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العالقات التبادلية بين المنظمات الريفية إلحداث التنمية المستدامة بريف محافظة كفر الشيخ
محمود مصباح عبد الرحمن ، محمد السيد شمس الدين و على السيد السيد عامر*
قسم االقتصاد الزراعى– فرع المجتمع الریفى– کلیة الزراعة –جامعة کفر الشیخ -

الشیخ، ودراسة بعض  كفر  بمحافظة  الریفیة   االجتماعیة  المنظمات  بین   التبادلیة   العالقات  تحدید درجة  البحث  استهدف 
العوامل المرتبطة والمحددة لهذه الدرجة، استنادا إلي أدبیات العالقات التبادلیة  بین المنظمات ارتأت الدراسة أن هذا المفهوم 
یتكون من ثالثة محاورهي التشارك المنظمي، والتخطیط المشترك، والتعامل مع المنظمات األخرى،كما افترضت أن هناك 
تسعة عشر متغیرا مستقال یؤثر علیها. وتم إختیار32 قریة عشوائیا من ثالثة مراكز من مراكز محافظة كفر الشیخ، وتم حصر 
جمیع المنظمات القائمة فیها )305منظمة( كمجتمع وعینة الدراسة، واختیر مدیرالمنظمة الستقاء البیانات، واستمارة االستبیان 
كأداة لجمع البیانات،واستخدمت عدة أسالیب إحصائیة لتحلیلها.وأسفرت الدراسة عن انخفاض مستوى العالقات التبادلیة بین 
المنظمات الریفیة، إذ تقع غالبیة المنظمات في فئة العالقات التبادلیة التنسیقیة المنخفضة )60%(، لوقوع 57,7% من المنظمات 
في الفئة المنخفضة في درجة التشارك المنظمي، و65,9% في الفئة المنخفضة لمحور مدى التعامل بین المنظمات، أما الفئة 
المنوالیة  لمحور درجة التخطیط المشترك )72,5%( فهي الفئة المتوسطة، وأظهرت النتائج أن كل محور من المحاور المكونة 
لمتغیر العالقات التبادلیة بین المنظمات باإلضافة إلي المتغیرالمركب یتأثر بمجموعة من المتغیرات المستقلة وتختلف من 
محور آلخر، وتبین ان هناك أربعة عشرمحددا لمقیاس العالقات التبادلیة بین المنظمات )المتغیر المركب( یمكن ترتیبها وفق 
االهمیة النسبیة لكل منها تنازلیا - إستنادا إلي  قیم معامالت االنحدار الجزئي المعیاري كاآلتي: متغیرات ادراك االعتماد 
المتبادل، ادراك الضغوط والتهدیدات، ادراك العمل التعاوني، االتصال الداخلي،االمكانیات البشریة،ادراك االهداف المنظمیة، 
مستوي المعیشة، سن المبحوث، مستوى التعقید المنظمي،المستوى التعلیمي، الرضا الوظیفي،الالمركزیة الخارجیة،المحاكاة 
في العالقات التنسیقیة، واالستخدام األمثل للموارد المنظمیة.وتفسرهذه المتغیرات مجتمعة نحو 77,5 % من التباین في مقیاس 

العالقات التبادلیة بین المنظمات الریفیة.

الكلمات الدالة: المنظمات االجتماعیة الریفیة ، العالقات التبادلیة بین المنظمات االجتماعیة الریفیة ، التنمیة المستدامة

المــقدمة ومشكلة البحث                                                       

من  كثیر  في  رئیسي  هدف  الریفیة  المجتمعات  تنمیة  عملیة  تعد 
وإن   – استثناء  دون  النامیة  الدول   من  العدید  وخطط  سیاسات 
اختلفت في درجات حدوثها - وذلك لمقابلة االحتیاجات الرئیسیة 
في  تغییرات  إحداث  خالل  من  حیاته  بنوعیة  واالرتقاء  لالنسان 
تحسین  وبالتالي  قدراته،  ورفع  ومعتقداته  وعاداته  اتجاهاته 
المعیشیة وبناء شخصیة عصریة، تساهم بدورها في   المستویات 
إتخاذ  في  والمشاركة  التنمیة  برامج  في  مشاركتهم  قاعدة  توسیع 
التنمیة  هدف  هو  الیومیة.فاالنسان  حیاتهم  تمس  التي  القرارات 
وقد  تحقیقها.  ووسیلة  آداة   هو  الوقت  نفس  وفي  األولي  وغایتها 
األعمدة  أحد  یمثل  إذ  الریفي  القطاع  بتنمیة  الدولة  اهتمام  ازداد 
األساسیة فى البنیان االجتماعي واالقتصادي والسیاسي المصرى، 
المصدر  ویعد  السكان،  إجمالي  نحو57% من  قاطنوه  یمثل  حیث 
والخدمیة  اإلقتصایة  القطاعات  ویمد  الغذائي،  لألمن  األساسي 
الصناعات،  من  لكثیر  الخام  للمواد  مصدر  وهو  العاملة،  بالقوة 
كما یعد من مصادر توفیرالعملة الصعبة، وسوق متسع لتصریف 
وتسویق منتجات الصناعات الوطنیة، وكمصدر للقیادات الحكمیة 
والعلمیة والفنیة والدینیة، كما أنه یمثل المخزون الثقافي والقیمي 
بالقصیرة  لیست  لمدة  الهام  دوره  عن  فضال  المصریة،  للثقافة 
االساسیة  البنیة  مشروعات  وتمویل  الصناعي  القطاع  تنمیة  في 
والقطاع العام والمناطق الحضریة من خالل اتباع سیاسات تسعیر 
المنتجات والمحاصیل الزراعیة حتي بدایة اتباع سیاسة االصالح 

وتنامي  المساواة  عدم  عن  ناهیك  علیها،  ترتب  وما  االقتصادي 
تیارات  وتنامي  القدم،  منذ  والحضر  الریف  بین  التنمویة  الفجوة 
الهجرة الریفیة الحضریة، باالضافة إلي طول فترة إستغالله أثناء 

فترات االحتالل االجنبي لمصر ) عبدالرحمن،2015).

وتعد المنظمات االجتماعیة الریفیة – سواء منظمات المجتمع 
المجاالت،  كافة  في  الریفیىة  للتنمیة  قاطرة  الحكومیة-  أو  المدني 
فتقوم وهي في سعیها لتنمیة المجتمعات المختلفة بجهود ال یمكن 
تمثل  فهي  الصغرى،  الجماعات  او  االفراد  خالل  من  تحقیقها 
أدوات لتحقیق خطط وبرامجومشروعات الدولة المختلفة في كافة 
التغییر والتطویر  المنظمات االجتماعیة حركات  قطاعاتها،وتقود 
لسكان  األساسیة  اإلحتیاجات   وتقابل  المجتمع،  في  المتواصل  
مشكالت  لحل  الحلول  وتضع  وتوظیفهم،  وتأهیلهم  المجتمعات 
هذه  في  العاملون  یمثل  كما  وتنفیذها،  تنمیته  وخطط  المجتمع، 
المنظمات أمثلة یحتذي بها سكان المجتمعات الریفیة  في ملبسهم 
وعلمهم وسلوكیاتهم وكقادة للرأي وكمصادر للمعلومات والنصح 
واالرشاد في مجاالت تخصصاتهم، كما تساعد علي خلق مزید من 
فرص العمل،  وتنمیة الصناعات الصغیرة فى المجتمعات المحلیة 
، باالضافة إلى تنمیة الموارد البشریة وتدریبها وإعدادها وتأهیلها 
والحفاظ علیها لرفع مستوي معیشتها والمساهمة فى التخفیف من 
الریفیة  الهجرة  الحد من مشكلة  الذي یساعد في  الفقر األمر  حدة 

الحضریة )عبدالرحمن،2015).
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القریة  تخلف  ألسباب  الشامل  التحلیل  دراسة  وأبرزت 
هامة  كآلیة  الریفیة  االجتماعیة  المنظمات  أهمیة  المصریة 
حالة  أن  إلى  توصلت  حین  الریفیة،  التنمیة  إلحداث  وأساسیة 
یكون  قد  المصریة  القرى  معظم  بها  تتسم  التي  النسبي  التخلف 
إلى  أو  المنظمات،  من  الكافى  القدر  توافر  عدم  الى  مرجعها 
 257 دراسة  نتائج  أظهرت  إذ  المنظمات،  تلك  فعالیة  انخفاض 
والمنیا-  وكفرالشیخ  والغربیة  الجیزة  محافظات-  أربع  فى  قریة 
درجات  وارتفاع  الریفیة  المنظمات  وتنوع  توافر  مركب  أن 
فعالیتها یمثل أهم العوامل المؤثرة على المستوى التنموي للقریة 
العدیدمن  نتائج  أكدت  1987(.ولقد  وآخرون،  )جامع  المصریة 
)صومع،1983،1992،عبدالرحمن،2007،  الدراسات 
بین  تعاونیة  عالقات  وجود  ان  علي   )Hansberry,2005
معوقات  مع  للتعامل  فعاال  مدخال  یعد  وبعض  بعضها  المنظمات 
التنمیة الریفیة، حیث ان هذه العالقات تساعد على زیادة وتحسین 
للمنظمات لحل  النادرة  الموارد  المنظمى من خالل توجیه  اآلداء 

مشاكلها والحد من التكرار واالزدواجیة.

والموارد  طموحة،  الریفیة  التنمیة   خطط  كانت   ولما 
والكفاءات  محدودة،   الریفیة  االجتماعیة  للمنظمات  االستثماریة 
الفنیة نادرة، والمنظمات االجتماعیة متعددة،ولعدم توافر الموارد 
المنظمات االجتماعیة  الكافي، ونتیجة لوجود  بالقدر  والمعلومات 
ونشأتها في جزر منفصلة عن بعضها وعدم إكتفائها ذاتیا  لذا هناك 
حاجة ماسة الي تفاعل المنظمات مع بعضها البعض وتعاونها معا 
والتوافق  واالنسجام  التناغم  فیه  یتوفر  مخطط  تنسیقي  إطار  في 
الفنیة  المشكالت  ولمواجهة  المتعددة   التنمیة  متطلبات  لمجابهة  
العشوائیة واالزدواجیةوعدم تكرار  لها، والبعد عن  واالقتصادیة 
لتحقیق  الرشید  األمثل  االستغالل  واستغاللها  الموارد  إهدار  أو 
وفعالیة،  بكفاءة  المنظمات  هذه  أجلها   من  أنشئت  التى  األهداف 
التعرف علي   البحث تنحصر في  وبناء علي  ماسبق فإن مشكلة 
االجتماعیة  المنظمات  بین  التبادلیة  العالقات  ومستوى  طبیعة 
االجابة  من خالل  وذلك  علیها  المؤثرة  والعوامل  الریفیةالمختلفة 

علي التساؤالت اآلتیة: 

1-ما هي درجة التعامل بین المنظمات االجتماعیة الریفیة  بعضها 
وبعض؟.

2-ما هي درجة تشارك المنظمات الریفیة في المجتمعات الریفیة 
في بعض االنشطة و/أو الموارد ؟.

؟  الریفیة  المنظمات  بین  المشترك  للتخطیط  رغبة  هناك  3-هل 
ومامداه؟ .

4-ماهي العوامل المرتبطة والمحددة لدرجة التعامل مع المنظمات؟

المنظمات  مشاركة  لدرجة  والمحددة  المرتبطة  العوامل  5-ماهي 
الریفیة مع بعضها البعض؟

التخطیط  درجة  علي  والمؤثرة  المرتبطة  العوامل  6-ماهي 
المشترك بین المنظمات؟

كمتغیر   ( الراهنة  التنسیقیة  التبادلیة  العالقات  درجة  هي  7-ما 
مركب(  بین المنظمات االجتماعیة الریفیة؟ وماهي العوامل 

المرتبطة والمؤثرةعلیها؟.

أهداف البحث                                                                     

المنظمات  بین  التبادلیة  العالقات  درجة  تحدید  البحث  یستهدف 
لهذه  والمحددة  المرتبطة  العوامل  ودراسة  الریفیة،  االجتماعیة 
الدرجات، ویتحقق هذا الهدف من خالل تحقیق األهداف الفرعیة 

التالیة:  

المنظمات  بین  التبادلیة  متغیرالعالقات  ووصف  قیاس   -1
االجتماعیة الریفیة، ومحاوره المختلفة. 

التفاعلیة  العالقات  بدرجة  المرتبطة  العوامل  على  2-التعرف 
الریفیة،ومحاورها  االجتماعیة  المنظمات  بین  التبادلیة 

المختلفة.

3-التعرف على العوامل المحددة لدرجة العالقات التفاعلیة التبادلیة 
بین المنظمات االجتماعیة الریفیة، ومحاورها المختلفة.

االستعراض المرجعي واالطار النظري
العمل  أولویات  ضمن  بارزه  مكانة  الریفیة  التنمیة  تحتل 
على  المجتمعات  مختلف  في  والسیاسي  واالقتصادي  اإلجتماعى 
الرغم من وجود اختالف في المعنى الذي یشیر إلیة مفهوم التنمیة 
وكذا  آخر،  مجتمع  إلى  مجتمع  ومن  آخر  إلى  زمن  من  الریفیة 
الهدف  أن  علیه  المتفق  فمن  الدراسة،  میادین  نوعیة  باختالف 
السكان  حیاه  نوعیة  تحسین  في  یتجسد  الریفیة  للتنمیة  الرئیسي 
كافة  لتحقیقه  تسعى  هدف  ،والتنمیة  جامع،2010(   ( الریفیین 
ولكنها  بحتة  اقتصادیة  ظاهرة  التنمیة  تعتبر  وال  والشعوب  األمم 
الحیاة،  وهي عملیة  مناحى  كافة  لیمس  یمتد  تغییرا جذریا  تمثل 
تغیر مقصودة أو مستهدفة الستغالل كل موارد المجتمع المتاحة 
استغالال جیًدا، وللتوظیف األمثل لكل اإلمكانات البشریة والمادیة 
التطور  تعدیالت وتغیرات واعیة إلحداث  إحداث  بهدف  المتاحة 
إعادة  تتضمن  التنمیة  فأن  المجتمع،ولهذا  جوانب  في  المنشود 
تنظیم الهیاكل االجتماعیة واالقتصادیة بما یحقق رفاهیة اإلنسان 
ابراهیم،  )اإلمام وآخرون، 2013،  اإلنتاج  في  زیادة  تعنى  التي 

2004، بدوي، 2000).

