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 الخالصة

الدراسة في دائرة البعثات والعالقات الثقافیة التابعة الى وزارة التعلیم العالي والبحث  جرت ھذه

العلمي والغرض الرئیسي من ھذا الدراسة قیاس العالقة بین الھیكل التنظیمي واالتصاالت وااللتزام 

یمي, وعلیھ التنظیمي ومدى مساھمة كل من الھیكل التنظیمي واالتصاالت في تعزیز من االلتزام التنظ

) استمارة استبیان على عینة من العاملین 97تم استخدام االستبانة لغرض جمیع البیانات حیث وزع (

) استمارة استبیان وكان الصالح منھا الى 87وتم استرداد (,في دائرة البعثات والعالقات الثقافیة 

ل النتائج باالضافھ الیجاد لغرض تحلی SPSS) استمارة استبیان ,حیث استخدم برنامج 65االستخدام (

العالقة بین الھیكل التنظیمي واالتصاالت وااللتزام التنظیمي حیث اضھرت النتائج ان ھنالك عالقة 

ذات داللة احصائیة معنویة موجبة بین الھیكل التنظیمي واالتصاالت وااللتزام التنظیمي  وھذا یشیر 

 .ي تعزیز االلتزام التنظیميالى ان الھیكل التنظیمي واالتصاالت لھ دور كبیر ف

 المصطلحات االساسیة للبحث: الھیكل التنظیمي,االتصاالت,االلتزام التنظیمي.

"The Role of Communications and Organizational Structure to 
Enhance the Organizational Commitment" 

Dr. HUSSAIN AL-AGELE 
hussain.alagele@gmail.comEmail:  

Ministry of Higher Education and Scientific Research / Scholarships and Cultural Relations 
Directorate 

Abstract: 
This study was carried out at The scholarships and cultural relations Directorate which 

is one of the affiliated at the Ministry of Higher Education and Scientific Research. The 

key point of this research paper is to determine the association between the 

organizational structure, communication, the organizational commitment and the 

function of both the organizational structure and the communications to extend the 

organizational commitment. A questionnaire paper was issued to (97) employees at The 

scholarships and cultural relations Directorate , out of (97) questioner paper, (87) 
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paper was recovered and (65) questioner paper was valid. The SPSS program was used 

to examine the outcomes, where the results showed that there is a major positive 

statistical relationship between organizational structure, communication and 

organizational commitment. This manifests that the organizational structure and 

communication has a considerable function in enhancing the organizational 

commitment.  

Keywords: Organizational Structure, Communication,  Organizational Commitment.    

 -: )Introduction( المقدمة

یمي من المفاھیم االساسیة والرئیسیة في علم االدارة كونھ یعتبر احد الركائز التي یعتبر الھیكل التنظ

یستند علیھا المؤسسات والشركات وجمیع المنظمات وعلیة فان احد المقومات التي یمكن من خاللھا 

 بناء منظمات ذات منظور اداري یعتمد على مجمل من المفاھم االداریة وفي مقدمتھا الھیكل التنظیمي

في دائرة البعثات والعالقات الثقافیة العراقیة حضت ھذه الدراسة بشرح وافي حول الھیكل التنظیمي 

من  بھكون ھذه الدائرة تعتبر من الدوائر التي تمتاز بالعمل المستمر وذات تطور مستمر ولما تتمتع 

مختلف احجامھا ,تحتاج جمیع المنظمات ب الظروفقادرة على العمل في مختلف بیئة عمل متكاملة و

الى رویة واضحة وصحیحة حول عملیھا وحول طبیعة المھام التي تؤدیھا من خطط وستراتیجیات 

یعتبر االلتزام التنظیمي ھو احد ھذه االسس . ومجموعة من االسس التي تعتمد علیھا وترتكز علیھا

الكبیر وذات المستوى تحاول المنظمات .  عملھم او باتجاه عملھمكونھ یرتبط مع مستوى العاملین في 

التكنلوجي المتقدم من تعزیز االلتزام التنظیمي لدى العاملین كونھ وسیلة مھمة في نجاحھا وایصالھا 

ھذه الدراسة لتعطي تصور واضح واكثر دقة حول طبیعة جاءت  الى اعلى مستوى من التقدم وعلیھ

حیث ان تغطیة العدید من الجوانب العمل االداري ومستوى االلتزام التنظیمي لدى العاملین حیث تم 

وعلیھ تتكون االلتزام التنظیمي یؤثر في العمل ویتأثر كذلك من طبیعة المناخ وبیئة العمل السائده 

ھذه الدراسة من اربع مباحث حیث یشمل المبحث االول الجانب المنھجي والمبحث الثاني الجانب 

  التوصیات.ع االستنتاجات والنظري والمبحث الثالث الجانب العملي والبحث الراب
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 المبحث االول 
 الجانب المنھجي

 
الى  كالً من مشكلة البحث واھمیة واھداف البحث وكذلك ھذه الدراسة  فيیتمحور الجانب المنھجي 

تم التطرق الى اسلوب جمیع البیانات ة الى ذلك الضافة الى نموذج البحث وباالضاففرضیات وباال
  -ب التحلیل االحصائي وكما مبین ادناه:والى عینة الدراسة واسلو

 -:)Problem Research( البحثمشكلة  -اوالً 

تقوم المنظمات بمختلف احجامھا بالتسابق بوضع نظام داخلي یتصف بالتنظیم والمرونة بما یتناسب 
واالھداف ولتحقیق مع ما موجود من الموارد والطاقات البشریة وذلك من اجل الوصول الى الغایات 

ك یتطلب جھد كبیر من العمل على تنظیم الھیكل التنظیمي بما ینسجم مع العاملین وتساھم االدارة ذل
العلیا في ھذه جمیع المؤسسات والمنظمات بتسلیط االھتمام الكبیر على توفیر ما یمكن توفیره الى 

