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 سْمِ اهللِ السَّحْمهِ السَّحِيمِبِ

وَاذْكُسُوا وِعْمَتَ اللَّهِ  ۚ  )وَاعْتَصِمُىا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَسَّقُىا 

عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْهَ قُلُىبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم 

بِنِعْمَتِهِ إِخْىَاوًا وَكُنتُمْ على شَفَا حُفْسَةٍ مِّهَ النَّازِ فَأَوقَرَكُم 

 دُونَ (كرلك يُبَيِّهُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَ ۚ  مِّنْهَا 

 صدَقَ آهلل العليٌ العظيم

 

 (301اآلية –سورة آل عمران –)القران الكريم 
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 شتّـى معالُمـهـا والغـيـُب يطويـهـــــــــــــــا                     ال ُيدَرُك الوصُف في ذاٍت لها صور  
 مـن ممِكـِه فهـو دون السـرِّ ُيجميـهـا                     في كلِّ شيٍء له سرٌّ سرى فغـــــــــــــدت

 مـن بعـد أحمـَد قـد وافـى ليهديهـــــــــــا                     قاطبــــــــــــــــة  هذا الوصيُّ وخيُر النـاِس 

 

اهددده هدددها املتددد ااىلجامدددمل ان اادددض ااددوا ا اان ادددع    دددج  ا ددد   ا ددد   ددد      

بدددجال االادددد ن  ادددا  ددد  ا دددا    ددد    ا دددد       ااصددد وع ثاعل  اددد  ا ناددد    ثا     

 ا  الن(.
 

 



 ج 

 شكر وعرفان

الحمد هلل رب العالمين الذي باسمو بدأت, وعميو توكمت, يا رب لك الشكر كما ينبغي لجالل    
 . الطاىرين الطيبين بيتو ال وعمى وجيك وعظيم سمطانك, والسالم عمى سيدنا محمد

عمي ان اتقدم بالثناء  بعد ان شارفت عمى االنتياء من ىذا الجيد المتواضع اجد لزاما     
 بحثي عمى ألشرافو الجميل والعرفان الذي ال ينقطع لألستاذ الدكتور)احسان دىش جالب(

 ليا كان قيمة مالحظات من ابداه ولما ,الكتابة فترة طوال السديدة وتوجيياتو صدره ولسعة
 لو وأتمنى والعافية الصحة بدوام عميو   يمن ان تعالى اهلل فاسأل, البحث انجاز في الكبير االثر
 . والتقدم العطاء من مزيدا  

 ادارة قسم رئيس كمية االدارة واالقتصاد, والى السيدة عمادة الى الجزيل بالشكر اتقدم كما    
 لممسيرة مستمر دعم من ابدوه لما القسم في العميا الدراسات لجنة رئيس والسيد االعمال
 . واالمتنان الشكر جزيل مني فميم العميا الدراسات لطمبة الدائمة ولمساندتيم الكمية في العممية

 عمينا افاضوا الذين التحضيرية المرحمة في  اساتذتي جميع الى والعرفان بالشكر اتقدم كما    
 رئيس السادة الى موصول والشكر.  ايدييم عمى الدراسة شرف لنا وكان الغزيرة عموميم من

 القيمة المالحظات إلبدائيم لمبحث والمغوي العممي والمقوم المحترمون المناقشة لجنة وأعضاء
وشكري وتقديري الى زمالئي في الدراسة امنياتي ليم بالموفقة .  ورصانة قوة إال ال تزيده والتي

 والنجاح.
واتقدم بشكري وتقديري الى السيد مدير الرقابة المالية في ميسان والسادة رؤساء الييئات 
الرقابية والى زمالئي موظفي مديرية الرقابة المالية في ميسان فمكم مني خالص الشكر 

 والتقدير.
 
 
 

   عمي ركالـــو ليمو
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 المستخلص
يعد مفهوم العمل الفرقي من المفاهيم االدارية المعاصرة ,التي تستعممها المنظمات من اجل    

التغمب عمى التحديات التي تواجهها وتحقيق اهدافها بكفاءة وفاعمية .اذ ايقنت المنظمات العالمية 
ها عمى اهمية العمل الفرقي خاصة بعد النجاح الذي حققته المنظمات اليابانية نتيجة العتماد

العمل الفرقي .لذلك اخذت العديد من الجهود البحثية عمى عاتقها دراسة العمل الفرقي ومنها هذا 
 البحث .

 في العمل فرق واقع عمى التعرفتحقيق مجموعة من االهداف من اهمها:  الى يهدف هذا البحث
 ان باعتبار العمل فرق تواجه التي المعوقات تحديد,و  ميسان محافظة في المالية الرقابة مديرية

 لمعمل المحفز التنظيمي المناخ وتهيئة لمعالجتها المناسبة الحمول وضع عمى سيساعد تحديدها
 العاممة الفرق في الفاعمة الفرق مقومات توافر ومدى مستوى عن الكشف,فضال عن  الفرقي
 .ميسان محافظة في المالية الرقابة مديرية هيئات ضمن

(فرق عمل تمارس نشاطاتها ة الحالة ,وشممت عينة البحث )عشردراساعتمد البحث عمى منهج 
ة. وألجل جمع هيئات رقابي في محافظة ميسان وموزعة عمى اربعفي مديرية الرقابة المالية 

قسمين  عمىاعتمد البحث عمى استمارة الفحص, اذ قسمت استمارة الفحص البيانات المطموبة 
قسم الثاني تناول معوقات العمل الفرقي الخاصة بالفريق االول يخص مقومات الفريق الفعال وال

نفسة واالدارة .وكذلك اجرى الباحث المقابالت غير المهيكمة مع فرق العمل .وبعد استعمال عدد 
من االساليب االحصائية السيما الوسط الحسابي الموزون, واالنحراف المعياري, واالهمية النسبية 

 ستنتاجات ولعل من ابرزها:توصل البحث الى مجموعة من اال
 ان فرق العمل في مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان تمتاز بما يمي:

 العمل فرق اعضاء جميع قبل من ومعروفة واضحة عمل اهداف امتالك. 
 االهداف تمك انجاز بشأن الفرق اعضاء بين متبادل اتفاق وجود. 
 الفرق اعضاء بين متبادلة شخصية ثقة وجود. 
 الفريق بأهداف االعضاء قبل من والتزام تفاني. 



 ه 

ضرورة توافر مستوى التدريب موعة من التوصيات كان من اهمها:الى مج حثوقد توصل الب
,وتطبيق اكبر جزء ممكن كي ما يستجد من ظروف عمل جديدة المناسب والمتطور والذي يحا

 .من خطة التدريب السنوية لديوان الرقابة المالية االتحادي
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 مقدمة 

 لموردا يمعبو  تدرك الدور البارز الذي منظمات االعمال العالمية العامة والخاصة اضحت    
مع  البد من تفاعل وتعاون وتشارك المورد البشريإذ  ,لممنظمةالمورد االساسي  بوصفوالبشري 

 لموصول الى االىداف التي تسعى المنظمات الى تحقيقيا. الموارد االخرى
التي تمتاز بيا بيئة االعمال ,كان البد لممنظمات ونتيجة لمتحديات الكثيرة والتغيرات السريعة     

لم تعد  ومواجيتيا, إذلمتغمب عمى ىذه التحديات  من البحث عن اساليب ادارية معاصرةالعالمية 
واثبتت  ,مجديةالتي تعتمد عمى الفرد المتخصص والنزعة الفردية يب االدارية التقميدية االسال

ظيرت مفاىيم ادارية التي تتعرض ليا المنظمات ,لذلك  التكيف مع ىذه التحدياتفشميا في 
  (.العمل الفرقي ىذه المفاىيم الحديثة)ومن حديثة 

عمميا حاجة ضرورية جدا وممحة ,لما  اصبحت حاجة المنظمات الى العمل الفرقي فيقد و    
وكفاءة ,ومواجية  ساعد عمى تحقيق االىداف بفاعميةييتمتع بو العمل الفرقي من اىمية ودور 

التحديات المتكررة والسريعة ,وتشجيع العاممين عمى بذل الجيود وتنمية مياراتيم ,وبث روح 
 ن بين االفراد .والقيادة التشاركية ,والتفاعل والتعاو  التعاون والتفاعل,

ونتيجة لذلك كان البد لممنظمات المحمية ان تدرك الدور الذي يمعبو العمل الفرقي في تحقيق    
وخاصة بعد النجاح الذي حققتو المنظمات اليابانية واالمريكية ومنظمات دول اخرى بعد االىداف,

 االعتماد عمى العمل الفرقي . 
من ىنا دعت الحاجة الى ضرورة الوقوف عمى واقع العمل الفرقي في مديرية الرقابة المالية    

ميسان احدى الدوائر التابعة الى ديوان الرقابة المالية االتحادي الذي يستند عمى محافظة في 
 .العمل الفرقي في عممو  

منيجية البحث وبعض الفصل األول , تناول  ةفصول رئيس ةأربع البحث الحالي تضمن    
العربية التي الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث وركز فييا الباحث عمى الدراسات 

فقد خصص لمجانب  ا الفصل الثانيم  أ .تناولت موضوع العمل الفرقي وبعض الدراسات االجنبية
 اذيمي عام المبحث االول فرق العمل كتأطير مفاى لمباحث, تناو من ثالثة النظري لمبحث وتض

 ةوالمجموعة, أىميتضمن عرض مجموعة من المفاىيم الخاصة بفرق العمل ,الفرق بين الفريق 
 .وانواع فرق العمل العمل الفرقي,
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وخصائص الفريق الفعال .وخصص  فتناول مراحل تطور الفريق وبناءه اما المبحث الثاني 
الفصل الثالث  وجاءالعمل . مبحث الثالث لمتركيز عمى اسباب فشل الفريق ومعوقات فرقال

 عن ةلمبحث من خالل ثالثة مباحث عرض المبحث االول نبذة تعريفيالعممي اإلطار  لتوضيح
 الييئات واقع بين الفروق الختبار, فيما جاء المبحث الثاني مديرية الرقابة المالية في ميسان

 الفرقي العمل واقع تشخيصبميسان ,واختص المبحث الثالث  في المالية الرقابة لمديرية التابعة
 ميسان. في المالية الرقابة مديرية في

 . التي توصل الييا الباحث اما الفصل الرابع فقد خصص لالستنتاجات والتوصيات 
 
 
 
 



 
 

 ــــــثـ:منهجية البحــ الفصل االول
 وبعض الجهود المعرفية السابقة

 
 املبحث االول : منهجية البحث

 املبحث الثاني : بعض اجلهىد املعرفية السابقة

 



 3 ةـــــالجهىد المعرفية السابقمنهجيــة البحث وبعض  ..........الفصل االول....................

 

 حث االولالمب
 ثــــــــــلبحـــــة اـــــمنهجـي

 تمهيد

العمود الفقري  وتمثلالجوانب األساسية لمشروع البحث العممي احد  البحثتعد منيجية       
 السيما من خالل مجموعة من الخطوات البحث وسيوضح الباحث منيجية ,جيد عممي ألي

 .البحثووسائل جمع البيانات وحدود ومنيجو   وعينتو   وفرضياتو   وأىميتو   البحث وأىدافو  مشكمة 

 اوال: مشكمة البحث
 مشكمة البحث بالتساؤالت االتية : يمكن تمخيص

 ميسان ؟ محافظة ما ىو واقع فرق العمل في مديرية الرقابة المالية في -1
 الفاعمة؟ فرق العمل مقوماتما ىي  -2
 ؟ماىي المعوقات التي تواجو فرق العمل  -3
 ما ىي سبل ومقترحات تطوير العمل الفرقي؟ -4

 البحث اهدافثانيا: 
 الى تحقيق االىداف الرئيسة االتية : يسعى البحث الحالي

 التعرف عمى واقع فرق العمل في مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان . -1
المعوقات التي تواجو فرق العمل باعتبار ان تحديدىا سيساعد عمى وضع الحمول تحديد  -2

 المناسبة لمعالجتيا وتييئة المناخ التنظيمي المحفز لمعمل الفرقي .
الكشف عن مستوى ومدى توافر مقومات الفرق الفاعمة في الفرق العاممة ضمن ىيئات  -3

 مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان.
من اجل مواكبة  الميمةاالدارية فيوم فرق العمل واىميتو باعتباره احد المفاىيم ابراز م -4

 التغيرات وتحقيق النجاح باالعتماد عمى العمل الفرقي ونبذ الفردية.
وضع التوصيات التي يأمل الباحث انيا من الممكن ان تزيد االىتمام بفرق العمل  -5

 وتساعد عمى تطوير فرق العمل .
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 البحثثالثا: اهمية 

الفاعمة  وخصائص فرق العمل وماىيتيااثراء الجانب المعرفي بموضوع فرق العمل  -1
 والمعوقات التي تواجييا واسباب فشميا .

اىمية النشاط المبحوث)مديرية الرقابة المالية( باعتبارىا الجية الرقابية العميا التي  -2
 التصرف الحفاظ عمى المال العام من اليدر او التبذير او سوء تسعى الى

 . والمساىمة في استقاللية االقتصاد ودعم نموه واستقراره
 .الفرقي تعزيز ثقافة العملعمى مواكبة التوجيات االدارية الحديثة التي تؤكد  -3
وفر القناعة لدى متخذي القرار في مديرية الرقابة المالية يان ىذا البحث من شأن  -4

ضوء االعباء الوظيفية  في محافظة ميسان بشأن اعادة ىيكمة فرق العمل في
 الحقيقية ومن ثم اعادة ىيكمة العالقات بين االدارة وفرق العمل.

 رابعا: فرضيات البحث
ال توجد فروق ذات احصائية بين واقع حال العمل الفرقي في مديرية الرقابة المالية في  -1

 محافظة ميسان.
 في محافظة ميسان.تتوفر مقومات العمل الفرقي الفاعل في مديرية الرقابة المالية  -2
ال يعاني العمل الفرقي من معوقات ادارية او ذاتية في مديرية الرقابة المالية في محافظة  -3

 ميسان.
 

 : عينة البحثخامسا
بمغ اذ ميسان , محافظة من فرق العمل العاممة في مديرية الرقابة المالية في البحثتتكون عينة 

 .ىيئات رقابية موزعة عمى اربعفرق عمل ( 11) ىذه الفرقعدد 
 
 
 
 



 5 ةـــــالجهىد المعرفية السابقمنهجيــة البحث وبعض  ..........الفصل االول....................

 

 : منهج البحثسادسا
منيج دراسة الحالة لمعرفة واقع عمل فرق العمل في مديرية  ىذا البحثاستخدم الباحث في 

ويعد منيج دراسة الحالة احد اىم انواع  ,وتطويرىاالرقابة المالية في ميسان وكيفية النيوض بيا 
وىو (, 118: 2118سات الوصفية)العزاوي,ستوى متقدم من الدراذات م تعد دراسة العالقات التي

ن او معمومات والبيانات عن الوضع الراىنوع من البحث المتعمق لحالة معينة عن طريق جمع ال
 (.137: 2114القائم لمحالة ,وخبراتيا الماضية وعالقتيا بالبيئة )ابو النصر ,

 

 والمعمومات : وسائل جمع البياناتسابعا
 كاآلتي: لبحثمتعددة لمحصول عمى البيانات المطموبة لتحقيق أىداف امصادر استخدم الباحث 

 (.1استمارة فحص)انظر الممحق -1
 (.2المقابالت مع جميع فرق العمل قيد البحث )انظر الممحق -2

 : حدود البحثثامنا
      فضال عن مديرية الرقابة المالية في ميسانبمقر  تقيد البحث الحاليالحدود المكانية:  -1

 .تواجد فرق العمل في مقرات الدوائر الخاضعة لمرقابةاماكن 
 الفترة الممتدةفي الجانب النظري والعممي  البحثالحدود الزمانية: شممت مدة إعداد  -2

 (.17/11/2117( إلى )2117/ 7/  1)         
 

 
 
 

 

 

 



 7 ةـــــالجهىد المعرفية السابقمنهجيــة البحث وبعض  ..........الفصل االول....................

 

 المبحث الثاني
 بعض الجهود المعرفية السابقة

 
يحظى موضوع )فرق العمل( بأىمية كبيرة من قبل المنظمات في وقتنا الحالي , كونو احد      

االساليب االدارية الميمة التي لجأت الييا المنظمات لمواكبة التغيرات السريعة والتحديات 
و التي تناولت والمنافسة الشديدة . وعمى الرغم من اىمية ىذا الموضوع اال ان الدراسات العربية

 ال تزال قميمة بالمقارنة مع الدراسات االجنبية . بالبحث والدراسة
 لت موضوع )فرق العمل( ,سواء بصورةوسيركز الباحث عمى بعض الدراسات السابقة التي تناو 

جو مباشرة بالحديث عن واقع فرق العمل, ومقومات فرق العمل الفاعمة, والمعوقات التي توا
عامة تمك الدراسات التي تناولت موضوع فرق العمل كأحد  ة  الفرق, واسباب الفشل, او بصور 

 المتغيرات في البحث .
 

 اوال: الدراسات العربية
الحظ الباحث وجود العديد من الدراسات العربية التي تناولت موضوع )فرق العمل( كأحد 

مقومات  متغيرات الدراسة, والتي ركزت بدورىا عمى مفيوم الفريق ,تمييز الفريق عن المجموعة,
الفريق الفاعل, سموكيات فرق العمل ,ولكن الدراسات العربية التي تناولت) واقع فرق العمل والتي 
تطرقت الى المشاكل والمعوقات وكيفية حميا وسبل تطوير فرق العمل( تكاد تكون حسب اطالع 

 الباحث معدودة ,وادناه بعض من الدراسات السابقة :
 )فرق العمل في منظمات االعمال االردنية(: بــ ( الموسومة0222دراسة )حداد  -1

كانت ىذه الدراسة دراسة ميدانية ىدفت الى التعرف عمى فرق العمل في منظمات 
االعمال االردنية ,وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي في دراستو ,وتكون مجتمع 

اعمال  ( منظمة14(مديرا ومديرة يعممون في )632الدراسة من عينة عشوائية بمغت )
 اردنية كبرى في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.

 ومن ابرز النتائج التي توصل الييا الباحث ىي :
 . نمط فريق العمل التقميدي ىو االكثر ممارسة 
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 . يوجد تواجد متوسط لفرق العمل في المنظمات المبحوثة 
   لدى المسؤولين بمستوياتيم المختمفة لفرق العمل ىناك استعداد عال . 

 :  يأتيومن ابرز التوصيات التي توصمت الييا الدراسة ما 
  التركيز عمى دراسة فرق العمل كأداة تعمل عمى تفويض الصالحيات ,وتنمية

الديمقراطية والمشاركة ,الذي تحتاجو منظمات االعمال االردنية لمواكبة التغييرات 
 والمستجدات .

 ة الى معرفة مدى تطبيق كل نمط من تقترح الدراسة ان يتم توجيو الدراسات الالحق
انماط فرق العمل ,ومعرفة كيفية بناء فرق العمل ,وما ىي المعوقات التي تواجو 

 فرق العمل وتحول دون نجاحيا.
  عقد الدورات والندوات لتبادل وجيات النظر من اجل استيعاب افضل واثراء اعمق

 لفرق العمل .
 

)اثر بيئة المنظمة عمى فاعمية فرق العمل  ( الموسومة بـ0220سة )البربريدرا -0
 "دراسة تطبيقية مقارنة بين القطاع المصرفي العام والمشترك"(:

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى اثر بيئة المنظمة عمى فاعمية فرق العمل. 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي .وتكون مجتمع الدراسة من العاممين في القطاع 

ي مصر )بنوك القطاع العام والمشترك(. واعتمدت الدراسة عمى المصرفي الوطني ف
 العينة العشوائية البسيطة.

 واىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة :
  نظام المشاركة في الثواب ىو النظام االمثل لتشجيع فرق العمل وزيادة

 فعاليتيا .
  بوظائف االستعانة بالتنظيمات غير الرسمية يمكن فرق العمل من القيام

 التحديث والتطوير .
 اما اىم ما خرجت اليو الدراسة من توصيات :               
  العمل عمى تنمية الميارات السموكية لكل عضو من اعضاء الفريق عن

 طريق وضع مجموعة البرامج التدريبية المناسبة .



 9 ةـــــالجهىد المعرفية السابقمنهجيــة البحث وبعض  ..........الفصل االول....................

 

  ايجاد قنوات اتصال سميمة بين اعضاء الفريق بعضيم ببعض ,وبين اعضاء
 يق والقائد .الفر 

  ضرورة ايمان اإلدارة العميا بأىمية العمل الجماعي وفاعمية فرق العمل من
خالل اقامة دورات تدريبة لإلدارة العميا ,وحضور مؤتمرات عن العمل 

 الجماعي واىميتو ,ودورات عن حمقات الجودة واالدارة اليابانية.
 

مل في المدارس المتوسطة )واقع ادارة فرق الع ـ( الموسومة ب0225دراسة)القرني  -3
 والثانوية لمبنين بمحافظة القنفذة من وجهة نظر مديري المدارس ومعمميها(:

التعرف عمى مدى توافر سمات العمل كفريق في المدارس  الىىدفت ىذه الدراسة 
ي المتوسطة والثانوية ,ودرجة ممارسة المديرين ألسموب ادارة فرق العمل ,وما ى

وتكونت عينة المعوقات التي تواجو فرق العمل. واستخدم الباحث المنيج الوصفي. 
الدراسة من جميع مديري ومعممي المدارس المتوسطة والثانوية لمبنين بمحافظة القنفذة 

 ( معمما .1126(مديرا و )75وكانوا )
 ومن ابرز النتائج التي توصمت الييا الدراسة ىي :

  ح الفريق بدرجة متوسطة  .تتوافر سمات العمل برو 
 . يمارس مديرو ىذه المدارس اسموب ادارة فرق العمل بدرجة متوسطة 

     معوقات امام تطبيق فرق العمل بدرجة متوسطة  واىم ما اوصت بو الدراسة ىو وجود           
 من وجية نظر افراد مجتمع الدراسة.

 
)بناء فرق العمل في قطاع الكهرباء  ( الموسومة بــ0225سة )الرحبي, درا -4

 السعودي ,دراسة حالة: كهرباء المنطقة الغربية(:
ىدفت الدراسة الى استكشاف واقع فرق العمل في الشركة السعودية لمكيرباء 
,واستكشاف الخصائص التي تميز فرق العمل في مراحل تشكيميا .واستخدم الباحث 

الشركة السعودية  منتسبيالدراسة في  المنيج الوصفي في دراستو , وتمثمت عينة
فرق العمل المشكمة في ليم االلتحاق في في المنطقة الغربية والذين سبق  لمكيرباء

شممت عممية  اذالشركة وتم استخدام اسموب توزيع االستبانات واسموب المقابمة 
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(قائدا من 77( شخصا .اما عممية المقابمة فقد شممت )261انات )التوزيع لالستب
 ادة فرق الجودة .ق

 : يأتيوخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان اىميا ما 
  ان نمط فرق العمل السائد في الشركة السعودية لمكيرباء يتمثل في فرق

 الجودة والتحسين المستمر .
  ال يتوفر الحماس الكافي لدى اعضاء تمك الفرق الممتحقين بتمك الفرق في

كين الذين تم ترشيحيم لعضوية تمك الفرق ىم من بداية التكوين ,الن المشار 
 مناطق جغرافية ,واعمار وظيفية متباينة .

