
 

حتهيم انؼالقة بني ابؼبد اهليبكم انتنظيمية انتقهيذية 
 حبث تغبيقي يف هيئة اننزاهة - وابؼبد اهليبكم انؼضىية

 
 ميند طمب حميد /الباحث     أياد طاىر محمد          .أ.م.د

 ىيئة النزاىة / دائرة التحقيقات  / كمية االدارة واالقتصاد         جامعة بغداد
 Ayad_tahir@coadec.uobaghdad.edu.ig         Manag_a@nazaha.ig 
 
 

  املستخهص
ابرزىةا ىةو الييكة   والتةاالمكونةات التنظيميةة  اىتمت الدراسةة يةا التعةرل  مةي طبيعةة العاقةة مةا بةي 

وابعاده والةي  ال يفىةي تةرهيره  مةي كة  وظةائل المنظمةة و ممياتيةا مة  فةا  تحكمةو بسةمو  االيةراد التنظيما 
العضو  متمهمة يا دراسة العاقةة القائمةة بةي   الييك يييا وتشكيميا ويق متطمبات ىيه الوظائل،مع  اقتو ب

السةتبانة ا،اي تتضةم  ىيئة النزاىةة  م تطبيق الدراسة يا دوائرالعضو  وت الييك ابعاد الييك  التنظيما وابعاد 
 .تم توزيعيا  مي الموظىي  اليي  يمهمو  ايراد  ينة البحث ( يقرة94 مي )

 بفصةوص مشةكمة البحةث نظةر  ال استعراض االطةارتم ، اي تمهمت مشكمة البحث بمجمو ة م  االسئمة 
أنمةةويج يرضةةا يتكةةو  مةة   تفدام،ييمةةا تةةم يةةا الجانةةب العممةةا اسةةباسةةتغا  المتةةراكم المعريةةا يةةا ىةةيا المجا 

( يرضةةيات ير يةةة ،وافتصةةت الىرضةيات بدراسةةة كةة  بعةةد مةة  ابعةةاد الييكةة  01منيةةا ) يرضةية رئيسةةية ، وينبهةةق
العضةو  ومتغيراتةو العشةرة ، وقةد اسةتيدل البحةث ابتةدا   الييكة والتعقيد مع ، الرسمية و ، التنظيما المركزية 

يةةا المنظمةةة المبحوهةةة ، وتةةم تحديةةد درجةةة االبعةةاد الييكميةةة التةةا تشةةفيص وتحميةة  الييكةة  التنظيمةةا وابعةةاده 
يةا  لوصةو  إلةي مجمو ةة مة  االسةتنتاجات امةا اىةم التوصةيات شفصت يا ىيكميا التنظيما ويل  م  أجة  ا

 ة  مراكةز اتفةاي القةرار مة  فةا  اسةنادىا  الباحث يقتةرح جعة  تركيبةة الييكة  التنظيمةا معبةرة وبوضةوح اكهةر
 . كايية التا تؤىميا التفاي القرارات المناسبةبالسمطات ال
 

  .العضو  الييك  -التعقيد  -الرسمية -المركزية  -الييك  التنظيما املصغهحبت انرئيسية نهبحث/
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 :املقذمة
لبيئةة المعاصةرة ، يلة  بسةبب ا بالييكة  التنظيمةا المعقةدتتسم أغمب المنظمات يا المجتمعات الحديهةة 

التا توصةل بةالتغيير الةدائم والتطةور المسةتمر ، ممةا يىةرض  مييةا االسةتجابة المناسةبة لمتغيةرات البيئيةة ومةا 
يتبعيا م  مشكات . وبسبب تنوع االنشطة التا تمارسيا المنظمةات ، وافةتال اىةداييا ، وطبيعةة ا ماليةا ، 

شك  تىا ما وتكامما لغرض الوصو  بيا الةي حالةة االدا  يا  بنائيا يقوم  مي  دة  ناصر اساسية تتداف  ب
( الةي  Organizational Structureالحقيقا المرغوب . ويا مقدمة تم  العناصر يرتا الييك  التنظيما )

يوضح الكيىية التا تتم يييا ادارة العمميات التا تحقق اىدال المنظمة . ولةيل  احتة  الييكة  التنظيمةا موقعةا  
اىتمامةات البةاحهي  بحقمةاظ نظريةة المنظمةة والسةمو  التنظيمةا ، بشةك  فةاص ، كونةو احةد الوسةائ  مميزا  يا 

الىا مةةة يةةا تحقيةةق التةةديق المنةةتظم لم مةةا  ، وضةةما  التنسةةيق بةةي  النشةةاطات المفتمىةةة يةةا المنظمةةة بغيةةة 
 تحقيق اىداييا .

 ودراسبت سببقةمنهجية انبحث / املبحث االول
 

 : أوال : مشكهة انبحث
العضةو  لةيس بالميمةة السةةيمة ،  الييكة يعةد موضةوع تحمية  الييكة  التنظيمةا  بةر  اقةة ابعةاده ب   

وباإلضاية الي يل  يمتم  الييك  التنظيما مجمو ة م  االبعاد ومنيا المركزية ، والرسةمية ، والتعقيةد ، والتةا 
ط القةوة وكيىيةة اسةتهمارىا، وال يمكة  ا  ينبغا دراستيا بدقة لمتعرل  مي نقاط الضعل وكيىية معالجتيةا، ونقةا

تنجح المنظمة مالم تمتم  يمسىة  م  م  فاليا يتم تنظةيم العمة  وبالتةالا يتحةدد دور الييكة  التنظيمةا يةا 
تجسيد ىيه الىمسىة م  فا  ارض الواقع ، يك  مكو  م  مكونات الييك  التنظيما يسيم يا تجسيد يمسةىة 

، ويمكةة  التعبيةةر  ةة  مشةةكمة   نصةةر او مكةةو  يعيةةق االدارة يعتبةةر نقطةةة ضةةعلاإلدارة ويعةةد نقطةةة قةةوة وكةة  
 البحث م  فا  التساؤالت االتية

 ى  يتصل الييك  التنظيما بالمركزية.  -0

 ى  يتصل الييك  التنظيما بالرسمية. -2

 يك  التنظيما بالتعقيد.يى  يتصل ال -3

 العضو . الييك اىة و اقتو بماىا طبيعة العاقة بي  ابعاد الييك  التنظيما لييئة النز  -4
 ثبنيب  : أهمية انبحث 

تظير أىمية البحث م  فا  تسميط الضو   مي المشاك  التا تعانييا المنظمات، باإلضاية الي 
توضيح الكيىية التا يتم م  فاليا تقمي  حالة اإلربا  اإلدار  الموجود،    طريق استهمار تحمي  ابعاد 

 العضو .  الييكالييك  التنظيما مع 
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 ثبنثب : أهذاف انبحث
 دراسة طبيعة الييك  التنظيما ونو و يا المنظمة المبحوهة ، والتا تناسب طبيعة  م  ك  منظمة. -0
 العضو  ومتغيراتو. الييك تحديد طبيعة  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما و  -2
انا منيةا المنظمةة المبحوهةة ، وتقةديم التعرل  مةي اسسةباب الحقيقيةة لمشةاك  الييكة  التنظيمةا التةا تعة -3

 مقترحات إلدارتيا ، بما يحقق مساىمة يل  يا وضع ىيك  تنظيما سميم.
 فرضيبت انبحث رابؼب: 

الىرضةةية الرئيسةةية ج توجةةد  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  ابعةةاد الييكةة  التنظيمةةا ومتغيةةرات 
 مجمو ة م  الىرضيات الىر ية ةو  وتنبهق    الىرضية الرئيسيالعض الييك 

ج )توجةد  اقةة ارتبةاط معنويةة يات داللةة احصةائية بةي  أبعةاد الييكة  التنظيمةا  الىرضية الىر يةة اسولةي -0
 ومساىمة االيراد العاممي (. 

ج )توجةد  اقةة ارتبةاط معنويةة يات داللةة احصةائية بةي  أبعةاد الييكة  التنظيمةا  الىرضية الىر يةة الهانيةة -2
 الشاممة( . والمواقل

ج )توجةد  اقةة ارتبةاط معنويةة يات داللةة احصةائية بةي  أبعةاد الييكة  التنظيمةا  الىرضية الىر يةة الهالهةة -3
 وتقديم الو ود(. 

ج )توجةةد  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  أبعةةاد الييكةة  التنظيمةةا لىرضةةية الىر يةةة الرابعةةة -4
 والتكيل المستمر( 

ج )توجد  اقة ارتبةاط معنويةة يات داللةة احصةائية بةي  أبعةاد الييكة  التنظيمةا امسةالىرضية الىر ية الف -5
 والاتحديد الدقيق(. 

ج )توجد  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصةائية بةي  أبعةاد الييكة  التنظيمةا  الىرضية الىر ية السادسة -6
 واالتصاالت(. 

ة يات داللةة احصةائية بةي  أبعةاد الييكة  التنظيمةا ج )توجةد  اقةة ارتبةاط معنويةالىرضية الىر ية السةابعة -7
 والسمطة الشبكية( .

ج )توجةةد  اقةةة ارتبةاط معنويةةة يات داللةة احصةةائية بةةي  أبعةاد الييكةة  التنظيمةةا الىرضةية الىر يةةة الهامنةة -8
 والرقابة الشبكية( .

اد الييكة  التنظيمةا ج )توجةد  اقةة ارتبةاط معنويةة يات داللةة احصةائية بةي  أبعةالىرضية الىر ية التاسةعة -9
 والمشرل المباشر(. 

ج )توجد  اقة ارتبةاط معنويةة يات داللةة احصةائية بةي  أبعةاد الييكة  التنظيمةا _ الىرضية الىر ية العاشرة01
 وموقع المنظمة يا المجتمع(. 
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 خبمسًب : خمغظ انبحث  
 (مفطط البحث االيتراضا0الشك  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لبحث االيتراضا م  أ داد الباحث .المصدر ج مفطط ا

 خبمسب:انصذق وانثببت 
الصةدق مة  الشةروط الضةرورية لبنةا  االفتبةةارات والمقاييس،واليةدل يةدل   مةي مةدر قيةاس الىقةةرات   

الظاىرة المراد قياسيا وا  ايض  طريقة لقيةاس اليةدل ىةو الظةاىر  والةي   ةرض  مةي مجمو ةو مة  الفبةرا  
تحقةةةق صةةةدق المقيةةةاس اي كانةةةت نسةةةبة االتىةةةاق لمفبةةةرا   مةةةي يقةةةرات المقيةةةاس يا وقةةةد لمحكةةةم  مةةةي صةةةاحيت

يا حي  ا  الهبات ىو اتساق يا نتائج المقياس اي تتشابو النتائج بعةد تطبيقةة مةرتي  يةا زمنةي  %. 94.75
 مفتمىي   مي ايراد العينة اي تم حساب الهبات بطريقةة التجزئةة النصةىية وتةم تقسةيم الىقةرات الةي نصةىي  يضةم
النصةةل االو  الىقةةرات الزوجيةةة ييمةةا يضةةم الهةةانا الىقةةرات الىرديةةة وتةةم اسةةتفراج معامةة  االرتبةةاط بيرسةةو  بةةي  

وايضا باستعما  معادلة سبيرما  براو  وىو بعام  هابت  الا. يضا    افتبار  1.66درجات النصىي  يبمغ 
ويعةد المقيةاس متسةقا دافميةا ال  المعادلةة  1.90الهبات بمعام  الىا لاتساق الدافما وقةد بمةغ معامة  الهبةات 

 تعكس مدر اتساق الىقرات دافميا.
 