عملھم استمرار العاملین في العاملین من بیئة عمل متكاملة ومستقرة وذلك النھ یساعد على 
الكبیر فیھ اي ان ھذه المنظمات والمؤسسات تھتم بااللتزام التنظیمي للعاملین فیھا وعلیھ  واخالصھم

وااللتزام والتصاالت على طبیعة الھیكل التنظیمي  الضوءتنطلق مشكلة ھذه  البحث من تسلیط 
عالي والبحث العلمي  ویمكن التنظیمي في دائرة البعثات والعالقات الثقافیة التابعة الى وزارة التعلیم ال

 -التالیة : التساؤالتصیغة المشكلة البحث من خالل 
 طبیعة الھیكل التنظیمي السائد في دائرة البعثات والعالقات الثقافیة؟ ھيما -1
 ؟ واالتصاالتھل توجد عالقة معنویة بین الھیكل التنظیمي  -2
 بین الھیكل التنظیمي وااللتزام التنظیمي ؟ توجد عالقةھل  -3
 ؟واالتصاالتطبیعة العالقة بین الھیكل التنظیمي ھي ما -4
 وااللتزام التنظیمي؟ االتصاالتدرجة العالقة بین  ھيما  -5

 ً  -:)Objectives Research( البحثاھداف  -ثانیا
اعاله یتحتم وضع مجموعة من االھداف وذلك لتغطیة جمیع المحتوى  التساؤالتمن خالل 

  -:االتیة وعلیة تم صیاغة مجموعة من االھداف
 .واالتصاالتالتعرف على مدى العالقة بین الھیكل التنظمي  -1
 .وااللتزام التنظیميالھیكل التنظیمي  عالقة بینللایجاد صورة واضحة  -2
 .وااللتزام التنظیمي االتصالالتعرف على طبیعة العالقة بین  -3

   )Hypothesis Research(البحثفرضیات  –ثالثاً 
ن من الفرضیات ھما الفرضیات الرئیسیة والفرضیات الفرعیة المتفرعة في ھذه الدراسة ھنالك نوعا

  -من الرئیسیة وكما مبین في ادناه :
ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل التنظیمي  -الفرضیة الرئیسیة : -1

 واالتصال.
وااللتزام  تھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین االتصاال  -الفرضیة الرئیسیة : -2

   التنظیمي.
 -الفرضیات الفرعیة :

 وااللتزام العاطفي. تھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین االتصاال -
 وااللتزام االستمراري. تھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین االتصاال -

 وااللتزام المعیاري. تھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین االتصاال -
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ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام  -الفرضیة الرئیسیة: -3
 التنظیمي .

   -:الفرضیات الفرعیة
ھنالك عالقة احصائیة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام  -

 .العاطفي
كل التنظیمي وااللتزام ھنالك عالقة احصائیة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھی -

 .االستمراري
ھنالك عالقة احصائیة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام  -

 .المعیاري
 )Model Study(نموذج الدراسة  -ثالثاً:

 النموذج االفتراضي للدراسة )1شكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 ت االداریةباالعتماد على االدبیاالمصدر : النموذج من اعداد الباحث 
 -:)Data Collection(رابعاً: اسلوب جمع البیانات

اعتمد الباحث في الجانب النظري على المصادر والمقاالت والمصادر االدبیة واالداریة والدراسات 

السابقة  كمصدر اساسي في ھذا الجانب , اما الجانب العملي فقد تم تغطیة ھذه الجانب من خالل 

مارة او االستبانة في جمع البیانات حیث تم صیاغھ االستمارة من خالل االعتماد واستخدام االست

االعتماد على المصادر وكذلك باالعتماد على الدراسات السابقة , حیث یتكون (الھیكل التنظیمي ) من 

والمعتمدة [1](االتصاالت ) من اربع فقرات تم صیاغتھما من خالل االعتماد على دراسة واربع فقرات 
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اما االلتزام التنظیمي فیتكون من ثالث  [4], و[3],[2]عة من الدراسات السابقة منھا على مجمو

كذلك تم ,[6]  [5]متغیرات فرعیة ومتكون من تسع فقرات تم صیاغتھا باالعتماد على دراسة 

 .) في ھذة الدراسة liker scaleاستخدام (

 قیاس ثبات االستبانة -خامساً:

التطرق لھا ھو قیاس ثبات او امكانیة استخدام استمارة االستبیان وعلیھ من المعایبر المھمة التي تم 

تم استخدام كرونباخ الفا في قیاس ثبات االستبانة حیث بین امكانیة استخدم االستیانة حسب ما مبین 

  -ادناه: )1رقم ( في الجدول

 قیاس ثبات االستبانة )1جدول رقم (

 كرونباخ الفا عدد الفقرات المتغیر ت
 90. 4 الھیكل التنظیمي 1
 84. 4 االتصاالت 2
 90. 9 االلتزام التنظیمي 3

 .المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسوب

 المبحث الثاني : الجانب النظري

 ) Organizational Structure(الھیكل التنظیمي –اوال 

 )ureConcept of Organizational Struct( مفھوم الھیكل التنظیمي -1

یعتبر الھیكل التنظیمي من المفاھیم االساسیة في حقل االدارة كونھ یعتبر احد الركائز االساسیة في 

الجانب العمل االداري في المؤسسات وجمیع االعمال االداریة وعلیھ فقد حضي مفھوم الھیكل 

الطرق التي على انھ "احد [7]التنظیمي اھتمام واسع من العدید من الباحثین حیث عرف من قبل 