 : يأتيالدراسة فتتمثل بما  بيااما اىم التوصيات التي خرجت           
 وخاصة العمل فرق بناء عن الدراسات من مزيدال تقديم عمى العمل ضرورة 

 .العربية في البيئة العمل فرق بناء في المؤثرة والعوامل بالخصائص يتعمق ما
 فريق أعضاء بين والتماسك التناغمبدرجة اكبر ب باالىتمام الباحث يوصي 

 الفريق بين أعضاء التعميم ومستوى العمر, تفاوت عدم بمراعاة وذلك , العمل
 تفاوت , الفردية عةالنز ) واالجتماعية الثقافية العوامل ببقية االىتمام وكذلك 
 .فعالة عمل فرق لبناء  (  ,العادات التمدن , التدين , الوظيفي المستوى

 
 ( الموسومة )معوقات فرق العمل في المنظمات العامة(:0227دراسة )حمدان  -5

كانت ىذه الدراسة دراسة ميدانية في الخطوط الجوية العربية السعودية في محافظة 
جزأين :نظري  عمى جدة ,إذ استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي, وقسم الدراسة

وميداني, تناول الجزء النظري مفيوم الجماعة ,وفرق العمل. اما الجزء الميداني فتم 
من  (مفردة  488من عينة عشوائية بمغت ) ع المعموماتاستخدام االستبانة كأداة لجم

 الموظفين االداريين في الخطوط الجوية العربية السعودية .
 وابرز النتائج التي توصل الييا الباحث ىي :

   من دعم االدارة العميا ,وضوح االىداف  كمما كان ىناك مستوى عال
االتصال بين االعضاء, ,الموضوعية في اختيار اعضاء الفريق ,ثقافة الفريق ,و 

 حقق فريق العمل درجة نجاح عالية .
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  كمما كانت القيادة تتسم باالنفتاح والسماح لألعضاء بالمشاركة في صنع القرار
 وتشجيع االفكار واالقتراحات ,يحقق الفريق درجة نجاح عالية .

 . كمما انخفض مستوى الصراع بين االعضاء كانت درجة نجاح الفريق عالية 
 قترحت الدراسة عدد من التوصيات ابرزىا :وقد ا
 . الدعم المستمر من االدارة العميا لفرق العمل 
  بناء نظام معموماتي يمد اعضاء المنظمة بالمعمومات وىو ما يعرف بإدارة

 المعرفة .
 .تحديد اىداف الفريق تحديدا دقيقا 
 . وضع معايير موضوعية الختيار اعضاء الفريق 

 
)اثر سمات فريق العمل في فاعمية بــ(الموسومة 0212دراسة )الحوامدة والعضايمة -6

 الوزارات االردنية :دراسة ميدانية (:
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اثر سمات فريق العمل عمى فاعمية الوزارات االردنية, 
واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي, وبمغ مجتمع الدراسة 

حوثا, ولغرض تحقيق اىداف الدراسة تم تصميم استمارة استبانة لغرض (مب385)
جمع البيانات ,واستخدمت االساليب االحصائية الوصفية باستخراج المتوسطات 

 االحصائية ,وتوصمت الدراسة الى عدد من النتائج اىميا :
  اشارت النتائج الى ان تصورات المبحوثين لمتغير سمات فرق العمل كان

 مرتفعا .
  اشارت النتائج الى ان تصورات المبحوثين لمتغير فاعمية المنظمة ايضا

 كان مرتفعا.
 ان ىناك اثر لسمات فريق العمل في فاعمية  الى اشارت نتائج الدراسة

 المنظمة .
الدراسة بضرورة العمل عمى خمق ثقافة تنظيمية تعزز سمات فريق العمل   اوصتو        

العميا المرغوب بيا ,وضرورة مراجعة القوانين واالنظمة  واالرتقاء بيا الى المستويات
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والتعميمات القادرة عمى احداث التغييرات التنظيمية والثقافية التي ليا اثر عمى سموك 
 االفراد والجماعات داخل الوزارات والتي تعيق ادخال النماذج واالساليب االدارية المتطورة.

 
)اثر القيادة في بناء فريق العمل الناجح  ـ( الموسومة ب0213دراسة )نسرين ورجاء -7

 دراسة حالة المؤسسة الوطنية لمبناء لمجنوب والجنوب الكبير( :
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مفيوم القيادة ومياراتيا واساليبيا وصفاتيا ,والتعرف عمى 

وكيف مفيوم فرق العمل وكيفية بناء فرق العمل الناجحة والكشف عن ميارات القيادة 
يكون ليا دور في بناء الفرق الناجحة ,استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي 

-(عينة وتمثل العاممين عمى مستوى االدارة )العميا21.وتكون مجتمع الدراسة من )
التنفيذية( بالشركة الوطنية لمبناء لمجنوب والجنوب الكبير. وكانت النتائج التي -المتوسطة

سة بان ىناك تأثيرا لمقيادة الفعالة عمى بناء فريق عمل كفء وناجح توصمت الييا الدرا
,والبد لمقيادة ان تتحمى بالميارات لبناء فريق العمل الناجح. واىم ما اوصت بو الدراسة 
تفعيل دور القيادة في كافة المؤسسات من اجل ان تحسن من ادائيا وتحقيق اىدافيا التي 

 تسعى ليا.
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 الدراسات االجنبية: -ثانيا
 Factors affecting successful(الموسومة بعنوان)Castka ,et al.,2001)دراسة -1

implementation of high performance teams) 
 :( االداء العالي)العوامل المؤثرة في التطبيق الناجح لفرق 

ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد العوامل التي تؤثر في التطبيق الناجح لفرق العمل المتميزة 
االداء .واشتقت ىذه العوامل من االدبيات والدراسات التي تناولت فرق العمل ,وتم تطبيق 
ىذه العوامل او معوقات العمل الفرقي في احدى المؤسسات ضمن دراسة ميدانية إذ تم 

لينكس المحدودة لميندسة المتمركزة في شمال انكمترا ,المممكة المتحدة تطبيقو في شركة 
لمعوامل التي تؤثر في التطبيق الناجح لمفرق  نموذج  أ.وساىمت ىذه الدراسة في تطوير 

 :يأتيالمتميزة االداء إذ تم تحديد سبعة عوامل تقف بوجو الفرق ذات االداء العالي وىي كما 
 .التأثير المؤسسي 
 ركيز المحددة.بؤرة الت 
 .التناغم والتفاعل مع كيانات خارجية 
 .مقاييس االداء 
 .المعرفة والميارات 
 . الحاجة الى الفرد 
 .ثقافة المجموعة 

واقترحت الدراسة خطة لمشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المممكة المتحدة والتي تعتمد 
 عمى فرق العمل في عمميا .

 
 successful Teamwork)( الموسومة Tarricon & Luca,2002)دراسة -0

:Acase study) 
 : :دراسة حالــة( العمل الفرقي الناجح)

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى الفرق الناجحة وغير الناجحة ,وما ىي السمات 
والخصائص التي تميز الفرق الناجحة عن غير الناجحة. استخدمت الدراسة منيج دراسة 
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ن من السنة النيائية .وتستعرض ىذه الدراسة االدبيات بيدف تحديد الحالة لمتحقق من فريقي
اطار يمكن لممعممين استخدامو لممساعدة في تعزيز العمل الجماعي الفعال .قارنت ىذه 
الدراسة بين اداء فريقين من خالل مقارنة السمات المحددة لمعمل الجماعي الناجح, إذ لعبت 

 :يأتيح ىذه الفرق ,وىي كما ىذه الصفات دورا ىاما في تحديد نجا
  االلتزام باألىداف المشتركة: لنجاح الفريق البد لألعضاء االلتزام باألىداف

 المشتركة.
 اكبر  لالترابط :يحتاج اعضاء الفريق الى خمق بيئة معا والتي يمكن ان تساىم بشك

 من االفراد منفردين في تشجيع االعضاء عمى المشاركة والتعمم .
 مناقشة القضايا عمنا مع اعضاء رات الشخصية: وتشمل القدرة عمى امتالك الميا

 الفريق ,وان تكون صادقة وداعمة, وجديرة بالثقة .
  مخاوف واحتياجات اعضاء الفريق المفتوحة : االستماع بنشاط الى االتصاالت

عن ىذا يساعد عمى خمق بيئة عمل فعالة ,ويجب ان  فالتعبيروتقدير مساىماتيم 
 اء عمى استعداد لتقديم وتمقي النقد البناء وتقديم التغذية الراجعة.يكون االعض

  تكوين الفريق المناسب امر ضروري في نجاح الفريق :يحتاج االعضاء ان يكونوا
 عمى وعي تام بدور الفريق الخاص بيم وفيم ما ىو متوقع منيم . 

  يكونوا خاضعين االلتزام بعمميات الفريق والقيادة والمساءلة: يحتاج االعضاء ان
لممساءلة ,وان يكونوا عمى عمم بعمميات الفريق .والقيادة الفعالة ضرورية لنجاح 

 الفريق بما في ذلك صنع القرار المشترك وحل المشكالت .
واظيرت النتائج وجود عالقة بين كيفية احتضان الفريقين ليذه الصفات الست ,وكيف نجح 

ان الى اون وتطوير منتج عالي الجودة .وتشير النتائج الفريق الذي يمتمك ىذه السمات في التع
ىذه السمات تحتاج الى النظر فييا بعناية من قبل كل من المعممين والطالب عندما يتم تشكيل 

 فرق العمل .
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 Team effectiveness in academicالموسومة )Martin, 2006) دراسة) -3
medical libraries: a multiple case study)    

 : الفريق في المكتبات الطبية االكاديمية :دراسة حالة متعددة( فاعمية)
(لفاعمية الفريق عمى المكتبة J.Richard Hackmanىدفت الدراسة الى تطبيق اطار )

الطبية االكاديمية. واستخذت ىذه الدراسة طريقة دراسة الحالة إذ تم تطبيقيا في ثالث 
 مكتبات تم اختيارىا بعد التحقق من استخداميا لفرق العمل في عمميا ,ويرمز لممكتبات 

ت ما مجموعة تضمن12(,واجريت في مكتبات دراسة الحالة ثالث مقابالت مع A,B,Cب)
 مشاركا.75يقارب 

 النتائج التي توصمت الييا الدراسة ىي:
 خصائص لفاعمية الفريق وىي: حددت الدراسة سبع 

 ىيكل الفريق -1
 التواصل -2
 المساءلة -3
 العمل الجماعي -4
 سموك القيادة  -5
 انظمة العمل -6
 التدريب -7

 :وحددت الدراسة مجموعة من العوائق التي تحول دون فاعمية الفريق وىي 
 ىيكل الفريق .االفتقار الى  -1
 االفتقار الى المساءلة . -2
 نقص االتصال. -3
 عدم وجود التعاون الجماعي. -4
 عدم فاعمية القيادة . -5
 نقص نظم الدعم. -6
 نقص التدريب. -7
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توصمت الدراسة الى ان اعتماد المنظمات عمى الفرق في عمميا ليس بالمسألة السيمة ,ويحتاج 
تبادل مسؤوليات صنع  الى في مكتباتيم فرقاً مدراء المكتبات ورؤساء االقسام الذين يستخدمون 

القرار, والنظر في الميارات الالزمة لألدوار الجديدة لألعضاء, وادراج االسئمة المتعمقة بعمل 
 الفريق كجزء من عممية التوظيف. 

 
 االستفادة منها: الجهود المعرفية السابقة واوجهثالثا: مناقشة 

الدراسات السابقة العربية واالجنبية ,اىمية العمل يتضح من خالل العرض السابق لمجموعة 
التحديات و التغييرات السريعة والمتكررة التي  المنظمات لتحقيق التقدم ولمواجية الفرقي في

تتعرض ليا المنظمات .ولفت انظار الجيات العميا في ديوان الرقابة المالية االتحادي الى اىمية 
المنظمة .ويمكن تحديد أوجو االستفادة من  الدراسات  موضوع العمل الفرقي في تحقيق اىداف

 السابقة باالتي :
 

لمبحث الحالي من خالل توجيو انظار الباحث الى المصادر  يبناء اإلطار النظر  -1
 والمراجع التي يحتاج الييا لتأطير الجانب النظري.

واعداد  تأطير معرفة الباحث حول الوسائل االحصائية المناسبة لخدمة الجانب العممي -2
 استمارة الفحص.

 التعرف عمى وسائل جمع البيانات المستخدمة في الدراسات السابقة. -3
 بناء اإلطار المنيجي لمدراسة الحالية كونيا اعتمدت منيج دراسة الحالة. -4
تحديد مقومات الفريق الفعال والتي تميز الفريق الناجح عن غير الناجح ومعرفة مدى  -5

 لرقابة المالية في ميسان بيا .اتصاف فرق العمل في مديرية ا
امام العمل الفرقي وتحد من فاعمية الفرق  ابرز المعوقات والمشاكل التي تقف تشخيص -6

ومحاولة تشخيص ما ينسجم منيا مع واقع العمل الفرقي في مديرية الرقابة المالية في 
 ميسان .

 



 
 الفصل الثاني

 االطار النظري للبحث
 

 املبحث االول: فرق العمل : تأطري مفاىيمي عام

 املبحث الثاني: مراحل تطور الفريك وبناءه وخصائص الفريك الفعال

 املبحث الثالث: معولات العمل الفرلي واسباب فشلو
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 المبحث االول
 عام تأطير مفاىيمي فرق العمل :

  اوال :مفيوم فريق العمل
من كػػػػػػػا ملقمام منلػػػػػػػقيـ  منلع  ػػػػػػػا   ػػػػػػػ   ػػػػػػػق ة فػػػػػػػ  يعػػػػػػػق من ايػػػػػػػؽ لػػػػػػػف منل  ػػػػػػػ     منا ي ػػػػػػػ    

نػػػػننؾ باػػػػق  ػػػػ ف مبػػػػ ؾ منعقيػػػػق لػػػػف منل ػػػػ ميـ منوػػػػ   ػػػػ     منعقيػػػػق لػػػػف من ػػػػ   يف  منقما ػػػػيف  , ػػػػ م 
 ( ي  ح ل  وي ا من   ؿ   يه لف منه منل  ميـ :1 مناق ؿ) ,نل  ـ  فايؽ منعلؿ

 
 (1الجدول)

 بعض مفاىيم فريق العمل
 المفيوم اسم المؤلف/السنة/الصفحـة ت
1 (Katzenbach & Smith,1993 :45)  يلو كػػػػػ ف ل ػػػػػ ام  لوك ل ػػػػػة  ملفػػػػػامق ػػػػػقق  ػػػػػ يا لػػػػػف

ممػػػػػػػػقمؼ مقم     ل وػػػػػػػػقليف  و ليػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػا  ل ػػػػػػػػواؾ ,
  يو لؿ م     من ايؽ منل ؤ نية منلو  قنة..

2 Henry , 1997 :4) )  مجموعةةةع معدمة ٌةةةع مةةةا مامةةة م  مكوةةةةم ٌا ٌ ةةةد  وا
 مً مكمسؤوكٌع ذمت مكص ع بندةئج دنظٌمٌع موٌنع . 

3 (Schermerhorn et al ,2002 :100)  يعل ػػػػػػ ف لعػػػػػػ   ب ػػػػػػ   نو ليػػػػػػؽ  ملفػػػػػػامقلال  ػػػػػػة لػػػػػػف
  ف و ليله .  فل ؤ ن  ا  لعيف مـ اليع   

4 Batt,2002:31) )   فػػػػػ ال  ػػػػػ   لػػػػػف منعػػػػػ ل يف منوػػػػػ  نػػػػػقي    ايػػػػػة ك يػػػػػا 
منعلػػػػػػػػػؿ  م ػػػػػػػػػقمت منو ييػػػػػػػػػام  فػػػػػػػػػ  ملبوػػػػػػػػػ  ,  وو بػػػػػػػػػ  
منعقيػػػػق لػػػػف منل لػػػػ   منلب ػػػػن  ول يػػػػقي  لػػػػف   ػػػػؿ ل ػػػػاف  
منخػػػػ  مللػػػػ ل , ل ػػػػؿ وخ ػػػػيي  وب ػػػػيؽ منعلػػػػؿ  ػػػػيف 

   ل يف لخو  يف.
5 Daft,2003:614) )  م  مك ػػػػػػػػػا يو ػػػػػػػػػ    ف  يل لػػػػػػػػػ ف  فػػػػػػػػػاقيف  ػػػػػػػػػق   ػػػػػػػػػيف

  وب يؽ  ل  ـ لف ماؿ مبا ق مقؼ ل قق.
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6 Poovan, 2005: 28 عػػػػػػػ   ع ػػػػػػ ـ   ػػػػػػ   قلال  ػػػػػػة لػػػػػػف م فػػػػػػامق يعولػػػػػػ 
منلع  لػػػػػػػػػػػ   ,  منل ػػػػػػػػػػػ ام    لػػػػػػػػػػػف ب  يػػػػػػػػػػػة منلػػػػػػػػػػػ ماق , 

 ل ػػػػػػػػػػق مل ػػػػػػػػػػو  ق  لػػػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػػػ قمـ نو ليػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػقؼ 
 ل واؾ. 

7 (Hall ,2005 :40( )Brill ,1976 :40) 
 

      لعيبػػػػػػػػػػػ يب ػػػػػػػػػػػن ف  لػػػػػػػػػػػ    ملفػػػػػػػػػػػامق لال  ػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػف
ف موخػػػػػػػػ ن  ػػػػػػػػ ةو كػػػػػػػػ ف منخ ػػػػػػػػا  من اقيػػػػػػػػة,  منل ػػػػػػػػؤ نييل

,    ل ػػػػػػػػػػػواك    ي ػػػػػػػػػػػع ف  ا ػػػػػػػػػػػ منلػػػػػػػػػػػامام  من اقيػػػػػػػػػػػة,  
 ي ولػػػػػػػػ ف لعػػػػػػػػ  ن و ػػػػػػػػ ؿ  ل ػػػػػػػػ اكة منلعافػػػػػػػػة , لػػػػػػػػف 

 يوـ موخ ن منلامام  منل ول  ية .خ ؿ خ   ـ 
8 (McShane & Von Glinow ,2005 

:266) 
م  مك ػػػػػػا ,يو ػػػػػػ    ف  يػػػػػػ  ا ف  فػػػػػػاقيفلالل  ػػػػػػة لػػػػػػف 

  ػػػػػػػػػػػػ   ع ػػػػػػػػػػػػ ـ منػػػػػػػػػػػػ ع  , يو ل ػػػػػػػػػػػػ ف منل ػػػػػػػػػػػػؤ نية 
منلو  قنػػػػػػػػػػػػة  ,نو ليػػػػػػػػػػػػؽ ممػػػػػػػػػػػػقمؼ ل ػػػػػػػػػػػػواكة لاو  ػػػػػػػػػػػػة 
   مػػػػػػػػػػقمؼ منوبييليػػػػػػػػػػػة , يليػػػػػػػػػػق ف مب  ػػػػػػػػػػػ ـ ككيػػػػػػػػػػػ ف 

 ماول    قمخؿ منلبيلة .
9 (Kreitner&Kinichi,2007:340)   امق لػػػػػر ل ػػػػػ امو ـ منوكلي يػػػػػة لال  ػػػػة  ػػػػػ يا  لػػػػػف ملفػػػػ

لػػػػػػر  ع ػػػػػػ ـ وباػػػػػػ ق ممػػػػػػقمؼ  م ػػػػػػام  يو ػػػػػػ    ف   
 ل واكة.

 
يعل ػػػػػػػ ف قق لػػػػػػػف ملفػػػػػػػامق نػػػػػػػقي ـ  ػػػػػػػا  ل ػػػػػػػواؾ,  ػػػػػػػ 66: 2117من يقا,  11

 و ليؽ ننؾ من ا .  اؿ  كؿ وع  ب  وك ل   
ال  ػػػػػػػة ووك لػػػػػػػؿ ل ػػػػػػػ ام  م  ػػػػػػػ     منػػػػػػػنيف ي وقلػػػػػػػ ف  (316: 2119)اايب اغ     ا ف ,  11

   ػػػػػقؼ ل ػػػػػواؾ م  لال  ػػػػػة لػػػػػف ممػػػػػقمؼ ملقم  منوػػػػػ 
 منقل م مب   ـ  و ليل  .

يػػػػػػػػػػوـ مب ػػػػػػػػػػ ؤم  قمخػػػػػػػػػػؿ من يكػػػػػػػػػػؿ منوبييلػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػةال  (161: 2111) ل ق   من يخ, 12
نو ليػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػقؼ م  ل لػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػقق  وو  ػػػػػػػػ  منوب ػػػػػػػػيؽ 
 ق منو   ػػػػػػػػػؿ  منوك لػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػيف م  ػػػػػػػػػ   من ايػػػػػػػػػؽ,  يعػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػف و ليػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػنه   فم  ػػػػػػػػػػػ   من ايػػػػػػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػػػػػػؤ ن
ملمػػػػػػػقمؼ, كلػػػػػػػ  مف مبػػػػػػػ ؾ  ػػػػػػػقا ك يػػػػػػػا لػػػػػػػف منولكػػػػػػػيف 

 ن  ايؽ ف  موخ ن منلامام .
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13 Robins&Judge,2013:309))  لال  ػػػػػػػة  ػػػػػػػ يا  لػػػػػػػف ملفػػػػػػػامق يبػػػػػػػو   ػػػػػػػف ا ػػػػػػػ قمـ
من اقيػػػػػػػػػة لاولعػػػػػػػػػة مقم  مك ػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػف    ػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػر 

 منلقخ   من اقية.
 (195: 2114) عي  ,  14

 
 ع ػػػػػػ   نو ليػػػػػػؽ لال  ػػػػػػة لػػػػػػف ملفػػػػػػامق وو   ػػػػػػؿ لػػػػػػر 

مػػػػػػػػقؼ ل ػػػػػػػػقق    ػػػػػػػػول نية من ػػػػػػػػ  ة   لا بػػػػػػػػة ك فيػػػػػػػػة 
نل ػػػػػ بق  منبلػػػػػ  منل ػػػػػاق ن لبيلػػػػػة ,  ي ػػػػػ اؾ فػػػػػ  مػػػػػنه 
منلال  ػػػػػػػة كػػػػػػػؿ فػػػػػػػاق يػػػػػػػؤ ا  يوػػػػػػػ  ا   ػػػػػػػ    م  ػػػػػػػ   

 من ايؽ .
 ػػػػػػقق   يػػػػػػؿ لػػػػػػف ملفػػػػػػامق لػػػػػػف ن م منل ػػػػػػ ام  منلكل ػػػػػػة  (332: 2116)ا   , 15

ن ع ػػػػػػ ـ منػػػػػػ ع   منػػػػػػنيف يو ػػػػػػ  ف  ػػػػػػ ل  ـ ن ػػػػػػا  
يف , ممػػػػػػػقمؼ مقم  ل ػػػػػػػػقق  ,   ػػػػػػػ  منب ػػػػػػػ  منػػػػػػػػنم لعػػػػػػػ

 ياع  ـ يو ل  ف ل ؤ نية ل واكة .
 *المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر الواردة أعاله.