 
 

 أبعاد انهيكم انتنظيمي

 المركزية

 الرسمية

 التعقيد

 انعضوي انهيكممتغيرات 

 مساهمة أفراد انعامهين

 انمواقف انشامهة

 تقديم انوعود

 انتكيف انمستمر

 انال تحديد اندقيق

 االتصاالت

 انسهطة انشبكية

 انرقابة انشبكية

 انمشرف انمباشر

 في انمجتمع موقع انمنظمة

 

 

 أرتباط
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 : دراسبت سببقةسبدسب
 2005دراسة انرسىل  -1

جا ت الدراسة تحةت  نةوا  العاقةة بةي  الييكة  التنظيمةا والسةتراتيجية واهرىمةا يةا يا ميةة منظمةات     
واتجاىيا بي  ابعةاد الييكة  التنظيما)المركزيةة ،والرسةمية، اال ما ، وتيدل الدراسة الي تحديد العاقة القائمة 

 ينة الدراسة هاث شركات تابعة لةوزارة الصةنا ة والمعةاد . ومة  اىةم والتعقيد ، والتفصص( والستراتيجية. اي 
االستنتاجات مايزا  الييك  التنظيما يحتة  موقعةا مميةزا يةا دراسةات نظريةة المنظمةة والسةمو  التنظيمةا ويلة  

نو يعد احد الوسائ  الميمة يةا تحقيةق التةديق المةنظم لا مةا  والميمةات وضةما  التنسةيق بةي  االنشةطة لكو 
واالقسام. يا حي  ا  اىم التوصيات ضرورة ا  يكو  ىناط تىيما البعاد الييك  التنظيما وانوا و وفصائصةة 

 و.والعم   مي تحديد ابعاد الييك  التنظيما االكهر يا مية يا تحديد فصائص
 2002دراسة حسن  -2

جةةا ت الدراسةةة تحةةت  نةةوا  العاقةةة بةةي  الرسةةمية  والمركزيةةة يةةا جةةودة الفدمةةة الصةةحية، وىةةديت    
الدراسةةة الةةي دراسةةة واقةةع المستشةةىيات الحكوميةةة ييمةةا يتعمةةق بتحديةةد درجةةة ومسةةتور المركزيةةة والرسةةمية اي 

الرسةةمية والمركزيةةة. وقةةد تةةم افتيةةار فمسةةة  تضةةمنت الدراسةةة بعةةدي  اساسةةي  مةة  ابعةةاد الييكةة  التنظيمةةا ىمةةا
مستشةةىيات لتكةةو   ينةةة الدراسةةة . وقةةد فمصةةت الدراسةةة الةةي مجمو ةةة اسةةتنتاجات مةة  اىميةةا ارتىةةاع درجةةة 

، يضا الةي ا   مةي الةرغم مة  العةاممي  يةدركو  جيةدا مةاينبغا  ممةو اال المركزية يا المستشىيات الحكومية 
دارة العميةا يةةا  مميةةة اتفةةاي القةرارات. ييمةةا كانةةت اىةم التوصةةيات بنةةا  نظةةام انيةم بحاجةةة دائمةةا الةي الرجةةوع لةةا

صحا متطور  بر تغيير ممموس يا جوىره التقمي  م  اتباع المركزية والعم   مي توييص الصةاحيات بشةك  
 مدروس الي مفتمل المستويات االدارية.

 Katsikea et al 2011دراسة   -3

ص  مةة   مةةدرا  مبيعةةات التصةةدير بفصةةوص قنا ةةة العمةة  وااللتزامةةات تةةاهير الييكةة  التنظيمةةا وفصةةائ
التنظيمية ، اي ىديت الدراسة الي الكشل    العاقة بةي  الييكة  التنظيمةا وفصةائص ومميةزات العمة ، تقةوم 

ومةة  اىةةم  شةةركة يةةا المممكةةة المتحةةدة. 061الدراسةةة  مةةي افتبةةارات تجريبيةةة باسةةتفدام  ينةةة تتكةةو  مةة  
اهير المركزية بشك  سمبا  مي استقالية العم  ومتغيرات العم  يضةا  ة  قنا ةة العمة  لمةدرا  االستنتاجات ت

لمعظةم المنظمةات تسةتعم   ةمبيعات التصدير، ييما اىم التوصيات ضرورة اجرا  دراسات ادارية وبحةوث مسةتقم
 متغيرات متنو و م  اليات السيطرة والتوجية.

 Shuyan and Lindong 2011دراسة  -4

جةةا ت الدراسةةة تحةةت  نةةوا  تةةاهير الشةةبكة اليكيةةة  مةةي الييكةة  التنظيمةةا لمشةةاريع الطاقةةة، اي ىةةديت 
الدراسةةة الةةي التعةةرل  مةةي تةةاهير الشةةبكة اليكيةةة  مةةي الييكةة  التنظيمةةا حيةةث اصةةبحت الشةةبكات اليكيةةة مةة  

االسةتنتاجات ا  بنةا   التوجيات الحديهة يا تطوير البمدا .  ينة الدراسة مشةاريع الطاقةة يةا الصةي  امةا اىةم
الشةةبكة اليكيةةة لمطاقةةة اليمكةة  ادفاليةةا مباشةةرة وانمةةا يسةةمتزم بنةةا  قا ةةدة مةة  التوجيةةات الجديةةدة ييمةةا اىةةم 
 التوصيات ينبغا  مي مشاريع الطاقة ا  تحتضة  االبةداع واالبتكةار واجةرا  تغيةرات كبيةرة يةا الييكة  التنظيمةا

 الستيعاب الشبكة اليكية.
 العبر اننظريا/ املبحث انثبني
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 اوالً: مفهىو اهليكم انتنظيمي
 رل العانا الييك  التنظيما برنةو اإلطةار الرسةما الةي  يحةدد العاقةة القائمةة يةا المنظمةة وأنشةطتيا 

بنةا  منسةق مة  الىعاليةات وموجةو نحةو أدارة ىةدل  كمةا يعةرل برنةو ( . 20ج 0998 موديا  وايقيا  )العةانا ، 
ة متطمبةات وحاجةات ومكونةات المنظمةة وبيئتيةا والييكة  التنظيمةا واحةد مة  أىةم المنظمة وىو ىيك  وجد لتمبي

( ويةرر Robbins , 1990 : 81العناصةر يةا تحديةد مةديات نجةاح المنظمةة ومشةاكميا يةا تحقيةق أىةداييا )
الباحث يمك  توضيح مىيةوم الييكة  بانةو اإلطةار الةي  يمةارس مة  فالةو المةدير وظائىةو اإلداريةة كةالتفطيط، 

التنظةةيم، والتوجيةةو، والرقابةةة وىةةو اإلطةةار الةةي  تمةةارس مةة  فالةةو المنظمةةات وظائىيةةا كالعمميةةات اإلنتاجيةةة، و 
دارة المةةوارد البشةةرية، كةةيل  ممارسةةة يعاليةةات القيةةادة واالتصةةاالت واإلبةةداع والمرونةةة  والتسةةويق، والماليةةة، واة

 والتكييل.
 أهذاف اهليكم انتنظيمي ثبنيًب: 
اسىةةدال الرئيسةةية لمييكةة  التنظيمةةا وىةةا كمةةا أشةةار ألييةةا ، (,2000Macmillan &Tampoe) يمفةةص

 ج(20ج 2115)الياسر  ، 
 يا المنظمة. (Members)وبي  اس ضا  (Positions)إ  الييك  ىو نمط العاقات بي  المراكز -0
يم يسي  الييك  تطبيق  مميات اإلدارة ويكو  شبكة م  اسوامر التا م  فاليةا يمكة  تفطةيط وتنظة -2

 وتوجيو ومراقبة أنشطة المنظمة.
 أهمية اهليكم انتنظيمي  ثبنثب :

أ  أىمية الييك  التنظيما بوصىو مؤهرا   مةي سةمو  اسيةراد والمجةاميع الةيي  يشةكمو  المنظمةة، وتعةد 
أىمية الييك  التنظيما كمصةدر لمتةرهير مقبةو  بشةك  واسةع لمغايةة، بحيةث أ  الةبعض يعريةو  المىيةوم،  مةي 

  الفصةةائص لممنظمةةة التةةا تىيةةد يةةا السةةيطرة  مةةي أجزا ىةةا أو تميزىةةا وا  الكممةةة اسساسةةية يةةا ىةةيا انةةو تمةة
اسىمية ىا "السيطرة" يقد  م  جميعنا يا منظمات وكنا احد أجزا ىةا وجربنةا الطريقةة التةا سةيطرنا بيةا  مةي 

  حيةث كونةو احةد (. وتبةرز أىميةة الييكة  التنظيمةا مةGibson & Donnelly , 2003 : 379سةموكنا )
الوسةةائ  الىعالةةة يةةا تحقيةةق االنسةةياب الكىةةو  لتةةديق اس مةةا ، مةة  فةةا  دورة يةةا ضةةما  وتوحيةةد تنسةةيق 
النشاطات التنظيمية لمنظمة الىر ية وم  فا  ترهير الىعا  يةا المنظمةة وقةدرتيا  مةي تحقيةق أىةداييا ) بةد 

 (. 67ج 2115الحسي ، 
 : أنىاع اهليبكم انتنظيمية رابؼبً 

يواجو المدرا  يا المنظمات بصورة مستمرة ضةرورة صةياغة أسةس الييكة  التنظيمةا الىا ة  والكىةو  ، 
وليس ىنا  نوع نمطا م  اليياك  التنظيميةة التةا تصةمح ال  تكةو  نمويجةا  يحتةير بةو ويصةمح لمتطبيةق يةا 

و  بةا  المنظمةات بشةك  جميع المنظمات ، سيما  وا  لك  منظمة أىةداييا وظروييةا الفاصةة بيةا . ويمكة  القة
  ام تتضم  نو ي  أساسيي  م  البنية  التنظيمية ىما ج

 
  

 اهليكم انتنظيمي انرمسي -1
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يمهةة  الييكةة  التنظيمةةا الرسةةما لممنظمةةة البنةةا  اليرمةةا الةةي  تحةةدد يةةا ضةةوئو العاقةةات التنظيميةةة اسيقيةةة 

 والعمودية  مي حد سوا 
السةةمطات والمسةةؤوليات متدرجةةة مةة  اس مةةي الةةي اسسةةى  حسةةب التنظةةيم الراسةةا )العمةةود ( وتكةةو  ييةةو  -أ

