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المستخلص
ٌتكون البحث الحالً من متغٌرٌن االول هو الثقافة التنظٌمٌة بأبعادها( البعد االستراتٌجً  ,االتصاالت  ,التوجه
نحو النتائج  ,التوجه نحو العمل الفرقً ) والتً تمثل المتغٌر المستقل ,والمتغٌر الثانً هو المتغٌر التابع وٌتمثل
بالهٌكل التنظٌمً بأبعاده ( الرسمٌة  ,المركزٌة  ,التعقٌد ) .
وقد تم اختٌار عٌنة بحث تمثلت بـ( )72فرد من المدراء العامٌن ورؤساء المراكز واألقسام والشعب لكل من دائرة
التخطٌط والمتابعة ودائرة بحوث المواد ودائرة البٌئة والمٌاه ودائرة الطاقات المتجددة  ,فً وزارة العلوم
والتكنولوجٌا العراقٌة  ,وانطق البحث الحالً من مشكلة معّبر عنها بتساؤل رئٌسً ٌتمثل بـ:
كٌف تؤثر الثقافة التنظٌمٌة فً أبعاد الهٌكل التنظٌمً لوزارة العلوم والتكنولوجٌا العراقٌة ؟
وبذلك سعى هذا البحث الى تحقٌق مجموعة من االهداف أهمها  :معرفة مستوى الثقافة التنظٌمٌة فً وزارة العلوم
ً
اضافة الى اعداد اطاراً نظرٌا ً
والتكنولوجٌا ومعرفة تأثٌر الثقافة التنظٌمٌة فً أبعاد الهٌكل التنظٌمً للوزارة ,
لمتغٌرات البحث الرئٌسٌة  .ولتحقٌق هذه االهداف والختبار فرضٌات البحث تم االعتماد على المنهج الوصفً
التحلٌلً  ,وقد تم اعتماد االستبانة كأداة لجمع البٌانات وتحلٌلها .أما الجانب النظري فقد اعتمدت الباحثة على
االبحاث والدراسات التً تخص موضوع البحث  ,والختبار وتحلٌل فرضٌات البحث اعتمدت الباحثة على البرنامج
االحصائً الجاهز (  ) SPSSوبرنامج (  , ) Excelوتم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات أهمها وجود
تأثٌر جزئً للثقافة التنظٌمٌة فً أبعاد الهٌكل التنظٌمً  ,اذ ان الثقافة التنظٌمٌة ال تؤثر فً الهٌكل التنظٌمً بصورة
كاملة وانما ضهر تأثٌرها فً البعدٌن ( الرسمٌة والمركزٌة) فقط .
المصطططططلحات الرئٌسططططٌة للبحططططثت الثقافططططة التنظٌمٌططططة – الهٌكططططل التنظٌمططططً – البعططططد االسططططتراتٌجً – االتصططططاالت –
التوجه نحو العمل الفرقً – التوجه نحو االتصاالت – الرسمٌة – المركزٌة – التعقٌد .

Abstract
The current research consists of two variables , The first is the organizational culture.
Its dimensions (strategic dimension, communications, results orientation and
orientation towards work teams) Which represents the independent variable And the
second variable is the dependent variable The organizational structure Its dimensions
(formal, central, complex).It has been selected sample Search Represented by (72) a
member of the general managers and heads of centers and departments and Divisions
For each of the Planning and Follow-up Department , the Department of Materials
Research , the Department of Environment , and Water And the Department of
renewable energies , In the Iraqi Ministry of Science and Technology .Pronounce and
current research of the problem is expressed in questionably How organizational
culture affects the Organizational Structure dimensions For the Iraqi Ministry of
Science and Technology?
Thus, this research aims to achieve a set of goals, the most important: Knowledge of
the level organizational culture in the Ministry of Science and Technology And
knowledge of the impact of organizational culture in the organizational structure
dimensions To the ministry,In addition to the preparation of a conceptual framework
for the major search variables.To achieve these objectives and to test the research
hypotheses have been relying on the descriptive analytical method, and has been
adopted The questionnaire as a tool for data collection and analysis.The theory has
been relying on the research and studies pertaining to the subject of research,To test
and analyze the research hypotheses adopted researcher on the statistical program
(SPSS) and program (Excel),It was reached the most important set of conclusions
There is partial impact of organizational culture in the organizational structure
dimensions,As the culture does not affect In the structure fully But their impact was in
two dimensions (formal and Central) only.
Key Words/ Organizational culture - organizational structure - strategic dimension
- communication - work teams oriented - results orientation - Official - Central complexity.

املقدمت
تعتبر الثقافة التنظٌمٌة هً المسإول الرئٌسً عن سلوك العاملٌن داخل المنظمة فاألفراد العاملٌن
ٌتصرفون وفقا ً للقٌم والتقالٌد والعادات التً ٌإمنون بها مما ٌشكل ذلك ثقافة خاصة بالمنظمة  ,ووفقا ً لها
لعمل ما  ,اي من خالل الثقافة التنظٌمٌة ٌحدد االفراد العاملون ما ٌرؼبون
ٌمتنعون عن عمل معٌن أو ٌتجهون
ٍ
بعمله وما ٌمتنعون عنه  ,فبالتالً ٌإثر ذلك على طبٌعة انجاز المهام داخل المنظمة .كما تؤتً أهمٌة الهٌكل
التنظٌمً فً كونه المسإول عن جمٌع العملٌات فً المنظمة  ,فهو ٌحدد المهام والواجبات  ,وٌوزع السلطات
والمسإولٌات ومراكز اتخاذ القرار  ,وهو أٌضا ً مسإول عن سلوك العاملٌن داخل المنظمة من خالل درجة
الرسمٌة والمركزٌة والتعقٌد فٌه  .من ذلك ٌتجه البحث الحالً نحو التركٌز على دراسة تؤثٌر الثقافة التنظٌمٌة
فً أبعاد الهٌكل التنظٌمً  ,ومن أجل تؽطٌة ذلك تم تقسٌم البحث الى ثالثة فصول  ,تناول الفصل األول منهجٌة
البحث وبعض الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع  .أما الفصل الثانً فقد تناول االطار النظري المتمثل
بالثقافة التنظٌمٌة والهٌكل التنظٌمً  .وتضمن الفصل الثالث االطار العملً للبحث باإلضافة الى االستنتاجات
والتوصٌات التً تم الوصل الٌها فً هذا البحث .
انفصم األول – منهجيت انبحث واندراساث انسابقت واندراساث انسابقت

ً
أوال – منهجيت انبحث:

مشكهت انبحث

تعد الثقافة التنظٌمٌة احد المكونات المهمة لسلوك العاملٌن داخل المنظمة فهً تإثر فً كٌفٌة اداء المهام وفً
كٌفٌة استجابة العاملٌن للتؽٌرات المختلفة  ,كما ٌعتبر الهٌكل التنظٌمً المكون المسإول عن جمٌع العملٌات
داخل المنظمة  ,فهو ٌحدد المهام والواجبات  ,وٌوزع السلطات والمسإولٌات ومراكز اتخاذ القرار  ,وهو أٌضا ً
مسإول عن سلوك العاملٌن داخل المنظمة من خالل درجة الرسمٌة والمركزٌة والتعقٌد فٌه  ,وتم تشخٌص
مشكلة البحث من خالل التؽٌرات المختلفة التً تتعرض لها وزارة العلوم والتكنولوجٌا كنموذج للمنظمات العامة
اذ انها بدأت فً العمل منذ عام  , 2002كان عملها قائم على االجتهادات فقط ولٌس وفقا ً الستراتٌجٌة وخطط
محددة  ,وذلك بحسب استبٌان اولً اجرته الباحثة  ,وذلك معتمد على مستوى الثقافة التنظٌمٌة الموجودة فً
الوزارة وكٌفٌة استجابة العاملٌن للتؽٌرات المختلفة التً ٌتعرض لها الهٌكل التنظٌمً  ,اذ كان الهٌكل التنظٌمً
للوزارة ٌتسم بالالمركزٌة العالٌة  ,فً عام  2000تم تحدٌد استراتٌجٌة لها مستقاة من البرنامج الحكومً  ,كما
حدث تؽٌٌر شامل فً الهٌكل التنظٌمً  ,اصبح ٌتسم بالمركزٌة العالٌة نظراً لقلة الصالحٌات  ,باإلضافة الى
ذلك تجري مراجعة دورٌة للهٌكل التنظٌمً للوزارة كل اربع سنوات  ,وحالٌا ً تسعى الوزارة نحو اجراء تؽٌٌر
شامل فً الهٌكل التنظٌمً  .ومن هنا جاء البحث الحالً لٌتطرق الى التساإل الرئٌس اآلتً-:
كٌؾ تإثر الثقافة التنظٌمٌة فً أبعاد الهٌكل التنظٌمً لوزارة العلوم والتكنولوجٌا العراقٌة ؟
وبنا ًء علٌه تتفرع التساإالت اآلتٌة-:
أهميت انبحث

ٌكتسب البحث أهمٌته من خالل المساهمة فً معرفة مستوى الثقافة التنظٌمٌة لوزارة العلوم والتكنولوجٌا
كنموذج للمنظمات العامة العراقٌة  ,وكٌفٌة تؤثٌرها على سلوك أعضاء المنظمة من خالل ادائهم ألعمالهم داخل
المنظمة وكٌفٌة استجابتهم لألوامر والتعلٌمات والمعاٌٌر واالجراءات المحددة فً الهٌكل التنظٌمً من خالل
ابعاده المتمثلة بـ( المركزٌة  ,الرسمٌة  ,التعقٌد).
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أهداف انبحث
ٌسعى البحث الحالً الى تحقٌق االهداؾ اآلتٌة:
تقدٌم اطار نظري ٌجمع بٌن المتؽٌرات الرئٌسة للبحث (الثقافة التنظٌمٌة  ,الهٌكل التنظٌمً) .
معرفة تؤثٌر الثقافة التنظٌمٌة بؤبعادها المتمثلة (التوجه نحو النتائج  ,التوجه نحو فرق العمل  ,البعد االستراتٌجً  ,أنماط
االتصال ) فً الهٌكل التنظٌمً بؤبعاده المتمثلة بـ ( المركزٌة  ,الرسمٌة  ,التعقٌد ) .
معرفة مستوى الثقافة التنظٌمٌة فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا
معرفة مستوى المركزٌة والرسمٌة والتعقٌد فً الهٌكل التنظٌمً للوزارة .

 منهج انبحث
تم االعتماد على المنهج الوصفً التحلٌلً فً اعداد هذا البحث لكونه ٌهدؾ الى(:ابراهٌم)136 ,2111 ,
 -1عرض صورة دقٌقة لمالمح الظاهرة التً ٌهتم الباحث بدراستها حتى ٌتٌسر ادراكها وفهمها فهما ً دقٌقا ً .
كشؾ الخلفٌة النظرٌة لموضوعات البحوث وتمهٌد الطرٌق امام اجراء المزٌد منها لٌسٌر الباحث
-2
بخطى ثابتة فً بحثه وٌكون على بٌنة من أمره قبل تصمٌم البحوث الالحقة .
 -3جمع معلومات وبٌانات عن والظواهر والوقائع التً ٌقوم الباحث بدراستها الستخالص دالالتها مما ٌفٌد
وضع تصمٌمات عن الظاهرة او الظواهر محل الدراسة .
 -4جمتمغ وػينت انبحث
تم اختٌار وز ارة العلوم والتكنولوجٌا العراقٌة كموقع لدراسة الجانب العملً للبحث الحالً  ,وتم تحدٌد مجتمع
البحث بؤربع دوائر من دوائر الوزارة تتمثل بـ ( دائرة التخطٌط والمتابعة ) لكونها ٌقع على عاتقها بناء الهٌكل
التنظٌمً للوزارة ولجمٌع الدوائر فٌها  ,كذلك ان مهامها وواجباتها تتعلق بالتخطٌط لمعظم انشطة وفعالٌات
الوزارة ومتابعة تنفٌذها  .كذلك ( دائرة بحوث المواد  ,دائرة البٌئة والمٌاه  ,ودائرة الطاقات المتجددة ) نظراً
لكون عمل هذه الدوائر متماثل ولسهولة اجراء البحث فٌه نظراً لعدم اختالؾ دائرة من اخرى إال فً
االختصاصات  .وبلػ حجم مجتمع البحث ( )268وٌتضمن مدراء الدوائر والمراكز واالقسام والشعب  ,وبلػ
حجم العٌنة ( )72فرد من مجموع البحث كعٌنة عشوائٌة طبقٌة .
اٌّخطػ اٌفشظٌٍ ٟجذش

فرضياث انبحث

ً
انطالقا من مشكلة البحث وأهدافه تم صٌاؼة الفرضٌة الرئٌسة التالٌة:
ٌوجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة للثقافة التنظٌمٌة فً الهٌكل التنظٌمً  ,وتتضمن بذلك الفرضٌات الفرعٌة التالٌة:
كل على حدة ومجتمعة .
ٌ -1وجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة للبعد االستراتٌجً  ,فً الهٌكل التنظٌمً بؤبعاده ٍ
كل على حدة ومجتمعة .
ٌ -2وجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة لالتصاالت  ,فً الهٌكل التنظٌمً بؤبعاده ٍ
كل على حدة ومجتمعة
ٌ -3وجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة للتوجه نحو العمل الفرقً  ,فً الهٌكل التنظٌمً بؤبعاده ٍ
ٌ -4وجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة للتوجه نحو النتائج  ,فً الهٌكل التنظٌمً بؤبعاده كل على حدة ومجتمعة .

•

اٌزؼبس٠ف االجشائ١خ ٌٍجذش

أدواث مجغ انبياناث واملؼهىماث

 -1الجانب النظري -:تم تؽطٌة الجانب النظري من خالل المصادر العربٌة واألجنبٌة بما فٌها الكتب
والمجالت والدورٌات والمإتمرات والرسائل واالطارٌح العلمٌة فضالً عن ما وفرته الشبكة العالمٌة
ً
اضافة الى اطالع الباحثة على بعض السجالت
للمعلومات ( االنترنت ) من كتب ومقاالت وبحوث ,
الرسمٌة فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا لتحدٌد مجتمع وعٌنة البحث بشكل دقٌق .
 -2الجانب العملً -:اعتمدت الباحثة فً اعداد الجانب العملً على اإلستبانة وهً االداة الرئٌسٌة لجمع
البٌانات الخاصة بالجانب العملً للبحث  ,وتم تصمٌمها باالعتماد على المقاٌٌس المتوفرة فً االدبٌات
ً
اضافة الى مالئمتها لبٌئة البحث الحالً  ,وٌوضح الجدول ( ) 1
وبما ٌتالءم مع المتؽٌر المراد قٌاسه ,
المتؽٌرات الرئٌسة واالبعاد الفرعٌة والمقاٌٌس المعتمدة فً اعداد فقرات اإلستبانة المبٌنة فً الملحق رقم
( , )1كذلك اعتمدت الباحثة على المالحظات والمقابالت الشخصٌة وتضمنت اجراء عدد من المقابالت
للعاملٌن فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا ممن شملتهم عٌنة البحث بمواقع ومستوٌات مختلفة ,لؽرض تشكٌل
مشكلة البحث ومدى امكانٌة اجراء البحث فً الوزارة  ,ولتدعٌم إجابات نتائج اإلستبانة والوقوؾ على
الواقع الموجود والمتعلق بمتؽٌرات البحث  .وتم اعداد أسئلة المقابالت اقتباسا ً من فقرات إستبانة البحث
والتً رأت الباحثة فٌها ضرورة عرضها فً المقابالت الشخصٌة.

