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 فرق العمل و بناء الصحة التنظيمية للمؤسسة
 إعداد

 مريم شباح .د
 املسيلة جامعة حممد بوضياف

  
 

 :بحثملخص ال
مف أفضؿ االستراتيجيات التي تنتيجيا المؤسسات لتحقيؽ العمؿ بالفرؽ  يعتبر

توفير جو عمؿ االستغالؿ األمثؿ لمطاقات والكفاءات البشرية و مف خالؿ  ؛ىدافياأ
 ،األساسية يـرغباتو تحقيؽ  مناسب يمبي احتياجات األفراد النفسية واالجتماعية

فبيئة العمؿ ىي التي تعبر  عمى بناء صحة تنظيمية سميمة لممؤسسة؛مما يساعد 
عف مستوى صحة المؤسسة التنظيمية، حيث يجب عمى المؤسسة توفير مناخ 
تنظيمي ايجابي منفتح، وتبني إستراتيجية ال تجعؿ العامميف ممتزميف فقط بأداء 

تتبناىا  واجباتيـ ، بؿ أيضا بتحقيؽ أىدافيـ مف خالؿ تحقيؽ أىداؼ واضحة
المنظمة، وىو ما يمكنيا تحقيقو مف خالؿ اعتماد فرؽ العمؿ التي توفر مثؿ ىذا 

 الجو وتفتح الباب لالرتقاء الذاتي مف خالؿ نجاح الفريؽ.
 الكممات المفتاحية 

  -االلتزاـ بتحقيؽ األىداؼ -بيئة العمؿ   -الصحة التنظيمية  -فرؽ العمؿ
 تحقيؽ الحاجات والرغبات
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  مقدمة:
مف أفضؿ االستراتيجيات التي انتيجتيا المؤسسات لتحقيؽ العمؿ بالفرؽ  يعتبر

االستغالؿ األمثؿ لمطاقات مف خالؿ حيث أثبتت ىذه الطريقة فعاليتيا ىدافيا، أ
توفير مناخ عمؿ مناسب يمبي احتياجات األفراد النفسية والكفاءات البشرية و 

، Volvoلفوا اعتمدت شركات مثؿ فو في بداية السبعينيات، عندمف" ؛ واالجتماعية
العمؿ بالفرؽ في عمميتيا  ، مبدأGeneral foods أو جنراؿ فودس  Toyota تويوتا 

ذ ، إتماما ىو الذي يحدث فالعكسنتاجية، أحدثت المبادرة ضجة كبيرة ... أما اليـو اإل
مف  ياتالحظسيتـ م ،مؤسسة ما   اعتماد ىذه الطريقة مف طرؼ في حالة عدـ انو 

 ." البقية طرؼ
 (Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Philippe Gabilliet,  6002 , p .344) 

أف حيث  وىذا لما وجدتو ىذه المؤسسات مف مرونة في التعامؿ مع فرؽ العمؿ، 
االستغناء حتى  اإلنشاء والتحكـ في حجمو أو مف حيثالفريؽ ىو وحدة أكثر مرونة 

الحاجة إليو ، مما يساعدىا عمى التحكـ في سير العمؿ، والتحوؿ في حالة عدـ  عنو،
 مف طريقة عمؿ إلى أخرى بسيولة ال تجدىا في العمؿ الفردي.

المورد إستراتيجية فعالة، معتمدة عمى توظيؼ اتساؽ عمؿ العمؿ بالفرؽ  أصبح
رية البشري كمحقؽ لمفعالية التنظيمية، وذلؾ مف خالؿ  التركيز عمى الكفاءات البش

توفير مناخ عمؿ مناسب ) مف خالؿ فريؽ العمؿ( مف جية وتطويرىا مف جية،  و 
و يساعد عمى  ، أخرى ، مما يمبي احتياجات األفراد ورغباتيـ النفسية واالجتماعية

التنظيمية الحديثة التي مف المفاىيـ والتي تعتبر  بناء صحة تنظيمية سميمة لممؤسسة؛
سيساعد عمى  وصحيا، اف المناخ التنظيمي محفزافإذا كعف حالة المنظمة،  تعبر

التكيؼ والتوافؽ ويحقؽ بناء الصحة التنظيمية، وىو ما يعد مؤشرا عمى نجاح 
 المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا واستمرارىا.

فمناخ العمؿ يعبر عف مستوى صحة المؤسسة التنظيمية، حيث يجب عمى المؤسسة  
العامميف ممتزميف بأداء واجباتيـ، و تحقيؽ  توفير مناخ تنظيمي ايجابي منفتح، يجعؿ
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أىدافيـ مف خالؿ تحقيؽ أىداؼ واضحة تتبناىا المؤسسة، وىو ما يمكنيا تحقيقو مف 
خالؿ اعتماد فرؽ العمؿ التي توفر مثؿ ىذا الجو وتفتح الباب لمتطوير واالرتقاء 

 الذاتي مف خالؿ نجاح الفريؽ.
يحو، مف خالؿ إبراز العالقة بيف تبني فرؽ ىذا ما ستحاوؿ ىذه الورقة البحثية توض

العمؿ كإستراتيجية مف طرؼ المؤسسات و مساىمتيا في بناء صحة تنظيمية سميمة 
 تضمف ليا البقاء واالستمرار.