على  القضاء  ضرورة  على   الریفیة  التنمیة  أدبیات  وأكدت 
جیوب التخلف بین المجتمعات الریفیة بعضها البعض، من خالل 
االجتماعي  القبول  من  عال  بمستوى  تحظى  التي  اآللیات  تنشیط 
في  السائدة  الریفیة  المنظمات  وكفاءة  وتنوع  توافر  درجة  ومنها 
لتحقیق  الریفیین  وإمكانیات  لطاقات  والموجهة  المصریة  القرى 
التنمیة  برونتالند   لجنة  وتعرف  المستدامة،  التنمیة  أهداف 
الحالي  الجیل  احتیاجات  تلبي  التي  التنمیة  أنها »  المستدامة علي 
بدون االضراربقدرة االجیال القادمة علي تلبیة  احتیاجاتهم«، وبما 
وتوجهات  الموارد  استغالل  فیها  یتناغم  للتغییر  عملیة  أنها  یعنى 
ویعزز  المؤسسات  وتغییر  التقنیة  التنمیة  ومناحى  االستثمار 
االنسان  باحتیاجات  للوفاء  والمستقبل  الحاضر  امكانات  من  كال 

وتطلعاته )الخولي، 1999).

حركة  »بأنها  المستدامة  التنمیة   )2010( جامع  ویعرف  
یتم من عن طریقها حدوث تغییر ارتقائي جذري مستمر مخطط 
ومقصود في بناء ومهام النظم االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 
التنمویة  األنشطة  مركب  خالل  من  وذلك  والریفیة  والثقافیة 
والذي  وأهلیا  حكومیا  والمتوازنة  والشاملة  والمتكاملة  المتناسقة 
والبشریة  والمادیة  الطبیعیة  للموارد  األمثل  االستغالل  في  یتمثل 
دون إخالل بالتوازن البیئي لتحقیق العدالة التوزیعیة للمردودات 
والرضا  واالجتماعي  االقتصادي  الرخاء  من  المتزایدة  التنمویة 

النفسي للسواد األعظم من سكان المجتمع.  

التنمیة المستدامة بانها عملیة مستمرة ومتصاعدة، ال  وتتسم 
تقتصر على فئة او قطاع دون غیره، وهي عملیة واعیة، وتلتزم 
في  هیكلیة  تحوالت  ویصاحبها   المجتمعیة،   الغایات  بتحقیق 
منتظم  تزاید  وتحقق  واالقتصادیة،  واالجتماعیة  السیاسیة  األطر 
المجتمع  خالل فترات زمنیة طویلة )النور، 2011(، وحیث ان 
أدوارا  االجتماعیة  المنظمات  فیه  الحدیث مجتمع منظمى وتلعب 
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هامة وفاعلة ودافعة لتنمیة المجتمعات، تدرك فیه المنظمات  أهمیة 
مقبول  مستوى  وجود  الضروري  من  یصبح  التنظیمیة  العالقات 
أعلى  تحقق  والموردیةبدرجة  المعلوماتیة  التنسیقیة  العالقات  من 
الفنیة  الجهود  المتاحة وتوفیر  للموارد  األمثل  قدر من االستغالل 

المعاونة على تحقیق التنمیة بالریف.   

هذا ویعرف اتزیوني المنظمة االجتماعیة علي أنها  »وحدة 
محددة«  أهداف  مجموعة  أو  هدف  لتحقیق  كونت  اجتماعیة 
عبدالرحمن )2017( ،وتتسم بأنها كیان واقعي منظم إنشىء من 
اجل إشباع رغبة أو تلبیة حاجة بشریة جماعیة وتحمل اسما ،و 
لها سند یتضمن مجموعة من القواعد واالجراءات المنظمة للعمل، 
بالالشخصیة  تتسم  التى  العمل  أدوار  وتقسیم  والختیارأعضائها  
فیما بینهم، وضمالمستجدینإلیها، والتنسیق بین أقسامها أو وحداتها 

من خالل سلم وظیفي متدرج ولكل عضو فیها مركز اجتماعي.

 ،Mohamed (2004(و  ،)2011( محمد  من  كل  واتفق 
الال  وعبد   ،)2003( محمد  ،وحنان   )2003 الحسیني (  ولمیاء 
تسعى  اجتماعیة  وحدة  عن   عبارة  المنظمة  أن   على   )1996)
العملیات  من  مجموعة  خالل  من  األهداف  من  مجموعة  لتحقیق 
اجتماعیة وثقافیة وتكنولوجیة وطبیعة وتربطها  بیئة  المحددة في 
عالقات متبادلة مع البیئة المحیطة، فالمنظمة تعتبر جزء من البیئة 
البیئة،  هذه  وخصائص  سمات  فیها  تظهر  لها  مصغرة  وصورة 
حیث یشار إلى المنظمة باعتبارها كیان داخل كیان أكبر وأوسع 
وهو المجتمع، ومن ثم یجب أال تتعارض أهداف المنظمة واللوائح 
مع  المنظمة  داخل  األفراد  وتعامل  سلوك  تحكم  التي  والقواعد 

األهداف والقوانین العامة للمجتمع.

المنظمیة  العالقات  تتناول  التى  التعریفات  وتتباین  تتعدد 
ببعض  وعالقتها  المختلفة  قیاسها  ومؤشرات  وأشكالها  وأنماطها 
المفاهیم المنظمیة بتباین المدارس العلمیة  وأوجه إهتمام الباحثین 
بین  العالقات  الدراسات  إحدي  فتعرف  الدراسة،  وموضوعات 
المنظمات )  بین  التفاعل  واالتصال  أنماط  أنها   المنظمات علي 
صومع، 1983(، كما تعرفها )Powers )2001 علي أنها عالقة 
المنظمة ببیئتها الخارجیة ) المنظمات األخرى(،  ویذكر )شمس 
التعاون  بأنه  المنظمي  التنسیق  یعرف   Yep أن  الدین، 2003(، 
ذات  العملیات  تلك  على  ینطوي  والذي  المنظمات  بین  المخطط 
الشكل الرسمي أو غیر الرسمي التي تفسر التفاعل بین اثنتین أو 
العالقات   )2007( عبدالرحمن  ولقد عرف  المنظمات.  من  أكثر 
بین المنظمات علي أنها أنماط التبادل والتفاعل بین المنظمات من 
أجل إنجاز أهدافها، وتحقیق تكیفها مع البیئة.ومن المعروف، أنه 
إذا أرید ألي هدف جماعي أن یتحقق بأعلى درجة من الكفاءة فإن 
ذلك یقتضي بالضرورة تكتل الجهود البشریة وإجراء التنسیق بین 
أنشطتهم، هذا فضال عن تطلب الشعور العام بالتعاون واالستعداد 
العام  الهدف  تحقیق  نحو  اتجاه واحد  في  الجمیع  الجاد من جانب 

المتفق علیه. )شیحا، 2001).

أكدت كثیر من الشواهد والدراسات على أن هناك مجموعة 
من المبررات تحفز القائمین على المنظمات للدخول في عالقات 
تبادلیة تشاركیة مع المنظمات االجتماعیة األخرى، لخصها عبدالال 
وصومع )1995( في: 1( عدم قدرةالمنظمة علي الحصول على 
الواقعة  الضغوط  لتخفیف  آخر  مكان  أي  من  وتسهیالت  موارد 
علیها ،2( عدم قدرة المنظمة علي مواجهة مشكلة هامة بمفردها، 
3( الحاجة الي االستعانة بموارد بشریة ماهرة من خارج المنظمة 
قادرة علي آداء األعمال المطلوبة ،4( االستجابة لطلب الجماهیر 
المستفیدة من المنظمة ،5( االقتناع بأهمیة التنسیق والتعاون وفقا 
المنظمة  أن  التأكد من  المنظمات ،6(  السائدة في  للقیم والمعاییر 

لها دور معترف به في القرارات التنسیقیة، ولن تفقد استقاللیتها 
بین  المستمر  التفاعل  إلي  الحاجة   )7  ، قراراتها  في  التدخل  أو 
األخرى، 8)  المنظمات  في  المتمثلة  االجتماعیة  وبیئتها  المنظمة 
االخري.  المنظمات  مع  المشترك  للعمل  حقیقیة  فرص   وجود 
وأضاف عبد الرحمن) 2007( عن Serrano ستة عوامل أخري 
الدوافع  أ(  التبادلیة وهي:   المنظمات في العالقات  لتفسیر دخول 
المالیة، ب( حل المشاكل الهامة، ج( المزایا السیاسیة ، د(  القیم 
المهنیة  ، ه(عندما  یصبح التعاون والتنسیق مع المنظمات األخرى 
و(   ، التأكد  وعدم  بیئتها  علي  اعتمادها  درجة  تقلیل  في  مساعدا 

األمر القانونى.

كما أشارت العدید من الدراسات إلي أن هناك مجموعة من 
المبررات والعوائق التى یري بعض مدراء المنظمات أنها تحد من  
الدخول في عالقات  تعاون أو تنسیق مع المنظمات االخري، حیث 
أرجعها )Serrano(2003إلى مجموعة من الخصائص األساسیة 
التى تتسم بها هذه المنظمات، لعل  من أهمها: 1( أن كل منظمة 
تهتم بالمحافظة على حریتها في العمل واستقاللها عن المنظمات 
األخرى، 2( اختالف أهداف كل منظمة عن المنظمات األخرى 
التى تدخل معها في عالقات تبادلیة ، 3( صعوبة حدوث اإلجراءات  
التنظمیة والتشریعیة لكل المنظمات الداخلة في هذه العالقات  في 
آن واحد، 4( اختالف توقعات اطراف التعامل لكل منظمة في شبكة 
العالقات بین المنظمات  والذین یمارسون ضغوطا على منظماتهم  
التأكد  بتقلیل عدم  االهتمام   لمنظمته دون  البیئي  التوازن  لتحقیق 
البیئي للمنظمات األخرى. ویضیف”Johnson» بعض المبررات 
الي ما سبق تتمثل في: ندرة الدعم اإلداري من اإلدارة العلیا، وعدم 
التزام المنظمات فیما بینها، واختالف األهداف العامة للمنظمات 
الداخلة في عالقات منظمیه، وانخفاض كل من الدعم المادي والثقة 
المتبادلة بین هذه المنظمات، باالضافة الي عدم وجود اتصال فعال 
یربط بینها تعدعوامل  تزید من إعاقة المنظمات عن اللحاق بقطار 
األخري.  المنظمات  من  غیرها  مع  التشاركیة  التبادلیة  العالقات 

)عبد الرحمن، 2007).

ویتأثر أداء المنظمات ألدوارها التنمویة بحزمة من العوامل 
المرتبطة  والمحددة للعالقات المنظمیةأهمها التنسیق المعلوماتي 
اعتبار  التنموي، على  العمل  في  المشاركة  للمنظمات  والموردى 
اجتماعي  تكوین  ذات  هادفة،  اجتماعیة  وحدة  هي  المنظمة  أن 
أهداف  تحقیق  أجل  من  األفراد  فیه  یتفاعل  بوعي  ومنسق  منظم 
مشتركة )السالم ویوسف،2011(، كماتناولت كثیر من الدراسات 
والبحوث- وتباینت فیما بینها في -طرق قیاس العالقات المنظمیة، 

وفي العوامل المرتبطة والمحددة لها.

ففي دراسة صومع  )1983( بعنوان  تضافر جهود المنظمات 
المؤثرة  للعوامل  : دراسة وصفیة تحلیلیة  للتنمیة  الریفیة كأساس 
والرحمانیة  المحمودیة  مركزي  في  المنظمات  بین  العالقات  في 
بأربعة  فیها  المنظمات  بین  العالقات  قیاس  تم  البحیرة،  بمحافظة 
أبعاد رئیسیة هى: التعامل مع المنظمات األخري, وعدد البرامج 
المشتركة، ، وعالقات العمل مع المنظمات األخري، واالستفادة من 
المنظمات األخري.  ووجد أن محددات بعد التعامل مع المنظمات 
التعقید، واالستقاللیة،  المنظمة، ودرجة  األخري هي كل منحجم 
والمستوي التدریبي، ومدى االلتزام الداخلي, واالدراك التعاوني، 
ومدى  التدریبى،  والمستوي  االبتكار,  متغیرات  أن  وجد  كما 
هى  األخرى  المنظمات  مع  االلتزام  ومدى  الداخلي،  االلتزام 
محددات بعد عدد البرامج المشتركة, ووجد أن متغیرات االتصال 
التعاوني  هى محددات  واالدراك  التدریبي,  والمستوي  الداخلي، 
بعد عالقات العمل مع المنظمات األخري، كما وجد أن متغیري 
االتصال الداخلي، واالدراك التعاوني  هما محددا بعداالستفادة من 

المنظمات األخري.
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للعوامل  التحلیلیة   )1994( العادلي  دراسة  وأوضحت 
بعدد  مقاسا   – االفقي  التنسیق  مستوي  علي  المؤثرة  المنظمیة 
الریفیة  المنظمات  بین    - المنظمة  معها  تتعامل  التى  المنظمات 
في أحدى المجتمعات الریفیة بمحافظة كفرالشیخ أن هناك عالقة 
طردیة معنویة بین متغیر عدد المنظمات التى تتعامل معها المنظمة  
كمتغیر تابع وبین كل متغیر من المتغیرات المستقلة:االستفادة من 
التعقید،  االستقاللیة،  المنظمة،  الداخلي،حجم  المنظمات،االتصال 
المركزیة، التدریب، االنغماس، في حین كانت هذه العالقة عكسیة 
معنویة مع كل منعمر المنظمة، واالتصال الخارجي. كما و جدت 
عالقة طردیة معنویة بین متغیر قوة العالقة التنسیقیة  كمتغیر تابع 
وبین كل متغیر من المتغیرات المستقلة: االستفادة من المنظمات، 
االنغماس،   التدریب،  المركزیة،  التعقید،  الداخلي،  االتصال 

االقتناع الوظیفي، االستقاللیة.

ووجد شمس الدین )2003( في دراسته عن قیاس وتفسیرالتنسیق 
ببعضقرىمحافظتیكفرالشیخوالغربیة،  الریفیة  المنظمات  بین 
موضع  المنظمات  من  في%82  انمستویاتالتنسیقاألفقي 
الدراسةمنخفضةداخاللقریة أوعبرالقري، بینما كانت درجةالتنسیق  
الرأسي مرتفعة نسبیا، كما وجد أن درجةمشاركةالمنظمة معالمنظ
تعاملهامع  ماتاألخرى،وتبادلهاالمنافعمعغیرهامنالمنظمات،وحجم 
أنالعوامل  دراسته  نتائج  وأوضحت  المنظماتاألخرىمنخفضجدا. 
وحجم  االبتكار،  هي:  بینالمنظمات  علیالتنسیقاالفقى  المؤثرة  
المنظمة، والتعقید المنظمي، والتوافق، وعمر المنظمة، والفرص 
البیئیة، و ان متغیري التخطیط المشترك وحجم المنظمة یحددان 
متغیرات  تحدد  بینما  الریفیة،  المنظمات  بین  االشتراك  درجة 
االستقاللیة  ثم  التعاونیة،  االدراكیة  الشمول،  التعقید،  االبتكار، 

درجات التنسیق المنظمي الكلي.