اٌزؼٍ١ك ػٍ ٝاٌذساعبد اٌغبثمخ:
رُ فّ١ب عجك اعزؼشاض ثؼط اٌذساعبد اٌز ٟسثطذ ث ٓ١اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌ١ٙىً اٌزٕظ , ّٟ١فٕجذ دساعخ
 Janicijevic – 2013سثطذ ث ٓ١اٌ١ٙىً ٚاٌضمبفخ ثبػزّبد أٔٛاع اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ  .أِبدساعخ Goic – 2013
فمذ اػزّذد أٔٛاع اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثشثطٙب ثبٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚ ,وزٌه دسعذ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌضمبفخ ٚاٌ١ٙىً  .اِب
اٌجذش اٌذبٌ ٟفمذ دسط رؤص١ش اٌؼاللخ ِب ث ٓ١اٌزغ١١ش اٌزٕظ ّٟ١ثبألثؼبد ( اٌزغ١١ش ف ٟاٌزىٌٕٛٛج١ب  ,اٌزغ١١ش فٟ
اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  ,اٌزغ١١ش ف ٟاٌّٙبَ ) ٚ ,اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ثبألثؼبد ( اٌجؼذ االعزشار١ج , ٟاالرصبالد  ,اٌزٛجٗ ٔذٛ
اٌؼًّ اٌفشل , ٟاٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج ) ف ٟأثؼبد اٌ١ٙىً اٌزٕظ ( ّٟ١اٌشعّ١خ  ,اٌّشوض٠خ  ,اٌزؼم١ذ ) ٚ .رزّضً
ِجبالد االعزفبدح ِٕٙب فززّضً ثّب ٠ؤر:ٟ
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اصشاء اٌجبٔت إٌظشٌٍ ٞجذش .

-2

االغالع ػٍِٕ ٝب٘ج اٌجذش اٌز ٟعبس ػٍٙ١ب اٌجبدض ْٛاٌغبثم. ْٛ
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اٌزؼشف ػٍٔ ٝزبئج اٌذساعبد اٌغبثمخ ٚغش٠مخ سثطٙب ثبأل٘ذاف .
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اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌجٛأت اٌّّٙخ اٌز٠ ٌُ ٟزُ رٕبٌٙٚب ِٓ لجً اٌجبدض. ٓ١

اٌفصً اٌضبٔ – ٟاٌجبٔت إٌظشٞ
ً
أوال :انثقافت انتنظيميت
ٌعد موضوع الثقافة التنظٌمٌة من الموضوعات المهمة التً حظٌت باهتمام واسع فً الفكر االداري والتنظٌمً
 ,كونها احدى المكونات ؼٌر الملموسة المثٌرة لمشاعر وسلوكٌات الجهات ذات العالقة بالمنظمة  ,فضالً عن
تؤدٌتها دوراً حٌوٌا ً بارزاً فٌها (محمد .)213 :2112 ,وٌحظى موضوع الثقافة باهتمام مختلؾ التخصصات
من علم النفس وعلم االجتماع واألنثروبولوجٌا  ,الى علم االدارة العامة  ,وتوجد الٌوم أكثر من  3111دراسة
فً جامعة هارفارد بخصوص الثقافة التنظٌمٌة ) .(Divan, 2012: 7فهً ظاهرة معقدة ٌمكن أن تؤخذ الكثٌر
من الجوانب  ,والعدٌد من التعارٌؾ تعطً معنى مشترك لها بؤنها نظام من القٌم التً تحدد المواقؾ
)  . (Kranenburg , 2013 : 11كذلك ان الثقافة هً العامل الوحٌد الذي ٌمٌز اداء المنظمات  ,وذلك حسب

دراسة استطالعٌة اجراها  Bain & Companyاذ اتفق  %91من  1211من كبار المسإولٌن التنفٌذٌٌن على
ان تؽٌٌر الثقافة هو استراتٌجٌة حاسمة لتحقٌق نتائج ناجحة  ,واتفق  %81منهم على ان ؼٌاب ثقافة المنظمة
ٌعود علٌها بالفشل ,فالثقافة هً ما متوفر لدى اعضاء المنظمة كؤرضٌة مشتركة لتؽٌٌر االحداث وفهم القضاٌا
ومعرفة ما هو متوقع )  , ( Divan , 2012 : 3وتعرفها Management Association - 2008
 Americanبؤنها قٌم ومعتقدات مشتركة تساعد األفراد على فهم العمل التنظٌمً وتوفر لهم األدلة عن
سلوكهم داخل المنظمة ) , (American Management Association, 2008 : 7كما ٌعرفها
 Ehtesham; et al- 2011بؤنها أنماط من القٌم والمعتقدات المشتركة على مر الزمن والتً تنتج المعاٌٌر
السلوكٌة التً ٌتم اعتمادها فً حل المشكالت ) , (Ehtesham ; et al , 2011 : 79وٌرى & Robbins
 Judge - 2013بؤنها نظام لمعنى مشترك ٌحتفظ به اعضاء المنظمة والذي ٌمٌز المنظمة عن المنظمات
االخرى ) , (Robbins & Judge , 2013 : 564كما ٌرى  Griffin & Moorhead – 2014بؤنها تمثل
نمط االفتراض االساسً الذي هو مجموعة معٌنة اكتشفت وتم تطوٌرها فً التعلم للتعامل مع مشاكل التكٌٌؾ
الخارجً والتكامل الداخلً) . (Griffin & Moorhead , 2014 : 494واستناداً الى ما سبق ٌمكن تعرٌؾ
الثقافة التنظٌمٌة بؤنها مجموعة القٌم والمعتقدات واالتجاهات الموجودة فً المنظمة والموجهة لسلوك اعضائها
بالشكل الذي ٌعطً المنظمة هوٌتها الخاصة.
أهميت انثقافت انتنظيميت
للثقافة التنظٌمٌة اهمٌة كبٌرة فً نجاح المنظمات  .فقد تكون الثقافة التنظٌمٌة فكرة مجردة لكن لدٌها تؤثٌرات
كبٌرة على ط رٌقة تفكٌر وتصرؾ المنظمات  ,وٌمكن ان تكون داعمة للمنظمات ولتحقٌق اهدافها بشكل عام
كما وٌمكن ان تعوق ذلك )  (Desson & Clouthier, 2010 : 3وتتمثل أهمٌة الثقافة بما ٌؤتً :
الشعور بالهوٌة التنظٌمٌة  :اذ تحدد ابعاد االختالفات بٌن المنظمة والمنظمات االخرى .
-1
الثقافة الواضحة والقوٌة تمد الموظفٌن برإٌة واضحة للطرٌقة التً تتم بها االشٌاء وبذلك تساعد على
-2
التنبإ بؤنماط التصرفات االدارٌة فً المواقؾ الصعبة .
تإدي الى وجود نظام اجتماعً ثابت وتضٌق الفجوة بٌن معتقدات االفراد وأفعالهم.
-3
( المدان ؛ و موسى ) 111 : 2111 ,
تعتبر الثقافة التنظٌمٌة اطار جامع للعدٌد من العناصر المادٌة وؼٌر المادٌة التً تمثل اآللٌات الموجهة
-4
لسلوك االفراد فً العمل والمحفزة لهم ( الحمدانً . ) 134 : 2115 ,
تعتبر الثقافة التنظٌمٌ ة قاعدة قوٌة تقؾ علٌها المنظمات لمواجهة التؽٌرات المتسارعة المحلٌة والعالمٌة
-5
فً ظل االنفتاح والتطور التكنلوجً واندماج المنظمات ,كما تعتبر االساس لنجاح عملٌة التطور والتحول
والعمل بالجودة الشاملة التً تسعى الٌها المنظمات.
( رجب  ,ولٌد وآخرون ) 316 : 2113 :
تساهم فً مواجهة االزمات التً تتعرض لها المنظمات بحكم المعرفة المسبقة مع المشكالت الداخلٌة
-6
والخارجٌة ( العسكري . ) 7 : 2113 ,
باإلضافة الى ذلك قد تإدي الثقافة التنظٌمٌة الى اعاقة عمل المنظمات وذلك عند تعدد انماط الثقافة فً المنظمة
الواحدة اذ ٌإدي ذلك الى اختالؾ وجهات النظر وٌإدي الى الصراع واعاقة تحقٌق االهداؾ المطلوبة .
نشأة وتطىر انثقافت انتنظيميت
ٌرجع االصل التارٌخً للثقافة التنظٌمٌة الى اآلثار التارٌخٌة وطبٌعة االعمال التً كان ٌزاولها االنسان فً
حٌاته البسٌطة وما ٌنتج عن التراث الحضاري المتوارث سواء كان مادٌا ً او معنوٌا ً ( العانً . ) 45 : 2118 ,
وان عملٌة تكوٌن الثقافة التنظٌمٌة أمر شبٌه بالتنشئة االجتماعٌة للطفل فهً قٌم ٌتم تعلٌمها وتلقٌنها لألفراد منذ
البداٌات وال شك فً ان بناء الثقافة التنظٌمٌة هو محصلة جهد جماعً ناتج عن فعل وتصرؾ انسانً محاوالً
تكوٌن منظومة قٌم ومعتقدات مشتركة تتفاعل مع مكونات المنظمة افراداً وهٌاكالً ونظم  ,لتنتج أعراؾ وتقالٌد
سلوكٌة مشتركة تتفاعل مع مكونات المنظمة ( مساعدة  . ) 327 : 2113 ,وهناك عدة نظرٌات تفسر كٌفٌة
نشوء الثقافة التنظٌمٌة ٌبٌنها الشكل رقم (: )1

ف ٟاٌشىً أػالٖ ٔش ٜثؤْ ٔظش٠خ اٌّئعظ ٚاٌمبدح ٌـ  Prttigrewرؼزّذ ػٍ ٝاٌخٍف١خ اٌزبس٠خ١خ ٌشِٛص اٌّئعغخ فٟ
رشى ً١اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ  ,ار رزشىً اػزّبدا ػٍ ٝاٌشإ٠خ اٌز٠ ٟئِٓ ثٙب اٌّئعظ االٚي  .أِب ٔظش٠خ اٌّشادً ٌـ
 Scheinفزشوض ػٍ ٝاٌّجّٛػخ ٚرعغ ِشادً رزى ِٓ ْٛخالٌٙب رزّضً ثـ ( ِجبثٙخ االعزمالٌ١خ  ,اٌزآٌف ٚرّ١ض
االدٚاس ٚاٌؼاللخ ثبٌضِالء ِ ,شدٍخ االثزىبس ِ ,ذٍخ اٌجمبء ٚإٌّٚ , ) ٛرشو١ض إٌّظّخ ٠ى ْٛػٍ ٝاٌّجّٛػخ .
ٚرشوض ٔظش٠خ اٌّغز٠ٛبد ٌـ  Fombunػٍ ٝاٌزؼب٠ش ػجش االج١بي ٚرعغ اسثغ ِغز٠ٛبد ِٓ خالٌٙب رزى ْٛاٌضمبفخ
اٌزٕظ١ّ١خ ٠ٚزّضً اٌّغز ٜٛاالٚي ثـ ( اٌّجزّغ ) ٚاٌز٠ ٞزعّٓ اٌذ , ٓ٠االػشاف  ,اٌزمبٌ١ذ  ,اٌطمٛط ... ,أِب
اٌّغز ٜٛاٌضبٔ ٟف١زّضً ثـ ( اٌجّبػخ ) ٠م َٛػٍِ ٝشبسوخ اػعبء اٌجّبػخ ِغ ثؼع٠ٚ . ُٙشوض اٌّغز ٜٛاٌضبٌش

