.002

 -3تحرص إدارة الجامعة عمى مشاركة كافة المستويات اإلدارية في عممية اتخاذ القرار لضمان تطبيقو.

*0.461

0.010

 -4يتم تحديد المشكمة تحديداً واضحاً مما يمكن من اتخاذ القرار السميم بشأنيا.

*0.838

0.000

 -5يتم جمع البيانات والمعمومات المطموبة عن المشكمة وتحميميا وتصنيفيا تمييداً لحميا.

*0.789

0.000

 -6يتم العتماد عمى أسموب المفاضمة بين البدائل المتاحة عند عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية.

*0.715

0.000

*0.839

0.000

-7

يحرص المسئولون في الجامعة عمى التنسيق مع كافة المستويات األكاديمية واإلدارية الالزمة قبل

عممية اتخاذ الق اررات.
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معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

-8

يتم العتماد عمى الخبرة الذاتية في عممية اتخاذ القرارات.

*0.511

0.004

-9

تتسم عممية اتخاذ الق اررات في المستويات األكاديمية واإلدارية بالعقالنية.

*0.860

0.000

-10

يستخدم المسئولون في الجامعة التقنيات الحديثة في عممية اتخاذ الق اررات.

*0.741

0.000

-11

تتسم قرارات المسئولين في الجامعة بالدقة والموضوعية.

*0.786

0.000

*0.824

0.000

-13

توجد متابعة مستمرة لمقرارات اإلدارية لمتأكد من اتخاذىا وفقاً ل سس السميمة.

*0.875

0.000

-14

يعتمد المسئولون في الجامعة األساليب العممية وآ ار المستشارين في عممية اتخاذ الق اررات.

*0.732

0.000

-15

يعمل المسئولون في الجامعة عمى تصحيح النحرافات في عممية اتخاذ القرارات.

*0.870

0.000

-16

يحرص المسئولون في الجامعة عمى أن تتوافق الق اررات المتخذة مع الموائح واألنظمة

*0.703

0.000

-17

ترتبط القرارات التي يتم اتخاذىا بأىداف الجامعة ورسالتيا.

*0.807

0.000

رقم

-12

الفقرة

يتمتع المسئولون في الجامعة بالمرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتال م مع التطورات
المستقبمية.

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )12أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ األكؿ
"عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية" ،ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.05حيث تراكحت قيـ معامبلت صدؽ
االتساؽ لفقرات البعد بيف ( )0.461لمفقرة الثالثة التي تنص عمى "تحرص إدارة الجامعة عمى مشاركة كافة
المستويات اإلدارية في عممية اتخاذ القرار لضمان تطبيقو" ،ك ( )0.875لمفقرة الثالثة عشرة التي تنص

عمى " :توجد متابعة مستمرة لمق اررات اإلدارية لمتأكد من اتخاذىا وفقاً ل سس السميمة".
جدول رقم ()10

معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات البعد األول "العالقات الجتماعية"
معامل

مستوى

-1

الرتباط

الدللة

وجود العالقات الجتماعية بين العاممين في الجامعة يساىم في إنجاز بعض األعمال الرسمية.

*0.557

0.001

-2

تنشأ بين العاممين في الجامعة عالقات غير رسمية بنا ً عمى صمة القرابة.

*0.499

0.005

*0.586

0.001
0.000

الفقرة

رقم

-3

ييتم الموظفون ذوو البمد األصمي الواحد بشكل إيجابي تجاه بعضيم بعضاً في نواحي التوظيف

-4

يمتقي العاممون في الجامعة خارج نطاق العمل ويتناقشون في موضوعات تخص العمل.

*0.614

-5

تشكل عالقة الصداقة بين العاممين أحد المرتكزات في تكوين التنظيمات غير الرسمية.

*0.447

0.013

-6

يفصل المسؤولون في الجامعة بين العالقات الجتماعية وجوانب العمل الرسمية.

*0.577

0.001

-7

تتشكل جماعات العمل غير الرسمية بين الموظفين بنا ً عمى منطقة السكن التي ينتمون إلييا.

*0.643

0.000

والترقيات.

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )13أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد األكؿ
"العالقات الجتماعية" ،ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.05حيث تراكحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ
لفقرات البعد بيف ( )0.447لمفقرة الخامسة التي تنص عمى "تشكل عالق ة الصداقة بين العاممين أحد

المرتكزات في تكوين التنظيمات غير الرسمية" ،ك ( )0.643لمفقرة السابعة كاألخيرة التي تنص عمى:
"تتشكل جماع ات العمل غير الرسمية بين الموظفين بنا ً عمى منطقة السكن التي ينتمون إلييا".
جدول رقم ()1.

معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات البعد الثاني "التصال غير الرسمي"
رقم
-1

معامل

الفقرة

الرتباط

تقوم الجامعة بالستفادة من الشائعات الجيدة تجاه العاممين من خالل دعم ىذه

مستوى الدللة

*0.576

0.001

*0.462

0.010

-3

تُشكل التصالت غير الرسمية فرصة لممسئولين لنشر الحقائق والمعمومات التي ل يريد
أن يتمقاىا المرؤوسين عبر شبكة التصالت الرسمية.

*0.762

0.000

-4

تسيم التصالت غير الرسمية في تبادل المعمومات بين العاممين في الجامعة.

*0.422

0.020

*0.440

0.015

*0.676

0.000

*0.524

0.003

*0.716

0.000

*0.687

0.000

-2

-5
-6
-7
-8
-9

الشائعات بق اررات فعمية.

يعمل التصال غير الرسمي عمى تنمية الجانب الجتماعي لدى العاممين في الجامعة

ورفع درجة التعاون فيما بينيم.

يوفر التصال غير الرسمي فرصة لإلدارة لمتعرف إلى آ ار العاممين في المستويات
المختمفة.

يحرص العاممون األكاديميون عمى أن تكون التصالت غير الرسمية بينيم دون إقحام
العاممين اإلداريين.

تتعمق العالقات غير الرسمية بين العاممين في الجامعة من خالل مواقع التواصل
الجتماعي اإل لكترونية مثل ). (Facebook, Twitter

يستخدم العاممون في الجامعة مواقع التواصل الجتماعي أثنا أوقات العمل وخارجو.
تساىم مواقع التواصل الجتماعي اإل لكترونية عمى سرعة انتشار المعمومات بين
العاممين ،ولسيما اإلشاعات منيا.

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )14أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثاني
"التصال غير الرسمي" ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.05حيث تراكحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ
لفقرات البعد بيف ( )0.422لمفقرة الرابعة التي تنص عمى " تسيم التصالت غير الرسمية في تبادل
المعمومات بين العاممين في الجامعة" ،ك ( )0.762لمفقرة الثالثة التي تنص عمى " :تُشكل التصالت غير
الرسمية فرصة لممسئولين لنشر الحقائق والمعمومات التي ل يريد أن يتمقاىا المرؤوسون عبر شبكة
التصالت الرسمية".
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جدول رقم ()1.

معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات البعد الثالث "القرب المكاني"
رقم
-1
-2
-3
-4
-5

معامل

الفقرة
يدعم التجاور في مكان العمل اختيار األصدقا ونسج العالقات غير الرسمية.
يؤدي التجاور في مكان العمل إلى نسج العالقات الشخصية بين العاممين بغض النظر عن

طبيعة الوظيفة وتشابييا.

تنشأ العالقات الشخصية بين العاممين نتيجة فترة العمل الطويمة مع بعضيم بعضاً.

تستمر العالقة غير الرسمية بين زمال العمل حتى عند انتيا العالقة الوظيفية والنتقال إلى
مكان عمل آخر.
يوفر اللتقا اليومي بين العاممين في مكان العمل فرصة لتبادل المعمومات في مجال

العالقات غير الرسمية.

مستوى

الرتباط

الدللة

*0.733

0.000

*0.768

0.000

*0.839

0.000

*0.729

0.000

*0.829

0.000

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )15أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثالث "القرب

المكاني" ،ذات داللة إحصائية عند مستكل  ، 0.05حيث تراكحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات
البعد بيف ( )0.729لمفقرة الرابعة التي تنص عمى " :تستمر العالقة غير الرسمية بين زمال العمل حتى عند
انتيا العالقة الوظيفية والنتقال إلى مكان عمل آخر" ،ك ( ) 0.839لمفقرة الثالثة التي تنص عمى "تنشأ

العالقات الشخصية بين العاممين نتيجة فترة العمل الطويمة مع بعضيم بعضاً".
جدول رقم ()1.

معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات البعد الرابع "المصمحة المشتركة"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

الرتباط

الدللة

-9

يوجد في الجامعة مجموعات متعددة تجمعيا المصالح المشتركة فيما بينيا.

*0.630

0.000

-8

ينتمي العاممون إلى التنظيمات غير الرسمية؛ ألنيا تساىم في تحقيق أىدافيم الشخصية

-8

الوظيفية.
األحزاب السياسية في تكوين التنظيمات غير الرسمية بين العاممين.
وتسا ىم

*0.768

0.000

*0.720

0.000

-4

ييتم العاممون بتكوين النقابات لمواجية سيطرة التنظيم الرسمي بتنظيم رسمي مماثل.

*0.757

0.000

-8

ينضم العاممون إلى جماعات المصالح بيدف الضغط عمى اإلدارة من أجل تحقيق مطالبيا.

*0.855

0.000

-7

تعمل جماعات المصالح عمى تحسين ظروف العمل واتخاذ الق اررات لصالح أفراد الجماعة.

*0.737

0.000

-9

تعمل اإلدارة عمى إتاحة الفرصة لجماعات المصالح داخل الجامعة لمقيام بنشاطاتيا.

*0.720

0.000

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )16أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الرابع
"المصمحة المشتركة" ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.05حيث تراكحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ
الداخمي لفقرات المجاؿ بيف ( )0.630لمفقرة األكلى التي تنص عمى " يوجد في الجامعة مجموعات متعددة
تجمعيا المصالح المشتركة فيما بينيا" ،ك ( )0.855لمفقرة الخامسة التي تنص عمى" :ينضم العاممون إلى
جماعات المصالح بيدف الضغط عمى اإلدارة من أجل تحقيق مطالبيا".
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جدول رقم ()12

معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات البعد الخامس "القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي"
معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

-9

تشمل التنظيمات غير الرسمية شخصيات قيادية تكون ليا مركزاً لمقيادة.

*0.785

0.000

-8

تنشأ التنظيمات غير الرسمية نتيجة لمنموذج القيادي الذي يتسم بالقوة والنفوذ.

*0.871

0.000

-8

يتمتع قادة التنظيم غير الرسمي بالصفات الشخصية الالزمة لجذب انتباه العاممين إلييم.

*0.838

0.000

-4

يساىم قائد الجماعة غير الرسمية في ترسيخ دور الجماعة.

*0.817

0.000

-8

يمتزم العاممون من أعضا التنظيم غير الرسمي بتوجييات قائد التنظيم.

*0.872

0.000

-7

يحرص المسئولين في الجامعة عمى نسج العالقات مع قادة التنظيمات غير الرسمية.

*0.817

0.000

-9

يستثير قائد جماعة العمل غير الرسمية أفراد المجموعة لالشتراك الفاعل في أنشطة الجماعة.

*0.758

0.000

الفقرة

رقم

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )17أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الخامس
"القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي" ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.05حيث تراكحت قيـ معامبلت
صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ بيف ( )0.758لمفقرة السابعة التي تنص عمى "يستثير قائد جماعة
العمل غير الرسمية أفراد المجموعة لالشتراك الفاعل في أنشطة الجماعة" ك ( )0.872لمفقرة الخامسة التي
تنص عمى " يمتزم العاممون من أعضا التنظيم غير الرسمي بتوجييات قائد التنظيم".
 -7ثبات أداة الدراسة:
إف مف الضركرم جدنا استخداـ مقاييس دقيقة كثابتة في مجاؿ البحكث الميدانية التي تعتمد عمى

االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات؛ ألف المقاييس غير الثابتة ال تعطي صكرة صادقة عف الكضع ال ارىف

-مكضكع االىتماـ ،-أم أف نتائج المقاييس غير الثابتة ال تساعد الباحث في الكقكؼ عمى حقيقة الظاىرة

التي يدرسيا ،مما يجعمو عاج انز عف اتخاذ أم قرار مناسب حياؿ النتائج التي تكصؿ إلييا.

كالثبات يختص بمدل الكثكؽ في البيانات التي نحصؿ عمييا مف خبلؿ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة

البحث ،بمعنى أف النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ تحميؿ بيانات أداة الدراسة يجب أف ال تتأثر

بالعكامؿ التي تعكد إلى أخطاء الصدفة ،فيك يعني دقة أداة الدراسة ،كبصكرة مختصرة يمكف كصؼ الثبات
بأنو ضماف الحصكؿ عمى نفس النتائج تقريبان إذا أعيد تطبيؽ األداة عمى نفس المجمكعة مف األفراد ،كىذا
يعني قمة تأثير عكامؿ الصدفة كالعشكائية عمى نتائج األداة (أبك ىاشـ ،2006 ،ص.)2

كيقدـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ( )SPSSالعديد مف طرؽ حساب ثبات أداة الدراسة ،كفي
ىذه الدراسة اعتمد الباحث عمى الطرؽ التالية في حساب الثبات:
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أ -طريقة التجزئة النصفية:
يتـ قياس الثبات في البيانات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،كذلؾ مف خبلؿ تجزئة الفقرات المراد
قياس الثبات بيا إلى نصفيف ،النصؼ األكؿ يضـ الفقرات الفردية ،كالنصؼ الثاني يضـ الفقرات الزكجية،
كمف ثـ يتـ حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف (أبك ىاشـ ،2006 ،ص ،)6كمف ثـ يتـ تعديمو باستخداـ

معادلة سبيرماف بركاف ( ،)Spearman-Brownكالجدكؿ رقـ ( )18أدناه يكضح نتيجة ذلؾ.
جدول رقم ()19

ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
الفقرات

معامل الرتباط قبل
التعديل

معامل الرتباط بعد

17

0.912

0.954

العالقات الجتماعية.

7

0.547

0.710

التصال غير الرسمي.

9

0.666

0.801

القرب المكاني.

5

0.773

0.876

المصمحة المشتركة.

7

0.725

0.843

القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي.

7

0.870

0.932

أبعاد المجال ككل (التنظيمات غير الرسمية).

35

0.816

0.899

الستبانة ككل

52

0.859

0.924

المجال

عدد

البعد

المجال األول

المجال الثاني

عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية.

التعديل

يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ ( )18أف معامؿ االرتباط المعدؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براكف لمتجزئة
النصفية لممجاؿ األكؿ "عممية اتخاذ الق اررات الدارية" بمغ ( ،)0.954في حيف تراكحت معامبلت االرتباط
المعدلة لؤلبعاد الفرعية لممجاؿ الثاني بيف ( )0.710لبعد "العالقات الجتماعية" ،ك ( )0.932لبعد "القوة
والتأثير لمقائد غير الرسمي" ،كما يبلحظ أف معامؿ ارتباط سبيرماف المعدؿ لفقرات المجاؿ الثاني ككؿ
"التنظيمات غير الرسمية" بمغ ( ،)0.899كبشكؿ عاـ نبلحظ أف معامؿ سبيرماف بركاف المعدؿ لبلستبانة
ككؿ بمغ ( ،)0.924كنستنتج مف خبلؿ ذلؾ أف جميع معامبلت االرتباط المعدلة مرتفعة ،مما يدلؿ عمى
كجكد درجة عالية مف الثبات في البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف أفراد عينة الدارسة ،فيما يتعمؽ بأبعاد
التنظيمات غير الرسمية كعبلقتيا بعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.
ب -طريقة ألفاكرونباخ:
تعتمد ىذه الطريقة عمى االتساؽ في إجابات األفراد عمى فقرات المقياس ،كعندما يككف المقياس
متجانسنا فإف كؿ فقرة فيو تقيس نفس العكامؿ العامة التي يقيسيا المقياس ،كيتـ حساب معامبلت الثبات

بطريقة االتساؽ الداخمي باستخداـ طريق ة ألفاكركنباخ (محمد حسف ،2011 ،ص .)516كالجدكؿ رقـ ()19

التالي يكضح نتائج حساب معامؿ ألفاكركنباخ لقياس الثبات.
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جدول رقم ()19

ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
المجال
المجال األول

المجال الثاني

عدد الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

البعد

17

0.946

العالقات الجتماعية.

7

0.631

التصال غير الرسمي.

9

0.769

القرب المكاني.

5

0.833

المصمحة المشتركة.

7

0.862

القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي.

7

0.918

أبعاد المجال ككل (التنظيمات غير الرسمية).

35

0.883

الستبانة ككل

52

0.897

عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )19أعبله أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكركنباخ كانت مرتفعة بشكؿ
عاـ لجميع أبعاد االستبانة كمجاالتيا  ،حيث عمى مستكل أبعاد التنظيمات غير الرسمية نجد أف معامبلت
الثبات بطريقة ألفاكركنباخ تراكحت بيف ( )0.631لمبعد األكؿ "العالقات الجتماعية " ،ك ( )0.918لمبعد
الخامس "القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي" ،كعمى مستكل المجاالت نجد أف معامؿ الثبات لممجاؿ األكؿ
"عممية اتخاذ الق اررات الدارية" بمغ ( ،)0.946كما بمغ معامؿ الثبات لممجاؿ الثاني "التنظيمات غير
الرسمية" ككؿ ( ،)0.883كبشكؿ عاـ نبلحظ أف معامؿ الثبات الكمي لبلستبانة بطريقة ألفاكركنباخ بمغ
( ،)0.897كتشير جميع النتائج السابقة إلى كجكد درجة مرتفعة مف الثبات في البيانات التي تـ جمعيا مف
أفراد عينة الدراسة ،كعميو يمكف االعتماد عمييا كتحميميا كتفسير نتائجيا كتعميميا عمى مجتمع الدراسة.

ثامناً -التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:

يستخدـ اإلحصائيكف نكعيف مف االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النكع األكؿ االختبارات

المعممية (  ،)Parametric Testsكالنكع الثاني االختبارات البلمعممية (،)Non Parametric Tests
كيشترط الستخدـ االختبارات المعممية شرط التكزيع الطبيعي لمبيانات المراد إجراء االختبارات اإلحصائية
عمييا ،بينما تستخدـ االختبارات البلمعممي ة كبديؿ لبلختبارات المعممية في حاؿ عدـ تحقؽ شرط التكزيع

الطبيعي لمبيانات ،كلكف ذلؾ يككف فقط في حاؿ العينات الصغيرة التي يقؿ حجميا عف ( )30مفردة ،بينما
العينات التي يزيد حجميا عف ( )30مفردة يمكف التخمي عف شرط التكزيع الطبيعي ،كذلؾ كفقنا لما تقره

نظرية النياية المركزية (ربيع،2007،ص ،)111كما تكصؿ ( )Norman,2010إلى أنو يمكف استخداـ
االختبارات المعممية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عف حجـ العينة كبي نار أك صغي نار،

كبغض النظر عف البيانات أتتبع التكزيع الطبيعي أـ ال .كفي ىذه الدراسة سيتـ استخداـ االختبارات المعممية

كفقان لمسببيف آنفي الذكر دكف المجكء إلى التحقؽ مف شرط التكزيع الطبيعي لمبيانات.
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تاسعاً -األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

اعتمدت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي عمى استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة البيانات التي تـ الحصكؿ
عمييا كتحميميا مف خبلؿ أداة الدراسة (االستبانة)  ،كفيما يمي أىـ األساليب اإلحصائية الكصفية كاالستداللية

التي تـ استخداميا في معالجة بيانات ىذه الدراسة:
 -1معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 -2معامؿ ألفاكركنباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.

 -3الكسط الحسابي ( ،)Meanكذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات مفردات الدراسة عمى
الفقرات كاألبعاد كالمجاالت الرئيسة لبلستبانة.
 -4االنحراؼ المعيارم ( :)Standard Deviationلمتعرؼ إلى مدل انحراؼ استجابات مفردات
الدراسة لكؿ فقرة مف الفقرات عف كسطيا الحسابي ،إلى جانب المجاالت الرئيسة ،فكمما اقتربت قيمتو
مف الصفر تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا.
 -5اختبار ( )One Sample T-testالختبار متكسطات اإلجابات عف فقرات االستبانة كأبعادىا
كمجاالتيا حكؿ القيمة ( )3التي تعبر عف درجة الحيادية.

 -6معامؿ ارتباط بيرسكف (  )Pearson Correlation Coefficientلقياس العبلقة بيف متغيرات
الدراسة كاختبار فرضيات الدراسة.
 -7تحميؿ التبايف األحادم (  :)one way ANOVAالختبار الفركؽ بيف متغيرات الدراسة كاختبار
فرضيات الدراسة.

عاش ارً -الصعوبات التي واجيت الباحث:

اء بشكؿ جزئي مف حيث استكماؿ اإلجابة عف أسئمة االستبانة ،أك
 -1عدـ تعاكف بعض أفراد العينة ،سك ن
بشكؿ كمي مف حيث قبكؿ تعبئة االستبانة.
 -2حيث إف عينة الدراسة اشتممت عمى أعضاء الييئة األكاديمية في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة
إلى جانب الييئة اإلدارية ،إال أف الصعكبة كانت كاضحة في جمع االستبانة مف أعضاء الييئة

األكاديمية بسبب انشغاليـ في المحاضرات.
 -3ندرة الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة ،كخاصة الدراسات المحمية منيا ،حيث لـ يصادؼ
الباحث سكل دراسة كاحدة محمية تتناكؿ التنظيمات غير الرسمية -مكضكع الدراسة.-

 -4الصعكبة في ربط النتائج المتعمقة بعبلقة بعض أبعاد التنظيمات غير الرسمية مكضكع الدراسة بعممية
اتخاذ الق اررات مع دراسات أخرل نظ انر لندرة الدراسات السابقة التي تناكلت عبلقة التنظيمات غير الرسمية

بعممية اتخاذ الق اررات.
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الفصـن ارتـاوض
حتمين البياٌات
واختبار فرضيات الدراشة وأشئمتها
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مقدمة:

يستعرض ىذا ال فصؿ تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ،كاإلجابة عف أسئمة الدراسة،
كالكقكؼ عمى أبرز نتائج االستبانة ك-تحميؿ فقراتيا ،كذلؾ باستخداـ األساليب اإلحصائية الكصفية
كاالستداللية لتحميؿ بيانات الدراسة كالتكصؿ إلى نتائجيا ،كمف ثـ مناقشتيا كالتعميؽ عمييا.
أو ًل -الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:

جدول رقم ( :)20الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

المتغير
الجامعة

الجنس

الفئة العمرية

المؤهل العلمي

سنوات الخدمة

الحالة االجتمايية

التصنيف الوظيفي

أكاديمي

الفئة
جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمٌة
جامعة فلسطٌن
اإلجمالي
ذكر
أنثى
اإلجمالي
أ ل من  52سنة
من  52أل ل من 03
من  03أل ل من 02
من  02أل ل من 03
 03سنة فما فوق
اإلجمالي
ثانوٌة عامة فأ ل
دبلوم متوسط
بكالورٌوس
ماجستٌر
دكتوراه
اإلجمالي
أ ل من  2سنوات
من  2أل ل من 03
من  03أل ل من 02
من  02سنة فأكثر
اإلجمالي
أعزب
متزوج
مطلق ،أرمل
اإلجمالي
عمٌد كلٌة
رئٌس سم أكادٌمً
موظف أكادٌمً
موظف إداري
مدٌر دائرة
نائب مدٌر دائرة
رئٌس سم إداري
أخر
اإلجمالي

إداري

العدد

النسبة

العدد

النسبة

52
74
14
140
133
7
140
6
6
18
24
86
140
0
1
8
26
105
140
23
30
26
61
140
11
129
0
140
8
31
101
0
0
0
0
0
140

37.1
52.9
10.0
100.0
95.0
5.0
100.0
4.3
4.3
12.9
17.1
61.4
100.0
0.0
0.7
5.7
18.6
75.0
100.0
16.4
21.4
18.6
43.6
100.0
7.9
92.1
0.0
100.0
5.7
22.1
72.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0

49
87
21
157
130
27
157
17
24
36
27
53
157
8
38
56
45
10
157
30
36
32
59
157
23
132
2
157
0
0
0
111
18
4
8
16
157

31.2
55.4
13.4
100.0
82.8
17.2
100.0
10.8
15.3
22.9
17.2
33.8
100.0
5.1
24.2
35.7
28.7
6.4
100.0
19.1
22.9
20.4
37.6
100.0
14.6
84.1
1.3
100.0
0.0
0.0
0.0
70.7
11.5
2.5
5.1
10.2
100.0

ممحكظة :النسب في الجدكؿ مقربة إلى أقرب رقـ بعد الفاصمة حسب مخرجات برنامج SPSS
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 -1توزيع عينة الدراسة حسب اسم الجامعة:
يتضح مف البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )20كالمتعمقة بتكزيع عينة الدراسة حسب اسـ
الجامعة ،أف الجامعة اإلسبلمية حصمت عمى أعمى نسبة في عدد أفراد العينة ،ويفسر الباحث ارتفاع
ىذه النسبة بأف عدد العامميف اإلجمالي في الجامعة اإلسبلمية أكبر مف جامعة األزىر – غزة كجامعة
فمسطيف ،كبالتالي عدد أفراد العينة يتناسب مع عدد أفراد العامميف اإلجمالي.
 -2توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:
نبلحظ مف خبلؿ مقارنة بيانات الجدكؿ رقـ ( )5الذم يعبر عف العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة
حسب الجنس كبيانات الجدكؿ رقـ ( )20كالذم يتضمف النسب كالتك اررات ألفراد العينة المختارة حسب

الجنس مف الجامعات الثبلث المستيدفة ،أف نسبة العامميف الذككر في الجامعات المستيدفة أعمى مف
اإلناث ،سكاء لمجتمع الدراسة ككؿ أك بالنسبة لمعينة المختارة ،كىذا يجعمنا نقكؿ بأف مجتمع الدراسة
معظمو مف فئة الذككر ،كبالتالي تككف العينة مبلئمة لمجتمع الدراسة الكمي ،إضافة إلى ذلؾ فإف طبيعة

الكظائؼ كالمؤىبلت التي تحتاج إلييا الجامعات الفمسطينية كالسيما مف أعضاء الييئة التدريسية تتكفر
بشكؿ أكبر لدل فئة الذككر ،حيث إف نسبة الذككر الحاصميف عمى مؤىبلت عميا تفكؽ اإلناث نتيج ة
لمظركؼ كالفرص التي تككف متاحة بشكؿ أكبر لمذككر ،كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ :عدـ كجكد عكائؽ
ط اجتماعية لسفر
اجتماعية لسفر الذككر إلى الخارج الستكماؿ دراستيـ العميا ،في حيف أف ىناؾ ضكاب ى

اإلناث إلى الخارج بحكـ العادات كالتقاليد ،أضؼ إلى ذلؾ الجكانب االجتماعية المتعمقة في ارتباط المرأة
بأعباء أسرية عند الزكاج تشكؿ عائقنا الستكماؿ دراستيا العميا مف ناحية ،كتحكؿ دكف تقدميا لشغؿ

الكظائؼ مف ناحية أخرل.