 أىميتيا ، وتكو  القيادة اإلدارية العميا يا أ مي قمة اليرم التنظيما هم تمييا اسقسام التنىييية
كا  يردري  تايمر او  م  ارسي قوا ةد البنةا  التنظيمةا  مةي اسةاس الوظةائل الييك  التنظيما الوظيىا  -ب

 (0913كتابو ادارة الورش الي  تم نشرة  ام )ب وقد اشار اليو
الييك  التنظيما الراسا )االستشار ( يمه  ىيا الييك  مزيجا  متدافا  و مي أساس أيجاد ىيئة استشارية  -ج

ضةةم  الييكةة  التنظيمةةا تقةةدم المشةةورة والةةرأ  الةةي المةةدير وبفاصةةة يةةا المنظمةةات الكبيةةرة التةةا تعتمةةد الييكةة  
 الراسا يا تنظيميا

الييك  التنظيما المصىوييمقد أدر التعقيد المتزايد يا البيئة الفارجية وفاصة اسسواق وتكنولوجيا وآياقيا  -د
 .المتطورة الي بنا  وتطوير شك  جديد وفاص م  اليياك  التنظيمية أطمق  مييا التنظيم المصىويا

 اهليكم انتنظيمي غري انرمسي. -2
الرسمية مجمو ة م  العاقات غير الرسمية التا تىرزىا حقيقة التىا ات تتكو  يا أطار اليياك  التنظيمية 

 االجتما ية السائدة بي  اسيراد ، أو جما ات العم 
النمويج الشفصةا ج ينشةا ىةيا النةوع مة  التنظةيم غيةر الرسةما نتيجةة لمعاقةات والصةات االجتمةاع بةي   - أ

 اسيراد يا المنظمة
االجتما ا العاقات المتىا مة بي  اسيراد بصورة غير رسةمية ال سةباب النمويج االجتما ا يمه  النمويج  - ب

تمهميا طبيعة العاقات السائدة بينيم يا نشاط معي  يةا المنظمةة مهة  أواصةر الصةداقة أو االنتمةا  لطبقةة أو 
 يئة اجتما ية معينة

الوظيىيةة بةي  اسيةراد يةا  النمويج الوظيىا ينشا ىيا النمويج مة  التنظةيم غيةر الرسةما نتيجةة لمعاقةات –ج 
المنظمة مع المتعاممي  معيا فصوصا  ندما تستد ا المصالح الوظيىيةة الحصةو   مةي بعةض المعمومةات أو 

 تويير بعض المستمزمات المشتركة بي  اسيراد
 نمويج القوة ج  –د 

يةر الرسةمية نتيجةة يطمق أحيانا  مي )أنمويج القةور( مسةمي نمةويج التةرهير اي ينشةا أحيانةا بةي  الجما ةات غ
لتمتع يرد، أو ايرد معيني  ، بقدرة ترهيرية مترتية مة  فةا  قةوة الشفصةية، أو االنتمةا  لنقابةة قويةة ، أو يئةة 

 اجتما يا
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 : حتهيم انبيئة انذاخهيةخبمسب
 مفهىو انبيئة انذاخهية .1

المنظمةةة والتةةا والبيئةةة الدافميةةة ىةةا نتةةاج لتىا ةة  مجمو ةةة مةة  العناصةةر واسنظمةةة التةةا تتكةةو  منيةةا 
تتميةةز بترهيراتيةةا المتبادلةةة والمتدافمةةة ، ويةةرر السةةالم ،ا  تحميةة  البيئةةة الدافميةةة ىةةو القةةا  نظةةرة تىصةةيمية الةةي 
داف  المنظمة لتحديد مستويات االدا  ومجاالت القةوة والضةعل بفصةوص كة  المةوارد التةا تتعامة  معيةا اال  

يةة  موضةةو يا لكةةا يعطةةا الصةةورة الصةةحيحة  ةة  امكانةةات او يةةا المسةةتقب  القريةةب ، والبةةد ا  يكةةو  التحم
المنظمةةة الحقيقيةةة التةةا تعةةرل بنقةةاط القةةوة والضةةعل. ويبنةةي التحميةة  الةةدافما  مةةي معمومةةات تىصةةيمية  ةة  

(. والزا  003ج 2115مفتمل العمميات واالنشةطة االداريةة والتنظيميةة واليياكة  التنظيميةة والقيةادة )السةالم ، 
ستراتيجية  مي فال بفصوص  دد ونةوع االنشةطة او المجةاالت التةا ينصةب  مييةا التحمية  باحهوا االدارة اال

والفطةةةوات التحميةةة  وا  مةةة  أدوات التحميةةة  االسةةةتراتيجا التةةةا ينبغةةةا اسةةةتفداميا يةةةا تحميةةة  مكونةةةات ىةةةيه 
 (.Wheleen&Haunger , 2004 : 133االنشطة)

 أهمية حتهيم انبيئة انذاخهية .2
 (.Barney,1997:145-164يئة الدافمية تسيم يا االتا ج )أ  أىمية تحمي  الب 

الىيةةم الةةدقيق لمبيئةةة الدافميةةة و ناصةةر القةةوة والضةةعل يةةا المنظمةةة وجعةة  فياراتيةةا اإلسةةتراتيجية واقعيةةة  -أ
وممكنةة التنىيةي، أفةيت بالحسةبا  االسةةتغا  واالسةتفدام الكىةو  ليةيه العناصةر الةةي أقصةي حةدود يةا اقتنةةاص 

   مع التحديات.يرصة والتعام
إيجاد مزايا تنايسية ليا م  فا  التركيز  مةي القةوة الدايعةة التةا قةد تكةو   ناصةر قةوة يةا بعةض مة   -ب 

 مكونات البيئة الدافمية كالهقاية التنظيمية أو الميارات لمموارد البشرية وغيرىا.
 ػالقة انبيئة بأبؼبد اهليكم نهمنظمة  .3
الدراسةات  مةي وجةود  اقةة  كسةية بةي   ةدم التركيةد البيئةا والتعقيةد ، وقةد  اقة البيئة والتعقيد ج دلةت  –أ 

 وجد بعض الباحهي  أ  المنظمات التا تعتمد  مي البيئة بشك  كبير تمتم  مستويات إدارية قميمة . 
ر أو  اقة البيئة بالمركزية ج كمما زاد تعقيد البيئة زادت المركزية الييك  بغض النظر    البعد المستق – ب

البعد الديناميكا ، يإ  العوام  البيئية المفتمىة تبي  أ  المنظمة تكو  أكهر قدرة  مي مجابية  دم التركد 
 (.20،2111بالامركزية )السالم ، يوسل ،

 : أبؼبد اهليكم انتنظيميسبدسب
لمميةزة لنمطةو تشير أبعاد الشا  بشك   ام إلي فصائصو وسماتو ، وأبعاد الييك  التنظيما تمهة  الفصةائص ا

وشك  التصميم ، وىا حصيمة تىا   كاية المكونةات التنظيميةة دافة  وفةارج المنظمةة . لقةد افتمةل العممةا  يةا تقسةيم 
 Structuralأبعاد اليياك  التنظيمية إي درجيا البعض تحت نو ي  مة  اسبعةاد اسو  ىةو مةا يسةمي باسبعةاد الييكميةة 

Dimension دافميةةة لممنظمةةة والةةي  يمكةة  أ  يمهةة  اسسةةاس الةةي  بموجبةةو تةةتم مقارنةةة والةةةةي  يعنةةي بالفصةةائص ال
وقياس المنظمات، أما النوع الهانا ييةو مةا يسةمي باسبعةاد المحيطةة والةي  يفةتص بكامة  المنظمةة والمتضةمنة حجميةا 

ةنظمة  ، أ  ، اي أ  كةة  مةة  ىةةيه الفصةةائص تةةؤهر بتشةةكي  اسبعةةاد الييكميةةة لممةةةوتكنولوجيتيةةا والبيئةةة وأىةةداييا 
تباي  الكتاب والمنظري  يا تصنيل أبعاد الييك  التنظيما أمٌر بةدييا  بسةبب افةتال البةاحهي  يةا تحديةد مةا 

 (. 29ج 2115ىا ىيه اسبعاد و ددىا وطرق قياسيا)الرسو  ، 
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نيم ىو أ  المنظةري   مومةا يوايقةو   ةةمي أبعةاد الييكة  التنظيمةا، ولكةة ،أي  االستنتاج اسكهر أحكاما

 . يفتمىو  حو  ما إيا كانت ىيه اسبعاد رئيسية أو إنيا جز  م  أبعاد أفةرر اشةةمة 
 المركزية -0

يتىق الباحهو  يةا اسدب اإلدار  ، أ  درجةة المركزيةة تصةل  اقةات السةمطة دافة  المنظمةة ، إي    
تفاي القةرارات ، وا  المركزيةة أ  الحكم  مي درجة المركزية أو الامركزية يعتمد  مي كيىية اRobbins يشير 

 (.Robbins,1990:104تعنا درجة تركز اتفاي القرار يا نقطة واحدة يا المنظمة  )
يل  يا  ممارسة اس ما  بي  اسقسام المفتمىةة تىةرض بالضةرورة وجةود جيةة  امةة مشةرية  يضا    

يةةق اسىةةدال المشةةتركة )يوسةةل ،  مةةي التنسةةيق والتكامةة  بةةي  الجيةةود والممارسةةات المفتمىةةة بينيةةا سجةة  تحق
 (.50ج  2115

 الرسمية -2
تقتضةةا مرحمةةة  تطةةور التنظةةيم يةةا المنظمةةات وجةةود تهبيةةت سسةةاليب واجةةرا ات العمةة  بشةةك  يضةةم   

 ضبط السمو  لمعاممي  يا المنظمة
وقةد اسةتفدم مىيةوم الرسةمية، قةةد اسةتفدم مة  قبة  الةبعض بشةةك  فةاطف بطريقةة مراديةة مةع مصةةطمح 

، اي اسةةةتفدم كاىمةةةا لمتعبيةةةر  ةةة  درجةةةة نمطيةةةة ومعياريةةةة الوظةةةائل دافةةة   Standardization المعياريةةةة
 (،Robbins,1990 : 93المنظمة )

 أ  المنظمةات تتجةو إلةي ا تمةاد درجةة  اليةة مة  الرسةمية لتحقيةق الىوائةد ا تيةةج Robbinsويةيكر 
.(Robbins, 1990 :96-97)  

 التعقيد -3
سةةيم اس مةةا  الةةي  ةةدد مةة  الميةةام يتةةولي القيةةام بيةةا  ةةدد مةة  الوحةةدات يتسةةم أ  ىيكةة  تنظيمةةا بتق 

اإلدارية المنتشرة أيقيا والمرتبة  موديا ،  مي مستويات أدارية مفتمىة ويؤكد السالم أننا نعنا بالتعقيد " درجة 
لبةةاحهي  (  كمةةا يشةةير  ةةدد مةة  الكتةةاب وا62ج  2111االفةةتال أو التمةةايز الموجةةود يةةا المنظمةةة" )السةةالم ، 

