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ملخص:
ُيعد مفهوم الفاعلية املنظمية مفهوم ًا معا�رصاً ميكن من خالله النظر اىل تقومي درجة
متكن املنظمات االدارية من اال�ضطالع مبهامها و�أن�شطتها الفنية والإدارية وم�ستوى �أدائها
وقدرتها على حتقيق �أهدافها الت�شغيلية وال�شاملة وقيا�سها .ونظراً ملا ت�ش ّكلُه م�ؤ�س�سات التعليم
اجلامعي (كليات االدارة واالقت�صاد يف اجلامعات الر�سمية العراقية – عينة الدرا�سة –) من
�أهمية يف ن�رش التعليم والنهو�ض به ،وتنمية املعرفة ،وتو�سيع قاعدتها الوطنية و�صناعة
املعرفة اجلديدة ون�رشها ،و�إجراء البحوث العلمية ،وتوفري املوارد الب�رشية امل�ؤهلة علمي ًا
ومهني ًا والقادرة على تطوير برامج التنمية املختلفة وقيادتها ،فقد اجتهت هذه الدرا�سة �إىل
البحث يف هذا اجلانب املهم هادف ًة من ذلك اىل تقومي فاعلية الكليات املبحوثة.
واعتماداً على املراجعة املو�سعة للأدب الإداري ذي ال�صلة ،ونتائج العديد من
الدرا�سات والبحوث التطبيقية �صيغت م�شكلة الدرا�سة ،وو�ضعت فر�ضيتان لها ،و�صممت
ا�ستبانة وفق مقيا�س ( )Cameron: 1978املخ�ص�ص لتقومي فاعلية م�ؤ�س�سات التعليم
العايل (اجلامعي) الذي ا�ستخدمه هو والعديد من الباحثني يف درا�ساتهم التطبيقية ،وجمعت
البيانات عن طريق توزيع اال�ستبانة على عينة الدرا�سة – عمداء كليات الإدارة واالقت�صاد
ور�ؤ�ساء الأق�سام العلمية فيها – وبواقع (� )60أ�ستبانة �صاحلة للتحليل ،ومن ثم عوجلت تلك
البيانات بعد فرزها وتبويبها با�ستخدام معامل االتباط لـ ( ، )Spearmanومعامل التباين
لـ (.)Kruskal- Wallis
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن الكليات تت�سم بعالقات �إيجابية بني �أبعاد الفاعلية
املنظمية املدركة لها من قبل عينة الدرا�سة (على املقيا�س الكلي)  ،ويف �سبعة �أبعاد من
�أبعاد الفاعلية املنظمية الثمانية املبحوثة (منفردة)  ،كما �أن الكليات تتباين يف م�ستويات
فاعليتها املنظمية املدركة يف خم�سة �أبعاد ،وتتقارب يف ثالثة ،مما �أدى �إىل ظهور ()5
كليات ذات م�ستوى فاعلية عند املتو�سط العام ،و ( )5كليات �أخرى دون املتو�سط العام.
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Abstract:
The concept “Organizational effectiveness” is regarded as one of the
contemporary concepts that provide an opportunity to evaluate and measure
the ability of management in organizations to carry out their missions,
objectives, and technical activities along with the performance level to
achieve their goals.
Depending on the relevant extended administrative literature review and
the results of many applied studies, the problem of the study has been identified
and two hypotheses have been developed. For this purpose, a questionnaire
was designed according to (Cameron: 1978) . Data were collected by
distributing the questionnaire to a sample of the study- Deans of the Colleges
of Administration and Economics and chiefs of scientific departments. A total
of (63) questionnaires were distributed from which (60) were received that
were suitable for analysis. After sorting and classifying the data by using the
(Spearman) coefficient correlation and variation for (Kruskal- Wallis) , the
data were processed.
The study concluded that the colleges maintain a positive relationship
with the dimensions of organizational effectiveness perceived by the study
sample (total Dimension) , and in seven dimensions from the eight dimensions
of organizational effectiveness researched (individually) . It is obvious that the
colleges’ performance level of organizational effectiveness was divergent in
five dimensions while convergent in three of them, which led to the emergence
of (5) colleges with an effective overall average level and (5) other colleges
below average.
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مقدمة:
احتلت م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي مكانة خا�صة يف املجتمعات ،وذلك لدورها الكبري
وم�ساهمتها املبا�رشة يف حتقيق التقدم العلمي واحل�ضاري لتلك املجتمعات ،وكما هو
احلال يف دول العامل املختلفة ،فقد اجته العراق نحو تعزيز م�ساهمة م�ؤ�س�سات التعليم
العايل وزيادتها على �أختالف �أنواعها وتخ�ص�صاتها يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،من خالل زيادة عدد اجلامعات والكليات فيها .والأق�سام العلمية ،وفتح املجال
مل�ساهمة القطاع اخلا�ص يف هذا اجلانب من خالل ا�ستحداث الكليات اخلا�صة.
وبناء على ذلك فقد انبثقت �أهمية الك�شف عن الفاعلية املنظمية لهذه امل�ؤ�س�سات،
ً
فالتو�سع الكمي يف هذا النوع من املنظمات يتطلب اتخاذ الإجراءات الالزمة وال�رسيعة
عال ومتميز لها ،ملا لذلك من �أثر وا�ضح على م�سرية التنمية
للمحافظة على �أداء نوعي ٍ
ال�شاملة (�آل يا�سني و �أودو. )1993 :

االطار العام للدراسة:
أوالً -مشكلة الدراسة:
�أ�شار العديد من املفكرين والك َتاب �إىل �أن مفهوم الفاعلية مفهوم معقد ومتعدد
الأبعاد ( ، )Balci: 2001) (Karagoz & Oz: 2008ويبدو �صعب ًا يف التعريف والقيا�س،
وما زال يكتنفه الغمو�ض نتيجة لعدم ا�ستناده �إىل نظرية ثابتة (Pennings & Goodman:
) ، 1980) (Cameron: 1986 a) (Zigarelli: 1996) (Yildiz: 2001وينبع هذا الغمو�ض
من الدرا�سات يف هذا املجال التي وما زالت تعتمد على �أمور وقواعد ن�سبية نظراً الختالف
طبيعة املنظمات ،وتعدد اجلوانب ،واختالف املعاين التي يت�ضمنها مفهوم الفاعلية باعتباره
بناء معقداً (Carnall: 1982) (Van de Ven & Ferry: 1988) (Cameron & Freeman:
ً
. )1991) (Cameron & Quinn: 2006
ولكن على الرغم من ذلك جند يف اجلانب الآخر �أن مو�ضوع الفاعلية املنظمية قد ميثل
واحداً من �أكرث املفاهيم تكراراً يف نظرية املنظمة (McCann: 2004) (Hill & Jones:
 ،)2006) (McAuley, et al: 2007حيث �إن كثرياً من امل�ؤلفات حول املنظمات �سعت
للبحث عن �سبل و�أ�ساليب حت�سني الفاعلية املنظمية .ولكن ذلك مل ي�ؤ ِد اىل تطوير نظرية
مقبولة �شاملة �أو منهجية لتقدير فاعلية املنظمة الكلية وتخمينها ،بل �أجتهت التعريفات
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املت�شعبة للفاعلية �إىل حتديد العديد من املتغريات التف�سريية املختلفة ،نتج عن ذلك ظهور
مداخل ومناذج خمتلفة وعديدة لقيا�س الفاعلية ())Cameron: 1982) Clark, et al: 1984
 ، )(Jones: 2007وقد انعك�س هذا املوقف �أي�ض ًا يف القلة الن�سبية للدرا�سات التي �أجريت
حول الفاعلية املنظمية للم�ؤ�س�سات عامة ،وم�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي خا�صة (Cameron:
. )1980) (Cameron: 1986 a) (McGriff: 2001
وعلى الرغم من �أهمية م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ف�إنه التتوافر ن�سبي ًا معلومات
وا�ضحة تعك�س م�ستويات الفاعلية املنظمية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي العراقية ،ومدى
حتقيقها لأهدافها كم�ؤ�رشات على اجتاهات الأداء والنمو .وت�أ�سي�س ًا على ما�سبق ،ف�إن

املحور الأ�سا�سي مل�شكلة هذه الدرا�سة ينطلق من ت�سا�ؤل فكري رئي�س مفاده:

هل ميكن قيا�س الفاعلية املنظمية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي
وتقوميها؟
وتنبثق من هذا الت�سا�ؤل جمموعة �أخرى من الت�سا�ؤالت ،ميكن حتديدها على
النحو الآتي:
 ما مفهوم الفاعلية املنظمية؟ وهل ميكن ت�أطري هذا املفهوم؟ وما املحاوالت
اجلارية يف هذا ال�صدد؟
 ما امل�سوغات الفكرية واملنهجية التي �أدت �إىل التباين يف حتديد م�ضامني الفاعلية
املنظمية و�أبعادها؟ وهل باالمكان مناق�شتها وال�سعي لتجاوزها؟
 وكذلك ،ما �أ�سباب التباين يف نتائج قيا�س الفاعلية يف الدرا�سات والبحوث
التطبيقية؟ وهل ميكن تقدمي تف�سريات منهجية وعلمية لذلك؟
 هل هناك حماوالت علمية جادة القرتاح معايري وم�ؤ�رشات لدرا�سة وتقومي الفاعلية
املنظمية يف �ضوء املنطلقات النظرية ،ونتائج الدرا�سات والبحوث التطبيقية تكون الأ�سا�س
لالنطالق نحو االتفاق على معايري وم�ؤ�رشات ،ميكن اال�ستناد عليها يف ت�أ�صيل مفهوم
الفاعلية وطرائق قيا�سها؟
 هل ميكن تقومي الفاعلية املنظمية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي (وبخا�صة الكليات
عينة الدرا�سة)  ،وفق املقيا�س املعتمد يف هذه الدرا�سة؟
 ما نتائج �آراء عينة الدرا�سة يف تقومي الفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة؟
�أن هذه الت�س�ؤالت املطروحة متثل الإطار العام مل�شكلة هذه الدرا�سة التي ي�سعى الباحث
للإجابة عنها يف م�ضامني الإطارين النظري والتطبيقي للدرا�سة.
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ثانياً -أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدرا�سة اىل حتقيق ما ي�أتي:
 .1عر�ض مفهوم الفاعلية املنظمية ومداخلها ومناذجها ومناق�شته ،من حيث �أنه

مفهوم معقد ومتعدد الأبعاد.
1 .1تقومي الفاعلية املنظمية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي العراقية – كليات االدارة
واالقت�صاد يف اجلامعات الر�سمية العراقية – كعينة لتلك امل�ؤ�س�سات.
2 .2التعرف �إىل م�ستوى العالقة بني �أبعاد الفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة وفق ًا
للمقيا�س املعتمد يف هذه الدرا�سة.
3 .3التعرف �إىل م�ستوى التباين يف م�ستويات الفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة.
4 .4تقومي املقرتحات والتو�صيات املالئمة لتح�سني م�ستوى الفاعلية املنظمية لعينة
الدرا�سة وفق ًا ملا �ستفرزه نتائج الدرا�سة.
ثالثاً -أهمية الدراسة:
تواجه م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي يف عاملنا املعا�رص حتديات عديدة ومتباينة،
وتعمل يف بيئة �رسيعة التغري كثرية الأحداث يف متطلباتها ومواردها ،ومن ثم متغرية
يف مدياتها و�أبعادها ( ، )Roome & Wijen: 2006ف�ض ًال عن حتديات عمليات التغيري
املت�سارع الناجتة عن التطور الهائل احلا�صل يف التقنيات والأ�ساليب الذي له الأثر الوا�ضح
يف تقدم املجتمع وتطوره ،وبالتايل �آثاره على التغري امل�ستمر يف حجم الطلب على العمالة
يف �سوق العمل ونوعه ،الأمر الذي يفر�ض على اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية �رضورة
تبني منهجية دائمة لتقومي �أدائها من حيث املدخالت والعمليات واملخرجات لتكون دائم ًا
مدركة لأهدافها وم�س�ؤولياتها ودورها املعول عليه اجتاه املجتمع و�أ�صحاب امل�صالح
ذوي العالقة بعملها ،و�رصوح ًا را�سخة للعلم واملعرفة والتطور ،ورافداً �أ�سا�سي ًا خلدمة البناء
االقت�صادي واالجتماعي وحتقيق التنمية.
وبناء على ذلك ف�إن �أهمية هذه الدرا�سة تتجلى يف كونها حماولة جادة للولوج يف
جمال تقومي فاعلية م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ،وم�ساهمة علمية متوا�ضعة يف جانبني
�أ�سا�سيني:
 �أولهما ال�سعي لتكييف املعرفة والتجربة العاملية الغنية والزاخرة بنتائجها املفيدة
وتطويعها لتطبيقها واال�ستفادة منها يف درا�سة واقع التعليم اجلامعي العراقي وتقوميه ،من
�أجل معرفة �أين نحن الآن من م�سار تطور التعليم اجلامعي يف املنطقة ويف العامل.
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 وثانيهما يتمثل بجهد علمي متوا�ضع ،ولبنة ا�سا�سية �أوىل ودعوة خال�صة لكل
املتخ�ص�صني والباحثني واملهتمني للإ�سهام يف بناء معايري ،واعتماد �أبعاد وا�ضحة
للفاعلية املنظمية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي (اجلامعات ،ومن ثم الكليات) لتكون تلك
الأبعاد واملعايري ذات اتفاق عام ،وموثوقية عالية ت�ستند �إىل التجربة العاملية ،واجلوانب
العلمية واملو�ضوعية ،والأطرالإجرائية الوا�ضحة التي يعول عليها لتقومي فاعلية تلك
امل�ؤ�س�سات ،ومدخ ًال للنهو�ض بالتعليم اجلامعي كمرتكز مهم يف التنمية ال�شاملة والتطور
املجتمعي امل�ستدام.