كما تتكافؽ ىذه البيانات مع التقارير اإلحصائية الصادرة عف الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ،حيث
أصدر الجياز تقري نار صحفيان في يكليك 2014ـ في اليكـ العالمي لمسكاف أشار فيو إلى أف نسبة مشاركة
اإلناث في القكل العاممة متدنية مقارنة مع الذككر .والشكل ر م ( )14أدناه ٌوضح تلك النسب.

شكل رقم ( :)14نسبة المشاركة في القوى العاممة حسب الجنس ،الربع األول -2012الربع األول 2014

المصدر)www.pcbs.gov.ps( :
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 -3توزيع عينة الدراسة حسب العمر:
يبلحظ مف خبلؿ جدكؿ الخصائص كالسمات الشخصية رقـ ( )20كالشكؿ رقـ ( )15أدناه ،أف
نسبة المكظفيف الذيف تزيد أعمارىـ عف ( )40عامنا تشكؿ ما نسبتو  ،%46.8كجاءت في المرتبة

األكلى.

شكل رقم ( :)15توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
المصدر :جرد بواسطة الباحث
ويعزو الباحث ارتفاع نسبة ىذه الفئة إلى متطمبات تعييف أعضاء الييئة األكاديمية في الجامعات ،كالذيف
معظميـ يتـ تعيينيـ عمى درجة الدكتكراه أك الماجستير ،كبالتالي يككف متكسط أعمارىـ نتيجة طكؿ فترة
الدراسة في الثبلثينات مف العمر ،كمع دخكؿ عامؿ سنكات الخبرة فإف يعمر المكظؼ سيتجاكز األربعيف
عامان.
 -4توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الجتماعية:
يتضح مف جدكؿ الخصائص كالسمات الشخصية رقـ ( )20أف عينة الدراسة تتككف مف 297
مستجيبنا ،مكزعيف حسب الحالة االجتماعية عمى نحك  %11.4مف أفراد عينة الدراسة غير متزكجيف،
بينما كانت الغالبية مف أفراد عينة الدراسة متزكجيف ،كذلؾ بنسبة  .%87.9كيعزك الباحث ذلؾ إلى

االستقرار الكظيفي لمعامميف في الجامعات ،ككجكد دخؿ مناسب يمكنو مف إنشاء أسرة ،كما ييشكؿ عامؿ
الدخؿ دافعان أماـ غير المتزكجيف مف العامميف لمتفكير في الزكاج مف بداية سنكات العمؿ.
 -5توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:

نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في جدكؿ الخصائص كالسمات الشخصية رقـ ( )20كالشكؿ
رقـ ( )16التالي أف الحاصميف عمى درجة الدكتكراه يشكمكف العمكد الفقرم في عمؿ الجامعات.
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شكل رقم ( :)16توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المصدر :جرد بواسطة الباحث
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف طبيعة عمؿ الجامعات تتطمب مؤىبلت عميا سكاء لدرجة البكالكريكس أك لدرجة
الماجستير ،كىذا يدلؿ عمى أف إدارة الجامعات تكلي أىمية كاسعة في تكفير أعضاء ىيئة تدريس
متخصصكف في مجاالت عممية متنكعة ،تؤىميـ لمقياـ بأداء رسالة الجامعة عمى الكجو األكمؿ ،كىذا يتفؽ

مع متطمبات العمؿ كالتكظيؼ.
 -6توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:
نبلحظ مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ ( )20كالشكؿ رقـ ( )17أف نسبة  %40.4مف العامميف في
الجامعات تزيد سنكات خدمتيـ عف  15سنة.

شكل رقم ( :)17توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
المصدر :جرد بواسطة الباحث
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ويرى الباحث أف ىذه النتائج تعطي مؤشرات إيجابية لصالح الجامعات؛ حيث إف سنكات الخبرة الطكيمة
لمعامميف تساىـ في اتخاذ الق اررات بشكؿ سريع كخاصة في الظركؼ الطارئة.
إضافة إلى أف سنكات الخبرة الطكيمة لمعامميف تعكس حالة مف التكزاف بيف التنظيـ الرسمي كغير الرسمي،
بحيث تمكنيـ مف التعامؿ مع كافة القضايا بشكؿ عقبلني منطقي ،كتساىـ في حالة االنسجاـ بيف العامميف

بحيث ال تككف ىناؾ خبلفات ناتجة عف إ حساس بعض العامميف أنيـ يتميزكف عف غيرىـ مف خبلؿ سنكات
الخبرة التي يكتسبكنيا ،كبالتالي االبتعاد عف نشكء صراعات بيف العامميف كالتي يمكف أف تستفيد منيا اإلدارة.
كما يككف ذلؾ دافعنا إلى نشكء العبلقات غير الرسمية التي يبرز مف خبلليا قادة غير رسمييف ناتجنا عف
سنكات العمؿ الطكيمة لمعامميف في الجامعات.

 -7توزيع عينة الدراسة حسب التصنيف الوظيفي:
تدلؿ النسب الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )20كالمتعمقة بالتصنيؼ الكظيفي ألفراد عينة الدراسة عمى
التكزيع الطبيعي لممكاقع األكاديمية كاإلدارية في الجامعات ،بما يتناسب مع اليياكؿ التنظيمية لتمؾ

الجامعات.

ثانياً -نتائج تحميل مجالت الدراسة وأبعادىا:

أ -تحمي ل النتائج المتعمقة بالمجال األول /المتغير التابع "عممية اتخاذ الق اررات الدارية".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األكؿ الذم يمثؿ المتغير التابع

ضمف ىذه الدراسة "عممية اتخاذ الق اررات الدارية" ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ،كمف ثـ حساب المتكسط العاـ كاالنحراؼ المعيارم كالكزف
النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ ،كما ت ـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات اإلجابة عف فقرات المجاؿ لمقيمة ()3
التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testكالجدكؿ رقـ ()21

يكضح نتائج التحميؿ.

جدول رقم ()21

نتائج التحميل المتعمقة بالمجال األول "عممية اتخاذ الق اررات"
و1

انفمشح

انًتٕعظ
انحغبثٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

انٕصٌ
انُغجٙ

لًٛخ
اختجبس t

انمًٛخ
االحتًبنٛخ sig

انتشتٛت

-1

تشاع ٙئداسح اندبيعخ انعٕايم انخبسخٛخ
ٔانذاخهٛخ عُذ عًهٛخ اتخبر انمشاساد1

3.82

0.80

76%

17.80

0.000

2

-2

ٚعتًذ انًغئٕنٌٕ ف ٙاندبيعخ عهٗ انًعهٕيبد
انشعًٛخ عُذ عًهٛخ اتخبر انمشاساد1

3.88

0.76

78%

19.77

0.000

1

-3

تحشص ئداسح اندبيعخ عهٗ يشبسكخ كبفخ
انًغتٕٚبد اإلداسٚخ ف ٙعًهٛخ اتخبر انمشاس
نضًبٌ تطجٛمّ1

3.23

1.04

65%

3.80

0.000

15

-4

ٚتى تحذٚذ انًشكهخ تحذٚذاً ٔاضحب ً يًب ًٚكٍ
يٍ اتخبر انمشاس انغهٛى ثشأَٓب1

3.49

0.92

70%

9.19

0.000

10

-5

ٚتى خًع انجٛبَبد ٔانًعهٕيبد انًطهٕثخ عٍ
انًشكهخ ٔتحهٛهٓب ٔتظُٛفٓب تًٓٛذاً نحهٓب1

3.63

0.84

73%

12.92

0.000

5
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و1

انفمشح

انًتٕعظ
انحغبثٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

انٕصٌ
انُغجٙ

لًٛخ
اختجبس t

انمًٛخ
االحتًبنٛخ sig

انتشتٛت

-6

ٚتى االعتًبد عهٗ أعهٕة انًفبضهخ ث ٍٛانجذائم
انًتبحخ عُذ عًهٛخ اتخبر انمشاساد اإلداسٚخ1

3.60

0.83

72%

12.42

0.000

6

-7

ٚحشص انًغئٕنٌٕ ف ٙاندبيعخ عهٗ انتُغٛك
يع كبفخ انًغتٕٚبد األكبدًٛٚخ ٔاإلداسٚخ
انالصيخ لجم عًهٛخ اتخبر انمشاساد1

3.30

1.04

66%

4.89

0.000

14

-8

ٚتى االعتًبد عهٗ انخجشح انزاتٛخ ف ٙعًهٛخ
اتخبر انمشاساد1

3.58

0.87

72%

11.40

0.000

7

-9

تتغى عًهٛخ اتخبر انمشاساد ف ٙانًغتٕٚبد
األكبدًٛٚخ ٔاإلداسٚخ ثبنعمالَٛخ1

3.54

0.89

71%

10.48

0.000

8

ٚغتخذو انًغئٕنٌٕ ف ٙاندبيعخ انتمُٛبد
 -10انحذٚثخ ف ٙعًهٛخ اتخبر انمشاساد1

3.49

0.97

70%

8.77

0.000

10

تتغى لشاساد انًغئٕن ٍٛف ٙاندبيعخ ثبنذلخ
ٔ -11انًٕضٕعٛخ1

3.42

0.91

68%

8.02

0.000

11

ٚتًتع انًغئٕنٌٕ ف ٙاندبيعخ ثبنًشَٔخ انكبفٛخ
 -12نتعذٚم انمشاساد ثًب ٚتالءو يع انتطٕساد
انًغتمجهٛخ1

3.39

0.97

68%

6.86

0.000

13

تٕخذ يتبثعخ يغتًشح نهمشاساد اإلداسٚخ نهتأكذ
 -13يٍ اتخبرْب ٔفمب ً نألعظ انغهًٛخ1

3.50

0.92

70%

9.37

0.000

9

ٚعتًذ انًغئٕنٌٕ ف ٙاندبيعخ األعبنٛت انعهًٛخ
ٔ -14آساء انًغتشبس ٍٚف ٙعًهٛخ اتخبر انمشاساد1

3.41

0.98

68%

7.14

0.000

12

ٚعًم انًغئٕنٌٕ ف ٙاندبيعخ عهٗ تظحٛح
 -15االَحشافبد ف ٙعًهٛخ اتخبر انمشاساد1

3.42

0.91

68%

7.95

0.000

11

ٚحشص انًغئٕنٌٕ ف ٙاندبيعخ عهٗ أٌ
 -16تتٕافك انمشاساد انًتخزح يع انهٕائح ٔاألَظًخ

3.71

0.98

74%

12.50

0.000

4

تشتجظ انمشاساد انتٚ ٙتى اتخبرْب ثأْذاف
 -17اندبيعخ ٔسعبنتٓب1

3.72

1.00

74%

12.45

0.000

3

انذسخخ انكهٛخ نهجعذ

3.54

0.67

71%

13.81

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة إلى أقرب عدد صحيح.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)21أف الفقرة رقـ ( )2التي تنص عمى" :يعتمد المسئولون في
الجامعة عمى المعمومات الرسمية عند عممية اتخاذ الق اررات" ،قد جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة
الكسط الحسابي التي بمغت ( 3.88مف  ،)5بكزف نسبي  ،%78كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف
المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كىذا يشير بدكره إلى اعتماد المسئكليف في الجامعات

عمى المعمكمات الرسمية عند إجراء عممية اتخاذ الق اررات في جامعات قطاع غزة .ويرى الباحث أف ذلؾ
يرجع إلى اىتماـ المسئكليف في الجامعة بالمعمكمات الرسمية تنفيذان كالتزامان بالمكائح كاألنظمة كالقكانيف كمف

منطمؽ الحرص عمى عدـ انحراؼ طرؽ اتخاذ القرار عف التسمسؿ اإلدارم السميـ ،كذلؾ ال يعني إغفاؿ
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المسئكليف في الجامعات لدكر المعمكمات غير الرسمية التي مف شأنيا أف يككف ليا آثار إيجابية عمى عممية
اتخاذ الق اررات ،كالتي يمكف أف تكفر مؤشرات كبدائؿ ال تكفرىا المعمكمات الرسمية .كيتضح ذلؾ جمينا مف

خبلؿ النتائج البلحقة كالمتعمقة بالبعد الثاني مف أبعاد التنظيمات غير الرسمية كىك االتصاؿ غير الرسمي

كالكاردة في الجدكؿ رقـ ( ،) 24ككذلؾ نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية المتعمقة باالتصاؿ غير الرسمي
كعبلقتو بعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية ،حيث أظيرت النتائج كجكد عبلقة طردية بيف االتصاؿ غير الرسمي
كعممية اتخاذ الق اررات.
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (عالـ ،)2008 ،حيث أشارت النتائج في الدراسة المذككرة إلى أف ىناؾ
التزامنا مف قبؿ القادة التربكيي ف في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ لمبنيف باألنظمة كالقكانيف التي تحكـ عممية
اتخاذ القرار .كذلؾ اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،حيث جاءت الفقرة المتعمقة

بالحصكؿ عمى مصادر المعمكمات مف خبلؿ األنظمة كالمكائح كالقكانيف في المرتبة األكلى .كذلؾ اتفقت
نتائج ىذه الدراسة مع دراسات ( Mykkanen & Tampere, 2014كعسمي ،)2008 ،فيما يتعمؽ في
االعتماد عمى المعمكمات الرسمية .كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ إىماؿ الجامعات لمجكانب الرسمية مف

التنظيـ بؿ تشكؿ مرتك ناز أساسينا لممعمكمات ،كلكف ذلؾ ال يعني عدـ االلتفات إلى المعمكمات التي مصدرىا
العبلقات غير الرسمية كما أشرنا سابقان.

أما في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات المجاؿ فنجد الفقرة رقـ ( )3التي تنص عمى:

"تحرص إدارة الجامعة ع مى مشاركة كافة المستويات اإلدارية في عممية اتخاذ القرار لضمان تطبيقو".

بكسط حسابي (  3.23مف  )5كبكزف نسبي  ،%65كتشير ىذه القيمة إلى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة
عمى ىذه الفقرة ،كذلؾ مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة.
كيرل الباحث أف ىذه النتائج تعطي مؤش نار ل ممسئكليف في الجامعات بضركرة زيادة نسبة المشاركة في اتخاذ

الق اررات ،سيما كأف ىناؾ العديد مف الجكانب التي ييمـ بيا العاممكف في كافة المستكيات كال يدركيا المسئكلكف
في اإلدارة العميا ،كبالتالي فإف أسمكب المشاركة في اتخاذ القرار لو فائدة كبيرة عمى صعيد المعمكمات التي
سيحصؿ عمييا المسئكلكف مما سيجعؿ الق اررات المتخذة أكثر عقبلنية ،إضافة إلى ضركرة قياـ المسئكليف

في الجامعات بتحسيف النمط القيادم المرتبط باتخاذ الق اررات بحيث يتـ االعتماد عمى النمط القيادم
الديمقراطي الذم يرتكز عمى ثبلثة أسس كىي :إقامة العبلقات اإلنسانية ،كالمشاركة في اتخاذ الق اررات،

كالكالء لمجماعة بأكمميا كليس لفرد بعينو ،كذلؾ حرصنا عمى ضبط األمكر كالسيطرة عمى عممية اتخاذ القرار

بشكؿ سميـ ،كعدـ الكصكؿ إلى النمط القيادم األكتكقراطي الذم يتسـ بالسمكؾ التعسفي المستمد مف السمطة

المخكلة كفقان لمنظاـ ،أيضان تشير ىذه النتائج إلى مدل اىتماـ العامميف بيذا الجانب كحرصيـ عمى أىمية

مشاركة كافة المستكيات اإلدارية في عممية اتخاذ الق اررات ،كخاصة أف ىذه الق اررات ليا عبلقة بيـ باعتبار

أنيـ الذيف يقكمكف باألعماؿ المتنكعة داخؿ الجامعة ،كيرل الباحث أف المستكل العممي كمستكل التفكير
المرتفع لمعامميف في الجامعات مف شأنو أف يقدـ اقتراحات ميمة كبدائؿ مجدية التخاذ القرار.
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كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (محمد ،)2013 ،حيث أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف نسبة المشاركة مف
أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الجزائرية في اتخاذ القرار نسبة ضعيفة .ككذلؾ اتفقت نتائج ىذه
الدراسة مع دراسات ( Naz, et al, 2013ك  ،)Medeiros, 2012التي أظيرت عدـ كجكد مشاركة مف

أعضاء الييئة التدريسية ،ككانت عممية اتخاذ الق اررات محصكرة في قمة اليرـ التنظيمي ،كما اتفقت نتائج
ىذه الدراسة مع دراسة (مينا )2006 ،جزئيان حيث أشارت الدراسة المذككرة إلى جكد نسبة متدنية في مشاركة
األقساـ األكاديمية في الق اررات المتعمقة بميزانيات األقساـ .ككذلؾ اتفقت الدراسة الحالية مع دراسات (حمايؿ،

بناء عمى تقديرات عينة
 2008كحرز اهلل ،)2007 ،التي أظيرت أف درجة المشاركة في اتخاذ الق اررات ن
الدراسة كاف متكسطنا .كذلؾ اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (رضكاف ،)2006 ،في حصكؿ أسمكب
المشاركة في اتخاذ الق اررات عمى المرتبة األخيرة ،كشكمت نسبة الذيف ال يشارككف في اتخاذ الق اررات كفقنا

إلجابات أفراد العينة في الدراسة المذككرة إلى ما نسبتو  .%81.8كذلؾ ات فقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة

(مغارم ،)2009 ،حيث أشارت نتائج الدراسة المذككرة إلى حصكؿ الفقرة التي تتعمؽ بمشاركة المرؤكسيف
في عممية اتخاذ القرار عمى المرتبة السادسة كقبؿ األخيرة بكزف نسبي ( .)%71.67كما اتفقت نتائج ىذه
الدراسة جزئينا مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،كالتي جاءت فييا درجة المشاركة في اتخاذ الق اررات في المراتب

األخيرة .كيرل الباحث أف اعتماد المسئكليف عمى الخبرة الذاتية في عممية اتخاذ القرار ينبع مف أف ىناؾ
بعض الق اررات التي تتسـ بأىمية بالغة ،بحيث ال يمكف ألم فرد التدخؿ أك االطبلع عمى تفاصيميا قبؿ
بمكرتيا بشكميا النيائي ،كيككف ىك المسئكؿ عنيا بالدرجة األكلى.

بينما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (أبك عاشكر كشطناكم ،)2014 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة
المذككرة درجة مشاركة عالية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية كحصكؿ ىذا المجاؿ عمى

المرتبة األكلى  .كما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (أبك سمرة  ،Porter, 2013 ،2014دليمة،
 ،)Amzat & Idris 2006، 2011حيث كاف مستكل المشاركة كاالستشارة في اتخاذ الق اررات مرتفعنا جدنا

كفي المراتب األكلى .كذلؾ اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (عالـ ،)2008 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة
مستكل عاليان مف المشاركة لدل القادة التربكييف في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ لمبنيف بالعاصمة
المذككرة
ن
المقدسة .كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف العامميف في الجامعات الثبلث ال تتاح ليـ الفرصة في طرح أفكارىـ
كآرائيـ التي مف شأنيا أف تثرم البدائؿ المطركحة كأخذ دكرىـ في العممية اإلدارية عمى المستكييف األكاديمي

كاإلدارم .إضافة إلى اعتماد المسئكليف عمى الخبرة الذاتية أكثر مف أسمكب المشاركة ،كيتضح ذلؾ مف
خبلؿ النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ ( ،)21حيث أظيرت النتائج أف الفقرة رقـ ( )8المتعمقة باالعتماد عمى

الخبرة الذاتية في اتخاذ الق اررات جاءت بكزف نسبي (.)%72

كبشكؿ عاـ يبلحظ أف الكسط الحسابي العاـ لممجاؿ ككؿ قد بمغ ( 3.54مف  )5بانحراؼ معيارم ()0.67
ككزف نسبي  ،%71كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات مجاؿ "عممية اتخاذ الق اررات
اإلدارية" مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كىذا يشير إلى أف عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير
الحككمية بقطاع غزة تعد عممية ذات أىمية لمجامعة عمى المستكييف اإلدارم كاألكاديمي .كاتفقت نتائج ىذه
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الدراسة مع دراسة (أبك سمرة ،2014 ،كشياب كابراىيـ  ،2011حبلؽ كعمي  ،2010النبيو  ،2011السقا،
 ،2009نزاؿ ،2009 ،مطر ،2008 ،عالـ ،2008 ،مينا ،2006 ،الغامدم ،2005 ،البمكشي2002 ،
كالعتيبي )2003في حصكؿ فقرات ىذا المجاؿ عمى نسبة مرتفعة.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف المسئكليف في الجامعات الثبلث لدييـ المؤىبلت العممية كالخبرات الكافية التخاذ

الق اررات اإلدارية بصكرة مكضكعية سميمة بعيدان عف التحيز ،إال أف ىذه النسبة تحتاج إلى العمؿ عمى
تحسينيا مف خبلؿ قياـ إدارات الجامعات العاممة في قطاع غزة ببذؿ جيكد كاضحة مف خبلؿ تبني األساليب

اء األكاديمية أك
العممية في اتخاذ الق اررات ،مع ضركرة الحاجة إلى إعطاء الفرصة لجميع المستكيات سك ن
اإلدارية إلبداء رأييـ؛ لما في ذلؾ مف إيجابيات عمى عممية اتخاذ القرار تتمثؿ في تكفير البدائؿ لحؿ
المشكبلت ،إضافة إلى ما ألسمكب المشاركة مف فكائد تتعمؽ بالحد مف مقاكمة القرار المتخذ نظ نار لمشاركة
العامميف في كافة المستكيات األكاديمية كاإلدارية في عممية اتخاذ القرار.

كيعزك الباحث التفاكت في النسب الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )21كالمتعمقة بطرؽ اتخاذ القرار سكاء باستخداـ
اسمكب المشاركة أك المجاف أك الطرؽ العممية األخرل إلى أف ىناؾ مستكيات كظيفية متعددة تعتمد عمى
بل حسب طريقتو التي يفضميا بما يتناسب كطبيعية العمؿ،
طرؽ عديدة التخاذ القرار داخؿ تمؾ الجامعات ك ن
كيعكس ىذا التنكع تكفير البدائؿ العديدة التخاذ القرار ،كىذه النتائج تدعـ رأي الباحث الذم تـ ذكره سابقان في

اح ميمة جدنا ال تقكـ اإلدارة بتفكيض سمطة اتخاذ القرار فييا أك المشاركة في
أف ىناؾ ق اررات تتعمؽ بنك و
اتخاذىا ،كخاصة الق اررات المتعمقة بالنكاحي المالية ،حيث يتخذ القرار بشكؿ فردم أك عمى نطاؽ اإلدارة

العميا فقط باالعتماد عمى الخبرة الذاتية دكف تدخؿ مستكيات أخرل ،كما تيظير النتائج مف خبلؿ الفقرة رقـ
( )9أف معظـ أفراد العينة راضكف ع ف طريقة الق اررات المتخذة داخؿ الجامعات غير الحككمية ،حيث يرل ما
نسبتو ( )%71مف أفراد العينة أف الق اررات المتخذة عقبلنية ،كىذا يعكس اىتماـ إدارة الجامعات بالق اررات
التي ستصدر بحيث تككف متأكدة بأف العامميف راضكف عنيا ،كبالتالي تقؿ نسبة المعارضة إلى أقؿ حد

ممكف ،كتعمؿ عمى كسب رضا المكظفيف مما يضمف استقرار عمؿ المؤسسة ،كما تشير نتائج ىذا البعد إلى
أف العامميف في الجامعات يدرككف طبيعة سير العمؿ ،كالتي تسير كفؽ ىيكؿ رسمي محدد كالسيما في عممية
اتخاذ القرار.
ب -تحميل النتائج المتعمقة بالمجال الثاني /المتغير المستقل "التنظيمات غير الرسمية".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي ألبعاد المجاؿ الثاني الذم يمثؿ المتغير المستقؿ

ضمف ىذه الدراسة " التنظيمات غير الرسمية " ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف
النسبي لكؿ بعد مف أبعاد المجاؿ ،كمف ثـ حساب ا لمتكسط الحسابي العاـ كاالنحراؼ المعيارم كالكزف
النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات اإلجابة عف أبعاد المجاؿ لمقيمة ( )3التي
تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( .)One Sample T-Testكالجدكؿ رقـ ( )22يكضح نتائج

التحميؿ.
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جدول رقم ()22
نتائج التحميل المتعمقة بالمجال الثاني " التنظيميات غير الرسمية "
انًتٕعظ
انحغبثٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

انٕصٌ
انُغجٙ

لًٛخ اختجبس
t

انمًٛخ
االحتًبنٛخ
sig

انتشتٛت

انعاللبد االختًبعٛخ1

3.52

0.48

70%

18.59

0.000

5

االتظبل (غٛش انشعً1)ٙ

3.55

0.48

71%

19.92

0.000

4

انمشة انًكبَ1ٙ

3.93

0.54

79%

29.91

0.000

1

انًظهحخ انًشتشكخ1

3.61

0.63

72%

16.73

0.000

2

انمٕح ٔانتأثٛش (نهمبئذ غٛش انشعً1)ٙ

3.59

0.62

72%

16.47

0.000

3

انذسخخ انكهٛخ نهًدبل1

3.62

0.41

72%

26.16

0.000

انجعذ

األوزان النسبية في الجدول مقربة إلى أقرب عدد صحيح.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)22أف البعد الثالث "القرب المكاني" جاء في المرتبة األكلى مف
حيث قيمة المتكسط الحسابي لئلجابات ،كالتي بمغت ( 3.93مف  ،)5بكزف نسبي  ،%79كيشير ذلؾ إلى
كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذا البعد مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كىذا يدؿ عمى أف القرب المكاني
في الجامعات غير الحككمية في قطاع غزة لو تأثير كبير عمى العبلقات غير الرسمية بيف العامميف.