( ، 62ج  2111( ، )السةةةةةةالم ، 014ج  2111(، )داغةةةةةةر وحرحةةةةةةوش ، 41ج 2111ومةةةةةةنيم )القريةةةةةةوتا ، 
( الي ا  التعقيةد ىةو درجةة تقسةيم وتجزئةة اس مةا  والعاقةات دافة  المنظمةة ومةنيم 26ج  2115)الياسر  ، 

 م  يشير الي  دد المستويات االدارية وحجم نطاق اسشرال يا منظمة ما. 
 انؼالقة بني األبؼبد املختهفة نههيكم انتنظيمي -: سببؼب

تد  الدراسات الكهيرة  مي أ  العاقة بي  بعةد  التعقيةد والمركزيةة يةا الييكة  التنظيمةا  كةس العاقةة 
بةي  التعقيةد والامركزيةةة، إي كممةا تعقةدت أ مةةا  التنظةيم وزادت فبةةرات وتفصصةات العةاممي  كةةا  مة  الصةةعب 

كز  يا اإلدارة وكا  المجو  لامركزية أمرا ضروريا . أما أيا كا  حجم التنظيم بسيطا وغير إتباع اسسموب المر 
معقد يانو يكو  ممكنا المجو  لممركزية ىيا مع انو ليس م  الضرور  أ  يكو  يلة  مةا ىةو حاصة  يةا  ةالم 

. كما ىو يا شر  اإلدارة إي  الواقع إي قد نجد تنظيمات كبيرة الحجم ومع يل  تتبع اسسموب المركز  يا اإلدارة
قد نجد مئات الموظىي  يا وزارة ما ولك  ال يمك  اتفاي أ  قرار  مةي أ  مسةتور إال بتوقيةع المرتبةة اس مةي. 

 وكيل  م  الممك  أ  تكو  ىنا  تنظيمات صغيرة الحجم ومع يل  تتبع الامركزية يا اإلدارة. 
 : أمنبط اهليكم انتنظيمي  ثبمنب
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ظمات يا بيئات مفتمىةة ومتنو ةة وتواجةو بالتةالا مواقةل متىاوتةة . يةالبعض مة  البيئةات تعيش المن  

تتسةةم باالسةةتقرار وبإمكانيةةة التنبةةؤ بحركةةة مكوناتيةةا . يةةا حةةي  تتميةةز البيئةةات اسفةةرر بةةالظرول المتقمبةةة ، 
 والاتركد ، وصعوبة التنبؤ بمجريات حوادهيا .

 اهليكم اآليل  -1
نمةةويج ، ىةةو القوا ةةد ، واسنظمةةة ، والرسةةمية العاليةةة ، ومركزيةةة السةةمطة ، أىةةم مةةا يمتةةاز بةةو ىةةةيا ال

واال تمةةاد القميةة   مةةي يةةرق العمةة  ، ونطةةاق ضةةيق لمشةةرال ، وتحديةةد واضةةح لسمسةةمة اسوامةةر وىةةيا النمةةويج 
ر الي  قام بدراسة المنظمةات الحكوميةة وطةو  Weberيعكس بقوة النمويج البيروقراطا لمعالم االجتما ا ويبر 

 وحدد فصائص التنظيم الي  يجع  المنظمة كىو ة ،
آمةةةةةةا أىةةةةةةم الفصةةةةةةائص التةةةةةةا تتميةةةةةةز بيةةةةةةا البيروقراطيةةةةةةة والتةةةةةةا تصةةةةةةل النمةةةةةةويج البيروقراطةةةةةةا ىةةةةةةاج 

(Griffin&Moorhead;1995:426.) 
 يتم أدا  الميمة    طريق وضع قوا د ومعايير وضعت م  اج  التركد م  التشابو . - أ
 تقسم الميام إلي تفصص  اٍ . - ب

 اهليكم انؼضىي -2

يعد الييك  العضو  اسكهر انىتاحا ومرونة يالميةةام واسدوار اق  تحديدا  مما يسمح لميراد بتعديميا بما  
يةةا م متطمبةةات الموقةةل ، واسيةةراد قةةادرو   مةةي التكيةةل بسةةيولة لممواقةةل المتغةةةيرة ، كمةةا ا  أىةةم مةةا يميةةز 

مميةة اتفةاي القةرارات والسةمطة موز ةة  بةر المسةتويات التنظيميةة اليياك  العضوية ىو الامركزية يا الييك  يع
(Jones, 2001:55 إ  ىيا النمط م  اليياك  فاضةةةع لتقسةيم العمة  ولكة  ميةام اسيةراد ليسةت فاضةعة . )

(  (Robbins,1999:310لمتقييس ، واسيراد يتميزو  بالتدريب العالا وىو يعتمد  مي استفدام يةرق العمة 
. 

لييك  العضو  بكونو االكهر مرونة ، واال تماد القمي   مي القوا ةد غيةر المحةددة بدقةة ، وقةد حةدد كما يتسم ا
 (.40ج  2115الفصائص الرئيسية لييا التنظيم وىا كآالتاج )الرسو  ،  Burn & Stalkerك  م  

 تحقيق يا مساىمتو مدر أو يقدم أ  يمك  مايا يا الىرد تقييم ويتم  الية وفبرة بمعرية اسيراد يتمتع -أ

  اليدل.
 االتصا   مي مقتصرة وليست  ريضة شبكة فا  م  االتصاالت و واإلشرال السمطة م  ك  يكو  - ت

 العمود .
 املقبرنة بني املنظمبت اآلنية وانؼضىية -3

فصائص نةو ا الييكة  ا لةا والعضةو ، نقمتةو  نيمةا دراسةات Burns&Stalker:1961وقد لفص 
الياسةر  ( و) 84ج 0998، و) العةزاو ،  (Daft, 1992:83 & Jones, 2004:73 ) دراسةة  ديدة منيةا

 ( طبيعة ىيه المقارنة.0(  ويوضح الجدو  ) 039، 2101(  و )يعرب ،31ج  2115، 
                                           

 
 

 (0جدو  )
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 الييك  العضو  ت الييك  ا لا
 تركيد منفىض  مي التفصيص والمعيارية   0    ام.تركيد  ا   مي تقسيم الميام واسقس

ييتم المتفصةص الةوظيىا بتحسةي  الوسةائ  التقنيةة 
 إلنجاز الميام المكمل بيا.

ينص التركيز  مي التجارب والمعرية الفاصة التا  2   
 تساىم يا تحقيق اسىدال والميام العامة.

يسةةةةةعي المشةةةةةريو  يةةةةةا أ  مسةةةةةتور مةةةةة  اليةةةةةرم 
حقيةةةةةق التكامةةةةة  والتسةةةةةوية بةةةةةي  التنظيمةةةةةا إلةةةةةي ت

 الوظائل.

يعاد النظر باستمرار يا أنشطة الميام الىردية م   3   
 فا  التىا   مع ا فري .

 
 اجلبنب انؼمهي /املبحث انثبنث

 : تشخيص وحتهيم ابؼبد منىرج انبحثأوالً 
ات او يسةةعي ىةةيا المبحةةث الةةي توضةةيح الصةةىات الشفصةةية لمجتمةةع البحةةث وبيةةا  طبيعةةة ىةةيه الصةةى

الفصائص ونسبة ك  منيا م  مجمو ة مجتمع البحث وتجدر االشارة الي ا  ىيا المجتمةع يمهة  نىةس العينةة 
ىةيا  شةاغ ( كةو  ومعةاو  المةدير العةام ومةدرا  االقسةام التا تناولتيةا البحةث وىةو العنةوا  الةوظيىا )مةدير ام

ظيىيةة والمسةتور العممةا والهقةايا الةي  بحكةم فبرتةو الو  بحةث،المركز ىةو االكهةر معريةة بفصةائص متغيةرات ال
يحممو يضا    مشاركتو يا  ممية اتفاي القرار لوقويو المباشر  مي قمة اليرم التنظيما لممنظمة او الةدائرة 

 التا يتواجد يييا
( اسةةتمارة لممةةةدرا  21شةةةممت )، ( اسةةتبانة اسةةةتبيا  يةةا ىيئةةة النزاىةةةة )مجتمةةع البحةةث( 57وز ةةت )

مةةدرا  العةةامو  تةةم توزيعيةةا  مةةي سةةبعة دوائةةر وتتضةةم  دائةةرة التحقيقةةات و دائةةرة االداريةةة العةةامو  ومعةةاونا ال
ودائرة التعميم والعاقات و دائرة العاقات مع المنظمات الغيةر  ودائرة االكاديمية العراقية دائرة القانونيةالوالماليةو 
( 37بقية االسةتمارات والبةالغ  ةددىا ىةا ) اما ،ائر التا تتآلل منيا ىيئة النزاىةو وىيه ىا اىم الد  ،حكومية

بفصائص متغيرات الدراسة  يقدتم توزيعيا  مي مدرا  االقسام او م  ىو بدرجة مدير قسم كونيم االكهر معرية
 .بحكم فبرتيم الوظيىية والمستور العمما والهقايا الي  يحممو ومشاركتيم يا  ممية اتفاي القرار
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 نبحثمؤشرات جمتمغ وػينة ا : نيببث
( أبرز المؤشرات الفاصة بمجتمع و ينة البحث  مما  أ  إجمالا  ينةة البحةث بمغةت 2يوضح الجدو  )

 (57 ) 
 (2جدو  )                                          

 النسبة المئوية % العدد الىئة الفصائص

 84،2 48 اليكور الجنس

 05،8 9 االناث
 7،1 4 يرق  31 العمر

30- 41 22 38،6 
40- 51 06 28،0 
 26،3 05 يركهر 50

 0،8 0 اال دادية المؤى  العمما
 3،5 2 الدبموم الىنا
 75،4 43 البكالوريوس
 07،5 01 الماجستير
 0،8 0 الدكتوراه

 04،1 8 سنوات 6أق  م   مدة الفدمة
6- 01 21 35،0 
00- 05 9 05،8 
06- 21 6 01،5 
20- 25 9 05،8 
 8،8 5 يركهر – 26

 01،5 6 مدير  ام المركز الوظيىا
 09،3 00 معاو  مدير  ام

 57،9 33 مدير قسم
 8،8 5 معاو  مدير قسم
 0،8 0 مدير حسابات
 0،8 0 مدير أقدم
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%( م   ينة 84،2(  ا  نسبة اليكور تشك  )2زيع ايراد العينة حسب الجنسجيوضح الجدو  )تو  -0

 .%( م   ينة البحث05،8االناث يتشك  نسبة )البحث ، اما 
( جا ت بالمرتبة االولي 41-30(  ا  الىئة العمرية )2الجدو  ) وضحيجتوزيع ايراد العينة حسب العمر -2

%( اما المرتبة 28،0( وبنسبة )51-40%( اما المرتبة الهانية كانت لمىئة العمرية )38،6اي بمغت نسبتيا )
%( اما المرتبة الرابعة واالفيرة كانت 26،3ياكهر( وكانت نسبتيا ) 51العمرية ) الهالهة كانت م  نصيب الىئة