املراجعة النظرية:
◄◄ �أوالً – مفهوم الفاعلية املنظمية وتعريفها:
ذهب العديد من املفكرين والك َتاب والباحثني �إىل الت�أكيد على �أن منظري نظرية
املنظمة ومفكريها مل يتفقوا حلد الآن على تعريف منا�سب للفاعلية ()Sullivan: 1996
 ، )(Karagoz & Balci: 2007فعرب الرتاكم املعريف الطويل للإدارة ونظرية املنظمة مل جند
�إجماع ًا حول ماهية الفاعلية املنظمية (Cameron & Whetten: 1996) (McAuley, et
 ، )al: 2007كما �أن �أولئك املفكرين والباحثني ما زالوا يواجهون �صعوبات يف التوفيق بني
الت�ضارب احلا�صل بني املواقف النظرية املتباينة ،ونتائج البحوث والدرا�سات التطبيقية
( ، )Karagoz & Oz: 2008وعلى الرغم �أن الفاعلية تعد ب�شكل عام �صفة مرغوبة ومهمة يف
املنظمات� ،إال �أن املحاوالت اجلادة التي �أجريت لإي�ضاح بناء الفاعلية �سواء ب�شكل نظري
او جتريبي ما زالت قليلة جداً ،وقد تكون النقطة الوحيدة املقبولة على نطاق وا�سع هي ان
الفاعلية مهمة جداً يف املنظمات (Cameron: 1984) (Mensah, et al: 2005) (Jones:
. )2007
ورغم هذا التباين ،وعدم الو�ضوح الذي ينطوي عليه مفهوم الفاعلية ،ف�إن بع�ض
املفكرين والباحثني �سعوا �إىل و�ضع تعريفات مقرتحة للفاعلية املنظمية ،فمنهم من ع َدها
«درجة حتقيق �أهداف املنظمة» (Koontz & Weihrich: 1989) (Kreitner: 1989) (Daft:
 ، )1989) (Northcraft & Neale: 1990ومنهم من ع َدها «قابلية املنظمة على حتريك مراكز
القوة لالنتاج بكفاءة ،والتكيف للم�شكالت البيئية والداخلية» ()Gun & Holdaway: 1986
 ،)(Schreisheim & Eisenbach: 1995واجته �آخرون اىل ع َدها «قابلية املنظمة على خلق
النتائج املقبولة يف حتقيق طلبات املجموعات املهتمة باملنظمة» (Cullen & Calvert:
 ، )1995) (Pajunen: 2006)) Roome & Wijen: 2006وذهب (Rashford & Coghlan:
� )1992إىل �أنها «نتيجة عملية ديناميكية ت�ؤثر فيها جهود الفرد و�سلوكه داخل املنظمة يف
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حتقيق الأهداف التنظيمية» ،وهي لدى (« )Carnall: 1990الكفاءة الآنية وقابلية التكيف
للأحداث امل�ستقبلية» ،ولدى (« )Gordon, et al: 1990درجة �إنتاج العمليات للمخرجات
املق�صودة».
وعموم ًا قام ( )Row, etal: 1986بتلخي�ص النمط العام املنبثق من تعريفات الفاعلية
املنظمية كما ي�أتي:
♦ ♦�أن الفاعلية مفهوم معقد ومتعدد الأبعاد (Cameron: 1980) (Lysons & Ryder:
. )1988) (Lysons & Ryder: 1989) (Cameron & Whetten: 1996

♦

♦الفاعلية تتعامل مع منظور النظم للمنظمة

. )1995

(Schneider: 1983) (Spreitzer:

♦ ♦الفاعلية تت�ضمن التغري والتكيف التنظيمي (Weick & Daft: 1983) (Masuch:
)1985) (Yorke: 1987) (Friedlander & McDougall: 1990
♦ ♦الفاعلية تت�ضمن الكفاءة والأداء ()Webster: 1985) (Herman & Renz: 1988

. )(Rojas: 2000) (Jones: 2007
♦ ♦الفاعلية تتطلب �إدارة ا�سرتاتيجية

(Smart & John: 1996) (Hill & Jones:

. )2006) (Haberberg & Rieple: 2008

◄◄ ثانيا – املداخل املختلفة للفاعلية املنظمية:
تطرق املفكرون والباحثون �إىل عدد من مداخل الفاعلية ،فمنهم من ع َدها ثالثة
مداخل ( ، )Bedeian & Zammuto: 1991) (Narayanan & Nath: 1993ومنهم من
ع َدها �أربعة مداخل ( ، )Griffin: 1993) (Rao & Rao: 1995) (Rao & Rao: 1997يف
حني �أ�شار ()Daft: 1989) (Zigarelli: 1996) (Vintwatanakhun: 1998) (Jones: 2007
�إىل �إمكانية تق�سيم مداخل الفاعلية �إىل ثالثة مداخل تقليدية ،ومدخلني معا�رصين ،وفيما
ي�أتي تو�ضيح لهذه املداخل:

 .1مدخل الهدف:
 .أم�ضامني املدخل ومعايري الفاعلية:
Goal Approach

يرى هذا املدخل الفاعلية على �أنها درجة حتقيق املنظمة لأهدافها ))Reddin: 1970

، )(Price: 1972) (Cameron: 1980) (Nath: 1993 Narayanan &) (Griffin: 1993
ويت�ضمن هذا املدخل الأهداف الت�شغيلية والر�سمية ،ويعد الطريقة الأكرث منطقية يف تقدير
فاعلية املنظمة ،لأن املنظمات ت�ستحدث �أ�سا�س ًا لتحقيق �أهداف حمددة من املخرجات �أو
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الأرباح �أو ر�ضا الزبون �أو غريها ،وهو ين�صب على قيا�س التقدم باجتاه حتقيق تلك الأهداف
(. )Daft: 1989

.بحمددات املدخل:
قد يبدو هذا املدخل لأول وهلة �صحيح ًا وموثوق ًا به لقيا�س الفاعلية ،وذلك لأن
مقارنة االداء الفعلي للأهداف الت�شغيلية والر�سمية يعد �سه ًال ن�سبياً ،ولكن هناك جملة من
ال�صعوبات تتوافق مع هذا املدخل �أهمها: )Birdasll: 1987( :


الأهداف حاالت مثالية.



تعددية الأهداف.



الغمو�ض يف معايري قيا�س الفاعلية.

.تامل�ؤ�رشات:
�أن الأهداف الت�شغيلية هي الأهداف املهمة التي تالحظ يف هذا املدخل ،وجهود قيا�س
الفاعلية �أو�سع من قيا�س االنتاجية يف �أهداف العمليات ،فالأهداف الت�شغيلية ،تعك�س �أن�شطة
املنظمة التي ت�ؤديها فع ًال (. )Daft: 1989

.ثفوائد املدخل:
ي�ستخدم هذا املدخل يف منظمات الأعمال خا�صة ،ب�سبب �سهولة قيا�س �أهداف
وتقوم املنظمات عادة ب�صيغة الربح �أو ح�صة ال�سوق �أو العائد على اال�ستثمار
املخرجاتّ ،
�أو غريها مما ميكن قيا�سها مو�ضوعي ًا (. )Jordan, et.al. 1999

2 .2مدخل موارد النظام:
 .أم�ضامني املدخل ومعايري الفاعلية:

System Resource Approach

�أُقرتح هذا املدخل بدي ًال ملدخل الهدف ،ولفت انتباه املفكرين والباحثني ،وتعني
الفاعلية هنا «قابلية املنظمة على ا�ستغالل بيئتها ب�شكل مطلق �أو ن�سبي للح�صول على
املوارد النادرة وذات القيمة» ( ، )Cameron: 1986 a) (Cameron: 1986 bاو «درجة
النجاح التي حتققها املنظمة يف احل�صول على املوارد النادرة وذات القيمة من البيئة»
()Bedeian & Zammuto: 1991) (Griffin: 1993) (Narayanan & Nath: 1993

. )(Pounder: 1999
واملنطق الأ�سا�سي لهذا املدخل يرى �أن هناك تفاع ًال وا�ضح ًا بني نظام املدخالت من
البيئة وبني �أداء املنظمة وهو �ضد مدخل الهدف حيث تاخذ املدخالت هنا حمل املخرجات
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يف املالحظة الأ�سا�سية ،وينظر �إىل املنظمات على �أنها يف عالقة ت�ساومية ()Bargaining

مع بيئتها حول خمتلف املوارد النادرة او ال�شحيحة لغر�ض معاجلتها يف املنظمة وحتويلها
�إىل خمرجات و�إعادتها �إىل البيئة �سلع ًا وخدمات (. )Lysons: 1996

.بحمددات املدخل:
 .أعلى الرغم من امليزة التي قدمها هذا املدخل برتكيزه على التفاعل بني املنظمة
والبيئة� ،أال �أنه يت�ضمن عدداً من املحددات (& Quinn & Cameron: 1983) (Lewin
: )Minton: 1986
 �صعوبة الت�شغيل والكيفية التي يتحقق بها اال�ستغالل الأف�ضل للموارد.
 حتديد املوارد ذات العالقة �أي النادرة منها �أو ذات القيمة التي لها عالقة �أ�سا�س ًا
يف تقدير الفاعلية
 الرتكيز الزائد على احل�صول على املوارد و�إهمال ا�ستخدام تلك املوارد.

.بامل�ؤ�رشات:
ُتعد عملية احل�صول على املوارد للمحافظة على نظام املنظمة معياراً من خالله تقدر
الفاعلية املنظمية ،وامل�ؤ�رشات عموم ًا تت�ضمن الأبعاد الآتية ()Cunningham: 1978
: )(Cameron, et.al.: 1987
 موقف الت�ساوم ،ويق�صد به قابلية املنظمة على ا�ستغالل بيئتها للح�صول على
املوارد النادرة وذات القيمة.
 قابلية متخذ القرار يف املنظمة على �إدراك الأ�سبقيات الواقعية للبيئة اخلارجية
وتف�سريها.
 املحافظة على عمل الأن�شطة التنظيمية الداخلية امل�ستمر.
 قابلية املنظمة على اال�ستجابة للتغريات يف البيئة.

.تفوائد املدخل:
يكون هذا املدخل مفيداً عندما تكون م�ؤ�رشات الأداء �صعبة التطبيق
 ،)1981ففي املنظمات غري الهادفة للربح ي�صعب قيا�س �أهداف املخرجات �أو الكفاءة
الداخلية ،فمن ال�صعب مث ًال قيا�س �أثر اجلامعة يف املجتمع ،لذا تلج�أ اجلامعات عادة �إىل
تطبيق هذا املدخل با�ستخدام م�ؤ�رشات لتقومي الفاعلية تعتمد على قابليتها يف احل�صول
على املوارد النادرة وذات القيمة املتمثلة بالأ�ساتذة الأكفاء واملنح املالية الكبرية ونوعية
(Whetten:
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الطالب املتميزين وغريها ( ، )Herman & Renz: 1988) (Rojas: 2000ويف هذه احلالة
ف�أن هذا املدخل ذو فائدة كبرية ،وخا�صة عندما تكون املقايي�س الأخرى غري متاحة �أو
�صعبة التطبيق ،كما �أنه ميتاز ب�رسعة النتائج على الرغم من �أن قابلية احل�صول على املوارد
تبدو �أقل �أهمية من ا�ستخدام تلك املوارد (. )Mensah, et.al.: 2005

3 .3مدخل العملية الداخلية:
 .أم�ضامني املدخل ومعايري الفاعلية:

Internal Process Approach

ُيحكم على الفاعلية على وفق هذا املدخل على �أنها «�أنعدام اال�إجهاد الداخلي غري
املالئم» (� ، )Cameron: 1980أو �أنها «ال�صحة التنظيمية والكفاءة» التي تعني االن�سيابية
اجليدة يف العملية الداخلية ور�ضا العاملني يف املنظمة� ،أو �أنها «تكامل املنظمة والأفراد
الذي يقود �إىل ان�سيابية وكفاءة العمليات» (. )Griffin: 1993
�إن هذا املدخل ال يالحظ البيئة اخلارجية ،و�أمنا يركز على امليكانيكيات الداخلية
وفاعليتها يف ا�ستخدام مواردها الذي ينعك�س يف مظاهر ال�صحة التنظيمية والكفاءة ،مثال
ذلك الر�ضا الوظيفي ،والروح املعنوية واهتمام امل�رشفني ،وجودة اتخاذ القرار وغريها.
(. )Cameron & Quinn: 2006

.بحمددات املدخل:
تتجلى �أهم املحددات مبا ي�أتي (Reed: 1991) McGriff: 2001)) (Room & Wijen:
: )2006

 اليتعامل مع �آثار البيئة على املنظمة ،واليقي�س عالقة املنظمة ببيئتها
اخلارجية.
 الرتكيز على الكفاءة يقدم نظرة حمدودة لفاعلية املنظمة يف الأمد الطويل.
 تن�صب املالحظة الأ�سا�سية على العملية الداخلية للمنظمة دون النظر �إىل املوارد
�أو املخرجات.

.تامل�ؤ�رشات:
تنق�سم م�ؤ�رشات الفاعلية �إىل جمموعتني ،الأوىل منهما هي (: )Cunningham: 1977





امل�رشف يهتم ويركز على العاملني.
روح الفريق ،وفرق العمل ،والوالء للمجموعة.
الثقة ،والأمانة ،والتعاون ،واالت�صال بني الإدارة والعاملني.
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 قرب مراكز �أتخاذ القرار من م�صدر املعلومات ،بغ�ض النظر عن موقع تلك امل�صادر
يف املنظمة.
 االت�صاالت العمودية والأفقية الوا�ضحة.
 املكاف�آت للمديرين لأدائهم ،والنمو ،وتطوير املر�ؤو�سني ،وخلق جمموعة عمل
فاعلة.
 التفاعل بني املنظمة و�أجزائها ،وتكون حلول ال�رصاعات بني امل�شاريع يف م�صلحة
املنظمة.
�أما املجموعة الثانية من م�ؤ�رشات فاعلية العملية الداخلية ،فرتتبط بقيا�س الكفاءة
االقت�صادية ،وهي :مدخالت املوارد ،وحتويل املوارد �إىل خمرجات ،واملخرجات النهائية
التي ت�سلم للم�ستهلكني خارج املنظمة.