  فرق العمل   :أوال       
ال يمكػػػػػف الحػػػػػديث عػػػػػف فػػػػػرؽ العمػػػػػؿ دوف التطػػػػػرؽ إلػػػػػى مفيػػػػػـو الجماعػػػػػة التػػػػػي     

المطػػػػروح ىنػػػػا ىػػػػؿ يمكػػػػف اعتبػػػػار بػػػػأف كػػػػؿ تشػػػػكؿ الفريػػػػؽ، لكػػػػف السػػػػؤاؿ  ىػػػػي أصػػػػؿ
 جماعة ىي فريؽ بالضرورة؟

 : ماعةالج -1
اجتمػػػػػػػػاع شخصػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػى األقػػػػػػػػؿ والػػػػػػػػذيف يتحػػػػػػػػدوف بطريقػػػػػػػػة "  تعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػا

وقػػػػػػد تكػػػػػػوف رسػػػػػػمية أو غيػػػػػػر ، تفاعميػػػػػػة وتبادليػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ محػػػػػػددة
ىيكػػػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػػػة ونشػػػػػػػػػاطاتيا الجماعػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػمية تحػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػرؼ  رسػػػػػػػػػمية؛

كمػػػػػا أف سػػػػػموؾ كػػػػػؿ عضػػػػػو مػػػػػف أعضػػػػػائيا يجػػػػػب  موضػػػػػوعة ألجػػػػػؿ ميمػػػػػة محػػػػػددة.
 ( (Ibid ,  p.306 "اف يكوف وفقا ألىداؼ المنظمة. 

مجػػػػػػػرد تجمػػػػػػػع  -عمػػػػػػػؿ تعتبػػػػػػر فريػػػػػػػؽ ال –تكػػػػػػوف أغمػػػػػػب المجموعػػػػػػات التػػػػػػػي حيػػػػػث "
والتػػػػي قػػػػػد  ،الخاصػػػػػةواحػػػػػد مػػػػػػنيـ أولوياتػػػػو  أو الشخػػػػػصيات لكػػػػػػؿ  األفػػػػػرادعػػػػػدد مػػػػػف 

عنػػػػػػده مػػػػػػف األولويػػػػػػات التػػػػػػي يػػػػػػسعى أغمبيػػػػػػة  أىميػػػػػة أكثػػػػػرعمػػػػػػى أنيػػػػػػا  إلييػػػػػاينظػػػػػر 
 (10، ص 0212)أحمد محمد خميس السديري، " تحقيقيا إلىأعػضاء المجموعػة 

اذا كانػػػػػت الجماعػػػػػػة وفقػػػػػا لمػػػػػػا سػػػػػبؽ، تركػػػػػػز عمػػػػػى تحقيػػػػػػؽ األىػػػػػداؼ المسػػػػػػطرة مػػػػػػف 
تبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات و اتخػػػػػاذ ي عمػػػػػى أساسػػػػػ " طػػػػػرؼ المؤسسػػػػػة، فيػػػػػي تعمػػػػػؿ بشػػػػػكؿ

 ." القرارات، كي يعطي كؿ عضو أفضؿ ما لديو في مجاؿ مسؤوليتو
 (Stephen P.Robbins, Timothy A.Judge, Philippe Gabilliet,  p  . 344) 
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فالجماعػػػػػة تحػػػػػاوؿ تحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ المؤسسػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ إبػػػػػراز كفػػػػػاءات كػػػػػؿ فػػػػػرد  
بينمػػػػػػا يعتمػػػػػػد الفريػػػػػػؽ عمػػػػػػى حػػػػػػدى، مسػػػػػػتعينة بالتنسػػػػػػيؽ الػػػػػػالـز لتبػػػػػػادؿ المعمومػػػػػػات، 

  بيف أعضاءه.  التآزرو عمى تنسيؽ الجيود، 
، حيػػػػػػث أف األداء المتحصػػػػػػؿ مجموعػػػػػػة ذات كفػػػػػػاءات متكاممػػػػػػة"  ىػػػػػػو :الفريققققققق -2

ف مجمػػػػػػػػوع المسػػػػػػػػاىمات الفرديػػػػػػػػة، مجموعػػػػػػػػة أفرادىػػػػػػػػا يتعػػػػػػػػاونو داء عميػػػػػػػػو يتجػػػػػػػػاوز أ
 .ibid,p) "  نفسػػػػيـ مسػػػػئولوف عنػػػػو جماعيػػػػاأبشػػػػكؿ كبيػػػػر لتحقيػػػػؽ ىػػػػدؼ يعتبػػػػروف 

45) 
" جماعػػػػػػػػػات يػػػػػػػػػتـ إنػػػػػػػػػشاؤىا داخػػػػػػػػػؿ الييكػػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػػي كمػػػػػػػا يعػػػػػػػرؼ أيضػػػػػػػا بأنػػػػػػػو 

لتكامػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف والتحقيػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػدؼ أو ميمػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػددة تتطمػػػػػػػػػب التنػػػػػػػػػسيؽ والتفاعػػػػػػػػػؿ 
األىػػػػػػداؼ  هػػػػػػؽ مػػػػػػسئوليف عػػػػػػف تحقيػػػػػػؽ ىػػػػػػذ، ويعتبػػػػػػر أعػػػػػػضاء الفريأعػػػػػػضاء الفريػػػػػػؽ

، والفريػػػػػػؽ القػػػػػرارات اتخػػػػػاذكبيػػػػػر مػػػػػػف التمكػػػػػػيف لمفريػػػػػػؽ فػػػػػػي  ، كمػػػػػػػا أف ىنػػػػػػػاؾ قػػػػػػدر
)أحمػػػػد محمػػػػد خمػػػػيس  فػػػػػي النيايػػػػػة ىػػػػػو وسػػػػػيمة لتمكػػػػػيف األفػػػػػراد مػػػػػف العمػػػػػؿ الجمػػػػػاعي"

