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جدلية جىظري الؼالقة بني اجلمبػية والحؼبون
يف إطبر وظرية املىظمة

الباحث زٌاد كاظم ثابت القاضً

أ .د .سعد العنزي
جامعة بؽداد -كلٌة اإلدارة واالقتصاد
قسم ادارة االعمال

جىطئة

أشارت الجهود المعرفٌة السابقة إلى وجود اهتمام متزاٌد بالجماعات ) (Groupsعلى أساس
أنها اللبنات األساسٌة لقٌام المنظمات .وقد فرض تعدد المنظمات فً المجتمعات المعاصرة وتباٌنها
من حٌث أهدافها وطبٌعة نشاطها ،تجزبة فعالٌاتها إلى تخصصات عدة على وفق إطار تقسٌم العمل،
وبما أدى إلى تقسٌم األفراد العاملٌن إلى جماعات مختلفة فً أدابها وأحجامها وشكلها ،والتً تعمل
جمٌعها لتحقٌق هدؾ تلك المنظمات الذي قامت من اجله ،مما ٌحقق لها البقاء والتقدم فً وسط
بٌبة تتصؾ بالتؽٌٌر السرٌع .ولعل ابرز ما ٌشؽل الباحثٌن والممارسٌن والدارسٌن للجماعات ،هو
تحقٌق التناسق والتكامل داخلها ،ومن أبرز أشكال التناسق والتناؼم بٌن أفراد الجماعة الواحدة هو
التعاون ) (Cooperationولقد ع َد ) (Barnard 1938وهو أحد أوابل المنظرٌن فً مجال
التنظٌم الحدٌث ،التعاون شٌبا ً مهما ً جداً لبقاء الوحدة االجتماعٌة مستمرة فً تلك الوحدة التً ٌرفع
أعضاإها بعضهم البعض للسلوك التعاونً .وهنالك منظرون آخرون تؤثروا بـ ) )Barnardأمثال
)(March & Simonو) ، (Thomsonأدخلوا فٌما بعد آراء مماثلة الرابه ،وبالنتٌجة صار
التعاون مفهوما ً أساسٌاًًً فً علم المنظمة والسلوك التنظٌمً ( .)Wagner, 1995وعلى الرؼم
من األهمٌة الكبٌرة للتعاون ،إال أن المرء ٌنظر من خارج علم المنظمة لٌجد سٌبلً كبٌراً من النظرٌات
و البحوث والدراسات التً تتعلق بالتعاون بٌن أنواع الجماعات فً منظمات األعمال المعاصرة .فقد
قام الباحثون فً مجال االقتصاد ،وعلم النفس االجتماعً بدراسة األنماط السلوكٌة التً سمٌت
"بالتطفل" )" )Free–Ridingوالتواكل" ) )Loafing Socialأو االعتمادٌة على الؽٌر
) ،(Wagner, 1995وسعت بدورها إلى تحدٌد العوامل التً تعٌق مٌول األفراد نحو التعاون .وفً
مجال آخر من البحوث علقّ عدد من علماء االجتماع على المٌول الفردٌة للعدٌد من النظرٌات
الحالٌة بشؤن التعاون االجتماعً والسلوك اإلنسانً ،وأتجه بعضهم للقول إلى أن وجود المٌول
ٌجر تصورها فً معظم البحوث ،ومن هذا
المتجهة نحو الجماعٌة قد تحفز التعاون بطرابق لم
ِ
المنطلقٌ ،جد الباحثان أنفسهما أمام أهمٌة دراسة مدخل الجماعٌة وأثره فً تعاون األفراد
والجماعات داخل المنظمات ،ومن أبرز ما وجداه مهما ً هو هذا المدخل الذي ٌقود الفرد العامل فً
جماعة ما إلى تحدٌد سلوكٌاته داخلها ،ومن ثم فؤن اتجاهاته تإثر فً سلوكٌاته نحو التعاون مع
أقرانه فً الجماعة ،أو عدم التعاون معهم.
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أهمية البحث وحمبور الدراسة

تنطلق دواعً إجراء بحث نظري ٌتصدى لتؤثٌر الجماعٌة فً التعاون داخل جماعات العمل
فً المنظمات ،من أسباب ثبلث هً:
المكون للمنظمات.
األساس
بوصفها
 -1األهمٌة الكبٌرة لجماعات العمل
ّ
 -2قلة الدراسات العربٌة والعراقٌة بشؤن هذا الموضوع الحٌوي فً مجال نظرٌة المنظمة والسلوك
التنظٌمً.
 -3اهتمام الباحثان بتكوٌن رإٌة موضوعٌة ،ولو كانت نظرٌة بحتة عن التباٌن فً مستوى التعاون
داخل المنظمات ،من خبلل التركٌز على مدخل الجماعٌة ،وما تإدٌه من دور فً حفز األفراد على
التعاون ،أو عدم التعاون مع األفراد اآلخرٌن الم ّكونٌن للجماعة التً ٌنتمون إلٌها.
فالمنظمات ال تستطٌع أن تشجع األفراد على التعاون ،إال إذا تمكنت من معالجة الحاالت
السلبٌة التً تقؾ وراء مستوى التعاون المنخفض ،بعد تحدٌدها ،وتقصً أسبابها ،وبلورة وصٌاؼة
المعالجات البلزمة ،ومن ثم دراسة عبلقتها بالتعاون وبنجاح تلك المنظمات فً مجتمع أعمال ٌتجه
نحو العالمٌة .وتؤسٌسا على ذلك ،تبرز أهمٌة مثل هذا البحث ،ووضع منهجٌة له تفٌد فً توسٌع
اآلفاق النظرٌة وشمولها .فالبحوث والدراسات التً تناولت هذا المدخل ،وما له من أثر فً التعاون
بٌن األفراد ،قد تعددت ،ؼٌر أن معظمها اجري فً مجتمعات ؼربٌة ،والسٌما فً جامعات أمٌركٌة
وإنكلٌزٌة .وبالمقابل ،فؤن الدراسات العربٌة والعراقٌة فً هذا المجال بقٌت محدودة جدا .ومن هنا،
ٌعد هذا البحث إسهاما ً متواضعا ً فً مجال خصب ،هو فً حاجة ماسة جدا لمزٌد من البحوث ،وأما
عن هٌكل البحث ،فلقد جرت مناقشة مكوناته ،ضمن أربع محاور ،تنتهً بخاتمة ،وعلى النحو
البلحق:
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احملىر األول -مفهىم اجلمبػية وطبيؼحهب وجصىرات ػبمة ػه مضبميىهب

ٌعد كل من مدخلً الفردٌة ) (Individualismوالجماعٌة ) (Collectivismبعدٌن
تحلٌلٌٌن )ٌ (Analytical Dimensionsنطوٌان على األهمٌة النسبٌة التً ٌعل ّقها الفرد على
االهتمامات الشخصٌة والمتابعة المشتركة ) .(Wagner, 1995: 154وفً العلوم االجتماعٌة
)ٌ )Social Sciencesمكن العثور على دلٌل ٌم ٌّز بٌن الفردٌة والجماعٌة ،ومنذ أقدم األزمنة،
وذلك من خبلل نقد أرسو طالٌس فً كتابه السٌاسة ذى النزعة الفردٌة للرإٌة الجماعٌة ألفبلطون
فً كتابه الجمهورٌة ).(King-Farlow, 1964: 269) (Republic

أوالً :مفهوم الفردٌة والجماعٌة فً السلوك التنظٌمً

بحدود تحدٌد القوامٌس لمعنى الفردٌة ٌإكد قاموس وٌبستر ،أنها تلك الحالة التً تكون فٌها
منفعة الشخص نفسه فً حدودها القصوى لتحدٌد نمط حٌاته ،أو أنها الحالة التً ٌكون فٌها
عرفها
الشخص ومصالحه الخاصة أساس السلوك كله .ولقد نالت الفردٌة تعارٌؾ كثٌرة من بٌنها ّ
) (Wagner & Moch, 1986: 282بؤنها الحالة التً ٌجري فٌها إضفاء أهمٌة كبٌرة لبلهتمامات
الشخصٌة اكثر من االهتمام بحاجات الجماعة ومتطلباتها ورؼباتها وأهدافها .وعرفها
( )Torrington & Hall, 1998: 104بؤنها المدى الذي ٌتوقعه الناس لبلعتناء بؤنفسهم
وعوابلهم فقط ،وعدم النظر لمصلحة الجماعة .وأضاؾ ) (Robbins,1998: 18بالقول أن الفردٌة
هً الدرجة التً ٌفضل فٌها األفراد فً منظمة ما ،التصرؾ بوصفهم أشخاصاً ،ولٌسوا أعضاء فً
جماعة.
وعلى عكس ما ذكر عن الفردٌة ،فالجماعٌة كما عرفها )(Hellerigel & Slocum 1998:81
هً اإلطار االجتماعً المحكم الذي ٌكون فٌه أعضاء الجماعة (العابلة ،القبٌلة ،المنظمة ،البلد)
مركزٌن على الرفاهٌة العامة والوالء بعضهم لبعضهم اآلخر .وٌ ّقرب )(Robbins, 1998: 138
المعنى لٌإكد ان الجماعٌة مرادفة للفردٌة الواطبة ،بحٌث أن الشخص هنا تكون سمته الحب للعمل
الجماعً ونبذ التوجه نحو العمل الفردي ،وقد ٌتخلى عن أهدافه الشخصٌة فً سبٌل تحقٌق أهداؾ
الجماعة ،التً تؤتً فً المقدمة من وجهة نظره .وعلى أساس ذلك ،أن الجماعٌٌن هم اكثر احتماال
أن ٌضحوا بالمصالح الشخصٌة فً سبٌل تحقٌق أهداؾ الجماعة من الفردٌٌن ،وان ٌتمتعوا بؤداء
ما تتوقع الجماعة منهم أدابه ) .(Bontempo et al, 1990: 202وهذا األمر ما دفع
) (Cox et al, 1991:829بالقول أن الجماعٌٌن ٌإكدون على التعاون ،فً حٌن ان الفردٌٌن
ٌإكدون على التنافس.