والمحددة  المرتبطة  العوامل  بعض  على  الوقوف  وعند 
للتنسیق بین المنظمات االجتماعیة الریفیة فى بعض قري محافظة 
المتمثلة  كفرالسیخ، باستخدام عدد من محاور العالقات المنظمیة 
في مدى التعامل بین المنظمات، ودرجة المشاركة بین المنظمات، 
ودرجة االستفادة بین المنظمات في دراسة لمیاء الحسیني )2003(، 
فقد تبین أن هناك عالقة ارتباطیة معنویة موجبة بین كل من التعقید 
محور  درجة  وبین  الوظیفي  والتدریب  واالستقاللیة،  المنظمي، 
ومعنویة  عكسیة  العالقة  كانت  حین  في  المنظمات،  بین  التعامل 
مع متغیر الفرص البدیلة المتاحة، كما تبین ان كل من المتغیرات: 
الفرص البدیلة المتاحة، والتعقید المنظمي، واالستقاللیة، واالتجاه 
المنظمات،   بین  محورالتعامل  درجة  محددات  هي  التنسیق  نحو 
وأوضحت الدراسة أن هناك عالقة ارتباطیة إیجابیة بین االتجاه 
نحو التنسیق وبین درجة محور التشارك بین المنظمات، في حین 
كانت العالقة عكسیة ومعنویة مع كل من الفرص البدیلة المتاحة، 
كل  الي  الدراسة  نتائج  وأشارت  والشمول،  المنظمي،  والروتین 
محددي  هما  التنسیق  نحو  واالتجاه  المتاحة،  البدیلة  الفرص  من 
محور التشارك بین المنظمات وان كانا في االتجاه العكسي، كما 
بینت النتائج ان درجة محوراالستفادة بین المنظمات ترتبط طردیا 
المحور  هذا  ویحدد  فقط،  الداخلي  متغیراالتصال  مع  ومعنویا 
واالتجاه  المتاحة،  البدیلة  والفرص  الداخلي،  االتصال  متغیرات 

نحو التنسیق، وحجم المنظمة. 

للتعرف  أجراها  التي   )2007( الرحمن  عبد  دراسة  وفي 
ببعض  الریفیة  المنظمات  بین  التعاونیة  العالقات  محددات  على 
التعاونیة  العالقات  لهإنخفاض  تبین  كفرالشیخ،  محافظة  قري 
الدراسة  موضوع  االجتماعیة  المنظمات  47%من  من  أكثر  بین 
والمنظمات الریفیة االخري، كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة 
وحجم  المنظمة  فیها  تعمل  التي  للمنطقة  التنموي   المستوي  بین 

العالقات التعاونیة  بین المنظمات الریفیة ، وأوضحت النتائج ان 
الدراسة )22 متغیر( مجتمعة  التي تضمنتها  المستقلة  المتغیرات 
تفسر نحو 74,2% من التباین في العالقات التعاونیةبین المنظمات 
معنویا  اسهاما  تسهم   منها  متغیرات مستقلة  وأن عشرة  الریفیة، 
فریدا في تفسیر التباین في درجة العالقات التعاونیة بین المنظمات  
الریفیة وهذه المتغیرات هي إدراك الضغوط االجباریة، وإدراك 
مع  وااللتزام  المتبادل،  االعتماد  وادراك  المعیاریة،  الضغوط 
والتدریب  الهدف،  وتشابه  المنظمة،  وحجم  االخرى،  المنظمات 
الوظیفي، والوعي المنظمي، والمستوى التعلیمي، واتفاق المجال.

وما  الدراسة  بموضوع  والمتعلقة  السابقة  الدراسات  باستعراض 
احتوته من نتائج یمكن االستفادة منهاعلي النحو اآلتي:

أوال: بناء مقیاس للعالقات التبادلیة بین المنظمات یتكون من ثالثة 
محاور فرعیة هى:

أ( مدى التعامل مع المنظمات :ویقصد به مدى التعامل بین المنظمة 
وغیرها من المنظمات االجتماعیة الریفیة.

ب( درجة االشتراك مع المنظمات: ویقصد بها درجة دخول مدراء 
المنظمات االجتماعیة في عالقات تشاركیة لتبادل المعلومات 

والموارد مع قرنائهم من المنظمات األخرى  بالقریة،
زیادة  على  یعمل  المنظمات:والذى  بین  المشترك  التخطیط  ج( 
مدراء  تشارك  خالل  من  المنظمات  بین  التبادلیة  العالقات 
المنظمات في التخطیط  للمنظمات والعمل علي حل المشكالت 
المجتعیة  حیث أنهم أكثر درایة بحجم الموارد لدى المنظمة، 

ثانیا: تحدید العوامل المحددة ) المستقلة( لدرجة العالقات التبادلیة 
بین المنظمات تتمثل في:

المعنویة، 4-  الروح  التعلیمي، 3-  المستوى  المدیر، 2-  1- سن 
االتجاه نحو التنسیق، 5- الرضا الوظیفي،  6- إدراك األهداف 
العالقات  في  المحاكاة   -8 المعیشة،   مستوي   -7 المنظمیة، 
،9- الرسمیة، 10- الخبرات التدریبیة، 11- إدراك الضغوط 
الالمركزیة  التعاوني،31-  العمل  إدراك  والتهدیدات،21- 
الخارجیة ، 41- ادراك االعتماد المتبادل 51- عمر المنظمة 
 -81 المنظمى  االتصال  البشریة،71-  االمكانیات   -61

مستوي التعقید المنظمي 19- فعالیة أداء الموارد المنظمیة.

االسلوب البحثى                                                                         

العلمیة  والطریقة  البحث،  وعینة  شاملة  الجزء  هذا  ویشمل 
التحلیل  وأدوات  البحث،  متغیرات  وقیاس   ، البیانات  وجمع 

اإلحصائي .
البحث بمحافظة  البحث )الشاملة والعینة(:- أجرى هذا  أ -منطقة 
المحلي  المجتمع  لخدمة  الجامعة  لمبدأ  تأصیال  الشیخ،  كفر 
والبیئة المحلیة وأجریت الدراسة المیدانیة على ثالث مراحل: 
المرحلة االولى: تم اختیار ثالث مراكز ذات تنوع ملحوظ في 
النشاط االقتصادي والحجم السكاني من المراكز العشرة التي 
تضمها المحافظة، وقد وقع االختیار على مراكز سیدي سالم، 
ودسوق، وفوه.  المرحلة الثانیة: اختیرت اثنان وثالثون قریة 
منها ستة عشر قریة بمركز سیدى سالم وهى: سد خمیس، كوم 
الفقهاء  الغبایشة،  الروضة،  البهنساوى،  القصابى،  الدهب، 
البحریة، عبد الباعث الفقى، الفقهاء القبلیة، السخاوى، بریة 
ال صیفر، البحیرى، ابو غنیمة، الغنایمة،القن، عزبة شوغى، 
ابو  االشراف،  منیة  قبریط،  فوه وهى:  بمركز  قرى  وأربعة 
دراز، كوم السعداء، واثنى عشر قریة بمركز دسوق وهى: 
كنیسة  السودان،  كفر  الملح،  شباس  مندور،المندورة،  أبو 
سنهور  الشون،  العجوزین،  البلد،  الصیفر  الصرادوسى، 
المدینة، أم یوسف، شباس الشهداء، البرنس. المرحلة الثالثة: 
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تم اختیار جمیع المنظمات الموجودة بالقرى االثنان والثالثون 
فقد  العالي  التمثیل  ذات  المنظمات  باستثناء  للدراسة  كوحدة 
اخذت منظمة واحدة ممثلة لها بالقریة الواحدة وقد أسفر هذا 

اإلجراء عن عینة قوامها ثالث مائة وخمسة منظمة ریفیة. 
المسح  طریقة  استخدام  البیانات:تم  وجمع  العلمیة  الطریقة  ب- 
لتجمیع  استبیان   استمارة  إعداد  تم  ثم  بالعینة،  االجتماعي 
إجراء  بعد  الشخصیة،  المقابلة  بواسطة  المطلوبة  البیانات 
مركز  قري  ببعض  مبحوثا  على30  لها  المبدئي  االختبار 
الستمارة  المبدئي  االختبار  نتیجة  على  وبناء  الشیخ،   كفر 
إعادة صیاغة بعض االسئلة وتعدیل بعض  تم  فقد  االستبیان 
جمع  وتم  النهائیة،  صورتها  في  ووضعها  االستمارة  بنود 
ثم  م،   2017 وسبتمبرعام  أغسطس  شهري  خالل  البیانات 
تم مراجعة البیانات وتفریغها وترمیزها  وإدخالها الحاسوب 

لتحلیلها إحصائیا.
ج- أدوات التحلیل االحصائي:تم تحلیل بیانات البحث باستخدام عدد 
من االسالیب االحصائیة منها المتوسط الحسابي واالنحراف 
الدرجات  واسخدمت  البحثیة،  المتغیرات  لوصف  المعیاري 
القیاس  وحدات  مختلفة  المتغیرات  بعض  لمعایرة  المعیاریة 
التائیة  الدرجة  واستخدمت  مركب،  متغیر  لتكوین  وجمعها 
المتغیر  لوصف  السالبة  االشارات  علي  للتغلب   )T-score)

المركب وفق المعادالت اآلتیة:

 Txi  =  10*Zxi+50

 ،Zxiهي الدرجة التائیة المحسوبة  للمتغیر المعیارى Txi: حیث أن
بانحراف معیاري مقدار 10 درجات، وبمتوسط حسابى قدره 50 

درجة.

ZXi = xi - xi /si

حیث أن xi = مفردات  المتغیر xi _،Xi = المتوسط الحسابى، 
المحسوبة  المعیاریة  الدرجة  هي   Zxi،المعیارى االنحراف   =  si

للمتغیر Xi )عبد الرحمن، 1985)

واالنحدار  “بیرسون”،  البسیط  االرتباط  معامل  استخدم  كما 
الصاعد التدرجي  المتعدد  الخطي  واالنحدار  المتعدد،  الخطي 
Step-wise Multiple Regression(Forward Solution)
اختبار)ف(  واستخدم  البحث،  أهداف  وتحقیق  الفروض  الختبار 
الختبار معنویة النماذج ، كما استخدم اختبار “ت” للوقوف على 
وتراوحت  والتابعة،  المستقلة  المتغیرات  بین  العالقات  معنویة 
كأساس   0,05 إلى   0,001 بین  المستخدمة  المعنویة  مستویات 
برنامج  استخدام   وتم  المحسوبة،  العالقات  معنویة  علي  للحكم 

( SPSS 24( في تحلیل بیانات الدراسة.

د - قیاس المتغیرات البحثیة 
وفیما یلي وصفا موجزا لطریقة قیاس المتغیرات البحثیة :

أوال- المتغیرات المستقلة: 
مدیر  بسؤال  قیاسه  مدیرالمنظمة:Manager's age تم  سن   -1
المنظمة عن إجمالي عدد  سنوات عمره منذ میالده حتى وقت 
اجراء البحث، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغیر 51,41 

سنة بانحراف معیاري قدره 7,68 سنة.

بعدد  قیاسه  وتم   Educational level التعلیمي:  المستوى   -2
سنوات التعلیم الرسمي التي اجتازها المدیربنجاح حتي جمع 
15,91سنة  المتغیر  لهذا  الحسابي  المتوسط  وبلغ  البیانات، 

بانحراف معیاري قدره 1,65سنة.  

بها  ویقصد   Training experiences التدریبیة:  الخبرات   -3
العمل المنظمي خالل  المدیرالتدریبیة في إدارة وقیادة  خبرة 
عمره الوظیفي، وقیست بسؤال المبحوث عن عدد الدورات  
حیاتهالوظیفیة،  خالل  تلقاها  التي  التدریبیة  العمل  وورش 
وبلغ المتوسط الحسابي لهذه الدورات 3,97 دورة بانحراف 

معیاري قدره 1,16 دورة.       

درجة  بها  یقصد   Standard of living المعیشة:  مستوى   -4
اقتناء األجهزة  الحدیثة والتسهیالت المعیشیة العصریة، والتي 
والثقافیة،  والمعرفیة  االقتصادیة  المستویات  بدورها  تعكس 
وقد  لدیه،  الموجودة  المقتنایات  عن  المدیر  بسؤال  وقیست 
أبیض  تلیفزیون  یدویة،  غسالة   ، دراجة  یمتلك   من  أعطى 
خالط،    كمبیوتر،  عادیة،  ثالجة  مسطح،  بوتاجاز  وأسود،  
مروحة درجة واحدة لكل منها، ومن یمتلك موتوسیكل،غسالة 
نصف اوتوماتیك، تلیفزیون ألوان، بوتاجاز كهربائي،  ثالجة 
نصف بخار، تابلت، كبة، مبرد أعطیت درجتان، ومن یمتلك 
بوتاجازخمسة  عرض،  شاشة   ، اوتوماتیك  غسالة  سیارة، 
الب  نوفرست(،  كامل)  بخار  ثالجة  ذاتي،  إشعال  شعلة 
توب،  كیتشن ماشین، جهاز تكییف، أعطیت ثالث درجات 
عن  للتعبیر  جبریا  جمعا  المرجحة  االجهزة  وجمعتدرجات 
مستوى المعیشة، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغیر19,53 

درجة  بانحراف معیاري قدره 3,01درجة.  

5- الروح المعنویة: Morale ویقصد بها مدى والء مدیر المنظمة 
للمنظمة التي یعمل بها، وثقته بها، وتحمسه لها،والسعي لتحقیق 
والمثابرة  المنظمى   اإلداري  الجهاز  مع  بالتعاون  أهدافها 
ومدى الجاهزیة واالستعداد للعمل ، وقیست بسؤال المبحوث 
عن عشر عبارات منها سبعة عبارات ایجابیة االتجاه وهى: 
أتعاون مع زمالئي لتحقیق أهداف المنظمة، وأحبعملي في هذه 
المنظمة أكثر من غیرها، وأجد نفسي في هذه المنظمة أكثر 
من غیرها، وأثق في فریق عمل هذه المنظمة، واقتنع بسالمة 
أهداف هذه المنظمة، واحصل على أكثر مما أتوقع من العمل 
بهذه المنظمة، وأفكر في وضع خطط لتحسین أداء عملي هنا،  
، وأعطیت االستجابات دائما ، أحیانا، نادرا وأعطیت أوزان 
الترتیب وثالث عبارت سالبة االتجاه  رقمیة )1،2،3( على 
وهي اقبل على العمل في أیة منظمة أخرى إذا استطعت ذلك، 
عملي في المنظمة لم یحقق حلمي في الحیاة الوظیفیة، اغلب 
بالمنظمة ممل، وأعطیت أوزان رقمیة )3،2،1)  العمل هنا 
على الترتیب وجمعت الدرجات جمعا جبریا في البنود العشرة 
لتعبر عن درجة الروح المعنویة، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا 

المتغیر26,34درجة بانحراف معیاري قدره 2,93 درجة.