 (11، ص 0212السديري، 
 

ىػػػػػو تكامػػػػػؿ الميػػػػػارات المختمفػػػػػة ألعضػػػػػائو، كمػػػػػا  عػػػػػف الجماعػػػػػة فمػػػػػا يميػػػػػز الفريػػػػػؽ 
، لتحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ التػػػػػي اء الفػػػػػرديدكثػػػػػر مػػػػػف األأداء الجمػػػػػاعي ييتمػػػػػوف بػػػػػاأل يػػػػػـأن

 أنشأ مف اجميا ىذا الفريؽ، حيث:
 يعمؿ األفراد بروح الفريؽ الواحد. -
 التي تواجييـ.يعمؿ األفراد معا لحؿ المشكالت  -
 بعضيـ بعضا.بيعتني األفراد وييتموف  -
.)عبػػػػد الحميػػػػد عبػػػػد الفتػػػػاح فػػػػراد ببعضػػػػيـ كجماعػػػػة واحػػػػدة ولػػػػيس كػػػػأفرادييػػػػتـ األ -

 (514، ص 0222المغربي، 
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نسققتعيا القققول بققان كققل فريققق كققو جماعققة لكققن لققيس كققل جماعققة ممكققن بالتققال  
 أن تعتبر فريقا.

 والشكؿ الموالي يعبر عف ىذا االختالؼ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جماعة العمل                                                 فريق العمل
  

تبادؿ                      الهدف                    .جماعياألداء       
  . المعمومات

حيادي وفي                       التآزر                       .ايجابي         
                                                                           بعض 

 األحياف سمبي
 فردية                         المسؤولية                  .فردية وجماعية      

متنوعة                     الكفاءات                       . متكاممة        
    ومختمفة.
          

 ( يبين مقارنة بين فريق العمل و جماعة العمل1شكل رقم )
 (Stephen P.Robbins, TimothyA. Judge, Philippe Gabilliet,  p.345)المصدر: 
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 :الصحة التنظيمية :ثانيا

مف المفاىيـ التي ظيرت مف أجؿ إحداث التغيير في يعد مفيوـ الصحة التنظيمية  
السموؾ ، فيو مف المفاىيـ الحديثة الذي يمكف مف خاللو التعبير عف حالة المنظمة، 
فإما أف تكوف بيئة محفزة جيدة وصحية ويطمؽ عمييا حينئذ أنيا تتمتع بصحة تنظيمية 

ما أف تكوف حالتيا محبطة غير جيدة وغير صحية، فتكوف مد عاة لمتوتر والقمؽ ، وا 
فال تتمتع بصحة تنظيمية جيدة وىذا بدوره يقود إلى إحداث العديد مف  ،واالضطراب

 ( 3، ص 0211، عبد اهلل عبد القادر الكمالي( ".ضغوط العمؿ
فبيئة العمؿ ىي التي تعبر عف مستوى صحة المؤسسة التنظيمية، والبيئة ىنا ال نعني 
بيا فقط البيئة الفيزيقية، واالىتماـ بالصحة الجسمية والنفسية لمعماؿ حيث " يتعدى 
ذلؾ إلى توفير مناخ تنظيمي ايجابي منفتح، ويتبنى إستراتيجية ال تجعؿ العامميف 

ـ وتنفيذ ميماتيـ في العمؿ، بؿ تحقيؽ أىداؼ واضحة ممتزميف فقط بأداء واجباتي
 )المرجعتتبناىا المنظمة، في الوقت الذي يتمكنوف فيو مف تحقيؽ أىدافيـ الشخصية." 

 (6السابؽ، ص 
مف  وغيرهDouglas McGregor مثؿ ىذه األفكار نجدىا عند دوغالس ماؾ غريغور 

لدى األفراد القدرة عمى ف " أ McGregorالعمماء السموكييف، حيث اكد ماؾ غريغور
ف أنماط لتنظيمية، وأاإلبداع واالبتكار واستخداـ خياليـ في التعامؿ مع المشاكؿ ا

التنظيـ ال تستخدـ إال جزءا فقط مف إمكانيات و طاقات اإلنساف المبدعة وقدرتو عمى 
 (31، ص 0214)مريـ شباح، ." الخمؽ واالبتكار

 اإلدارة مف جو يعتمد بشكؿ كبير عمى ما توفرهتحقيؽ أىداؼ التنظيـ وبالتالي فاف  
يقبموف عمى عمميـ بشكؿ ال يستدعي  مما يجعؿ األفراد مناسب وفرص لالرتقاء،

الرقابة الشديدة ويزيد مف التزاميـ بعمميـ، وشعورىـ باالنتماء لمتنظيـ مما يرفع مف 
 إنتاجيتيـ ويحقؽ أىداؼ التنظيـ.
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 ة التنظيمية أبعاد الصح -1
 أبعاد الصحة التنظيمية نجد : أىـمف 

تحاوؿ المنظمات جعؿ األفراد الذيف ينتموف إلييا يتبنوف : كدافوضوح األ   -أ
ال مف خالؿ وضوح ىذه األىداؼ وكيفية يا ويمتزموف بتحقيقيا، وىذا ال يتأتى إأىداف

 حيث، تنفيذىا لدييـ
وقبوليـ ليا داللة عمى صحة تمؾ وضوح أىداؼ المنظمة لألفراد العامميف " ان
ذلؾ أف الوضع األنموذجي الختيار أىداؼ المنظمة يتـ مف خالؿ المديريف  ،المنظمة

 ، وعميو فاف وضوح األىداؼتكوف ىذه األىداؼ مرغوبة وواضحة والمرؤوسيف بحيث
ف تكوف مؤثرة....وقبوؿ األىداؼ يؤدي إلى والمشاركة في تحديدىا يؤدياف إلى أ

 (  04)عبد اهلل عبد القادر الكمالي،ص مى الفائدة المتوقعة. " الحصوؿ ع
، يجعميـ يقبموف فراد العامميف لديياالمنظمة عمى الربط بيف أىدافيا وأىداؼ األقدرة ف

بيا ويمتزموف بتحقيقيا ألنيـ يروف في ذلؾ تحقيقا ألىدافيـ الخاصة، وبالتالي تحقيقا 
 لرغباتيـ واحتياجاتيـ. 