.ثفوائد املدخل:
ُيعد هذا املدخل مهم ًا ب�سبب �أن اال�ستخدام الكفء للموارد ،وتناغم التوظيف الداخلي
ميثل واحداً من الطرائق لقيا�س الفاعلية ،وبخا�صة عند قيا�س �أداء االق�سام �أو الوحدات
الإدارية بالرتكيز على الكفاءة يف االداء (. )O’Neill: 1998

4 .4مدخل املنتفعيني اال�سرتاتيجيني:
 .أم�ضامني املدخل ومعايري الفاعلية:

Strategic Constituencies Approach

برز هذا املدخل بدي ًال عن املداخل ال�سابقة ،وجذب �أنظار امل�ؤلفني والباحثني ،و�سمي
�أي�ض ًا مدخل �أ�صحاب امل�صلحة ( ، )Stakeholders Approachوقد �سعى م�ؤيدو هذا املدخل
�إىل احتواء املداخل الثالثة ال�سابقة ،لذلك اجته اجلهد نحو حتقيق مدخل تكاملي للفاعلية
ي�ستوعب يف منظوره املنظمة يف �إجنازها لأعمال عديدة ،وذات نتائج خمتلفة ،و�إىل توحيد
العديد من امل�ؤ�رشات يف �إطار منفرد ()Kinicki, et.al.: 1985) (Cameron, et.al.: 1987
. )(Cameron & Quinn: 2006
وبناء على ذلك ف�إن هذا املدخل وجه الأنظار نحو عالقة املنظمة بالبيئة الأو�سع
ً
(كما يف مدخل موارد النظام)  ،و�إىل نتائج �أداء املنظمة (كما يف مدخل الهدف)  ،و�إىل
امليكانيكيات الداخلية للمنظمة (كما يف مدخل العملية الداخلية)  ،ويتجلى املنطق الأ�سا�س
لهذا املدخل يف �أن بع�ض الأفراد �أو املجموعات ت�صبح ذات م�صلحة �أو �أرتباط ()Stake
باملنظمات مبرور الوقت لأ�سباب خمتلفة ،ومن املتوقع �أن هذه الأ�سباب تنعك�س يف
�أف�ضليات وتوقعات �أداء املنظمة (Bedeian & Zammuto: 1991) (Kassinis & Vafeas:
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 ، )2006فاملنظمة الفاعلة هي التي ت�ستطيع �إر�ضاء طلبات جمموعات املنتفعني يف البيئة
(. )Robbins: 1988) (Pajunen: 2006
وي�شكل املنتفعون اال�سرتاتيجيون عادة جمموعات املجهزين ،واملقر�ضني ،والعاملني،
واملالكني ،ومديري املنظمة ،والزبائن ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،والآخرين الذين ي�ؤثرون
ويت�أثرون باملنظمة (Cameron: 1982) (Bedeian & Zammuto: 1991) (Griffin:
)1993) (Sullivan: 1996

.بحمددات املدخل:

يقدم هذا املدخل �صورة غنية عن الفاعلية� ،أال �أنه ال يخلو من نواق�ص ،ف�أحد مظاهر
املدخل �أنه يركز على �أف�ضليات من يجب �أن ت�سعى املنظمة لأر�ضائهم ،لذا �أقرتح بع�ض
الباحثني وجوب �إر�ضاء �أف�ضليات وتوقعات �أ�صحاب القوة الأكرب من جمموعات املنتفعني
اال�سرتاتيجيني �أو �أ�صحاب امل�صلحة ما دام ه�ؤالء ي�سيطرون على املوارد ال�رضورية لبناء
املنظمة (. )Robbins: 1992) (Denison & Mishra: 1995
واقرتح �آخرون �أن تركز املنظمات على �إر�ضاء حاجات املنتفعني توقعاتهم الأكرث
عدائية للمنظمة ( ، )Keeley: 1978) (Keeley: 1984يف حني �أفرت�ض �آخرون �أن تعمل
املنظمات نحو تعظيم قابليتها على البقاء يف الأمد الطويل ،الذي يعني واقعي ًا العمل
باجتاه االهتمامات الطويلة الأمد للمنظمة )Cameron & Smart: 1998( ،وذهب بع�ضهم
الآخر �إىل الت�أكيد بعدم وجود طريقة مثلى لالختيار ،و�أمنا االهتمام البد �أن ين�صب على
كل جمموعات املنتفعني �أو �أ�صحاب امل�صلحة (Connolly, et.al: 1980) (Goodman,
 . )et.al: 1983) (Lewin & Minton: 1986وقد ناق�ش هذا املو�ضوع با�ستفا�ضة كل من
( ، )Narayanan & Nath: 1993و�أ�شارا اىل �رضورة النظر �إىل بعدين مهمني يف هذا

ال�صدد هما:



قوة �أية جمموعة من املنتفعني.
�أهمية �أية جمموعة من املنتفعني.

.تامل�ؤ�رشات:

يرى هذا املدخل �أن م�ؤ�رش قيا�س �أداء املنظمة ميكن �أن يكون ر�ضا جمموعة �أو �أكرث من
املنتفعني اال�سرتاتيجيني ،رغم �أن ك َّل جمموعة من جمموعات املنتفعني لها معيار خمتلف
للفاعلية ب�سبب �أختالف �إهتماماتها اجتاه املنظمة ،واختالف العالقات التبادلية بينها
وبني املنظمة ،وهذه االختالفات ت�سلط ال�ضوء على الإهمال الغالب ملظهر بناء الفاعلية،
فالفاعلية املنظمية مفهوم مبني على القيمة (Value- Based) (Cullen & Calvert:
. ))1995) Cullen & Calvert: 1996
61

تقييم الفاعلية املنظمية ملؤسسات التعليم اجلامعي
دراسة تطبيقية على عينة من كليات اإلدارة واالقتصاد
في اجلامعات الرسمية العراقية

د .محمد "محمد حسن" آل ياسني

.ثفوائد املدخل:
قوة هذا املدخل تتجلى يف النظرة الوا�سعة للفاعلية ،واختبار عوامل البيئة املختلفة،
ا�ضافة �إىل العوامل الداخلية للمنظمة ( ، )McCann: 2004كما �أنه يالحظ ب�أهمية املنتفعني
املحليني وامل�س�ؤولية االجتماعية التي مل يجر قيا�سها ر�سمي ًا يف املداخل التقليدية الثالثة
( ، )Cullen & Calvert: 1995ي�ضاف �إىل ذلك �أنه يحتوي على معايري وم�ؤ�رشات متعددة
ت�ستخدم يف الوقت نف�سه ب�ضمنها ما يتعلق باملدخالت ،والعمليات الداخلية ،واملخرجات،
وي�ؤكد على عدم وجود معيار مفرد للفاعلية ( .)Kassinis & Vafeas: 2006ولذا فقد
�أكت�سب هذا املدخل �شعبية كبرية باال�ستناد �إىل نظرة مفادها �أن الفاعلية مفهوم معقد
ومتعدد الأبعاد والميكن قيا�سها مبقيا�س مفرد ،و�إمنا باعتماد معايري وم�ؤ�رشات عديدة
للمنظمة تو�ضح نتائج �أهتمامات جمموعات املنتفعني اال�سرتاتيجيني ذات العالقة
.)Cullen & Cavert: 1996)) (Jones: 2007

5 .5مدخل قيم التناف�س:
 .أم�ضامني املدخل ومعايري الفاعلية:

Competing Value Approach

طور هذا املدخل كل من ( )Quinn & Rohrbaugh: 1983من �أجل تو�ضيح فكرة �أن
الفاعلية هي»بناء �أجتماعي ومفهوم جمرد طرحته �أفكار وعقول منظري نظرية املنظمة
وباحثيها» ،فقد طلبا من جمموعة من املفكرين والباحثني يف نظرية املنظمة درا�سة
معايري الفاعلية الـ ( )30املقدمة من ( )Campbell: 1977و�إلغاء التداخالت والتكرار
وتقومي الت�شابه يف كل الأزواج املمكنة للفقرات املحددة ،وكانت النتيجة قائمة مكونة من
( )17معياراً للفاعلية خ�ضعت لـ ( )136مقارنة زوجية ،كما خ�ضعت �أحكام املت�شابهات
الناجتة �إىل قيا�س متعدد الأبعاد لتحديد الأبعاد الأ�سا�سية الكامنة يف فاعلية املنظمة ،وقد
تكررت عمليات املزاوجة والقيا�س با�ستخدام هذه القائمة فيما بعد ملجموعة �أكرب و�أكرث
اختالف ًا من مفكري وباحثي نظرية املنظمة ،وظهرت الأبعاد الكامنة نف�سها يف املحاولة
الأوىل مع فوارق ثانوية توحي «ب�أن مفكري وباحثي نظرية املنظمة ي�شرتكون يف �إطار
�ضمني م�شرتك» (. )Yorke: 1987) (Cullen: 1997
وظهر لهما �أن الفاعلية تت�ألف من « ثالثة حماور �أو �أبعاد قيمة « ،وهذه املحاور
متعامدة (� )Orthogonalأحدها على الآخر ،ومتثل :خ�صائ�ص هيكلية للمنظمات (مركزية/
المركزية)  ،وتوجهات يف االهتمام (تركيز داخلي /خارجي)  ،وعالقة بني (الو�سائل
والغايات) لتحقيق النتائج املرغوبة.
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وقد قاما بتحديد البنى املتنوعة للفاعلية ب�أمنوذج �أطلقا عليه ت�سمية «الأمنوذج
الف�ضائي  »Spatial Modelلفاعلية املنظمة ،حيث ميثل �إطاراً للنماذج التناف�سية ،ويت�ألف
من الغايات والو�سائل ،والقيم الإدارية ،والأف�ضليات الهيكلية ،واالفرتا�ض ال�ضمني لهذا
بناء م�شرتك ًا (� )Shared Constructأو جمموعة معارف ()Cognitions
الأمنوذج �أنه ميثل ً
م�شرتكة بني الأفراد مقيدة باملعايري التي قدمها ( .)Campbellومن مزايا هذا النموذج
�إمكانية ا�ستنتاج معايري لفاعلية املنظمة �ضمنية �أو وا�ضحة عن طريق ر�سم تلك املعايري
على الإطار الأ�سا�سي للأمنوذج مع �إعطاء االهتمام الالزم للموقع على حمور الهيكل
(العمودي) وحمور الرتكيز (االفقي) ()Jones: 2007

.بامل�ؤ�رشات:
البعد الأول لقيم التناف�س يت�صل بالرتكيز ( )Focusالتنظيمي ،فيما �إذا كان على
اجلوانب الداخلية �أو اخلارجية للمنظمة ،الرتكيز الداخلي يعك�س اجتاه الإدارة نحو ر�ضا
العاملني وكفاءتهم ،والرتكيز اخلارجي يعك�س رفاهة املنظمة نف�سها بالعالقة مع بيئتها
(.)Quinn & Cameron: 1983
وال ُبعد الثاين يت�صل بهيكل ( )Structureاملنظمة ،فيما �إذا كان على الثبات �أو املرونة،
فالثبات يعك�س قيم الإدارة للرقابة من الأعلى �إىل الأ�سفل ،وهو م�شابه للنموذج امليكانيكي،
واملرونة تقدم قيم التكيف والتغري ،وهي م�شابهه لهيكل املنظمة الع�ضوي (Robbins:
. )1992) (Jones: 2007

.تفوائد املدخل:
قدم هذا املدخل م�ساهمتني �أ�سا�سيتني ،الأوىل �أنه ا�ستطاع �أن يوحد بني املفاهيم
املختلفة للفاعلية مبنظور واحد ،والثانية �أنه وجه اهتمام ًا مهم ًا �إىل �أن معايري الفاعلية
هي قيم الإدارة ،وعلى املديرين تقدير �أي من القيم يرغبون يف تبنيها ،و�أي منها تعطى
تركيزاً �أقل ،فقيم املناف�سة الأربعة تتواجد يف الوقت نف�سه ،ولكنها ال تتمتع بالأ�سبقية
نف�سها (. )Sandstorm, et al: 1990

◄◄ثالثاً– مقايي�س الفاعلية املنظمية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي:
ُتعد درا�سة ( )Antiaالنظرية التي �أعدها عام ( )1976من بواكري الدرا�سات التي
ت�صدت للبحث يف مو�ضوع الفاعلية املنظمية يف م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ،حيث اقرتح
جمموعة من الأبعاد اعتربها �أ�سا�سية لتقدير فاعلية تلك امل�ؤ�س�سات ،و�شملت :اخلدمات
املادية للجامعة ،وتطوير القوى العاملة يف اجلامعة ،والرتتيب والتن�سيق بني املناهج
التعليمية ،و�ضبط امل�رصوفات ،والعالقات بني الطالب ،والعالقات بني العاملني يف
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اجلامعة ،وامل�س�ؤولية العامة للجامعة ،وامل�شاركة ،وال�سمعة العامة للجامعة لدى الغري
(. )Karagoz & Oz: 2008
ا�ستند ( )Cameronيف درا�سته التطبيقية التي �أعدها عام ( )1978على جمموعة من
الأبعاد الرئي�سة للفاعلية املنظمية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي حماو ًال اختبارها يف ()6
جامعات �أمريكية معتمداً على �آراء الطالب والهيئة التدري�سية يف تقدير فاعلية اجلامعة،
وقد متثلت تلك االبعاد مبا ي�أتي:
 .2تطور الطالب االكادميي
 .1ر�ضا الطالب الرتبوي.
 .4تطور الطالب ال�شخ�صي
 .3تطور الطالب املهني
 .5ر�ضا الهيئة التدري�سية الوظيفي  .6ر�ضا الهيئة التدري�سية املهني
� .7أنفتاح النظام وتفاعله مع البيئة  .8القدرة على �أ�ستقطاب املوارد
 .9ال�صحة التنظيمية