%( وىيا يشير الي ارتىاع نسبة الىئات العمرية المتوسطة التا 7سنة يرق ( وبنسبة ) 31لمىئة العمرية)
 .(51-30تنحصر بي  )

مما شيادة البكالوريوس ا  حا نجد( 2ماج ند ماحظة الجدو  )متوزيع ايراد العينة حسب المؤى  الع -3
%( هم جا  حامما شيادة الماجستير يا المرتبة الهانية حيث كانت 75،4احتموا المرتبة االولي وبنسبة )

%( هم يرتا 3،5%( اما حامما شيادة الدبموم الىنا يقد احتموا المرتبة الهالهة  ند النسبة )07،5النسبة) 
 .%(0،8راه والمتوسطة  ند )بعده يا المرتبة الرابعة حامما شيادة الدكتو 

 01-6توزيع ايراد العينة حسب مدة الفدمةجناحظ م  فا  الجدو  با  المرتبة االولي كانت لمىئة  ) -4
سنة(  25-20سنة( والىئة ) 05-00%( اما المرتبة الهانية كانت ضمنتيا الىئة )35،0) بنسبة بمغتسنة( 

%( اما 04سنة يرق ( ويل   ند نسبة ) 6ة الهالهة يئة )%( هم جا ت بعدىا بالمرتب05،8ا )مكانت نسبتي اي
 .%( 01،5( حيث كانت نسبتيا )21-06المرتبة الرابعة والتا مهمت الىئة )

( با  مدرا  االقسام احتموا المرتبة 2توزيع ايراد العينة حسب المركز الوظيىاجناحظ م  فا  الجدو  ) -5
( اما 09،3مدير  ام احت  المرتبة الهانية حيث كانت النسبة ) ( اما مركز معاو 57،9االولي  ند النسبة )

%( هم جا  مركز معاو  مدير قسم يا 01،5يا المرتبة الهالهة يقد مهمت مركز مدير  ام ويل   ند النسبة )
%( اما يا المرتبة الفامسة يقد احتميا مركز  مدير حسابات ومدير اقدم 8،8المرتبة الرابعة  ند النسبة )

 .%( 0،8 ند النسبة )ويل  
 انؼضىي اهليكماختببر ػالقة االرتببط بني ابؼبد اهليكم انتنظيمي وثبنثب: 

 انؼضىي اهليكمػالقة االرتببعبني ابؼبد اهليكم انتنظيمي واختببر -اوال
 نتائج افتبار  اقة االرتباط  بي  ابعاد الييك  التنظيما ومساىمة االيراد العاممي  -0

ئج  اقة االرتباط بي  ابعاد الييكة  التنظيمةا ومنيةا المركزيةة ومسةاىمة االيةراد ( نتا3يعرض الجدو  )
(  نةةد 1،55( المحسةةوبة )T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،175العةةاممي  ، ومنةةو يتضةةح ا  معامةة  االرتبةةاط بمةةغ )

  ( ، مما يشير يلة2،10الجدولية )T) ( وىا اق  م  قيمة )55( ودرجة حرية )1،15مستور داللة معنوية) 
العةاممي . كمةا يتضةح  الي  دم وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  المركزيةة ومسةاىمة االيةراد

لنتةائج  اقةة االرتبةاط بةي  بعةد الرسةمية ومسةاىمة االيةراد العةاممي  ، اي بمةغ معامة  االرتبةاط  (3م  الجدو  )
( وىا اكبةر 55( ودرجة حرية )1،15اللة )(  ند مستور د3،93( المحسوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،468)

( ، مما يشير يل  الي وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللةة احصةائية 2،10( الجدولية والبالغة )Tم  قيمة )
 بي  الرسمية ومساىمة االيراد العاممي . 
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اممي  ، اي بمةغ ( لنتائج  اقة االرتباط بةي  بعةد التعقيةد ومسةاىمة االيةراد العة3كما يتضح م  الجدو  )

( ودرجةة حريةة 1،15(  نةد مسةتور داللةة )2،05( المحسوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،278معام  االرتباط )
نويةة ( ، ممةا يشةير يلة  الةي وجةود  اقةة ارتبةاط مع2،10( الجدوليةة والبالغةة )T( وىا اكبر مة  قيمةة )55)

يات داللة احصائية بي  التعقيد ومساىمة االيراد العاممي . كمةا يتضةح مة  الجةدو  ) ( لنتةائج  اقةة االرتبةاط 
( T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،349بةةي  الييكةة  التنظيمةةا ومسةةاىمة االيةةراد العةةاممي  ، اي بمةةغ معامةة  االرتبةةاط )

( الجدوليةة والبالغةة Tوىا اكبر م  قيمة ) (55( ودرجة حرية )1،15(  ند مستور داللة )2،76المحسوبة )
( ، مما يشير يل  الي وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  الييك  التنظيمةا ومسةاىمة 2،10)

 االيراد العاممي . 
 ( 3جدو  )

  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما ومساىمة االيراد العاممي 
ابعاد انهيكم 

 انتنظيمي

R t-test اندالنة 

 غير دال 0.55799 0.07503 انمركزية

 دال 3.93729 0.46892 انرسمية

 دال 2.15015 0.27846 انتعقيد

 دال 2.76222 0.34903 انهيكم انتنظيمي

 2.10=  55ودرجة حرية  1.15القيمة التائية الجدولية  ند مستور داللة     
 يك  التنظيما والمواقل الشاممةنتائج افتبار  اقة االرتباط بي  ابعاد الي -2

( نتائج  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما ومنيا المركزية والمواقةل الشةاممة 4يعرض الجدو  )
(  نةد مسةتور داللةة 0،27( المحسةوبة )T( ييما بمغةت قيمةة )1،069، ومنو يتضح ا  معام  االرتباط بمغ )

( ، ممةا يشةير يلة  الةي  ةدم 2،10الجدوليةة )T) مة  قيمةة )( وىةا اقة  55( ودرجةة حريةة )1،15معنويةة) 
العةةاممي . كمةةا يتضةةح مةة   وجةةود  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  المركزيةةة ومسةةاىمة االيةةراد

( ييما 1،125( لنتائج  اقة االرتباط بي  بعد الرسمية والمواقل الشاممة ، اي بمغ معام  االرتباط )4الجدو  )
( T( وىا اصغر م  قيمةة )55( ودرجة حرية )1،15(  ند مستور داللة )1،08( المحسوبة )Tة )بمغت قيم

( ، ممةةا يشةةير يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  2،10الجدوليةةة والبالغةةة )
التعقيةةد والمواقةةل ( لنتةةائج  اقةةة االرتبةةاط بةةي  بعةةد 4ل الشةةاممة. كمةةا يتضةةح مةة  الجةةدو  )الرسةةمية والمواقةة

(  نةةد مسةةتور داللةةة 2،46( المحسةةوبة )T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،305الشةةاممة ، اي بمةةغ معامةة  االرتبةةاط )
( ، ممةا يشةير يلة  الةي وجةود 2،10( الجدوليةة والبالغةة )T( وىا اكبر م  قيمةة )55( ودرجة حرية )1،15)

( لنتةائج 4ل الشةاممة. كمةا يتضةح مة  الجةدو  )اقة اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بةي  التعقيةد والمو 
( ييمةا بمغةت قيمةة 1،075 اقة االرتبةاط بةي  الييكة  التنظيمةا والمواقةل الشةاممة ، اي بمةغ معامة  االرتبةاط )

(T( المحسوبة )( وىةا اصةغر مة  قيمةة )55( ودرجةة حريةة )1،15(  ند مستور داللة )0،32T الجدوليةة )
ر يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  الييكةة  ( ، ممةةا يشةةي2،10والبالغةةة )

 التنظيما والمواقل الشاممة.
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 ( 4جدو  )

  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما والمواقل الشاممة
 الداللة R t-test ابعاد الييك  التنظيما
 غير دا  1.27304 0.16918 المركزية
 غير دا  0.18891 0.02546- الرسمية
 دا  2.46868 0.31584 التعقيد

 غير دا  1.32049 0.17530 الييك  التنظيما

 2.10=  55ودرجة حرية  1.15القيمة التائية الجدولية  ند مستور داللة     
 نتائج  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما وتقديم الو ود -3

ط بي  ابعةاد الييكة  التنظيمةا ومنيةا المركزيةة وتقةديم الو ةود ، ( نتائج  اقة االرتبا5يعرض الجدو  )
(  نةةد مسةتور داللةةة 0،97( المحسةوبة )T( ييمةةا بمغةت قيمةةة )9،256ومنةو يتضةةح ا  معامة  االرتبةةاط بمةغ )

( ، ممةا يشةير يلة  الةي  ةدم 2،10الجدوليةة )T) ( وىةا اقة  مة  قيمةة )55( ودرجةة حريةة )1،15معنويةة) 
( 5يم الو ةةود. كمةةا يتضةةح مةة  الجةةدو  )معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  المركزيةةة وتقةةد وجةةود  اقةةة ارتبةةاط

( T( ييما بمغت قيمةة )1،467لنتائج  اقة االرتباط بي  بعد الرسمية وتقديم الو ود ، اي بمغ معام  االرتباط )
الجدوليةة والبالغةة ( T( وىا اكبر م  قيمة )55( ودرجة حرية )1،15(  ند مستور داللة )3،92المحسوبة )

 ( ، مما يشير يل  الي وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  الرسمية وتقديم الو ود. 2،10)
( لنتةةائج  اقةةة االرتبةةاط بةةي  بعةةد التعقيةةد وتقةةديم الو ةةود ، اي بمةةغ معامةة  5كمةةا يتضةةح مةة  الجةةدو  )

( 55( ودرجةة حريةة )1،15 نةد مسةتور داللةة ) (0،87( المحسةوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،245االرتباط )
( ، ممةا يشةير يلة  الةي  ةدم وجةود  اقةة ارتبةاط معنويةة 2،10( الجدوليةة والبالغةة )Tوىا اصغر م  قيمةة )

( لنتائج  اقةة االرتبةاط بةي  الييكة  5يم الو ود. كما يتضح م  الجدو  )يات داللة احصائية بي  التعقيد وتقد
(  نةةد 3،30( المحسةةوبة )T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،418د ، اي بمةةغ معامةة  االرتبةةاط )التنظيمةةا وتقةةديم الو ةةو 

( ، ممةا يشةير 2،10( الجدوليةة والبالغةة )T( وىةا اكبةر مة  قيمةة )55( ودرجةة حريةة )1،15مستور داللة )
 يل  الي وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  الييك  التنظيما وتقديم الو ود. 
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 (5  )جدو

  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما وتقديم الو ود
ابعاد الييك  

 التنظيما
R t-test الداللة 

 غير دا  1.97115 0.25687 المركزية
 دا  3.92257 0.46755 الرسمية
 غير دا  1.87856 0.24555 التعقيد

