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  صلخستالم
عالق  ة واث  ر تقان  ة المعلوم  ات واالت  صاالت بم  داخل قی  اس  التع  رف عل  ى إل  ىیھ  دف البح  ث 

خ الل إج راء دراس ة میدانی ة لع دد م ن منظم ات القط اع الخ اص ف ي مدین ة                    الفاعلیة التنظیمیة من    
وتحقیقًا ألھداف البحث، اعتمدت استمارة االستبانة لقی اس العالق ة واألث ر ب ین متغی رات       . الموصل

  ).مداخل قیاس الفاعلیة التنظیمیة( والمعتمدة) تقانة المعلومات واالتصاالت( البحث المستقلة
 العامل ة ف ي القط اع الخ اص بمدین ة الموص ل، ف ي              األعم ال بمنظم ات   وتمثل مجتمع البح ث     

 إذوت م اختیارھ ا ب شكل مق صود،      ،   الخ اص  حین اجري البحث على ست منظمات عاملة في القطاع        
یمك  ن اختب  ار متغی  رات البح  ث الحالی  ة فیھ  ا، واس  تخدم الباحث  ان ع  ددًا م  ن األس  الیب اإلح  صائیة       

رتب  اط واالنح  دار الخط  ي الب  سیط، والوق  وف عل  ى نت  ائج  أھمھ  ا، معام  ل بیرس  ون لقی  اس درج  ة اال
  : أھمھااستنتاجات مجموعة إلىتوصل  تم البحث، والذي

یعد مدخل المكونات اإلستراتیجیة أكثر الم داخل ت أثرا بتقان ة المعلوم ات واالت صاالت، وھ و            
ین، الم   الكین، والم   و ف( م   ا ی   دل عل   ى أن تقان   ة المعلوم   ات واالت   صاالت ت   ساعد عل   ى إرض   اء  

  ).والزبائن، والدائنین، والجھات الحكومیة وھیئات المجتمع المدني
نھا بصورة كلی ة تق یس جمی ع     إ إذضرورة االھتمام بالمداخل بشكل متواز،      بوأوصى البحث   

ا ق صدت اإلدارة  إذ ّالإأھداف المنظمة، ولیس التركیز على مدخل بحد ذات ھ لقی اس أھ داف مح ددة،        
   .ذلك
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Abstract 

 
The research aims at highlighting the relation and the impact of information 

communication Technology by measurement approaches of organization effectiveness 
through a field study of some private sector organization at Mosul City. To realize the 
objective of the research, a questionnaire has been prepared in order to measure the relation 
the relation and impact among the variable an independent research (Information 
Communication Technology) and dependent variables (Measurement Approaches of 
Organization Effectiveness). The community of the research has been represented by the 
effective working organization of private sector in Mosul City. Moreover, the present 
research has been carried out six working organizations of the above - mentioned sector. 
Their choice has been deliberate because it is possible to test the actual variables of the 
research. The two researchers, in their turn, use several statistic methods particularly, 
Pearson variable to measure the degree of the relation and simple linear regression to meet 
the final results of the research. This research reaches the following results: The approach 
of strategic constituents is the highly affected by the communication technology. In fact, 
this indication to the Information communication technology that helps to satisfy (owners, 
officials, customers, debtors, governmental, institutions and civil society organizations). 
Finally, the present research recommends the necessity of taking into consideration of the 
organization. It never aims at concentrating on the approach for its own sake for measuring 
limited objectives unless the administration recommends it. 

 
  المقدمة

يشهد العالم جملة من التغيرات والتطورات في كافة مناحي الحياة، التي تؤثر            
رز هذه التغيرات يمكن تمثيلها فـي تقانـة         ، ولعل أب  األعمالبدورها على منظمات    

 في إحداث تغيرات ملحوظة علـى عمليـات         أسهمتالمعلومات واالتصاالت التي    
، وهو ما تناولـه البحـث       أهدافها  بالشكل الذي يصب في تحقيق     األعمالمنظمات  

  في الفاعليـة التنظيميـة   التأثيرالحالي في التعرف على مدى قدرة هذه التقانة على          
من خالل مداخل قياسها، وفقاً لما تم تناوله        ) أهدافهامدى قدرة المنظمة على بلوغ      (

، فرضيات، مجتمـع    أهداف،  األهميةالمشكلة،  ( من منهجية البحث التي تشتمل على     
 النظري الذي يتضمن مراجعة فـي       واإلطار) وأدواتهلبحث وعينته، منهج البحث     ا

 في شكل هذه المنظمـات      أحدثته تقانة المعلومات واالتصاالت والتغيير الذي       أدبيات
 الفاعلية التنظيمية ومداخل قياسها، وتـضمن       إلى عن التطرق    وآليات عملها، فضالً  

لذي خصص الختبار الفرضيات باستخدام      جزئه الثالث الجانب الميداني ا      في البحث
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 واالنحدار البسيط والحصول على نتـائج مـن شـأنها أن تبلـور              معامل االرتباط 
  .االستنتاجات والتوصيات