ويف درا�سته الالحقة املعدة عام ( )1981حدد (� )Cameronأربعة حقول رئي�سة
للفاعلية هي :الأكادميي ،واملعنوي ،والتكيف مع البيئة اخلارجية ،والأن�شطة خارج
الربنامج التعليمي .و�أعاد ترتيب الأبعاد الت�سعة التي �أقرتحها يف درا�سته ال�سابقة على
احلقول الأربعة.
وتو�صل ( )Cameronمن نتائج درا�سته هذه �إىل �أن هناك ثالثة �أنواع من اجلامعات
م�صنفة ح�سب م�ستويات الفاعلية فيها وهي تختلف فيما بينها بو�ضوح ،فاملجموعة
عال يف حقل املعنوية (�إنها فاعلة يف حقلي املعنوية
الأوىل من اجلامعات ذات م�ستوى ٍ
والأكادميي ،ولكنها لي�ست فاعلة يف حقل التكيف اخلارجي) واملجموعة الثانية ذات االجتاه
نحو البيئة اخلارجية (�إنها فاعلة يف التكيف مع البيئة اخلارجية ،ولكنها لي�ست فاعلة يف
احلقول الأخرى) واملجموعة الو�سطى تتوافق ب�شكل معتدل مع احلقل الأكادميي ومع املعدل
يف حقل املعنوية ،ولكنها ذات م�ستوى منخف�ض يف حقل التكيف اخلارجي ،وخل�ص من

هذه النتائج �إىل:
�1 .1أن الفاعلية هي ذات هيكلية متعددة الأبعاد ،والميكن النظر لها من جانب واحد.
2 .2عندما ينظر �إىل الفاعلية املنظمية على �أنها متعددة الأبعاد ،ف�إن العالقة بني

املتغريات التنظيمية تكون هي الأخرى خمتلفة ،ب�سبب �أن تلك املتغريات ذات ارتباط
باملتغريات البيئية ب�شكل كبري ،وبذلك ف�إن م�ستوى الفاعلية �سيت�أثر هو الآخر بهذه العالقة،
فهناك اختالف وا�ضح يف م�ستوى الفاعلية بني اجلامعات ذات القدرة اجليدة ،وال�سجل
الناجح والهيكلية املرنة عن تلك اجلامعات ذات الهيكلية ال�ساكنة.
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3 .3تنخف�ض م�ستويات الفاعلية يف حقل التكيف اخلارجي بت�أثري احلقول االخرى
الداخلية ،فقد �أقر ( )Cameronبناء على نتائج درا�سته احلالية �أن م�ؤ�س�سات التعليم
اجلامعي باالمكان �أن تكون فاعلة �أما يف املجال اخلارجي �أو الداخلي ،والميكن حتقيق
الفاعلية يف املجالني مع ًا ويف الوقت نف�سه.
قا�س ( )Lindsayفاعلية م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي يف درا�سته التي �أعدها عام
( )1981بت�سعة �أبعاد قرتحها ،وهي� :أهداف اجلامعة وغاياتها ،املوارد املادية وامل�ستلزمات
الأخرى ،م�س�ؤوليات و�أداء الهيئة التدري�سية ،ترتيب الربامج التعليمية وتن�سيقها� ،إدارة
اجلامعة والقيادة الإدارية لها والعمليات املالية ،املناخ اجلامعي و�سكن الطلبة ،تطور
الطالب واخلريجني التعليمي ،البحوث واخلدمات العامة ،العالقة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
والبيئة (. )Karagoz & Oz: 2008
�أجرى ( )Cameronيف عام ( )1982درا�سة باال�ستناد �إىل �أبعاد الفاعلية املنظمية
وفق ًا لأمنوذجه ومقيا�سه الذي �أعده عام (� )1978شملت ( )29جامعة وكلية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،حيث �سعى �إىل تقومي فاعلية اجلامعات والكليات املبحوثة من وجهة
نظر جمموعات املنتفعني �أو ا�صحاب امل�صلحة.
اعتمد ( )Rigdon: 1983مقيا�س ( )Cameron: 1978يف درا�سته االختبارية لأمنوذج
املنفعة الناجتة عن البحث العلمي يف اجلامعات� ،ساعي ًا �إىل الك�شف عن العالقة بني الفاعلية
املنظمية للجامعات املبحوثة والبحث العلمي كوظيفة من وظائف اجلامعة.
قدم ( )Kleeman & Richardsonيف عام ( )1985مقيا�س ًا للفاعلية املنظمية يف
م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي �سمياه (معايري فاعلية احلقول)  ،وعلى وفق ما �أ�شارا �إليه ف�إن

الفاعلية يف م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ميكن �أن تتحدد من خالل ا�ستخدام املعايري
ذات العالقة باحلقول الآتية:
 .2مالحظة االقليات والن�ساء
 .1الربامج التعليمية واخلدمات املقدمة للطالب
 .4البحوث ون�رش املعرفة
 .3البحوث وجودة التعليم
 .5خدمات التقدمي لالنت�ساب للجامعة وتوفري املعلومات  .6الن�شاطات الريا�ضية
 .8الفر�ص املعرو�ضة على اخلريجني
 .7دعم الن�شاطات الثقافية
 .10تعزيز ورفع امل�ستوى العام للجامعة
 .9الت�سهيالت امل�ؤجرة

وقد كانت �أبرز نتائج الدرا�سة ت�شري �إىل �إدراك الطالب �أهمية التطور يف الربامج
التعليمية واخلدمات العامة ،وجودة التعليم والبحوث ،وجودة العرو�ض املقدمة للخريجني،
ك�أهم معايري تقدير الفاعلية على التوايل.
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عاد ( )Cameronيف عام (� )a1986إىل تطبيق مقيا�س الفاعلية الذي �أعده عام ()1978
على اجلامعات والكليات اخلا�صة يف ال�شمال ال�رشقي للواليات املتحدة الأمريكية ،هادف ًا
من ذلك �إىل حتديد العوامل الأ�سا�سية التي لها عالقة بارتفاع م�ستوى الفاعلية املنظمية،
حيث ظهر من جمموعة النتائج التي تو�صل اليها �أن للبيئة اخلارجية ،وعمر اجلامعة،
ونوعها� ،أثراً يف اختالف م�ستوى الفاعلية.
ا�ستخدمت ( )Gigliottiيف عام ( )1987منوذج ًا ومقيا�س ًا ()Cameron: 1978
للفاعلية املنظمية يف درا�ستها للأق�سام الأكادميية يف كليات املجتمع يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،من خالل تركيزها على الربط بني ت�صورات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وت�صورات
ر�ؤو�ساء الأق�سام الأكادميية ،وبني خ�صائ�ص الفاعلية املنظمية و�أنواع الثقافة املنظمية
يف تلك االق�سام االكادميية.
قام ( )Yorkeيف عام ( )1987مبقارنة جمموعات املعايري املقرتحة من (Antia:
 )1976و ( )Cameron: 1978و ( )Lindsay: 1981يف بحثه املو�سوم (حمددات النجاح
التعليمي)  ،وقد خل�ص من تلك املقارنة �إىل مالحظة الت�شابه العام يف �أبعاد الفاعلية
وحقولها ،وقد حاول تلخي�صها بالأبعاد الآتية:
 .1حتقيق االهداف الر�سمية
 .3تطوير العاملني
 .5تطور الطالب
 .7البحوث واملعلومات
 .9العالقة مع القوى اخلارجية
 .11زيادة قيمة امل�ؤ�س�سة

 .2احل�صول على املوارد
 .4الربامج التعليمية
 .6املناخ اجلامعي
 .8عمليات امل�ؤ�س�سة التعليمية (الهيكل واالجراءات)
 .10القدرة على الت�أثري يف البيئة

وقد خل�ص ( )Yorkeمن درا�سته �إىل نتيجة مهمة مفادها �أن حتقيق الأهداف املنظمية
يتطلب النجاح يف كل �أبعاد الفاعلية املحددة ،ذلك لأن العوامل ذات العالقة ب�أجمايل عمل
امل�ؤ�س�سة التعليمية ترتبط الواحدة باالخرى ،و�أي �ضعف �أو ف�شل يف واحدة منها �سي�ؤثر على
البقية.
ركز ( )Kealy & Rochelيف درا�ستهما املعدة عام ( )1987على العوامل امل�ؤثرة
يف فاعلية اجلامعة ،وبخا�صة طلبتها ،حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن العوامل الأ�سا�سية
تتمثل باجلانب االعتباري العايل للحقول االكادميية ،وكذلك للجوانب االجتماعية ،ومكانة
اجلامعة و�سمعتها ،وجودة ت�سهيالتها ،وقد خل�ص الباحثان �إىل الت�أكيد على �أهمية اجلوانب
االعتبارية واالحرتام االكادميي الناجت عن جودة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،و�رشوط
االنت�ساب للجامعة ،والفر�ص املتاحة للخريجني ،واالحرتام العام للخريجني من املجتمع.
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يف درا�سات ( )Masuch: 1985و ( )Cameron, et al: 1987و (Sutton & Aunno:

ُ )1989ركِّزت على امل�شكالت التي تعرت�ض م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وبخا�صة ما يوجه
لها من �أنتقادات يف و�سائل الإعالم ،وما تعانيه من انخفا�ض املوارد ،مما يقت�ضي ح�سب
وجهة نظرهم الرتكيز على الإدارة اجليدة للجامعة ،ولذا ف�إنهم يعتقدون �أن م�ستوى الفاعلية
يت�أثر تبع ًا جلودة الإدارة ،مع مالحظة �أن الفرتة التي �أعدت بها هذه الدرا�سات (�أواخر
الثمانينيات) قد �شهدت انخفا�ض ًا وا�ضح ًا يف العديد من الدول يف الدعم املقدم للجامعات،
مما ا�ستدعى �إعادة البحث يف االحتياجات التعليمية يف جمايل اجلودة والعدد ،وتوجيه
االنتباه �إىل �أهمية رفع م�ستوى الفاعلية ملقابلة هذه التحديات ()Cameron, etal.: 1987
وتعزيز دور االدارة وم�س�ؤوليتها يف التخطيط ،وو�ضع الربامج الداعمة مل�ستوى الفاعلية
( )Cameron: 1986 aو�رضورة �إعادة درا�سة مداخل الفاعلية ومعايريها بالعالقة مع
امل�شكالت والتحديات التي تواجه م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وقد رافق ذلك دعوات متكررة
�إىل تقدمي خدمات تعليمية �أكرث و�أف�ضل ذات ارتباط وا�ضح بالتطور التكنولوجي احلا�صل،
وقد عزا بع�ض املتخ�ص�صني التباط�ؤ الذي ح�صل يف االقت�صاد االمريكي يف تلك الفرتة اىل
انخفا�ض م�ستويات التعليم اجلامعي يف اجلامعات الأمريكية.
يف عام (� )1990أجرى ( )Murrayدرا�سة لإحدى ع�رشة جامعة امريكية ،هادف ًا �إىل
التعرف على جماالت التفاعل بني �أمنوذج للقيادة اعتمده يف درا�سته وامنوذج للفاعلية
املنظمية ،م�ستخدم ًا �أمنوذج ومقيا�س ( ، )Cameron: 1978حيث وجد �أن متغريات الأمنوذج
القيادي املطبق تدعم م�ستويات الفاعلية املنظمية يف م�ؤ�س�سات التعليم املبحوثة ،مما قاده
�إىل اال�ستنتاج �أن القيادة الفاعلة تدعم فر�ص حتقيق الفاعلية املنظمية.
�سعى ( )Daughertyيف العام نف�سه ( )1990للبحث يف �أبعاد الفاعلية املنظمية التي
ا�ستخدمها ( )Cameronيف درا�ساته للأعوام ( )1986( )1982( )1978من خالل الرتكيز
على درا�سة العالقة والأثر بني ما يتم �إنفاقه على الطالب يف اجلامعة �أو الكلية كخدمات
للإدارة ،والتعليم ،واخلدمات عامة ،والفاعلية املنظمية لتلك اجلامعات والكليات ،وقد خل�ص
�إىل �أن الكفاءة والرت�شيد يف الإدارة املالية ذات عالقة مب�ستوى الفاعلية املقدر للجامعة.
عاد ( )Cameronيف عام ( )1992مب�شاركة زميله (� )Tschirhartإىل درا�سة �أثر
بع�ض العوامل البيئية على الفاعلية املنظمية للجامعات والكليات الأمريكية التي تبلغ مدة
الدرا�سة فيها �أربع �سنوات م�ستخدم ًا منوذجه ومقيا�سه للفاعلية املنظمية ،وقد �أ�شارا �إىل
�أن دواعي هذه العودة هي نتائج بع�ض الدرا�سات والبحوث التي خل�صت اىل �أهمية االنتباه
للعوامل البيئية كمتغري مهم وم�ؤثر يف فاعلية م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ،وبخا�صة تلك
الدرا�سة النظرية التي قدمها ( )Hrincu: 1992املت�ضمنة �أمنوذجه البيئي املقرتح للفاعلية
املنظمية.
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ذهب ( )Lysonsيف درا�ساته العديدة حول الفاعلية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
اجلامعية التي �أعدها مبفرده �أو مب�شاركة زمالء �آخرين �إىل ا�ستخدام مقيا�س و�أبعاد
الفاعلية لـ ( )Cameronيف اجلامعات الأ�سرتالية ومقارنتها مع اجلامعات الربيطانية
والأمريكية .فقد طبق تلك الأبعاد �أو ًال يف ( )14جامعة ا�سرتالية يف درا�ستيه التي �أعدهما
مع ( )Ryderعامي ( )1988و ( ، )1989حيث �أيدت النتائج موثوقية و�صحة �رسيان
الأبعاد الت�سعة واملقيا�س يف البيئة اال�سرتالية .وثاني ًا عند تطبيقها يف اجلامعات
الربيطانية يف درا�سته عام ( ، )1992حيث جاءت النتائج متوافقة مع نتائج درا�ستيه
يف اجلامعات الأ�سرتالية ،مما عزز من درجة الثقة باملقيا�س والأبعاد.
و�سعى (� )Lysonsإىل �إ�ضافة �أبعاد جديدة للفاعلية وتطوير النظرة الأ�شمل لها ففي
درا�ساته املعدة يف ( )a 1990و ( )b 1990و ( )1993حيث �أ�ضاف املناخ التنظيمي،
ومن ثم الثقافة كبعدين م�ؤثرين على م�ستوى فاعلية م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ،وقد
وجد �أن ُبعد املناخ التنظيمي ذو ت�أثري وا�ضح يف م�ستوى العالقة بني الأبعاد الت�سعة
املعتمدة لقيا�س الفاعلية ،ويف �إجمايل م�ستوى الفاعلية للجامعات املبحوثة ،وبرز هذا
الت�أثري ب�شكل �أو�ضح عندما قارن النتائج التي تو�صل �إليها يف اجلامعات الأ�سرتالية مع
نتائج درا�سات ( )Cameronيف اجلامعات الأمريكية ،كما كان �أثر ُبعد الثقافة يف �إدراك
م�ستوى الفاعلية بو�ضوح عند مقارنة نتائج درا�ساته يف ا�سرتاليا مع نتائج الدرا�سات
يف اجلامعات الأمريكية ،يف حني مل يكن لهذا البعد ت�أثري دال �إح�صائيا عند املقارنة بني
نتائج الدرا�سات املطبقة يف �أ�سرتاليا وبريطانيا ،وقد عزا ذلك للتقارب بني الثقافتني.
من الدرا�سات العربية التي ا�ستطاع الباحث االطالع عليها ،قيام (�سليمان)1993 :
با�ستخدام منوذج ومقيا�س ( )Cameronلعام ( )1978يف تقومي الفاعلية املنظمية لأربع
جامعات ر�سمية �أردنية ،هادف ًا للك�شف عن ت�أثري �أختالف الرتب االكادميية (االلقاب العلمية)
لأع�ضاء الهيئة التدري�سية يف تقديرهم مل�ستوى الفاعلية املنظمية جلامعاتهم ،حيث ظهر
من نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق معنوية يف تقدير م�ستوى الفاعلية ُتعزى �إىل اختالف
الرتب العلمية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،ولدى حماولته قيا�س م�ستوى فاعلية اجلامعات
املبحوثة ظهر �أن ثالث جامعات م�ستواها �أقل من املتو�سط العام للفاعلية الإجمالية وواحدة
فقط عند امل�ستوى املتو�سط.
يف اجتاه درا�سة التحديات التي تواجهها م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وبخا�صة انخفا�ض
املوارد ،قام الباحثان ( )Cameron & Smartيف عام ( )1998بغعداد درا�سة ذات عينة
كبرية ن�سبي ًا �شملت ( )334جامعة ر�سمية وخا�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وقد
تو�صل الباحثان �إىل نتيجة مذهلة مفادها �أن اجلامعات التي عانت من انخفا�ض مواردها
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كانت ذات م�ستوى �أعلى يف فاعليتها املنظمية الإجمالية من تلك اجلامعات التي مل تت�أثر
مواردها املالية ،وبذلك خل�ص الباحثان نتائج درا�ستهما مبا ي�أتي:
♦ ♦�إن ال�ضائقة املالية وامل�ستوى العايل للفاعلية عامالن غري متعاك�سني مع
بع�ضهما.
♦ ♦�إن الوقائع واحلقائق التي متثل العوامل التي ي�ستند عليها يف تقدير م�ستوى
الفاعلية ترتبط بقوة بتلك الوقائع واحلقائق التي هي حتت �سيطرة الإدارة ،مما يعني �أن
جودة الإدارة هي م�ؤثر �أ�سا�سي على م�ستوى الفاعلية.
♦ ♦�إن انخفا�ض املوارد لي�س �سبب ًا مهم ًا لظهور احلاالت غري املرغوبة يف اجلامعة
والتي تقود اىل �أنخفا�ض م�ستوى الفاعلية ،و�أمنا البد من توجية االهتمام ب�أ�سبقية عالية
نحو م�ؤ�رشات �أنخفا�ض الفاعلية املرتبطة بجودة الإدارة ملعاجلة احلاالت غري املرغوبة
بعيداً عن حاالت نق�ص املوارد التي تواجهها اجلامعة.
♦ ♦�إن انخفا�ض املوارد له ت�أثري على م�ستوى الفاعلية ،وهو عامل احتمايل قوي،
ولكنه قد يقود نحو دعم م�ستوى الفاعلية العالية� ،أو نحو تدين م�ستوى الفاعلية ،وتبقى
جودة الإدارة عام ًال و�سيط ًا وم�ؤثراً يف ذلك.
عدي املوارد املالية والقيادة يف درا�سته مع زميليه
عمل ( )Lysonsعلى �إ�ضافة ُب ْ
( )Hatherlyو ( )Mitchellيف عام ( ، )1998وبرزت لديهم اختالفات مهمة نتيجة �إ�ضافة
هذين البعدين ،وبخا�صة لدى مقارنة نتائج درا�ستهم مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة للجامعات
اال�سرتالية وللجامعات الربيطانية.
يف عام ( )2007ا�ستخدم ( )Karagoz & Balciالأبعاد الت�سعة التي قدمها ()Cameron
ك�أبعاد للفاعلية املنظمية يف درا�ستهما (فاعلية �أق�سام �إدارة ال�صحة يف اجلامعات الرتكية)
باالعتماد على �آراء الطالب و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف الأق�سام العلمية املبحوثة ،وقد وجدا
�أن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يدركون م�ستوى فاعلية �أق�سامهم مب�ستوى �أعلى من �أدراك الطالب،
و�أن م�ستوى الفاعلية املدرك جلامعة (– )Baskentوهي جامعة خا�صة غري حكومية– هو
الأعلى بني اجلامعات املبحوثة ،كما �أُدرك �أعلى فاعلية على جممل الأبعاد الت�سعة هو ُبعد
ال�صحة التنظيمية ،بينما كان ُبعد القدرة على ا�ستقطاب املوارد هو الأقل ،وظهر م�ستوى
الفاعلية الإجمايل للأق�سام املبحوثة عند امل�ستوى الأو�سط.

وي�ستخل�ص من نتائج الدرا�سات امل�ستعر�ضة فيما �سبق �أمران مهمان هما:
 �إن االجتاه العام –رغم بع�ض التباين يف العدد الأقل من الدرا�سات– هو نحو
وجود عالقة بني الأبعاد املختلفة للفاعلية املنظمية التي اقرتحها الباحثون يف درا�ساتهم،
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وبخا�صة تلك الدرا�سات التي ا�ستخدمت مقيا�س ( )Cameron: 1978حيث برزت العالقة
الإيجابية بو�ضوح.
 �إن اجلامعات والكليات املبحوثة تتباين يف م�ستويات فاعليتها املنظمية على وفق
الأبعاد املختارة لقيا�س الفاعلية ،وهو �أمر قد يكون واقعي ًا ومقبوالً ،ولكن برز هذا التباين
ب�شكل �أو�ضح يف نتائج تلك الدرا�سات التي ا�ستخدمت مقيا�س (. )Cameron: 1978
يت�ضمن العينات امل�شمولة
ويجد الباحث �أن من املفيد عر�ض اجلدول الآتي الذي
َّ
بالدرا�سات املعرو�ضة �سابقاً ،مع الإ�شارة �إىل �أن �أغلب تلك الدرا�سات قد ا�ستخدمت مقيا�س
( )Cameron: 1978املعتمد يف هذه الدرا�سة ،و�سيتم الحق ًا الإ�شارة �إىل �أهم نتائج بع�ضها
ح�سب مقت�ضى احلال:
الجدول ()1
يلخص العينات المبحوثة في عدد من الدراسات التطبيقية لفاعلية مؤسسات التعليم الجامعي:

�أ�سم الباحث وال�سنة
Cameron, 1978
Cameron, 1982
Rigdon, 1983
Cameron, 1986
Taylor, 1986
Moran & Volkwein, 1987
Gigliotti, 1987
Lysons & Ryder, 1988
Lysons & Ryder, 1989
Escala, 1989
Murray, 1990
Daugherty, 1990
Lysons, 1990a, 1990b
Cameron & Tschirhart, 1992
Lysons, 1992
Lysons, 1993
، 1993ناميلس
Perry, 1996

عينة الدرا�سة املبحوثة
جامعات امريكية ر�سمية
( )600ع�ضو هيئة تدري�سية و ( )694موظف �أداري يف اجلامعات
الر�سمية واخلا�صة االمريكية
جامعات امريكية وكندية
جامعات يف ال�شمال ال�رشقي االمريكي
جامعات بريطانية
جامعات يف الواليات املتحدة ويف بع�ض دول امريكا اجلنوبية
( )37ق�سم �أكادميي يف كليات املجتمع االمريكية
جامعات �أ�سرتالية
جامعات �أ�سرتالية
جامعات جمهورية الدومنيكان
جامعات امريكية
درا�سة تقييمية البعاد الفاعلية �شملت درا�سات  Cameronلالعوام
()1986( )1982( )1978
جامعات �أ�سرتالية
جامعات امريكية مدة الدرا�سة فيها �أربع �سنوات
جامعات بريطانية
جامعات �أ�سرتالية
جامعات �أردنية ر�سمية
جامعة غويانا
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عينة الدرا�سة املبحوثة

�أ�سم الباحث وال�سنة

Lysons, 1996
جامعات بريطانية
Cheng & Wong, 1996
جامعات يف دول �رشق �آ�سيا
 Lysons, Hatherly & Mitchell, 1998جامعات بريطانية
Vinitwatanakhun, 1998
جامعة بانكوك يف تايلند
Pounder. 1999
جامعة هوجن كوجن
Cameron & Smart, 1998
جامعات اوروبية وامريكية
Myers, 2000
جامعات امريكية
Travis. 2003
�أق�سام التمري�ض يف كليات تابعة جلامعات امريكية
Karagoz & Balci , 2007
�أق�سام ادارة ال�صحة يف اجلامعات الرتكية

منهجية الدراسة:
أوالً – فرضيات الدراسة:

لغر�ض و�ضع حلول مقرتحة مل�شكلة الدرا�سة �صيغت الفر�ضيتان الآتيتان:
 .1الفر�ضية الرئي�سة االوىل :التوجد عالقة �إيجابية معنوية بني �أبعاد الفاعلية

املنظمية للكليات املبحوثة.

وت�شتق من هذه الفر�ضية فر�ضيتان فرعيتان هما:
 .أالتوجد عالقة �أيجابية معنوية بني �أبعاد الفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة على
م�ستوى املقيا�س الكلي.
.بالتوجد عالقة �أيجابية معنوية بني �أبعاد الفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة على
م�ستوى كل ُبعد من ابعادها.
2 .2الفر�ضية الرئي�سة الثانية :التوجد فروق معنوية يف �أبعاد الفاعلية املنظمية بني
الكليات املبحوثة.

وت�شتق من هذه الفر�ضية فر�ضيتان فرعيتان هما:
 .أالتوجد فروق معنوية يف �أبعاد الفاعلية املنظمية بني الكليات املبحوثة على
م�ستوى املقيا�س الكلي.
.بالتوجد فروق معنوية يف �أبعاد الفاعلية املنظمية بني الكليات املبحوثة على
م�ستوى كل ُبعد من �أبعادها.
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ثانياً – مقياس الدراسة للفاعلية املنظمية:
اعتمدت هذه الدرا�سة مقيا�س ( )Cameron: 1978املخ�ص�ص لقيا�س فاعلية م�ؤ�س�سات
التعليم اجلامعي ،وقد ت�ضمن املقيا�س (� )9أبعاد �أ�سا�سية تتوافق مع جمموعة املكونات
الرئي�سة ،وجماالت �أعمال ومهمات م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ،حيث ي�سمح املقيا�س
باحل�صول على معلومات كمية عن مدى وم�ستوى (تقومي) الفاعلية املنظمية التي تتمتع
بها اجلامعات �أوالكليات املبحوثة (.)Cameron: 1980
عال من االعتمادية
وقد �أ�ستخدم هذا املقيا�س ملا يتمتع به من موثوقية وم�ستوى ٍ
للك�شف عن م�ستوى الفاعلية املنظمية كما �أكدت ذلك الدرا�سات التي اعتمدته ،ويف النتائج
التي تو�صلت اليها ،ومن �أجل حتقيق الأهداف املرجوة و�أعلى ا�ستفادة ممكنة تطلب الأمر
�إدخال بع�ض التعديالت على �صياغة بع�ض فقرات املقيا�س ليتالءم مع واقع التعليم
واملهمات التي ت�ضطلع
اجلامعي العراقي والبناء التنظيمي للكليات املبحوثة والأن�شطة
َّ
بها ،وبالتايل ين�سجم مع واقع البيئة العراقية – التي تختلف ن�سبي ًا عن واقع بيئة التعليم
اجلامعي االمريكية – ،مع �أ�ستبعاد ُبعد واحد من الأبعاد الت�سعة (وهو ٌبعد تطورالطالب
ال�شخ�صي)  ،لأن الكليات يف العراق عموم ًا ال تويل �أهتمام ًا يذكر جلوانب بناء �شخ�صية
الطالب وتطورها ،تبع ًا لإغفال هذا اجلانب يف لوائحها و�أهدافها املقرة قانوناً.
كما عر�ض الباحث املقيا�س – بعد ذلك – على جمموعة من اخلرباء واملخت�صني،
لزيادة التحقق من �صدق املحتوى وال�صدق الظاهري له ،وقد جاءت �آراء اخلرباء واملحكمني
متفقة على �صالحية املقيا�س لال�ستخدام ،وا�ستكما ًال لذلك طُ ِّبق االختبار الإح�صائي
للمقيا�س يف واحدة من كليات املجتمع املبحوثة للتحقق من ثباته وفق ًا ملعامل االرتباط
لـ ( ، )Spearmanوقد كانت نتائج االختبار داعمة ل�رسيان ثبات املقيا�س ،وبذلك �أ�صبح
جاهزاً من الناحية الإح�صائية للتطبيق واال�ستخدام .وقد ت�ألف مقيا�س الدرا�سة من ()8
�أبعاد خمتلفة متثل مبجملها مقيا�س ًا �شام ًال للفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة ،وميكن
تو�ضيح فقرات هذه الأبعاد على النحو الآتي:
الجدول ()2
يوضح ابعاد الفاعلية المعتمدة في مقياس الدراسة وعدد فقرات كل بُعد

