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دور الثقافة التنظيمية في تعزيز ممارسات الشفافية المالية وأثرها في فاعمية المنظمة
()1

بحث تحميمي إلجابات عينة من المدراء العاممين في الشركة العامة لتجارة السيارات

The Role of organizational culture in promoting financial transparency
practices and their impact on the effectiveness of the organization
Search for Answers analytical sample of managers working in the General Company
for Car Trading

أ.م .د أثير انور شريف

المستخمص

الباحث محمد عدنان عبد

كمية االدارة واالقتصاد –جامعة االنبار

ييدؼ ىذا البحث الى اختبار عالقة كتأثير الثقافة التنظيمية كمتغير مؤثر في الفاعمية التنظيمية كمتغير مستجيب
كبكجكد الشفافية المالية كمتغير كسيط في الشركة العامة لتجارة السيارات ببغداد ،كمف ثـ محاكلة الخركج بجممة
تكصيات بما يسيـ في تحقيؽ فاعميتيا التنظيمية ،كطبؽ ىذا البحث عمى عينة قصدية عمدية مف المدراء كمعاكنييـ
كرؤساء االقساـ كمدراء الكحدات كالشعب بمغ عددىـ ( )67فردان ،كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسة لجمع

المعمكمات كلقياس مستكل متغيرات البحث كعالقات االرتباط كالتأثير فيما بينيا ،كألجؿ معالجة البيانات كالمعمكمات تـ

االستعانة ببرنامج التحميؿ اإلحصائي ( )SPSSلمكصكؿ إلى النتائج مف خالؿ مجمكعة مف الكسائؿ االحصائية ،كقد
تكصؿ البحث الى عدة نتائج كاف اىميا ارتفاع مستكل متغيرات البحث (الثقافة التنظيمية ،الشفافية المالية ،الفاعمية

التنظيمية) في الشركة العامة لتجارة السيارات ،اضافة الى كجكد عالقات ارتباط كتأثير عالية المعنكية بيف متغيرات
البحث بأبعادىا الفرعية ،كاكصى البحث بمجمكعة مف التكصيات التي تدعـ ىذه العالقة كبما يعزز مف ممارسات
الشفافية لمالية في تحقيؽ الفاعمية التنظيمية.

Abstract

This research aims to examine the correlation and the influence of organizational
culture on in organizational effectiveness and the existence of financial transparency as a
variable mediator in the General Company for cars trading, And then try out, among other
recommendations,including contributing to the achievement of organizational effectiveness,
)This research has been applied to the sample induced intentional total (67
individuals, The researcher used the questionnaire as a main tool to measure the level of
research variables and correlation relationships, and influence among them, In order to
processing data and information was used statistical analysis program (SPSS) to reach the
results through a number of the most important statistic methods.
The researcher has arrived several conclusions; the most important was the high
level of research variables (organizational culture, financial transparency, organizational
effectiveness) in the General Company for Cars trading.
المصطمحات الرئيسية لمبحث :الثقافة التنظيمية ،الشفافية المالية ،فاعمية المنظمة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( )1البحث مستؿ مف رسالة ماجستير لمباحث الثاني .
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المقدمـــــــــــة
شيدت اجيزة االدارة العامة في مختمؼ بمداف العالـ خالؿ العقديف الماضييف اصالحات رئيسة تتعمؽ بمجمؿ العمميات
كاليياكؿ في القطاع العاـ بسبب ما تعانيو مف مشاكؿ مرتبطة بطبيعة االداء كآليات كصيغ العمؿ كالتعامؿ مع
المكاطنيف كتضخـ الجياز االدارم كالتغيرات التي رافقت ذلؾ ،سيما ذات العالقة بقيـ االدارة كثقافتيا كمعتقداتيا
كسمككيات االفراد العاميف فييا زيادة عمى كجكد المركزية العالية كظيكر حاالت الفساد االدارم كغير ذلؾ مف المشاكؿ
التي دفعت لمقياـ باإلصالحات التي سعت الى اخراج االدارة العامة مف إنعزاليتيا كانخفاض ثقة المكاطنيف بأدائيا.

كؿ ىذه االسباب كغيرىا ادت الى جعؿ المكاطنيف اكثر نضجان كادراكان كالحاحان في مطالبة حككماتيـ بتحسيف كفاءة
كفاعمية منظماتيا في مجاؿ تقديـ الخدمات كبمستكل شفافية اعمى كبما يعزز مف فاعمية المنظمة في تحقيؽ اىدافيا

كتبرير سبب كجكدىا ككذلؾ اتجاىات انفاقيا كأكلكيات اىدافيا ادكارىا.
مف ىذا المنطمؽ اىتـ الجيد العممي الحالي بتشخيص كمعرفة دكر الثقافة التنظيمية في تعزيز ممارسات الشفافية المالية

كاثر كؿ ذلؾ في تحقيؽ فاعمية المنظمة ضمف ىذه المنظكمة الفكرية ،كبياف طبيعة كمستكل ىذه المتغيرات الثالثة
كتحديد عالقات االرتباط كالتأثير فيما بينيا بالتطبيؽ في الشركة العامة لتجارة السيارات باعتبارىا مف المنظمات الخدمية
كالتجارية الميمة في القطاع الحككمي.
كألجؿ كؿ ذلؾ كتحقيقان ألىداؼ البحث تـ تفصيؿ البحث الى أجزاء اربع خصص االكؿ منيا الى منيجية البحث كالجزء

الثاني لمجانب النظرم الذم تناكؿ متغيرات البحث في حيف كرس الجزء الثالث لمجانب العممي لمبحث كالرابع ألىـ

االستنتاجات كالتكصيات التي تكصؿ الييا البحث.

 -1منهجية البحث

اوالً :منهجية البحث والدراسات السابقة

أ -مشكمة البحث :ترتكز مشكمة البحث حكؿ معرفة طبيعة العالقات التفاعمية بيف متغيرات البحث (الثقافة التنظيمية،
الشفافية المالية ،الفاعمية التنظيمية) ،اضافة الى تكضيح ىذه المفاىيـ كبياف اىميتيا كطبيعتيا بشكؿ مفصؿ زيادة عمى

تحديد آليات قياسيا كتشخيصيا سيما في القطاع العاـ كاالدارة العامة.

إذ مازالت طبيعة العالقات التي تربط بيف متغيرات البحث الثالث تجتذب حكليا الكثير مف التساؤالت كعالمات
االستفياـ في تحديد طبيعة ىذه العالقات كاتجاىاتيا كصيغيا كقكتيا كنكعيا لذلؾ فاف تحديد ماىية ىذه المتغيرات
الثالثة كطبيعة العالقات فيما بينيا بالتطبيؽ في الشركة العامة لتجارة السيارات ىي جكىر مشكمة البحث كمنطمقو
الفكرم كالتطبيقي.

كيمكف تجسيد معالـ ىذه المشكمة يشكؿ اكثر كضكحان مف خالؿ التساؤالت اآلتية:


ماىية مفيكـ متغيرات البحث الثالث المتمثمة بػػ(الثقافة التنظيمية ،الشفافية المالية ،كالفاعمية التنظيمية)؟



ماىية طبيعة عالقات االرتباط كالتأثير بيف المتغيرات المبحكثو كمستكل كجكدىا؟



ما مدل تأثير ككجكد الشفافية المالية في تعزيز عالقات االرتباط كالتأثير لمثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية
كفي تحسيف مستكاىا؟
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ب -اىداؼ البحث :يسعى البحث الى تحقيؽ االىداؼ اآلتية:


تقديـ اطار نظرم معرفي يستعرض مفاىيـ كمحتكيات كابعاد متغيرات البحث لكؿ مف الثقافة التنظيمية كالشفافية
بالتركيز عمى الشفافية المالية ككذلؾ الفاعمية التنظيمية مف خالؿ آخر ما تـ التكصؿ اليو عمى كفؽ حدكد البحث
كمحدداتو.



الكقكؼ عمى طبيعة عالقات االرتباط كالتأثير بيف متغيرات البحث الثالثة كتشخيص مستكل كجكدىا ،سيما كجكد
المتغير الكسيط.



تقديـ عدد مف التكصيات كالمقترحات التي مف شأنيا اف تسيـ في تطكير الكاقع الفعمي لمتغيرات البحث في
الشركة المبحكثو.

ج -أىمية البحث :تتجمى اىمية البحث مف خالؿ ما يأتي:


اىمية المتغيرات التي يتناكليا البحث كؿ عمى حده (الثقافة التنظيمية ،الشفافية المالية ،الفاعمية التنظيمية) كككنيا

مككنات محكرية لكاقع المنظمة السمككي كاالدائي الكمي كباألخص منظمات القطاع العاـ.


ندرة الدراسات التي تناكلت المغيرات الثالث مجتمعة -عمى عمـ الباحث -كالتي جعمت مف الشركة العامة لتجارة
السيارات ميدانان تطبيقي ليا.

د -منيج البحث :تـ تكظيؼ المنيج الكصفي التحميمي كأسمكب في معالجة مكضكع البحث ألنو يعد مالئما لدراسة
الظكاىر االجتماعية كاالدارية ،اذ يقدـ البيانات عف ىذه الظكاىر مبينان اسبابيا كنتائجيا كتحميالتيا كعالقاتيا كيتعرؼ
عمى العكامؿ المؤثرة فييا كيفيد مف كراء ذلؾ بالخركج باستنتاجات كتكصيات مناسبة بشأنيا (العاني.)7 :2002 ،

ق -فرضيات البحث :التزمان بالمنيج العممي لمبحث انطمؽ البحث مف الفرضيات اآلتية:


تكجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بيف الثقافة التنظيمية بأبعادىا كالشفافية المالية بأبعادىا.



تكجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بيف الثقافة التنظيمية بأبعادىا كالفاعمية التنظيمية بأبعادىا.



تكجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بيف الشفافية المالية بأبعادىا كالفاعمية التنظيمية بأبعادىا.



ىناؾ عالقة تأثير ذات داللة احصائية لمثقافة التنظيمية بأبعادىا في الشفافية المالية بأبعادىا.



ىناؾ عالقة تأثير ذات داللة احصائية لمثقافة التنظيمية بأبعادىا في الفاعمية التنظيمية بأبعادىا.



ىناؾ عالقة تأثير ذات داللة احصائية لمشفافية المالية بأبعادىا في الفاعمية التنظيمية بأبعادىا.



يزداد تأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية مف خالؿ تطبيقات كممارسات الشفافية المالية في الشركة
المبحكثة.

ك -حدكد البحث


الحدكد المكانية :الشركة العامة لتجارة السيارات.



الحدكد البشرية :تضمنت عينة مف المديريف العاميف كمعاكني المدير كرؤساء االقساـ كمسؤكلي الشعب كمدراء
الكحدات.
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الحدكد الزمانية :تمثمت الحدكد الزمانية بيف الفترة ( )2015-5-1الى (.)2015-6-15



الحدكد العممية :كالتي تبيف االبعاد الفرعية كالرئيسة لمتغيرات البحث التي تـ دراستيا كقياسيا كالتي تظير االنمكذج
الفرضي لمبحث.
ز -االنمكذج الفرضي لمبحث :يبيف المخطط اك الشكؿ ( )1االنمكذج الفرضي لمبحث مجسدان فرضياتو كابعاده
كمتغيراتو الرئيسة كالفرعية.
الشكؿ ( )1االنمكذج الفرضي لمبحث

المشاركة

تحويل المعمومات

االهتمام بالزبائن

االطار القانوني لمشفافية المالية
الوضوح في ممارسة مسؤوليات
االنفاق عمى المستوى الفرعي
اتاحة المعمومات لمجمهور

التوجه االستراتيجي

التدقيق والمتابعة لمبيانات والمواقف

الثقافة التنظيمية

الشفافية المالية

المالية

المرونة
الحصول عمى الموارد
التخطيط
كفاءة العمميات
توافر المعمومات
جاهزية الموارد البشرية
الفاعمية التنظيمية

المصدر :اعداد الباحثاف


المتغير المؤثر :كيتمثؿ متغير الثقافة التنظيمية الذم يقاس مف خالؿ االبعاد (المشاركة ،تحكيؿ المعمكمات،
االىتماـ بالزبائف ،التكجو االستراتيجي).