 

 :يرى الباحث مما تقدم و 

 , Henry , 1997وا بين الفريق والمجموعة السيما )ان ىناك بعض الباحثين لم يميز   -1
Schermerhorn et al ,2002, Poovan, 2005& Robins&Judge,2013) 

 ركزت المفاىيم اعاله عمى قواسم عمل مشتركة لفرق العمل منيا :   -2
 . وجود مجموعة من االفراد 
 .يمتمكون ميارات متكاممة 
  د ىدف يسعى اعضاء الفريق لتحقيقو وجو. 
 ون والتنسيق بين اعضاء الفريق.التعا 
االفراد يتمتعون بميارات وقدرات  عدد من )لمفريق وىومفيوم  تحديدمن المفاىيم اعاله يمكن  

يكمل بعضيم البعض االخر ويسعون الى تحقيق ىدف او اىداف معينة الزموا  شكل  معينة ب
 .(انفسيم بتحقيقيا
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 وعة مثانيا: الفرق بين الفريق والمج
( كل  ػػػ ليف Group Work(  ال  ػػػة منعلػػػؿ)Teamworkؽ منعلػػػؿ )يػػػ ػػػق ي ػػػوعلؿ ن ػػػي فا     

  ق وب  ؿ  (.161: 2116)منلاي و  ,لوامقفيف  نكب ل  لف ب  ية   لية      كية ل   ل ف لخو   ف
ح نكػف  قميػة ل ػق لػف و  ػي ,منو ا ػة  ػيف )فػاؽ منعلػؿ(   )ال  ػة منعلػؿ( أ اهمنعقيق لف من    يف 

ووكػػ ف    ػػق  ماول  يػػة    ب ػػ   (94: 2119)ف يػػه     ػػق منلايػػق ,  اف ػػ  منل  ػػـ  )ال  ػػة منعلػػؿ( 
فلػق   لف لال  ة لف ملفػامق يوػ فا نػقي ـ ملقامؾ منالػ    لػف خػ ؿ و ػ    ـ ملاولػ    منلو ػ قؿ

(فلػق  ػاؼ Gibson et al ,2003 :224ملػ  ) مفػامق منال  ػة.  ػ  منو   ػؿ ملاولػ     ػيف  ماكػق 
.  ػاق ملخػا منال  ة  فػاقمف م  مك ػا يو ػ    ف لػر  ع ػ ـ منػ ع  , يوػ  ا كػؿ فػاق   ػ  ؾ  مقم  من

( فلق  اؼ )منال  ة(   قق لف ملفامق ,يو   ػؿ م  ػ     لعػ  ن ػا  123: 2111مل  )منلاي و  .
 .    كية لعيبة    بل   يوليق م        و ليؽ ممقمؼ لعيبة,

 م ػػػػػخ ي لػػػػػف ووكػػػػػ ف  ب ػػػػػ  لال  ػػػػػ   ول ػػػػػؿ من ػػػػػاؽ ليػػػػػرا مبػػػػػ ؾ فايػػػػػؽ مخػػػػػا يػػػػػنم  منػػػػػ  مف 
 منلال  ػػػػػ    عػػػػػ   ننػػػػػؾ لف. ول ػػػػػؿ فا ػػػػػ    منلال  ػػػػػ   كػػػػػؿ نػػػػػي   نكػػػػػف ,ل  ػػػػػق     ػػػػػة نػػػػػقي ـ
  ػػػػػ   ع ػػػػػػ ـ  و  ػػػػػػؼ م ولػػػػػ قم  ػػػػػػا ام  اػػػػػ ق أم ق ف لعػػػػػػ    ياولعػػػػػ ف أ ػػػػػػخ ي لاػػػػػاق مػػػػػ 

 منػػػػػػنيف م  ػػػػػػق    فػػػػػػ ف منل ػػػػػػ ؿ,  ػػػػػػ يؿ   ػػػػػػ . وبييليػػػػػػة يػػػػػػوـ منواكيػػػػػػق   ي ػػػػػػ  ممػػػػػػقمؼ أ  منػػػػػػ ع 
  اػػػػػ ق  ػػػػػقـ أ  منل يػػػػػؿ لب ػػػػػـ يلو كػػػػػ ف فايػػػػػؽ ي ػػػػػل ف أف يلكػػػػػف ل من ػػػػػقم   عػػػػػ ـ نوبػػػػػ  ؿ ي ولػػػػػ ف
  نػػػػػػي  مب نػػػػػػؾ( ن  ػػػػػػقه من ػػػػػػقم  وبػػػػػػ  ؿ   ػػػػػػ  نة يلكػػػػػػف نػػػػػػه  ػػػػػػخي كػػػػػػؿ) منل ػػػػػػ ـ فػػػػػػ  مقم  وك فػػػػػػؿ
 .((McShane&VonGlinow,2005:266ملاول    منم و     ـ  ام  وبييل   ا 

 

 

 

( م اػػػػػػه منو ا ػػػػػػة  ػػػػػػيف من ايػػػػػػؽ  منال  ػػػػػػة 316: 2119)اايب ػػػػػػاؾ    ػػػػػػ ا ف ,  ػػػػػػيف  لػػػػػػف ا ب ػػػػػػه 
 (:1كل  ف  من كؿ)
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 فرق العمل                                                                      الجماعات

                                  

                                                                      

 

   

 

   

 

 

 

 ( لل ابة  يف منال      فاؽ منعلؿ1من كؿ)

  (,ادارة السموك في المنظمات, ترجمة 2002جرينبرك, جيرالد و بارون, روبرت ) المصدر:
لرياض .المممكة المريخ لمنشر .ا رفاعي ,رفاعي محمد و بسيوني ,اسماعيل عمي ,دار

 . 316,صالعربية السعودية

 

وكلف ف   ق  ا مب   ف ف ملخو ؼ  يف من ايؽ  منلال  ة قل  ه Aslan مل  لف  ا ة بيا  
 : (2ي اقم  مناق ؿ)

 

 

 

م ة  ع مالم م  بةإلضةمع مكى ٌودم  مال مء ع ى                  م ة  ع مالم م 

 مكمندجةت ددم بومل م د ك 

Collective Work Products 

 

دودم  مكمسةئ ع عا مكندةئج  ندةئج م مء  ل عضو 

 ع ى 
 مكندةئج مكم د  ع

 ماله مف مكم د  ع 
بةاه مف مكم د  ع ومالكدزمم بهذه  ٌهدم مالعضةء بـــــ

 ماله مف

 ط ب مال م ة
 د وا مالسدجةبع مكى 

 مة مكزم به مالعضةء منفسهم
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 (2مناق ؿ)
  قل  ه Aslanملخو ف    يف منلال  ة  من ايؽ لف  ا ة بيا 

 المجموعة الفريق
 لخاا   منعلؿ  خ ية منعلؿ ل واكةلخاا   

 منل ؤ نية  خ ية منل ؤ نية ل واكة   خ ية
 منلقام   خ ية منلقام  وكلي ية
 منلي ق    ية منلي ق  ل واكة 

 ب   ملمقمؼ منوبييلية من قؼ لعيف  من ايؽ ل اه
 منلقام     م ية  لخو  ة  منلقام  وكلي ية

 لعق لة منوقمؤ ية منوقمؤ ية ميا  ية 
من    ية ول   لف خ ؿ ولييـ من ي  ؼ   كؿ 

   ـ
 من    ية ول   لف خ ؿ ب  ة مبا ق منعلؿ

           Source: Aslan , S. Ozata, M. and Mete, M. (2008) , The investigation of 

Effects of Group Emotional intelligence on team effectiveness, 

Humanity and Social Sciences Journal 3 ( 2 ) : P. 105. 
 

 يلكػػػػػػف و  ػػػػػػي     منوػػػػػػ   منلال  ػػػػػػة فايػػػػػػؽ منعلػػػػػػؿ  ػػػػػػيف من ػػػػػػاؽ  (Robbins&Judge) م  ػػػػػػح
 (:2ف  من كؿ)

 المجموعة          الفريق     

 المشاركة بالمعمومات       اليدف          االداء الجماعي 

 احيانا سمبيطبيعي و  التداؤب        ايجابي

 تخص كل عضو فردية المسائمة        فردية , و تبادلية

 عشوائية و مختمفة الميارات       تكميمية

  (Robbins & Judge,2013)من وجية نظر بين الفريق والمجموعة الفرق(2الشكل)           
Source: Robbins , S.P. , & Judge , T. A. , ( 2013 ) Organization Behavior15

th
 

ed, Person Prentice Hall ,U.S.A,p.309.                                                              
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وول ؿ و ف    يف )من ايؽ(   )منال  ة( مخ( مف مب ؾ Luthans,2005 :454ياى )      
  ل  ي و :

 من ايؽ فيو  اك ف أق مام   م     مل  ,واكيق  م ح   ن   م   نقى لال  ة منعلؿ    ق   -1
   ي قية.

 مل  من ايؽ ف قيه ل   نة فاقية  لو  قنة.  اقية,منل   نة   نوولور لال  ة منعلؿ   -2
مل  من ايؽ ف قيه  ا   ,لبيلة ا  من منعلؿ م  ب  ه مف من ا  لف لال  ة -3

 .ل قق
 مل  من ايؽ ف قيه بو ا    لؿ ال  ية. ,نقى منلال  ة بو ا    لؿ فاقية  -4
مل  من ايؽ في ار      لق ماول     ل و  ة  ,لال  ة منعلؿ ماول     فع نة قياو -5

  ب  ة ن ؿ منل  كؿ.
 ؿ, م قم  منل ن    كؿ  يا ل   ا )      يؿ منل  قم ولي  لال  ة منعلؿ مل  -6

 مل  من ايؽ فيلي  م قم  ل   ا  لف خ ؿ ولييـ لبوا   منعلؿ منال  ية. ن علؿ منك  (

 

 ان الفرق بين جماعة العمل وفريق العمل يكمن في االتي : الباحثويرى 
 .المشاركة الحقيقية ألعضاء الفريق, والتي تختمف عما ىو في المجموعة 
 .المسؤولية المشتركة والشخصية ألعضاء الفريق ,بينما في المجموعة تكون شخصية 
  ,االخــــر لعضــــو يكمــــل كــــل عضــــو ميــــارات ا اذالقــــدرات والميــــارات التكميميــــة ألعضــــاء الفريــــق

 .بينما في المجموعة الميارات عشوائية غير متكاممة
 . في الفريق تكون القيادة تشاركية عمى عكس المجموعة التي يكون فييا قائد واحد 
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 اىمية فرق العملثالثا:  
لػػػػػف  ػػػػػل   موقما  من قي ػػػػػة منوػػػػػ  وعلػػػػػؿ   ػػػػػ  أ ػػػػػ   ل ػػػػػ اكة  منعلػػػػػؿ من ا ػػػػػ  م ػػػػػ    أ ػػػػػ ح  

 أ  ػػػػػػػر ن عػػػػػػػ ل يف فػػػػػػػ  ا ػػػػػػػق الػػػػػػػ    لوك لػػػػػػػؿ فػػػػػػػ  منلعػػػػػػػ اؼ  منخ ػػػػػػػام   ملخو   ػػػػػػػ  . كلػػػػػػػ 
  ػػػػػػػ  ؿ منعلػػػػػػػؿ منوبييلػػػػػػػ  منلػػػػػػػاف منػػػػػػػنم يواػػػػػػػ  ق مناػػػػػػػقامف منع نيػػػػػػػة  م ػػػػػػػ ح فايػػػػػػػؽ منعلػػػػػػػؿ لػػػػػػػف 

 (.52: 2111قكاي  ,) منلبيل   من   ة نأل   ـ منوبييلية ف  

و ػػػػاق ممليػػػػة منعلػػػػؿ من ا ػػػػ  لػػػػف كػػػػ ف منعقيػػػػق لػػػػف ملمػػػػقمؼ  منل ػػػػ ـ منوبييليػػػػة يػػػػوـ مبا قمػػػػ        
 ملمولػػػػػػ ـ   ػػػػػاؽ منعلػػػػػؿ لػػػػػف منل ػػػػػ ـ منوبييليػػػػػة مل   ػػػػػػية. من يعػػػػػقلػػػػػف خػػػػػ ؿ منعلػػػػػؿ من ا ػػػػػ   , 

)من     ػػػػػػة    نليػػػػػػؿ منػػػػػػ  و ػػػػػػاير فػػػػػػاؽ منعلػػػػػػؿم  ل وعػػػػػػ ق  ػػػػػػف من اقيػػػػػػة   مف منلبيلػػػػػػ   مخػػػػػػن   
 .(52: 2116من ام  ة ,

  ل نػه  ( ممليػة فػاؽ منعلػؿ فػ  قيػ ق  من    يػة نػقى منلبيلػةBanker et al ,1997) نخػي  ػق    
مف فػػاؽ منعلػػؿ و ػػكؿ  ػػك  لؤ  ػػي  لػػف منل ػػ اكة يػػاو   م   ػػ  لػػر ق م ػػا مناػػ ق  ,   ػػ     نيػػة 

 ػػػؿ منل ػػػك   , فػػػ   وبييليػػػة و ػػػ ؿ لػػػف  ل يػػػة ل ػػػ اكة منعػػػ ل يف فػػػ  و  ػػػيف مناػػػ ق  , كػػػننؾ
 (.38: 2111)أ   مو ه, منبقم    

  ػػػػػػ  كية ك يػػػػػػا  , وػػػػػػ قم منػػػػػػ   ل   يػػػػػػه(  ػػػػػػ ف فػػػػػػاؽ منعلػػػػػػؿ و نػػػػػػق و  ػػػػػػيب   Macy يػػػػػػاى )     
  ػػػػػػػـ )من ػػػػػػػ    قيػػػػػػػ ق  ملبو ايػػػػػػػة , ول يػػػػػػػؿ لعػػػػػػػقؿ ق امف منعلػػػػػػػؿ , قيػػػػػػػ ق  ا ػػػػػػػ  منعػػػػػػػ ل يف  ػػػػػػػف  ل

 (.211: 2119 مخا ف, 
 يلػػػػة ن  ػػػػب      بػػػػقل  وو ماػػػػق  ػػػػ    وب ف ػػػػية  م ن و ػػػػكيؿ فػػػػاؽ  لػػػػؿمف  يعولػػػػق منػػػػ ع     

Competitive Pressures) )   منوكييػؼ,  منل ػػ ام   ,منلا بػةو وػ   إنػػ   يػةكقيب لي,  بيػـ إبوػػ
 .(87: 2111)من  ب  ,منلوب  ة

 ػػػػػ ف ممليػػػػػة فػػػػػاؽ منعلػػػػػؿ و ػػػػػاق لػػػػػف خػػػػػ ؿ مل ػػػػػوا  ة ( 19: 2113اػػػػػ    مخػػػػػا ف , يػػػػػاى )   
منلو يػػػػػام  منوػػػػػ  يلكػػػػػف لع ناو ػػػػػ  لػػػػػف خػػػػػ ؿ منعلػػػػػؿ من ا ػػػػػ   مػػػػػ  )من ي ػػػػػة من وليػػػػػة ن عقيػػػػػق لػػػػػف 

  م وقمق منلب ف ة(.
  ػػػػ  منالػػػػر   ػػػػ  ما  من م ػػػػر  ػػػػيف منعقيػػػػق لػػػػف منل ػػػػ ام   منخ ػػػػام   م  كػػػػ ـ, فػػػػ ف من ػػػػاؽ يو   

و  ػػػػػؿ  ولػػػػػ    ػػػػػ  بوػػػػػ    أف ػػػػػؿ لػػػػػف و ػػػػػؾ منوػػػػػ  و  ػػػػػؿ   ي ػػػػػ  لال  ػػػػػة لػػػػػف م فػػػػػامق  منػػػػػنيف 
ؤ ني    يي يػػػػػػة لليػػػػػػق . فػػػػػػ ن اؽ وعػػػػػػق أك ػػػػػػا لا بػػػػػػة لػػػػػػف منوالعػػػػػػ   يعل ػػػػػػ ف  ػػػػػػلف أق ما  ل ػػػػػػ
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منوبييليػػػػة م ك ػػػػا  الػػػػ   ننػػػػؾ  بػػػػه يلكػػػػف واليع ػػػػ   ب ػػػػام   م  ػػػػ ق  واكيقمػػػػ   و ػػػػاي      ػػػػا ة 
ن ػػػػػاؽ أك ػػػػػا   ػػػػػاؽ وعػػػػػقق  ػػػػػقل لػػػػػف أف وع ػػػػػؿ منلقيػػػػػق لػػػػػف من ي كػػػػػؿ  منعل يػػػػػ   منقم لػػػػػة.  وكػػػػػ ف م

م  ل وقلػػػػػ ف     أمػػػػػقمؼ أقم   م ػػػػ ة  ف أ  ػػػػػ منوػػػػ  نػػػػػي  نػػػػقيأك ػػػػا إبو ايػػػػػة لػػػػف منلال  ػػػػػ   
 (.Katzenbach& Smith,1993 :15) ولقيـ بو    مقم  ل ل  ة

ـــرى الباحـــث ا     ـــى وي ـــي عمميـــا عم ـــاد المنظمـــات ف ـــل مـــن شـــأن اعتم ـــرق العم ان يخمـــق  نو  ف
, ويحفـــزىم عمـــى بـــذل منـــام عمـــل مناســـب ,يتميـــز بشـــعور االفـــراد بأىميـــة العمـــل المشـــترك معـــا  

لرفــــد االداء ,وتطــــوير ميــــاراتيم وقــــدراتيم, ويقمــــل مــــن حــــاالت ال يــــاب ودوران العمــــل, الجيــــد 
ـــان تشـــكيل ال ـــى اســـس ومقومـــات صـــحيحةخاصـــة اذا ك ـــق يعتمـــد عم ان  ,وىـــذا مـــن شـــأنو   فري

ت النـــزاع ,ويشـــكل بيئـــة عمـــل يزيـــد مـــن التفاعـــل االيجـــابي بـــين االعضـــاء, ويقمـــل مـــن حـــاال
ألعضـــــاء ,وتركيـــــز جيـــــودىم نحـــــو تحقيـــــق االىـــــداف تتميـــــز بالمشـــــاركة الحقيقـــــة ل تحفيزيـــــة

 المنشودة .

 رابعا: انواع فرق العمل

ووعػػػػقق مبػػػػ مع فػػػػاؽ منعلػػػػؿ  و ػػػػبي  و     ػػػػ  ملمػػػػقمؼ منوػػػػ  و ػػػػع  منػػػػ  و ليل ػػػػ  م  منوػػػػ  وػػػػـ    
و ػػػػكي    نو ليل ػػػػ ,  مف لػػػػف منل ػػػػ كؿ منوػػػػ  و ماػػػػه منلبيلػػػػة فػػػػ    نػػػػة و ػػػػكي    ن ػػػػاؽ منعلػػػػؿ مػػػػ  

) ل ق   ؽ منعلػػػػػػػؿ,  يوػػػػػػػ  ا بػػػػػػػ ع فايػػػػػػػؽ منعلػػػػػػػؿ  ع ملػػػػػػػؿ لوعػػػػػػػقق  لب ػػػػػػػ ل ػػػػػػػك ة و قيػػػػػػػق بػػػػػػػ ع فايػػػػػػػ
 :(163: 2111من يخ,

  م ول نية من ايؽقااة. 
 من وا  منقلبية  م ولاماية  لؿ من ايؽ. 
 . ب ع منل لة  قااة وعلقم 
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 م :مب مع فاؽ منعلؿ   نعؿ لف م اق

 Top Management Team  فريق االدارة العميا .1
مػػػػػػنم منبػػػػػػ ع لػػػػػػف من ػػػػػػاؽ منقم لػػػػػػة  منوػػػػػػ  و ػػػػػػكؿ لػػػػػػف لػػػػػػقيام ملقما  منع يػػػػػػ  , ول ػػػػػػؿ   لػػػػػػة  يعػػػػػػق   

 يوػػػػػػػام   م  ػػػػػػػ   فايػػػػػػػؽ  (,2115:123من  ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػيف منلبيلػػػػػػػة , من ي ػػػػػػػة منخ اايػػػػػػػة )منل  ػػػػػػػ  ,
.  لػػػػػف مل ػػػػػ    ف فػػػػػ   يػػػػػ ق  منلبيلػػػػػة م ػػػػػواموياي   ( م  ػػػػػ   ي ػػػػػ ل  3-10ملقما  منع يػػػػػ   ػػػػػيف )

 : (336: 2116  فايؽ ملقما  منع ي  ملو  )ا   ,منو  وق  م منلبيل   ن ب 
    وعلػػػػػػق ل ػػػػػػ ـ ملقما  منع يػػػػػػ  للػػػػػػ  يو  ػػػػػػ  منعلػػػػػػؿ  ػػػػػػلف مفػػػػػػامق لػػػػػػف ن م منخ ػػػػػػا   ملخو   ػػػػػػ

 منلوب  ة ف  منلبيلة.
  لػػػػػقيام ملقما  من  ػػػػػ     خ ػػػػػ ي منعلػػػػػؿ  ماام موػػػػػه مك ػػػػػا لػػػػػف منلػػػػػقيايف  منخ ػػػػػا  منوػػػػػ  يلو ك ػػػػػ

 منوب ينييف.
  منللقلػػػػة لػػػػف   ػػػػؿ من ايػػػػؽ   ل وكػػػػ ا لل ابػػػػة لػػػػر من  ػػػػ ؿ منللقلػػػػة لػػػػف   ػػػػؿ فػػػػاق مو ػػػػ ؼ من  ػػػػ ؿ

  لع  ل     ل ة. منه من   ؿ ب واة  ف ل  ام    قام  وك ل ية   م ق لف
   ػػػػػاي ملقما  منوػػػػػ  ولو ػػػػػػؾ للػػػػػ   ن ػػػػػػ  فػػػػػ    ػػػػػ ية فايػػػػػػؽ ملقما  منع يػػػػػ    ػػػػػػ  و  يػػػػػؽ  ػػػػػػامام 

 منم من ايؽ.

 Permanent Temporary Teams ةالفرق الدائمة والفرق المؤقت-2
مػػػػػػػ  من ػػػػػػػاؽ منل ػػػػػػػولا  لػػػػػػػر  لػػػػػػػ    م ػػػػػػػولاما منلبيلػػػػػػػة ل ػػػػػػػؿ )نابػػػػػػػة من ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  من ػػػػػػػاؽ منقم لػػػػػػػة  

( .ملػػػػػ  من ػػػػػاؽ منلؤ وػػػػػة ف ػػػػػ  من ػػػػػاؽ منوػػػػػ  497: 2119منع ػػػػػ  م   نابػػػػػة منليقمبيػػػػػة( )منلايػػػػػ و  ,
   فػػػػػ ا يػػػػػوـ و ػػػػػكي    وباػػػػػ ق ل لػػػػػة ل ػػػػػقق  ل ػػػػػؿ  ػػػػػؿ ل ػػػػػك ة م   بػػػػػ   ل ػػػػػا ع , ػػػػػـ يػػػػػوـ و ػػػػػ يو

مبو ػػػػ   منل لػػػػة ,    ػػػػ  منػػػػا ـ لػػػػف مف مػػػػنم منبػػػػ ع لػػػػف من ػػػػاؽ يو ػػػػؼ   ػػػػ ة منا ػػػػلية مل مبػػػػه ل 
 ( .213: 2111يو ؼ    ة منق مـ )منا    ة    قمـ ,

 Functional Teams الوظيفية الفرق-3
وول ػػػػػػؿ مػػػػػػنه من ػػػػػػاؽ  ػػػػػػ  فامق منػػػػػػنيف يعل ػػػػػػ ف لعػػػػػػ   ,    ػػػػػػكؿ يػػػػػػ ل  ,  منوػػػػػػ   ػػػػػػ ق  لػػػػػػ  وكػػػػػػ ف    

فػػػػػػػػ  مل  ػػػػػػػػ ـ منو ػػػػػػػػ ي ية ن لبيلػػػػػػػػة, ل ػػػػػػػػؿ منو ػػػػػػػػ يؽ , ملبوػػػػػػػػ   , منل نيػػػػػػػػة ,  منلػػػػػػػػ ماق  ل اػػػػػػػػ ق 
  ػػكؿ ا ػػل  فػػ   ,  يكػػ ف منل  ػػق لعيبػػ    (Hellriggel & Slocum ,2004 :196)من  ػػاية
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 ة ل ػػػػػػػػقق  , يب ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػنم منبػػػػػػػػ ع   ن ػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  منلبيلػػػػػػػػ   نم  من ػػػػػػػػ منلبيلػػػػػػػػة  وكػػػػػػػػ ف من ػػػػػػػػ    
 (124: 2115 و     ن    )منل    ,ـ  يمن يك ية منول يقية  منو  وو 

 Cross-Functional Teamsالمتعددة الوظائف  الفرق-4
نو ليؽ لقيق لف منوك لؿ  منع     , ول ـ  م   ي    وعق من اؽ ف  منلبيل   منه ملي ـ  ب ام   

من اؽ منلوعقق  من ي  ؼ  منو  وو نؼ لف م     يل   ف م   ـ  يي ية م    قم   لؿ لخو  ة 
 يلكف وعاي      ب   من اؽ منو  والر  يف مفامق لف  ي  ؼ لخو  ة   قؼ منلي ـ   ق ا   نم من قق.

