
  :ـ مبررات اختيار مشكلة البحث1ـ 1
  :تتمثل مبررات اختیار مشكلة البحث فیما یلي    

ــــ اعتبـــار أن موضـــوع فعالیـــة التنظـــیم مـــن المواضـــیع التـــي ال یـــزال البحـــث فیهـــا قائمـــا، و 
  .بالتالي إمكانیة التوصل إلى نتائج مفیدة

  .تنظیمـ األثر الكبیر للقیم في توجیه سلوك األفراد العاملین داخل ال
الدراسات و البحوث التي اهتمت بالقیم التنظیمیـة و دورهـا فـي التنظـیم حسـب مجـال  ـ قلة

  .إطالع الباحثة
) فعالیــة التنظــیم(ـــ إن دراســة القــیم التنظیمیــة فــي نظــر الباحثــة ذات فائــدة لموضــوع البحــث

  .خصوصا من أجل التوصل إلى مؤشرات جدیدة
  :أهمية مشكلة البحث ـ 2ـ1

  :أهمیة مشكلة البحث فیما یليتتضح      
ـــ التـــأثیر الواضـــح للقـــیم التنظیمیـــة فـــي مختلـــف المنظمـــات علـــى ســـیر العمـــل، و تحقیـــق  ـ

  .األهداف بشكل متمیز، وتوجیه سلوك العاملین، و هذا ما أكدته الدراسات السابقة
  .ـ تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القلیلة التي تحاول الربط بین القیم و الفعالیة

ـ كما تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من خالل إمداد المسؤولین ببیانات و توصیات مستمدة 
ــیم التنظیمیــة  مــن دراســة میدانیــة تســاعد علــى إعطــاء انطبــاع أوســع وأشــمل عــن واقــع الق

  .السائدة، ومدى فعالیة التنظیم وذلك من خالل بعض المؤشرات الداخلیة و الخارجیة
في كونها یمكن أن تفـتح البـاب لمزیـد مـن الدراسـات و األبحـاث ـ كما تبرز أهمیة الدراسة 

  .من خالل النتائج التي تتوصل إلیها
  
  
  
  
  
  
  :أهداف مشكلة البحث ـ 3ـ1



  :اهتمت هذه الدراسة بتحقیق األهداف التالیة    
دارة المهام، المتعلقة بأسلوب إدارة اإلدارة رؤیة اإلطارات المسؤولة للقیمـ التعرف على  ، وإ

دارة البیئـــة فـــي المنظمـــة مجـــال الدراســـة، وكـــذلك التعـــرف علـــى مـــدى  و إدارة العالقـــات وإ
  .المؤشرات الداخلیة و الخارجیة فعالیة التنظیم من خالل بعض

ــ معرفــة فیمــا إذا كانــت هنــاك عالقــة بــین رؤیــة اإلطــارات المســؤولة لهــذه القــیم و فعالیــة  ـ
  .التنظیم

  .ـ تحدید طبیعة هذه العالقة
   .توصیات واقتراحات تسهم في زیادة الفعالیة التنظیمیة ـ تقدیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    :ـ فرضيات البحث2



عبــارة عــن قضــیة احتمالیــة تقــرر مــدى العالقــة بــین متغیــرین أو "یعــرف الفــرض بأنــه     
ــائم علــى التفســیر المؤقــت أو  أكثــر، وال یخــرج عــن كونــه نــوع مــن الحــدس أو التخمــین الق

بخاصــیة القابلیــة  هر أو الوقــائع المبحوثــة، والبــد أن تتمتــع تلــك الفــروضاالحتمــالي للظــوا
  . ]1[اربلالخت

 اإلشــكالیةعلـى التــراث النظـري و الدراســات السـابقة ، و بنــاءا علـى  اإلطــالعلـذلك، وبعـد 
ـــول مؤقتـــة ،  ـــة حل ـــت الباحثـــة وضـــع فرضـــیات هـــي بمثاب ـــي ســـیتم المصـــاغة ، حاول و الت

     :ي من الدراسة ، و تمت صیاغة الفرضیات كما یلياختبارها في الجانب المیدان
  :ـ الفرضیة العامة1ـ2

  .ـ توجد عالقة طردیة بین رؤیة اإلطارات المسؤولة للقیم التنظیمیة و فعالیة التنظیم    
  :ةجزئیال اتـ الفرضی2ـ2

ــــ     ــــ ـ ــــة طردی ــــة  ةتوجــــد عالق ــــیم إدارة اإلدارة و فعالی ــــة اإلطــــارات المســــؤولة لق ــــین رؤی ب
  .تنظیم ال

المهمــــة و فعالیــــة  بــــین رؤیــــة اإلطــــارات المســــؤولة لقــــیم إدارة ةـــــ توجــــد عالقــــة طردیــــ    
  .التنظیم 

ـــ     بـــین رؤیـــة اإلطـــارات المســـؤولة لقـــیم إدارة العالقـــات و فعالیـــة  ةتوجـــد عالقـــة طردیـــ ـ
  . التنظیم 

  .عالیة التنظیم بین رؤیة اإلطارات المسؤولة لقیم إدارة البیئة و ف ةتوجد عالقة طردی ـ    
  
  
  