 Attitudes towards المنظمي:  التنسیق  نحو  االتجاه   -6  
میل  درجة  به  ویقصد   organizational coordination
تبادلیة  في عالقات   للدخول  الریفیة  التنمویة  المنظمة  مدیر 
بالبیئة  الموجودة  األخرى  الریفیة  المنظمات  مع  تنسیقیة 
من  بمجموعة  المتغیر  هذا  قیاس  تم  و  عدمه،  من  المحیطة 
عبارات  ثالث  منها  عبارة   )11( عددها  بلغ  العبارات 
في  مستقبال  المنظمة  تشارك  أن  أقبل  وهي  االتجاه  ایجابیة 
األنشطة التنمویة مع المنظمات االخري، أفضل المساعدات 
اقبل  العمل.  تحقیق  إلى  المؤدیة  المنظمات  بین  والمعاونات 
من  أفضل  نتائجه  أن  حیث  المشترك  الجماعي  العمل  على 
محاید،   ، موافق  االستجابات  وأعطیت  الفردیة  المجهودات 
غیر موافق وأعطیت أوزان رقمیة )3،2،1( وثماني عبارات 
سالبة  االتجاه: ال احبذ التشاور واالتفاق مع المنظمات األخرى 
في البرامج التنمویة، اهتمامي األول هو الفائدة التي تعود على 
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منظمتي من االشتراك في برامج ،  أفضل أن تقلل المنظمة من 
احتكاكها الشدید بالمنظمات األخرى، یؤدى اشتراك المنظمات 
المختلفة في المشاریع التنمویة المشتركة إلى فشلها، اعتقد أن 
العمل بمفردي بعیدا عن المنظمات األخرى هو أفضل وسیلة 
إلنجاز األهداف، لیست هناك ضرورة إلى تفاعالت العاملین 
بقرنائهم في أي منظمة أخرى، یمكن للمنظمة أن تعمل بكفاءة 
ببرامج  االهتمام  أفضل  غیرها،  مساعدة  إلى  الحاجة  بدون 
التنمویة  األنشطة  في  االشتراك  من  بدال  التنمویة  منظمتي 
الترتیب  على   )1،2،3( رقمیة  أوزان  وأعطیت  المشتركة. 
االتجاه  درجة  عن  لتعبر  جبریا  جمعا  الدرجات  وجمعت 
المتغیر  لهذا  الحسابي  المتوسط  المنظمي، وبلغ  التنسیق  نحو 

23,73درجة بانحراف معیاري قدره 3,22 درجة.  

7-الرضا الوظیفي: Job Satisfaction یقصد به في هذه الدراسة 
ومكانته  ووضعه  منظمته  عن  المنظمة  مدیر  رضا  درجة 
المقدمة،  الخدمات  أو  السلع  وفعالیة  نوعیة  وعن  الوظیفیة، 
رضا  ودرجة  ألهدافها،  المنظمة  وتحقیق  آداء  درجة  وعن 
و  للمنظمة.  أدارته  أسلوب  عن  األعلى  اإلداریة  المستویات 
تم قیاس هذا المتغیر بتسعة عشرة عبارة تبین درجة رضاء 
أهمیة  لوظیفتك،  القریة  أهالي  نظرة   : وهى  المنظمة  مدیر 
وقیمة العمل الذي تقوم به، درجة المسئولیة المخولة إلنجاز 
األعمال، فرصة اإلبداع في العمل الوظیفي الیومي، الحریة 
في اختیار وسیلة إدارة العمل الوظیفي، فرص مقابلة الرئیس 
والتوجیه  التدریب  بالعمل،  خاصة  مشاكل  لمناقشة  المباشر 
العمل،  أدائك في  تقییم  المنظمة،  إدارة  فترة  إثناء  تتلقاه  الذي 
الجیدة،  اإلعمال  تأدیة  عند  تتلقاها  التي  والتشجیع  التقدیر 
المرتب والحوافز التي تتقاضاها بالمقارنة بزمالء الدراسة في 
اإلعمال المناظرة، مستوى المعیشة في هذا المجتمع، درجة 
األمان الوظیفي الذي تشعر به، مقدار الجهد الذي تبذله للقیام 
بإدارة  المنظمة، حجم النطاق  المكاني الذي تخدمه المنظمة، 
انشتطها،  لتدعیم  المنظمة  تتلقاها  التي  المالیة  الموارد  مقدار 
مقدار  اآلن،  حتى  للمنظمة  كمدیر  حققته  الذي  التقدم  مقدار 
الرضا الذي تشعر به عن الوضع الوظیفي في المنظمة اآلن، 
عملك الحالي كمدیر للمنظمة، تقدیر أهالي القریة لمجهوداتك 
كمدیر للمنظمة. وأعطیت االستجابات راضي تماما، لحد ما، 
غیر راضي، وأعطیت أوزان رقمیة )3،2،1( على الترتیب 
الرضا  درجة  عن  لتعبر  جبریا  جمعا  الدرجات  وجمعت 
الوظیفي، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغیر 47,08 درجة 

بانحراف معیاري قدره 3,31درجة.   

 Perception of organizational :8- إدراك األهداف المنظمیة
المنظمة  مدیر  ادراك  درجة  المتغیر  بهذا  ویقصد   goals
لألهداف والخدمات المقدمة من المنظمات التنمویة  االخري 
للمبحوث  سؤال  بتوجیه  المتغیر  هذا  وقیس  بالقریة،  العاملة 
عن درجة ادراكه لخدمات وأهداف المنظمات الریفیة العاملة 
بالقریة وهى الجمعیة التعاونیة الزراعیة، بنك التنمیة واالئتمان 
المستشفى  أو  الصحیة  الوحدة  البیطریة،  الوحدة  الزراعي، 
اإلطفاء،  نقطة  األزهریة،  المعاهد  المدارس،  القروي، 
جمعیة تنمیة المجتمع، نقطة الشرطة، مركز الشباب، الوحدة 
االجتماعیة، مكتب البرید، مكتب التأمینات االجتماعیة،  مكتب 
التموین، المساجد، هیئة میاه الشرب، الوحدة المحلیة القرویة، 
سنترال القریة، مركز اإلرشاد الزراعي وأعطیت االستجابات   
مدركة، مدركة لحد ما، غیر مدركة وأعطیت أوزان رقمیة 
(3،2،1( على الترتیب وجمعت الدرجات جمعا جبریا لتعبر 
عن درجة ادراكیة األهداف المنظمیة، وبلغ المتوسط الحسابي 
 5,26 قدره  معیاري  بانحراف  درجة   43,86 المتغیر  لهذا 

درجة.

 simulation in التنسیقیة:  العالقات  في  9-المحاكاة 
coordination relations یقصد بهذا المتغیر بیان طبیعة  
دوافع مدیر المنظمة للدخول في العالقات التبادلیةالتنسیقیة  مع 
نتیجة إلدراكه   األخرى  للمنظمات  كتقلید  األخري  المنظمات 
والمجتمعیة  الموردیة  أو  و/  والمعلوماتیة  المنظمیة   للعوائد 
أو   ، للدخول في عالقات  السبق  المنظمات ذات  التي حققتها 
نتیجة العتناقه فكر تنموي یتوقع نتائج هذه العالقات،  وقیس 
منظمته  بان  اعتقاده  مدى  عن  المبحوث  بسؤال  المتغیر  هذا 
في  بالدخول  سبقتها  التي  المنظمات  من  غیرها  بتقلید  تقوم 
عالقات تنسیقیة وأعطیت االستجابات دائما، احیانا، نادرا، ال 
وأعطیت أوزانا رقمیة )4،3،2،1( على الترتیب لتعبر عن 
درجة المحاكاة في العالقات التنسیقیة، وبلغ المتوسط الحسابي 
لهذا المتغیر 3,25درجة بانحراف معیاري قدره 0,79 درجة.   

 Perception of Cooperative التعاوني:  العمل  ادراك   -10
التعاون  لقیمة  المنظمة  مدیر  ادراك  درجة  بها  یقصد   work
وتم  الریفیة،  المجتمعات  تنمیة  اهداف  لتحقیق  المنظمات  بین 
قیاس هذا المتغیر بخمس بنود وهى - تشارك كل المنظمات 
المنظمات  ،زاد عدد  التنموي  العمل  في  القریة  في  الموجودة 
التنمویة بالقریة بدرجة كبیرة خالل السنوات األخیرة، منظمتك 
التنمویة  البرامج  تنفیذ  في  األخرى  المنظمات  مع  تشترك 
،المنظمة التي اعمل بها متعاونة مع المنظمات األخرى، تتم 
التشاور بین غالبیة  القریة عن طریق  التنمیة في  مشروعات 
المنظمات، وأعطیت االستجابات دائما، أحیانا، نادرا، وأعطیت 
أوزان رقمیة )3،2،1( على الترتیب وجمعت الدرجات جمعا 
المتوسط  وبلغ  التعاونیة،  اإلدراكیة  درجة  عن  لتعبر  جبریا 
الحسابي لهذا المتغیر 10,97 درجة بانحراف معیاري قدره 

1,89 درجة.

 Perception of المتبادل:  االعتماد  11-إدراك 
المنظمة  مدیر  إدراك  درجة  به  یقصد   interdependence
المعلوماتیة  الخدمات  تبادل  وضرورة  ألهمیة  الریفیة 
األخري  الریفیة  المنظمات  تقدمها  التي  والموردیة  والفنیة 
وقیس  التنمیة،  أهداف  لتحقیق  البعض  بعضها  مع  بالقریة 
الریفیة  المنظمات  لمدراء  أسئلة  عدة  بتوجیه  المتغیر  هذا 
بالقریة  العاملة  المنظمات  تقدیم  أهمیة  درجة  في  رأیهم  عن 
المنظمات  والى  والموردیة من  والفنیة  المعلوماتیة  الخدمات 
وأعطیت  بها.  یعمل  التي  ومنظمته  بالقریة  االخري  الریفیة 
غیر  ما،  حد  إلى  مهمة،  كبیرة،  بدرجة  مهمة  االستجابات 
مهمة، غیر مهمة على اإلطالق، وأعطیت أوزان رقمیة )5 
جبریا  جمعا  الدرجات  وجمعت  الترتیب  على   )4،3،2،1،
المنظمات،  بین  المتبادل  االعتماد  إدراك  درجة  عن  لتعبر 
وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغیر 53,31 درجة بانحراف 

معیاري قدره 8,06 درجة.              

طول  بها  یقصد   Organizational age المنظمة:  12-عمر 
المنظمة، وقیس  إنشاء وإشهار وعمل  المنقضیة على  الفترة 
هذا المتغیر بطرح سنة انشاء المنظمة من عام 2017م )سنة 
جمع البیانات(، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغیر 21,88 

سنة بانحراف معیاري قدره 7,41 سنة.  

13-التعقید المنظمي:  Organizational Complexity یقصد 
داخل  الوظیفیة  األقسام  وعدد  اإلداریة  المستویات  عدد  به 
بسؤال  مطلق  برقم  المتغیر  هذا  قیاس  وتم  الریفیة،  المنظمة 
فیها  تتوزع  التي  اإلدارات  أو  األقسام  عدد  عن  المبحوث 
لهذا  الحسابي  المتوسط  وبلغ  بالمنظمة،  واالعمال  االنشطة 
قدره 1.63  معیاري  بانحراف  وإدارة   قسم  المتغیر 4.77 

قسم وإدارة  .
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 External Decentralization الخارجیة:  الالمركزیة   –14  
التنمویة،  القرارات  اتخاذ  في  الالمركزیة  درجة  بها  یقصد 
واحدة  منظمة  هناك  كانت  إذا  المبحوث عما  بسؤال  وقیست 
المستدامة،  التنمیة  برامج  بشأن  القرار  تتخذ  بالقریة  فقط 
وكانت االستجابات بدائما، وأحیانا، ونادرا، وأعطیت أوزان 
رقمیة )3،2،1( على الترتیب لتعبر عن المركزیة الخارجیة، 
بانحراف  المتغیر 2,47 درجة  لهذا  الحسابي  المتوسط  وبلغ 

معیاري قدره 0,67 درجة.                           

 Organizational independence:15- االستقاللیة المنظمیة
والمستویات  الجهات  من  الممنوحة  الحریة  درجة  بها  یقصد 
العلیا إلدارة المنظمة في إتخاذ القرارات دون الرجوع إلیها،  
وقیست بسبع عبارات هي إقرار برنامج جدید ترغب المنظمة 
بتنفیذه، تحدید المنظمة لسیاسة طویلة المدى خاصة بها، تدبیر 
الموارد المالیة للمنظمة، الرغبة في تعیین عمالة مؤقتة، شراء 
المنظمة،  بناء  في  توسعات  إجراء  للمنظمة،  جدیدة  أجهزة 
المنظمة،   في  للتوعیة  أو  تدریبي  برنامج  عمل  في  الرغبة 
أوزان  وأعطیت  دائما  أحیانا،  نادرا،  االستجابات  وكانت 
رقمیة )1،2،3( على الترتیب وجمعت الدرجات جمعا جبریا 
لتعبر عن االستقاللیة المنظمیة، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا 
المتغیر 15,89 درجة بانحراف معیاري قدره 2,21 درجة.        

                  Intera-organizational الداخلي:  المنظمي  -االتصال   16
المعلومات  وتبادل  نقل  درجة  به  Communicationیقصد 
بین أعضاء المنظمة، وتم قیاس هذا المتغیر بسؤال المبحوث 
درجة  عن  لتعبر  بالمنظمة  شهریا  المنعقدة  اللجان  عدد  عن 
االتصال الداخلي، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغیر 4,71 

لجنة بانحراف معیاري قدره 3,15 لجنة.  

بها  ویقصد   Human resources البشریة:  17-االمكانیات 
درجة توفر المورد البشرى من عمالة دائمة او مؤقته   لتسییر 
دوالب العمل بالمنظمة، وقیس هذا المتغیر عن طریق سؤال 
مدیر المنظمة عن عدد العاملین الدائمین والمؤقتین بالمنظمة، 
وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغیر19,47عامل   بانحراف 

معیاري قدره 15,40 عامل.

 Pressures and والتهدیدات:  الضغوط  ادراكیة   -18
مدیر  ادراك  درجة  بها  یقصد   threatsPerception of
منظمته  لها  تتعرض  التي  والتهدیدات  للضغوط  المنظمة 
وإدراكه للتطلعات الثقافیة للمجتمع والبیئة المحیطة بها، وقیس 
بخمس عبارات تعبر عن درجة إدراكیة المبحوث للضغوط 
والتهدیدات التي تتعرض لها منظمته من اإلدارة، والتوقعات 
یتبناها  التي  السلوكیة  والمعاییر  والقیم  للمجتمع،  الثقافیة 
االستجابات  وأعطیت  المنظمة  معه  تتعامل  الذي  الجمهور 
متوسطة، ضغوط  قلیلة، ضغوط  توجد ضغوط، ضغوط  ال 
الترتیب  على   )1،2،3،4( رقمیة  أوزان  وأعطیت  عالیة، 
إدراكیة  درجة  عن  لتعبر  جبریا  جمعا  الدرجات  وجمعت 
المتغیر  لهذا  الحسابي  المتوسط  وبلغ  والتهدیدات،  الضغوط 
13,17 درجة بانحراف معیاري قدره 2,64 درجة.                                                                                                                                

 Optimum Use of:للمواردالمنظمیة األمثل  االستخدام   -19
Organizational resources: یقصد بها مدي قدرة موارد 
اهدافالمنظمة،  بأعمال وتحقیق  القیام  المتاحة  على  المنظمة 
وقیس هذا المتغیر بأربعة بنود تعبرعن مدى كفایة المیزانیة 
التسهیالت  من  كل  وكفایة  المنظمة،  أنشطة  لتنفیذ  الحالیة 
والموظفین  واألثاث...(  المباني،   ( للمنظمة  الفیزیقیة 
واألجهزة  اآلالت  إلى  باالضافة  المنظمة  في  المتخصصین  

للعمل، وأعطیت االستجابات غیر كافیة،  والمعدات الالزمة 
رقمیة  أوزان  وأعطیت  كبیرة،  بدرجة  كافیة  ما،  لحد  كافیة 
(1،2،3( على الترتیب وجمعت الدرجات جمعا جبریا لتعبر 
عن فعالیة أداء الموارد المنظمیة، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا 
المتغیر 19,74 درجة بانحراف معیاري قدره 4,74  درجة.