یمكن من خاللھا تنظیم وترشید القرارات وتوزیع المھام على العاملین وتنظیم سیر العمل بما ینسجم 

 "احد واھم الركائز االساسیةالى تحقیقھا وعلیھ یعتبر مع المھام ووضع الخطط واالھداف التي تسعى

المنظمة والذي یبنى على "عرف على انھ طبیعة االطار الذي یحدد من قبل  [8] كذلك عرف من قبل 

 ."اساس فعالة ورئیسیة والتي من خاللھا یتم توزیع المھام االعمال ورسم السیاسات
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توزیع االعمال والمھام والمسؤلیات على االفراد العاملین في  الھكیل التنظیمي ھو بأن  [9]واضاف 
ي العمل المؤسساتي ین یحدد ومطابق مع طبیعة االداء الوظیفي فالموسسأت یكون وفق منظور مع

والذي یكون مبني على مجموعة من المعاییر والركائز التي تحدد وتساھم في رسم السیاسات 
 واالھداف والخطط .

 :العوامل المؤثرة على الھیكل التنظیمي  -2
حیث بینت العدید  ھنالك العدید من الباحثیین حددوا العوامل التي توثر بشكل مباشر او غیر مباشر 

 تناولھاكذلك اوضح وتم  [10]ت العوامل المؤثرة على الھیكل التنظیمي ومنھا دراسة من الدراسا
  -:[11]في اوسع في دراسة بشكل 

 العوامل المؤثرة على الھیكل التنظیمي )2الشكل رقم (

 

 :  البیئة -1

ً الى  ً تكون اكثر مالئمة للھیكل التنظیمي ,  [12]طبقا والذي بین ان البیئة الستقرة نسبیا

وعلیة ان البیئة الخارجیة المحیطة بالمنظمة تؤثر بشكل مباشر على الھیكل التنظیمي 

 یجب ان تختار ھیكل تنظمي ینسجم مع البیئة المحیطة بالمنظمة. المنظمةللمنظمة وعلیة ان 

 دورة حیاة المنظمة : -2

على  تكون عملیة نمو المنظمة تدریجیاً من منظمة صغیرة الى متوسطة الى كبیرة اعتمادا

  [13] خطط وستراتیجیات الى ان تصل الى مرحلة منما تبتداء بھ من ھیكل التنظیمي و

حیث اشار الى ان الھیاكل المرنة تسھل من تكون اكثر بساطة واكثر وضوح من الھیاكل 

 االخرى.

 

 

 المصدر : أعداد الباحث باالستعانة بالمصادر واالدبیات االداریة
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 الستراتیجیة: -3

رسم  تعتبر الستراتیجیة من العوامل االكثر مؤثرة في الھیكل التنظیمي والتي تساھم في

السیاسات والخطط وتساھم في تحدید مسار المنظمة كونھا تؤثر بشكل مباشر او غیر مباشر 

 تحضى الستراتیجیة باھتمام واسع .

 الحجم : -4

 یؤثر حجم المنظمة في تنسیق وتنظیم الھیكل التنظیمي لھا فزیادة العاملین في المنظمة

 لكن ھذامنضمة یتمثل بعدد العاملین فئن االمعیار االفضل لقیاس حجم ال  [11] واعتمادا على

ً ال یعني انھ ال توجد مقاییس اخرى   .لكن یعتبر ھذا االكثر استخداما

 التقانة : -5

تمثل التقانة كل من المعرفة واالنشطة والوسائل المختلفة التي تساھم  [14] اعتماداً على

 طبیعتھا .بتحویل المدخالل الى مخرجات وھذه یعتمد على نوع التقانة المستخدمة و

 اھمیة الھیكل التنظیمي  ومساھمتھ في المنظمة : -3

یمتاز الھیكل التنظیمي في المنظمة باالھمیة القصوى كون یعتبر احد الركائز االساسیة في 

رسم سیاسات والمفاھیم التنظیمیة في تحدید دور ومھام العاملین فیھا كذلك لما یساھم بھ 

حیث تم االشارة الى اھمیة الھیكل  ئة عمل مستقرة ,في تحدید بیئة العمل كونھ ینسجم مع بی

ان الھیكل التنظیمي  [16]حیث اشار واضاف وكذلك  [15]التنظیمي في العدید من الدراسات 

یلعب دور ھام في مالئمة مع البیئة الخارجیة باشكل الذي یتفاعل وبالفاعلیة مع اھداف 

التنظیمي یشكل عملیة البداء في  كذلك اضاف الى ان الھیكلوخطط المنظمة وبما ینسجم 

 شكل المنظمة.

على ان اھمیة الھیكل التنظیمي في ما یؤثر بالشكل المباشر في عملیة اداء  [17] اشاركذلك 

المنظمة وبما یؤثر في اھدافھا وخططھا وتسھیل المھام كون یعتبر الوسیلة الساسیة في 

الرئیسي في تحدید شكل المنظمة  توزیع المھام والمسؤلیات على العاملین , فھو المصدر

 االساسي وتحدید حجم المنضمة بما ینسجم مع اھدافھا وخططھا.

كذلك اكد وضاف العدید من الباحثین على اھمیة الھیكل التنظیمي واسھاماتھ في المنظمة 

حیث اشارا الى ان اھمیة الھیكل التنظمي تتجلى من خاللھا ان الھیكل  [18],[19]ومنھم 

تبر مرتكز اساسي لربط االفراد والموارد البشریة والمادیة ومع اھداف وخطط اتنظیمي یع
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وستراتیجیات المنظمة, وكذلك یساعد في منح المنظمة االطار المرن في التكیف مع البیئة 

الخارجیة والداخلیة بما ینسجم معھا كون البیئة الغیر مستقرة تكون بحاجة الى بیئة مستقرة 

نھ في التعامل معھا,یعتبر الھیكل التنظیمي مصدر امان للمنظمة كونھ تتفاعل معھا لتكون مر

 یساھم في تقلیل المخاطر التي من المحتمل ان المنظمة تواجھا بسبب التغییرات التي تواجھا.