المتغير الكسيط :كيتمثؿ بمتغير الشفافية المالية كالذم يقاس مف خالؿ مف خالؿ االبعاد(االطار القانكني
لمشفافية ،الكضكح في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ عمى المستكل الفرعي ،اتاحة المعمكمات لمجميكر ،التدقيؽ
كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية).



المتغير المستجيب :كيتمثؿ بمتغير الفاعمية التنظيمية كالذم يقاس مف خالؿ االبعاد (المركنة ،الحصكؿ عمى
المكارد ،التخطيط ،كفاءة العمميات ،جاىزية المكارد البشرية).

ز -مصادر جمع البيانات كالمعمكمات


الجانب النضرم :الذم تمت تغطيتو اعتمادان عمى المراجع العربية كاألجنبية المتمثمة بالكتب كالدكريات ككقائع
المؤتمرات كالرسائؿ كاألطركحات ،اضافة الى االنترنت.
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الجانب العممي :حيث تـ االعتماد عمى االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات بيدؼ اختبر فرضيات البحث
كالكصكؿ الى النتائج ،كتككنت االستبانة مف ثالث اجزاء :الجزء االكؿ الذم يمثؿ الثقافة التنظيمية كالتي تتككف مف
( )21فقرة مكزعة عمى اربعة ابعاد ،باالعتماد عمى مقياس ( )Aydin&cylan,2009اما الجزء الثاني الشفافية
المالية كالذم يتككف مف ( )18فقرة مكزعة عمى اربع ابعاد ايضان باالعتماد عمى مقياس ( ،)Folscher,1999في
حيف الجزء الثالث كاف الفاعمية التنظيمية كالذم يتككف مف ( )18فقرة مكزعة عمى ستة ابعاد باالعتماد عمى مقياس
( ،)Robbins,1999كقد تـ تكييؼ ىذه المقاييس كمراجعتيا مف قبؿ الباحثيف قبؿ اعتمادىا بشكميا النيائي.

ط -مجتمع كعينة البحث :تمثؿ مجتمع البحث بالشركة العامة لتجارة السيارات احدل شركات ك ازرة التجارة ،اما عينة
البحث فقد جرل اختيار عينة قصدية عمدية مف المدراء كمعاكني المدراء كرؤساء االقساـ كمدراء الشعب كالكحدات بمغ
عددىا ( )76فردان تـ تكزيع االستبانة عمييـ كاسترجاع ( )67استبانة فقط ،كىي عينة البحث الفعمية التي تـ اختبار

النتائج عمى ضكئيا ،ككنيـ المسؤليف اإلدارييف ضمف المستكل الكسطي كاالعمى في المنظمة كالقادريف عمى اعطائنا

تصك ار كاضحان عف كاقع متغيرات الدراسة المبحكثة.

 -1الثقافة التنظيمية

ثانياً -الجانب النظري

أ -مفيكـ الثقافة التنظيمية :تشكؿ ثقافة المنظمة احدل العناصر الميمة في تفسير سمكؾ المنظمة كقيادتيا ككاقع مناخيا
الداخمي كطريقة تعامميا مع بيئتيا ،حيث عرفيا ( )David,2011:97بأنيا "نمط مف السمكؾ الذم تـ تطكيره مف قبؿ
منظمة ما ككسيمة لمتعامؿ مع مشكمة التكيؼ الخارجي كالتكامؿ الداخمي ،كالتي عممت بشكؿ جيد بما يكفي العتبارىا
صالحة كيتـ نقميا لألعضاء الجدد عمى انيا الطريقة الصحيحة لمتصكر ،كالتفكير ،كالشعكر ،كاتفؽ معو

( )Yaoprukchai and Kardkarnklai ,2014:244في تعريؼ الثقافة التنظيمية بانيا نمط مف القيـ الجماعية،
كالمعتقدات كاالتجاىات ،كاألعراؼ الفريدة مف نكعيا لكؿ منظمة كالتي يتشارؾ بيا أعضائيا ،بينما اشار الييا البعض
الى انيا طريقة عمؿ اذ اضافكا ليا البعد التطبيقي لمممارسات العممية لسمكؾ العامميف في المنظمة حيث عرؼ ( Deal
 ) and Kennedyالثقافة التنظيمية عمى انيا الطريقة التي نفعؿ بيا االشياء مف حكلنا داخؿ المنظمة (Griffin and
.)morhead,2014:494

اما ( )Robbins and judge,2013:546-547فقد عرفا الثقافة التنظيمية عمى انيا نظاـ مف المعاني
كاالعتبارات المشتركة يتمسؾ بيا االعضاء كالتي تميز المنظمة عف المنظمات االخرل ،كشاركيـ في ذلؾ ( & Gray
 ) Denstenإذ عرفكا الثقافة التنظيمية بانيا منظكمة مف القيـ األساسية التي تتبناىا المنظمة كىي الفمسفة التي تحكـ
سياستيا تجاه المكظفيف كالطرؽ التي يتـ كفقيا انجاز المياـ كاالفتراضات كالمعتقدات التي يشارؾ في االلتقاء حكليا

أعضاء المنظمة(.)Gray & Densten, 2007: 595
باإلضافة الى ذلؾ مجمكعة مف الباحثيف اضافكا ابعادان شمكلية كاستراتيجية لمثقافة التنظيمية مثؿ تعريؼ

(الحمداني )63 :2011،إذ اشار الى انيا مجمكعة مف االفتراضات االساسية المستمدة مف افكار القادة االستراتيجييف
كمف رؤية كرسالة كاىداؼ المنظمة لتمثؿ الطابع لعاـ لشخصية المنظمة بحيث تتفاعؿ داخؿ ىذا الطابع مجمكعة مف
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القيـ كالمعتقدات كمعايير السمكؾ مككنة قكة تنظيمية تدفع كتكجو سمكؾ العامميف لمتكيؼ الخارجي كالتكامؿ الداخمي
كتحقيؽ الفاعمية التنظيمية).
ب -أىمية الثقافة التنظيمية :اكجزت (العاني )63 :2008،الى اىمية الثقافة التنظيمية باآلتي:


تعزز الشعكر بانتماء العامميف في المنظمة ،كتعزز كالئيـ كتمنحيـ ىكيتيـ الخاصة التي يتميزكف بيا عف
المنظمات األخرل.



تشكؿ اإلطار الذم مف خاللو يتـ تحديد السمكؾ المرغكب بو في المنظمة.



تختار المناخ التنظيمي المالئـ التخاذ الق اررات العقالنية ،التي تتصؼ بالدقة بأقؿ كمفة كاقصر كقت.



و
كمعاف كمشاعر.
تسيـ في تككيف أنظمة اتصاؿ فاعمة مفتكحة بيف العامميف ،كذلؾ مف خالؿ إيجاد لغة مشتركة



التكيؼ مع البيئة الخارجية  ،كما أنيا تؤثر في المكقع التنافسي لممنظمة.
تساعد في حؿ مشكالت ه

لذا فاف اىمية الثقافة التنظيمية تأتي مف اىمية الدكر كالكظيفة الذم تقكـ بيما في المنظمات ،باعتبارىا عنصر اساسي

مف المككنات التي تبني كتصكغ السمكؾ التنظيمي فييا ،كفي ىذا الصدد يشير ()Kreinter & Kinicki, 2007: 81
اف الثقافة التنظيمية تفيد في تحقيؽ اربعة كظائؼ كىي:


تعطي االفراد العامميف اليكية التنظيمية.



تسيؿ االلتزاـ الجماعي.



تعزز استقرار النظاـ االجتماعي.



تشكؿ السمكؾ.

كاخي انر يمكف القكؿ اف الثقافة التنظيمية تعد آلية لمتماسؾ كاالندماج الكظيفي كالسمككي لجميع العامميف في المنظمة

كبما يدفع باتجاه بناء كياف متكامؿ منسجـ ذاتيان كمتجانسان في جميع اليات تفاعالتو.

ج -انكاع الثقافة التنظيمية :صنؼ ( )Daft,2010:382-384الثقافة التنظيمية الى اربعة انكاع تبعان لنكع البيئة كىي:


ثقافة القدرة عمى التكيؼ ( :)Adaptability Cultureكتتميز بالتركيز االستراتيجي عمى البيئة الخارجية مف
خالؿ المركنة كالتغيير لتمبية حاجات الزبكف ،الثقافة تشجع عمى قيـ تنظيـ المشاريع ،كالمعايير ،كالمعتقدات التي
تدعـ قدرة المنظمة عمى كشؼ كتفسير ،كترجمة إشارات مف البيئة إلى استجابات سمككية جديدة.



ثقافة الميمة ( :)Mission Cultureكتتميز بتأكيد رؤية كاضحة لغرض كأىداؼ المنظمة ،مثؿ نمك المبيعات
كالربحية ،أك حصتيا في السكؽ ،لممساعدة في تحقيؽ ىذا الغرض ،كثقافة الرسالة تعكس مستكل عاؿ مف التنافسية
كالتكجو لمربح.



ثقافة الجماعة ( :)Clan Cultureكتركز عمى تمبية احتياجات العامميف بكصفيا طريؽ لتحقيؽ األداء العالي،
كالمشاركة فيي تخمؽ الحس بالمسؤكلية كااللتزاـ اتجاه المنظمة ،في ثقافة الجماعة ،ىناؾ قيمة ميمة في رعاية
المكظفيف كالتأكد مف لدييـ كؿ ما يحتاجكف إليو لمساعدتيـ ليككنكا راضيف ،فضالن عف إنتاجيتيـ.
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الثقافة البيركقراطية ( :)Bureaucratic Cultureكتؤكد عمى االلتزاـ الصارـ بالتعميمات كاإلجراءات كالقكاعد
الرسمية ،ىذا النكع مف الثقافة يدعـ المدخؿ المنيجي لممارسة األعماؿ ،الرمكز كاألبطاؿ ،كاالحتفاالت تعزز قيـ
التعاكف ،كالتقاليد ،كاتباع سياسات كممارسات معمكؿ بيا باعتبارىما كسيمتيف لتحقيؽ األىداؼ.

اضافة الى ما تـ ذكره مف انكاع لمثقافة التنظيمية ،يمكف اضافة انكاع اخرل مف الثقافة التنظيمية ككما في الجدكؿ
اآلتي ،كالتي اشار الييا المنظركف في ىذا المجاؿ:
جدول ( )1انواع الثقافة التنظيمية
ت

الباحث كالسنة كالصفحة

1

انكاع الثقافة التنظيمية

 Cameron and Quin ,1999:26ثقافة الجماعة ،ثقافة سمطكية ،ثقافة حدسية ،ثقافة السكؽ
 Pothukuchi and etالعممية مقابؿ النتائج ،الكظيفة مقابؿ المكظؼ ،المحدكدية مقابؿ المينية ،الرقابة
al,2000:251
الشديدة مقابؿ الرقابة الفضفاضة ،النظاـ المغمؽ مقابؿ النظاـ المفتكح ،المعيارية

2

مقابؿ العمؿ.
 Hofstede, 2001 : 479االىتماـ بالعممية مقابؿ النتائج ،االىتماـ بالعامميف مقابؿ االىتماـ بالكظيفة،

3

محدكدية االداء مقابؿ االحتراؼ ،الرقابة الكثيفة مقابؿ رقابة محدكدة ،انظمة
مفتكحة مقابؿ انظمة مغمقة
4

 Fey and Dension,2003:5ثقافة إبداعية ،ثقافة متماسكة ،ثقافة الرسالة ،ثقافة تكيفية.