ثانیا: المتغیر التابع
تم قیاس العالقات التبادلیة بین المنظمات االجتماعیة الریفیة 

بعضها البعض من خالل ثالثة محاور: 

التشارك  درجة  األخري،  المنظمات  مع  التعامل   درجة 
المنظمي، ثم التخطیط المشترك،  وذلك بعد معایرة 

كل منها وتحویلها الى درجات تائیة  (T scores) بمتوسط 
حسابي مقداره )50( درجة، وبانحراف 

اإلشارات  على  للتغلب  درجات   )10( مقداره  معیاري 
المعیاریة سالبة االتجاه لوصف فئات المتغیر المركب كاآلتي :

                       Theاألخرى المنظمات  مع  التعامل  درجة  -المحوراألول: 
بهذا  degree of organizational relationshipsویقصد 
المحور درجة تعامل المنظمة مع غیرها من المنظمات االجتماعیة 
المنظمات  قیسبسؤال مدیر كل منظمة عن  الریفیة االخري، وقد 
منظمته  معها  تتعامل  التى  بالقریة  المتواجدة  الریفیة  االجتماعیة 
واالئتمان  التنمیة  بنك  الزراعیة،  التعاونیة  الجمعیة  وهى: 
المستشفى  أو  الصحیة  الوحدة  البیطریة،  الوحدة  الزراعي، 
القروي، المدارس، المعاهد األزهریة، نقطة اإلطفاء، جمعیة تنمیة 
المجتمع، نقطةالشرطة، مركز الشباب، الوحدة االجتماعیة، مكتب 
المساجد،  التموین،  مكتب  االجتماعیة،  التأمینات  مكتب  البرید، 
القریة،  سنترال  القرویة،  المحلیة  الوحدة  الشرب،  میاه  منظمة 
منظمة   كل  عن  االستجابات  وكانت  الزراعي،  اإلرشاد  مركز 
بدائما، وأحیانا، ونادرا، وأعطیت األوزان الرقمیة  1،2،3  على 
الترتیب، وجمعت الدرجات جمعا جبریا لتعبر عن  درجة تعامل 
المنظمة مع المنظمات االخري، وتراوح المدى الفعلي بین 33 و 
55 درجة، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغیر  37,98 درجة 

بانحراف معیاري قدره 7,86 درجة.  

 Organizational sharing المحورالثاني: التشارك المنظمي -
عالقات  في  الدخول  درجة  عن  مدراء  بسؤال  المتغیر  هذا  قیس 
تشاركیة لتبادل المعلومات والموارد مع قرنائهم من مدراء المنظمات 
التنمیة  بنك  الزراعیة،  التعاونیة  الجمعیة  وهى:  بالقریة  األخرى 
واالئتمان الزراعي، الوحدة البیطریة، الوحدة الصحیة أو المستشفى 
القروي، المدارس، المعاهد األزهریة، نقطة اإلطفاء، جمعیة تنمیة 
المجتمع، نقطة الشرطة، مركز الشباب، الوحدة االجتماعیة، مكتب 
البرید، مكتب التأمینات االجتماعیة، مكتب التموین، المساجد، منظمة 
میاه الشرب، الوحدة المحلیة القرویة، سنترال القریة، مركز اإلرشاد 
بدائما، وأحیانا، ونادرا،  الزراعي وكانت االستجابة عن كل منها 
الدرجات  الترتیب، وجمعت  أوزان رقمیة 3،2،1 على  وأعطیت 
مع  تشاركیة  عالقات  في  الدخول  درجة  عن  لتعبر  جبریا  جمعا 
المنظمات التنمویة في منطقة البحث، وقد تراوح المدى الفعلي من 
27 درجة إلي 56 درجة، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغیر37 

درجة بانحراف معیاري قدره 6,31 درجة. 

- المحور الثالث: التخطیط المشترك Joint planning قیس هذا 
المتغیر بمقیاس یتكون من عشر عبارات  تعبرعن  درجة إستعداد 
مدیر كل منظمة للدخول في عالقات تفاعلیة مع غیره من مدیري 
مجتمع  دراسة  بشأن  األخري  الریفي  المحلى  المجتمع  منظمات 
القریة لتحدید مشكالته، واقتراح حلولها، وتقدیراحتیاجاته، وتتعلق 
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أهداف  وضع  على  نحواالتفاق  االستعداد  بمدى  العبارات  هذه 
لتحقیق  الالزمة  الخطط  ووضع  القریة،  مشكالت  حل  إلى  تؤدي 
هذه األهداف في برنامج تنموي متكامل، وإعداد المشاریع الالزمة 
لتنمیة القریة، وتنفیذ المشروعات المقترحة معا، وإبداء الرأي في 
التي  المشكالت  ، وحل  الموضوعة  والخطط  المشروعات  تعدیل 
تعترض تنفیذ هذه المشروعات، ومتابعة المشاریع التي یتم تنفیذها، 
أعطیت  وقد  هذا  تنفیذها،  تم  التي  للمشروعات  المشترك  والتقییم 
موافق   وغیر  ما،  ولحد  بموافق،  العبارات  هذه  عن  االستجابة 
بأوزان رقمیة  1،2،3  على الترتیب، وجمعت درجات المبحوث 
عن البنود العشرة لتعبر عن درجة متغیرالتخطیط المشترك، والذي 
تراوح مداه  الفعلي من 15 إلي30درجة، وبلغ المتوسط الحسابي 

له 23,23 درجة بانحراف معیاري قدره 2,73 درجة.

هـ- الفروض البحثیة
والدراسات  البحوث  ونتائج  النظري  االطار  إلى  استنادا 
السابقة ولتحقیق أهداف البحث تم صیاغة الفروض البحثیة التالیة:
متغیر  كل  بین  ارتباطیة  عالقة  توجد  األول:  البحثي  1-الفرض 
من المتغیرات المستقلة اآلتیة: سن مدیر المنظمة،  المستوى 
الروح  المعیشة،  مستوى  التدریبیة،  الخبرة  التعلیمي، 
ادراك  الوظیفي،  الرضا  التنسیق،  حیال  االتجاه  المعنویة، 
ادراك  التنسیقیة،  العالقات  في  المحاكاة  المنظمیة،  االهداف 
المنظمة،  عمر  المتبادل،  االعتماد  ادراك  التعاوني،  العمل 
التعقید المنظمي، الالمركزیة الخارجیة، االستقاللیة  مستوى 
ادراك  البشریة،  اإلمكانیات  المنظمي،  االتصال  المنظمیة، 
المنظمیة،   للموارد  األمثل  االستخدام  والتهدیدات،  الضغوط 

وبین درجة محور التعامل مع المنظمات األخري. 

بین  إرتباطیة  عالقة  توجد  الثاني:  البحثي  الفرض   -2
التعلیمي،  المستوى  المنظمة،  مدیر  سن  المستقلة  المتغیرات 
االتجاه  المعنویة،  الروح  المعیشة،  مستوى  الخبرةالتدریبیة، 
المنظمیة،  االهداف  ادراك  الوظیفي،  الرضا  التنسیق،  حیال 
التعاوني،  العمل  ادراك  التنسیقیة،  العالقات  في  المحاكاة 
التعقید  مستوى  عمرالمنظمة،  المتبادل،  االعتماد  ادراك 
المنظمیة،  االستقاللیة  الخارجیة،  الالمركزیة  المنظمي، 
الضغوط  ادراك  البشریة،  اإلمكانیات  المنظمي،  االتصال 
والتهدیدات، االستخدام األمثل للموارد المنظمیةمجتمعة وبین 

درجة محور مدي التعامل مع المنظمات األخري.

3 - الفرض البحثي الثالث: یسهم كل متغیر من المتغیرات المستقلة 
اآلتیةسن مدیر المنظمة، المستوى التعلیمي، الخبرة التدریبیة، 
التنسیق،  حیال  االتجاه  المعنویة،  الروح  المعیشة،  مستوى 
في  المحاكاة  المنظمیة،  االهداف  ادراك  الوظیفي،  الرضا 
االعتماد  ادراك  التعاوني،  العمل  ادراك  التنسیقیة،  العالقات 
المتبادل، عمرالمنظمة، مستوى التعقید المنظمي، الالمركزیة 
المنظمي،  االتصال  المنظمیة،  االستقاللیة  الخارجیة، 
اإلمكانیات البشریة، ادراك الضغوط والتهدیدات، االستخدام 
األمثل للموارد المنظمیةإسهاما معنویا فریدا في تفسیر التباین 

في درجة محورالعالقات مع المنظمات األخري.

كل  بین  ارتباطیة  عالقة  توجد  الرابع:   البحثي  الفرض   -4
 ، المنظمة  مدیر  سن  اآلتیة:  المستقلة  المتغیرات  من  متغیر 
المستوى التعلیمي، الخبرة التدریبیة، مستوى المعیشة، الروح 
ادراك  الوظیفي،  الرضا  التنسیق،  حیال  االتجاه  المعنویة، 
ادراك  التنسیقیة،  العالقات  في  المحاكاة  المنظمیة،  االهداف 
المنظمة،  عمر  المتبادل،  االعتماد  ادراك  التعاوني،  العمل 
التعقید المنظمي، الالمركزیة الخارجیة، االستقاللیة  مستوى 
ادراك  البشریة،  اإلمكانیات   المنظمي،  االتصال  المنظمیة، 
الضغوط والتهدیدات، االستخدام األمثل للموارد المنظمیةوبین 

درجة محور التشارك المنظمي.

5- الفرض البحثي الخامس: توجد عالقة إرتباطیة بین المتغیرات 

التعلیمي،الخبرة  المنظمة،المستوى  المستقلة اآلتیة: سن مدیر 
حیال  االتجاه  المعنویة،  الروح  المعیشة،  مستوى  التدریبیة، 
التنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة 
في العالقات التنسیقیة، ادراك العمل التعاوني، ادراك االعتماد 
المتبادل، عمرالمنظمة، مستوى التعقید المنظمي، الالمركزیة 
الخارجیة، االستقاللیة المنظمیة، االتصال المنظمي، اإلمكانیات 
البشریة، ادراك الضغوط والتهدیدات، االستخدام األمثل للموارد 

المنظمیة مجتمعة وبین محور التشارك المنظمي.

المتغیرات  من  متغیر  كل  یسهم  السادس:  البحثي  -الفرض   6
المستقلة اآلتیة سن مدیر المنظمة، المستوى التعلیمي، الخبرة 
حیال  االتجاه  المعنویة،  الروح  المعیشة،  مستوى  التدریبیة، 
التنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة 
في العالقات التنسیقیة، ادراك العمل التعاوني، ادراك االعتماد 
الالمركزیة  المنظمي،  مستوىالتعقید  عمرالمنظمة،  المتبادل، 
المنظمي،  االتصال  المنظمیة،  االستقاللیة  الخارجیة، 
االستخدام  والتهدیدات،  الضغوط  البشریة،ادراك  اإلمكانیات 
األمثل للموارد المنظمیةإسهاما معنویا فریدا في تفسیر التباین 

في درجة محورالتشارك المنظمي.

7 - الفرض البحثي السابع: توجد عالقة ارتباطیة بین كل متغیر 
المنظمة، المستوى  المستقلة اآلتیة: سن مدیر  المتغیرات  من 
التعلیمي، الخبرة التدریبیة، مستوى المعیشة، الروح المعنویة، 
االهداف  ادراك  الوظیفي،  الرضا  التنسیق،  حیال  االتجاه 
العمل  ادراك  التنسیقیة،  العالقات  في  المحاكاة  المنظمیة، 
مستوى  المنظمة،  عمر  المتبادل،  االعتماد  ادراك  التعاوني، 
التعقید المنظمي، الالمركزیة الخارجیة، االستقاللیة المنظمیة، 
الضغوط  ادراك  البشریة،  اإلمكانیات  المنظمي،  االتصال 
وضوح  المنظمیة،  للموارد  األمثل  االستخدام  والتهدیدات، 

قواعد االداء الوظیفي وبین درجة محورالتخطیط المشترك.

المتغیرات  بین  إرتباطیة  توجدعالقة  الثامن:   البحثي  الفرض   -8
المستقلة اآلتیة: سن مدیر المنظمة، المستوى التعلیمي، الخبرة 
حیال  االتجاه  المعنویة،  الروح  المعیشة،  مستوى  التدریبیة، 
التنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة 
في العالقات التنسیقیة، ادراك العمل التعاوني، ادراك االعتماد 
المتبادل، عمرالمنظمة، مستوى التعقید المنظمي، الالمركزیة 
الخارجیة، االستقاللیة المنظمیة، االتصال المنظمي، اإلمكانیات 
البشریة،ادراك الضغوط والتهدیدات، االستخدام األمثل للموارد 

المنظمیة مجتمعة وبین محور درجة التخطیط المشترك.

المتغیرات  من  متغیر  كل  یسهم  التاسع:  البحثي  الفرض   -9
المستقلة اآلتیة سن مدیر المنظمة، المستوى التعلیمي،  الخبرة 
حیال  االتجاه  المعنویة،  الروح  المعیشة،  مستوى  التدریبیة، 
التنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة 
في العالقات التنسیقیة، ادراك العمل التعاوني، ادراك االعتماد 
الالمركزیة  المنظمي،  مستوىالتعقید  عمرالمنظمة،  المتبادل، 
المنظمي،  االتصال  المنظمیة،  االستقاللیة  الخارجیة، 
اإلمكانیات البشریة،ادراك الضغوط  والتهدیدات، االستخدام 
األمثل للموارد المنظمیةإسهاما معنویا فریدا في تفسیر التباین 

في درجة محور التخطیط المشترك.

