
 ريةـــامعة المــستنصـــالجــ

  ة اإلدارة واالقتصادــكلی          

 عمالم إدارة األـقس           

              

 في تماسك المرؤوسين  إلداريةا الرق ابة  تأثير
لعمل والشؤون  وزارة ا  من العاملين في أستطالعية ألراء عينهدراسة  

  العراقية  جتماعيةاإل 
  مقدمة رسالة 

 جزء من متطلبات نيلوهي  لى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد  إ

 علوم إدارة االعمال  ماجستير درجة  

 

 قبل الطالبة من

 زينة رائد عبد الزهرة الجبوري

 

 شرافإب

 ةالدكتور اذ االست

 وع    ي  م  رف  اء ف رج  س

 

 م1044                           بغداد         هـ                 4141

  



 : المستخلص

 

 عمالأ داءأل والناجحة المهمة االدارة وظائف حدأ شكلي الرقابة مانظ ن  إ           

  المنظمية الوحدة انشطة متعلقات كل ليشمل يمتد واسع  نطاق ولها, المنظمية الوحدة

 المعرفية ثالباح جهود تحديد وبغية .عقدهاأ الى هارساي من.... وقانونيا   وفنيا    اداريا  

  بالرقابة هاوحصر الرقابة نظام تحديد تتطلب , عليه السيطرة يستطيع نطاق زاءبإ

 .  داريةاإل

 األمثل االستخدام على طمئناناال حاجة يلبي المنظمات في داريةاإل الرقابة نظام نإ

 نإ وبما, المنظمة إليها تسعى التي األهداف لتحقيق عليها والمحافظة للموارد والسليم

 للتطور خضع فقد منظمة أية في الكلي النظام من جزءا   يشكل االدارية الرقابة نظام

 التماسك درجة نإ كما , األخرى العلوم تطور في التقدم مواكبة من يتمكن لكي دائما  

 وأتجاهاتهم وأفكارهم أرائهم في التأثير قدرة تعكس المنظمة في المرؤوسين بين

 تماسك على ما بشكل ينعكس وهذا وقيمها مةالمنظ اتجاهات لصالح ليغيروها

 عبر المتغيرين هذين لمعرفة  جهوده   بتركيز ببحثه الباحث اتجه لذلك , ككل المنظمة

 المخطط ضمن التساؤالت تلك وعكس البحث مشكلة فشكلت,  تساؤالت جملة وضع

 نالمرؤوسي بتماسك داريةاإل الرقابة أثر معرفة هو للبحث هدف وأهم,  االفتراضي

 بمجموع عشوائية عينة الباحث واستخدم,  االجتماعية والشؤون العمل وزارة داخل

     ,  الجاهزة (SPSS V.18) حزمة ستخدامبا المتغيرات لقياس استبانة( 254)

 اإلدارية الرقابة بين ما نوعا    عالية طردية  رتباطا عالقة وجود هو استنتاج وأهم

 المرؤوسين تماسكفي  االدارية للرقابة أثر ودبوج الحال وكذلك المرؤوسين وتماسك

 ,توصيات  عدة الباحث بتوث  ,  الوزارة تشكيالت داخل وعملهم أداءهم يعزز مما, 

 وتعظيم المرؤوسين مابين التماسك درجة بتعزيز الوزارة هتماما ضرورة  ومنها

 خاصةب ارةالوز تشكيالت مابين للكادر تنقالت جراءبإ القيام الوزارة وعلى,  نسبتها

 المرؤوسين جميع مع عالية تماسك درجات على الحاصلة المتميزة النخبة للكوادر

 .الميدانية والمعرفة الخبرة ونقل التماسك هذا لتفعيل المستوى ذلك دونمن  األخرين

 