بينما جاء في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي ألبعاد مجاؿ البعد األكؿ "العالقات الجتماعية"
بكسط حسابي ( 3.52مف  ،)5كبكزف نسبي  ،%70كتشير ىذه القيمة إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة
عميو مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )22أيضنا أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متكسط اإلجابات يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أك ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند

مستكل  ،0.05ككانت جميع المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)3حيث بمغ الحد األدنى لمتكسطات اإلجابة
( ،)3.52كيشير ذلؾ إلى أ ف متكسط اإلجابة عف كؿ بعد مف أبعاد المجاؿ يزيد عف القيمة ( )3زيادة
جكىرية كذات داللة إحصائية ،عند مستكل  ،0.05كيشير ذلؾ إلى أف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه مجاؿ

" التنظيميات غير الرسمية" يتجو نحك المكقؼ اإليجابي ،حيث إف المتكسط الحسابي العاـ لممجاؿ ككؿ بمغ
( 3.62مف  )5بانحراؼ معيارم ( ،)0.41ككزف نسبي  ،%72كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف
المكافقة عمى ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كىذا يشير إلى كجكد شبكة مف العبلقات الشخصية
كاالجتماعية بيف العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.

كاتفقت نتائج الدراسة الحالي ػػة مع د ارس ػات (Sarkwa, 2011, Farivar & Emaeelinezhard, 2012
 ،Lin & Tao, 2008 ,دليمة ،2011 ،خميمي ،2007،عز الديف ،2008 ،أحمد 2006 ،كالعتيبي،
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 )2003التي أظيرت أف ىناؾ درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذا المجاؿ ،مما يعني كجكد مستكل مرتفع
لمتنظيمات غير الرسمية .ككذلؾ اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (اليدار كزكي )2014 ،جزئينا ،حيث أظيرت

نتائج الدراسة المذككرة أف مستكل ممارسة أفراد عينة الدراسة لجماعات العمؿ غير الرسمية مكجكد ف ي

المؤسسة كلكف بدرجة متكسطة جدنا .كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف التنظيمات غير الرسمية تنشأ بشكؿ عفكم
دكف تحكـ مف أم طرؼ ،حيث إف ىذه التنظيمات ال تنشأ ضمف الييكؿ التنظيمي الرسمي لممنظمة،

كبالتالي ال يككف مف السيؿ شطبيا ،بؿ إنيا تتشكؿ نتيجة عكامؿ متعددة ال يستطيع أرباب العمؿ التحكـ

فييا .إضافة إلى ذلؾ فإف حاجة العمؿ تتطمب كجكد مثؿ ىذه التنظيمات؛ لما ليا مف انعكاسات إيجابية
تجاه العامميف كالتكاصؿ معيـ ،كالتأثير عمى مستكل األداء كتحسينو ،فإذا افترضنا قياـ اإلدارة بمحاكلة الحد
مف نشاطات ىذا التنظيـ كالتخمص منو ،فإنيا ستكاجو مشكبلت عدة أبرزىا الصراعات مع العامميف ،كالتي
ستككف عمى شكؿ سمسمة ال تنتيي أبدان ،كبالتالي فإف أينا مف المسئكليف كاف كاف يتمتع بحنكو إدارية ال

يستطيع القضاء عمى تمؾ التنظيمات غير الرسمية ،كانم ا مف الممكف كالمجدم مراقبة نشاطاتيا كمحاكلة
كسب كالئيا كتحقيؽ المطالب كالطمكحات التي تتطمع إلييا بما يتكافؽ مع سياسية المؤسسة كأنظمتيا.

 -1النتائج المتعمقة بالبعد األول "العالقات الجتماعية":
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد األكؿ "العالقات الجتماعية" ،الذم
يندرج تحت المجاؿ الثاني " أبعاد التنظيميات غير الرسمية" ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ
المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ،كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي العاـ كاالنحراؼ
المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات اإلجابة عف فقرات البعد

لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( .)One Sample T-Testكالجدكؿ رقـ
( )23يكضح نتائج التحميؿ.
جدول رقم ()23

نتائج التحميل المتعمقة بالبعد األول " العالقات الجتماعية "
و1

انفمشح

انًتٕعظ
انحغبثٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

انٕصٌ
انُغجٙ

لًٛخ
اختجبس t

انمًٛخ
االحتًبنٛخ
sig

انتشتٛت

-9

ٔخٕد انعاللبد االختًبعٛخ ث ٍٛانعبيه ٍٛفٙ
اندبيعخ ٚغبْى ف ٙئَدبص ثعض األعًبل
انشعًٛخ1

4.07

0.83

81%

22.21

0.000

1

-8

تُشأ ث ٍٛانعبيه ٍٛف ٙاندبيعخ عاللبد غٛش
سعًٛخ ثُب ًء عهٗ طهخ انمشاثخ1

3.47

0.96

69%

8.42

0.000

3

-8

ٓٚتى انًٕظفٌٕ رٔٔ انجهذ األطه ٙانٕاحذ
ثشكم ئٚدبث ٙتدبِ ثعضٓى ثعضب ً فَٕ ٙاحٙ
انتٕظٛف ٔانتشلٛبد1

3.34

1.01

67%

5.82

0.000

5

-4

ٚهتم ٙانعبيهٌٕ ف ٙاندبيعخ خبسج َطبق انعًم
ٔٚتُبلشٌٕ ف ٙيٕضٕعبد تخض انعًم1

3.31

0.88

66%

6.03

0.000

6
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و1

انفمشح

انًتٕعظ
انحغبثٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

انٕصٌ
انُغجٙ

لًٛخ
اختجبس t

انمًٛخ
االحتًبنٛخ
sig

انتشتٛت

-8

تشكم عاللخ انظذالخ ث ٍٛانعبيه ٍٛأحذ
انًشتكضاد ف ٙتكٕ ٍٚانتُظًٛبد غٛش انشعًٛخ1

3.73

0.78

75%

16.09

0.000

2

-7

ٚفظم انًغئٕنٌٕ ف ٙاندبيعخ ث ٍٛانعاللبد
االختًبعٛخ ٔخٕاَت انعًم انشعًٛخ1

3.38

0.94

68%

6.91

0.000

4

-9

تتشكم خًبعبد انعًم غٛش انشعًٛخ ثٍٛ
انًٕظف ٍٛثُب ًء عهٗ يُطمخ انغكٍ انتٙ
ُٚتًٌٕ ئنٓٛب1

3.34

0.93

67%

6.26

0.000

5

3.52

0.48

70%

18.59

0.000

انذسخخ انكهٛخ نهجعذ

األوزان النسبية في الجدول مقربة إلى أقرب عدد صحيح.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)23أف الفقرة رقـ ( )1التي تنص عمى " وجود العالقات الجتماعية
بين العاممين في الجامعة يساىم في إنجاز بعض األعمال الرسمية" ،جاءت في المرتبة األكلى مف حيث
قيمة الكسط الحسابي التي بمغت ( 4.07مف  ،)5بكزف نسبي  ،%81كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة
مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كىذا يشير إلى كجكد العبلقات االجتماعية المرتبطة
بيف العامميف في الجامعات يساىـ في إنجاز بعض األ عماؿ الرسمية في جامعات قطاع غزة.
كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسةً (عز الديف )2008 ،فيما يتعمؽ بكجكد العبلقات االجتماعية كاسياميا في

إنجاز بعض األعماؿ الرسمية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أىمية ىذا الجانب في تدعيـ الركابط كاإلحساس
بالراحة النفسية كاالنتماء إلى الجماعة كضماف األمف ضمف الجماعة ،مما يشكؿ عكامؿ غير مباشرة تعكس
مستكيات أداء أفضؿ عمى كافة األصعدة المرتبطة بمجاالت العمؿ الرسمية.
كفي المرتبة األ خيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات البعد نجد أف الفقرة رقـ ( )4التي تنص عمى" :
يمتقي العاممون في الجامعة خارج نطاق العمل ويتناقشون في موضوعات تخص العمل " ،بكسط حسابي

( 3.31مف  ،)5ككزف نسبي  ،%66كتشير ىذه القيمة إلى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة
مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة.
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (عز الديف ،)2008 ،في حصكؿ الفقرة المتعمقة بالتقاء العامميف خارج

نطاؽ العمؿ كيتناقشكف في مكضكعات تخص العمؿ عمى المرتبة األخيرة ،في حيف اختمفت نتائج ىذه
الدراسة مع نتائج دراسات (درابمي 2013 ،كخميمي  )2007فيما يتعمؽ بيذا الجانب ،حيث جاءت ىذه الفقرة
في المرتبة األكلى لمدراسة المذككرة ،في حيف حصمت عمى المرتبة األخيرة في الدراسة الحالية ،ويعزو
الباحث ىذا االختبلؼ إلى طبيعة مجتمع الدراسة ،حيث طبقت الدراسات المذككرة في مؤسسات صناعية
إنتاجية ،في حيف أف الدراسة الحالية تناكلت الجامعات كىي مؤسسات خدمية غير ربحية بالدرجة األكلى
كليست إنتاجية ،كبالتالي فإف العاممي ف في الجامعات يختمفكف بطبيعتيـ كميكليـ عف العماؿ الذيف يعممكف في
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المصانع ،حيث إف فترة العمؿ التي يقضييا العاممكف في الجامعات مع بعضيـ بعضان كافية لمتباحث في

األمكر التي تخص العمؿ ال سيما في ظؿ كجكد كسائؿ االتصاؿ الحديثة ،كمنيا مكاقع التكاصؿ االجتماعي،

كيظير ذلؾ كاضحنا مف خبلؿ النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )24البلحؽ ،حيث حصمت الفقرة رقـ ()7

المتعمقة عمى استخداـ العاممي ف لمكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى ما نسبتو  .%73كبالتالي ال يحتاج

المكظفكف إلى أكقات خارج العمؿ لمتباحث في مكضكعات تخص العمؿ ،كانما تككف المقاءات تتعمؽ بالترفيو
كالتنزه بعيدان عف قضايا العمؿ كمشكبلتو .كما تشكؿ ىذه النتائج مؤش نار إيجابيان تجاه إدارة الجامعات ،حيث

يدؿ ذلؾ عمى أف الجامعة تعطي مساحة كافية لمعامميف لمتداكؿ في مكضكعات تخص العمؿ أثناء الدكاـ

الرسمي ،مما ينتج عنو بدائؿ كخيارات مناسبة لبعض القضايا التي تحتاج إلى اتخاذ بعض الق اررات.
كاتفقت نتائج الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الحالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مع دراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات (Penuel, et al, 2013, Krauskopf, 2012,
 ،Toni & Nonino, 2010, Pirkko, 2010كعسمي 2006 ،كرضكاف ،)2006 ،في أسباب نشأة
بناء عمى عبلقة الصداقة بالدرجة األكلى ،كدراسة (أحمد )2006 ،في حصكؿ
العبلقات غير الرسمية
ن
منطقة السكف "أسباب جيكية" عمى المرتبة األخيرة ،كأحد أسباب نشكء العبلقات غير الرسمية.
في حيف اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (درابمي 2013،ك بمطرش  ،)2009مف حيث ترتيب

نشكء العبلقات غير الرسمية نتيجة العبلقات االجتماعية ،حيث كاف ترتيب تمؾ العبلقات في دراسة (درابمي،
 )2013كفقان لآلتي( :عبلقة السكف "الجيراف" ،ثـ الصداقة ،ثـ العبلقة الناشئة عف صمة القرابة) .أما دراسة

(بمطرش )2009 ،فكاف الترتيب كفقان لآلتي( :عبلقة العمؿ " الزمالة" ،ثـ السكف ،ثـ عبلقة الصداقة) ،أما
ترتيب نشكء العبلقات الرسمية كفقنا لنتائج الدراسة الحالية كاف كفقنا لآلتي( :عبلقة الصداقة "الزمالة" ،ثـ صمة
القرابة ،ثـ عبلقة السكف).

كبناء عمى نتائج الدراسة الحالية يكضح الشكؿ رقـ ( )18أدناه ترتيب نشكء العبلقات غير الرسمية:
ن

شكل رقم ( :)18نشأة العالقات غير الرسمية
المصدر :جرد بواسطة الباحث
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ويعزو الباحث ىذا االختبلؼ إلى أف فترة العمؿ التي قضاىا العاممكف مع بعضيـ بعضان في الجامعات

الثبلث المستيدفة فترة كبيرة نسبيان "سنكات الخدمة" ،كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ( ،)20كبالتالي فإف ىذه
الفترة الطكيمة في مكاف عمؿ كا حد كفيمة بنشكء عبلقات مف الصداقة بيف العامميف ،كحصكليا عمى الترتيب

األكؿ في نشكء العبلقة بيف العامميف.
كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )23أيضنا أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متكسط اإلجابات يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أك ال ،ككانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند

مستكل  ،0.05ككانت جميع المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)3حيث بمغ الحد األدنى لمتكسطات اإلجابة
( ،)3.31كيشير ذلؾ إلى أف متكسط اإلجابة عف كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة جكىرية
كذات داللة إحصائية ،عند مستكل  ،0.05كيشير ذلؾ إلى أف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "العالقات
الجتماعية" يتجو نحك المكقؼ اإليجابي.
حيث إف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( 3.52مف  )5بانحراؼ معيارم ( ،)0.48ككزف نسبي
 ،%70كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد " العالقات الجتماعية " مف قبؿ
أفراد عينة الدراسة ،كىذا يشير إلى كجكد عبلقات اجتماعية بيف العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع
غزة .كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ) K(Dabos & Rousseau, 2013كالتي أشارت إلى كجكد
درجة مرتفعة لمشبكات االجتماعية غير الرسمية.

ككذلؾ اتفقت مع دراسة ) (Stevenson & Radin, 2014التي أشارت إلى أف ىناؾ نظامان اجتماعينا بيف
أعضاء مجمس اإلدارة في أربع شركات أمريكية .كيرل الباحث أف ىذه النتائج تشكؿ حاف ناز لمجامعات الثبلث

لدعـ أكاصر العبلقات االجتماعية كتنميتيا ،بحيث تتـ االستفادة مف التأثيرات اإليجابية ليذه العبلقات ،كذلؾ
مف خبلؿ عقد المقاءات الدكرية بيف العامميف خارج إطار العمؿ الرسمي.
 -2النتائج المتعمقة بالبعد الثاني "التصال غير الرسمي":
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثاني " التصال (غير الرسمي) "،
الذم يندرج تحت المجاؿ الثاني "أبعاد التنظيمات غير الرسمية " ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي
كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ،كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي العاـ
كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات اإلجابة عف

فقرات البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار (.)One Sample T-Test
كالجدكؿ رقـ ( )24يكضح نتائج التحميؿ.

160

جدول رقم ()24

نتائج التحميل المتعمقة بالبعد الثاني التصال (غير رسمي)
و1

انفمشح

انًتٕعظ
انحغبثٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

انٕصٌ
انُغجٙ

لًٛخ
اختجبس t

انمًٛخ
االحتًبنٛخ sig

انتشتٛت

-9

تمٕو اندبيعخ ثبالعتفبدح يٍ انشبئعبد اندٛذح
تدبِ انعبيه ٍٛيٍ خالل دعى ْزِ انشبئعبد
ثمشاساد فعهٛخ1

2.96

0.89

59%

-0.72

0.472

9

-8

ٚعًم االتظبل غٛش انشعً ٙعهٗ تًُٛخ اندبَت
االختًبع ٙنذٖ انعبيه ٍٛف ٙاندبيعخ ٔسفع
دسخخ انتعبٌٔ فًٛب ثُٓٛى1

3.77

0.73

75%

18.20

0.000

3

-8

تُشكم االتظبالد غٛش انشعًٛخ فشطخ
نهًغئٕن ٍٛنُشش انحمبئك ٔانًعهٕيبد انت ٙال
ٚشٚذ أٌ ٚتهمبْب انًشؤٔعٌٕ عجش شجكخ
االتظبالد انشعًٛخ1

3.42

0.83

68%

8.80

0.000

8

-4

تغٓى االتظبالد غٛش انشعًٛخ ف ٙتجبدل
انًعهٕيبد ث ٍٛانعبيه ٍٛف ٙاندبيعخ1

3.80

0.72

76%

19.00

0.000

1

-8

ٕٚفش االتظبل غٛش انشعً ٙفشطخ نإلداسح
نهتعشف ئنٗ آساء انعبيه ٍٛف ٙانًغتٕٚبد
انًختهفخ1

3.70

0.77

74%

15.68

0.000

4

-7

ٚحشص انعبيهٌٕ األكبد ًٌٕٛٚعهٗ أٌ تكٌٕ
االتظبالد غٛش انشعًٛخ ثُٓٛى دٌٔ ئلحبو
انعبيه ٍٛاإلداس1ٍٛٚ

3.43

0.96

69%

7.68

0.000

7

-9

تتعًك انعاللبد غٛش انشعًٛخ ث ٍٛانعبيه ٍٛفٙ
اندبيعخ يٍ خالل يٕالع انتٕاطم االختًبعٙ
اإلنكتشَٔٛخ يثم )1(Facebook, Twitter

3.67

0.80

73%

14.44

0.000

5

3.44

1.04

69%

7.35

0.000

6

3.78

0.94

76%

14.30

0.000

2

3.55

0.48

71%

19.92

0.000

-2
-1

ٚغتخذو انعبيهٌٕ ف ٙاندبيعخ يٕالع انتٕاطم
االختًبع ٙأثُبء أٔلبد انعًم ٔخبسخّ1
تغبْى يٕالع انتٕاطم االختًبع ٙاإلنكتشَٔٛخ
عهٗ عشعخ اَتشبس انًعهٕيبد ث ٍٛانعبيه،ٍٛ
ٔالعًٛب اإلشبعبد يُٓب1

انذسخخ انكهٛخ نهجعذ1

األوزان النسبية في الجدول مقربة إلى أقرب عدد صحيح.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)24أف الفقرة رقـ ( )4التي تنص عمى " :تسيم التصالت غير
الرسمية في تبادل المعمومات بين العاممين في الجامعة" ،قد جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط
الحسابي التي بمغت ( 3.80مف  ،)5بكزف نسبي  ،%76كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة
عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كىذا يدؿ عمى أف االتصاالت غير الرسمية بيف العامميف في
الجامعات بقطاع غزة تساىـ في تبادؿ المعمكمات .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف تنكع طرؽ االتصاالت غير
الرسمية كأساليبيا يعطي الفرصة الكافية لجميع العامميف لمتكاصؿ فيما بينيـ ،بحيث تمتاز ىذه الطرؽ بأنيا
تكفر قناة مرنة سريعة لتكصيؿ العديد مف المعمكمات التي ال يمكف إيصاليا بنفس السرعة عبر القنكات

الرسمية ،ويرى الباحث أف ىذه النتائج تؤكد عمى ما أشرنا إليو سابقنا في عدـ إغفاؿ إدارة الجامعات
لممعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا عبر العبلقات غير الرسمية ،كىذا يشكؿ مؤش انر إيجابيان عمى كجكد تقاسـ
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لؤلدكار بيف التنظيـ الرسمي كغير الرسمي في الجامعات الفمسطينية غير الحككمية .كتعد ىذه النتائج منطقية
بالنظر إلى مدل انتشار العبلق ات غير الرسمية عمى كافة المستكيات في مجاالت العمؿ المختمفة كالتي
نممسيا جميعنا ،كمدل تحقيقيا لبعض األىداؼ التي ال يمكف تحقيقيا عبر االتصاؿ الرسمي ،كلعؿ الباحث
لمس ذلؾ كاضحنا مف خبلؿ تكزيع استبانة ىذه الدراسة في الجامعات الثبلث ،حيث ساىمت عبلقات الباحث

غير الرسمية مع بعض األصدقاء العامميف في تمؾ الجامعات في تسييؿ عممية تكزيع االستبانات كجمعيا.

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات ) ،(Sarkwa, 2011, Juchem & Zhou, 2013في إسياـ
االتصاالت غير الرسمية في تبادؿ المعمكمات بيف العامميف بشكؿ كبير ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى كفاءة
كسائؿ االتصاؿ غير الرسمية في سرعة تكفير المعمكمات.
في حيف اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات (خميمي  ،2007كالعتيبي ،)2003 ،في إسياـ االتصاالت
غير الرسمية في تبادؿ المعمكمات بيف العامميف ،حيث جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرة في الدراسات

المذككرة ،بينما احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى في الدراسة الحالية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى اختبلؼ مكاف
كمجتمع الدراسة كعينتيا كال سيما دراسة (العتيبي)2003 ،؛ ألف مجتمع الدراسة كعينتيا كاف مككنان مف

العامميف في جياز األمف العاـ بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية ،كحيث إف مجتمع الدراسة تناكؿ

األجيزة األمنية فإف طبيعة العمؿ كخاصة فيما يتعمؽ في مجاؿ انتقاؿ المعمكمات بيف العامميف يرتبط ارتباطنا

مككف مف
كثيقنا بالمعمكمات التي تصدر عف القنكات الرسمية المكثقة ،في حيف أف مجتمع الدراسة الحالية
ه
مكظفي الجامعات التي تعد إحدل المؤسسات المدنية الخدمية في المجتمع.
كجاء في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات البعد نجد أف الفقرة رقـ ( )1التي تنص عمى:
" تقوم الجامعة بالستفادة من الشائعات الجيدة تجاه العاممين من خالل دعم ىذه الشائعات بق اررات فعمية"،
بكسط حسابي ( 2.96مف  ،)5ككزف نسبي  ،%59كتشير ىذه القيمة إلى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة
عمى ىذه الفقرة مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة.
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (خميمي )2007 ،فيما يتعمؽ باإلشاعات ،حيث كانت نسبة عدـ مباالة
اإلدارة باإلشاعات مرتفعة كجاءت في الدرجة األكلى ،كىذه النتائج تشير إلى النظرة السمبية مف قبؿ إدارة
الجامعات تجاه الشائعات.
كيرل الباحث أنو يتكجب عمى إدارة الجامعات أف تكلي أىمية أكبر تجاه مكضكع اإلشاعات مف خبلؿ

متابعتيا ،كالكقكؼ عمى أسبابيا كالعمؿ عمى الحد منيا ،باستخداـ األساليب المبلئمة ،كبالتالي عدـ االكتراث
الزائد مف ظاىرة اإلشاعات ليس بالمكقؼ الصحيح في كافة الحاالت أك الظركؼ ،فربما أف ىذه اإلشاعات
ناتجة عف بعض ظركؼ العمؿ التي يعيشيا العاممكف ،أك نتيجة بعض المطالب التي يسعى لتحقيقيا
العاممكف ،إف ىذا االىتماـ يأتي تجنبنا لآلثار السمبية التي قد تتسبب بيا اإلشاعات ،كالتي ليا آثار مدمرة في
اء عمى صعيد المؤسسة ككؿ أك عمى صعيد المكظؼ نفسو ،حيث يمكف أف تؤثر شائعة
بعض األحياف سك ن
عمى مستقبؿ المؤسسة كاستم ارريتيا  ،كعمى الجانب اآلخر ىناؾ إشاعات يمكف أف تؤدم إلى إحباط المكظؼ
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كالتأثير عمى حالتو النفسية ،كبالتالي التأثير السمبي عمى أدائو الكظيفي الذم ىك بالنياية يصب في مصمحة
المؤسسة كأىدافيا ،كبالتالي يتكجب عمى إدارة الجامعات في المستكيات العميا أف تكلي أىمية لما يدكر مف
إشاعات كالعمؿ عمى الحد منيا كمعالجتيا مف خبلؿ إبراز الحقائؽ جمية كتكضيح الخاطئ منيا.