  : تحديد المفـاهيمـ 3
  : valuesـ القيم  1ـ3

                                                
ـــة  : 1 ، 2004، دار الهـــدى، )الجزائـــر(بالقاســـم ســـالطنیة  و حســـان جیالنـــي، منهجیـــة العلـــوم االجتماعیـــة ، عـــین ملیل

  . 129:ص
   



  .  ]1[تشیر القیم لغویا إلى المقابل المادي المقدر ثمنا للشيء: لغویا* 
  :اصطالحا* 

تحمـل فـي و معتقـدات ثابتـة نسـبیا، : "بأنهـاأحـد علمـاء الـنفس القـیم " روكـیش"ـ یعـرف     
مـــن غایـــات الوجـــود، أو لشـــكل مـــن أشـــكال  فحواهـــا تفضـــیال شخصـــیا أو اجتماعیـــا لغایـــة

  .   ]2["السلوك الموصلة لهذه الغایة
ــ كمــا یعرفهــا      ــدأ أو المســتوى أو الخاصــیة التــي تعتبــر : "بأنهــا المعجــم اإلعالمــيـ المب

ثمینــة أو مرغـــوب فیهــا، و التـــي تســاعدنا علـــى تحدیــد مـــا إذا كانــت بعـــض الموضـــوعات 
ة أم خاطئــة، و القیمــة بوجــه عــام هــي مجموعــة جیــدة أو ردیئــة، حســنة أم ســیئة، صــحیح
  . ]3["الخصائص الثابتة للشيء الذي یقدر بها

ارتبــاط قــوي و حتمــي بــین الكــائن : "القــیم بأنهــا" مالینوفســكي"ــ كمــا عــرف البروفیســور     
  .  ]4["الحي و بعض األهداف و المعاییر و األشخاص

  . ]5["من بها أصحابها و یعتقدون بقیمتهاالمعتقدات التي یؤ : "ـ كما تعرف القیم بأنها    
  .  ]6["اتجاهات تعمل كموجه للسلوك: "ـ و تعرف كذلك بأنها    
ــارة عــن معتقــدات  و مــن خــالل هــذه التعریفــات یتبــین أن هنــاك     مــن یــرى أن القــیم عب

ثابتـــة نســـبیا، وهنـــاك مـــن یـــرى أنهـــا الخاصـــیة المرغـــوب فیهـــا، و هنـــاك مـــن یـــرى بأنهـــا 
جهة للسلوك، لذلك و للوصـول إلـى تعریـف واضـح للقـیم سـتحاول الباحثـة فـي اتجاهات مو 

المعتقــــدات و : هـــذا المجــــال توضــــیح عالقــــة القــــیم بــــبعض المفــــاهیم ذات الصــــلة و هــــي
  .االتجاهات

  :ـ الفرق بین القیمة و المعتقد1ـ1ـ3
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ان تنظیم لتصورات الفرد ز معارفـه حـول موضـوع معـین سـواء كـ: "یعرف المعتقد بأنه    
  .   ]1["هذا الموضوع أشخاص أم مواقف أم أشیاء

و یتضح من خالل هذا التعریف أن المعتقد هو مجموعة المعـارف التـي یكونهـا الفـرد     
حــول موضــوع معــین، ویــذهب بعــض البــاحثین إلــى التمییــز بــین القــیم و المعتقــدات علــى 

اصـــیة التقییمیـــة، أســـاس أن المعـــارف فـــي القـــیم تتمیـــز عـــن بـــاقي المعـــارف األخـــرى بالخ
، )إیجابیـة أو سـلبیة تبـدأ مـن القبـول إلـى الـرفض(بمعنى آخر تتضمن القیم أحكاما تقییمیـة

، أمـا المعتقـدات فتشـیر إلـى " goodــ bad "الحسـن مقابـل السـیئ"فتشـیر القـیم بـذلك إلـى 
ــ "false  "الحقیقــة مقابــل الزیــف" بینمــا یــرى الــبعض اآلخــر بــأن القیمــة .  ]true ]2 "ـ

  .]3[ن المعتقد و أنها تمثل مجموعة المعتقدات الشائعة بین أعضاء المجتمع الواحدتتضم
  :تجاهـ الفرق بین القیمة و اال2ـ1ـ3

ـــه     ـــالث أبعـــاد: "یعـــرف االتجـــاه بأن ـــه ث ـــة أو نســـق عـــام ل ـــة، (وحـــدة كلی ـــة، وجدانی معرفی
  .  ]4["توجد بینهم عالقة قویة) سلوكیة

تجاهــات فــي أن القــیم أعــم و أشــمل، فتشــكل بــذلك و یــتلخص الفــرق بــین القــیم و اال    
قیمة معینـة، و نتیجـة لـذلك تحتـل القـیم الـدور  بینها عالقة قویة  التيمجموعة االتجاهات 

، كمــا أن القــیم تســاهم بشــكل فاعــل فــي تحدیــد  ]5[األكثــر أهمیــة فــي بنــاء شخصــیة الفــرد
ه یشــمل المعتقــدات فــي جانبــه ، و تجــدر اإلشــارة إلــى أن االتجــا ]6[اتجاهــات الفــرد الفكریــة