توقعات ومعتقدات : الثقة التنظيمية تعبر عف "  التنظيميةالثقة   -ب 
ومشاعر إيجابية يحمميا األفراد تجاه المنظمة التي ينتموف إلييا، والمرتبطة 
بالممارسات والسموكيات اإلدارية المطبقة، والتي روعي فييا االلتزاـ بالقيـ األخالقية 

)محمد   ."بالمصالح المشتركةالعامة واإلدارية الخاصة، واالبتعاد عف كؿ ما يضر 
 (161، ص 0215، جودت محمد فارس

وال يمكف الحصوؿ عمى الثقة التنظيمية إال بوجود مناخ يتميز بتوفر الصراحة 
والصدؽ سواء كاف ذلؾ بيف  المنظمة واألفراد العامميف بيا؛ في المعاممة العادلة بما 
يتناسب وتطمعاتيـ مف خالؿ إشباع حاجاتيـ ورغباتيـ المادية والمعنوية، أو بيف 

يخمؽ مناخا مريحا ومساعدا عمى العمؿ، ويقضي  األفراد العامميف أنفسيـ، وىو ما
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عمى الخوؼ والتوتر والصراعات التي قد تسود في حالة غياب الثقة، ويرفع الروح 
 المعنوية لألفراد.

 الصحة النفسية:   -ج  
، المكتب اإلقميمي لشرؽ المتوسط فاف الصحة حسب تعريؼ منظمة الصحة العالمية

"حالة العافية التي يحقؽ فييا الفرد قدراتو الذاتية، ويستطيع مواكبة ضغوط النفسية ىي 
الحياة العادية، ويكوف قادر عمى العمؿ اإليجابي والمثمر، ويمكنو اإلسياـ في 

 مجتمعو". 
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/mental-health/index.html 

الفرد عمى تكويف عالقات  جيدة،  " ىي قدرة 1123Benjaminحسب بينجاميف و
، ص  0224)سعد رياض، وتوافقو مع اآلخريف وشعوره بالسعادة، وتحقيقو المكاناتو." 

66) 
فالصحة النفسية لمفرد ما ىي إال جزء ال يتجزأ مف الصحة التنظيمية لممؤسسة وأف ما 

 يدعـ الصحة التنظيمية يدعـ بشكؿ آلي الصحة النفسية. وذلؾ مف خالؿ :
 لألفراد : ارتفاع الروح المعنوية -

يعتبر مؤشرا ىاما عمى وجود الصحة التنظيمية،  حيث يمكف المحافظة عمى روح 
معنوية عالية لدى االفراد " مف خالؿ ظروؼ العمؿ المادية، وعدالة االجور، وحسـ 

 (06)عبد اهلل الكمالي ، ص الخالفات وتعزيز العالقات الشخصية الدافئة بيف العامميف." 
  

وكمما كانت الروح المعنوية لمعامميف عالية كمما انعكس ذلؾ ايجابا عمى مناخ العمؿ 
 الذي يصبح مناخا صحيا، كما يؤدي الى تحسف أدائيـ.

 : التنظيم  التكيف -
يعد التكيؼ التنظيمي سموكا فرديا، وممارسة تنظيمية تساعد عمى االبداع في "  

فتكيؼ األفراد داخؿ المنظمة يعود الى توفر  (06") المرجع السابؽ، ص أماكف العمؿ
المناخ التنظيمي المناسب، سواء بتوفير البيئة المادية المناسبة لمعمؿ، أو بتوفير 
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العالقات المناسبة والتي تسودىا المرونة في االتصاؿ وتبادؿ المعمومات، وىو ما 
 يجده األفراد في فريؽ العمؿ.

امؿ عدة مثؿ اإلحباط لعدـ تمبية لحاجاتو لعو اما سوء التكيؼ فقد يكوف نتيجة 
يؤدي بشكؿ مباشر الى والرغبات األساسية لمفرد، والتي يراىا ذات قيمة وأىمية، ما 

في ظواىر مثؿ التغيب، والممؿ، ودوراف العمؿ،  الصحة النفسية، ما قد يتجمىاعتالؿ 
 وكثرة حوادث العمؿ.
توفير الصحة التنظيمية مف  ، يساىـ فيف بناء صحة نفسية سميمةوبالتالي فإ

والمؤسسات الحديثة  خالؿ توفير الجو المالئـ لمعمؿ وتمبية الحاجات األساسية لألفراد،
فكما سبؽ ذكره فاف . بفرق العملتبحث عف توفير ىذا الجو المالئـ مف خالؿ العمؿ 

المؤسسات في الوقت الحالي، لما لو مف قدرة  ىـ توجياتيعتبر مف أ العمؿ بالفرؽ
، ومف جية أخرى يعمؿ مف جية المؤسسةأىداؼ  داء وتحقيؽاأل كبيرة عمى تحسيف

