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إعداد
حسينعبداهللخلف 
إشراف
الدكتورأمجدفهدنهارطويقات 
الملخص
هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى بيان أثر الصحة التنظيمية على مداخل الفاعلية التنظيمية
فيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغداد،وتماستخدامالمنهجالوصفيالتحليليمنخاللتصميماستمارة
بحثية،وعينةالدراسةعينةعشوائية حيثتمتوزيع()225استبانة  ،بسببطبيعةمتغيراتالدراسة
ونوعيةالبياناتوالمعلوماتذاتالصلة،وتمتوزيعاالستمارةعلىعينةعشوائيةمن اإلداراتالعليا
والوسطىعلىمستوىالكليات الجامعة  وتكونتعينةالدراسةمن ()156إدارة ،وتماعتماد األساليب
اإلحصائية ) (SPSSباالستناد إلى الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .خرجت الدراسة بالنتائج
التالية :بينت الدراسة أن مستوى الصحة التنظيميةوالفاعلية التنظيمية في الكليات الجامعة االهلية في
بغداد وواسط –العراق قد جاءت بدرجة متوسطة،وأنابعادالصحةالتنظيميةمجتمعةأكثرتأثي ار في
مدخل الموارد ،ثم في الدرجة الثانية جاء مدخل تحقيق االهداف تأث ار بأبعاد الصحة التنظيمية وفي
الدرجة الثالثة جاء مدخل العملية الداخلية ،ويليه في الدرجة الرابعة مدخل اصحاب المصلحة وفي
الترتيباالخيرجاءمدخلقيمالتنافس،وهذايعكسفاعليةتطبيقالصحةالتنظيميةفياستثمارموارد
المنظمةبشكلفاعلممايسهمفيتحقيقأهدافها.فيضوءنتائجالدراسةفأنهات وصيبضرورةنشر
وتعزيزوعيالعاملينفيالجامعاتالعراقيةبمفهومالصحةالتنظيميةبهدفتطبيقكافةأبعادالصحية
التنظيميةبمايسهمفيتحسينوتطويرالعملياتاالداريةوالخدمية ،وتوصيالدراسةاالدارةالعليافي
الجامعات العراقية بدراسة االسباب التي تؤدي الى انخفاض الفاعلية التنظيمية ومعالجتها لتحسين
مستواهافيالكلياتالجامعة .

الكلمات المفتاحية :الصحة التنظيمية ،مداخل الفاعلية التنظيمية ،بغداد ،العراق.
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Abstract
The study airms mainly to show the impact of organizational health on the points of
entry to organizational effectiveness in private university colleges in Baghdad, and the
descriptive analytical method was used by designing a research, the study sample was a
random sample, due to the nature of the study variables and the quality of relevant data and
information, and it was distributed on a random sample from the higher and middle
departments at the universities level, the study sample consisted of (156) singles, and the
researcher adopted the statistical package of social sciences, the study came out with the
following results: The study shows that the level of Organizational health and
organizational effectiveness in private university colleges in Baghdad have come with a
moderate degree, and the dimensions of organizational health combined are more
influential in the resources entrance, then in the second degree the entrance to achieving the
goals came affected by the dimensions of organizational health, and in the third degree
came the entrance to the internal process, followed by the degree Fourth, the stakeholders
’entrance. In the last order, the competition values entry came, and this reflects the
effectiveness of applying organizational health in investing the organization’s resources
effectively, which contributes to achieving its goals, in light of the results of the study, it
recommends the need to spread and enhance the awareness of workers in universities. Iraqi
in the concept of organizational health with the aim of applying all dimensions of
organizational health in a way that contributes to improving and developing administrative
and service operations. The study recommends that senior management in Iraqi university
colleges study the reasons that lead to low organizational effectiveness and address them to
improve the level of organizational effectiveness in university colleges.
Keywords: organizational health, approaches to organizational effectiveness, Bagdad,
Iraq.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
( :)1-1المقدمة
يعدموضوعالفاعلية) (Effectivenessموضوعا حيويا فيالفكرالتنظيمي،كونالمنظمات
تسعىبأنتكونفاعلةفيتحقيقأهدافهاالمرسومةعنطريقتأديةمهامهاوأعمالهابمستوىالنجاح
الذييتمثلبتحقيقالربحيةورضاالزبونمعتحقيقمنفعةاجتماعيةللبيئة،أوبإمكانياتهافيالحصول
التكيف لبيئتها وقدرتها على ارضاء أصحاب المصالح المستفيدين من خدمات
على الموارد النادرة ،و ّ
المنظمة.فالفاعليةبجانبالكفاءةهمامؤشرانلظاهرةتنظيميةواحدة ،وهينجاحالمنظمة،ويختلفان
في المدة الزمنية المحددة لكل منهما ،إذ تعتبر الكفاءة مؤش ار للنجاح في األمد القريب من خالل
الربحيةالتيتحققها،وفيحينتعتبرالفاعليةمؤش ارلنجاحهافياألمدالبعيدمنخاللامكاناتهاعلى
البقاءواالستمرارفيالبيئةالتيتعملفيها(العنزي .)2016،
وعرفها) Xenidis & Theocharous (2014:564بانها حالةمن حاالت التشغيل الكامل
والخاليمنالعوائقلجميعالعملياتالتنظيميةالرسميةوغيرالرسمية،الرئيسيةمنهاوالثانوية .
وتعدالفاعليةمنالمؤشراتالمهمةلقياسمدىتحقيقالمنظمةألهدافهاوفقا لتكيفهامعالبيئة
اردالمتاحةلها،أوأنهاتمثلقدرة المنظمةالستثمارفرص

التيتعملفيها،منحيثاستخدامالمو
بيئتهاللحصولعلىالمواردالنادرةوالقيمةلتأديةوظيفتهااالجتماعيةواالقتصادية(العنزي .)2016،
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وتشكلالصحةالتنظيميةأحداالتجاهاتاإلداريةالحديثةالتيتركزعلىالفردوبيئةالعملمعا،
ولكيتكون المؤسسة صحية فال بدمنتحقيق وظائفها المتكاملة بصورةمتناغمة ،ومن ثمفإماأن
تكونالمؤسسةمحفزةوجيدةوصحية،وحينئذتعتبرمتمتعةبصحةتنظيمية Healthy Organization
واماأنتكونالمؤسسةمحبطة،وغيرجيدةوغيرصحية،فتكونمدعاةللتوتروالقلق،فإنذلكيؤدي
إلى اختالف في أدائها الوظيفي وحينئذ تعتبر مؤسسة غير صحية Unhealthy Organization
(أحمد .)2018،
تعتبرالفاعليةالتنظيميةهيقياسقدراتالمنظماتفيتحقيقاهدافهاوباستغاللامثلللبيئة
فيالحصولعلىالمواردالحيويةوتقديمقيمةاكبرللعمالءاكثرمنمنافسيهاواستخدامالمواردبكفاءة
عالية دون اهدار وبأدنى حد ممكن من االنفاق من مواردها متعلقا امرها بمحاذاة ومشاركة افرادها
واصحاب المصالح ،وقد أصبحت الفاعلية التنظيمية من اهم المؤشرات التي يقاس من خاللها أداء
المنظمات وانعكاسحقيقيلصحة المنظمة ،ويرىاحمد ( )2011انالفاعلية التنظيمية هي الدرجة
التيتستطيعالمنظمةفيهاتحقيقاهدافهاوتعنيالفاعليةالتنظيميةالقدرةعلىالبقاءوالتكيفوالنمو
بغضالنظرعناالهدافالتيتحققهاويركزهذاالمفهومعلىالبيئةفبقدرتكيفالمنظمةمعظروفها
الداخليةيقدرماتبقىالمنظمةفاعلة.وهناكدراساتاخرىاعتمدتالكفاءةالمنظمةعلىانهااساس
الفاعليةالتنظيمية)Robert (2008واكدتعلىالكفاءةالمنظميةاساسمقاسالفاعليةالتنظيمية .
وتعبر الصحة التنظيمية عن مدى قدرة المنظمات على التكيف مع الظروف والنمو في ظل
التغيرات الديناميكية التي تشهدها البيئة المحيطة وعادة ما ترتبط الصحة التنظيمية بالرضا الوظيفي
ومدى مالئمة بيئة العمل لهؤالء الموظفين االمر الذي يخلق لديهم الحافز والدافعية اتجاه عملهم
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ويحسن من سلوكياتهم وهذا كله من شانه ان يصب باتجاه تحقيق اهداف المنظمة على مختلف
تدرجاتها .
وهناكالعديدمنالدراساتالتيبينتالعالقةبينالصحةالتنظيميةوالفاعليةالتنظيميةومنها
فقداكد)2000(Janiceفيدراستهسوابقالصحةالتنظيميةفيجنوبتايالندانالصحةالتنظيمية
مفهومتمتطويرهلإلشارةالىالفاعليةالتنظيميةفيالبيئاتالمتغيرةوكيفيةاستجابةالمنظمةللتغيرات.
وكذلك دراسة ) ،Royae Afrassiabi and Zahra Rezvani (2012التي اشارت الى وجود
عالقةبينالصحةالتنظيميةوالفاعليةالتنظيميةوذلكمنخاللالدراسةالتياجريتوتقييماالرتباط
بينهما .
 وقدتركزمفهومالصحةالتنظيميةحولقدرةالمؤسسةعلىأنتنمووتتطوروترتبطبعالقات
متبادلةناجحةمعاألنظمةاألخرى،والتقومبإجراءاتمتكررةلتحقيقأهدافها،والصحةالتنظيميةقد
تتجاوز تمتع العاملين في المنظمة بصحة جسمية وعقلية ،إلى توفير مناخ إيجابي وجعل موظفيها
ملتزمون بتحقيق أهداف المنظمة والتزامهم بأداء المهمات المنوطة بهم ،فالتكامل يكون عند تحقيق
العاملين لألهداف االستراتيجية للمنظمة .وبناءا على ما تقدم فقد جاءت هذه الدراسة في الكليات
الجامعة االهلية في بغداد وواسط  -العراق  لتوضيح أثر الصحة التنظيمية على مداخل الفاعلية
التنظيميةواختياراالكثرتأث ارمنهذهالمداخل .
( :)2-1مشكلة الدراسة :
بهدف التحقق من مشكلة الدراسة وبيان أبعادها من حيث توضيح الصحة التنظيمية بأبعادها
علىمداخلالصحةالتنظيميةفيكلياتالجامعةاألهليةفيبغدادتمإجراءمقابالتاستطالعيةفي
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كليةالكوتالجامعةوكليةدجلةالجامعة حولموضوعالدراسةوتبينوجودضعففيمستوىاهتمام
اإلدارةالعليابتطبيقأبعاد الصحةالتنظيميةممايؤثرعلىفاعليةالكلياتالجامعة األهليةفيتحقيق
أهدافهاومعرفةأيمنالمداخلأكثرتأثيربالصحةالتنظيميةوجودضعفواضحفياختيارالمدخل
المناسب وكذلك وجود الصحة التنظيمية واالستفادة  منها في تحسين الفاعلية التنظيمية لتلك
المنظمات.ووفقالمراجعةالعديدمنالدراساتذاتالعالقةبالصحةالتنظيميةومنها(دراسةحرزاهلل،
وعرقاوي()2019؛ودراسةدراوشه()2019؛ودراسة U-senyang, Trichandhara, and Rinthaisong,

) (2017ودراسة (Harjanti and Gustomo (2017؛ ودراسة Rahmanian, Ahmadi,
) )(2017فقد تبين محدودية الدراسات التي تربط ما بين الصحة التنظيمية والفاعلية التنظيمية في
الجامعاتالعراقيةعلىحدعلمالطالبهذامنناحية،ومنناحيةأخرى،فإنمشكلةالدراسةتتمحور
حولإدراكاالدارةالعليافيالكليات الجامعة االهلية بتأثيرالصحةالتنظيميةعلىفاعليةالجامعات
وقدرتهاعلىتحقيقأهدافها .
( :)3-1أهداف الدراسة
تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى بيان أثر الصحة التنظيمية على مداخل الفاعلية التنظيمية في
الكلياتالجامعةاالهليةفيبغداد،وذلكمنخاللدراسةوتحقيقاألهدافالتالية :
واالتصال)  في
 بيان مستوى الصحة التنظيمية بأبعادها (القيادة ،القدرات ،االبداع ،التكيف ،
الكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق.
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 بيان واقع تطبيق الفاعلية التنظيمية بأبعادها (مدخل تحقيق الهدف ،مدخل الموارد المنظمة،
مدخل العملية الداخلية ،مدخل اصحاب المصلحة ،مدخل قيم التنافس) في الكليات الجامعة
االهليةفيبغدادوواسط-العراق.
 بيان أثر ذو داللة للصحة التنظيمية على الفاعلية التنظيمية بأبعادها (القيادة،القدرات،االبداع،
التكيف،واالتصال).

 بيانأثر الصحة التنظيميةعلى الفاعلية التنظيميةبأبعادها (مدخلتحقيقالهدف ،مدخل الموارد
المنظمة،مدخلالعمليةالداخلية،مدخلاصحابالمصلحة،مدخلقيمالتنافس).
 بيان المعيقات التي تحول دون وجود بيئة صحية تنظيمية في الكليات الجامعة االهلية في بغداد
وواسط-العراق.
( :)4-1أهمية الدراسة
تستمدالدراسةأهميتهامنجانبين،وكمايلي:
األهمية النظرية ،التي تتضح من خالل:
 .1مساهمةادبياتالموضوعالحاليفيرفدالمكتبةالتيتهمالباحثينوالميدانيينواألكاديميين .
 .2توفير قاعدة من المعلومات للباحثين والمهتمين عن أثر الصحة التنظيمية  ومداخل الفاعلية
التنظيميةفيكلياتالجامعةاالهلية.
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 .3انهذهالدراسة لهااهميةعلميةكونهاتبحثموضوعالصحةالتنظيميةالذيتفتقداليةالدراسات
العربيةالىحدماوكونهاتربطبينمفهومالصحةالتنظيميةومداخلالفاعليةالتنظيمية،وتعدهذه
الدراسةمنأولىالدراساتفيمعرفةاهميةتلكاالبعادوتأثيرهابشكلايجابيعلىفاعليةالمنظمة
مناجلتحقيقالهدفوبكفاءةعالية.
األهمية العملية ،التي تتضح من خالل:
 .1تقديم توصيات لمتخذي الق اررات في الجامعات الخاصة العراقية محل الدراسة بناءا على نتائج
الدراسة المرتبطة بأهمية أثر الصحة التنظيمية على مداخل الفاعلية التنظيمية دراسة ميدانية في
الكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق .
 .2أهميتها في الموضوع الذي تطرحه الدراسة في معرفة مدى وجود أبعاد الصحة التنظيمية من
ات،االبداع،التكيف،واالتصال)ودورهابالتأثيرعلىالفاعليةالتنظيمية.

(القيادة،القدر
 .3أهمية الدراسة من خالل بيان أثر البيئة التي توفرها هذه االبعاد للصحة التنظيمية التي تجعل
المنظماتقادرةوبفعاليةعاليةمنتحقيقأهدافهاوتزويدتلكالمنظماتببياناتونتائجتساعدها
بتحسينفاعليتهالتحقيقاهدافها .
 .4بيانانعكاساتالصحةالتنظيميةعلىاالكثرتأثرامنمداخلالفاعليةالتنظيمية.
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( :)5-1أسئلة الدراسة وفرضياتها
سعتالدراسةلإلجابةعنالسؤالالرئيسياآلتي:هليوجدأثرللصحةالتنظيميةعلىالفاعلية
التنظيميةفيالكلياتالجامعة االهليةفيبغدادوواسط-العراق؟إضافةإلىذلكفإنالدراسةأجابت
عنعددمناالسئلةالفرعيةاالخرىوهي:
 -1ما هو مستوى الصحة التنظيمية بأبعادها (القيادة ،القدرات ،االبداع ،التكيف ،واالتصال) في
الكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق؟
 -2ماواقعتطبيق الفاعليةالتنظيميةبأبعادها(مدخلتحقيقالهدف،مدخلالمواردالمنظمة،مدخل
العمليةالداخلية،مدخلاصحابالمصلحة،مدخلقيمالتنافس) فيالكلياتالجامعة االهليةفي
بغدادوواسط-العراق؟ 
 -3هليوجدأثرذوداللةللصحةالتنظيميةبأبعادها(القيادة،القدرات،االبداع،التكيف،واالتصال)
على الفاعلية التنظيمية بأبعادها (مدخل تحقيق الهدف ،مدخل الموارد المنظمة ،مدخل العملية
الداخلية،مدخلاصحابالمصلحة،مدخلقيمالتنافس)؟ 
 -4هليوجدأثرذوداللةللصحةالتنظيميةعلىالفاعليةالتنظيميةبأبعادها(مدخلتحقيقالهدف،
مدخلالمواردالمنظمة،مدخلالعمليةالداخلية،مدخلاصحابالمصلحة،مدخلقيمالتنافس)؟ 
وبناءا عليه وباالستناد إلى أسئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة الفرضيات اآلتية ،والتي سيجري
اختبارها،واستخالصالنتائجوالتوصياتمنخاللها،وذلكعلىالنحواآلتي :
تماإلجابةعلىالسؤالاألولوالثانيمنخاللالتحليلالوصفيبينمااجيبعنالسؤالالثالثوالرابع
منخاللفحصالفرضياتالتالية :
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الفرضية الرئيسية:
 :H01اليوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىداللة) (0.05للصحةالتنظيميةعلىمداخل
الفاعليةالتنظيميةفيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق 
وتنبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:


 :H01-1اليوجدأثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية(القيادة،القدرات،االبداع،التكيف،
واالتصال) عندمستوى داللة )(0.05على مدخلتحقيق الهدف فيالكليات الجامعة االهلية
فيبغدادوواسط-العراق .



 :H01-2اليوجدأثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية (القيادة،القدرات،االبداع،التكيف،
واالتصال)عندمستوىداللة)(0.05علىمدخلالمواردالمنظمةفيالكلياتالجامعةاالهلية
فيبغدادوواسط-العراق.



 :H01-3اليوجدأثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية (القيادة،القدرات،االبداع،التكيف،
واالتصال)عندمستوىداللة)(0.05علىمدخلالعمليةالداخليةفيالكلياتالجامعةاالهلية
فيبغدادوواسط–العراق .



 :H01-4اليوجدأثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية (القيادة،القدرات،االبداع،التكيف،
واالتصال) عند مستوى داللة ) (0.05على مدخل اصحاب المصلحة في الكليات الجامعة
االهليةفيبغدادوواسط–العراق .



 :H01-5اليوجدأثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية (القيادة،القدرات،االبداع،التكيف،
واالتصال)عندمستوىداللة) (0.05علىمدخلقيمالتنافسفيالكلياتالجامعة االهليةفي
بغدادوواسط-العراق.
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( :)6-1أنموذج الدراسة
يعرضالشكلالتاليأنموذجالدراسةوالذييبينالمتغيراتالتيتحتويهاالدراسةالحالية .

Ho-1

المتغير المستقل

مداخل الفاعلية التنظيمية

الصحة التنظيمية



المتغير التابع 

ج

Ho1-1

مدخل تحقيق الهدف

 القدرات

Ho1-2

مدخل الموارد المنظمة

 االبداع

Ho1-3

مدخل العملية الداخلية

 التكيف

H01-4

 النمط القيادي

H01-5

 االتصال

مدخل أصحاب المصلحة
مدخل قيم التنافس

الشكل رقم ( :)1إنموذج الدراسة
المصدر :تمإعدادأنموذجالدراسةباالعتمادعلىالدراساتالتالية:
اوال-المتغير المستقل( :الصحة التنظيمية)
; U-senyang,حرز هللا ،وعرقاوي (Harjanti and Gustomo2017; 2019 ،
)Trichandhara, and Rinthaisong, 2017
ثانياً -المتغير التابع (:مداخل الفاعلية التنظيمية)
; (Rahmanian, Ahmadi, 2017; Arokiasamya, Abdullahb, Ahmad, 2016
)Mahadeen, Al-Dmour, Obeidat and Tarhini, 2016
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( :)7-1حدود الدراسة :
الحدود المكانية:تتكونالحدودالمكانيةللدراسةالحاليةمنكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط–
العراق .
الحدود البشرية :وتتألفالحدودالبشريةلهذهالدراسةمنالطبقتينالعلياوالوسطىفيالكلياتالجامعة
االهليةفيبغدادوواسطفيالعراق .
الحدود الزمنية :المدةالزمنيةالمستغرقةإلنجازالدراسة،والتياستغرقت أربعةشهور،منشهرايلول
ولغايةكانوناألولمنعام .2019
( :)8-1محددات الدراسة
 .1الدراساتالعربيةالتيتناولتموضوعالصحةالتنظيميةمحدودةعلىحدعلمالطالب.
 .2عدموجوددراساتترابطبينالصحةالتنظيميةوالفاعليةالتنظيميةعلىحدعلمالطالب.
 .3محددالوقتالذياستغرقتهعمليةجمعالبيانات.
( :)9-1التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:
الصحة التنظيمية :تعرفإجرائيا:بأنهااستراتيجيةالجامعة لتكونقادرةعلىتحقيقأهدافهاوغاياتها
ضمنبيئةومكانعمليوفرللعاملينبهامناخصحيمناسب.
القيادة :تعرف إجرائيا :بأنها النمط القيادي والسلوك الذي توظفه إدارة الجامعة من خالل الحوافز
وتبادلالمعلوماتواألسلوبالتشاركيوالمرونةفيالتعاملمعالعاملينلتحقيقأهدافها.
القدرات :تعرف إجرائيا :بأنها مجموعة االمكانيات المادية والمعنوية التي تمتلكها الجامعة وتوظفها
لتحقيقبيئةمناسبةللعاملين .
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اإلبداع :تعرفإجرائيا:بأنهاقدرةالعاملينفيالجامعة علىاداءاالعمالبصورةمبتكرهوجديدةبما
يسهمفيتحقيقأهدافالجامعة.
التكيف التنظيمي :تعرف إجرائيا :بأنها قدرة الجامعة على التكيف مع الظروف البيئية الداخلية
والخارجية.
االتصال :تعرف إجرائيا :بأنها نمط االتصال السائدة في الجامعة والذي يعبر عن طبيعة االتصال
وسهولةالتواصلالرأسيواألفقي.
المتغير التابع:
مداخل الفاعلية التنظيمية :تعرفإجرائيا:بأنهاالمداخلالتيتوظفهاالجامعةمناجلتحقيقاهدافها
بأفضلصورةواقلتكلفة.
مدخل تحقيق األهداف :تعرفإجرائيا:بأنها المدخلالذييقيسقدرةالجامعة علىالنجاحمنخالل
قدرتهاعلىتحقيقاألهدافالموضوعة.
مدخل الموارد المنظمة:تعرفإجرائيا:بأنهاالمدخلالذييقيسفاعليةالجامعةمنخاللقدرتهاعلى
توظيفالمواردالمتاحة .
مدخل العمليات الداخلية :تعرف إجرائيا :بأنها مجموعة العمليات االدارية والتنظيمية التي تتم في
مختلفاالقساموالدوائرواالداراتوالتدريسيةالجامعةلتحسينالفاعليةالتنظيميةفيالجامعة.
مدخل أصحاب المصلحة :تعرفإجرائيا:بأنهاقدرةالجامعة علىتحقيقالفاعليةالتنظيميةمنخالل
تلبيةأصحابالمصالحالذييرتبطبشكلمباشرأوغيرمباشربالجامعاتاألهليةالعراقيةبمايسهم
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في تحقيق أهدافهم ومصالحهمفي الجامعة ويتمثل ب(المجتمع المحلي،المساهمين ،مجلساإلدارة،
والطلبة).
إجرائيا :بأنها قدرة الجامعة على تحقيق الفاعلية التنظيمية من خالل
مدخل القيم التنافسية :تعرف 
تحسينمستوىقدراتهاالتنافسية .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
( :)1-2المقدمة
يبحث هذا الفصل في االطار النظري لمتغيرات الدراسة بعنوان أثر الصحة التنظيمية على
مداخلالفاعليةالتنظيميةحيثيعتبرالمتغيرالمستقلهوالصحةالتنظيميةوابعادها(القيادة،القدرات،
االبداع ،التكيف ،االتصال) والمتغير التابع مداخل الفاعلية التنظيمية وهي (مدخل تحقيق الهدف،
مدخلمواردالمنظمة،مدخلالعمليةالداخلية،مدخلاصحابالمصلحة،مدخلقيمالتنافس)باإلضافة
الىالدراساتالسابقةذاتالصلةوالتيتماالستعانة بهاكمراجعإلثراءالدراسة،كماانهذاالفصل
يسلطالضوءعلىالسماتالتيتميزالدراسةالحاليةعنسابقاتهامنالدراسات.وفيمايليبيانلكل
ماتقدم :
( :)2-2الصحة التنظيمية:
( :)1-2-2مفهوم الصحة التنظيمية :قد يساعد مفهومالصحةالتنظيميةفيتوضيح توتراتالقيم
المختلفةفيالمنظماتويشيرمصطلحالصحةالتنظيميةإلىإيجادبيئةإيجابيةللمنظمة،ودورهافي
قيامالمنظمةب وظائفها،كمايتميزهذاالمصطلحعنغيرهمنالمصطلحاتاألكثرشموليةكمصطلح
المناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية ،بأنه يعطي تعريفا بمنظور أكثر وضوحا وتحديدا ،والصحة
التنظيميةمفهومأوسعواشملمنالمناخالتنظيمي .
وعرف ( Stanford (2015الصحة التنظيمية على أنها" :قدرة المنظمة على العمل بفعالية
كافية لمواجهة التغييرات بشكل مناسب" وعرفها سيفابراجاسم وراياSivapragasam & Raya,
)  (2013بأنها":جزءمهمتقومعليهالمنظمةوذلكلتحقيقالتميزمنخاللتهيئةبيئةعملمناسبة
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للعاملينمنأجلتفعيلإمكانياتهمالتيتسهمإيجابا فيتحقيقأهدافالمنظمة"،والصحةالتنظيمية
تعني":مقدرةالمنظمةعلىالتكيفمعبيئتهاالمحيطةوايجادهاللتوازنواالنسجامبينأعضاءالمنظمة
وذلكلتحقيقاهدافها" .
وعرفها( Hasani, Sheikhesmaeili & Aeini (2015هوالمكانالذييدفعاألفرادعلى
البقاءوالعملوالشعوربالفخر ،وأنها مفهوما جديدا من أجل تطويروتحسين الهيكل التنظيمي وخلق
نظامفعالمنأجلتحقيقاألهداف.وعرف(dess, etal (2016بانهامقدرةالمنظماتعلىالعمل
بفاعلية والتكيف بشكل مالئم من أجل التغلب على جميع المشاكل .وعرف آغا ( )2017الصحة
التنظيمية تركز على نحو عميق على سلوكيات األفراد وتحرص على أن تزيد الكفاءة والفاعلية في
المنظمةمنخاللالتحسينالمستمرمنأجلتحقيقاألهدافعبرتوفربيئةعملصحية .
فالمنظمةالصحيةهيمنظمةإبداعيةولهذهالخاصيةيجبأنيكونلديهاميزاتمثل:قبول
التغييراتوتقييماألفكاروالنظرفيالهزيمةكجزءمنالنجاح)،(Pordanjani et al, 2015وتتكون
بأنها تلك
الصحة التنظيمية من مجموعة من العناصر ومن أهمها القيادة ،يمكن تعريف القيادة ّ
هباالعتمادعلىالسلطةالرسميةوماتمنحهللقائد
النشاطاتالممارسةفياتخاذالقراروصنعهواصدار
ّ
ٍ
اءالالزموفقا للموقفالحاليالذييمربهالمنشأة(،(Nicole, 2018
منصالحيات فياتخاذاإلجر ّ
والقدرات والتي تشير الى دمج المقدرات والمعرفة التراكمية مثل التقنيات ،واإلدارة ،وغير ذلك والتي
تكون مهمة للشركات لكسب الميزة التنافسية ( ،(Lin & etal, 2012واإلبداع الذي يعرف بأنه
مجموعةمناألنشطةوالجهودالشاملةالتيتهدفإلىاضافةشيءجديدذوقيمةليزيدمنمستوى
والتكيف التنظيمي الذي
األداء والتميز إلدارة المنظمة والمنظمة والعاملين معا ( .(surbhi, 2015
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يعرفبأنه قدرةالموظفأوالمديرعلىالتكيفمعظروفالبيئةالتنظيميةمنحيثالمواردالبشرية
والماديةالمتاحة،باإلضافةإلىالموازنةبينمطالبالمؤسسةوالمرؤوسين،والتكيفمعاستراتيجيات
واالتصال التي تعرف بآنها تحويل المعلومات التي تكون على
وسياسة المؤسسة (المري .)2017 ،
شكل رسالة مفهومة من المرسل إلى آخرين من خالل قناة معينة أو وسيلة محددة
( .(searchtelecom, 2018
ووفقا لهذهالدراسات فقدتمتعريفالصحةالتنظيميةعلىأنهااالستراتيجيةالمنظمةالتييتوفر
فيهابيئةومكانعمليستطيعالموظفونفيهماأنيعملوابنجاحفيالوصولالىمستوىأداءيحقق
التوقعات على المدى البعيد يمكن أن ينعكس على انخفاض معدالته .مما سبق نالحظ أن الصحة
التنظيميةمنا لمفاهيماالداريةالتيتركزعلىأنتكونهنالكعالقاتاجتماعيةفعالةبينالموظفين،
وفينفسالوقتتكونهنالكإدارةفعالةقادرةعلىعملياتالتخطيطوكافةالعملياتاالداريةوالفنية
بمايعززمنقدرتهاعلىالتكيفمعالبيئةالمحيطةلزيادةقدرتهاعلىتحقيقأهدافها .
( :)2-2-2أهمية الصحة التنظيمية:
تتميزالمنظماتالتيتتصفبالمنظماتبكونهاقادرةعلىالتعاملمعمتغيراتالبيئةالداخلية
والخارجية لذا فهي منظمات ديناميكية ،لذا زاد االهتمام بصحة المنظمات وصحة العاملين فيها
وتوسعتالنظرةللمنظماتبتشببيها ككائنحييجبأنيتمفحصجميعجوانبهااإلداريةوالتنظيمية
والمادية وبالتطبيق العضوي على المنظمة ،وأن الهيكل التنظيمي هو الهيكل العظمي الذي يجمع
األفراد معا ويجدد األدوار والمسؤوليات ،وأن األنظمة ما هي إال جهاز عصبي متمثل بالمعلومات
السليمةالتيتتدفقداخلالمنظمة،ومنمظاهراالهتمامبصحةالمنظماتفيالوقتالحاضرظهور
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مستشاريالصحةالتنظيميةوظهورالمكاتبالمتخصصةالتيتتضمنفرقعملمتخصصةإلجراء
الدراسات لتوفير الظروف المطلوبة لخلق وتعزيز المستويات المثالية للصحة التنظيمية (العليان،
 .)2018
ويرى ( Tsui & Cheng (2014أن أهمية الصحة التنظيمية تكمن في كونها تصور مناخ
المنظمةوتصفالعالقاتبيناإلدارةوالعاملين،وترىآغا()2017أنالصحةالتنظيميةلهااهمية
بالغة،وهيتعتمدعلىالمدربينوكيفتستطيعونتهيئةمكانمريحوصحيللعاملينلكييستطيع
العاملينالعملبكلحماسوثقةويستطيعوناالعتمادعلىأنفسهموعلىحلالمشاكلوالمساهمةفي
تحقيقأهدافالمنظمةمندونصراعاتوتكاليفإضافية.
( :)3-2-2مستويات الصحة التنظيمية:
يعتبرالعنصرالبشريأهمالعناصراألساسيةفيالمنظمةوهماألعضاءالقياديونوالتنفيذيون
والتشغيليونوفرقالعملالذينتقومبينهمعالقاتتفاعلفيإطارالمنظمةالتيينتمونإليها،وبناء
علىتوفرأوغيابمجاالتالصحةالتنظيميةفيالمنظمةفإنهيمكنتحديدمستوياتصحةالمنظمة
) ،Organizational health (levelsبستة مستويات يمكن تطويرها ،يوضحها الشكل رقم (،)2
) .(Laub, 2004
المنظمة ( )6ذات
المنظمة( )5
المنظمة( )4
المنظمة( )3
المنظمة( )2
المنظمة( )1
الصحة الصحةالمثالية 
الصحة ذات
الصحة ذات
الصلة ذات
الصحة ذات
ذات
الممتازة 
المتوسطة 
المحدودة 
الضعيفة 
المحمومة 