ل  ي ل   ل ك ة من  ملر)من  ي  م (من يي ية يل   ل يقي    ب  منعقيق لف منلبول  ل لة لعيبة.
و قت منه منل ك ة  بقل  ياكق م       قم   يي ية     ل   ؿ قمخ ية ن يي ة لعيبة  يل   ف 

مل   ـ م  من  قم  من يي ية  ق قم م       نو ن  وب  لف و     ـ لر م     من ي  ؼ ملخاى.
  ملر  منو  و     قل لف مف و ار     منو كيا منوك ل    منوب يؽ من ع ؿ لر ماقم  منلبيلة 

 ي وخقـ منم منب ع لف من اؽ   ق  ف  (.Schermerhorn et al ,2003 :204)ملخاى
)منل    ,  منكل ي وا ل  منلبيل   منو  وعلؿ ف   ي ة نم  و يا  اير ك اك   ملو 

 ولقيـ    ا  مناك     اكة   يبغ منم منل  ـ  نليق  ك يا  ف  و ليـ,  ق م وخقل  (2115:123,
  ق الع    كة لعلق  لف من اؽ لوقمخ ة من ي  ؼ  يف ل بق   منو ليـ  ,ن   ؽ 777

 Schermerhorn )من ب   منليك بيؾ  من ي ايف  منل اقيف   و  منق   ف وقما   ل ي    منو ليـ / 
et al ,2003 :204). 
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 (ي  ح منم منب ع لف من اؽ.3 من كؿ)
 

 
 من ي  ؼ منلوعقق (من اؽ 3من كؿ)

Source: Robbins Stephen p., And Judge Tlemothy A.(2007)               
organizational Behavior 12th ed , Pearson prantice Hall , New 
Jersey, : 340 . 

 Quality circles حمقات الجودة-5
 منلبيل     ؿ لف ك يام   ممول ل    أخن   منو  من قي ة منل  ميـ لف منا ق    ل   ل  ـ  يعق   

 ول ؿ .((https://ar.wikipedia.org  منلبيل    يف منوب ف   ق   مققي ق منع نلة يؿ ف  خ  ة
 ف   ب   ب     من  منعلؿ لب لة لف منعل ؿ لف   يا  لال     QCC منا ق ( ق م ا)   ل  
 لف منا ـ     مآلف,  و    ا  م ك ا مني   ب  منوبييل  مل وك ا   ب   منك يا ف  يعو ام  مني   ف

 أمـ  وول ؿ.  مني   ف منلو ق  من لي   لف كؿ ف  لخو  ة ك ب  منا ق    ل   م وخقمـ بو    أف
 منلقيايف  يف من  ل   منه وعققه مننم منل ولا منوبييل  من  ما ف  منا ق  لام  ة   ل   إلك بي  
ل  كؿ منل ـ منلوع لة   يا  منا ق  وع ن    ل    .(Shani et al ,2009 :299)منع ل ة  منل ى

 .(212: 2111)ي ي  , منعلؿ , منل  كؿ منلوع لة   نل ي يف مب   ـ 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/
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 Self-directed Teams الموجية ذاتيا   الفرق-6
ولػػػػـ  مػػػػنه من ػػػػاؽ  و ػػػػييا  إنيػػػػوـ فػػػػ  ك يػػػػا لػػػػف مل يػػػػ ف و ػػػػكيؿ فػػػػاؽ  لػػػػؿ نم  و ػػػػييا نموػػػػ     

)قاه   اػػػػػػػ ق  , لػػػػػػػة منعلػػػػػػػ    منو   ػػػػػػػؿ لػػػػػػػر منال ػػػػػػػ ا مل امػػػػػػػ   ب  ػػػػػػػ    خ  ػػػػػػػة فػػػػػػػ  م  ػػػػػػػ ـ خق
 م ػػػػػػػػق   يك بػػػػػػػػ ف ل ػػػػػػػػؤ نيف   يي يػػػػػػػػة يو ػػػػػػػػكؿ م  ػػػػػػػػ ؤم  لػػػػػػػػف   ػػػػػػػػق   ( .251-252: 2111

 ػػػػػف مقم   ل يػػػػػة لوك ل ػػػػػة , يوػػػػػقا  م  ػػػػػ   من ايػػػػػؽ   ػػػػػ  منل ػػػػػ ام  من قلػػػػػة ن علػػػػػؿ   ػػػػػؿ من ػػػػػق  
ام  ووخػػػػػػػن منلػػػػػػػام,  وكػػػػػػػ ف منليػػػػػػػ ق  ق ايػػػػػػػة  ػػػػػػػيف م  ػػػػػػػ   من ايػػػػػػػؽ    ( ,132: 2118فيػػػػػػػه)    ,
 لػػػػػ ق   ) لػػػػػف خػػػػػ ؿ من بػػػػػ   من ػػػػػ يـ ن ػػػػػنه من ػػػػػاؽ وو لػػػػػؽ لال  ػػػػػة لػػػػػف منلقميػػػػػ  لب ػػػػػ    نل ػػػػػ اكة 

 :(169: 2111,من يخ 
 . ملك بية وخ ي   ب  ا منوك نيؼ منلخو  ة 
 .   ملاول    ل و ى منا ق  ف  منلبوا 
 .   و  يف ل و ى منخقلة منللقلة ن عل 
  ي ة منعلؿ. و فيا  قا ك يا لف منلا بة ف  

 ( ي  ح منم منب ع لف من اؽ :4 من كؿ)

 

 

 (من اؽ منل ا ة نموي 4من كؿ)

  Source: Robbins Stephen p., And Judge Tlemothy A.(2007), " organizational 
Behavior ", 12th ed , Pearson prantice Hall , New Jersey, : 340 .         
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 Virtual Teams االفتراضية الفرق-7
, يباػػػػػػق ف  لال  ػػػػػػة ووػػػػػػ نؼ لػػػػػػف م  ػػػػػػ   منلؤ  ػػػػػػ   منلو   ػػػػػػق  ا امفيػػػػػػ   من ػػػػػػاؽ ملفوام ػػػػػػية   

ما ػػػػػر لام ػػػػػؿ نعلػػػػػؿ مػػػػػنه .  مبػػػػػ ؾ مناػػػػػق  ملك ػػػػػا لػػػػػف م لػػػػػ ن ـ    ػػػػػوخقمـ وكب ن ايػػػػػ  منلع  لػػػػػ  
 ( .158: 2111ابك  ,من اؽ م  :و نيق من كا  ,  ـ و  يام  ,  ـ مب  ؤم  ,  ـ ولييل   )

( فلػػػػػػق  ػػػػػػاؼ )من ػػػػػػاؽ ملفوام ػػػػػػية(   ب ػػػػػػ  لال  ػػػػػػة لػػػػػػف  لػػػػػػ ؿ 541-537 :2119ملػػػػػػ )باـ,   
نو ليػػػػػػؽ  ػػػػػػا   ا بيػػػػػػة منلعافػػػػػػة منلبو ػػػػػػا ف ا امفيػػػػػػ   يعل ػػػػػػ ف  ػػػػػػ ية    ػػػػػػوخقمـ من  ػػػػػػ  ؿ مونكو

يعلػػػػق  يػػػػقيا من ايػػػػػؽ ملفوام ػػػػ  ماول  ػػػػ   لػػػػف   ػػػػػؿ أ  ػػػػ   لػػػػاو  يف لعػػػػ  إنكوا بيػػػػػ   .اؾل ػػػػو
 .Schermerhorn et al ,2003 :204))  ة   ن  كة ننؾ   ا أا ق        لو

 ف منعػػػػػ ل يف  ػػػػػف  عػػػػػق يعل ػػػػػ ف لػػػػػف   ل وعبػػػػػ  من ػػػػػاؽ ملفوام ػػػػػية قم لػػػػػ  منعلػػػػػؿ  ػػػػػف  عػػػػػق ,   
منلبػػػػػقؿ, فػػػػػ   ػػػػػيف أف من ػػػػػاؽ ملفوام ػػػػػية وعلػػػػػؿ لػػػػػف منلبػػػػػقؿ أ  لػػػػػف منلكوػػػػػ  فػػػػػ  من ػػػػػاكة  نكػػػػػف 

منػػػػػػػػ ع  إنػػػػػػػػ  من ايػػػػػػػػؽ   ي ػػػػػػػػيا .لػػػػػػػػف ل م ػػػػػػػػر ا امفيػػػػػػػػة لخو  ػػػػػػػػة  لبو ػػػػػػػػا    ػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػ ؽ  م ػػػػػػػػر
(  مػػػػػػ  لال  ػػػػػػة لػػػػػػف م فػػػػػػامق منػػػػػػنيف GDTملفوام ػػػػػػ  أي ػػػػػػ    ل ػػػػػػل  من ايػػػػػػؽ منلػػػػػػ قع ا امفيػػػػػػ  )

منوبييليػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػ ؿ ول بػػػػػػػػػػػػػة مو ػػػػػػػػػػػػػ ل   من ػػػػػػػػػػػػػق ق  ف  ػػػػػػػػػػػػػا منقلػػػػػػػػػػػػػ ف  منلكػػػػػػػػػػػػػ  يعل ػػػػػػػػػػػػػ ف
 ول ػػػػػػػػػػؿ من ػػػػػػػػػػاؽ ملفوام ػػػػػػػػػػية ملف  ليلػػػػػػػػػػة  .(http://www.managementhelp.org)من يػػػػػػػػػػ 

فػػػػ  من ػػػػاك    منلبيلػػػػ   م خػػػػاى مػػػػنه  نأل لػػػػ ؿلػػػػف  لػػػػ  ؽ من يػػػػ  ,  يو ػػػػلف منعػػػػ نـ من ليلػػػػ  
مليػػػػػػ ـ لال  ػػػػػػة لوب  ػػػػػػة لػػػػػػف ملو ػػػػػػ ل  مونكوا بيػػػػػػة منوػػػػػػ  و ػػػػػػلح ن بػػػػػػ     نعلػػػػػػؿ لعػػػػػػ  لػػػػػػف 

 Schermerhorn)خػػػػ ؿ   ػػػػ  ة    ػػػػ  ,    ن ػػػػ  لػػػػ  ي  ػػػػؿ  يب ػػػػ  ل ػػػػ  ة ا امفيػػػػة  م ػػػػعة
et al ,2003 :204.)  

 :( 346: 2111)ا   , و لؽ من اؽ ملفوام ية لال  ة لف من  م ق 

 .ي و ير م     من ايؽ منعلؿ  ف  مم لك ف  ف  مم قل ف 
   يكػػػػ ف مخويػػػػ ا م  ػػػػػ   من ايػػػػؽ   ػػػػػ  م ػػػػ   للػػػػقامو ـ  نػػػػػي    ػػػػ  م ػػػػػ   و ماػػػػقمـ فػػػػػ

 لك ف منعلؿ .
  م  للػػػػػػػػف ل ي ػػػػػػػػو يع ف من ػػػػػػػػ ا   ػػػػػػػػ     ملك بيػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػ اكة ملفػػػػػػػػامق منلعػػػػػػػػ  يف ا ػػػػػػػػقي

 لعيبة .
   من  ا  مل  لة       من ايؽ . و     ب ل 

http://www.managementhelp.org/
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 :من اؽ (ي  ح منم منب ع لف5 من كؿ)

 

 

 

 

 

 (من اؽ ملفوام ية5من كؿ)

Source: Robbins Stephen p., And Judge Tlemothy A.,(2007),               
          " organizational Behavior ", 12th ed , Pearson prantice Hall , New 

Jersey, : 340 .             
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 المبحث الثاني

 مراحل تطور الفريق وبناءه وخصائص الفريق الفعال
 اوال: مراحل تطور الفريق وبناءه

منعلؿ فلب   لف  يب    ب   مب ؾ منعقيق لف منقام     من   ت منو  وب  ن  لام ؿ و  ا فايؽ    
 1998  ل ف ,, 17: 2112)لا   , (ملاو  ؾ , من امع , منوع  ف ,  ملنوقمـلام ؿ  م ) ما ر

منلع يا    منع ؼ ,   منو كيؿ ,  )لام ؿ ,  م   ؾ فايؽ   نت  ق  قق ف  اع    خل (. مب 115:
)منعبقم  (Hellriegel & Woodman ,2001:233 )( منو   ب      مقب هملقم  ,  ملب      , 
,2117 :316:) 

 :مرحمة تشكيل العضوية -1

يلػػػػػـ  م  ػػػػػ   من ايػػػػػؽ فػػػػػ  مػػػػػنه منلا  ػػػػػة  و ػػػػػ قؿ منلع  لػػػػػ   من خ ػػػػػية , ػػػػػـ من ػػػػػق  فػػػػػ  منوعػػػػػاؼ 
منلا  ػػػػة  مػػػػنه   ػػػػ ؿ  ع ػػػػ ـ منػػػػ ع  , عػػػػقم  من ػػػػق  فػػػػ  منو ػػػػ ؿ ب ػػػػ  ل ػػػػ ـ من ايػػػػؽ . و ػػػػ ق فػػػػ  

 (.Newstrom,2020 :305م نة لف ملاو  ؾ ,   ن   ل  يك ف و   ؿ مل      نام)

 مرحمة العصف )الصراع(:-2

(, وب   2113:287)  ق منل  ف ,  ي اق  خ يوه    ا قه   كؿ        يؤكق  منه منلا  ة ف 
ي   ملمقمؼ   ف  لا  ة منع ؼ خ ف     ام     ل   ب     ؿ    كي   منعلؿ,  م ن

.  ق ي قت مف يب     ع   , مل     منل ؤ نيف  ب   , و اي       ق من ايؽ  ما  قموه  
 2117)منعبقم ,مل     م  يبعقن م  ف من ايؽ ,بيام ني  ا   ل  منو وا  من ق منع   

:317.) 
البد ان يبرز دور القائد في تعزيز وتحفيز روح الفريق  ويرى الباحث بانو في ىذين المرحمتين 

االبتعاد عن الصراعات والفردية , و وتبادل المعمومات والخبرات ,ةي,وحثيم عمى المشاركة الحقيق
ق لتحقيق اليدف وتوضيح اىمية العمل كفري التي تتناقض مد المقومات االساسية لمفريق,
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ر الباحث االساس لبناء فريق عمل متكامل ية نظتمثل ىذين المرحمتين من وج اذالمنشود ,
 .ناجح

 مرحمة وضد المعايير : -3

منلبيلة نو ليؽ ملمقمؼ منل واكة , يعلؿ مل       ي  يلـ  من ايؽ    ر منلع ييا  منل م ق   
 يك ف  ول ؿ منه منلا  ة  قمية لل ا ة من ايؽ نل  له,   ( .27: 2114لف ماؿ ننؾ )م   منب ا ,

 وو ؼ   ل ولاما  منوع  ف , مل ول ق     منل  ق مب ؾ مو  ؽ  يف م     من ايؽ     مق مامـ ,
 (.212: 2114 ايؽ) عي  ,ف  و ليؽ منو مقف  يف ل  ـ من

  مرحمة االداء: -4

ول ؿ لا  ة مقم  منل لة لا  ة مبو اية  فع نية فايؽ منعلؿ    ا  ا ق      لة.  يك ف واكيق    
من ايؽ مب      و ليؽ ملمقمؼ  مبا ق منل  ـ , وعق منه منلا  ة م  منلا  ة منب   ية لف لام ؿ 

(. ي  ـ م     من ايؽ  ف  منه 51: 2116من ام  ة , و كيؿ فاؽ منعلؿ منقم لة )من     ة  
منلا  ة مق مامـ  ي و    ب   , يوع ل م لف  ع  ـ من ع    ؿ لو  ياام منعلؿ   كؿ لب اق , 

 2117)منعبقم ,  و  يا  قاموه   لو  يك ف   كؿ ال    ,  ي ولا فايؽ منعلؿ ف  منوع ـ
:317-318) . 

 مرحمة انياء العضويــة : -5

.  اػػػػػ  أ   ػػػػػ ا  يػػػػػوـ    ػػػػػ  با  ػػػػػ  م ك ػػػػػا منل ػػػػػ اير  فػػػػػاؽ  من اػػػػػ ف منلال  ػػػػػ   أف  وػػػػػ    
 إنػػػػػ   منعػػػػػ ق   ملاول  يػػػػػة نع  ػػػػػ  م  ػػػػػؿ يو  ػػػػػ  منػػػػػنم م لػػػػػا   لب  ػػػػػ  , و كك ػػػػػـ  ي ػػػػػل 
 و ػػػػػـ لابػػػػػة لبيلػػػػػ   ي ػػػػػ ا لػػػػػر وكػػػػػامام أك ػػػػػا ملب  ػػػػػ   لا  ػػػػػة  أ ػػػػػ   . منقم لػػػػػة منل لػػػػػة
 .(Newstrom ,2010 :305)لؤ وة   اق  ال    
 (ي  ح لام ؿ و  ا فايؽ منعلؿ  مل   ة مل   ية منو  و ما   .6 من كؿ)
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 مرحمة التطور                                 االسئمة االساسية التي تواجييا

 ا هم هؤالء مال خةص؟م

 مة هً ج م دهم مكف ٌ ة؟

 أ ة  هة موهم؟مة هً مكمو ومةت مكدً ٌجب أا 

 هل سٌقب وننً؟

 هل سةقوم ب ل مكومل

________________________ 

 مة هً مهمدنة؟

   ٌف ٌم ننة دطوٌ   وح مكف ٌق؟

 مة هً مكموم   مكمدةحع كنة؟

 مة هً مكم ة ل مكدً ندوقوهة مع مكف ٌق؟

 كمةذم ال ندفق ع ى أي  ًء؟

____________________ 
 مة مكذي نؤما به؟

 مة هً مكس و ٌةت مكدً ندوقوهة ما بوضنة مكبوض؟

 مة مكذي ٌجب ع ٌنة مكقٌةم به؟

  ٌف ندح م مً إج مءمت بوضنة مكبوض؟

  ٌف ندوةمل مع مكص معةت )مالعد مضةت(؟

________________ 

 نجةحنة؟مة هً مإلج مءمت مكدً سدسةهم مً 

 هل ٌجب ع ٌنة دحمل مكمخةط ؟

 هل دم دم ٌننة ما مكنجةح؟

  ٌف ٌم ننة مكدغٌٌ  ومكنمو؟

 كمةذم كٌست  ل مكمجموعةت مثل هذم؟

____________________  

 بنجةحةدنة؟ نحدفل أا ٌم ننة  ٌف

 ع ٌه؟ نحةمظ أا ٌجب مك ومبط مكدً هً مة

 دج بدنة؟ ما دو منةه مكذي مة

  هنة؟ ما نذهب أٌا

 مكمدضة بع؟ م ةع ي حل ٌم ننً  ٌف

                                 

 (مراحل تطور فريق العمل6الشكل)

Source :Newstrom ,Jone W. ,(2010),Organizational Behaver ,Human Behaver at Work 12th 

,Tata McGraw Hill ,New York .p.306                  

 التشكيل
Forming 

 العصف
Storming 

 المعايير
Norming 

 األداء
Performing 

 

 مالندهةء

Adjourning 
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  ثانيا : خصائص الفريق الفعال
نل ما ػػػػػػػػة من ػػػػػػػػع      منل ػػػػػػػػك    م  ل يلكػػػػػػػػف أف يكػػػػػػػػ ف من ايػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػ    إل إنم كػػػػػػػػ ف ل ػػػػػػػػوعق  

  مػػػػػػػػنم يو  ػػػػػػػػ   يػػػػػػػػ ق   كيلػػػػػػػػة  ف   ػػػػػػػػة ه   أف ي لػػػػػػػػؽ ملو ػػػػػػػػ ؿ من   ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػيف أ  ػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػو ير 
ول ػػػػػػػػؿ ف   يػػػػػػػػة من ايػػػػػػػػؽ منل   يػػػػػػػػ   من يي يػػػػػػػػة منع لػػػػػػػػة ن  ايػػػػػػػػؽ   لػػػػػػػػف  (,79: 2113منػػػػػػػػقنيل  ,)

بوػػػػػػػ   لبواػػػػػػػ     نيػػػػػػػة مناػػػػػػػ ق      ػػػػػػػلب   منلػػػػػػػقا    ػػػػػػػ  وعيػػػػػػػيـ م ػػػػػػػوعل ؿ منلػػػػػػػ ماق من  ػػػػػػػاية ,  م 
ول ػػػػػػػػػػؿ خ ػػػػػػػػػػ  ي منعلػػػػػػػػػػؿ   ( ,113: 2111,من  ػػػػػػػػػػب و  ػػػػػػػػػػيف م قم  منك ػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػكؿ ل ولا)

ؽ يػػػػفايػػػػؽ منعلػػػػؿ لػػػػف  ػػػػل     ػػػػ    لعيبػػػػة يلكػػػػف لػػػػف خ ن ػػػػ  مف يكػػػػ ف فا  من ا ػػػػ  لػػػػ  يلو كػػػػه  
 .فع ل      لؤم    منعلؿ ب ا    

 نعػػػػػػقق منػػػػػػنم وول ػػػػػػؿ   من ػػػػػػ ة مل نػػػػػػ    ػػػػػػ ويف ولوػػػػػػ ق  من ػػػػػػاؽ منب ا ػػػػػػة  ػػػػػػ فمنق  عػػػػػػ   يػػػػػػنكا  
ملػػػػػ  منعػػػػػقق منل ػػػػػ ن  ن  ايػػػػػؽ  م  (  ػػػػػ  25-2يوكػػػػػ ف لبػػػػػه من ايػػػػػؽ منبػػػػػ اح  منػػػػػنم يوػػػػػام   لػػػػػ   ػػػػػيف  )

نل ػػػػػ ام  منوك ل يػػػػػة نخ ػػػػػؽ  ي ػػػػػة م من ايػػػػػؽ ملػػػػػ  من ػػػػػ ة من  بيػػػػػة ف ػػػػػ  ملػػػػػو ؾ ( م  ػػػػػ   ,11ف ػػػػػ  )
 مػػػػػػػ  )من يك يػػػػػػػة,  ملويػػػػػػػة.  يو  ػػػػػػػؼ  بػػػػػػػ   فايػػػػػػػؽ منعلػػػػػػػؿ منبػػػػػػػ اح   ػػػػػػػ  من ػػػػػػػا   ب ا ػػػػػػػة لػػػػػػػؿ 

 (.118: 2111)منق  ع ,  منيا ؼ منلبيلية,   ا  منل ا ع,  ق ـ ا  ق من ايؽ( 

مف منع ملػػػؿ منوػػػ  وػػػؤ ا فػػػ  ف   يػػػة ( Ivancevich & Matteson ,2002:336)اى  يػػػ
 من ايؽ م  :

 (  منوقاي(Training 
  ملو  لCommunication)) 
 (منولكيفEmpowerment) 
 ( منلك فآRewards) 

 ( خ   ي ل   ة  9من ع ؿ يوك ف لف ) فايؽ منعلؿف (   Robbins & Culter ياى )
 :(7  ن كؿ)
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 الشكل )(خصائص فريق العمل الفعال

 

 (خصائص فريق العمل الفعال7الشكل)