5

 Ajmal andثقافة تعاكنية ،ثقافة تحكمية ،ثقافة تنمية ،ثقافة كفاءة.
Koskinen,2008:11
 Akbari and etal,2012:519ثقافة متكيفة ،ثقافة الرسالة ،ثقافة تشاركية ،ثقافة متماسكة.

6

 Krog,2014:8ثقافة السكؽ ،ثقافة الجماعة ،الثقافة اليرمية ،الثقافة االدىكقراطية.

7

 Akhavan,2014:434ثقافة إبداعية ،ثقافة عقالنية ،ثقافة تشاركية ،ثقافة مستقرة.

8

 Akbari and Darabi,2014:17ثقافة فكرية ،ثقافة أيديكلكجية ،ثقافة تكافقية،ثقافة ىرمية.

9

المصدر :مف اعداد الباحثيف استنادان الى المصادر اعاله.
د -عناصر كمككنات الثقافة التنظيمية :تنكعت كتعددت بشدة اراء كافكار عمماء االدارة كباحثكىا في تكضيح عناصر
كمككنات الثقافة التنظيمية إذ اشار (الزبيدم كآخركف )102-101 :2015،الى عدد مف مككنات الثقافة التنظيمية:



الخرافات كاالساطير :ىي كؿ ما يركل مف قصص كحكايات عف الثقافة التنظيمية في تاريخيا ،كىي بمثابة اسس
الثقافة التنظيمية ككؿ ما يتعمؽ بإنشائيا كتحافظ االساطير عمى القيـ كترسخيا.



الرمكز :يمثؿ الركز عالقة خاصة بمعمكمة تتعمؽ بالنظاـ الثقافي كنمط المباس كالمكافآت كالعالقات التي تميز نظاـ
المشاركة في النشاط الرمزم لممنظمة.



الطقكس :تكلد الطقكس مف الرمكز بشكؿ يجعميا تحقؽ تطكير الشعكر باالنتماء لممنظمة كاعطاء اىمية لألحداث
التي تحمؿ القيـ االساسية كتثبيت كبقاء الثقافة كذلؾ لتفادم التقمبات الناتجة عف تقمب االنماط.
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االبطاؿ اك البطكالت :كيقصد باألبطاؿ االفراد سكاء كانكا مؤسسي المنظمة اك العامميف بيا كالذيف يساىمكف في
نجاح الثقافة التنظيمية كتميزىا.



الشبكة الثقافية :تعد الييكؿ الخفي لممنظمة كتيتـ بربط عناصر الثقافة التنظيمية ببعضيا ببعض تتككف الشبكة
الثقافية مف تعزيز القيـ كتركيج االساطير كالحصكؿ عمى معمكمات حكؿ السير الحقيقي لممنظمة.

كعالكة عمى ذلؾ فقد اضاؼ عدد مف الباحثيف كالكتاب عناصر كمككنات اخرل لمثقافة التنظيمية قد تتفؽ اك تختمؼ في
التصنيؼ ككما مكضحة في الجدكؿ ( )2ادناه:
جدول ( )2عناصر ومكونات الثقافة التنظيمية
ت

عناصر كمككنات الثقافة التنظيمية

الباحث كالسنة كالصفحة

1

 Tosi,Rizzo&carrol:1990:127نمط التفكير ،الشعك ،الفعؿ

2

 Moorhead and Griffin,1995:االلتزاـ ،التقكيـ ،الرفاىية ،اتخاذ القرار ،الصالحية ،االىتماـ بالعامميف
448
كالعمؿ ،اإلنتاجية ،التنظيـ البسيط.
 Thompson,1997:105المعتقدات ،الرمكز ،الطقكس ،االساطير المغة ،الفمسفة.

3

 Deal and Kennedy,1999:178القيـ ،الطقكس ،االساطير ،النسيج الثقافي

4

 Kotler,2000:42الخبرات ،القصص ،المعتقدات ،المعايير المشتركة

5

 Erickson,2000:4الييكؿ التنظيمي ،كأىمية أمف المنظمة ،كمسؤكلية األمف الجماعية

6

بالمنظمة ،كاالتصاالت ،كالسمكؾ اإلدارم ،كمشاركة العامميف في اتخاذ
القرار ،عف استجابة العامميف كتصرفاتيـ.
 Daft,2004:361قيـ ،كقكاعد سمكؾ

7

 Schreiner,2005:14االيماف بالعقالنية ،االفؽ الزمني ،االتجاه نحك التغيير ،مركزية العمؿ،

8

التكجو نحك العمؿ الفرقي ،االتجاه نحك الرقابة ،التركيز عمى التكجو.
 Johne and Saks,2005:256معتقدات مشتركة ،قيـ ،افتراضات.

8
9
10
11

 McShane and Glinow,2007:افتراضات مشتركة ،قيـ ،معتقدات.
253
 Islam and et al, 2011:5904الثقة ،االتصاؿ بيف االعضاء ،القيادة ،نظاـ المكافأة.
 Mohanty and et al,2012:68معتقدات كمعايير ،استقالؿ الفرد ،المسؤكلية الفردية ،التسامح كالصراع،
الييكؿ ،تحمؿ الخطر ،الدعـ.

12

عزيز كآخركف59 :2012،

التعاكف ،االبتكار ،التماسؾ ،الفاعمية

المصدر :مف اعداد الباحثيف استنادا الى المصادر اعاله.
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 -2الشفافية المالية

أ -مفيكـ الشفافية المالية :عرؼ البنؾ الدكلي الشفافية المالية بانيا الكضكح ،كالمكثكقية ،كاالستمرار في نشر المعمكمات
في الكقت المناسب ،كأىمية تقديـ التقارير المالية العامة كاالنفتاح عمى الجميكر في عممية صنع السياسة المالية

لمحككمة كالتي ىي عنصر حاسـ في اإلدارة المالية الفعالة( ،)Cottarelli,2012:4بينما عرفيا ( Bushman and
 ) Smith,2003:79بأنيا تكافر نطاؽ كاسع مف المعمكمات ذات الصمة المكثكؽ بيا حكؿ األداء كالمركز المالي ألم
منظمة (شركة ،حككمة ،مؤسسة حككمة محمية) ،كفرص االستثمار ،كالحككمة ،كالقيمة ،كمخاطر الشركات المالية
المتداكلة عمنا.

فػي حػػيف اتفػػؽ كػػؿ مػػف ( )Lasssen and Alt,2003:3-4ك ) )Kwanbo,2010:4عمػػى اف الشػػفافية الماليػػة ىػػي
االنفتػػاح تجػػاه الجميػػكر حػػكؿ ىيكػػؿ الحككمػػة ككظائفيػػا كنكايػػا سياسػػتيا الماليػػة كحسػػابات القطػػاع العػػاـ ،كالمشػػاريع ،بمػػا
تنطػػكم عميػػو مػػف سػػيكلة الكصػػكؿ إلػػى معمكمػػات مكثكقػػة كشػػاممة كمفيكمػػة ،كفػػي الكقػػت المناسػػب ،كتكػػكف ىػػذه معمكمػػات
قابمة لممقارنة دكليان بشأف أنشطة الحككمة سكاء قامت داخؿ أك خارج الحككمة القطاع مف اجؿ كضع تقيػيـ دقيػؽ لمكضػع

الم ػػالي لمحككم ػػة كالتك ػػاليؼ الحقيقي ػػة كفكائ ػػد األنش ػػطة الحككمي ػػة ،بم ػػا ف ػػي ذلػ ػؾ آثارى ػػا االقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة الحالي ػػة

كالمستقبمية.
بينما عرفتيا منظمة االمػـ المتحػدة الشػفافية الماليػة ىػي البيئػة التػي يػتـ تكفيرىػا كالتػي تكػكف فييػا أىػداؼ السياسػة
الماليػػة ذات اطػػار قػػانكني ،مؤسسػػي كاقتصػػادم ،ككػػذلؾ الق ػ اررات المتعمقػػة بالسياسػػات كمسػػكغاتيا ،كالبيانػػات كالمعمكمػػات
المتعمقػػة بالسياسػػات النقديػػة كالماليػػة ،كشػػركط المسػػاءلة الككػػاالت ،لمجميػػكر تكػػكف عمػػى أسػػاس مفيػػكـ ،كيمكػػف الكصػػكؿ

إلييا كفي الكقت المناسب ( .)United Nations,2005:2كتنطكم الشفافية المالية ككنيا مفتكحة لمجميكر عػف ماضػي
الحككمة كحاضرىا ،كاألنشطة المالية في المستقبؿ ،كحكؿ ىيكؿ كمياـ الحككمة التي تحدد السياسات المالية كالنتائج.
كاسػػتنادان الػػى مػػا تػػـ ذك ػره مػػف تعريفػػات لمشػػفافية الماليػػة فػػأف الشػػفافية الماليػػة تتضػػمف مجمكعػػة مػػف الخصػػائص كىػػي:

(كناس)76 :2008،


الدق ػػة كالص ػػدؽ ف ػػي تق ػػديـ المعمكم ػػات المالي ػػة في ػػي تق ػػدـ المعمكم ػػات كالبيان ػػات الدقيق ػػة كذات المص ػػداقية الف ى ػػذه
المعمكمات سكؼ تتعرض لالختبار كالتأكيد ،كأف المعمكمات غير الدقيقة سكؼ يتـ اكتشافيا كعند ذلؾ ستككف ىنػاؾ

أزمة ثقة بيف المجتمع كالمنظمة.


تكامؿ المعمكمات أم تكفير المعمكمات التامة كغير المجزأة اك عدـ كجكد اضافة ليس ليا مسكغ.



تكقيت المعمكمات أم أف المعمكمات تصؿ في الكقت المناسب لمجية كقت الحاجة الييا.



التطكعية في تقديـ المعمكمات أم استعداد المنظمة الذاتي لتقديـ المعمكمة كعدىا جزنءا مف ثقافتيا التنظيمية.

ب -اىميػػة الشػػفافية الماليػػة :تكمػػف أىميػػة الشػػفافية فػػي أنيػػا قنػػاة مفتكحػػة لالتصػػاؿ بػػيف أصػػحاب المصػػمحة كالمسػػؤكليف
كالجميكر بشكؿ عاـ ،كىي بذلؾ اداة ميمة لمحاربة الفساد المػالي داخػؿ المنظمػات اضػافة الػى معرفػة طبيعػة عمػؿ ىػذه
المنظمات كمػا تقػكـ بػو انشػطة خصكصػان فيمػا يخػص المعػامالت الماليػة ألنشػطة المنظمػة .كقػد اشػار (السيسػي:2011،

 )538ك(المالكي )31 :2013،الى مجمكعة مف العناصر التي تشير الى اىمية الشفافية المالية كىي:
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زيادة المعمكمات المكثكقة كالتي يتـ تقػديميا لصػناع القػرار داخػؿ المنظمػة يمكػف مػف اتخػاذ قػ اررات اقتصػادية كاداريػة
جيدة تؤثر مباشرة عمى النمك كالربحية كاالستقرار كالكفاءة كالفاعمية.



االفصاح عػف المعمكمػات فػي التكقيػت المناسػب يمكػف كافػة االطػراؼ مػف التقيػيـ السػميـ ألنشػطة المنظمػة كالمخػاطر
المصاحبة ليا.



تعمؿ الشفافية المالية عمى دعػـ رقابػة المسػاىميف إلدارة المنظمػة مػف خػالؿ السػماح لمجمكعػة أكبػر مػف المسػاىميف
لممشاركة بفاعمية في حككمة المنظمة.



كجكد اإلطار القانكني لمشف افية الذم يقمؿ مف احتمالية حدكث االحتيػاؿ ،كبالتػالي يسػمح لممنظمػات اف تتنػافس عمػى
أفضؿ ما لدييا مف عركض تميزىا عف غيرىا مف المنظمات.