  . ]7[المعرفي، باإلضافة إلى المشاعر و األحاسیس
وبالتــالي تظهـــر العالقــة الوثیقـــة بـــین كــل مـــن االتجاهـــات و المعتقــدات و القـــیم، ممـــا     

یصعب الفصل بیـنهم فاختلفـت بـذلك وجهـات نظـر الكتـاب و البـاحثین حولهـا، فهنـاك مـن 
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جاهـات و المعتقـدات جـزءا ال یتجـزأ مـن القـیم، وهـو مـا فرق بینهم، و هناك من اعتبر االت
  .سوف تعمل به الباحثة في هذه الدراسة

  : Organizationالتنظيم   ـ 2ـ3
 ترجمـــــة للمصـــــطلح اإلنجلیـــــزي و الفرنســـــي" منظمـــــة"و " تنظـــــیم"تعتبـــــر كلمـــــة : لغویـــــا* 

Organisation و تكتب عادة في أمریكا Organization.  
و منهــا كلمــة التنظــیم و تســتعمل بــنفس " نظــم، یــنظم، تنظیمــا"و أمــا المصــطلح العربــي فهــ

كلمــة منظمــة و یقصـــد بهــا ترتیــب األمـــور و وضــعها فــي صـــورة منطقیــة معقولــة، تخـــدم 
  .الهدف المنشود

لقــــد اســــتخدم مصــــطلح التنظــــیم بــــنفس معنــــاه اللغــــوي، إال أن البــــاحثین و : اصــــطالحا* 
النظریة و التطبیقیة زادوا في دقة المفهوم و المهتمین بهذا المجال، و من خالل دراساتهم 

  :و أصبح االستخدام االصطالحي لمفهوم التنظیم یشیر إلى معنیین ، ]1[ توضیحه
ــــ المعنــــى األول ــــك المجموعــــات أو الوحــــدات االجتماعیــــة العملیــــة مثــــل: ـ ــــى تل : یشــــیر إل

لــى تحقیــق و الجمعیــات المختلفــة التــي تســعى إ المصــارف، البنــوك، المصــانع، النقابــات،
الـخ ..أهداف محـددة حسـب طبیعـة نشــاط التنظـیم كاإلنتـاج و التوزیـع و التربیـة و التكـوین

]2[ .  
  :و من التعاریف التي تشیر إلى هذا المعنى

  تعریـف بارســونزT. persons " : التنظــیم عبــارة عـن وحــدات اجتماعیــة إنســانیة
  . ]3["میزةتقام بصورة مقصودة أو تنشأ من أجل تحقیق أهداف أو قیم م

یبرز هذا التعریف الطابع االجتماعي و اإلنسـاني للتنظـیم و أن القصـد مـن إنشـاءه و     
  .وجوده تحقیق أهداف معینة

 عبـارة عــن عملیـة جمــع النـاس فــي : "...كمـا عـرف عبــد الوهـاب علــي التنظـیم بأنــه
و إنشـاء  منظمة و تقسیم العمل بینهم، و توزیع األدوار علیهم حسـب قـدراتهم و رغبـاتهم،
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شبكة متناسقة مـن االتصـاالت بیـنهم حتـى یسـتطیعوا الوصـول إلـى أهـداف محـددة لهـم و 
  . ]1["معروفة للجمیع

أما هذا التعریف فقد بین وظیفة المنظمة المتمثلة في تقسیم العمـل، و توزیـع األدوار،     
  .و تنظیم االتصاالت للوصول إلى األهداف

شـیر إلـى بعـض السـلوكات و العملیـات االجتماعیـة، و إلـى فی: ـ أما المعنى الثاني للتنظیم
ترتیــب الوســائل و الــتحكم فیهــا مــن أجــل تحقیــق : الفعــل المــنظم للنشــاطات المختلفــة مثــل

و تحقیـق االنــدماج لمختلــف األعضـاء داخــل وحــدة ) إنتـاج، توزیــع، تربیــة(أهـداف جماعیــة
  .  ]2[منسجمة

  : ومن التعاریف التي تشیر إلى هذا المعنى
  تعریف سایمونSimon " التنظیم هو عبارة عن أنمـاط سـلوكیة و سیاسـیة لتحقیـق

  . ]3["التعقل اإلنساني
  : و المعنى المقصود في هذه الدراسة هو المعنى األول

مؤسســـة تتكـــون مـــن جماعـــات محـــددة یتصـــلون مـــع : "حیـــث یمكـــن اعتبـــار المنظمـــة أنهـــا
اء یتضــمن تقسـیم العمـل، و مراكــز بعضـهم الـبعض لتحقیـق األهــداف التنظیمیـة، و لهـا بنـ

السـلطة و المســؤولیة، و تحدیــد وسـائل الممارســة إلنجــاز األعمـال، و وضــع السیاســات و 
  ".الخطط الرامیة إلى تحقیق األهداف

  :  values alOrganizationالتنظيمية  ـ القيم  3ـ3
م القـی Jacques orsoni et Pierre helferیعرف كل مـن جـاكس أرسـن و بییـر هلفـر  

األفكار و االعتقادات التي یؤمن بها و یشترك فیها أعضـاء المؤسسـة و : "التنظیمیة بأنها
   .  ]4["تعمل على توجیه سلوكاتهم