ػٍ ٝصمبفخ اٌؼبًِ رارٗ ٚصٛال اٌ ٝاٌّغز ٜٛاٌشاثغ ٚاٌز ٞرزشىً ف ٗ١اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚ.رؼزّذ ٔظش٠خ اٌّجبالد ٌـ
 Jonesػٍ ٝػٍّ١خ اٌزفبػً ث ٓ١اٌؼٛاًِ اٌذاخٍ١خ ٚاٌخبسج١خ ٚرعغ اثؼبد ٌزٌه ( اٌجؼذ اٌزطٛس , ٞاٌجؼذ اٌذاخٍ, ٟ
اٌجؼذ اٌخبسج. ) ٟاِب إٌظش٠خ اٌزؼذد٠خ ٌـ  Louisفزم َٛػٍ ٝظُ اٌضمبفخ االَ ِغ اٌضمبفبد اٌفشػ١خ  ِٓٚصُ رزىْٛ
اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚ.أخ١شا ٔظش٠خ اٌزفبػً ٌـ  Gibsonفزؼزّذ ػٍ ٝرفبػً اٌٛظبئف االداس٠خ ِغ ِىٔٛبرٙب ٌزٕزج ِٓ
خالٌٙب اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚ .رش ٜاٌجبدضخ ثؤْ افعً ٔظش٠خ رصف رى ٓ٠ٛاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٘ٔ ٟظش٠خ  Jonesألٔٙب
رؤخز ثٕظش االػزجبس اٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٚاٌج١ئخ اٌخبسج١خ ثبإلظبفخ اٌ ٝاٌجؼذ اٌزطٛس. ٞ
أٛاع اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ
٠جزّغ غبٌج١خ اٌجبدض ٓ١ػٍ ٝاْ أٛاع اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ رزّضً ثّب ٠ؤر:ٟ
اٌضمبفخ اٌٙشِ١خ  :Hierarchal cultureرم َٛػٍ ٝاعبط إٌظش٠خ اٌج١شٚلشاغ١خ ٌـ (ِبوظ ٠ٚجش) ,فٟٙ
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رشوض ػٍ ٝاٌىفبءح اٌذاخٍ١خ ٚاٌزؼبٚ ْٚاالٌزضاَ ,ثبإلظبفخ اٌ ٝاٌخصبئص اٌّ١ٕٙخ (. ) Akbari , 2012 : 289
صمبفخ اٌغٛق  :The market cultureرزّ١ض ثإٔجبصارٙب ٚا٘ذافٙب اٌمبثٍخ ٌٍم١بط خبصخ اٌّبٌ١خ ِٕٙب
-2
ٚاٌمبئّخ ػٍ ٝاٌغٛقٚ ,اٌزٕبفظٚ ,اٌشثخ ,وّب اْ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌفشد ٚإٌّظّخ لبئّخ ػٍ ٝاٌزؼبلذٚ ,ال رٛجذ ٕ٘بٌه
ظغٛغ اجزّبػ١خ غ١ش سعّ١خ ث ٓ١اػعبء إٌّظّخ ,وّب ال ٛ٠جذ اٌزضاَ غ ً٠ٛاالجً ث ٓ١إٌّظّخ
ٚاالفشاد()Dwirantwi,2012:30
صمبفخ اٌؼش١شح –اٌؼبئٍخ :The Clan cultureرزّضً خصبئصٙب ثبٌزمبٌ١ذ ٚاٌطمٛط ,اٌؼًّ اٌجّبػ,ٟ
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سٚح اٌّشبسوخ ,اداسح اٌزادٚ ,إٌفٛر االجزّبػٚ ,ٟاٌؼبٍِ ُ٘ ٓ١ػٍ ٝاعزؼذاد دائُ ٌٍؼًّ ثجذ ِٓ اجً اٌزؼ٠ٛط,
فبٌّٕخ ػبدٌخٚ ,اٌؼبٍِ ٓ١اٌجذد ّ٠ىِٕ ُٙشالجخ اٌؼًّ اٌجّبػٌٍ ٟزؼٍُ ِٕٗ ()L. Gibson, et al: 2006: 38
اٌضمبفخ االد٘ٛلشاغ١خ  :The adhocracy cultureرم َٛػٍ ٝرشج١غ اٌّجبدساد اٌفشد٠خ ٚس٠بدح االػّبي
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٠ٚزّ١ض ِىبْ اٌؼًّ ثبٌذٕ٠بِ١ى١خ ٛ٠ٚفش اٌذش٠خ ٌألفشاد ٠ٚشجؼ ُٙػٍ ٝاالعزؼذاد اٌذائُ ٌشوٛة اٌّخبغش( Tseng
ٚ .),2014:27رّزبص ثبٌالسعّ١خ ٚاٌالِشوض٠خ ٚلٛرٙب رزّضً ثغشػخ اٌزغ١١ش ٚاٌزى١١ف ٚفٙ١ب رشو١ض وج١ش ػٍٝ
االثزىبس ٚاٌّخبغشح ٚاالثذاػ١خ ,اِب اٌزشو١ض االعزشار١ج ٟف١ىٔ ْٛذ ٛإٌّٚ ٛاٌّٛاسد ٚاالثزىبس (اٌؼطٞٛ؛
ٚاٌش١جبٔ)46 : 2212 , ٟ
تغيري انثقافت انتنظيميت
ان المنظمات عموما ً ال تستطٌع البقاء على نفس النمط من الثقافة التنظٌمٌة دون تؽٌٌرها حالها حال باقً
المكونات الت نظٌمٌة االخرى .وتختلؾ اآلراء حول موضوع تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة ,فٌرى & Thomas
 Christopherبؤن تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة هو الشكل االكثر شٌوعا ً لتحول المنظمات (G. Cummings & G.
) . Worley, 2009:577وعلى العكس من ذلك هناك من ٌرى بان الثقافة التنظٌمٌة ؼٌر قابلة للتؽٌٌر(حسٌن,
 .)022 :0202كما ٌرى  Mats & Stefanبؤن تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة هو لٌس بالسهولة الممكنة الن الثقافة
التنظٌمٌة هً "بنى عمٌقة  "Deep Structureترتبط مع االفتراضات االساسٌة أو القٌم والمعتقدات المقدسة فً
المنظمة فعند النظر الٌها باعتبارها شبكة متكاملة وشاملة للمعانً والرموز والقٌم المتؤصلة فً المنظمة فمن ؼٌر
الممكن ان تتؽٌر ,أما اذا اعتبرت نوعا ً ما سطحٌة وضٌقة النطاق فتصبح مسؤلة التؽٌٌر فٌها اسهل .والسبب
اآلخر فً صعوبة تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة هو انها ظاهرة صعبة الفهم وتستؽرق وقت طوٌل لتنفٌذها  ,فالتؽٌٌر
الثقافً هو لٌس مجرد فرض سلوكٌات جدٌدة من قبل االدارة العلٌا وانما هو تؽٌٌر لألفكار والقٌم والمعانً
لمجموعة كبٌرة من الناس) .(Avlesson; & Sveningsson, 2008: 42وٌرى جٌرالد وروبرت بؤن هناك
ع امل مهم ٌساهم فً تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة ٌتمثل فً االندماجات وشراء الشركات االخرى  ,اذ قد تشتري احدى
المنظمات منظمة اخرى او قد تندمج معها  ,ومن هنا تبرز مشكلة نتٌجة لذلك اذا كانت ثقافة احدى المنظمتٌن
مختلفة ومعارضة لثقافة االخرى وٌسمى ذلك بالصراع الثقافً  ( Culture clashالخفاجً ) 49 : 2113 ,
وتتمثل خطوات اجراء التؽٌٌر الثقافً فتتمثل بما ٌؤتً ( العمٌان : ) 319 : 2111 ,
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حصر وتحدٌد الثقافة والسلوك المتبع فً المنظمة من قبل العاملٌن .
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.
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تحدٌد المتطلبات الجدٌدة التً ترؼب بها المنظمة .
تعدٌل وتطوٌر السلوكٌات الجدٌدة وفق المتطلبات المرؼوبة للمنظمة .
تحدٌد الفجوة واالختالؾ بٌن الثقافة التنظٌمٌة والسلوكٌات الجدٌدة ومدى تؤثٌرها على المنظمة بشكل عام
اتخاذ خطوات من شؤنها تكفل تبنً السلوك التنظٌمً الجدٌد .

وترى الباحثة بؤن جمٌع المنظمات تحتاج الى تؽٌٌر ثقافتها طالما تحتاج الى ادخال عاملٌن جدد او ادخال تقنٌات
جدٌدة او اسلوب عمل جدٌد  ,وان عملٌة تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة فٌها لٌست دائما ً تتطلب التنشئة االجتماعٌة
للعاملٌن الجدد فهناك من ٌنقلون خبرات ومعارؾ جدٌدة اذا كانوا ٌشؽلون وظائؾ سابقة  ,فبذلك هم ذوي فائدة
للمنظمة وٌعتبر ذلك نقطة قوة فٌهم تستفاد منها المنظمة  ,فتؽٌٌر الثقافة هنا لٌست فً العاملٌن الجدد وانما فً
اضافة ثقافة جدٌدة للمنظمة  ,كما ان تعامل المنظمة مع مختلؾ شرائح المجتمع ٌتطلب ان تكون ثقافتها مرنة
لتستوعب مختلؾ الحاجات  ,وان كانت هناك قٌم مقدسة ومتؤصلة فً المنظمة فلٌس من الضروري تؽٌٌرها اذا
كانت القٌم الجدٌدة ؼٌر معارضة لها اذ ان ذلك ٌشجع على االحتفاظ بتارٌخ المنظمة.

مصادر الثقافة التنظيمية
رزى ْٛاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ِٓ ػذح ِصبدس  ,ار ٠زوش  Brown – 1995ثؤْ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ رزى ِٓ ْٛاصٕ ٟػشش
ِصذس رزّضً ثـ(ربس٠خ إٌّظّخ ,اٌزمبٌ١ذ ٚاٌّؼزمذاد ,اٌم ,ُ١اال٘ذاف ,اٌزىٍٕٛج١ب ,إٌّزجبد ٚاٌخذِبد اٌّمذِخ,
اٌصٕبػخ ٚإٌّبفغخ ,اٌضثبئٓ ٚرٛلؼبد إٌّظّخٔ ,ظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌشلبثخ ٚاٌزشش٠غ ,اٌج١ئخ ,االجشاءاد
ٚاٌغ١بعبدٔ ,ظُ اٌّىبفآد ٚاٌم١بط) ( .)Yahaya; et al, 2011: 3957وّب روش اٌؼذ 1995 –ٍٟ٠ثؤْ ِصبدس
اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ رزّضً ثـ(اٌشِٛص ٚاٌؼجبساد اٌّجبص٠خ ,االعبغ١ش ,اٌطمٛط ٚاٌزمبٌ١ذ ,اٌزٕشئخ االجزّبػ١خ ٚاٌزشث١خ
ٚاٌزؼٍ ,ُ١اٌمصص ٚاٌشٚا٠بد) (ِذّٛد .)172 :2227 ,أِب  Jones – 2007ف١ش ٜثؤْ ِصبدس اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ
رزّضً ثـ(ٔظبَ دمٛق اٌٍّى١خ ,خصبئص اٌؼبٍِ ,ٓ١اخالل١بد إٌّظّخ ,اٌ١ٙىً اٌزٕظ()ّٟ١ػجذ اٌٍط١ف؛ ٚجٛدح,
 .)125 :2212وّب ٠زوش اٌؼٕض 2212 –ٞثؤْ (اٌذ ,ٓ٠اٌم ,ُ١اٌؼبداد ٚاالػشاف ,اٌزمبٌ١ذ ٚاٌشؼبئش ٚاٌطمٛط,
اٌزشاس اٌشؼج ,ٟاٌّصذس االداسٚ ٞاٌ١ٙىٍ ,ٟاٌّصذس االجزّبػٚ ٟاٌغٍٛو ()ٟاٌؼٕض٠ٚ .)47-44 :2212 ,ٞش١ش
اٌٙبجش 2213 –ٞاٌ ٝاْ ِصبدس اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ رزّضً ثـ(اٌؼبداد ٚاٌزمبٌ١ذ ٚاالػشاف ,اٌطمٛط ٚاالدزفبالد
ٚإٌّبعجبد ,االعبغ١ش ,اٌّجبص ٚاٌطشائف ٚإٌىذ ٚاالٌؼبةٚ ,اٌمصص ٚاٌذىب٠بد)(اٌٙبجش-21 :2213 ,ٞ
ٕ٘ٚ .)22بن ِٓ ٠شٚ ٜوزٌه اٌجذش اٌذبٌ ٟثؤْ (اٌؼبداد ,اٌزمبٌ١ذ ,االػشاف ,اٌّؼزمذاد ,اٌمصص ,إٌّبعجبد,
اٌشِٛص) ٘ ِٓ ٟػٕبصش اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ١ٌٚغذ ِصبدس ٌٙبٚ ,رزّضً ِصبدس اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ثّب ٠ؤر:ٟ
اٌزٕشئخ االجزّبػ١خ :رؼزجش اٌزٕشئخ االجزّبػ١خ ِصذس ٌٍِ ُٙضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ,فؼٕذِب رم َٛإٌّظّخ ثزؼٓ١١
-1
ػبٍِ ٓ١جذد ف ٟٙرم َٛثٕمً اٌمٚ ُ١االفزشاظبد ٚاالرجب٘بد ِٓ اٌؼبٍِ ٓ١اٌمذِبء اٌ ٝاٌجذد ٌٕ١بعجٛا صمبفخ إٌّظّخ .
خصبئص اٌؼبٍِ:ٓ١ػٕذِب رم َٛإٌّظّخ ثزؼ ٓ١االفشاد اٌجذد اٌز٠ ٓ٠شزشوِ ْٛؼٙب ف ٟاٌمٚ ُ١اٌّؼزمذاد
-2
اٌز٠ ٟئِٕ ْٛثٙبٚ ,رغزجؼذ االفشاد اٌز٠ ٓ٠ؼبسظ ْٛل ُ١إٌّظّخ ,فبٌز٠ ٓ٠غزّش ْٚف ٟاٌؼًّ ٠زفمِ ْٛغ صمبفخ
إٌّظّخ ٌ١صجذٛا اوضش رمبسثب ِٓ ثؼع ُٙفِ ٟؼزمذارٚ ُٙأوضش ثؼذا ػٓ إٌّظّبد االخش.ٜ
اخالل١بد إٌّظّخ  :رزذىُ إٌّظّخ ف ٟعٍٛن اػعبئٙب ِٓ خالي رط٠ٛش اخالل١بد ِؼٕ١خ ٌزذذ٠ذ ِب
-3
(ػجذ اٌٍط١ف؛  ٚجٛدح:2212 ,
اٌغٍٛن االخاللِٚ ٟب ٘ ٛغ١ش االخالل. ٟ
)126
اٌج١ئخ  :رزعّٓ اٌج١ئخ اٌزىٍٕٛج١خ  ,اٌج١ئخ اٌغ١بع١خ  ,اٌج١ئخ االلزصبد٠خ اٌج١ئخ االجزّبػ١خ  ,اٌج١ئخ اٌجغشاف١خ
-4
ٚ ,رؼزجش ِصذس سئ١غٌٍ ٟضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚػبِال ِئصشا فٙ١ب