ثانٌا :طبٌعة الجماعٌة
وجد ( (Hofstedفً دراسة الختبلؾ القٌم عند ( )44قومٌة ،أن الفردٌة والجماعٌة
كمعتنقات مسإولتان عن أكبر حاالت التباٌن فً أولوٌات أهداؾ العمل ،قٌاسا باألبعاد األخرى التً
بحثت وشملت "الرجولة" )" ،(Masculinityواألنوثة" ) (Femininityو"تفاوت القوة"
) ،(Power Distanceو"تجنب البلتؤكد" ) (Uncertainty Avoidanceكما أكد باحثون
آخرون ،ممن درسوا مواضٌع الثقافات المتعددة ) ،Cross Culturalsأن الثقافات الجماعٌة توجه
تؤكٌدا اكبر إلى حاجات الجماعة وأهدافها ،وإلى التعاون بٌن أعضاء الجماعة اكثر مما هو علٌه فً
الثقافات الفردٌة ) (Cox et al, 1991: 828واكبر دلٌل على هذا الكبلم ،حٌنما
أكد ) (Robbins,1998: 138بقوله أن ما نجده فً أمٌركا ،وهً من الدول التً تتصؾ بالفردٌة
العالٌة ،وما نجده فً الٌابان التً هً من الدول عالٌة التوجه نحو الجماعٌة .فاألطفال االمٌركان
ٌتعلمون ومنذ نعومة أظافرهم قٌم "الفردٌة" )" (Individualismوالتفرد" )(Uniqueness
على العكس من األطفال الٌابانٌٌن الذٌن ٌتعلمون ان ٌكونوا (العبٌن فً فرٌق) ،والعمل ضمن
جماعة متوافقة ،وهذه الفروقات االجتماعٌة تعكس الثقافات المختلفة ،فالعامل األمٌركً ٌكون أكثر
تنافسا ً واهتماما ً بالذات من العامل الٌابانً.
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أ ن العاملٌن فً أمرٌكا ٌحتلون مرتبة عالٌة فً الفردٌة ،وهً نتٌجة تتفق مع خصابص هذا
البلد ،فؤمٌركا من مجتمعات ) ،)I Societiesفً حٌن نجد ان العاملٌن فً الٌابان ذوو جماعٌة
عالٌة ،إذ الٌابان من مجتمعات نحن ) .(We Societiesوعلى ذلك ،وبحسب رأي
) (Helleriegel & Slocum, 1998: 81آن العاملٌن والمدٌرٌن فً الثقافة ذات الفردٌة العالٌة
ٌنتقلون من منظمة ألخرى ،وال ٌإمنون بؤن قرارات الجماعة هً قرارات ذات نوعٌة أعلى من
القرارات الفردٌة .ولقد أورد (دٌوي ،)24 :1664 ،وهو أستاذ الفلسفة األمٌركً المتعصب
للفردٌة ،أن التنمٌة الضخمة فً أوروبا قد طؽت على الفردٌة وأؼرقتها وتلك التنمٌة الضخمة هً
من ثمرة العصر اآللً نتٌجة توسع التكنولوجٌا ،كما أضاؾ ان امتداد العصر اآللً ،سٌكون معادٌا
للفردٌة فً جمٌع أنحاء العالم ،وهذا الشًء ما ٌضٌؾ تؤكٌدا للنظرة الفردٌة للمجتمع األمٌركً،
والتً تعد على حد قول (دٌوي) رمزاً من رموز األمركة ،وان الفردٌة مازالت وستظل الراٌة التً
تحملها وكثٌرا ما نحاول استخدامها إذا رؼبنا التقدم فً أي نوع من أنواع الصناعة.
لقد وجد فً دراسة الثقافات المتعددة ،أن الٌابان وإندونٌسٌا وإٌطالٌا ،هً من اكثر الببلد توجها
نحو الجماعٌة على التوالً ،وان السوٌد وهولندا وأمٌركا ،هً من اكثر الببلد توجها نحو الفردٌة
على التوالً .وإندونٌسٌا بطبٌعة الحال ،كما أكد ) ،(Moorhead & Griffin, 1995: 502هً من
المجتمعات اإلسبلمٌة التً توجه نحو حب العمل الجماعً التعاونً المثمر ،انطبلقا مما جاء فً
سورة المابدة ،اآلٌة ( )3من القرآن الكرٌم ،بقول الباري عز وجل "وتعاونوا على البر والتقوى ،وال
تعاونوا على اإلثم والعدوان".
وتؤسٌسا على ما ذكر ،فقد كان على حق ) (Wagner ,1995: 154حٌنما قال "أن الفرد ذو
التوجه الفردي ٌتصرؾ ،وكؤنه ٌعرؾ على أساس انه كٌان مإلؾ من شخص منفرد محدد داخل
جلده .وأما الفرد ذو التوجه الجماعً ،فؤنه فً سلوكه ٌعرؾ نفسه بوصفه كٌانا ٌمتد إلى ما وراء
فردٌته لٌمتد إلى الجماعة .وهكذا أن األنانٌة أو حب الذات ) )Selfishnessتعنً للمإمن بالفردٌة،
واالهتمام بالشإون الشخصٌة وعدم االهتمام بمصالح الجماعة ،ؼٌر أن األنانٌة للمإمن بالجماعٌة
تعنً ضمنا ً االهتمام بمصالح الجماعة ،واالبتعاد ولو بشكل بسٌط ،عن الرؼبات والمصالح
الشخصٌة.

ثالثاً :تصورات عن مضمون الجماعٌة

أن التفكٌر فً مضامٌن الفروق بٌن مدخلً الفردٌة والجماعٌة ٌدفعنا إلى القول ،أن تلك
الفروق ٌفترض أن تإثر فً المٌول الشخصٌة ،فالفردٌون الذٌن ٌثار لدٌهم تعرٌؾ الذات ،واالهتمام
بتحقٌق المكاسب الشخصٌةٌ ،برهن لهم التعاون على انه جذاب فقط ،إذا كان العمل مع اآلخرٌن
ٌإدي إلى تحقٌق منافعهم كؤشخاص ،والتً ال ٌمكن الحصول علٌها عن طرٌق العمل المنفرد .وفً
جمٌع الحاالت األخرى ،آن اإلسهامات الجماعٌة فً أداء الجماعة ٌكون له تؤثٌر على انكماش
الموارد الشخصٌة التً ٌمكن توجٌهها نحو إشباع الحاجات والرؼبات الذاتٌة .وفً مثل تلك
الظروؾ ،أن الفردٌٌن قد ٌفضلون تجنب التعاون ،وبدال من ذلك فؤنهم ٌكرسون اهتماماتهم لمتابعة
المصالح الشخصٌة .وٌرى ) (Spence,1985:1287على العكس من ذلك ،أن التعاون ٌتوافق مع
تعرٌؾ الذات بحسب المدخل الجماعً الذي ٌحبذ متابعة مصالح الجماعة واالهتمام بؤدابها ،ومن ثم
ٌسعى المإمنون بالجماعٌة إلى اإلسهام فً الجهود التعاونٌة التً تفٌد جماعاتهم بصرؾ النظر عن
المضامٌن الشخصٌة المباشرة لتلك الجهود.
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ففً دراسة لـ ) (Early,1993:341ظهر أن الجماعٌٌن قد ٌمرون بحالة اسماها "التواكل
الفردي" ) ،)Individual Loafingوالتً تفسر انخفاض جهد الفرد وأدابه عند عمله بمفرده بدال
من العمل داخل جماعة ،فهو إذ ٌنظر إلى أفعاله الفردٌة على أنها إسهام قٌم فً أدراك جماعته
وصالحها ،وهو ٌشعر أو ٌحصل على الرضا والشعور بؤهمٌة اإلنجاز من المنافع الذي تحققه
الجماعة .ومن ثم ان الجماعٌٌن ٌ ّعدون أنفسهم اكثر قدرة عندما ٌكونوا جماعة ،على عكس
الفردٌٌن الذٌن لدٌهم شعور عالً بالكفاءة الذاتٌة ) (Self- Efficiencyعند عملهم بمفردهم بدل
العمل داخل الجماعة .ولقد ذكر ) (Wagner & Moch, 1986:283أن الفردٌة والجماعٌة ترتبط
بنمط العمل وطبٌعته ،فالجماعٌون ٌمٌلون إلى أداء المهمات التً تتطلب فرق عمل ( (Work
 Teamsفً حٌن ٌمٌل الفردٌون إلى أداء المهمات المستقلة ،فضبلً عن آن المكافآت الجماعٌة فً
العمل اقل جاذبٌة للفردٌٌن ،الن مثل هذه المكافآت ٌنبؽً ان تجري المشاركة فٌها بدال من تسلمها أو
استمبلكها على أساس شخصً.
وأشار ) (Blunt & Starlingإلى أن الثقافة الجماعٌة تإكد على القٌم والمعاٌٌر التً تحكم
الجماعة بحٌث تإمن حالة االلتزام األخبلقً لدى األعضاء إلى الدرجة التً تجعل المتوادٌن منهم
ٌشعرون بؤن التزامهم تجاه المنظمة اكبر من حالة التعاقد معها (جواد .)244 :1665 ،ولعل ابرز
مظهر من مظاهر الجماعٌة وحب العمل الجماعً والتعاون بٌن األفراد ،قد نجده فً المنظمات
الٌابانٌة ،فٌعزى الباحثون أسباب نشوء نظام الطلب اآلنً ) (JITفً الٌابان دون ؼٌرها من البلدان
ألسباب عدة من أبرزها هو الثقافة الموجهة جماعٌا ) ،(Group Oriented Cultureفحب
العمل الجماعً وانتساب الفرد لجماعة ٌ ّعدان من أهم األمور فً الٌابان على العكس من األمٌركٌٌن
والؽربٌٌن بصورة عامة ،وذلك ٌعود إلى أسباب تارٌخٌة جعلت األسرة الٌابانٌة متمٌزة بتقالٌدها ،إذ
تخضع عدد من األسر الفرعٌة إلى سلطة األسرة الربٌسة (األم) .وقد أعطى هذا النظام سلطة مطلقة
لؤلب على جمٌع أفراد األسرة ،فاالبن األكبر وزوجته ٌعٌشان فً بٌت الوالدٌن لكً ٌرث الولد
التقاعد
على
إحالته
بعد
أبوه
ٌمارسه
الذي
العمل
أو
المزرعة،
(الحدٌثً.)4: 1661 ،وباإلضافة إلى ذلك وجد أن الشركات الٌابانٌة تتمٌز بخصابص عمل عدٌدة
وتعاون كبٌر بٌن الشركات الربٌسة والفرعٌة ،ومجهزي المواد األولٌة ،والحكومة بطرٌقة عمل
جماعٌة ال مثٌل لها فً دول العالم ،والتً كانت السبب فً جعل الٌابان تسبق الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة واالتحاد السوفٌتً السابق ،بما ال ٌقل عن ( )14عاما فً مجال العقول اإللكترونٌة.
ولعل ابرز ما ٌإكد النظرة الجماعٌة الٌابانٌة هو ما جاء فً نظرٌة ) (Zوالتً تستمد
مقوماتها الفلسفٌة والفكرٌة من طبٌعة ودور البناء االجتماعً والثقافً للمجتمع الٌابانً ،ووفقا
لمعطٌات تلك النظرٌة ،فؤن ممٌزات المنظمات الٌابانٌة ،هً كما بوبت بعنصرٌن مهمٌن هما:
(الشماع وحمود.)111 :1616 ،
 اتخاذ القرار جماعٌاً :أن كل فرد فً المنظمة الٌابانٌة مسإول عن اتخاذ القرار وعن سبل تنفٌذالنشاط المراد أداإه .فعندما ٌراد اتخاذ قرار معٌن فً مٌدان فنً أو إداري فً المنظمة ،فان
جمٌع األفراد الذٌن ٌتؤثرون باتخاذ ذلك القرار ٌشتركون باتخاذه جماعٌا .وفً حالة حصول أي
تعدٌل على القرار فً أثناء تنفٌذه ،فٌجرى االتصال بهإالء األفراد أنفسهم للتعرؾ على وجهات
نظرهم فً التعدٌل المراد إجراإه .وهكذا أن التفهم ومساندة القرار هما اكثر أهمٌة من محتوى
القرار نفسه ،السٌما عندما ٌتعلق بالجوانب التنفٌذٌة.
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 المسإولٌة الجماعٌة :وهً من السمات الممٌزة للمنظمات الٌابانٌة ،فالتزام الٌابانٌٌن بالقٌمالجماعٌة المشتركة ،هو من المفارقات التً ال تتفق مع الواقع الصناعً الحدٌث ،ولكنها فً
الوقت ذاته من أسرار النجاح االقتصادي لتلك المنظمات .فقد ٌبدو أن العمل الجماعً من شؤنه أن
ٌإدي إلى إذابة شخصٌة الفرد ،وفقدانه لحرٌته ،وحقه فً االحتفاظ بقٌمه الخاصة .ولكن تجربة
المنظمة الٌابانٌة أظهرت أن االنصهار فً بودقة العمل الجماعً فً إطار المسإولٌة الجماعٌة،
هو اكثر نجاحا وتحقٌقا لؤلهداؾ ،فالحٌاة الصناعٌة فً الٌابان تستدعً وجود العبلقات المتشابكة
والمتكاملة بٌن األفراد .والفرد ٌإمن ،وبشكل مطلق ،أن العمل الجماعً لٌس هدفاًًً مإسسٌاًًً ،
أو فردٌاًًً ٌكافح المرء من اجله ،أو شعاراً ٌنبؽً اتباعه ،وإنما ٌمثل الحقٌقة بكاملها ،فؤي شًء
ال ٌمكن تحقٌقه بجهد فردي ،فٌمكن إنجازه بفضل العمل الفرقً ،وبجهود تعاونٌة جماعٌة.