، مف خالؿ خمؽ جو  مناسب لمعمؿ و تحقيؽ الصحة التنظيمية لممؤسسةعمى بناء 
 . فرادالحاجات والرغبات األساسية لأل

 
 مفكر التنظيم لسوسيولوجية  : مقاربة فرق العمل  ثالثا 

بالمفيوـ الجديد، فقد ظيرت ضمنيا في أفكار ليست فرق العمل نجد أف 
تجارب مصانع السموكييف مف منظري التنظيـ خصوصا بعد اكتشافات ىاوثورف )

 Elton بقيادة التوف مايو ،" في ثالثينيات القرف الماضي Hawthorne  "ىاوثورف
Mayo بشركة "ويستيرف اليكتريؾ Western Electric مريكية" بالواليات المتحدة األ ،

حيث لخصت في التنظيمات  ،أبرزت أىمية أثر العوامؿ االجتماعية عمى إنتاجية الفرد
والعالقات السائدة بيف العماؿ والقادة  ،غير الرسمية لجماعات العمؿ مف جية

 (المشرفيف مف جية أخرى.
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إف اكتشاؼ جماعات العمؿ غير الرسمية، أو ما سمي بالتنظيـ غير الرسمي، ألقى  
كبير عمى أىمية جماعة العمؿ غير الرسمية لما تحققو مف إشباع الضوء بشكؿ 

لمعديد مف الحاجات االجتماعية لألفراد؛ مف إحساس باالنتماء والمشاركة وتنمية 
كشفت الحركة عف أىمية الجماعة في تحديد سموؾ العماؿ، العالقات االجتماعية. " 

تعبير عف انعكاس وتعبير بحيث أّف السموؾ الفردي لمعامؿ ىو عبارة عف انعكاس و 
  ( 06، ص 0214) مريـ شباح،  عف أفكار واتجاىات ورغبات الجماعة."

وكيؼ بإمكانيا أف تكوف عائقا كبيرا في وجو تحقيؽ األىداؼ التنظيمية، أو سببا في 
. حينيا أكد التوف مايو عمى أف مف واجب اإلدارة تحقيقيا إذا ما استغمت بشكؿ جيد

غير الرسمية لتحقيؽ أىدافيا؛ وذلؾ بالتأكيد عمى الحاجات استغالؿ الجماعات 
 االجتماعية والنفسية لمفرد إضافة لمجانب االقتصادي وتوفير الجو المناسب لمعمؿ .

 

 في ىـر الحاجات:  الحاجات الرئيسية لألفراد  Maslowلخص ماسمو  

 
 

 لمحاجات  Maslow( يمثل كرم ماسمو2الشكل رقم )
  (.114ص  ،0225صالح فالح، محمد ) المصدر: 

حاجات تحقيؽ 
 الذات

حاجات التقدير 
 والمكانة

 

 

 الحاجات االجتماعية

 حاجات األمن والطمأنينة 

 الحاجات الفسيولوجية
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تمثؿ الحاجات الفسيولوجية مف أكؿ وشرب، ثـ تمييا حاجات األمف  فقاعدة اليـر 
حيث انو  ،يما الرئيسي في األجر واستقرار العمؿإشباعنينة ويتمثؿ مصدر أوالطم

الحاجات  الحاجات األخرى : عمى حاجاتو األولية، ثـ تأتي بقية...يتحصؿ بفضميما 
وتبادؿ المساعدة والوالء  ...مثؿ الحاجة إلى االنتماء إلى جماعة  ؛االجتماعية

مما يعني إشباع لحاجاتو االجتماعية، وىو ما تعكسو  ،واإلخالص لتمؾ الجماعة
  .عالقات العمؿ غير الرسمية
، فاإلنساف بطبعو  الحاجة إلى التقدير واالحترام( Maslow تأتي بعدىا )حسب ماسمو

، وىذا ببموغ مكانة اجتماعية معينة اآلخريفاالحتراـ والتقدير مف طرؼ يبحث عف 
ثـ مف خالؿ عممو ومحاولة االرتقاء في ىذا  ،يحققيا مف خالؿ المعارؼ العممية بداية

 (32،  ص 0214)مريـ شباح، " العمؿ مف خالؿ تطوير معارفو ومياراتو وقدراتو .
أحد أىـ رواد  Douglas McGregorوىذا ما تحدث عنو أيضا دوغالس  ماؾ غريغور 

والتي جاء بيا ردا عمى التوجو ؛  Yفي نظريتو  التيار السموكي في التنظيـ؛ 
نساف ليس كسوال اإلحيث يقوؿ بأف  ؛الكالسيكي في التعامؿ مع العنصر البشري

مرىونا يبقى كؿ ذلؾ  كفول ،لى تحمؿ المسؤوليةإطمح بطبعو يحب العمؿ وي
، فاإلنساف حسب ما ليقـو بعممو عمى أكمؿ وجو اإلدارةبالظروؼ التي توفرىا لو 

حداىا كمما ظيرت إكمما أشبع  " " حيواف ذو رغبات McGregorوصفو ماؾ غريغور 
ال  نسافاإللمحاجات فاف حاجات  Maslowليـر ماسمووتبعا ، في مكانيا أخرى

ال يشعر  أخرىتوجد حاجات  أيضافقط ، لكف  ساسيةتختصر في المادة والحاجات األ
ال باالنجاز وتحقيؽ الذات وىذه عموما  اإلحساسقيا، مثؿ حق إذا إال بالرضا اإلنساف
  الخاصة . أىدافومف خالؿ عممو وتحقيؽ إال تكوف 

عمى أف " األفراد الذيف يحرموف مف فرص إشباع  McGregor يؤكد ماؾ غريغور
السمبية وعدـ الرغبة في حمؿ برغباتيـ مف خالؿ العمؿ، سوؼ يسمكوف بطريقة تتسـ 
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) عمي   المسؤولية ومقاومة التغيير، والمبالغة في تركيزىـ عمى المطالب االقتصادية."
 ( 110السممي، دوف سنة نشر، ص 

واإلحساس باالنتماء إلى جماعة بشكؿ عاـ والفريؽ بشكؿ خاص يعتبر مف أىـ ىذه 
 الحاجات. 