ــارة عــن الخصــائص الثابتــة نســبیا : "و یعرفهــا موســى اللــوزي بأنهــا   للمحــیط الــداخلي عب
       . ]1["للمنظمة التي یدركها أعضاءها و یتعایشون معها و یعبرون عنها
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المعتقدات التي یحملها األفراد و الجماعـات و المتعلقـة بـاألدوار : "كما تعرف القیم بأنها  
  .     ]2["و الغایات التي تسعى لها المنظمة أي تحقیق أهداف المنظمة

ــیم التنظیمیــة هــي   اتجاهــات تعمــل كموجــه للســلوك داخــل : "و تــرى نادیــة العــارف أن الق
  . ]3["التنظیم

عبـارة عـن معتقـدات بخصـوص : "ا كل من الباحثان فرانسیس و وود كوك بأنهـاو یعرفه  
و مـــــا هـــــو مهـــــم أو غیـــــر مهـــــم، و تبنـــــى علیهـــــا أعمالنـــــا فـــــي  مـــــا هـــــو حســـــن أو ســـــيء

  . ]4["المنظمات
القیم التي تحـدد سـلوك المـدیرین، و كیفیـة إدارة شـؤون العمـل، فضـال : "كما تعرف بأنها  

بناءه، كما أنها الموجه للسلوك داخل المنظمة و أساس  عن نوع التنظیم الذي یرغبون في
  . ]5["ثقافتها التنظیمیة 

و عمومـــــا نالحـــــظ أنـــــه ال یوجـــــد اخـــــتالف فـــــي تعریفـــــات الكتـــــاب و البـــــاحثین للقـــــیم     
التنظیمیــة، فهـــم یتفقـــون علـــى أنهــا تمثـــل مجموعـــة مـــن األفكــار و المعتقـــدات التـــي تعمـــل 

  .كموجه للسلوك داخل التنظیم
  :بناءا علیه یكون التعریف اإلجرائي للقیم التنظیمیة كالتالي و    

هـــي مجموعـــة مـــن األفكـــار و المعتقـــدات المتعلقـــة بمجـــال العمـــل و التـــي تحـــدد ســـلوك " 
القـوة، : اإلطارات المسؤولة و توجهه نحو تحقیق األهداف داخل التنظیم، و هذه القیم هي

اد، فــرق العمـــل، العــدل، القـــانون و النظـــام، الصــفوة، المكافـــأة، الفعالیــة، الكفایـــة، االقتصـــ
  ".التنافس، الدفاع، استغالل الفرص

               .و تجدر اإلشارة إلى أن أي قیم أخرى لن تكون مجاال للبحث    
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             :   Effectiveness Organization ةالفعالية التنظيميـ  3ـ3
خل دراسـتها، و التـي اختلفـت فیهـا آراء و تعددت تعاریف الفعالیة التنظیمیة بتعدد مـدا    

وجهات نظر الباحثین وكتاب التنظیم تبعا للجانب التنظیمي الذي ركز علیه كل اتجـاه، و 
  :في هذا المجال سیتم عرض هذه التعاریف

علـى تحقیـق أهـدافها، فقـد ـ یرى بعض الباحثین أن فعالیة المنظمـات تتحـدد بمـدى قـدرتها 
الدرجـة التـي تسـتطیع فیهـا المنظمـة تحقیـق : "لفعالیـة علـى أنهـاا"  barnardبرنـارد"عـرف 
  . ]1["أهدافها

مـــدى تحقیـــق المنظمـــة ألهـــدافها أو أهـــداف أكثـــر مـــن : "و یـــرى آخـــرون أن الفعالیـــة هـــي
  . ]2["أهدافها

ـــف  ـــة علـــى البیئـــة، فبقـــدر تكی ـــاحثین فـــي تعـــریفهم للفعالیـــة التنظیمی ـــ كمـــا ركـــز بعـــض الب ـ
ـــث أشـــار المنظمـــة مـــع ظروفهـــا الدا ـــة، حی ـــى منظمـــة فعال ـــدر مـــا تبق ـــة بق ـــة و الخارجی خلی

قدرة المنظمة على البقاء و التكیف و النمـو، بغـض : "إلى أن الفعالیة تعني" Alverألفار"
  . ]3["النظر عن األهداف التي تحققها

ــ و یــرى بــاحثون آخــرون بـأن الفعالیــة تتحقــق بالعمــل علـى إرضــاء مختلــف المنتفعــین مــن 
، و مــن هـؤالء نجــد كــل ك مـن خــالل محاولـة التوفیــق بـین أهــدافهم المختلفـةالمنظمـة و ذلــ

درجـة نجـاح التنظـیم : "اللذان یعرفان الفعالیة بأنها"  Miles & keelyمیلز و كیلي "من 
ــــة، و إشــــباع حاجــــات المجتمــــع مــــن العــــاملین بالمنظمــــة،  فــــي مواجهــــة المتطلبــــات البیئی

  . ]4["الخ..المتعاملین
إرضـاء الجهـات صـاحبة التـأثیر و محصلة القـدرة علـى : "ن آخرون بأنهاكما عرفها باحثو 

ـــــــــل ـــــــــاء المنظمـــــــــة و اســـــــــتمرارها مث ــــي یعتمـــــــــد علیهـــــــــا بق ـــــ ـــــــــون، : الت العمـــــــــالء، الموظف
  .  ]5["الخ..الموردون