احملىر الثبوي -فلسفة مفهىم اجلمبػة وأسببة اوضمبم الفرد إليهب

إن حالتً الفردٌة والجماعٌة ،ال تظهر للوجود إال من خبلل عمل الفرد أو األفراد داخل جماعة
ما ،وال ٌمكن االستدالل على كون العامل ٌنتهج المدخل الفردي أو الجماعً إالّ بعد أن ٌبلحظ عمله
خبلل مدة معٌنة داخل جماعة فً المنظمة .وٌؤتً ذلك من كون معظم األعمال فً المنظمات ٌجري
أداإها بجماعات ،وهذا ما جعل بالباحثٌن أن ٌنظروا إلى الجماعات على أنها اللبنات األساسٌة لبناء
المنظمات .ومن المتوقع أن المنظمات ستستمر فً االعتماد على األنشطة القابمة على أساس
الجماعة فً المستقبل ).(O’leary-Kelly et al, 1994: 1285

أوالً :مفهوم الجماعة فً اطار فلسفة الباحثٌن

على الرؼم من كثرة التعارٌؾ التً وردت عن الجماعة ،إال أن الباحثٌن لم ٌتفقوا على تعرٌؾ
محدد ،وهذا ربما ٌرجع الن كل واحد منهم ٌنظر إلى الجماعة فً إطار فلسفته .ففً سبٌل المثال
رأى )(Oleary-kelly et al,1994 :1288
وعرفها
أن الجماعة هم مجموعة أفراد لدٌهم ماضً مشترك ومستقبل منتظر أو متوقع.
ّ
(إبراهٌم )12 :1661 ،أنها مجموعة من األفراد ٌضمهم موقؾ أو مجال عمل مشترك ،وٌتبادلون
الرأي فٌما بٌنهم حول توضٌح فكرة أو الوصول إلى قرار وتنفٌذه .فٌبلحظ من هذٌن التعرٌفٌن أن
فلسفة المفهوم تنصب على تؤكٌد اإلحساس بشًء مشترك بٌن األعضاء ،وٌنعكس على شعور
متبادل بٌنهم ،وٌربطهم ببعض ،ومن ثم ٌم ٌّزهم عن جماعات أخرى .وجاءت تعارٌؾ أخرى لتركز
على أهمٌة التفاعل كفلسفة لبلنضمام الجماعً ،من خبلل الرابطة االعتمادٌة ،والمدة الكافٌة لنضج
التفاعل بٌن األفراد داخل الجماعة.
ومن بٌن هذه التعارٌؾ اخترنا ) (Homans, 1950الذي ٌلقب بؤبو الجماعات ،حٌث قال أنها
مجموعة من األفراد ٌرتبطون فٌما بٌنهم لمدة من الزمن لتكون كافٌة لكً ٌستطٌع كل فرد أن ٌربط
مع اآلخر وجها لوجه وبذات الصٌؽة تقرٌبا عرؾ ) (Marvin E. Showفً الستٌنات من القرن
الماضً ،الجماعة بؤنها شخصٌن او اكثر ٌتفاعلون مع بعضهم البعض بطرٌقة ٌإثر الواحد باآلخر
وٌتؤثر به ،لتظهر ظاهرة األخذ والعطاء والتؤثٌر المتبادل بٌن أفراد المجموعة الواحدة
)(Moorhead & Griffin, 1995: 265
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وعلى الرؼم من ان كل جماعة لدٌها هدؾ أو مجموعة أهداؾ ،لكن ٌبلحظ ان فلسفة
التعارٌؾ السابقة ال تذكر هدؾ الجماعة أو دافعٌة أعضاءها ،وبالطبع أن هذا اإلؼفال قد ٌعنً ضمنا ً
ان الجماعة ال تتحدد هوٌتها بحسب الهدؾ إال بقدر قلٌل أو قد ٌكون ذلك معدوماً .وعلى هذا األساس
فعرؾ Umstot,
جاءت التعارٌؾ األخرى لتعطً تؤكٌدات مهمة على فلسفة الهدؾ الجماعً،
ّ
) )1984: 213الجماعة بؤنها شخصٌن أو اكثر ٌتفاعلون معا ً للوصول لهدؾ معٌن ،وٌشتركون
ببعض القٌم والمواقؾ ،ومن ضمنها المعٌار المإثر فً سلوكهم وعملهم مع بعضهم البعض .وأٌضا ً
عرفها ) (Robbins, 2003: 219بؤنها شخصٌن أو اكثر ٌتكاملون وٌتفاعلون بشكل متبادل إلنجاز
أهداؾ معٌنة.
وبدورنا نإكد أن الجماعات ومهما اختلفت أهدافها ودوافعها ،ومهما كانت طبٌعة عبلقات
األفراد فٌها ،فهً تإثر فً سلوكهم وتفكٌرهم واتجاهاتهم ،وأول مظهر من مظاهر تؤثٌر الجماعة فً
أعضابها ٌنعكس من خبلل دورها فً تشكٌل شخصٌتهم وسلوكهم وتصرفاتهم الٌومٌة .وعلٌه ٌمكن
تعرٌؾ الجماعة بؤنها عدد من األفراد ٌتراوح عددهم بٌن ( )15-3فرد ٌرتبطون بنشاط معٌن
إلنجاز أهداؾ محددة ،على وفق ما ٌجمعهم من انسجام وتواصل اجتماعً أو عقابدي أو مهنً،
فضبل عن تبادل المشاعر واألحاسٌس ،والتصرؾ بمنظور مشترك من المفاهٌم واالدراكات
والسلوكٌات.
لقد ورد ) (Rao et al, 1997: 208المسوؼات التً تجعل األفراد ّ
ٌنظمون إلى الجماعات،
بحٌث بوبت بخمسة أسباب هً:
 -1تحقق الجماعات الدعم والدؾء لؤلفراد ،وٌحتاج المرء إلى اآلخرٌن لٌشعر باإلنجاز .فعندما ٌكون
األفراد منعزلٌن ) ،)Solitariesفانهم ٌفتقرون إلى مثل ذلك الدؾء والدعم ،وٌشعرون بالمعاناة
من الوحدة التً تإدي إلى درجة من عدم األمان واالستقرار .ولعل ما ٌفٌد ذكره هنا أن أفضع
وأقسى عقوبة ٌمكن توجٌهها إلى السجٌن فً نظام العقوبات هو وضعه فً السجن االنفرادي
لمدة معٌنة من الزمن .وقد الحظ ) )Elton Mayo, 1933أن العاملٌن الذٌن ٌعزلون عن
بعضهم البعض بسبب ترتٌب المصنعٌ ،جدون أعمالهم اقل رضا لهم.
 -2تساعد الجماعات العاملٌن على سد حاجاتهم لؤلمان أو القوة ،وبهذا قد ٌنظم األفراد إلى جماعات
لحماٌة أنفسهم ،مما ٌدركونه بؤنه فعل استبدادي من جانب الرإساء وأرباب العمل ،كاالنضمام
إلى النقابات واالتحادات والجمعٌات.
 -3تعد جماعات العمل المصدر الربٌسً للمعرفة واالحترام والتقدٌر للعدٌد من األفراد ،فضبل عن
تحقٌق فرصة االرتباط باآلخرٌن .فاالنتماء إلى جماعة ذات منزلة اجتماعٌة رفٌعةٌ .ساعد األفراد
فً الحصول على االحترام من اآلخرٌن الذٌن هم خارج الجماعة سواء أكان عضواً متمٌزاً فً
هذه الجماعة ،أم ال.
 -4قد ٌنظم الفرد إلى الجماعة بسبب شعوره أن الجماعة ٌمكن أن تساعده فً تحقٌق أهدافه ،كؤن
ٌعتقد بعض األفراد أن بإمكانهم الحصول على منافع اقتصادٌة اكثر من أعمالهم إذا ما كانوا داخل
جماعات.
 -5إن تشكٌل الجماعة ٌشتمل على تقارب األفراد بعضهم مع بعض .فالتقارب ٌجعل من الممكن
لؤلفراد أن ٌتعلموا خصابص اآلخرٌن ،وٌتٌح للبعض فرصة جٌدة لتبادل األفكار واآلراء ووجهات
النظر بشؤن األنشطة الموجودة فً العمل وخارجه .وهذا بدوره ٌإدي إلى التفاعل المشترك
وٌزٌل أو ٌقضً على الملل ،وٌساعد على توطٌد وترسٌخ اإلدراك الخاص بمكان العمل ،فضبل
عن ان الجماعات قد تكون أٌضا ً بمثابة مصدر للمعلومات وأداة عون عندما ٌمرض األعضاء أو
ٌتؽٌبوا.
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احملىر الثبلث  -الحؼبون يف املىظمبت