ً
ثانيا :اهليكم انتنظيمي
تعمل جمٌع المنظمات لتحقٌق اهداؾ معٌنة  ,فتقوم بتقسٌم هذ ِه االهداؾ وصوالً الى المهام كؤساس للعمل ,
وٌتم تجمٌعها فً وظائؾ والوظائؾ فً ادارات واالدارات فً اقسام (قسم التسوٌق ,قسم المبٌعات ,قسم
االعالن )....,ومن خالل ذلك ٌتشكل الهٌكل التنظٌمً) .(C. Lunenburg, 2012: 1فالمنظمات عموما ً تتكون
من ثالثة اجزاء رئٌسٌة (الطاقة البشرٌة ,التكنولوجٌا ,والهٌكل التنظٌمً) .فمن اجل تحقٌق األهداؾ تحتاج الى
تقسٌم العمل بٌن العاملٌن فبذلك تحتاج للهٌاكل التنظٌمٌة  ,ألنها توفر إطاراً للسٌطرة واالدارة والرقابة  ,وفً
الواقع ان الهٌكل التنظٌمً هو الذي ٌعمل على تحقٌق االهداؾ  ,لذا ٌحتاج المدٌرون الى ادراك ضرورة
الهٌكل التنظٌمً وضرورة تصمٌمه ) . (Maleki;& Farib, 2014: 586وٌشٌر كاتز وكان الى ان الهٌكل
التنظٌمً عبارة عن وسٌلة تستخدمها المنظمة تحدد من خاللها االداء الفعال لألعضاء من خالل تحدٌد
المستوٌات ومن خالل السٌطرة على الموارد) . (Tran;& Tiam,2013:229كما ٌشٌر الٌه Kim – 2005
بؤنه الطرٌقة التً ٌتم بها توزٌع السلطة والمسإولٌة واجراءات العمل بٌن اعضاء المنظمة (Kim , 2005 :
) ,36وٌعرفه  Daft – 2010بؤنه نظام ٌبٌن العالقات الرسمٌة فً المنظمة  ,بما فً ذلك عدد من المستوٌات
فً التسلسل الهرمً ونطاق االشراؾ للمدراء والمشرفٌن  ,وٌعرفه  Lunenburg - 2012بؤنه التكوٌن
الرسمً بٌن األفراد والجماعات فٌما ٌتعلق بتخصٌص المهام والمسإولٌات والسلطة داخل المنظمة (C.
) , Lunenburg , 2012 : 1كما ٌعرفه العنزي –  2115بؤنه هو مجموعة اسالٌب علمٌة ٌتم من خاللها
تنظٌم االعمال فً مهام واجراء التنسٌق فٌما بٌنها لتحقٌق اهداؾ المنظمة (العنزي , )241 :2115 ,ونجد أن
جمٌع التعارٌؾ السابقة تنص على ان الهٌكل التنظٌمً ٌعمل على توزٌع الوظائؾ والمهام بٌن العاملٌن  ,وبٌان
المسإولٌات والعالقات بٌن الوظائؾ ,كما تجتمع جمٌعها على ان عناصر الهٌكل التنظٌمً تتمثل بـ (االفراد
والجماعات ,الوظائؾ والمهام ,التسلسل الهرمً ,السلطة والمسإولٌة) ,واستناداً الى ما سبق تعرٌؾ الهٌكل
التنظٌمً بؤنه نظام معقد ٌبٌن كٌفٌة توزٌع األفراد والمهام وتحدٌد العالقات بٌن الوحدات والوظائؾ المختلفة
وبٌان السلطات والمسإولٌات وهو الذي ٌبٌن شكل المنظمة.
أهميت اهليكم انتنظيمي
ٌتكون الهٌكل التنظٌمً من توقعات لألداء وقواعد للسلوك وٌبٌن كٌفٌة انجاز كل مهمة ,وفً الوقت نفسه نجد
ان هذا الهٌكل ال ٌعطٌنا معلومات مباشرة حول تصرفات وسلوك اعضاء المنظمة ,اذ انه ال ٌقدم سوى مبادئ
توجٌهٌة ) .(Christensen ; et al , 2007 : 15وبالرؼم من ذلك فهو ٌإدي دوراً حٌوٌا ً فً ادراك المنظمة
وبلوؼها ؼاٌاتها واهدافها بكفاءة وفاعلٌة ,وٌعتبر نقطة البدء فً تحدٌد شكل المنظمة وٌساعد فً تحلٌل
عملٌاتها(ٌوسؾ )214 :2112 ,كما ٌصمم الهٌكل التنظٌمً لمنع الفوضى داخل المنظمة ولتنظٌم العالقات فً
العمل وتسهٌل قنوات االتصال كما ٌساعد افراد المنظمة على فهم بٌئة العمل بالشكل الذي ٌمنع االرباك فً
المنظمة ) (P. G. Aquinas ,2008:94وٌرى  Peter Druckerان الهٌكل التنظٌمً ٌساعد فً تحقٌق اهداؾ
المنظمة من خالل ثالثة مجاالت رئٌسٌة تتمثل بما ٌؤتً ( :حرٌم ) 114 : 2111 ,
-1
-2
-3

المساعدة فً تنفٌذ الخطط بنجاح
تسهٌل تحدٌد ادوار االفراد فً المنظمة
المساعدة فً اتخاذ القرارات

وهناك عدد من الوظائؾ االساسٌة للهٌكل التنظٌمً تتمثل بما ٌؤتً ( :العانً ) 55 : 2112 ,
 -1بشكل عام ٌرمً الى تقدٌم المخرجات وانجاز االهداؾ التنظٌمٌة .
 -2تصمم الهٌاكل بشكل ٌإدي الى تقلٌل أو فً ادنى مستوى تنظٌم تؤثٌر التنوع الفردي داخل المنظمة  ,وٌتم
فرضه لضمان توافق توقعات االفراد مع متطلبات المنظمة ولٌس العكس .
ً
 -3الهٌاكل هً من االجهزة التً تمارس المنظمة من خاللها السلطة (كونها تقرر أٌا من المراكز لدٌه السلطة
فً المقام االول) واتخاذ القرارات (الن تدفق المعلومات التً تذهب الى متخذ القرار ؼالبا ً ما ٌحددها الهٌكل)
وانجاز فعالٌات المنظمة (كون الهٌكل هو ساحة للنشاطات التنظٌمٌة).
وترى الباحثة بانه ال ٌمكن ان توجد أي منظمة بدون وجود هٌكل تنظٌمً ٌنظم انشطتها وعملٌاتها  ,اذ ٌمكن
تشبٌه الهٌكل التنظٌمً بالجهاز الهٌكلً للكائن الحً  ,فهو ٌمثل الدعامة االساسٌة لجسم الكائن الحً ولو ال
وجوده ما كان بإمكانه العٌش والتحرك والتنقل  .كذلك الهٌكل التنظٌمً فهو ٌمثل الدعامة االساسٌة للمنظمة ولو

ال وجوده فال تستطٌع المنظمة العمل والبقاء  ,فعدم وجود الهٌكل التنظٌمً ٌعنً عدم وجود عمل فً المنظمة
وعدم وجود نظام اصالً  .فالهٌكل التنظٌمً اذن ٌمثل نظام العمل فً المنظمة  ,كما ان النظام ٌحقق من خالل
الهٌكل التنظٌمً .

انىاع اهليكم انتنظيمي
اشارت العدٌد من الدراسات بؤن للهٌكل التنظٌمً عدة أنواع متنوعة تختلؾ عن بعضها فً وظائفها وفً
مالئمتها للبٌئات التً تتواجد فٌها  ,وتتمثل بما ٌؤتً:
 -1الهٌكل الوظٌفً  :Organizational Structureأول من اقترح هذا الهٌكل هو العالم فردرٌك تاٌلور  ,اذ
اشار الٌه فً كتابه ادارة الورش( 1913-الحمدانً ,)41 :2113 ,وٌسمى هذا النوع بالبٌروقراطٌة التنظٌمٌة
وٌتم تجمٌع الوظائؾ من االسفل الى االعلى ,وهو أكثر فاعلٌة عندما تكون الخبرة والكفاءة عناصر بالؽة
األهمٌة فً تحقٌق األهداؾ التنظٌمٌة وكذلك عندما ٌكون التسلسل الهرمً الرأسً هو السائد فً المنظمة
)Daifi , 2012 : 40
 -2هٌكل االقسام أو الشعب  :Divisional Structureوٌسمى أحٌانا ً بهٌكل المنتوج أو وحدات االعمال
االستراتٌجٌة )  ,(L. Daft , 2010 : 106وٌصلح للمنظمات ذات الخطوط االنتاجٌة المتنوعة الصناعة حٌث
تصبح االقسام متعددة ,فالمنظمة تقسم تقسٌما ً ثانوٌا ً الى وحدات معٌنة ,وٌجري التنسٌق بٌن الوحدات التنظٌمٌة
بواسطة المركز الرئٌسً او الموقع الوظٌفً االعلى المتمثل بالمدٌر (العنزي . ) 261 : 2115 ,
 -3الهٌكل المصفوفً  : Matrix Structureاستخدم هذا النوع فً صناعة الفضاء والصناعات الحربٌة فً
الوالٌات المتحدة ,ثم ما لبثت بعض المنظمات الصناعٌة ان استعملته لتنفٌذ اتفاقات أو صفقات انتاجٌة أو
لتطوٌر منتج معٌن (مساعدة .)181 :2113 ,لذلك وجد هذا الهٌكل لحل بعض القضاٌا ,فهو ٌجمع بٌن الهٌكل
ا لوظٌفً وهٌكل الشعب والقصد منه التركٌز على العمل من قبل أكثر من شخص ,اال انه ٌخلق وضع ازدواجٌة
االوامر وٌتطلب كفاءة شخصٌة من قبل العاملٌن) . (Weingarden , 2011 : 12
 -4الهٌكل الشبكً  :Network Structureوٌتمثل بوجود تنظٌم مركزي صؽٌر ٌعتمد على منظمات اخرى
ؼٌره للقٌام ببعض االنشطة كالدراسات والبحوث واالنتاج والتوزٌع والنقل (العمٌان .)219 :2111 ,ومن
ممٌزاته امكانٌة استخدام اٌة موارد خارجٌة تحتاجها المنظمة من مواد خام وعمالة من خارج البالد أو قد تلجؤ
الى تحسٌن الجودة من خالل استخدام خبراء فنٌٌن متخصصٌن فً تحسٌن الجودة  ,أما المآخذ علٌه فتتمثل بعدم
وجود رقابة مباشرة فاإلدارة العلٌا ال تملك السٌطرة المباشرة على جمٌع العملٌات داخل المنظمة  ,كذلك ارتفاع
المخاطرة على اعمال المنظمة من خالل عدم التزام المتعاقدٌن مع المنظمة بتنفٌذ ما تم االتفاق علٌه ( الطراونة
؛ وآخرون )131 : 2112 ,
 -5الهٌكل االفتراضً  :Virtual Structureالهٌكل أو التنظٌم االفتراضً ,هو مصطلح قدّم ألول مرة فً
 1981ناتج عن التطورات التكنولوجٌة ,وٌشار به للمنظمات التً تعتمد اعتماداً كبٌر على التكنولوجٌا والتً ال
تمتلك اي بنى مادٌة ,فهو عبارة عن شبكة مإقتة من كٌانات مستقلة ترتبط من خالل التكنولوجٌا ,لتوفٌر
المهارات ولسهولة الوصول الى االسواق المختلفة) .(Stokes, 2005: 21-24فالمنظمة االفتراضٌة هً منظمة
مإقتة تتؤلؾ من منظمات متعددة تشكل لؽرض محدد).(Ledbetter, 2003: 25
 -6الهٌكل الهجٌن(المختلط)  :Hybrid Structureقد ال ٌصلح اي من الهٌاكل التنظٌمٌة السابقة الذكر بالنسبة
للمنظمة فتقوم بإنشاء هٌكل هجٌن باالعتماد على اكثر من نوع من الهٌاكل السابقة لالستفادة من نقاط القوة فٌها
ولتجنب نقاط الضعؾ تبعا ً الحتٌاجات المنظمة وهو ٌصلح للمنظمة التً تعمل فً بٌئة سرٌعة التؽٌٌر ( مصدر
سابق  ,ص)16
وٌرى هنري منتزبرج بؤن كل منظمة تتكون من خمس أجزاء رئٌسٌة تتمثل بـ(القمة االستراتٌجٌة Strategic
 Apexوالعملٌات االساسٌة  Operating Coreو الخط الوسط  The Middle Lineوكادر الدعم Support
 ( C. Lunenburg , 2012 : 2 ) )Staffووفقا ً لذلك ٌرى منتزبرج بؤن هناك خمس تكوٌنات هٌكلٌة رئٌسٌة
تتمثل بما ٌؤتً:
 -1الهٌكل البسٌط  :Simple Structureوٌعتبر الجزء الرئٌسً فٌه القمة االستراتٌجٌة Strategic Apex
والتً تمثل االدارة العلٌا (مصدر سابق ,ص . )4هو هٌكل بسٌط ال ٌوجد فٌه أي تفاصٌل تتمركز فٌه السلطة

بٌد شخص واحد  ,تكون الرسمٌة فٌه منخفضة  ,كما ان االشراؾ فٌه مباشر (P. Robbins;& A. Judge,
) 2013: 520
 -2الماكٌنة البٌروقراطٌة  :Machine Bureaucraticالجزء الرئٌسً فٌه هو الجانب التقنً Techno
(Structureالسالم .)164 :2118 ,وٌستخدم توحٌد اجراءات العمل كآلٌة تنسٌق رئٌسٌة ,تتمثل خصائصه
بالبٌروقراطٌة المثالٌة لماكس وٌبر ). (C. Lunenburg ,2012 :4
البٌروقراطٌة المهنٌة  :Professional Bureaucracyوٌشكل االساس التنفٌذي Operating Core
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المكون الرئٌسً له ,وٌستخدم توحٌد المهارات كآلٌة تنسٌق رئٌسٌة ,وٌجمع بٌن الالمركزٌة لتوفٌر االستقاللٌة
للعاملٌن وبٌن المركزٌة النسبٌة) .(C. Lunenburg, 2012: 5والجزء المهم اآلخر فً هذا الهٌكل هو كادر
الدعم اذ ٌتركز عمله فً دعم العملٌات االساسٌة (السالم. )169 :2118 ,
 -4نموذج الشعب أو االقسام  : Divisional Fromوٌشكل خط الوسط ( Middle Lineاالدارة الوسطى)
الجزء الرئٌسً فٌه وٌظم مجموعة من الوحدات المستقلة لكل منها بٌروقراطٌة آلٌة (حرٌم.)133 :2111 ,
وٌكون كل مدٌر فٌه مسإول عن ادارته وٌقتصر دور االدارة العلٌا على تقدٌم الدعم لهذه االدارات مالٌا ً
وقانونٌا ً (رحال)71 :2115 ,
التنظٌم االدهوقراطً  /التنظٌم المإقت  : Adhocracyوٌشكل كادر الدعم المكون االساسً فٌه  ,وٌستخدم
التكٌؾ المتبادل كوسٌلة للتنسٌق ,والهدؾ األساسً له االبتكار والتكٌؾ السرٌع مع البٌئات المتؽٌرة
) . (C.Lunenburg,2012: 5الطابع الرسمً ٌكون منخفض مع تخصص عالً والعاملٌن هم مهنٌٌن محترفٌن
ولدٌهم خبرات عالٌة كما ٌعطً سلطة شبه رسمٌة للعاملٌن ) . (Schmidt , 2006 : 12ونظراً الن هذا التنظٌم
ٌسم بدرجة منخفضة من الرسمٌة والمعٌارٌة فان الجانب التشؽٌلً ٌكاد ال ٌكون موجود والن مدٌري خط
الوسط والعملٌات االساسٌة وكادر الدعم هم مهنٌون فانه من الصعب التمٌٌز بٌن الرئٌس والمرإوس (حرٌم,
)134 :2111