�أبعاد الفاعليــــــــة
البعد االول :ر�ضا الطالب الرتبوي
البعد الثاين :منو الطالب االكادميي
البعد الثالث :منو الطالب املهني
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�أبعاد الفاعليــــــــة

عدد الفقرات

البعد الرابع :ر�ضا �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الوظيفي
البعد اخلام�س :النمو املهني لأع�ضاء الهيئة التدري�سية
البعد ال�ساد�س� :أنفتاح النظام وتفاعله مع البيئة
البعد ال�سابع :القدرة على �أ�ستقطاب املوارد
البعد الثامن :ال�صحة التنظيمية

5
7
5
5
15

Source: Cameron, K.S. (1978) “Measuring Organizational Effectiveness
in Institutions of Higher Education”, Administrative Science Quarterly,
Vol.23, no.6, P: 614

وبناء على ما �سبق ،فان مقيا�س هذه الدرا�سة يتكون من ( )52فقرة وزعت على �ستة
ً
�أق�سام لتغطي الأبعاد الثمانية املعتمدة لأغرا�ض هذه الدرا�سة ،ولكل ق�سم من تلك الأق�سام
تعليمات خا�صة به وطريقة خمتلفة لال�ستجابة لفقراته ،كما عك�ست �صياغة بع�ض الفقرات
املحاولة للك�شف عن الع�شوائية يف اال�ستجابة ،وقد �صيغت كل فقرة من فقرات املقيا�س
بحيث ت�صف �سلوك ًا قد تقوم به الكلية� ،أو �أنها حتدد �صفة من �صفاتها �أو �صفات �إدارتها
وهيئتها التدري�سية (ولالطالع على املقيا�س ميكن االت�صال مبا�رشة بالباحث) .
ثالثاً – وسائل مجع ومعاجلة البيانات:
1 .1جمع البيانات� :أ�س ُتخدمت اال�ستبانة و�سيلة جلمع البيانات من عينة الدرا�سة:
(عمداء ور�ؤ�ساء الأق�سام العلمية) يف الكليات املبحوثة ،مع بع�ض املقابالت ال�شخ�صية.
2 .2معاجلة البيانات� :أ�س ُتخدم يف معاجلة البيانات بعد فرزها وتبويبها عدد من
الو�سائل الإح�صائية ،وهي:
 .أمعامل االرتباط الب�سيط لـ ( )Spearmanالختبار املقيا�س �أوالً ،ومن ثم قيا�س قوة
العالقة بني �أبعاد الفاعلية الثمانية يف الكليات املبحوثة (. )Kazmier: 1973
.ب�أختبار ( )tلتحديد م�ستوى الثقة مبعامالت االرتباط بني الأبعاد الثمانية ،ومتت
املقارنة مب�ستوى معنوية ()p ≤ 0.05
.تمعامل التباين لـ ( )Kruskal- Wallisللتمييز وحتديد االختالفات يف م�ستوى
الفاعلية املنظمية بني الكليات املبحوثة وللأبعاد الثمانية (توفيق. )1985 :
.ثجدول (كا )2لتحديد م�ستوى الثقة مبعامالت التباين ،ومتت املقارنة مب�ستوى
معنوية (. )p ≤ 0.05
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رابعاً – حدود وعينة الدراسة:
بهدف معاجلة م�شكلة الدرا�سة واختبار فر�ضيتيها ،فقد اختريت ع�شوائي ًا ( )10كليات
للإدارة واالقت�صاد يف ( )10جامعات ر�سمية عراقية (وهي جامعات حكومية غري هادفة
للربح) متثل جامعات :بغداد ،وامل�ستن�رصية ،واملو�صل ،والب�رصة ،وبابل ،والقاد�سية،
والكوفة ،وكربالء ،وتكريت ،والأنبار ،وقد ا�ستبعدت كلية االدارة واالقت�صاد بجامعة وا�سط
من العينة نظراً لإجراء االختبار االويل لال�ستبانة فيها (توفيق ، )1985 ،حيث بلغ عدد
الأق�سام العلمية يف الكليات عينة الدرا�سة على وفق التقارير ال�صادرة من الكليات نف�سها
( )53ق�سم ًا علمياً ،مما يعني �شمول عينة الدرا�سة لـ ( )53رئي�س ق�سم علمي ،ي�ضاف لذلك
عمداء الكليات املبحوثة والبالغ عددهم ( ، )10حيث ي�صبح حجم العينة االجمايل ()63
عميداً ورئي�س ق�سم علمي ،وقد كانت ن�سبة اال�ستجابة حوايل ( )%95.2وبواقع ( )60ا�ستبانة
م�ستلمة فع ًال وم�ستكملة الإجابات ،وهي بالتايل متثل حجم العينة الفعلي من املجتمع
املبحوث ،وقد ا�ستغرقت عملية توزيع اال�ستبانات وجمع البيانات وحتليلها مدة تزيد قلي ًال
عن الأ�شهر الثالثة الأوىل من عام  ،2009يف حني انتهى الباحث من �إعداد اجلانب النظري
للدرا�سة مع نهاية ال�شهر اخلام�س من العام نف�سه.

عرض النتائج ومناقشتها:
لغر�ض التحقق من �صحة فر�ضيتي هذه الدرا�سة ،وبعد فرز البيانات وتبويبها
ومعاجلتها عن طريق احلا�سوب با�ستخدام برنامج ( ، )SPSSظهرت النتائج االتية:

● ●�أوال -العالقة بني �أبعاد الفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة
يت�ضمن اجلدول الآتي نتائج �أختبار معنوية معامالت االرتباط لأبعاد الفاعلية
والعالقة فيما بينها ما ي�أتي:
الجدول ()3
يبين نتائج أختبار معنوية معامالت االرتباط بين أبعاد الفاعلية للكليات المبحوثة

االبعاد
ر�ضا الطالب الرتبوي
منو الطالب االكادميي
منو الطالب املهني

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

0.3843

0.4074
0.3928

0.3938
0.4270
0.4231

0.3316
0.4411
0.4254

0.3842
0.4174
0.3996

0.4323
0.4323
0.3999

0.1732
0.4401
0.4571

0.5351

0.4044

0.4111

0.4105

ر�ضا الهيئة التدري�سية
الوظيفي
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االبعاد

X2

X3

X4

منو الهيئة التدري�سية
املهني
�أنفتاح النظام وتفاعله
مع البيئة
القدرة على �أ�ستقطاب
املوارد
ال�صحة التنظيمية

X5

X6

X7

X8

0.4640

0.4181

0.5210

0.4162

0.4041
0.5321

( ) ذات داللة معنوية بمستوى ( ،)p ≤ 0.05ن = 60

حيث يت�ضح من اجلدول ما ي�أتي:
 يرتبط ُبعد (ر�ضا الطالب الرتبوي) بعالقة �إيجابية معنوية مع الأبعاد الأخرى
للفاعلية ،عدا البعد الأخري (ال�صحة التنظيمية) .
 يرتبط ُبعد (منو الطالب الأكادميي) بعالقة �إيجابية معنوية مع الأبعاد الأخرى.
 يرتبط ُبعد (منو الطالب املهني) بعالقة �إيجابية معنوية مع الأبعاد الأخرى.
 يرتبط ُبعد (ر�ضا �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الوظيفي) بعالقة �إيجابية معنوية مع
الأبعاد الأخرى.
 يرتبط ُبعد (النمو املهني لأع�ضاء الهيئة التدري�سية) بعالقة �إيجابية معنوية مع
الأبعاد الأخرى.
 يرتبط ُبعد (انفتاح النظام وتفاعله مع البيئة) بعالقة �إيجابية معنوية مع
الأبعاد الأخرى.
 يرتبط ُبعد (القدرة على �أ�ستقطاب املوارد) بعالقة �إيجابية معنوية مع
ا لأبعاد الأخرى
 يرتبط ُبعد (ال�صحة التنظيمية) بعالقة �إيجابية معنوية مع الأبعاد الأخرى للفاعلية
املنظمية للكليات املبحوثة ،عدا البعد الأول (ر�ضا الطالب الرتبوي) .
 ثبت من اختبار معنوية ( )28معامل ارتباط بني الأبعاد املختلفة لفاعلية الكليات
املبحوثة وجود عالقة �إيجابية معنوية يف ( )27معامل منها.
 عند اختبار معنوية معامل االرتباط على امل�ستوى الكلي للمقيا�س ،ظهرت عالقة
�إيجابية ومعنوية بني الأبعاد الثمانية جمتمعة ،حيث جاءت قيمة نتيجة اختبار املعنوية
م�ساوية لـ ( )0.3877وهي دالة �إح�صائياً.
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 ي�ستدل من النتائج ال�سابقة ف�شل الفر�ضية الفرعية الأوىل (�أ) من الفر�ضية الرئي�سة
الأوىل للدرا�سة يف االختبار ،التي تن�ص على« :عدم وجود عالقة �إيجابية معنوية بني �أبعاد
الفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة على م�ستوى املقيا�س الكلي» ،وقبول الفر�ضية البديلة.
وكذلك ف�شل الفر�ضية الفرعية الثانية (ب) من الفر�ضية الرئي�سة الأوىل للدرا�سة يف االختبار
على م�ستوى �سبعة �أبعاد من �أبعادها الثمانية والتي ن�صت على« :عدم وجود عالقة �إيجابية
معنوية بني �أبعاد الفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة على م�ستوى كل ُبعد من �أبعادها»،
وقبول الفر�ضية البديلة.

● ●ثانياً -التباين بني �أبعاد الفاعلية املنظمية للكليات املبحوثة:

لغر�ض اختبار الفر�ضية الرئي�سة الثانية من فر�ضيات الدرا�سة� ،أ�ستعني مبعامل
التباين لـ ( )Kruskal- Wallisللك�شف عن االختالفات بني �آراء �أفراد عينة الدرا�سة حول
�أبعاد الفاعلية املنظمية لكلياتهم ،واختربت معنوية املعامالت مب�ستوى ثقة (، )p ≤ 0.05
حيث كانت النتائج كما هي مو�ضحة باجلدول االتي:
الجدول ()4
يوضح نتائج اختبار معنوية معامالت التباين بين أبعاد الفاعلية للكليات المبحوثة

االبعـــــــاد
ر�ضا الطالب الرتبوي
ر�ضا الطالب االكادميي
ر�ضا الطالب املهني
ر�ضا �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الوظيفي
ر�ضا �أع�ضاء الهيئة التدري�سية املهني
�أنفتاح النظام وتفاعله مع البيئة
القدرة على �أ�ستقطاب املوارد
ال�صحة التنظيمية

P

H

0.141
0.234
0.198
0.018
0.015
0.049
0.044
0.038

8.32
6.83
7.89
13.68
14.23
11.18
11.43
12.01

( ) ذات داللة معنوية بمستوى ( ،)p ≤ 0.05ن = 60

 بلغت قيمة ( )Hالتي متثل معامل التباين يف ُبعد (ر�ضا الطالب الرتبوي) م�ساوية
لـ ( ، )8.32وقيمة ( )Pالتي متثل م�ستوى املعنوية امل�ستخرج م�ساوية لـ ( ، )0.141ولدى
مقارنة قيمة معامل التباين مع القيمة اجلدولية امل�ستخرجة من جدول مربع قيم (كا) ،
يظهر عدم وجود فرق معنوي يف هذا ال ُبعد بني الكليات املبحوثة.
 بلغت قيمة ( )Hلـ ُبعد (منو الطالب الأكادميي) م�ساوية لـ ( )6.83وقيمة ()P
م�ساوية لـ ( ، )0.234ولدى مقارنة قيمة معامل التباين امل�ستخرج مع القيمة اجلدولية
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يظهر عدم وجود فرق معنوي يف هذا ال ُبعد بني الكليات املبحوثة.

 بلغت قيمة ( )Hلـ ُبعد (ر�ضا الطالب املهني) م�ساوية لـ ( )7.89وقيمة ( )Pم�ساوية
لـ ( ، )0.198ولدى مقارنة قيمة معامل التباين امل�ستخرج مع القيمة اجلدولية ،يظهر عدم
وجود فرق معنوي يف هذا ال ُبعد بني الكليات املبحوثة.
 بلغت قيمة ( )Hلـ ُبعد (ر�ضا �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الوظيفي) م�ساوية لـ ()13.68
وقيمة ( )Pم�ساوية لـ ( ، )0.018ولدى مقارنة قيمة معامل التباين امل�ستخرج مع القيمة
اجلدولية ،يظهر وجود فرق معنوي يف هذا ال ُبعد بني الكليات املبحوثة.

 بلغت قيمة ( )Hلـ ُبعد (منو �أع�ضاء الهيئة التدري�سية املهني) م�ساوية لـ ()14.23
وقيمة ( )Pم�ساوية لـ ( ، )0.015ولدى مقارنة قيمة معامل التباين امل�ستخرج مع القيمة
اجلدولية ،يظهر وجود فرق معنوي يف هذا ال ُبعد بني الكليات املبحوثة.

 بلغت قيمة ( )Hلـ ُبعد (�أنفتاح النظام وتفاعله مع البيئة) م�ساوية لـ ()11.18
وقيمة ( )Pم�ساوية لـ ( ، )0.049ولدى مقارنة قيمة معامل التباين امل�ستخرج مع القيمة
اجلدولية ،يظهر وجود فرق معنوي يف هذا ال ُبعد بني الكليات املبحوثة.