 دا  3.31718 0.40831 الييك  التنظيما

 2.10=  55ودرجة حرية  1.15دولية  ند مستور داللة القيمة التائية الج    
 نتائج افتبار  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما والتكيل المستمر -4

( نتائج  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما ومنيا المركزية والتكيل المستمر، 6يعرض الجدو  )
(  نةةد مسةتور داللةةة 1،86( المحسةوبة )Tييمةةا بمغةت قيمةةة )( 1،005ومنةو يتضةةح ا  معامة  االرتبةةاط بمةغ )

( ، ممةا يشةير يلة  الةي  ةدم 2،10الجدوليةة )T) ( وىةا اقة  مة  قيمةة )55( ودرجةة حريةة )1،15معنويةة) 
( 6ل المسةتمر. كمةا يتضةح مة  الجةدو  )وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  المركزيةة والتكية

( T( ييما بمغت قيمةة )1،190ط بي  بعد الرسمية وتقديم الو ود ، اي بمغ معام  االرتباط )لنتائج  اقة االرتبا
( الجدوليةةة T( وىةةا اصةةغر مةة  قيمةةة )55( ودرجةةة حريةةة )1،15(  نةةد مسةةتور داللةةة )1،67المحسةةوبة )
رسةةمية ( ، ممةةا يشةةير يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  ال2،10والبالغةةة )

والتكيل المستمر. كما يتضح م  الجدو  ) ( لنتةائج  اقةة االرتبةاط بةي  بعةد التعقيةد وتقةديم الو ةود ، اي بمةغ 
( ودرجةة حريةة 1،15(  نةد مسةتور داللةة )0،02( المحسوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،049معام  االرتباط )

يشةةير يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة ارتبةةاط ( ، ممةةا 2،10( الجدوليةةة والبالغةةة )T( وىةةا اصةةغر مةة  قيمةةة )55)
( لنتةائج  اقةة االرتبةاط 6ل المستمر. كما يتضح مة  الجةدو  )معنوية يات داللة احصائية بي  التعقيد والتكي

( المحسةةوبة T( ييمةا بمغةت قيمةة )1،044بةي  الييكة  التنظيمةا والتكيةل المسةتمر ، اي بمةةغ معامة  االرتبةاط )
( 2،10( الجدولية والبالغةة )T( وىا اصغر م  قيمة )55( ودرجة حرية )1،15(  ند مستور داللة )0،18)

، ممةةا يشةةير يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  الييكةة  التنظيمةةا والتكيةةل 
 المستمر. 
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 ( 6جدو  )

  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما وتقديم الو ود
 الداللة R t-test التنظيماابعاد الييك  

 غير دا  0.86512 0.11587 المركزية
 غير دا  0.67950 0.09124 الرسمية
 غير دا  1.12232 0.14963 التعقيد

 غير دا  1.08178 0.14434 الييك  التنظيما

 2.10=  55ودرجة حرية  1.15القيمة التائية الجدولية  ند مستور داللة     
 قة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما والاتحديد الدقيقنتائج افتبار  ا -5

( نتائج  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما ومنيا المركزية والاتحديد الدقيق، 7يعرض الجدو  )
(  نةةد مسةتور داللةةة 2،61( المحسةوبة )T( ييمةةا بمغةت قيمةةة )1،331ومنةو يتضةةح ا  معامة  االرتبةةاط بمةغ )

( ، ممةا يشةير يلة  الةي وجةود 2،10الجدوليةة )T) ( وىا اكبةر مة  قيمةة )55( ودرجة حرية )1،15معنوية) 
( لنتةائج 7ل المستمر. كمةا يتضةح مة  الجةدو  ) اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  المركزية والتكي

( T( ييمةا بمغةت قيمةة )1،296 اقة االرتباط بةي  بعةد الرسةمية والاتحديةد الةدقيق ، اي معامة  بمةغ االرتبةاط )
( الجدوليةة والبالغةة T( وىا اكبر م  قيمة )55( ودرجة حرية )1،15(  ند مستور داللة )2،31المحسوبة )

يد الدقيق. ( ، مما يشير يل  الي وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  الرسمية والاتحد2،10)
تبةاط بةي  بعةد التعقيةد والاتحديةد الةدقيق اي بمةغ معامة  االرتبةاط ( لنتةائج  اقةة االر 7كما يتضح مة  الجةدو  )

( وىةةا 55( ودرجةةة حريةةة )1،15(  نةةد مسةةتور داللةةة )0،99( المحسةةوبة )T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،259)
( ، ممةا يشةير يلة  الةي  ةدم وجةود  اقةة ارتبةاط معنويةة يات 2،10( الجدوليةة والبالغةة )Tاصغر مة  قيمةة )
( لنتةائج  اقةة االرتبةاط بةي  الييكة  7مة  الجةدو  )ي  التعقيد والاتحديد الدقيق. كما يتضح داللة احصائية ب

(  نةد 2،91( المحسةوبة )T( ييمةا بمغةت قيمةة )1،365التنظيما والاتحديد الدقيق ، اي بمغ معام  االرتباط )
( ، ممةا يشةير 2،10ة )( الجدوليةة والبالغةT( وىةا اكبةر مة  قيمةة )55( ودرجةة حريةة )1،15مستور داللة )

 يل  الي وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  الييك  التنظيما والاتحديد الدقيق. 
  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما وتقديم الو ود( 7جدو  )

 الداللة R t-test ابعاد الييك  التنظيما
 دا   2.60121 0.33098 المركزية
 دا  2.30223 0.29648 الرسمية
 غير دا  1.99164 0.25936 التعقيد

 دا  2.90777 0.36503 الييك  التنظيما
 2.10=  55ودرجة حرية  1.15القيمة التائية الجدولية  ند مستور داللة     

 
 

 نتائج افتبار  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما واالتصاالت -6
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االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما ومنيا المركزية واالتصاالت، ومنةو  ( نتائج  اقة8يعرض الجدو  )

(  ند مسةتور داللةة معنويةة) 1،95( المحسوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،027يتضح ا  معام  االرتباط بمغ )
( ، ممةا يشةير يلة  الةي  ةدم وجةود 2،10الجدوليةة )T) ( وىةا اصةغر مة  قيمةة )55( ودرجةة حريةة )1،15
( لنتةائج  اقةة 8االتصاالت. كما يتضح م  الجةدو  )رتباط معنوية يات داللة احصائية بي  المركزية و  اقة ا

( المحسةةوبة T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،060االرتبةةاط بةةي  بعةةد الرسةةمية واالتصةةاالت ، اي بمةةغ معامةة  االرتبةةاط )
( 2،10لجدولية والبالغةة )( اT( وىا اصغر م  قيمة )55( ودرجة حرية )1،15(  ند مستور داللة )0،20)

االتصةةاالت. كمةةا ، ممةةا يشةةير يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  الرسةةمية و 
( 1،232( لنتةائج  اقةة االرتبةاط بةي  بعةد التعقيةد واالتصةاالت اي بمةغ معامة  االرتبةاط )8يتضح م  الجدو  )
( وىا اصغر م  قيمةة 55( ودرجة حرية )1،15ستور داللة )(  ند م0،77( المحسوبة )Tييما بمغت قيمة )

(T( الجدولية والبالغة )مما يشير يل  الي  دم وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصةائية بةي  2،10 ، )
التعقيد واالتصاالت. كما يتضح م  الجدو  ) ( لنتةائج  اقةة االرتبةاط بةي  الييكة  التنظيمةا واالتصةاالت ، اي 

( ودرجةةة 1،15(  نةةد مسةتور داللةة )0،60( المحسةوبة )T( ييمةةا بمغةت قيمةة )1،202عامة  االرتبةاط )بمةغ م
( ، ممةةا يشةةير يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة 2،10( الجدوليةةة والبالغةةة )T( وىةةا اصةةغر مةة  قيمةةة )55حريةةة )

 ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  الييك  التنظيما واتصاالت. 
 (8جدو  )

 رتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما وتقديم الو ود اقة اال 
 الداللة R t-test ابعاد الييك  التنظيما

 غير دا  0.95166 0.12728 المركزية
 غير دا  1.21164 0.16124 الرسمية
 غير دا  1.77616 0.23291 التعقيد

 غير دا  1.61120 0.21230 الييك  التنظيما
 2.10=  55ودرجة حرية  1.15 ند مستور داللة القيمة التائية الجدولية     

 نتائج افتبار  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما و) السمطة الشبكية ( -7
( نتائج  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما ومنيا المركزية والسمطة الشةبكية، 9يعرض الجدو  )

(  نةةد مسةتور داللةةة 0،10( المحسةوبة )Tبمغةت قيمةةة )( ييمةةا 1،035ومنةو يتضةةح ا  معامة  االرتبةةاط بمةغ )
( ، ممةا يشةير يلة  الةي  ةدم 2،10الجدوليةة )T) ( وىا اصغر مة  قيمةة )55( ودرجة حرية )1،15معنوية) 

( 9ة الشةبكية. كمةا يتضةح مة  الجةدو  )وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بةي  المركزيةة والسةمط
( ييمةا بمغةت قيمةة 1،360  بعد الرسمية والسمطة الشبكية ، اي بمةغ معامة  االرتبةاط )لنتائج  اقة االرتباط بي

(T( المحسةوبة )( وىةةا اكبةةر مةة  قيمةةة )55( ودرجةةة حريةة )1،15(  نةةد مسةةتور داللةةة )2،87T الجدوليةةة )
والسةمطة ( ، مما يشير يل  الي وجود  اقة ارتباط معنويةة يات داللةة احصةائية بةي  الرسةمية 2،10والبالغة )
 الشبكية. 
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( لنتةةائج  اقةةة االرتبةةاط بةةي  بعةةد التعقيةةد والسةةمطة الشةةبكية اي بمةةغ معامةة  9و  )كمةةا يتضةةح مةة  الجةةد

( 55( ودرجةة حريةة )1،15(  نةد مسةتور داللةة )0،37( المحسةوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،137االرتباط )
يلة  الةي  ةدم وجةود  اقةة ارتبةاط معنويةة  ( ، ممةا يشةير2،10( الجدوليةة والبالغةة )Tوىا اصغر م  قيمةة )

( لنتةةائج  اقةةة االرتبةةاط بةةي  9ة الشةةبكية. كمةةا يتضةةح مةة  الجةةدو  )يات داللةةة احصةةائية بةةي  التعقيةةد والسةةمط
( المحسةةةوبة T( ييمةةةا بمغةةةت قيمةةةة )1،232الييكةةة  التنظيمةةةا والسةةةمطة الشةةةبكية ، اي بمةةةغ معامةةة  االرتبةةةاط )

( 2،10( الجدولية والبالغةة )T( وىا اصغر م  قيمة )55ودرجة حرية )( 1،15(  ند مستور داللة )0،77)
، ممةةا يشةةير يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي  الييكةة  التنظيمةةا والسةةمطة 

 الشبكية. 
  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما والسمطة الشبكية( 9جدو  )