Source : Robbins Stephen p., And Coulter Mary(1999), " management" , 6th  ed , 
prantice Hall , New Jersey, : 469             

 ػػػػ  فػػػػاؽ منعلػػػػؿ    ( لال  ػػػػة لػػػػف منخ ػػػػ  ي منوػػػػ  ولوػػػػ ق  56-2112:55  ػػػػق  ػػػػقق  ) يػػػػ ف ,   
 : من ع نة  كل  ي و 

 ؿ ممقمؼ من ايؽ  لو ل ف لع   . اؤية مل      م  ة   
 . منل  ـ من يي ية لب   ة   نب  ة ن  ايؽ ف  لل  ؿ من   ؿ من اقية 
 ؿ مق مامـ  لول   ف ن   . اؤية مل      م  ة   
 . يو ؽ بل  منلي ق  لر ل و ى وبلية من ايؽ 
 . ميكؿ مو  ل  ل و   ي لح نأل       نل  اكة 

: 2111) ػػػػػا   ,مبػػػػػ ؾ    ػػػػػة لل لػػػػػ   م   ػػػػػية ن  ايػػػػػؽ من عػػػػػ ؿ  م ملػػػػػ )  ي يب وػػػػػ ف( فيػػػػػاى  ػػػػػ ف  
41-46) : 
ـــــزام -1  :يل ػػػػػؿ منو ػػػػػ ب  منل ػػػػػواؾ نو ليػػػػػؽ ممػػػػػقمؼ ل ػػػػػقق  فػػػػػ  ملقم  اػػػػػ ما  لػػػػػؿ من ايػػػػػؽ, االلت

 ن  . ف  منعلؿ      ي  ة   ية و  ح ل ك      ي    من ول   مف ؿ من اؽ   و   

األهداف 

االتصاالت  الواضحة

 الجيدة

 الثقة المتبادلة

التعاون 

 الموحد

مهارات 

 تفاوضية

  مهارات  

 مترابطة

 الدعم الداخلي

فريق العمل 

 الفاعل

الدعم 

 الخارجي

القيادة 

 المالئمة
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منك ػػػػػ    )كػػػػؿ فايػػػػػؽ  مػػػػػ   وػػػػػ نيؼل ػػػػػ ام  يب  ػػػػػ  من  ػػػػت  ب ػػػػػ   بػػػػػق  :مبػػػػ ؾ  ػػػػػ ت الكفـــــاءة -2
 . (من بية ,ل  ا   ؿ منل ك   ,ل  ا  منو م ؿ ملاول   

: بػػػػقل  ي ولػػػػا مل  ػػػػ   منػػػػ  اؤيػػػػة ل ػػػػواكة ن   يػػػػة منلااػػػػ   لػػػػف  ل  ػػػػـ  اليــــدف المشــــترك -3
 ػػػػػقم منل ػػػػػواؾ ,يعاػػػػػق ف  ػػػػػف منعلػػػػػؿ لعػػػػػ  لو ػػػػػ   يف  . مكػػػػػنم و ػػػػػو لا مف ػػػػػؿ من ػػػػػاؽ   وػػػػػ   ا

 ف  م وك  ؼ   ية وب     . ك يايف
  نخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ي   ياى) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ني  ف( مف من ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ من عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ يب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مف يو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 (:33-32: 2111   وه,)ملوية
 منلا  لة.    مقمؼمف ي وـق م     من ايؽ  -1
 .مف يو  ـ مل     مق ما من ايؽ -2
 ممقمؼ من ايؽ مك ا مملية لف ملمقمؼ من اقية. -4
   نو  لح  ف ملخ   .مف يو ؼ مل      -5
 مف يك ف مل     لب و يف     ملفك ا مناقيق . -6
 

 ويرى الباحث بان اىم صفات فريق العمل الفعال ىي:

 . وضوح االىداف 
 ناجحة ومؤمنة بقدرات الفريق وداعمة لمفريق. تشاركية وجود قيادة 
 .التعاون بين اعضاء الفريق 
 الى النتائج المرغوبة. المشاركة الفعالة بين اعضاء الفريق لموصول   
 .امتالك الفريق لمميارات والقدرات المتنوعة المتكاممة  
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 المبحث الثالث
 معوقات العمل الفرقي واسباب فشمو

 اوال : معوقات العمل الفرقي

ممػػػػػػـ منو ػػػػػػقي   منوػػػػػػ  و ماػػػػػػه منلبيلػػػػػػ    فلػػػػػػ  نل ػػػػػػ ميـ فػػػػػػاؽ منعلػػػػػػؿ وول ػػػػػػؿ فػػػػػػ  و ػػػػػػقم اقـ  مف
من اػػػػػػػ    ػػػػػػػيف لو   ػػػػػػػ   منلبيلػػػػػػػة  ل ػػػػػػػ ام  منعػػػػػػػ ل يف ,  مل ػػػػػػػوخقمـ ملل ػػػػػػػؿ ن ولبيػػػػػػػ   منلو ػػػػػػػ ا  

  ػػػػػػػػق (. 173-172: 2111) لػػػػػػػػ ق   من ػػػػػػػػيخ, من ػػػػػػػػاي   ػػػػػػػػ  منك ػػػػػػػػ  م  من يي يػػػػػػػػة منلوليػػػػػػػػق  
ع  ػػػػػ   م  منل ػػػػػ كؿ منوػػػػػ  و ماػػػػػه لػػػػػف منل م  (  ػػػػػقق327-326 :2119اايب ػػػػػا     ػػػػػ ا ف, ػػػػػقق )
  م  : من ا   منعلؿ

  ة م     من ايؽ ف  منوع  ف لع   قـ ا -1
 منق ـ منك ف  لف ملقما  منع ي  قـ من   ؿ     -2
  قـ ا  ة  ع  منلقيايف ف  منوخ    ف من   ة-3
 .ف ؿ من ايؽ ف  منوع  ف لر من اؽ ملخاى -4 
أفػػػػػػ ق منل ػػػػػػ اك ف  ,ل ػػػػػػ ام من ػػػػػػاؽ (لػػػػػػف245)منوػػػػػػ   و   ػػػػػػ  خ ػػػػػػا  فػػػػػػ  م ػػػػػػقى منقام ػػػػػػ        

   ػػػػػػػػ ي  م ق ما , ملو ػػػػػػػ ل   ,   ػػػػػػػ   من ػػػػػػػقؼ ل ػػػػػػػ كؿ  لع  ػػػػػػػ   خ  ػػػػػػػػة ػػػػػػػ ب ـ ي ما ػػػػػػػ ف 
قما  من ػػػػػػػػػام    )مل وام ػػػػػػػػػ  (  منعقيػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػف م,  ػػػػػػػػػؿ منل ػػػػػػػػػ كؿ , نل ػػػػػػػػػ ي    ػػػػػػػػػبر منلػػػػػػػػػاما,  م 

 , للػػػػػ  أل ػػػػػك ة ل ول ػػػػػة  ػػػػػا م ػػػػػقى   ػػػػػا  ؿ ل ػػػػػ كؿ لػػػػػف أ ػػػػػ و ػػػػػرم خػػػػػاى.   ػػػػػق وعػػػػػ ل  م لػػػػػر 
 ي يا إن  لقى مبو  ا منل  ي .

    ولػػػػػ  ف    لػػػػػ  مبػػػػػ ؾ ل ػػػػػك و ف  ػػػػػ  و ف ن  ػػػػػاؽ وو ػػػػػلب ف و ييػػػػػا منع ػػػػػ ية  منو ػػػػػكر ملاولػػػػػ   
 :مل  من ا  منعلؿ  مل ـ 
ـــــة:  -1  نك بػػػػػه   اليػػػػػر ا مبػػػػػ  من ي ػػػػػة منوبييليػػػػػة لػػػػػف         ػػػػػ منعلػػػػػؿ من ا ػػػػػ  يعػػػػػقت ييـــــر التركيب

 ػػػػػ    ل ػػػػؿ  ػػػػػاا  من  ػػػػ   منعل  ػػػػػة,  نكػػػػػف  من ا ػػػػػ .  يبلػػػػػ  منعلػػػػؿ  ل يػػػػة لعلػػػػػق   قيب ليكيػػػػة
ن  ػػػػػػ   ب  ػػػػػػ    بػػػػػػقل  و ػػػػػػ م   ػػػػػػ  يب ػػػػػػقا   ػػػػػػا ة, ل ػػػػػػؿ  ػػػػػػاا  م فػػػػػػ   ػػػػػػق  لب  ػػػػػػ    ف بػػػػػػه  

 .  ةما  من  
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نػػػػػػ  ب  يػػػػػػة منل لػػػػػة منلب  ػػػػػػ بػػػػػ قام لػػػػػػ  ي لػػػػػػ  وكػػػػػ يف من ايػػػػػػؽ    وػػػػػػ    .  يلكػػػػػػف  ػػػػػػه   ة  لػػػػػػف من قميػػػػػة  م 
م   ػػػػػػ   منػػػػػ  ل ػػػػػػ اير نم  أ ن يػػػػػة   يػػػػػػ ,   ػػػػػق ي ما ػػػػػػ ف أقلػػػػػة  خ ػػػػػػية  ي خػػػػػػن ف و  يػػػػػؿ 

إاػػػػػػػػ ق    يػػػػػػػػة, أ   ػػػػػػػػق يو ا ػػػػػػػػ ف إنػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاكة أخػػػػػػػػاى لػػػػػػػػف ماػػػػػػػػؿ و  ػػػػػػػػيف يػػػػػػػػا ؼ منعلػػػػػػػػؿ 
   ػػػػػػػػػ  م خػػػػػػػػػي و ػػػػػػػػػؾ منل اػػػػػػػػػ ق  فػػػػػػػػػ  منلاػػػػػػػػػ ؿ مناي  ػػػػػػػػػ   - منلك فػػػػػػػػػآ .   عػػػػػػػػػ  من ػػػػػػػػػاؽ 

يب ػػػػػاؼ ل ػػػػػ   ػػػػػف ي ما ػػػػػ ف و ييػػػػػام  فػػػػػ  منلػػػػػ ؾ و ل  يػػػػػ  كلػػػػػ  ي ػػػػػقت  بػػػػػقل   -منالػػػػػ    
من ػػػػػػ  ة منل بيػػػػػػة أ  يع ػػػػػػا   ػػػػػػ  أ ن يػػػػػػ   مخػػػػػػاى فػػػػػػ   يػػػػػػ و ـ.  بوياػػػػػػة نػػػػػػننؾ, ياػػػػػػ    ػػػػػػ  

 لعيـ من اؽ وع ـ إقما  م  ق  وبييل ـ )و يا وبييل ـ( منقمخ  .
كيػػػػػػػؼ ي ع ػػػػػػػ ف ننػػػػػػػؾو مل ػػػػػػػ   م  ؿ مػػػػػػػ  و  ػػػػػػػر  ول ػػػػػػػؿ مف ننػػػػػػػؾ منو ييػػػػػػػا منوبييلػػػػػػػ  قمخػػػػػػػؿ 

مل ولػػػػػ ؿ. ملػػػػػ  من ػػػػػ ب  ف ػػػػػ    ػػػػػر خ ػػػػػة  من ايػػػػػؽ  ػػػػػي قت  ي  ػػػػػؿ منػػػػػ  من ػػػػػي ا    ػػػػػ  مػػػػػنم
منخ ػػػػػػ   من  ن ػػػػػػة,  ا لػػػػػػ   ملػػػػػػ  ػػػػػػ ي ة لػػػػػػف من قميػػػػػػة.  وقما  منو يػػػػػػا منوبييلػػػػػػ  ن  ايػػػػػػؽ   ػػػػػػ ا 

م ك ػػػػػػا أمليػػػػػػة, مػػػػػػ  منو كيػػػػػػا فػػػػػػ  أف ػػػػػػؿ من ػػػػػػ ؿ نػػػػػػقل  م   ػػػػػػ   مناػػػػػػقق. كيػػػػػػؼ يلكػػػػػػف مف 
ي وػػػػ ا ف  نميعل ػػػػ م لػػػػف ماػػػػؿ مف ي ػػػػعا م   نوا يػػػػ و لػػػػ  مػػػػ  منلػػػػ مق م    ػػػػية  منوػػػػقاي   منػػػػ

ي وػػػػػ ا ف ن   ػػػػػ ؿ منػػػػػ  من ػػػػػا ة منك فيػػػػػةو كيػػػػػؼ يلكػػػػػف ل ػػػػػ  قو ـ  و كػػػػػـ لػػػػػف من  ػػػػػ  نو ليػػػػػه  
ناؤيػػػػػة من ػػػػػ ا  منك يػػػػػا   كػػػػػننؾ كيػػػػػؼ يلكػػػػػف نكػػػػػؿ   ػػػػػ  مف يكػػػػػ ف لب  ػػػػػ   فػػػػػ  ننػػػػػؾو كيػػػػػؼ 

عػػػػػػػ ن  منعلػػػػػػػؿ من يوعا ػػػػػػػ ف نلػػػػػػػيـ  لعػػػػػػػ ييا  أمػػػػػػػقمؼ من ايػػػػػػػؽو فػػػػػػػ  مل ػػػػػػػ  , ي وػػػػػػػ   فايػػػػػػػؽ 
   و ػػػػػػػ اه فا ػػػػػػػة نو  ػػػػػػػيبه ) نػػػػػػػي  و قيػػػػػػػقم نول  ػػػػػػػكه( ملقم  إنػػػػػػػ  مل وػػػػػػػامؼ  ع ػػػػػػػ  اقيػػػػػػػق 

 Newstrom ,2010)ؽ من ايػػػ منعػػػ ق    ػػػ  مل ػػػؿ إنػػػ  منلام ػػػؿ مل نػػػ  لػػػف  ل يػػػة وبليػػػة 
:311.) 

 مسووىىي علووً يووى ي مووة وعووة  ) جهوو ا ل وو  االفوودا  فيوو  يبوو   وضوو  هووى :التســكد االجتمــاعي-2

   .عن  العم  بصىر  منفد  علي  الحة   اكثد ممة مجمىعةت، في العم  وذلك عن (ل نً

. من ػػػػػاقم منبػػػػػ و  و قيػػػػػق ي ػػػػػع  من ك يػػػػػا  فػػػػػاؽ فػػػػػ  منو ػػػػػكر ملاولػػػػػ    ي ػػػػػقت أف منلػػػػػااح  لػػػػػف
 والػػػػر واػػػػ ه  ل ػػػػاقمـ من ػػػػاؽ أ  ػػػػ   في ػػػػ  يعلػػػػؿ منوػػػػ  من ػػػػ ل  خػػػػ ي  اػػػػه   ػػػػ  ننػػػػؾ  ي ػػػػلؿ
فػػػػػػ ف  منيػػػػػػا ؼ, مػػػػػػنه يػػػػػػؿ فػػػػػػ  (.ن ل ػػػػػػ ـ لوػػػػػػقبي  وام  ػػػػػػ  م ول قيػػػػػػ  نػػػػػػقي ـ أف أم) ن بػػػػػػ و  ل ػػػػػواؾ
 و ػػػػػكر  ماولػػػػػ    ي ػػػػػقت أف منلػػػػػااح  يػػػػػا  لػػػػػف. ل  يػػػػػة مقم  ػػػػػـ لػػػػػف   لػػػػػيف ني ػػػػػ م منعػػػػػ ل يف
  قم  م ػػػػػل  ا مايػػػػػة ق مفػػػػػر نػػػػػقي ـ م فػػػػػامق  ف ن مولػػػػػ ـ, منلب  ػػػػػة  ل يػػػػػا  منل لػػػػػة وكػػػػػ ف  بػػػػػقل 

  ف ا لػػػػػػ  ل لػػػػػػ , منلال  ػػػػػػة مػػػػػػقؼ يكػػػػػػ ف  بػػػػػػقل   ػػػػػػي    أ ػػػػػػؿ أف ننػػػػػػؾ  ػػػػػػيك ف كلػػػػػػ .  ما ػػػػػػ و ـ
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 لػػػػف ماػػػػؿ ولػػػػقيـ أقم  مآلخػػػػايف من ايػػػػؽ   ػػػػؿ أ  ػػػػ   لػػػػف من ػػػػ   لػػػػف ن لقيػػػػق  يوعا ػػػػ ف م فػػػػامق
لػػػػف مب ػػػػ ا  ػػػػيـ  أ  ػػػػ    ػػػػيف و ػػػػكر ماولػػػػ    ي  ػػػػؿ أف منلػػػػااح  يػػػػا ف بػػػػه لػػػػف  أخيػػػػام,. ايػػػػق

 أمػػػػػػقمؼ و ليػػػػػػؽ   ػػػػػػ    نعلػػػػػػؿ  يؤلبػػػػػػ ف منلال  ػػػػػػة   ػػػػػػ ية يلػػػػػػقا ف كػػػػػػ ب ـ منعلػػػػػػؿ منالػػػػػػ   ,
 . (McShane & Von Glinow ,2005:286) 6 ال  ية
ف منل      منلع     منو  و ماه فاؽ منعلؿ (   ف مب ؾ لال  ة لsteve Sullivan ياى )
 :(25: 2111)   وه, م  

 . منوقخؿ ف  خ ا  من اق 
 . من ام     يف م     من ايؽ من م ق 
 . من     من   ة منل ن نيف ف    يؿ و  يا ا   منال  ة  بق من ايؽ 
  مل         من ايؽ .ميلبة لال  ة لف 

 ـلع  ػػػػػ   ملػػػػػ  لػػػػػق  ػػػػػقق  ػػػػػقق لػػػػػف منع ملػػػػػؿ منوػػػػػ  وعػػػػػقف (123-122:  2111)منق  عػػػػػ  , ملػػػػػ  
 : منه منع ملؿ م من ا   منعلؿ 

: لعيػػػػػـ منلبيلػػػػػ   واكػػػػػق   ػػػػػ  ملقم  من ػػػػػاقم  نػػػػػي    ػػػػػ  ا ػػػػػق من ايػػػػػؽ  مػػػػػنم يػػػػػؤقم الييكميـــــة -1
 ن ايؽ منعلؿ .خ ؽ وب ف ية    ية وؤ ا     منا   منال  ية    من  

 .نألمقمؼ: لف منع ملؿ منو  وعيؽ من ايؽ  و ليله االفتقار لمموارد -2

ــــــالفريق -3 ــــــا ب ــــــة االدارة العمي من لػػػػػػة لػػػػػػف مللػػػػػػ ا منا مايػػػػػػة نباػػػػػػ   فايػػػػػػؽ منعلػػػػػػؿ  : وعػػػػػػقعــــــدم ثق
 مل ـ من ايؽ .       ل ق ملفول ا ن  لة يع

ل ػػػػواكة  ػػػػيف م  ػػػػ   : ياػػػػ  مف وكػػػػ ف مبػػػػ ؾ لعػػػػ ييا  ل فيػػػػة,  ن ػػػػة غيــــاب الثقافــــة المشــــتركة -4
 من ايؽ من م ق   يب ـ   يف ملقما .

 موخػػػػػ ن: يعػػػػػق من  ػػػػػ  لػػػػػف منع ملػػػػػؿ من   ػػػػػلة فػػػػػ  االســـــتخدام غيـــــر المناســـــب لمـــــنيج الفريـــــق -5
منلػػػػػػاما,  مف لػػػػػػب   من ايػػػػػػؽ  ػػػػػػق ل يكػػػػػػ ف مػػػػػػ  ملف ػػػػػػؿ   ػػػػػػ  منػػػػػػق مـ  خ   ػػػػػػ   فػػػػػػ  منيػػػػػػا ؼ 

 منل  ة.
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 ثانيا :اسباب فشل العمل الفرقي 
  ػػػػػي ـ منوعػػػػػ  ف لعػػػػػ  ن   ػػػػػ ؿ ن باػػػػػ    و ليػػػػػؽ   ػػػػػوـي نأل  ػػػػػ  مف فايػػػػػؽ منعلػػػػػؿ كوالػػػػػر      

 لػػػػػػؿ  ػػػػػػيف م  ػػػػػػ   من ايػػػػػػؽ فػػػػػػ  مبػػػػػ ؾ وبػػػػػػ  ـ ك, مل ف ػػػػػػؿ  لػػػػػػؿ من ايػػػػػػؽ منم نػػػػػػـ يكػػػػػػف ملمػػػػػقمؼ 
لػػػػػف مل ػػػػػ    منوػػػػػ  ولػػػػػؼ خ ػػػػػؼ  مبػػػػػ ؾ لال  وػػػػػ ف  (.134: 2118) ػػػػػ  ,  منل لػػػػػ  ملق ما 

 2116)اػػػػػ   ,نه مل ػػػػػ    وول ػػػػػؿ  ػػػػػ لو  , مػػػػػف ػػػػػؿ منعقيػػػػػق لػػػػػف فػػػػػاؽ منعلػػػػػؿ فػػػػػ  منلبيلػػػػػ   
:343-344:) 
 مجموعة االسباب واالخطاء التي ترتكب من قبل االدارة وتتضمن : -1

 يػػػػػا ي ة   ي  ػػػػػ   مل لػػػػػ ؿ  ػػػػػقـ  ػػػػػقا  فايػػػػػؽ منعلػػػػػؿ   ػػػػػ  واػػػػػ  ق مل ػػػػػواموياي   من ػػػػػع 
 من  ي ة.

  , خ ػػػػػ  منلك فػػػػػ   منوب ف ػػػػػية من ي ػػػػػة منلب   ػػػػػة ن  ايػػػػػؽ )من ل فػػػػػة منل  لػػػػػة   ػػػػػ  مللػػػػػا  منا   ػػػػػة 
 ,  منلع ا ة ملقماية (.

 . و كيؿ من اؽ نأل ام  منلي اية م  من ك ية م  نلع ناة منل ك   من  ا ة 
 . قـ بلؿ منقا   منل و     لف  لؿ من اؽ من  نية من  من اؽ منل ول  ية  
     م  ة  منلوع ا ة.من يا من ما  
 لب    .من يا  ى منوقاي  ل و 
  م     من ايؽ .  ة  قق 
 . ملفول ا من  من لة 
 مجموعة االسباب التي تعود الى الفريق نفسو وتتضمن : -2
 . ل   نة فايؽ منعلؿ مف ي عؿ منك يا        يا اقم 
 .من ام    من خ ية 
   منواكيق منك يا     منبو     ني       ل ي   من ايؽ م   اكيوه . 
  م ولاما  لؿ من ايؽ .منع م ؽ  يا منلو  عة منو  و  ؿ ق ف 
 . ملفول ا من  ل  ام  منع     ملب  بية 
 .    قـ  ا ق من لة م   ع  
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 م : من ا   فلق  يف   ف لف م     ف ؿ منعلؿ (126 :2115مل  )منل   ,
  منو م ؿ  يف      من ايؽ. عؼ 
 .قـ و لؿ منل ؤ نية  
 منل  ـ  يا منلب   ة       من ايؽ . 
 ل   من قؼ . 
  و لؿ منبلق من ب  . قـ 
  مآلام ماول      يا فع نة,   قـ وعقق. 