بينما اشار ( )Jarmuzek,2006:6الى اف اىمية الشفافية المالية مف خالؿ ككنيا:


الشفافية المالية تجعؿ مف السياسة المالية أكثر خضكعان لممساءلة.



الحد مف حالة عدـ اليقيف (عدـ التأكد) في السياسة المالية.



سيكلة الكصكؿ الى اسكاؽ رأس الماؿ الدكلية ،اذ كمما كانت الحككمات أكثر شفافية بخصكص الحسابات المالية
كخططيا سيؿ ذلؾ الى الكصكؿ الى ىذه األسكؽ كبالتالي خفض الديكف المترتبة عمييا.

ج -متطمبػػات تنفيػػذ الشػػفافية الماليػػة :لكػػي تكػػكف الشػػفافية الماليػػة فاعمػػة فػػي تحقيػػؽ اىػػدافيا البػػد مػػف تػػكفر مجمكعػػة مػػف
المتطمبات التي تسيؿ عمى االدارة تنفيذ مفاىيـ الشفافية المالية ،كربمػا اشػير ىػذه المتطمبػات تمػؾ الػذم كضػعيا صػندكؽ

النقد الدكلي كىي :))International Monetary Fund, 2012:4


تطكير بنية عالمية مف قكاعد كمعايير الشفافية المالية.



تعزيز الرقابة حكؿ االلتزاـ بتمؾ القكاعد كالمعايير.



تحسيف الشفافية المالية عمى المستكل الكطني.

ككذلؾ اشار (البمداكم )93 :2011،في ىذا الجانب الى عدد مف المتطمبات الميمة في تنفيذ الشفافية المالية ككما يمي:


تحديد مستخدمي المعمكمات المالية.



تحديد األغراض التي ستستخدـ فييا المعمكمات المالية.



تحديد نكعية المعمكمات المالية التي يجب اإلفصاح عنيا.



تحديد أساليب اإلفصاح عف المعمكمات المالية كطرقيا.



تكقيت اإلفصاح عف المعمكمات المالية.

د_ محددات تطبيؽ الشفافية المالية :ىناؾ مجمكعػة مػف المشػاكؿ التػي تعيػؽ تنفيػذ الشػفافية الماليػة كالسػيما فػي منظمػات
القطػػاع العػػاـ ،كالفسػػاد المػػالي كاالدارم كضػػعؼ القػكانيف ،اضػػافة الػػى ذلػػؾ ىنػػاؾ مجمكعػػة متنكعػػة مػػف العكامػػؿ الداخميػػة
كالخارجية التي تؤثر عمى الشفافية المالية (:)Ma & Wu,2011:9
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الظركؼ الحاكمة في جميع أنحاء العالـ :عمى سبيؿ المثاؿ حمالت لمحاربة الفساد كالفضائح ،كالضػغط الػدكلي مػف
المنظمات الدكلية الرائدة ،كغيرىا مف العكامؿ كميػا بينػت أف الشػفافية الماليػة لمحككمػة متطمػب أساسػي لمحكػـ الرشػيد
في اية دكلة كىي ترتبط ارتباطان قكيان بمكافحة بالفساد ،كالديمقراطية ،كالتنمية.



شحة المكارد :كجد العمماء أف ليذه الشحة أث انر عمى الشفافية ،حيث أشارت الدراسات الى البمداف التي تعتمد اعتمػادان
كبي انر عمى المكارد الطبيعية (مثؿ النفط كخامات) انيا سجمت انخفاضان في الشفافية المالية.



اثبتػػت الد ارسػػات اف الػػديكف الماليػػة كاالسػػتقطاب السياسػػي كالبطالػػة كالنفقػػات الماليػػة كالعجػػز يػرتبط سػػمبا مػػع الشػػفافية
المالية.

كاضاؼ (البككع )57 :2009،عدة عكامؿ تعيؽ تطبيؽ الشفافية عمكمان كالشفافية المالية خصكصان كىي:


الفساد بأنكاعو ،كالذم قد يأخذ اشكاالن مثؿ عدـ احتراـ القانكف كانتشار الشائعات كالرشكة كغيرىا.



الجيؿ كعدـ المعرفة بالشفافية المالية كتطبيقاتيا اك عدـ االلماـ الكافي بيا.



غياب الدكر الفعاؿ لمؤسسات المجتمع المدني.



ضعؼ اإلطار القانكني الالزـ لحماية المنظمات عند غياب الشػفافية الماليػة اك ضػعؼ آليػة تطبيػؽ القػانكف فػي تمػؾ
الحالة.

 -3الفاعمية التنظيمية

أ -مفيكـ الفاعمية التنظيمية :يعد مكضػكع الفاعميػة مكضػكعان حيكيػان فػي الفكػر التنظيمػي ،كػكف المنظمػات منػذ اف كجػدت

تسػػعى ألف تكػػكف فاعمػػة فػػي تحقيػػؽ اىػػدافيا المرسػػكمة عػػف طريػػؽ تأديػػة مياميػػا كاعماليػػا بمسػػتكل النجػػاح الػػذم يتمثػػؿ

بتحقيػػؽ رضػػا الزبػػكف كىػػامش مػػف االربػػاح مػػع تحقيػػؽ منفعػػة اجتماعيػػة لمبيئػػة اك بإمكانياتيػػا فػػي الحصػػكؿ عمػػى الم ػكارد
النادرة كالتكيؼ لبيئتيا كقدرتيا عمى ارضاء اصحاب المصالح المستفيديف مف خدمات المنظمة كغير ذلؾ مف االىداؼ.

لذلؾ عرفيا كؿ مف ( )Daft,2001:64عمى انيا الدرجػة التػي تسػتطيع فييػا المنظمػة تحقيػؽ اىػدافيا .مػف ىػذا المنطمػؽ
عرفيا ( )Biloslavo,2013:429بانيا عمؿ االشياء بطريقة صحيحة ،كما عرفيػا ( )Giriffinبانيػا المشػاركة فػي عمػؿ
االشياء الصحيحة ،كىذا ما اكده في ( )Peter Druckerفي تعريفو لمفاعمية التنظيمية عمى انيا اسػاس النجػاح (العنػزم
كاخػركف )23 :2009،ك( ،)Hersey and et al,2008:113امػا ( )Gregory & Ram, 1983:105فقػد عرفػا
الفاعمية التنظيمية عمى انيا قدرة المنظمة عمى تقديـ كؿ ما يرضي المستفيديف منيا اك اصحاب المصالح.

امػا ( )Georgopoulos & Tannenbaum, 1957:535عرفػكا الفاعميػة بانيػا النطػاؽ الػذم يمكػف لممنظمػة كنظػاـ
اجتمػػاعي مػػف خالليػػا مػػف الحصػػكؿ عمػػى المػكارد الالزمػػة كالكسػػائؿ المناسػػبة مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ اىػػدافيا ،فيػػي بػػذلؾ تمثػػؿ
قابمية المنظمة في الحصكؿ عمى مكاردىا كادارة عممياتيا الداخميػة بالطريقػة التػي تمكنيػا مػف تحقيػؽ اىػدافيا كالتكيػؼ مػع

بيئتيا.

ب -أىميػػة الفاعميػػة التنظيميػػة :تعػػد الفاعميػػة التنظيميػػة جػػكىر نظريػػة المنظمػػة كمركزىػػا كذلػػؾ ألىميتيػػا لممنظمػػات عمػػى
اختالؼ انكاعيا ككنيا تساعد المدراء كترشدىـ في اداء مياميـ ،كما انيػا ترشػد االقسػاـ الكظيفيػة فػي المنظمػة ايضػان فػي

تحقيػػؽ اىػػدافيا مػػثالن ترشػػد قسػػـ التسػػكيؽ لزيػػادة العكائػػد كالحصػػة السػػكقية ككػػذلؾ قسػػـ االدارة الماليػػة لممنظمػػة لكػػي يجعػػؿ
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المدراء اكثر فيمان في التعامؿ مع المفاىيـ المالية ككيفية استثمار االمكاؿ في المنظمة ككذلؾ االمر بالنسبة لبقية االقساـ

في المنظمة (.)Robbins,1995:48

ذلؾ ألف الفاعمية التنظيمية تعطي لممقةميف كالمػدراء نظػرة شػاممة عمػى مػدل صػحة اآلليػات التػي تعمػؿ بيػا كمػف خالليػا
اليياكػػؿ التنظيميػػة فضػ ػالن عػػف االسػػتراتيجيات المعتم ػػدة فػػي االداء فالفاعمي ػػة التنظيميػػة تقػػيـ االنش ػػطة كاالنظمػػة الفرعي ػػة
لممنظمة كتعطي المدراء مؤشرات لغرض قياس نجاح منظمتيـ.

لػػذلؾ اشػػار ( )Hellriegel, 2001: 650الػػى اىميػػة الفاعميػػة التنظيميػػة مػػف خػػالؿ اعطائيػػا مؤشػرات لممػػدراء لغػػرض
الحكػػـ عمػػى منظمػػاتيـ عػػف طريػػؽ تقػػيـ االنشػػطة كاالنظمػػة الفرعيػػة لممنظمػػة كتحػػدد العكامػػؿ التػػي تحػػد مػػف فاعميتيػػا سػكاء
أكانت نظـ معمكمات اـ نقص بالمكارد االخرل كذلؾ مف خالؿ عدة مقاييس متعددة.
كاتفػػؽ معػػو (يكسػػؼ )76 :2006،حيػػث اشػػارت الػػى اف اىميػػة الفاعميػػة التنظيميػػة مػػف خػػالؿ ارتباطيػػا المباشػػر

بتقييـ اداء المنظمة كعالقتيا الكثيقة الصمة باألىػداؼ كاالسػتراتيجيات ،كعممػان اف اىػداؼ المنظمػات كمػدل تحقيقيػا تكػكف

مختمفػة مػف منظمػػة الػى اخػػرل كحتػى اف االىػداؼ تختمػػؼ داخػؿ المنظمػػة الكاحػدة بػيف اقسػػاميا كتشػكيالتيا كمجمكعاتيػػا،

كلكنيا بالضركرة يجب اف تصب في اليدؼ العاـ لممنظمة.
ج -متطمبػػات الفاعميػػة التنظيميػػة :ت ػرتبط الفاعميػػة التنظيميػػة بأىػػداؼ المنظمػػة ،بينمػػا الكفػػاءة ت ػرتبط كبشػػكؿ اكبػػر بطبيعػػة
العمميات الداخمية ليا ،كىنا يتـ تنفيذ نشاطات المنظمة بالفاعميػة كالكفػاءة عبػر انجػاز االعمػاؿ المناسػبة بطريقػة صػحيحة
فالمنظمة ىنا كفؤه كليست فاعمة كعندما تػؤدم االعمػاؿ الصػحيحة بطريقػة غيػر مناسػبة فتحصػؿ الفعاليػة كليسػت الكفػاءة

كعمى الرغـ مف ذلؾ كلكي تنجح المنظمة عمييػا اف تكػكف فاعمػة ككفػؤه فػي نفػس الكقػت (العنػزم ،)410 :2015،كيحػدد
( )Morin & Audebrand,2015: 10اربعة متطمبات اك مككنات رئيسة تحقؽ فاعمية المنظمة ككما يمي:


االسػػتدامة :تحقػػؽ االسػػتقرار كالنمػػك لممنظمػػة مػػف خػػالؿ جػػكدة السػػمعة كالخدمػػة كتػػاميف المػكارد الماليػػة ،كيػػتـ تقييميػػا
بأربعػػة مؤشػ ػرات جػػكدة الس ػػمع كالخ ػػدمات ،كالمنافس ػػة التنظيميػػة ،كرض ػػا ش ػػركاء االعم ػػاؿ (حممػػة االس ػػيـ ،ال ػػدائنكف،
المجيزكف ،كالزبائف).