 الداللة r t-test ابعاد الييك  التنظيما
 غير دا  1.01336 0.13538 المركزية
 دا  2.87390 0.36133 الرسمية
 غير دا  0.27802 0.03746 التعقيد

 غير دا  1.77481 0.23274 الييك  التنظيما

 2.10=  55ودرجة حرية  1.15القيمة التائية الجدولية  ند مستور داللة     
 بعاد الييك  التنظيما والرقابة الشبكيةنتائج افتبار  اقة االرتباط بي  ا -8

( نتةةةائج  اقةةةة االرتبةةةاط بةةةي  ابعةةةاد الييكةةة  التنظيمةةةا ومنيةةةا المركزيةةةة والرقابةةةة 01يعةةةرض الجةةةدو  )
(  ند مسةتور 0،73( المحسوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،122الشبكية، ومنو يتضح ا  معام  االرتباط بمغ )

( ، ممةا يشةير يلة  الةي 2،10الجدوليةة )T) وىا اصغر م  قيمة )( 55( ودرجة حرية )1،15داللة معنوية) 
ة الشةبكية. كمةا يتضةح مة  الجةدو   دم وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللةة احصةائية بةي  المركزيةة والرقابة

( ييمةا بمغةت 1،467( لنتائج  اقة االرتباط بي  بعد الرسمية والرقابة الشةبكية ، اي بمةغ معامة  االرتبةاط )01)
( T( وىةةا اكبةةةر مةةة  قيمةةةة )55( ودرجةةةة حريةةةة )1،15(  نةةةد مسةةتور داللةةةة )3،92( المحسةةةوبة )Tيمةةة )ق

( ، مما يشير يل  الي وجود  اقة ارتباط معنويةة يات داللةة احصةائية بةي  الرسةمية 2،10الجدولية والبالغة )
تعقيةد والرقابةة الشةبكية اي بمةغ والرقابة الشبكية. كما يتضةح مة  الجةدو  ) ( لنتةائج  اقةة االرتبةاط بةي  بعةد ال

( ودرجةة حريةة 1،15(  نةد مسةتور داللةة )0،75( المحسوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،231معام  االرتباط )
( ، ممةةا يشةةير يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة ارتبةةاط 2،10( الجدوليةةة والبالغةةة )T( وىةةا اصةةغر مةة  قيمةةة )55)

( لنتةائج  اقةة االرتبةاط 01ة الشبكية. كما يتضح م  الجةدو  )ابمعنوية يات داللة احصائية بي  التعقيد والرق
( المحسةةوبة T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،391بةةي  الييكةة  التنظيمةةا والرقابةةة الشةةبكية ، اي بمةةغ معامةة  االرتبةةاط )

( ، 2،10( الجدولية والبالغة )T( وىا اكبر م  قيمة )55( ودرجة حرية )1،15(  ند مستور داللة )3،04)
 ير يل  الي وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  الييك  التنظيما والرقابة الشبكية.مما يش

 
 

  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما والرقابة الشبكية( 01جدو  )
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 الداللة r t-test ابعاد الييك  التنظيما
 غير دا  1.73362 0.22762 المركزية
 دا  3.92195 0.46749 الرسمية
 غير دا  1.75460 0.23023 التعقيد

 دا  3.14894 0.39083 الييك  التنظيما
 2.10=  55ودرجة حرية  1.15القيمة التائية الجدولية  ند مستور داللة   

 نتائج افتبار  اقة االرتباط  بي  ابعاد الييك  التنظيما و)المشرل المباشر( -9
تبةةاط بةةي  ابعةةاد الييكةة  التنظيمةةا ومنيةةا المركزيةةة والمشةةرل ( نتةةائج  اقةةة االر 00يعةةرض الجةةدو  )

(  نةةد 1،032( المحسةةوبة )T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،075المباشةةر، ومنةةو يتضةةح ا  معامةة  االرتبةةاط بمةةغ )
( ، ممةا يشةير 2،10الجدوليةة )T) ( وىةا اصةغر مة  قيمةة )55( ودرجة حرية )1،15مستور داللة معنوية) 

رل المباشةر.كما يتضةح مة  ارتباط معنوية يات داللة احصائية بةي  المركزيةة والمشةيل  الي  دم وجود  اقة 
( 1،328( لنتائج  اقة االرتباط بةي  بعةد الرسةمية والمشةرل المباشةر ، اي بمةغ معامة  االرتبةاط )00الجدو  )

قيمةة  ( وىةا اكبةر مة 55( ودرجة حريةة )1،15(  ند مستور داللة )2،57( المحسوبة )Tييما بمغت قيمة )
(T( الجدوليةةة والبالغةةة )2،10)   ممةةا يشةةير يلةة  الةةي وجةةود  اقةةة ارتبةةاط معنويةةة يات داللةةة احصةةائية بةةي

الرسمية والمشرل المباشر. كما يتضح م  الجدو  ) ( لنتائج  اقة االرتباط بي  بعد التعقيد والرقابة الشةبكية 
( ودرجةة 1،15(  ند مسةتور داللةة )0،74وبة )( المحسT( ييما بمغت قيمة )1،229اي بمغ معام  االرتباط )

( ، ممةةا يشةةير يلةة  الةةي  ةةدم وجةةود  اقةةة 2،10( الجدوليةةة والبالغةةة )T( وىةةا اصةةغر مةة  قيمةةة )55حريةةة )
( لنتةائج  اقةة 00ل المباشر. كما يتضح م  الجةدو  )ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  التعقيد والمشر 

( T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،316والمشةةرل المباشةةر، اي بمةةغ معامةة  االرتبةةاط ) االرتبةةاط بةةي  الييكةة  التنظيمةةا
( الجدوليةة والبالغةة T( وىا اكبر م  قيمة )55( ودرجة حرية )1،15(  ند مستور داللة )2،38المحسوبة )

ل ( ، مما يشير يل  الي وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  الييكة  التنظيمةا والمشةر 2،10)
 المباشر. 

  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما والمشرل المباشر (00جدو  )
 الداللة r t-test ابعاد الييك  التنظيما
 غير دا  1.32214 0.17551 المركزية
 دا  2.57749 0.32829 الرسمية
 غير دا  1.74474 0.22901 التعقيد

 دا  2.38522 0.30618 الييك  التنظيما
 2.10=  55ودرجة حرية  1.15القيمة التائية الجدولية  ند مستور داللة     

 
 

 االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما وموقع المنظمة يا المجتمع -01
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( نتائج  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما ومنيا المركزيةة وموقةع المنظمةة 02يعرض الجدو  )

(  نةةد 1،27( المحسةةوبة )T( ييمةةا بمغةت قيمةةة )1،136االرتبةةاط بمةةغ )يةا المجتمةةع، ومنةةو يتضةةح ا  معامة  
( ، ممةا يشةير 2،10الجدوليةة )T) ( وىةا اصةغر مة  قيمةة )55( ودرجة حرية )1،15مستور داللة معنوية) 

ا المجتمةع. كمةا يل  الي  دم وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  المركزية وموقع المنظمةة ية
( لنتائج  اقة االرتباط بي  بعد الرسمية وموقع المنظمة يا المجتمع ، اي بمةغ معامة  02الجدو  )يتضح م  
( 55( ودرجة حريةة )1،15(  ند مستور داللة )3،13( المحسوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،1379االرتباط )

ة ارتباط معنوية يات داللة ( ، مما يشير يل  الي وجود  اق2،10( الجدولية والبالغة )Tوىا اكبر م  قيمة )
( لنتائج  اقة االرتبةاط بةي  02المجتمع . كما يتضح م  الجدو  ) احصائية بي  الرسمية وموقع المنظمة يا

( المحسةةوبة T( ييمةةا بمغةةت قيمةةة )1،005بعةةد التعقيةةد وموقةةع المنظمةةة يةةا المجتمةةع اي بمةةغ معامةة  االرتبةةاط )
( 2،10( الجدولية والبالغةة )T( وىا اصغر م  قيمة )55ية )( ودرجة حر 1،15(  ند مستور داللة )1،86)

المجتمع . كما  ، مما يشير يل  الي  دم وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصائية بي  التعقيد وموقع المنظمة يا
مةةغ معامةة  ( لنتةةائج  اقةةة االرتبةةاط بةةي  الييكةة  التنظيمةةا وموقةةع المنظمةةة يةةا المجتمةةع ، اي ب02يتضةةح مةة  الجةةدو  )

( وىا اصغر 55( ودرجة حرية )1،15(  ند مستور داللة )0،76( المحسوبة )T( ييما بمغت قيمة )1،230االرتباط )
( ، مما يشير يل  الي  دم وجود  اقة ارتباط معنوية يات داللة احصةائية بةي  2،10( الجدولية والبالغة )Tم  قيمة )

  .الييك  التنظيما وموقع المنظمة يا المجتمع
  اقة االرتباط بي  ابعاد الييك  التنظيما وموقع المنظمة يا المجتمع (02جدو  )

 الداللة r t-test ابعاد الييك  التنظيما
 غير دا  0.27146 0.03658 المركزية
 دا  3.03776 0.37905 الرسمية
 غير دا  0.86223 0.11548 التعقيد

 غير دا  1.76118 0.23105 الييك  التنظيما
 2.10=  55ودرجة حرية  1.15القيمة التائية الجدولية  ند مستور داللة     
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العضو   الييك و ند افتبار  اقات االرتباط االجمالية بي  ابعاد الييك  التنظيما منىردة ومجتمعة مع 

 ومتغيراتو، ظيرت النتائج كاالتاج
( وىةا قيمةة موجبةة وغيةر دالةة حيةث 1.26)العضةو   الييكة بمغت قيمة معام  االرتباط بةي  المركزيةة و   -0

( والبالغةة 1.15( وىا اصغر مة  قيمتيةا الجدوليةة  نةد مسةتور داللةة )0.99المحسوبة ) t testقيمة بمغت 
 العضو .  الييك (، وىيا يعنا بر   دم وجود  اقة ارتباط يات داللة معنوية بي  المركزية و 2.10)
( وىةا قيمةة موجبةة ودالةة حيةث 1.46العضةو  ) الييكة   الرسةمية و بمغت قيمة معام  االرتبةاط بةي ييما  -2

( والبالغةة 1.15( وىةا اكبةر مة  قيمتيةا الجدوليةة  نةد مسةتور داللةة )3.84بمغت القيمة التائية المحسةوبة )
 العضو .  الييك (، وىيا يعنا بر  ىنا   اقة ارتباط طردية يات داللة معنوية بي  الرسمية و 2.10)
( وىا قيمة موجبة ودالة حيةث بمغةت 1.33العضو  ) الييك قيمة معام  االرتباط بي  التعقيد و  قد بمغتو  -3

( والبالغةةةة 1.15( وىةةةا اكبةةةر مةةة  قيمتيةةةا الجدوليةةةة  نةةةد مسةةةتور داللةةةة )2.59القيمةةةة التائيةةةة المحسةةةوبة )
 العضو .  ك اليي(، وىيا يعنا بر  ىنا   اقة ارتباط طردية يات داللة معنوية بي  التعقيد و 2.10)
( وىةا قيمةة موجبةة ودالةة 1.44العضةو  ) الييك لقد بمغت قيمة معام  االرتباط بي  الييك  التنظيما و   -4