 بلغت قيمة ( )Hلـ ُبعد (القدرة على �أ�ستقطاب املوارد) م�ساوية لـ ( )11.43وقيمة
( )Pم�ساوية لـ ( ، )0.044ولدى مقارنة قيمة معامل التباين امل�ستخرج مع القيمة اجلدولية،
يظهر وجود فرق معنوي يف هذا ال ُبعد بني الكليات املبحوثة.
 بلغت قيمة ( )Hلبـُعد (ال�صحة التنظيمية) م�ساوية لـ ( )12.01وقيمة ( )Pم�ساوية
لـ ( ، )0.038ولدى مقارنة قيمة معامل التباين امل�ستخرج مع القيمة اجلدولية ،يظهر وجود
فرق معنوي يف هذا ال ُبعد.
 بلغت قيمة ( )Hملجمل ابعاد الفاعلية املنظمية (الثمانية) م�ساوية لـ ()11.17
وقيمة ( )Pم�ساوية لـ ( ، )0.050وعند مقارنة قيمة معامل التباين امل�ستخرج مع القيمة
اجلدولية ،يظهر وجود فرق معنوي بني الكليات املبحوثة يف امل�ستوى الكلي للمقيا�س.
 ي�ستدل من النتائج املعرو�ضة يف الفقرات ال�سابقة ف�شل الفر�ضية الفرعية الأوىل
(�أ) من الفر�ضية الرئي�سة الثانية للدرا�سة التي تن�ص على« :عدم وجود فروق ذات داللة
�أح�صائية بني �أبعاد الفاعلية املنظمية على م�ستوى املقيا�س الكلي» ،وقبول الفر�ضية
البديلة .وكذلك الف�شل اجلزئي للفر�ضية الفرعية الثانية (ب) من الفر�ضية الرئي�سة الثانية
التي تن�ص على« :عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أبعاد الفاعلية املنظمية على
م�ستوى كل ُبعد من �أبعادها» ،وقبول الفر�ضية البديلة.
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● ●ثالثاً -مناق�شة النتائج:

ولدى مناق�شة النتائج امل�ستح�صلة جند �أن �سبعة من �أبعاد الفاعلية الثمانية ترتبط
فيما بينها بعالقات �أيجابية معنوية ،وهو ما يتفق مع نتائج درا�سات كل من (Cameron:
1978) (Cameron: 1981) (Cameron: 1982) (Lysons & Ryder: 1988) (Lysons

�( )& Ryder: 1989سليمان ، )Karagoz & Balci: 2007( )1993 :مع الإ�شارة �إىل �أهمية
االنتباه �إىل ُبعد (ر�ضا الطالب الرتبوي) الذي جاءت عالقته مع ُبعد (ال�صحة التنظيمية)
�ضعيفة وغري معنوية ،مما ميكن تف�سريه ب�أن �آراء عينة الدرا�سة متيل نحو الت�أكيد على �ضعف
اجلانب التنظيمي للكليات املبحوثة نحو دعم التوجهات الرتبوية للطالب وبخا�صة �أن هذه
التوجهات ذات عالقة �أي�ض ًا بالعاملني الإداريني يف الكليات ولإدارة الكلية ،الأمر الذي قد
يتطلب ا�ستطالع �آراء اجلهات ذات ال�صلة باجلانب الرتبوي ،وهم بالطبع الطالب �أوال ً،ومن
ثم العاملون يف الكلية للتحقق من دقة النتيجة الأ�شمل وهو ما يتفق مع نتائج درا�سات كل
من (، )Cameron: 1981) (Cameron: 1986 a, b) (Cameron & Tschirhart: 1992
ي�ضاف �إىل ذلك �أن ال�ضعف املدرك قد يعود �أي�ض ًا �إىل نظام القبول املعتمد يف اجلامعات
العراقية القائم على املفا�ضلة على وفق معدل التخرج من الدرا�سة الثانوية الذي يعد الفي�صل
الأ�سا�سي يف حتديد خيارات الطالب العلمية للدرا�سة اجلامعية من دون مراعاة رغبة الطالب
ب�شكل مبا�رش يف التخ�ص�ص العلمي الذي مييل �إىل درا�سته واهتماماته وقدراته ،مما ينعك�س
على م�ستوى ر�ضاه الرتبوي ودرجة قناعته يف التخ�ص�ص والكلية التي ينت�سب لها للدرا�سة
وهو ما يتفق مع نتائج درا�سة (. )Kealy & Rochel: 1987
�أن العالقات على امل�ستوى الكلي للمقيا�س وعلى م�ستوى كل ُبعد منه ،رغم �أنها جاءت
ايجابية يف اغلبها االعم ومعنوية ،ولكن تلك النتائج ت�شري من جانب �آخر �أي�ض ًا اىل تباين
ن�سبي بني م�ستويات الفاعلية املدركة للكليات املبحوثة ،وتتفق هذه النتيجة مع طروحات
�أغلب الدرا�سات مث ل ( yCameron: 1978) (Cameron: 1981) (Masuch: 1985) (Ta
& lor: 1986) (Jones: 1987) (Lysons & Ryder: 1988) (Escala: 1989) (Lysons

�( )Ryder: 1989) (Murray: 1990) (Daugherty: 1990سليمانYildiz: 2001)( )1993 :
)(Balci: 2001) (Karagoz & Balci: 2007

ولو �ألقينا نظرة �أخرى على اجلدولني املرقمني ( )3و ( )4املت�ضمنني نتائج
اختبار معنوية معامالت االرتباط والتباين لظهر لنا:

 �إن �أعلى عالقة كانت بني ُبعدي (ر�ضا �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الوظيفي) و (ر�ضا
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية املهني)  ،وهي نتيجة متثل واقعية �آراء العينة ،فالر�ضا الوظيفي
واملهني مرتبطان مع بع�ضهما بع�ضاً .وتليها العالقة بني ُبعدي (انفتاح النظام وتفاعله
مع البيئة) و (ال�صحة التنظيمية)  ،وهي نتيجة منطقية �أي�ض ًا حيث ترتبط قدرة الكلية
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على تقدمي خدماتها للمجتمع املحلي ب�إمكانياتها الإدارية والتنظيمية وقنوات التوا�صل
واالت�صال واملرونة الهيكلية واال�ستجابة القوية لطلبات �أ�صحاب امل�صلحة واملنتفعني من
خدمات الكلية وهو ما يتفق مع نتائج درا�ستي ( )Cameronلعامي (. )1982( )1981
وتلي ذلك العالقة بني ُبعدي (ر�ضا �أع�ضاء الهيئة التدري�سية املهني) مع (ال�صحة التنظيمية)
 ،حيث �إن التطور املهني لأع�ضاء الهيئة التدري�سية يعتمد – فيما يعتمد – وب�شكل رئي�س
على قدرة الكلية على توفري امل�ستلزمات الأ�سا�سية لتطويرالعملية التعليمية مبا ي�شمل
املقررات واملناهج وخدمات املكتبة واحل�صول على امل�صادر والتبادل العلمي والتعاون
مع اجلامعات الأخرى وغريها ،وكذلك اخلدمات الإدارية واللوج�ستية ال�رضورية التي ت�صب
جميعها يف تعزيز فر�ص النمو املهني للهيئة التدري�سية ،وهو ما يتفق مع نتائج درا�سات
( ، )Kleeman & Richaedson: 1985) (Kealy & Rochel: 1987وقد كانت قيم العالقات
ال�سابقة الوحيدة �ضمن جمموع قيم اجلدول (� )3أعلى من ن�صف الواحد باملائة.
 �أما �أدنى العالقات ،فمع ا�ستبعاد عالقة ُبعد (ر�ضا الطالب الرتبوي) مع ُبعد
(ال�صحة التنظيمية) التي كانت �ضعيفة ا�سا�س ًا وغري معنوية وهي تتفق مع نتائج درا�ستي
( )Lysonsلعامي ) ، (1990 a) (1990 bفقد جاءت العالقة بني ُبعد (ر�ضا الطالب الرتبوي)
مع ُبعد (منو �أع�ضاء الهيئة التدري�سية املهني) لتمثل �أدنى العالقات ،تليها العالقة بني ُبعدي
(ر�ضا الطالب االكادميي) و (ر�ضا الطالب املهني)  ،وي�ستدل من تدين العالقة بني البعدين
الأخريين �أن عينة الدرا�سة تدرك �أهمية الربط بني خمرجات التعليم ،وما يتلقاه الطالب
من مقررات ودرو�س حيث �إن ذلك يعتمد ب�شكل كبري على الطلب الظاهر يف �سوق العمل،
وبالتايل متكن اخلريج من احل�صول على فر�صة للعمل ،ومما يدعم ذلك العالقة الآتية لهما
بني ُبعد (ر�ضا الطالب املهني) و ُبعد (انفتاح النظام وتفاعله مع البيئة) حيث ت�شري وفق
�آراء عينة الدرا�سة �إىل احلاجة الأو�سع للربط بني ما يتعلمه الطالب وما يحتاجه �سوق العمل
(واملجتمع) من تخ�ص�صات علمية ،وهذه النتائج تتفق مع ما ذهب �إليه كل من (Kleeman
. )& Richardson: 1985) (Gun & Holdaway: 1986) (Kealy & Rochel: 1987

 جاءت نتائج اختبار معنوية معامل التباين داعمة للمناق�شة التي متت يف الفقرات
ال�سابقة ،فلم تظهر فروق معنوية يف �آراء العينة على الأبعاد التي متثل (ر�ضا الطالب
الرتبوي) و (ر�ضا الطالب االكادميي) و (ر�ضا الطالب املهني)  ،وقد توافقت هذه الأبعاد مع
�أدنى معامالت التباين تبع ًا لذلك.
 يف حني مثل ُبعد (ر�ضا �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الوظيفي) �أعلى تباين يف �آراء
العينة ،ويليه ُبعد (ال�صحة التنظيمية)  ،وجاء ُبعدا (�أنفتاح النظام وتفاعله مع البيئة) و
(القدرة على ا�ستقطاب املوارد) ب�أدنى معامالت التباين �ضمن الأبعاد اخلم�سة التي ظهرت
فيها فروق معنوية.
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ولزيادة التعمق يف التحليل ومقارنة م�ستوى الفاعلية املدرك للكليات املبحوثة من قبل
ر�ؤ�ساء الأق�سام العلمية وعمداء الكليات ذاتهاُ ،حولت العالقات اخلام �إىل عالقات معيارية
يف توزيع و�سطه احل�سابي =  ،50و�أنحرافه املعياري =  ،10حيث يربز ذلك التباين بني
الكليات يف م�ستويات الفاعلية الإجمالية املدركة لها ،فقد جاءت كلية الإدارة واالقت�صاد
باجلامعة امل�ستن�رصية باملرتبة الأوىل ،تلتها كليات الإدارة واالقت�صاد بجامعات بغداد،
واملو�صل ،وكربالء ،وتكريت على التوايل،والكليات اخلم�س ال�سابقة ذات متو�سط ح�سابي
يتوافق مع املتو�سط العام للكليات ،مما يعني �أن م�ستوى الفاعلية املنظمية فيها مقبول
ن�سبي ًا ما دام �أنه مع املتو�سط العام� ،أما كليات الإدارة واالقت�صاد بجامعات الب�رصة،
والقاد�سية ،والكوفة ،وبابل ،والأنبار فاحتلت املراتب من ال�ساد�سة وحتى العا�رشة على
التوايل ،وهي �أدنى من املتو�سط العام.

قد تعزى �أ�سباب التباين -وفق �آراء عينة الدرا�سة لأبعاد فاعلية كلياتهم� -إىل
جملة عوامل من �أهمها ما ي�أتي:
 البيئة اخلارجية وعواملها وعمر الكلية ونوعها وموقعها اجلغرايف ،وهو ما يتفق
مع نتائج درا�سات (Cameron: 1986 a) (Ijeoma: 1990) (Cameron & Tschirhart:
. )1992) (Helfat & Peteraf: 2003) (Roome & Wijen: 2006

 الثقافة التنظيمية واملناخ التنظيمي ال�سائدين يف الكلية ،وهو ما يتفق مع نتائج
درا�سة ( )Gigliotti: 1987للمناخ التنظيمي ،ودرا�سات ( )Lysonsللأعوام (a 1990) (1990
 )b) (1993للثقافة التنظيمية ،وكذلك درا�سات (& Denison & Mishra: 1995) (Smart
. )John: 1996) (Smart, et al: 1997) (Cameron & Quinn: 2006) (Hays: 2008

 نظام و�رشوط االنت�ساب للكلية (نظام القبول املركزي)  ،وهو ما يتفق مع نتائج
درا�سة (. )Kealy & Rochel: 1987
 جودة الإدارة والقيادة الإدارية للكلية ،وهو ما يتفق مع نتائج درا�سات
(Masuch: 1985) (Cameron, et al: 1987) (Sutton & Aunno: 1989) (Chapman:
. )1993) (Smart: 1998 Cameron &) (Karagoz & Balci: 2007

  �سوق العمل وفر�ص ح�صول اخلريجني على عمل ،وهو ما يتفق مع نتائج درا�سات
(. )Kleeman & Richardson: 1985) (Kealy & Rochel: 1987) (& Moore: 2005 Cameron
 جودة الإدارة املالية وموارد الكلية املتاحة لتعزيز البنية التحتية وتطوير �أعمالها،
وهو ما يتفق مع نتائج درا�سات ()Cameron & Smart: 1998) (Lysons, et al: 1998
. )(Helfat & Peteraf: 2003
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نتائج الدراسة:
ميكن تثبيت جمموعة من اال�ستنتاجات من خالل النظر يف م�ضامني هذه الدرا�سة
ونتائجها كما ي�أتي:
�1 .1سعت البحوث والدرا�سات �إىل تقومي الفاعلية املنظمية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي

(مدار�س ومعاهد وكليات وجامعات) وقيا�سها وقد �أفرزت املراجعة امل�ستفي�ضة لتلك
الدرا�سات والبحوث حتديد اجتاهني يف هذا املجال ،الأول منهما �أن م�ؤ�س�سات التعليم
اجلامعي ت�ستطيع حتقيق الفاعلية املنظمية الكلية متى حققت الفاعلية على م�ستوى الأبعاد
املحددة �ضمنها ،وقد تباينت الدرا�سات ن�سبي ًا يف حتديد تلك الأبعاد ،وثانيهما �أن م�ؤ�س�سات
التعليم اجلامعي تتباين يف م�ستويات فاعليتها املنظمية تبع ًا ملجموعة من العوامل
والظروف الداخلية واخلارجية ،وقد �سعى الباحثون �إىل درا�سة �آثارها وحتديدها.
�2 .2أفرزت املراجعة الوا�سعة لأدبيات الفاعلية املنظمية وبحوثها �أن مقيا�س الفاعلية
املقدم من ( )Cameronالذي ا�ستخدمه يف درا�سته التطبيقية املعدة عام  1978ويف
درا�ساته الالحقة ،قد ُيعد من �أف�ضل مقايي�س الفاعلية املنظمية املخ�ص�صة مل�ؤ�س�سات التعليم
اجلامعي (مدار�س ومعاهد وكليات وجامعات)  ،ومما يدعم هذا اال�ستنتاج اال�ستخدام الوا�سع
له يف العديد من الدرا�سات والبحوث التطبيقية ذات ال�صلة.
�3 .3أثبتت نتائج هذه الدرا�سة التطبيقية �أن �أبعاد الفاعلية املنظمية يف الكليات
املبحوثة ،ترتبط مع بع�ضها بع�ض ًا بعالقات �إيجابية ،على م�ستوى املقيا�س الكلي ،وعلى
م�ستوى كل ُبعد من الأبعاد (�سبعة من ثمانية �أبعاد) .
�4 .4أظهرت نتائج هذه الدرا�سة �أن الكليات املبحوثة تتباين يف فاعليتها ،على م�ستوى
املقيا�س الكلي ،وجزئي ًا على م�ستوى كل ُبعد من �أبعادها ،وقد يعزى �سبب ذلك �إىل تباينها
يف البيئة اخلارجية وعواملها ،وعمر الكلية ،وموقعها اجلغرايف ،والثقافة التنظيمية واملناخ
التنظيمي ال�سائدين فيها ،ونظام االنت�ساب للكلية و�رشوطه (نظام القبول املركزي) ،وجودة
�إدارتها وفاعلية قيادتها الإدارية ،وكذلك جودة الإدارة املالية وكفاية مواردها املتاحة
لتعزيز البنية التحتية وتطوير �أعمالها ،و�أخرياً ،طبيعة �سوق العمل وفر�ص ح�صول اخلريجني
على عمل.
5 .5جاءت خم�س كليات من الكليات الع�رشة املبحوثة عند املتو�سط العام يف م�ستوى
فاعليتها املنظمية ،يف حني كانت اخلم�س الأخرى دون املتو�سط العام.
وبناء على ذلك ثبت ف�شل الفر�ضيتني ال�صفرينت املعتمدتني يف هذه الدرا�سة على
ً 6 .6
م�ستوى املقيا�س الكلي ،وف�شلهما اجلزئي على م�ستوى كل ُبعد من �أبعاد الفاعلية ،وبالتايل
قبول الفر�ضيتني البديلتني اللتني ت�ؤيدان عموم ًا وجود العالقة الإيجابية بني تلك الأبعاد،
ووجود التباين فيما بينها.
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توصيات الدراسة:
ا�ستناداً على عر�ض يف املراجعة النظرية يف هذه الدرا�سة ،والنتائج التطبيقية التي
تو�صلت لها ،برزت لدى الباحث جمموعة من التو�صيات ميكن تثبيت �أهمها على النحو
االتي:

● ●�أوالً -على م�ستوى الكليات املبحوثة:
 �رضورة العمل على حت�سني وتطوير البناء التنظيمي للكليات املبحوثة من �أجل
تعزيز ال�صحة التنظيمية لها ،وبالتايل زيادة قدرتها على دعم التوجهات الرتبوية للطالب
من خالل تطوير قدرات �إدارة الكلية والعاملني الإداريني فيها و�إ�رشاكهم يف الدورات التدريبية
وور�ش العمل ذات ال�صلة ،مع �أهمية تو�سيع قنوات التوا�صل واالنفتاح على الطالب.
 معاجلة ال�ضعف يف نظام القبول املعتمد يف اجلامعات العراقية القائم على
املفا�ضلة على وفق معدل التخرج من الدرا�سة الثانوية الذي يعد الفي�صل الأ�سا�سي يف حتديد
خيارات الطالب العلمية للدرا�سة اجلامعية ،من دون مراعاة رغبة الطالب ب�شكل مبا�رش يف
التخ�ص�ص العلمي الذي مييل �إىل درا�سته واهتماماته وقدراته ،مما ينعك�س على م�ستوى
ر�ضاه الرتبوي ودرجة قناعته يف التخ�ص�ص والكلية التي ينت�سب لها للدرا�سة.
 زيادة االهتمام بانفتاح الكليات املبحوثة وتفاعلها مع البيئة ،وتو�سيع حجم
خدماتها املقدمة للمجتمع املحلي ونوعها ،ب�إمكاناتها الإدارية والتنظيمية وقنوات
التوا�صل واالت�صال واملرونة الهيكلية واال�ستجابة القوية لطلبات �أ�صحاب امل�صلحة
واملنتفعني من خدماتها.
 �رضورة �سعي الكليات املبحوثة �إىل دعم قدراتها وزيادة املخ�ص�صات املالية
ال�سنوية املوجهة نحو توفري امل�ستلزمات الأ�سا�سية لتطوير العملية التعليمية مبا ي�شمل
املقررات واملناهج وخدمات املكتبة ،واحل�صول على امل�صادر والتبادل العلمي والتعاون
مع اجلامعات الأخرى وغريها ،وكذلك اخلدمات الإدارية واللوج�ستية ال�رضورية ،التي ت�صب
جميعها يف تعزيز فر�ص النمو املهني للهيئة التدري�سية.
 �أهمية الربط بني خمرجات التعليم وما يتلقاه الطالب من مقررات ودرو�س حيث
�إن ذلك يعتمد ب�شكل كبري على الطلب الظاهر يف �سوق العمل ،وبالتايل متكن اخلريج من
احل�صول على فر�صة للعمل ،مما يقت�ضي املراجعة الدورية مل�ضامني تلك املقررات واملناهج
املعتمدة و�إدخال التطوير الالزم عليها ملواكبة التطور احلا�صل يف خمتلف حقول املعرفة،
واملن�سجم مع متطلبات امل�ساهمة يف زيادة العالقة بني ر�ضا الطالب املهني من ناحية،
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وبني تعزيز فر�ص انفتاح الكليات املبحوثة وتفاعلها مع البيئة وتوفري ما يحتاجه �سوق
العمل (واملجتمع) من تخ�ص�صات علمية.

● ●ثانياً -على امل�ستوى التطبيقي:
 �إمكانية التعويل على مقيا�س ( )Cameron: 1978املعتمد يف هذه الدرا�سة لثبوت
�شموليتة و�إملامه مبجمل وظائف امل�ؤ�س�سة التعليمية اجلامعية ون�شاطاتها (الرتبوية
واالكادميية واملهنية والتنظيمية) و�ضمن املنظور النظمي امل�ستوعب للبيئة اخلارجية
املحيطة ،وهو ما ظهر بو�ضوح يف نتائج هذه الدرا�سة
 القدرة على تو�سيع ا�ستخدام املقيا�س لعموم الكليات واجلامعات العراقية لثبوت
جناحه وقدرته على تقدمي �صورة غنية وتقومي دقيق ُيعتمد عليه يف قيا�س الفاعلية.


هناك حاجة ملزيد من الدرا�سات والبحوث الالحقة يف جمال:

Ú Úا�ضافة �أبعاد جديدة كالثقافة املنظميةن واملناخ التنظيمي ،وجودة الإدارة،
والقيادة الإدارية وغريها ،حيث ظهر من الدرا�سات التي ُعر�ض بع�ضها �أن هذه الأبعاد ذات
ت�أثريات على امل�ستوى الكلي للفاعلية.
Ú Úتو�سيع العينة املبحوثة �سواء على م�ستوى عدد الكليات �أم على م�ستوى تنويع
العينة لت�شمل الطالب والعاملني الإداريني.
Ú Úاختبار نتائج هذه الدرا�سة يف م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي اخلا�صة توافق ًا مع ما
�أ�شارت �إليه درا�سات ()Herman & Renz: 1988) Rojas: 2000)) (Mensah, et al: 2005
يف �أهمية التمييز بني م�ؤ�س�سات التعليم عند تقومي فاعليتها ،بني تلك امل�ؤ�س�سات الهادفة
للربح وبني �سواها غري الهادفة له.

● ●ثالثاً :على امل�ستوى البحثي:
 �أن مفهوم الفاعلية ما زال ميثل حموراً �أ�سا�سي ًا يف جممل البحوث والدرا�سات
النظرية والتطبيقية ،مما يقت�ضي التو�صية ب�رضورة تفعيل جهود باحثي ومنظري نظرية
املنظمة نحو التعمق به �أكرث ،ومناق�شة �أبعاده ،وال�سعي لت�أ�صيل نظرية متكاملة له وبنائها،
حيث ما زال الأمر املتفق عليه �أن حتقيق الفاعلية �أ�صبح �أكرث تعقيدا ً،و�أن مناذج املنظمة
عموم ًا هي الأخرى �أ�ضحت �أكرث و�أكرث تعقيداً مع الإ�ضافات امل�ستمرة للمتغريات ذات
ال�صلة ،وزيادة تعقيد املنظمات نف�سها مع مرور الزمن ،مما قاد بع�ض املفكرين �إىل القول
�إىل �أن النماذج احلالية قا�رصة ن�سبي ًا عن تقدمي مداخل وا�ضحة لتقومي فاعلية املنظمات
(. )Haberberg & Rieple: 2008
83

تقييم الفاعلية املنظمية ملؤسسات التعليم اجلامعي
دراسة تطبيقية على عينة من كليات اإلدارة واالقتصاد
في اجلامعات الرسمية العراقية

د .محمد "محمد حسن" آل ياسني

 �إن الطريقة الأف�ضل لو�ضع نظرة وا�ضحة للفاعلية املنظمية هي التعامل مع
�سبعة مو�ضوعات �أ�سا�سية متثل املجاالت احلرجة يف النظرية والتطبيق ،وقد �صاغها
( )Cameronيف درا�سته املعدة عام ( )1980على �شكل �سبعة �أ�سئلة اعتربت الأ�سا�س لكل
درا�ساته الالحقة يف الفاعلية ،وهذه الأ�سئلة هي:
Ú

Úما الإطار الزمني لتقومي الفاعلية؟

Ú

Úما م�ستوى التحليل الذي ي�ستخدم يف التقومي؟

Ú

Úمن وجهة نظر َمن ي�ؤخذ قرار التقومي؟

Ú

Úعلى �أية �أبعاد من الن�شاطات يرتكز قرار التقومي؟

Ú

Úما الغاية من التقومي؟

Ú

Úما نوع البيانات التي ت�ستخدم يف التقومي؟

Ú

Úما املوارد التي تخترب ويف مقابلها ي�ؤخذ قرار التقومي؟

 �رضورة االجتاه نحو ا�ستخدام حتليل احل�سا�سية ( )Sensitive Analysisيف درا�سة
الفاعلية املنظمية وتقومي م�ستوياتها ،فقد مت التاكيد املتواتر من الباحثني على �أن ا�ستخدام
هذا التحليل كان واحداً من �أهم �أ�سباب تطور الأطر النظرية لها ،وتطور املناهج املعتمدة يف
درا�ساتها (. )Karagoz & Oz: 2008
 �أهمية الرتكيز على تطوير مقيا�س ( )Cameronاملعد عام ( )1978و�أبعاده دون
املقايي�س الأخرى ،حيث دلت نتائج اختباره من قبل العديد من الباحثني �أنه يتمتع مبوثوقية
تراوحت بني ( ، )0.90 – 0.80وهي �أعلى ب�شكل وا�ضح من بقية املقايي�س (& Karagoz
. )Balci: 2007

 �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �إمكانية تكييف مداخل قيا�س فاعلية م�ؤ�س�سات التعليم
اجلامعي لتكون مداخل لقيا�س فاعلية منظمات �أخرى يف قطاعات �أخرى ،وبخا�صة منظمات
القطاع احلكومي العام ((. )Mensah, et al: 2005 (Karagoz & Oz: 2008
 هناك درا�سات حمدودة حديثة قدمت بع�ض الأفكار والأطر العامة عن منحى جديد
للتعامل مع مفهوم الفاعلية املنظمية� ،أطلق عليه (الفاعلية العقالنية)  ،ومن �أوائل من تناول
ذلك الباحث ( )Reedيف درا�سته املعدة عام ( ، )1991ثم ( )Beinhockerوزمال�ؤه يف
درا�ستهم املعدة عام ( )2007حيث ربطوا هذا التوجه مع الق�صد والديناميكية اال�سرتاتيجية
للمنظمة ،وزيادة العوائد واملنفعة (. )Hays: 2008
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املصادر واملراجع:
أوالً– الكتب العربية:
1 .1توفيق ،عبد اجلبار (« ،)1985التحليل االح�صائي يف البحوث الرتبوية والنف�سية
واالجتماعية :الطرق الالمعلمية» ،الطبعة الثانية ،م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي،
الكويت.

ثانياً– الدراسات والدوريات العربية:
�1 .1آل يا�سني ،حممد حممد ح�سن� ،أودو� ،صباح ميخائيل (« ، )1993تقومي دور اجلامعات
العراقية يف عمليات التنمية الإدارية يف العراق» ،درا�سة رقم ( ، )242من من�شورات
املركز القومي للتخطيط والتطوير االداري ،وزارة التخطيط ،بغداد ،العراق.

ثالثاً– الرسائل اجلامعية العربية:
�1 .1سليمان ،منري حممود عبد الرحيم (« ،)1993الفعالية التنظيمية للجامعات الر�سمية يف
الأردن»  ،ر�سالة ماج�ستري ،غري من�شورة ،مقدمة اىل كلية االقت�صاد والعلوم االدارية،
جامعة الريموك� ،إربد ،االردن.
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