بينما يتجمى بشكؿ واضح استخداـ فرؽ العمؿ كإستراتيجية أساسية في نظرية اإلدارة 
" أف أسموب اإلدارة باألىداؼ،  Peter Drucker  بيتر دراكرحيث يرى باألىداؼ: 

اعي وروح الفريؽ والمشاركة الفعالة وااليجابية بيف يركز عمى ضرورة العمؿ الجم
الرئيس والمرؤوس، بما يحقؽ اإلدارة الذاتية ، ويضيؼ... أف ما تحتاج إليو 
التنظيمات اإلدارية ىو مبدأ إداري ينمي اإلحساس بالمسؤولية لدى األفراد العامميف 

الشخصية منسجمة فييا، ويوفر ليـ في نفس الوقت التوجيو الكافي، ويجعؿ أىدافيـ 
 (064، ص 0213) يوسؼ مسعداوي، " مع األىداؼ العامة لمتنظيـ .

اإلدارة باألىداؼ والرقابة الذاتية عمى ما أسماه "  Drucker ركز دراكر
"Management by Objectives and Self-Control " أداء  مما يؤدي حسبو إلى

 . أداء ما يكف بدال عف  األفضل
وبما أف األداء األفضؿ ال يكوف إال إذا توصؿ الفرد إلى مرحمة االلتزاـ الحقيقي تجاه 

مف الصعب االلتزاـ بأىداؼ عممو، وىذا ال يكوف إال مف خالؿ المشاركة، حيث 
دوف المشاركة في وضعيا أو حتى فيميا، فالمشاركة تعتبر  مفروضة مف األعمى

 .مف اإلدارة باألىداؼ جزءا أساسيا
 

دوف التطرؽ إلى النموذج الياباني في  ،وال يمكف الحديث عف فرؽ العمؿ
عمى المورد البشري والذي تعتبره رأسماليا الحقيقي بشكؿ  مف خالؿ االعتمادالتنظيـ، 

جماعي، فوحدة البناء في التنظيـ ىي الجماعة وليست الفرد، والتي تعتبر مف 
تمد عمى فرؽ عمؿ جيدة ويعتمد أساسيات العمؿ الباحث عف الجودة،   حيث " يع

أيضا عمى حمقات الجودة، فمف خالؿ أنشطة الجماعات الصغيرة ، فاف األعضاء 
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يساىموف بأفكارىـ لتحسيف الجودة... ففريؽ العمؿ يستخدـ مواىب كؿ أعضاء 
) سيد محمد جاد الرب،  " " kaizen " كايزف المنظمة تجاه التحسيف المستمر لإلنتاجية

 (442-451، ص ص 0221
أوؿ مف نادى بفكرة حمقات مراقبة   Ishikawaإيشيكاوا العالـ الياباني  حيث يعد
وتكوف ميمتيـ  ...باعتباره أوؿ مف نادى بتكويف عدد مف العامميف طوعيًا  "الجودة 

  "وطرح أفضؿ الطرؽ لحميا.  التعرؼ عمى المشاكؿ التي يواجيونيا

https://ar.wikipedia.org/wiki/ايشيكاوا-كارو 
 

عماؿ  2إلى  5نيا " مجموعات صغيرة مف العامميف يتراوح عددىـ بيف والتي عرفيا بأ
ينضموف مع بعضيـ بصفة تطوعية وأف معدؿ ساعات اجتماعات حمقات الجودة قد 
يتراوح بيف ساعتيف وثالث ساعات شيريا، غالبا ما تكوف خارج أوقات العمؿ الرسمي 

يجاد المناسبة ليا، مف  المشاكؿ التي يواجيونياوييتموف بالتعرؼ عمى  في أعماليـ وا 
براز القدرات البشرية اجؿ تطوير األداء وتحسينو ومراعاة البعد اإل نساني في العمؿ وا 

واعتبار حمقات الجودة مكممة لمدخؿ إدارة الجودة الشاممة باستيدافيا التحسيف 
 (364-365 ، ص ص. مرجع سبؽ ذكره، يوسؼ مسعداويالمستمر." )

وذلؾ مف أجؿ تحسيف األداء والقضاء عمى مختمؼ المشاكؿ التي تعيؽ السير  
 الحسف لمعمؿ أو قد تواجيو مستقبال.