 315 :2114مػػػػػ  )  ػػػػػق منل  ػػػػػف , من ا ػػػػػ  مف لػػػػػف م ػػػػػ    ف ػػػػػؿ منعلػػػػػؿ ( ايػػػػػ ف م بيػػػػػؿ) يػػػػػاى 
-316:) 

 . لل  لة فاؽ منعلؿ 
 .ا   من اقية 
  نأل    ملخوي ا منخ  ئ . 
      منا   منلعب ية .  مبخ   مل 



 

 

 الفصل الثالث

 االطار العملي للبحث

 
                                                                                                                          املبليت يف  ميسبن  املبحث االول: وبذة تعزيفيت عه مديزيت الزقببت

 واقع اهليئبث التببعت ملديزيت الزقببت املبليت يف ميسبناختببر الفزوق بني  املبحث الثبوي:

 املبحث الثبلث: تشخيص واقع العمل الفزقي يف مديزيت الزقببت املبليت يف ميسبن
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 المبحث االول 
 نبذة تعريفية عن مديرية الرقابة المالية في ميسان

 :تمهيد
 7795(لسنة/75بموجب القانون رقم ) تأسيسويعد ديوان الرقابة المالية االتحادي الذي تم     

شخصية معنوية تساعد  باالستقالل المالي واالداري وذو التدقيق العميا في العراق ويتمتع مؤسسة
وعمى مدار مراحل تطوره  تأسيسودأب منذ  العام. وقدفي تعزيز االقتصاد والحفاظ عمى المال 

(عمى التوالي 7771و7761و7746(لمسنوات)4و772و29التي رافقيا صدور قوانينو المرقمة )
من النواحي االدارية والتنظيمية  استقالليتو)المعدل( الحفاظ عمى 9177(لسنة/17م )والقانون رق

(من دستور 711د في انجاز الميام الموكمة اليو ,وقد قضت المادة )وبالشكل الذي يساع
 بمجمس النواب. وارتباطوباالستقالل المالي واالداري لمديوان  9113جميورية العراق لسنة/

)المعدل(والذي 9177(لسنة/17كان اخرىا القانون رقم) تأسيسواحل منذ الديوان بخمس مر مر 
/خامسا(منو عمى)لمديوان ان 96اضاف لمديوان صالحيات التحقيق االداري اذ نصت المادة)

يتولى اجراء التحقيق االداري في المخالفة المالية المكتشفة منو بشكل مباشر في الجيات التي ال 
عام او اذا تخمف مكتب المفتش العام في الجية المعنية عن اكمال يوجد فييا مكتب لممفتش ال

 (يوم من تاريخ اشعاره من الديوان(.71التحقيق فييا خالل)
ولتحقيق ذلك حدد الديوان رؤيتو المتمثمة بكونو جياز رقابي ميني متطور يتمتع بالحياد 

المتمثمة  الوطني, ورسالتو واالستقالل ليساىم في المحافظة عمى المال العام وتعزيز االقتصاد
بكونو مؤسسو دستورية مستقمة تتمتع بصالحيات مالية وادارية ,تمارس الرقابة الالحقة عمى 
الجيات الخاضعة لمرقابة ,وابداء الرأي بشان البيانات المالية لمجيات الخاضعة والمشورة الفنية 

 لمجيات ذات العالقة.
سمطة رقابية نص عمييا  كأعمىالتركيز عمى دوره  يقيا من االىداف التي يسعى الديوان الى تحق

الدستور وقانون الديوان وعكس ذلك عمى اساليب واجراءات العمل المتبعة وبمختمف المجاالت 
لعمل الديوان وتعزيز تمك  كأساسعمى مفاىيم الحيادية واالستقالل واعتمادىا  والتأكيد واالنشطة,

الديوان الى الحفاظ عمى المال  لرقابتو, ويسعىت الخاضعة المفاىيم لدى موظفي الديوان والجيا
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اءة اداء كف استخدامو, وتطويرالعام من اليدر او التبذير او سوء التصرف وضمان كفاءة 
 (._fbsahttps://www.fbsa.gov.iq/ar/page/low_ofالجيات الخاضعة لمرقابة)

وتقوم الييئات الرقابية المالية بإعداد خطة العمل الرقابي وتنفيذىا وفقا لمتطمبات العمل الميداني 
وعدد موظفي الييئة الرقابية وعناوينيم الوظيفية, ووفقا لمقواعد واالعراف والمعايير واالدلة 

 المعتمدة في مجال الرقابة المالية .

العمل في الييئات غير ثابتة بالنسبة الى االعمال المكمفة بيا, ومما تجدر االشارة اليو ان فرق 
اذ تتغير بتدقيق الدوائر الخاضعة لمرقابة من سنة الى اخرى, واحيانا يقوم الفريق نفسو بالرقابة 

(سنة مالية ,ولكن بشكل عام ىناك تغير في فرق العمل 1-9والتدقيق عمى  الدائرة نفسيا لمدة )
 رقابية.بالنسبة ألعماليا ال

 اوال: تأسيس مديرية الرقابة المالية في ميسان وهيكمها التنظيمي
 مديرية الرقابة المالية في ميسان تأسيس-أ

 ىيئة رقابية تمثل احدى دتع 7771/في سنةتأسيسيا  ذكانت مديرية الرقابة المالية في ميسان من
اصبحت مديرية 9114,وفي عام /بصرة –الييئات الرقابية التابعة الى دائرة المنطقة الجنوبية 

 تابعة الى دائرة تدقيق المنطقة الثانية في البصرة.
 الهيكل التنظيمي:-ب

ثانية في تمثل مديرية الرقابة المالية في ميسان احدى المديريات المرتبطة بدائرة تدقيق المنطقة ال
اولية في االقل ومن ,ويدير المديرية موظف بعنوان مدير حاصل عمى شيادة جامعية  البصرة ,

ذوي الخبرة واالختصاص وتتولى مياميا وواجباتيا في جميع دوائر الدولة الواقعة ضمن نطاق 
 (.96/7/9171في-2943-)الوقائع العراقية ذي العددعمميا من خالل الييئات الرقابية المالية

عن رئيس ىيئة ويعاونو ,ويدير الييئات الرقابية المالية التي ترتبط بالمدير موظف ال يقل عنوانو 
مديرية تتكون  عدد من الموظفين ممن تتوفر فييم الشروط المطموبة في عمل الرقابة المالية و

وىذه الييئات بدورىا ترتبط  (,97و76و75و74)ىيئات رقابية عبمن ار الرقابة المالية في ميسان 
العمل والدوائر بيا فرق العمل الخاصة بكل ىيئة ويختمف عدد موظفي كل ىيئة حسب نطاق 

 الخاضعة لرقابتيا.

https://www.fbsa.gov.iq/ar/page/low_of_fbsa
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 ثانيا: مهام واهداف مديرية الرقابة المالية في ميسان :
 المهام:-أ

(لسنة/ 17تخضع مديرية الرقابة المالية في ميسان الى قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي رقم)
(منو عمى 4نصت المادة ) اذميام ديوان الرقابة المالية االتحادي  حددوالذي  )المعدل(, 9177
 :ما يأتي

)المادة السادسة من قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي يقوم الديوان بالميام االتية-
 -: (9177لسنة17رقم

اوال: رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجيات الخاضعة لمرقابة والتحقق من سالمة التصرف في 
 -واالنظمة والتعميمات عمى ان يشمل ذلك:االموال العامة وفاعمية تطبيق القوانين 

فحص وتدقيق معامالت االنفاق العام لمتأكد من سالمتيا وعدم تجاوزىا االعتمادات المقررة  -7
ليا في الموازنة واستخدام االموال العامة في االغراض المخصصة ليا وعدم حصول ىدر او 

 تبذير او سوء تصرف فييا وتقويم مردوداتيا .
مة االجراءات المعتمدة وسالمة ية الموارد العامة لمتأكد من مالءمعامالت جبافحص وتدقيق  -9

 تطبيقيا .
ابداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعمقة بنتائج االعمال واالوضاع المالية  -1

لمجيات الخاضعة لمرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطمبات القانونية والمعايير 
 لمحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية .ا
 ثانيا: رقابة تقويم االداء لمجيات الخاضعة لمديوان.     

         ثالثا: تقديم العون الفني في المجاالت المحاسبية والرقابية واالدارية وما يتعمق بيا من امور               
 ية .تنظيمية وفن

رابعا: تقديم الخطط والسياسات المالية واالقتصادية الكمية المقررة لتحقيق االىداف المرسومة          
 لمدولة وااللتزام  بيا .

 خامسا: اجراء التدقيق في االمور التي يطمب مجمس النواب اجراء التدقيق بيا .    
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 :االهداف-ب
نفسيا في ميسان االىداف المحددة في القانون اعاله  ةالماليوكما بينا اعاله فان لمديرية الرقابة 

عمى  )المعدل(9177(لسنة17(من قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي رقم )2نصت المادة ) اذ
 : يأتيما 
)المادة الرابعة من قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي االتيةيسعى الديوان الى تحقيق االىداف -

 (:9177لسنة17رقم
 . استخدامو كفاءةالحفاظ عمى المال العام من اليدر او التبذير او سوء التصرف وضمان  اوال:
 تطوير كفاءة اداء الجيات الخاضعة لمرقابة . ثانيا:

 . واستقرارهثالثا: المساىمة في استقاللية االقتصاد ودعم نموه 
المعايير المحمية والدولية وتحسين القواعد رابعا: نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة عمى 

 والمعايير القابمة لمتطبيق عمى االدارة والمحاسبة بشكل مستمر .
خامسا: تطوير مينتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى االداء المحاسبي 

 والرقابي لمجيات الخاضعة لمرقابة .
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  المبحث الثاني  
بين واقع الهيئات التابعة لمديرية الرقابة المالية  اختبار الفروق

 في ميسان
لعمل احصائية في واقع حال فرق ا ةوجود فروق ذات داللية المتضمنة لغرض اختبار الفرض    

 75, والييئة  74التابعة لمديرية الرقابة المالية في ميسان )الييئة  العاممة ضمن الييئات االربع
ل ومعوقاتِو الخاصة بالفرق ( من حيث مقومات العمل الفرقي الفعا  97, والييئة 76, والييئة 

التابعة لمييئات او المتعمقة بإدارة مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان, تم االعتماد  العشر
بوصفِو احد اساليب االحصاء العممية التي تستعمل لمعرفة  Kruskal -Wallisعمى معامل 

روق ذات داللة احصائية في واقع العمل الفرقي لمييئات التابعة لمديرية فيما اذا كانت ىناك ف
الرقابة المالية في محافظة ميسان , وذلك بقصد امكانية تعامل الباحث مع نتائج قائمة الفحص 
عمى انيا تعبر بدقة عن حالة موحدة لواقع العمل الفرقي  في مديرية الرقابة المالية في ميسان 

سيط ىو ان ىذه الفرق تمارس اعماليا في ىيئو تختمف من سنة مالية الى ككل وذلك لسبب ب
احتمال  من اخرى وكما تمت االشارة الى ذلك في المبحث االول من ىذا الفصل , وما لذلك

وجود فروقات في النتائج تعود الى اختالف خصوصية المنظمة او المنطقة الجغرافية التي يتم 
 ء الفريق من سنة مالية الى اخرى .  فييا التدقيق او اختالف اعضا

يعد اسموبًا احصائيًا مناسبًا لخصوصية  Kruskal –Wallisوتجدر االشارة الى ان اسموب     
اكثر مجموعات او  ذات الداللة االحصائية بين ثالث ىذا البحث كونو يمبي ىدف ايجاد الفروق

عة العاممة ضمن نطاق مديرية فرق عمل تتبع الييئات االرب , اذ يوجد في ىذا البحث عشر
 (. 5الرقابة المالية في محافظة ميسان وكما موضح في الجدول )  
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 (1الجدول)
 عدد الييئات الرقابية وعدد فرق العمل 

 عدد فرق العمل ضمن الهيئة اسم الهيئة ت
 1 74الييئة  7
 1 75الييئة 9
 9 76 الييئة 1
 9 97الييئة 2

 الباحثالمصدر: اعداد *
واالتي نتائج ىذا االختبار االحصائي وفقًا لمقومات العمل الفرقي الفعال ومعوقاتو الفرقية و    

 االدارية.
 اواًل: مقومات العمل الفرقي الفعال

لالختالفات في االستجابات بشأن  Kruskal –Wallis( نتائج اختبار  2يعرض الجدول )     
 مقومات العمل الفرقي الفعال في مديرية الرقابة المالية في ميسان.

 
 (4الجدول )

لالختالفات بشأن مقومات العمل الفرقي الفاعل في  Kruskal –Wallisنتائج اختبار 
   N=10 الهيئات التابعة لمديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان

 المتغير
مستوى  Hقيمة 

 المعنوية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
مقومات العمل الفرقي 

 الفعال
 

2.12 3.32 0.05 
غير 
 معنوي

 المصدر :اعداد الباحث*     
 Hوىي اصغر من قيمة  2.12المحسوبة بمغت  H( ان قيمة  2يالحظ من الجدول )        

مما يؤشر حالة  9ودرجة حرية قدرىا  5%وذلك عند مستوى معنوية قدره  3.32الجدولية البالغة 
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عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في نتائج قائمة الفحص تعزى الى خصوصية المنظمة او 
المنطقة الجغرافية التي تتم فييا اعمال التدقيق او اختالف اعضاء الفريق من سنة مالية الى 

 اخرى .
 ل الفرقي الخاصة بفرق العمل نفسهاثانيًا: معوقات العم

لالختالفات في نتائج قائمة  Kruskal –Wallis( نتائج اختبار  3يعرض الجدول )      
 الفحص الخاصة بمعوقات العمل الفرقي الخاصة بفرق العمل نفسيا.

 ( 5الجدول ) 
لالختالفات بشأن معوقات العمل الفرقي الخاصة بالفريق  Kruskal –Wallisنتائج اختبار  

   N=10 في الهيئات التابعة لمديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان

 المتغير
مستوى  Hقيمة 

 المعنوية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
معوقات العمل الفرقي  

 الخاصة بالفريق
1.52 3.32 0.05 

غير 
 معنوي

 المصدر: اعداد الباحث 
 Hوىي اصغر من قيمة  1.52المحسوبة بمغت  H( ان قيمة  3يالحظ من الجدول )     

مما يؤشر حالة  9ودرجة حرية قدرىا  5%وذلك عند مستوى معنوية قدره  3.32الجدولية البالغة 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في نتائج قائمة الفحص تعزى الى خصوصية المنظمة او 
المنطقة الجغرافية التي تتم فييا اعمال التدقيق او اختالف اعضاء الفريق من سنة مالية الى 

 اخرى .
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 عوقات العمل الفرقي الخاصة باإلدارةم ثالثًا:
لالختالفات في نتائج قائمة الفحص  Kruskal –Wallis( نتائج اختبار 4يعرض الجدول )     

 الخاصة بمعوقات العمل الفرقي الخاصة باإلدارة في مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان .
 ( 6الجدول ) 

 لالختالفات بشأن معوقات العمل الفرقي الخاصة باالدارة Kruskal –Wallisنتائج اختبار 
   N=10 في مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان

 المتغير
مستوى  Hقيمة 

 المعنوية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
معوقات العمل الفرقي  

 الخاصة باإلدارة
1.82 3.32 0.05 

غير 
 معنوي

 المصدر: اعداد الباحث*      
 Hوىي اصغر من قيمة  1.82المحسوبة بمغت  H( ان قيمة  4يالحظ من الجدول )     

مما يؤشر حالة  9ودرجة حرية قدرىا  5%وذلك عند مستوى معنوية قدره  3.32الجدولية البالغة 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في نتائج قائمة الفحص تعزى الى خصوصية المنظمة او 

سنة مالية الى  المنطقة الجغرافية التي تتم فييا اعمال التدقيق او اختالف اعضاء الفريق من
 اخرى . 

(  يمكن القول انو ال توجد فروق ذات 4( , ) 3( ,)  2وبناًء عمى ما تقدم اعاله في الجداول)   
داللة احصائية في نتائج قائمة الفحص تعزى الى خصوصية المنظمة او المنطقة الجغرافية التي 

الى اخرى )اي قبول الفرضية تتم فييا اعمال التدقيق او اختالف اعضاء الفريق من سنة مالية 
االولى لمبحث( وبالتالي امكانية التعامل مع النتائج جميعًا دون فصميا عن بعض لغرض معرفة 
واقع العمل الفرقي في مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان باعتماد بعض اساليب االحصاء 

 عياري , واالىمية النسبية.الوصفي كالتكرارات , والوسط الحسابي الموزون , واالنحراف الم
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 المبحث الثالث
 تشخيص واقع العمل الفرقي في مديرية الرقابة المالية في ميسان 

 اواًل: واقع  مقومات العمل الفرقي الفعال
يعد االىتمام بفاعمية العمل الفرقي من حيث االسس والمقومات من االولويات الميمة التي    

يتعين االىتمام بيا من قبل القائمين عمى إدارة منظماتنا المحمية  بغض النظر عن المكان 
( لغرض الوقوف عمى واقع  مقومات العمل  5والزمان . وبيذا الشأن تمت االستعانة بالجدول ) 

الفاعل في مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان وذلك باالعتماد عمى نتائج قائمة  الفرقي
 .الفحص

 (7الجدول) 
  N=10في مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان  واقع  مقومات العمل الفرقي الفعال 

 الفقرة ت
الوسط 

الحسابي 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
  النسبية 

ترتيب 
االهمية 
 النسبية

7 
اىداف واضحة لمفريق يعرفيا اعضاء  

 الفريق.
4.00 0.00 1 1 

 1 1 0.00 4.00 اتفاق بين اعضاء الفريق حول االىداف.  9
 2  0.8025  0.32  3.21  ميام وظيفية محددة لمفريق.  1
تناسب الميام المكمف بيا الفريق مع عدد   2

 اعضاء الفريق.
 1.00  0.12  0.25 7 

 5  0.7375  0.94   2.95 قيادة تشاركية بين اعضاء الفريق.  3
  3 0.7775  0.81  3.11  ىيكل اتصاالت مفتوح بين اعضاء الفريق.  4
 6  0.85  0.95  2.32  حجم الفريق مناسب )مثالي(.  5
 4  0.755  0.73  3.02  امتالك اعضاء الفريق ميارات تكاممية.  6
 1  1 0.00  4.00  اعضاء الفريق.ثقة متبادلة بين  7
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تفاني والتزام من قبل االعضاء بأىداف  71
 الفريق.

4.00  0.00 1 1 

  2.971  الوسط الحسابي الموزون العام
 *المصدر: اعداد الباحث

والعاشرة( قد حصمت عمى  ( ان الفقرات) االولى, والثانية , والتاسعة,5يالحظ من الجدول)      
وبانحراف  4.00اعمى االوساط الحسابية الموزونة , اذ بمغ الوسط الحسابي ليذه الفقرات جميعًا  

معمنًا بذلك تطابق النتائج الخاصة بيذا الجانب. وبمعنى اكثر تفصياًل ان  0.00معياري بمغ 
بة المالية في محافظة ميسان العاممة في مديرية الرقا لعمل العاممة ضمن الييئات االربعفرق ا

 -تمتاز بكل من االتي :
  .امتالك اىداف عمل واضحة ومعروفة من قبل جميع اعضاء فرق العمل 
 .وجود اتفاق متبادل بين اعضاء الفرق بشأن انجاز تمك االىداف 
 .وجود ثقة شخصية متبادلة بين اعضاء الفرق 
 .تفاني والتزام من قبل االعضاء بأىداف الفريق 

يتضح ان الفقرة الثالثة المتضمنة وجود ميام وظيفية محددة لكل فريق قد  نفسو الجدول ومن     
وبانحراف معياري بسيط  3.21حصمت عمى الوسط الحسابي الموزون بالترتيب الثاني والبالغ 

 مما يعني انسجام النتائج الواردة في ىذا المجال.  0.32 نسبيًا قدره 
وىو اقل من  1وباتجاه اخر حصمت الفقرة الرابعة عمى ادنى وسط حسابي موزون بمغ     

تناسب  وىذه النتيجة تدل عمى وجود ضعف كبير وواضح في 7 2.5الوسط الفرضي البالغ 
الميام المكمف بيا الفريق مقارنة مع عدد اعضاء الفريق. وقد كان االنحراف المعياري ليذه الفقرة 

مما يدل عمى ان تشتت االستجابات الواردة كان منخفضًا جدا عن  0.12 جدًا اذ بمغ    اً منخفض
 االتجاه. وضمن 2.971 الوسط الحسابي العام لبعد مقومات العمل الفرقي الفاعل الذي بمغ  

كانت الفقرة السابعة )حجم الفريق مناسب اي مثالي(, , اذ بمغت االوساط الحسابية  نفسو
مما يؤشر الى ضرورة  0.95وانحراف معياري منخفض نسبيًا بمغت   2.32الفقرة  الموزونة ليذه

 اعادة النظر في حجم فرق العمل في ضوء الميام التي يكمف بيا اعضاء الفريق .
                                                           

( وقسمتها على  1+2+3+4تم حساب الوسط الفرضي بجمع اوزان تدرجات قائمة الفحص ) 5

 . 4الحد االعلى للمقياس وهو 
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وتجدر االشارة الى ان الوسط العام لبعد مقومات العمل الفرقي الفاعل قد تجاوز الوسط    
 ى الطموح.الفرضي ولكنو ال يرتقي الى مستو 

 ثانيًا: واقع معوقات العمل الفرقي الخاصة بالفريق نفسه
لغرض الوقوف عمى واقع معوقات العمل الفرقي التي يعود سببيا الى الفريق نفسو تمت صياغة 

 ( وكاالتي:6الجدول )
 (8الجدول) 

  N=10واقع معوقات العمل الفرقي الخاصة بالفريق نفسه     

 الفقرة ت
الوسط 

الحسابي 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 النسبية

ترتيب 
االهمية 
 النسبية

 10 0.5025 0.75 2.01  عدم رغبة اعضاء الفريق بالتعاون فيما بينهم. 1
 9 0.5575 0.62 2.23 عدم رغبة اعضاء الفريق بالتعاون مع الفرق االخرى.  2
 5 0.63 0.49 2.48 عدم رغبة اعضاء الفريق بالتعاون مع االدارة.  3
 7 0.59 0.83 2.36 رغبة بعض اعضاء الفريق بالتفرد بالسمطة.  4
 1 0.745 0.31 2.98 الجهود غير المتوازنة من قبل اعضاء الفريق.  5
 6 0.6175 0.39 2.47 ال توجد معايير ثقافية لمفريق مثاًل المغة المشتركة. 6
 3 0.69 0.87 2.76 وجود صراعات شخصية بين اعضاء الفريق.  7
 4 0.66 0.95 2.64 الواجبات غير الواضحة والمتعارضة احيانًا.  8
 8 0.5775 0.66 2.31 عدم الرغبة في تحمل المسؤولية بين اعضاء الفريق.  9
االحباط وانخفاض الروح المعنوية والدافعية بين اعضاء   11

 الفريق.
2.78 0.73 0.695 2 

   2.502 الوسط الحسابي الموزون العام

 *المصدر: اعداد الباحث
متوازنة من قبل الخامسة الخاصة بوجود جيود غير ( ان الفقرة  6يالحظ من الجدول)     

اعضاء الفريق عند اداء مياميم المكمفين بيا قد حصمت عمى اعمى االوساط الحسابية الموزونة 
وبانحراف معياري منخفض نسبيًا بمغ  2.98ضمن ىذا البعد , اذ بمغ الوسط الحسابي ليذه الفقرة 

يتضح ان الفقرة العاشرة  نفسو الجدول بات الواردة بيذا الجانب. ومنمعمنًا انسجام االستجا 0.31
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وجود حالة االحباط وانخفاض الروح المعنوية والدافعية بين اعضاء الفريق قد حصمت  المتضمنة
وبانحراف معياري بسيط نسبيًا قدره  2.78عمى الوسط الحسابي الموزون بالمرتبة الثانية والبالغ 

  مما يعني انسجام االستجابات الواردة في ىذا الجانب. 0.73
, والرابعة , والتاسعة , واالولى , والثانية( عمى وفي محور اخر حصمت الفقرات )السادسة 

,غير ان الممفت لالنتباه ان الفقرتين االولى  2.5اوساط حسابية موزونة تقل عن الوسط الفرضي 
)عدم رغبة اعضاء الفريق بالتعاون فيما بينيم( والثانية )عدم رغبة اعضاء الفريق بالتعاون مع 

,اذ حصمت الفقرة االولى  حسابية بين ىذه الفقرات الخمس اً الفرق االخرى( كانتا االقل اوساط
وحصمت الفقرة الثانية  0.75وانحراف معياري بسيط قدره  2.01عمى وسط حسابي موزون قدره 
 . 0.62وبانحراف معياري قدره  2.23عمى وسط حسابي موزون  قدره 

خاصة بالفريق نفسو قد بمغ  وتجدر االشارة الى ان الوسط العام لبعد معوقات العمل الفرقي ال   
 وىو يتجاوز الوسط الفرضي بقميل غير انو ال يرتقي الى مستوى الطموح .  2.502

 ثالثا: معوقات العمل الفرقي الخاصة باإلدارة
تمعب ادارة المنظمة دورًا كبيرًا في تحفيز المرؤوسين نحو العمل الفرقي من خالل وسائل 

بأن العمل الفرقي يمثل مفتاح النجاح , وقد يكون االمر عديدة اذا ما كانت لدييا القناعة 
( يبين 71عمى النقيض من ذلك اذا كانت االدارة ال تعي اىمية العمل الفرقي . والجدول ) 

 واقع معوقات العمل الفرقي من جانب مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان.
 