كل  بین  ارتباطیة  عالقة  توجد  العاشر:   البحثي  الفرض   -  10
 ، المنظمة  مدیر  سن  اآلتیة:  المستقلة  المتغیرات  من  متغیر 
المستوى التعلیمي، الخبرة التدریبیة، مستوى المعیشة، الروح 
ادراك  الوظیفي،   الرضا  التنسیق،  حیال  االتجاه  المعنویة، 
ادراك  التنسیقیة،  العالقات  في  المحاكاة  المنظمیة،  االهداف 
المنظمة،  عمر  المتبادل،  االعتماد  ادراك  التعاوني،  العمل 
التعقید المنظمي، الالمركزیة الخارجیة، االستقاللیة  مستوى 
ادراك  البشریة،  اإلمكانیات  المنظمي،  االتصال  المنظمیة، 
المنظمیة،  للموارد  األمثل  االستخدام  والتهدیدات،  الضغوط 
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وبین درجة المقیاس الكلي المركب)العالقات التبادلیة( .

بین  إرتباطیة  عالقة  توجد  الحادي عشر:  البحثي  الفرض   -  11
المستوى  المنظمة،  مدیر  سن  اآلتیة:  المستقلة  المتغیرات 
التعلیمي، الخبرة التدریبیة، مستوى المعیشة، الروح المعنویة، 
االهداف  ادراك  الوظیفي،  الرضا  التنسیق،  حیال  االتجاه 
العمل  ادراك  التنسیقیة،  العالقات  في  المحاكاة  المنظمیة، 
مستوى  عمرالمنظمة،  المتبادل،  االعتماد  ادراك  التعاوني، 
التعقید المنظمي، الالمركزیة الخارجیة، االستقاللیة المنظمیة، 
الضغوط   البشریة،ادراك  اإلمكانیات  المنظمي،  االتصال 
والتهدیدات، االستخدام األمثل للموارد المنظمیةمجتمعة وبین 

المقیاس الكلي المركب )العالقات التبادلیة(.

12 - الفرض البحثي الثاني عشر:  یسهم كل متغیر من المتغیرات 
المستقلة اآلتیة: سن مدیر المنظمة، المستوى التعلیمي، الخبرة 
حیال  االتجاه  المعنویة،  الروح  المعیشة،  مستوى  التدریبیة، 
التنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة 
في العالقات التنسیقیة، ادراك العمل التعاوني، ادراك االعتماد 
المتبادل، عمرالمنظمة، مستوى التعقیدالمنظمي، الالمركزیة 
المنظمي،  االتصال  المنظمیة،  االستقاللیة  الخارجیة، 
اإلمكانیات البشریة،ادراك الضغوط  والتهدیدات، االستخدام 
األمثل للموارد المنظمیةإسهاما معنویا فریدا في تفسیر التباین 
في درجة محو إسهاما معنویا فریدا في تفسیرالتباین في درجة 

المقیاس الكلي المركب  )العالقات التبادلیة( .

13- الفرض البحثي الثالث عشر: یسهم كل متغیر من المتغیرات 
المستقلة اآلتیة: سن مدیر المنظمة، المستوى التعلیمي، الخبرة 
حیال  االتجاه  المعنویة،  الروح  المعیشة،  مستوى  التدریبیة، 
التنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة 
في العالقات التنسیقیة، ادراك العمل التعاوني، ادراك االعتماد 
المتبادل، عمرالمنظمة، مستوى التعقید المنظمي، الالمركزیة 
المنظمي،  االتصال  المنظمیة،  االستقاللیة  الخارجیة، 
االستخدام  والتهدیدات،  الضغوط   البشریة،ادراك  اإلمكانیات 
األمثل للموارد المنظمیةإسهاما معنویا فریدا في تفسیر جزء من 

التباین في درجة المقیاس الكلي المركب  )العالقات التبادلیة( .

النتائج البحثية ومناقشتها                                                    

أوال:وصف مستویات محاور العالقات التبادلیة بین المنظمات 
العددي  التوزیع  استعراض  لها:عند  الكلي  المركب  ودرجات 
 (T Scores)التائیة للدرجات  وفقا  الریفیة  للمنظمات  والنسبي 
من  ،یتبین   الرئیسي(  )المركب  التبادلیة  العالقات  متغیر  لفئات 
شكل )1( ان المدى الفعلي لدرجات هذا المتغیریتراوح من 35 الى 
89 درجة، وتم تقسیم هذا المدي الى ثالث فئات متدرجة تصاعدیا 
بین  التبادلیة  العالقات  مستوى  انخفاض  النتائج  أوضحت  وقد   ،
توزیع  منوال  أن  إذ  عامة،  بصفة  الریفیة  االجتماعیة  المنظمات 
التبادلیة  العالقات  مستوي  فئة  في  یقع  الریفیة  التنمیة  منظمات 
المحاور  درجات  النخفاض  ذلك  یرجع  وقد   .)%60( المنخفضة 

الفرعیة الثالثة المكونة لمقیاس العالقات التبادلیة.

الثالثة  وعند النظر إلى توزیع فئات كل محور من المحاور 
منها  كل  تقسیم  بعد  حده  على  كل  التبادلیة  المكونةلمركبالعالقات 
إلي ثالث فئات متمایزة ومتدرجة تصاعدیا، یتبین من جدول )1) 
وشكل )1( أن منوال فئات محور مدي التعامل مع المنظمات یقع 
في الفئة المنخفضة بنسبة65,9 %من إجمالي المنظمات المدروسة 
وهذا بدوره ینعكس اثرة على العالقات التبادلیة الكلیة. كما إتضح 
فئة  في  تقع  المنظمي  التشارك  محور  في  مئویة  نسة  أكبر  أن 
المستوى المنخفض أیضا حیث بلغت 57,7% وهذا یعنى عدم قدرة 
المنظمات الریفیة على الدخول في تعامالت موردیه او معلوماتیة 
قد  المنخفض  المستوى  التنمویة،وهذا  المنظمات  من  غیرها  مع 
یرجع الى وجود مشكالت تحد مدراء المنظمات من الدخول في 
عالقات تشاركیة بین منظمة كل منهم والمنظمات الریفیة األخرى 
التبادلیة في عالقات  العالقات  أثره السلبي على حجم  مما یعكس 
الریفي  المحلى  بالمجتمع  األخري  المنظمات  مع  تبادلیة  تفاعلیة 
لها واالتفاق  إیجادحلول  القریة ومحاولة  لتحدید مشكالت مجتمع 
للمشروعات  مقترح  تحقیقها،ووضع  یجب  التي  األهداف  على 

الالزمة لتحقیق األهداف التنمویة لمجتمعاتهم.

جدول 1. التوزيع العددي والنسبي للمنظمات الريفية التنموية وفقا لمحاور ومتغير العالقات التبادلية

النسبة المئوية )%(  العدد )ن=305( الفئات       محاور العالقات التبادلية

 مدي التعامل مع المنظمات االخري

 منخفضة  )23- 33)

 متوسطة  )34- 44)

 مرتفعة    )45- 55)

201

63

41

65,90

20,70

13,40

درجة التشارك المنظمي

 منخفضة  )27- 36)

 متوسطة  )37- 46)

 مرتفعة    )47- 56)

    176

91

38

57,70

29,80

12,50

المیل نحو التخطیط المشترك

    منخفض   )15- 19)

متوسط    )20- 25)

مرتفع     )26- 30)

23

221

61

7,50

72,50

20,00

العالقات التبادلیة الكلیة بین المنظمات  
)المقیاس المركب(

    منخفضة  )35- 48)

    متوسطة  )49- 62)

مرتفعة   )63- 77)

183

85

37

60,00

27,87

12,13
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التبادلیة  التنسیقیة  للعالقات  والمحددة  المرتبطة  المتغیرات  ثانیا: 
المنظمیة ومحاورها

الختبار الفرض البحثي األول والذي  یتوقع وجود عالقة ارتباطیة 
بین درجة محور تعامل المنظمة مع المنظمات االخري كمتغیر تابع، 
وكل متغیر من المتغیرات المستقلة:  سن مدیر المنظمة، المستوى 
التعلیمي، الخبرة التدریبیة، مستوى المعیشة، الروح المعنویة، االتجاه 
نحوالتنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة في 
العالقات التنسیقیة، ادراك العمل التعاوني، ادراك االعتماد المتبادل، 
مستوى التعقید المنظمي،  الالمركزیة  الخارجیة، االستقاللیة المنظمیة، 
االتصال الداخلي، االمكانیات البشریة، ادراك الضغوط والتهدیدات، 
االستخدام األمثل للموارد المنظمیة، حسبت معامالت االرتباط  البسیط  
بین المتغیر التابع  وكل متغیر مستقل،  وتوضح النتائج الواردة في 
جدول )2( ان هناك عالقة ارتباطیة ثنائیة معنویة  موجبة بین كل 
من المستوى التعلیمي، االتجاه نحو التنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك 
العمل  ادراك  التنسیقیة،  العالقات  في  المنظمیة،المحاكاة  االهداف 
التعاوني، ادراك االعتماد المتبادل، مستو التعقید المنظمي، الالمركزیة 
الخارجیة، االستقاللیة المنظمیة، ادراك الضغوط والتهدیدات، وبین 
قیم  وهي   ، االخري  المنظمات  مع  المنظمة  تعامل  محور  درجات 
موجبة ومعنویة عند المستوي االحتمالي 0,05 علي االقل، في حین 
كانت العالقة عكسیة ومعنویة مع كل من عمرالمنظمة  واالتصال 
االتصال  درجات  وذات  النشأة  حدیثة  المنظمات  أن  أي  الداخلي، 
الداخلي المنخفض تتعامل مع/ ولها عالقات بالمنظمات األخري أكثر 
من المنظمات قدیمة النشأة وتلك التي تتسم بارتفاع درجة االتصال 
المرتفعة،هذا ولم تتضح العالقة بین باقي المتغیرات المستقلة كل على 
وهذه  االخري،   المنظمات  مع  محورالعالقات  درجات  وبین  حدة 
النتیجة تسیر في االتجاه المتوقع وتتفق مع توقعات الفرض البحثي 

األول  جزئیا.

والختبار الفرض البحثي الثاني  بوجود عالقة إرتباطیة بین 
المتغیرات المستقلة سالفة الذكر مجتمعة وبین درجة محور تعامل 
معادلة  حساب  تم  تابع،  كمتغیر  االخري  المنظمات  مع  المنظمة 
المنظمات  مع  المنظمة  تعامل  لدرجة  المتعدد  الخطي  االنحدار 

النتائج  وأوضحت  مجتمعة،   المستقلة  المتغیرات  علي  االخري 
المتغیرات  بین  المتعدد  ان معامل االرتباط  الواردة  بجدول )2( 
المتضمنة في النموذج التحلیلي مجتمعة وبین درجة محور تعامل 
قیمة  بلغت  كما  بلغت )0,891(  االخري  المنظمات  مع  المنظمة 
“ف” المحسوبة الختبار معنویة النموذج نحو57,673 وهي قیمة 
الذي  0,001،االمر  االحتمالي  المستوى  عند  إحصائیا  معنویة 
المستقلة  المتغیرات  بین  ارتباطیة متعددة   یشیرالى وجود عالقة 
كما  االخري،  معالمنظمات  المنظمة  تعامل  درجة  وبین  مجتمعة 
یتضح ان المتغیرات المستقلة مجتمعة تشرح وتفسر نحو%79,4 
 ،)R2 =0,794من التباین في درجة المتغیر التابع )معامل التحدید
إلي عدم   تبلغ نحو%20,6  المفسرة والتي  النسبة غیر  وقد تعزي 
علي  تأثیر  ذات  أخري  متغیرات  علي  التحلیلي  النموذج  احتواء 
في  الخطاء  أو   ، االخري  المنظمات  مع  المنظمة  تعامل  درجة 
القیاس أو لغیرها،  وهذه النتیجة تؤید صحة الفرض البحثي الثاني.

المتغیرات  من  متغیر  كل  ان  الثالث  البحثي  الفرض  ویتوقع 
المستقلة )التسعة عشر( في النموذج التحلیلي یسهم إسهاما معنویا 
مع  المنظمة  تعامل  محور  درجة  في  التباین  تفسیر  في  فریدا 
المنظمات االخري ،والختبار هذا الفرض یستعرض جدول )2) 
نتائج التحلیل االحصائي لمعادلة االنحدار الخطي المتعدد، والتي 
إتضحمنها أن قرابة ثلثي المتغیرات )ثالثة عشر متغیرا( معنوي 
معنویا  اسهاما  وتسهم  األقل  االحتمال0,05علي  المستوي  عند 
فریدا في  تفسیر هذا التباین، ویمكن ترتیبها وفق االهمیة النسبیة 
لكل منها تنازلیا إستنادا إلي معامالت االنحدار الجزئي المعیاري 

β( بیتا ( كاآلتى:
یحتل متغیرادراك االعتماد المتبادل الترتیب االول ) 0,398) 
یلیه متغیر االتصال الداخلي  )-0,271(، ثم ادراك العمل التعاوني 
وسن   ،)0,244( والتهدیدات   الضغوط  فادراك   ،)0,246)
المبحوث )0,145(، والالمركزیة الخارجیة )0,117(،ومستوى 
التعلیمي )-0,105(، والمحاكاة  المعیشة )-0,116(، والمستوى 
في العالقات التنسیقیة )-0,095(، االمكانیات البشریة )0,094(، 
ثم كل من الرضا الوظیفي )0,084(، وادراك االهداف المنظمیة 

الشكل رقم 1.  يوضح التوزيع العددي والنسبي للمنظمات التنموية وفقاً لمحاور العالقات التبادلية  المدروسه.
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 (0,069( المنظمیة  للموارد  األمثل  االستخدام  وأخیرا   ،)0,84)
وهذه النتائج تؤید الفرض البحثي االثالث  جزئیا.

أما بالنسبة لمحور التشارك المنظمي، فان الفرض البحثي الرابع 
للدراسة  یتوقع وجود عالقة ارتباطیة بین كل متغیر من المتغیرات 
تابع،  كمتغیر  التشارك  محور  درجة  وبین  الذكر   سالفة  المستقلة 
وحسبت معامالت االرتباط البسیط بین كل متغیر مستقل والمتغیر 
التابع، ویتضح من النتائج الواردة في جدول )2( ان هناك عالقة 
ارتباطیة ثنائیة معنویة بین كل من المستوى التعلیمي، االتجاه نحو 
التنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة في 
العالقات التنسیقیة، ادراك العمل التعاوني، ادراك االعتماد المتبادل، 
االمكانیات  االستقاللیة،  الخارجیة،  الالمركزیة  المنظمي،  التعقید 
البشریة، ادراك الضغوط والتهدیدات، واالستخدام األمثل للموارد 
الموارد  التشارك  في  المنظمیة كل على حدة وبین درجة محور 
المستوي  عند  ومعنویة  موجبة  قیم  تابعوهي  كمتغیر  والمعلومات 
عكسیة  العالقة  كانت  حین  في   ، االقل  على   0,05 االحتمالي 
ومعنویة مع  متغیر عمرالمنظمة، أي أن المنظمات حدیثة النشأة 
تتبادل األنشطة والمواردوالمعلومات مع المنظمات األخري أكثر 
من المنظمات قدیمة النشأة،هذا ولم تتضح العالقة بین المتغیرات 
االخرى كل على حدة وبین درجة التشارك بین المنظمات الریفیة، 
وهذه النتیجة تسیر في االتجاه المتوقع وتتفق مع توقعات الفرض 

البحثي الرابع جزئیا.