مف ىنا كاف العمؿ  بفرؽ العمؿ الجماعية  أحد أىـ األساليب التي تحقؽ ىذا 
عمى المبتغى  أي تحقيؽ حاجات األفراد ورغباتيـ، مما يوفر جوا مالئما لمعمؿ يساعد 

التكيؼ والتوافؽ ويحقؽ بناء الصحة التنظيمية التي تعد مؤشرا عمى نجاح المؤسسة 
 في تحقيؽ أىدافيا واستمرارىا.
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 بناء فريق العمل الفعال:    :رابعا
ينظر إلى أنشطة بناء فريؽ العمؿ عمى أنيا طريقة لمتأثير اإليجابي في العالقات  "

وتوحيد جيودىـ نحو المياـ الموكمة إلييـ  ،األفضؿبيف األفراد بيدؼ رفع أداؤىـ نحو 
) أحمد محمد خميس ."لموصوؿ إلى أىداؼ المؤسسة بأفضؿ الطرؽ والسبؿ الممكنة

 (13السديري، ص
  أكداف بناء فريق العمل -1

 : أىداؼ بناء فريؽ العمؿ  من  
 .بناء روح الثقة والتعاوف بيف األفراد    أ 
 .وزيادة مداركيـتنمية ميارات األفراد،    ب
تنمية ميارات المديريف في تحسيف العالقات داخؿ المؤسسة بيف الرؤساء     ج

  .والمرؤوسيف
  .تنمية ميارات حؿ الصراعات والمنازعات بيف األفراد والمجموعات

توفير االتصاؿ المفتوح بيف أجزاء المؤسسة وبما يؤدي إلى مزيد مف الشفافية    د
 .ضايا والمشكالتوالوضوح في مواجية الق

 .زيادة تدفؽ المعمومات بيف أجزاء المؤسسة  ه
)المرجع  .االستخداـ األمثؿ لمموارد واإلمكانات المتاحة وبما يحقؽ كفاءة األداء   و 

 (13السابؽ، ص
وقد كانت المحاوالت عديدة لتحديد ما ىي خصائص فريؽ العمؿ الفعاؿ  

لتالي يمخص أىـ الخصائص التي يتميز بيا وبالتالي التأكيد عمييا وتطويرىا والشكؿ ا
  فريؽ العمؿ الفعاؿ : 
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 ( يبين نموذج لفعالية الفريق3شكل رقم )

 
 Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Philippe Gabilliet,p 351المصدر  

 
تعتمد المؤسسات عمى الفرؽ الفعالة وتدعيميا مف خالؿ الخصائص سابقة 

 الخصائص ذات العالقة بتمبية الحاجات األساسية ألعضاء الفريؽ:الذكر ومف بينيا 
 نجدخصائص فريق العمل الفعال  من -2

 القيادة والهيكمة:   - أ
قسيـ ف العمؿ كفريؽ يتطمب مف أعضاءه االتفاؽ عمى أشياء كثيرة مثؿ " تإ

األعماؿ بينيـ بطريقة عادلة، كيفية تخطيط العمؿ، الميارات التي يجب تطويرىا، 
 Stephen P. Robbins, Timothy) )حؿ الصراعات، وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة. طريقة

A. Judge, Philippe Gabilliet,p. 351 

 فعاليةالفريق 

 السياق
الموارد المالئمة -  

-القيادة والهيكلة   
تقييم -مناخ من الثقة 

 االداءونظام المكافئات 

 المكونات 
اتجاهات اعضاءالفريق -  

الشخصية -  
تقسيم االدوار  -  

التنوع  -  
القدرة على   -حجم الفريق  -

 التكيف وتعددالمهام 
تفضيالت اعضاء الفريق -  

 هيكلة العمل 
الذاتية-  

التنوع والمهارات  -  
دقة المهمة -  
أهمية المهمة  -  

 
 العملية 

هدف مشترك -  
أهداف محددة  -  

االحساس بالفعالية   -
 الجماعية 

مستوى الصراع  -  
الخمول  االجتماعي   -  
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االتفاؽ عمى التفاصيؿ الدقيقة الخاصة بالعمؿ وتكييفيا مع الميارات المختمفة 
ألعضاء الفريؽ تحتاج إلى قيادة قوية قد تكوف مف مياـ اإلدارة أو قد توكؿ إلى 

 أعضاء الفريؽ. 
القائد قد يكوف شخص كما قد تكوف قيادة الفريؽ بطريقة جماعية " وقد أثبتت 

رة بطريقة ذاتية تعمؿ بشكؿ أفضؿ مف تمؾ التي يسيرىا قائد الدراسات بأف الفرؽ المسي
 معيف مف طرؼ االدارة"

  ) 340p. ، ibid)  
وىو ما يفتح حيث أف المياـ التي يقوـ بيا القائد ستكوف موزعة عمى أعضاء الفريؽ، 

  .المجاؿ ليـ لإلبداع والبحث عف التميز وتحقيؽ الذات في إطار العمؿ الجماعي
 توفير جو من الثقة :    -ب

وبيف القائد، "ىذه الثقة المتبادلة مف ميزات الفريؽ الفعاؿ الثقة السائدة بيف أعضاءه 
تسيؿ مف التعاوف بيف أعضاء الفريؽ، وتقمؿ مف الحاجة إلى مراقبة سموؾ اآلخريف، 

 ((ibidوتجمع األعضاء حوؿ قناعة باف ال احد منيـ سيحاوؿ استغالؿ اآلخريف." 
كما رأينا سابقا ىي مف أىـ أبعاد الصحة التنظيمية إذ تساعد عمى خمؽ مناخ الثقة 

 صحي لمعمؿ، وتساعد عمى تقبؿ األىداؼ ولقرارات المتخذة مف طرؼ القائد. 
 تقييم األداء ووضا نظام لممكافئات :  -ج 

عادة ما يكوف تقييـ األداء والمكافئات عمى أساس فردي إال أف مثؿ ىذا النظاـ يجب 
، " إضافة إلى تقييـ ومكافأة الموظفيف يعدؿ لكي يناسب العمؿ الجماعي لمفريؽ أف

عمى مساىماتيـ الخاصة، يجب عمى المسيريف التفكير في وضع ميكانيـز تقييـ عاـ " 
ibid))  

مف أىـ ما يميز التنظيـ نجد ىذه األفكار في اإلدارة اليابانية واضحة بشكؿ جمي، "ف
فتحديد السمطات ال يكوف عمى أساس فردي بؿ جماعي،  ،الجماعيةالمسؤولية الياباني 

فوحدة البناء في التنظيـ ىي الجماعة وليست الفرد، مما يعني أّف المسائمة تكوف أيضا 
 جماعية ."