 )Communications(االتصاالت  –ثانیا 

 -مفھوم االتصاالت: -1

العدید من الباحثین من حیث اوجھ مختلفة  یعتبر االتصال من المفاھیم االساسیة المھمة والذي تناولھ

وجاء تناولھ في ھذه الدراسة من حیث جانب الدقة في نقل المعلومات وسرعھ ایصالھا الى المستویات 

والمصادر واالدبیات  السابقة باالعتماد على الدراساتایضاحھ بشكل اوسع المختلفة وسوف یتم 

 االداریة .

انة عملیة تتكون من اتجاھین وكذلك تكون عبارة عن سلسلة  على [20]وعرف االتصال طبقاً الى 

 مترابطة .

عن ان یوصف االتصال الفعال بشكل عام واكثر دقة  [21]وصف االتصال طبقاً الى كذلك اضاف و

على انھ یبداء من مھارة التحدث كرسالة الى المتلقي وكیف للمتلقي یمكنة ان یستلم الرسالة عن 

 طریق فھمھ.

حیث كان لھ وصف اخر الى االتصاالت حیث وصفھا على انھا  [22]ل التنظیمي من قبل عرف االتصا

 واحدة من اكثر الصعوبات التي تواجھ من قبل المتغیرات .

على ان االتصال التنظیمي واحد من اھم المتغیرات والذي یقاس من وعرف    [23]وكذلك اضاف

 .خالل نقل المعلومات من المنظمة الى موظفیھا

التنظیمي من حیث الفھم والتفسیر من قبل الباحثین  لالتصالمفھوم نظر مختلفة كھنالك وجھات  حیث

حیث ناقش  [24]    حسب ما یفسر ویدل علیھ حیث انشاء وجھات نظر مختلفة من قبل الباحثین

ن المنظور الثقافي والتفسیري لالتصال التنظیمي وھنالك منظور اخر تم تفسیره من قبل باحثین اخری

منظور الشبكة طبقاً  الذي تم تفسیره  والمنظور الثالث [25],[26]منظور ما بعد الحداثة طبقاً الى 

 . [27] الى 
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 -االتصاالت وااللتزام: -2

 ,[30] ھنالك نسبة معینة من الدراسات التي درست العالقة بین االتصاالت وااللتزام  والتي  

 لكااللتزام التنظیمي, وذ فيان االتصال لھ تاثیر  رغم ذلك ھنالك دراسات اشارات الى  [28],[29]

 فعال في المنظمة.ر الى ان االتصال لھ دور مھم وییش

       یة ایجابیة معنویة بین التصال وااللتزام التنظیمي للعاملین.عالقة قو وجود الى حیث اشار  [31]

ي المنظمة كونھ یعزز من وھذا ما تم تاكیده حیث حیث یجب النظر لھ كعنصر اساسي ومھم ف [32] 

 مھارات وقدرات العاملین في المنظمة.

حیث اشارات الدراسة دراسة المتغیرات  االتصال وااللتزام ومتغیر الثقة  واضھرت النتائج   [33]

 الى اھمیة التواصل بین المنظمات وكذلك بما یتعلق مع بقیة المتغیرات الثقة وااللتزام التنظیمي.

  )Organizational Commitment (التنظیميااللتزام  -ثالثاً:

 ) Organizational Commitmentof Conceptمفھوم االلتزام التنظیمي ( -1

یعتبر االلتزام التنظیمي من المفاھیم السلوكیة والتي تتمثل بسلوك الفرد واتجاھھ نحو شي معین 
تلفة لاللتزام وعلیھ یعتبر وھنالك التزام مالي والتزام عاطفي والتزام وظیفي اي ھنالك اتجاھات مخ

مفھوم االلتزام التنظیمي من المفاھیم االساسیة والبنائة في علم االدارة كون لھا تاثیر واضح 
 وملموس في سلوك االفراد العاملین في المنظمة.

على ان   [34] وعرف مفھوم االلتزام التنظیمي من قبل مجموعة من الباحثین فقد عرف من قبل
 مي یمتاز باالحساس المفرط االضافي والمتمثل بتحدید طبیعة عمل والمھام في المنظمة.االلتزام التنظی

الیھ مسبقاً من قبل  همن خالل اضافھ بعداً ثالث وھو االلتزم المعیار والذي تم االشار[6] كذلك اشار 
ضافي او وھو االلتزام الفعال وذلك كون ان االحساس اال [36]والذي یعتبر اول من اشار الیھ  [35]

 المفرط وھو ما تم تعریفھ على انھ الشعور او االحساس بالوالء للمنظمة.
 ابعاد او اشكال االلتزام التنظیمي -2
) r Types Of Organizational CommitmentoDimensions ( 

یعتبر االلتزام التنظیمي من الركائز االساسیة في المنظمة كذلك یمثل محور رئیسي في المنظمة كونھ 
ر المصدر االساسي نحو تطور عمل المنظمة باتجاه تنظیم عملھا وخلق بیئة عمل مناسبة فعلیھ یعتب

حیث صنف ووضع ثالث ابعاد لاللتزام التنظیمي (االلتزام العاطفي وااللتزام  [5]وباالعتماد على 
 المعیاري وااللتزام المستمر).