ٌعد التعاون ) (Cooperationأهم مظهر من مظاهر التفاعل االجتماعً ،وهو أول صور
التفاعل اإلنسانً ،إذ ٌتمثل باألسرة (العابلة) التً ٌتعاون أفرادها وتتجمع جهودها نحو تحقٌق
أهدافها العامة أو المشتركة (الشماع وحمود ،)173 :1616 ،فالمجتمع اإلسبلمً عامة والعربً
خاصة ،مجتمع ٌإمن بالحٌاة الجماعٌة والتعاون بحكم الحٌاة القبلٌة التً كان العرب ٌعٌشونها سابقا
مستندا على القول المؤثور أن القوة فً الوحدة والضعؾ فً الفرقة .والعرب -وحتى قبل اإلسبلم-
كان ٌمٌز ممارستهم اإلدارٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة هو تماسك التنظٌمات القبلٌة ،وتبلحم أفرادها،
وأفخاذها ،وبطونها ،بوصفها الوحدات الربٌسة التً سبقت قٌام المجتمعات الموحدة للشعوب
(الكبٌسً .)33 :1664 ،ومن أهم خصابص اإلدارة العربٌة فً العصر الجاهلً هو اعتماد التعاون،
والتضامن ،والحوار ،والمشاركة ،واالنتخاب ،مما ٌجعلها أقرب إلى اإلدارة الجماعٌة منها إلى
اإلدارة الفردٌة (التخصصٌة) ،وكذلك ظهور بداٌات لتقسٌم العمل ،وتؤطٌر العمل الجماعً فً مكة
متمثبل بحلؾ الفضول واألحبلؾ األخرى واجتماعات دار الندوة والمؤل ،وبعد العصر الجاهلً جاء
العصر اإلسبلمً الذي كان من أبرز سماته نزول القران الكرٌم بؤسمى آٌاته مشجعاً ،بل آمرا اإلنسان
المإمن بؤن ٌكون مع أخٌه المإمن ٌدا بٌد ٌعمبلن فً سبٌل هدؾ واحد وطرٌق واحد فٌه خٌر األمة
من دون االلتفاؾ إلى المصلحة الشخصٌة من وراء ذلك .وٌإكد ذلك قوله تعالى فً سورة األنفال،
اآلٌة ( …( :)41وال تنازعوا فتفشلوا ،وتذهب رٌحكم ،واصبروا إن هللا مع الصابرٌن).

أوالً  :مفهوم التعاون وأهمٌته

ال ٌتعدى مفهوم التعاون ،اشتراك شخصٌن أو اكثر فً عمل مشترك لتحقٌق هدؾ ما .فقد
عرؾ ) ،(Wagner, 1995: 152التعاون بؤنه اإلسهام بالمجهود الشخصً وبإرادة تامة إلكمال
ّ
األعمال المعتمدة بعضها على بعض ،وهو شًء جوهري أٌنما ٌتحتم على األفراد أن ٌنسقوا
فعالٌاتهم بٌن المهام المختلفة .وٌعبر التعاون أٌضا ً عن اشتراك شخصٌن أو اكثر فً محاولة تحقٌق
هدؾ مشترك ،وٌنبعث التعاون من حقٌقة مفادها أن الفرد لوحده قد ال ٌستطٌع أن ٌقوم بتحقٌق
هدؾ معٌن ،إذاً فؤنه ٌلجؤ لمساعدة اآلخرٌن ،وقد ٌكون التعاون اختٌارٌا ً أو مفروضاً ،والتعاون ٌعد
ظ اهرة اجتماعٌة ٌتعلمها الفرد بحكم عبلقاته واتصاالته مع اآلخرٌن فً البٌبة االجتماعٌة (الشماع
وحمود .)173 :1616 ،وٌعرؾ (العنزي ،)125 :1664 ،التعاون بؤنه محاولة إلٌجاد الحل
المقبول أو السابػ ،وٌنطلق هذا التعرٌؾ من فكرة تقلٌل الصراع( ،(Conflict) )1إذ أن التعاون فً
مجال حل مشكلة ؼالبا ما ٌستعمل لتقلٌل الصراع ،وٌمتد التعاون من صور التعاون البسٌطة إلى
التعاون على الصعٌد العالمً ).(Umstot, 1984:249
ومن هناٌ ،بلحظ أهمٌة وجود التعاون فً المنظمة الواحدة بل وبٌن المنظمات المختلفة ،ذلك أن
التعاون ٌسهل تحقٌق األعمال المعتمدة بعضها على بعضها اآلخر ،وٌقلل من حاالت الصراع الممكنة
الحدوث .وبذلك ٌساعد على تقلٌل نقاط الضعؾ ومواجهتها وزٌادة نقاط القوة ،ومن ثم ٌمكن ان
ٌحقق التعاون مٌزة تنافسٌة ) (Competitive Advantageلتلك المنظمات وٌجعل من الصعب
إزاحتها من البٌبة التً تعمل فٌها.

( )1صراع الجماعة هو صراع ٌنشؤ من متؽٌرات شخصٌة مثل الكره ،أو االرتٌاب أو التحامل ،والتً عادة ما
ت ّعوق أداء الجماعة (العنزي.)123 :1664 ،
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ثانٌا :خلفٌة تارٌخٌة عن التعاون
جاء تؤكٌد أهمٌة التعاون من خبلل تؤكٌد ) (F.Taylor, 1911والذي بدأ دراسته فً شركة
العلمٌة
اإلدارة
حركة
واقترنت
أمٌركا،
فً
والصلب
للحدٌد
) )Scientific Management Movementباسمه ،جاء تؤكٌده ألهمٌة التعاون من خبلل
اقتراحه ،وبنا ًء على دراسته ،أربعة مبادئ أساسٌة لئلدارة العلمٌة ،أحد أهم تلك المبادئ هو التعاون
الكامل بٌن اإلدارة والعمال وصوالً لتطبٌق المبادئ العلمٌة (حسن،)64 :1616 ،
وبعد ) (Taylorظهرت نظرٌة التقسٌمات اإلدارٌة (Administrative Departmentation
) ، Theoryوكان المفكر اإلداري ) ،(H. Fayol, 1916من أوابل المنظرٌن لها ،والذي قاد جهودا
فً فرنسا موازٌة لجهود مدرسة اإلدارة العلمٌة فً أمرٌكا .ولقد صاغ ( )Fayolأربعة عشر مبدأ
إدارٌاً ،وأكد وجوب توافرها وتطورها وفق للمتطلبات اإلدارٌة والفنٌة ،وأحد تلك المبادئ هو (روح
التعاون الجماعٌة) ،والتً ٌعنً بها وحدة الجهود والعمل من خبلل انسجام المصالح واألهداؾ،
وأفضل وسٌلة لذلك هو وحدة األمر واالتصاالت المباشرة بٌن األفراد ،وجاء رجبل األعمال
األمٌركٌٌن) .(Monney & Reiley,1924اللذان اشتهرا بنظرٌتهما التطبٌقٌة فً صٌاؼة نموذج
تنظٌمً قابم على المبادئ اإلدارٌة فً كتابهما (اإلدارة المتطورة) ،الذي أعاد ) (Monneyتنقٌحه
وطبعه عام ( )1647تحت عنوان ) .)The Principles of Organizationوقد ّ
ركز فٌه على أربع
مبادئ أساسٌة مشتركة ،أحد أهم تلك المبادئ هو مبدأ التعاون ،والذي دخل إلٌه من خبلل ما أسماه
بالتنسٌق ،الذي ٌحقق الوحدة والتكامل فً األداء بٌن األعمال المتخصصة ،وهو ٌتحكم بالتنظٌم ألنه
أحد أسبابه ،وٌقوم على السلطة ،روح التعاون ،والحالة المعنوٌة (حسن.)15- 114 :1616 ،
وأكد ) ،(E. Mayo, 1949رابد حركة العبلقات اإلنسانٌة من خبلل انتقاده مدرسة اإلدارة
العلمٌة ،على أن العبلقات المتبادلة وتفاعل األفراد فً األداء الوظٌفً لها أثر كبٌر فً تحقٌق فاعلٌة
المنظمة ،وأضاؾ أٌضا ً ان العبلقات ؼٌر الرسمٌة بٌن جماعة العمل لها آثرها فً إنتاجٌة العمل وفً
تطوٌر المنظمة ،وتحقٌق أهدافها (الشماع وحمود .)74 :1616 ،وقد ع ّد )(C.Barnard, 1927
وهو أحد أوابل المنظرٌن فً مجال التنظٌم الحدٌث -التعاون شٌبا ً مهما ً جداً لبقاء الوحدة االجتماعٌة
على قٌد الحٌا ة ،تلك الوحدة التً ٌدفع أعضاإها بعضهم البعض إلى السلوك التعاونً .وفً نظرٌته
(نظرٌة النظام التعاونً) ،عد ) (Barnardالمنظمة نظاما ً تعاونٌا ً ٌعتمد على فاعلٌة التعاون بٌن
أعضابه ،وٌتوقؾ استمرار ذلك النظام على السبل الكفٌلة بتحقٌق أهدافه ،وٌمثل العنصر اإلنسانً،
من وجهة نظر ) ،(Barnardأهمٌة حٌوٌة فً بناء العبلقات التعاونٌة السابدة فً المنظمة (الشماع
متؤثرون
آخرون
منظرون
وادخل
.)65
:1616
وحمود،
بـ ( )Barnardفٌما بعد آراء مماثلة فً العدٌد من نماذج الطرز األساسٌة ((Archetypal
الحاضرة للمنظمة والسلوك التنظٌمً ،حٌث تعد اتجاهات ) (Simonامتداد للفكر التعاونً الذي أكده
).)Wagner, 1995: 152) (Barnard
وقد أكدت النظرٌة التجمٌعٌة ) (Grouping Theoryلـ ) ،(Thompsonأن المنظمة ال
تستطٌع ممارسة كل أنواع األنشطة والفعالٌات ،إال إذا جرى ذلك من خبلل التعاون مع ؼٌرها من
المنظمات فً الحصول على مدخبلتها منها ،أو تقدٌم مخرجاتها لها .كما أن المنظمة تحاول الحصول
على مصادر للقوة تم ّكنها من المواجهة ،وذلك باعتماد استراتٌجٌات تعاونٌة مع منظمات أخرى فً
البٌبة بالدخول فً تعاقدات طوٌلة األمد ،أو باستقطاب عناصر ذات قوة نسبٌة من البٌبة إلى
المنظمة ،والدخول فً مشارٌع مشتركة ).(Thompson, 1967: 24
مما تقدم ٌبدو وبشكل جلً ،أهمٌة التعاون فً تنظٌم المنظمات الحدٌثة للمحافظة على دٌمومة
الوحدة االجتماعٌة ،وخلق الدافعٌة بٌن أفراد المجتمع لتبنً السلوك التنظٌمً التعاونً.