 ( 50، ص 0214)مريـ شباح ،  
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والمكافأة أيضا، وىو ما يساعد عمى تعزيز مفيوـ العمؿ بالفريؽ لدى األعضاء إذ انو 
ليس فقط العمؿ الفردي ىو الذي سيقيـ ويكافئ عميو الفرد لكف أيضا العمؿ الجماعي، 

 روح التعاوفوىنا تتضح جميا فكرة أف الكؿ رابح بيذه الطريقة فيفتح المجاؿ لسيادة 
بيف  يوطد العالقات االجتماعيةاألىداؼ المشتركة، مما والتنسيؽ اليادؼ لتحقيؽ 

، حيف قاؿ  Elton Mayo أعضاء الفريؽ ، وىي التي أكد عمى أىميتيا إلتوف مايو
"الرغبة اإلنسانية الشديدة لمنشاط التعاوني، ال تزاؿ تمح في الشخص العادي، ويمكف 

 .) Elton Mayo, 1945, p112أف تستخدـ مف طرؼ إدارة ذكية" )
، لذا يجب اختيار يكوف تكويف الفرؽ لتحقيؽ أىداؼ معينةتقسيم األدوار:   -د

أعضاء الفريؽ حسب الكفاءات والميارات الالزمة لمقياـ باألدوار الالزمة لتحقيؽ ىذه 
األىداؼ، حيث يجمع الفريؽ األشخاص ذوي الكفاءات والقدرات التي تجعميـ قادريف 
عمى لعب أدوار مختمفة، تناسب قدراتيـ وتطمعاتيـ ، وقد يقوـ الفرد الواحد بعدد مف 

وار، لذا يجب عمى اإلدارييف التعامؿ مع ما يستطيع كؿ فرد أف يقدمو ىذه األد
لمفريؽ، واالختيار يكوف عمى ىذا األساس، بينما تقسيـ المياـ يكوف حسب رغبة 

 (4Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Philippe Gabilliet,p. 35) األفراد. 

يارة مف جية، والرغبة مف جية أخرى بيذه الطريقة يمكف المزاوجة بيف الكفاءة والم 
وىي المعادلة التي تؤدي إلى الرفع مف الروح المعنوية لألفراد وتزيد مف التزاميـ 

 وتجعميـ يقبموف عمى العمؿ بشكؿ كبير مما يحسف مف أدائيـ ويزيد مف إنتاجيتيـ. 
 

أثبتت فرؽ العمؿ الجماعية فعاليتيا بشكؿ كبير في بناء الصحة التنظيمية 
في دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مفيـو بناء فريؽ العمؿ وجوانبو ف"منظمات، لم

ـ(، 1112ػػػػػػػػػ  1164ونتائجو في إحدى الشركات االمريكية خالؿ الفترة الزمنية )
%( مف القرارات اليومية كانت تتخذ مف قبؿ الفريؽ، 62أشارت النتائج إلى أف )

%( عف السنوات السابقة، 622ات بنسبة )وازدادت مشاركة األفراد خالؿ الخمس سنو 
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%( مف وقت الفريؽ كاف لدراسة النشاطات واألعماؿ ذات العالقة بالجودة، 32وأف )
%( مف المشاريع اإلبداعية والجديدة مقدمة مف قبؿ أفراد الفريؽ، وأف 10وكاف )

%( خالؿ الفترة، كما انخفضت نسبة ترؾ 2.2%( إلى )1.5الغياب انخفض مف )
) أحمد محمد خميس السديري،  ".) %( خالؿ نفس الفترة3إلى أقؿ مف  (% )2مف العمؿ 

 (16ص 
 

عمؿ صحي  مناخبناء عمى ما سبؽ، نرى بأف فرؽ العمؿ الفعالة تساعد عمى خمؽ 
يساىـ فيو الجميع ويسمح بتطور وارتقاء أعضائو مف خالؿ نجاحيـ الجماعي، وبذلؾ 

ستراتيجية ىي فيي تكرس قواعد بناء صحة تنظيمية سميمة لممؤسسة، وتبقى ىذه اإل
لحفاظ عمى المورد مف أفضؿ االستراتيجيات التي تؤدي إلى نجاح المؤسسات وا

ؿ في ىماتدفعو إلى ترؾ العمؿ أو التغيب أو اإل دالبشري وتفادي كؿ المشاكؿ التي ق
 . ىداؼ المنظمات واستمرارىاعممو، وبالتالي ضماف تحقيؽ أ
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Summary: 
Team work, is considered as one of the best strategies pursued by 

the institutions to achieve their goals; through the optimization of 
human capacities and competencies, and by providing a suitable 
working environment that meets the basic psycho-social needs of the 
individuals, and achieves their needs and  desires, helping to build a 
sound organizational health of the enterprise. 

 Work environment is what reflect the level of the organizational 
health of the enterprise, where this later must provide a positive, open-
minded, organizational environment, and adopt a strategy; that does 
not make workers committed only to perform their duties, but also, to 
realize their goals through the achievement of clear objectives adopted 
by the enterprise, which can be done via the adoption of the work 
teams; that provides such an atmosphere, and open the door to self-
raising through team's success. 
 
Key words 
Teams work- Labor- organizational Health – work environment - 
commitment to achieve goals- achieve needs and desires. 

 