النظرة االوتوقراطية

النظرة األبوية
تغير مطلوب في النظرة

الصحة التنظيمية
المثالية

تغير مطلوب في النظرة

الشكل رقم ( :)2مستويات الصحة التنظيمية وكيفية تطويرها
Source: (Laub, james, (2004). Organizational Health and Organizational Levels, OLAG,
Indiana Wesleyan University, p7).

17

 .1الصحة التنظيمية المحمومة ) :(Toxic Organizational Healthعند هذا المستوى من
الصحة التنظيمية فإن االدارة  ال تحترم قيم األفراد وليس هنالك فرص لتطويرها وال يتم االستماع
إليهموالتؤخذأفكارهمبعيناالعتبار،والقيادةالحقيقيةمفقودةعندأيمستوىفيالمنظمةوهنالك
انتهاكلحقوقاألفرادواساءةاستعمالالسلطة،واألفراداليعرفونإلىأينتسيرالمنظمةوالمنظمة
يسودهاالمناخالسياسي.(Laub , 2004).
 .2الصحة التنظيمية المحدودة ) :(Limited Organizational Healthالق ارراتالهامةتبقىفي
دائرةالمستوياتاإلداريةالعليافيالمنظمة،وهنالكأجواءمنعدمالتأكدواألفراديشعرونباستمرار
بأنهيجبعليهمإثباتذاتهم،وينظرللمنظمةعلىأنهامنظمةأبويةبصورةسلبيةتتعرضإلجبار
العاملينعلىاإلذعان،والتغيرهنامطلوبلكنمنالصعبتحقيقهفموقعالمنظمةهنايقودهافي
حاالت الضغوط إلى بيئة تنظيمية استبدادية ( Farooq, Othman, Nordin, & Ibrahim,
)2017
 .3الصحة التنظيمية المتوسطة ) :(Moderate Organizational Healthوتتميزانالعاملين
يتمتحفيزهموهنالكاهتمامبمعنوياتهم،والقيادةهناأبويةإيجابيةغالباماتأتيمناالدارةالعليافي
المنظمة ،أما الثقافة التنظيمية للعاملين أحيانا يسودها عدم التأكد والمخاطرة ،أما االتصال تكون
مفتوحةبينمجموعةمختارةمناألفراد.
 .4الصحة التنظيمية الممتازة ) :(Excellent Organizational Healthفي هذا المستوى من
الصحةالتنظيميةأغلبالعاملينيشعرونباحترامقيمهموأغلبالقادةوالعاملينيستمعونلبعضهم
ويتشاركونفيصنعواتخاذالق ارراتوأغلبالعاملينيتمتمكينهممنقبلقيادةالمنظمةنحوتحقيق
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األهدافويكونالعملالجماعيهوالمفضللدىاألفرادوبيئةالثقافةالتنظيميةغالبا ماتسودها
اجواء الثقة كما أن االتصال مفتوحة بين العاملين وقيادة المنظمة(Farooq, Othman,  ،
)Nordin, & Ibrahim, 2017
 .5الصحة التنظيمية المثالية )  :(Optimal Organizational Healthفي هذا المستوى من
الصحةالتنظيميةجميعالعاملينيشعرونباالهتمامالكامللقيمهمولوجودهمفيالمنظمةوالعالقة
قويةجدا بينهموبينالقيادةويشاركونفياتخاذالق ارراتالمهمةوالقيادةفاعلةفيجميعمستويات
المنظمةوتمكنالعاملينوتوجههمنحواألهدافالتنظيمية & (Farooq, Othman, Nordin,
).Ibrahim, 2017
( )4-2-2ابعاد الصحة التنظيمية:
وتعد الصحة التنظيمية أحد استراتيجية المنظمات للحفاظ على صحة العاملين الفسيولوجية والنفسية
وتحسينإنتاجيتهمواالهتمامبتحفيزهموتنميةمستوياتأدائهم)،Pordeli & Vazifeh (2017ولقد
حددمايلز)Miles (1969عشرةأبعادللصحةالتنظيميةصنفهافيثالثةمحاوررئيسة،علىالنحو
اآلتي :
أوالً :احتياجات المهمة :Task Needs
وتتضمنثالثةأبعاد،هي :
 .1التركيز علىالهدف،ويقصدبهأناألهدافيجبأنتكونواضحةومنطقيةومقبولةمنقبل
العاملينفيالمنظمة.
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 .2المقدرة على التواصل ،ويقصد بها انسياب المعلومات بحرية (االتصال) ،حيث يحصل
العاملونعلىالمعلوماتالتييحتاجونهافيأداءمهامهمليوظفوهابشكلفعال.
 .3كفايةالسلطةبالشكلاألمثل:ويقصدبهاأنيكونتوزيعالسلطةمنصفا،حيثيكونبإمكان
المنظمةممارسةالسلطةبتسلسلهرمي،ويدركالعاملونأنرؤساءهميمتلكونالمقدرةعلى
ممارسةهذهالسلطةبكفاية،وعلىالنحواألمثل.
ثانياً :احتياجات اإلصالح : Maintenance Needs
وتتضمنبعدينهما) :Farooq, Othman, Nordin, & Ibrahim (2017
 -1استغالل الموارد:ويقصدبهاستغاللمقدراتالعاملينبشكلفعال،فاليجباثقالكاهلهمبالعمل
والتسمحلهمباإلهمال،منالجيدأنتوازنبينحاجاتالعاملينومتطلباتالمنظمة.
 -2الروح المعنوية :ويقصدبهاظهارالمنظمةاالحساسبالسعادةوالرضاالجماعي،وتوصفأيضا
بأنهامجموعةالمشاعرالنابعةعنالحالةالوجدانيةللفردأوالجماعةالتيتتركزحولمشاعر
السعادةوالرضاوالراحة،والمقصودهناكالالجهتينالفردأوالجماعة.
ثالثاً :احتياجات النمو : Growth Needs
وتتضمنثالثةأبعاد( :Laub (2004
 -1االبتكار:ويقصدبهقيامالمنظمةبابتكارطرقجديدة،مثالالسعينحوأهدافجديدة.
 -2التكيف :ويقصد به أن تمتلك المنظمة المقدرة على تحقيق التغيرات المرغوبة من أجل النمو
والتطور.
 -3المقدرة على حل المشكالت:ويقصدبهامتالكالمنظمةمنهجيةتسهمفيالكشفعنالمشكالت
الموجودة،وحلهابأقلالتكاليفالممكنة.
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وفيما يلي عرض ألهم أبعاد الصحة التنظيمية:
 .1القيادة :إننجاحأيمنظمةيعتمدعلىفاعليةالعنصرالبشريومستوىأدائهللعملالمكلّفبه
والقادةلديهمالقدرالكافيمنالتفهموالوعيبكيفيةالقيادة،وكيفيةالتعامل،بحيثيحصلمنهعلى
أقصىجهدوبقناعةفيأثناءممارستهلدورمعين،واليختلفاثنانعلىأهميةالقيادة،بلإنهذه
األهميةتزداديوما بعديوم،فكلماأيقنتالمنظماتحاجتهاللمواردالبشريةللفوزبسباقالمنافسة،
أيقنتفيالوقتنفسهأنهابحاجةإلىقيادةتتمتعبالقدرةعلىالتأثيرفياآلخرينألنهاسبيلهافي
التعاملمعالمواردالبشرية(مسعودة .)2018 ،ونظ ار الرتباطمفهومالقيادةارتباطا وثيقا بمفهوم
الدوروالمسؤولية،إضافةالرتباطهمابنمطالشخصيةوالمهاراتاإلدراكيةواإلنسانيةوالفنيةللقائد،
فإنهالبدلقادةالمنظماتمنالتمتعبمهاراتفنيةوانسانيةوادراكيةتؤهلهمألداءدورهمالقياديفي
مؤسساتهمبكفايةوفاعلية،فالمنظمةالتيتنظرالىاألمامومتوجهةنحومايجب أنيكونفي
المستقبل،وتكونداعمةلقيادتهالتكونقيادةمبدعةمؤثرةوتعتنيبتوفيراالحتياجاتالفرديةوتكون
مسؤولة عنتحقيقاألهدافسواءلدى القادةأو العاملين،بال شكتكونمنظمة تتمتعبمستوى
رفيعمنالصحةالتنظيمية(مرمش .)2015،
أن مهارات القيادة تشكل إطا ار مرجعيا ومنطلقا الزما لنجاح تفاعل القائد واإلداري مع دوره
ومهماته،إالأنالمنظماتبحاجةبشكلكبيرألنيتمتعمديروهابمقدراتقياديةعالية،ألنقادتها
معنيونبالعنصراإلنسانيالذييشكلالمواردالبشريةللمنظمات .وعرفهامقابلة()2011علىأنها
"مجموعةالعملياتالقياديةالتنفيذيةوالفنيةوالتيتتمعنطريقالعملالجماعيالتعاونيالساعيعلى
الدوامإلىتوفيرالمناخالفكريوالنفسيوالماديالمناسبالذييحفزالهممويبعثالرغبةفيالعمل

21

الفردي والجماعي النشط والمنظم من أجل تذليل الصعاب وتكييف المشكالت الموجودة وتحقيق
األهدافالتربويةالمحددةللمجتمعوللمؤسساتالتعليمية" .
إنالقيادةيعتبرمفهوما إداريا وسلوكيا واجتماعيا يجعلمنيتبوئهاأنيكونقائدا بالشكلوالمعنى
والمدلول،وبحيثيتصفبالسماتالجوهرية،وطالماالقيادةتمثلعمليةتأثيرفياآلخرينوتوجيههم
لتحقيقهدفما،فالبد منتوافرثالثةجوانبأساسيةتمثلبمجموعهاخالصةجوهرالمفهومالعام
ّ
لها،وهي(العنزي :)2017،
 .1وجودمجموعةمناألفراديعملونفيتنظيمما.
 .2وجودغايةمشتركةتسعىالجماعةإلىتحقيقها.
 .3وجودفردقائدمنبينأعضاءالجماعةلهالقدرةوالرغبةللتأثيرااليجابيفيهم 
ويعدالقائدأحدأهممحاورالقيادةالناجحةفيالمنظمات،والذييفترضأنيتميزبرؤيةخاصة
به تعكس قدراته على إدراك المستقبل بصورة واضحة ودقيقة ،من خالل تخيل وتصور التحديات
المستقبليةووضعاحتماالتلتجاوزها،وهذايتطلبقدرةوفنلربطالواقعمعالمستقبلمنخاللوضوح
الرؤية المستقبلية حوله .ويعد السلوك القيادي من العوامل التي تتأثر بشكل كبير بحركة الجماعة
وتساعد في خلق التفاعل اإلنساني الالزم لتحقيق أهداف الفرد والمنظمة على حد سواء ويالحظ أن
القيادة هي عالقة متبادلة بين الفرد والجماعة وغالبا ما يكون هذا الفرد هو (القائد) والجماعة هم
(التابعينوالمرؤوسينأواألعضاءأوالالعبين)ويقومالقائدبعمليةالتوجيهوالتأثيرعلىسلوكهذه
الجماعةبمختلفالطرقوالوسائلالمشروعةبغيةتحقيقأهدافمشتركةبينهم،ومنبينالمؤشرات
الدالةعلىأهميةوشعبيةموضوعالقيادة،الدراسةالتيقامت بهاشركة"أمازون"حولالكتباألكثر
مبيعا والتيوجدت أن أكثر من ستة عشر ألف كتاب يتم بيعه حول القيادة (،(Abuzaid, 2018
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تنبعأهميةالقيادةمنتعاظمالدورالملقىعلىعاتقها،وبحيثاليمكنأليمنظمةأنتحققأهدافها
و
ُ
بفاعليةمالمتُقرنبوجودقادةمقتدرين .وبشكلعاميتفقالباحثونالمتخصصونعلىأهميةالقيادة
علىمستوىمنظماتاألعمال،وبمايأتي( :Saghi, Far, Zabini, and Hosseinpou (2015
 .1تحفيزالمرؤوسينوتحسينالروحالمعنويةلهمباستخدامالحوافزوالمكافآتالمختلفة،فضال عن
تسهيلعمليةالتفاعلاالجتماعيواالتصالالفعالوزيادةالرضاالوظيفيلديهم.
 .2تطويرمناخالثقةالتنظيميةبينأعضاءالمنظمةالواحدةعبرالتوجيهالمناسبوالتقويمالعادل،
فضال عن تقديم النصائح واالرشادات التي تسهم في الحصول على نتائج األعمال المرضية
للمنظمة.
 .3تأمينالوالءواالخالصللمنظمةوضمانالعملالفرقيوالجماعيبيناألعضاءعنطريقجمع
القلوبوتوجيهالعقوللتحقيقالتعاونالضروريإلنجازاألهداف.
 .4رعايةالعاملينوتدريبهمواستثمارالجوانبااليجابيةالموجودةلديهموالسيطرةعلىمشكالتالعمل
وتحدياتالبيئةالخارجيةوحسمهالصالحالمنظمة.
ويعتبرأسلوبالقائديعتبرمصدرهامللصحةالتنظيميةفالقائدفيالمنظمةيعملعلىعمل
ايجادبيئةقويةوجادةومنظمةومثمرة.ويصلالتركيزالعلميفيهالدرجةالحماسواالهتماممنطالب
يدمنفرصالحصولعلىالتفوقاألكاديمي

المدرسةعلىعكسالطالبفيالمدارساألخرىوهذايز
والتربويوالثقافي) .(Mirzajani & Morad, 2015



23

 .2القدرات:
ويدل هذا البعد على القدرة على الحفاظ وتنسيق المدخالت بشكل فعال مع مستوى قليل من
ويعنيهذاالبعدبتوفيراللوازمالصفية
التوتروخصوصااألفراد(أحمد،والكندري،وعبدالبرُ ،)2018،
والموادالتعليمية،والحصولعلىمزيدمنهاعندالطلبلمساندةاألكاديميةواإلدارية،ويتمعنطريق
تزويد العاملين بالمواد الالزمة لعمليات التعليم داخل المؤسسة ،وأن تكون في متناول أيديهم ،وتفي
بمتطلباتهم،كذلكمديرالمؤسسةلهتأثيرعلىرؤساؤهويظهرذلكفي القدرةعلىالحصولعلىما
هو مطلوب لعمليات فعالة للمؤسسة ،إتاحة المكمالت التعليمية ،والمواد التعليمية ،وتعرف القدرات
المؤسسية بأنها :تقدير وفحص كفاءة ومالءمة الخدمات وهو تعبير عن النسبة بين الموارد التي
خصصتإلنجازمهمةأونشاطوالمهمةأوالنشاطاالجماليالمنجز،والمواردفيالمنظمةتقسمإلى:
مصادربشرية،ومصادرمادية،ومصادرمعلوماتيةباإلضافةإلىمصادرمالية،وضبطاستعمالها
لتحقيق أهدافالمنظمة بشكل فاعل ممايؤدي إلىالشعور بالرضافي العمل دونأن يكون هنالك
ضغوطأوغموضفياألدوار(السقا .)2019،
وحددتمنظم ةاليونسكوالقدراتالمؤسسيةبأنهامجموعةالمعارفوالمهاراتوالكفاياتوالموارد
الواجبتوفرهالدىالمؤسسةبأداءوظائفهاأومهامهاالمطلوبة ،أماالمعهدالدوليللتخطيطفيصف
القدراتالمؤسسيةبأنهاقدرةاألفرادوالمنظماتأواألنظمةعلىأداءوظائفمناسبةبفعاليةوكفاءة
بطريقة مستمرة لضمان االستدامة (باوزيز .)2017 ،وعرفت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بناء
القدراتالمؤسسيةبأنهاتقويةالهياكلالداخليةللمنظمة.واألنظمةوالعمليات،واالدارةوالقيادة.وتعزيز
قدراتالموظفينعلىالمستوىالجماعيأوالفرديلتحقيقالنجاحالتنظيمي .
وان اعتمادية المنظمة على بيئتها يمثل حاجتها إلى الموارد (المواد األولية ،العمالة ،األموال،
المعدات،المعرفة)وتكونفيمابعدهيمخرجاتعلىشكلمنتجاتوخدمات(موارد)يمكنالسيطرة
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عليها في البيئة ،وهذا ما يمنحها القوة التي تستخدمها لتفرض متطلبات المنظمة من أجل ممارسة
أشياءأخرىمثلاألسعارالتنافسية،منتجاتوخدماتمرغوبة،هياكلوعملياتتنظيميةفاعلة.ومع
ذلك،فاليمكنأننتصوراعتماديةالمنظمةعلىالبيئةبالمسألةالسخلة،بلأناألمرمعقدا للغاية،
إذ يتطلب تحديد طبيعة ونوعية وكمية االعتمادية بين المنظمة والعوامل المحددة في بيئتها ،ضمن
شبكةاألعمالبينالمنظمات(العنزي .)2016،
ويمكنتلخيصأهميةبناءالقدراتالمؤسسيةكماأوردهادليلالمنظماتغيرالربحيةالناشئة
فيالنقاطالتالية(تيم :)2013،
 استمرارية المنظمة:حيثتكونالرسالةهنا"إنلمنقمبتطويرعملنا،فلننتواجدللقيامبأيعمل".
 تجنيد المزيد من الموارد :فإذا كنت قاد ار على تطويرعملك وتقديمنوعية جيدة ،سيكونبقدرتك
رصدمواردأكثروبالتاليتنفيذبرامجأكثر.
 تطوير الموظفين  :تعتبر الموارد البشرية من أهم الموارد الحيوية ألية منظمة ،ويعد العمل على
تطويرهذهالمواردالتزاماعلىكلمؤسسةتثمنموظفيهاوتعملعلىتطويرقدراتهمومهاراتهممن
أجلأداءأفضللمايقومونبهمنأعمال.
مستويات بناء القدرات المؤسسية:
إنمستوياتالقدراتالمؤسسيةهيمستوياتتدريجيةتتمكالتالي( :)Pearson, 2016
 المستوى الفردي  :ويكون من خالل العثور على سبل لدعم األفراد في المنظمة أو المؤسسة من
خاللالبناءالقائمعلىالمعرفة(إدارةالمواردالبشريةوادارةالمعرفة).
 المستوى المؤسسي:دعمالمؤسساتالتيتقومبتشكيلالسياساتوالهياكلالتنظيميةالفعالةواالدارة
الجيدةومنهامنظماتالتعليم.

25

 .3االبداع:
تظهرالحاجةإلىاإلبداعنتيجةالظروفالتيتفرضهاالتغيراتفيبيئةالمنظمةمثلالتغيرات
التكنولوجيةوتغيرأذواقالمستهلكينأونتيجةالتفاوتبينأداءالمنظمةالفعليواألداءالمرغوبفيه
أوتوفرمعلوماتحولأسلوبأفضلللعمل،لذلكتحاولالمنظمةسدأوتقليصالفجوةمنخالل
اإلبداع.ويعملاإلبداععلىتعزيزعالقةالتفاعلبينالمنظمةوالبيئةالتيتعملبهاوايجادالحلول
لمشاكلها الداخلية والخارجية التي تواجهها باإلضافة إلى قدرة المنظمة على مواكبة المستجدات
والتحدياتمنخاللاالعتمادعلىكفاءتهاوقدرةأفرادهافيالتفكيروالتخطيطوالتحليلويتمثلاالبداع
بتلكالعمليةالتيتستخدمفيهاالمنظماتمواردهاومقدراتهالتطويرسلعوخدماتجديدةأومحسنةأو
تط وير أنظمة عمليات وانتاج جديدة تمكنها من االستجابة إلى حاجات وطلبات زبائنها على نحو
أفضل،وبشكليقودهاإلىتحقيقنجاحاتباهرةفيبيئةالتغييرواالبتكار(العنزي .)2017،
يعرف االبداع التنظيمي  Organizational Innovationبأنه اإلبداع الخاص بالسلع
والخدمات بالتركيز على االبداع التكنولوجي ،ويشمل تطوير المنتجات الجديدة ،التحسينات على
المنتج ،اضافة لطرق واجراءات اإلنتاج الجديدة ) ،(Hisrich.et.al,2017كما يعرف بأنه مجموعة
االجراءات والعمليات والسلوكيات التي تؤدي إلى تحسين المناخ العام في المنظمة وتفعيل األداء
االبداعيمنخاللتحفيزالعاملينعلةحلالمشكالتواتخاذالق ارراتبأسلوبأكثرإبداعا وبطريقة
مألوفةفيالتفكير ،وأنه"فكرةجديدةيتمتنفيذهابقصدتطويراالنتاجأوالعمليةأوالهدمة،ويمكنأن
يتراوحأثراإلبداعفيالمنظماتمنإحداثتحسيناتطفيفةعلىاألداءإلىاحداثتطويرجوهري
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وهائل،ويمكنأنتتضمنهذهالتحسيناتاالنتاجوالطرقالجديدةفيالتكنولوجياوالهياكلالتنظيمية
واألنظمةاالداريةوالخططوالبرامجالجديدةالمتعلقةباألفرادالعاملين( .)Fawaz 2016
واإلبداعيبدأمناألفراد،ولذلكعلىالمنظماتأنتهيئللعاملينفيهاجميعالوسائلالالزمة،
والتي من خاللها تتحول األفكار والسلوكيات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على المنظمة ،عن
طريق تعظيم الموارد والنتائج ،وهنا يبرز دور البيئة التنظيمية الداعمة والمشجعة لإلبداع التنظيمي،
والتيمنخاللهايتمالتغلبعلىكثيرمنالمعيقاتالتيتواجهمراحلاإلبداع(القطاونة،أبو تايه،
.)2016وتعدالثقةأحدالعواملالتيتشجععلىالحريةواإلبداعواالبتكار؛ألنالشكيسحقالمواقف
فإن االنفتاح،
والرغبة لدى العاملين في تقديم أفضل ما لديهم ،فعندما ترتفع الثقة داخل المنظمة ّ
والمبادرة،والمشاركةواإلبداعتزداد .
تشتملخصائصاإلبداععلىالعناصراآلتية( :)urbhi, 2015
 .1اإلبداع ظاهرة فردية وجماعية:فاإلبداعليسحك ارعلىاألفراد،وليسعمليةفرديةبالضرورة،بل
قد تتم ممارسته عن طريق الجماعات والمنظمات ،إذ يبدو اإلبداع الجماعي أو المؤسسي أكثر
إمكانيةووجودابحكمالظروفوالظواهروالمتغيراتالتينعيشها.
 .2اإلبداع ظاهرة إنسانية عامة ،وليست ظاهرة خاصة بأحد :فاإلبداع ليس حك ار على الخبراء
إن كل إنسان عاقل سوي هو إنسان مبدع ،وتنطوي شخصيته على
والعلماء واالخصائيين ،بل ّ
عناصرإبداعيةبغضالنظرعماإذاكانالفرديعيذلكأمال.
 .3اإلبداع كالشخصية يرتبط بالعوامل الموروثة ،كما يكن تنميته وتطويره:إذتؤكدالدراساتالعلمية
أنه يمكن تكوين االستعدادات المبدعة وتطويرها مما يم ّكن كل األشخاص العاقلين أن يكونوا
مبدعين،ولكنهذابالطبعاليعنينفيالعواملالوراثية،بلإنهذهالعواملهياألصل،ولها
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تأثيرهاالكبيرفيتنميةاالستعداداتاإلبداعية،وهيالتيتعطياإلبداعالنوعيةالمميزةإلىحد
كبيربشكلعام،وفيالمجاالتواألنشطةالتيتحتاجاستعداداتفرديةبشكلخاص.
جدول رقم ()1-2

خصائص المنظمات المبدعة
الخصائص
1

التوجهنحوالزبائنلمعرفةطلباتهمواحتياجاتهمورغباتهمواالستجابةنحوهابسرعة 

2

احتاللالموقعالمتميزوالفريدفيالبيئةالشديدةالتغيرمقارنةبالمنافسيناآلخرين 

3

تطبيقتكنولوجياالمعلوماتواالتصالبشكلرائدلتحقيقاالبداعالتنافسي 


4

قبولاألعمالالصعبةعلىطريقاقتناصفرصالنمووالتعلموالتحسينالمستمرللعمليات 

5

توافرالقيادةالحكيمةذاتالرؤيةاالستراتيجيةالتيتتبنىالمخاطرةوالتشجيععلىالتميز .