كا ختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (دليمة 2011 ،ك  ،)Sarkwa, 2011فيما يتعمؽ باالستفادة مف
الشائعات الجيدة تجاه العامميف مف خبلؿ دعـ ىذه الشائعات بق اررات فعمية ،حيث أشارت الدراسة المذككرة
إلى ف اإلشاعة مع مركر الكقت تصبح ق ار نار رسمينا فيما يتعمؽ بق اررات تككف لصالح العامميف كالزيادة في
األجكر كتخفيض ساعات العمؿ ،ويعزو الباحث ىذا االختبلؼ إلى االختبلؼ في طبيعة مجتمع الدراسة،

إضافة إلى المعمكمات الرسمية التي ليا أىمية بالغة في إدارة الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة في
عممية اتخاذ الق اررات كترتكز عمييا بالدرجة األكلى.
كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )24أيضنا أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متكسط اإلجابات يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أك ال ،كانت غالبيتيا ذات داللة إحصائية عند

مستكل  ،0.05ككانت غالبية المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ما عدا الفقرة األكلى التي تقؿ عف متكسط

الفقرة ( ،)3كيشير ذلؾ إلى أف متكسط اإلجابة عف كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة
جكىرية كذات داللة إحصائية ،ما عدا الفقرة األكلى عند مستكل  ،0.05كيشير ذلؾ إلى أف مكقؼ أفراد عينة
الدراسة تجاه بعد "التصال (غير الرسمي) " يتجو نحك المكقؼ اإليجابي.
كحيث إف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( 3.55مف  ،)5بانحراؼ معيارم ( ،)0.48ككزف نسبي
 ،%71كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد " التصال (غير الرسمي)" مف قبؿ

أفراد عينة الدراسة ،كىذا يشير إلى كج كد اتصاؿ غير رسمي بيف العامميف في الجامعات غير الحككمية
بقطاع غزة.
كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ) ،(Rank, 2008التي أشارت إلى أف المدراء الذيف يشارككف في
صنع الق اررات االستراتيجية يستخدمكف االتصاالت غير الرسمية بشكؿ كبير إلى درجة قياميـ بتجاىؿ
االتصاالت الرسمية بشكؿ يثير الدىشة ،إلى جانب نشكء العبلقات غير الرسمية بشكؿ رأسي كبأعداد كبيرة،
حيث يحافظ أعضاء مجمس اإلدارة عمى عبلقات تعاكنية مع عدد كبير مف مدراء المستكل الثاني .كذلؾ
تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة (الغامدم ،)2005 ،حيث أظيرت الدراسة أف مديرم المدارس االبتدائية

يمارسكف أساليب االتصاؿ غير الرسمي مف كجية نظرىـ بدرجة عالية ،في حيف اختمفت مع نفس الدراسة
في النتائج التي أشارت إلى أف مديرم المدارس االبتدائية يمارسكف أساليب االتصاؿ غير الرسمي مف كجية
نظر المعمميف بدرجة متكسطة.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المسئكليف في الجامعات يدرككف جيدنا أىمية االتصاالت غير الرسمية كالدكر

الذم تمعبو في حؿ مشاكؿ التنظيـ كتحقيؽ أىدافو ،كاستعماليا كمصدر و
ثاف لمحصكؿ عمى المعمكمات كتكفير

البدائؿ التي تساعد عمى اتخاذ القرار.
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 -3النتائج المتعمقة بالبعد الثالث "القرب المكاني":
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "القرب المكاني" ،الذم يندرج
تحت المجاؿ الثاني " أبعاد التنظيمات غير الرسمية " ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ،كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي العاـ كاالنحراؼ المعيارم كالكزف
النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات اإلجابة عف فقرات البعد لمقيمة ( )3التي
تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( .)One Sample T-Testكالجدكؿ رقـ ( )25يكضح نتائج
التحميؿ.
جدول رقم ()25
نتائج التحميل المتعمقة بالبعد الثالث " القرب المكاني"
و1

انفمشح

انًتٕعظ
انحغبثٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

انٕصٌ
انُغجٙ

لًٛخ
اختجبس t

انمًٛخ
االحتًبنٛخ sig

انتشتٛت

-9

ٚذعى انتدبٔس ف ٙيكبٌ انعًم اختٛبس األطذلبء
َٔغح انعاللبد غٛش انشعًٛخ1

4.00

0.70

80%

24.71

0.000

2

-8

ٚإد٘ انتدبٔس ف ٙيكبٌ انعًم ئنٗ َغح
انعاللبد انشخظٛخ ث ٍٛانعبيه ٍٛثغض انُظش
عٍ طجٛعخ انٕظٛفخ ٔتشبثٓٓب1

3.91

0.74

78%

21.41

0.000

4

-8

تُشأ انعاللبد انشخظٛخ ث ٍٛانعبيهَ ٍٛتٛدخ
فتشح انعًم انطٕٚهخ يع ثعضٓى ثعضب ً1

4.12

0.70

82%

27.74

0.000

1

-4

تغتًش انعاللخ غٛش انشعًٛخ ث ٍٛصيالء انعًم
حتٗ عُذ اَتٓبء انعاللخ انٕظٛفٛخ ٔاالَتمبل ئنٗ
يكبٌ عًم آخش1

3.69

0.91

74%

13.04

0.000

5

-8

ٕٚفش االنتمبء انٕٛي ٙث ٍٛانعبيه ٍٛف ٙيكبٌ
انعًم فشطخ نتجبدل انًعهٕيبد ف ٙيدبل
انعاللبد غٛش انشعًٛخ1

3.95

0.72

79%

22.97

0.000

3

3.93

0.54

79%

29.91

0.000

انذسخخ انكهٛخ نهجعذ1

األوزان النسبية في الجدول مقربة إلى أقرب عدد صحيح.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)25أف الفقرة رقـ ( )3التي تنص عمى " :تنشأ العالقات الشخصية
بين العاممين نتيجة فترة العمل الطويمة مع بعضيم بعضاً" ،جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط

الحسابي التي بمغت ( 4.12مف  ،)5بكزف نسبي  ،%82كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة
عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كىذا يدؿ عمى أف العبلقات الشخصية بيف العامميف في
الجامعات بقطاع غزة تنشأ نتيجة فترة العمؿ الطكيمة مع بعضيـ بعضنا.

ويرى الباحث أف ىذه النتيجة منطقية في ظؿ الطبيعة اإلنسانية لمعامميف في الجامعات كغيرىـ مف العامميف
في كافة المؤسسات ،فنشكء ىذه العبلقات يأتي في إطار إشباع الحاجات النفسية كاالجتماعية لممكظؼ كالتي
ال يستطيع التنظيـ الرسمي إشباعيا.
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كاتفقت نتائج الدراسة مع د ارسة (عز الديف ،2008 ،عسمي ،2007 ،كخميمي  ،)2007فيما يتعمؽ بحصكؿ
الفقرة المتعمقة بنشكء العبلقات الشخصية بيف العامميف نتيجة فترة العمؿ الطكيمة مع بعضيـ بعضنا عمى
المرتبة األكلى .ويعزو الباحث ذلؾ إلى فترة العمؿ الطكيمة التي يقضييا العاممكف مع بعضيـ بعضان ،كالتي
تككف كفيمة بنشكء عبلقات غير رسمية خارج الييكؿ التنظيمي نتيجة لمطبيعة اإلنسانية كالحاجات النفسية
كاالجتماعية كما أشرنا إلييا سابقنا.
كفي المرتبة األ خيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات البعد نجد أف الفقرة رقـ ( )4التي تنص عمى:
"تستمر العالقة غير الرسمي ة بين زمال العمل حتى عند انتيا العالقة الوظيفية والنتقال إلى مكان عمل
آخر" ،بكسط حسابي ( 3.69مف  ،)5ككزف نسبي  ،%74كتشير ىذه القيمة إلى كجكد درجة مرتفعة مف
المكافقة عمى ىذه الفقرة مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة .ويرى الباحث أف ىذه الفقرة رغـ حصكليا عمى
المرتبة األخيرة إال إنيا حصمت عمى كزف نسبي مرتفع في إشارة ميمة إلى عمؽ العبلقات غير الرسمية
التي تنشأ بيف العامميف ،كالتي تستمر حتى بعد االنتقاؿ إلى مكاف عمؿ آخر.
كحيث إف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( 3.93مف  ،)5بانحراؼ معيارم ( ،)0.54ككزف نسبي
 ،%79كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد "القرب المكاني " مف قبؿ أفراد عينة
الدراسة ،كىذا يشير إلى أف القرب المكاني في الجامعات غير الحككمية في قطاع غزة لو تأثير كبير عمى
ال عبلقات غير الرسمية بيف العامميف ،كتشكؿ العكامؿ المرتبطة بمكاف العمؿ كفترتو كتشابو مجاالت العمؿ
عكامؿ حاسمة في تشكيؿ التنظيمات غير الرسمية .كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة (بمطرش)2009 ،
في أف بعد القرب المكاني يأتي في الدرجة األكلى في تشكيؿ التنظيمات غير الرسمية ،حيث أظيرت نتائج
الدراسة المذككرة إلى أف العامميف التربكيي ف يركزكف بشكؿ أكبر عمى نسج العبلقات غير الرسمية مف خبلؿ
مكقع العمؿ .كمما يدعـ ذلؾ ما أشارت إليو الدراسة الحالية فيما يتعمؽ بفترة العمؿ الطكيمة لمعامميف في
الجامعات ،حيث إف معظـ مفردات عينة الدراسة كانت سنكات خدمتيـ مف ( )15فأكثر بنسبة ،%40.4
كجاءت في ال مرتبة األكلى ،كىذه النتائج تؤكد عمى ما ذكرناه أف تفاعؿ العامميف مع بعضيـ بعضنا يشكؿ
عامبلن كفرصة كبيرة لنشكء العبلقات غير الرسمية بينيـ ،كمما يدلؿ عمى ذلؾ أيضنا أف إجابات أفراد العينة
عف الفقرة رقـ ( )3في الجدكؿ رقـ ( )25فيما يتعمؽ بالعبلقات الشخصية التي تنشأ بيف العامميف نتيجة فترة
العمؿ الطكيمة مع بعضيـ بعضنا جاءت في المرتبة األكلى بنسبة (.)%81
 -4النتائج المتعمقة بالبعد الرابع "المصمحة المشتركة":
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "المصمحة المشتركة" ،الذم يندرج
تحت المجاؿ الثاني " أبعاد التنظيمات غير الرسمية " ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
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كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ،كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي العاـ كاالنحراؼ المعيارم كالكزف
النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات اإلجابة عمى فق ارت البعد لمقيمة ( )3التي
تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testكالجدكؿ رقـ ( )26يكضح نتائج
التحميؿ.
جدول رقم ()26
نتائج التحميل المتعمقة بالبعد الرابع " المصمحة المشتركة "
انفمشح

انًتٕعظ
انحغبثٙ

ٕٚخذ ف ٙاندبيعخ يدًٕعبد يتعذدح تدًعٓب
انًظبنح انًشتشكخ فًٛب ثُٓٛب1

3.87

و1
-9

-8

-8

-4

-8

-7

-9

االَحشاف
انًعٛبس٘
0.83

انٕصٌ
انُغجٙ
77%

لًٛخ
اختجبس t
17.95

انمًٛخ
االحتًبنٛخ
sig

0.000

انتشتٛت

1

ُٚتً ٙانعبيهٌٕ ئنٗ انتُظًٛبد غٛش انشعًٛخ؛
ألَٓب تغبْى ف ٙتحمٛك أْذافٓى انشخظٛخ
ٔانٕظٛفٛخ1

3.72

0.84

74%

14.77

0.000

3

تغبْى األحضاة انغٛبعٛخ ف ٙتكٕ ٍٚانتُظًٛبد
غٛش انشعًٛخ ث ٍٛانعبيه1ٍٛ

3.75

0.90

75%

14.34

0.000

2

ٓٚتى انعبيهٌٕ ثتكٕ ٍٚانُمبثبد نًٕاخٓخ
عٛطشح انتُظٛى انشعً ٙثتُظٛى سعً ٙيًبثم1

3.72

ُٚضى انعبيهٌٕ ئنٗ خًبعبد انًظبنح* ثٓذف
انضغظ عهٗ اإلداسح يٍ أخم تحمٛك يطبنجٓب1

3.58

تعًم خًبعبد انًظبنح عهٗ تحغ ٍٛظشٔف
انعًم ٔاتخبر انمشاساد نظبنح أفشاد اندًبعخ1

3.45

تعًم اإلداسح عهٗ ئتبحخ انفشطخ ندًبعبد
انًظبنح داخم اندبيعخ نهمٛبو ثُشبطبتٓب1

انذسخخ انكهٛخ نهجعذ1

0.89

0.98

0.91

74%

72%

69%

13.95

10.28

8.54

0.000

0.000

0.000

3.19

0.97

64%

3.40

0.001

3.61

0.63

72%

16.73

0.000

3

4

5

6

األوزان النسبية في الجدول مقربة إلى أقرب عدد صحيح.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)26أف الفقرة رقـ ( )1التي تنص عمى " :يوجد في الجامعة
مجموعات متعددة تجمعيا المصالح المشتركة فيما بينيا " ،قد جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة
الكسط الحسابي التي بمغت ( 3.87مف  ،)5بكزف نسبي  ،%77كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف
المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كيعكس ذلؾ الكجكد الكاضح لجماعات متعددة في

الجامعات بقطاع غزة تجمعيا الم صالح المشتركة فيما بينيـ .ويعزو الباحث ذلؾ إلى طبيعة مجتمعنا
الفمسطيني الذم يتسـ بتعدد جماعات الضغط كاألحزاب السياسية التي ألقت بظبلليا عمى الحالة العامة في
المؤسسات العاممة بقطاع غزة ،كالسيما الجامعات منيا ،مما أدل إلى تشكيؿ العديد مف الجماعات التي
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تسعى لمحصكؿ عمى مكتسبات ألفرادىا .كفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات البعد
نجد أف الفقرة رقـ ( )7التي تنص عمى " تعمل اإلدارة عمى إتاحة الفرصة لجماعات المصالح داخل الجامعة
لمقيام بنشاطاتيا" بكسط حسابي ( 3.19مف  ،)5ككزف نسبي  ،%64كتشير ىذه القيمة إلى كجكد درجة
متكسطة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة.
كاتفقت نتائج الدراسة كذلؾ مع دراسة (عز الديف ،)2008 ،فيما يتعمؽ بتجاىؿ اإلدارة لمنشاطات غير
الرسمية ،في حيف اختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ( ،)Juchem & Zhou, 2013حيث أشارت نتائج

ىذه الدراسة إلى أف بمدية ككلكمار كمقرىا السكيد تعطي مساحة كافية لمتنظيمات غير الرسمية لمقياـ
بنشاطاتيا .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف إدارة الجامعات ال تعترؼ إال بالمكائح كاألنظمة كالقكانيف المنصكص
عمييا في النظاـ كتعمؿ عمى تطبيقيا ،كتتعامؿ مع كافة األنشطة المنبثقة في إطار قكاعد العمؿ المنصكص

كبناء عميو فيي تتجاىؿ الجكانب كالنشاطات غير الرسمية مستندة في ذلؾ إلى
عمييا في تمؾ األنظمة،
ن
أنظمة الجامعة .إضافة إلى ذلؾ فإف المسئكليف في الجامعات يخشكف مف أف إعطاء الحرية الكاممة
لجماعات المصالح لمقياـ بنشاطاتيا انطبلقان مف تخكفيا مف أف تخرج ىذه النشاطات عف نطاؽ السيطرة مما
قد تؤثر عمى سير العمؿ ،كتخمؽ حالة مف المعارضة لئلدارة كالدعاية السيئة كانتشار الشائعات داخؿ

المؤسسة مثؿ خفض نظاـ الحكافز ،أك االستغناء عف بعض العامميف ،مما يجعؿ المؤسسة تعيش حالة مف
عدـ االستقرار.
كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )26أيضنا أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متكسط اإلجابات يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أك ال ،ككانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند

مستكل  ،0.05ككانت جميع المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)3حيث بمغ الحد األدنى لمتكسطات اإلجابة

( ،)3.19كيشير ذلؾ إلى أف متكسط االجابة عف كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة جكىرية
كذات داللة إحصائية ،عند مستكل  ،0.05كيشير ذلؾ إلى أ ف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "المصالح
المشتركة" يتجو نحك المكقؼ اإليجابي.
كحيث إف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( 3.61مف  ،)5بانحراؼ معيارم ( ،)0.63ككزف نسبي
 %72كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد "المصالح المشتركة " مف قبؿ أفراد
عينة الدراسة ،كىذا يشير إلى كجكد مصمحة مشتركة بيف العامميف في الجامعات غير الحككمية في قطاع

غزة.

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات (خميمي 2007 ،كأحمد ،)2006 ،فيما يتعمؽ بنشكء جماعات متعددة
بناء عمى المصمحة المشتركة ،حيث جاءت في المرتبة األكلى .ويعزو الباحث ذلؾ إلى كجكد مثؿ ىذه
ن
اء كانت
اء كانت حككمية أك خاصة أك عامة ،كسك ن
الجماعات لممصالح المتعددة لمعامميف في المؤسسات ،سك ن

صناعية أك خدمية أك إنتاجية ،كمف ىذه المصالح تحسيف ظركؼ العمؿ كبيئتيا ،إضافة إلى الجكانب
المتعمقة بالتعكيضات مثؿ األجكر كالركاتب كالحكافز كالترقيات.
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بينما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (بمطرش ،)2009 ،حيث إف النسبة العامة لبعد المصمحة
المشتركة في الدراسة المذككرة كانت منخفضة مقارنة مع الدراسة الحالية ،كالتي كصمت فييا نسبة المكافقة
عمى ما نسبتو  .%71ويرى الباحث أنو مف الضركرم أف يقكـ المسئكلكف في الجامعات بتكفير أنشطة
اجتماعية متعددة داخؿ الجامعات أك خارجيا يشترؾ فييا العاممكف ،كالتي مف شأنيا التقميؿ مف تشكيؿ

جماعات المصالح ،كبالتالي انخفاض السمبيات الناتجة عنيا ،كىذا الرأم يتفؽ مع نتائج دراسة (أحمد،
 )2006كالمتعمقة بيذا الجانب.
 -5النتائج المتعمقة بالبعد الخامس "القوة والتأثير (لمقائد غير الرسمي)":
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الخامس " القوة والتأثير (لمقائد غير
الرسمي)" ،الذم يندرج تحت المجاؿ الثاني "أبعاد التنظيمات غير الرسمية " ،حيث تـ حساب الكسط
الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ،كمف تـ حساب المتكسط الحسابي
العاـ كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات اإلجابة
عف فقرات البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار (.)One Sample T-Test

كالجدكؿ رقـ ( )27يكضح نتائج التحميؿ.

جدول رقم ()27
نتائج التحميل المتعمقة بالبعد الخامس " القوة والتأثير"
و1

انفمشح

انًتٕعظ
انحغبثٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

انٕصٌ
انُغجٙ

لًٛخ
اختجبس t

انمًٛخ
االحتًبنٛخ sig

انتشتٛت

-9

تشًم انتُظًٛبد غٛش انشعًٛخ شخظٛبد
لٛبدٚخ تكٌٕ نٓب يشكضاً نهمٛبدح1

3.76

0.79

75%

16.54

0.000

1

-8

تُشأ انتُظًٛبد غٛش انشعًٛخ َتٛدخ نهًُٕرج
انمٛبد٘ انز٘ ٚتغى ثبنمٕح ٔانُفٕر1

3.57

0.82

71%

12.05

0.000

4

-8

ٚتًتع لبدح انتُظٛى غٛش انشعً ٙثبنظفبد
انشخظٛخ انالصيخ ندزة اَتجبِ انعبيه ٍٛئنٓٛى1

3.64

0.82

73%

13.40

0.000

2

-4

ٚغبْى لبئذ اندًبعخ غٛش انشعًٛخ ف ٙتشعٛخ
دٔس اندًبعخ1

3.59

0.83

72%

12.24

0.000

3

-8

ٚهتضو انعبيهٌٕ يٍ أعضبء انتُظٛى غٛش
انشعً ٙثتٕخٓٛبد لبئذ انتُظٛى1

3.55

0.83

71%

11.54

0.000

5

-7

ٚحشص انًغئٕنٌٕ ف ٙاندبيعخ عهٗ َغح
انعاللبد يع لبدح انتُظًٛبد غٛش انشعًٛخ1

3.50

0.89

70%

9.76

0.000

7

-9

ٚغتثٛش لبئذ خًبعخ انعًم غٛش انشعًٛخ أفشاد
انًدًٕعخ نالشتشان انفبعم ف ٙأَشطخ
اندًبعخ1

3.54

0.85

71%

10.81

0.000

6

3.59

0.62

72%

16.47

0.000

انذسخخ انكهٛخ نهجعذ1

األوزان النسبية في الجدول مقربة إلى أقرب عدد صحيح.
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)27أف الفقرة رقـ ( )1التي تنص عمى "تشمل التنظيمات غير الرسمية
شخصيات قيادية تكون ليا مركزاً لمقيادة" ،كقد جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط الحسابي
التي بمغت ( 3.76مف  ،)5بكزف نسبي  ،%75كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه
الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كىذا يشير إلى كجكد شخصيات قيادية كاعتبارية تككف ليا مرك ناز لمقيادة في

الجامعات بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى اإلدارة في الجامعات الثبلث تعي تمامان تأثير قادة التنظيمات غير الرسمية عمى

أعضاء ىذا التنظيـ كتكجييو ،بحيث تستفيد إدارة الجامعات مف ىذا التأثير لصالح المؤسسة ،كالسيما في
المشكبلت التي قد تنشأ مع بعض أفراد التنظيمات غير الرسمية.
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات ( Juchem & Zhou, 2013كخميمي ،)2007 ،فيما يتعمؽ بكجكد

قادة غير رسمييف يككف ليا مرك ناز لمقيادة .ويرى الباحث أن ىذه النتيجة ترجع إلى طبيعة التفاعؿ بيف أعضاء

الجماعة ،كالذم يؤدم إلى بركز قيادات غير رسمية لتمؾ الجماعات تعمؿ عمى تنسيؽ الجيكد بيف أفراد
الجماعة كالعمؿ عمى تحقيؽ مصالحيا كطمكحاتيا أماـ التنظيـ الرسمي ،إلى جانب ذلؾ فإف بركز القيادات
غير الرسمية ينتج عف عكامؿ عدة ،حيث ىناؾ مف يكتسب عنا صر القيادة مف خبلؿ قكة الشخصية

(الكاريزما) ،أك مف خبلؿ ما يتمتع بو مف خبرة كميارة يفرضيا عمى مف حكلو مما يكتسب احتراـ اآلخريف
كاعجابيـ ،األمر الذم يشكؿ حاف ناز التباعو في كافة تكجيياتو ،كىذه النظرة تنطبؽ عمى جماعات العمؿ في
الجامعات الفمسطينية ،بحيث تظير تم ؾ القيادات غير الرسمية بحكـ شخصيتيـ أك ميارتيـ في أحد

المجاالت كقدرتيـ عمى التأثير في اآل خريف .إال أنو رغـ اتفاؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (خميمي،

بناء عمى النمكذج القيادم الذم يتسـ بالقكة
 ،)2007إال إنيا تختمؼ معيا في نشكء التنظيمات غير الرسمية ن
كالنفكذ ،حيث حصمت الفقرة رقـ ( )2عمى ما نسبتو  ،%82كىي نسبة جيدة ،في حيف حصمت ىذه الفقرة في
الدراسة المذككرة عمى المرتبة األخيرة.

كفي المرتبة األ خيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات البعد نجد أف الفقرة ( )6التي تنص عمى "يحرص
المسئولون في الجامعة عمى نسج العالقات مع قادة التنظيمات غير الرسمية" ،بكسط حسابي ( 3.50مف
 ،)5ككزف نسبي  ،%70كتشير ىذه القيمة إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف كجية
نظر أفراد عينة الدراسة .ويرى الباحث رغـ حصكؿ ىذه الفقرة عمى المرتبة األخيرة فإف ىذه النسبة تشير إلى
اىتماـ المسئ كليف في الجامعات عمى المحافظة عمى مستكل جيد مف العبلقات مع رأس اليرـ في التنظيـ
غير الرسمي ممثمة في قادة ىذا التنظيـ ،إضافة إلى أف ذلؾ يشير إلى كجكد درجة مرتفعة مف التعاكف بيف

بل بإدارة الجامعات كالتنظيمات غير الرسمية ممثمة بالقادة غير الرسمييف؛ كذلؾ حرصنا
التنظيـ الرسمي ممث ن
عمى عدـ نشكء صراعات بيف التنظيميف.

كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (أحمد ،)2006 ،في حصكؿ الفقرة رقـ ( )6المتعمقة بحرص المسئكليف
عمى نسج العبلقات مع قادة التنظيمات غير الرسمية عمى المرتبة األخيرة .كذلؾ اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع
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دراسة (دليمة ،)2011 ،حيث كصمت نسبة أفراد العينة في الدراسة المذككرة الذيف أشاركا إلى أنو ال يتـ
التعامؿ مع الجماعات الضاغطة كقيادتيـ ،إال في إطار القنكات الرسمية إلى ما نسبتو .%85
كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضنا أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متكسط اإلجابات يزيد عف القيمة

( ) 3التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أك ال ،ككانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستكل
 0.05ككانت جميع المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)3حيث بمغ الحد األدنى لمتكسطات اإلجابة (،)3.50
كيشير ذلؾ إلى أف متكسط اإلجابة عف كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة جكىرية كذات
داللة إحصائية ،عند مستكل  ،0.05كيشير ذلؾ إلى أف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه بعد " القوة والتأثير"

يتجو نحك المكقؼ اإليجابي .حيث إف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( 3.59مف  ،)5بانحراؼ
معيارم ( ،)0.62ككزف نسبي  ،%72كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد "القوة
والتأثير (لمقائد غير الرسمي) " مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،كىذا يشير إلى كجكد تأثير لمقائد غير الرسمي
بيف العامميف في الجامعات غير الحككمية في قطاع غزة .كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات:
)Farivar Esmaeelinezhad, 2012 & Juchem & Zhou, 2013 & Toni & Nonino 2010
& وخلٌلً ،)2007 ،فيما يتعمؽ بأىمية القائدة غير الرسمي كتأثيره عمى الجماعات غير الرسمية مما يؤدم

إلى تخفيؼ الصراعات داخؿ المؤسسة ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى السمات التي يتحمى بيا القائد غير الرسمي
كالتي تنعكس إيجابان عمى المؤسسة إذا أيحسف استغبلليا ،مف خبلؿ قدرتو عمى حؿ النزاعات كتسييؿ عممية

االتصاالت بيف أعضاء الجماعة غير الرسمية مف ناحية كبيف أعضاء الجماعة كاإلدارة مف ناحية أخرل،

كتحفيز أفراد الجماعة عمى العمؿ كتحسيف األداء ،أما في حالة بركز الجانب السمبي لمقائد غير الرسمي فإننا
اء عمى صعيد المؤسسة ككؿ أك عمى صعيد األفراد ،حيث يؤثر القائد غير الرسمي
سنكاجو عقبات عديدة سك ن
سمب نا عمى العامميف مف خبلؿ تدمير معنكياتيـ كخمؽ حالة مف عدـ الثقة في نفكس العامميف تجاه اإلدارة ،مما
يدفعيـ إلى عدـ االلتزاـ باألنظمة كلكائح العمؿ ،كقد تصؿ أحياننا إلى نشاطات تؤدم إلى التمرد عمى العمؿ.

ثالثاً -اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا:
 -الفرضية الرئيسة األولى:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسة التي تنص عمى " :وجود عالقة ارتباطية ذات دللة
إحصائية عند مستوى ) ،(α ≤ 0.05بين أبعاد التنظيمات غير الرسمية (العالقات الجتماعية ،التصال
"غير الرسمي" ،القرب المكاني ،المصمحة المشتركة ،القوة والتأثير "لمقائد غير الرسمي") ،وعممية اتخاذ
القرارات اإلدارية في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة ".
كيتفرع مف ىذه الفرضية خمس فرضيات فرعية ،تـ التحقؽ مف صحتيا مف خبلؿ حساب معامؿ ارتباط
بيرسكف لقياس العبلقة بيف المجاؿ األكؿ" :عممية اتخاذ الق اررات الدارية" ،كأبعاد المجاؿ الثاني "التنظيمات

غير الرسمية "  ،حيث يتـ إحصائينا اختبار الفرضية العدمية ( ،)Hoالتي تفترض عدـ كجكد عبلقة ذات
داللة إحصائية مقابؿ الفرضية البديمة ( ،)H1التي تفترض كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية ،كيتـ الحكـ
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بناء عمى قيمة مستكل الداللة المحسكبة لبلختبار ( ،)Sigحيث يتـ رفض الفرضية
عمى نتيجة االختبار ن
العدمية كالتكصؿ إلى صحة الفرضية البديمة في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأقؿ مف مستكل  ،0.05كيقاؿ
عندىا :إف االختبار معنكم كيعني ذلؾ كجكد عبلقة حقيقية كذات داللة إحصائية ،كيتـ قبكؿ الفرضية
العدمية في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأعمى مف  ،0.05كنستنج عند وئذ عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية.
كفيما يمي الجدكؿ رقـ ( )28يكضح نتائج اختبار كجكد عبلقة بيف المتغيرات المستقمة (العالقات الجتماعية،
التصال "غير الرسمي" ،القرب المكاني ،المصمحة المشتركة ،القوة والتأثير "لمقائد غير الرسمي") ،كالمتغير
التابع المتمثؿ في "عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية".
جدول رقم ()28

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية ذات العالقة بيا
المتغير التابع "عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية"

المتغيرات المستقمة

عذد اإلخبثبد
()N

يعبيم استجبط ثٛشعٌٕ
()r

يغتٕٖ انذالنخ
()Sig.