اٌفصً اٌضبٌش – اٌجبٔت اٌؼٌٍٍّ ٟجذش
ٚصف اجبثبد اٌؼٕ١خ دغت فمشاد اٌّم١بط
رظٙش اٌفمشاد اٌّخزصخ ثّزغ١شاد اٌجذضجّجّٛػزٕ١شئ١غزٚ ,ٓ١فمب ٌٍّزغ١شاد اٌشئ١غ١خ :ٟ٘ٚاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ,
ٚاٌ١ٙىً اٌزٕظٚ ,ّٟ١لذ رُ ث١بٔٙب ٚفمب العزجبثبد اٌؼٕ١خٚ ,اٌجبٌغخ (ٚٚ ,)72فمب ٌألثؼبد اٌفشػ١خ اٌجبٌغخ ( )4أثؼبد
ٌٍّزغ١ش االٚي )3(ٚ ,أثؼبد ٌٍّزغ١ش اٌضبٌّٔٚ,ٟؼشفخ ارجب٘بد اجبثبد اٌؼٕ١خ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّم١بط ٌىً
ِزغ١ش ٌٚىً ثؼذ ,رُ اعزخذاَ إٌغت ٚاٌزىشاساد ٚاالٚعبغ اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّؼ١بس٠خٚ ,وّب ٠ؤر:ٟ
أٚال -اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ:
رُ ل١بط ٘زا اٌّزغ١ش ِٓ خالي أسثؼخ أثؼبد فشػ١خ ٘( ٟاٌجؼذ االعزشار١ج ,ٟاالرصبالد ,اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ
اٌفشل ,ٟاٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج)ٚ ,ثٍغذ لّ١خ اٌٛعػ اٌذغبثٌٙ ٟزا اٌّزغ١ش ( ٟ٘ٚ )2.94ألً ِٓ لّ١خ اٌٛعػ
اٌفشظٌٍّ ٟم١بط ٚاٌجبٌغ (٘ٚ )3زا ٠ؼٕ ٟثبْ اجبثبد اٌؼٕ١خ دٛي ٘زا اٌّزغ١ش ارجٙذ ٔذٔ ٛبدسا ٚاثذا ٚثبٔذشاف
ِؼ١بس )2.62( ٞأِب ثبٌٕغجخ ألثؼبد ٘زا اٌّزغ١ش فٕالدع ِب ٠ؤر:ٟ
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اٌجؼذ االعزشار١ج-:ٟ

رُ ل١بط ٘زا اٌجؼذ ِٓ خالي ( )5فمشاد ٠ٚج ٓ١اٌجذٚي( )3اٌٛعػ اٌذغبثٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١بسٌٙ ٞزٖ اٌفمشاد ,ار
ثٍغذ لّ١خ اٌٛعػ اٌذغبثٌٙ ٟزا اٌجؼذ ( ٟ٘ٚ )2.55ألً ِٓ لّ١خ اٌٛعػ اٌفشظٌٍّ ٟم١بط ٚاٌجبٌغ (٘ٚ )3زا ٠ؼٕٟ
ثبْ اجبثبد اٌؼٕ١خ دٛي ٘زا اٌجؼذ ارجٙذ ٔذٔ ٛبدسا ٚاثذا ٚثبٔذشاف ِؼ١بسٚ )2.78( ٞرٌه ٠ذي ػٍ ٝلٍخ ا٘زّبَ
اٌٛصاسح ثبٌجؼذ االعزشار١ج , ٟأِب ثبٌٕغجخ ٌفمشاد ٘زا اٌجؼذ ٚاٌّٛظذخ ثبٌجذٚي اٌّزوٛس فمذ رٛصػذ إٌزبئج ِٓ
خالي ٘زٖ اٌفمشاد ث ٓ١أػٍِ ٝغز ٜٛاجبثخ ٚدممزٙب اٌفمشح ( رّزٍه اٌٛصاسح صٛسح ٚاظذخ ػٓ اٌزغ١شاد اٌج١ئ١خ
اٌذاخٍ١خ ٚاٌخبسج١خ ) ار ثٍغذ لّ١خ اٌٛعػ اٌذغبثٌٙ ٟب ( ٟ٘ٚ )2.82ألً ِٓ اٌٛعػ اٌفشظٚ , ٟألً لّ١خ وبٔذ

ٌٍفمشح ( ّ٠زٍه اٌؼبٍِِ ْٛؼشفخ ربِخ ِشزشوخ ثشإ٠خ اٌٛصاسح ) ار ثٍغذ ( ٟ٘ٚ )2.28ألً ِٓ اٌٛعػ اٌفشظٟ
أ٠عب ٚ .ثّب اْ اٌٛعػ اٌذغبثٌٍ ٟفمشر ٓ١ألً ِٓ اٌٛعػ اٌفشظٌٍّ ٟم١بط فزٌه ٠ذي ػٍ ٝػذَ ف ُٙاٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ
ٚاٌخبسج١خ ٌٍٛصاسح ِّب ٠ئصش ػٍ ٝسعبٌخ اٌٛصاسح ٚغب٠برٙب ٚأ٘ذافٙب  ٌٗٚرؤص١ش وج١ش ػٍ ٝاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ
اٌٛصاسح ٚػٍِٛ ٝاوجزٙب ٌٍزغ١شاد اٌّغزّشح  .أِب ثبٌٕغجخ ٌم ُ١االٔذشاف اٌّؼ١بس ٞرشاٚدذ ث)1.22-2.94( ٓ١
٘ٚزا ٠ؼٕٕ٘ ٟبن رجبٔظ ف ٟاالجبثبد ث ٓ١أفشاد اٌؼٕ١خ.

 -1االتصاالث-:
تم قٌاس هذا البعد من خالل ( )5فقرات وٌبٌن الجدول( )4الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات,
اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لهذا البعد ( )2.97وهً أقل من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ ( )3وهذا
ٌعنً بان اجابات العٌنة حول هذا البعد اتجهت نحو نادراً وابداً وبانحراؾ معٌاري ( , )0.68وذلك ٌدل على
ضعؾ عملٌات االتصال داخل الوزارة  ,أما بالنسبة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور فقد
توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة وحققتها الفقرة ( تجري االتصاالت باتجاه واحد
من األعلى لألسفل ) اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها ( )3.32وهً أعلى من الوسط الفرضً  ,وأقل قٌمة
كانت للفقرة ( ٌستمع المدراء لمقترحات العاملٌن ) اذ بلؽت ( )2.60وهً أقل من الوسط الفرضً  ,وذلك ٌدل
على ضعؾ عملٌات االتصال داخل الوزارة نتٌجة لكونها على شكل اوامر باتجاه واحد فقط ولعدم االستماع
لمقترحات العاملٌن وآرائهم  ,وتراوحت قٌم االنحراؾ المعٌاري بٌن ( )1.14-0.95وهذا ٌعنً هناك تجانس
فً االجابات بٌن أفراد العٌنة.
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اٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج-:

تم قٌاس هذا البعد من خالل ( )5فقرات وٌبٌن الجدول( )5الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات,
اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لهذا البعد ( )3.13وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ ()3
وهذا ٌعنً بان اجابات العٌنة حول هذا البعد اتجهت نحو دائما ً وؼالبا ً وبانحراؾ معٌاري ( , )0.74وذلك ٌدل
على اهتمام الوزارة بالتوجه نحو النتائج  ,أما بالنسبة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور فقد
توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة وحققتها الفقرة ( تتجه االدارة نحو التركٌز على
النتائج ) اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها ( )3.42وهً أعلى من الوسط الفرضً  ,اما أقل قٌمة فكانت للفقرة
(ال تتوقع االدارة العلٌا من العالمٌن ادا ًء عالٌا ً ) اذ بلؽت ( )2.86وهً أقل من الوسط الفرضً  .وهذا ٌدل
على ان الوزارة تسعى للتوجه نحو النتائج نتٌجة لذلك هً تتوقع من العاملٌن ادا ًء عالٌا ً لتحقٌق النتائج المطلوبة
 ,وتراوحت قٌم االنحراؾ المعٌاري بٌن ( )1.07-0.98وهذا ٌعنً هناك تجانس فً االجابات بٌن أفراد
العٌنة.
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اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل-:ٟ

تم قٌاس هذا البعد من خالل ( )5فقرات وٌبٌن الجدول( )6الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات,
اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لهذا البعد ( )3.11وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ ()3
وهذا ٌعنً بان اجابات العٌنة حول هذا البعد اتجهت نحو دائما ً وؼالبا ً وبانحراؾ معٌاري ( , )0.72وذلك ٌدل
على اهتمام عٌنة البحث بالتوجه نحو العمل الفرقً  ,أما بالنسبة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور
فقد توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة وحققتها الفقرة ( تعتبر فرق العمل عامالً
معرقالً للعمل من وجهة نظر االدارة العلٌا ) اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها ( )3.56وهً أعلى من الوسط
الفرضً  ,وتدل على ان االدارة العلٌا ترى بان فرق العمل عامالً معرقالً للعمل  ,إال انه ٌرى العاملون بؤن
هناك توجها ً نحو دعم العمل الفرقً وبما ان الوزارة تفتقر لبٌئة عمل مساندة لذلك  ,تظهر فرق العمل بشكل
عامل معرقل للعمل من وجهة نظر االدارة العلٌا  ,كما ان أقل قٌمة للوسط الحسابً فً هذا البعد فكانت للفقرة
( تتسم عملٌة معالجة المشكالت فً الوزارة باألسلوب الجماعً ولٌس الفردي ) اذ بلؽت ( )2.60وهً أقل من
الوسط الفرضً  .وهذا ٌعنً ان عملٌة معالجة المشكالت فً الوزارة تتسم باألسلوب الفردي ولٌس الجماعً
نظراً لعدم وجود بٌئة عمل تساند العمل الجماعً  ,وتراوحت قٌم االنحراؾ المعٌاري بٌن ( )1.16-1.02وهذا
ٌعنً هناك تجانس فً االجابات بٌن أفراد العٌنة.

ٚثّمبسٔخ اٌٛعػ اٌذغبث ٟاٌؼبَ ٌىً ثؼذ ِٓ أثؼبد اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٔجذ اْ  ,أػال٘ب ٘ ٛاٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل, ٟ
٘ٚزا ٠ذي ػٍ ٝأٗ أوضش جبٔت ٠زُ اٌزشو١ض ػٍ ٗ١ف ٟاٌٛصاسح  ٗ١ٍ٠اٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج  ِٓٚصُ االرصبالد ٚاخ١شا
اٌجؼذ االعزشار١جٚ ٟاٌشىً (ٛ٠ )2ظخ رٌه .

صبٌضب -اٌ١ٙىً اٌزٕظ:ّٟ١
رُ ل١بط ٘زا اٌّزغ١ش ِٓ خالي ( )3أثؼبد فشػ١خ ٘( ٟاٌشعّ١خ ,اٌّشوض٠خ ,اٌزؼم١ذ) ٚثٍغذ لّ١خ اٌٛعػ اٌذغبثٟ
ٌٙزا اٌّزغ١ش ( ٟ٘ٚ )3.37أػٍ ِٓ ٝلّ١خ اٌٛعػ اٌفشظٌٍّ ٟم١بط ٚاٌجبٌغ (٘ٚ )3زا ٠ؼٕ ٟثبْ اجبثبد اٌؼٕ١خ دٛي
٘زا اٌّزغ١ش ارجٙذ ٔذ ٛدائّب ٚغبٌجب ٚثبٔذشاف ِؼ١بس , )2.32( ٞأِب ثبٌٕغجخ ألثؼبد ٘زا اٌّزغ١ش فٕالدع ِب ٠ؤر:ٟ
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اٌشعّ١خ-:

تم قٌاس هذا البعد من خالل ( )5فقرات وٌبٌن الجدول( )7الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات,
اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لهذا البعد ( )3.10وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ ( )3وهذا
ٌعنً بان اجابات العٌنة حول هذا البعد اتجهت نحو دائما ً وؼالبا ً وبانحراؾ معٌاري ( , )0.66وٌدل ذلك على ان
الهٌكل التنظٌمً للوزارة ٌتسم نوعا ً ما بالطابع الرسمً  ,أما بالنسبة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول
المذكور فقد توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة وحققتها الفقرة ( ال ٌوجد فً الوزارة
امتثال للوائح االدارٌة والتعلٌمات والمعاٌٌر ) اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً ( )3.47وهً أعلى من الوسط
الفرضً  ,أما مستوى اجابة فكانت للفقرة ( ٌحرص العاملون على متابعة المعاٌٌر المختلفة فً الوزارة ) اذ
بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها ( )2.83وهً أقل من الوسط الفرضً  .وتشترك هاتٌن الفقرتٌن فً نفس النتٌجة
اذ انه ال ٌوجد فً الوزارة امتثال للوائح والتعلٌمات والمعاٌٌر االدارٌة  ,اذ ال ٌحرص العاملون على متابعة هذه
المعاٌٌر  ,بالرؼم من وجود سٌاسات وتعلٌمات محددة لمختلؾ المهام كما ان اجراءات العمل محددة بوضوح فً
الوزارة  ,مما ٌدل ذلك على عدم وجود قواعد ضابطة تحكم عمل العاملٌن وتدفعهم الى االلتزام باللوائح
والمعاٌٌر المحددة  .وتراوحت قٌم االنحراؾ المعٌاري بٌن ( )1.11-0.97وهذا ٌعنً هناك تجانس فً االجابات
بٌن أفراد العٌنة.
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اٌّشوض٠خ-:

تم قٌاس هذا البعد من خالل ( )5فقرات وٌبٌن الجدول( )8الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات,
اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لهذا البعد ( )3.74وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ ()3
وهذا ٌعنً بان اجابات العٌنة حول هذا البعد اتجهت نحو دائما ً وؼالبا ً وبانحراؾ معٌاري ( , )0.62مما ٌدل
على تمتع الهٌكل التنظٌمً للوزارة بالمركزٌة  ,أما بالنسبة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور فقد
توزعت النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة وحققتها الفقرة ( ٌمتلك العاملون قدر كبٌر من
الحرٌة باتخاذ القرارات التً تخص عملهم دون الرجوع الى المستوٌات العلٌا فً الوزارة ) اذ بلؽت قٌمة
الوسط الحسابً لها ( )4.24وهً أعلى من الوسط الفرضً  ,وهذا ٌدل على حرٌة العاملٌن فً اتخاذ
القرارات فقط فٌما ٌخص عملهم أي ان القرارات االساسٌة واالكثر اهمٌة هً فً ٌد االدارة العلٌا  ,وهذا ما
اكدت علٌه نتائج المقابالت الشخصٌة التً اجرتها الباحثة  ,أي ان هناك ال مركزٌة نسبٌة فً الهٌكل التنظٌمً
 ,أما أقل قٌمة كانت للفقرة ( اجراءات العمل ؼٌر واضحة والهٌكل ؼٌر مالئم ) وبلؽت ( )2.82وهً أقل من
الوسط الفرضً  ,مما ٌدل على وضوح اجراءات العمل ومالئمة الهٌكل التنظٌمً لعٌنة البحث  .وتراوحت قٌم
االنحراؾ المعٌاري بٌن ( )1.17-0.83وهذا ٌعنً هناك تجانس فً االجابات بٌن أفراد العٌنة.
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اٌزؼم١ذ-:

تم قٌاس هذا البعد من خالل ( )5فقرات وٌبٌن الجدول( )9الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لهذه الفقرات,
وبلؽت قٌمة الوسط الحسابً لهذا البعد ( )3.27وهً أعلى من قٌمة الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ ( )3وهذا
ٌعنً بان اجابات العٌنة حول هذا البعد اتجهت نحو دائما ً وؼالبا ً وبانحراؾ معٌاري ( , )0.60وذلك ٌدل على ان
الهٌكل التنظٌمً للوزارة ٌتسم بالتعقٌد  ,أما بالنسبة لفقرات هذا البعد والموضحة بالجدول المذكور فقد توزعت
النتائج من خالل هذه الفقرات بٌن أعلى مستوى اجابة وحققتها الفقرة ( هناك حاجة الى التنسٌق مع العدٌد من
االدارات ) اذ بلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها ( )3.79وهً أعلى من الوسط الفرضً  ,أما ادنى مستوى اجابة
فكان للفقرة ( جماعات العمل والوحدات ؼٌر كافٌة للتنفٌذ ) وبلؽت قٌمة الوسط الحسابً لها ( )2.85وهً أقل
ً
ونتٌجة للتعقٌد البٌئً
من الوسط الفرضً  .وهذا ما ٌإكد بؤن الهٌكل التنظٌمً للوزارة ٌتسم بالتعقٌد وذلك طبٌعً
 ,وتراوحت قٌم االنحراؾ المعٌاري بٌن ( )1.10-0.90وهذا ٌعنً هناك تجانس فً االجابات بٌن أفراد العٌنة.