  
  البحثمنهجية  -أوالً

 ،أهـدافها  ،، أهميتهـا  مـشكلتها ( إلـى التطـرق   تكتمل الرؤى للمنهجية بعد     
  :نظرة اآلتيةوفق العلى  )اتهمنهج البحث وأدو مجتمع البحث، وعينته، ،فرضياتها

  
  مشكلة البحث

 إلـى تبقى المنظمات وعبر التحوالت في اقتصاديات المجتمعات من زراعي          
 Sustainable) بالصناعي والمعلوماتي، تعمل على استدامة أعمالهـا  اًًمعرفي مرور

Business) – حتياجات الحاضـر وتحديـد     قصد بها قدرة المنظمة على تلبية ا       ي إذ
  ). Taylor , et.al, 2001,4(ت المستقبل وتلبيتها لتحقيق أهدافها احتياجا

 تمثل القدرات األساسـية       وقد اليختلف أحد على أن تقانة المعلومات واالتصاالت       
ومن خالل الزيارة الميدانية التي قام بهـا        ،   للتعامل مع اقتصاد المعرفة    للمنظمات

  :الباحثان بلورت مشكلة البحث باألسئلة أآلتية
هل لدى المنظمات المبحوثة متمثلة بعينتها تـصور عـن تقانـة المعلومـات               .١

  واالتصاالت وأهمية تضمينها في منظماتهم؟
هل لدى المنظمات المبحوثة متمثلة بعينتها تصور عن مداخل قيـاس الفاعليـة            .٢

 التنظيمية؟
قيـاس  مـداخل و   بين تقانة المعلومات واالتـصاالت و      هل توجد عالقة ارتباط    .٣

 التنظيمية في المنظمات المبحوثة؟الفاعلية 
يـاس  داخل وق هل توجد عالقة أثر معنوية بين تقانة المعلومات واالتصاالت وم          .٤

 الفاعلية التنظيمية في المنظمات المبحوثة؟
  

  البحثأهمية 
مع ازدياد الدالئل النظرية والعمليـة ألهميـة اسـتخدام تقانـة المعلومـات              

تـأتي   ،)Survival(البقاء   : هدفها األساس  مال لتحقيق  األع تواالتصاالت في منظما  
الذي سيقف   ، مع التقانة   بتناولها الجانب السلوكي التطبيقي في التعامل      البحثأهمية  

ـ  وتعامالتهـا    اإللكترونيةالباحثان على توضيحها في موضوع المنظمة         ةوالمتمثل
ضـمن   ،)e-commerce (اإللكترونيـة التجارة  ،  )e-business( اإللكترونية باألعمال
  ). e-organization (اإللكترونيةالمنظمة : لكتروني للمنظمة وهو مايعرفإلالسلوك ا

قيـاس  أهميتها بتوضيح الدور الذي تمارسه هذه التقاتـة بمـداخل           كما تأتي   
  .الفاعلية التنظيمية وأكثر المداخل تأثراً باستخدام هذه التقانة

  
  أهداف البحث
  :تيةهذه البحث لتحقيق األهداف اآلتسعى 
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التعريف بمفهوم تقانة المعلومات واالتصاالت والفاعليـة التنظيميـة ومـداخل           .١

 .قياسها
  .رتباط مداخل القياس بتقانة المعلومات واالتصاالتاختبار مدى ا .٢
 .معرفة قدرة تقانة المعلومات واالتصاالت على التأثير في مداخل قياس الفاعلية .٣
كثر مـداخل قيـاس   ى التأثير في أ نة المعلومات واالتصاالت عل   معرفة قدرة تقا   .٤

  .الفاعلية
  

   البحثفرضيات 
  :ة عدد من الفرضيات، تم صياغهدافهافي ضوء المشكلة البحثية وأ

هناك عالقة ارتباط معنوية بين تقانة المعلومات واالتصاالت ومـداخل قيـاس             .١
  .الفاعلية التنظيمية

 مـداخل قيـاس   فـي   تأثيراً ذو داللة معنوية   تقانة المعلومات واالتصاالت  لدى   .٢
 .الفاعلية التنظيمية

 .تتفاوت مداخل قياس الفاعلية التنظيمية بتأثرها بتقانة المعلومات واالتصاالت .٣
     

  مجتمع البحث وعينته 
يتالف مجتمع البحث الحالي من المنظمات العاملة في القطاع الخـاص فـي             

ت ممثلة في   خذ عينة من ست منظما    وصل، ولبلوغ غايات البحث فقد تم أ      مدينة الم 
 ، وقد تمت المعاينة على مدراء وعاملي هذه المنظمات والبـالغ عـددهم            ١ الجدول

ساس زيارة ميدانية قام بهـا الباحثـان،         عن أن عينة البحث تم على أ       ، فضالً )٤٦(
ايشتها الحقيقية  للتأكد من مدى جاهزية المنظمات على اختبار فرضيات البحث ومع         