انعاللبد االختًبعٛخ1

819

01012

01018

االتظبل "غٛش انشعً1"ٙ

792

*01948

01094

انمشة انًكبَ1ٙ

792

*01889

01000

انًظهحخ انًشتشكخ1

792

-01071

01889

انمٕح ٔانتأثٛش "نهمبئذ غٛش انشعً1"ٙ

819

*01919

01009

انًدبل انثبَ ٙككم (انتُظًٛبد غٛش انشعًٛخ)1

792

*01978

01004

*دالة إحصائية عند مستكل .0.05

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
 بالنسبة لمفرضية الفرعية األولى:"وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى  ،0.05بين العالقات الجتماعية وعممية اتخاذ
القرارات اإلدارية في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة".
بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "العالقات الجتماعية" ،المتغير التابع "عممية اتخاذ
القرارات اإلدارية" ،)r = 0.098( ،ككاف ىذا االرتباط غير داؿ إحصائيان عند مستكل ) ،(α ≤ 0.05حيث
بمغت قيمة الداللة المحسكبة ( ،)Sig = 0.092كيشير ذلؾ إلى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
العبلقات االجتماعية كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة .وعميو استنتج
الباحث عدم صحة الفرضية الفرعية األولى التابعة لفرضية الدراسة الرئيسة األولى.
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (سمماف ،)2012 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة فيما يتعمؽ
بنظرية القرار غير الرشيد عمى تأثير العكامؿ االجتماعية عمى متخذ القرار بشكؿ سمبي ،كدفعو نحك اتخاذ
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قرارات مسبقة ال تستند إلى أم أسس عممي ة قد تؤدم بالنتيجة إلى خركج الكحدة االقتصادية مف سكؽ
المنافسة .كذلؾ اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (دليمة ،)2011 ،التي أكدت عمى ضركرة أبعاد العبلقات
الشخصية عف عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية؛ لجعؿ ىذه العممية مكضكعية سميمة ،كليككف اختيار البديؿ
كبناء عمى معمكمات دقيقة ال عمى أساس العكاطؼ كالمشاعر .ويعزو الباحث ذلؾ
كتنفيذه أكثر مصداقية،
ن

إلى أف العبلقات االجتماعية ضركرة حتمية بيف العامميف ،سكاء الناتجة عف طريؽ الصداقة أك القرابة أك
منطقة السكف (العبلقة الجيكية) ،كىذه العبلقات نممسيا في الجامعات شأنيا شأف جميع المؤسسات األخرل،
إال أف ىذه العبلقات يجب أف ال تخرج عف إطارىا العاـ المحدد ،فإذا أصحبت ىذه العبلقات جزءان مف
بل ىدامنا لممؤسسة كستؤدم إلى عدـ االستقبللية كحرؼ
عكامؿ اتخاذ القرار في الجامعات ،فإنيا ستككف عام ن
الق اررات المتخذة عف مسارىا الصحيح ،كبما أف عممية اتخاذ القرار تشكؿ جكىر العممية اإلدارية فإف دخكؿ
العبلقات االجتماعية في تمؾ العممية سينعكس سمبنا عمى العممية اإلدارية برمتيا مما يؤدم إلى تبديد المكارد
بناء عمى العبلقة االجتماعية أك الشخصية أك العكس مف ذلؾ
كالطاقات .فإف اتخاذ ق اررات لصالح فئة معينة ن
اتخاذ ق اررات مجحفة كغير منصفة بحؽ البعض اآلخر نظ نار لسكء العبلقات الشخصية بيف الطرفيف سيحرؼ

القرار المتخذ عف مساره الصحيح ،كبالتالي يجب أف يتصؼ القرار بالعقبلنية كالعدؿ كالمساكاة كدكف تأثير
اء بالسمب أك اإليجاب.
لمعبلقات الشخصية سك ن
 بالنسبة لمفرضية الفرعية الثانية:"وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ) ،(α ≤ 0.05بين التصال (غير الرسمي)،
وعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة ".
بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "التصال (غير الرسمي)" المتغير التابع "عممية
اتخاذ القرارات اإلدارية" ،)r =0.143( ،ككاف ىذا االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستكل )،(α ≤ 0.05
حيث بمغت قيمة الداللة المحسكبة ( ،)Sig = 0.014كيشير ذلؾ إلى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
االتصاؿ (غير الرسمي) كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة .وعميو
استنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الثانية التابعة لفرضية الدراسة الرئيسة األولى.
كاتفقػػت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة (حػػرز اهلل )2014 ،حيػػث أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة المػػذككرة كجػػكد عبلقػػة
ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بيف االتصػاالت بػيف الجماعػات غيػر الرسػمية كاالنتاجيػة ،كبالتػالي تسػاىـ
في تكفير المعمكمات كالكقت كالجيد كتعمؿ عمى تحسيف مستكل صنع القرار ليذه الجماعات.
كذلؾ اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (درابمي ،)2013 ،في أف العامميف يؤثركف في ق اررات المؤسسة كىـ
يعتمدكف عمى أسمكب المعارضة كالشككل بشكؿ كبير مف أجؿ التأثير في الق اررات كيشارككف في عممية

اتخاذ القرار بشكؿ كبير  .ككذلؾ اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (دليمة ،)2011 ،التي أشارت إلى
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أىمية المعمكمات التي تأتي بطرؽ غير رسمية في مزاكلة العمميات اإلدارية كخاصة في عممية اتخاذ
الق اررات  .كما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (الغامدم ،)2005 ،التي أشارت نتائج دراستو إلى كجكد
عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة مديرم المدارس االبتدائية ألساليب االتصاؿ غير

الرسمي كاتخاذ القرار التربكم بالمدارس.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف طرؽ االتصاؿ غير الرسمية تشكؿ أىمية بالغة لكافة المؤسسات كبشتى أنكاعيا،
حيث تيشكؿ أحد أىـ القنكات لمحصكؿ عمى بعض المعمكمات الخفية كالتي ال يمكف الحصكؿ عمييا بطرؽ
بناء عمى
االتصاؿ الرسمية ،حيث يحتاجيا إلييا المسئكلكف في كافة المستكيات التخاذ القرار بشكؿ سميـ ن

معمكمات متكاممة حكؿ مكضكع القرار.
 -بالنسبة لمفرضية الفرعية الثالثة:

"وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ) ،(α ≤ 0.05بين القرب المكاني وعممية اتخاذ
القرارات اإلدارية في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة".
بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "القرب المكاني" المتغير التابع "عممية اتخاذ الق اررات
اإلدارية" ،)r = 0.327( ،ككاف ىذا االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستكل ) ،(α ≤ 0.05حيث بمغت قيمة
الداللة المحسكبة ( ،)Sig = 0.000كيشير ذلؾ إلى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف القرب المكاني
كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة .وعميو استنتج الباحث صحة
الفرضية الفرعية الثالثة التابعة لفرضية الدراسة الرئيسة األولى.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف قرب العامميف في المستكييف األكاديمي كاإلدارم في الجامعات الثبلث مف
اء كانكا عمداء أك مدراء دكائر أك رؤساء أقساـ مف شأنو أف يخدـ عممية اتخاذ القرار مف خبلؿ
المسئكليف سك ن
المساىمة في تسييؿ المناقشات كالمداكالت التي تجرم بيف كافة المستكيات ،كذلؾ يعكد بالنفع عمى مجالس
األقساـ إضافة إلى تكفير بدائؿ إضافية إلى عممية اتخاذ القرار.
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (درابمي )2013 ،حيث أشارت نتائج الدراسة المذككرة إلى أف طكؿ المدة
التي قضاىا العامميف في العمؿ أتاحت الفرصة بينيـ لمحكارات كالنقاشات مما ساىـ في إفراز التنظيـ غير
الرسمي ،حيث أصبح ىذا التنظيـ يعمؿ عمى تقديـ االقتراحا ت لئلدارة فيما يخص العمؿ ،كالتي بدكرىا تتقبميا
كتعمؿ عمى تطبيقيا ،مما ساىـ ذلؾ في تسييؿ عممية تبادؿ المعمكمات بما يدعـ عممية اتخاذ القرار.
 بالنسبة لمفرضية الفرعية الرابعة:"وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ) ،(α ≤ 0.05بين المصمحة المشتركة وعممية
اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة".
بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "المصمحة المشتركة" المتغير التابع "عممية اتخاذ
القرارات الدارية" ،)r = -0.069( ،ككاف ىذا االرتباط غير داؿ إحصائيان عند مستكل ) ،(α ≤ 0.05حيث
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بمغت قيمة الداللة المحسكبة ( ،)Sig = 0.237كيشير ذلؾ إلى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
المصمحة المشتركة كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في ا لجامعات غير الحككمية بقطاع غزة .وعميو استنتج
الباحث عدم صحة الفرضية الفرعية األولى التابعة لفرضية الدراسة الرئيسة األولى.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف تعدد المصالح الشخصية الناشئة عف التنظيمات غير الرسمية تؤدم إلى بركز
عكامؿ سمبية لمتنظيـ مف خبلؿ ما يحدثو ذلؾ مف صراعات بيف أقطاب متعددة في المؤسسة ترمي بظبلليا
عمى حالة االستقرار فييا ،كتخمؽ حالة مف المنافسة بيف العديد مف المستكيات الكظيفية مما تشكؿ عائقان أماـ

المسئكليف في الجامعات مف التفرغ لمتخطيط السميـ ألعماليـ الرسمية كلمعممية اإلدارية برمتيا ،بحيث يصبح

معظـ كقت المسئكليف منصرفنا لمتابعة حالة الصراع الدائر بيف التنظيـ الرسمي كغير الرسمي كالناشئ جراء

بركز جماعات المصالح ،كبالتالي كمما اتسعت رقعة ىذه الجماعات كمصالحيا فإنيا تشكؿ عائقنا أماـ عممية
و
ضغط عمى متخذم
اتخاذ الق اررات كفقان لؤلسس السميمة .إلى جانب ما يمكف أف تشكمو ىذه الجماعات مف

القرار لحرؼ القرار عف مساره الصحيح ،حيث يمكف أف تتخذ بعض الق اررات لصالح بعض الجماعات أك

األفراد محاباة ليـ أك العكس  .كعميو يتكجب اتخاذ القرار بشكؿ مكضكعي كمستقؿ دكف كصاية أك تبعية ألم
اء كانت عمى المستكل الداخمي لمجامعة ،أك عمى المستكل الخارجي ،مثؿ
مف جماعات المصالح ،سك ن
األحزاب السياسية.
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (دليمة )2011 ،حيث أشارت نتائج الدراسة المذككرة إلى أف ىناؾ نسبة
( )%85مف أفراد العينة أكضحكا بأنيـ ال يتعاممكف مع الجماعات الضاغطة كال تؤثر عمى ق ارراتيـ.
 بالنسبة لمفرضية الفرعية الخامسة:"وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ) (α ≤ 0.05بين القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي
وعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة".
بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي" المتغير التابع "عممية
اتخاذ الق اررات اإلدارية" ،)r = 0.191( ،ككاف ىذا االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستكل )،(α ≤ 0.05
حيث بمغت قيمة الداللة المحسكبة ( ،)Sig = 0.001كيشير ذلؾ إلى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف

القكة كالتأثير لمقائد غير الرسمي كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة،
وعميو استنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الخامسة التابعة لفرضية الدراسة الرئيسة األولى.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف تعامؿ إدارة الجامعات مع القائد غير الرسمي لو فكائد عدة إذا ما استغمت ىذه
اإلدارات الجانب اإليجابي منو ،حيث يشكؿ ىذا القائد أداة تحكـ بتصرفات كتكجيات أفراد التنظيـ غير

الرسمي التابعيف لو ،كبالتالي بركز حالة مف التفاىـ بيف تمؾ اإلدارات كالقادة غير الرسمييف ت ساىـ في ضبط
تصرفات أفراد التنظيـ غير الرسمي ،مف خبلؿ سمطة ىذا القائد التي يستمدىا مف صفاتو الشخصية كحضكره
بيف أفراد التنظيـ ،إلى جانب ذلؾ ييشكؿ القادة غير الرسمييف حمقة الكصؿ بيف إدارات الجامعات كأفراد
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التنظيـ غير الرسمي بحيث يتـ تكصيؿ المعمكمات كالحقائؽ إلييـ ،كالسيما إذا ما كانت ىناؾ بعض
اإلشاعات التي قد تستيدؼ حالة االستقرار في الجامعات.
كبشكؿ عاـ يمكف مبلحظة أف قيمة معامؿ االرتباط بيف المجاؿ الثاني ككؿ "التنظيمات غير الرسمية"،
المتغير التابع "عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية" ،قد بمغت ( ،)r = 0.165ككاف ىذا االرتباط ذا داللة إحصائية
عند مستكل ) ،(α ≤ 0.05حيث بمغت قيمة الداللة المحسكبة ( ،)Sig = 0.004كيشير ذلؾ إلى كجكد عبلقة

ذات داللة إحصائية بيف التنظيمات غير الرسمية كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحككمية

بقطاع غزة.
كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف التكصؿ إلى صحة الفرضية الرئيسة لمدراسة كالتي تفترض "وجود عالقة ذات
دللة إحصائية عند مستوى ) ،(α ≤ 0.05بين أبعاد التنظيمات غير الرسمية (العالقات الجتماعية،
التصال غير الرسمي ،القرب المكاني ،المصمحة المشتركة ،القوة والتأثير لمقائد غير الرسمي) ،وعممية
اتخاذ القرارات اإلدارية في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة" .وعميو استنتج الباحث صحة الفرضية
الرئيسة األولى .ويرى الباحث أف ىذه النتائج تشير إلى كجكد ارتباط إيجابي يجمع بيف ثبلثة أبعاد
لمتنظيمات غير الرسمية التي تناكلتيا الدراسة ،كىي( :القرب المكاني ،االتصاؿ غير الرسمي ،القكة كالتأثير
لمقائد غير الرسمي) ،حيث تدرجت قكة العبلقة بحيث حصؿ بعد القرب المكاني عمى أعمى قكة ارتباط ،كىذه
النتيجة تدفع باتجاه االىتماـ بالعبلقات غير الرسمية التي تنشأ بيف األفراد العامميف في الجامعات الثبلث؛ لما

ليذه العبلقات مف أىمية في تسييؿ عممية التنسيؽ كا تماـ المعامبلت في مجاالت العمؿ الرسمية كالسيما
عممية اتخاذ الق اررات ،فكمما تعززت ىذه العبلقات انعكس ذلؾ إيجابنا عمى عممية اتخاذ القرار ،كخاصة فيما

يتعمؽ بالحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة التي ال يمكف تكفيرىا عبر طرؽ االتصاؿ الرسمية.

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (اليدار كزكي ،)2014 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة أف

المتغير (جماعات العمؿ غير الرسمية) يؤثر إيجابنا في المتغير (عممية اتخاذ الق اررات) .كتتفؽ نتائج ىذه
الدراسة مع دراسة ( Stevenson & Radin, 2014كدرابمي  ،)2013حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة
كجكد عبلقة بيف التنظيمات غير الرسمية كعممية اتخاذ القرار ،ككذلؾ اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة
) (Medeiros, 2012حيث أشارت نتائج الدراسة المذككرة إلى كجكد تأثير مرتفع لمشبكات كاليياكؿ غير
الرسمية عمى عمميات اتخاذ القرار في كمية .SMT
كاتفقت مع دراسة ) ،(Al-Omari, 2007حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة أف اليياكؿ الرسمية كغير
الرسمية تؤثر بشكؿ مباشر كغير مباشر عمى مشاركة أعضاء الييئة التدريسية في اتخاذ الق اررات اإلدارية.
كاتفقت كذلؾ مع د ارسة (الغامدم ،)2005 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة أف ىناؾ عبلقة ارتباطية
طردية (مكجبة) بدرجة عالية بيف ممارسة المديريف ألساليب االتصاؿ غير الرسمي كاتباع خطكات اتخاذ

تأثير مرتفعنا لمعبلقات غير
نا
القرار التربكم .كاتفقت كذلؾ مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،التي أظيرت أف ىناؾ
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الرسمية في مستكل اتخاذ الق اررات اإلدارية في المنظمات األمنية .كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (دليمة،
 ،)2011التي أظيرت كجكد تأثير لبلتصاؿ غير الرسمي عمى عممية اتخاذ القرار.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف التنظيمات غير الرسمية ترتبط بجكانب عدة كتتشكؿ نتيجة العنصر البشرم الذم
ييعد العمكد الفقرم لممؤسسة كالسيما الجامعات منيا ،كعصب ىذه التنظيمات ىك شبكة العبلقات التي تربط
بيف أفراد ىذه التنظيمات كالتي تنشأ نتيجة مكقع العمؿ بالدرجة األكلى كقرب العامميف مف بعضيـ بعضنا ،أك
اء عمى المستكل الرأسي أك األفقي ،مما ييسيؿ عممية انسياب
عبر قنكات االتصاؿ غير الرسمية سك ن
المعمكما ت بيف كافة المستكيات في المنظمة بما يخدـ عممية اتخاذ القرار ،إلى جانب ذلؾ فإف كجكد قادة
بل إيجابينا تجاه استقرار المؤسسة ،مف خبلؿ قياـ المسئكليف في المؤسسات
التنظيمات غير الرسمية ييشكؿ عام ن
بالتكاصؿ مع ىؤالء القادة لمتأثير عمى أفراد التنظيـ ،مما يساىـ في عدـ مقاكمتيـ لمق اررات المتخذة ،كضماف
عممية التنفيذ ليذه الق اررات.

بينما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (زارع ،)2012 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة عدـ كجكد
عبلقات ارتباطية إيجابية بيف الجماعات غير الرسمية كاتخاذ القرار داخؿ المنشأة ،حيث أشار الباحث في

الدراسة المذككرة إلى أف مجتمع الدراسة ييعد إحدل المؤسسات في المممكة العربية السعكدية التي كانت تمر
خبلؿ إجراء الدراسة بعممية تخصيص أدت إلى تغيير كبير في ىيكميا اإلدارم كتركيبو المكارد البشرية
داخميا ،مما أدل إلى عممية إحبلؿ كتسريح كابداؿ .كيرل الباحث أن ذلؾ مف شأنو أف يؤثر عمى نتائج
الدراسة كمؤشراتيا ،كخاصة عدـ كجكد استقرار لمعامميف في المؤسسة.

 الفرضية الرئيسة الثانية:الفرضية الرئيسة الثانية تنص عمى" :توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α ≤ 0.05بين استجابات المبحوثين تجاه التنظيمات غير الرسمية من وجية نظر العاممين في
الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى المتغيرات البيانات الشخصية (اسم الجامعة ،الجنس،
العمر ،الحالة الجتماعية ،المؤىل العممي ،سنوات الخدمة ،التصنيف الوظيفي) ".
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ التي

تعزل إلى متغير الجنس ،بينما تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )One way ANOVAالختبار
الفركؽ التي تعزل إلى المتغيرات األخرل التي تتككف مف أكثر مف مجمكعتيف .كفيما يمي اختبار الفرضية
الرئيسة الثانية كفقان لممتغيرات الشخصية كؿ عمى حدة.
 بالنسبة إلى متغير اسم الجامعة:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير اسـ الجامعة ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي
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تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في الجامعات
غير الحككمية بقطاع غزة ،تعزل إلى متغير اسـ الجامعة .كالجدكؿ رقـ ( )29أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()29
نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه التنظيمات غير الرسمية تعزى إلى متغير اسم الجامعة
اعى اندبيعخ

انٕعظ
انحغبثٙ

انٕصٌ
انُغجٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

جامعة األزهر

3.64

73%

0.41

الجامعة اإلسالمية

3.60

72%

0.41

جامعة فلسطين

3.68

74%

0.41

F-test

0.779

Sig

0.460

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )29أعبله بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة لجامعة األزىر ،%73
بينما بمغ الكزف النسبي لمجامعة اإلسبلمية  ،%72في حيف بمغ الكزف النسبي لجامعة فمسطيف ،%74

كيتضح أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.460لمتحقؽ مف كجكد فركؽ
جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية ،كبالتالي نستنتج

"عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية من وجية نظر العاممين في الجامعات
غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى متغير اسم الجامعة ".
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف التنظيمات غير الرسمية تنشأ بشكؿ عفكم كمف منطمؽ حاجة اجتماعية كنفسية

لمعامميف ،كالجامعات ككنيا ككف جميع المؤسسات اإلدارية تضـ أفراد كجماعات عديدة تيتـ بنسج العبلقات
غير الرسمية بيف بعضيـ البعض ،كذلؾ يغمب عمى الجامعات الطابع االجتماعي بشكؿ كاضح لما ليا مف
احتكاؾ بشرائح عديدة في المجتمع  ،كما أف ىذه العبلقات تنشأ بدافع تدعيـ االتصاالت بيف تمؾ الجماعات

اء مف أعمى إلى أسفؿ الييكؿ التنظيمي أك
كتسييؿ كصكؿ المعمكمات البلزمة كعمى كافة المستكيات سك ن
العكس ،ككذلؾ بيف مستكيات التنظيـ األفقية.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (محمد ،)2008 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية ألثر أبعاد التنظيـ غير الرسمي في المنظمات االجتماعية عمى أداء مياـ األخصائي
االجتماعي المخطط فيما يتعمؽ بجمع البيانات كتحميميا ،تعزل إلى اختبلؼ المنظمة (الك ازرة) ،حيث أشارت

نتائج الدراسة المذككرة إلى كجكد فركؽ في كؿ مف ك ازرة اإلسكاف بمستكل معنكم  ،0.14كك ازرة التنمية
االجتماعية بمستكل معنكم .0.001
 بالنسبة لمتغير الجنس:باستخداـ اختبار ( )Independent Samples T-testتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الجنس ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير
الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الجنس .كالجدكؿ رقـ ( )30أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()30

نتائج اختبار ( )Tلمتحقق من الفروق تجاه التنظيمات غير الرسمية تعزى إلى متغير الجنس
انٕعظ انحغبثٙ

انٕصٌ انُغجٙ

االَحشاف انًعٛبس٘

اندُظ
ركش

3.78

72%

0.41

أَثٗ

3.62

72%

0.40

T-test

0.082

Sig

01188

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )30أف الكزف النسبي إلجابات الذككر تجاه التنظيمات غير الرسمية في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة ككؿ بمغ  ،%72كأيضنا بمغ  %72لئلناث ،حيث يتضح مف خبلؿ

الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.935لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكىرم كانت أكبر مف
مستكل ) (α ≤ 0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية .كبالتالي نستنتج "عدم وجود فروق ذات دللة
إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة
تعزى إلى متغير الجنس".
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف العاممي ف مف فئة الذككر ييتـ كؿ منيـ بتشكيؿ التنظيمات غير الرسمية
كاالنضماـ إلييا كألنشطتيا بيدؼ حماية مصالحيـ أماـ التنظيـ الرسمي ،كأف الرجؿ دائمنا يحاكؿ المعارضة

كالصراع مع التنظيـ الرسمي مف خبلؿ معارضتو ألساليب العمؿ كالتعبير عف ذلؾ مف خبلؿ األنشطة

المتعددة بحيث تككف ىذه األنشطة نكاة لتككيف التنظيمات غير الرسمية ،في حيف أف فئة اإلناث ال تقكـ
باستخداـ مثؿ ىذه األساليب حرصنا عمى عدـ افت عاؿ مشكبلت عمى الصعيد الشخصي بحكـ العادات
كالتقاليد التي يتحمى بيا مجتمعنا الفمسطيني ،إال أف ما يدفع المرأة إلى نسج العبلقات غير الرسمية ىي
الطبيعة اإلنسانية لممرأة كحرصيا عمى نسج عبلقات مع زميبلتيا في العمؿ كالتعاكف مع الزمبلء مف خبلؿ

عامؿ مكقع العمؿ ،ذلؾ مف منطمؽ المصالح الكظيفية كمكاجية التنظيـ الرسمي كلكف بشكؿ ىادئ بعيدان عف

المكاجية كالصراعات ،كمف ىنا نستطيع القكؿ :بأف كمتا الفئتيف الذككر كاإلناث ليما نفس الدافع ،كىك تككيف
عبلقات غير رسمية ،غير أف طرؽ تككيف ىذه العبلقات تختمؼ بيف الفئتيف.

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (حزر اهلل )2014 ،كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ أثر الجماعات غير الرسمية عمى االنتاجية تعزل لمجنس.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (محمد ،)2008 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية ألثر أبعاد التنظيـ غير الرسمي عمى أداء مياـ األخصائييف االجتماعييف  ،حيث تكجد
فركؽ لصالح الذككر مف األخصائييف االجتماعييف بمستكل معنكم  ،0.053بينما اإلناث بمستكل معنكم

 .0.002كذلؾ اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (بمطرش ،)2009 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية في درجة ممارسة التنظيـ الرسمي مقابؿ التنظيـ غير الرسمي كفقان إلى متغير الجنس لصالح
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اإلناث .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الدراسة المذككرة تناكلت التنظيـ الرسمي كالتنظيـ غير الرسمي كمتغير
مستقؿ ،في حيف أف الدراسة الحالية لـ تتناكؿ سكل التنظيـ غير الرسمي كمتغير مستقؿ.
 بالنسبة لمتغير العمر:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير العمر ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير
الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير العمر .كالجدكؿ رقـ ( )31أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()31
نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه التنظيمات غير الرسمية تعزى إلى متغير العمر
الىسط
الحسابي

انٕصٌ
انُغجٙ

االَحشاف انًعٛبس٘

أقل من  7.سنة

3.70

74%

0.34

من  -7.إلل أقل من  03سنة

3.90

74%

0.50

من  -03إلل أقل من  0.سنة

3.57

71%

0.45

من  -0.إلل أقل من  .3سنة

3.72

74%

0.31

 .3سنة فما فوق

3.57

71%

0.41

انعًش

F-test

1.849

Sig

0.120

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )31أعبله بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب الفئة العمرية تراكح
ما بيف  %71لمذيف أعمارىـ مف  30إلى أقؿ مف  35سنة ،ككذلؾ لمذيف تزيد أعمارىـ عف  40سنة،

ك %74لباقي الفئات العمرية ،كيتضح أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( = Sig

 )0.120لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ،0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية
العدمية ،كبالتالي نستنتج "عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية من وجية
نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى متغير العمر".
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الحاجة إلى نسج العبلقات غير الرسمية حاجة نفسية اجتماعية لكافة العامميف
بغض النظر عف أعمارىـ.