ٚثّمبسٔخ اٌٛعػ اٌذغبثٌ ٟىً ثؼذ ِٓ أثؼبد اٌ١ٙىً اٌزٕظٔ ّٟ١جذ اْ  ,أػال٘ب ٘ ٛاٌّشوض٠خ ٌىٙٔٛب ٘ ٟاٌغّخ
اٌغبٌجخ ٌٍ١ٙىً اٌزٕظ ٗ١ٍ٠ , ّٟ١اٌزؼم١ذ  ِٓٚصُ اٌشعّ١خ ٚ .اٌشىً (ٛ٠ )3ظخ رٌه .

اٌّجذش اٌضبٌش–اخزجبس فشظ١بد اٌزؤص١ش
اٌٙذف ِٓ ٘زا اٌّجذش اخزجبس فشظ١بد اٌجذش اٌز ٟرُ رذذ٠ذ٘ب فِٕٙ ٟج١خ اٌجذش ِٓ اجً اٌذىُ ػٍِ ٝذٜ
صذزٙب ٌمجٌٙٛب أ ٚسفعٙب ٚ .رُ اعزخذاَ االٔذذاس اٌخط ٟاٌجغ١ػ الخزجبس ٘زٖٚ ,وبٔذ إٌزبئج وّب :ٍٟ٠
اٌفشظ١خ اٌشئ١غخ االٛ٠ :ٌٝٚجذ رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ :ّٟ١ػٕذ اخزجبس ٘زٖ
اٌفشظ١خ  ِٓٚخالي اٌجذٚي سلُ (ٔ )12الدع ِب :ٍٟ٠

ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )2.25ألً ِٓ لّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ ()1772
ٚاٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕ ٟػذَ ٚجٛد رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٍ ٝاٌ١ٙىً اٌزٕظٚ ّٟ١ثّب اْ
اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش ػىغ ,ٟاِب ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y = 3.41 – 0.01 M
د١ش اْ M :رّضً اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ
ٚأجضمذ ِٓ ٘زٖ اٌفشظ١خ ػذح فشظ١بد فشػ١خ فىبٔذ ٔزبئجٙب وّب :ٍٟ٠
الخزجبس اٌفشظ١خ اٌفشػ١خ اال ٌٝٚإٌّجضمخ ِٓ اٌفشظ١خ اٌشئ١غخ االٚ ٌٝٚاٌمبئٍخ (ٛ٠جذ رؤص١ش ر ٚدالٌخ
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ِؼٕ٠ٛخ ٌٍجؼذ االعزشار١ج ٟف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثؤثؼبدٖ وً ػٍ ٝدذح ِٚجزّؼخ) ٔجذ  ِٓٚخالي اٌجذٚي (ِ )11ب
٠ؤر:ٟ

 -1-1رؤص١ش (اٌجؼذ االعزشار١ج )ٟف( ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ :)ّٟ١ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )1.45ألً ِٓ لّ١زٙب
اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕ ٟػذَ ٚجٛد رؤص١ش ر ٚدالٌخ
ِؼٕ٠ٛخ ٌٍجؼذ االعزشار١ج ٟػٍ ٝاٌ١ٙىً اٌزٕظٚ ّٟ١ثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش ػىغ ,ٟاِب
ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y = 3.51 – 0.06 M1
د١ش اْM1 :رّضً اٌجؼذ االعزشار١جٟ
 -2-1رؤص١ش (اٌجؼذ االعزشار١ج )ٟف( ٟاٌشعّ١خ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )12.33أػٍ ِٓ ٝلّ١زٙب
اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕٕ٘ ٟبن رؤص١ش ر ٚدالٌخ
ِؼٕ٠ٛخ ٌٍجؼذ االعزشار١ج ٟػٍ ٝاٌشعّ١خ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب ِٛججخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش غشد , ٞأ ٞأٗ
ػٕذِب رّزٍه اٌٛصاسح اعزشار١ج١خ غٍ٠ٛخ االجً ٚخطػ ٚأ٘ذاف ٠زُ أجبص٘ب ثشىً دل١ك ٚرٌه ػٕذ اِزالن اٌٛصاسح
صٛسح ٚاظذخ ػٓ اٌزغ١شاد اٌج١ئ١خ اٌذاخٍ١خ ٚاٌخبسج١خ ٚثبِزالن اٌؼبٍِِ ٓ١ؼشفخ ربِخ ثشإ٠خ اٌٛصاسح  ,أ ٞوٍّب

رذمك اٌجؼذ االعزشار١ج ٟرضداد اٌشعّ١خ ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظٚ ّٟ١ػٕذ اٌؼىظ رمً اٌشعّ١خ ٚ ,ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ
اٌزذذ٠ذ ( )2.15أ ٞاْ ( ِٓ )%15اٌزغ١شاد اٌذبصٍخ ف ٟاٌشعّ١خ ّ٠ىٓ رفغ١شٖ ِٓ خالي اٌجؼذ االعزشار١ج, ٟ
ٚلذ ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ ث١زب ( ٟ٘ٚ )2.33لّ١خ ِٛججخ ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟػٕذ رغ١١ش ٚدذح ٚادذح ف ٟاٌجؼذ االعزشار١جٟ
عٛف ٠ىٕ٘ ْٛبن ص٠بدح ثّمذاس ( )%33ف ٟاٌشعّ١خ ,اِب ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y1 = 2.26 + 0.33 M1
د١ش اْ Y1 :اٌشعّ١خ
 -3-1رؤص١ش (اٌجؼذ االعزشار١ج )ٟف( ٟاٌّشوض٠خ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )25.56أػٍ ِٓ ٝلّ١زٙب
اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕٕ٘ ٟبن رؤص١ش ر ٚدالٌخ
ِؼٕ٠ٛخ ٌٍجؼذ االعزشار١ج ٟػٍ ٝاٌّشوض٠خ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش ػىغ , ٟأ ٞأٗ
ػٕذِب ٠زُ رذمك اٌجؼذ االعزشار١ج ٟرمً اٌّشوض٠خ ِٓ خالي اٌغّبح ٌٍؼبٍِ ٓ١ثبإلدالء ثآسائ ُٙدٛي اٌخطػ
ٚاٌّشبس٠غ اٌجذ٠ذح وزٌه ػٕذ اٌغّبح ٌ ُٙثبرخبر اٌمشاساد اٌز ٟرخص ػٍّ ُٙد ْٚاٌشجٛع اٌ ٝاٌّغز٠ٛبد اٌؼٍ١ب
ف ٟاٌٛصاسح ٚ ,ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ (٘ٚ )2.27زا ٠ؼٕ ٟثبْ ( ِٓ )%27اٌزغ١شاد اٌذبصٍخ ف ٟاٌّشوض٠خ
ّ٠ىٓ رفغ١شٖ ِٓ خالي اٌجؼذ االعزشار١جٚ , ٟلذ ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ ث١زب ( ٟ٘ٚ )-2.41لّ١خ عبٌجخ ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟػٕذ
رغ١١ش ٚدذح ٚادذح ف ٟاٌجؼذ االعزشار١ج ٟعٛف ٠ىٕ٘ ْٛبن ٔمصبْ ثّمذاس ( )%41ف ٟاٌّشوض٠خ ,اِب ِؼبدٌخ
االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y2 = 4.79 - 0.41 M1
د١ش اْ Y2 :رّضً اٌّشوض٠خ
 -4-1رؤص١ش (اٌجؼذ االعزشار١ج )ٟف( ٟاٌزؼم١ذ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )2.77ألً ِٓ لّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ
ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕ ٟػذَ ٚجٛد رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ
ٌٍجؼذ االعزشار١ج ٟػٍ ٝاٌزؼم١ذ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش ػىغ ,ٟاِب ِؼبدٌخ االٔذذاس
فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y3 = 3.48 - 0.08 M1
د١ش اْ Y3 :رّضً اٌزؼم١ذ
 -2الخزجبس اٌفشظ١خ اٌفشػ١خ اٌضبٔ١خ إٌّجضمخ ِٓ اٌفشظ١خ اٌشئ١غخ االٚ ٌٝٚاٌمبئٍخ (ٛ٠جذ رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ
ٌالرصبالد ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثؤثؼبدٖ وً ػٍ ٝدذح ِٚجزّؼخ) ٔ ,جذ  ِٓٚخالي اٌجذٚي (ِ )12ب :ٍٟ٠

 -1-2رؤص١ش (االرصبالد) ف( ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ :)ّٟ١ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )2.21ألً ِٓ لّ١زٙب
اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕ ٟػذَ ٚجٛد رؤص١ش ر ٚدالٌخ

ِؼٕ٠ٛخ ٌالرصبالد ػٍ ٝاٌ١ٙىً اٌزٕظٚ ّٟ١ثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش ػىغ ,ٟاِب ِؼبدٌخ
االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y = 3.39 – 0.006 M2
د١ش اْ M2 :رّضً االرصبالد
 -2-2رؤص١ش (االرصبالد) ف( ٟاٌشعّ١خ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )12.93أػٍ ِٓ ٝلّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ
ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕٕ٘ ٟبن رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ
ٌالرصبالد ػٍ ٝاٌشعّ١خ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب ِٛججخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش غشد , ٞأ ٞوٍّب صادد
االرصبالد اٌشعّ١خ ف ٟاٌٛصاسح رضداد اٌشعّ١خ ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظٚ , ّٟ١ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ (٘ٚ )2.14زا
٠ؼٕ ٟثبْ ( ِٓ )%14اٌزغ١شاد اٌذبصٍخ ف ٟاٌشعّ١خ ّ٠ىٓ رفغ١شٖ ِٓ خالي االرصبالد ٚ ,لذ ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ
ث١زب ( ٟ٘ٚ )2.36لّ١خ ِٛججخ ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟػٕذ رغ١١ش ٚدذح ٚادذح ف ٟاالرصبالد عٛف ٠ىٕ٘ ْٛبن ص٠بدح ثّمذاس
( )%36ف ٟاٌشعّ١خ ,اِب ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y1 = 2.04 + 0.36 M2
د١ش اْ Y1 :رّضً اٌشعّ١خ
 -3-2رؤص١ش (االرصبالد) ف( ٟاٌّشوض٠خ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )35.99أػٍ ِٓ ٝلّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ
ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕٕ٘ ٟبن رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ
ٌالرصبالد ػٍ ٝاٌّشوض٠خ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش ػىغ ,ٟأ ٞأٗ وٍّب وبٔذ
االرصبالد ف ٟاٌٛصاسح ثبرجبٖ ٚادذ ( ِٓ األػٍ ٝاٌ ٝاالعفً ) رضداد اٌّشوض٠خ ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍٛ ّٟ١صاسح ,
ٚثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ (٘ٚ )2.34زا ٠ؼٕ ٟثبْ ( ِٓ )%34اٌزغ١شاد اٌذبصٍخ ف ٟاٌّشوض٠خ ّ٠ىٓ رفغ١شٖ ِٓ
خالي االرصبالد ٚ ,لذ ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ ث١زب ( ٟ٘ٚ )-2.53لّ١خ عبٌجخ ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟػٕذ رغ١١ش ٚدذح ٚادذح فٟ
االرصبالد عٛف ٠ىٕ٘ ْٛبن ٔمصبْ ثّمذاس ( )%53ف ٟاٌّشوض٠خ ,اِب ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y2 = 5.32 – 0.53 M2
د١ش اْ Y2 :رّضً اٌّشوض٠خ
 -4-2رؤص١ش (االرصبالد) ػٍ( ٝاٌزؼم١ذ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )2.22ألً ِٓ لّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ
ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕ ٟػذَ ٚجٛد رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ
ٌالرصبالد ػٍ ٝاٌزؼم١ذ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب ِٛججخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش غشد ,ٞاِب ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ
ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y3 =2.81 + 0.15 M2
د١ش اْ Y3 :رّضً اٌزؼم١ذ
 -3الخزجبس اٌفشظ١خ اٌفشػ١خ اٌضبٌضخ إٌّجضمخ ِٓ اٌفشظ١خ اٌشئ١غخ االٚ ٌٝٚاٌمبئٍخ (ٛ٠جذ رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ
ٌٍزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل ٟف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثؤثؼبدٖ وً ػٍ ٝدذح ِٚجزّؼخ) ٔ ,جذ  ِٓٚخالي اٌجذٚي
(ِ )13ب :ٍٟ٠