ثالثا :التعاون والتنافس
ٌرى الباحثون ان المنافسة ) ،(Competitionهً نقٌض التعاون ،فالمنافسة تعنً سعً
اثنٌن أو اكثر من األشخاص إلى كسب الشًء نفسه الذي ٌسعى إلٌه اآلخرون ،والمنافسة على حد
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قول ) ،(Umstotهً حجر الزاوٌة فً ثقافة الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ،فٌجرى تعلٌم األفراد
لٌكونوا متنافسٌن فً مراحل مبكرة من العمر .وبإمكان المنافسة أن تكون القوة المحفزة لبذل
الجهود ،ولكن ٌمكنها أٌضا ً أن تكون مدمرة للمنظمات التً تحتاج إلى فرٌق عمل من اجل أداء
األعمال .وهذا ال ٌعنً إطبلقا ً ان المنافسة سٌبة ،فإذا كانت المهمات مستقلة ،فالتعاون لٌس مطلوبا،
والمنافسة ٌ مكن أن تنجح .ولكن إذا كان على الجماعات أن تتعاون من اجل تحقٌق رسالة المنظمة
عندبذ فؤن إٌجاد المنافسة بٌن الجماعات أمر ؼٌر مرؼوب فٌه .إذن القاعدة األساسٌة الستعمال
المنافسة ،هً تجنبها عندما تكون الجماعات او األفراد معتمدٌن بعضهم على بعض ،وعلٌهم التعاون
للوصول إلى أهداؾ المنظمة .وإذا توافرت الشروط اآلتٌة ،عندها ٌحبذ استعمال المنافسة Umstot,
).)1984: 251
 -1عندما ٌكون المتنافسون من منظمات مختلفة ،ال تحتاج إلى التعاون لكً تإدي أعمالها.
 -2عندما ٌكون لدى كل طرؾ من األطراؾ المعنٌة فرصة متكافبة للفوز.
 -3عندما ٌكون التعاون بٌن األطراؾ المعنٌة ؼٌر مطلوب.
 -4عندما ٌكون للفوز مردود إٌجابً ،فذا فاز أحد العاملٌن بالقطعة بمنافسة اإلنتاج لكً ٌجري عزله
عن الجماعة لٌس إالّ ،عندبذ تكون المنافسة ؼٌر فاعلة.
لقد أثبتت البحوث أن المنافسة عموما ً أقل فاعلٌة من التعاون فً معظم المواقؾ التنظٌمٌة.
وفٌما ٌؤتً بعض الطرابق لتقلٌل المنافسة وإدارتها ):(Umstot , 1984 : 251
 -1تحدٌد أهداؾ شاملة أو كلٌة ٌستطٌع كل فرد داخل أي جماعة أن ٌعمل باتجاهها ،وتوجٌه
المنافسة نحو تحقٌق الهدؾ بدالً من توجٌهها ضد جماعات أخرى .فمثبلً إذا ما جرى إناطة مهمة
تطوٌر منتج جدٌد لكل من قسمً التسوٌق واإلنتاج ،عندها ٌكون هناك ضؽط نحو التعاون ،بدال
من التنافس.
 -2زٌادة االتصال بٌن األطراؾ المتنافسة ،ببناء أو هٌكلة طرابق بحٌث ٌمكن لؤلفراد أن ٌجتمعوا
سوٌة وٌتصلوا فٌما بٌنهم .واالجتماعات بٌن حٌن واخر ،وبناء فرق وورش العمل وؼٌرها من
طرابق لجعل األفراد ٌتصلون او ٌتكلمون مع بعضهم.
 -3مكافؤة األفراد على أساس مشاركتهم فً الجهد الكلً ،ولٌس على أساس الفاعلٌة الفردٌة.
وهذا بحقٌقة األمر ٌتفق مع ما توصل إلٌه ) (Diazتقرٌباً ،فاألفراد الذٌن ٌنتمون إلى الثقافات
الجماعٌة ٌتجهون نحو التعاون ،وعلى العكس من ذلك فاألفراد ٌنتمون إلى الثقافات الفردٌة ٌتجهون
وٌشجعون المنافسة ) .)Cox et al,1991: 829وفً استعراض وتحلٌل ( )122دراسة قام
بها) ،)Umstot, 1984: 252نتج منها ما ٌؤتً:
 -1عندما ٌتعاون األفراد ،فانهم ٌحققون مستوٌات أعلى من األداء ،مما لو عملوا بوصفهم أشخاص
من دون االهتمام بؤهداؾ اآلخرٌن.
 -2التعاون من دون منافسة داخل الجماعة ٌعزز اإلنجاز واإلنتاجٌة األوفر بشكل اكثر من التعاون
مع وجود المنافسة داخل الجماعة.
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رابعا :التعاون والتماسك
ٌذهب بعض الباحثٌن والكتاب إلى الربط بٌن التعاون والتماسك ) ،(Cohesivenessإذ أن
التماسك ٌع ّد مرادفا للتعاون فً بعض األحٌان.

 -1مفهوم التماسك وأهمٌته:
ٌعرؾ ) (Rao et al, 1997: 218التماسك بؤنه درجة انجذاب أعضاء الجماعة نحو بعضهم
ّ
البعض واشتراكهم فً تحقٌق أهدافها .وقد ٌ ّعرؾ بؤنه دافعٌة األعضاء للبقاء داخل الجماعة
واالنجذاب لها ،ومقاومة تركها ( .)Moorhead & Griffin 1995 : 276ومن هذٌن التعرٌفٌن
ٌبلحظ اقتراب مفهوم التماسك من مفهوم التعاون والعبلقة القوٌة بٌنهما ،وٌفترض )،(Goodman
بؤن التماسك ٌجري تصوره على انه التزام األعضاء بالمسإولٌة إزاء مهمة أو هدؾ الجماعة
) .(Mudrack, 1989:781وقال ( (Griffin 1993: 430عن التماسك بؤنه المدى الذي ٌكون
فٌه األعضاء موالٌن للجماعة التً ٌنتمون إلٌها .وٌستمد تماسك الجماعة أهمٌته بعدّه مإشراً مهما ً
لمدى تؤثٌر الجماعة ككل فً األعضاء كؤفراد .وٌمكن عدّة كالمادة البلصقة التً تمسك الجماعة
سوٌة ،كذلك فؤنه ٌولد مزٌدا من السلوك المتناؼم بٌن أعضاء الجماعة المتماسكة ،ومن ثم
فالجماعة المتماسكة قادرة على التصرؾ كجسد واحد من اجل تحقٌق أهدافها (Rao et al,
).1997:218
وطبقا لـ ) ،(Shawأن أعضاء الجماعة العالٌة التماسك ٌكونون اكثر نشاطاً ،وأقل احتماالً
فً التؽٌب عن اجتماعات الجماعة ،وٌكونون سعداء عندما تنتج الجماعة وٌحزنون لفشلها ،وذلك
على العكس من الجماعة القلٌلة التماسك والتً ٌكون أعضاإها اقل اهتماما ً بؤنشطة الجماعة ،وال
ٌخلص األعضاء فٌها لجماعته أو ألهدافها ،وٌكون والإهم ودعمهم متؽٌراً ))Rao et al, 1997: 218
وٌعمل أعضاء الجماعة ذات التماسك العالً بشكل جٌد وٌعاون أحدهم اآلخر ،وتكون الثقة عالٌة
فٌما بٌن األعضاء المكونٌن لها  ،وبشكل عام ٌإثر األعضاء فً الجماعة المتماسكة فً تحقٌق
الهدؾ المشترك .وبالمقارنة ان الجماعة التً تفتقر إلى التماسك ٌكون أعضاإها ؼٌر متناسقٌن ،وال
ٌدعم أحدهما اآلخر ،وأن مثل هذه الجماعة ٌكون من الصعب علٌها الوصول إلى هدفها  ،فكلما كانت
الجماعة اكثر تماسكاً ،فؤن أعضاءها سٌمٌلون إلى التفاعل فٌما بٌنهم بشكل كبٌر ،وٌتبلبمون اكثر
مع معاٌٌر الجماعة وٌكونون اكثر قناعة بجماعتهم ).(Griffin,1993 :431
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 -2التماسك واإلنتاجٌة
إن الباحث عن عناصر أداء الجماعة )ٌ (Group Performance Factorsجد التركٌز
على العبلقة بٌن التماسك واإلنتاجٌة* ) .(Productivityفالجماعات العالٌة التماسك تظهر فاعلٌة
فً تحقٌق أهدافها اكثر من الجماعات القلٌلة التماسك ،ؼٌر ان الجماعات عالٌة التماسك ال تكون
بالضرورة اكثر إنتاجٌة من الجماعات القلٌلة التماسك ،وكما ٌبٌن الشكل (.)1

عالية
أهداؾ الجماعة متوقفة
على
األهداؾ التنظٌمٌة

اإلنتاجٌة

أهداؾ الجماعة
ال تتوقؾ على
األهداؾ التنظٌمٌة
عالٍ

تماسك الجماعة

واطئ

شكل ( )1تماسك الجماعة واألهداؾ واإلنتاجٌة
)Source: (Moorhead & Griffin, 1995, P. 278

لذا ٌبلحظ عندما تكون أهداؾ الجماعة متطابقة مع أهداؾ المنظمة ،فؤن الجماعة المتماسكة
ٌمكن ان تكون اكثر إنتاجٌة من تلك الجماعة التً ال ٌوجد تماسك بٌن أعضاءها  .وبعبارة أخرى اذا
كانت الجماعة عالٌة التماسك ولدٌها هدؾ خاص له صلة قلٌلة بهدؾ المنظمة ،فمن المحتمل أن
تحقق تلك الجماعة هدفها الخاص على حساب أي هدؾ تنظٌمً ،ومن ثم تنخفض اإلنتاجٌة
) ،(Moorhead & Griffin , 1995: 277ومن كل ذلك ٌبدو ان أداء الجماعة ٌتؤثر بالتماسك ،الذي
ٌعد أحد العوامل المإثرة فً أداء الجماعة .وأما عن العوامل األخرى المإثرة فً أداء الجماعة ،فهً
على النحو اآلتً-:

(*) اإلنتاجٌة هً النسبة بٌن المخرجات والمدخبلت ،وتعد فً الوقت نفسه مإشراً للكفاءة فً استعمال الموارد
المتاحة داخل المنظمة (العنزي.)37 :1615 ،
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أ -التركٌب )(Composition

ٌإدي تركٌب الجماعة دوراً مهما ً فً تقرٌر إنتاجٌة الجماعة ،وتركٌب الجماعة ؼالبا ما
ٌوصؾ من حٌث تجانس أو تنافر أعضابها ،وتكون متجانسة اذا كان األعضاء متشابهٌن بطرٌقة او
بطرابق متعددة ،وتعد مهمة لعملها الجماعة ،كالعمر ،وخبرة العمل ،والتعلٌم والخلفٌة الثقافٌة
وؼٌرها .واألعضاء فً جماعة ؼٌر متجانسة ٌختلفون فً واحد أو اكثر من الطرابق التً تعد مهمة
لعملها ،والجماعات المتجانسة ؼالبا ما توجد عندما ٌجري تنسٌب األفراد لجماعة قابدة قابمة على
أساس تخصص فنً متماثل .وعلى الرؼم من أن األفراد الذٌن ٌعملون فً الجماعة القابدة قد
ٌختلفون فً بعض العوامل مثل العمر ،وخبرة العمل ،إال انهم متجانسون من حٌث المتؽٌر الحرج
ألداء العمل ،كاالختصاص الفنً ) .(Technical Specialtyوالكثٌر من البحوث قد درست العبلقة
بٌن تركٌب الجماعة وبٌن إنتاجٌتها ،وظهر أن الجماعة التً ٌختلؾ أعضاإها فً أعمارهم
عضوٌتها
فً
للتؽٌرات
تتعرض
ان
إلى
تمٌل
وخبراتهم
).(Moorhead & Griffin, 1995: 272-73