6

قدرةعاليةعلىتحملالمصاعبوادارةاألزماتومواجهةاألخطاءبرحابةصدر .

7

توافرخبراتومهاراتتطويرسماتالمنظمةالمبدعةسريعةوقويةالتكيفمعالبيئة .

8

تعزيزدقةنظامالتنبؤالمستقبليباختيارأفضلاألساليبالرياضيةواالحصائيةوالحاسوبية .

9

منحالعامليناالستقالليةلتعزيزالرياديةواالبداعوالمشاركةالرائدةفياتخاذالق اررات 

 10

اختيارهيكلتنظيميعضويمرنيعتمدالرقابةالجماعيةوتفويضالسلطةللمستوياتالدنيا 

المصدر:العنزي،سهدعلي()2016نظريةالمنظمةوالسلوكالتنظيمي،الذاكرةللنشروالتوزيع،بغداد،ص 420

أن تقدم المنظمة إجراءات تشجع على توليد األفكار الجديدة مثل األسلوب المعروف باسم
العصف الذهني ،وتدريب األفراد على المهارات المطلوبة لتحقيق األداء اإلبداعي الناجح ،واستخدام
عمليات اختيار وتقييم عند توظيف أفراد مبدعين ،وأن تقوم بتوزيع األفراد على الوظائف المالئمة
لمستوى اإلبداع الذي يتمتعون به ،وتغير خصائص المنظمة مثل الهيكل ومناخ العمل والثقافة
التنظيميةبطرقتؤديالىتيسيرعملياتاإلبداع(ناصر،ديوب .)2016،
 .4التكيف :
يعني التكيف "قدرة المنظمات على احداث تغيير تصحيحي داخلي بشكل اسرع من دورة
التغييرفيالبيئةالمحيطةويعتبرالتكيفالتنظيميسلوكفرديوممارسةتنظيميةتساعدعلىتنمية
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االبداع في اماكن العمل ،وأن "التكيف إحدى المتطلبات الجوهرية لنجاح المنظمات وضمان بقائها
وديمومتها ،وترجع أسباب حاجة المنظمات إلى التكيف أهمية استجابة المنظمات للتغير في بيئة
العمل"(الساعدي .)2011،
وأن المنظمة التي ال تحافظ على التكيف داخلها ستصبح بمرور ال وقت منظمة جامدة غير
قادرة على االستم اررية ،إذ يبين أن هناك ثالثة أبعاد رئيسية للتكيف ،هي الحساسية االستراتيجية،
وسيولةالموارد،وااللتزامالجماعي،حيثأنامتالكهالهذهالخصائصيمكنهامنتحقيقالتكيف،وعند
افتقارها لواحدة منها أو أكثر فمع مرور الزمن تتحول إلى منظمة جامدة ال تستطيع المنافسة مع
المنظماتاألخرى.ويظهرالتكيففيقدرةالمنظمةعلىاحداثالتغيراتالضروريةالصحيحةلنموها
وتكيفهابشكلأسرعممايجريفيالبيئةوقدرتهاعلىإحداثالتأثيرفيالمواقفالخارجيةوتغييرها
بحثتملكالتوافقمابينمواردهاومطالبالبيئة(السقا .)2019،
أبعاد التكيف:
تكمنأبعادالتكيفبالتالي(المحاميد :)2011،
التكيف مع األزمات :القدرةعلىالتفاعلبشكلدائموعلىنحوحاسممعتهديداتالحياةوالظروف
الخطرةالناجمةعناألزماتالطبيعيةواالقتصاديةواالجتماعية .
التكيف الثقافي:القدرةعلىاإلنجازبفاعليةفيبيئاتمختلفةثقافياوتعلملغاتوقيموتقاليدوسياسات
جديدة .
التكيف مع بيئة العمل المادية :القدرة على تعديل السلوك وفقا للعوامل المادية المختلفة كالح اررة
واإلزعاجوالظروفغيرالمريحةوالبيئاتالصعبة .
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التكيف الشخصي :القدرةعلىتعديلاألسلوبالشخصيإلنجازأهدافالعملمنخاللالتعاملمع
فرقعملوعاملينوعمالءجدد .
التكيف مع ضغوط العمل :القدرةعلىالبقاءهادئ تحتوطأةضغوطالعملومعالجةاإلحباطوالقيام
بدورمؤثرفيإتاحةالهدوءداخلالمنظمة .
التكيف مع التعلم :القدرة على التوقع واإلعداد وتعلم المهارات التي تتطلبها متطلبات العمل في
المستقبل .
فالتكيفيعدأحدالطرقاألساسيةالتيتنقلثقافةالمدرسةوتحافظعليها،ويمكنأنيكونله
تأثيردائمعلىسلوكياتالعاملينواتجاهاتهم،كماأصبحالتكيفالتنظيميعنص ارمهماإلدارةمواهب
العاملينواالحتفاظبها ،وقدكانهناكشبهاتفاقعلىأنهمنبيننتائجالتكيفالتنظيمي،تحقيق
الرضاالوظيفي،وااللتزامتنظيميابشكلأكبر،وتقليلالقلقوالضغط،وكذلكتقليلالنيةلتركالوظيفة،
كمايرتبطالتكيفالتنظيميإيجابيا بالثقةبالنفسوتطويراألداء،ويؤثر أيضا علىالدورانالوظيفي
الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمدرسة؛ ألنها تتحمل نفقات متكررة على التعيين واختيار المعلمين
الجدد وتحقيق التكيف لهم ،فضال عن اآلثار المؤقتة لألداء المنخفض والتكاليف المحتملة للمعلم
المؤقت،عالوةعلىأنالتكيفالتنظيمييؤديإلىمزيدمنالتعلمالسريعللدور،والتمكنمنالمهمة،
ويعملعلىالمالءمةبينالشخصوالتنظيم ،ويتحققالتكيفالتنظيميمنخاللاالنسجاممابينما
يحصلعليهالموظفومايتوقعانيحصلعليه(الكثيري .)2018،
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 .5االتصال:
 إناالتصاليتمثلبتلكالعمليةالتيمنخاللهاتنقلوتفهمالمعلوماتبيناثنينأوأكثرمن
األفراد(طبيبومريضوذويه،العميدورئيسالقسموالطلبة،الوالدواألخواألخت،ربالعملوالمدير
والعاملين) .ويعد تفهم المعنى المقصود من قبل المرسل هو الجوهر في تحقيق االتصال الجيد.
فاالتصالالتنظيميالفعالألغراضالعالقاتاالنسانيةفيالمنطقةيمثلمطلبا حيويا لجميعاألفراد
والمنظمات  كافة كونها كيان اجتماعي هادف ،واألفراد بدورهم يعتمد بعضهم على البعض اآلخر
بواسطةالتفاعلوالتواصل.ومنهنا،يعداالتصالبمثابةاآلليةالتييستطيعاألفرادوالجماعاتمن
خاللها توضيح تطلعاتهم وتحديد توقعاتهم وتنسيق أعمالهم التي تصب في تحقيق أهداف المنظمة
بفاعليةوكفاءة(العنزي .)2017،
 تعد قنوات التواصل الجيدة أدوات أساسية يجب أن تدعمها اإلدارة لنقل المعلومات إلى
األشخاصالذينيحتاجونهافيجميعأنحاءالمنظمة،ويجبأنتكونإدارةالمنظمةوموظفوهاقادرين
علىاستخدامهذهالقنواتالمنشأةلتوصيلالمعلوماتذاتالصلةإلىاألشخاصالمناسبينفيالوقت
المناسب  ،ويتم تطوير قنوات االتصال في المنظمات بين جميع أعضاء المنظمة وذلك إليصال
المعلوماتذاتالصلةإلىاألشخاصالمناسبينفيالوقتالمناسب .ويقصدبهاسرياتالمعلومات
داخلالمدرسةبسرعةوبمرونةعالية،بحيثيحصلالعاملينعلىحاجاتهممنالمعلوماتلتوظيفها
إلنجازمهماتهمبشكلجيد( .)Mirzajani& Morad, 2015
وتعتبرعمليةاالتصالذاتأهميةللمنظماتالمختلفةلألسبابالتالية(مسعودة :)2018،
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 -1يؤدياالتصالإلىنشرقيمالمنظمةوأهدافها ودعمالعالقاتاالنسانيةداخلالتنظيم،األمرالذي
يترتب عليه رفع الكفاية االنتاجية ،وهذا يتطلب العناية بالموارد البشرية ،والعالقات بين اإلدارة
العلياواإلداريينوالمشرفينوالمرؤوسينفيالمنظمة.
 -2تؤديعمليةاالتصالدو ار حيويا ومهما،فيمرحلةتطبيقومتابعةتنفيذالق ارراتالمتخذة،فبعد
عمليةاتخاذالقرارتأتيمرحلةالتنفيذالتيتحتاجإلىمعلوماتيمكنالحصولعليهامنخالل
االتصال،ممايساهمفيمتابعةتنفيذتلكالق اررات،وتقييمالنتائجالمترتبةعليها،والتعرفعلى
المشاكلالتيتواجهها.
واالتصال الفعالةهيالتيتسيرفيهاالمعلوماتخاللشبكةاالتصال الرسميةوغيرالرسمية
بدونتشويهأوتحريفويعتمدذلكعلىكيفيةفهماألفرادهذه المعلوماتوكيفتستفيداإلدارةمن
المعلوماتلتحقيقأهدافالتنظيمومصلحةالعاملين .
( :)3-2الفاعلية التنظيمية:
انمفهومالفاعليةالتنظيميةيتضمنعدةمعاييرمثلاالهدافوالمواردالمتاحةاوالمدخالت
والعملياتالداخليةورضااصحابالمصالحالذينلديهممصالحمعالمنظمة.ولتحقيقفاعليةالمنظمة
يجبعلىالمديريناالخذباالعتبارالتحفيزودعمالموظفينمناجلزيادةانتماءالموظفينووالءهم
وتعاونهمالذييسهمفينجاحالمنظمة.ويمكنتقييمفاعليةالمنظمةمنخاللعدةمداخلمثلمدخل
تحقيق الهدف والموارد المنظمة والعملية الداخلية واصحاب المصلحة وقيم التنافس واالستفادة من
الصحة التنظيمية باالتصال والتكيف واالبداع والقيادة والقدرات ومعرفة ايهما اكثر تأث ار بالصحة
التنظيمية .
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( )1-3-2مفهوم الفاعلية التنظيمية :
يرى ) (Jaradat and Alazzam, 2012الفاعلية التنظيمية بأنها هي قدرة المنظمة على
توفيرالمواردالمختلفةواستخدامهالتحقيقاهدافمحددةومقارنةالوسائلباألهدافبكفاءة .
انالفاعليةهيدرجةتحقيقاالهدافومدىقدرةالمنظمةعلىاستغاللالفرصالمتاحةلهافي
البيئةللحصولعلىاحتياجاتهامنالمصادرالنادرةذاتالقيمةمناجلاستمرارنشاطهاحيثيمثل
النجاح درجة تحقيق االهداف في االجل القصير احدى درجات الفاعلية والتي تعني مدى تحقيق
االهداففياالجلالطويلوالذييعنيتحقيقالفاعليةالتنظيميةيستلزمتحقيقتراكماتمنالنجاحات
النالنجاحقداليعنيبالضرورةتحقيقالفاعليةالتنظيمية .
أن تعريفات الفاعلية تتمحور حول أربعة نقاط أو مكونات رئيسة وهي (الساعدي ،والغرباوي،
 :)2010
 .1استدامة المنظمة (:)Sustainability of the Organizationيمكنتقييمهاابثالثاةمعاايير،
ها ااي:جا ااودةالسا االعوالخا اادمات،ورضا اااالشا ااركاءوالزبا ااائنوحملا ااةاألسا ااهموالا اادائنونوالمجها اازون،
والمنافسةالتنظيمية.
 .2استحقاق الموظفين (:)The worth of the Personnelيمكنأنيق ّايمبأربعاةمعاايير،وهاي
صحةوسالمةالموظفين،والتزامالموظف،والمناخالتنظيمي،وأداءالموظفوقدراته.
 .3كفاااءة العملياااات (:)Processes Efficiencyويجااريتقييمااهبثالثااةمعااايير،هااي:اقتصاااد
الموارد،واإلنتاجية،والربحيةالعامة.
 .4شاارعية المنظمااة ( :)Legitimacy of the Organizationويمكاانتقييمااهبثالثااةمعااايير:
احترامالتشريعات،المسؤوليةاالجتماعية؛والمسؤوليةالبيئية .
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تعبرعن قدرة المنظمة على البقاء
وبناءعلى التعاريف الواردةأعاله ،فأن الفاعلية التنظيمية ّ
والتطورمن خاللتحقيقهاأهدافها،وتكيفهامعبيئتهاالخارجيةمنخاللاستخدامالمواردالموجودة،
بمايلبيرغباتالمستفيدينورضاالموظفين .
( )2-3-2عناصر الفاعلية التنظيمية:
تتعدد عناصر الفاعلية التنظيمية وفقا لتحديد طبيعة المفهوم ،غير أنه يمكن حصر تلك
العناصرفيمايلي(أحمد وطالب :)2018،
 -1االستراتيجية:تشيرإلىالدوروالغرضوالتوجهاالستراتيجيالذييلخصعملالمنظمةوالوحدة
التنظيمية،والذييجبأنيكونواضحاومالئما.
 -2الهيكل والدوار والقدرة :يقصد بذلك األفراد القادرين على إنجاز األعمال الصحيحة من خالل
هيكلمالئمللغرضويصفالعالقاتوالمسؤولياتداخلالمنظمةعلىنحوواضح.
 -3القيادة:أيأنالقادةيمتلكونالقدرةوالطاقةالمناسبةلقيادةالمنظمةنحوبلوغنجاحمستدام.
 -4عمليات وأنظمة إدارة األفراد :يحتاج القادة إلى الدعم من خالل العمليات وأنظمة األفراد التي
تسهم في إرسال رسائل ،وتقاسم معلومات ،وصنع ق اررات تعتمد على معلومات دقيقة موجودة
داخل المنظمة .وفي الوقت ذاته ،فإن األنظمة والعمليات التنظيمية تمثل امتدادا للقيادة وخلق
التجانسوالثقةبينالعاملينبالمنظمة.
 -5القيم والثقافة :هيمجموعةمناالفتراضاتاألساسيةتبينكيفيةالتصرفوانجازالعملداخل
المنظمة،حيثتعملجنباإلىجنبمعاستراتيجيةالمنظمة.كماتمثلالقيموالثقافةمجموعةمن
األنظمة والرموز والسلوكيات يفصح عنها القادة والمستخدمون داخل المنظمة على أن تكون
متوازيةمعالثقافةالمرغوبةإلنجازاستراتيجيةالمنظمة.
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إندمجالعناصرالخمسةاألولىمعبعضهاالبعضسوفيحدثتأثيراتقوية،وينجمعنها
قوىعململتزمةوثقافةأداءحقيقية،حيثالتوجدمبادرةفرديةيمكنأنتحققالفاعليةالتنظيمية،بل
التميزمطلوبوذلكمنخاللمجموعةكاملةمنالعناصرالتنظيميةإذاماتمبناءالقوةالتنافسية
للمنظمة،وانهذهالعناصرتقودمستوىالتزامالمستخدمينداخلالمنظمة،الذييؤثربدورهعلىخبرة
الزبائنواألداءالكليللمنظمةمعاألخذفياالعتباركالمناالنتاجيةوالربحية .
( )3-3-2أهمية الفاعلية التنظيمية:
تعتبرالفاعليةالتنظيميةهيالمحركاالساسيللمنظمةحيثانهاتعطيالمؤشراتحولاداءها
واداءاالفرادالعاملينفيهاحيثتعتبرالصفةاالساسيةلوجودالمنظمة،فالفاعليةالتنظيميةهيالمبرر
لوجود التنظيم واستم ارره وتطوره وهي اخي ار معيار الحكم على نجاح التنظيم يعد مفهوم الفعالية

التنظيميةمنالمفاهيمالحديثةفياإلدارةبصفةعامة،وفيمجالاإلدارةالتربويةبصفةخاصة،حيث
إنأولمنحاولأنيقدمتعريفاللفعاليةالتنظيميةفيمجالاإلدارةعموماكانبرنارد،أمافيالمجال
اإلدارةالتربويةفكانكاميرونأولمناستخدمهذاالمفهومحيثأجرىدراستهبعنوان"تقييمالفعالية
التنظيمية في مؤسسات التعليم العالي" ،أما في المنظمات العلمية الجامعات فنجد أن الفعالية قد تم
التعبير عنها عن طريق مؤشري رضا أعضاء الهيئة التدريسية وانتاجية البحث العلمي في الجامعة
(بادي .)2015،
( )4-3-2مداخل الفاعلية التنظيمية:
الفاعلية التنظيمية :الفاعلية التنظيمية هي مقياس ألداء المنظمة وقدرتها على تحقيق األهداف
المخططلها(القداح.)2017،وفيمايليعرضلمداخلالفاعليةالتنظيمية :
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 .1مدخل تحقيق الهدف:المدخلاألولهوتحقيقاألهدافوتعرفاألهدافالتنظيميةبأنها:النتيجة
التي تسعى المنظمة الى تحقيقها ضمن فترة زمنية معينة ،فاألهداف التي تحدد الطرق والتي
بموجبهاالتعاوناإلنسانيمنأجلتحقيقهدفمشترك فاليكفيتحديدالهدفللوصولإليه،بل
يجبوضعخطةلتحديدالطرقواالستراتيجياتالتيتؤديإليه(.)Jason, 2016ويتميزبتحديد
ويعرف نموذج األهداف الفاعلية بأنها الدرجة التي حققت بها المنظمة
األهداف لقياس األداء،
ّ
أهدافها،نهجالهدفهواألكثراستخداما،وهومدخل منطقي النالمنظمة تعملمن اجل تحقيق
المستويات المؤكدة من المخرجات ،األرباح،رضا الزبون(السعايدة .)2014،
والفاعليةالحقيقيةفينظريةالمنظمةهيحصيلةتحقيقمجموعةاألهدافالتيتصبوالمنظمة
لتحقيقها ،سواء أكانت هذه تمثل غاية وجودها في البيئة ،كما تبين ذلك اجازة تأسيسها ونظامها
الداخلي،أوتعكسواقعيةاألهدافالعمليةذاتالطابعالفعليلمحاوالتالمنظمةفياستثمارالطاقات
وبقائهاوتكيفهاونموهافيالمجتمع.وتعكسمؤشراتاألهدافالعمليةعادةحجماالنتاج،ومعدالته،
ومقدارونوعيةحجمالمخرجاتالسلعيةأوالخدميةالمقدمةخاللمدةزمنيةمعينة،وهيغالباماتقع
ضمنمدةالموازنةالتشغيليةالسنوية(العنزي .)2016،
وأن أهدافالمنظمةهيسببوجودهاإذالوجودللمنظمةإنلميكنهنالكأهدافتعبرعن
شخصيتها ورؤيتها المستقبلية ،وبالتطبيق على الجامعات فإن أهداف الجامعة هي نصوص تحدد
النتائجالتيترغبالمنظمةالتعليميةتحقيقها،حيثتوجهمواردهاوأنشطتهانحوها،واألهدافتنبثق
من رسالة المنظمة ويجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق ويمكن قياسها ،وان الوضع النموذجي
الختياراهدافالمنظمةيتممنخاللالمدراءوالمرؤوسين،وأنتكونهذهاألهدافمرغوبةوواضحة،
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وعليهفإنوضوحاأل هدافوالمشاركةفيتحديدهايؤديانإلىأنتكونهذهاألهدافمؤثرةألنهاتحدد
للفردمايجبأنيفعلهومقدارالجهدالذييجبأنيبذله،وقبولاألهدافيؤديإلىالحصولعلى
أفضلوأعلىالنتائجوأنفعالفوائدفيكونالفردأكثرحرصاعلىتحقيقالهدفمنأجلالحصولعلى
الفائدةالمتوقعةوهذايتطلبوجودترابطبينأهدافالوحداتالفرعيةوأهدافالوحداتاألعلىمنهافي
التسلسلالتنظيمي،ممايساهمفيزيادةفاعليةالعاملينفيالمنظمةويرفعمنالروحالمعنويةلديهم
ويبعدعنهمالقلقواالضطرابفيالعملوهذايعززبدورهمفهومالصحةالتنظيميةفيالمنظمة،وهنا
ال بد من اإلشارة إلى عدد من خصائص ومعايير األهداف الجيدة والمتمثلة باآلتي ( Noe,

 :)Hollenbeck, Gerhart, and Wright, 2016
أ .محددة:إيتعكساألهدافمنجزاتأومعطياتمحددةومرغوبة،كماايجابإنتولاداساتراتيجيات
أوإج اراءاتمحااددة،باإلضااافةإلااىكونهااادقيقااةومفصاالةإلااىالحاادالااذييجعاالمنهاااسااهلةالفهاام
وتبرزاتجاهاواضحالآلخرين.
ب .قابلية القيااس:تكاونممكناةالقيااسلغارضتحديادمتاىياتمتحقيقهاا،كمااالبادمانتحديادطريقاة
معينةلقياسالهدفقبلالمباشرةالفعليةللعمل.
ج .محااددة بنتيجااة:يجاابأنيكااونكاالهاادفمااناألهاادافالموضااوعةمحااددابنتيجااةنهائيااةترغااب
المنظمةفيالوصولإليهاووصفوسائلتحقيقهذهالنتيجة.
د .محددة بوقت:كلهدفمحددبوقتمعينلإلنجاز.
ه .الشااامول واالرتبااااط:ك االه اادفم ااناأله اادافالموض ااوعةيفت اارضأنيك ااونش اااماللنش اااطمع ااين
ومرتبطابالهدفالكليعلىمستوىالمنظمة.
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و .إمكانية مراجعتها:يجبأنيتمتقييمومراجعةاألهدافالموضوعةلتفحصمدىمالئمتها.
مماسبقتظهرأهميةخصائصالهدففيتعزيزالصحةالتنظيميةحيثأنتحديداألهداف
يعمل على دفع وتوجيه سلوك األفراد ألداء النشاط المطلوب ويتم عمل ذلك بمشاركة المشرفين
والعاملين في آن واحد ،وعادة ما يقود تصميم األهداف إلى الفهم المتبادل والناضج بين المديرين
والعاملينمتىماتمإنجازهابشكلدقيقوصحيح .
وهناكنوعانمناألهدافالمستخدمةلتقييمالفاعليةالتنظيمية،أهدافرسميةوأهدافعملية،
واألهدافالرسميةهيمبادئتوجيهيةتضعهاالمنظمةبشكلرسميفيتقريرهاالسنويوفيمستنداتها
العامةاألخرى،وهيتوضحعلىاألغلبرسالةالمنظمةأيتوضحلماذاتوجدالمنظمة،وما الذي
يجبعليهافعله.وتشملاألهدافالرسميةقيادةمنتجالسلعة،وتوضيحاالهتمامالكبيربدرجةاألمان
في المنتج ،وما إلى ذلك .أو بصورة أخرى يقصد باألهداف الرسمية شرعنه المنظمة وأنشطتها،
والسماح لها بالحصول على الموارد والدعم من أصحاب المصلحة .حيث تهتم المنظمة بالموارد
والمهارات التي لها عالقة بالهدف الذي تريد الوصول إليه .أي منظمة مهما كان حجمها صغيرة أم
كبيرة،واختيارألهدافاالستراتيجيةترتبطبرسالةالمنظمة(الشنطي .)2018،
أمااألهدافالعملية؛فهيأهدافمحددةقصيرةوطويلةاألمدتوجهالمديرينوالمستخدمينكلما
قاموابإنجازأعمالالمنظمة،واناألهدافالتييجبأخذهافياالعتبارهياألهدافالعملية،بسبب
أناألهدافالرسميةتميلإلىأنتكونمجردةوصعبةالقياس ،وينظرإلىالفاعليةالتنظيميةعلى
وفق هذا المدخل ،من مدى قدرة اإلدارة العليا في تحقيق أهدافها الرسمية وغير الرسمية ويعد هذا
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المدخل من أكثر المداخل استخداما ،ومن األهداف المستخدمة القدرة على تحقيق أعظم األرباح،
الدخولإلىاسواقجديدةالتغلبعلىالمنافسين(رضوان .)2014،
 .2مدخل موارد المنظمة :اإلطار الثاني هو نهج موارد النظام ،وقد اقترحه يوتسمان وسيشور
( ،)1967بأنها "قدرة المنظمة ،سواء من الناحية المطلقة أو النسبية ،على استغالل بيئتها في
اكتسابالمواردالقيمةوالنادرة ،وينظرهذاالمدخلإلىالمدخالتالالزمةللعملياتالتحويلية،ويرى
أنالمنظماتيجبأنتنجحفيالحصولعلىالمواردالثمينةوادارتهالكي تكونفاعلة،وتعرف
الفاعليةوفقالهذاالمنظوربأنهاقابليةالمنظمةفيالحصولعلىالمواردذاتالقيمةوالنادرةبشكل
نسبيأومطلقوالنجاحفيعمليةدمجهاوادارتها .ويهتمبتشخيصوتطويرمواردالمنظمةوهي
كلالمجوداتوالمهاراتوالتطويراتوالمعرفةوالمواردالبشرية(جنابي .)2017،
وتقاس الفاعلية في مدخل العمليات الداخلية بنفس الكيفية التي تقاس بها الكفاءة التنظيمية
والصحةالتنظيميةالداخلية،فالمنظمةالفاعلةتمتلكعملياتداخليةتعملبكفاءةعالية،والمستخدمون
راضونوسعداء،وأنشطةاإلداراتتتالءممعبعضهاالبعضمنأجل ضمانإنتاجيةمرتفعة.وهذا
المخلاليأخذفياعتبارهالبيئةالخارجية.إنالعنصرالمهمفيالفاعليةهو،ماالذيتفعلهالمنظمة
بالموارد التي تمتلكها ،مما ينعكس على الكفاءة والصحة الداخلية للمنظمة  .ويهتم مدخل الموارد
الخارجيةبتقييمكيفيةإدارةالمنظمةلبيئتهاالخارجيةومراقبتهابفاعلية.إذأنقدرةالمنظمةعلىالتأثير
افذويالمصلحة،وحصولهاعلىتقييمإيجابيمنهميعدمهما للمديرينوالمنظمة
فيمدركاتاألطر
ُ
علىحدسواءللبقاءعلىقيدالحياة،منناحيةأخرى،فإنقدرةالمنظمةعلىاالستفادةمنبيئتها
لقيمة والنادرة يمثل مؤش ار آخ ار على رقابتها على البيئة .ومن أجل قياس فاعلية
وتوفير الموارد ا ّ
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المديرين في الرقابة على الموارد ،تُستخدم مؤشرات مثل أسعار األسهم ،والربحية ،والعائد على
االستثمار ،بحيث يقارن أداء المنظمة مع أداء المنظمات األخرى .ويقدم مديرو االدارة العليا بتتبع
أسعار األسهم بمنظماتهم بشكل دقيق نتيجة للتأثير الذي تُحدثه علىتوقعات حملة األسهم ،وبشكل
مماثل،وكمحاولةلجذبالزبائنوقياسأداءالمنظمة( )Gareth,2013
أنالمنظماتهيأنظمةمفتوحةتحتاجإلىمدخالت،وفيهاعملياتتحويليةإلنتاجمخرجات
معينة،فالتنظيمنظاممركبمعقّديتكونمنعدةأنظمةفرعية(المدخالت،والعمليات،والمخرجات،
والمؤثراتالبيئيةالداخليةوالخارجية،والتغذيةالعكسية)ولكلمنهاخصائصهاالخاصةالتيتشكلفي
مجموعهانظامامختلفافيخصائصهعنصفاتاألنظمةالفرعيةوفيهذاالمحور،وأنهذاالمدخل
ينظر إلى المنظمة على أنها مجموعة من األنظمة الفرعية المتفاعلة والمستقلة الدوار والوظائف
وتتفاعلفيبيئتهاالمحيطة(أحسونة .)2015،
ويركز مدخل االعتماد على الموارد على جانب المدخالت لعملية التحويل (المعالجة) ،حيث
يفترضأنالمنظماتيجبأنتكونناجحةفيالحصولعلىالمواردالثمينةوادارتهامنأجلأن
تكون فعالة ،ومن وجهة نظر هذا المدخل ،فإن الفاعلية التنظيمية تعرف بأنها؛ قدرة المنظمة على
الحصولعلىالمواردالثمينةوالنادرة،ودمجهامعبعضهاالبعض،وادارتهابنجاح،إنمدخلاالعتماد
على الموارد مهم جدا عندما يصعب الحصول على المؤشرات األخرى لألداء ،وفي العديد من
منظماتالرفاهاالجتماعيوالمنظماتغيرالهادفةلألرباح،فإنهيصعبقياسأهدافالمخرجاتأو
الكفاءة الداخلية ،وتشمل المؤشرات المعتمدة على الموارد لقياس الفاعلية ،وتعتبر المنظمة فاعلة إذا
استطاعت جذب عدد كبير من الموردين لاللتحاق وتعيين أعضاء هيئة مؤهلين تأهيال عاليا ،ومن
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نظر ألن الموارد مطلوبة لتحقيق أهداف المنظمة ،فكلما زادت الموارد زادت الفاعلية
ا
المفترض أنه
التنظيم ية.وفيحالةالمنظماتالحكومية،يتم"تصنيع"الطبيعةالحقيقيةلهذهالعالقةالمتبادلة،حيث
يتمضمانالمالالعاملضماناالستقرارالتنظيمي(رضوان .)2014،
التكيف ،وهي فلسفة ترى ضرورة
ويمكن من خالل هذا المدخل التركيز على مفهوم القدرة على ّ
استجابةالمنظمةللتغيراتفيبيئةأعمالهاالخارجيةووصفهاالداخلي،وضرورةتكييفحالتهاوتصوراتها