                                                
  . 327:، ص2000خلیل محمد حسن الشماع و خیضر كاظم حمود، نظریة المنظمة ، عمان، دار المیسرة،  :1
    .372:، ص1982حامد أحمد رمضان بدر، إدارة المنظمات، الكویت، دار المعلم،  :2
         .327:خلیل محمد حسن الشماع و خیضر كاظم حمود، مرجع سابق، ص :3
جامعـــة ، )رســـالة دكتـــوراه منشـــورة(، "دراســـة الفعالیـــة التنظیمیـــة لقطـــاع التعلـــیم" حمـــد محمـــد الصریصـــري، دخیـــل اهللا :4

        .74:، ص1992 ،المنوفیة ، السعودیة 
         .94:، ص2000محمد قاسم القریوتي، نظریة المنظمة و التنظیم، عمان، دار وائل،  :5



قدرة المنظمة على التكیف مـع المعطیـات البیئیـة المختلفـة، وكـذلك : "كما عرفت على أنها
لین معهــا، أي تـــزداد درجــة الفعالیــة بزیـــادة قــدرتها علـــى تحقیــق أهــداف األطـــراف المتعــام

  . ]1["التكیف مع المتغیرات البیئیة التي تعمل فیها
، "األهــــداف و البیئــــة"و یتضـــح مــــن خـــالل هــــذه التعـــاریف أنهــــا تجمـــع بــــین مـــدخلي     

فـــالعمالء و العـــاملون والمـــوردون و المـــالكون هـــم أطـــراف مـــن البیئـــة یـــؤثرون و یتـــأثرون 
  .ة، كما أن التركیز على أهداف هذه األطراف یدخل ضمن مدخل الهدفبالمنظم

ــــ و وفقـــا للمـــدخل المقـــارن فـــإن الفعالیـــة تتحـــدد مـــن خـــالل إجـــراء مقارنـــة بـــین المنظمـــات 
تلـك المنظمـات : "المنظمـات الفعالـة بأنهـا " Paul Mottبـول مـوت"المتشابهة، فقد عـرف 

الیـة أكثـر مـع المشـكالت البیئیـة إذا قورنـت التي تنـتج أكثـر و بنوعیـة أجـود، و تتكیـف بفع
  . ]2["بالمنظمات األخرى المماثلة

هـذا التعریـف ال یركــز علـى جانــب تنظیمـي معــین، و یكتفـي بالمقارنــة بـین المنظمــات     
  .المتشابهة النشاط

ـــــى تـــــوفیر ـــــاحثین فـــــي تعـــــریفهم للفعالیـــــة بقـــــدرة المنظمـــــة عل ـــــ واهـــــتم بعـــــض الب المـــــوارد  ـ
 & yuchtmanیوشتمان و سیشور "، فقد عرفها كل من ..)مواد، معداتأفراد، (المختلفة

seashore  "قــدرة المنظمــة علــى اســتغالل الفــرص المتاحــة فــي بیئتهــا فــي ســبیل : "بأنهــا
  ".اقتناء الموارد النادرة التي تمكنها من أداء وظائفها

مارســـات و المــــ وهنـــاك مـــن البـــاحثین مـــن عـــرف الفعالیـــة التنظیمیـــة مـــن خـــالل األنشـــطة 
ـــات  ـــة فـــي المنظمـــة، كســـهولة أداء الوظـــائف، مـــدى االســـتفادة مـــن طاق التنظیمیـــة الداخلی

أرجـریس و بینـیس و "الخ، و من أنصار هذا االتجاه في تعریـف الفعالیـة كـل مـن ..األفراد
ـــون الفعالیـــة بأنهـــا) likert, benis, Argyris"(لیكـــرت تعـــادل الصـــحة : "حیـــث یعرف

  . ]3[" ل ذلك العملیات الداخلیة و اإلجراءاتالتنظیمیة الداخلیة، ویشم
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و حســب رأي الباحثــة فــإن التركیــز علــى األنشــطة أو العملیــات الداخلیــة للتنظــیم لــیس     
 دلــیال كافیــا علــى فعالیتــه، فقــد یــنجح التنظــیم و یكــون فعــاال بــالرغم مــن انخفــاض الصــحة

  .التنظیمالتنظیمیة، هذا إلى جانب صعوبة ضبط و دراسة العملیات داخل 
و یتبــین مــن خــالل العــرض الســـابق لتعــاریف الفعالیــة التنظیمیــة االخــتالف الواضـــح     

بینها، حیث ركز كل اتجاه على جانب تنظیمي معین، و یمكن للباحثـة االسـتفادة مـن كـل 
هـذه الجوانـب لمواجهـة صــعوبات تحدیـد مفهـوم الفعالیـة، ألنهــا فـي مجملهـا تعطـي مفهومــا 

  ..).األهداف، البیئة، الموارد(لجوانب واسعا ومتعدد ا
خدمیــة، (و ممــا تجــدر اإلشــارة إلیــه حــول هــذه التعــاریف هــو أن اخــتالف التنظیمــات    