لى مـستوى المنظمـات     يادية وتفعيل هذه النتائج ع    عطاء نتائج ح  لمشكلتها، بهدف إ  
   .قل تقديرالمبحوثة على أ

  
  ١الجدول 

  منظمات األعمال المبحوثة
  اسم المنظمة  ت
  الفتح للتجارة العامة  ١
  العين للتجارة العامة  ٢
  الموصل لتجارة األجهزة الطبية  ٣
  تبارك لتجارة األجهزة الطبية  ٤
  ابن رشد للتجارة العامة  ٥
  التساهل للتجارة العامة  ٦
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   وتقاناتهالبحثمنهج 
كما أعتمد علـى تقاناتـه فـي        ،   التحليلي  على المنهج الوصفي   البحثعتمد  ا

تـم    فقـد اإلحصائية باألساليبيتعلق وفيما ، االستبانة استمارة  منتالبياناتحصيل  
رضـيات   الخطي البسيط في اختبار ف     رنموذج االنحدا  و االرتباطاستخراج معامالت   

وكل ،  ، من أجل التعرف على العالقة التأثيرية لتقانة المعلومات واالتصاالت         البحث
 البرنـامج اإلحـصائي     استخداموقد تم    مدخل من مداخل قياس الفاعلية التنظيمية،     

(SPSS ver 11).  
  

    تقانة المعلومات واالتصاالت-ثانياً
ـ ،  ت األخيرة  في السنوا   المعرفي التي سادت   دمع ظهور مالمح االقتصا    ن إف

ومن بينها تقانـة المعلومـات      ،   منظمات األعمال   في مهمةأصبحت  ثمة متغيرات   
  .ICT) (واالتصاالت

 عـن  تاالتصاال ،األجهزة بأنها البرامجيات،) Daft, 2003, 682(  يعرفهاإذ 
  .تبعد، إدارة قاعدة البيانات والتقنيات المستخدمة في خزن ومعالجة وتوزيع البيانا

 تـدل تقانـة     إذ،  بأنه ركـائز الثـالوث     )١٠٦، ٢٠٠٢ ،الحمادي(ويصفها  
)technology (  مجموع المعارف المتصلة ببعض المراحـل واألنـشطة         إلىبمفرده 

  .  أشياء في الواقعإلىفهي تحويل أفكار اإلنسان  اإلنتاجية،
بأنها المعلومات واألجهزة والعمليات المطلوبة ) Robbins, 1990, 19(ها فرعوي
 مخرجات في أنواع المنظمات سواء كانـت صـناعية أو           إلىيل المدخالت   في تحو 
  .خدمية

ـ على أنها األدوات واألساليب والمكائن والطر     ) Daft,2001(حها   ويوض ق ائ
 مخرجـات   إلـى المستخدمة في تحويل مدخالت المنظمة بما فيها المواد، واألفكار          

  ) ١٨ ،٢٠٠٣ ،الهاشمي(على هيئة سلع وخدمات 
 مـن الكمبيـوتر      التقانة تطورتلقد   )١٤ -١٣، ٢٠٠٦ ،يوه جي الد( ويشير

بـرز مالمـح تطـور      أو ، الميكرو إلىثم  ) آلميني( الكمبيوتر الصغير    إلىالضخم  
المعدات هو العنصر المادي األساسي المستخدم في بناء ذاكرة الكمبيـوتر ووحـدة             

ـ    التي تقوم    -)CPU( المعالجة المركزية   كـان   إذ. -ة  بالعمليات الحسابية والمنطقي
الترانزيستور أو أشباه الموصالت األثر الواضح في عالم التقانـة، حيـث        الختراع  

وسـرعان   لكتروني الضخم نسبياً،العنصر صغير الحجم على الصمام اإلقضى هذا   
 اإللكترونيـة ما واجه الترانزيستور المصير نفسه بعد أن أجهزت عليـه الـدوائر             

  .المتكاملة
عن الحقائق واآلراء التـي     ) Information(ة المعلومات   وتعبر الركيزة الثاني  

 بالمعرفـة   معرفيـاً  كمـا أنهـا تمثـل اتـصاالً       ،   الحياتي تتوفر من خالل العمل   
)Knowledge) (إلـى ) ١٤، ٢٠٠٦ ،الديوه جي (، ويشير   )١٠٦، ٢٠٠٢ ،الحمادي 

 في حين . جانب المعلومات والخبرات  الحتوائها  أن المعرفة تسمو فوق المعلومات ،     
 عملية تبـادل    االتي يقصد به  ) Communication( الركيزة الثالثة باالتصاالت     تمثلت
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  المستلم ىتأثير لد  إلىوعادة يقود محتواها    ،  وفهم المعلومات بين شخصين أو أكثر     
)Daft,2003,81(.  