وأنشطتهاوفقا لهذاالتغير،فخاصيةالمرونةميزةأساسيةفيهذهالفلسفة،حيثتجعلالمنظمةأكثرقدرة
علىمواجهةالتغيراتالبيئيةبنجاح .
 .3مدخل العملية الداخلية :ركز هذا المدخل على جودة العملية الداخلية أو األنشطة الداخلية
للمنظمة فيتقديرالفاعليةواليهتم بعالقة المنظمة بالبيئاةالخارجية(مطوف .)2016 ،ويهتمهذا
المدخل بوجهة نظر العاملين في المنظمة ،ويعتم هذا المدخل بمدى كفاءة العمليات التشغيلية
الداخليةفيالمنظمة،ونوعيةالمناخالنفسيالسائدبينالعاملينحيثتعتبرالمنظمةفعالةوفقا
لهذا المدخل إذا اتصفت عملياتها الداخلية باليسر وعدم وجود معوقات وكذلك اذا ارتفعت درجة
رضا العاملين عن عملهم ،ويتميز هذا المدخل في قياس الفعالية باعتمامه بالموارد البشرية في
المنظمة باعتبارها المورد االستراتيجي الهام والحجر األساسي في ي تنظيم ،إذ يتوقف نجاح
اردبشريةمؤهلةومدربة(الهاشمي .)2010،

المؤسسةعلىمالديهامنمو
إنالمنظماتالتييمكنأنتوفربيئةداخليةمتناغمةوفعالةتعتبرذاتعملياتفعالة،وأوجه
القصورفيهذاالنموذجالتكمنفقطفيالنظرةاألحادية الجانبللفعالية(حيثيتمتجاهلالجوانب
المهمة مثل الموارد والنواتج ورضا العمالء أو المشاركين) ،ولكن أيضا في تحديد العمليات الداخلية
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القيمة وفي تطوير أساليب تقييمها.يتم اعتبار عوامل مثل الثقة واألنظمة المتكاملة واألداء السلس
كمقاييسأكثر دقةللفعاليةالتنظيمية مقارنة،علىسبيل المثال ،بنهج تحقيقاألهداف.يؤكد نموذج
نظر ألنها تقوم بتحويل
ا
العملية على المنطق الداخلي واالتساق بين عمليات اإلنتاجية للمؤسسة
مدخالتالمؤسسةإلىالمخرجاتالمطلوبة،الفرضيةاألساسيةلهذاالنهجهيأنهناكصلةواضحة
بينالعملياتالداخلية(مثلصنعالقراروالموظفين)والنتائجالمرجوة،وهناكمشكلةأخرىشائعةفي
تحقيق الهدف وموارد األنظمة ونموذج الفاعلية الداخلية للعملية وهي فشلها في النظر في الطبيعة
السياسية للمنظمات.المنظمات غير الهادفة للربح ،مثل المنظمات الرياضية الوطنية اليونانية ،هي
كيانات سياسية ،تعمل من خاللها العديد من الدوائر االنتخابية (المتطوعون والمدربون والموظفون
اإلداريونمدفوعياألجروممثلوالدولة)معالتحقيقاألهدافالتنظيميةوالسعيإلىتلبيةاحتياجاتهم
أو توقعاتهم .وتقاس الفاعلية وفقا لهذا المدخل بالكفاءة والصحة الداخلية للمنظمة والتي تتمثل بعدة
أوجهمنها،قناعةوسعادةالعاملين،تعاونأنشطةاألقساملتحقيقإنتاجيةعالية،واليهتمهذاالمدخل
بالبيئةالخارجيةوانماالعنصرالمهمفيقياسالفاعليةهناهوكيفيةأداءالمنظمةلعملياتها (طبيل،
 .)2013
 .4مدخل أصحاب المصلحة :هي قابلية المنظمة على إشباع طلبات المنتفعين في بيئتها ،وهي
مجموعة تقع خارج أو داخل بيئة المنظمة ،التي لها منفعة في أداء المنظمة ،مثل :الدائنين،
الموردين ،العاملين ،العمالء،المساهمين ،والمنظماتالحكومية ذاتالعالقة ،وهيئات حماية البيئة
والمستهلك ) Hisrich.et.al (2017ومدخل أطراف التعامل ( مدخل المستفيدين) يركز هذا
المدخل على األخذ في االعتبار رغبات وأهداف أصحاب المصلحة من المتعاملين وصاحب
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المصلحةفيبقاءالمنظمةونموها.ومنأهمأصحابالمصالحالمتعاملينمعالمنظمة( Parlar,
 :)& Cansoy, 2017
 الموردون:وهدفهمالتزامالمنظمةبسدادقيمةالمواردالمباعةلها. المستهلكون:هدفهمالحصولعلىأعلىجودةبأقلاألسعار. العمال:هدفهمالحصولعلىأعلىأجوروأفضلظروفعملممكنة.المالك:هدفهمتحقيقأعلىمعدالتعائدعلىاستثماراتهم.
 ُ المديرون:هدفهمالحصولعلىأعلىمرتباتوأكبرقدرمنالسلطةوالنفوذ. الحكومة:هدفهاااللتزامبالقوانينواللوائح. المجتمع :هدفه مشاركة المنظمة في عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وحماية البيئةمنالتلوثوزيادةرفاهيةالمواطنين.
نماذج قياس الفاعلية التنظيمية لهذا المدخل
أ .النموذج النسبي:يقومعلىأساسإعطاءأوزانمتساويةنسبيالألطرافالمتعاملةمعالمنظمة.
ب .نموذج القوة:ويقومعلىأساسمحاولةاشباعحاجاتوأهدافأقوىأطرافالتعاملفيالتنظيم،

وأقوىأطرافالتعاملهوالطرفالذييؤثربشكلمباشرعلىبقاءواستمرارالمنظمة.
والنظرة الواسعة للفاعلية من المدخالت إلى العميات والمخرجات وبالعكس وأهمية أصحاب
المصالح المحليين والمسؤولية االجتماعية التي لم تأخذها المداخل السابقة بعين االعتبار  ،ويعالج
المدخلعدةمعاييربالوقتنفسه(المدخالت،العملياتالداخليةوالمخرجات)(طبيل .)2013،
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ويؤدي التركيز على الموارد البشرية إلى اإلطار الرابع ،المعروف بنهج اصحاب المصلحة،
والذيينبثقمنعملالمنظمة،ويعتبر تحديدوجهةنظرأصحابالمصلحةالرئيسيينحولالفاعلية
أمرابالغاألهمية.ونموذجالدوائرالمتعددةيعتمدعلىهذاالنهج.واالنتباهإلىالنظرةالسياسيةللفعالية
والنهجمتعددأصحابالمصلحةكبديلقابلللتطبيقالستقصاءالفاعليةفيكلمنالسياقالتنظيمي
الربحيوغيرالربحي،والمجموعاتالمكونة(الداخليةوالخارجية)سيكونلهاوجهاتنظرمختلفةحول
مايجبأنتفعلهالمنظمة،فمنالمحتملأيضاأنتقومالفاعليةالتنظيميةبتقييمفعاليةالمنظمةبشكل
مختلف.ومنالواضحأنالسؤالالذييطرحنفسههوأيمنهذهالمنظوراتينبغيأنتأخذاألولوية
في تحديد الفاعلية التنظيمية .باستخدام هذا النموذج ،يمكن لمسؤولي المنظمة اعتبار الوحدة فعالة
ولكنيمكنلألفرادتصنيفالمنظمةعلىأنهاغيرفعالةللغاية،وكالالتقييمينصحيحين،وانالرضا
الوظيفي يمثل المشاعر اإليجابية الكلية التي يحملها األفراد بخصوص وظائفهم،بينما ينظر الباحثون
متعدد األبعاد ،حيث تتركز االتجاهات نحو مظاهر
اآلخرون إلى الرضا الوظيفي باعتباره مفهوما
ّ
متعددة للوظيفة؛كالراتب ،وزمالء العمل ،وعالقة الموظف برئيسه المباشر ،وزمالئه)أبوتايه )2012،
ّ
ويوضااحجاادول()2-2قائمااةبالجهاااتاالسااتراتيجيةالمااؤثرةعلااىبعااضالمنظماااتوالمعااايير
الممكناستخدامهالقياسالفاعليةالتنظيمية .
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جدول رقم ()2-2

معايير مختارة لقياس الفاعلية لجهات مؤثرة 
معايير قياس الفاعلية

الرقم

جهات التأثير

1

المالكون

العائدعلىاالستثمار

2

العاملون

الرضاالوظيفي،انخفاضمعدلالدوران

3

العمالء

السعر،الجودة،أسلوبالخدمة،الرضا

4

الموردون

التوريدفياألوقاتوالجودةالمناسبةوالعالقةالجيدة

5

الدائنون

تسديدالديونوقتاالستحقاق

6

النقاباتالعمالية

العالقةالجيدة،حلالمشكالتالعمالية 

7

الجهاتالحكومية

تجنبالمخالفاتوالعملوفقالقانون

أما في ما يتعلق برضا المستفيدين ،فقد أصبح يشكل ذلك عنص ار أساسيا في استراتيجية
المنظماتومؤشراألداءالرئيسداخلها،وأهمالعواملالتيتميزهاوتساعدهافيالمنافسة،وهومؤشر
علىقياسالخدماتالتيتقدمهاالمنظمةلتحقيقأوتجاوزتوقعاتالمستفيدين ،وأناألساسلقياس
رضاالعمالءمن الخدمة يتم بقياسالفجوةبين توقعاتالعمالء عناألداء وتصوراتهمعنه،وهناك
مقاييسمعتادةلرضاالعمالءتنطويعلىمسح لمجموعةمنالبياناتباستخدامتقنياتليكرت،وتبين
إجاباتالمستفيدينوالعمالءمنخاللتقييمهملعددمنالجوانبوالتوقعات .
 .5مدخل قيم التنافس:وتعرفبانهاتمثلمجموعةمتكاملةمنالتصرفاتالتيتؤديإلىتحقيقميزة
متواصلةومستمرةعنالمنافسين،وهذهاالستراتيجيةتتحددمنخاللثالثمكوناترئيسية،وهي:
طريقةالتنافس،حلبةالتنافسوأساسالتنافس( .(Kocsoy, Gurdal,& Karabayir, 2008
طورمدخلالقيمالمتنافسةمنقبل"كوينوررباغ"والذييشتملعلىالمؤشراتالمرغوبةلاألداء
والمسااتخدمةماانقباالالماادراءوالباااحثين،وقاادماطااا ارمتكااامالللعماالماانهاااللتحدياادكاالالمتغي ارات
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األساس اايةذاتالعالق ااةبالفاعلي ااةالتنظيمي ااة،وم اانث اامتحدي اادكيفي ااةارتب اااطه ااذهالمتغيا اراتبالفاعلي ااة
(السعايدة .)2014،
ويهااتمماادخلالم اواردبجاناابالماادخالتفاايتقياايمفاعليااةالمنظمااات،فهااويفتاارضأنالمنظمااة
تكااونفعالااةإذااسااتطاعتأنتحصاالعلااىماااتحتاااجإليااهماانماوارد،لااذلكماانفوائاادهااذاالماادخلأنااه
عندمايكونمنالصعبقياسالفاعليةالتنظيميةبمؤشراتالفعاليةاألخرىكالعديدمنالمنظماتغير
الهادفةللاربحالتاييصاعبفيهااقيااسأهادافالمحرجااتأوالكفااءةالداخلياةويمكانلابعضالمنظماات
الهادفااةلل اربحاسااتعمالهوالتاايتتنااافسعلااىأساااسماادىامتالكهاااللم اواردمقارنااةبالمنافسااين(طبياال،
،)2013لقدتمتصميممنهجقيمالتنافسفياألصللقياسالفاعليةالتنظيميةفيالمنظمااتالربحياة،
نشأتالقيمالمتنافسةمنتقاربمعاييرفعاليتهامانخااللأحكاامالمنظارينوالبااحثينالتنظيمياينحاول
الفاعليااةالتنظيميااةفاايمنظماااتالاربح،لقاادكاااننهااجأصااحابالمصاالحةهااومقدمااةلاانهجقاايمالتنااافس
ومنثمفمنالمنطقيانتكونضمنالمدىالذييتمفيهقياسمدىفعالياةدماجالمجموعااتالمكوناة
ضاامناألبعااادالثالثااةالتاايتشااكلنهااجالقاايمالتنافسااية،كاااننهااجقاايمالتنااافسمحاولااةلتحدياادالمعااايير
المشتركةالتييستخدمهااألكاديميونلتقييمالفاعليةالتنظيمية،ويقدمهذاالمدخل إطا ار متكامال للعمل
مان خااللتحديادالمتغيارات األساسايةجميعهاا ذات العالقاة بالفاعلياة التنظيمياة ،ومان ثَام تحدياد كيفياة
ارتباطهذهالمتغيراتبالفاعلية(السعايدة .)2014،
ويربطهذاالمدخلمؤشراتاألداءالتييتماعتمادهامنقبلالمديرونوالباحثينباستخدامقائمة
شاملةمنالمؤشرات،وهنالكنماذجللفاعليةعلىوفقمدخلالقيمالتنافسيةتنتجعنالرابطبينبعدين
هما :
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البعد األول :التركيز التنظيمي  :Organizational Focusويهتمبالقيمالمتعلقةبالقضاياالداخلية
أوالخارجيةللمنظمة،حيثيشيرالتركيزالداخليالىاهتماماإلدارةبمصلحةوكفاءةالعاملينبينما
يشيرالتركيزالخارجيإلىالتأكيدعلىمصلحةالمنظمةوعالقاتهابالبيئة .
البعد الثاني :هيكل المنظمة  :Organizational Structureفيما إذا كان مستق ار  أو مرنا
فاالستقراريشيرإلىتقييماإلدارةللكفاءةوالرقابةمنأعلىإلىأسفلبينماتشيرالمرونةإلىقيمالتعلم
والتغيير .
إن التنوع في مداخل قياس الفعالية نابع بصورة أساسية من االختالف في مفهوم الفعالية
التنظيمية ،فكل منظمة تتبنى مفهوم تقوم باستخدام مدخل يتناسب وذلك المفهوم ،رغم أن جميع
المداخل هدفها األساسي واحد وهو تحقيق النجاح والتميز للمؤسسة على الرغم من األهمية الكبيرة
لمداخل الفاعلية التنظيمية في نجاح المنظمة إلى أن المنظمات قد تعتمد مدخال واحد في قياس
فاعليتهاالتنظيميةفيضوءالظروفالبيئيةالتيتعملفيها .
جدول رقم ()3-2
المقارنة بين المداخل األربع للفاعلية التنظيمية

المدخل 

التعريف 

تحقيقالهدف 

تكون المنظمة فعالة بالقدر يفضلهذاالمدخلعندما :

النظم 

متىيكونمفيدا 

الذي :

عندماتكوناألهدافواضحةوباإلمكانقياسهاومحددة

تحققأهدافهاالمحددةمسبقا 

باطارزمنيمعلوم 

يحصل فيه على الموارد عندما تكون هناك عالقة واضحة بين المدخالت
المطلوبة 

والمخرجات 

العناصراالستراتيجية  كل األطراف استراتيجية راضية عندما تمتلك األطراف استراتيجية تأثير قوي على
بالحدودالدناعلىاألقل 

القيمالمتنافسة 

المنظمة،والبدللمنظمةمناالستجابةلذلك .

تأكيد المنظمة على المجاالت عندما ال تمتلك المنظمة وضوحا بالنسبة الهتماماتها،
األربعة يتقابل مع تفضيالت أوعندمايكونتغييرالمعاييرمفيدامعالوقت 
المتنافس 

المصدر :السالم،مؤيدسعيد()2008نظريةالمنظمةالهيكلوالتصميم،داروائلللنشر،عمان،األردن 52،
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( )4-2الدراسات السابقة
منخاللاالطالع علىالعديدمنالدراساتالسابقةسواء العربيةمنهاأماألجنبيةذاتالصلة
بمتغيراتالدراسة،والتيتعتبرمكملةلماتمذكرهفياإلطارالنظريوالتيسيجريعرضهابترتيب
تصاعديوفقاللفترةالزمنيةوالمتغيراتالتيأجريتفيهاتلكالدراساتوذلككمايلي :
أوالً" دراسات المتغير المستقل (الصحة التنظيمية):
دراسة سالمة ( )2013والتي جاءت بعنوان درجة توافر ابعاد الصحة التنظيمية في مدارس
مديرية التربية والتعليم في لواء قصبة المفرق وعالقتها باألداء المتميز للمعلمينهدفت للتعرف الى
توافرأبعادالصحةالتنظيميةفيمدارسمديريةالتربيةوالتعليمفيلواءقصبةالمفرقوعالقتهاباألداء
المتميز للمعلمين ،ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية طبقية تكونت من ( )518معلما
و()50مدي ارومديرة ،وزعت عليهم استبانتان االولى لقياس درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية والثانية
لقياس مجاالت االداء المتميز وبلغت فقرات االستبانة االولى ()39فقرة واالستبانة الثانية ()32فقرة،
وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها :جاءت الصحة التنظيمية في مدارس مديرية التربية
والتعليم في لواء قصبة المفرق بمستوى متوسط ،وجاء االداء المتميز بمستوى متوسط ،واشارت النتائج
الىوجودعالقةارتباطيةايجابيةطرديةبيندرجةتوافرابعادالصحةالتنظيميةواالداءالمتميز .
دراسة عطية ،مهدي )2016( ،بعنوان تأثير الصحة التنظيمية في االلتزام التنظيمي لدى
اعضاء الهيئة التدريسية في كلية المأمون الجامعة :بحث استطالعي،هدفالبحثإلىتحديدمدى
توافر ابعاد الصحة التنظيمية في كلية المأمون الجامعة وتأثيرها في االلتزام التنظيمي لدى اعضاء
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الهيئةالتدريسية،ولتحقيقهذاالهدفتوصلالباحثونمنخاللالفكرالنظريوالدراساتذاتالعالقة
إلى بناء مخطط فرضي يوضح العالقة بين المتغيرات المدروسة ،حيث اعتمد البحث على دراسة
الصحة التنظيمية كمتغير مستقل بإبعاده (االتصال ،والمشاركة ،والوالء ،والسمعة المؤسسية،
واالخالقيات ،وتقدير االنجازات ،وانسجام االهداف ،والقيادة ،والتطوير ،واستخدامالموارد) فضال عن
ثالثة ابعاد تمثل المتغير المعتمد لاللتزام التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية المأمون
الجامعةوالذيقيسعبرإبعاد(االلتزامالشعوري،االلتزامالمعياري،وااللتزامالمستمر)،تكونتالعينة
من() 90عضوهيئةتدريسيةفيكليةالمأمونالجامعة،توصلالبحثإلىإنتصورأعضاءالهيئة
التدريسية لمدى توافر ابعاد الصحة التنظيمية جاءت متوسطة ،وان وجود تلك االبعاد ينعكس على
التأثيرمعنويافيااللتزامالتنظيميلدىأعضاءالهيئةالتدريسيةفيكليةالمأمونالجامعة .
"Antecedents of

)U-senyang, Trichandhara, and Rinthaisong, (2017

Organizational Health in Southern Thailand" international Journal of
Behavioral Science.
" سوابق الصحة التنظيمية في جنوب تايالند"هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نموذج معادلة هيكلية للعالقات السببية بين االلتزام التنظيمي
والعدالةالتنظيميةوالقيادةالتحويليةوالصحةالتنظيميةبينالمنظماتاإلداريةالمحليةفيتايالند ،وقد
تمتطبيقالمنهجالوصفيعلىهذهالدراسة ،تكونمجتمعالدراسةمن()615منظمةإداريةمحلية
في جنوب تايالند ،جمع الباحثون بيانات من ( )150منظمة ألن معظم الدراسات حول الصحة
التنظيمية تستخدم المنظمات كوحدة تحليلية،وقد تم اختيار المنظمات باستخدام العينة العشوائية
الطبقية ،و 150مشاركا (ممثل واحد عن كل منظمة) .وذلك باستخدام العينة القصدية ،حيث يكون
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األمناءالدائمينأومنينوبعنهمقدتعيينهممنقبلتلكالمنظمات،ومعذلك،كانلديهمخبرةال
تقلعنثالثسنواتفيهذاالمنصب .والسببفيذلكهوأنمنصباألمينالدائميعتبرمنصبا
إدارياللمنظمةحيثأنالوظيفةتتطلبالمعرفةوالقدرةعلىاإلدارةوالتنظيم.وقداشارتنتائجالدراسة
إلىأنالنموذجكانمجهزابشكلجيدللبياناتالتجريبية.ولاللتزامالتنظيميآثارمباشرةعلىالصحة
التنظيمية؛وكانللعدالةالتنظيميةآثارمباشرةعلى الصحةالتنظيميةوآثارغيرمباشرةعلىالصحة
التنظيميةمنخاللااللتزامالتنظيمي،وقداوصتالدراسةأنهيجبعلىالمسؤولينبناءمفهومالعدالة
بينالموظفينفيالمنظماتحولاتخاذالق ارراتوالعالقةواالتصالوالقيادةالتحويليةبينالتأثيرات
اإليديولوجيةواإللهام والتحفيزالفكري،والفردية،حيثأنكلهذهالعوامليمكنأنتؤثرعلىالصحة
التنظيميةللمنظماتاإلداريةالمحلية .
Health Index and

Organizational

)and Gustomo,(2017

Harjanti

Organizational Agility Maturity Criteria as Measurement Tools of
Organizational Transformation Effectiveness, Jurnal Manajemen Teknologi
مؤشر الصحة التنظيمية ونضج الرشاقة التنظيمية :المعايير كأدوات قياس لفاعلية التحويل التنظيمي
هدفتالدراسةالىبيانمؤشرالصحةالتنظيميةومعاييرنضجالرشاقةالتنظيميةكأدواتقياس
لفعالية التحول التنظيمي .كرد فعل على تقدير االحتماالت الذي يدعم  ٪50من إيرادات Telkom
واالتصال وايرادات األعمالالرقمية،
الماليزية وتوقعاتإيجابيةعالية النموفي تكنولوجيا المعلومات 
قررت  Telkomتحويل أعمالها الى اعمال رقمية ،ولتكون شركة رقمية ناجحة ،وضعت Telkom
مبادراتاستراتيجية،بمافيذلكاالعتمادالتنظيميلمفهوموحدةمواجهةالعمالءالذييتمتطبيقهلعدة
اشهر،ولكنالتوجدحتىاآلنطرقتقييمللنجاح.وتعتبرهذهمبادرةاستراتيجيةإلدارةرأسالمال

50

البشريوحدةمواجهةالعمالء(نجاحتنفيذالتحول،منخاللمؤشرالصحةالتنظيميةونموذجإدارة
الرشاقةالتنظيميةوالتوصيةالمعدلةلشركة)Telkomإلنشاءمنظمةأكثرصحةورشاقة.يستخدمهذا
البحث 11بعدا صناعيا لمؤشرصحةالمنظمةونموذجالرشاقةكأدوات،وتماستخداممنهجيةكمية
ونوعية،حيثيتمجمعالبياناتمنخاللاستطالعاتالرأيعبراإلنترنتمعفترةالتجميعمن25
تشريناول 2016إلى 31تشريناول،2016عينةالدراسةهمموظفونفيوحدةخدمةمواجهة
العمالءفي،Telkomوقسمخدمةالمؤسسات،وشعبةالخدمةالحكومية،وتظهرنتيجةالمسحأنلدى
 Telkomبالفعل حالة صحة  تنظيمية .واوصت الدراسة ال تزال هناك حاجة للحفاظ على الصحة
التنظيميةوتحسينها،السيماالتحسينفيمايتعلقباالبتكاروالتعلم .
between