 (9الجدول) 
 N=10واقع معوقات العمل الفرقي الخاصة باإلدارة    

 الفقرة ت
الوسط 

الحسابي 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
  النسبية 

ترتيب 
االهمية 
 النسبية

  7  0.66 0.77   2.64 عدم حصول الفريق عمى الدعم الكافي. 7
  9  0.605  0.53  2.42 الميام التي يكمف بيا الفريق غير مثيرة لالىتمام. 9
  3  0.69  0.47  2.76 التركيز عمى االداء الفردي وليس الجماعي. 1
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  2  0.7075  0.55  2.83 االفتقار الى الموارد الضرورية لعمل الفريق. 2
 8  0.6225  0.54  2.49 بيئة عمل مناوئة )ثقافة االمر , والمعارضة(. 3
  10  0.5075  0.88  2.03 الحاليةعدم نقل تجارب الفريق السابقة الى الفرق  4
  1  0.71  0.39  2.84 مستوى تدريب غير مناسب ألعضاء الفريق. 5
 قتركيز االدارة عمى النتائج وليس عمميات الفري 6

 وحركيتو.
2.75  0.63  0.6875  4  

  6  0.665  0.74 2.66  توجيو النقد غير الموضوعي من قبل االدارة لمفريق. 7
  5  0.6775  0.48  2.71 االختيار الخاطئ ألعضاء الفريق. 71

   2.613 الوسط الحسابي الموزون العام
 *المصدر: اعداد الباحث   

( ان الفقرة السابعة الخاصة  بمستوى التدريب غير المناسب ألعضاء  7يتبين من الجدول)     
الفريق قد حصمت عمى اعمى االوساط الحسابية الموزونة ضمن ىذا البعد , اذ بمغ الوسط 

معمنًا انسجام  0.39وبانحراف معياري منخفض نسبيًا بمغ  2.84الحسابي ليذه الفقرة 
يتضح ان الفقرة الرابعة المتضمنة  االفتقار  نفسو الجدول بات الواردة بيذا الجانب. ومناالستجا

الى الموارد الضرورية لعمل الفريق قد حصمت عمى الترتيب الثاني بين االوساط الحسابية 
وبانحراف معياري مرتفع نسبيًا قدره  2.83الموزونة اذ بالغ الوسط الحسابي الموزون ليذه الفقرة  

  سجام االستجابات الواردة في ىذا الجانب.ان نفسو الوقتب لكنو يعني 0.95
وعمى النقيض من ذلك انخفض الوسط الحسابي الموزون لمفقرات ) الخامسة , والثانية , 

اذ بمغت االوساط الحسابية الموزونة ليذه الفقرات  2.5والسادسة( عن الوسط الحسابي الفرضي 
,  0.54سيطة الى حد ما بمغت )( عمى التوالي وبانحرافات معيارية ب2.03,  2.42,  2.49)

 ( عمى التوالي.0.88,  0.53
حصمت الفقرة السادسة )عدم نقل تجارب الفريق السابقة الى الفرق  نفسو االتجاه وضمن    

وبانحراف معياري بسيط نسبيًا بمغ  2.03الحالية( عمى اقل االوساط حسابية الموزونة وىو 
لميام التي يكمف بيا الفريق غير مثيرة لالىتمام ( . وجاءت بعد ىذه الفقرة الثانية )ا 0.53
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مما يدل عمى ان تشتت بسيط في االستجابات الواردة عن الوسط  0.88وبانحراف معياري بمغ 
 .  باإلدارةالحسابي العام لبعد المعوقات الخاصة 

  وتجدر االشارة الى االتي:      
  2.971ان الوسط الحسابي الموزون العام لمحور مقومات العمل الفرقي الفاعل بمغ 

 وبذلك فقد تجاوز الوسط الفرضي ولكنو بدوره لم يرتقي الى مستوى الطموح.
  2.613ان الوسط الحسابي الموزون لبعد معوقات العمل الفرقي الخاصة باالدارة كان 

 ه لم يرتقي الى مستوى الطموح.اي انو اعمى من الوسط الفرضي ولكنو بدور 
  ان الوسط الحسابي الموزون لبعد معوقات العمل الفرقي الخاصة بالفريق نفسو كان

اي انو اعمى من الوسط الفرضي بقميل ولكنو بدوره لم يرتقي الى مستوى  2.502
 الطموح.

 
مكن صياغة ( الواردة في ىذا المبحث ي7(, ) 6( , )  5وكخالصة لما جاء في الجداول )     

( الذي يوضح النتائج النيائية لواقع العمل الفرقي في الييئات التابعة لمديرية الرقابة 71الجدول )
 المالية في ميسان.

 
 ( 11الجدول ) 

 واقع العمل الفرقي في الهيئات التابعة لمديرية الرقابة المالية في ميسان 
 الوسط الحسابي الموزون البعد ت
 2.971 مقومات العمل الفرقي الفاعل  1
 2.502 معوقات العمل الفرقي الخاصة بالفريق نفسو 2
 2.613 معوقات العمل الفرقي الخاصة باالدارة  3

 2.5575 الوسط الحسابي العام لممعوقات
 *المصدر :اعداد الباحث

( ان مقومات العمل الفرقي الفاعل في مديرية الرقابة المالية في  71يالحظ من الجدول )  
قد تجاوزت معوقات العمل  2.971ميسان من ناحية توافرىا ممثمة بوسط حسابي موزون قدره 
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الفرقي الخاصة بالفريق نفسو او الخاصة باإلدارة مجتمعًة في تمك المديرية معبرًا عنيا بوسط 
يمكن القول بان الجوانب المشرقة في العمل الفرقي في   وبالتالي 2.5575حسابي موزون 

 مديرية الرقابة المالية في محافظة ميسان قد تجاوزت الجوانب غير المشجعة لمعمل الفرقي.
 
 

 



 

 
 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات
 

 : االستنتاجات أوال

 ثانيا : التوصيات
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 اوال: االستنتاجات
 :باالستنتاجات االتيـــــة استنادا الى ما جاء في االطار العممي لمبحث يمكننا الخروج

يـــــة فـــــي محافظـــــة ميســـــان تمتـــــاز بمـــــا تبـــــين بـــــان فـــــرق العمـــــل فـــــي مديريـــــة الر ابـــــة المال -1
 :يأتـــــــي
 العمل فرق اعضاء جميع  بل من ومعروفة واضحة عمل اهداف امتالك. 
 االهداف تمك انجاز بشأن الفرق اعضاء بين متبادل اتفاق وجود. 
 الفرق اعضاء بين متبادلة شخصية ثقة وجود. 
 الفريق بأهداف االعضاء  بل من والتزام تفاني. 

ـــــرق العمـــــل المحـــــدد عـــــدم تناســـــ  الم ـــــام  -2 ـــــة ب ـــــا ف ,اذ ان  ا مـــــع عـــــدد اعضـــــا    والمكمف
ي نالحـــــظ وجـــــود تـــــراكم فـــــي ,وبالتـــــال (غيـــــر مناســـــ  وغيـــــر مثـــــالي)عمـــــل حجـــــم فـــــرق ال
ــــ ثرالم ــــام واال عمــــى فاعميــــة العمــــل الفر ــــي ويــــ د   عمــــال المكمفــــة ب ــــا الفــــرق وهــــذا ي

 الى حدوث تمك  واضح في الوصول الى االهداف المحدد .
 مــــل فــــي مديريــــة الر ابــــة الماليــــة فــــيالج ــــود غيــــر المتوازنــــة مــــن  بــــل اعضــــاء فــــرق الع -3

ميســـــــان تـــــــ د  الـــــــى تـــــــأثير مباشـــــــر عمـــــــى نتـــــــا   الفريـــــــق واداء اعمالـــــــ  ,اذ  محافظـــــــة
 ين.خر ي العمل مقارنٌة مع االعضاء اآليقوم احد االعضاء بج ود كبير  ف احيانا  

بســــــــب  عــــــــدم تــــــــوافر الحــــــــافز المــــــــاد  والمعنــــــــو  مــــــــن  بــــــــل ديــــــــوان الر ابــــــــة الماليــــــــة  -4
الــــــــــى وجـــــــــود حــــــــــاالت االحبــــــــــاط  ذلــــــــــك مقومــــــــــات التشـــــــــجيع ,اد و مــــــــــة االتحـــــــــاد  ,

 وانخفاض الروح المعنوية لد  فرق العمل.
ــــــة واضــــــحة  -5 ــــــرق  ألعضــــــاءوجــــــود رغب ــــــن م, والتعــــــاون مــــــع ف ــــــق بالتعــــــاون فيمــــــا بي الفري

محافظــــة مديريــــة الر ابــــة الماليــــة فــــي العمــــل االخــــر  فــــي ال ي ــــات الر ابيــــة التابعــــة الــــى 
ميســــان, وبــــذلك تمتــــاز الفــــرق بنقــــل تجــــار  الفــــرق الســــابقة فــــي الــــدوا ر الخاضــــعة الــــى 

 الر ابية . باألعمالالفرق الحالية المكمفة 
ــــى فاعميــــة  ألعضــــاءفــــي مســــتو  التــــدري  ضــــعف وجــــود  -6 ــــرق العمــــل ,وهــــذا يــــ ثر عم ف

 لعمـــــــل والـــــــدورات التدريبـــــــة المقامـــــــة الفـــــــرق فـــــــي اداء اعمال ـــــــا الر ابيـــــــة ,اذ تقـــــــل ور  ا
ر يـــــــة والترفيـــــــع , ذ توجـــــــد تال ألغـــــــراضوتكـــــــاد تقتصـــــــر فقـــــــط عمـــــــى الـــــــدورات التدريبـــــــة 
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من ــــــا  ميــــــل بالمقارنــــــة مــــــع المخطــــــط  خطــــــة ســــــنوية لمــــــدورات التطويريــــــة ولكــــــن المنفــــــذ
 .خاصة بعد الوضع المالي السمبي الذ  يعيش  البمد من ا

بســـــــب  تعمـــــــق عمـــــــل الـــــــديوان  باألهميـــــــة المكمـــــــف ب ــــــاتمتــــــاز اعمـــــــال الفـــــــرق والم ـــــــام  -7
ــــــى المــــــال العــــــام مــــــن ســــــوء  ــــــق بالمحافظــــــة عم  االســــــتخدامبجانــــــ  م ــــــم واساســــــي يتعم

ــــــ    والتبــــــذير ــــــوطني وهــــــذا بحــــــد ذات ــــــاع بمســــــتو  اال تصــــــاد ال  ا  ســــــامي ا  هــــــدف يعــــــد واالرتف
 .فرق العمل ألعضاء ا  واساسي

محافظــــــة امــــــتالك فــــــرق العمــــــل فــــــي مديريــــــة الر ابــــــة الماليــــــة فــــــي بشــــــكل عــــــام لــــــوحظ  -8
فاعمـــــة و ـــــد  تجـــــاوزت المعو ــــــات التـــــي تواجـــــ  الفــــــرق العمــــــل فـــــرق الميســـــان مقومـــــات 

 والجوان  غير المشجعة لمفريق.
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 ثانيا: التوصيات
ــــــــدا ر   وحســــــــ  طبيعــــــــة ,فريــــــــق العمــــــــل مناســــــــ  ومثــــــــاليحجــــــــم ان يكــــــــون  ينبغــــــــي-1 ال

ـــــة  الخاضـــــعة ـــــام باألعمـــــال  .لمر اب ـــــاء لغـــــرض القي ـــــ بكف ـــــراكم االعمـــــال و  ةوفاعمي عـــــدم ت
 الوظيفية.

 كالمكافــــــــات وكتــــــــ  الشــــــــكر والتقــــــــدير مــــــــنح المــــــــوظفين الحــــــــوافز الماديــــــــة والمعنويــــــــة -2
ــــاط و وحــــافز مشــــجع   ل دافــــع  ــــو والتــــي مــــن شــــأن ا ان تشــــك يخفــــف مــــن حــــاالت االحب

 . ورفع الروح المعنوية لمموظفين
ــــل  عضــــاء  ان تكــــون الج ــــود يجــــ -3 ــــة مــــن  ب ــــفر الالمبذول ــــة قي ــــذ  مــــن االمــــر  متوازن ال

شــــــأن   ن يخمــــــق نــــــوع مــــــن التكامــــــل بــــــين م ــــــارات  عضــــــاء الفريــــــق وتنميــــــة الم ــــــارات 
 الوظيفية إلنجاز االعمال.

ـــــذ  يحـــــاكي مـــــا يســـــتجد مـــــن  -4 ـــــوافر مســـــتو  التـــــدري  المناســـــ  والمتطـــــور وال ضـــــرور  ت
ــــي تخــــ  العمــــل  ــــور  الت ــــى   امــــة ال ــــد  والعمــــل عم ــــيظــــروف عمــــل جدي وا  امــــة  الفر 

شـــــراكات الـــــدور  الن مـــــن شـــــان ذلـــــك ان  , في ـــــا المـــــوظفين اكبـــــر عـــــدد مـــــن والنـــــدوات وا 
ـــــة ويوســـــع مـــــدارك م و ي ـــــ دون  عمـــــال م ينمـــــي مـــــن م ـــــارات المـــــوظفين الر ابي جعم ـــــم ي

ــــــــىع ــــــــر مــــــــن الخطــــــــة الســــــــنوية  حســــــــن وجــــــــ   م ــــــــق جــــــــزء كبي ,وبصــــــــور  عامــــــــة تطبي
 التطويرية.

ـــــد -5 ـــــرق متناســـــبة مـــــع عـــــدد ألعضـــــاءان تكـــــون الم ـــــام المحـــــدد   الب ـــــق  الف  عضـــــاء الفري
ـــــر مـــــن مـــــ هالت م وعـــــددهم  بنظـــــر االعتبـــــار عـــــدد األعضـــــاء  ي خـــــذ وان,وال تكـــــون اكب

 فريق عمل فعال. شكيل هالت م ومد  انسجام ا لغرض توم
 كالقرطاســـــــــية والنقـــــــــل الجمـــــــــاعي تـــــــــوفير كافـــــــــة المـــــــــوارد الضـــــــــرورية لمعمـــــــــل الر ـــــــــابي -6

 . العمل مشجع لفريقال الر ابية وخمق جو مناس  و لمن وض بأداء األعم
 



 

 

 

 المصادر والمراجع



 56 .......................................................جع..............المصادر والمرا

  

 .لمصادر والمراجعا
 .القرآن الكريم*

 العربية المصادراوال:  
 الوثائق الرسمية-أ  

 . 1111(لسنة/11قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي رقم ) -1
المنشور في جريدة 1111(لسنة/1رقم)النظام الداخمي لديوان الرقابة المالية االتحادي  -1

 . 12/1/1111(في5124الوقائع العراقية العدد)

 الكتب العربية-ب
(,ادارة الجودة الشاممة :استراتيجية كايزون 1114ابو النصر ,مدحت محمد محمود ) -2

 ,المجموعة العربية لمتدريب والنشر. القاىرة .مصر . 1اليابانية لتطوير المنظمات ,ط
(,فرق العمل في مجال رعاية وتاىيل ذوي االحتياجات 1115ابو النصر ,مدحت محمود ) -3

 ,مجموعة النيل العربية .القاىرة .مصر .1الخاصة ,ط
,مجموعة النيل 1( ,قواعد ومراحل البحث العممي ,ط1115ابو النصر ,مدحت محمود) -4

 العربية .القاىرة .مصر .
سات التنظيمية عمى التمكين الوظيفي لدى ( ,اثر السيا1111أبو ىتمو ,خالد سعيد ) -5

العاممين في الدوائر الحكومية في منطقة تبوك بالمممكة العربية السعودية ,مكتبة المنيل 
 .الطائف. المممكة العربية السعودية.

,المجموعة  1(,القائد المتميز واسرار االبداع القيادي,ط1114البارودي , منال احمد ,) -6
 نشر .القاىرة .مصر.العربية  لمتدريب وال

,دار 1(,فرق العمل مدخل مفاىيمي متكامل ,ط1111) ,واخرون دىش ن, إحساجالب -7
 صفاء لمنشر والتوزيع .عمان .االردن .

,دار صفاء 1(,ادارة السموك التنظيمي في عصر التغيير ,ط1111جالب ,احسان دىش ) -8
 لمنشر والتوزيع .عمان. االردن .
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,دار صفاء  1السموك االنساني في المنظمات ,ط ( ,ادارة1112جالب ,احسان دىش) -01
 لمنشر والتوزيع .عمان .االردن .

, ترجمة عن رفاعي ,رفاعي محمد 1( ,ط1112جيرنبرك ,جيرالد و بارون, روبرت , ) -00
و بسيوني ,اسماعيل عمي, دار المريخ لمنشر والتوزيع .الرياض. المممكة العربية السعودية 

. 
( ,ادارة الجودة في المنظمات المتميزة 1111روان منير )حمود ,خضير كاظم و الشيخ , -01

 ,دار صفاء لمنشر والتوزيع .عمان .االردن .1,ط
( ,االساسيات في االدارة المعاصرة منحى 1111درة, عبد الباري و جودة ,محفوظ ,) -02

 ,دار وائل لمنشر .عمان .االردن . 1نظامي ,ط
( ,السموك التنظيمي في 1111محمد ) الرحاحمة ,عبد الرزاق سالم و عزام ,زكريا احمد -03

 ,مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع .عمان .االردن.1المنظمات ,ط
. دار 1(, مقدمة في منيج البحث العممي.ط 1112العزاوي, رحيم يونس كرو,) -04

 دجمة.عمان.االردن.
( ,السموك التنظيمي )انعكاسات السموكيات الوظيفية 1112العنزي ,سعد عمي حمود ) -05

,دار ومكتبة عدنان لمطباعة والنشر والتوزيع .بغداد 1لمعاممين في اداء المنظمات( ,ط
 .العراق .

,دار الوراق  1(,الفكر التنظيمي في ادارة االعمال ,ط1111العنزي , سعد عمي ,)  -06
 لمنشر والتوزيع .عمان .االردن .

اصفات العالمية    ( ,نظام ادارة الجودة الشاممة والمو 1111العالم, فتحي احمد يحيى ) -07
 ,دار اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع .عمان . االردن . 1)دراسة عممية وتطبيقية( ,ط

,دار الفكر العربي .القاىرة (,السموك التنظيمي 1115عبد المحسن ,توفيق محمد) -08
 ..مصر

,دار اسامة لمنشر والتوزيع. 1(,السموك التنظيمي االداري ,ط1112عوض, عامر ) -11
 .االردن .عمان 

( ,السموك التنظيمي )دراسة السموك االنساني الفردي 1112القريوتي ,محمد قاسم ) -10
 ,دار وائل لمنشر. عمان .االردن. 4والجماعي في منظمات االعمال ( ,ط
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(,نظم ادارة الجودة في المنظمات االنتاجية 1112الطائي ,يوسف حجيم ,واخرون ) -11
 لمنشر والتوزيع .عمان .االردن .,دار اليازوردي العممية  1والخدمية ,ط

( ,ادارة المستشفيات : منظور تطبيقي : ادارة 1115شعيب ,محمد عبد المنعم ) -12
 المستشفيات :الجزء االول ,مكتبة المنيل ,الطائف .المممكة العربية السعودية .

,العبيكان لمنشر .المممكة العربية 1(,ط1111شربا ,ضفاف ,فرق العمل المنسجمة ) -13
 . السعودية

,مكتبة 1( ,قيادة فريق العمل /حمول من الخبراء لتحديات يومية ,ط1111شحاتو ,وليد ) -14
 العبيكان .الرياض .المممكة العربية السعودية .

( ,السموك التنظيمي في ادارة 1112فميو , فاروق عبد و المجيد ,السيد محمد عبد)  -15
 طباعة .عمان . االردن.,دار المسيرة لمنشر والتوزيع وال 1المؤسسات التعميمية , ط

(,تطوير المنظمات)الدليل العممي إلعادة الييكمة والتميز االداري 1111ماىر ,احمد ,) -16
 ,الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع .االسكندرية .مصر . 1وادارة التغيير(,ط

( ,االبداع نظرياتو وموضوعاتو , ترجمة شفيق فالح عالونو, 1111مارك .أ.رنكو , ) -17
 ,دار العبيكان لمنشر. الرياض. المممكة العربية السعودية .1ط

 – الوظائف – ةاالستراتيجي: اإللكترونية والمعرفة اإلدارة(, 1112, )عبود نجم, نجم -18
 .عمان, والتوزيع لمنشر العممية اليازوري دار, العربية الطبعة, المجاالت

, عالة)دليل عممي لألعضاء والقادة(( , ,كيفية بناء فرق عمل ف1111ويالن, سوزان .أ.) -21
 ,دار الفجر لمنشر والتوزيع ,القاىرة , مصر .1ترجمة عن عبد الحكم الخزامي ,ط

 
 الرسائل واالطاريح العربية: -ج

استراتيجيات تمكين و اندماج العاممين و أثرىما في  ( ,1111الحسني ,كمال طاىر ,) -11
,رسالة ماجستير  ع كيرباء محافظة الديوانيةفاعمية الفريق, دراسة تطبيقية في مديرية توزي

 ,كمية االدارة واالقتصاد ,جامعة القادسية .
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( , أثر التصميم الوظيفي في فاعمية فريق 1112الحيدر, براق طالب عبد الجبار , )  -11
العمل , دراسة تطبيقية في دائرة مدينة الطب , رسالة ماجستير )غير منشورة(, كمية اإلدارة 

 واالقتصاد , جامعة بغداد .  
 ةس(,معوقات فرق العمل في المنظمات العامة, درا1112حمدان,عيضة بن سالم ,) -11

ميدانية عمى الخطوط العربية السعودية في محافظة جدة ,رسالة ماجستير ,كمية االدارة 
 واالقتصاد,جامعة الممك عبد العزيز.

(,العالقة بين الدعم التنظيمي المدرك وممارسات ادارة الموارد 1111الدليمي ,فائق حمد ,) -15
مقاوالت العامة,رسالة البشرية وتأثيرىما في سموكيات فرق العمل في عدد من شركات ال

 ماجستير ,كمية االدارة واالقتصاد ,جامعة بغداد .
اثر أبعاد سموكيات المواطنة التنظيمية في  (,1111الزوبعي ,مجيد حميد عبد اهلل ,) -14

استراتيجيات تمكين فرق العمل)دراسة استطالعية تحميمية في عينة من مدينة الطب(,رسالة 
 اد ,جامعة بغداد .ماجستير ,ككمية االدارة واالقتص

بناء فرق العمل في قطاع الكيرباء السعودي :دراسة  (,1114الرحبي ,عصام احمد, ) -12
حالة: كيرباء المنطقة الغربية, اطروحة دكتوراه, كمية الدراسات العميا ,معيد دراسات 

 االدارة العامة والحكم االداري ,جامعة الخرطوم.
ن اإللكتروني ودورىا في بناء فرق العمل تقانات التعاو  (,1111زكريا ,سيف خالد ,) -26

االفتراضية, أنموذج مقترح بالتطبيق عمى شبكة الحاسوب في جامعة الموصل, رسالة 
 ماجستير ,كمية االدارة واالقتصاد ,جامعة الموصل .