ـ  األليـاف  استخدام نوعية في    نقلة تاالتصاال شهدتولقد   ضوئية النحيلـة    ال
حيث تفوق سعته أسالك النحاس األغلـظ       ،  لنقل البيانات  ليةوذات السعة العا  ،  للغاية

  .)١٤، ٢٠٠٦،الديوه جي( المراتمن لعشرات بل بمئات اآلالف 
تكون هناك مرونة عالية في التحول مـن        سالعمل  في  وباستخدام هذه التقانة    

 & Laudon)أجـراء اتـصاالت متعـددة فـي أن واحـد     خـر أو  آ إلـى برنامج 
Laudon,2000,184).  

والعمل  ،معلومات كما يفعل العقل اإلنسانيلتعامل مع الل) ICT (استخدمتكما 
 نظمة الخبيرة  وخزنها ضمن أطار األ    إليهاعلى نقل المعرفة الموجودة لدى اإلنسان       

)Expert System (ونتيجة لسرعتها .  األخرى في مجال الذكاء الصناعياوتطبيقاته
فاهيم  التي تتعلق    رت العديد من الم   دون أدنى تسرب، تغي   من  الفائقة في التوصيل و   

وبدأت ،   المادة ، المكان ، حررت النظم اإلنتاجية من قيود الوقت      إذ ،)المكانالوقت و (
 والتي تعني إنتاج السلع والخدمات (Any Time, Any Place)بترويج مفاهيم جديدة 
 إلىتج  الفعلي للمنمبحيث تختصر الفجوة الزمنية بين االستخدا    ،  للزبائن في أي وقت   

 السلع والخدمات في أي مكـان، بحيـث    كذلك يمكن لها من تقديم       ،  أدنى حد ممكن  
  .)٦-٥، ٢٠٠٥، ليهال(  آثار المسافات والتباعد المكانيتلغى

 ،تعلق باألساس بازدياد الطلب على الخدمـة      ت) ICT( أن   إلىوينبغي اإلشارة   
 أن  الّإ،  يه أيـضاً   الطلب عل  د الفرص في عرض السلع دولياً وازديا       من الرغمعلى  

ـ    عن فضالً،  صفة الملموسية تبقى الفيصل األساسي للتمييز عن الخدمة        ي  التالزم ف
  .ذلك لها عملية البيع والشراء التي أتاحت

ومات واالتصاالت يمكن وصـفها علـى أنهـا         ن تقانة المعل  ويرى الباحثان أ  
 عن وسـائل    الًفراد الماهرين، فض  توليفة من األجهزة الحاسوبية والبرامجيات واأل     

  .االتصاالت بنوعيها السلكي واالسلكي
  

  األعمال منظمات  أداء تقانة المعلومات واالتصاالت فيتضمينأهمية  -ثالثاً
مـة لتحـسين أداء منظمـات       استخدام التقانة من المؤشـرات المه     لقد أصبح   

) ٢١،٢٠٠١،الـسلمي  ( دراج هذه األهمية على النحـو األتـي       ويمكن إ ،  األعمال
)www.ict.org(:  
بفضل جعلهم فـي حلقـة معلوماتيـة        ،  تفعيل ممارسات إدارة الموارد البشرية     .١

  .يتبادلون األفكار في أي وقت يرغبون به
 الوقت الذي يضيع    مستثمراً بذلك ،   حدوده الدنيا  إلىتعمل على تخفيض الروتين      .٢

 .جراء الممارسات الروتينية
هياكل المسطحة التي تستجيب    العمل على تغيير أنماط الهيكل التنظيمي باتجاه ال        .٣

 .بأسرع ما يمكنمن خالله المنظمة للبيئة 
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عن طريق حفـظ كـل   ، )Organizational Memory(تنشيط الذاكرة المنظمية  .٤

 أي معلومة إلى الوصول االبيانات والمعلومات في قاعدة بيانات يمكن من خالله       
 .مطلوبة وبسرعة فائقة

، الذي يعتمد على المعلومات في جوهره     التكيف مع آليات عمل اقتصاد المعرفة        .٥
 . القرار إذ ودعم عمليات اتخالبياناتحيث تمكن التقانة من جمع 

 للدخول في أسواق دولية جديدة والتعامـل مـع عـدد كبيـر مـن                تعد مدخالً  .٦
ن آ فـي     من تقانة المعلومات واالتـصاالت      مع المستفيدين  وأيضاً،  المعلومات

  .    واحد
   

  لومات واالتصاالت وتأثيراتها في شكل منظمات األعمالتقانة المع -رابعاً
في أنـشطة المنظمـات     ) ICT( تطبيقات تقانة المعلومات واالتصاالت      أثرت

عادة تصميم المنظمة توافقاً    إب تإدارية جديدة، توج   و  ثورة تنظيمية  تأحدثو اوإدارته
     .)٢، ٢٠٠٥،النجار( اإللكترونية ظهور المنظمة إلىوهو ما أدى  ،)ICT(مع 