ب -المعاٌٌر )(Norms

ؼالبا ً ما ٌكون لدى األفراد توقعات بشؤن سلوك اآلخرٌن ،ومن خبلل توفٌر قاعدة لتوقع سلوك
اآلخرٌن ،فؤن المعاٌٌر تمكن األفراد من صٌاؼة سلوكٌاتهم عند االستجابة ،ومن دون المعاٌٌر تكون
أنشطة الجماعة فً فوضى ) .(Moorhead & Griffin, 1995: 274وان انعدام اإلذعان لمعاٌٌر
الجماعة قد ٌنتج عنه تراشق باأللفاظ ؼٌر المستحبة ،ونبذ وطرد من الجماعة ،وقد أورد
) (Moorhead & Griffin, 1995: 275أن تحدٌد المعاٌٌر الجماعٌة تخدم أربعة أؼراض،
وهً:
 تساعد الجماعة فً البقاء واالستمرار من خبلل رفض السلوك المنحرؾ ،الذي ال ٌسهم فً تحقٌقأهداؾ الجماعة.
 تبسط وتزٌد من التنبإ بالسلوك المتوقع من أعضاء الجماعة. تساعد الجماعة على تجنب المواقؾ الحرجة أو المقلقة تعبر عن القٌم المركزٌة للجماعة ،وتحدد هوٌة الجماعة لآلخرٌن .فبعض أنواع المبلبسوالتصرفات أو السلوكٌات فً موقؾ معٌن ،قد تكون بمثابة نقطة تجمع لؤلعضاء ،وقد ترمز إلى
طبٌعة الجماعة نسبة لؤلفراد اآلخرٌن.

ج -الحجم )(Size
(أوال) التواكل االجتماعً :فً أواخر العشرٌنات من القرن الماضً قام عالم النفس األلمانً
) (Ringelmannبمقارنة نتابج أداء الفرد والجماعة فً مهمة سحب الحبل ،وتوقع أن جهد
الجماعة سٌكون مساوٌا ً لمقدار جهود األفراد مجتمعٌن ضمن جماعة ،أي أن ثبلثة أفراد
ٌسحبون الحبل معاًٌ ،جب أن ٌسحبوا بجهد ثبلثة أضعاؾ جهد الفرد الواحد ،وإن ثمان أشخاص
ٌجب أن ٌبذلوا جهداً ٌساوي ثمان أضعاؾ الجهد الفردي .ولكن جهود هذا العالم لم تإكد
توقعاته ) ،)Robbins, 1998 : 260فالجماعة المإلفة من ثبلثة أشخاص بذلت جهدا بمقدار
مرتٌن ونصؾ معدل الجهد الفردي ،ووجد بؤن زٌادة حجم الجماعة ٌرتبط عكسٌا مع األداء
الفردي ألعضابها .ولقد أطلق على انخفاض الجهد الفردي عند عمل األفراد فً جماعة ،ولٌس
على أساس فردي تسمٌة التواكل االجتماعً ) (Social Loafingأو التكاسل الجماعً
( .)Latane et al, 1979:223كما وجد أن زٌادة عدد العاملٌن الذٌن ٌإدون مهمة ٌقلل من
متوسط الجهد الفردي المخصص ألداء تلك المهمة ) ،(Wagner, 1995: 157فاألفراد الذٌن
ٌعملون مع آخرٌن فً جماعة ٌقللون من جهودهم ،ومن ثم أدابهم ،وذلك بمعزل عن أي خسارة
محتملة ٌمكن نسبها إلى عدم التنسٌق خبلل األداء الفعلً .وربما قد ٌتكل الفرد بسبب افتراضه
أن أفعال اآلخرٌن سوؾ تضمن بلوغ الصالح العام ،وبهذا ٌمكنه أن ٌعٌد توجٌه الجهود الفردٌة
نحو متابعة المكاسب الشخصٌة اإلضافٌة وبذلك ٌضاعؾ مكاسبه الشخصٌة (Early, 1993:
13
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) 320والتفسٌر الواقعً للتواكل االجتماعً ٌركز على حقٌقة مفادها ان مشاركات الفرد فً
التعٌٌن
أو
للتحدٌد
قابلة
ؼٌر
تكون
ما
ؼالبا
الجماعة
إنتاجٌة
) .)George,1992: 191وعلى هذا األساس ان دافعٌة الفرد قد تكون واطبة ،طالما ان
العبلقة بٌن جهد الفرد والعقوبات ،أو المكافات تكون ضعٌفة اإلدراك ،وقد ال ٌكون الفرد قادرا
على المطالبة بؤٌة منافع لقاء المستوٌات األعلى من األداء ،كما انه ال ٌتحمل أٌة عقوبات عن
المستوٌات المنخفضة من األداء عندما تكون إسهاماته فً أداء الجماعة ؼٌر ممكنة التحدٌد
) .(Jones,1984:686لقد وجد ) )Harkins & Pettyأن التواكل االجتماعً ال ٌحصل
عندما ٌعتقد األفراد بؤنهم ٌقدمون أداء فرٌدا للجماعة ،حتى لو كانت مشاركتهم ؼٌر قابلة
للتحدٌد ) .)George, 1992:192ووجد ) ،)Brickner et al, 1986: 764أن التواكل
االجتماعً ال ٌحصل عندما تتسم المهمة بالمشاركة الشخصٌة )(Personal Involvement
العالٌة ،وان المشاركة تعنً االعتقاد أو الٌقٌن بؤن العمل الذي ٌجري أداإه ٌعد ذا معنى ،وذا
داللة ،وان الجهود الفردٌة التً تبذل تكون مهمة للمنظمة ،وأظهرت نتابج
دراسة ) ،)Early,1993:320أن التواكل االجتماعً ٌحصل فً الحالة الفردٌة ،ولكنه ال
ٌحصل فً الحالة الجماعٌة ،وأضاؾ أن التفسٌر المهٌمن بخصوص التواكل االجتماعً ٌعتمد
على التعارض بٌن المصالح الشخصٌة ومصالح الجماعة .ففٌما ٌخص الفرديٌ ،مكن زٌادة
المكاسب الشخصٌة من خبلل التواكل االجتماعً ،وفٌما ٌخص الجماعًٌ ،مكن زٌادة المكاسب
الشخصٌة من خبلل نجاح المنظمة .وأورد ) )Wagner,1995:157أن المٌول نحو التواكل
االجتماعً تتؤثر بقابلٌة التمٌٌز أو قابلٌة المبلحظة ) (Observabilityوالتً ٌعنً بها قدرة
اآلخرٌن على مشاهدة سلوكٌات الفرد وتقٌٌمها ،ووجد ان شعور الفرد بانخفاض قابلٌة التمٌٌز
ٌشجعه على تخفٌض مستوى أدابه .أي أن األفراد الذٌن ٌشعرون بانخفاض قابلٌة التمٌٌز،
سوؾ ٌتجهون نحو التواكل االجتماعً ،ومن ثم سٌكونون اقل تعاونا مع أفراد جماعاتهم.
وعلى العكس من ذلك ،فاألفراد الذٌن ٌشعرون بارتفاع قابلٌة التمٌٌز سوؾ ٌبتعدون عن
التواكل االجتماعً ،ومن ثم سٌكونون اكثر تعاونا ً مع أفراد جماعتهم .وكذلك وجد )(Wagner
أن المسإولٌة المشتركة ،أو ما تسمى بقابلٌة االستؽناء عن الفرد
) ،(Felt Dipenabilityلها تؤثٌرات فً التواكل االجتماعً ،فاألفراد الذٌن لدٌهم شعور واطا
بالمسإولٌة المشتركةٌ ،شعرون انه من الممكن االستؽناء عنهم معتقدٌن أن الجماعة ٌمكن ان
تنجح فً عملها من دون تدخلهم ،ومن ثم ٌبتعدون عن التواكل االجتماعً ،وٌكونون متعاونٌن
بشكل كبٌر مع أفراد جماعتهم إلثبات وجودهم وللحفاظ على دٌمومة عضوٌتهم فً تلك الجماعة
التً ٌنتمون إلٌها .وعلى العكس من ذلك أن األفراد الذٌن لدٌهم شعور عال بالمسإولٌة
المشتركةٌ ،شعرون أن سلوكٌاتهم ٌمكن أن تحدث اختبلفا فً نجاح او فشل جماعتهم ،وهذا
الشعور ٌدفعهم نحو التواكل االجتماعً ،ومن ثم ٌكونون اقل تعاونا مع أفراد جماعتهم التً
ٌنتمون إلٌها.
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(ثانٌا) التط ّفل ( :(Free-Ridingلحجم الجماعة تؤثٌر فٌما ٌحصل علٌه األعضاء من حصة
من المنافع المتؤتٌة من العمل الجماعً ،إذ أن عدم القدرة على إدراك العبلقة بٌن جهد الفرد
وناتج الجماعةٌ ،إدي باألفراد إلى ما ٌسمى بالتطفل ،أي انهم ٌتكبون على جهود الجماعة
للحصول على المنافع التً تحصل علٌها الجماعة ككل ) .)Robbins,1998:261ومصطلح
التطفلٌ ،شٌر إلى أن عضو الجماعة ٌحصل على منافع عضوٌته فً الجماعة ،ولكنه ال ٌتحمل
حصة مناسبة أو عادلة من الكلؾ المترتبة على توفٌر تلك المنافع
( .)Vanfleet & Albanese, 1985:244وبالرجوع إلى ( ،)Samuelsonوهو أول من
حدد مختلؾ المشاكل التً تبلزم توفٌر السلع العامة ) )Public Goodsللمجتمع ،التً ٌمكن
لجمٌع أعضاءه وفباته الحصول علٌها وال ٌمكن منعها عن أحد بسبب عدم إمكانٌة تجزبتها .
وكما ذكر ) (Olsonأن المضمون الربٌسً لتحلٌل ( ،)Samuelsonهو أن السلع العامة
تجتذب التطفل ،طالما ان خاصٌة تلك السلع هً فً عدم إمكانٌة تجزبتها ،مما ٌجعلها متاحة
لذوي التطفل ،لكً ٌستمدوا الفابدة منها من دون كلفة شخصٌة .ومع ذلك ان هذه الخاصٌة
تهدد توفٌر السلع العامة الن الناس الذٌن ٌكرسون جهودهم من اجل الحصول على تلك السلع
التً ٌحتمل أن ٌختاروا طرٌق التطفل للحصول على تلك السلع (.)Wagner, 1995: 156
وكما أوضح ( )Kerr,1983: 820أن خٌار التطفل ٌنبع من ظاهرة تدعى تؤثٌر "الشخص
الرضٌع" ) ،)Sucker Effectإذ أن الفرد إذا كان محاطا بؤشخاص طفٌلٌٌن ،فؤن هذا الفرد
الذي ال ٌمٌل نحو اتجاه آخر ،سٌختار التطفل لكً ٌتجنب عدم المساواة فً تقدٌمه مساهمة تزٌد
ع ّما ٌقدمه األفراد اآلخرون لقاء الحصول على الحصة نفسها من السلعة العامة .إن معظم
الدراسات أظهرت أن حجم الجماعة ٌولد تؤثٌرات مباشرة أو وسٌطة فً التطفل بالطرٌقة التً
افترضها ( ،)Olsonووجد أن لحجم الجماعة تؤثٌر كبٌر فً التعاون بحٌث أن األعضاء فً
الجماعات الصؽٌرة التً ٌتراوح عدد أعضابها بٌن ( )7-2أفراد ٌكونون اكثر تعاونا فٌما بٌنهم
من أعضاء الجماعات الكبٌرة التً ٌزٌد عدد أفرادها عن ( )7أفراد ).(Wagner, 1995:156
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احملىر الرابغ -بؼض الىظريبت والدراسبت ذات الصلة مبىضىع البحث