(,واقع ادارة فرق العمل في المدارس المتوسطة والثانوية لمبنين 1115القرني, صالح عمي,) -27
ة من وجية نظر مديري المدارس ومعممييا, رسالة ماجستير ,جامعة ام بمحافظة القنفذ

 القرى ,كمية التربية ,قسم االدارة التربوية والتخطيط.
(,اثر القيادة في بناء فريق العمل الناجح: دراسة حالة 1111نسرين, خنور ورجاء, السايح) -12

الميسانس تخصص   المؤسسة الوطنية لمبناء لمجنوب والجنوب الكبير ,بحث لنيل شيادة
 الموارد البشرية ,كمية العموم االقتصادية والتجارية والتسيير, جامعة ورقمة .
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 :الدوريات-د
( ,دور المنظمة المتعممة في تطبيق سموكيات فرق العمل 1115ابراىيم , نور خميل ) -31

بغداد :دراسة استطالعية في مصرف الرشيد ,مجمة العموم االقتصادية واالدارية ,جامعة 
 .121-152( ,ص22( ,العدد)11,المجمد)

( ,اتجاىات العاممين في 1112البشابشة ,سامر عبد المجيد  و الحراحشة ,محمد احمد ) -51
امانة عمان الكبرى نحو اثر خصائص فرق العمل في فاعمية اتخاذ القرارات :دراسة ميدانية 

 .21-51العدد الثاني,ص(,11,مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ,المجمد )
(,اثر بيئة المنظمة عمى فاعمية فرق العمل :دراسة تطبيقية مقارنة بين 1111البربري ,الفيا) -51

 (1111)يناير ,عدد (1المجمد) االدارية,رفي العام والمشترك, مجمة البحوث القطاع المص
 . 25-51, ص

وعالقتيا بمقومات بيئة االبتكار ( ,استراتيجيات قيادة الفريق 1114جالب ,احسان دىش ,) -51
 42-15(,ص1العدد) (,2,مجمة القادسية لمعموم االقتصادية واالدارية, المجمد )

دراسة ميدانية -(,فرق العمل في منظمات االعمال االردنية1111حداد, فريد جميل,) -55
عية التجاىات المديرين المعنيين, مجمة ابحاث اليرموك ,سمسمة العموم االنسانية واالجتما

 . 121-112(,ص1(,العدد)12,المجمد)
( ,اثر المعرفة في تحسين العمل 1111حافظ ,عبدالناصر عمك و حسين ,حسين وليد ) -54

( , 12الفرقي :دراسة استطالعية في الشركة العامة لسكك الحديد ,مجمة المنصور , العدد)
 . 22-42ص

الوزارات االردنية :دراسة (,اثر سمات فريق العمل في فاعمية 1111الحوامدة والعضايمة ,) -52
ميدانية ,مجمة جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات ,سمسمة العموم االنسانية واالجتماعية 

 . 112-141(,ص1(, العدد)12,المجمد)
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 االجنبية:المصادر  ثانيا:
   A: Books 

1- Daft, Richard L, (2003) Management 6th ed  ,Harcourt  College 
Publishing Orlando. 

2- Gibson,J.L.,Donnelly ,J.H, Ivancevich, J.M.,& Konopaske,R.(2003) 
,Organizations Behavior ,structure ,and processes, 11th ed ,McGraw-Hill 
Irwin. 

3- Hall ,McGill's ,Doran,D. ,Tregunno,D. ,McCutcheon,A. ,Tranmer,J. 
,Rukholm,E. ,Patrick,A. ,White. ,&Thomson ,D. ,(2005) , Quality Work 
Environments for Nurse  and  Patient Safety ,Jones and Bartlett Publishers 
,Sudbury  Massachusetts . 

4-  Hellriegel D., Slucum  J. & Woodman R. W.(2004) Organization 
Behavior,9th ed.,N.J.,south western college . 

5-  Ivancevich,John M.& Matteson ,Michael ,(2002), organizational  
Behavior and  Management 6th ed , Tata McGraw Hill 
companies,Inc.,New York. 

6- Katzenbach ,Jon.R & Smith Douglas K.(1993),The Wisdom of Teams 
Greating  the High-Performance Organization ,McGraw –Hill publishing 
Company. 

7- Kreitner, Robert & Kinicki ,Angelo, ( 2007 ), organizational  Behavior, 7th 
ed ,McGraw-Hill Irwin ,New York . 

8- Luthans ,Fred (2005), Organizational Behavior 10th ed , McGraw Hill 
Irwin ,New York. 

9-  McShane ,Steven L. & Von Glinow,Mary Ann,(2005), Organizational n  
Behavior, McGraw Hill Irwin ,New York. 

10- Newstrom ,Jone W. ,(2010),Organizational Behavior ,Human Behavior 
at Work 12th ed ,Tata McGraw Hill ,New York. 
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11- Robbins , S.P. , & Judge , T. A. , ( 2013 ) Organization Behavior 15th ed, 
Perso Prentice Hall ,U.S.A .  

12- Robbins Stephen p., And Judge Tlemothy A.(2007) " organizational 
Behavior 12th ed, Pearson prantice Hall , New Jersey, : 340 

13- Robbins, Stephen p., And Coulter, Mary,(1999), " management" , 6th  ed , 
prantice Hall , New Jersey, : 469 

14- Schermerhorn, John R ,et al (2002) , Organization Behavior 7th edition,  
Jone Wily and Sons, U S A .        

15- Schermerhorn,Jr. ,Hunt ,James G. & Osborn , Richard N. , (2003),                 
Organizational Behavior 8th ed , Jone Wily and Sons, UNA . 

16- Shani ,A.B(Rami),Chandler ,Dawn ,Coget ,Jean-Francois & Lue ,J.B                              
,(2009),  Behavior  in Organizations –An Experiential Approach 9th ed, 
McGraw Hill Irwin ,New York. 

          
B : Thesis and dissertations        

17- Henry, L. J. (1997), The effect of group process training on team  

effectiveness, Dissertation for doctoral, college of health sciences,      

Texas woman's university. 

18- Poovan, N., (2005), The impact of the social values of ubuntu on 

team effectiveness, Master's thesis, university of Stellenbosch. 
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 C- Journal and Periodical 
19- Aslan , S. Ozata, M. and Mete, M. (2008) , The investigation of             

Effects of Group Emotional intelligence on team effectiveness,     

Humanity and Social Sciences Journal 3 ( 2 ) : PP.104-115. 

20- Batt, R. (2002), “Managing customer services: human   resource               

practices, quit rates, and sales growth”, Academy of Management            

Journal, Vol. 45 No. 3,PP.587-597. 

21- Castka P.,Bamber C.J.,Sharp J.M.,&Belohoubek ,(2001), Factors 

affecting successful implementation of high performance 

teams,Team  Performance Management :An International Journal 

Voulme 7.Nember 7/8.PP.123-134 .  

22- Martin,Elain Russa ,(2006),Team effectiveness in academic medical               

libraries: a multiple case study  Journal of the Medical Library 

Association,2006 Jul;94(3):PP.271-278 . 

23- Tarricone ,Pina & Luce,J.,(2002),Successful TeamWork :A case                        

study,Higher Education Research and development of  

Australasia,PP.640-646 .                                    
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 ثالثا :المصادر االلكترونية:

1- https://ar.wikipedia.org. 
1- http://www.managementhelp.org 
1-  https://www.fbsa.gov.iq/ar/page/low_of_fbsa(  الموقع الرسمي لديوان الرقابة

 المالية االتحادي(.

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.managementhelp.org/
http://www.managementhelp.org/


  المالحق

 

 (1الملحق)

 

  جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة القادسية 

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 مرحلة الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي

 م/ استمارة فحص

 .األخ المستجٌب الكرٌم

 .السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

العمل استمارة الفحص التً بٌن ٌدي جنابكم الكرٌم هً أداة البحث الموسوم ) 

علً : الواقع وآفاق التطوٌر( للطالب  الفرقً فً مدٌرٌة الرقابة المالٌة فً مٌسان

( وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة الدبلوم العالً فً التخطٌط  ركالة لٌلو راشد

لواضحة على الفقرات الالحقة ستمكن الصرٌحة وا إجابتكماالستراتٌجً. وان 

 نحٌطكم علماً باالتً:أن البحث.ونود  أهدافالباحث من تحقٌق 

 ال حاجة لذكر االسم والتوقٌع. .1

 إن المعلومات لن ٌطلع علٌها سوى الباحث كونها إلغراض البحث العلمً. .2

 لذا ٌرجى تأشٌر وجهة نظركم وبما ٌمثل الواقع فً المدٌرٌة العامة للتربٌة فً

 محافظة القادسٌة..مع خالص الشكر والتقدٌر.

 

 

 الطالب     المشرف                                                                 

 علً ركالة لٌلو  أ.د. إحسان دهش جالب 
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 معلومات شخصية  -:القسم األول من المعلومات 

  المنصب الوظٌفً :*

 *العمر :

 *النوع االجتماعً:

 *مدة الخدمة الوظٌفٌة :

 *التحصٌل الدراسً :

معلومات حول العمل الفرقي في مديرية الرقابة  -:القسم الثاني من المعلومات 

 المالية في ميسان

غير  خصائص فريق العمل الفعال ت
موجود 
 كليا  

غير 
موجود 
 جزئيا  

موجود 
 كليا

موجود 
 جزئيا

 اهداف واضحة للفرٌق ٌعرفها اعضاء الفرٌق 1
 

    

     اتفاق بٌن االعضاء حول االهداف 2

 مهام وظٌفٌة محددة للفرٌق 3
 

    

 تناسب المهام المكلف بها الفرٌق مع عدد اعضاءه 4
 

    

 قٌادة تشاركٌة بٌن اعضاء الفرٌق  5
 

    

 هٌكل اتصاالت مفتوح بٌن اعضاء الفرٌق 6
 

    

 حجم الفرٌق مناسب )مثالً( 7
 

    

 اعضاء الفرٌق مهارات تكمٌلٌةامتالك  8
 

    

 ٌوجد ثقة متبادلة بٌن اعضاء الفرٌق 9
 

    

 تفانً والتزام من قبل االعضاء بأهداف الفرٌق 11
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غير  معوقات فريق العمل ت
موجود 
 كليا

غير 
موجود 
 جزئيا

موجود 
 كليا

موجود 
 جزئيا

     ضاء الفرٌق بالتعاون فٌما بٌنهمعدم رغبة اع 1

مع الفرق عدم رغبة اعضاء الفرٌق بالتعاون  2
 االخرى

 

    

 عضاء الفرٌق بالتعاون مع االدارةعدم رغبة ا 3
 

    

 ٌق على الدعم الكافً من االدارة عدم حصول الفر 4
 

    

 بعض اعضاء الفرٌق بامتالك السلطةرغبة  5
 

    

     هود غٌر المتوازنة من قبل اعضاء الفرٌقالج 6

 المهام التً ٌكلف بها الفرٌق غٌر مثٌرة لالهتمام  7
 

    

     التركٌز على االداء الفردي ولٌس الجماعً 8

     االفتقار الى الموارد الضرورٌة لعمل الفرٌق 9

 ال توجد معاٌٌر ثقافٌة للفرٌق مثال اللغة المشتركة  11
 

    

 للفرٌق )ثقافة االمر ,المعارضة( بٌئة عمل مناوئة 11
 

    

 فرٌق السابقة الى الفرق الحالٌة عدم نقل تجارب ال 12
 

    

 الفرٌق  مستوى التدرٌب غٌر المناسب ألعضاء 13
 

    

 صراعات شخصٌة بٌن اعضاء الفرٌق  وجود 14
 

    

 لواجبات غٌر الواضحة والمتعارضة ا 15
 

    

تركٌز االدارة على النتائج ولٌس عملٌات الفرٌق  16
 او حركٌته

    

عدم الرغبة فً تحمل المسؤولٌة بٌن اعضاء  17
 الفرٌق

    

توجٌه النقد غٌر الموضوعً من قبل االدارة  18
 للفرٌق
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     االختٌار الخاطئ لألعضاء 19

 نخفاض الروح المعنوٌة والدافعٌة االحباط وا 21
 

    

 

 



                                                                                                                    الحقالم 

 

 

 (2الملحق )

  موظفي مديرية الرقابة المالية في ميسان الذين تمت مقابلتهمأسماء 

مدة  تاريخ المقابلة العنوان الوظيفي المنصب االسم ت
المقابلة
 /دقيقة

 71 18/9/7117 معاون رئيس هيئة (16رئيس الهيئة) محمد عبدالحسين سبع 1
 71 18/9/7117 معاون رئيس هيئة (71رئيس الهيئة) حسن جويعد عبيد 7
شركة نفط  بيانات تدقيق ابتهاج عبيد قاسم 3

 ميسان
 75 71/9/7117 رقيب مالي اقدم

دائرة صحة  بيانات تدقيق باسم رحيم شاهين 4
 ميسان

 71 19/9/7117 رقيب مالي اقدم

دائرة صحة  بيانات تدقيق اسامة كريم ناصر 5
 ميسان

 71 19/9/7117 قانوني

مديرية  بيانات تدقيق الحسن رشيد حميد عبد 6
 بمديات ميسان

 71 17/9/7117 رقيب مالي اقدم

مديرية تربية  بيانات تدقيق جمعة مجدي  7
 ميسان

 71 17/9/7117 رقيب مال اقدم

جامعة بيانات تدقيق  الحسن لمياء محمد عبد 8
 ميسان

 75 19/9/7117 معاون رئيس هيئة

تدقيق بيانات مجمس  سممان محمود داود 9
 محافظة ميسان

 71 17/9/7117 رقيب مالي اقدم

تدقيق بيانات مجمس  محمد جعيول سعدون 11
 محافظة ميسان

 15 17/9/7117 رقيب مالي اقدم
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 (3الممحق)
في مديرية الرقابة  (16و68و67و66)اق عمل الهيئات الرقابيةنط

 المالية في ميسان
 (66نطاق عمل الهيئة)

عدد  اسم الهيئة الرقابية
 الموظفين

 نطاق العمل

 فرعي رئيسي
 كمية االدارة واالقتصاد جامعة ميسان 61 (66الهيئة رقم)

 كمية الطب ص.ت.ع رئاسة الجامعة  
 كمية طب االسنان ص.ت.ع كمية الطب  
 كمية الهندسة ص.ت.ع تربية اساسية  
 كمية التمريض ص.ت.ع االدارة واالقتصاد  
 كمية الزراعة ص.ت.ع كمية العموم  
 العمارةالمعهد التقني في  ص.ت.ع كمية التربية  
 جامعة ميسان-مكتب المفتش العام ص.ت.ع تربية رياضية  
 كمية التربية ص.ت.ع كمية العموم السياسية  
 كمية العموم السياسية ص.ت.ع معهد التقني  
المكتب االستشاري الهندسي   

 المعهد التقني
 كمية العموم

المديرية العامة لتربية محافظة   
 ميسان

 الرياضيةكمية التربية 

 كمية التربية االساسية مديرية زراعة ميسان  
 االشراف التربوي   
 مكتب مفتش عام مديرية تربية ميسان   
 مديرية المستشفى البيطري   
 مكتب المفتش العام زراعة ميسان   
 المركز االرشادي والتدريبي/ميسان   
 مديرية اتصاالت وبريد ميسان   
 شركة اشور   
 مختبر ميسان االنشائي   
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 مديرية طرق وجسور ميسان   
 دائرة اسكان ميسان   
 مديرية مباني ميسان   
 صندوق االسكان   
 شركة الرافدين العامة /السدود   
 مديرية الموارد المائية   
 مركز انعاش االهوار   
 شركة حفر االبار   
 والبزلمديرية صيانة وتشغيل مشاريع الري    
 قسم النقل الخاص    
 قسم نقل الركاب في ميسان   
 مديرية شبكات الجنوب الشرقي    
 مديرية توزيع كهرباء ميسان    
 الكحالء, محطةمديرية انتاج ميسان)محطة    

 بزركان,محطة ديزيالت شمال العمارة
 35 63  المجموع

 المصدر: اعداد الباحث*
 

 (67نطاق عمل الهيئة)
عدد  اسم الهيئة الرقابية

 الموظفين
 نطاق العمل

 فرعي رئيسي
مصانع االمام عمي الهادي لمزيوت  محافظة ميسان 7 (67الهيئة رقم)

 النباتية
 مديرية بيئة ميسان هيئة استثمار ميسان  
 مديرية احصاء ميسان مجمس محافظة ميسان  
 مديرية شرطة ميسان الشركة العامة لصناعة السكر  
 مجمس اعمار ميسان   
 مديرية حرس حدود ميسان   
 مديرية مجاري ميسان   
 مديرية الوقف الشيعي   
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 سجن العمارة المركزي   
 معمل ورق ميسان   
 مديرية تقاعد ميسان   
 مكتب الحج والعمرة/ميسان   
 مديرية الدفاع المدني   
 مديرية ماء ميسان    
 القاصرينمديرية رعاية    
 دائرة الهجرة والمهجرين/مكتب ميسان   
 هيئة السياحة/ميسان   
 مفتشية اثار ميسان   
 معمل تعبئة غاز العمارة   
 مكتب كمرك ميسان   
 مديرية الوقف السني/ميسان   
 شركة المعتصم لممقاوالت   
 مكتب حقوق االنسان   
 المجنة البارالمبية الوطنية في ميسان   
 المجنة االولمبية الوطنية   
 الهيئة العامة لمضرائب في ميسان   
 شركة التامين العراقية/ميسان   
 وحدة تخمينية في منفذ الشيب   
 مديرية عقارات الدولة /ميسان   
 مديرية خزينة محافظة ميسان   
 مجمع معمل بالستك ميسان   
 مكتب مفتش عام الداخمية   

 31 4  المجموع

 المصدر :اعداد الباحث*
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 (68نطاق عمل الهيئة) 

عدد  اسم الهيئة الرقابية
 الموظفين

 نطاق العمل

 فرعي رئيسي
 66مراكز صحية/القطاع االول/العمارة/ مديرية بمدية العمارة 5 (68الهيئة رقم)

 16مراكز صحية/القطاع الثاني/المجر/ دائرة صحة ميسان  
صحية/القطاع الثالث/عمي مراكز    

 61الشرقي/
 67مراكز صحية/القطاع الرابع/قمعة صالح/   
 مديرية العيادات الشعبية/ميسان   
 مستشفى الصدر العام/ميسان   
 مستشفى الزهراوي الجراحي   
 مستشفى قمعة صالح   

 مستشفى المجر الكبير   
 مستشفى الميمونة   
 مستشفى عمي الغربي   
 الشركة العامة لالسواق المركزية/ميسان   
الشركة العامة لتجارة المواد    

 االنشائية/ميسان
 الشركة العامة لتجارة الحبوب/ميسان   
 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية/ميسان   
 الشركة العامة لتصنيع الحبوب/ميسان   
 مركز تموين ميسان   
 في ميسان دائرة الرقابة التجارية   
 شبكة الحماية االجتماعية   
 قسم العمل والتدريب المهني/ميسان   
 قسم ذوي االحتياجات الخاصة/ميسان   
 قسم التقاعد والضمان االجتماعي/ميسان   
 مصرف الرافدين/فرع العمارة   
 مصرف الرافدين /فرع ميسان   
 مصرف الرافدين/فرع الهادي   



  المالحق

 
 

 /فرع عمي الغربيمصرف الرافدين    
 مصرف الرشيد/فرع عمي الغربي   
 مصرف الرشيد/فرع قمعة صالح   
 مصرف الرشيد/فرع الكرامة   
 مصرف الرشيد/فرع الوفاء   
 مصرف الرشيد/فرع المجر الكبير   
 المصرف الزراعي/ميسان   
 المصرف العقاري/ميسان   

 33 1  المجموع

 المصدر :اعداد الباحث*
 

 (16نطاق عمل الهيئة)
عدد  اسم الهيئة الرقابية

 الموظفين
 نطاق العمل

 فرعي رئيسي
 مديرية التخطيط العمراني/ميسان مديرية بمديات محافظة ميسان 7 (16الهيئة رقم)

 مديرية التخطيط والمتابعة/ميسان غرفة تجارة العمارة  
 دائرة تفتيش ميسان ص.ت.ع كمية القانون  
 مديرية بمدية قمعة صالح نفط ميسانشركة   
 مديرية بمدية المجر الكبير   
 مديرية بمدية العزير   
 مديرية بمدية عمي الشرقي   
 مديرية بمدية عمي الغربي   

 مديرية بمدية الكحالء   
 بمدية الخير    
 مديرية بمدية الميمونة   
 بمدية المشرح   
 بمدية السالم   
 سيد احمد الرفاعيبمدية    
 مديرية بمدية كميت   
 مديرية بمدية السالم   



  المالحق

 
 

 غرفة تجارة العمارة   
 شبكة االعالم العراقي   
 مديرية مرور ميسان   
 مديرية السفر والجنسية/ميسان   
 مديرية التسجيل العقاري   
 مديرية تنفيذ ميسان   
 دائرة كاتب عدل ميسان   
 الوطنية/ميسان شركة التامين   
 شركة توزيع المنتجات النفطية /ميسان   
 معمل تعبئة غاز العمارة   
 مكتب مفتش عام نفط ميسان   
 محكمة استئناف ميسان   
 هيئة النزاهه   
 المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات/ميسان   
 641لجنة تنفيذ القرار   
 مديرية الشباب والرياضة ميسان   

 31 4  المجموع

 المصدر :اعداد الباحث*

 



 A 

Abstract 

The concept of teamwork is a contemporary management concept ,used 

by organizations to overcome the challenges they face and to achieve 

their goals efficiently and effectively. International organizations realized 

the importance of teamwork, especially after the success of the Japanese 

organizations as a result of their reliance on team work. Therefore, many 

research efforts have taken into consideration study teamwork's including 

this research. 

This research aims to achieve a set of objectives, the most important of 

which is: To identify the reality of the work teams in  Maysan Supreme 

Audit Directorate , and identify the problems that face the teamwork's as 

the identification will help to develop appropriate solutions to address and 

create the organizational climate that stimulates teamwork, As well as the 

availability of the characteristics of high-performance teams in the teams 

working in Maysan Supreme Audit Directorate . 

The research was based on the case study methodology. The sample 

included (ten) teams working in Maysan Supreme Audit Directorate and 

distributed to four supervisory bodies. To collect the data, the research 

was based on the examination form, The examination form was divided 

into two parts, the first concerned the characteristics of the high-

performance teams, and the second dealt with the problems of the team 

work of the same team and management. The researcher also conducted 

unstructured interviews with the work teams. After using a number of 

statistical methods, especially the weighted mathematical mean, standard 

deviation, and relative importance, the research reached a number of 

conclusions, the most important of which are: The teams have the 

following characteristic 

    • Having clear and well-known business objectives by all team 

members.        

    • There is mutual agreement among the members of the teams on the 

achievement of these goals.            

• There is mutual personal trust among team members.      

• dedication and commitment by members to the team's goals .      



 B 

The research has reached a number of recommendations, the most 

important of which is: the need for adequate and advanced training level, 

which simulates new working conditions, and to implement the largest 

possible part of the annual training plan. 
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