رؤص١ش (اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل )ٟف( ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ :)ّٟ١ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )2.221ألً
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ِٓ لّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕ ٟػذَ ٚجٛد
رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ ٌٍزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل ٟػٍ ٝاٌ١ٙىً اٌزٕظٚ ّٟ١ثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕٟ
ثبْ اٌزؤص١ش ػىغ ,ٟاِب ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y = 3.38 – 0.001 M3
د١ش اْM3 :رّضً اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشلٟ
 -2-3رؤص١ش (اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل )ٟف( ٟاٌشعّ١خ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )13.29أػٍِٓ ٝ
لّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕٕ٘ ٟبن رؤص١ش رٚ
دالٌخ ِؼٕ٠ٛخ ٌٍزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل ٟػٍ ٝاٌشعّ١خ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب ِٛججخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش
غشد٘ٚ , ٞزا ٠ذي ػٍ ٝأٗ وٍّب وبْ رٛجٗ اٌٛصاسح ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل ٟػبٌ ٟرضداد اٌشعّ١خ ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظّٟ١
ٌٍٛصاسح ٚ ,ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ (٘ٚ )2.16زا ٠ؼٕ ٟثبْ ( ِٓ )%16اٌزغ١شاد اٌذبصٍخ ف ٟاٌشعّ١خ ّ٠ىٓ
رفغ١شٖ ِٓ خالي اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشلٚ , ٟلذ ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ ث١زب ( ٟ٘ٚ )2.37لّ١خ ِٛججخ ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟػٕذ
رغ١١ش ٚدذح ٚادذح ف ٟاٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل ٟعٛف ٠ىٕ٘ ْٛبن ص٠بدح ثّمذاس ( )%37ف ٟاٌشعّ١خ ,اِب ِؼبدٌخ
االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y1 = 1.96 + 0.37 M3
 -3-3رؤص١ش (اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل )ٟف( ٟاٌّشوض٠خ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )13.48أػٍِٓ ٝ
لّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕٕ٘ ٟبن رؤص١ش رٚ
دالٌخ ِؼٕ٠ٛخ اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل ٟػٍ ٝاٌّشوض٠خ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش
ػىغ٘ٚ , ٟزا ٠ذي ػٍ ٝأٗ وٍّب اصداد رٛجٗ اٌٛصاسح ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل ٟرضداد اٌّشوض٠خ ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ, ّٟ١
ٚثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ (٘ٚ )2.16زا ٠ؼٕ ٟثبْ ( ِٓ )%16اٌزغ١شاد اٌذبصٍخ ف ٟاٌّشوض٠خ ّ٠ىٓ رفغ١شٖ ِٓ
خالي اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشلٚ , ٟلذ ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ ث١زب ( ٟ٘ٚ )-2.34لّ١خ عبٌجخ ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟػٕذ رغ١١ش
ٚدذح ٚادذح ف ٟاٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل ٟعٛف ٠ىٕ٘ ْٛبن ٔمصبْ ثّمذاس ( )%34ف ٟاٌّشوض٠خ ,اِب ِؼبدٌخ
االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y2 = 4.81 – 0.34 M3
 -4-3رؤص١ش (اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل )ٟف( ٟاٌزؼم١ذ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )2.27ألً ِٓ لّ١زٙب
اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3796زا ٠ؼٕ ٟػذَ ٚجٛد رؤص١ش ر ٚدالٌخ
ِؼٕ٠ٛخ ٌٍزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشل ٟػٍ ٝاٌزؼم١ذ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش ػىغ ,ٟاِب
ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y3 = 3.35 – 0.03 M3
 -4الخزجبس اٌفشظ١خ اٌفشػ١خ اٌشاثؼخ إٌّجضمخ ِٓ اٌفشظ١خ اٌشئ١غخ االٚ ٌٝٚاٌمبئٍخ (ٛ٠جذ رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ
ٌٍزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثؤثؼبدٖ وً ػٍ ٝدذح ِٚجزّؼخ) ٔ ,جذ  ِٓٚخالي اٌجذٚي (ِ )14ب
:ٍٟ٠

رؤص١ش (اٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج) ف( ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ :)ّٟ١ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )2.41ألً ِٓ
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لّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕ ٟػذَ ٚجٛد رؤص١ش
ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ ٌٍزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج ػٍ ٝاٌ١ٙىً اٌزٕظٚ ّٟ١ثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب ِٛججخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش
غشد ,ٞاِب ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y = 3.28 + 0.03 M4
 -2-4رؤص١ش (اٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج) ف( ٟاٌشعّ١خ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )18.41أػٍ ِٓ ٝلّ١زٙب
اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕٕ٘ ٟبن رؤص١ش ر ٚدالٌخ
ِؼٕ٠ٛخ ٌٍزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج ػٍ ٝاٌشعّ١خ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب ِٛججخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش غشد٘ٚ , ٞزا
٠ؼٕ ٟوٍّب صاد رٛجٗ اٌٛصاسح ٔذ ٛإٌزبئج ٠ضداد اٌزشو١ض ػٍ ٝاداء اٌؼبٍِِّ ٓ١ب ٠ض٠ذ اٌذلخ ف ٟاٌؼًّ ٚاٌزٛجٗ ٔذٛ
االٔجبص ٚثزٌه رضداد اٌشعّ١خ ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظٚ , ّٟ١ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ (٘ٚ )2.21زا ٠ؼٕ ٟثبْ ()%21
ِٓ اٌزغ١شاد اٌذبصٍخ ف ٟاٌشعّ١خ ّ٠ىٓ رفغ١شٖ ِٓ خالي اٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج ٚ ,لذ ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ ث١زب
( ٟ٘ٚ )2.41لّ١خ ِٛججخ ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟػٕذ رغ١١ش ٚدذح ٚادذح ف ٟاٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج عٛف ٠ىٕ٘ ْٛبن ص٠بدح
ثّمذاس ( )%41ف ٟاٌشعّ١خ ,اِب ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y1 = 1.82 + 0.41 M4
 -3-4رؤص١ش (اٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج) ف( ٟاٌّشوض٠خ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )16.35أػٍ ِٓ ٝلّ١زٙب
اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕٕ٘ ٟبن رؤص١ش ر ٚدالٌخ
ِؼٕ٠ٛخ ٌٍزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج ػٍ ٝاٌّشوض٠خ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب عبٌجخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش ػىغ٘ٚ , ٟزا
٠ؼٕ ٟوٍّب صاد رٛجٗ اٌٛصاسح ٔذ ٛإٌزبئج رمً اٌّشوض٠خ ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ار رم َٛاٌٛصاسح ثبششان اٌؼبٍِ ٓ١فٟ
ػٍّ١خ صٕغ اٌمشاساد ار ٠زُ رٛص٠غ اٌّؼٍِٛبد ث ٓ١جّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١ثصٛسح ربِخ ِّب ٠ئد ٞاٌ ٝص٠بدح اٌذلخ فٟ
اٌؼًّ ٚرؼض٠ض اٌّٙبساد اٌزذٍ١ٍ١خ ٚ ,ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ (٘ٚ )2.19زا ٠ؼٕ ٟثبْ ( ِٓ )%19اٌزغ١شاد
اٌذبصٍخ ف ٟاٌّشوض٠خ ّ٠ىٓ رفغ١شٖ ِٓ خالي اٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج ٚ ,لذ ثٍغذ لّ١خ ِؼبًِ ث١زب ( ٟ٘ٚ )-2.36لّ١خ
عبٌجخ ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟػٕذ رغ١١ش ٚدذح ٚادذح ف ٟاٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج عٛف ٠ىٕ٘ ْٛبن ٔمصبْ ثّمذاس ( )%36فٟ
اٌّشوض٠خ ,اِب ِؼبدٌخ االٔذذاس فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y2 = 4.88 – 0.36 M4
 -4-4رؤص١ش (اٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج) ف( ٟاٌزؼم١ذ) :ثٍغذ لّ١خ  Fاٌّذغٛثخ ( ٟ٘ٚ )2.25ألً ِٓ لّ١زٙب اٌجذ١ٌٚخ
ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (ٚ )2.25دسجخ دش٠خ (ٚ )1772اٌجبٌغخ (٘ٚ ,)3.96زا ٠ؼٕ ٟػذَ ٚجٛد رؤص١ش ر ٚدالٌخ ِؼٕ٠ٛخ
ٌٍزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج ػٍ ٝاٌزؼم١ذ ٚثّب اْ اشبسح ِؼبًِ ث١زب ِٛججخ ٘زا ٠ؼٕ ٟثبْ اٌزؤص١ش غشد ,ٞاِب ِؼبدٌخ االٔذذاس
فىبٔذ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
Y3 = 3.12 + 0.05 M4
ٔغزٕزج ِّب عجك اْ اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍٛ ّٟ١صاسح ال ٠زؤصش ثشىً وٍ ٟف ٟاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ار اْ رؤصشٖ ثبٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ
٠ى ْٛفمػ ِٓ خالي اٌشعّ١خ ٚاٌّشوض٠خ فّٓ خالي ( اٌجؼذ االعزشار١ج , ٟاالرصبالد  ,اٌزٛجٗ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌفشلٟ
ٚ ,اٌزٛجٗ ٔذ ٛإٌزبئج ) رضداد أ ٚرمً اٌشعّ١خ ٚاٌّشوض٠خ ٚرجؼب الٌزضاَ اٌؼبٍِ ٓ١ثبألٔظّخ ٚاٌٍٛائخ اٌشعّ١خ فٟ
اٌٛصاسح  ,أِب اٌزؼ١ذ ف ٛٙال ٠زؤصش ٔز١جخ ٌؼذَ ٚظٛح اٌزغ١شاد اٌج١ئ١خ اٌذاخٍ١خ ٚاٌخبسج١خ ثبٌٕغجخ ٌٍٛصاسح .

االستنتاجاث-:
-1

-2
-3
-4
-5

-6

أظهرت النتائج ان هناك قلة اهتمام بالثقافة التنظٌمٌة فً الوزارة وهذا ناتج عن قلة االهتمام بالبعد
االستراتٌجً اذ ان الوزارة ال تمتلك صورة واضحة عن التؽٌرات البٌئٌة الداخلة والخارجٌة كما ان رإٌة
ً
اضافة الى البعد
الوزارة هً ؼٌر واضحة بالنسبة للعاملٌن مما ٌإثر سلبا ً على انجاز االهداؾ .
االستراتٌجً اظهرت النتائج بؤن هناك قلة اهتمام اٌضا ً فً االتصاالت اذ بٌنت النتائج ان هناك ضعؾ فً
عملٌات االتصال فً الوزارة .
أظهرت النتائج ان الوزارة تسعى نحو التركٌز على النتائج  ,كما ان هناك تركٌز عالً على اداء العاملٌن ,
اذ انها تقوم بتزوٌد العاملٌن بمعلومات تقوٌمٌة عن ادائهم كلما حدث أي انحراؾ  ,لٌقوموا بتعدٌله  ,مما
ٌإكد على الدقة فً العمل والتوجه نحو االنجاز .
أظهرت النتائج ان هناك امتثال ضعٌؾ من قبل العاملٌن للوائح والتعلٌمات والمعاٌٌر االدارٌة بالرؼم من
وجود سٌاسات وتعلٌمات محددة لمختلؾ المهام  ,كما ان اجراءات العمل محددة بوضوح فً الوزارة  ,مما
ٌدل على عدم وجود قواعد ضابطة تحكم عمل العاملٌن وتدفعهم لاللتزام بهذه اللوائح والمعاٌٌر المحددة .
أظهرت النتائج ان الهٌكل التنظٌمً للوزارة ٌتسم بالتعقٌد  ,اذ ان هناك حاجة الى التنسٌق بٌن االدارات ,
كما ان اجراءات العمل طوٌلة .
أظهرت النتائج ان هناك توجه من قبل المدٌرٌن نحو الالمركزٌة من خالل السماح للعاملٌن بالمشاركة فً
صنع القرارات فً الوزارة  ,كما ان العاملٌن ٌمتلكون قدر كبٌر من الحرٌة باتخاذ القرارات التً تخص
عملهم دون الرجوع الى المستوٌات االدارٌة العلٌا .
أظهرت النتائج بؤن الثقافة التنظٌمٌة بؤبعادها تإثر فً بعدٌن فقط للهٌكل التنظٌمً ( الرسمٌة والمركزٌة )
وال ٌوجد لها أي تؤثٌر على التعقٌد فً الهٌكل التنظٌمً للوزارة  ,اذ ان الثقافة التنظٌمٌة تسمح باالتصاالت
بجمٌع الجهات والعمل بروح الفرٌق وتشجع على التوجه نحو النتائج .

انتىصياث-:
-1

-2
-3
-4
-5

تطوٌر الثقافة التنظٌمٌة فً الوزارة  ,من خالل االهتمام باالستماع لمقترحات العاملٌن  ,وتقدٌم المساعدة
والمشورة لهم  ,واالهتمام بالبعد االستراتٌجً بمراقبة التؽٌرات البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة  ,وجعل العاملٌن
على معرفة تامة برإٌة الوزارة لضمان انجاز االهداؾ والخطط بشكل دقٌق .
التشجٌع على تشكٌل فرق عمل بٌن العاملٌن داخل الدائرة الواحدة  ,وبٌن مختلؾ الدوائر اٌضا ً من خالل
توفٌر بٌئة عمل تساند العمل الفرقً لزٌادة القدرة على حل المشكالت .
التوضٌح للعاملٌن ما تتضمنه كل وظٌفة من مهام ومسإولٌات كلما حدث تؽٌٌر  ,وتوضٌح المعاٌٌر القائمة
لكل وظٌفة  ,لكً ٌكونوا على علم بكٌفٌة االنجاز وجعل ادائهم ٌتطابق مع المعاٌٌر القائمة .
دفع العاملٌن على االلتزام باللوائح والمعاٌٌر المحددة من خالل تشدٌد أنظمة الرقابة ووضع قواعد ضابطة
تحكم العمل داخل الوزارة .
القٌام بالتنسٌق بٌن االدارات وتشجٌع االتصاالت المتنوعة بشكل ٌساعد على التكامل وتقلٌل التعقٌد فً الهٌكل
التنظٌمً بما ٌسمح بتحقٌق االهداؾ .