ـ  ( يشير   إذ أن أغلـب المنظمـات      إلـى ) ١١٠، ٢٠٠٤، ةالعلوش والطعامن
المعاصرة اتجهت نحو استثمار معطيات المعرفة والمعلوماتية في تعزيز وظائفهـا           

  إلىا  أصبحت جميع أنشطتها ترتبط بالمعلومات وتحولت أغلب معامالته       ف المختلفة،
ر الـشبكة العالميـة للمعلومـات       ومع ظهو . رقميةالغير ورقية وإنما    ال لمعامالتا
– online)  أو المنظمة على الخـط    تبلور مفهوم المنظمة اإللكترونية) اإلنترنت(

organization) .  
 مستويات هائلة   محققة ، سوى على شبكة اإلنترنت    ككيان مادي  التوجد   فهي 

ات بيئة  ولهذه المنظم .، الدولي اإلقليمي،  على النطاق المحلي  من التعامالت التجارية    
 الذي يعـد     جميع عملياتها متشابكة على اإلنترنت     ألن معلوماتية اتصاالتية متكاملة،  

وعامليها من ذوي المهارات العالية ألن التمكين يعـد أحـد             للدخل، األولالمصدر  
  .)٥،.S.D،السلمي (دارة هذه المنظماتإ في ةالمداخل المهم
 نظمات هم في مواقع القـوة زبائن هذه الم أن إلى) Porter, 2002, 3(ويشير 

رات المتاحة لهم في ظل المنافسة المحتدمة التي فرضتها جملة متغيرات           ببسبب الخ 
ن الخيار األفضل للمنظمات التي     أتقف في مقدمتها تقانة المعلومات واالتصاالت، و      

لتعزيز مركزها االسـتراتيجي فـي     ) ICT(تعمل في االقتصاد المعرفي أن تستخدم       
  . ية واختراق أسواق جديدةاألسواق الحال

توضيح العالقـة التـي       ضرورة تبرز،   المنظمة اإللكترونية  إلىعند التطرق   
 وهـو   والتجـارة اإللكترونيـة    طرها الغموض مع كل من األعمال اإللكترونية      يؤ

  .Robbins,2002,2)(ماتطرق له 
إذ جاء مصطلح األعمال اإللكترونيـة بعـد ظهـور مـصطلح التجـارة               

مليـة إدارة أنـشطة     بأنها عبارة عن ع     إذ توصف األعمال اإللكترونية    اإللكترونية،
 لربطها مع    خالل استخدام نظم المعلومات واإلنترنت     لكترونياً، من أعمال المنظمة إ  
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 )صـحاب المـصالح   ، العاملين، الوكالء الحكوميين، أ    الزبائن( االطراف المستفيدة 
  .)٢٨ ، ٢٠٠٢،ياسين والرفاعي (

لـق   ذلك الجانب المتعيرى بالتجارة اإللكترونية) Robbins, 2002, 2( أن إالّ
 اإلنترنـت  يتابع المنتجات الظاهرة على      إذ،  بالبيع والشراء من األعمال اإللكترونية    

  .وأوامر شراءها
 وكـذلك   ،اإلنترنتلع والخدمات عبر    س ببيع ال  اإللكترونيةتهتم األعمال    حيث

وتهتم ،  )(Mobile ، والهاتف المحمول  )(E-Mailفي وسائل أخرى البريد االلكتروني      
مع عن بعد   كما تهتم بتكوين شبكة من العالقات       ،  اإللكترونيةة  يستراتيجبصياغة اإل 

اإللكترونية هي وبذلك فاألعمال   . الموردين والزبائن والمجهزين وأصحاب المصالح    
 فهـي عبـارة عـن تغييـر         اإللكترونيةأما التجارة   . لكترونياًة القيم إ  لدارة لسلس إ

  .لكترونياًدراماتيكي في العالقة مع الزبون إ
 هـي   اإللكترونية والتجارة   اإللكترونية يتضح أن العالقة بين األعمال       وبذلك

  ).٢٥، ٢٠٠٢،الرفاعي وياسين (الذي طرحه ذاته وهو االتجاه . عالقة الجزء بالكل
 أن  يتبين،  اإللكترونيةرة   والتجا اإللكترونيةتوضيح العالقة بين األعمال      ومع  

 األعمال والتجـارة للمنظمـة   ا هي الشرعية التي تتم من خالله اإللكترونيةالمنظمة  
  .الكترونياً

  
  تاريخيةالنظرة لل اً وفقتعريف الفاعلية التنظيمية -سابعاً

، )Effectiveness( مصاحباً لمفهوم الفاعلية  ) Efficiency(يأتي مفهوم الكفاءة    
وبذلك فهي تمثل قـدرة التنظـيم         المدخالت، إلىى نسبة المخرجات    تدل الكفاءة عل  

على تحقيق األهداف المحددة بالموارد المتاحة، التي ينبغي إدارتها بشكل اقتصادي           
  ).٨٣ ، ٢٠٠٠،القريوتي(  مستوى المخرجات قياسأ بالمدخالتيعكسه