بثالث اشكال اساسیة من انواعھ كما ما ان االلتزام التنظیمي یجب ان یكون مرتبط  [37]كذلك اشار 
  -مبین :
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االلتزام 
يالتنظیم

االلتزام 
العاطفي

االلتزام 
المعیاري

االلتزام 
المستمر

 (Allen & Mayer,1990)ابعاد او انواع االلتزام التنظیمي حسب تصنیف  )3الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 المصدر : اعداد الباحث باالستعانة بالمصادر واالدبیات االداریة
ن في ) وھو یوصف الى شعور العاملیAffective Commitmentااللتزام العاطفي ( •

المنظمة اتجاه عملھم في المنظمة باالحساس بالعاطفة والتي تتجاه نحو عمل ایجابي للمنظمة 

 والمتمثلة بتحقیق االھداف.

وھو یتمثل بالشعور الذي یحتم على  (Normative Commitment)االلتزام المعیاري •

ناسب مع طبیعة العاملین بالعمل المستمر والوفاء للمنظمة من خالل الزامھم بالعمل بما یت

 عملھم .

وھو احد انواع االلتزام والذي یشیر  (Continuous Commitment)االلتزام المستمر  •
الى وفاء العاملین للمنظمة والعمل الذي یكونوا منطوین الیھ مما یحتم علیھم باالستمر بعملھم 

 دون ملل او انقطاع .
وجھت نظر الباحث على انھ التزام العاملین وبناءاً على متقدم یمكن تعریف االلتزام التنظیمي  من 

بعملھم في المنظمة والذي یصنف الى اوجھ او تصنیفات او انواع معینة یمثل كل منھا جانب ونوع 

من االلتزام الذي یعكس ویؤثر في سلوك االفراد اتجاه عملھم كذلك یعتبر االلتزام التنظیمي من 

مباشر في سلوك االفراد العاملین كون ذلك یعكس من المتغیرات التي یكون لھا تاثیر مباشر وغیر 

 خالل طبیعھ عملھم في المنظمة .
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 المبحث الثالث 

 الجانب العملي 
 تفسیر وعرض النتائج  –اوال 

بناءاً على العینة الدراسة ولغرض الوصل الى تحقیق االھداف واختبار الفرضیات استخدم الباحث 
ن خالل تفسیرھا وتحلیلھا فاستخدم معامل االختالف وكما مجموعة من ادوات التحلیل االحصائي م

  -مبین:
) حیث تضمن ھذا الجزء من التحلیل شرح مفصل عن  descriptive statistic(االحصاء الوصفي 

كذلك تم  المتغیرات الثالثة التي تم التطرق لھا ( الھیكل التنظیمي , االتصاالت, االلتزام التنظیمي)
وااللتزام   ) OCo(  ) وااللتزام التنظیم C) واالتصاالت (  OSالتنظیمي (   الترمیز لھا (الھیكل

وكما ماھو مبین ادناه  ) NC) وااللتزام المعیاري (  CC) واالالتزام المستمر (  ACالعاطفي ( 
  -ویتضمن ھذا الشرح المفصل ثالث اجزاء:

 ) standard deviation( االنحراف المعیاري -

 ) mean(  الوسط الحسابي -

 )  variance(  معامل االختالف -

 االحصاء الوصفي الخاص بالمتغیر الھیكل التنظیمي –اوال 

حیث یتكون الھیكل التنظیمي من اربع فقرات حیث والتي تم قیاسھ بھا حیث یمثل كل فقرة تسائل 
نى متوسط )  تمثل ادOS2ذات الترمیز ( الثانیة ) ان الفقرة 2یمثل الجدول امبین ادناه رقم (  ھوعلی

) وبانحرف معیاري 3.231) والمتوسط الحسابي (1.180حسابي حیث بلغ معامل االختالف (
)1.086. ( 

) وبمعامل  3.769اعلى متوسط حسابي حیث بلغ ( (OS4) الرابعة ذات الترمیزكذلك تمثل الفقرة
 .) كما مبین في الجدول ادناه 1.156) وانحراف معیاري (1.337اختالف (

االحصاء الوصفي للھیكل التنظیمي  ) 2جدول رقم (  
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Variance 

OS1 65 3.3385 1.12190 1.259 

OS2 65 3.2308 1.08641 1.180 

OS3 65 3.3385 1.17629 1.384 

OS4 65 3.7692 1.15609 1.337 

Valid N (listwise) 65    

 ً  في للمتغیر االتصاالتاالحصاء الوص -ثانیا

       یتمثل ھذه المتغیر باربع فقرات تم قیاسھ بھا والتي تمثل كل فقرة تسائل حیث جاءت الفقرة 

) والتي تمثل ادنى متوسط حسابي حیث بلغ كل من االنحراف المعیاري C2ذات الترمیز  (الثانیة 

 ) .2.585) والمتوسط الحسابي (  1.278) ومعامل االختالف ( 1.130(
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) 1.285) اعلى متوسط حسابي حیث بلغ معامل االختالف ( C1ك تمثل الفقرة ذات الترمیز (كذل

 ) ادناه. 3) كما مبین في الجدول رقم ( 1.133) واالنحراف المعیاري (3.323والمتوسط الحسابي (

 .االحصاء الوصفي لمتغیر االتصاالت )3جدول رقم ( 

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation Variance 
C1 65 3.3231 1.13341 1.285 
C2 65 2.5846 1.13044 1.278 
C3 65 2.7846 1.16582 1.359 
C4 65 3.0000 1.14564 1.312 

Valid N 
(listwise) 65    

 ث باالستعانة على مخرجات الحاسوبالمصدر:  اعداد الباح

 ً حیث تم قیاس ھذا المتغیر من خالل  م التنظیمي:االحصاءات الوصفیة الخاصة بالمتغیر االلتزا -:ثالثا

  -ثالث ابعاد وكما مبین :