Relationship

of

Study

)(2017

Ahmadi,

Rahmanian,

Organizational Health and Job Security
دراسة العالقة بين الصحة التنظيمية واالمن الوظيفي مع سلوك المواطنة التنظيمية
هدفتهذهالدراسةغلىتحديدالعالقةبينالصحةالتنظيميةواألمنالوظيفيوسلوكالمواطنة
التنظيمية.وهوبحثوصفيمعنوعاالرتباطمنحيثالمنهجية.شملمجتمعالدراسةجميعموظفي
منظمة التعليم والتدريب في مقاطعة هرمزغان ،إيران في عام  ،2016والذين يبلغ عددهم ()120
عضواتماختيارهمكحجمللعينةنظراللعددالمحدودلمجتمعالدراسةفيمجالالبحث.وأشارتالنتائج
التيتمالحصولعليهاإلىوجودعالقةكبيرةبيناألمنالوظيفيوسلوكالمواطنةالتنظيميةبينماال
توجدعالقةدالةإحصائيابينسلوكالمواطنةوالصحةالتنظيميةوأبعادها،وهناكعالقةدالةإحصائيا
بين سلوك المواطنة التنظيمية وبعض أبعاد األمن الوظيفي بما في ذلك انخفاض النزوح الوظيفي،
وااللتزامالتنظيمي،والتركيزعلىالوظيفة .
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دراسة العليان ( )2018بعنوان :الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية وعالقتها باالستغراق
الوظيفي لدى المعلمين في دولة الكويت ،هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الصحة التنظيمية في
المدارس الثانوية وعالقتهاباالستغراق الوظيفيلدى المعلمينفي دولة الكويت ،وتماستخدام المنهج
الوصفي المسحي االرتباطي ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتكونت من
()410معلما ومعلمةفيمدارسالمرحلةالثانويةبدولةالكويت،توصلتالدراسةإلىالنتائجاآلتية:
أنمستوىالصحةالتنظيميةفيالمدارسالثانويةبدولةالكويتمنوجهةنظرالمعلمينجاءمتوسطا،
وأظهرتالنتائجعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةلمستوىالصحةالتنظيميةفيالمدارسالثانوية
بدولة الكويت تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت ،باستثناء مجالي التأكيد التربوي وتأثير مدير
المدرسة حيث وجدت فروق وجاءت الفروق لصالح المعلمين الذكور ،كماتوصلت الدراسةإلى عدم
وجودفروقذاتداللةإحصائيةلمستوىالصحةالتنظيميةفيالمدارسالثانويةبدولةالكويتتعزى
ألثر المؤهل العلمي ،كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى الصحة
التنظيمية في المدارس الثانوية بدولة الكويت تعزى ألثر سنوات الخبرة .ما عدا مجالت التكامل
المؤسسيوالمبادرةبالعملوالدعمبالمواردحيثلمتظهرفروقذاتداللةإحصائية .
دراسة حرز اهلل ،وعرقاوي ( )2019بعنوان" :أبعاد الصحة التنظيمية وعالقتها بتحسين
مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين في البلديات الفلسطينية -دراسة حالة" ،للمؤتمر العلمي
الدولي التاسع المشترك حول :االتجاهات الحديثة في إدارة البلديات وتحسين جودة ادائها هدفتهذه
الدراسة إلى بيان دراسة العالقة بين أبعاد الصحة التنظيمية من حيث (وضوح األهداف ،فعالية
االتصال،المعنويات،توفيرالموارد،االبداع)وعالقتهابتحسينمستوىااللتزامالتنظيميلدىالعاملين
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في البلديات الفلسطينية في بلدية طولكرم ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع
الدراسة من الموظفين العاملين في المواقع االشرافية للبلدية والبالغ عددهم ( )130موظف  ،وتكونت
عينة الدراسةمن ( )109موظفوموظفة،وتوصلت الدراسةالى نتائج منأهمها وجود عالقة بين
مدىتوافرتطبيقأبعادالصحةالتنظيميةمنحيث(وضوحاالهداف،فعاليةاالتصال،المعنويات،
تسخير وتوافر الموارد ،االبداع) وبين تحقيق االلتزام التنظيمي من وجهة نظر العاملين في بلدية
طولكرم ،وأوصت الدراسةبالعملعلىازالةجميعالعوائقالتيتحولدونوصولالمعرفةواالبتكار
والريادةلألفراد .
دراسةدراوشه ( )2019بعنوان" :الصحة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية وعالقتها
بالتمكين الوظيفي من وجهة نظر القادة األكاديميين" ،مجلةدراسات،العلومالتربويةالجامعةاألردنية،
هدفتالىالكشفعنمستوىالصحةالتنظيميةالسائدةفيالجامعاتاألردنيةمنوجهةنظرالقادة
األكاديميينوعالقتهابالتمكينالوظيفي،وتماستخدامالمنهجالوصفياالرتباطي،تكونتعينةالدراسة
من()164قائدا أكاديميا،تماستخداماالستبانةكأداةللدراسة،حيثأظهرت نتائجالدراسةأنمستوى
كالمنالصحةالتنظيميةوالتمكينالوظيفيجاءبدرجةمتوسطة،ووجودعالقةموجبةبينالصحة
التنظيميةوالتمكينالوظيفي،وأوصتالدراسةبضرورةاهتماموتطويروتنميةمفهومالصحةالتنظيمية
السائدةفيالجامعاتوتعزيزها،وذلكبتهيئةالمناخالمناسبلغرسقيمومبادئالتمكيناإلداريمن
خاللعقدالدوراتوالندواتوالمحاضراتالهادفة .
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ثانياً :دراسات المتغير التابع (الفاعلية التنظيمية):
دراسة السويسي ( )2004بعنوان الفعالية التنظيمية :تحديد المحتوى والقياس باستعمال
أسلوب لوحة القيادة ،هدفتالدراسةإلىمعرفةقياسالمتغيرالتنظيميومدىالحكمعلىمساهمته
فيالعمليةاإلدارية،أيضاالتركيزعلىاألحكامالصادرةفيحقالتنظيمعلىمستوىالمؤسسةوالتي
ترتبطبالتحديدالدقيقلهافيشكلقيممضبوطةوليستأحكاممسبقة .ناقشتهذهالدراسةإشكالية:
إلى أي حد يمكن تحديد محتوى الفعالية التنظيمية والى مدى يمكن قياسها .اعتمد في دراسته على
المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي ،فاألول لتوضيح وتفسير الحقائق العلمية في مجال نظرية
البياناتالتيتمالحصولعليهامنخاللاستقراء
ةأماالثانيباعتمادهعلىالمعلوماتو
التنظيمواالدار ّ
ّ
مختلف نظريات التنظيم لبناء نموذج منهجي ،يسمح بالتفكير حول أبعاد الفعالية التنظيمية وامكانية
قياسها ،كما اعتمد على المسح الشامل وذلك باعتماده على أسلوب لوحة القيادة من خالل وضع
مجموعةمناالهدافومقارنتهامعاالهدافالمحقّقةأثناءالدراسةالميدانيةمنطرفعينةالبحث.
وتوصلتالدراسة إلىالنتائجالتالية  :ترتبطالفعاليةالتنظيميةبمدىتحقيقاألهداففينفسالوقت
ّ
تنطلق من عدم وجود رشادة مطلقة فالمؤسسة غير مثالية في اتخاذ القرار بحكم :والمعوقات البيئية
سواء كانت مفروضة في شكل اتّفاقاتوضغوطتنافسية أو مكتشفة في شكل ضغوطغير متوقعة.
فةمناألهدافالمتعددةوالمتناقضةبسببتعدداألطرافالتيلهاعالقة
وتسعىالمؤسسةلتحقيقتولي
ّ
بالمؤسسة(زبائن،مساهمين،مسيرين)واالطارالزمنيلألهداف(قصيرة،متوسطة،وطويلةاألجل) .
دراسة الملحم ( )2007المداخل المختلفة لتقييم الفعالية التنظيمية :دراسة تحليلية هدف
البحثهوالحصولعلىنتيجةذاتمعنىأوهدفمنأيتقييمللمنظمة.فمفهومفعاليةالمنظمة
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يجبأن يحدد بوضوح .لقداتضح أن مشكلةتقييم فعالية المنظمةمشكلة تواجهالباحثينوالمديرين
والممارسين،هذايعنيأنالباحثينوالمديرينوالممارسينعندهممشكلةفيتحديدوتعريفالمعيار
المهمل تقييمفعاليةمنظماتهم.هذهالمعاييرللفعاليةغالباماتطبقبعدانتهاءالعملوالتطبقبشكل
نظامي،وهيغالبانتاجتحيزووجهةنظرشخصية،ومصالحشخصية،وعادات.لذاهيليست
ثابتة ومتناسقة أو معتمدة ،و من الممكن أال تكون لها عالقة بوظائف المنظمة ،أو مخرجاتها ،أو
أهدافها ،أو مدخالتها أو امتالكها للموارد .إن الباحثين التنظيميين حاولوا أن يعرفوا و يقيموا فعالية
المنظمة ليحصلوا على نموذج أو إطار يحصل على إجماع أو قبول عام .وهناك على األقل أربع
مداخلرئيسيةمقترحة،لكنهناكاتفاقامحدوداأيهاالمدخلاألنسبلتعريف وتقييمالفعاليةالتنظيمية.
وتمإيضاحأنكلنموذجمستقلتحليلياوأنالضعفموجودفيهاجميعا.وعالوةعلىذلكاليبدو
أنأيامنالمداخلاألربعةمناسبللفوضىالمنظمة.والستةمسائلالمهمةالتيقدمتتساعدعلى
توضيح معنى الفعالية التنظيمية في كل نوع من أنواع التقييم و تقود المقيمين إلى اختيار المعيار
المناسب.والسؤالاألخيرالمتبقيماأهميةهذهاألسئلةللمديرالممارس؟هلالمديرونمهتمونأكثر
لتحديدالعواملالتيتزيدفعاليةالمنظمةمنتحديدمفهومللمعايير؟لسوءالحظبعضالمديريننظرتهم
للنقاشالنظريلمعاييرالفعاليةكالبرجالعاجيمعتطبيققليللعالمأرباحالشركاتوأنظمةالحكومة.
وبعضالمديرينلميجدواصعوبةفيتحديدمعاييرالفعالية،وبعضهمقديفترضبأنكلمعايير
الفعالية مفروضة عليهم من المستفيدين االستراتيجيين ،و يشعرون أن لديهم خيارات محدودة حول
الموضوع .
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دراسة الفاعوري ( )2012بعنوان دور الذاكرة التنظيمية في تعزيز فاعلية المنظمات الصناعية
الى فحص دور الذاكرة التنظيمية في تعزيز فاعلية المنظمات الصناعية وتمثلمجتمعالدراسةمن
عشرةشركاتاعتماداعلىاحصائياتمكتبجائزةالملكعبداهللالثانيللتميز .وتألفتوحدةالمعاينة
منافرادالعاملينوالذينعددهم( )3444فرداوتماخذعينهعشوائية.وتماستخدامالمنهجالتحليلي
وتوصلتالدراسةالىمجموعهمنالنتائجمنهاانهيوجداثرذوداللةاحصائيةللذاكرةالتنظيميةعلى
فاعلية المنظمة في الشركات المبحوث فيها وكذلك للذاكرة التنظيمية بأبعادها على التكيف وتحقيق
االهدافوالتكاملواالدامة.
دراسة محمد ( )2012بعنوان أثر تطبيق االدارة االلكترونية في تعزيز فاعلية البنوك وكفاءتها
هدفت الى التعرف على أثر تطبيق أثر تطبيق االدارة االلكترونية في تعزيز فاعلية البنوك وكفاءة
البنوكالعاملةفياالردن .وهيدراسةوصفيةميدانيةتحليلية .تماختيار()25منالبنوكالعاملةفي
االردن إلجراء الدراسة عليها وتم اخذها مجتمع للدراسة وتمثلت وحدة المعاينة بالمديرين ورؤساء
االقسامفيهذهالبنوكوتكونتمن()326موظفايشغلونمواقعوظيفيةفياالداراتالعلياوالوسطى.
واظهرت ا لدراسة العديد من النتائج اهمها اتجاهات عينة الدراسة ايجابية نحو وظائف االدارة
االلكترونيةوكانتدرجةتطبيقهامرتفعةكذلكوظائفاالدارةااللكترونيةتعملكوحدةواحدةمنسجمه
بجميعمكوناتهاواالتجاهاتجاءتايجابيةنحوفاعليةوكفاءةالبنوك .
دراسة الفاضل ( )2015بعنوان تطبيق مفهوم المنظمة المرنة في الجامعات الحكومية في
المملكة األردنية الهاشمية هدفالبحثإلىالتعرفإلىمدىالحاجةلتطبيقمفهومالمنظمةالمرنة
في الجامعات الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية ،صممت استبانتان األولى للبحث في واقع
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الحاجة إلى المرونة في الجامعات ،واالستبانة الثانية للبحث في الحاجات الالزمة لتطبيق مفهوم
المرونة في الجامعات .واختيرت عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع البحث بما
يعادل( )5جامعات ،وقد بلغ عدد أفراد العينة ( )50فرد اقتسمت إلى ( )5عمداء و( )5رئيس قسم
( )30عضو هيئة تدريس .أظهرت نتائج البحث وجود فرق ذات داللة إحصائية بين كل من واقع
الحاجة إلى المرونة في الجامعات وبين كل من :الحاجة إلى االعتماد بشكل أكبر على المعلومات
والمعرفة.والحاجةإلىزيادةدورالمواردالبشريةفيالجامعاتاألردنية .
دراسة العجالين ( )2015بعنوان" :أثر الخصائص الريادية في الفاعلية التنظيمية :الدور
الوسيط للتوجهات االستراتيجية" أطروحة دكتوراه غير منشرة ،هدفت الدراسة الى التعرف على أثر
الخصائص الريادية في الفاعلية التنظيمية :الدور الوسيط للتوجهات االستراتيجية .وتكون مجتمع
الدراسة من المدراء العاملين او من ينوب عنهم في الشركات المتوسطة والصغيرة في مدينة عبداهلل
الثاني ابن الحسين الصناعية ،والبالغ عددهم ( )141مدي ار او من ينوب عنهم وتم استخدام تحليل
االنحدار الخطي المتعدد ،والبسيط وتحليل المسار المدعوم عنهم ببرنامج الرزمة االحصائية للعلوم
االجتماعيةوقدتوصلتالدراسةالىعددمنالنتائجاهمها:وجودأثرذوداللةاحصائيةللخصائص
الريادية للمديرين تحمل المخاطرة في الفاعلية التنظيمية ،ووجود أثر ذو داللة احصائية للخصائص
الرياديةتحملالمخاطرةفيالتوجهاتاالستراتيجيةبأبعادهاالمختلفةووجوداثرللتوجهاتاالستراتيجية
فيالفاعليةالتنظيمية .
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Arokiasamya, Abdullahb, Ahmad, (2016) Transformational Leadership of
School Principals And Organizational Health of Primary School Teachers in
Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences

"القيادة التحويلية لمديري المدارس والصحة التنظيمية لمعلمي المدارس االبتدائية "في ماليزيا"
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسات القيادة التحويلية من قبل مديري المدارس في
المدارس االبتدائية الوطنية في منطقة كينتا سيالتان ،بيراك ،ماليزيا ،كانت األبعاد األربعة للقيادة
التحويلية التي تمت دراستها هي االعتبار الفردي ،والتحفيز الفكري ،والدافع الملهم والتأثير المثالي.
وتتناول الدراسة مستوى الرضا الوظيفي للمعلم وكذلك العالقة مع ممارسة القيادة التحويلية من قبل
مديري المدارس االبتدائية الوطنية ،وقد تألفت عينة الدراسة من ( )275مدرسا يعملون في ()12
مدرسةابتدائيةوطنيةفيمقاطعةكينتاسيالتان،بيراك،وتماستخدامالمنهجالوصفي،وأظهرتالنتائج
أنممارسةالقيادةالتحويليةمنقبلمديريالمدارسفيمنطقةكينتاسيالتان،بيراككانتمعتدلة،
كما أن ممارسة رضا المعلمين في المدرسة االبتدائية كانت ذات مستوى اقل من مرض مع وجود
عالقةكبيرةبينمستوىالقيادةالتحويليةوالرضاعنالعمل،إناآلثارالمترتبةعلىهذهالدراسة هي
أنعلىمدراءالمدارسأنيضمنواأنأداءقيادتهممرتفعدائمابمايكفيإليجادعالقةذاتداللةمع
الرضاالوظيفيلمعلميالمدارساالبتدائية .
دراسة بن نوار ( )2016بعنوان الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية من جهة نظر
المديرين والمشرفين ،هدفتالدراسةبالتركيزعلىالموردالبشريالذياليحركهدافعأوحافزواحد
فقط،بلتوجدعدةحوافزودوافعمتعددةومتداخلة،ذاتيةوموضوعيةتعملجميعهاعلىالزيادةمن
فعاليتهداخلالمؤسسةمنأهمهاالترقيةفيالعمل،اإلشراف،واعطاءالعاملالحريةفيالمناقشات
الجماعيةواشعارهبالمسؤولية،أيضاالتعرفعلىالدورالذيتلعبهالعالقاتالطيبةبينافرادالمؤسسة
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وبلوغاألهداف.وقداستخدمالمنهجالوصفي،حيثرأىفيهالوسيلةالمالئمةللحصولعلىالمعلومات
الكافيةوالتيتفيدبحثه،كمااعتمدعلىالعينةالطبقيةالعشوائية،مستعينا بأداةاالستمارةحيثبلغ
االمغلقاومفتوحاوبعدتحليلمعطياتومعلوماتالبحثالتيجمعهاتوصلإلى
عددأسئلتها 49سؤ
ّ
النتائجالتالية :وركزتهذهالدراسةعلىأهميةتوفرالنتائجالتيتوصلإليهافيالمؤسسةالجزائريةإذ
يعتبرهامنطقيةولهاعالقةكبرىبواقعمؤسساتنا معمراعاةاالختالفاتالتيتميزمؤسسةعنأخرى
وهذاراجعإلىأنلكلمنظمةواقعهاالخاصبها،وكذلكنظراللظروفالمحيطةبهاواألهدافالتي
أنشأتمنأجلها .
Mahadeen, Al-Dmour, Obeidat & Tarhini, (2016) Examining the Effect of
the Organization’s Internal Control System Organizational Effectiveness: A
Jordanian Empirical Study, International Journal of Business Administration

دراسة تأثير نظام الرقابة الداخلية في المنظمة على الفاعلية التنظيمية :دراسة تطبيقية أردنية

المجلة الدولية إلدارة األعمال

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير نظام الرقابة الداخلية (بيئة التحكم ،االتصال ،إدارة
المخاطر ،أنشطة الرصد والمراقبة) على الفاعلية التنظيمية في األردن .وقد تمت دراسة الفاعلية
التنظيمية من خالل ثالثة مناهج هي :القدرة التنظيمية على تحقيق أهدافها (نهج الهدف) ،والقدرة
التنظيمية على التحكم في الموارد المطلوبة والمحافظة عليها (نهج نظم الموارد) و(نهج أصحاب
المصلحة)الذييتناولالقدرةالتنافسيةالتنظيمية،والرضاالوظيفي،ورضاالعمالءوالشكاوى.وتكونت
عينة الدراسة من ( )151موظفا يشغلون مستويات إدارية مختلفة في األردن .أظهرت نتائج الدراسة
تأثيراإيجابياكبيرالمتغيراتالدراسةعلىالفاعلية،وأصتالدراسةبتحسينالوعيبأهميةمكوناتنظام
الرقابةالداخلية .
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دراسة جنابي ( )2017بعنوان" :أثر التخطيط االستراتيجي في الفاعلية المنظمية :الدور
الوسيط للتعلم المنظمي دراسة تطبيقية في شركات صناعة االدوية االردنية" كتابصادرعندار
أمجدللنشروالتوزيع ،هدفت الدراسة الىبيانأثرالتخطيطاالستراتيجيفيالفاعليةالمنظمية:الدور
الوسيطللتعلمالمنظمي دراسةتطبيقيةفيشركاتصناعةاالدويةاالردنيةوتكونمجتمعالدراسةمن
المديرين في االدارات الوسطى والعليا في شركات صناعة االدوية ،واتيح المنهج الوصفي التحليلي
واستخدمبرنامجالحزماالحصائيةللعلوماالجتماعية.وقدأظهرتالنتائجوجودأثرايجابيذوداللة
احصائيةوبقوةتفسيريةمرتفعةألثرالتخطيطاالستراتيجيمحاورهعلىالفاعليةالتنظيميةبمداخلها .
دراسة شوكي ( ،)2017بعنوان" :أثر الحوافز المادية في تحقيق الفاعلية التنظيمية دراسة
ميدانية :المصرف التجاري السوري -اإلدارة العامة" ،مجلة جامعة البعث ،هدفت الدراسة إلى معرفة
أثر الحوافز المادية في تحقيق الفاعلية التنظيمية من خالل اعتماد مؤشرين وهما الرضا الوظيفي
والوالء التنظيمي ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وكان مجتمع الدراسة من المصارف
التجارية السورية وتكون مجتمع الدراسة من ( )120موظف في المصرف التجاري السوري -اإلدارة
العامة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط جيدة بين الحوافز المادية وكل من الرضا الوظيفي
والوالء التنظيمي ،وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالحوافز المادية بأنواعها (األجور ،تقديم عالوات
عادلة ،تأمين القروض ،التأمين الصحي ،وسائل النقل) ،لما ليا دور كبير في زيادة إنتاجية الموظفين
نتيجةشعورهمبالرضاوانتمائهملمنظمتهموبالتاليتحقيقالفاعليةالتنظيمية .
دراسة الحراحشة ( )2018بعنوان درجة توافر متطلبات جودة البيئة التنظيمية الجامعة من
وجهة نظر طلبة جامعة آل البيت ،هدفت الدراسة التعرف إلى درجة توافر متطلبات جودة البيئة
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التنظيمية الجامعة من وجهة نظر طلبة جامعة آل البيت ،ومعرفة أثر الجنس والكلية والمستوى
نامج،وتكونتعينةالدراسةمن()533طالباوطالبة،طبقتعليهماستبانةمكونةمن()66فقرة
والبر
ّ
موزعةالىمحورين:األ ول(اإلداري(التنظيمي)تكونمن()28فقرةموزعةعلىخمسةمجاالتهي:
(القاعاتالدراسية،المرافقالصحية،المقاصفوالكافتيريا،شؤونالطلبة،القبولوالتسجيل)،والمحور
الثاني( :األكاديمي) تكونمن ( )38فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي( :هيئة التدريس ،المكتبة،
المختب رات،االختبارات)،وبعدالتحققمنصدقاالداةوثباتها.توصلتالدراسةإلىالنتائجاآلتية:أن
درجة توافر متطلبات محاور جودة البيئة التنظيمية الجامعة من وجهة نظر طلبة جامعة آل البيت
كانت متوسطة ،وقد جاء بالرتبة األولى المحور األكاديمي وبدرجة متوسطة وبالرتبة الثانية المحور
اإلداري(التنظيمي)وبدرجةمتوسطةعلىالتوالي.أظهرتالنتائجأندرجةتوافرمتطلباتجودةالبيئة
التنظيميةالجامعة منوجهةنظرطلبةجامعةآلالبيتللمحوراإلداري(التنظيمي)متوسطة،وجاء
ترتيب المجاالت على النحو اآلتي( :القاعات الدراسية ،المرافق الصحية ،القبول والتسجيل ،الشؤون
الطالبية ،والمقصف والكافتيريا) على التوالي .أظهرت النتائج أن درجة توافر متطلبات جودة البيئة
التنظيمية الجامعة من وجهة نظر طلبة جامعة آل البيت للمحور األكاديمي متوسطة ،وجاء ترتيب
المجاالت على النحو اآلتي( :المختبرات ،االختبارات الهيئة التدريسية ،مجال المكتبة) على التوالي.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ³ 0.05الستجابات
عينة ِّ
الدراسة على محوري الدراسة (اإلداري واألكاديمي) وعلى جميع مجاالت المحور اإلداري
واألكاديمي تعزى لمتغيرات الجنس ،والكلية ،والمستوى ،والبرنامج ،باستثناء مجال المختبرات من
المحوراألكاديميجاءتهناكفروقتعزىللكليةولصالحالكلياتاإلنسانية .وفيضوءهذهالنتائج

61

أوصتالدراسةبمجموعةمنالتوصياتمنأهمها:االهتمامبتطبيقمعاييرإدارةالجودةالشاملةفي
متطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي والمتعلق بالجوانب األكاديمية والمادية والمستلزمات لتحقيق
متطلباتالجودةالشاملةللبيئةالجامعة .
دراسة الربيعي .)2019( ،بعنوان دور القيادة الرنانة في تحقيق النجاح المنظمي :دراسة
تطبيقية آلراء المديرين العاملين في المديرية العامة للتربية/الرصافة الثانية ،هدف البحثالىبيان
العالقةبينالقيادةالرنانةوأثرهافيالنجاحالمنظمي،فمنمنظورالقيادةالرنانةاختبرتأثير(اليقظة
الذهنية،األمل،والرحمة)علىالنجاحالمنظميعبربعدينهما(الكفاءةوالفاعلية)،وباالعتمادعلى
طريقة العينةالقصدية تمتوزيع()58استبانةعلىمديريومسؤوليمديريةالتربية/الرصافة الثانية
واختبر فرضيات البحث
وكانت عدد االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي هي ( )50استبانة ،
باستخدام معامل االرتباط سبيرمان وتحليل االنحدار الخطي البسيط ،وأثبتت أغلب النتائج التطبيقية
للبحث صحة الفرضيات التي اقترحت ،والتي على أساسها تم صياغة مجموعة من االستنتاجات
والتوصياتالتيتضمنتجملةمناألساليبالضروريةلنجاحعملالمديريةالعامةللتربية .
( )5-2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تعد هذه الدراسةمن أولى الدراسات العربيةالتي تناولتموضوع قياس أثر الصحة التنظيمية
علىمداخلالفاعليةالتنظيميةفيبيئةالجامعاتاألهليةفيالعراقحيثلميجدالطالبأيدراسة
عربيةربطت بين متغيري الدراسة  ،وتتشابه الدراسة الحالية معبعض الدراسات في تناولهالموضوع
الصحة التنظيمية والفاعلية التنظيمية وتتشابه كذلك باستخدام ادوات جمع البيانات ومنهجية الدراسة
ف معظمالدراساتاخذتاحدالمتغيرينمعمتغيراتاخرىولمتجريدراسةبربطالمتغيرينالمذكورين.
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اسةوعرضاالطارالنظري