یجعـــل هنـــاك اخـــتالف فـــي مجـــاالت دراســـة الفعالیـــة، ممـــا یـــؤدي بـــدوره إلـــى ..) صـــناعیة
مــن اخـتالف المعـاییر حــول كیفیـة قیاســها، و بالتـالي یقتصــر كـل تعریــف علـى نــوع معـین 

المنظمات تعتمد الفعالیة فیها على تغلیب جانب على آخر، و قد ال یتناسـب هـذا الجانـب 
مع كل المنظمـات، فالمنظمـات التـي توجـد فـي بیئـة مسـتقرة علـى سـبیل المثـال، قـد تتحـدد 

  .الخ أكثر من تركیزها على البیئة..بالتركیز على األهداف أو األنشطة أو المواردفعالتها 
بق یتضح قصور اتجاهات تعریف الفعالیة التنظیمیة السابقة و المتمثل فـي ـ و مما س    

انفصالها عن بعضها و عدم تكاملها، و علیه فالتعریف األمثل كما تراه الباحثـة هـو الـذي 
یضم أكثر من جانب و یشمل كل أبعاد الفعالیـة، لـذلك فقـد اختـارت الباحثـة مجموعـة مـن 

، ولكــن هــذا ال یعــد )مخرجـات، بیئــة(، و الخارجیــة)تمــدخالت، عملیــا(المؤشـرات الداخلیــة
فعالیـة المنظمـة  كافیا في نظـر الباحثـة، فلـیس لكـل أبعـاد الفعالیـة نفـس األهمیـة فـي قیـاس

، و علیه و بنـاءا علـى مراجعـة الباحثـة للدراسـات السـابقة )مؤسسة صناعیة(مجال الدراسة
و " العملیـات"یـز أكثـر علـى بعـد حول فعالیة التنظیم، و حسب مجال دراسـتها، سـیتم الترك

هـــو الجانـــب الـــذي یتناســـب مـــع مجـــال دراســـة الباحثـــة، و بالتـــالي یمكـــن تعریـــف الفعالیـــة 
  :التنظیمیة إجرائیا بأنها

ـــدرة المنظمـــة علـــى تـــوفیر احتیاجاتهـــا و متطلباتهـــا مـــن"  إمكانـــات بشـــریة و خطـــط و : ق
قــرارات، القیــادة، الرقابــة و اتخــاذ ال: أهــداف، و االســتفادة مــن طاقــات أفرادهــا مــن خــالل

، و مــــدى تكیــــف المنظمــــة مــــع بیئتهــــا وذلــــك لتحقیــــق أهــــدافها اإلشــــراف، تنمیــــة العــــاملین
    )".اإلنتاج بالكمیة المطلوبة و الجودة و الربح(النهائیة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : الدراسات السابقةـ  4

موضوع البحـث  إن أهمیة عرض الدراسات السابقة تكمن في تكوین خلفیة نظریة عن    
ــالي االســتفادة مــن مجهــودات اآلخــرین و التبصــر بأخطــائهم ــذلك ســوف تقــوم  ]1[و بالت ، ل

الباحثــة فــي هــذا المجــال بعــرض مجموعــة مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوعي 
الحصول على  فعالیة التنظیم و القیم التنظیمیة، هادفة من خالل مراجعتها لهذه الدراسات

موضوع الدراسة، و االستفادة مما قدمته تلك الدراسات، كما یمكـن توضـیح رؤیة واضحة ل
ـــراز أوجـــه االتفـــاق، و أوجـــه  العالقـــة بـــین دراســـة الباحثـــة و هـــذه الدراســـات مـــن خـــالل إب

الهـــدف و المجـــال، ألن تحدیـــد العالقـــة یمكـــن الباحثـــة مـــن : االخـــتالف بینهمـــا مـــن حیـــث
م بـه بنـاءا علـى هـذه الدراسـات، ثـم تقیـیم هـذه تحدید اإلسهام الـذي تـرى أنهـا تسـتطیع القیـا

                                                
فضـیل دلیــو ، الجزائـر، دیـوان المطبوعــات : میلـود سـفاري، األسـس المنهجیــة فـي توظیـف الدراســات السـابقة، إشـراف :1

    44.ـ37:، ص ص2000الجامعیة،



الدراســــات مــــن خــــالل إبــــراز جوانــــب الضــــعف و القــــوة فیهــــا، و فیمــــا یلــــي عــــرض لهــــذه 
  :الدراسات

             :   الدراسة األولىـ  1ـ4
  "القیم التنظیمیة وعالقتها بكفاءة األداء: "العنوان

  .م2003:یطة، سنةخالد بن عبد اهللا الحن: و هي رسالة ماجستیر مقدمة من
وهـي دراسـة وصـفیة , و أجریت هذه الدراسة في المملكة العربیة السعودیة بمدینـة الریـاض

  : هدفت إلى اإلجابة على التساؤل الرئیسي التالي
  ما هي العالقة بین القیم التنظیمیة وكفاءة األداء لدى العاملین في الخدمات الطبیة ؟  -

   :اليوتمت صیاغة تساؤالت فرعیة كت    
 ما هي القیم التنظیمیة السائدة لدى العاملین في الخدمات الطبیة؟  
  مــا هــي العالقــة بــین القــیم التنظیمیــة و كفــاءة األداء لــدى العــاملین فــي الخــدمات