): وتم قیاسة ھذا البعد من خالل ثمانیة Affective Commitmentااللتزام العاطفي ( -1
) ادناه حیث جاءات الفقرة الثامنة والمتمثلة بالترمیز 4تساؤالت كما مبین في الجدول رقم (

)AC8وبمعامل اختالف 1.13) وبانحراف معیاري (4.11غ () باعلى متوسط حسابي بل (
) ادنى متوسط حسابي حیث AC3والمتمثلة المترمیز ( ), كذلك جاءت الفقرة الثالثة1.28(

 ).1.10) ومعامل اختالف (1.05) وبانحراف معیاري (2.34بلغ (
 )Affective Commitmentبااللتزام العاطفي (نتائج تحلیل البیانات الخاصة  )4جدول رقم (

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Variance 

AC1 65 3.0000 1.27475 1.625 

AC2 65 2.6462 1.17833 1.388 

AC3 65 2.3385 1.04995 1.102 

AC4 65 3.0462 1.39677 1.951 

AC5 65 3.5692 1.21152 1.468 

AC6 65 3.5385 1.10506 1.221 

AC7 65 2.5231 1.13341 1.285 

AC8 65 4.1077 1.13362 1.285 

Valid N (list wise) 65    

 المصدر:  اعداد الباحث باالستعانة على مخرجات الحاسوب 
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: حیث تم قیاس ھذا البعد من Continuance Commitment) االلتزام االستمراري ( -2

اءات الفقرة االولى ) ادناه حیث ج5خالل ثمانیة تساؤالت كما مبین في الجدول رقم (

) وبنحراف معیاري 3.66) باعلى متوسط حسابي حیث بلغ (CC1المتضمنة الترمیز (

)بادنى CC3). كذلك جاءات الفقرة الثانیة المتمثلة الترمیز (1.79) وبمعامل اختالف (1.34(

 ).1.39) وبمعامل اختالف (1.18) واالنحراف المعیاري (2.35متوسط حسابي حیث بلغ (

 Continuance) بااللتزام االستمراري(نتائج تحلیل البیانات الخاصة  )5قم (دول رج
Commitment 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Variance 

CC1 65 3.6615 1.33787 1.790 
CC2 65 2.4154 1.24865 1.559 
CC3 65 2.3538 1.17833 1.388 
CC4 65 2.7538 1.36966 1.876 
CC5 65 2.7692 1.29626 1.680 
CC6 65 3.0000 1.36931 1.875 
CC7 65 2.7846 1.21825 1.484 
CC8 65 2.8923 1.35926 1.848 

Valid N (list wise) 65    
 المصدر:  اعداد الباحث باالستعانة على مخرجات الحاسوب 

قیاس ھذا البعد ): حیث تم Normative Commitmentالبعد الثالث االلتزام المعیاري ( -3

) ادناه حیث جاءات الفقرة الخامسة 6من خالل ثمانیة تساؤالت,كما مبین في الجدول رقم (

) وبانحراف معیاري 3.54) باعلى متوسط حسابي حیث بلغ (NC5المتضمنة الترمیز (

), كذلك جاءات الفقرة السابعة المتمثلة بالترمیز 2.13) وبمعامل اختالف قیمتھ (1.46(

)NC7وبلغ معامل 0.85) وبانحراف معیاري (2.03دنى متوسط حسابي حیث بلغ () با (

 ).0.72االختالف (
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 .)Normative Commitmentبااللتزام المعیاري (نتائج تحلیل البیانات الخاصة  )6دول رقم (ج

Descriptive Statistics 
N Mean Std. Deviation Variance 

NC1 65 3.1077 1.10571 1.223 
NC2 65 2.8615 1.07350 1.152 
NC3 65 2.4000 1.05771 1.119 
NC4 65 2.4308 1.23705 1.530 
NC5 65 3.5385 1.45856 2.127 
NC6 65 2.4154 .91672 .840 
NC7 65 2.0308 .84722 .718 
NC8 65 2.9385 1.39056 1.934 

Valid N (list wise) 65 
 .لى مخرجات الحاسوب المصدر:  اعداد الباحث باالستعانة ع

 ً : تتكون فرضیات الدراسة من نوعین من الفرضیات وھما الفرضیات  فرضیات الدراسة -رابعا
كما قام الباحث بذل جھد كبیر الختبار الفرضیات والمبنیة على  لفرضیات الفرعیةالرئیسیة وا

اد العالقة والتأثیر وذلك لیج   SPSS-23مجموعة من التساؤالت وتم ذلك من خالل استخدام برنامج 
)  C) واالتصاالت (  OSبین المتغیرات التي تم التطرق لھا حیث تم الترمیز الى الھیكل التنظیمي ( 

) وااللتزام  CCالمستمر (  وااللتزام)  ACوااللتزام العاطفي (   ) OCom(  يوااللتزام التنظیم
  -: وكما مبین ادناه  ) NCالمعیاري ( 

 -ن المتغیرات المشار الیھا :ایجاد العالقة بی -1
 ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل التنظیمي واالتصال -: االولى الفرضیة الرئیسیة

) والمتغیر  OS) طبیعة العالقة بین المتغیر الھیكل التنظیمي والذي تم الترمیز لھ (  7یبین الجدول رقم ( 
) والمتمثل Pearsonالذي یبین نوعة العالقة من خالل معامل االرتباط () و  Cلھ (االتصال والذي تم الترمیز 

 بالمصفوفة االرتباط كما ھو مبین :
 .)  C) و االتصال (  OSالعالقة بین الھیكل التنظیمي (  )7الجدول رقم (

Correlations 
OS C 

OS Pearson Correlation 1 .722** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 65 65 