قيمة العامميف :كىـ العامميف داخؿ المنظمة كيتـ تقيػيـ ذلػؾ مػف خػالؿ ثػالث مؤشػرات كىػي خبػرات المكظػؼ كادائػو،
التزاـ المكظؼ ،صحة المكظفيف كالمناخ التنظيمي.



كفاءة العمميات :يتحقؽ أثر استخداـ التقنيات كالتكنكلكجيا بشكؿ صحيح كمالئـ سيما داخؿ انظمػة العمميػات كاالدارة
المالية ،كيتـ تقييميا بثالث مؤشرات كىي الربحية العامة ،اإلنتاجية ،كاقتصاد المكارد.



ػاء عمػػى تقييميػػا مػػف قبػػؿ المجتمػػع كالحككمػػة كمجػػاميع المصػػالح
شػػرعية المنظمػػة :يتحػػدد مكقػػع المنظمػػة ببيئتيػػا بنػ ن



المناخ التنظيمي :يعبر عف شخصية المنظمة كيشير الى كافة الظركؼ الداخمية كالخارجية التي تحيط بالعامؿ اثناء

المختمفة كيتـ تقييميا بثالث مؤشرات ىي المسؤكلية البيئية ،المسؤكلية االجتماعية ،كاحتراـ التشريعات.

عممو كالتي تؤثر بسمككو كتشكؿ اتجاىاتو نحك عممو كنحك المنظمة نفسيا.
د_ مػػداخؿ الفاعميػػة التنظيميػػة :اشػػار عػػدد مػػف الكتػاب كالبػػاحثيف الػػى كجػػكد نػػكعيف مػػف المػػداخؿ لمفاعميػػة التنظيميػػة ىمػػا
المػػداخؿ التقميديػػة كالتػػي تشػػمؿ (مػػدخؿ اليػػدؼ ،مػػدخؿ المػكارد ،كمػػدخؿ الػػنظـ) كالمػػداخؿ المعاص ػرة التػػي تشػػمؿ (مػػدخؿ
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اصحاب المصالح ،كمدخؿ القيـ التنافسية) كالتي يكضحيا الشكؿ ( ،)2كالتي سيأتي الى تكضيحيا كما في االتػي بشػكؿ
مختصر:
الشكؿ ( )2مداخؿ الفاعمية التنظيمية

المصدر :مف اعداد الباحثيف


المداخؿ التقميدية لمفاعمية التنظيمية :كتشمؿ مدخؿ اليدؼ كمدخؿ المكارد كمدخؿ النظـ ( العممية الداخمية) ،كقد
ركزت ىذه المداخؿ عمى أجزاء مختمفة مف المنظمة ،حيث تقكـ المنظمة بالحصكؿ عمى المكارد مف البيئة ثـ تقكـ
بتحكيؿ ىذه المكارد الى مخرجات تعاد مرة اخرل الى البيئة ،كيما يمي شرح ليذه المداخؿ:
أ -مدخؿ اليدؼ :كيقكـ ىذا المدخؿ عمى تحديد مخرجات المنظمة كاىدافيا كتقييـ مدل قدرة المنظمة في تحقيؽ
تمؾ االىداؼ ،كييتـ مدخؿ اليدؼ لقياس الفاعمية التنظيمية بالمخرجات النيائية لممنظمة ،كىك مدخؿ منطقي الف
المنظمة تعمؿ مف اجؿ تحقيؽ المستكيات المؤكدة مف المخرجات ،كاالرباح ،كرضا الزبكف (.)Daft : 2010: 75
ب -مدخؿ المكارد :تـ اقتراح ىذا المدخؿ بديالن لمدخؿ اليدؼ ،ذلؾ الف الفاعمية عمى كفؽ ىذا المدخؿ تعني قابمية
المنظمة عمى استغالؿ بيئتيا بشكؿ نسبي لمحصكؿ عمى المكارد ذات المنفعة ،ىي درجة النجاح التي تحققيا
المنظمة في الحصكؿ عمى المكارد النادرة كذات القيمة مف البيئة ،فاألىداؼ عمى كفؽ ىذا المدخؿ ال يتـ اىماليا
اك تجاىميا ،كانما ينظر الى العالقة ما بيف المنظمة كبيئتيا ىي عالقة مساكمة حكؿ المكارد النادرة المختمفة مثؿ
(االفكار ،كالتسييالت المالية ،كالمكاد االكلية ،كالمكاد البشرية) لغرض معالجتيا في المنظمة ،كتحكيميا الى
مخرجات كاعادتيا الى البيئة مرة اخرل كمنتجات كخدمات نيائية (،)1991:66 Zammuto, & Bedeian
كيقسـ ىذا المدخؿ الى نكعيف مدخؿ المكارد الخارجية ،كمدخؿ المكارد الداخمية.
ت -مدخؿ النظـ (العممية الداخمية) :يشكؿ ىذا المدخؿ رد فعؿ لممدخؿ السابؽ الذم يركز عمى المخرجات أكثر
مف الكسائؿ االخرل المؤثرة في الفاعمية كلذلؾ جاء مدخؿ النظـ ليركز عمى العمميات كالبناء التنظيمي الذيف يؤدياف
الى الحصكؿ عمى افضؿ المخرجات ،كلذلؾ فأف الفاعمية في ضكء ىذا المدخؿ تكمف في القدرة التفاكضية لممنظمة
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في الحصكؿ عمى المكارد المختمفة كاستخداميا بشكؿ فعاؿ لتحقيؽ االىداؼ ككذلؾ قدرتيا عمى المحافظة عمى
التكازف كاالستقرار (المرىضي.)27 :2012،


الم داخؿ المعاصرة لمفاعمية التنظيمية :جاءت ىذه المداخؿ كرد فعؿ لممداخؿ التقميدية ككنيا ركزت عمى جانب
كاىممت جانب اخر فيي ال تعطي كزنان متساكيان لكافة الجكانب المحيطة بالمنظمة فمنيا مف ركز عمى المخرجات
(المحنة ،)112 :2012،كتقسـ المداخؿ
كمنيا مف ركز عمى المدخالت كمنيا مف ركز عمى العممية التنظيمية
ّ
المعاصرة الى مدخميف ىما مدخؿ اصحاب المصالح كمدخؿ القيـ التنافسية:

أ-

مدخؿ اصحاب المصالح (المنتفعكف االستراتيجيكف) :بدأ ىذا المدخؿ بالظيكر عندما بدأ الكتاب يقممكف مف

التركيز عمى المحددات الداخمية لمفاعمية التنظيمية كيركزكف بشكؿ اكبر عمى تكقعات اصحاب المصالح كبذلؾ فاف
الفاعمية التنظيمية كفؽ ىذا المدخؿ ينظر الييا مف خالؿ قدرة المنظمة عمى تمبية طمبات مجمكعة مف النظـ
الفرعية الداخمية اك ذكم المصالح المرتبطة بالمنظمة (العنزم كاخركف.)28 :2009 ،
ب -مدخؿ القيـ التنافسية :طكر ىذا المدخؿ مف قبؿ ( )Robert Quinn & John Rohrbaug, 1983كالذم
يشتمؿ عمى المؤشرات المرغكبة لألداء كالمستعممة مف قبؿ المدراء كالباحثيف ،كقدـ اطا انر متكامالن لمعمؿ خالؿ
تحديد كؿ المتغيرات االساس ذات العالقة بالفاعمية التنظيمية ،كمف ثـ تحديد كيفية ارتباط ىذه المتغيرات بالفاعمية،
كيفترض ىذا المدخؿ عدـ كجكد ىدؼ كاحد يتفؽ عميو الجميع بشكؿ تاـ ،كذلؾ ال يكجد اجماع بخصكص ام مف
االىداؼ تتقدـ عمى بعضيا البعض ،لذلؾ نجد اف مف يقكـ بتقييـ الفاعمية التنظيمية لو ارتباطات شخصية ام انو
يرتبط بالقيـ الشخصية لمفرد المقيـ كتفضيالتو كرغباتو كمف ىذه الزاكية نستطيع القكؿ اف التقييـ ربما يخبرنا عف
المقيـ كقيمة اكثر مما يخبرنا عف المكقؼ الحقيقي لفاعمية المنظمة (السالـ.)47 :2008،

ثالثاً :الجانب العممي

 -1عرض نتائج البحث في ضوء اجابات العينة وتحميمها:

سيتـ في ىذه الفقرة التعرؼ عمى مستكل اجابات عينة البحث ككصؼ كاقع متغيرات البحث (الثقافة التنظيمية،
الشفافية المالية ،الفاعمية التنظيمية) لدل المدراء العامميف في الشركة العامة لتجارة السيارات ،اذ سيتـ مقارنة االكساط
الحسابية إلجابات العينة مع القيمة الكسط الفرضي لو كالبالغ ( ،)3كذلؾ ألف المقياس المحدد ىك مقياس (ليكرت)
الخماسي ،كالتي تضمنيا المقياس كىي ( 21فقرة لمتغير الثقافة التنظيمية ،ك 18فقرة لمتغير الشفافية المالية  ،18ك18

فقرة لمتغير الفاعمية التنظيمية) ككما يمي:

أ -مستكل االجابات عف متغير الثقافة التنظيمية :حقؽ ىذا المتغير كسطا حسابيان كميان بمغ  3.66بانحراؼ معيارم بمغ
 ،1.05كىذا يؤشر ارتفاع ابعاد المتغيرات الفرعية لمثقافة التنظيمية عمكمان ،اذ تـ قياس ىذا المتغير الرئيسي مف خالؿ
اربعة أبعاد فرعية ىي (المشاركة ،تحكيؿ المعمكمات ،االىتماـ بالزبائف ،التكجو االستراتيجي) ،كالجدكؿ ( )3يكضح

مستكل اجابات العينة ككما يأتي:
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جدول ( )3مستوى اجابات عينة البحث عن متغير الثقافة التنظيمية
المتغير

الوسط

االنحراف

الثقافة التنظيمية

ت

البعد الفرعي

1

المشاركة

3.57

2

تحكيؿ المعمكمات

3.74

1.04

3

االىتماـ بالزبائف

3.82

0.93

4

التكجو االستراتيجي

3.50

1.09

5

اجمالي الثقافة التنظيمية

3.66

1.05

الحسابي

المعياري
1.13

المصدر :مف اعداد الباحثيف


المشاركة :جرل االستفياـ عف ىذا البعد بخمسة اسئمة كقد حقؽ ىذا البعد كسطان حسابيان كميان بمغ ( )3.57كىي
اكبر مف قيمة الكسط الفرضي كالبالغة ( )3كىذا يعني أف اجابات العينة عف بعد المشاركة كانت مرتفعة كتتجو
نحك االتفاؽ كبانحراؼ معيارم ( ،)1.13كتدؿ نتائج ىذا البعد الفرعي الى اف الشركة المبحكثو تكفر الظركؼ
المالئمة لكافة اعضاء المنظمة في اتخاذ الق اررات كابداء االفكار كالمقترحات ككذلؾ التشاكر مع االطراؼ التي تؤثر
في نجاح الشركة ضمف متغير الثقافة التنظيمية.



تحكيؿ المعمكمات :أشارت النتائج ضمف ىذا البعد الفرعي كالتي جرل االستفياـ عنيا ضمف خمسة اسئمة ايضان الى
اف الكسط الحسابي لبعد تحكيؿ المعمكمات بمغ ( ،)3.74كىذا يعني أف اجابات العينة عف ىذا البعد كانت اعمى
مف المتكسط كتتجو نحك االتفاؽ كبانحراؼ معيارم بمغ ( ،)1.04كىذا يشير الى اف ثقافة االعتماد عمى المعمكمات
كتحكيميا كنقميا سائدة كرائجة في عمكـ الشركة كربما ىذا يتكامؿ كثقافة المشاركة في الفقرة األكلى ،ذلؾ انو نقؿ
كتحكيؿ المعمكمات يعتمد عمى حجـ مشاركتيا لدل العامميف.