فيمااستفادت الدراسةالحاليةمنالدراساتالسابقةفيتحديدمتغيراتالدر
للدراسةوتصميماالستبانةومناقشةالنتائج.وتختلفعنالدراساتالسابقةكونهاتمتطبيقها بمتغيراتها
وهي :الصحة التنظيمية ،بأبعادها (القيادة ،القدرات ،االبداع ،التكيف ،واالتصال)  ومداخل الفاعلية
التنظيمية بأبعادها (مدخل تحقيق الهدف ،مدخل الموارد المنظمة ،مدخل العملية الداخلية ،مدخل
اصحابالمصلحة،مدخلقيمالتنافس)فيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراقوالتيلم
يسبقأليدراسةاخرىقامتبتطبيقالمتغيراتمعاعلىالجامعات.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
( :)1-3المقدمة
يقدم هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،وأدوات الدراسة ومصادر
الحصولعلىالمعلوماتوفيمايليبيانلكلماتقدم :
( :)2-3منهج الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة الحالية باالستناد إلى االستبانة التي قام
بإعدادها من خالل اللجوء إلى األدب النظري والدراسات السابقة وباالعتماد على مؤشرات قياس تم
تطويرهامنقبلالعديدمنالباحثينوبمايتوافق معبيئةالجامعاتالخاصةفي بغدادوواسط-العراق،
وذلكبهدفجمعالبياناتاألوليةوتحليلهاواختبارالفرضيات .
( :)3-3مجتمع الدراسة
تكونمجتمعالدراسةالحاليةمن اإلدارةالعليا والوسطى فيالكليات الجامعة االهلية في بغداد
وواسط –العراق ممثلة برؤساء الجامعة والمساعدين والعمداء ومعاوني العمداء ورؤساء االقسام في
الكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط–العراقوالبلغعددها()14جامعة .
( :)4-3عينة الدراسة
تمتطبيق الدراسةالحاليةفيالكليات الجامعة االهلية في بغداد وواسط –العراق،حيثتممسح
شامل لكافة أفراد مجتمع الدراسة التي أمكن التوصل إليها ،وتألفت من العاملين في االدا ارت العليا
والوسطىوالبالغعددهم()225إدارةعلىمستوىالجامعاتموضوعالدراسة .
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( :)5-3مصادر البيانات:
تماستخداممصدرينرئيسيينلجمع المعلوماتوهما :
المصادر الثانوية :تماالعتمادعلىمجموعةمنالمصادرالثانويةالمتمثلةبالكتبوالمراجعالعربية
واألجنبية ،والدوريات واألبحاث والمقاالت ،والتقارير والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة
الحالية بكافة جوانبها باإلضافة إلى بحث ومطالعة المواضيع ذات العالقة والمتوفرة على شبكة
اإلنترنت،وذلكبهدفإثراءالمعرفةالعلميةبكيفيةكتابةالدراساتوفقاألسسالمنهجيةالسليمةلها .
المصادر األولية :تم استخدام االستبانة في جمع البيانات األولية لمعالجة الجوانب التحليلية ،حيث
تنطوياالستبانةعلىمجموعةمنالفقراتالمتسقةوالمرتبطةبمتغيراتالدراسةويبينالملحقرقم()1
اإلستبانةبصورتهااألولية ،والتي تمتحكيمها ويبينالملحق رقم( )3اإلستبانةبصورتهاالنهائية،وتم
استخداممقياسليكرتالخماسيبحيثيعطىلكلإجابةوزننسبيإلظهارأهميتها  .وتماستخدام
االستبانةكأداةلتحقيقأهدافالدراسة،وتمتطويرهاوبناءفقراتهاباالعتمادعلىالدراساتالسابقةمثل
دراسات :
(U-senyang, Trichandhara,and Rinthaisong, 2017; Harjanti&Gustomo,2017; Rahmanian,
)Ahmadi, 2017; Mahadeen, Al-Dmour, Obeidat and Tarhini, 2016

تم استخدام مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي التدرج (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير
موافق،غيرموافقبشدة)واعطيتاالوزان()1،2،3،4،5علىالتوالي .
( )6-3أداة الدراسة:
تكونتأداةالدراسةمنثالثةأجزاءهي :
الجزء األول :المتغيرات الديمغرافية:حيثشملتعلى(النوعاالجتماعي،العمر،المؤهلالعلمي،عدد
سنواتالخبرة،المستوىاإلداري).
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الجزء الثاني :المتغير المستقل:الصحةالتنظيمية:حيثشملعلى()5أبعادهي :
القيادة:وتمقياسهامنخالل()5فقرات .
القدراتوتمقياسهامنخالل()5فقرات .
اإلبداع:وتمقياسهمنخالل()5فقرات .
التكيف:التنظيميوتمقياسهمنخالل()5فقرات .
االتصال:وتمقياسهمنخالل()5فقرات .
الجزء الثالث :المتغير التابع:مداخلالفاعليةالتنظيمية:حيثشملعلى()5أبعادهي :
مدخل تحقيق األهداف :وتمقياسهمنخالل()5فقرات .
مدخل الموارد المنظمة :وتمقياسهمنخالل()5فقرات .
مدخل العمليات الداخلية:وتمقياسهمنخالل()5فقرات .
مدخل أصحاب المصلحة:وتمقياسهمنخالل()5فقرات .
مدخل القيم التنافسية :وتمقياسهمنخالل()5فقرات .
( :)7-3صدق أداة الدراسة 
تماختبارصدقأداةالدراسة(االستبانة)بغيةالتأكدمنقدرتهاعلىقياسماطورتمنأجله
وذلكمنخاللالتأكدمنصدقالمحتوىللدراسةمنخاللمراجعةاألدبالنظريوالدراساتالسابقة
والرسائل واالطروحات الجامعية التي تناولت موضوع الصحة التنظيمية ومداخل الفاعلية التنظيمية.
واختبار الصدق الظاهري لها بعرضها على مجموعة من ذوي االختصاص من أعضاء الهيئة
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التدريسيةلتقييمهاوالحكمعليهاويبينالملحقرقم()2أسماءالمحكمين،ويبينالملحقرقم()4كتاب
تسهيلالمهمةمنالجامعة .،
( :)8-3ثبات أداة الدراسة
تمقياس ثباتأداةالدراسةبطريقةالفاكرونباخ)،(Cronbach Alphaفتشيربياناتالجدول
( )2-3الى أن معامل الثبات ألداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ ) ،(Cronbach's Alphaقد بلغ
معامل الثبات للصحة التنظيمية من ( )0.790-0.772وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض
الدراسة،فيمابلغمعاملالثباتلمداخلالفاعليةالتنظيمية()0.815-0.810كماتمحسابمعامالت
الثبات لكل متغير واالبعاد المكونة له على حدى ،بحيث تشير النتائج بأن معامالت ثبات متغيرات
الدراسةمناسبةألغراضها .
جدول رقم ()1-3

قيم معامالت ثبات أداة الدراسة
المتغير

الصحة
التنظيمية 

مداخل
الفاعلية
التنظيمية 

عدد الفقرات

معامل الفا كرونباخ

القيادة

5

0.772

القدرات 

5

0.787

اإلبداع 

5

0.870

التكيف التنظيمي 

5

0.811

االتصال 

5

0.790

مدخل تحقيق األهداف

5

0.810

مدخل الموارد المنظمة 

5

0.832

مدخل العمليات الداخلية 

5

0.802

مدخل أصحاب المصلحة 

5

0.801

مدخل القيم التنافسية 

5

0.815

50

0.968

جميعفقراتاداةالدراسة 
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( )9-3التحليل الديمغرافي:
وفيمايليعرضعينةالدراسة 
جدول رقم ()2-3

الخصائص الديمغرافية والوظيفية لعينة الدراسة
فئات المتغير

العدد

النسبة المئوية

المتغير

ذكور

 133

 85.3

اناث

 23

 14.7

156

%100

أقل من  30سنة

3

1.9

من  35-30سنة

19

12.2

من -36أقل من  40سنة

31

19.9

 40سنة فأكثر

103

66.0

156

%100

ماجستير

31

19.9

دكتوراه

125

80.1

156

%100

 5سنوات فأقل

21

13.5

من  6أقل من  10سنوات

29

18.6

أقل من  15سنة

15

9.6

 15سنة فأكثر

91

58.3

156

%100

ادارة عليا

 48

 30.8

ادارة وسطى

 108

 69.2

156

%100

الجنس
المجموع

العمر

المجموع
المؤهل العلمي
المجموع

الخبرة

المجموع
المستوى االداري
المجموع

نالحظ من الجدول أن نسبة الذكور بلغت ( )%85.3من عينة الدراسة في حين بلغت نسبة
االناث()%14.7منعينةالدراسةأمابالنسبةألعمارعينةالدراسةفقدمثلتالفئة(40سنةفأكثر)
مانسبة()%66.0منعينةالدراسةوتلتهاالفئة(من  40 – 36سنة)بنسبة()%19.9أماالفئة
(من35–31سنة)فتمثلتبنسبةبلغت()%12.2وكانتأقلنسبةلفئة(أقلمن30سنة)بنسبة
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(.)%1.9وكانمعظمعينةالدراسةممنيحملوندرجةالدكتوراهبنسبة()%80.1فيحينأنمن
يحملدرجةالماجستير(.)%19.9ومنخبرتهمالعملية(15سنةفأكثر)بنسبة()%58.3فيحين
خبرته( 5سنوات
كانمنخبرتهم(من  6سنواتأقل من  10سنوات)بنسبة()%18.6وكانمن 
فأقل)نسبتهم(.)%13.5والفئة(منأقلمن15سنة)بنسبة(.)%9.6وعلىالمستوىاالداريبلغت
نسبةاالدارةالعليا()%30.8أمااالدارةالوسطى (.)%69.2
حيث تم توزيع االستبانة على العاملين في الجامعات وجمعها ومن ثم ادخالها على برنامج
التحليل االحصائي ( )SPSSبهدف الوصول الى نتائج دقيقة حول موضوع الدراسة ،وتم توزيع
() 225استبانةعلىاإلداراتالعلياوالوسطى،والمتمثلةبنصبرئيسجامعةومساعديه،عميدكلية
ومعاونيهورئيسقسم.وتماسترجاع()190استبانة،وكانعدداالستماراتالتيتمجمعهاوتحليلها
والمقبولةاحصائيا()156استبانة،و()34استبانةغيرصالحةللتحليلتمحذفها.
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الفصل الرابع
نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
( :)1-4تمهيد:
يوضح الفصل الحالي نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة ،من خالل
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري واختبار ( )Tلعينة واحدة لكل متغيرات الدراسة واألهمية
النسبية،كماتناولالفصلاختبارفرضياتالدراسةوالدالالتاإلحصائيةالخاصةبكلمنها .
( :)2-4نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للدراسة:
الرتبةوالدرجة
منأجلوصفعينةالدراسةتماستخدامالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريو 
وتمتحديدالدرجةبناءعلىالمعادلةالتالية :
مدىالمقياس=الدرجةالعليا(-)5الدرجةالدنيا( 4=)1
قسمةمدىالمقياسعلى()3وهيعددالمستويات=1.33وهوطولالفئة .
وستعتمدالفئاتاآلتية :
:2.33-1.00مستوىمنخفض .
:3.67-2.34مستوىمتوسط .
 :5.00-3.68مستوىمرتفع .
السؤال األول :ما هو مستوى الصحة التنظيمية بأبعادها (القيادة ،االبداع ،التكيف ،القدرات،

واالتصال)فيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق؟ 
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وفيمايليالنتائجمفصلةحسبكلبعد :


 .1بعد القيادة

جدول ()2-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد القيادة
المتوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

1

تقدم الجامعة الحوافز المالية لتحسين األداء.

5

3.52

1.19

متوسطة

2

يتبادل الرؤساء مع العاملين المعلومات فيما يتعلق بطبيعة
العمل في الجامعة.

1

3.85

0.86

مرتفعة

3

تعتمد إدارة الجامعة االسلوب التشاركي في إدارة العمل.

4

3.63

1.05

متوسطة

تتسم العالقة بين الرؤساء والعاملين في الجامعة بالثقة
المتبادلة.
تتمتع إدارة الجامعة بالمرونة في التعامل مع الظروف
المحيطة.

2

3.76

0.99

مرتفعة

3

3.73

0.96

مرتفعة

الدرجة الكلية

---

3.70

الفقرة

الفقرة

4
5



الرتبة

الدررجة

مرتفعة

يتض ااحم اانالج اادول()2-4أنالمتوس ااطاتالحس ااابيةق اادتراوح ااتم اااب ااين()3.85-3.52

وبمتوسااطحسااابيكلااي()3.70وانحارافمعياااري(،)0.73وجاااءتالفقارةرقاام()2والتاايتاانصعلااى
"يتبااادلالرؤساااءمااعالعاااملينالمعلوماااتفيمااايتعلااقبطبيعااةالعماالفاايالجامعااة"فاايالمرتبااةاألولااى
بمتوسا ااطحسا ااابي()3.85وانح ا ارافمعيا اااري(،)0.86بينما اااجا اااءتالفق ا ارةرقا اام()1ونصا ااها"تقا اادم
الجامع ااةالحا اوافزالمالي ااةلتحس اايناألداء"بالمرتب ااةاألخيا ارةوبمتوس ااطحس ااابيبل ااغ()3.52وانحا اراف
معياااري(.)1.19ممااايشاايرالااىأنالاانمطالقياااديفاايالكلياااتالجامعااةاالهليااةفاايبغااداديسااهمفااي
تعزياازالصااحةالتنظيميااةللعاااملينحيااثيتبااادلالرؤساااءمااعالعاااملينالمعلوماااتفيمااايتعلااقبطبيعااة
العملفيالجامعة 
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 .2بعد القدرات

جدول ()3-4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد القدرات

رقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.99

مرتفعة
مرتفعة

الفقرة

الرتبة

1

تتوافر الموارد الالزمة لقيام الموظفين بعملهم بجودة عالية.

1

3.87

2

تزود الجامعة العاملون باألدوات التي تساعدهم بأداء عملهم.

2

3.72

0.92

3

تزود الجامعة اإلدارات بالموارد المالية الالزمة للعمل.

4

3.67

0.99

متوسطة

4

توفر الجامعة للعاملين التقنيات الحديثة الالزمة للعمل.

5

3.66

0.91

متوسطة

توفر الجامعة برامج تدريبية للعاملين من أجل تحسين

3

3.67

0.97

متوسطة

الدرجة الكلية

---

3.72

الفقرة

5

مهاراتهم.

الدرجة

مرتفعة


يتض ااحم اانالج اادول()3-4أنالمتوس ااطاتالحس ااابيةق اادتراوح ااتم اااب ااين()3.87-3.66
وبمتوسطحسابيكلي()3.72وانحرافمعيااري(،)0.71وجااءتالفقارةرقام()1والتايتانصعلاى"
تتوافرالمواردالالزمةلقيامالموظفينبعملهمبجودةعالية"فيالمرتبةاألولىبمتوساطحساابي()3.87
وانحرافمعياري(،)0.99بينماجاءتالفقرةرقم()4ونصها"توفرالجامعةللعاملينالتقنياتالحديثاة
الالزمةللعمل"بالمرتباةاألخيارةوبمتوساطحساابيبلاغ()3.66وانحارافمعيااري(.)0.91مماايعكاس
مسااتوىاهتماااماالدارةالعليااافاايالجامعااةببعاادالقاادراتفاايالكلياااتالجامعااةاالهليااةكونهاااجامعااات
خاصةتسعىللربحلذاالبدمنأنتتوافرالمواردالالزمةلقيامالموظفينبعملهمبجودةعالية 
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 .3بعد اإلبداع

جدول ()4-4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد اإلبداع

رقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.97

متوسطة
متوسطة

الفقرة

الرتبة

تدعم الجامعة األفكار االبداعية بغرض االستفادة العملية منها

2

3.62

2

تحفز الجامعة العاملين على تطوير مهاراتهم االبداعية.

3

3.62

1.03

3

تسهم األفكار اإلبداعية في تطوير عمل الجامعة.

1

3.74

0.86

مرتفعة

4

تهيئ الجامعة بيئة مناسبة لالبتكار.

5

3.39

1.09

متوسطة

5

تعمل الجامعة على استقطاب األفراد المبدعين.

4

3.49

1.05

متوسطة

---

3.57

الفقرة

1

في تطوير اإلدارة الجامعة.

الدرجة الكلية

الدرجة

متوسطة

يتض ااحم اانالج اادول()4-4أنالمتوس ااطاتالحس ااابيةق اادتراوح ااتم اااب ااين()3.74-3.39
وبمتوسطحسابيكلي()3.57وانحرافمعيااري(،)0.81وجااءتالفقارةرقام()3والتايتانصعلاى"
تسهماألفكاراإلبداعيةفيتطويرعملالجامعة"فيالمرتبةاألولىبمتوسطحسابي()3.74وانحراف
معياااري(،)0.86بينماااجاااءتالفقارةرقاام()4ونصااها"تهياائالجامعااةبيئااةمناساابةلالبتكااار"بالمرتبااة
األخي ارةوبمتوسااطحسااابيبلااغ()3.39وانح ارافمعياااري(.)1.09ممااايشاايرالااىوجااودضااعففااي
مسااتوىاهتمااامالكلياااتالجامعااةببعااداالبااداعالااوظيفيلاادىالعاااملينعلااىانهاااتاادركمسااتوىاسااهام
األفكاراإلبداعيةفيتطويرعملالجامعة،الىأنالجامعاتالتهيئبيئةمناسبةلالبتكار .
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 .4بعد التكيف التنظيمي

جدول ()5-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد التكيف التنظيمي
المتوسط

االنحراف

رقم

1

تنسق الجامعة أدوار العاملين في العمل.

3

3.71

0.86

مرتفعة

2

تسود عالقة الثقة بين العاملين في الجامعة.

1

3.75

0.79

مرتفعة

3

يؤمن العاملين في الجامعة بأهمية العمل الجماعي.

2

3.72

0.81

مرتفعة

4

توفر الجامعة بيئة تنظيمية مرنة.

4

3.41

1.02

متوسطة

5

يشعر العاملون باألمان الوظيفي في الجامعة.

5

3.31

1.18

متوسطة

---

3.58

الفقرة

الفقرة

الدرجة الكلية



الرتبة

الحسابي

المعياري

الدرجة

متوسطة

يتض ااحم اانالج اادول()5-4أنالمتوس ااطاتالحس ااابيةق اادتراوح ااتم اااب ااين()3.75-3.31

وبمتوسطحسابيكلي()3.58وانحرافمعيااري(،)0.71وجااءتالفقارةرقام()2والتايتانصعلاى"
تسااودعالقااةالثقااةبااينالعاااملينفاايالجامعااة"فاايالمرتبااةاألولااىبمتوسااطحسااابي()3.75وانح اراف
معياري(،)0.79بينماجاءتالفقارةرقام()5ونصاها"يشاعرالعااملونباألماانالاوظيفيفايالجامعاة"
بالمرتبااةاألخيارةوبمتوسااطحسااابيبلااغ()3.31وانحارافمعياااري(.)1.18ممااايشاايرالااىوجااودعاادم
رضاالاادىالماوظفينعاانمساتوىالتكياافالتنظيمايودوراالدارةفاايخلاقبيئااةتنظيمياةتعااززشااعورهم
بالتكيفالتنظيمي،علىالرغممنانهتساودعالقاةالثقاةباينالعااملينفايالجامعاة،الاىأنالعااملون
اليشعرواباألمانالوظيفيفيالجامعة .
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 .5بعد االتصال

جدول ()6-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد االتصال
رقم

المتوسط

االنحراف
0.84

مرتفعة
متوسطة

الفقرة

الرتبة

1

تحرص الجامعة على توفير نظام اتصال فعال بين العاملين.

1

3.76

2

توفر الجامعة نظام مفتوح لالتصاالت بين الموظفين
واإلدارة.

4

3.63

0.99

3

يتم توفير المعلومات التي تتناسب مع المستوى الوظيفي.

2

3.66

1.01

متوسطة

4

توفر الجامعة الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تسهل
االتصال بين الموظفين.

5

3.62

1.01

متوسطة

5

توفر الجامعة معلومات متخصصة لإلدارات المختلفة.

3

3.63

0.97

متوسطة

---

3.66

الفقرة

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري

الدرجة

متوسطة


يتض ااحم اانالج اادول()6-4أنالمتوس ااطاتالحس ااابيةق اادتراوح ااتم اااب ااين()3.76-3.62
وبمتوسطحسابيكلي()3.66وانحرافمعيااري(،)0.71وجااءتالفقارةرقام()1والتايتانصعلاى"
تحاارصالجامعااةعلااىتااوفيرنظاااماتصااالفعااالبااينالعاااملين"فاايالمرتبااةاألولااىبمتوسااطحسااابي
()3.76وانحا ارافمعي اااري(،)0.84بينم اااج اااءتالفقا ارةرق اام()4ونص ااها"ت ااوفرالجامع ااةالوس ااائل
التكنولوجيةالحديثةالتيتسهلاالتصالبينالموظفين"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ()3.62
وانح ارافمعياااري(.)1.01ممااايشاايرالااىأننظاااماالتصااالاالداريااةفاايالكلياااتالجامعااةاليلبااي
احتياجاتالموظفينواليتوافرفيالكلياتالجامعةنظاماتصالفعالبينالعاملين،وهنالكضعففي
توافرالوسائلالتكنولوجيةالحديثةالتيتسهلاالتصالبينالموظفين .
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السؤال الثاني :ما مدى وجود الفاعلية التنظيمية بأبعادها (مدخل تحقيق الهدف ،مدخل الموارد
المنظمة،مدخلالعمليةالداخلية ،مدخلاصحابالمصلحة ،مدخلقيمالتنافس) فيالكلياتالجامعة

االهليةفيبغدادوواسط-العراق؟ 
جدول ()7-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على أبعاد الفاعلية التنظيمية
المتوسط

االنحراف

1

مدخل تحقيق األهداف

1

3.79

0.63

مرتفعة

2

مدخل الموارد المنظمة

3

3.66

0.80

متوسطة

3

مدخل العمليات الداخلية

4

3.62

0.67

متوسطة

4

مدخل أصحاب المصلحة

5

3.51

0.73

متوسطة

5

مدخل القيم التنافسية

2

3.71

0.72

مرتفعة

البعد

رقم

الدرجة الكلية (الفاعلية التنظيمية)

الرتبة

الحسابي

 3.66

المعياري



الدرجة

متوسطة

يبااينالجاادول()7-4أنالمتوسااطاتالحسااابيةقاادتراوحااتمااابااين()3.79-3.51وبمتوسااط
حسابيكلاي()3.66وانحارافمعيااري(،)0.61مماايشايرالاىانمساتوىالفاعلياةالتنظيمياةجااءت
بدرجةمتوسطةبشكلعام،وعلىمستوىاالبعادنجداناثنينمنهاجاءابدرجةمرتفعةوثالثةبدرجة
متوسطة،وجاءبعدمدخلتحقيقاألهادافبالترتياباالولبمتوساطحساابي()3.79وانحارافمعيااري
(،)0.63وفاايالترتياابالثااانيجاااءبعاادماادخلالقاايمالتنافساايةبمتوسااطحسااابيبلااغ()3.71وانح اراف
معياااري(.)0.72ثاامجاااءبعاادماادخلالم اواردالمنظمااةفاايالترتياابالثالااثبمتوسااطحسااابي()3.66
وانحا ارافمعي اااري(،)0.80يلي ااهف اايالترتي اابال ارب ااعبع اادم اادخلالعملي اااتالداخلي ااةبمتوس ااطحس ااابي
()3.62وانح ارافمعي اااري(،)0.67فيم اااج اااءبع اادماادخلأص ااحابالمص االحةف اايالترتي اابالخ ااامس
واالخي ااربمتوس ااطحس ااابي()3.51وانحا ارافمعي اااري(.)0.73مم ااايش اايرال ااىأنمس ااتوىالفاعلي ااة
التنظيميةفيالكلياتالجامعةجااءتبدرجاةمتوساطةبشاكلعاام،وعلاىمساتوىاالبعاادنجادأناثناين
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منهاااجاااءابدرجااةمرتفعااةوثالثااةبدرجااةمتوسااطة،وجاااءبعاادماادخلتحقيااقاألهاادافبالترتيااباالول
بمتوسااطحسااابي(،)3.79وفاايالترتياابالثااانيجاااءبعاادماادخلالقاايمالتنافساايةبمتوسااطحسااابيبلااغ
()3.71ثاامجاااءبعاادماادخلالم اواردالمنظمااةفاايالترتياابالثالااثبمتوسااطحسااابي(،)3.66يليااهفااي
الترتياابال اربااعبعاادماادخلالعملياااتالداخليااةبمتوسااطحسااابي()3.62فيماااجاااءبعاادماادخلأصااحاب
المصلحةفيالترتيبالخامسواالخيربمتوسطحسابي( .)3.51
وفيمايليالنتائجمفصلةحسبكلبعد :
 .1بعد مدخل تحقيق األهداف

رقم
الفقرة

1

2
3
4
5

جدول ()8-4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد مدخل تحقيق األهداف
الفقرة

الرتبة

تعتمد الجامعة في بناء أهدافها على استراتيجيتها.

2

يقوم العاملون في الجامعة بتحقيق األهداف بكفاءة.

1

تقوم الجامعة بمتابعة مدى تحقيق األهداف التي وضعتها.

3

توفر الجامعة مستلزمات تحقيق األهداف.

4

تضع الجامعة أهداف قابلة للقياس.

5

الدرجة الكلية

---

المتوسط
الحسابي
3.88

االنحراف
المعياري
0.84

3.90

0.69

3.83

0.71

3.72

0.91

3.62

0.99

3.79

الدرجة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

يتض ااحم اانالج اادول()8-4أنالمتوس ااطاتالحس ااابيةق اادتراوح ااتم اااب ااين()3.90-3.62
وبمتوسطحسابيكلي()3.79وانحرافمعيااري(،)0.63وجااءتالفقارةرقام()2والتايتانصعلاى"
يق ااومالع اااملونف اايالجامع ااةبتحقي ااقاأله اادافبكف اااءة"ف اايالمرتب ااةاألول ااىبمتوس ااطحس ااابي()3.90
وانحارافمعياااري(،)0.69بينماااجاااءتالفقارةرقاام()5ونصااها"تضااعالجامعااةأهاادافقابلااةللقياااس"
بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ()3.62وانحرافمعياري(.)0.99ويعكسذلاكمساتوىاهتماام
الكلياتالجامعاةبتحقياقأهادافهاكونهاامؤسسااتتعليمياةتساعىالاىتحقياقاالربااحويظهارذلاكمان
خاللقيامالعاملونفيالجامعةبتحقيقاألهدافبكفاءة،وتقومالجامعةبوضعأهدافقابلةللقياس .
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 .2بعد مدخل الموارد المنظمة

جدول ()9-4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد مدخل الموارد المنظمة

رقم

الفقرة

1

2
3
4
5



الفقرة

الرتبة

تحرص الجامعة على االستخدام األفضل للموارد.

1

تستخدم الجامعة مواردها المالية لتحقيق أهدافها بكفاءة.

5

يتم تحديث األجهزة المستخدمة للعمل في الجامعة كلما دعت
الحاجة الى ذلك.

3

تتسم الجامعة بقدرتها على التكيف مع المتغيرات البيئية.
يتم توجيه الموارد المتاحة لتحقيق االهداف المحددة في
الجامعة.

الدرجة الكلية

2
4
---

المتوسط

االنحراف

3.71

1.00

الحسابي

المعياري

الدرجة
مرتفعة

3.51

1.25

3.68

1.07

مرتفعة

3.70

0.93

3.67

0.91

مرتفعة

3.66

متوسطة

متوسطة
متوسطة

يتض ااحم اانالج اادول()9-4أنالمتوس ااطاتالحس ااابيةق اادتراوح ااتم اااب ااين()3.71-3.51
وبمتوسطحسابيكلي()3.66وانحرافمعيااري(،)0.80وجااءتالفقارةرقام()1والتايتانصعلاى"
تحرصالجامعةعلىاالستخداماألفضلللموارد"فيالمرتبةاألولىبمتوسطحسابي()3.71وانحراف
معياري(،)1.00بينماجاءتالفقرةرقم()2ونصها"تستخدمالجامعةمواردهاالماليةلتحقيقأهادافها
بكفاءة"بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ()3.51وانحرافمعياري(.)1.25ممايشيرالىوجاود
درجةرضامتوسطةلادىالعااملينحاولمادخلالماواردالمنظماةوانالجامعاةتحارصعلاىاالساتخدام
األفضلللموارد،بينماالتستخدمالجامعةمواردهاالماليةلتحقيقأهدافهابكفاءة .
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 .3بعد مدخل العمليات الداخلية

جدول ()10-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد مدخل العمليات الداخلية
المتوسط

االنحراف

رقم

1

تحدد الجامعة المعايير التي تربط أداءها مع أهدافها.