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (بمطرش ،)2009 ،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه

التنظيمات غير الرسمية كفقان إلى متغير العمر .كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (حرز اهلل)2014 ،

كالتي أظيرت كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ أثر الجماعات غير الرسمية عمى

اإلنتاجية تعزل إلى متغير العمؿ لصالح الذيف أعمارىـ ( )45عامنا فأكثر .في حيف اختمفت نتائج ىذه
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الدراسة مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،التي أظيرت كجكد اختبلفات جكىرية دالة إحصائيان بيف رؤية الضباط
لمدل تحقيؽ التنظيـ غير الرسمي ألىدافو تعزل إلى متغير العمر .كيرجع الباحث ذلؾ إلى اختبلؼ مجتمع

الدراسة كزمانيا.
 بالنسبة لمتغير الحالة الجتماعية:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الحالة االجتماعية ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي

تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في الجامعات
غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الحالة االجتماعية .كالجدكؿ رقـ ( )32أدناه يكضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()32

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه التنظيمات غير الرسمية تعزى إلى متغير الحالة الجتماعية
انحبنخ االختًبعٛخ

انٕعظ
انحغبثٙ

انٕصٌ
انُغجٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

أيزب

3.72

74%

0.35

متزوج

3.61

72%

0.41

مطلق أرمل

8180

64%

0.08

F-test

2.269

Sig

01908

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )32أعبله بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية
تراكح ما بيف  %64لفئة المطمقيف كاألرامؿ ،ك %74لفئة غير المتزكجكف ،كيتضح أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ

أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.105لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل
داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية ،كبالتالي نستنتج "عدم وجود فروق ذات دللة

إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة
تعزى إلى متغير الحالة الجتماعية".
كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،التي أظيرت كجكد اختبلفات جكىرية دالة إحصائينا

بيف رؤية الضباط لمدل إشباع التنظيـ غير الرسمي الىتماماتيـ الشخصية كحاجاتيـ النفسية لمكالء
كاالنتماء ،باإلضافة إلى مدل المقاكمة كأشكاليا تعزل إلى متغير الحالة االجتماعية لصالح غير المتزكجيف.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف العامميف المتزكجيف يتمتعكف باالستقرار النفسي كاالجتماعي مما تككف لدييـ مف
الرغبة في استكماؿ الحاجات النفسية األخرل مف تككيف العبلقات غير الرسمية مع زمبلئيـ في العمؿ ،أما
المكظفكف غير المتزكجيف فإنيـ يحرصكف مف جانب آخر عمى كسب ثقة المؤسسة كلكف بقدر أقؿ مف
المتزكجيف ،حيث يقكمكف باالشتراؾ في النشاطات المتعددة عمى مستكل التنظيـ غير الرسمي نظ انر لعدـ

كجكد مسئكليات أسرية.
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-

بالنسبة لمتغير المؤىل العممي:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho

التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي ،مقابؿ الفرضية البديمة ( ،)H1التي

تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في الجامعات
غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي ،كالجدكؿ رقـ ( )33أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()33

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه التنظيمات غير الرسمية تعزى إلى متغير المؤىل العممي
انٕعظ
انحغبثٙ

انٕصٌ انُغجٙ

االَحشاف انًعٛبس٘

ثبَٕٚخ عبيخ فألم

8148

%72

0149

دثهٕو يتٕعظ

8177

%98

0182

ثكبنٕسٕٚط

8199

%94

0187

يبخغتٛش

8170

%98

0149

دكتٕساِ

8182

%98

0148

انًإْم انعهًٙ

F-test

1.766

Sig

0.136

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )33أعبله بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي
تتراكح ما بيف  % 68لحممة الشيادة الثانكية العامة فأقؿ ،ك % 74لحممة شيادة البكالكريكس ،كيتضح أيضنا

مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.136لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت
أكبر مف مستكل داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية كبالتالي نستنتج "عدم وجود فروق

ذات دللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية
بقطاع غزة تعزى إلى متغير المؤىل العممي".
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة جزئينا مع دراسة (الغامدم )2005 ،حيث أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل إلى المؤىؿ العممي حكؿ ممارسة المديريف

ألساليب االتصاؿ غير الرسمي .بالنسبة لجميع األبعاد باستثناء يبعد المشاركة لصالح المؤىبلت األقؿ مف
البكالكريكس.
كذلؾ اتفقت نتائج ىذه الدراسة جزئينا مع دراسة (محمد ،)2008 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية ألثر أبعاد التنظيـ غير الرسمي عمى أداء مياـ األخصائييف االجتماعييف بمستكل

معنكم  0.003كمؤىؿ عمـ اجتماع بمستكل معنكم  ،0.000بينما ال تكجد ىذه الفركؽ بالنسبة لمحاصميف
عمى مؤىؿ عمـ النفس بمستكل معنكم  .0.512كيعزك الباحث ذلؾ إلى اختبلؼ مجتمع الدراسة ،كاختبلؼ
األبعاد لمتنظيمات غير الرسمية التي اعتمدت عمييا الدراسة المذككرة.
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كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (العتيبي )2003 ،التي أظيرت كجكد اختبلفات جكىرية دالة إحصائينا

بيف رؤية الضباط لمستكل جميع أبعاد التنظيـ غير الرسمي تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي لصالح الضباط
الحاصميف عمى درجة البكالكريكس .كذلؾ اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (حرز اهلل )2014 ،حيث
أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ أثر الجماعات غير
الرسمية عمى االنتاجية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح عينة الدراسة مف حممة الدراسات العميا .كيعزك
الباحث ذلؾ إلى أف معظـ أفراد مجتمع الدراسة الحالية يحممكف درجات عممية عميا ،كيدرككف جيدنا أىمية

العبلقات غير الرسمية في تحقيؽ الحاجات النفسية مف جية ،إضافة إلى ما يمكف أف تحققو ليـ مف

مكتسبات عمى المستكل الكظيفي مف خبلؿ تظافر الجيكد كتنسيقيا فيما بينيـ.
 بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير سنكات الخدمة ،مقابؿ الفرضية البديمة ( ،)H1التي

تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في الجامعات
غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير سنكات الخدمة .كالجدكؿ رقـ ( )34أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()34

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه التنظيمات غير الرسمية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة
انٕعظ انحغبثٙ

انٕصٌ انُغجٙ

االَحشاف انًعٛبس٘

عُٕاد انخذيخ
ألم يٍ  8عُٕاد1

3.69

73%

0.36

يٍ  8ئنٗ ألم يٍ  90عُٕاد1

3.53

71%

0.51

يٍ  90ئنٗ ألم يٍ 98عُخ1

3.68

74%

0.34

 98عُخ فأكثش1

3.62

72%

0.39

F-test

1.981

Sig

01981

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )34أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب سنكات الخدمة تراكح ما
بيف  %71لمف تتراكح سنكات خدمتيـ في الجامعات مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات ،ك %74لمف تتراكح
سنكات خدمتيـ في الجامعات مف  10إلى أقؿ مف  15سنة ،كيتضح أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة

االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.159لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة ،0.05

كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية ،كبالتالي نستنتج "عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية تجاه التنظيمات
غير الرسمية من وجية نظر ال عاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى متغير سنوات
الخدمة".
بناء عمى الحاجات النفسية كاالجتماعية لؤلفراد
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف العبلقات غير الرسمية تنشأ ن
العامميف (مكجكدة فطرينا) دكف النظر إلى سنكات الخدمة.
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كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (بمطرش )2009 ،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه
التنظيمات غير الرسمية كفقان إلى متغير سنكات الخدمة.

ككذلؾ اتفقت الدراسة مع دراسة (الغامدم،

 ،)2005حيث أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة

الدراسة تعزل إلى سنكات الخبرة حكؿ ممارسة المديريف ألساليب االتصاؿ غير الرسمي ،بالنسبة لجميع
األبعاد .كيعزك الباحث ذلؾ إلى أنو مع ازدياد سنكات الخدمة تزداد قكة العبلقة غير الرسمية بيف العامميف في
الجامعات ،سيما كأف نتائج الدراسة الحالية أظيرت أف ( )%40.40مف أفراد مجتمع الد ارسة ىـ ممف لدييـ

( )15سنة خدمة فأكثر.

في حيف اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،التي أظيرت كجكد اختبلفات جكىرية دالة
إحصائينا بيف رؤية الضباط لمدل تحقيؽ التنظيـ غير الرسمي ألىدافو تعزل إلى متغير سنكات الخدمة .كذلؾ
اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (حرز اهلل )2014 ،التي أشارت إلى كجكد فركؽ بيف متكسطات
استجابات المبحكثيف حكؿ أثر الجماعات غير الرسمية عمى اإلنتاجية تعزل إلى متغير سنكات الخبرة لصالح

الذيف لدييـ سنكات خبرة ( )10سنكات فأكثر.
 بالنسبة لمتغير التصنيف الوظيفي:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في

الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير التصنيؼ الكظيفي ،مقابؿ الفرضية البديمة ( ،)H1التي

تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية نظر العامميف في الجامعات
غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير التصنيؼ الكظيفي .كالجدكؿ رقـ ( )35أدناه يكضح نتيجة

االختبار.

جدول رقم ()35

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه التنظيمات غير الرسمية تعزى إلى متغير التصنيف الوظيفي
انتظُٛف انٕظٛفٙ

انٕعظ انحغبث ٙانٕصٌ انُغجٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

عًٛذ كهٛخ1

3.58

72%

0.32

سئٛظ لغى أكبد1ًٙٚ

3.54

71%

0.50

يٕظف أكبد1ًٙٚ

3.64

73%

0.43

يٕظف ئداس٘1

3.62

72%

0.39

يذٚش دائشح1

3.72

74%

0.16

َبئت يذٚش دائشح1

3.84

77%

0.26

سئٛظ لغى ئداس٘1

3.33

67%

0.31

أخشٖ1

73.61

72%

0.45
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F-test

1.098

Sig

0.364

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )35بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب التصنيؼ الكظيفي تتراكح
ما بيف  %67لفئة رؤساء األقساـ اإلدارييف ،ك %77لفئة نائب مدير دائرة ،كيتضح أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ

أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.364لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل
داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية ،كبالتالي نستنتج "عدم وجود فروق ذات دللة

إحصائية تجاه التنظيمات غير الرسمية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة
تعزى إلى متغير التصنيف الوظيفي".
كيعزك الباحث ذلؾ إلى التقارب الفكرم كحالة االنسجاـ بيف العامميف في الجامعات الثبلث عمى حد سكاء،
اء عمى المستكل األكاديمي ،أك اإلدارم ،إلى جانب عامؿ
الذم يساىـ في تككيف العبلقات غير الرسمية ،سك ن
القرب المكاني بيف الفئتيف يساىـ بشكؿ كبير في نسج مثؿ تمؾ العبلقات.
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (بمطرش )2009 ،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه

التنظيمات غير الرسمية كفقنا إلى متغير التصنيؼ الكظيفي .بينما اختمفت مع دراسة (الغامدم،)2005 ،
حيث أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل

إلى التصنيؼ الكظيفي حكؿ ممارسة المديريف ألساليب االتصاؿ غير الرسمي ،لصالح المديريف في جميع
األبعاد.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (حرز اهلل ،)2014 ،حيث أظيرت الدراسة المذككرة كجكد فركؽ بيف
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ أثر الجماعات غير الرسمية عمى اإلنتاجية تعزل إلى متغير المسمى
الكظيفي لصالح عينة الدراسة الذم مسماىـ الكظيفي مدير.

 الفرضية الرئيسة الثالثة:الفرضية الرئيسة الثالثة تنص عمى " :توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α≤0.05بين استجابات المبحوثين تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية من وجية نظر العاممين في
الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى المتغيرات البيانات الشخصية (اسم الجامعة ،الجنس،
العمر ،الحالة ال جتماعية ،المؤىل العممي ،سنوات الخدمة ،التصنيف الوظيفي) ".
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ التي

تعزل إلى متغير الجنس ،بينما تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )One way ANOVAالختبار
الفركؽ التي تعزل إلى المتغيرات األخرل التي تتككف مف أكثر مف مجمكعتيف .كفيما يمي اختبار الفرضية
الرئيسية الثالثة كفقان لممتغيرات الشخصية كؿ عمى حدة.
 بالنسبة لمتغير اسم الجامعة:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
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العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير اسـ الجامعة ،مقابؿ الفرضية البديمة
( ،)H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير اسـ الجامعة .كالجدكؿ رقـ ( )36أدناه يكضح نتيجة

االختبار.

جدول رقم ()36

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه عممية اتخاذ القرارات اإلدارية تعزى إلى متغير اسم الجامعة
اعى اندبيعخ

انٕعظ
انحغبثٙ

انٕصٌ
انُغجٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

جامعة األزهر

3.20

64%

0.75

الجامعة اإلسالمية

3.73

75%

0.53

جامعة فلسطين

3.63

73%

0.68

Sig

F-test

0.000

22.039

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )36أعبله بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة لجامعة األزىر ،%64
بينما بمغ الكزف النسبي لمجامعة اإلسبلمية  ،%75في حيف بمغ الكزف النسبي لجامعة فمسطيف ،%73
كيتضح أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.000لمتحقؽ مف كجكد فركؽ
جكىرية كانت أقؿ مف مستكل داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية

البديمة ،التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير اسـ الجامعة .كلمعرفة تجاه الفركؽ تـ استخداـ اختبار
( )LSDلممقارنات البعدية .كالجدكؿ رقـ ( )37أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()37

نتائج اختبار ( )LSDلمتعرف إلى الفروق في عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية تعزى إلى متغير اسم الجامعة
اندبيعخ
خبيعخ األصْش
اندبيعخ اإلعاليٛخ

اندبيعخ

انفشق ث ٍٛانًتٕعطبد

Sig

اندبيعخ اإلعاليٛخ

*-0.525

01000

خبيعخ فهغطٍٛ

*-0.425

0.001

خبيعخ فهغطٍٛ

0.10

0.391

*دالة إحصائية عند مستكل 0.05

مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )37كباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يكجد فرؽ ذك
داللة إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05بيف جامعة األزىر كالجامعة اإلسبلمية لصالح الجامعة اإلسبلمية،

ككاف متكسط الفرؽ ( )0.525درجة ،كذلؾ كاف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05بيف
جامعة األزىر كجامعة فمسطيف لصالح جامعة فمسطيف ،ككاف متكسط الفرؽ ( )0.425درجة.
كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ
ن
القرارات اإلدارية مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير اسـ
الجامعة".
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الجامعة اإلسبلمية يتكفر لدييا كادر أكاديمي كادارم كبير كمتخصص ،يتيح ليا
إمكانية التكزيع األمثؿ لممكاقع كالمناصب اإلدارية كاألكاديمية؛ نظ انر لتكفر الطاقات البشرية البلزمة بما يتبلءـ
كالييكؿ التنظيمي في الجامعة ،مما ينعكس إيجابنا عمى سير عممية اتخاذ الق اررات ،أما بالنسبة لجامعة

فمسطيف فيي جامعة حديثة النشأة نسبينا كبالتالي تضـ كحدات أكاديمية كادارية محدكدة ،كذلؾ يعكس

انخفاض عدد العامميف ككذلؾ مفردات العينة فييا ،مما ييسيـ ذلؾ في تسييؿ إجراءات اتخاذ الق اررات
كأساليبيا عمى الكجو األكمؿ .أما فيما يتعمؽ بجامعة األزىر – غزة كمف كاقع عمؿ الباحث في الجامعة فإنو
يممس عددان مف العكامؿ التي تيشكؿ عائقنا أماـ عممية اتخاذ القرار في الجامعة ،بالنظر إلى أف ىذه العممية
عممية تكاممية مبنية عمى تنسيؽ الجيكد بيف المستكييف األكاديمي كاإلدارم .كتتمخص ىذه العكامؿ في اآلتي:
 الجامعات الفمسطينية بشكؿ عاـ تمر حاليان بضائقة مالية ،كلكف مستكل كفترة بدء ىذه الضائقة يتفاكتمف جامعة إلى أخرل ،فالضائقة المالية في جامعة األزىر  -غزة بدأت منذ سنكات عديدة ،أدت إلى قياـ
الجامعة بترشيد نفقاتيا عمى كافة المستكيات ،بما فييا عدـ استيعاب عامميف جدد إال في أضيؽ الحدكد
كفي حاالت الضركرة ،مما أثر ذلؾ عمى استكماؿ التسكيف عمى الييكمية التنظيمية لمجامعة ،كشكؿ ذلؾ
عائقان أماـ عممية اتخاذ الق اررات في الجامعة ،كالجدير ذكره أف الجامعة اإلسبلمية بدأت فييا منذ أكثر

مف عاـ ضائقة مالية ،إال أف ىذه الضائقة لـ تؤثر عمى الييكؿ التنظيمي لمجامعة الذم يتسـ باالستقرار
كالتكسع قبؿ بدء الضائقة المالية في الجامعة ،مما أسيـ ذلؾ في القياـ بمراحؿ كخطكات عممية اتخاذ
القرار كفقنا لرؤل إدارية سميمة ،كىذا يتضح مف خبلؿ حجـ العامميف عمى المستكييف األكاديمي كاإلدارم
في الجامعة.

 العكائؽ المالية تيشكؿ أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى عممية اتخاذ القرار ،فمف الممكف أف تجد اإلدارة الحؿاألمثؿ مف بيف البدائؿ إال أف ىذا البديؿ يتطمب إ مكانيات ال تتكفر لدل الجامعة ،مما تضطر إلى
اختيار أحد البدائؿ كاف كاف ىذا البديؿ ال يحقؽ األىداؼ المطمكبة بشكؿ فعاؿ.
 برزت في جامعة األزىر  -غزة ضائقة مكانية خانقة أثرت سمبنا عمى التكسع الرأسي كاألفقي فيالجامعة ،خبلفنا لما تتمتع بو الجامعة اإلسبلمية كجامعة فمسطيف مف تكفر حرـ جامعي كبير نسبينا

ساىـ في انسياب األعماؿ في الييكؿ التنظيمي بشكؿ سميـ ،كال سيما في الجامعة اإلسبلمية حيث زادت

مف طاقتيا االستيعابية مف عدد الطمبة في جميع التخصصات بما فييا برامج الدراسات العميا.
مؤخر عمى و
دعـ مف بعض الدكؿ العربية الشقيقة إلنشاء بعض
كحيث إف جامعة األزىر – غزة حصمت
ان
الكميات في حرـ الجامعة الجديد ،فإف الباحث يرل أف ذلؾ مف شأنو أف يعزز فرص زيادة عدد العامميف،

كبالتالي التكسع في الييكؿ التنظيمي كفي المستكيات اإلدارية ،مما ييشكؿ رافدنا لتكفير المختصيف في مجاالت
كيسيـ في تحسيف عممية اتخاذ القرار في الجامعة.
عديدة ،ي
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (أبك عاشكر كشطناكم ،)2014 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى أثر متغير الجامعة في مجاؿ المشاركة في اتخاذ القرار ،كجاءت
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الفركؽ لصالح جامعة اليرمكؾ .كذلؾ اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (النبيو ،)2011 ،كالتي أشارت إلى
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار تعزل إلى
المنطقة التعميمية لصالح شرؽ غزة كغرب غزة كالكسطى ،كذلؾ اتفقت مع دراسة (مغارم ،)2009 ،في

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات العامميف في مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات غزة
لكؿ مرحمة مف مراحؿ صنع القرار ما عدا مرحمة كضع الحمكؿ كالبدائؿ الممكنة تعزل إلى متغير مكاف
العمؿ لصالح منطقة الكسطى .ككذلؾ اتفقت الدراسة مع دراسة (نزاؿ )2009 ،في كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في درجة ممارسة الق اررات التربكية تعزل إلى مكقع المدرسة في مجاؿ المياـ اإلدارية لصالح
مدارس المدينة ،كاتفقت مع دراسة (البمكشي ،)2002 ،في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة
أفراد العينة ألسس المشاركة كمجاالتيا كأساليبيا في اتخاذ القرار التعميمي ،تعزل إلى المنطقة التعميمية
لصالح معممي منطقة الباطنة شماؿ التعميمية.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات (أبك سمرة ،2014 ،كمحمد ،2013 ،كمينا ،)2006 ،حيث أظيرت

نتائج ىذه الدراسات أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية تعزل إلى
متغير الجامعة .كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الدراسات المذككرة تناكلت مجتمعات دراسة مختمفة ،كاف كانت

تتفؽ جزئينا مف خبلؿ تطبيقيا عمى بعض الجامعات التي تستيدفيا ىذه الدراسة ،إضافة إلى أف الدراسات
المذككرة طبقت عمى أعضاء الييئة األكاديمية فقط ،في حيف أف الدراسة الحالية طبقت عمى أعضاء الييئة

األكاديمية كاإلدارية عمى حد سكاء.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (اليدار كزكي ،)2014 ،كالتي أشارت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية لجماعات العمؿ غير الرسمية في عممية اتخاذ الق ار ارت تعزل إلى مكاف العمؿ .كيعزك
الباحث ذلؾ إلى أف الدراسة المذككرة حددت مكاف العمؿ مف خبلؿ المستكيات اإلدارية في المؤسسة التي
طبقت عمييا الدراسة كىي (اإلدارة العميا ،اإلدارة الكسطى ،اإلدارة الدنيا) ،في حيف أف الدراسة الحالية تتناكؿ

مكاف العمؿ مف خبلؿ ثبلث جامعات مختمفة كمستقمة عف بعضيا بعضان.

كذلؾ اختمفت مع دراسة (حرز اهلل ،)2007 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية في درجة تقدير المعمميف لمشاركتيـ في اتخاذ القرار تعزل إلى متغير المنطقة التعميمية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى اختبلؼ مجتمع الدراسة إضافة إلى أف الدراسة المذككرة اقتصرت عمى مجاؿ كاحد
مف مجاالت عممية اتخاذ القرار ،كىك مجاؿ المشاركة في اتخاذ القرار.
 بالنسبة لمتغير الجنس:باستخداـ اختبار ( )Independent Samples T-testتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الجنس ،مقابؿ الفرضية البديمة ( ،)H1التي تفترض
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر العامميف في الجامعات
غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الجنس .كالجدكؿ رقـ ( )38أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()38

نتائج اختبار ( )Tلمتحقق من الفروق تجاه عممية اتخاذ القرارات اإلدارية تعزى إلى متغير الجنس
اندُظ

انٕعظ انحغبثٙ

انٕصٌ انُغجٙ

االَحشاف انًعٛبس٘

ركش

3.51

70%

0.68

أَثٗ

3.79

77%

0.58

T-test

Sig

-2.307

0.022

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )38أف الكزف النسبي إلجابات الذككر تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية
ككؿ بمغ  ،%70بينما بمغ  % 76لئلناث ،حيث يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة
( )Sig = 0.022لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكىرم كانت أقؿ مف مستكل ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ رفض
الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ،التي تفترض كجكد فركقات ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ

الق اررات مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الجنس .كما
يتضح مف خبلؿ النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث ،كىذه الفركؽ لصالح اإلناث
بمقدار ( )0.28درجة ،أم ما يعادؿ أىمية نسبية بمقدار .%6

كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية تجاه عممية
ن
القررات اإلدارية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى متغير
اتخاذ ا
الجنس".

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف اإلناث في مكقع المسئكلية يككف لدييف الكقت الكافي لمتعامؿ مع عممية اتخاذ
القرار ،إضافة إلى ما يتميزف بو مف دقة كتفرغ لمعمؿ بعيدنا عف المشكبلت التي قد تحدث ىنا أك ىناؾ،
حيث تككف لدييف المساحة المناسبة لمتعامؿ مع كافة المشكبلت ككضع البدائؿ كالحمكؿ المبلئمة بعيدان عف

العكامؿ كالضغكطات األخرل  ،كعمى العكس مف ذلؾ فإف المسئكليف مف فئة الذككر تتكسع عبلقتيـ ببعضيـ
بعضان نتيجة التفاعؿ كاالحتكاؾ اليكمي ،سيما كأف عددىـ يفكؽ عدد اإلناث في الجامعات الثبلث بدرجة
كبيرة ،كبالتالي يكاجيكف بعض األعباء كالمشكبلت عمى صعيد المستكل الداخمي أك الخارجي في الجامعة،
مما تؤثر سمبنا عمى تكفير الكقت كاألجكاء المناسبة لعممية اتخاذ القرار.

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (نزاؿ )2009 ،التي أظيرت أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية في
درجة ممارسة الق اررات التربكية في مجاؿ المياـ التعميمية تعزل إلى متغير النكع كلصالح المديرات .كلصالح

الذككر في مجاؿ المياـ اإلدارية .ككذلؾ اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ( Kilic, 2012كشياب

كابراىيـ 2011 ،كحبلؽ كعمي  ،2010كحمايؿ )2008 ،جزئينا ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد
فرؽ داؿ إحصائينا ييعزل إلى متغير الجنس لصالح الذككر.
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كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (اليدار كزكي ،)2014 ،التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية ما بيف جماعات العمؿ غير الرسمية في عممية اتخاذ الق اررات تبعنا لمتغير الجنس.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (أبك سمرة ،)2014 ،التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطات تقديرات رؤساء األقساـ األكاديمية لدرجة فاعمية اتخاذ القرار تعزل إلى متغير

الجنس .بينما اختمفت مع نتائج دراسة (مغارم ،)2009 ،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف
متكسطات تقديرات العامميف في المديريات لنمط القيادة السائد كلصنع القرار التربكم تعزل إلى متغير الجنس.