االىتماـ بالزبائف :اتجيت ا جابات العينة عف بعد االىتماـ بالزبائف كالذم جرل االستفياـ عنو بستة اسئمة نحك
االتفاؽ كىذا ما أكده الكسط الحسابي العاـ ليذا البعد الفرعي اذ بمغ ( ،)3.82كىي أكبر مف قيمة الكسط الحسابي
الفرضي كبانحراؼ معيارم بمغ( ،)0.93كىذا يعني اف الشركة تكلي اىتمامان خاصان بالمتعامميف معيا مف الزبائف،
كتسعى الى حد ما لمتعرؼ عمى احتياجاتو ألجؿ تحقيقيا.



التكجو االستراتيجي :أشارت النتائج الى اف ىذا البعد قد حقؽ كسطان حسابيان بمغ ( )3.50كىك أكبر مف قيمة الكسط
الفرضي كبانحراؼ معيارم بمغ ( ،)1.09كىذا يدؿ عمى اف اجابات افراد العينة عف بعد التكجو االستراتيجي كانت
اعمى مف المتكسط كتتجو نحك االتفاؽ مما يعكس كجكد تكجو استراتيجي كاضح لمشركة يتضمف كجكد اىداؼ
استراتيجية طكيمة األمد ،فضالن عف كجكد رؤية كرسالة محددة ككاضحة معمكؿ بيا الى حد ما.
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ب :مستكل االجابات عف متغير الشفافية المالية :تعد الشفافية المالية المتغير الثاني لمتغيرات البحث الحالي كيتضمف
ىذا المتغير اربعة ابعاد فرعية كسيتـ عرض النتائج كما مبيف في جدكؿ ( )4كعمى النحك االتي ،كتجدر اإلشارة الى اف
ىذا المتغير الرئيسي حقؽ كسطان حسابيان عامان بمغ  3.71بانحراؼ معيارم قيمتو  0.92مما يؤشر ارتفاع إجابات العينة
عف كسطيا الفرضي البالغ  3كباتفاؽ عالي بيف إجابات العينة:



اإلطار القانكني لمشفافية المالية :استفيـ عف ىذا المتغير الفرعي بخمسة اسئمة كقد كانت اجابات العينة لبعد
االطار القانكني لمشفافية المالية معتدلة كتتجو نحك االتفاؽ كبكسط حسابي بمغ ( )3.68كىك اعمى مف الكسط
الفرضي كبانحراؼ معيارم بمغ ( )0.93مما يعني اف ىناؾ اتفاقان قكيان عمى كجكد صيغ كمحددات قانكنية تحكـ
ممارسات الشفافية المالية ،تعد احدل متطمبات اإليفاء بالعمؿ في الجانب المالي.



الكضكح في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ عمى المستكل الفرعي :جرل االستفياـ عف ىذا البعد بثالثة اسئمة كأشارت
النتائج الى اف ىذا البعد قد حقؽ كسطان حسابيان بمغ ( )3.76كىك أكبر مف قيمة الكسط الفرضي مما يدؿ عمى اف
اجابات افراد العينة عف بعد الكضكح في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ عمى المستكل الفرعي كانت معتدلة كتتجو نحك
االتفاؽ كبانحراؼ معيارم مقداره ( )0.91مما يعكس كجكد اتفاؽ بكجكد كضكح مممكس فيما يخص ممارسة
ككظائؼ مسؤكليات االنفاؽ عمى مستكل اإلدارات كالكظائؼ المختمفة في الشركة.



اتاحة المعمكمات لمجميكر :استفيـ عف ىذا البعد الفرعي بخمسة اسئمة كقد سجؿ ىذا البعد مستكل معتدالن في االجابة ،اذ
اشارت النتائج الى اف الكسط الحسابي قد بمغت قيمتو ( )3.65كبانحراؼ معيارم ( ،)0.89كىذا مؤشر متكسط عمى اف
الشركة تتيح لمجميكر كالمتعامميف معيا الى حد ما المعمكمات ذات العالقة كالتي تخص انشطتيا المالية المختمفة.



التدقيؽ كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية :جرل االستفياـ عف ىذا البعد بخمسة اسئمة ايضان كقد بمغ الكسط
الحسابي لبعد التدقيؽ كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية ( ،)3.73بانحراؼ معيارم ( ،)0.93كىذا ما يشير الى
اف اجابات العينة لمتغير التدقيؽ كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية اتجيت نحك االتفاؽ في االجابة عف كجكد
التدقيؽ كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية مف كجية نظر العينة المبحكثو.
جدول ( )4مستوى اجابات عينة البحث عن متغير الشفافية المالية

المتغير

الشفافية
المالية

الوسط

المتغيرات

االنحراف

الحسابي

المعياري

االطار القانكني لمشفافية

3.68

0.93

االجمالي الكضكح في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ عمى المستكل الفرعي

3.76

0.91

اتاحة المعمكمات لمجميكر

3.65

0.89

التدقيؽ كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية

3.73

0.93
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3.71

المصدر :مف اعداد الباحثيف
ج -مستكل االجابات عف متغير الفاعمية التنظيمية :حقؽ ىذا المتغير الرئيسي كسطا حسابيان عام نا بمغ 3.59
بانحراؼ معيارم  ،1.02مما يؤشر اتفاؽ مستكل اإلجابات عف الكسط الفرضي باتجاه مستكل مف الفاعمية جيد كفؽ
إجابات العينة ،تـ قياس ىذا المتغير مف ستة أبعاد فرعية كسيتـ عرض النتائج كما مبينة في جدكؿ رقـ ( )5كعمى النحك
االتي:
جدول ( )5مستوى اجابات العينة عن متغير الفاعمية التنظيمية
المتغير

االنحراف

الفاعمية التنظيمية

ت

البعد الفرعي

الوسط الحسابي

1

المركنة

3.73

0.87

2

الحصكؿ عمى المكارد

3.48

1.07

3

التخطيط

3.77

0.97

4

كفاءة العمميات

3.55

1.11

5

تكافر المعمكمات

3.48

1.06

6

جاىزية المكارد البشرية

3.53

1.05

7

اجمالي الفاعمية التنظيمية

3.59

1.02

المعياري

المصدر :مف اعداد الباحثيف


المركنة :جرل االستفياـ عف ىذا البعد بثالثة اسئمة كأشارت النتائج الى اف ىذا البعد قد حقؽ كسطان حسابيان بمغ
( ) 3.73كىك أكبر مف قيمة الكسط الفرضي كىذا يدؿ عمى اف اجابات افراد العينة عف بعد المركنة كانت معتدلة
كتتجو نحك االتفاؽ كبانحراؼ معيارم مقداره ( ،)0.87كؿ ذلؾ يدفع لالعتقاد باف الشركة تتمتع بمستكل مف
المركنة معقكؿ كمقبكؿ في التعامؿ مع متغيرات بيئتيا الداخمية كالخارجية كبما يدعـ تحقيؽ الفاعمية التنظيمية.



الحصكؿ عمى المكارد :جرل االستفياـ عف ىذا البعد بثالثة اسئمة كاشارت النتائج الى اف الكسط الحسابي ليذا
البعد بمغ ( )3.48كبانحراؼ معيارم ( ،)1.07كىذا مؤشر عمى اعتداؿ مستكل االجابة كاقترابو مف الكسط
الفرضي ،كىذا يدؿ عمى اتفاؽ العينة بدرجة ما عمى حصكؿ الشركة عمى المكارد البشرية كالمالية الالزمة ألداء
اعماليا كضمف المستكل المحدد.



ال في االجابة ،اذ
التخطيط :استفيـ عف بعد التخطيط بثالثة اسئمة كاشارت النتائج اف ىذا البعد سجؿ مستكل معتد ن
اشارت النتائج الى اف الكسط الحسابي قد بمغت قيمتو ( )3.77كبانحراؼ معيارم ( ،)0.97كىذا مؤشر جيد عمى
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اف الشركة المبحكثو لدييا القدرة عمى كضع خططيا كتحديد اىدافيا المستقبمية آخذة بعيف االعتبار رسالة الشركة
التي تيدؼ الى تحقيقيا.


كفاءة العمميات :استفيـ عف ىذا البعد بثالثة اسئمة كقد حقؽ ىذا البعد كسطان حسابيان بمغ ( )3.55كىي اكبر مف
قيمة الكسط الفرضي كالبالغ ( )3كىذا يعني أف اجابات العينة عف بعد كفاءة العمميات كانت اجابات معتدلة كتتجو
نحك االتفاؽ كبانحراؼ معيارم ( ،)1.11مما يعني كفاءة االنشطة التي تقكـ بيا الشركة كبما يحقؽ مف فاعميتيا
في تحقيؽ أىدافيا ،سيما فيما يتعمؽ بحسف استخداـ كاستثمار المكارد.



تكافر المعمكمات :جرل االستفي اـ عف ىذا البعد بثالثة اسئمة كدلت نتائج التحميؿ عمى اف الكسط الحسابي ليذا
البعد بمغ ( )3.48كبانحراؼ معيارم ( ،)1.06كىذا مؤشر عمى اعتداؿ مستكل االجابة ،كىذه النتائج تدؿ عمى اف
الشركة تكفر المعمكمات الالزمة لمعامميف في التكقيت المناسب عف طريؽ سماحيا لالتصاالت الكاسعة بيف
مستكيات الشركة كبما يدعـ تحقيؽ فاعمية تنظيمية ألعماؿ الشركة.



جاىزية المكارد البشرية :استفيـ عف ىذا البعد بثالثة اسئمة كقد حقؽ ىذا البعد كسطان حسابيان كميان بمغ (،)3.53
كىذا يعني أف اجابات العينة عف بعد جاىزية المكارد البشرية كانت اجابات معتدلة كتتجو نحك االتفاؽ كبانحراؼ
معيارم ( ،)1.05استنادان الى ىذه النتائج فاف الشركة لدييا مكارد بشرية ذات مؤىالت كميارات تتناسب مع
متطمبات اعماليا كبما يدعـ تحقيؽ مستكل مناسب ليا مف الفاعمية التنظيمية.
 -2عالقات االرتباط بيف متغيرات البحث:

لمتحقؽ مف صحة فرضيات البحث المتعمقة بعالقات االرتباط بيف متغيرات البحث ،تـ استخداـ الكسائؿ اإلحصائية
المتمثمة بمعامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearsonلتحديد نكع العالقة بيف متغيرات البحث:
أ -تحميؿ عالقة االرتباط بيف متغيرم الثقافة التنظيمية كالشفافية المالية :يكضح الجدكؿ ( )6قيـ معامؿ االرتباط بيف
الثقافة التنظيمية بأبعادىا الفرعية (المشاركة ،تحكيؿ المعمكمات ،االىتماـ بالزبائف ،التكجو االستراتيجي) كبيف متغير
الشفافية المالية بأبعاده الفرعية (االطار القانكني لمشفافية المالية ،الكضكح في ممارسة االنفاؽ عمى المستكل الفرعي،
اتاحة المعمكمات لمجميكر ،التدقيؽ كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية) حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف اجمالي
الثقافة التنظيمية كالشفافية المالية ( )0.727كىك ارتباط طردم عالي المعنكية عند مستكل داللة (.)0.01
ككانت اعمى قيمة ارتباط بيف اجمالي الثقافة التنظيمية كالبعد الفرعي ضمف الشفافية كىك اتاحة المعمكمات لمجميكر
اذ بمغ ( )0.683كىك ارتباط طردم عالي المعنكية عند مستكل داللة ( )0.01اما اقؿ قيمة ارتباط فكاف بيف الثقافة
التنظيمية كبعد كالكضكح في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ عمى المستكل الفرعي حيث بمغ ( )0.576كىك ارتباط طردم