 الطبیة؟

  هـل هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین كــل مــن القــیم التنظیمیــة وكفــاءة األداء
 وبین المتغیرات الشخصیة ؟

لباحــث لإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت المــنهج الوصــفي التحلیلــي والــذي اعتبــره وتبــع ا    
اإلسـتبانة كوسـیلة لقیـاس مسـتوى  اسـتخدموبالنسبة ألداة البحث فقد . األنسب لهذه الدراسة

الباحـث  واعتمد, ولقیاس مستوى كفاءة األداء, القیم التنظیمیة السائدة في الخدمات الطبیة
لیكـــرت المتـــدرج ذي النقـــاط الخمـــس لقیـــاس بنـــود  لـــى مقیـــاسع فـــي وضـــع بـــدائل اإلجابـــة

  .مرتفع جدا, مرتفع, متوسط, منخفض, منخفض جدا: اإلستبانة وهي
مـــنهم  210فـــرد،  385:و قـــد تـــم اختیـــار عینـــة عشـــوائیة طبقیـــة، حیـــث بلـــغ عـــدد أفرادهـــا

  .مدنیین 175عسكریین و 
یم التنظیمیــة، الكفــاءة، األداء، القــیم، القــ: و المفــاهیم األساســیة فــي هــذه الدراســة هــي    

  .كفاءة األداء
و تضــمنت الدراســة خمســة فصــول، تنــاول الفصــل األول مشــكلة الدراســة، أهمیتهــا و     

، و تضمن الفصل الثاني اإلطار النظـري حـول القـیم أهدافها و حدودها ثم تحدید المفاهیم
علــى هــذه الدراســات، و التنظیمیــة و كفــاءة األداء و بعــض الدراســات الســابقة ثــم تعقیــب 



، و خصـص الفصـل ..)مـنهج، عینـة،أداة،(اهتم الفصـل الثالـث باإلطـار المنهجـي للدراسـة
الرابع للتحلیل الوصفي لبیانات الدراسـة، و أخیـرا الفصـل الخـامس و الـذي ضـم عـرض و 

  :تحلیل نتائج الدراسة، و أهم هذه النتائج هي
  .مات الطبیة مرتفعةـ أن القیم التنظیمیة المطبقة داخل الخد    
  .ـ تصنف كفاءة األداء لدى العاملین بشكل عام بالمرتفع    
ـــــ اتضــــح أن هنــــاك عالقــــة إیجابیــــة بــــین القــــیم التنظیمیــــة و المتغیــــرات الشخصــــیة و     

  .الوظیفیة
ــة إحصــائیة بــین خمســة مــن القــیم      ــ اتضــح أن هنــاك عالقــة ارتبــاط موجبــة ذات دالل ـ

القـانون و النظـام، التنـافس، القـوة، الـدفاع، الكفـاءة، : األداء و هـيالتنظیمیة و بین كفـاءة 
تفــاع هــذه القــیم، أمــا بقیــة القــیم فلــم یثبــت أن لهــا عالقــة ذات حیــث ترتفــع كفــاءة األداء بار 
  .  ]1[ داللة إحصائیة بكفاءة األداء

                
       :ـ الدراسة الثانية2ـ4

  "ة لقطاع التعلیمدراسة الفعالیة التنظیمی: "بعنوان
  .م1992:دخیل اهللا حمد محمد الصریصري، سنة: و هي رسالة دكتوراه مقدمة من

و أجریــت هــذه الدراســة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، و هــي دراســة وصــفیة هــدفت إلــى 
  :اإلجابة على التساؤالت التالیة

 إلى انخفاض فعالیته؟ هل یؤدي عدم تكامل مدخالت النظام التعلیمي 

  یؤثر عدم تكامل المدخالت على عملیات النظام و بالتالي مخرجاته؟هل 
 هل یؤدي عدم تفاعل النظام التعلیمي مع بیئته إلى انخفاض فعالیته؟  

  :و بناءا على هذه التساؤالت تمت صیاغة الفروض التالیة
إلى انخفـاض ..) إمكانات بشریة، مادیة(یؤدي عدم تكامل مدخالت النظام التعلیمي* 

 .ة التنظیمفعالی
 .یؤثر عدم تكامل مدخالت النظام التعلیمي على فعالیة العملیات التعلیمیة* 

                                                
ــــــد اهللا الحنیطـــــــــة، القــــــــیم التنظیمیــــــــة و عالقتهــــــــا بكفـــــــــاءة األداء،  :1  :Available atخالــــــــد بــــــــن عبــ

http://www.nauss.edu.sa/nassu/Arabic/ ،06/04/09 .   