والختبار الفرض البحثي الخامس  بوجود عالقة إرتباطیة بین 
المتغیرات المستقلة سالفة الذكر مجتمعة وبین درجة محور التشارك 
المنظمي كمتغیر تابع، تم حساب معادلة االنحدار الخطي المتعدد 
لقیم درجات التشارك المنظمي على المتغیرات المستقلة مجتمعة،  
وأوضحت النتائج الواردة بجدول )2( ان معامل االرتباط المتعدد 
بین المتغیرات المتضمنة في النموذج التحلیلي مجتمعة وبین درجة 
التشارك بلغت )0,827( كما بلغت قیمة “ف” المحسوبة الختبار 
معنویة النموذج التحلیلي 32,512 وهي قیمة معنویة إحصائیاعند 
عالقة  وجود  یشیرالى  الذي  0.001،االمر  االحتمالي  المستوى 
ارتباطیة متعددة  بین المتغیرات المستقلة مجتمعة وبین التشارك 
المنظمي، كما تبین النتائج ان المتغیرات المستقلة مجتمعة تشرح 
وتفسر 68,4% من التباین في درجة التشارك ) معامل التحدید = 
R2 0,684(، وقد تعزى النسبة غیر المفسرة والتي تبلغ نحو%31,6 
إلى عدم  احتواء النموذج التحلیلي على متغیرات أخري ذات تأثیر 
على درجة التشارك المنظمي ، أو الخطاء في القیاس أو لغیرها،  

وهذه النتیجة تؤید صحة الفرض البحثي الخامس.

من  متغیر  كل  إسهام  السادس  البحثي  الفرض  ویتوقع 
فریدا  معنویا  إسهاما  التحلیلي  النموذج  في  المستقلة  المتغیرات 
المنظمي، والختبار  التشارك  التباین في درجة محور  تفسیر  في 
المتعدد،  الخطي  االنحدار  تحلیل  استخدام  تم  الفرض  هذا 
التحلیل  والتي یتضح منها أن  نتائج هذا  ویستعرض جدول )2( 
المستوى  ذات داللة إحصائیة عند  متغیرات مستقلة  ثمانیة  هناك 
االحتمال0,05علي األقل وتسهم اسهاما معنویا فریدا في  تفسیر 
المتغیرات غیر معنویة، وعند استعراض  باقي  التباین، وأن  هذا 
إلي  إستنادا  منها  لكل  النسبیة  االهمیة  وفق  المعنویة  المتغیرات 
معامالت االنحدار الجزئي المعیاري )βبیتا)یتبین ان متغیر ادراك 
االعتماد المتبادل احتل الترتیب االول )0,295( یلیهمتغیرادراك 
الضغوط والتهدیدات )0,288(،ثم االمكانیات البشریة )0,237(، 
التعقید  الترتیب  في  )0,220(،یلیهم  التعاوني  العمل  فادراك 
 ،)0,158( المنظمیة  االهداف  وادراك  المنظمي( -0,198(، 
التنسیقیة  العالقات  في  نحوالتنسیق)0,097(،والمحاكاة  واالتجاه 

(-0,095( وهذه النتائج تؤید الفرض البحثي السادس  جزئیا.

تتوقع  الدراسة  فان  المشترك  التخطیط  لمحور  وبالنسبة 
متغیر  كل  بین  ارتباطیة  وجود عالقة  السابع(   البحثي  )الفرض 
من المتغیرات المستقلة اآلتیة: سن المبحوث، المستوى التعلیمي، 
االتجاه  المعنویة،  الروح  المعیشة،  مستوى  التدریبیة،  الخبرة 
نحوالتنسیق، الرضا الوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة 
االعتماد  ادراك  التعاوني،  العمل  ادراك  التنسیقیة،  العالقات  في 
الالمركزیة  المنظمي،  التعقید  مستوى  عمرالمنظمة،  المتبادل، 
االمكانیات  داخلي،  االتصال  االستقاللیةالمنظمیة،  الخارجیة، 
للموارد  البشریة، ادراك الضغوط والتهدیدات، االستخدام األمثل 
المنظمیةوبین درجة محور التخطیط المشترك، وحسبت معامالت 
التابع، وتوضح  بین كل متغیر مستقل والمتغیر  البسیط  االرتباط 
ثنائیة  ارتباطیة  عالقة  هناك  ان   )3( جدول  في  الواردة  النتائج 
بین  األقل  على   0,05 االحتمالي  المستوي  عند  موجبة  معنویة 
كل من المستوى التعلیمي، الروح المعنویة،االتجاه نحو التنسیق، 
الرضاالوظیفي، ادراك االهداف المنظمیة، المحاكاة في العالقات 
المتبادل،  االعتماد  ادراك  تعاوني،  العمالل  ادراك  التنسیقیة، 
مستوى التعقید المنظمي، الالمركزیة الخارجیة،  ادراك الضغوط 
درجات  وبین  المنظمیة،  للموارد  األمثل  االستخدام  والتهدیدات، 
محور التخطیط المشترك، وهي قیم موجبة ومعنویة عند المستوى 
باقي  بین  العالقة  تتضح  ولم  هذا  االقل،  على   0,05 االحتمالي 
المتغیرات كل على حدة وبین درجات محورالتخطیط المشترك، 
وهذه النتیجة تسیر في االتجاه المتوقع وتتفق مع توقعات الفرض 

البحثي السابع جزئیا.

یتوقع الفرض البحثي الثامن وجود عالقة إرتباطیة بین المتغیرات 
المستقلة سالفة الذكر مجتمعة وبین درجة محور التخطیط المشترك 
كمتغیر تابع، تم حساب معادلة االنحدار الخطي المتعدد لقیم درجات 
المستقلة مجتمعة،  وأوضحت  المتغیرات  المشترك علي  التخطیط 
النتائج الواردة بجدول )3( ان معامل االرتباط المتعدد بین المتغیرات 
المتضمنة في النموذج التحلیلي مجتمعة وبین درجة التخطیط المشترك 
معنویة  الختبار  المحسوبة  “ف”  قیمة  بلغت  كما   )0,676( بلغت 
النموذج 12,647 وهي قیمة معنویة إحصائیاعند المستوى االحتمالي 
بین  متعددة   ارتباطیة  یشیرالى وجود عالقة  الذي  االمر   ،0.001
المتغیرات المستقلة مجتمعة وبین التخطیط المشترك، كما تبین النتائج 
ان المتغیرات المستقلة مجتمعة تشرح وتفسر نحو 45,7% من التباین 
 ،) = R2 0,457 في درجة محورالتخطیط المشترك ) معامل التحدید
وقد تعزي النسبة غیر المفسرة والتي تبلغ نحو54,3% إلى عدم  احتواء 
النموذج التحلیلي على متغیرات أخري ذات تأثیر على درجة التخطیط 
المشترك ، أو الخطاء في القیاس أو لغیرها،  وهذه النتیجة تؤید صحة 

الفرض البحثي الثامن.

هذا ویتوقع الفرض البحثي التاسع إسهام كل متغیر من المتغیرات 
المستقلة سالفة الذكر  إسهاما معنویا فریدا في تفسیر التباین في درجة 
محور التخطیط المشترك، والختبار هذا الفرض یستعرض جدول 
رقم )3( نتائج التحلیل االحصائي  لمعادلة االنحدار الخطي المتعدد، 
والتي إتضح منها أن هناك تسعة متغیرات معنویة عند المستوي 
االحتمال0,05علي األقل، ویسهم كل منها اسهاما معنویا فریدا في  
تفسیر هذا التباین، وعند استعراض هذه المتغیرات  وترتیبها وفق 
االهمیة النسبیة لكل منها إستنادا إلي  قیم معامالت االنحدار الجزئي 
المعیاري  )βبیتا)  یتبین ان متغیر  مستوى المعیشة )-0,222) 
المنظمیة  االهداف  متغیرادراك  یلیه  االول،  الترتیب  احتل 
فادراك  المتبادل )0,207(،  ثم متغیرادراك االعتماد    ،)0,216)
 ،)0,174( المعنویة  والروح   ،)0,188( والتهدیدات  الضغوط 
 ،)0,121( الخارجیة   والالمركزیة   ،)0,142-( المبحوث  وسن 
للموارد  األمثل  االستخدام  ثم   ،)0,116-( المنظمیة  واالستقاللیة 
المنظمیة )0,106(، وهذه النتائج تؤید الفرض البحثي التاسع جزئیا.
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جدول 2. معامالت االرتباط ونتائج االنحدار الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة ومتغيري التعامل مع المنظمات االخري ودرجة التشارك المنظمي

المتغيرات المستقلة

درجة التشارك المنظميالتعامل مع المنظمات االخري

معامل 
االرتباط 
البسيط

معامل 
االنحدار 
الجزئي

)b(

معامل 
االنحدار 
الجزئي 
المعياري

)β(

”t”قيمة
معامل 

االرتباط 
البسيط

معامل 
االنحدار 
الجزئي

)b(

معامل 
االنحدار 
الجزئي 
المعياري

)β(

”t”قيمة

سن المبحوث

المستوى التعلیمي

الخبرة التدریبیة

مستوى المعیشة

الروح المعنویة

االتجاه نحو التنسیق

الرضا الوظیفي

ادراك االهداف المنظمیة

المحاكاة في العالقات التنسیقیة

ادراك العمل التعاوني

ادراك االعتماد المتبادل

عمر المنظمة

مستوى التعقید المنظمي

الالمركزیة الخارجیة

االستقاللیة المنظمیة

االتصال الداخلي  

االمكانیات البشریة

ادراكیة الضغوط والتهدیدات

االستخدام األمثل للموارد 
المنظمیة

0,089-

**0,207

0,009-

0,097-

0,080

**0,399

**0,378

**0,402

**0,496

**0,722

**0,712

**0,180-

*0,139

**0,401

**0,171

*0,136-

0,066

**0,626

*0,123

0,149-

0,498

0,036

0,303-

0,026

0,080

0,199

0,125

0,947-

1,018

0,388

0,027-

0,209-

1,365

0,114

0,673-

0,048

0,916

0,459

0,145-

0,105

0,005

0,116-

0,010

0,033

0,084

0,084

0,095-

0,246

0,398

0,026-

0,043-

0,117

0,032

0,271-

0,094

0,244

0,069

**3,256-

2,607*

0,130

2,548*-

0,232

0,922

1,996*

2,374*

**2,468-

**  5,681

**  8,655

0,821-

1,054-

** 3,741

0,933

**6,804-

2,368*

**7,067

*2,110

0,031-

**0,224

0,003-

0,057-

0,076

**0,437

**0,339

**0,433

**0,405

**0,658

**0,652

**0,165-

*0,145

**0,312

**0,158

0,037-

**0,182

**0,612

*0,137

0,032-

0,326

0,428-

0,200-

0,050-

0,191

0,151

0,190

0,762-

.733

0,231

0,063-

0,762-

0,287

0,070

0,164-

.097

0,868

0,395

0،039-

0,085 

0,079-

0,095-

0,023-

0,097

0,079

0,158

0,095-

0,220

0,295

0,074-

0,198-

0,031

0,025

0,082-

0,237

0,288

0,073

0,700-

1,718

1,540-

1,695-

0,442-

*2,211

1,523

**3,627

*2,001--

**4,122

**5,192

1,904-

**3,875-

0,794

0,579

1,674-

**4,801

**6,750

1,829

قیمة ) ف (

معامالالرتباطالمتعدد

معاماللتحدید

** 57.673

0.891

0.794

**32.512

0.827

0.684

**معنوي عند مستوى احتمالي 0.01*معنوي عند مستوى احتمالي  0.05



مجلة العلوم الزراعية املستدامةم45 ، ع1  )2019(

47العالقات التبادلية بين المنظمات الريفية إلحداث التنمية المستدامة بريف محافظة كفر الشيخ

جدول 3. معامالت االرتباط ونتائج االنحدار الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة ومتغيري التخطيط المشترك، والعالقات التبادلية

المتغيرات المستقلة

التخطيط المشترك
العالقات التبادلية التنسيقية بين المنظمات

) المتغير المركب(

معامل 
االرتباط 
البسيط

معامل 
االنحدار 
الجزئي

)b(

معامل 
االنحدار 
الجزئي 
المعياري

)β(

قيمة

”t”

معامل 
االرتباط 
البسيط

معامل 
االنحدار 
الجزئي

)b(

معامل 
االنحدار 
الجزئي 
المعياري

)β(

قيمة

”t”

سن المبحوث

المستوى التعلیمي

الخبرة التدریبیة

مستوى المعیشة

الروح المعنویة

االتجاه نحوالتنسیق

الرضا الوظیفي

ادراك االهداف المنظمیة

المحاكاة في العالقات التنسیقیة

ادراك العمل التعاوني

ادراكیة االعتماد المتبادل

عمرالمنظمة

مستوى التعقید المنظمي

الالمركزیة الخارجیة

االستقاللیة المنظمیة

االتصال الداخلي 

االمكانیات البشریة

ادراكیة الضغوط والتهدیدات

االستخدام األمثل للموارد 
المنظمیة

0,012

**0,178

0,103

0,022-

**0,181

**0,300

**0,326

**0,440

**0,389

**0,471

**0,509

0,051-

**0,194

**0,345

0,016

0,057

0,109

**0,454

**0,187

0,051-

0,119

0,174

0,202-

0,163

0,026-

0,106

0,112

0,068

0,065

0,070

0,017

0,056-

0,491

0,144-

0,026-

0,010

0,245

0,247

0,142-

0,072

0,074

0,222-

0,174

0,030-

0,129

0,216

0,020

0,045

0,207

0,047

0,033-

0,121

0,116-

0,030-

0,058

0,188

0,106

*1,968-

1,105

1,099

**3,011

*2,550

0,524-

1,891

**3,777

0,315

0,644

**2,771

0,922

0,500-

**2,386

*2,090-

0,473-

0,896

**3,353

*2,009

0,040-

**0,226

0,034

0,065

*0,125

**0,422

**0,388

**0,474

**0,479

**0,688

**0,696

*0,147-

**0,178

**0,394

*0,128

0015-

*0,123

**0,629

0,166**

0,231-

0,943

0,218-

0,704-

0,139

0,246

0,456

0,427

1,640-

1,816

0,690

0,073-

1,027-

2,143

0,040

0,864-

0,155

2,029

1,101

0,114-

0,100

      0,016-
0.136-

0,026

0,051

0,097

0,144

0,083-

0,221

0,356

0,035-

0,108-

0,092

0,006

0,175-

0,153

0,272

0,083

*2,440-

*2,380

0,376-

2,859-

0,594

1,360

 .*2,206
**3,907

*2,062-

** 4,887

** 7,411

1,056-

*2,499-

*2,833

0,158

**4,211-

**3,683

**7,550

**2,439

قیمة ) ف (

معامل االرتباط المتعدد

معامل التحدید

**11,66

0,690

0,476

**51.652

0.880

0.775

** معنوي عند مستوى احتمالي 0.01*معنوي عند مستوى احتمالي  0.05
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وإختبار  بالتحلیل،  الرئیسي  المركب  المتغیر  تناول  وعند 
ارتباطیة  عالقة  وجود  علي  ینص  الذي  العاشر  البحثي  الفرض 
درجة  وبین  الذكر  سابقة  المستقلة  المتغیرات  من  متغیر  كل  بین 
المقیاس الكلي المركب )العالقات التبادلیة بین المنظمات(، حسبت 
معامالت االرتباط البسیط بین كل متغیر مستقل والمتغیر التابع، 
وتوضح النتائج الواردة في جدول )3( ان هناك عالقة ارتباطیة 
ثنائیة ایجابیة ومعنویة عند المستوي االحتمالي 0,05 علي األقل  
وبین كل من المستوى التعلیمي، و االتجاه نحوالتنسیق، والرضا 
العالقات  في  والمحاكاة  المنظمیة،  االهداف  وادراك  الوظیفي، 
المتبادل،  االعتماد  وادراك  التعاوني،  وادراكالعمل  التنسیقیة، 
واالستقاللیة  الخارجیة،  والالمركزیة  المنظمي،  التعقید  ومستوى 
والتهدیدات،  الضغوط  وادراك  البشریة،  واالمكانیات  المنظمیة، 
واالستخدام األمثل للموارد المنظمیة، في حینكانت العالقة عكسیة 
االتجاه  في  تسیر  النتیجة  وهذه  متغیرعمرالمنظمة،  مع  ومعنویة 

المتوقع وتتفق مع توقعات الفرض البحثي العاشر جزئیا.