عالي المعنكية عند مستكل داللة ( ،)0.01كبذلؾ يمكف قبكؿ الفرضية التي تنص عمى كجكد عالقة ارتباط ذات داللة
احصائية بيف متغيرم الثقافة التنظيمية كالشفافية المالية.
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جدول( )6قيم االرتباط بين متغيري الثقافة التنظيمية والشفافية المالية

الثقافة التنظيمية

اجمالي الثقافة

التوجه

االهتمام

تحويل

التنظيمية

االستراتيجي

بالزبائن

المعمومات

**0.632

**0.718

**0.385

**0.512

**0.476

**0.576

**0.590

**0.384

**0.533

**0.421

**0.683

**0.717

**0.515

**0.589

**0.465

**0.583

**0.628

**0.475

**0.490

**0.359

**0.727

**0.778

**0.512

**0.625

**0.509

المشاركة

الشفافية المالية
االطار القانوني لمشفافية المالية
الوضوح في ممارسة مسؤوليات
االنفاق عمى المستوى الفرعي
اتاحة المعمومات لمجمهور
التدقيق والمتابعة لمبيانات
والمواقف المالية
اجمالي الشفافية المالية

* االرتباطات ذات داللة معنكية عند مستكل  0.05كدرجة حرية 65
** االرتباطات ذات داللة معنكية عند مستكل  0.01كدرجة حرية 65
المصدر :مف اعداد الباحثيف

ب -تحميؿ العالقة بيف متغيرم الثقافة التنظيمية كالفاعمية التنظيمية :يكضح الجدكؿ ( )7معامؿ االرتباط بيف متغير
الثقافة التنظيمية بأبعاده الفرعية (المشاركة ،تحكيؿ المعمكمات ،االىتماـ بالزبائف ،التكجو االستراتيجي) كبيف متغير
الفاعمية التنظيمية بأبعاده الفرعية (المركنة ،الحصكؿ عمى المكارد ،التخطيط ،كفاءة العمميات ،تكافر المعمكمات،
جاىزية المكارد البشرية) حيث اشارت النتائج الى اف معامؿ االرتباط بيف اجمالي متغير الثقافة التنظيمية كمتغير
الفاعمية التنظيمية قد بمغ( )0.713عند مستكل معنكية ( ،)0.01كىك ارتباط مكجب ذا داللة معنكية عالية ،ككانت
اعمى قيمة ارتباط بيف بعد التكجو االستراتيجي مع التخطيط حيث بمغ ( )0.736عند مستكل معنكية ( )0.01كىك
ارتباط طردم مكجب ذا داللة معنكية ،اما اقؿ قيمة ارتباط فكاف بيف بعد تحكيؿ المعمكمات مع جاىزية المكارد البشرية
كقد بمغ ( )0.250عند مستكل معنكية ( )0.05كىك ارتباط طردم ذك داللة معنكية ،كىذا يدؿ عمكمان عمى اف التكجو
االستراتيجي لمشركة يزداد كيتحسف بشكؿ اكبر كمما ازداد كتحسف التخطيط فييا ضمف ابعاد الفاعمية اكثر مف غيره مف
االبعاد ،كبذلؾ يمكف قبكؿ الفرضية التي تنص عمى كجكد عالقة ارتباط بيف الثقافة التنظيمية كالفاعمية التنظيمية
عمكمان.
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جدول ( )7قيم االرتباط بين متغيري الثقافة التنظيمية والفاعمية التنظيمية
اجمالي الثقافة

التوجه

االهتمام

تحويل

التنظيمية

االستراتيجي

بالزبائن

المعمومات

**0.650

**0.527

**0.637

**0.454

**0.474

**0.574

*0.310

**0.376

**0.729

**0.736

**0.548

**0.627

**0.526

**0.600

**0.373

**0.357

**0.559

**0.622

*0.284

**0.474

**0.473

**0.541

**0.423

*0.250

**0.713

**0.768

**0.531

**0.530

الثقافة التنظيمية
المشاركة
*0.589
*
*0.312
**
0.533
**
0.410
*0.421
*
*0.531
*
*0.544
*

الفاعمية التنظيمية
المرونة
الحصول عمى الموارد
التخطيط
كفاءة العمميات
توافر المعمومات
جاهزية الموارد البشرية
اجمالي الفاعمية التنظيمية

* االرتباطات ذات داللة معنكية عند مستكل  0.05كدرجة حرية 65
** االرتباطات ذات داللة معنكية عند مستكل  0.01كدرجة حرية 65
المصدر مف اعداد الباحثيف
ج -تحميؿ العالقة بيف متغيرم الشفافية المالية كالفاعمية التنظيمية :يكضح الجدكؿ ( )8معامؿ االرتباط بيف متغير
الشفافية المالية بأبعاده الفرعية (االطار القانكني لمشفافية المالية ،الكضكح في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ عمى المستكل
الفرعي ،اتاحة المعمكمات لمجميكر ،التدقيؽ كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية) كبيف متغير الفاعمية التنظيمية بأبعاده
الفرعية (المركنة ،الحصكؿ عمى المكارد ،التخطيط ،كفاءة العمميات ،تكافر المعمكمات ،جاىزية المكارد البشرية) حيث
اشارت النتائج الى اف معامؿ االرتباط بيف اجمالي متغير الشفافية المالية كمتغير الفاعمية التنظيمية قد بمغ ()0.778
عند مستكل معنكية ( ،)0.01كىك ارتباط طردم مكجب ذا داللة معنكية عالية.
ككانت اعمى ارتباط بيف بعدم اتاحة المعمكمات كالتخطيط حيث بمغ ( )0.752عند مستكل معنكية ( )0.01كىك

ارتباط طردم مكجب ذا داللة معنكية ،اما اقؿ قيمة ارتباط فكاف بيف بعدم الكضكح في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ
عمى المستكل الفرعي كبعد كفاءة العمميات كقد بمغ ( )0.334عند مستكل معنكية ( )0.01كىك ارتباط طردم ذك داللة
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معنكية ،كىذا يدؿ عمى اف فاعمية المنظمة تزداد بكجكد شفافية مالية عالية في الشركة المبحكثو ،كبذلؾ يمكف قبكؿ
فرضية االرتباط الخاصة بذلؾ.
جدول ( )8قيم االرتباط بين متغيري الشفافية المالية والفاعمية التنظيمية

اجمالي

الشفافية المالية

التدقيق

والمتابعة
لمبيانات

والمواقف المالية

اتاحة

الوضوح في
ممارسة

المعمومات

مسؤوليات

لمجمهور

االنفاق عمى

المستوى الفرعي

االطار

القانوني

لمشفافية
المالية

الشفافية المالية
الفاعمية التنظيمية

**0.601

**0.588

**0.610

**0.469

**0.400

المرونة

**0.584

**0.526

**0.516

**0.454

**0.503

الحصول عمى الموارد

**0.725

**0.644

**0.752

**0.489

**0.605

التخطيط

**0.514

**0.549

**0.417

**0.334

**0.477

كفاءة العمميات

**0.734

**0.654

**0.567

**0.575

**0.711

توافر المعمومات

**0.535

**0.479

**0.549

*0.294

**0.519

جاهزية الموارد البشرية

**0.778

**0.723

**0.714

**0.550

**0.684

اجمالي الفاعمية
التنظيمية

* االرتباطات ذات داللة معنكية عند مستكل  0.05كدرجة حرية 65
** االرتباطات ذات داللة معنكية عند مستكل  0.01كدرجة حرية 65
المصدر مف اعداد الباحثيف

 -2اختبار انموذج التأثير بين متغيرات البحث

ييدؼ البحث ىنا الى تسميط الضكء عمى نتائج االدكات كاألساليب االحصائية المستخدمة ألجؿ اختبار صحة فرضيات

البحث المتع مقة بالتأثير مف خالؿ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي البسيط كتحميؿ اتجاىات التأثير بيف متغيرات البحث
عف طريؽ تحميؿ المسار ،كلغرض تحقيؽ ذلؾ يمكف تكضيحيا مف خالؿ النتائج االتية:
أ -اثر الثقافة التنظيمية في الشفافية المالية :اشارت نتيجة تحميؿ أنمكذج االنحدار (الجدكؿ  )9الى تحقؽ أثر
معنكم طردم إيجابي لمثقافة التنظيمية بأبعادىا في الشفافية المالية ،اذ بمغت قيمة ( )Fالمحسكبة ( ،)72.772كىي
أكبر مف قيمة ( )Fالجدكلية عند مستكل معنكية ( )0.01كالبالغة ( )7.01كبدرجة حرية ( ،)65كىذا ما فسرتو أيضان قيـ
كؿ مف معامؿ التحديد البالغ قيمتو ( )0.528كىذا يعني اف الثقافة التنظيمية فسرت ما نسبتو ( )%52.8مف التبايف
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الحاصؿ في متغير الشفافية المالية كاف المتبقي مف ىذه النسبة يعكد الى عكامؿ اخرل لـ تؤخذ في االنمكذج  ،ككذلؾ
قيمة ( )Bالبالغة ( )0.727كالتي تشير الى اف تغير كحدة كاحدة في متغير الثقافة التنظيمية سيؤدم الى تغيير في
الشفافية المالية بمقدار ( ،)0.727كتبعان ليذه النتيجة تـ قبكؿ الفرضية الرئيسة الرابعة التي مفادىا (ىناؾ عالقة تأثير
ذات داللة احصائية لمثقافة التنظيمية في الشفافية المالية) ،كيكضح الجدكؿ ادناه قيـ تأثير الثقافة التنظيمية في الشفافية
المالية ككما يمي:
جدول( ) 9نتائج تأثير متغير الثقافة التنظيمية في الشفافية المالية باستعمال االنحدار الخطي البسيط
المتغيرات التوضيحية

قيمة الثابت

قيمة معامل
بيتا B

قيمة معامل
التحديد

2

R

قيمة F
المحسوبة

مستوى
الداللة
()...1

المشاركة

2.377

0.509

0.259

22.688

يكجد تأثير

تحويل المعمومات

1.918

0.625

0.391

41.683

يكجد تأثير

االهتمام بالزبائن

2.051

0.512

0.263

23.144

يكجد تأثير

التوجه االستراتيجي

1.984

0.778

0.605

99.749

يكجد تأثير

اجمال الثقافة التنظيمية

1.401

0.727

0.528

72.772

يكجد تأثير

قيمة  Fالجدكلية تحت مستكل داللة ( )0.01كدرجة حرية (7.01 =)65
المصدر :مف اعداد الباحثيف

ب_ اثر التنظيمية في الفاعمية التنظيمية :أشارت نتيجة تحميؿ أنمكذج االنحدار (الجدكؿ  )10عف كجكد تأثير إيجابي
طردم معنكم لمثقافة التنظيمية بأبعادىا في الفاعمية التنظيمية ،اذ بمغت قيمة ( )Fالمحسكبة ( ،)67.262كىي أكبر
مف قيمة ( )Fالجدكلية عند مستكل معنكية ( )0.01كالبالغة ( )7.01كبدرجة حرية ( ،)65كىذا ما فسرتو أيضان قيـ كؿ
مف معامؿ التحديد البالغ قيمتو ( )0.509كىذا يعني اف الثقافة التنظيمية فسرت ما نسبتو ( )%50.9مف التبايف

الحاصؿ في متغير الفاعمية التنظيمية كاف المتبقي مف ىذه النسبة يعكد الى عكامؿ اخرل لـ تؤخذ في االنمكذج ،ككذلؾ

قيمة ( )Bالبالغة ( ) 0.713كالتي تشير الى اف تغير كحدة كاحدة في متغير الثقافة التنظيمية سيؤدم الى تغيير في
الفاعمية التنظيمية بمقدار ( ،)0.713كتبعان ليذه النتيجة تـ قبكؿ الفرضية الرئيسة الخامسة التي مفادىا (ىناؾ عالقة
تأثير ذات داللة احصائية لمثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية).
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جدول( ) 1.نتائج تأثير متغير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية باستعمال االنحدار الخطي البسيط
المتغيرات

