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  أمثال األحمد الجابر الصباح  ســم الباحـثا

دراسة تطبيقية على تجربة : تقويم فعالية العمل الجماعى  عـنـوان البحث
  دولة الكويت

  عين شمس  جـامـعــــة
  التجارة  كـلـيـــــة
  إدارة األعمال  قـســــــم
  )٢٠٠٢(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

ى الوصول إلى عدة إجابات لمجموعة األسئلة التى هدف البحث إل
  :ويمكن تلخيص أهم أهداف البحث فى النقاط التالية. تتضمنها مشكلة البحث

  .أهمية إبراز دور ومفهوم أسلوب العمل الجماعى -١
تحديد العالقة بين أسلوب العمل الجماعى ودوره فى تحسين مستويات  -٢

 . اإلداء 

 .ماعى ودوره فى مواجهة أزمة الكويتتقييم فعالية أسلوب العمل الج -٣

تدعيم انتهاج أسلوب العمل الجماعى فى كل األوقات ومختلف  -٤
 .المنظمات لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية فى القرن الحالى

ال الذي يتمكن من تحقيق عحصر عناصر أسلوب العمل الجماعى الف -٥
 أهداف المنظة  

جابية لدى األفراد تجاه العمل تحديد أساليب تنمية االتجاهات اإلي -٦
 .الجماعى
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تحديد العناصر الواجب تدريب األفراد عليها للتفاعل والتطبيق الناجح  -٧
 .ألسلوب العمل الجماعى

الكشف عن عالقات االرتباط والتأثير المتبادل بين عناصر ومكونات  -٨
 .العمل الجماعى

مكن تحديد عناصر وخصائص المناخ التنظيمى الواجب توافرها لكى ي -٩
 .األخذ بأسلوب فرق العمل

دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف فى اتجاهات الجماعات، وتحديد  -١٠
طبيعة ونوعية المشكالت التى تواجهها جماعات العمل، ووضع إطار 

 .لكيفية معالجة تلك المشكالت والتغلب عليها

تحديد المقومات التى يتحلى بها المجتمع الكويتى والفرد الكويتى  -١١
 .ر على فعالية العمل الجماعىوالتى تؤث

النوع، العمر، المؤهل العلمى، (دراسة أثر المتغيرات الديموغرافية  -١٢
على اتجاهات األفراد نحو العمل ) الدخل، سنوات الخبرة، المهنة

 .بأسلوب جماعات العمل

  . التوصل إلى نموذج شامل لفعالية العمل الجماعى -١٣
  منهج الدراسة

  :بحث على ما يلى اعتمدت الباحثة فى إعداد ال
 يعتمد  التحليلى الذىوصفىالمنهج الاتبعت الباحثة : الدراسة المكتبية  - أ

على دراسة ومراجعة الكتب والدوريات والنشرات والدراسات السابقة 
المرتبطة بموضوع البحث والتى تركز على مفهوم العمل الجماعى 

 دراسة وأهم العناصر التى تكون بناء العمل الجماعى، هذا إلى جانب
جميع الكتابات التى تناولت حرب الخليج وأزمة الكويت خالل الفترة 
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واستخالص دور الجماعات فى التصدى لحل الكثير ) ١٩٩١-١٩٩٠(
  .من المشكالت

قامت الباحثة باتباع المنهج التحليلى إلى جانب المنهج : الدراسة الميدانية  - ب
تحليلية عن طريق الوصفى حيث قامت بجمع البيانات الالزمة للدراسة ال

تصميم استمارة استقصاء لقياس فعالية العمل الجماعى، هذا إلى جانب 
العديد من المقابالت الشخصية مع المسئولين فى الدولة وكذلك األفراد 

 .الذين ساهموا بشكل إيجابى فعال أثناء فترة األزمة

  
  استنتاجات الدراسة

  :وقد جاءت أهم نتائج الدراسة كما يلى 
  :الختبارات والتحليالت اإلحصائية بالنسبة للفرض األول ما يلى أثبتت ا  - أ