تتــأثر مخرجــات النظــام التعلیمــي بالقصــور الــذي تعــاني منــه العملیــات و المــدخالت * 
 .مما یجعل هذه المخرجات غیر متسقة مع االحتیاجات الفعلیة لقطاعات المجتمع

تفاعـــل بـــین النظـــام التعلیمـــي و مؤسســـات البیئـــة یـــؤدي قصـــور العالقـــات و عـــدم ال* 
     .الخارجیة إلى انخفاض فعالیة النظام بصفة عامة و انخفاض مخرجاته بشكل خاص

ــ أمــا عـن مــنهج الدراسـة فقــد اسـتخدم الباحــث المـنهج الوصــفي التحلیلـي ألنــه یعمـل علــى 
بــین الممارســات  توصــیف الواقــع المیــداني لمشــكلة الدراســة ثــم تفســیره و تحدیــد العالقــات

  .للوصول إلى النتائج
و بالنســبة ألداة البحــث فقــد اســتخدم الباحــث االســتبانة لجمــع البیانــات المیدانیــة بنــاءا     

مـــن خـــالل عبـــارة، تـــتم اإلجابـــة علیهـــا  164علـــى الدراســـة االســـتطالعیة و قـــد تضـــمنت 
   .موافق بشدة، موافق، ال أعلم، أرفض، أرفض بشدة: خمس بدائل هي

ونــت عینــة الدراســة مــن القیــادات التعلیمیــة لــبعض اإلدارات و المــدارس و عــدد مــن و تك 
رجال األعمال في المؤسسات التي تتعامـل مـع خرجـي النظـام مجـال البحـث حیـث شـملت 

أفــراد مـــن  105فـــرد مــن مــدیري المـــدارس،  62فــرد مـــن اإلدارات التعلیمیــة،  30: العینــة
یئـة الخارجیـة، و هـي عینـة عشـوائیة طبقیـة، و فرد من مدیري مؤسسات الب 28المعلمین، 

وظــائف األفــراد، تــوزیعهم الجغرافــي فــي المــدارس و : تــم توصــیف هــذه العینــة مــن خــالل
  .اإلدارات التعلیمیة و مؤسسات البیئة الخارجیة، و مستواهم التعلیمي و سنوات الخبرة

هـذا  ول الباحـث تحدیـدو المفهوم المركزي في هذه الدراسة هـو فعالیـة التنظـیم فقـد حـا    
ـــاب و البـــاحثین حـــول هـــذا  المفهـــوم بدقـــة مـــن خـــالل عرضـــه آلراء و وجهـــات نظـــر الكت

  .المفهوم
و قد تضمنت الدراسة سبعة فصول، حیث تناول الفصل األول الدراسـة االسـتطالعیة     

بهدف تحدید مجتمع البحث و عینته، و تضمن الفصل الثاني الدراسات السابقة، و تناول 
صـــل الثالـــث موضـــوع الفعالیـــة التنظیمیـــة بصـــفة عامـــة، أمـــا الفصـــل الرابـــع فقـــد تنـــاول الف

الفعالیــة التنظیمیــة لقطــاع التعلــیم، و تضـــمن الفصــل الخــامس المتغیــرات البیئیــة و أثرهـــا 
علــى فعالیــة النظــام التعلیمــي، أمــا الفصــل الســادس فقــد اســتعرض فیــه الباحــث خطــوات 

ـــات المیدانیـــة و النتـــائج التـــي الدراســـة المیدانیـــة، و تضـــمن الفصـــ ل األخیـــر تحلیـــل البیان
  :توصل إلیها الباحث، و فیما یلي عرض ألهم هذه النتائج



ـ إن من بین المعوقـات األساسـیة لفعالیـة النظـام التعلیمـي انخفـاض عناصـر مدخالتـه     
  .و عدم تكاملها في تحقیق الفعالیة

نخفاض فعالیتها إال أنها أكثر فعالیـة مقارنـة ـ إن عملیات النظام التعلیمي بالرغم من ا    
  .ببعد المدخالت

ـ تنخفض فعالیة النظام التعلیمي بسـبب انخفـاض فعالیـة المـدخالت و عـدم تكاملهـا و     
   .   ]1[التي تؤثر على فعالیة مخرجاته

  
  
  
  
  
  
       :ـ الدراسة الثالثة3ـ4

  ."افیة التنظیمیةدراسة الفعالیة من خالل بعض المؤشرات الثق: "بعنوان
  .م2004: محمد الطاهر بویایة، سنة: و هي رسالة دكتوراه مقدمة من

و أجریـت هــذه الدراســة بــالجزائر بمدینـة عنابــة، و هــي دراســة وصـفیة هــدفت إلــى اإلجابــة 
على مجموعة من التساؤالت و ذلك بعد العرض الموجز لمختلف المراحـل التاریخیـة التـي 

الجزائــري و مــا صــاحبه مــن أخطــاء تنظیمیــة أدت إلــى عــدم  مــر بهــا التنظــیم االقتصــادي
   :بفعالیة، و هذه التساؤالت هي انطالقه
  إسباث "هل ستنجحIspat "عنابة مجال الدراسة في تحقیق الفعالیة التنظیمیة؟ 

 هل ستكون هناك عالقة بین اختالف العوامل الثقافیة و فعالیة التنظیم؟ 
 یر متماثلة بین اإلطارات العلیا و الدنیا؟هل ستكون مستویات الرضا عن التسی 

و بنــاءا علــى هــذه التســاؤالت قــام الباحــث بصــیاغة فرضــیة عامــة تنــدرج ضــمنها أربــع     
  :فرضیات جزئیة و ذلك كما یلي

  .كلما كان االنسجام الثقافي بین المسیرین و المسیرین كلما تحققت الفعالیة*     
                                                

   . دخیل اهللا حمد محمد الصریصري، مرجع سابق :1



  ارات الهیئة الوسطى حسب الفئات العمریةـ ال یوجد فرق في مستوى رضا إط     