 )Robbins, 1990, 50 (روفي صدد توضيح العالقة بين الكفاءة والفاعلية، أشا
 ، أن الكفاءة مؤشر من مؤشرات قياس الفاعلية، وليس هناك ترابط في التحقيق            إلى

أهـدافها   غير فاعلة في تحقيـق  ا ولكنها موارده إدارةفقد تكون المنظمة كفوءة في      
  .والعكس صحيح

أما الفاعلية  فتعرف على أنها الدرجة التي تستطيع المنظمة من خاللها تحقيق      
  . الثالثينيات من القرن العشرينيمحاولة لتوضيح الفاعلية فأهدافها، وهي أول 

 الفاعلية التنظيمية من  منظور نظمـي،        إلىساد في فترة الخمسينات النظر      و
جتماعياً على تحقيق ظور قدرة المنظمة بوصفها نظاماً إوعرفت على أساس هذا المن    

، ٢٠٠٠،لطـائي ا (اتخفيض مواردها وإمكانات أفراده   ب  االهتمام  دون  من األهداف
١٨(.  

 سار  إذ،  المذكور آنفاً على النحو    للفاعلية التنظيمية    لمنظمياولم يبق المفهوم    
 معايير جزئية تعبر عن مدى      إلى تحول   حيث  في الستينات والسبعينات،   هذا المفهوم 

معـدل   روح المعنوية لـدى العـاملين،     القدرة النظام على تحقيق أهدافه كمستوى       
  .)٨٥، ٢٠٠٠ ،القريوتي( لمنظمةالدوران الوظيفي في ا
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وبقيت مفاهيم الفاعلية التنظيمية تركز في إطارها العام على قدرة المنظمة في      
 األولنهاية العقـد     ربما أن االختالف وعبر المراحل التاريخية و      تحقيق أهدافها، إالّ  

من القرن الواحد والعشرين، يكمن في المدخل المستخدم في قيـاس تحقيـق تلـك               
  .األهداف

  
  مداخل قياس الفاعلية التنظيمية -ثامناً  

االتفاق من  رغم  على ال   الكتاب لمداخل قياس الفاعلية التنظيمية،     راءآتفاوت  ت
تم االعتمـاد علـى      ،لألكثر المداخ  البحثشمولية  ومن أجل    على بعض المداخل،  

  : تي تمثلت المداخل في اآلإذ، )Robbins, 1990) (Daft, 1992 (ينموذج
 على تحقيق األهدافالقدرة  .١

 مـدى قـدرة اإلدارة      منوفق هذا المدخل،    على   الفاعلية التنظيمية    إلىينظر        
لمدخل من أكثر المداخل  ويعد هذا ا  . العليا في تحقيق أهدافها الرسمية وغير الرسمية      

القدرة على تحقيـق     :ومن األهداف المستخدمة  ،  )٢٢ ، ٢٠٠٠، ائيالط (استخداماً
  .التغلب على المنافسين،  أسواق جديدةإلىلدخول أعظم األرباح، ا

التي تساعد فـي صـياغة       األطراف   دأهمها تعد وواجه هذا المدخل انتقادات     
 في ظل التوجهات الحالية نحو      والسيمااإلدارة العليا     التقتصر على فئة   إذ،  األهداف

 ،٢٠٠٠، القريـوتي ( كيفية شـمولهم    عن وهنا يبرز التحدي   ديمقراطية المنظمات، 
٩٩(.  

  المدخل النظمي. ٢ 
ن إ إذن المنظمة تعد شبكة من النظم الفرعية المترابطـة،          وفقاً لهذا المدخل فإ   

وتعمـل المنظمـة    ،  خرآمخرجات النظام الفرعي قد تصبح مدخالت لنظام فرعي         
 إذ، )٢٧، ٢٠٠٠، الطائي( ةي تكون فيه أنظمتها الفرعية متوافق      الحد الذ  إلىبفاعلية  

المخرجـات، التغذيـة    ،  العمليات مدخالت،ال: وره من عدة عناصر   يتكون النظام بد  
، راء المنتفعين من السلع والخدمات وأصحاب المـصالح       تمثل األخيرة آ  والعكسية،  

، ٢٠٠٠ ،القريـوتي  (اً على الفاعلية عندما تكون اآلراء إيجابيـة        ذلك مؤشر  ويعد
٩٠.(  
  مدخل العمليات الداخلية  .٣

 فهومـاً موازيـاً لمفهـوم الـصحة التنظيميـة         تعد الفاعليـة التنظيميـة م     
)Organizational Health (،يعني لدى المنظمـة  إذ ضمن مدخل العمليات الداخلية 

 .القدرة في المحافظة على نظام فعال لألنـشطة وأداء العمـل لتحقيـق األهـداف              
  ). ٤٧٩، ١٩٩٤، الدليمي(

،  القياسااللهوفق هذا المدخل تم تحديد عدد من المؤشرات يمكن من خ     على  و
  :)٢، ٢٠٠٠الطائي ، (وهي على النحو اآلتي