هناك العدٌد من النظرٌات والدراسات التً درست الجماعٌة والتعاون ،وسٌتم ذكر أبرزها،
وعلى النحو اآلتً-:

أوالً :النظرٌات
(K. Lewin, 1932) -1

تعد دراسة ) )Lewinوتبلمٌذه من اشهر األعمال فً مجال حركٌة الجماعة ،والسٌما فً
دراسة "المناخ االجتماعً" .التً أجراها تحت أشراؾ كل من ) (Levit & Whiteواعتمد فٌها
معظم أسالٌب العلوم االجتماعٌة ،وبشكل خاص التجرٌبٌة منها بهدؾ التعرؾ على تؤثٌر المناخ
االجتماعً ممثبل بؤنماط القٌادة ،وأكد ) )Lewinأن الهدؾ األساس هو إلقاء الضوء على حركٌة
الجماعة ،وبذلك اشتهرت بحوثه بهذه التسمٌة التً شاعت وأصبحت مصطلحا وحقبل معرفٌا
متخصصا ،وم ٌّز ( )Lewinالجماعة بؤنها "كل حركً وٌقصد أن التؽٌر فً أي جزء من أجزاء
الجماعة ٌقود إلى تؽٌر فً األجزاء األخرى" .ومن أبرز مواضٌع الجماعة التً تدٌن بدراستها لـ
) )Lewinموضوع "قرار الجماعة" ،التً ساعدت بحوثها على تفسٌر الكثٌر من جوانب حركٌة
الجماعة السٌما تؽٌر االتجاهات ،ومقاومة التؽٌٌر (حسن.)164 :1616 ،

(C. Barnard, 1938) -2
أسهمت الخبرة الوظٌفٌة لـ ) ،(Barnardفً الجهاز الحكومً ،وكذلك فً شركة تلفونات
وسع من إلمامه
) (New Jerseyبزٌادة تعامله مع مشكبلت اإلدارة العامة وإدارة األعمال معاً ،بما َّ
وقدرته على المزاوجة بٌن النظرٌة والتطبٌق فً مجال اإلدارة ،مما أنعكس بنحو إٌجابً على
تصوراته وافتراضاته عن السلوك التنظٌمً .فقد أشتهر ( (Barnardبنظرٌة النظام التعاونً التً
تضمنتها مجموعة افتراضات جدٌدة لفهم السلوك التنظٌمً ،والتً ترتكز على أربع مسابل أساسٌة
هً (حسن.)116 :1616 ،
أ -اتخاذ القرارات كإطار للسلوك على مستوى الفرد والمنظمة.
ب -التنظٌم ؼٌر الرسمً مصدر للتنظٌم الرسمً ،ونتٌجة له فً الوقت نفسه.
ج -التنظٌم الرسمً نظام تعاونً ٌقوم على ثبلثة عناصر هً :الهدؾ ،االتصال ،والرؼبة فً العمل،
وتعتمد فاعلٌته على التخصص التنظٌمً.
د -الحوافز مدخل للعبلقة بٌن الفرد والمنظمة وتقوم على أساس الموازنة بٌن المؽرٌات
واإلسهامات.

(G.Homans,1950) -3

طور ) )Homansتصوراً جدٌداً للتفاعل ٌدعى مفهوم التبادل )ٌ )Reciprocityحلل بموجبه
ّ
السلوك االجتماعً فً ضوء ثبلثة مفاهٌم أساسٌة هً:
أ -التفاعل :وٌعنً االتصاالت الشخصٌة الممكن مبلحظتها موضوعٌاً.
ب -العواطؾ :وهً حاالت نفسٌة ترتبط بضروب التفاعل واكتساب الثبات ،إال أنها ال تخضع
للمبلحظة والقٌاس.
ج -الفعالٌات :وهً األفعال والحركات ،وع ّدها ) (Homansظواهر ممكنة المبلحظة والقٌاس،
وتعتمد على التفاعل والعواطؾ ،كما وتإثر فٌهما.
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وبذلك تكون كمٌة اإلنتاج كفعالٌات سبباً ،أو نتٌجة تتؤثر وتإثر بالتفاعل بٌن الفرد وزمبلبه
وربٌسه ،وكذلك عواطفه نحو الجماعة والعمل .وقد ّم ( (Homansنموذجا أساسٌا لعمل الجماعة
ٌوضحه الشكل (.)2

التأثيرات






النوعٌة
اإلنتاجٌة
رضا األفراد
التؽٌب ودوران العمل
أخرى

التفاعال
تٍ

النظام الخارجي

األنشطةٍ

الحركةٍ
الداخليةٍ







اإلدارة
التكنولوجٌا
قٌم األفراد
الهٌكل التنظٌمً
أخرى

اإلنموذج األساس لعملالمعاييرٍ
المشاعرٍ
الجماعة
شكل ()2

النظامٍالداخلي

التغذية العكسية

)Source: (Hellriegel & Slocum, 1998, P. 547

(March & Simon, 1958) -4
تعد اتجاهات ) (Simonامتدادا للفكر التعاونً الذي أكده ( (Barnardعن المنظمة ،وقد
توصل إلى مجموعة حقابق منها أن الفرد فً المنظمة ،قد ٌتخذ واحدا من القرارات اآلتٌة فً وقت
معٌن ): (March & Simon, 1958: 48
أ -ترك المنظمة
ب -البقاء واالستمرار فً تقدٌم الجهود.
ج -البقاء فً المنظمة ،ولكن من دون تقدٌم الجهود المطلوبة لئلنتاج.
إن كل نوع من هذه القرارات له مإثرات عدٌدة تقسم إلى نوعٌن أساسٌٌن هما
):(March & Simon, 1958: 48-52
أ -المإثرات الخارجٌة :قد تكون زٌادة البدابل المتاحة للفرد خارج المنظمة عامبلً مساعداً فً زٌادة
الرؼب ة فً تركها او قلة المساهمة فً العملٌة اإلنتاجٌة ،والمإثر اآلخر هو الرضا ،فكلما
أنخفض مستوى رضا الفرد تجاه المنظمة زادت جهوده فً الحصول على بدابل متوقعة من
خارجها.
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ب -المإثرات الداخلٌة :أن ارتباط الفرد بالجماعة ٌعد عام ً
بل مإثراً فً اتخاذ القرارات الخاصة
با لبقاء أو ترك المنظمة ،ومن العوامل التً تساعد على البقاء هً :زٌادة التماسك بالجماعة،
التقارب الفكري والتجانس فً اآلراء ،تماثل أهداؾ الفرد مع أهداؾ الجماعة ،مركز الفرد
القوي داخل الجماعة ،تحقٌق الذات ،انخفاض المنافسة ،مكانة الجماعة العالٌة ضمن بٌبتها،
وجود معٌار مقنع ألعضاء الجماعة ،زٌادة تؤثٌر الجماعة فً البٌبة ،االتصاالت والتفاعبلت
الفاعلة.

(Sayles, 1958) -5
صنؾ جماعات العمل بحسب سلوكها ،من خبلل دراسته ( )344جماعة عمل فً ثبلثٌن
مصنعاً ،إلى أربع أنواع( :السلبٌة ،والضالة ،والستراتٌجٌة ،والمحافظة) .ودرس اختبلؾ سلوك هذه
الجماعات فً عبلقته بالبناء االجتماعً ونظام اإلنتاج (حسن ،)156 :1616 ،ولقد وجد
( (Saylesأن أهم العوامل فً تفسٌر أسباب وجود أو ؼٌاب الجماعات ،وكذلك تباٌن مواقفها هً:
الدرجات المتقاربة فً سلم الترفٌع ،المهن المتشابهة ضمن الجماعة فً العمل ،األعمال المكررة
الروتٌنٌة ،كلؾ العمل ،ساعات العمل الطوٌلة ،محاولة اإلدارة قٌاس قدرة العمل وسرعته.

ثانٌا :الدراسات
من خبلل مراجعة البحوث والدراسات السابقة التً تناولت مدخل الجماعٌة تبٌن أن عددا مهما
منها قد أجري فً مجتمعات ؼربٌة وأمٌركٌة ،ومن بٌنها ما ٌؤتً-:

:(Vanfleet& Albanese, 1985) -1

فً دراسة تحت عنوان "السلوك العقبلنً فً الجماعات :المٌل إلى التط ّفل"
) ،(Rational Behavior in Groups: The Free-Riding Tendencyوجد أن نشاط
الفرد فً الجماعة وتقٌٌمه لها من المنافع المتوقعة من إسهامه فً أداء الجماعة ٌجري مقارنته مع
المنافع المتؤتٌة من التط ّفل ( .(Vanfleet & Albanese ،1985:244وهذه الدراسة بحثت فً
نظرٌة التطفل ،وتفحصت أقسام تلك النظرٌة والدراسات التً تناولتها وقدمت ثبلث نتابج قٌمة هً:
إن المٌل إلى التطفل ٌنجح داخل الجماعاتٌ ،رتبط التطفل بحجم الجماعة والعبلقة طردٌة بٌنهما،
ٌمكن للمدراء استعمال استراتٌجٌات مختلفة لمجابهة التطفل ،إذ أن باإلمكان استعمال أسلوب الثواب
والعقاب كقوى مضادة أو مقابلة لتؤثٌرات التطفل الناجمة من السلوك العقبلنً للفرد.