عدم وجود اختالفات جوهرية فى اتجاهات الكويتيين نحو متغيرات فعالية  - ١
  ).أ(العمل الجماعى باختالف النوع مما يثبت صحة الفرض األول 

عدم وجود اختالفات جوهرية فى اتجاهات الكويتيين نحو متغيرات فعالية  - ٢
 ).ب(جماعى باختالف السن مما يثبت صحة الفرض االول العمل ال

عدم وجود اختالفات جوهرية فى اتجاهات الكويتيين نحو متغيرات  -٣
فعالية العمل الجماعى باختالف المؤهل العلمى مما يثبت صحة الفرض 

 ).ج(األول 

توجد اختالفات جوهرية فى اتجاهات مواطنى دولة الكويت نحو غالبية  -٤
 العمل الجماعى وذلك باختالف الدخل بينما ال توجد متغيرات فعالية

اختالفات جوهرية فى اتجاهاتهم نحو باقى هذه المتغيرات باختالف 
 .جزئياً)د(الدخل أيضاً مما يثبت صحة الفرض األول 
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عدم وجود اختالفات جوهرية فى اتجاهات الكويتيين نحو متغيرات  -٥
خبرة مما يثبت صحة فعالية العمل الجماعى وذلك باختالف سنوات ال

 ).هـ(الفرض األول 

عدم وجود اختالفات جوهرية فى اتجاهات الكويتيين نحو متغيرات  -٦
فعالية العمل الجماعى وذلك باختالف المهنة مما يثبت صحة الفرض 

 ).و(االول 

أثبتب االختبارات و التحليالت اإلحصائية بالنسبة للفرض الثاني ما : ب
  :يلي 
ات جوهرية بين متوسطات متغيرات فعالية اتضح أن هناك اختالف -١

الجماعي أثناء ممارسة العمل في الظروف العادية مما يدل علي 
 )أ(عمد صحة الفرض الثاني 

اتضح أن هناك اختالفات جوهرية بين متوسطات متغيرات فعالية  -٢
العمل الجماعي في خالل أزمة الكويت مما يدل علي عدم صحة 

 ).ب(الفرض الثاني 

فات جوهرية بين بعض متوسطات متغيرات فعالية توجد اختال -٣
العمل الجماعي بين الموقفين معا، وال توجد اختالفات جوهرية 
بين البعض اآلخر من متوسطات متغيرات فعالية الجماعي في 

) جـــ(الموقفين معاً مما يدل علي عدم صحة الفرض الثاني 
 .جزئياً

ية بالنسبة للفرض الثالث ما اثبتت االختبارات والتحليالت اإلحصائ: جــ 
  :يلى 

من خالل التحليل العاملى لمتغيرات فعالية العمل الجماعى أثناء  -١
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ممارسة العمل فى الظروف العادية توصلت الباحثة إلى عاملين 
أساسيين يشكالن البنية العاملية لمتغيرات النمط القيادى وفعالية 

مدخل لفعالية  متغير، وحدة الهدف ٢١العمل الجماعى ويتكون من 
  .جماعات العمل ويتكون من أربعة عشر متغيرا

من خالل التحليل العاملى لمتغيرات فعالية العمل الجماعى فى موقف  -٢
أزمة الكويت توصلت الباحثة إلى أن البنية العاملية لمتغيرات فعالية 

 :العمل الجماعى خالل أزمة الكويت تتكون من ثالثة عوامل أساسية

توحد المشاعر الطريق إلى تحقيق أهداف الجماعة ويتكون : العامل األول
  .هذا العامل من إثنى عشر متغيرا

القيادة وفعالية إدارة األزمات ويتكون من اربعة عشر : العامل الثانى 
  .متغيراً

األساليب الحديثة دعامة تفعيل دور الجماعات ويتكون من : العامل الثالث
  .خمسة متغيرات

  
  
  
  
  
  
  
  
  