  .زيادة عدد الوحدات المنتجة -
 .تخفيض الكلف اإلنتاجية -
 .تحسين خدمات الزبائن -
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 .تقليل عدد الوحدات المعابة -
  
 مدخل المكونات اإلستراتيجية .٤

ـ   فيها والتي عندما تستطيع المنظمة تلبية مطالب الجهات المؤثرة          ا يطلق عليه
الموظفـون،  ،  المـالكون (، وهم   )٩٣، ٢٠٠٠، القريوتي(  اإلستراتيجية ماعاتبالج

تكـون عنـدها قـد    ). الجهات الحكومية، هيئات المجتمع المدني،  الزبائن، الدائنون 
  ).٢٥، ٢٠٠٠، الطائي(لية التنظيمية وفقاً لهذا المدخلحققت الفاع

  مدخل القيم التنافسية. ٥
ود معيار مثالي وحيد لقيـاس الفاعليـة         عدم وج  إلىيتجه مؤيدو هذا المدخل     

 ،على أولوياتهاوال، ا تحقيقه ينبغي ليس هناك إجماع على األهداف التيإذ، التنظيمية
 الشخـصية   اهتمامـاتهم  اختالفهم في    إلىوقد يرجع ذلك    ) ٩٦،  ٢٠٠٠القريوتي،  (

وقد ،  بسبب تحيزهم الفكري واألخالقي ألهداف دون أخرى      ،  بمتغيرات دون أخرى  
  وفقـاً (Quinn & Rohrbaugh, 1983)ضع مؤشرات للفاعلية التنظيمية من قبل تم و

   :)٢٦، ٢٠٠٠الطائي،  (لهذا المدخل من ثالثة أبعاد هي
  .المرونة مقابل السيطرة -
 .البيئة الخارجية تقابل البيئة الداخلية -
  .الوسائل تقابل النهايات -
  

  .حصائياً إالبحث اختبار فرضيات -ثامناً
 تـم   إذ،  البحثبين متغيرات    التأثيرعالقة االرتباط و  نتائج  ح   يوض ٢ لالجدو

  .في تحليل البيانات) (SPSS ver. 11 اإلحصائياستخدام البرنامج 
  

  ٢الجدول 
  البحث والتأثير لمتغيرات نتائج عالقة االرتباط

  المتغيرات المعتمدة 
  

  المتغير المستقل

القدرة على 
تحقيق 
  األهداف

  مدخل النظم
مدخل 

يات العمل
  الداخلية

مدخل 
المكونات 
  اإلستراتيجية

  مدخل القيم
  التنافسية

الفاعلية 
  التنظيمية

تقانة المعلومات 
  تواالتصاال

0.76*R= 
B=0.56  
T=6.22 

SIG 
=0.00 

R²=0.68 
F=12.1 

SIG=0.00 

0.71*R= 
B=0.47  
T=5.46 

SIG =0.01  
R²=0.62 
F=11.2 

SIG =0.00  

0.58*R= 
B=0.32  
T=4.02 

SIG =0.02 
R²=0.53 
F=6.03 

SIG =0.02   

0.82*R= 
B=0.60  
T=6.92 

SIG =0.00 
R²=0.72 

F=16 
SIG = 0.00  

0.66*R= 
B=0.40  
T=4.90 

SIG =0.01 
R²=0.58 
F=7.1 
SIG = 
0.00  

0.83*R= 
B=0.63  
T=7.01 

SIG =0.00 
R²=0.74 

F=21 
SIG =0.00  

1,44                            D,F=                                           P<0.05  
  

 تقانـة    بين  معنوية هناك عالقة ارتباط  أن   إلىمعامالت االرتباط   تشير نتائج   
ـ    األعمال والفاعلية التنظيمية للمنظمات     المعلومات واالتصاالت   ،هاومـداخل قياس
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 اً أن هناك تفاوت   ، إالّ (0.05)وهي قيم معنوية عند مستوى       )R(أستدل عليها من قيم     
بتقانـة   أن مدخل المكونات اإلستراتيجية أرتبط بأعلى درجة        إذ ،تباطفي درجة االر  

 الفرضـية    صـحة  بـرهن ي وهو ما .من المداخل أألخرى  المعلومات واالتصاالت   
لتقانـة المعلومـات     اً معنوي اًأن هناك تأثير  ) t(وقيم  ) B(وتشير معامالت   . ىاألول

فاوت في الـتأثير المستدل  أن هناك ت بمداخل قياس فاعلية المنظمة، إالّتواالتصاال
ستجابة لتقانة دخل المكونات اإلستراتيجية أعلى إ تمارس مإذ) B(عليه من معامالت 

مـدخل الـنظم،    ف ،م مدخل القدرة على تحقيق األهـداف       ث ،المعلومات واالتصاالت 
وعلى مـستوى   ،  ستجابة هي لمدخل العمليات الداخلية    مدخل القيم التنافسية وأقل إ    ف