C Pearson Correlation .722** 1 
Sig. (2-tailed) .000 
N 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 الباحث على مخرجات الحاسوبالمصدر : من اعداد 
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الھیكل ) الى مستوى العالقة بین المتغیر   7تشیر المصفوفة المبینة اعاله والمتمثلة بالجدول رقم (

والذي یبین ان ھنالك عالقة معنویة موجبة عند معامل ارتباط  Cوالمتغیر االتصاالت   OSالتنظیمي 
) وھذا یبین ان ھنالك عالقة قویة بین المتغیرین عالقة ذو داللة 0.01) عند مستوى (**722.بلغ (

ة ذات داللة احصائیة احصائیة موجبھ والتي تدعم الفرضیة الرئیسیة االولى والتي تنص (ھنالك عالق
 معنویة بین الھیكل التنظیمي واالتصال)

ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین االتصال وااللتزام   -: الثانیة الفرضیة الرئیسیة
 التنظیمي 

) العالقة بین المتغیر االتصال والذي تم الترمیز  8یبین المصفوفة المتمثلة بالجدول رقم ( 
) والذي یبین نوع ومستوى العالقة بین المتغیرین  OComتزام التنظیمي () واالل  Cلھ (

  -المشار لھما :
 )OCom) وااللتزام التنظیمي (Cالعالقة بین االتصال ( ) 8جدول رقم ( 

Correlations 

 C OCom 

C Pearson Correlation 1 .502** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 65 65 

OCom Pearson Correlation .502** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 المصدر : من اعداد الباحث على مخرجات الحاسوب

) درجة العالقة بین المتغیرین االتصال 8تبین المصفوفھ اعاله المتمثلة بالجدول رقم (

لذي یبین ان ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة موجبة ذي معامل االرتباط وااللتزام التنظیمي وا

).502** ( 

عند مستوى () وھذا یدعم الفرضیة الرئیسیة الثانیة التي تنص (ھنالك عالقة ذات داللة 

 احصائیة معنویة بین االتصال وااللتزام التنظیمي).

 -الفرضیات الفرعیة :

 نویة بین االتصال وااللتزام العاطفي.ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة مع -

 ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین االتصال وااللتزام االستمراري. -

 ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین االتصال وااللتزام المعیاري. -
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) ACاطفي () والمتغیر االلتزام العC) درجة العالقة بین المتغیر االتصال ( 9یبین الجدول رقم ( 

 -) وكما مبین :NC) والمتغیر االلتزام المعیاري (CCوالمتغیر االلتزام االستمراري ( 

 (CC ) و االلتزام االستمراري (AC) وااللتزام العاطفي (C) العالقة بین االتصال )9جدول رقم (
 (NC). .و االلتزام المعیاري

 
Correlations 

 C AC CC NC 

C Pearson 
Correlation 1 .533** .419** .380** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .002 

N 65 65 65 65 

AC Pearson 
Correlation .533** 1 .575** .565** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 65 65 65 65 

CC Pearson 
Correlation .419** .575** 1 .772** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 

N 65 65 65 65 

NC Pearson 
Correlation .380** .565** .772** 1 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000  

N 65 65 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 المصدر : من اعداد الباحث على مخرجات الحاسوب

) تبین ان ھنالك عالقة معنویة موجبة قویة  9 دول رقم (من خالل المصفوفة اعاله والمتمثلھ بالج

بین المتغیرات المشار الیھا حیث بلغ معامل االرتباط بین المتغیر االتصال وااللتزام العاطفي 

).533**( 

) وھذا یعني ان ھنالك عالقة قویة ذات داللة احصائیة موجبة بین المتغیرین 0.01عند مستوى (
عیھ التي تنص (ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین االتصال وھذا یدعم الفرضیة الفر

 وااللتزام العاطفي)

) العالقة بین متغیر االتصال وااللتزام االستمراي حیث بلغ معامل االرتباط  9كما یبین الجدول رقم ( 
اللة ) وھذا یدل على ان ھنالك عالقة معنویة قویة موجبة ذات د0.01) عند مستوى ( **419.( 

ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین المتغیرین وھذا یدعم الفرضیة الفرعیة التي تنص (
 )احصائیة معنویة بین االتصال وااللتزام االستمراري
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) العالقة بین المتغیر االتصال وااللتزام المعیاري حیث بلغ معامل 9ویوضح الجدول اعاله رقم (
) وھذا یدل ان ھنالك عالقة قویة ذات داللة   0.01) عند مستوى ( **380.االرتباط بین المتغیرین (

احصائیة معنویة موجبة بین المتغیر االتصال وااللتزام االستمراي وھذا یدعم الفرضیة الفرعیة التي 
 تنص (ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین االتصال وااللتزام المعیاري )

ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام  -:الثالثةالفرضیة الرئیسیة 
 التنظیمي .

)  وااللتزام   OSوالذي تم الترمیز لھ (  ) العالقة بین الھیكل التنظیمي  10یبین الجدول رقم (
) والذي یؤكد على وجود عالقة ذات داللة احصائیة  OCcomالتنظیمي والذي تم الترمیز لھ (

یة موجبة بین المتغیرین الھیكل التنظیمي وااللتزام التنظیمي ومن خالل المصفة المتمثلة في معنو
)  0.01) عند مستوى ( **501.) حیث ان معامل االرتباط بین المتغیرین بلغ (10في الجدول رقم (

مي ل التنظیوھذا یؤكد الفرضیة التي تنص ( ھنالك عالقة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیك
 وااللتزام التنظیمي )

.العالقة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام التنظیمي )10جدول رقم (  
Correlations 

OS OCom 
OS Pearson Correlation 1 .501** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 65 65 

OCom Pearson Correlation .501** 1 
Sig. (2-tailed) .000 

N 65 65 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 المصدر : من اعداد الباحث على مخرجات الحاسوب

  -الفرضیات الفرعیة:

ھنالك عالقة احصائیة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام  -
 العاطفي.