كذلؾ اختمفت مع نتائج دراسة (البمكشي )2002 ،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان لدرجة ممارسة

أفراد العينة ألسس المشاركة كمجاالتيا كأساليبيا في اتخاذ القرار التعميمي تعزل إلى متغير الجنس ،كاختمفت
نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (النبيو )2011 ،التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراس ة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار تعزل إلى متغير الجنس .ويعزو الباحث ذلؾ إلى
اختبلؼ مجتمع الدراسة كطبيعة الدراسة كالمتغيرات المستخدمة فييا ،إضافة إلى اقتصار بعض الدراسات

السابقة عمى مجاؿ كاحد مف مجاالت اتخاذ القرار.
 -بالنسبة لمتغير العمر:

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير العمر ،مقابؿ الفرضية البديمة (،)H1

التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر العامميف في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير العمر .كالجدكؿ رقـ ( )39أدناه يكضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()39

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية تعزى إلى متغير العمر
انٕعظ
انحغبثٙ

انٕصٌ
انُغجٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

أقل من  7.سنة.

3.70

74%

0.57

من -7.أقل من  03سنة.

3.81

76%

0.51

من  -03إلل أقل من  0.سنة

3.42

68%

0.67

من  -0.إلل أقل من  .3سنة.

3.65

73%

0.66

 .3سنة فما فوق.

3.46

69%

0.71

انعًش

F-test

2.900

Sig

0.022

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )39أعبله بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب الفئة العمرية تراكح

ما بيف  %68لمف تتراكح أعمارىـ ما بيف  -30إلى أقؿ مف  35سنة ،ك %76لمف تتراكح أعمارىـ
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ما بيف مف -25الي أقؿ مف  30سنة ،كيتضح أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة

( )Sig = 0.022لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أقؿ مف مستكل داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ
رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية

القررات مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير العمر.
اتخاذ ا

كلمعرفة تجاه الفركؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية .كالجدكؿ رقـ ( )40أدناه يكضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()40
نتائج اختبار ( )LSDلمتعرف إلى الفروق في عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية تعزى إلى متغير العمر
انعًش )(I

انعًش )(J

انفشق ث ٍٛانًتٕعطبد

Sig.

25-30

-0.107

.562

30-35

0.288

.082

ألم يٍ 88

25-30

35-40

0.057

.731

 40فما فىق

0.243

.104

30-35

*0.395

.009

35-40

0.164

.283

 40فًب فٕق

*0.350

.009

35-40

-0.231

.076

30-35

35-40

 40فما فىق

-0.045

.672

 40فما فىق

0.186

.088

*دالة إحصائيان عند مستكل 0.05

مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )40كباستخداـ اختبار ( ) LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يكجد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05بيف الفئة العمرية مف  25إلى أقؿ مف  30سنة ،كالفئة

العمرية مف  30إلى أقؿ مف  35سنة لصالح الفئة العمرية مف  25إلى أقؿ مف  30سنة ،ككاف متكسط
الفركؽ ( )0.395درجة ،في حيف كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05بيف الفئة
العمرية مف  25إلى أقؿ مف  30سنة ،كالفئة العمرية  40سنة فما فكؽ ،لصالح الفئة العمرية مف  25إلى

أقؿ مف  30سنة ،ككاف متكسط الفركؽ ( )0.350درجة.

كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض " وجود فروق ذات دللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ
ن
القرارات اإلدارية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى متغير العمر".
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كاتفقت نتائج الدراس ة الحالية مع دراسة (حمايؿ )2008 ،التي أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير العمر لصالح الفئة مف  40-30عامان .ككذلؾ اتفقت نتائج
ىذه الدراسة مع دراسة (النكشاف )2003 ،التي أظيرت أف ىناؾ عبلقة ارتباط طردية ،مما يعني أف القيادات

اإلدارية األكبر سننا يتبعكف خطكات عممية في اتخاذ الق اررات أكثر مف زمبلئيـ األصغر سننا .مع اإلشارة

إلى أف نتائج الدراسة الحالية كانت لصالح الفئة العمرية مف  30-25عامان كىي لفئة العامميف األقؿ سنان.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،التي أظيرت أف الضباط في جياز األمف العاـ
بمدينة الرياض ميما اختمفت أعمارىـ لدييـ رؤية متشابية تجاه تأثير أبعاد عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في
األجيزة األمنية .كذلؾ اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (اليدار كزكي 2014 ،ك Kilic, 2012كالسقا،
 ،)2009حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات
المبحكثيف عف عممية اتخاذ الق اررات تعزل إلى متغير العمر.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العامميف في الفئة العمرية مف ( 30-25عامنا) يككف لدييـ دافعية لمعمؿ بشكؿ

كبير لمفركؽ بيف الفئات
ان
أكبر ،سيما كأنيـ حديثك التعييف ،مع اإلشارة إلى أف ىذه النسبة ال تعكس ىامشان
العمرية األخرل ،سيما كأف نتائج ىذه الدراسة أشارت إلى أف نسبة العامميف مف الذيف أعمارىـ بيف (30-25

عامان) ال تتعدل .%10.10
 بالنسبة لمتغير الحالة الجتماعية:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الحالة االجتماعية ،مقابؿ الفرضية البديمة

( ،)H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الحالة االجتماعية .كالجدكؿ رقـ ()41
أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()41

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه عممية اتخاذ القرارات اإلدارية تعزى إلى متغير الحالة الجتماعية
انٕعظ
انحغبثٙ

انٕصٌ
انُغجٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

أيزب

3.75

75%

0.49

متزوج

3.51

70%

0.69

مطلق أرمل

4.21

24%

0.37

انحبنخ االختًبعٛخ
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F-test

2.917

Sig

0.056

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )41أعبله بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية
تراكح ما بيف  %70لفئة المتزكجيف ،ك %84لفئة المطمقيف كاألرامؿ ،كيتضح أيضان مف خبلؿ الجدكؿ أف

قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.056لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل

داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية ،كبالتالي نستنتج "عدم وجود فروق ذات دللة

إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع
غزة تعزى إلى متغير الحالة الجتماعية".
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف فئة المتزكجيف مف العامميف يككف لدييـ االستقرار الكظيفي كالنفسي الذم يييئ
ليـ الظركؼ المبلئمة لمقياـ بمياميـ الكظيفية عمى الكجو األكمؿ كال سيما عممية اتخاذ الق اررات ،كمف ناحية

ثانية فإف فئة العامميف غير المتزكجيف تتكفر لدييـ فرص أخرل لمقياـ بالمياـ اإلدارية البلزمة بعيدان عف

ضغكطات عامؿ الكقت ،حيث يتكفر لدييـ ىامش مف الكقت الكافي لمقياـ بتمؾ المياـ؛ نظ نار لعدـ كجكد

مسئكليات أسرية تأخذ حي ناز مف مساحة التفكير لدييـ ،بحيث يقكمكف بدراسة متأنية لكافة الجكانب اإلدارية بما
فييا عممية اتخاذ القرار.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،التي أظيرت كجكد اختبلفات جكىرية دالة إحصائينا

بيف رؤية الضباط لمستكل جميع أبعاد عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في المنظمات األمنية تعزل إلى متغير
الحالة االجتماعية لصالح غير المتزكجيف .كيعزك الباحث ذلؾ إلى اختبلؼ مكاف الدراسة كعينتيا في

اء كانكا متزكجيف أك غير
الدارسة المذككرة عف الدراسة الحالية ،إضافة إلى أف العامميف في الجامعات سك ن
متزكجيف يقكمكف بأعماؿ أكاديمية أك إدارية محددة كيتمتعكف نسبيان بدخؿ مناسب مما يساىـ في قياميـ

بالعممية اإلدارية بشكميا المطمكب كالسيما عممية اتخاذ الق اررات ،في حيف أف العينة في الدراسة المذككرة
طبقت عمى جياز األمف العاـ بمدينة الرياض ،كالذيف يرتبطكف بمسئكليات إضافية تتعمؽ بعكامؿ داخمية

كخارجية نظ انر لمطبيعة العسكرية كاألمنية لمعامميف في الجياز ،مما يزيد مف أعباء العامميف المتزكجيف بالنظر

إلى األعباء األسرية األخرل.

 بالنسبة لمتغير المؤىل العممي:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho

التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي ،مقابؿ الفرضية البديمة
( ،)H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي .كالجدكؿ رقـ ( )42أدناه

يكضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()42

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية تعزى إلى متغير المؤىل العممي
انٕعظ
انحغبثٙ

انٕصٌ انُغجٙ

االَحشاف انًعٛبس٘

ثبَٕٚخ عبيخ فألم1

3.84

77%

0.50

دثهٕو يتٕعظ1

3.73

75%

0.66

ثكبنٕسٕٚط1

3.63

73%

0.61

يبخغتٛش1

3.46

69%

0.63

دكتٕساِ1

3.45

69%

0.73

انًإْم انعهًٙ

F-test

2.266

Sig

0.062

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )42أعبله بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي

تتراكح ما بيف  %69لحممة شيادة الماجستير كالدكتكراه ،ك %77لحممة شيادة الثانكية العامة فأقؿ ،كيتضح

أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.062لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية
كانت أكبر مف مستكل داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية ،كبالتالي نستنتج "عدم وجود

فروق ذات دللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير
الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى متغير المؤىل العممي".
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات (اليدار كزكي ،2014 ،أبك سمرة ،2014 ،السقا ،2009 ،عالـ،

 ،2008حرز اهلل ،2007 ،ماضي ،2005 ،النكشاف 2003 ،كالبمكشي )2001 ،في عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية في تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي .ككذلؾ اتفقت نتائج الدراسة الحالية
مع دراسة (الغامدم ،)2005 ،حيث أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ خطكات اتخاذ القرار التربكم تعزل إلى المؤىؿ العممي .بالنسبة لجميع

األبعاد باستثناء يبعد تحديد المشكمة لصالح المؤىبلت األقؿ مف البكالكريكس.
كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ( النبيو ،)2011 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار تعزل إلى متغير المؤىؿ
العممي لصالح المؤىؿ العممي األقؿ ،ككذلؾ اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (حمايؿ )2008 ،التي

أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي
لصالح فئة الحاصميف عمى أعمى مف درجة البكالكريكس .كما اختمفت مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،التي

أظيرت كجكد اختبلفات جكىرية دالة إحصائينا بيف رؤية الضباط لمستكل جميع أبعاد عممية اتخاذ الق اررات

اإلدارية في المنظمات األمنية تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي لصالح غير الحاصميف عمى درجة
البكالكريكس ،كذلؾ اختمفت مع دراسة (مغارم ،)2009 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد فركؽ
دالة إحصائينا بيف تقديرات العالميف لعممية صنع القرار التربكم تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي لصالح
المؤىؿ الجامعي.
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف كافة المسئكليف في المستكييف األكاديمي كاإلدارم عمى حد سكاء في الجامعات
الثبلث يتمتعكف بمؤىبلت عممية تتناسب مع مكاقعيـ األكاديمية كاإلدارية بشكؿ يمكنيـ مف القياـ بكاجباتيـ
تجاه عممية اتخاذ القرار بالشكؿ المطمكب.
 بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير سنكات الخدمة ،مقابؿ الفرضية البديمة

( ،)H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير سنكات الخدمة ،كالجدكؿ رقـ ( )43أدناه

يكضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()43

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه عممية اتخاذ القرارات اإلدارية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة
انٕعظ
انحغبثٙ
3.59

انٕصٌ انُغجٙ

االَحشاف انًعٛبس٘

72%

0.64

يٍ  8ئنٗ ألم يٍ  90عُٕاد1

3.61

72%

0.64

يٍ  90ئنٗ ألم يٍ 98عُخ1

3.53

71%

0.65

 98عُخ فأكثش1

3.48

70%

0.72

عُٕاد انخذيخ
ألم يٍ  8عُٕاد1

F-test

0.572

Sig

0.634

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )43أعبله بأف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب سنكات الخدمة
تراكح ما بيف  %70لمف لدييـ سنكات خدمة تزيد عف  15سنة ،ك % 72لمف لدييـ سنكات خدمة أقؿ مف 5
سنكات ككذلؾ لمف ليـ سنكات خدمة مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات ،كيتضح أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ أف

قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.634لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل

داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية ،كبالتالي نستنتج "عدم وجود فروق ذات دللة

إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية من وجية نظر العاممين في الجامعات غير الحكومية بقطاع
غزة تعزى إلى متغير سنوات الخدمة".
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (اليدار كزكي ،2014 ،أبك عاشكر كشطناكم ،2014 ،أبك سمرة،
 ،2014السقا ،2009 ،حمايؿ ،2008 ،ماضي 2005 ،كالغامدم )2005 ،في عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية تعزل إلى سنكات الخدمة.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (شياب كابراىيـ ،)2011 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد

فرؽ داؿ إحصائينا لصالح فئة ( ) 15سنة فأكثر لمديرم المدارس االبتدائية.
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كاختمفت مع دراسة

(عالـ )2008 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات
استجابات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ عممية اتخاذ الق اررات لدل القادة التربكييف في اإلدارة العامة لمتربية
كالتعميـ في العاصمة المقدسة تعزل إلى سنكات الخبرة لصالح الذيف خبرتيـ أكثر مف ( )15سنة .اختمفت مع
دراسة (النبيو ،)2011 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة المذككرة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
المتكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار تعزل لمخدمة األقؿ مف خمس سنكات .ككذلؾ
اختمفت مع دراسة (العتيبي )2003 ،التي أظيرت كجكد اختبلفات جكىرية دالة إحصائيان بيف رؤية الضباط
لمستكل جميع أبعاد عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في المنظمات األمنية تعزل إلى متغير سنكات الخدمة
لصالح الذيف ليـ خبرة حديثة .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف إدارة الجامعات الثبلث تدرؾ دكر أصحاب سنكات
الخبرة الكبيرة إضافة إلى إعطاء الدكر البلزـ لتشجيع الخبرات الحديثة ،التي تحمؿ غالبنا أساليب عمؿ
جديدة تتبلءـ مع تطكرات العصر.

 بالنسبة لمتغير التصنيف الوظيفي:تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية (،)Ho
التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير التصنيؼ الكظيفي ،مقابؿ الفرضية البديمة

( ،)H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف كجية نظر
العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير التصنيؼ الكظيفي .كالجدكؿ رقـ ()44

أدناه يكضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()44

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقق من الفروق تجاه عممية اتخاذ القرارات اإلدارية تعزى إلى متغير التصنيف الوظيفي
انتظُٛف انٕظٛفٙ

انٕعظ انحغبث ٙانٕصٌ انُغجٙ

االَحشاف
انًعٛبس٘

عًٛذ كهٛخ1

3.38

68%

0.90

سئٛظ لغى أكبد1ًٙٚ

3.32

66%

0.64

يٕظف أكبد1ًٙٚ

3.49

70%

0.69

يٕظف ئداس٘1

3.61

72%

0.65

يذٚش دائشح1

3.59

72%

0.62

َبئت يذٚش دائشح1

3.65

73%

0.92

سئٛظ لغى ئداس٘1

3.67

73%

0.42

أخشٖ1

3.67

73%

0.74

F-test

0.927

Sig

0.486

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )44أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب التصنيؼ الكظيفي تتراكح
ما بيف  %66لفئة رؤساء األقساـ األكاديمييف ،ك % 73لفئة نائب مدير دائرة كرئيس قسـ إدارم كمسميات
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أخرل ،كيتضح أيضنا مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.486لمتحقؽ مف
كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة ) ،(α ≤ 0.05كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية .كبالتالي

نستنتج "عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية من وجية نظر العاممين
في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى متغير التصنيف الوظيفي".
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات (اليدار كزكي ،2014 ،قاسـ ،2011 ،السقا ،2009 ،مغارم2009 ،
كالنكشاف )2003 ،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تجاه عممية اتخاذ القرار تعزل إلى التصنيؼ
الكظيفي.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (عالـ )2008 ،حيث أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ عممية اتخاذ الق اررات لدل القادة التربكييف في اإلدارة
العامة لمتربية كالتعميـ بالعاصمة المقدسة تعزل إلى المسمى الكظيفي لصالح مدير عاـ التربية كالتعميـ
كمساعدم مدير عاـ التربية كالتعميـ كمديرم اإلدارات في التربية كالتعميـ .كذلؾ اختمفت نتائج الدراسة الحالية

مع دراسة (حمايؿ )2008 ،التي أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة
تعزل إلى متغير المستكل الكظيفي لصالح رؤساء األقساـ .كاختمفت مع دراسة (الغامدم ،)2005 ،حيث
أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل إلى
التصنيؼ الكظيفي حكؿ ممارسة عممية اتخاذ القرار التربكم ،لصالح المديريف في جميع األبعاد ،كاختمفت
الدراسة الحالية أيضان مع دراسة (العتيبي ،)2003 ،التي أظيرت كجكد اختبلفات جكىرية دالة إحصائيان بيف

رؤية الضباط لمستكل جميع أبعاد عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في المنظمات األمنية تعزل إلى متغير الرتبة
العسكرية لصالح الرتبة العسكرية األقؿ.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف معظـ المسئكليف في المستكل األكاديمي كاإلدارم بجميع مسمياتيـ كمكاقعيـ
بناء عمى كفاءتيـ اإلدارية ،كالتي بالطبع تشمؿ ميارات عممية اتخاذ القرار ،إلى جانب
الكظيفية يتـ تعيينيـ ن
تنمية قدراتيـ اإلدارية عبر الدكرات التدريبية في المجاالت البلزمة.
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الفصن الصادط

الٍتائــــج والتوصيـــــات
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مقدمة:
بناء عمى الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحث حكؿ العبلقة بيف التنظيمات غير الرسمية كعممية
ن
اتخاذ الق ار ارت اإلدارية مف كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة ،كمف خبلؿ ما تـ
تناكلو مف مفاىيـ كجكانب متعددة في اإلطار النظرم كأدبيات الدراسة ،إضافة إلى ما تـ جمعو مف بيانات

مف خبلؿ االستبانة ،كبعد نتائج التحميؿ اإلحصائي لمجاالت الدراسة كتفسيرىا كربطيا بالدراسات السابقة،
خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات عمى النحك اآلتي:
أو ًل -النتائج:
-1

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التنظيمات غير الرسمية كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية ،حيث
أشارت النتائج إلى كجكد ارتباط إيجابي يجمع بيف ثبلثة أبعاد لمتنظيمات غير الرسمية كىي (القرب

المكاني ،كاالتصاؿ غير الرسمي ،كالقكة كالتأثير لمقائد غير الرسمي).

كنستنتج مف ذلؾ أف تدعيـ

العبلقات غير الرسمية بيف العامميف المبنية عمى العكامؿ الثبلثة المذككرة يساىـ في عممية اتخاذ الق اررات
اإلدارية بشكؿ إيجابي.
-2

أظيرت نتائج الدراسة كجكد التنظيمات غير الرسمية بشكؿ كاسع بيف العامميف في الجامعات غير
الحككمية بقطاع غزة ،حيث يتضح ذلؾ مف خبلؿ حصكؿ مجاؿ التنظيمات غير الرسمية ككؿ عمى كزف
نسبي  .%72كيعكس ذلؾ اىتماـ العامميف في المستكييف األكاديمي كاإلدارم بنسج شبكة مف العبلقات

-3

غير الرسمية بيف بعضيـ بعضان.

أشارت النتائج إلى أف التنظيمات غير الرسمية بيف العامميف تتعزز عف طريؽ العبلقات غير الرسمية،
التي تنشأ بيف العامميف مف خبلؿ مكقع العمؿ بالدرجة األكلى.

-4

عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العبلقات االجتماعية كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.

-5

عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المصمحة المشتركة كعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في
الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة.

-6

أظيرت الدراسة أف المسئكليف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة يقكمكف بعممية اتخاذ الق اررات عمى
الكجو األكمؿ ،كىذا ما أشارت إليو نتائج مجاؿ اتخاذ الق اررات ككؿ ،كالتي حصمت عمى كزف نسبي
 .%71كنستنتج مف ذلؾ أف المسئكليف في تمؾ الجامعات لدييـ المؤىبلت البلزمة لمقياـ بعممية اتخاذ
القرارات اإلدارية بصكرة مكضكعية سميمة.

-7

أظيرت نتائج الدراسة كجكد نسبة متدنية لممشاركة في عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الجامعات غير

-8

اء عمى المستكل األكاديمي أك اإلدارم.
الحككمية بقطاع غزة ،سك ن
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≤ 0.05تجاه التنظيمات غير الرسمية مف كجية
نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى المتغيرات الشخصية (اسـ الجامعة،
الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،التصنيؼ الكظيفي) .كيرجع الباحث
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ذلؾ إلى أف العبلقات غير الرسمية التي تنشأ بيف العامميف حاجات نفسية لؤلفراد العامميف بغض النظر

عف العكامؿ الديمكغرافية.

 -9تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≤ 0.05تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف
كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الجامعة لصالح
الجامعة اإلسبلمية .كتعكس ىذه النتائج حالة االستقرار كالتكسع في الييكؿ التنظيمي لمجامعة

اإلسبلمية ،مما ساىـ بشكؿ كبير في صكابية عممية اتخاذ القرار كفقنا لرؤل إدارية سميمة.

 -10تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≤ 0.05تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف
كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير الجنس لصالح اإلناث.

 -11تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≤ 0.05تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف
كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى متغير العمر لصالح الفئة (مف
 25عامنا إلى أقؿ مف 30عامنا).

 -12ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≤ 0.05تجاه عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية مف
كجية نظر العامميف في الجامعات غير الحككمية بقطاع غزة تعزل إلى المتغيرات الشخصية (الحالة
االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،التصنيؼ الكظيفي).
 -13أظيرت الدراسة بأف ىناؾ دكر بارز لمقادة غير الرسمييف في تشكيؿ التنظيمات غير الرسمية ،مع تأثيرىـ
عمى أعضاء التنظيـ غير الرسمي كتكجيو نشاطاتيـ.
 -14التعامؿ اليكمي بيف العامميف أدل إلى تبادؿ المصالح فيما بينيـ ،كبالتالي تقكية العبلقات غير الرسمية.
 -15أظيرت الدراسة الدكر البارز لمكاقع التكاصؿ االجتماعي اإللكتركنية ،مثؿ ) (Facebook & Twitterفي
تعميؽ العبلقات غير الرسمية بيف العامميف ،حيث حصمت الفقرة رقـ ( )7مف بعد االتصاؿ غير الرسمي
الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )24عمى ما نسبتو ( )% 73مف أفراد العينة الذيف يدعمكف ىذا الرأم.

 -16أظيرت الدراسة الدكر الميـ لبلتصاالت غير الرسمية كدكر مكمؿ لبلتصاالت الرسمية ،سكاء كانت ىذه

االتصاالت مف أعمى إلى أسفؿ الييكؿ التنظيمي ،أك العكس ،أك عمى المستكل األفقي.

ثانياً -التوصيات:

عمى ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يقترح الباحث عددان مف التكصيات التي تتعمؽ بالتعامؿ

مع التنظيمات غير الرسمية ،باإلضافة إلى بعض الجكانب التي تساىـ في تحسيف عممية اتخاذ الق اررات كقياـ
المنظمات اإلدارية بدكرىا كأداء رسالتيا عمى الكجو األكمؿ ،كالسيما الجامعات منيا كفقنا لرؤل إدارية سميمة:

 -1ضركرة قياـ إدارة الجامعات باالىتماـ بإيجاد حالة مف التكازف بيف التنظيـ الرسمي كغير الرسمي ،مف
خبلؿ االىتماـ بالتنظيمات غير الرسمية ،عف طريؽ إشباع الحاجات النفسية كالكظيفية لمعامميف بما
يتبلءـ مع األنظمة كالقكانيف.

 -2دعكة إدارة الجامعات إلى االىتماـ باآلراء كالمقترحات التي يقدميا العاممكف في المستكييف األكاديمي
أك اإلدارم ،كاتاحة الفرصة أماميـ لممشاركة في عممية اتخاذ القرار.
199

 -3ضركرة تبني مبدأ التفاىـ كالحكار عند التعامؿ مع مطالب العامميف كالتكصؿ إلى حمكؿ في إطار
أنظمة الجامعات مع تكضيح أسباب عدـ االستجابة لممطالب األخرل ،حيث سيعكس ذلؾ جكنا إيجابينا

-4

مف خبلؿ المحافظة عمى استقرار المؤسسة كديمكمتيا.

تفعيؿ أسمكب المشاركة في عممية اتخاذ القرار مف كافة المستكيات األكاديمية كاإلدارية في الجامعات

لو مردكد إيجابي ،يتمثؿ في ضماف عدـ مقاكمة تنفيذ الق اررات المتخذة نظ انر لمشاركة كافة المستكيات

-5

في اتخاذىا.

العمؿ عمى تنظيـ المقاءات كاالجتماعات بيف العامميف لسد الحاجات النفسية كاالجتماعية تفادينا

التجاه العامميف نحك تشكيؿ التجمعات غير الرسمية في المكاتب أثناء أكقات العمؿ الرسمية ،كالتي
تؤثر سمبنا عمى االلتزاـ بالعمؿ كتخفيض مستكيات األداء.

 -6العمؿ عمى الحد مف معكقات االتصاؿ في القنكات الرسمية ،كالتي تحكؿ دكف اتخاذ الق اررات السميمة،
كالتكاصؿ مع التنظيمات غير الرسمية لمحصكؿ عمى المعمكمات التي ال يكفرىا التنظيـ الرسمي؛

لضماف استكماؿ عممية اتخاذ الق اررات لكافة المعمكمات البلزمة.
 -7تمبية حاجات العامميف النفسية كاالجتماعية؛ حتى يتـ استغبلؿ قدراتيـ كاالستفادة منيا نحك االبتكار
كاإلبداع كالتميز.

-8

ضركرة قياـ إدارة الجامعات باالىتماـ بكافة التنظيمات غير الرسمية كمتابعتيا ،بحيث تتـ االستفادة
مف الجكانب اإليجابية لتمؾ التنظيمات كتجنب سمبياتيا.

 -9ضركرة اىتماـ إدارة الجامعات بالجكانب المتعمقة بعممية اتخاذ القرار بحيث تتسـ بالمصداقية
كالمكضكعية ،كذلؾ مف خبلؿ إبعاد ىذه العممية عف العبلقات الشخصية كاالجتماعية ،كأف يتـ طرح
بدائؿ اتخاذ القرار بصكرة عممية صحيحة ككفقنا لمعمكمات مكثقة بعيدنا عف المحاباة.

 -10االستعانة بالقادة غير الرسمييف في إيصاؿ الحقائؽ كتفنيد اإلشاعات كتصحيحيا.