والختبار الفرض البحثي الحادي عشر  بوجود عالقة إرتباطیة 
بین المتغیرات المستقلة سالفة الذكر مجتمعة وبین درجة  المقیاس 
الكلي المركب  )العالقات التبادلیة بین المنظمات(، تم حساب معادلة 
االنحدار الخطي المتعدد لقیم متغیر درجات )العالقات التبادلیة بین 
النتائج  وأوضحت  مجتمعة،  المستقلة  المتغیرات  المنظمات(علي 
المتغیرات  بین  المتعدد  االرتباط  معامل  ان   )3( بجدول  الواردة 
)العالقات  درجة  وبین  مجتمعة  التحلیلي  النموذج  في  المتضمنة 
“ف”  قیمة  بلغت  0,880كما  بلغت  المنظمات(،  بین  التبادلیة 
قیمة  التحلیلي 51,652 وهي  النموذج  المحسوبة الختبار معنویة 
الذي  0.001،االمر  االحتمالي  المستوى  إحصائیاعند  معنویة 
المستقلة  المتغیرات  بین  متعددة   ارتباطیة  عالقة  وجود  یشیرالي 
مجتمعة وبین درجة  العالقات التبادلیة بین المنظمات ، كما تبین 
النتائج ان المتغیرات المستقلة مجتمعة تشرح وتفسر  نحو77,5% من 
 ،) = R20,775 التباین في درجة العالقات التبادلیة )معامل التحدید
عدم   إلي  نحو%22,5  تبلغ  والتي  المفسرة  غیر  النسبة  تعزي  وقد 
احتواء النموذج التحلیلي علي متغیرات أخري ذات تأثیر علي درجة 
التشارك المنظمي ، أو الخطاء في القیاس أو لغیرها،  وهذه النتیجة 

تؤید صحة الفرض البحثي الحادي عشر.

وللوقوف علي نتائج إختبار الفرض البحثي الثاني عشر الذي 
ینص علي إسهام كل متغیر من المتغیرات المستقلة إسهاما معنویا فریدا 
في تفسیر التباین في درجة المقیاس الكلي لمركب العالقات التبادلیة 
بین المنظمات، یستعرض جدول )3( نتائج التحلیل االحصائي لمعادلة 
االنحدار الخطي المتعدد، والتي إتضح منها أن هناك أربعة عشر متغیرا 
االحتمال0,05علي  المستوي  عند  معنویة  المستقلة  المتغیرات  من 
األقل، ویسهم كل منها اسهاما معنویا فریدا في  تفسیر هذا التباین، وعند 
استعراض المتغیرات المعنویة وترتیبها وفق االهمیة  النسبیة  لكل 
منها تنازلیا إستنادا إلي  قیم معامالت االنحدار الجزئي المعیار  )βبیتا)  
یتبین ان متغیرادراك االعتماد المتبادل )0,356( قد احتل الترتیب 
االول یلیه متغیرادراك الضغوط والتهدیدات )0,272(، ثم ادراكالعمل 
واالمكانیات   ،)0,175-( الداخلي  فاالتصال  التعاوني)0,221(، 
البشریة )0,155(،وادراك االهداف المنظمیة  )0,144(،ومستوي 
التعقید  )-0,114(،ومستوى  المبحوث  )-0,136(،وسن  المعیشة 
المنظمي )-0,108(، والمستوى التعلیمي)0,100(، والرضا الوظیفي 
(0,097(، والالمركزیة الخارجیة )0,092(، والمحاكاة في العالقات 
التنسیقیة )-0,083(، واالستخدام األمثل للموارد المنظمیة)  0,083(، 

وهذه النتائج تؤید الفرض البحثي الثاني عشر جزئیا.

في  معنوي  متغیر  لكل  النسبي  اإلسهام  مدي  علي  وللوقوف 
التنسیقیة  التبادلیة  متغیرالعالقات  في  التباین   من  جزء   شرح 

التدرجي  المتعدد  الخطي  االنحدار  تحلیل  أسلوب  باستخدام 
 Step-wiseMultiple Regression (Forward الصاعد 
إثنى  ان هناك  التحلیل ) جدول 4(  نتائج   (Solution،أوضحت 
عشر متغیرا من إجمالي تسعة عشر متغیرا مستقال  ترتبط بمتغیر 
العالقات التبادلیة التنسیقیة بمعامل ارتباط متعدد قدره 0,876 وتبلغ 
قیمة “ف” المحسوبة الختبار معنویة هذا المعامل  80,036  وهي 
قیمة معنویة إحصائیا عندالمستوى االحتمالي 0.001علي األقل ، 
ویشیرمعامل التحدید ) R2)الى ان االثني عشر متغیرا مجتمعة بعد 
إستبعاد أثر بقیة المتغیرات المستقلة األخري تشرح وتفسر %76,7 
التبادلیة التنسیقیة، وعند الوقوف  التباین في درجة  العالقات  من 
علي نسبة االسهام النسبي لكل متغیر معنوي في تفسیر جزء من 
المنظمات  بین  التبادلیة  العالقات  المفسر في درجة متغیر  التباین 
المفسر  التباین  بالترتیب،  یتضح من جدول )4( أن 50,7% من 
یعزي الي متغیر ادراك العمل التعاوني، و10,9% منها إلي متغیر 
االعتماد  متغیرادراك  الي   %6,4  ، والتهدیدات  الضغوط  ادراك 
المتبادل،  و3,4% منها الي سن المبحوث، ، و1%، منها الي متغیر 
الالمركزیة   متغیر  الي  منها  و%0,9  المنظمیة،  االهداف  ادراك 
الخارجیة، و0,8% منها الي متغیر االتصال الداخلي،  و0,6% منها 
لكل من  االمكانیات البشریة، والرضا الوظیفي، والتعقید المنظمي، 
إلي  المعیشة،  وأخیرا  0,3% منها  لمتغیر مستوى  و0,5% منها 
متغیر االستخدام األمثل للموارد المنظمیة وبهذا فان النتائج تؤكد 

صحة الفرض البحثي الثالث عشرجزئیا.

وتشیر نتائج التحلیل االحصائي بصفة عامة الي ان العالقات 
منخفضة  الریفیة  االجتماعیة  المنظمات  غالبیة  بین  التبادلیة 
إدراك  زیادة  أن  إذ  متغیرات،  بعدة  وتتأثر  تتحدد  أنها  كما   ،
لطبیعة  وإدراكهم  المنظمیة,  لألهداف  الریفیة   المنظمات  مدراء 
الي  باالضافة  منظماتهم،  لها  تتعرض  التي  والتهدیدات  الضغوط 
التنمویة  المنظمات  من  المقدمة  والخدمات  لألهداف  ادراكهم  
العاملة بالقریة، وإدراكهم أیضا ألهمیة وضرورة تبادل الخدمات 
المعلوماتیة والفنیة والموردیة، و ادراكهم ألهمیة الجهود التعاونیة 
بین المنظمات یزید من تفهمهم ووعیهم بأهمیة العالقات التبادلیة  
 ، تبادلیة  عالقات  في  معهم  والدخول  الریفیة  المنظمات  بین 
الي  منظماتهم  احتیاج  لمدى  المدراء  إدراك  أن  إلي   باإلضافة 
تبادل المعلومات  والموارد  مع المنظمات االخري ورضاهم عن 
بها  تقوم  التي  الخدمات  أو  السلع  وفعالیة  نوعیة  وعن  منظماتهم 
من شأنه تحقیق األهداف المنظمیة  خاصة إذا كانت درجة رضا 
للمنظمة  جیدة،  أدارته   أسلوب  اإلداریة األعلى عن  المستویات 
الي  یمیلون  المدراء  من  السن  صغار  أن  علي  النتائج  تؤكد  كما 
التغییر وتبني العالقات المنظمیة التنسیقیة اسرع من كبار السن، 
باالضافة إلي ما سبق فإن توفر المورد البشرى من عمالة دائمة 
او مؤقته واقتناء األجهزة والتسهیالت المعیشیة  وارتفاع الروح 
المعنویة یدفع المنظمة الى الدخول في مزید من العالقات التبادلیة 

مع غیرها من المنظمات الریفیة التنمویة.  

توصيات                                                                        

الدراسة توصى  البحثیة فان هذه  إستنادا إلى ما اسفرت عنهالنتائج 
باآلتي:

1- الزالت مستویات العالقات التبادلیة بین المنظمات في الریف 
بضرورة  یوصى  لذا  المنشود  المستوي  دون  المصري 
من  المزید  بعقد  عالقات،وذلك  في  والدخول  التنسیق  تفعیل 
الدورات التدریبیة والتثقیفیة والتأهیلیة لقادة المنظمات الریفیة 
عالقات  إقامة  نحو  بالوعي  ولالرتقاء  التنسیق  أهمیة  لبیان 
مواردها  من  بعض  في  والمشاركة  األخر  المنظمات  مع 
والمعلومات الضروریة إلنجاز العملیات واالهداف التنمویة 

المستدامة.  
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2- أوضحت النتائج ان إدراك كل من العمل التعاوني، والضغوط 
بین  المتبادل  االعتماد  وأدراك  المنظمیة،  والتهدیدات 
العالقات  على  المؤثرة  العوامل  من  هي  الریفیة  المنظمات 
البعض  وبعضها  الریفیة  المنظمات  بین  التفاعلیة  التبادلیة 
لتحقیق التنمیة الریفیة، لذا یوصى بعقد ندوات تعلیمیة وبذل 
مزید من الجهد لتفعیل تلك المتغیرات لدى مدراء المنظمات 
الریفیة لتحقیق استدامة التنمیة.                                                                                                    

3- أظهرت النتائج ان الخبرات التدریبیة، واالمكانیات البشریة، 
وادراكیة األهداف المنظمیة هي محددات مؤكدة التأثیر على 
عمل  ورش  بعقد  یوصى  لذا  المنظمیة  التبادلیة  العالقات 
تفاعلیة مع التركیز على المحاور التنسیقیة سالفة الذكر وكذا 
معاییر  وفق  المنظمیة  القیادات  انتقاء  االعتبار  بعین  االخذ 
موضوعیة تتسم بفاعلیة االدراك المنظمي للتنسیق التنموي.   

النموذج  في  المتضمنة  المتغیرات  ان  النتائج  بینت  وقد  هذا   -4
العالقات  في  التباین  من   %75 من  أكثر  فسرت  التحلیلي 
نسبة  أنها  الریفیة،وبرغم  المنظمات  بین  االتنسیقیة  التبادلیة 
من  المزید  اجراء  تشیرإلىضرورة  النتائج  ان  اال  كبیرة، 
البحوث والدراسات المتضمنة لمتغیرات اخري لم تشملها تلك 
على  للوقوف  متباینة  اجتماعیة  بیئات  في  وأخري  الدراسة، 
مزید من محدداتهاولتفسیر التباین في العالقات التفاعلیة بین 

المنظمات الریفیة لتحقیق التنمیة الریفیة المستدامة. 

المراجــــــع الـــــعربية                                                                                  
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الطباعة والنشر، اإلسكندریة.                                                                                                                  

- اإلمام، محمد السید، احمد محمد الشال، ماهر إبراهیم عطیة، محمد احمد 
عبد الحمید )2013( دراسة تحلیلیة لبعض العوامل المؤثرة في التنمیة 

االجتماعیة ببعض قرى محافظة جنوب سیناء، مجلة العلوم الزراعیة، 
كلیة الزراعة، جامعة المنصورة المجلد الرابع، العدد الرابع.

- لمیاء،سعدالحسیني )2003( دراسة بعض العوامل المرتبطة والمحددة 
للتنسیق بین المنظمات االجتماعیة الریفیة في بعض قرى محافظة 
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T      HE MAIN objective ofthe research was to identify the degree of Interorganizational 
mutual relations among rural organizations in Kafr El-Sheikh Governorate, and to 

investigate the correlates and determinants of this degree. The study has adopted a conceptional 
framework that views organizational mutual relations as a multi–dimensional concept, consists 
of organizational sharing, joint planning, and inter-organizational interaction. Nineteen 
variables were postulated to be the determinants of the dependent variable and each of its 
dimension.Three districts in Kafr El-Sheikh Governorate were selected. Random selection of 
32 villages from the selected districs was drawn. A questionnaire form was used to collect 
data. Several statistical techniques were utilized to analyze the data.The findings revealed that, 
almost two thirds of the rural social organizations (60%) fall in the lowest category of the 
interorganizational mutualrelations composite index.The scores could be low due to the lower 
scores of its constituent dimensions.The nineteen independent varables combined together 
correlated with the Inter-organizational mutual relations scores with a multiple correlation 
coefficient )R( of 0.880 andexplain about 77.5 % of the total variancein the inter- organizational 
mutual relations composite index. Fourteen variables made significant unique contributions to 
the regression equation. They ranked according to their relative importance using Beta scores 
as follows: perception of interdependence work, perception of pressures and threats, perception 
of collaborative action,intera-organizational communication,human resources,perception of 
organizational goals, standard of living, manegar’s age, organizational complexity,educational 
level, job satisfaction, external decentralization, simulation in coordination relations, 
andoptimum use of resources.

Keywords: Interorganizational mutual relations, Sustainable development, Complex organization
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