التنظیمي وااللتزام  ھنالك عالقة احصائیة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل -
 االستمراري.

ھنالك عالقة احصائیة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام  -

. المعیاري

) طبیعة العالقة بین المتغیرات المتغیر الھیكل التنظیمي والذي تم 11یبین الجدول المبین ادناه رقم (
) والمتغیر CC) والمتغیر االلتزام االستمراري ( AC) والمتغیر االلتزام العاطفي (OSالترمیز لھ (

 ) .  NCااللتزام المعیاري (
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وااللتزام االستمراي وااللتزام  وااللتزام العاطفي العالقة بین المناخ التنظیمي )11جدول رقم ( 

 .المعیاري
Correlations 

 OS AC CC NC 
OS Pearson Correlation 1 .466** .401** .468** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 
N 65 65 65 65 

AC Pearson Correlation .466** 1 .575** .565** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 65 65 65 65 
CC Pearson Correlation .401** .575** 1 .772** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 
N 65 65 65 65 

NC Pearson Correlation .468** .565** .772** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 65 65 65 65 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 المصدر : من اعداد الباحث على مخرجات الحاسوب

القة قویة معنویة موجبة ) والتي تبین ان ھنالك ع11من خالل المصفوفة المتمثلة بالجدول رقم ( 
) **466. بین الھیكل التنظیمي وااللتزام العاطفي حیث بلغ معامل االرتباط ( ذات داللة احصائیة 

ھنالك عالقة احصائیة ذات داللة احصائیة ) وھذا یؤكد الفرضیة التي تنص (0.01 عند مستوى ( 
 ). معنویة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام العاطفي

الجدول اعاله ان ھنالك عالقة قویة ذات داللة احصائیة موجبة بین المتغیر الھیكل التنظیمي كذلك یبین 
) وھذا بدوره یؤكد  0.01) عند مستوى ( **401.وااللتزام االستمراري حیث بلغ معامل االرتباط (

ظیمي صحة الفرضیة التي تنص  (ھنالك عالقة احصائیة ذات داللة احصائیة معنویة بین الھیكل التن
 وااللتزام االستمراري ) .

كما یبین الجدول اعاله مستوى العالقة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام المعیاري والذي یؤكد وجود 
)  **468.عالقة قویة بین المتغیرین الھیكل التنظیمي وااللتزام المعیاري حیث بلغ معامل االرتباط (

ھنالك عالقة احصائیة ذات داللة احصائیة تنص على ()  وھذا یؤكد الفرضیة التي  0.01عند مستوى (
 . ) معنویة بین الھیكل التنظیمي وااللتزام المعیاري

من خالل ما تبین اعاله من دعم وتأكید على الفرضیات التي تم تناولھا یتضح ان ھنالك عالقة قویة 
.بین المتغیرات التي تم التطرق اعاله   
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 المبحث الرابع 

 االستنتاجات والتوصیات

 االستنتاجات  -اوالً 

من خالل ما تبین من نتائج یبین ان الھیكل اتنظیمي یلعب دور ممیز في تنظیم ورسم الخطط  -1

واالھداف كون لھ عالقة قویة ذات ارتباط معنوي مع االتصاالت حیث بلغ معامل االرتباط  

 غیرین .) حیث یدل ھذا على وجود عالقة قویة بین المت 0.01) عند مستوى ( **722.(

مع االلتزام   بین الھیكل التنظیمي كذلك تبین النتائج عن وجود عالقة قویة ذات معنویة -2

) وعلیھ ھذا یدل على   0.01) عند مستوى ( **501.حیث بلغ معامل االرتباط ( التنظیمي

عمل دائرة البعثات والعالقات الثقافیة ان الھیكل التنظیمي یشكل احد الركائز االساسة في 

 لھ عالقة قویة .كون 

تبین النتائج ان متغیر االتصاالت او االتصال یلعب دور ممیز في تسھیل وعامل اساسي في  -3

دعم االلتزام التنظیمي وذلك لوجود عالقة قویة معنویة موجبة بین االتصال وااللتزام 

 ) . 0.01) عند مستوى ( **502.التنظیمي حیث بلغ معامل االرتباط (

نتائج ان ھنالك عالقة قویة ذات داللة احصائیة معنویة بین المتغیرات  یتضح من ما تقدم من -4

 االلتزام التنظیمي ) . –االتصال  –(الھیكل التنظیمي 

یلعب الھیكل التنظیمي واالتصاالت دور كبیر في تعزیز وتنمیة االلتزام التنظیمي وذلك لوجود  -5

 مرونھ عالیة وعالقة معنویة موجبة بین المتغیرات اعاله.

 

 ً  التوصیات -ثانیا

من خالل االستنتاجات التي تم التوصل الیھا تبین ان االلتزام التنظیمي یلعب دور ھام  -1

وممیز للعاملین وعلیھ یجب االھتمام وخلق بیئة عمل تالئم عمل العاملین وذلك للمحافظة 

 على االلتزام التنظیمي كون یعتبر مصدر من مصادر نجاح العمل االداري.

یزید من سرعة االنجاز وتنمیة من تصاالت بین مختلف االقسام وذلك كونھ االھتمام باال -2

 مھارات العاملین .
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من خالل ما تم التوصل لھ من نتائج تبین ان للدائرة ھیكل تنظیمي یمتاز بالمرونة العالیة  -3

السریعة للتغییر الحاصل بالبیئة الخارجیة وكذلك یتمیز بالتنسیق  االستجابة ومرونة في

 .بما یمتاز بھ التنظیميل یب فعلیة یجب المحافظة على ھذه الھیكوالترت
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