(George,1992) -2
تناولت هذه الدراسة الفرضٌة القابلة أن وضوح المهمة ( (Task Visibilityوالمشاركة
الحقٌقٌة فً أداء المهمة ،ترتبط سلبٌا مع التواكل االجتماعً ) (George,1992:191وكان عنوان
تلك الدراسة "األصول العرضٌة والجوهرٌة للتواكل االجتماعً المدرك فً المنظمات"
)(Extrinsic and Intrinsic Origins of Perceived Social Loafing in Organizations

وجرى الحصول على البٌانات من دراسة عٌنة كبٌرة تتضمن رجال مبٌعات ٌعملون فً محبلت
كبٌرة للبٌع بالتجزبة فً جنوب شرق الوالٌات المتحدة األمٌركٌة والعٌنة كلها تعمل العمل نفسه،
ولقد نظ ّم رجال المبٌعات هإالء فً جماعات أولٌة ،وكل جماعة مسإولة عن مجموعة مهمات.
وجمعت البٌانات بطرٌقة االستبانة لـ ( )221فرد .وقد توصل ( (Georgeإلى االستنتاجات اآلتٌة:
أ -إن رإٌة المهمة ترتبط عكسٌا مع التوكل االجتماعً ،ولكن ذلك ال ٌنطبق عندما ٌعتقد األفراد أن
بإمكانهم أن ٌقدموا إسهاما ً فرٌدا فً أداء الجماعة ،حتى لو كانت مشاركتهم تلك ؼٌر قابلة
للتحدٌد.
ب -إن المشاركة الفعلٌة ،والتً ٌعنً بها االعتقاد أو الٌقٌن ،بؤن العمل الذي ٌجرى أداإه ٌعد ذا
معنى وداللة ،وإن الجهود التً ٌبذلها الفرد تعد مشاركة مهمة للمنظمة التً تستخدمه ،وتقلل
من التواكل االجتماعً.
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تحور من العبلقة بٌن رإٌة المهمة وبٌن التواكل االجتماعً ،إذ ان
ج -إن المشاركة الفعلٌة تع ّدل او ّ
العبلقة تكون أقوى عندما تكون المشاركة الفعلٌة واطبة ،والعكس ٌحصل عندما تكون المشاركة
الفعلٌة عالٌة.
(Early, 1993) -4
فً دراسة بعنوان "الشرق ٌلتقً بالؽرب وٌلتقً بالشرق األوسط :استكشافات أخرى عن
جماعات العمل الفردٌة والجماعٌة".
(East Meets West Meets Mideast Further Explorations of Collectivistic
and individualistic Work groups) .
تحرى ) (Earlyعن مضامٌن عضوٌة الجماعة ،فٌما ٌخص أداء الفرد فً إطار جماعة
العمل ،وذلك من خبلل عٌنة من الصٌنٌٌن ،والمصرٌٌن ،واالمٌركان ).)Early, 1993: 319
وجرى الحصول على البٌانات من عٌنة متكونة من ( )165مدٌرا متوزعٌن بٌن ( )45مدٌراً
مصرٌا ً )64( ،مدٌراً صٌنٌا ً و( )64مدٌراً أمرٌكٌاًًً  ،وكانوا كلهم من المتبرعٌن للمشاركة فً
الدراسة .جمع الصٌنٌون من إحدى الدورات التدرٌبٌة فً اإلدارة فً إحدى الجامعات جنوب الصٌن،
وأما األمٌركٌون والمصرٌون فجمعوا من أحد برامج التدرج اإلداري .وقد كانوا فً نفس الوقت
ٌعملون بدوام كامل فً مواقع إدارٌة .ولقد كانت أعمار العٌنة من ذكور وإناث محصورة بٌن (-25
اآلتٌة
بالمتؽٌرات
دولة
كل
من
جماعة
كل
وقورنت
سنة.
)44
(العمر ،والجنس ،والمستوى التعلٌمً ،وحجم الشركة) .واستعملت االستبانة للحصول على
المعلومات ،بعد أن صمم ) )Earlyنموذجا للتواكل االجتماعً ،وقد توصل لبلستنتاجات اآلتٌة:
أ -إن إٌمان الفرد بالفردٌة او الجماعٌة ٌتوسط التؤثٌر فً أداء الجماعة التً ٌعمل فٌها ،إذ وجد أن
الجماعٌٌن ٌنخفض أداإهم عند العمل ضمن جماعة خارجٌة ولٌس ضمن جماعة داخلٌة ،وان
الفردٌٌن ٌكون أداإهم منخفضا فً حالة عملهم ضمن جماعة داخلٌة أو خارجٌة عن أدابهم
بشكل فردي ،إذ ٌشعر الفردٌون بالكفاءة الذاتٌة عند عملهم لوحدهم.
ب -إن المكافات المنتظرة من األداء توسطت التؤثٌر المتبادل فً التفاعل بٌن أفراد الجماعة ،وكل من
مدخلً الفردٌة والجماعٌة.

(Wagner III, 1995) -5
من دراسة لـ ) (Wagnerتحت عنوان دراسات حول مدخلً الفردٌة-الجماعٌة :آثرهما فً
التعاون داخل الجماعات" (Individualism- Collectivism: Effect on Cooperation In-
)Groups

تفحصت عدة فرضٌات ،وت َّم جمع البٌانات من طلبة إحدى الجامعات األمٌركٌة ،والذٌن بلػ
عددهم ( )541طالبا .واختبر ( )462طالبا منهم للمشاركة فً الدراسة ،كان متوسط أعمارهم
( )21.3سنة ،وكان ( )343منهم من الذكور و( )116من اإلناث )426( ،طالبا ابٌض ،و()36
طالبا أسود ،و( )24طالبا ٌنتمون إلى ثقافات مختلفة )364( ،طالبا كانوا فً بداٌة السنة (دخولهم
جدٌد) ،و( )62طالبا من الطبلب القدامى ،و( )6طبلب لم ٌصنفوا أنفسهم )(Wagner,1995:152
استعملت طرٌقة االستبانة لجمع البٌانات ،وأستعمل مقٌاس ( (Likertالسباعً ،الذي ٌتراوح من
(أتفق تماما) إلى (ال أتفق تماما) .وقد توصل ( (Wagnerإلى االستنتاجات اآلتٌة:
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أ -تإثر الفردٌة والجماعٌة فً التعاون داخل الجماعات ،إذ أن المإمنٌن بالجماعٌة هم أكثر تعاونا
من المإمنٌن بالفردٌة ،وهذا طبعا داخل الجماعة الواحدة.
ب -إن حجم الجماعة ذو تؤثٌر فً التعاون ،إذ أن أعضاء الجماعات الصؽٌرة هم أكثر تعاونا من
أعضاء الجماعات الكبٌرة.
ج -ان قابلٌة التمٌٌز تإثر فً التعاون ،إذ أن األعضاء الذٌن لدٌهم شعور عال من القابلٌة على
التمٌٌز كانوا ؼٌر متعاونٌن على عكس األعضاء الذٌن لدٌهم شعور واطا من القابلٌة على
التمٌٌز.
د -إن أعضاء الجماعة الذٌن لدٌهم مستوى واطا من المسإولٌة المشتركة كانوا اكثر تعاونا من
األعضاء الذٌن لدٌهم مستوى عال من المسإولٌة المشتركة.
هـ -للمدخل الفردي والجماعً تؤثٌر معدّل لتؤثٌر المسإولٌة المشتركة ،وقابلٌة التمٌٌز فً التعاون،
إذ أن تلك العوامل سٌكون لها تؤثٌر اكبر لدى الفردٌٌن منه فً الجماعٌٌن.
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خبمتة البحث

ٌعد مدخل الجماعٌة بعد تحلٌلً ٌنطوي على األهمٌة النسبٌة التً ٌعلقها الفرد على
االهتمامات الشخصٌة والمتابعات المشتركة .فالجماعٌون هم الذٌن ٌشعرون بالمسإولٌة تجاه
الجماعة ،اعتقادا منهم ان هنالك آخرٌن ٌقدمون الدعم لهم وهم بالمقابل علٌهم تقدٌم المثل بالمثل.
والجماعٌة على هذا األساس هً سمة الشخص ذي الفردٌة الواطبة الذي لدٌه حب العمل الجماعً،
ونبذ أو قلة توجهه نحو العمل الفردي ،ولدٌه والء للجماعة ،والذي قد ٌتخلى عن أهدافه الشخصٌة
فً سبٌل تحقٌق أهداؾ الجماعة ،التً تؤتً فً المقدمة من وجهة نظره .وٌتمٌز المجتمع اإلسبلمً،
والثقافة العربٌة ،عن الثقافات الؽربٌة بحب العمل التعاونً الجماعً وٌظهر ذلك جلٌا من خبلل ما
جاء به القران الكرٌم .أن الجماعٌٌن قد ٌمرون بحالة التواكل الفردي (انخفاض الجهد الفردي) ،عند
عملهم بمفردهم بدالً من العمل ضمن جماعة .وانهم ٌشعرون بؤنهم اكثر قدرة عندما ٌكونون ضمن
جماعة على عكس الفردٌٌن الذٌن لدٌهم شعور عال بالكفاءة الذاتٌة عند عملهم بمفردهم بدل العمل
ضمن جماعة .وللتعاون أهمٌة فً المنظمة الواحدة وبٌن المنظمات المختلفة ،ذلك أن التعاون ٌسهل
تحقٌق األعمال أو األهداؾ المعتمدة بعضها على بعض ،وٌقلل من حاالت الصراع الممكنة الحدوث،
وبذلك سٌساعد على تقلٌل نقاط الضعؾ ومواجهتها وزٌادة نقاط القوة ،ومن ثم خلق مٌزة تنافسٌة
للمنظمات ،وٌجعل من الصعب إزاحتها من البٌبة التً تعمل فٌها ،فاألفراد الذٌن ٌنتمون إلى الثقافات
الجماعٌة ٌتجهون نحو التعاون ،وعلى العكس من ذلك ،فاألفراد الذٌن ٌنتمون إلى الثقافات الفردٌة
ٌتجهون وٌشجعون التنافس.
للجماعة اثر فً فاعلٌة المنظمة ،من حٌث إنجاز المهمات التً ال ٌمكن تؤدٌتها بشكل فردي
وحشد المهارات والمواهب لمعالجة المهمات المعقدة ،وتوفٌر وسٌلة التخاذ القرار والتً تتٌح تفاعل
اآلراء واألفكار ،وزٌادة استقرار المنظمة بنقل األفكار المشتركة إلى العاملٌن الجدد .وللجماعة أٌضا
اثر إٌجابً فً فاعلٌة الفرد ،من حٌث أنها تساعد فً الت ّعرؾ على المنظمة وبٌبتها ومساعدته فً
الت ّعرؾ على الذات ،وتقدٌم المساعدة للحصول على مهارات جدٌدة والحصول على مكافآت قٌمة ال
ٌمكن الحصول علٌه بصورة منفردة ،وتلبٌة الحاجات الشخصٌة المهمة ،والسٌما القبول االجتماعً
واالنتساب.
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