اٌّصبدس ٚاٌّشاجغ
املصادر انؼربيت

انكتب
 -1ابراهٌم  ,مروان عبد المجٌد  , ) 1111( ,اسس البحث العلمً إلعداد الرسائل الجامعٌة  ,مإسسة الوراق
للنشر  ,عمان  ,االردن .
 -2حسٌن  ,حرٌم  , ) 2111 ( ,ادارة المنظمات  ,منظور كلً  ,الطبعة الثانٌة  ,دار الحامد للنشر والتوزٌع ,
عمان  ,االردن
 -3الزبٌدي ,ؼنً دحام تناي ؛ وآخرون  , ) 1112 ( ,ادارة السلوك التنظٌمً  ,دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع ,
بؽداد.
 -4السالم  ,مإٌد سعٌد  , ) 2118 ( ,نظرٌة المنظمة  ,الهٌكل والتصمٌم  ,الطبعة الثالثة  ,دار وائل للنشر ,
عمان  ,االردن .
 -2الطراونة  ,حسٌن احمد ؛ وآخرون  , ) 1111 ( ,نظرٌة المنظمة  ,دار الحامد للنشر والتوزٌع  ,عمان ,
االردن .
 -6عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ ؛ وجودة  ,محفوظ احمد  , ) 2112 ( ,دور الثقافة التنظٌمٌة فً التنبإ بقوة
الهوٌة التنظٌمٌة  ,دراسة مٌدانٌة على أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات االردنٌة الخاصة  ,مجلة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة  ,المجلد  , 26العدد .2
 -7العمٌان  ,محمود سلمان  , ) 1111( ,السلوك التنظٌمً فً منظمات االعمال  ,الطبعة الخامسة  ,دار
وائل للنشر
 -8العنزي  ,سعد علً  , ) 1112 ( ,نظرٌة المنظمة  ,مفاهٌم – مداخل – عملٌات  ,نشر وتوزٌع مكتبة
السٌسبان  ,بؽداد .
 -9مساعدة  ,ماجد عبد المهدي  , ) 2113 ( ,ادارة المنظمات  ,منظور كلً  ,الطبعة االولى  ,دار المٌسرة
للطباعة والنشر.
اجملالث
 -11الحمدانً  ,ناهدة اسماعٌل  , ) 2115 ( ,الثقافة التنظٌمٌة وأثرها فً تحسٌن نوعٌة حٌاة العمل  ,تنمٌة
الرافدٌن . , )27 ( 79 ,
 -11رجب  ,ولٌد خالد ؛ وآخرون  , ) 2113 ( ,دراسة مقارنة فً الثقافة التنظٌمٌة بٌن المالكات االدارٌة
والفنٌة للفرق المشاركة فً بطولة ؼرب اسٌا للتاٌكوندو  ,مجلة الرافدٌن للعلوم الرٌاضٌة ( نصؾ سنوٌة )
 ,المجلد  , 19العدد . 61
 -12العسكري  ,هناء جاسم محمد  , ) 2113 ( ,دور الثقافة التنظٌمٌة فً تعزٌز التشارك المعرفً لدى اعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة دراسة تطبٌقٌة فً كلٌة االدارة واالقتصاد  ,مجلة المثنى للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة ,
المجلد  , 3العدد .6
 -13العطوي  ,عامر علً و الشٌبانً  ,الهام ناظم  , ) 2111 ( ,قٌاس الثقافة التنظٌمٌة وتشخٌص فجوتها فً
المإسسات التعلٌمٌة  ,دراسة تطبٌقٌة فً جامعة كربالء  ,مجلة القادسٌة للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة ,
المجلد  , 12العدد .4
 -14محمد  ,خمٌس ناصر  , ) 2112 ( ,تؤثٌر الثقافة التنظٌمٌة فً تبنً نظام االدارة البٌئٌة ISO 14001
دراسة تطبٌقٌة فً الشركة العامة لصناعة الزجاج والسٌرامٌك  ,مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادٌة
واالدارٌة  ,المجلد  , 4العدد . 8
 -15المدان  ,سامً عبد هللا ؛ وموسى  ,صباح محمد  , ) 2111 ( ,قٌاس أثر عوامل الثقافة التنظٌمٌة فً
تنفٌذ ادارة المعرفة فً مجموعة االتصاالت االردنٌة (اورانج )  ,مجلة االدارة واالقتصاد  ,العدد .84

ٌ -16وسؾ  ,سناء خضر  , ) 2112 ( ,تشخٌص نمط الهٌكل التنظٌمً فً المإسسات التعلٌمٌة العراقٌة ,
دراسة حالة فً جامعة صالح الدٌن – اربٌل  ,تنمٌة الرافدٌن  ,المجلد  , 24العدد . 111
انرسائم واالطاريح
 -17الحمدانً  ,مهند طلب حمٌد  , ) 2113 ( ,تحلٌل الهٌكل التنظٌمً عبر عالقة أبعاد الهٌكل التنظٌمً
بالتركٌب العضوي  ,بحث تطبٌقً فً هٌئة النزاهة  ,بحث الدبلوم العالً المعادل للماجستٌر  ,كلٌة االدارة
واالقتصاد  ,جامعة بؽداد .
 -18الخفاجً ٌ , ) 2113 ( ,اسر عادل محمود  ,العالقة والتؤثٌر بٌن الثقافة التنظٌمٌة واألداء الوظٌفً  ,بحث
إستطالعً فً شركة صناعات األصباغ الحدٌثة  ,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة  ,كلٌة االدارة واالقتصاد
 ,جامعة بؽداد.
 -19العانً  ,اثٌر انور شرٌؾ  , ) 2112 ( ,التخطٌط االستراتٌجً والهٌكل التنظٌمً العالقة واالثر  ,دراسة
استطالعٌة آلراء المدراء العاملٌن فً وزارة الصناعة والمعادن  ,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة  ,كلٌة
االدارة واالقتصاد  ,جامعة بؽداد .
 -21العانً  ,أرٌج سعٌد خلٌل  , ) 2118 ( ,تقٌٌم دور ثقافة المنظمة ونجاح ادارة المعرفة فً تطوٌر المٌزة
التنافسٌة المستدامة  ,دراسة تطبٌقٌة فً شركات االتصال الخلوي العاملة فً العراق  ,رسالة دكتوراه ؼٌر
منشورة  ,كلٌة االدارة واالقتصاد  ,جامعة بؽداد .
 -21علٌان  ,دٌمة عبد علً  , ) 2112 ( ,الثقافة التنظٌمٌة والممارسات االدارٌة لدى مدٌري المدارس
الحكومٌة والعالقة بٌنهما من وجهة نظر المعلمٌن فً محافظتً القدس و " رام هللا والبٌرة "  ,رسالة
ماجستٌر منشورة  ,جامعة النجاح الوطنٌة  ,نابلس  ,فلسطٌن .
 -22العنزي  ,عمر علٌان االٌداء  , ) 2112 ( ,أنماط الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها بتحقٌق التمٌز التنافسً بٌن
شركات االتصاالت فً المملكة العربٌة السعودٌة  ,اطروحة دكتوراه منشورة  ,قسم العلوم االدارٌة  ,كلٌة
الدراسات العلٌا  ,جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم االمنٌة .
 -23مقابلة  ,احمد محمد  , ) 2112 ( ,أثر خصائص الهٌكل التنظٌمً والثقافة التنظٌمٌة والتفاعل التنظٌمً
على تقاسم المعرفة  :دراسة حالة الشركات العاملة فً مدٌنة الحسن الصناعٌة  ,رسالة ماجستٌر منشورة ,
الٌرموك
جامعة
,
االدارٌة
والعلوم
االقتصاد
كلٌة
http://respository.yu.edu.jo/hanle/123456789/1628
 -24الهاجري  ,زٌاد ناصر  , ) 2113 ( ,الثقافة التنظٌمٌة فً المدارس الثانوٌة فً دولة الكوٌت وعالقتها
بمركز الضبط لدى المعلمٌن من وجهة نظرهم  ,رسالة ماجستٌر منشورة  ,كلٌة العلوم التربوٌة  ,جامعة
الشرق االوسط .
اٌّصبدس االجٕج١خ
Book
Alvesson , Mats &Sveningsson , Stefan , ( 2008 ) , Changing Organizational
-25
Culture , Cultural change work in progress , British Library Cataloguing in
. Publication Data
Christensen, Tom ; at el , ( 2007 ) , Organization Theory and the Public Sector
-26
., Instrument, culture and myth , British Library Cataloguing in Publication Data
G. Cumming , Thomas & G. Worley , Christopher, ( 2009 ) , Theory of
-27
.organizational development and chane , printed in India by Akach Press
L. Daft , Richard , ( 2010 ) , Organization Theory and Design , 10th
-28
EDITION , Printed in the United States of America , Library of Congress Control
.Number: 2009921278

L. Gibson , James , et al, ( 2006 ) , organizations , behavior , structure ,
-29
.processes , 12th edition , printed on acid – free paper , United State
P. G. Aquinas , ( 2008 ) , organizational structure and design , applications and
-32
. challenges , printed by him at Excel Printers , New Delhi
P. Robbins , Stephen & A. Judge , Timothy, ( 2013 ) , organizational behavior
-31
., 15th edition , British Library Cataloging – in – Publication Data
-32
W. Griffin , Ricky ; & Moorhead, Gregory , ( 2014 ) , organizational behavior
, managing people and organizations , 11th Edition , printed in Canada.
Research and periodicals
-33
Akbari , Jamshid , et al , ( 2012 ) , Relationship between Organizational
Culture and Strategy Implementation: Typologies and Dimensions , Global Business
and Management Research: An International Journal , Vol. 4, No. 3 & 4 .
-34
American Management Association , ( 2008 ) , cultivating effective corporate
cultures , A Global Study of Challenges and Strategies , Current Trends and Future
Possibilities 2008-2018.
-35
Aydin , Bulent ;& Ceylan , Adnan , ( 2009 ) , A Research Analysis on
Employee Satisfaction in terms of Organizational Culture and Spiritual Leadership ,
International Journal of Business and Management , Vol. 4 , No. 3 ,
www.ccsenet.org/journal.html.
-36
C. Lunenburg , Fred , ( 2012 ) , Organizational Structure: Mintzberg’s
Framework , International Journal of Scholarly, Academic, Intellectual Diversity
VOL. 14, N. 1.
-37
Desson , Kenneth &Clouthier , Joseph , (2010) , Organizational Culture –
Why Does It Matter?, Presented to the Symposium on International Safeguard
International Atomic Energy Agency , IAEA-CN-184/315.
-38
Ehtesham , et al , ( 2011 ) , Relationship between Organizational Culture and
Performance Management Practices: A Case of University in Pakistan , Journal of
Competitiveness , Issue 4.
-39
Goic , Srecko , ( 2013 ) , organizational structure, organizational dynamics and
organizational culture: a research from Croatian eENTERPRISES , active citizenship
management , knowledge management and innovation knowledge and learning ,
Zadar , Croatia international conference.
-42
Janicijevic , Nebojsa , ( 2013 ) , the mutual impact of organizational culture
and structure , ECONOMIC Annals , Vol. LVIII, No. 198 , UDC: 3.33 ISSN: 00133264.
-41
Maleki , Ahmad &Karimi , Fariba , ( 2014 ) , the relationship between
perception of organizational structure and human resource development , International
Journal
of
Asian
Social
Science
,
4(5):
585-597
,
http://www.aessweb.com/journals/5007.
-42
Stare , Aljaz , (2011) , the impact of the organizational structure and project
organizational culture on project performance in Slovenian Entries , management
,Vol. 16 , 2.

-43
Tran , Quangyen&Tian , Yezhuang , ( 2013 ) , Organizational Structure:
Influencing Factors and Impact on a Firm , American Journal of Industrial and
Business Management , 3, 229-236 , http://dx.doi.org/10.4236/ajibm.2013.32028 .
-44
Tseng , Shu-Mei , ( 2010 ) , The correlation between organizational culture
and knowledge conversion on corporate performance , JOURNAL OF
KNOWLEDGE MANAGEMENT , VOL. 14 NO. 2.
-45
Vazifedoust , Hossein ; et al , ( 2012 ) , Analyzing the relationship between
organizational structure and employee empowerment in Eastern Azerbaijan ,
Interdisciplinary Journal of Research in Business , ISSN. 2046-7141 , Vol. 2, Issue. 6,
(pp.10- 24. )
-46
Weingarden , Steve , ( 2011 ) , Building the Future: HR’s Role in
Organizational Design , Human Resource Management , SHRM Academic Initiatives
, www.shrm.org/education/hreducation.
-47
Yahaya , Azizi ; et al , ( 2011 ) , The factors influencing organizational
culture in Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA) , African Journal of
Business
Management
,
Vol.5
(10)
,
ISSN
1993-8233
,
http://www.academicjournals.org/AJBM.
Thesis and Decoration
-48
Aniagyei , Winfred , ( 2011 ) , the effect of organizational structure on project
performance, the case of saga LTD , master thesis , business administration , the
Institute of Distance Learning ,Kwame Nkrumah University of Science and
Technology.
-49
Daifi , Dalia Zakarya , ( 2012 ) , Development of an Institutional Framework
and Organization Structures for Water and Sanitation Service Providers in the West
Bank – Palestine , Master thesis , An-Najah National University , Faculty of Graduate
Studies.
-52
Divan , Sarah Michele, ( 2012 ) , changing , the way we do things presenting
a strategic organizational culture framework , Master's thesis , PUBLIC POLICY &
ADMINISTRATION , California State University, Sacramento.
-51
Dwirantwi , Eric Addo, ( 2012 ) , organizational culture and its effect on
productivity; the case study of La Community Bank , Master thesis , Institute Of
Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and Technology .
-52
Katamba , David , ( 2010 ) , Corporate Social Responsibility, Organizational
culture, Ethical citizenship and Reputation of financial institutions in Uganda , master
thesis , Science in Marketing of , Makerere University.
-53
Kim , HyoSook , ( 2005 ) , organizational structure and internal
communication as antecedents of employee organization relationships in the context
of organizational justice: A Multilevel Analysis , Doctoral thesis , University of
Maryland, College Park.
-54
Kranenburg , Danielle Griffith , ( 2013 ) , the effect of organizational culture
and leadership STYLE ON organizational commitment WITHIN SMES IN
SURINAME, with job satisfaction AS a mediator , Master's thesis , Business

Administration (MBA) degree at the FHR Lim A Po Institute for Social Studies
(FHR) , Maastricht School of Management (MSM.)
-55
Schmidt , Adre , ( 2010 ) , management change and challenges of change
management in A Multi – cultural environment , project thesis , Business
Administration and Engineering .
-56
Stokes , Allison , ( 2005 ) , A study in the relationships between organizational
structures and public relations practitioner roles , Master thesis , School of Mass
Communications , College of Arts and Sciences , University of South Florida.
-57
Tepeci , Mustafa , ( 2001 ) , the effect of personal values , organizational
culture , and person organization fit on individual outcomes in the restaurant industry
, Doctoral thesis , The Graduate School , School of Hotel, Restaurant and Recreation
Management , The Pennsylvania State University.