2

3.70

0.87

مرتفعة

2

تحدد الجامعة نطاق عمل كل وظيفة بوضوح.

1

3.76

0.84

مرتفعة

3

تقوم الجامعة بتحليل الوظائف باستمرار.

5

3.51

0.96

متوسطة

4

تسعى الجامعة الى تحقيق أسبقية تنافسية في مخرجاتها.

3

3.58

0.91

متوسطة

5

تقييم الجامعة جودة خدماتها بالمطابقة مع العمليات الداخلية.

4

3.54

0.93

متوسطة

الدرجة الكلية

---

3.62

الفقرة



الفقرة

الرتبة

الحسابي

المعياري

الدرجة

متوسطة

يتضااحماانالج اادول()10-4أنالمتوسااطاتالحسااابيةق اادتراوحااتماااب ااين()3.76-3.51

وبمتوسطحسابيكلي()3.62وانحرافمعيااري(،)0.67وجااءتالفقارةرقام()2والتايتانصعلاى"
تحااددالجامعااةنطاااقعماالكاالوظيفااةبوضااوح"فاايالمرتبااةاألولااىبمتوسااطحسااابي()3.76وانحاراف
معي اااري(،)0.84بينم اااج اااءتالفقا ارةرق اام()3ونص ااها"تق ااومالجامع ااةبتحلي االالوظ ااائفباس ااتمرار"
بالمرتبةاألخيرةوبمتوسطحسابيبلغ()3.51وانحرافمعياري(.)0.96ممايشيرالىوجودضاعف
فاايقاادرةالجامعااةعلااىأدارةعملياتهاااالداخليااةماانحيااثأنالجامعااةتحااددنطاااقعماالكاالوظيفااة
بوضوحبينماتقومالجامعةبتحليلالوظائفباستمراربشكلضعيف .
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 .4بعد

مدخل أصحاب المصلحة

جدول ()11-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد
رقم

المتوسط

االنحراف

1

تحقق الجامعة أهداف العاملين فيها.

4

3.39

0.88

متوسطة

2

تسعى الجامعة لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين.

5

3.33

1.04

متوسطة

3

تسعى الجامعة لتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلبة.

1

3.80

1.01

مرتفعة

4

تلبي الجامعة احتياجات المجتمع المحلي.

3

3.50

0.95

متوسطة

5

توائم الجامعة بين أهدافها ومصالح المساهمين.

2

3.53

1.01

متوسطة

---

3.51

الفقرة

الفقرة

الدرجة الكلية



مدخل أصحاب المصلحة

الرتبة

الحسابي

المعياري

الدرجة

متوسطة

يتضااحماانالج اادول()11-4أنالمتوسااطاتالحسااابيةق اادتراوحااتماااب ااين()3.80-3.33

وبمتوسطحسابيكلي()3.51وانحرافمعيااري(،)0.73وجااءتالفقارةرقام()3والتايتانصعلاى"
تسااعىالجامعااةلتااوفيرخاادماتتعليميااةمتمي ازةللطلبااة"فاايالمرتبااةاألولااىبمتوسااطحسااابي()3.80
وانحرافمعياري(،)1.01بينماجاءتالفقرةرقم()2ونصها"تسعىالجامعةلتحقيقالرضاالوظيفي
للعاااملين"بالمرتبااةاألخي ارةوبمتوسااطحسااابيبلااغ()3.33وانح ارافمعياااري(.)1.04ممااايشاايرالااى
وجااودضااعففاايمسااتوىرضاااالمااوظفينعاانبعاادماادخلأصااحابالمصاالحةكاحاادمااداخلالفاعليااة
التنظيميااةتسااعىالجامعااةلتااوفيرخاادماتتعليميااةمتميازةللطلبااة"فاايالمرتبااةاألولااىوتسااعىالجامعااة
لتحقيقالرضاالوظيفيللعاملين 
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 .5بعد مدخل القيم التنافسية

رقم
الفقرة

1

2
3
4
5

جدول ()12-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات بعد مدخل القيم التنافسية
المتوسط
الحسابي

الفقرة

الرتبة

تطبق الجامعة معايير ضمان الجودة لتحسين قدراتها
التنافسية.

1

3.92

3

تتبنى الجامعة مبادرات العاملين لالرتقاء بالخدمات المقدمة.
تسعى الجامعة للحصول على جوائز التميز باستمرار.

2

تعمل الجامعة على اعادة هندسة عملياتها باستمرار.

5

تستجيب الجامعة الحتياجات الطلبة بالوقت المناسب.

4

الدرجة الكلية

---

االنحراف
المعياري

الدرجة

0.96

مرتفعة

3.67

0.90

3.77

0.96

متوسطة

3.56

0.87

3.65

1.03

3.71

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة

يتضااحماانالج اادول()12-4أنالمتوسااطاتالحسااابيةق اادتراوحااتماااب ااين()3.92-3.56
وبمتوسطحسابيكلي()3.71وانحرافمعيااري(،)0.72وجااءتالفقارةرقام()1والتايتانصعلاى"
تطبااقالجامعااةمعاااييرضاامانالجااودةلتحسااينقاادراتهاالتنافسااية"فاايالمرتبااةاألولااىبمتوسااطحسااابي
()3.92وانحارافمعياااري(،)0.96بينماااجاااءتالفق ارةرقاام()4ونصااها"تعماالالجامعااةعلااىاعااادة
هندسةعملياتهاباساتمرار"بالمرتباةاألخيارةوبمتوساطحساابيبلاغ()3.56وانحارافمعيااري(.)0.87
ممايشيرالىأهميةمدخلالقيمالتنافسيةمنوجهاةنظارالعااملينفايتحقياقأهادافالجامعااتحياث
تطبااقالجامعااةمعاااييرضاامانالجااودةلتحسااينقاادراتهاالتنافسااية،وتعماالالجامعااةعلااىاعااادةهندسااة
عملياتهاباستمرار .
مالئمة البيانات إلجراء تحليل االنحدار
يجاابتااوفرشاارطينلتطبيااقاالنحاادارالخطاايواالختبااارات،وهماااعاادموجااودتااداخلخطااي،
واالخرهواتباعالتوزيعالطبيعي،لذلكتمإجراءاختباراتمعاملتضخمالتباين،والتباينالمسموحبه،
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واختباااراالرتباااطالااذاتي،ومعاماالااللت اواءوذلااكمااناجاالضاامانمالئمااةالبياناااتالفت ارضاااتتحلياال
االنحداروذلكعلىالنحوالتالي :
 تمالتأكدمنعدموجودتداخلخطي()Multicollinarityبينالمتغيراتالمستقلةباستخداماختبارمعام االتض ااخمالتب اااين(Factor()VIF

Inflation

)Varianceواختب ااارالتب اااينالمس ااموح

()Toleranceلكاالمتغياارماانالمتغي اراتالمسااتقلةمااعم ارعاااةعاادمتجاااوزمعاماالتضااخمالتباااين
()VIFللقيم ا ااة()10وقيم ا ااةاختب ا ااارالتب ا اااينالمس ا ااموح()Toleranceاكب ا اارم ا اان()0.05
).)Malhotra, 2010
 تمالتأكدمانإتبااعالبيانااتللتوزياعالطبيعاي()Normal Distributionباحتساابمعامالااللتاواء(،)Skewnessفااإذاكانااتقيمااةمعاماالااللت اواءتقاالعاان()1فااذلكياادلعلااىانالبياناااتتتبااع
التوزيعالطبيعي.
 اختبا ااارمعاما االاالرتبا اااطالا ااذاتي()Autocorrelationوذلا ااكباسا ااتخداماختبا اااردي ا اربن-واتسا ااون(.)Durbin-Watson Test
اختبار االرتباط الخطي المتعدد (:)Multicollinearity
تم حساب معامل تضخم التباين للمتغير المستقل ،وذلك الختبار خلو النموذج من االختبار الخطي
المتعددالذييعملعلىتضخيمقيمةمعاملالتحديد :
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جدول()13-4

اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح والتباين المسموح به
المتغير المستقل

الصحة التنظيمية 

معامل التباين

التباين المسموح

VIF

Tolerance

القيادة

1.782

0.561

القدرات

2.439

0.410

اإلبداع

3.613

0.277

التكيف التنظيمي

2.930

0.341

االتصال

 2.698

 0.371

أبعاد المتغير المستقل

يالحظأنقيماختبارمعاملتضخمالتباين()VIFلكلبعدمنابعادمتغيرالصحةالتنظيميةتقلعن
(،)10أماقيماختبارالتباينالمسموح()Toleranceجميعهاأكبرمن()0.05ويعدهذامؤش ارعلى
ٍ
تباطعالبينالمتغيراتالمستقلة( )Malhotra, 2010))Multicollinearity
عدموجودار
اختبار التوزيع الطبيعي:
منأجلالتحققمنافتراضالتوزيعالطبيعي()Normal Distributionللبياناتفقدتماالستنادإلى
احتسابقيمةمعاملااللتواء(،)Skewnessفإنقيمةمعاملااللتواءلجميعابعادالصحةالتنظيمية
أقلمن()1ممايشيرالىانالبياناتتتبعالتوزيعالطبيعي.
جدول()14-4

اختبار معامل االلتواء لألبعاد الصحة التنظيمية
المتغير المستقل

الصحة التنظيمية

أبعاد المتغير المستقل

معاملااللتواء Skewness

القيادة

0.315

القدرات

0.458

اإلبداع

0.272

التكيف التنظيمي

0.843

االتصال

 0.711
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( :)3-4اختبار فرضية الدراسة:
حتىيتماستخداماالنحدارالبدمنالتأكدمنوجودعالقةبينالمتغيرات ويبينالجدولالتاليملخص
نتائجمعامالتارتباطابعادالصحةالتنظيمية(القيادة،القدرات،االبداع،التكيفالتنظيمي،االتصال)
مجتمعةعلىكلمدخلمنمداخلالفاعليةالتنظيمية :
جدول رقم ()15-4

ملخص نتائج معامالت ارتباط ابعاد الصحة التنظيمية (القيادة ،القدرات ،االبداع ،التكيف التنظيمي،
االتصال) مجتمعة على كل مدخل من مداخل الفاعلية التنظيمية

المتغير التابع

معامل االرتباط r

معامل التحديدR²

مدخل تحقيق األهداف

0.816

0.666

مدخل الموارد

0.837

0.701

مدخل العملية الداخلية

0.787

0.619

مدخل اصحاب المصلحة

0.737

0.544

مدخل قيم التنافس

0.714

0.509

يتضح من بيانات الجدول بأن ابعاد الصحة التنظيمية مجتمعة أكثر تأثي ار في مدخل الموارد بقيمة
معامل تحديد ( ،)0.701ثم في الدرجة الثانية جاء مدخل تحقيق االهداف تأث ار بأبعاد الصحة
التنظيميةبقيمةمعاملتحديد(،)0.666وفيالدرجةالثالثةجاءمدخلالعمليةالداخلية بقيمةمعامل
تحديد ( ،)0.619يليه في الدرجة الرابعة مدخل اصحاب المصلحة بقيمة معامل تحديد (،)0.544
وفيالترتيباالخيرجاءمدخلقيمالتنافسبقيمةمعاملتحديد(،)0.509وهذايعكسفاعليةتطبيق
الصحةالتنظيميةفياستثمارمواردالمنظمةبشكلفاعلممايسهمفيتحقيقأهدافها .
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الفرضية الرئيسية:

 :H01اليوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىداللة) (0.05للصحةالتنظيميةعلىمداخل
الفاعليةالتنظيميةفيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق 
جدول ()16-4

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد الصحة التنظيمية على الفاعلية التنظيمية
المتغير
التابع

الفاعلية
التنظيمية

معامل

معامل

االرتباط r

التحديدR²

0.887

0.787

 fالمحسوبة

درجات

الداللة

الحرية DFاالحصائية
5

110.585

150
155

*التأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى ()  0.05

*0.000

ابعاد الصحة
التنظيمية

B

قيمة ()t

مستوى

المحسوبة

داللة t

القيادة

0.050

1.200

0.232

القدرات

0.194

3.806

*0.000

اإلبداع

0.650

3.059

*0.003

التكيف التنظيمي

0.253

4.556

*0.000

االتصال

0.193

3.619

*0.000

تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد الى وجود تأثير ايجابي للصحة النظمية في الفاعلية التنظيمية
حيثبلغتقيمةمعاملاالرتباط( ،)0.887وهوعالقة دالاحصائيافقد بلغتقيمة()Fالمحسوبة
()110.585وبمستوىداللة(.)0.000كماوتشيرقيمةمعاملالتحديد()R²الىان()%78.7من
التباينفيالفاعليةالتنظيميةيعودالىالصحةالتنظيمية .كماوتشيرنتائجالتحليلالىوجودتأثير
دالاحصائيالكلمنابعادالصحةالتنظيمية(القدرات،اإلبداع،التكيفالتنظيمياالتصال)الفاعلية
التنظيمية حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة لها ( )3.619 ،4.556 ،3.059 ،3.806والدالالت
االحصائيةلهااقلمن(.)0.05ولمتظهرنتائجالتحليلوجودتأثير دالاحصائيالبعدالقيادةحيث
بلغتقيم()tالمحسوبة()1.200والداللة االحصائيةلهااعلىمن( .)0.05ممايشيرإلىأنبعد
القيادة كأحد أبعاد الصحة التنظيمية ال يؤثر بالفاعلية التنظيمية ويمكن تفسير ذلك إلى أن األنماط
القياديةالمعتمدةفيالجامعاتهيأنماطتشاركيةوهناكتعليماتواجراءاتثابتةفيالجامعاتلذالم
يظهرتأثيرلبعدالقيادةعلىتحقيقالفاعليةالتنظيمية.وبناءعليهترفضالفرضيةالرئيسيةالتيتنص
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على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصحة التنظيمية على مداخل الفاعلية التنظيمية في الكليات
الجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراقعندمستوىداللة) .(0.05
الفرضية الفرعية األولى:

 :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصحة التنظيمية (القيادة ،القدرات ،االبداع ،التكيف،
واالتصال) عند مستوى داللة )(0.05على مدخل تحقيق الهدف في الكليات الجامعة االهلية في
بغدادوواسط-العراق .
جدول ()17-4

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد الصحة التنظيمية في مدخل تحقيق األهداف
المتغير

معامل

مدخل
تحقيق
األهداف

0.816

التابع

االرتباط r

معامل

التحديدR²

0.666

 fالمحسوبة

59.874

درجات

الحريةDF
5

150

الداللة

االحصائية

*0.000

155

ابعاد الصحة
التنظيمية

B

قيمة ()t

مستوى

المحسوبة

داللة t

القيادة

0.019

5.109

*0.000

القدرات

0.038

0.353

0.724

اإلبداع

0.184

0.581

0.562

التكيف التنظيمي

0.323

2.648

*0.009

االتصال

0.217

4.518

*0.000

*التأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى ()  0.05

تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد الى وجود تأثير ايجابي للصحة التنظيمية في مدخل تحقيق
األهداف حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.816وهو تأثير دال احصائيا فقد بلغت قيمة ()f
المحسوبة ( )59.874وبمستوى داللة ( .)0.000كما وتشير قيمة معامل التحديد ( )R²الى ان
( )%66.6من التباين في مدخل تحقيق األهداف يعود الى الصحة التنظيمية .كما وتشير نتائج
التحليل الى وجود تأثير دال احصائيا لكل من ابعاد الصحة التنظيمية (القيادة ،التكيف التنظيمي،
االتصال)فيمدخلتحقيقاألهدافحيثبلغتقيم()tالمحسوبةلها()4.518،2.648،5.109
والدالالت االحصائيةلهااقلمن(.)0.05ولمتظهرنتائجالتحليلوجودتأثير دالاحصائياألبعاد
(القدرات،االبداع)حيثبلغتقيم()tالمحسوبة()0.581،0.353والداللةاالحصائيةلهااعلىمن
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(  ،)0.05ممايشيرالىأنبعديالقدراتواالبداعضمنأبعادالصحةالتنظيميةاليؤثرانعلىبعد
تحقيقالهدفويمكنتفسيرذلكبضعفقدراتالكلياتالجامعةاألهليةوعدمتحفيزهاالموظفينعلى
االبداعوبناءعليهترفض الفرضية الفرعيةاالولى التي تنصعلى اليوجد أثر ذوداللةإحصائية
للصحةالتنظيمية(القيادة،االبداع،التكيف،القدرات،واالتصال)علىمدخلتحقيقالهدففيالكليات
الجامعة االهليةفيبغدادوواسط -العراق عند مستوىداللة)،(0.05ويمكنتفسيرذلكبأهمية
تطبيقابعادالصحيةالتنظيمية(القيادة،التكيفالتنظيمي،االتصال)وهيعملياتلهاصلةمباشرة
بتحقيقاألهدافالتيتضعهاالجامعاتالخاصةالعراقية .
الفرضية الفرعية الثانية:
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصحة التنظيمية (القيادة ،القدرات ،االبداع ،التكيف،
واالتصال)عندمستوىداللة ) (0.05علىمدخلالموارد المنظمة فيالكلياتالجامعةاالهليةفي
بغدادوواسط-العراق.
جدول ()18-4

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد الصحة التنظيمية في مدخل الموارد
المتغير
التابع

مدخل

الموارد

معامل

معامل

االرتباط r

التحديدR²

0.837

0.701

 fالمحسوبة

70.231

درجات

الداللة

الحرية DFاالحصائية
5

150
155

*0.000

ابعاد الصحة
التنظيمية

B

قيمة ()t

مستوى

المحسوبة

داللة t

القيادة

0.189

2.895

*0.004

القدرات

0.398

5.017

*0.000

اإلبداع

0.350

4.175

*0.000

التكيف التنظيمي

0.104

1.207

0.229

االتصال

0.288

3.475

*0.001

*التأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى ()  0.05

تشيرنتائجتحليلاالنحدارالمتعددالىوجودتأثيرايجابيللصحةالتنظيميةفيمدخلالمواردحيث
بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.837وهو تأثير دال احصائيا فقد بلغت قيمة ( )fالمحسوبة
()70.231وبمستوىداللة(.)0.000كماوتشيرقيمةمعاملالتحديد()R²الىان()%70.1من
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التباينفيمدخلالموارد يعودالىالصحةالتنظيمية .كماوتشيرنتائجالتحليلالىوجودتأثير دال
احصائيا لكل من ابعاد الصحة التنظيمية  (القيادة ،القدرات ،االبداع ،االتصال) في مدخل الموارد
حيثبلغتقيم()tالمحسوبةلها()3.4754.175،5.017،2.895والدالالتاالحصائيةلهااقل
من(.)0.05ولمتظهرنتائجالتحليلوجودتأثيردالاحصائيالبعدالتكيفالتنظيميحيثبلغتقيم
()tالمحسوبة( )1.207والداللة االحصائيةلها اعلىمن( ،)0.05ويمكن تفسير ذلك بكونأبعاد
الصحةالتنظيمية(القيادة،القدرات،االبداع،االتصال)يسهمتوظيفهامنقبلالجامعاتفياستثمار
المواردفيالجامعات،بينمااليوجدتأثيركبيرللتكيفالتنظيميعلىاستثمارمواردالجامعات.وبناء
عليهترفضالفرضيةالفرعيةالثانيةالتيتنصعلىاليوجدأثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية
(القيادة،االبداع،التكيف،القدراتواالتصال)علىمدخلالمواردفيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغداد
وواسط-العراقعندمستوىداللة) .(0.05
الفرضية الفرعية الثالثة:
 :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصحة التنظيمية (القيادة ،القدرات ،االبداع ،التكيف،
واالتصال)عندمستوىداللة) (0.05علىمدخلالعمليةالداخليةفيالكلياتالجامعةاالهليةفي
بغدادوواسط–العراق .
جدول ()19-4

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد الصحة التنظيمية في مدخل العملية الداخلية
المتغير

معامل

العملية
الداخلية

التابع

معامل

F

االرتباط R

التحديدR²

المحسوبة

0.787

0.619

48.750

درجات

ابعاد الصحة

الداللة

الحرية DFاالحصائية
5
150
155

*0.000

التنظيمية

B

قيمة ()T

مستوى

المحسوبة

داللة T

القيادة

0.109

1.773

0.078

القدرات

0.191

2.542

*0.012

اإلبداع

0.125

1.568

0.119

التكيف التنظيمي

0.256

3.142

*0.002

االتصال

0.171

2.177

*0.031

*التأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى ()  0.05
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تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد الى وجود تأثير ايجابي للصحة التنظيمية في مدخل العملية
الداخلية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.787وهو تأثير دال احصائيا فقد بلغت قيمة ()f
المحسوبة ( )48.750وبمستوى داللة ( .)0.000كما وتشير قيمة معامل التحديد ( )R²الى ان
( )%61.9من التباين في مدخل العملية الداخلية يعود الى الصحة التنظيمية .كما وتشير نتائج
التحليل الى وجود تأثير دال احصائيا لكل من ابعادالصحة التنظيمية (القدرات ،التكيف التنظيمي،
االتصال) في مدخل العمليات الداخلية حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة لها (،3.142 ،2.542
 )2.177والدالالت االحصائية لها اقل من ( .)0.05ولم تظهر نتائج التحليل وجود تأثير دال
احصائيا لبعدي (القيادة ،االبداع) حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة ( )1.568 ،1.773والداللة
االحصائية لها اعلى من ( ،)0.05ويمكن تفسير ذلك باعتماد الجامعات االهلية العراقية على
سياسياتوبرامجوخططعملواضحةومحددةلجميعالوظائففيالجامعة لذالميظهرتأثيرواضح
لبعديالقيادة واالبداعفيمدخل العمليات الداخلية .وبناءعليه ترفض الفرضية الفرعية الثالثة التي
تنص على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصحة التنظيمية (القيادة ،االبداع ،التكيف ،القدرات
واالتصال)علىمدخلالعمليةالداخليةفيالكلياتالجامعة االهليةفيبغدادوواسط -العراق عند
مستوىداللة) .(0.05
الفرضية الفرعية الرابعة:

 :H01-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصحة التنظيمية (القيادة ،القدرات ،االبداع ،التكيف،
واالتصال)عندمستوىداللة ) (0.05على مدخلاصحابالمصلحةفيالكلياتالجامعةاالهلية
فيبغدادوواسط–العراق .
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جدول ()20-4

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد الصحة التنظيمية في مدخل اصحاب المصلحة
المتغير
التابع

اصحاب

المصلحة

معامل

معامل

F

االرتباط R

التحديدR²

المحسوبة

0.737

0.544

35.735

درجات

ابعاد الصحة

الداللة

الحرية DFاالحصائية
5

150
155

*0.000

التنظيمية

B

قيمة ()T

المحسوبة

داللة T

القيادة

0.261

3.560

*0.000

القدرات

0.098

1.095

0.275

اإلبداع

0.085

0.897

0.371

التكيف التنظيمي

0.317

3.273

*0.001

االتصال

0.112

1.198

0.233

*التأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى ()  0.05
تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد الى وجود تأثير ايجابي للصحة التنظيمية في مدخل اصحاب
المصلحة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.737وهو تأثير دال احصائيا فقد بلغت قيمة ()f
المحسوبة ( )35.735وبمستوى داللة ( .)0.000كما وتشير قيمة معامل التحديد ( )R²الى ان
( )%54.4من التباين في مدخل اصحاب المصلحة يعود الى الصحة التنظيمية .كما وتشير نتائج
التحليلالىوجودتأثير دالاحصائيالكلمنابعادالصحةالتنظيمية(القيادة،التكيفالتنظيمي)في
مدخلاصحابالمصلحةحيثبلغتقيم()tالمحسوبةلها( )3.273،3.560والدالالت االحصائية
لها اقل من ( .)0.05ولم تظهر نتائج التحليل وجود تأثير دال احصائيا ألبعاد (القدرات ،االبداع،
االتصال) حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة ( )1.198 ،1.095والداللة االحصائية لها اعلى من
( ،)0.05ويمكن تفسير ذلك بكون هذه االبعاد تتعلق بالعاملين في الجامعات فقط وال تنعكس على
اصحابالمصالحفيالجامعاتالعراقية ،وبناءعليهترفضالفرضيةالفرعيةالرابعةالتيتنصعلى
اليوجدأثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية (القيادة ،االبداع ،التكيف ،القدرات واالتصال)على
مدخل اصحاب المصلحة في الكليات الجامعة االهلية في بغداد وواسط  -العراق عند مستوى
داللة) .(0.05

مستوى
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الفرضية الفرعية الخامسة:

 :H01-5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصحة التنظيمية (القيادة ،القدرات ،االبداع ،التكيف،
واالتصال)عندمستوىداللة)(0.05علىمدخلقيمالتنافسفيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغداد
وواسط-العراق.
جدول ()21-4

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد الصحة التنظيمية في مدخل قيم التنافس
المتغير
التابع