 -11استقطاب القادة غ ير الرسمييف لتدعيـ االتصاالت الرسمية مف خبلؿ تعكيض النقص في المعمكمات
عبر االتصاالت غير الرسمية.
ثالثاً -الدراسات المستقبمية المقترحة التي يوصي بيا الباحث:

أ  -التنظيمات غير الرسمية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي في الجامعات الفمسطينية.
ب -إجراء دراسات أخرل تبحث العبلقة بيف التنظيمات غير الرسمية كعبلقتيا باتخاذ الق اررات في
مجتمعات دراسة مختمفة.

ج -دكر التنظيـ غير الرسمي في مقاكمة تنفيذ الق اررات اإلدارية في مؤسسات التعميـ العالي كغيرىا.
د  -إعطاء األكلكية عمى المستكل المحمي إلجراء دراسات تتناكؿ التنظيمات غير الرسمية ،سيما كأف
افتقار ليذه الدراسات عمى المستكل المحمي.
نا
ىناؾ
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بالقدرة عمى اتخاذ القرار" ،دراسات تربكية كادارية :معيد إعداد المعمميف-نينكل ،العراؽ ،ع.)15( :
 ابػػك سػػبت ،ص ػػبرم" .)2005( .تقيػػيـ دكر نظػػـ المعمكم ػػات اإلداريػػة فػػي ص ػػنع الق ػ اررات اإلداريػػة ف ػػي
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة" ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 أب ػػك سػ ػػمرة ،أسػ ػػماء" .)2014( .فاعمي ػػة اتخػػػاذ الق ػ ػرار كعبلقتي ػػا بقيػػػادة التغييػػػر ل ػػدل رؤسػ ػػاء األقسػ ػػاـ
األكاديميػػػة فػ ػػي الجامعػػػات الفمسػ ػػطينية" .رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػ ػػكرة ،الجامعػػػة اإلسػ ػػبلمية .غ ػ ػزة،

فمسطيف.

 أبك عاشكر ،خميفة كشطناكم ،جميؿ" .)2014( .فاعمية الق اررات المتخذة في مجالس األقساـ
األكاديمية في الجامعات األردنية" .المجمة األردنية في العمكـ التربكية :مجمد ( .)10العدد.)3(:
 أحمػػد ،عبػػاس" .)2006(.التنظيمػػات اإلداريػػة غيػػر الرسػػمية فػػي المؤسسػػات التربكيػػة -د ارسػػة ميدانيػػة"،
مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ التربكية كاالجتماعية كاإلنسانية ،المجمد ( ،)18العدد (.)2

 بمطرش ،رشيد" .)2009(.التنظػيـ الرسػمي كالتنظػيـ غيػر الرسػمي كآثػاره عمػى الفعاليػة داخػؿ المؤسسػة
اإلدارية – دراسة حالة مديرية التربية لكالية المدية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الجزائر.

 البمكشػػي ،عائشػػة" .)2002( .مبػػدأ المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار التعميمػػي فػػي مػػدارس المرحمػػة الثانكيػػة
بسمطنة عماف" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة السمطاف قابكس ،سمطنة يعماف.

 الجيبلنػي ،حسػػاف" .)2004(.نشػػأة كتكػػكيف التنظيمػػات غيػر الرسػػمية" ،مجمػػة العمػػكـ اإلنسػػانية :جامعػػة
محمد خيضر بسكرة ،العدد ،)2( :ص.64-53 :

 حػػرز اهلل ،أسػػعد" .)2014( .أثػػر الجماعػػات غيػػر الرسػػمية عمػػى االنتاجيػػة -د ارسػػة حالػػة عمػػى شػػركة
االتصاالت الخمكية –جكاؿ" .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية .غزة ،فمسطيف.
 ح ػػرز اهلل ،أش ػػرؼ" .)2007( .م ػػدل مش ػػاركة معمم ػػي الم ػػدارس الثانكي ػػة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات كعبلقت ػػو
برضاىـ الكظيفي" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
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 حػػبلؽ ،محمػػد كعمػػي ،جػػبلؿ" .)2010( .فاعميػػة عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات اإلداريػػة لػػدل رؤسػػاء الػػدكائر
كالشػػعب اإلداريػػة فػػي مديريػػة التربيػػة فػػي محافظػػة دمشػػؽ" ،مجمػػة جامعػػة تش ػريف لمبحػػكث كالد ارسػػات
العممية :سمسمة اآلداب كالعمكـ اإلنسانية-دمشؽ ،سكريا ،المجمد ( ،)32ع.)2( :

 حمايػػػؿ ،حسػ ػػيف" .)2008( .المشػ ػػاركة فػ ػػي صػ ػػنع الق ػ ػرار كعبلقتػ ػػو بػ ػػالكالء التنظيمػ ػػي لػ ػػدل العػ ػػامميف
اإلدارييف في جامعة القدس المفتكحة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة القدس ،فمسطيف.
 درابمػػي ،نػػكر اليػػدل" .)2013( .دكر التنظػػيـ غيػػر الرسػػمي فػػي عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار داخػػؿ المنظمػػة".
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أكمي محند أكحجاج البكيرة ،الجزائر.

 دليمػػة ،بركػػاف .)2011( .تػػأثير االتصػػاؿ غيػػر الرسػػمي عمػػى عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار ،أبحػػاث اقتصػػادية
كادارية :جامعة محمد خيضر بسكرة ،ع.)10( :
 رضػػ ػكاف ،س ػ ػػامية" .)2006( .أث ػ ػػر االتص ػ ػػاالت غي ػ ػػر الرس ػ ػػمية عم ػ ػػى ال ػ ػػركح المعنكي ػ ػػة ل ػ ػػدل العم ػ ػػاؿ
المنفذيف" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة منتكرم قسنطينة ،الجزائر.

 زارع ،رىػػاـ" .)2011(.الجماع ػػات غي ػػر الرسػػمية كتأثيرى ػػا عم ػػى اتخ ػػاذ الق ػرار" ،رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر
منشكرة ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة ،المممكة العربية السعكدية.

 السػػبيعي ،عمػػي" .)2001( .أسػػاليب التفكيػػر كعبلقتيػػا باتخػػاذ الق ػرار لػػدل عينػػة مػػف مػػديرم اإلدارات
الحككميػػة بمحافظ ػػة ج ػػدة" ،رس ػػالة ماجسػػتير غي ػػر منش ػػكرة ،جامع ػػة أـ القػػرل ،مك ػػة المكرم ػػة ،المممك ػػة
العربية السعكدية.

 الس ػػقا ،ميس ػػكف" .)2009(.أث ػػر ض ػػغكط العم ػػؿ عم ػػى عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات" ،رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر
منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 سمماف ،عبد الرحمف" .)2012(.أثر نظريات اتخاذ الق اررات فػي قيػاس التكػاليؼ المبلئمػة" ،مجمػة كميػة
بغداد لمعمكـ االقتصادية الجامعة ،العدد.)29( :

 الس ػػيد ،حس ػػف" .)2008( .األس ػػاليب المعرفي ػػة كعبلقتي ػػا باتخ ػػاذ القػ ػرار ل ػػدل م ػػديرم م ػػدارس التعمػ ػػيـ
اإلعدادم بمحافظة سكىاج" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة سكىاج .جميكرية مصر العربية.
 ع ػػالـ ،خال ػػد" .)2008( .درج ػػة ممارس ػػة القي ػػادات التربكي ػػة ف ػػي اإلدارة العام ػػة لمتربي ػػة كالتعم ػػيـ لمبن ػػيف
بالعاص ػػمة المقدس ػػة لعممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػرار" ،رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػكرة ،جامع ػػة أـ الق ػػرل ،المممك ػػة
العربية السعكدية.
 العتيبػ ػػي ،محمػ ػػد" .)2003(.أثػ ػػر التنظػ ػػيـ غيػ ػػر الرسػ ػػمي عمػ ػػى اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات اإلداريػ ػػة بالمنظمػ ػػات
األمنية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػكـ األمنيػة ،الريػاض .المممكػة العربيػة
السعكدية.
 عػػز الػػديف  ،سػػميماني" .)2008( .التنظػػيـ غيػػر الرسػػمي كاإلنتاجيػػة" ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة،
جامعة منتكرم قسنطينة ،الجزائر.
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 عس ػػمي ،س ػػمرة" .)2007( .الجماع ػػات غي ػػر الرس ػػمية كتأثيراتي ػػا عم ػػى االتص ػػاؿ ال ػػداخمي لممؤسس ػػة"،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة منتكرم قسنطينة ،الجزائر.
 عككش ،عبد القادر" .)2005( .التنظيـ فػي مؤسسػات اإلدارة المحميػة ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة،
جامعة الجزائر ،الجزائر.

 الغامػػدم ،عمػػي" .)2005( .االتصػػاؿ غيػػر الرسػػمي كاتخػػاذ الق ػرار التربػػكم لمػػديرم المػػدارس االبتدائيػػة
بمحافظ ػػة ج ػػدة التعميمي ػػة" .رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػكرة .جامع ػػة أـ الق ػػرل .مك ػػة المكرم ػػة ،المممك ػػة

العربية السعكدية.

 قاسػػـ ،سػػعاد" .)2011( .أثػػر الػػذكاء االسػػتراتيجي عمػػى عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات" ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 ماض ػػي ،عب ػػد ال ػػرحمف" .)2005( .الس ػػمكؾ القي ػػادم كعبلقت ػػو بالق ػػدرة عمػ ػى اتخ ػػاذ القػ ػرار ف ػػي مكاجي ػػة

بعػػض المكاقػػؼ الضػػاغطة لػػدل القيػػادييف التربػػكييف" ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،جامعػػة األزىػػر –

غزة ،فمسطيف.
 محمد ،رريب" .)2013( .كاقع المشاركة في صناعة القرار لدل أعضاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات
الجزائرية -دراسة ميدانية" ،المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي :المجمد ( ،)6العدد.)11( :

 محمػػػد ،سػ ػػميـ" .)2008( .التنظػ ػػيـ غيػ ػػر الرسػ ػػمي كعبلقتػ ػػو بػ ػػاألداء المينػ ػػي لؤلخصػ ػػائي االجتمػ ػػاعي
المخطػػط فػػي المنظمػػات االجتماعيػػة" ،مجمػػة د ارسػػات فػػي الخدمػػة االجتماعيػػة كالعمػػكـ اإلنسػػانية ،كميػػة

الخدمة االجتماعية ،جامعة حمكاف ،ع ،25 :الجزء الثالث.

 مطػػاكع ،ىتػػكف" .)2003( .إعػػادة ىيكمػػة عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار فػػي جامعػػة أـ القػػرل بمكػػة المكرمػػة فػػي
ظؿ القيادة الجماعية" ،رسالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ،جامعػة أـ القػرل ،مكػة المكرمػة .المممكػة العربيػة
السعكدية.

 مط ػػر ،عص ػػاـ" .)2008( .التط ػػكير التنظيم ػػي كأثػ ػره عم ػػى فعالي ػػة القػ ػ اررات اإلداري ػػة ف ػػي المؤسس ػػات
األىمية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 مغػػارم ،تيسػػير" .)2009( .نمػػط القيػػادة السػػائد فػػي مػػديريات التربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غػزة كعبلقتػػو

بصػػنع القػرار التربػػكم مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف بيػػا" ،رسػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،جامعػػة األزىػػر –
غزة ،فمسطيف.

 مينا ،إبراىيـ" .)2006( .العبلقػة بػيف تفػكيض السػمطة كفاعميػة اتخػاذ القػ اررات فػي األقسػاـ األكاديميػة
مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية" ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة،

جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.
 النبيػػو ،إيػػاد" .)2011( .فاعميػػة اتخػػاذ القػرار كعبلقتيػػا باألنمػػاط القياديػػة السػػائدة لػػدل مػػديرم المػػدارس
الثانكية بمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة .فمسطيف
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 "العبلقة بيف درجػة ممارسػة القػ اررات التربكيػة كدرجػة القػدرة عمػى حػؿ المشػكبلت.)2009( . مي، نزاؿ
لدل مديرم كمػديرات المػدارس الحككميػة الثانكيػة فػي محافظػات شػماؿ الضػفة الغربيػة مػف كجيػة نظػر
 جامع ػػة النج ػػاح، كمي ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا، رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػكرة،"الم ػػديريف كالم ػػديرات أنفس ػػيـ

. فمسطيف، نابمس،الكطنية

"جماعػ ػػات العمػ ػػؿ الغيػ ػػر رسػ ػػمية كأثرىػ ػػا فػ ػػي عمميػ ػػة اتخػ ػػاذ.)2014( . صػ ػػبلح، فػ ػػرج كزكػ ػػي، اليػ ػػدار
، كمي ػػة القي ػػادة كاإلدارة اإلس ػػبلمية، المجم ػػة الدكلي ػػة لمبح ػػكث اإلس ػػبلمية كاإلنس ػػانية المتقدم ػػة،"القػ ػ اررات

.)8( : العدد،)4(  المجمد، ماليزيا،جامعة العمكـ اإلسبلمية
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ممحق رقم ()1

جامعـــــــة األزىـــــــــر– غــــــــــــزة

الستبانة بصيغتيا النيائية

عمــــــــادة الدراســــــــات العميــــــــا
كمية القتصاد والعموم اإلدارية
قســــــــــــــــم إدارة األعمــــــــــــــــــال

استبيان

أخي الكريم /أختي الكريمة:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
تعد مؤسسات التعميـ العالي مف أىـ المؤسسات التي يتكجب االىتماـ بيػا كالحػرص عمػى أداء رسػالتيا

ال إلى تحقيؽ األىداؼ ،كمف ىذا المنطمؽ يقكـ الباحث بإجراء دراستو بعنكاف:
كفقنا لرؤل إدارية سميمة ،كصك ن

"التنظيمات غير الرسمية وعالقتها بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية من وجهة نظر العاملين في
الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة"

كذلؾ الستكماؿ متطمبات نيؿ درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة األزىر – غزة.
إف تعاكنكـ الفعاؿ مف خبلؿ تعبئة االستبانة سيككف لو األثر البالغ في الحصكؿ عمى أفضؿ النتائج ،كالتي
يمكف أف يستفيد منيا الباحثكف في مجاالت العمكـ المتعددة.
كنحيط سيادتكـ عممان بأف جميع ما تقدمكنو مف آراء كبيانات ستككف مكضع اىتماـ الباحث ،كلف تستخدـ إال
ألغراض البحث العممي فقط.

كأنتيز ىذه الفرصة ألع بر لكـ عف شكرم كتقديرم لشخصكـ الكريـ إلتاحتكـ جزءنا مف كقتكـ لتعبئة ىذه

االستبانة ،ككمي أمؿ بأف تقكمكا بقراءة عبارات االستبانة بعناية ،ككضع عبلمة (√) في الخانة التي تتفؽ مع

كجية نظركـ.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث /عاهد عبد القادر أبو عطا

التنظيمات غير الرسمية:

ىي شبكة مف العبلقات الشخصية كاالجتماعية التي تنشأ بيف العامميف في المنظمة نتيجة تفاعميـ اليكمي
قبؿ العمؿ كأثنائو كبعد الدكاـ .فيي مجمكعة التفاعبلت كاالتصاالت بيف أعضاء المنظمة( .القيسي،2010 ،
ص.)73
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القسم األول  -البيانات الشخصية:
 -1اسم الجامعة:




الجامعة اإلسبلمية

جامعة األزىر – غزة



جامعة فمسطيف

 - 2الجنس:



أنث ػ ػػى

ذك ػػر



 -3العمر:





مف  25إلى أقؿ مف  30سنة
مف  35إلى أقؿ مف  40سنة

أقؿ مف  25سنة
مف  30إلى أقؿ مف 35

 40سنة فما فكؽ




 - 4الحالة الجتماعية:




أعزب

متزكج

مطمؽ

أرمل




 - 5المؤىل العممي:





دبمكـ متكسط
ماجستير

ثانكية عامة فأقؿ
بكالكريكس

دكتكراه




 - 6سنوات الخدمة:




أقؿ مف  5سنكات

 – 5أقؿ مف  10سنكات

 – 10أقؿ مف  15سنة

 15سنة فأكثر




 -7التصنيف الوظيفي:






عميد كمية
رئيس قسـ أكاديمي

مدير دائرة
نائب مدير دائرة

مكظؼ إدارم

أخرل

مكظؼ أكاديمي

رئيس قسـ إدارم
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القسم الثاني  -محاور الدراسة:
يرجى وضع إشارة (√ ) في الخانة التي تراىا مناسبة من وجية نظرك:

أولً  -عممية اتخاذ القرارات اإلدارية:
موافق بشدة

-3
-4
-5
-6
-7

تحرص إدارة الجامعة عمى مشاركة كافة المستكيات اإلدارية في عممية اتخاذ القرار
لضماف تطبيقو.

يتـ تحديد المشكمة تحديدنا كاضحان مما يمكف مف اتخاذ القرار السميـ بشأنيا.
يتـ جمع البيانات كالمعمكمات المطمكبة عف المشكمة كتحميميا كتصنيفيا تمييدان
لحميا.

يتـ االعتماد عمى أسمكب المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة عند عممية اتخاذ الق اررات

اإلدارية.

يحرص المسئكلكف في الجامعة عمى التنسيؽ مع كافة المستكيات األكاديمية

كاإلدارية البلزمة قبؿ عممية اتخاذ الق اررات.

-8

يتـ االعتماد عمى الخبرة الذاتية في عممية اتخاذ الق اررات.

-9

تتسـ عممية اتخاذ الق اررات في المستكيات األكاديمية كاإلدارية بالعقبلنية.

-10

يستخدـ المسئكلكف في الجامعة التقنيات الحديثة في عممية اتخاذ الق اررات.

 -11تتسـ ق اررات المسئكليف في الجامعة بالدقة كالمكضكعية.
-12

يتمتع المسئكلكف في الجامعة بالمركنة الكافية لتعديؿ الق اررات بما يتبلءـ مع

التطكرات المستقبمية.

 -13تكجد متابعة مستمرة لمق اررات اإلدارية لمتأكد مف اتخاذىا كفقان لؤلسس السميمة.
-14

يعتمد المسئكلكف في الجامعة األساليب العممية كآراء المستشاريف في عممية اتخاذ
الق اررات.

 -15يعمؿ المسئكلكف في الجامعة عمى تصحيح االنحرافات في عممية اتخاذ الق اررات.
 -16يحرص المسئكلكف في الجامعة أف تتكافؽ الق اررات المتخذة مع المكائح كاألنظمة
-17

ترتبط الق اررات التي يتـ اتخاذىا بأىداؼ الجامعة كرسالتيا.
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موافق

-2

يعتمد المسئكلكف في الجامعة عمى المعمكمات الرسمية عند عممية اتخاذ الق اررات.

محايد

-1

تراعي إدارة الجامعة العكامؿ الخارجية كالداخمية عند عممية اتخاذ الق اررات.

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

الفقرة

ثانياً  -التنظيمات غير الرسمية:
موافق بشدة

-2
-3
-4
-5
-6
-7

بعض األعماؿ الرسمية.

بناء عمى صمة القرابة.
تنشأ بيف العامميف في الجامعة عبلقات غير رسمية ن
ييتـ المكظفكف ذكك ا لبمد األصمي الكاحد بشكؿ إيجابي تجاه بعضيـ بعضان
في نكاحي التكظيؼ كالترقيات.

يمتقي العاممكف في الجامعة خارج نطاؽ العمؿ كيتناقشكف في مكضكعات

تخص العمؿ.

تشكؿ عبلقة الصداقة بيف العامميف أحد المرتكزات في تككيف التنظيمات

غير الرسمية.

يفصؿ المسئكلكف في الجامعة بيف العبلقات االجتماعية كجكانب العمؿ
الرسمية.

بناء عمى منطقة
تتشكؿ جماعات العمؿ غير الرسمية بيف المكظفيف ن
السكف التي ينتمكف إلييا.

البعد الثاني :التصال (غير الرسمي)
-1
-2

-3

-4
-5
-6
-7

تقكـ الجامعة باالستفادة مف الشائعات الجيدة تجاه العامميف مف خبلؿ دعـ

ىذه الشائعات بق اررات فعمية.

يعمؿ االتصاؿ غير الرسمي عمى تنمية الجانب االجتماعي لدل العامميف

في الجامعة كرفع درجة التعاكف فيما بينيـ.

تيشكؿ االتصاالت غير الرسمية فرصة لممسئكليف لنشر الحقائؽ
كالمعمكمات التي ال يريد أف يتمقاىا المرؤكسكف عبر شبكة االتصاالت
الرسمية.

تسيـ االتصاالت غير الرسمية في تبادؿ المعمكمات بيف العامميف في
الجامعة.

يكفر االتصاؿ غير الرسمي فرصة لئلدارة لمتعرؼ إلى آراء العامميف في
المستكيات المختمفة.

يحرص العاممكف األكاديميكف أف تككف االتصاالت غير الرسمية بينيـ
دكف إقحاـ العامميف اإلدارييف.

تتعمؽ العبلقات غير الرسمية بيف العامميف في الجامعة مف خبلؿ مكاقع
التكاصؿ االجتماعي اإللكتركنية مثؿ ). (Facebook, Twitter

217

موافق

-1

كجكد العبلقات االجتماعية بيف العامميف في الجامعة يساىـ في إنجاز

محايد

البعد األول :العالقات الجتماعية

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

الفقرة

موافق بشدة

تساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي اإللكتركنية عمى سرعة انتشار
المعمكمات بيف العامميف ،كالسيما اإلشاعات منيا.

البعد الثالث :القرب المكاني
-1
-2
-3
-4
-5

يدعـ التجاكر في مكاف العمؿ اختيار األصدقاء كنسج العبلقات غير

الرسمية.

يؤدم التجاكر في مكاف العمؿ إلى نسج العبلقات الشخصية بيف العامميف

بغض النظر عف طبيعة الكظيفة كتشابييا.

تنشأ العبلقات الشخصية بيف العامميف نتيجة فترة العمؿ الطكيمة مع
بعضيـ بعضان.

تستمر العبلقة غير الرسمية بيف زمبلء العمؿ حتى عند انتياء العبلقة
الكظيفية كاالنتقاؿ إلى مكاف عمؿ آخر.

يكفر االلتقاء اليكمي بيف العامميف في مكاف العمؿ فرصة لتبادؿ

المعمكمات في مجاؿ العبلقات غير الرسمية.

البعد الرابع :المصمحة المشتركة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يكجد في الجامعة مجمكعات متعددة تجمعيا المصالح المشتركة فيما بينيا.
ينتمي العاممكف إلى التنظيمات غير الرسمية؛ ألنيا تسيـ في تحقيؽ
أىدافيـ الشخصية كالكظيفية.

تساىـ األحزاب السياسية في تككيف التنظيمات غير الرسمية بيف العامميف.
ييتـ العاممكف بتككيف النقابات لمكاجية سيطرة التنظيـ الرسمي بتنظيـ

رسمي مماثؿ.

ينضـ العاممكف إلى جماعات المصالح* بيدؼ الضغط عمى اإلدارة مف
أجؿ تحقيؽ مطالبيا.

تعمؿ جماعات المصالح عمى تحسيف ظركؼ العمؿ كاتخاذ الق اررات

لصالح أفراد الجماعة.

تعمؿ اإلدارة عمى إتاحة الفرصة لجماعات المصالح داخؿ الجامعة لمقياـ

بنشاطاتيا.
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موافق

-9

العمؿ كخارجو.

محايد

-8

يستخدـ العاممكف في الجامعة مكاقع التكاصؿ االجتماعي أثناء أكقات

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

الفقرة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

الفقرة

البعد الخامس :القوة والتأثير (لمقائد غير الرسمي)
-1
-2
-3

تشمؿ التنظيمات غير الرسمية شخصيات قيادية تككف ليا مرك انز لمقيادة.
تنشأ التنظيمات غير الرسمية نتيجة لمنمكذج القيادم الذم يتسـ بالقكة

كالنفكذ.

يتمتع قادة التنظيـ غير الرسمي بالصفات الشخصية البلزمة لجذب انتباه
العامميف إلييـ.

-4

يساىـ قائد الجماعة غير الرسمية في ترسيخ دكر الجماعة.

-5

يمتزـ العاممكف مف أعضاء التنظيـ غير الرسمي بتكجييات قائد التنظيـ.

-6
-7

*

يحرص المسئكلكف في الجامعة عمى نسج العبلقات مع قادة التنظيمات
غير الرسمية.

يستثير قائد جماعة العمؿ غير الرسمية أفراد المجمكعة لبلشتراؾ الفاعؿ

في أنشطة الجماعة.

جماعات المصالح مف أىـ األنكاع المنبثقة عف التنظيمات غير الرسمية ،أك ما تعرؼ أيضان بجماعات الضغط كيعرفيا (العمياف،

 )2005بأنيا :تمؾ الجماعات التي تنشأ مف أجؿ تطكير أكضاع األفراد المنتسبيف إلييا كتحسينيا مثؿ :تحسيف شركط االستخداـ،
كظركؼ العمؿ.

شكراً لحسن تعاونكم
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قائمة المحكمين
م.

مكان العمل

اسم المحكم

-1

د .محمد فارس

جامعة األزىر – غزة

-2

د .مركاف األغا

جامعة األزىر – غزة

-3

د .خميؿ حجاج

جامعة األزىر – غزة

-4

د .مؤمف الحنجكرم

جامعة األزىر – غزة

-5

د .شادم التمباني

جامعة األزىر – غزة

-6

أ.د /محمكد عكاشة

جامعة األزىر – غزة

-7

د .مخيمر أبك سعدة

جامعة األزىر – غزة

-8

أ .د /رياض العيمة

جامعة األزىر – غزة

-9

أ.د /أسامة أبك نحؿ

جامعة األزىر – غزة

-10

أ .د /عطا دركيش

جامعة األزىر – غزة

-11

د .كسيـ اليبيؿ

الجامعة اإلسبلمية – غزة

-12

د .يكسؼ بحر

الجامعة اإلسبلمية – غزة

-13

د .أكرـ سمكر

الجامعة اإلسبلمية – غزة

-14

د .جبلؿ شبات

جامعة القدس المفتكحة -غزة

-15

د .صبرم مشتيى

جامعة القدس المفتكحة-غزة

-16

د .مازف رحمي

جامعة فمسطيف – غزة
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كتاب تسييل ميمة إلى جامعة األزىر – غزة
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ممحق رقم ()4

كتاب تسييل ميمة إلى الجامعة اإلسالمية – غزة
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ممحق رقم ()5

كتاب تسييل ميمة إلى جامعة فمسطين
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