( 1.15( وىةةا اكبةةر مةة  قيمتيةةا الجدوليةةة  نةةد مسةةتور داللةةة )3.63حيةةث بمغةةت القيمةةة التائيةةة المحسةةوبة )
 الييكة ت داللةة معنويةة بةي  الييكة  التنظيمةا و (، وىيا يعنا بر  ىنا   اقة ارتباط طرديةة يا2.10والبالغة )
. مما يشير يل  الي قبو  الىرضية الرئيسية االولي والتا تنص  مي "توجد  اقة ارتبةاط معنويةة يات العضو 

 العضو " الييك داللة احصائية بي  ابعاد الييك  التنظيما ومتغيرات 
 االجمالا العضو  الييك و الييك  التنظيما ابعاد رتباط بي  ال ا  اقة( 02جدو  )
 الداللة r t-test ابعاد الييك  التنظيما

 غير دا  0.99 1.26 المركزية
 دا  3.84 1.46 الرسمية
 دا  2.59 1.33 التعقيد

 دا  3.63 1.44 الييك  التنظيما

 2.10=  55ودرجة حرية  1.15القيمة التائية الجدولية  ند مستور داللة     
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 االستنتبجبت وانتىصيبت /انرابغ املبحث
 : االستنتبجبتاوال
 مةةي الةةرغم مةة  وجةةود المركزيةةة ، اال  انةةو ىنةةا  بعةةض التسةةييات تمنحيةةا رئاسةةة الييئةةة التفةةاي بعةةض  -0

 القرارات ييما يفص تنىيي بعض اال ما  .
ىنا  توجو م  ىيئة النزاىة الي توسيع الصاحيات او تىويض بعض الصاحيات الي بعةض المةوظىي  ،  -2
ينعكس ىةيا التوجةو مة  فةا  تبنةا ىيئةة النزاىةة الامركزيةة يةا المسةتقب  ، مة  اجة  مواكبةة التطةورات مةع و 

 االحتىاظ ببعض القرارات الجوىرية وضرورة حصر بعض القرارات بيد االدارة العميا .
ث اكةدوا ا   دم التزام ادا  وواجبات العاممي  اليومية دو  ا  يكو  لدييم ا  مقترحات لتطوير العم  حية -3

اكةةدت اجابةةة المبحةةوهي   مةةي ا  توسةةيع الصةةاحيات ، اي لةةدييم الحريةةة الواسةةعة لتقةةديم المقترحةةات والحمةةو 
 .مسؤولي  العاممي  ل  تقم  م  يرص االبداع واالبتكارمالممنوحة ل

تعميمةات والتا تكو  مطابقة لموائح وال ،ا تماد الييئة  مي بعد الرسمية م  فا  المدونات المعدة مسبقا -4
جميةةع اال مةةا  واالنشةةطة التةةا يقةةوم بيةةا الموظةةل ا  تكةةو  ، اي ا  القانونيةةة يةةا كةة  دائةةرة مةة  دوائةةر الييئةةة

 .بصورة قانونية
وىةيا  ،اكدت اجابات المبحوهي  ا  ادا  ك   م  وظيىا يتطمب العديد م  النشاطات واالدوار المتفصصة -5

ا  قيام العةاممي  ، ليل  يومة الي تحميميا وايجاد الحمو  لياما الحظنا يا ىيئة النزاىة م  مرحمة وصو  المعم
ويلةة  لتجةةاوز الصةةعوبات والتةةا سةةول تةةؤد  الةةي صةةعوبة ادا  العمةة   ،بةةردا   مةة  زميمةةو يتطمةةب يتةةرة لتدريبةةو

 والصحيحة . بالصورة المطموبة
تمتةع ، و النترنةتىنا  مستور  الا لإلجابات والتا تركز  مةي ضةرورة ادفةا  تقنيةات االتصةا  الحديهةة وا -6

ياسلىةةة واالتصةةاالت االستشةةارية سةةائدة مةةع وجةةود تقنيةةات اتصةةا   ،تصةةاالت المرغوبةةةال ايةةراد العينةةة بةةرنمويج ا
 .حديهة كاسنترنت والموباي 

 تىصيبت: انثبنيب
يا ضو  الدراسة والتحمي  والنتائج التا توص  الييا الباحث فا   ممو يقد تسني لو وضع جممةة مة  

لتا تعنا بر ما  التنظيم والتا سعي الباحث الفتبارىا بشر  تحمي  ابعاد الييك  التنظيما و اقتةو التوصيات ا
 جالعضو  لييئة النزاىة والتا تمفضت  نيا الدراسة وىا كاالتا الييك ب
جعة  ب يوصةايةا  الباحةث  ،مجةا  الييكة  التنظيمةا الحةالا لييئةة النزاىةة وبعةد ا  تةم تحمية  ابعةادهيا   -0

مة  فةا  اسةنادىا بالسةمطات الكاييةة التةا ،الييك  التنظيما معبرة وبوضوح اكهر   مراكز اتفاي القةرار  تركيبة
 . تؤىميا التفاي القرارات المناسبة

تشكي  يريةق  مة  متفصةص يضةم يةا  ضةويتو مةدرا  مة  اقسةام وادارات الييئةة المفتمىةة واستشةاريي   -2
مة  حيةث  ،ات وتقارير دورية تتعمق بالييك  التنظيما الرسةماوفبرا  يا ىيا المجا  تكو  ميمتو ا داد دراس

 .م  حيث الممارسات  مي مستور االيرادو  ،العضو  الييك التحديث و 
ؤد  الةي تةسةول ا والتة ،يتحتم  مي الرئيس اال مي تىويض الصاحيات بصةورة كبيةرة لممسةتويات االدنةي -3

 . مواكبة التطورات يا البيئة الدافمية والبيئة الفارجية
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يتحةةتم ا  يكةةو  كةة  موظةةل مةة  مةةوظىي  الييئةةة  نةةد ادا  ا مالةةو ، ا  يكةةو  مممةةا بعةةدد مةة  النشةةطات  -4

واالدوار المتفصصة وفاصة موظىا دائرة التحقيقات كونيا تعتبر الدائرة الرئيسية والميمة يا  م  الييئة م  
 فا  تدريبيم لتجاوز الصعوبات والمشكات بالشك  المطموب .

كةةو  ىنةةا  تنسةةيق وتعةةاو  بةةي  كةة  االقسةةام والةةدوائر، كةةو  رسةةالة المنظمةةة ىةةا مكايحةةة ضةةرورة ا  ي  -5
الىسةةاد والقضةةا   ميةةو ، لةةيل  نوصةةا بضةةرورة وجةةود التعةةاو  بةةي  كةة  دوائةةر واقسةةام الييئةةة وتىعيمةةو ومواكبةةة 

 التطورات والمستجدات ، بالقيام باستحداث اقسام او الغا  اقسام افرر وحسب الضرورة .
 ر انؼربية :املصبد

العاقةة بةي  فصةائص البيئةة وكة  مة  الييكة  التنظيمةا (، " 0998العانا ، مؤيةد  بةد الكةريم شةاكر ، ) -0
اطروحةة مقدمةة إلةي  "، دراسة ميدانية يا منشات القطةاع الصةنا ا –ونمط القيادة واهرىا يا يا مية المنظمة 

متطمبات ني  درجةة دكتةوراه يمسةىة يةا  مةوم  مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة المستنصرية وىا جز  م 
 إدارة اس ما .

(،"تةةةرهير الفيةةةار االسةةةتراتيجا  مةةةي الييكةةة  التنظيمةةةا يةةةا قطةةةاع 2115 بةةةد حسةةةي  ،  ةةةاد   بةةةاس ،) -2
رسةالة ماجسةتير مقدمةة الةي مجمةس كميةة اإلدارة واالقتصةاد بجامعةة  الصنا ات النسةيجية العاممةة يةا العةراق "

 كربا .

"،  دراسة يا تطوير الىكر التنظيما فةا  مائةة  ةام –(،" تنظيم المنظمات 2112سعيد ،) السالم ، مؤيد -3
 الطبعة االولي ، دار  الم الكتب الحديث ، جامعة اليرمو  ، االرد .

 االرد  . –،  ما   " الطبعة االولي ، نظرية المنظمة والتنظيم( ، " 2111القريوتا ، محمد قاسم ، ) -4

( ، "تةةاهير الييكةة  التنظيمةةا و الاتاكةةد البيئةةا يةةا يا ميةةة 2115طةةو ميةةد  ، ) الرسةةو  ، فمائةة  طالةةب -5
، رسةالة ماجسةتير يةا ادارة اال مةا  ، كميةة دراسةة ميدانيةة "،  –بعض كميات جامعة بغةداد و الكميةات االىميةة 

 االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد.

 "الطبعةة االولةي،ظمةة والسةمو  التنظيمةا نظرية المن( ، " 2114داغر ، منقي محمد وحرحوش ،  اد  ،) -6
 دار المكتبة الوطنية .

االسةةةتراتيجية التنظيميةةةة بةةةي  هقايةةةة المنظمةةةة وتركيبيةةةا ( ، " 0998العةةةزاو  ، سةةةاما ييةةةاض سةةةمير ، ) -7
دراسة تطبيقية يا شركات االسةكا  والتعميةر  –التنظيما ومشكات التكيل البيئا م  وجية نظر االدارة العميا 

 دكتوراه مقدمة الي مجمس كمية االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية . اطروحة،  

التوايةةق بةةي  دورة حيةةاة المنظمةةة وكةة  مةة  الييكةة  التنظيمةةا (، 2115الياسةةر  ،اكةةرم محسةة  ميةةد  ،) -8
 ، اطروحة دكتوراه مقدمة الي مجمس كمية االدارة واالقتصاد الجامعةة المستنصةريةواالستراتيجية واهره يا االدا 

. 

" مدف  صياغة السيناريوىات يا اطةار نظريتةا التةواز  والىوضةي " ( 2101السعيد  ، يعرب  دنا  ، ) -9
دراسة ميدانية يا وزارة التعميم العالا ، اطروحة دكتوراه ، مقدمة الةي مجمةس كميةة االدارة واالقتصةاد ، جامعةة 

 بغداد .
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Organizational Structure Analysis Via the dimension of the Organic 

synthesis 
 

The abstract 
The study focused on the identification of the natural relation between the 

organizational components, and the most important is the organizational 

structure, which not hid its affect on each function and operation of the 

OrganizationalStructure through commanding the individual craters and its 

forms according to the requirement of these function, also it has relation with 

organic synthesis that between the dimensions of the organic synthesis and the 

practice side in the commission of Integrity. 

The problem of the research pensioned in some questions a bout hypothesis 

and theoretical parts, in which they go a mention about the hypothesis questions 

is to use all the knowledge's in this atmosphere and they explain the second by 

some practical.    

 

Keywords/Organizational Structure/central/official/ complexity/ organic 

synthesis. 

 