قيم

التنافس

معامل

معامل

F

االرتباط R

التحديدR²

المحسوبة

0.714

0.509

31.140

درجات

ابعاد الصحة

الداللة

الحرية DFاالحصائية
5

150
155

التنظيمية

B

قيمة ()t

مستوى

المحسوبة

داللة t

القيادة

0.051

0.681

0.497

القدرات

0.247

2.725

*0.007

0.082

0.858

0.392

0.263

2.670

*0.008

0.178

1.878

0.062

 *0.000اإلبداع
التكيف
التنظيمي
االتصال

*التأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى ()  0.05
تشيرنتائجتحليلاالنحدارالمتعددالىوجودتأثيرايجابيللصحةالتنظيميةفيمدخلقيمالتنافس
حيث بلغت قيمةمعاملاالرتباط( ،)0.714وهو تأثير دال احصائيا فقد بلغت قيمة()fالمحسوبة
()31.140وبمستوىداللة(.)0.000كماوتشيرقيمةمعاملالتحديد()R²الىان()%50.9من
التباينفيمدخلقيمالتنافسيعودالىالصحةالتنظيمية .كماوتشيرنتائجالتحليلالىوجودتأثير
دالاحصائيالكلمنابعادالصحةالتنظيمية(القدرات،التكيفالتنظيمي)فيمدخلقيمالتنافسحيث
بلغتقيم()tالمحسوبةلها()2.670،2.725والدالالتاالحصائيةلهااقلمن(.)0.05ولمتظهر
نتائج التحليل وجود تأثير دال احصائيا ألبعاد (القيادة ،االبداع ،االتصال) حيث بلغت قيم ()t
المحسوبة()1.878،0.858،0.681والداللةاالحصائيةلهااعلىمن(.)0.05وبناءعليهترفض
الفرضيةالفرعيةالخامسةالتيتنصعلىاليوجدأثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية (القيادة،
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االبداع ،التكيف ،القدرات،واالتصال)علىمدخلقيمالتنافسفيالكلياتالجامعة االهليةفيبغداد
وواسط -العراق عندمستوى داللة )،(0.05حيثأنابعادالصحةالتنظيميةالقدراتالتيتتوافر
في الجامعات باإلضافة الى التكيف التنظيمي تعزز من القدرة على تقديم الخدمات في الجامعات
العراقيةبشكلأفضل .
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات
( )1-5نتائج الدراسة
خرجتالدراسةبالنتائجالتالية:
 بينت الدراسة وجود تأثير ايجابي للصحة النظمية في تحسينمداخلالفاعلية التنظيمية ممايشير
الى اهمية توفير وبناء منظمة صحية تعليمية تتوافر فيها العناصر الالزمة لتحسين الفاعلية
التنظيمية في الكليات الجامعة األهلية في بغداد وهذا يتفق مع ما توصلت له دراسة سالمة
( )2013والتياشارت الى وجود عالقة ارتباطية ايجابية طردية بين درجة توافر ابعاد الصحة
التنظيميةواالداءالمتميز .ودراسةدراوشه()2019التيأظهرتووجودعالقةموجبةبينالصحة
توصلت الى أنه ترتبط الفعالية
التنظيمية والتمكين الوظيفي  ،ودراسة السويسي ( )2004التي  ّ
التنظيميةبمدىتحقيقاألهداففينفسالوقتتنطلقمنعدموجودرشادةمطلقة.
 تشير نتائج التحليل الى وجود تأثير دال احصائيا لكل من ابعاد الصحة التنظيمية (القدرات،
اإلبداع ،التكيف التنظيمي االتصال)الفاعلية التنظيمية ،ولم تظهر نتائج التحليل وجود تأثير دال
احصائيا لبعد القيادة ،وأن ابعاد الصحة التنظيمية مجتمعة أكثر تأثي ار في مدخل الموارد ثم في
الدرجة الثانية جاء مدخل تحقيق االهداف تأث ار بأبعاد الصحة التنظيمية وفي الدرجة الثالثة جاء
مدخل العملية الداخليةيليهفي الدرجة الرابعة مدخل اصحاب المصلحة بقيمةوفي الترتيب االخير
جاء مدخل قيم التنافس وهذايتفقمعماتوصلتلهدراسةالعجالين()2015التي توصلتالى
وجود اثر للتوجهات االستراتيجية في الفاعلية التنظيمية  .ودراسة جنابي ( )2017التي أظهرت
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وجودأثرايجابيذوداللةاحصائيةوبقوةتفسيريةمرتفعةألثرالتخطيطاالستراتيجيمحاورهعلى
الفاعليةالتنظيميةبمداخلها.ودراسةالربيعي.)2019(،والتيبينتتأثيرالقيادةالرنانةفيتحقيق
النجاحالمنظمي.
 بينتالدراسةوجودتأثيرايجابيللصحةالتنظيميةفيمدخلتحقيقاألهداف وتشيرنتائجالتحليل
الى وجود تأثير دال احصائيا لكل من ابعاد الصحة التنظيمية (القيادة ،التكيف التنظيمي،
االتصال) في مدخل تحقيق األهداف ولم تظهر نتائج التحليل وجود تأثير دال احصائيا ألبعاد
(القدرات ،االبداع)ممايشير الىوجود أثر ذو داللة إحصائية للصحة التنظيمية (القيادة ،االبداع،
التكيف ،القدرات ،واالتصال) على مدخل تحقيق الهدف في الكليات الجامعة االهلية في بغداد
وواسط-العراق.
 تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد الى وجود تأثير ايجابي للصحة التنظيمية في مدخل الموارد
كما وتشير نتائج التحليل الى وجود تأثير دال احصائيا لكل من ابعاد الصحة التنظيمية (القيادة،
القدرات ،االبداع ،االتصال)في مدخل الموارد ولم تظهر نتائج التحليل وجود تأثير دال احصائيا
لبعد التكيف التنظيمي ،وبناء عليه تقبل الفرضية التي تنص على أنه أثر ذو داللة إحصائية
للصحة التنظيمية (القيادة ،االبداع ،التكيف ،القدرات واالتصال) على مدخل الموارد في الكليات
الجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق.
 تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد الى وجود تأثير ايجابي للصحة التنظيمية في مدخل العملية
الداخلية كما وتشير نتائج التحليل الى وجود تأثير دال احصائيا لكل من ابعاد الصحة التنظيمية
(القدرات ،التكيف التنظيمي ،االتصال)في مدخل العملية الداخلية ،ولم تظهر نتائج التحليل وجود
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تأثيردالاحصائيالبعدي(القيادة،االبداع)،وبناءعليهترفضالفرضيةالتيتنصعلىأنهيوجد
أثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية(القيادة،االبداع،التكيف،القدراتواالتصال)علىمدخل
العمليةالداخليةفيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق.
 تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد الى وجود تأثير ايجابي للصحة التنظيمية في مدخل اصحاب
المصلحة وتشير نتائج التحليل الى وجود تأثير دال احصائيا لكل من ابعاد الصحة التنظيمية
(القيادة،التكيفالتنظيمي)فيمدخلاصحابالمصلحة،ولمتظهرنتائجالتحليلوجودتأثيردال
احصائيا ألبعاد (القدرات ،االبداع ،االتصال) ،وبناء عليه تقبل الفرضية التي تنص على أنه يوجد
أثرذوداللةإحصائيةللصحةالتنظيمية(القيادة،االبداع،التكيف،القدراتواالتصال)علىمدخل
اصحابالمصلحةفيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق.
 تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد الى وجود تأثير ايجابي للصحة التنظيمية في مدخل قيم
التنافس كما وتشير نتائج التحليل الى وجود تأثير دال احصائيا لكل من ابعاد الصحة التنظيمية
(القدرات،التكيفالتنظيمي)فيمدخلقيمالتنافس .
( :)2-5االستنتاجات:
خرجتالدراسةباالستنتاجاتالتالية:
 هنالكاهتماممتوسطفيالكلياتالجامعة األهليةفيبغدادببناءمنظماتصحيةجامعيةتسهم
فيتحقيقأهدافها.
 أن المنظمات الجامعية الصحية تسهم  في تحسين مستوى الفاعلية التنظيمية  في الكليات
الجامعةاألهليةفيبغداد.
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 أن أبعاد الصحة التنظيمية التالية  (القدرات ،اإلبداع ،التكيف التنظيمي االتصال) هي االكثر
تأثيرفيتحقيقالفاعليةالتنظيمية.
 أنابعادالصحةالتنظيميةمجتمعةأكثرتأثي ارفيمدخلالمواردثمفيالدرجةالثانيةجاءمدخل
تحقيقاالهدافتأث اربأبعادالصحةالتنظيميةوفيالدرجةالثالثةجاءمدخلالعمليةالداخليةيليه
فيالدرجةالرابعةمدخلاصحابالمصلحة.
 بينت الدراسة وجود تأثير ايجابيألبعاد الصحة التنظيمية (القيادة ،التكيف التنظيمي ،االتصال)
فيمدخلتحقيقاألهداففيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق.
 أن ابعاد الصحة التنظيمية (القدرات ،التكيف التنظيمي ،االتصال) يوجد لها تأثير إيجابي في
مدخلالعملياتالداخليةفيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق.
 أنابعاد الصحة التنظيمية التالية(القيادة ،التكيف التنظيمي)تؤثرفي مدخل اصحاب المصلحة
فيالكلياتالجامعةاالهليةفيبغدادوواسط-العراق.
 يوجد تأثير ايجابي للصحة التنظيمية في مدخل قيم التنافس  في الكليات الجامعة االهلية في
بغدادوواسط-العراق .
( :)3-5التوصيات:
فيضوءنتائجالدراسةفأنهاتوصيبمايلي :
 ضرورةإتاحةالفرصةأمامالعاملين فيالكلياتالجامعةاالهليةفيالعراق للمشاركةفيصياغةاألهدافالتيتسعىالجامعةلتحقيقها.
-

تطوير إجراءات العمل في الشركة واالهتمام بتشجيع االتصال المفتوحة في جميع االتجاهات
بعيداعنالروتين.
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-

تنميةوتطويرقدراتالعاملينمنخاللعقددوراتتدريبيةبشكلمستمروتحفيزالعاملينذوي
األداءالعاليواالهتمامبهم.واستخدامالطرقالعلميةالتيتمكنالجامعةمنالقدرةعلىتخفيض
مصاريفها.

 يجبنشروتعزيزوعيالعاملينفيالجامعاتالعراقيةبمفهومالصحةالتنظيميةبهدفتطبيقكافةأبعادالصحيةالتنظيميةبمايسهمفيتحسينوتطويرالعملياتاالداريةوالخدمية.
 العملعلىتوفيربيئةمالئمةلإلبداعالتنظيميفيالجامعاتاالهليةالعراقيةوتنميةالمهارات
اإلبداعيةللعاملينفيها.
 تعزيز شعور الموظفين في الجامعات العراقية بالتكيف التنظيمي ،والعمل على تدعيم الشعور
بالثقةواألمانللعملفيالجامعة.


توصي الدراسة االدارة العليا في الجامعات العراقية بدراسة االسباب التي تؤدي الى انخفاض
الفاعليةالتنظيميةومعالجتهالتحسينمستوىالفاعليةالتنظيميةفيالكلياتالجامعة .

 يجبعلىاالدارةالعلياالعملعلىتحقيقاستخداماألفضلللموارد،والعملعلىتسهيلوصول
العاملينللمواردالتيتلومهمفيعملهمبسهولةوزيادةالمواردالماليةالالزمةلممارسةاألنشطة
المختلفة.
 العمل على أجراء دراسات مستقبلية لقياس أثر الصحة التنظيمية على كل مدخل من مداخل
الفاعلية التنظيمية ومن وجهات نظر مختلفة في الجامعات العراقية ،وأجراء دراسات استكشافية
لواقعوأبعادالصحةالتنظيميةفيالجامعاتالعراقيةوتناولمتغيراتلمتتناولهاالدراسةالحالية .
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الملحق رقم ()1

كلية األعمــال
Faculty of Business
االستبانة قبل التحكيم

األستاذ الدكتور الفاضل ...............................المحترم
السالمعليكمورحمةاهللوبركاته :
ينويالباحثالقيامبإجراءدراسةبعنوان :
" أثر الصحة التنظيمية على مداخل الفاعلية التنظيمية دراسة ميدانية في الكليات
الجامعة األهلية في بغداد وواسط-العراق"

وأن الهدف من هذه االستبانة هو جمع البيانات الالزمة عن الصحة التنظيمية على
مداخلالفاعليةالتنظيمية،لذاقامالباحثبتطويراستبانةللقياس .
لذاأرجوالتكرمبإبداءرأيكمالسديدومقترحاتكمبشأنفقراتاالستبانةفيماإذاكانصالحا
أوغيرصالح،ومدىانتماءكلفقرةللمجالالمحددلها،وبنائهااللغوي،وأيةاقتراحات
أوتعديالتترونهامناسبةلتحقيقهدفالدراسةالحالية.
وتقديري
معخالصشكري 


الباحث:حسينعبداهللخلف 0770071879-

المشرف:د.أمجدفهدطويقات 

األسم:
الرتبة األكاديمية:
التخصص:
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المقترحة

المتغير المستقل :الصحة التنظيمية:وتعرفإجرائيابأنهامجموعهمناالبعادذاتالصلةالتنظيميةوالتيتعرفوتقاسمنخاللهاالصحة

التنظيمية في المنظمات التي تمتلكها والتي تكشف عن صحة العالقات الوظيفية فيما بين افراد المؤسسات التنظيمية التي اجريت عليها

الدراسةوصحةالمناخالتنظيميواثرهفيمداخلالفاعليةالتنظيميةفيالجامعاتالحكوميةوالخاصةفيمحافظةواسط/العراق .

القيادة:وتعرفإجرائياعلىانهاتمثلاإلدارةالعلياوالوسطىوتشيرالىالنمطالقياديوالسلوكالتيتوظفهالقيادةفيتحقيقأهدافهاوتنفيذ

عملياتهافيالجامعة .
.1

تقدمالجامعةالحوافزالماليةوالمعنويةلتحسيناألداءفيالجامعة.















.2

يوجدتبادلللمعلوماتبينالرؤساءوالعاملينفيمايتعلقبطبيعةالعمل















.3

تعتمدإدارةالجامعةاالسلوبالتشاركيفيإدارةالعمل.















.4

تتسمالعالقةبينالرؤساءوالعاملينفيالجامعةبالثقةواالحترامالمتبادل  .













.5















فيالجامعة.

إدارةالجامعةتتمتعبالمرونةللتعاملمعالظروفالمحيطة .

القدرات:وتعرفإجرائياعلىانهامجموعةاالمكانياتوالمواهباالبداعيةالتيتمتلكهااإلدارةالعليافيالجامعةوالتيتوظفهافيتحقيق

بيئةمناسبةللعاملين.
.6

يتمتوافرالمواردوالتجهيزاتالالزمةلقيامالموظفينبعملهمبجودةعالية.















.7

تزودالجامعةأعضاءهيئةالتدريسبالموادوالوسائللموادهمالتعليمية.















.8

تزودالجامعةاالقسامبالمواردالماليةالالزمةللعمل.















.9

يمتلكالعاملينفيالجامعةالقدرةعلىالتعاملمعالتقنياتالحديثة.















.10

توفرالجامعةدوراتتدريبيةللموظفينلزيادةقدرتهمعلىتوظيفالموارد 













المتاحةفيعملهم.

اإلبداع:وتعرفإجرائياعلىانهاقدرةالعاملينعلىاداءاالعمالبصورةمبتكرهوجديدةبمايسهمفيتحقيقأهدافالجامعةويتطلبذلك

بيئةعملمناسبةللعاملين.
.11

تدعمالجامعاتاالهليةاألفكاراالبداعيةبغرضاالستفادةالعمليةمنها















.12

تحفزالجامعةالعاملينعلىتطويرمهاراتهماالبداعية.















.13

يحرصالعاملينفيالجامعةعلىتقديمأفكارجديدةومبدعةلتطوير















.14

تعملالجامعةعلىتهيئةبيئةمناسبةلإلبداعواالبتكار.















.15

تعملالجامعةعلىاستقطاباألفرادالمبدعينوتنميمهاراتهماالبداعية.















فيتطويراإلدارةالجامعة.

العملفيأقسامهم.

التكيف التنظيمي:وتعرفإجرائياعلىانهاقدرةاإلدارةالعلياعلىتوفيربيئةتنظيميةتحققللعاملينالتكيفمعبيئةالعملوتوليدشعور
لدىالموظفبأنهجزءرئيسيومهمفيالجامعة .
.16

يعرفالعاملينفيالجامعةدوركلواحدمنهموالجهةالتابعةلهافي















.17

تسودعالقةالثقةواالحترامبينالعالمينفيالجامعةفيالجامعة.















مجالالعمل.
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.18

يؤمنالعاملينفيالجامعةبأهميةالعملالجماعي.















.19

تسعىالجامعةلتوفيربيئةتنظيميةمرنة .















.20

يشعرالعاملينبالثقةواالمانفيالجامعة .















المقترحة

االتصال:وتعرفإجرائياعلىانهانمطاالتصالالسائدفيالجامعةحيثتحرصالجامعاتعلىتوظيفمختلفأدواتاالتصالالمباشرة
وغيرالمباشرةلتحقيقأهدافها.
.21

يوجدنظامفعاللالتصاالتاالداريةفيالجامعة.















.22

توفرالقيادةالجامعةنظاممفتوحلالتصاالتبينالموظفينواإلدارة.















.23

يتوفرحجمالمعلوماتالذييتناسبمعالمستوىالوظيفي.















.24

اتمتعمنخاللعمليبالجامعةباتصاالتمفتوحة.















.25

توفراالداريةالعليامعلوماتكافيةلإلداراتالمختلفة.















المتغير التابع :مداخل الفاعلية التنظيمية :وتعرفإجرائيابأنهاالقدراتالتيتمتلكهاالمنظماتمناجلتحقيقاهدافهابافضلصورةواقل

تكلفة من خالل أثر الصحة التنظيمية بأبعادها على مداخل الفاعلية التنظيمية (مدخل تحقيق الهدف ،الموارد المنظمة ،العملية الداخلية،
اصحابالمصلحة،قيمالتنافس)وبيانانعكاساتالصحةالتنظيميةعلىاالكثرتاثرامنمداخلالفاعليةالتنظيمية

مدخل تحقيق األهداف:وتعرفإجرائياعلىأنهامجموعةاألهدافالتنظيميةوالماليةالتيستسعىالجامعاتاألهليةالعراقيةلتحقيقهامن
خاللتوظيفاالمكانياتالمتاحة.
.26

توضعاألهداففيالجامعةبناءعلىرؤيتهاورسالتها.















.27

يقومالعاملونفيالجامعةبتنفيذاألهدافالمحددةوصوالللتميز.















.28

تقومالجامعةبمتابعةمدىتحقيقاألهدافالتيوضعتها.















.29

يتعاونالعاملينفيالجامعةإلنجازأهدافمحددةبجدولزمني .















.30

تضعالجامعةأهدافقابلةللقياس .















مدخل توظيف الموارد:وتعرفإجرائياعلىانهامجموعالمواردالماليةوالبشريةالتيتمتلكهاالجامعاتاألهليةوتوظفهالتطويرعملياتها

اإلدارةواألكاديميةبمايسهمفيتحقيقأهدافها.
.31

تديرالجامعةمواردهاالماديةوالبشريةبشكلأمثل.















.32

تستخدمالجامعةمواردهاالماليةوالفنيةبطريقةاقتصاديةبعيداعنالهدر .













.33

يتمتحديثاألجهزةوالمعداتالمستخدمةللعملفيالجامعةكلمادعت















.34

الجامعةقادرةعلىالتكيفالجيدمعالمتغيراتالجديدة .















.35

يتمتوجيهالمواردالمتاحةلتحقيقاالهدافالمحددةفيالجامعة.















الحاجةالىذلك.

مدخل العمليات الداخلية :وتعرف إجرائيا على انها مجموعة العمليات االدارية والتنظيمية التي تتم في مختلف االقساموالدوائرواالدارات

والتدريسيةالجامعةللوصولالىتحسينمستوىوتطويرالعملياتاالداريةفيالجامعة.
.36

تحددالجامعةالمعاييرالتيتربطأداءهامعأهدافها.















.37

تحددالجامعةنطاقعملكلوظيفةبشكلواضحومفهومللموظفين.















.38

تقيمالجامعةعملياتهابشكلمستمر.















.39

تسعىالجامعةالىتحقيقأسبقيةتنافسيةفيمجالها.
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تقييمالجامعةجودةخدماتهاالتيتقدمهامنخاللالمطابقةمعالعمليات 

.40

الداخلية.



التعديالت
المقترحة



مدخل أصحاب المصلحة:وتعرفإجرائياعلىانهاتمثلمجموعةأصحابالمصالحالذييرتبطبشكلمباشرأوغيرمباشربالجامعات
األهليةالعراقيةبمايسهمفيتحقيقأهدافهمومصالحهمفيالجامعةويتمثلب(المجتمعالمحلي،المساهمين،مجلساإلدارة،والطلبة).
.41

يدركالعاملينوجودترابطبينأنشطتهمداخلالجامعة.















.42

توفرالجامعةمناخاتنظيمياتخلقحالةاالنسجامبينالعاملين.















.43

تشجعإدارةالجامعةالتفاعلااليجابيبينالعاملين.















.44

تسعىالجامعةالىمواكبةحاجاتالمجتمعالمحلي .















.45

تعملإدارةالجامعةعلىتحقيقحاجاتالمساهمين .















مدخل القيم التنافسية :وتعرفإجرائياعلىانهاقدرةالجامعة األهليةعلىتقديمخدماتمنافسةعنالجامعاتاألخرىمنخاللتحسين
مستوىالخدماتالتعليميةواألكاديميةوالخدميةبمايتوافقمعحاجاتورغباتمتلقيالخدمةوهمالطلبة .
.46

تتبنىالجامعةمواصفاتومعاييرضمانالجودةبشكلصارمفيجميع















.47

تشجعالجامعةالعاملينعلىالمبادراتلالرتقاءبالخدماتبمايميزهاعن 













.48

لدىالجامعةتوجهواضحللعملمنأجلالحصولعلىجوائزالجودة















.49

تتميزالجامعةبقدرةعاليةللمستجداتفيالعمليةاالدارية.















.50

تتمتعالجامعةبسرعةاالستجابةفيالمواعيدحسبحاجاتالطلبةمقارنة 













أقسامه.

الجامعاتاألخرى.
والتميز.

بالجامعاتاألخرى.
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الرقم

االسم والرتبة
األكاديمية
أ.د أحمد علي صالح

2.
3.
4.
5.
6.

أ.د محمد النعيمي
أ.د رشاد مساعد
أ.د زكريا الدوري
أ.د مروان النسور
أ.د هاني أرتيمة

7.
8.

د .خالد بني حمدان
د .سمير الجبالي

9.
10.

د .مراد سليم عطيات
د .محمد العضايلة

11.

د .عبد هللا الشورى

12.

د .جمانة السالم

13.

د .باسل أبو فودة

1.

الجامعة

التخصص

جامعة الشرق
األوسط
الجامعة األردنية
جامعة عمان العربية
جامعة اإلسراء
جامعة البلقاء
جامعة العلوم
االسالمية
جامعة عمان العربية
جامعة الشرق
األوسط
جامعة اإلسراء
جامعة الشرق
األوسط
جامعة العلوم
االسالمية
جامعة الشرق
األوسط
جامعة الشرق
األوسط

إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
لغة عربية
كلية التربية – قياس وتقييم
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الملحق رقم ()3
االستبانة بعد التحكيم

السالمعليكمورحمةاهللوبركاته :
ينويالباحثالقيامبإجراءدراسةبعنوان :
" أثر الصحة التنظيمية على مداخل الفاعلية التنظيمية دراسة ميدانية في الكليات
الجامعة األهلية في بغداد وواسط-العراق"

وأنالهدفمنهذهاالستبانةهوجمعالبياناتالالزمةعنالصحةالتنظيميةوأثرها
علىمداخلالفاعليةالتنظيميةفيالكلياتالجامعةاألهليةفيبغدادوواسط-العراق،
لذا يرجى التكرم بتعبئة الفراغات بإشارة ( )علما بأن المعلومات ستعامل بسرية وتستخدم ألغراض البحث
العلمي .


وتقديري
معخالصشكري 

الباحث:حسينعبداهللخلف 07901969013-
المشرف:د.أمجدفهدطويقات 
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الجزء األول :المتغيرات الشخصية والوظيفية
( )1النوع االجتماعي


ذكر 

أنثى



( )2العمر
أقلمن30سنة
من –36أقلمن40سنة






من 35–30سنة
40سنة فأكثر 



( )3المؤهل العلمي
بكالوريوس
ماجستير

( )4عدد سنوات الخبرة









دبلومعال
دكتوراه








5سنواتفأقل



من –6أقلمن10سنوات



من –11أقلمن15سنة



15سنةفأكثر



( )5المستوى اإلداري
إدارةعليا



إدارةوسطى
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الجزء الثاني :فقرات االستبيان:
رقم

موافق

الفقرة

موافق محايد

بشدة

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

المتغير المستقل :الصحة التنظيمية :
القيادة :
.1

تقدمالجامعةالحوافزالماليةلتحسيناألداء.











.2

يتبادل الرؤساء مع العاملين المعلومات فيما يتعلق بطبيعة العمل 









.3

تعتمدإدارةالجامعةاالسلوبالتشاركيفيإدارةالعمل.











.4

تتسمالعالقةبينالرؤساءوالعاملينفيالجامعةبالثقةالمتبادلة .











.5

تتمتعإدارةالجامعةبالمرونةفيالتعاملمعالظروفالمحيطة .











فيالجامعة.

القدرات:
.6

تتوافرالمواردالالزمةلقيامالموظفينبعملهمبجودةعالية.











.7

تزودالجامعةالعاملونباألدواتالتيتساعدهمبأداءعملهم.











.8

تزودالجامعةاإلداراتبالمواردالماليةالالزمةللعمل.











.9

توفرالجامعةللعاملينالتقنياتالحديثةالالزمةللعمل.











.10

توفرالجامعةبرامجتدريبيةللعاملينمنأجلتحسينمهاراتهم.











اإلبداع:
.11

تدعمالجامعةاألفكاراالبداعيةبغرضاالستفادةالعمليةمنهافي











.12

تحفزالجامعةالعاملينعلىتطويرمهاراتهماالبداعية.











.13

تسهماألفكاراإلبداعيةفيتطويرعملالجامعة.











.14

تهيئالجامعةبيئةمناسبةلالبتكار.











.15

تعملالجامعةعلىاستقطاباألفرادالمبدعين.











تطويراإلدارةالجامعة.

التكيف التنظيمي :
.16

تنسقالجامعةأدوارالعاملينفيالعمل.











.17

تسودعالقةالثقةبينالعاملينفيالجامعة.











.18

يؤمنالعاملينفيالجامعةبأهميةالعملالجماعي.











.19

توفرالجامعةبيئةتنظيميةمرنة .
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.20



يشعرالعاملونباألمانالوظيفيفيالجامعة .









االتصال:
.21

تحرصالجامعةعلىتوفيرنظاماتصالفعالبينالعاملين.











.22

توفرالجامعةنظاممفتوحلالتصاالتبينالموظفينواإلدارة.











.23

يتمتوفيرالمعلوماتالتيتتناسبمعالمستوىالوظيفي.











.24

توفرالجامعةالوسائلالتكنولوجيةالحديثةالتيتسهلاالتصالبين 









.25











الموظفين.

توفرالجامعةمعلوماتمتخصصةلإلداراتالمختلفة.

المتغير التابع :مداخل الفاعلية التنظيمية:
مدخل تحقيق األهداف:
.26

تعتمدالجامعةفيبناءأهدافهاعلىاستراتيجيتها.











.27

يقومالعاملونفيالجامعةبتحقيقاألهدافبكفاءة.











.28

تقومالجامعةبمتابعةمدىتحقيقاألهدافالتيوضعتها.











.29

توفرالجامعةمستلزماتتحقيقاألهداف .











.30

تضعالجامعةأهدافقابلةللقياس .











مدخل الموارد المنظمة:
.31

تحرصالجامعةعلىاالستخداماألفضلللموارد.











.32

تستخدمالجامعةمواردهاالماليةلتحقيقأهدافهابكفاءة.











.33

يتمتحديثاألجهزةالمستخدمةللعملفيالجامعةكلمادعت











.34

تتسمالجامعةبقدرتهاعلىالتكيفمعالمتغيراتالبيئية .











.35

يتمتوجيهالمواردالمتاحةلتحقيقاالهدافالمحددةفيالجامعة.











الحاجةالىذلك.

مدخل العمليات الداخلية:
.36

تحددالجامعةالمعاييرالتيتربطأداءهامعأهدافها.











.37

تحددالجامعةنطاقعملكلوظيفةبوضوح.











.38

تقومالجامعةبتحليلالوظائفباستمرار.











.39

تسعىالجامعةالىتحقيقأسبقيةتنافسيةفيمخرجاتها.











.40

تقييمالجامعةجودةخدماتهابالمطابقةمعالعملياتالداخلية.











مدخل أصحاب المصلحة:
.41



تحققالجامعةأهدافالعاملينفيها.
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.42

تسعىالجامعةلتحقيقالرضاالوظيفيللعاملين.











.43

تسعىالجامعةلتوفيرخدماتتعليميةمتميزةللطلبة.











.44

تلبيالجامعةاحتياجاتالمجتمعالمحلي .











.45

توائمالجامعةبينأهدافهاومصالحالمساهمين .











مدخل القيم التنافسية :
.46

تطبقالجامعةمعاييرضمانالجودةلتحسينقدراتهاالتنافسية .











.47

تتبنىالجامعةمبادراتالعاملينلالرتقاءبالخدماتالمقدمة.











.48

تسعىالجامعةللحصولعلىجوائزالتميزباستمرار.











.49

تعملالجامعةعلىاعادةهندسةعملياتهاباستمرار.











.50

تستجيبالجامعةالحتياجاتالطلبةبالوقتالمناسب .
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الملحق رقم ()4
كتاب تسهيل المهة
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