التي تقع قيمتهـا    ) F(يع معادالت االنحدار البسيط هي معنوية بداللة        ن جم إ ف الكلي
ويفسر تقانة المعلومات مـن     ،  )0.05( تحت مستوى معنوية والبالغ   ) SIG( المعنوية

 فـسر   إذ،  )0.72 -0.53(  تتراوح بين  ، إذ R²) (ـل    وفقاً جميع المداخل فوق المتوسط   
  .ا لمدخل العمليات الداخلية وأقلهأعلى تفسير لمدخل المكونات اإلستراتيجية

 ،)F( ن معادلة االنحدار معنوية بداللة    إ  أما على مستوى الفاعلية التنظيمية ف     
 ،)% 74( والبالغة  )R²( بمقدار معامل التفسير   الفاعلية فسر من توأن تقانة المعلومات    
  الفاعلية التنظيمية تعتمد على استخدام تقانة المعلومـات        R²)(ويعني ذلك أن بمقدار   

ا سبق م وم. الحاليالبحث تضمنهاد عن ذلك يعود لمتغيرات لم يومازا، واالتصاالت
  . والثالثة الفرضية الثانيةصحة تضحي
  

  الستنتاجات والتوصيات ا-عاشراًً
   االستنتاجات.١  

 جملـة مـن     إلى جملة من االستنتاجات تقود بدورها       إلى البحث نتائج   انتهت
  :يأتي وكما، التوصيات

 تأثر الفاعلية التنظيمية بصورة كلية بتقانة المعلومـات         إلىلبحث تشير   ان نتائج   إ -
ظمات المبحوثة على  تقانة المعلومات واالتصاالت تساعد المنأنأي  ،  واالتصاالت

 .تحقيق أهدافها
 بتقانـة المعلومـات      أكثـر المـداخل تـأثراً      اإلستراتيجيةيعد مدخل المكونات     -

 المعلومات واالتـصاالت تـساعد علـى        وهو مايدل على أن تقانة    ،  واالتصاالت
هيئات المجتمع ، الجهات الحكومية، الدائنين، الزبائن، الموظفين، المالكين(رضاء  إ

  .)المدني
 قدرة تقانة المعلومات واالتصاالت على تحقيق الفاعليـة         إلىأشارت نتائج البحث     -

، النظميالمدخل  ،  القدرة على تحقيق األهداف   (خل القياس   التنظيمية على وفق مدا   
وهذا يدل على مساهمتها علـى      ،  )مدخل القيم التنافسية  ،  مدخل العمليات الداخلية  

 تحقيق ذلك يتم بـشكل      أن إلى ،داخل التي تسعى المنظمة لتحقيقها    وفق جميع الم  
 .سم بالقبول على وفق جميع المداخلولكنها تت، متفاوت



  ]٢٨٢[                                   ...   تقانة املعلومات واالتصاالت ودورها يف تعزيز مداخل قياس الفاعلية
 
سهم في ازديـاد    غير تقانة المعلومات ت   -لم يظهرها البحث    -امل أخرى هناك عو  -

 أن اإلسهام األكبر تقوده هذه التقانة خاصـة فـي ظـل االقتـصاد               الفاعلية، إالّ 
  . المعرفي

 تتأثر بهذه   األولإن استدامة أعمال المنظمة في الوقت الحالي وكما في االستنتاج            -
ن هناك زيادة في التأثير عما هو عليه  أإلىوتشير المؤشرات الموضوعية ، التقانة
        .العقد الحالي على أقل تقديرهاية  نإلى

  
  التوصيات. ٢
نحو واإلسراع في التحول    ،  حتمية استخدام هذه التقانة في جميع أنشطة المنظمة        -

 على أن يتضمن هذا     ).التجارة المنظمة، األعمال، ( اإللكترونية المفاهيم   قتطبي
وهياكـل مرنـة وقيـادة ذات رؤى        ،  التحول صياغة ستراتيجيات مالئمة لذلك    

هـذه   مزايـا ستفادة من   الكترونية من شأنها مساعدة المنظمات المبحوثة في اال       
 .التقانة

نها بصورة كليـة تقـيس جميـع        إ إذ،  االهتمام بالمداخل بشكل متواز   ضرورة   -
لقياس يـشمل قيـاس أهـداف       لدخل   التركيز على م   يجب أهداف المنظمة وال  

 .ا قصدت اإلدارة قياس هدف بحد ذاتهإذإال  ،محددة
 من معطيات هذه التقانة     ةوالسبب االستفاد ،  ثقافة للعمل  اإللكترونية الثقافة   جعل -

 . بحد فاق توضيح مفهومهاونالتي طرح مزاياها الباحث
ضرورة التوسع بإستخدام هذه التقانة في جميع عمليـات المنظمـة الخارجيـة              -

 . معها مع جميع األطراف المتعاملة دائماًاتصاالًبالشكل الذي يحقق ، والداخلية
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