التوضيحية

قيمة الثابت

قيمة معامل

قيمة معامل

المحسوبة

()...1

المشاركة

1.935

0.544

0.296

27.300

يكجد تأثير

تحكيؿ المعمكمات

1.823

0.530

0.281

25.397

يكجد تأثير

االىتماـ بالزبائف

1.593

0.531

0.281

25.465

يكجد تأثير

التكجو االستراتيجي

1.609

0.768

0.590

93.472

يكجد تأثير

0.953

0.713

0.509

67.262

يكجد تأثير

اجماؿ الثقافة
التنظيمية

بيتا B

قيمة F

مستوى الداللة

التحديد

2

R

قيمة  Fالجدكلية تحت مستكل داللة ( )0.01كبدرجة حرية (7.01 =)65
المصدر :مف اعداد الباحثيف
ج -اثر اجمالي الش فافية المالية في الفاعمية التنظيمية :أشارت نتيجة تحميؿ أنمكذج االنحدار (الجدكؿ  )11عف
كجكد تأثير معنكم طردم لمشفافية المالية بأبعادىا في الفاعمية التنظيمية ،اذ بمغت قيمة ( )Fالمحسكبة (،)99.448
كىي أكبر مف قيمة ( )Fالجدكلية عند مستكل معنكية ( )0.01كالبالغة ( )7.01كبدرجة حرية ( ،)65كىذا ما فسرتو
أيضان قيـ كؿ مف معامؿ التحديد البالغ قيمتو ( )0.605كىذا يعني اف الشفافية المالية فسرت ما نسبتو ( )%60.5مف
التبايف الحاصؿ في متغير الفاعمية التنظيمية كاف المتبقي مف ىذه النسبة يعكد الى عكامؿ اخرل لـ تؤخذ في االنمكذج ،
ككذلؾ قيمة ( )Bالبالغة ( )0.778كالتي تشير الى اف تغير كحدة كاحدة في متغير الشفافية المالية سيؤدم الى تغيير في
الفاعمية التنظيمية بمقدار ( ،)0.778كتبعان ليذه النتيجة تـ قبكؿ الفرضية الرئيسة السادسة التي مفادىا (ىناؾ عالقة
تأثير ذات داللة احصائية لمشفافية المالية في الفاعمية التنظيمية).
جدول( ) 11نتائج تأثير متغير الشفافية المالية في الفاعمية التنظيمية باستعمال االنحدار الخطي البسيط
المتغيرات التوضيحية

قيمة الثابت

اإلطار القانكني لمشفافية المالية
الكضكح في ممارسة مسؤكليات
االنفاؽ عمى المستكل الفرعي
اتاحة المعمكمات لمجميكر

قيمة معامل
بيتا B

قيمة معامل
التحديد
2

قيمة F
المحسوبة

R

مستوى
الداللة

()...5

1.165

0.684

0.467

57.027

يكجد تأثير

1.760

0.550

0.302

28.151

يكجد تأثير

0.996

0.714

0.510

67.597

يكجد تأثير
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0.442

0.723

0.523

71.320

يكجد تأثير

0.299

0.778

0.605

99.448

يكجد تأثير

قيمة  Fالجدكلية تحت مستكل داللة ( )0.01كبدرجة حرية (7.01 = )65
المصدر :مف اعداد الباحثيف

د_ تحميؿ اتجاىات التأثير بيف متغيرات البحث مف خالؿ استعماؿ تحميؿ المسار لبياف

التأثير بيف متغيرات

البحث :في ىذه الفقرة سيتـ العمؿ عمى تحميؿ اتجاىات تأثير متغير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية مف خالؿ
متغير الشفافية المالية ،كقد استعمؿ ليذا الغرض اسمكب تحميؿ المسار ( )Path analysisالذم يعرض االساليب
االحصائية الميمة التي يمكف استعماليا في تحميؿ معامالت االرتباط بيف المتغيرات كتقسيميا الى تأثيرات مباشرة كغير

مباشرة ،كقد كانت نتائج التحميؿ لعالقات التأثير باستخداـ أسمكب المسار كاآلتي:


تأثير اجمالي الثقافة التنظيمية في اجمالي الفاعمية التنظيمية عبر الشفافية المالية:

حقؽ متغير الثقافة التنظيمية تأثي ار مباش انر في أجمالي الفاعمية التنظيمية بمقدار( )0.193كىك تأثير ايجابي كاضح ذك
داللة احصائية ،أما التأثير غير المباشر لمتغير الثقافة التنظيمية عمى أجمالي فاعمية المنظمة عبر الشفافية المالية

كإجمالي بمغ ( ) 0.220اما التأثير عبر ابعاد الشفافية المالية فكاف تأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية عبر
بعد االطار القانكني لمشفافية المالية ( )0.077كىك تأثير دكف المتكسط ،اما تأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية
التنظيمية عبر بعد الكضكح في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ عمى المستكل الفرعي كاف ( )-0.075كىك تأثير غير
مباشر عكسي ليس ذك داللة معنكية ،في حيف التأثير غير المباشر لمثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية عبر بعد

اتاحة المعمكمات لمجميكر كاف ( )0.209كىي نتيجة جيدة ليا داللة معنكية تفسر تأثير ىذا المتغير في الفاعمية

التنظيمية عبر بعد اتاحة المعمكمات لمجميكر ،بينما تأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية عبر بعد التدقيؽ
كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية كاف ( )0.234كىي نتيجة جيدة ليا داللة معنكية تفسر تأثير ىذا المتغير في
الفاعمية التنظيمية عبر بعد التدقيؽ كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية كبينت النتائج كذلؾ اف التأثير الكمي (المباشر

كغير المباشر) فقد بمغ ( ، )0.638كبمغت قيمة معامؿ التحديد لمنمكذج ( )R2) (0.47كىك الذم يعبر عف قيمة تأثير
الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية عبر ابعاد الشفافية المالية ،كاف ما قيمتو ( )0.53يعكد الى عكامؿ اخرل لـ
تدخؿ في النمكذج عممان اف القيمة المعنكية لألنمكذج بمغت ( ،)0.00كتشير الى تأثير الثقافة التنظيمية لمفاعمية

التنظيمية يزداد عبر بعد التدقيؽ كالمتابعة لمبيانات كالمكاقؼ المالية ،في حيف اقؿ قيمة لمتأثير كانت ضمف بعد الكضكح

في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ عمى المستكل الفرعي كالذم ىك ضمف ابعاد الشفافية المالية ،ككما في الجدكؿ ()12
ادناه:
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جدول ( )12تأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية عبر ابعاد الشفافية المالية
تأثير غير مباشر
المتغير المؤثر

المتغير المستجيب

تأثير مباشر

الثقافة التنظيمية

الفاعمية التنظيمية

0.193

عبر ابعاد الشفافية
المالية

تأثير كمي

0.077
-0.075
0.209

0.638

0.234
المصدر مف اعداد الباحثيف

 -1االستنتاجات


رابعاً :االستنتاجات والتوصيات

ظيرت نتائج التحميؿ االحصائي ارتفاع كجكد ابعاد الثقافة التنظيمية في الشركة المبحكثو كبمستكل جيد اذ اف
اجابات افراد العينة عف جميع االبعاد كانت تتجو نحك االتفاؽ كخصكصان بعد االىتماـ بالزبائف حيث اتجيت
اجابات العينة عف ىذا البعد نحك االتفاؽ بكسط حسابي بمغ ( )3.80اما اقؿ بعد كاف بعد المشاركة ،كىذا مؤشر
عمى اىمية ترابط ابعاد الثقافة التنظيمية مع بعضيا ككف أحدىما يعزز االخر كيشير الى كجكد دكر جيد لمثقافة في
الشركة المبحكثو.



ارتفاع مستكل كجكد الشفافية المالية كابعادىا في الشركة المبحكثو كبمستكل عالي ايضان اذ اف اجابات العينة عف
ىذا المتغير جاءت بشكؿ يتجو االتفاؽ حكؿ كجكد ىذا المتغير كابعاده في الشركة المبحكثو كخصكصان بعد الكضكح
في ممارسة مسؤكليات االنفاؽ عمى المستكل الفرعي حيث كانت اجاباتو تتجو نحك االتفاؽ بكسط حسابي ()3.76
اما بعد اتاحة المعمكمات لمجميكر فكاف مستكل كجكده كممارساتو اقؿ مف بقية االبعاد عمى الرغـ مف ككنيا
اجابات تتجو نحك االتفاؽ ،كيدؿ ىذا عمى شفافية الشركة في انشطتيا المالية مف خالؿ اتاحتيا لممعمكمات التي
يحتاجيا الجميكر.



دلت نتائج التحميؿ االحصائي الخاصة بمتغير الفاعمية التنظيمية كابعاده الى ارتفاع مستكل تحقؽ ىذا المتغير
بشكؿ جيد مف خالؿ اجابات عينة البحث التي تعبر عف اتفاقيا حكؿ ىذا المتغير كابعاده حيث كانت اجابات
العينة عف بعد التخطيط بالمرتبة االكلى كجاء بعدم الحصكؿ عمى المكارد كتكافر المعمكمات عمى اقؿ نسبة بالرغـ

111

اجمللد  8العـدد 51

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة6152/م

مف ككنيا اجابات جيدة ايضان كذا يدؿ عمى اىتماـ الشركة المبحكثو بفاعميتيا في تحقيؽ اىدافيا مف خالؿ كضعيا
لمخطط الجيدة .


كاشارت نتائج التحميؿ الى كجكد عالقة ارتباط عالية المعنكية بيف الثقافة التنظيمية بأبعادىا المختمفة مع الشفافية
المالية بأبعادىا كعميو يمكف قبكؿ الفرضية الرئيسة التي تنص عمى كجكد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف
الث قافة التنظيمية بأبعادىا المختمفة كالشفافية المالية بأبعادىا ،ككذلؾ دلت النتائج كجكد عالقة ارتباط عالية المعنكية
بيف الثقافة التنظيمية بأبعادىا كالفاعمية التنظيمية بأبعادىا كىذا دليؿ عمى قبكؿ الفرضية الرئيسة الثانية كالتي تنص
عمى كجكد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف الثقافة التنظيمية بأبعادىا كالفاعمية التنظيمية بأبعادىا ،اضافة الى
كجكد عالقة ارتباط عالية المعنكية ايضان بيف متغيرم الشفافية المالية بأبعادىا كالفاعمية التنظيمية بأبعادىا كبذلؾ
يمكف قبكؿ الفرضية الرئيسة الثالثة كالتي تنص عمى كجكد عالقة ارتباط بيف الشفافية المالية بأبعادىا كالفاعمية
التنظيمية بأبعادىا.



كاكضحت نتائج التحميؿ الى كجكد عالقة تأثير ذات داللة معنكية لمثقافة التنظيمية بأبعادىا المختمفة في الشفافية
المالية بأبعادىا ،ككذلؾ كجكد عالقة تأثير ذات داللة معنكية لمثقافة التنظيمية بأبعادىا في الفاعمية التنظيمية
بأبعادىا ،اضافة الى كجكد عالقة تأثير ذات داللة معنكية ايضان لمتغير لشفافية المالية بأبعادىا في الفاعمية
التنظيمية بأبعادىا.



اظيرت نتائج تحميؿ المسار ( )Path analysisالى كجكد تأثير مباشر كغير مباشر إلجمالي الثقافة التنظيمية في
إجمالي الفا عمية التنظيمية بتكسيط الشفافية المالية بأبعادىا ،كقد اشارت النتائج الى اف تأثير الثقافة التنظيمية في
الفاعمية التنظيمية بدكف ادخاؿ المتغير الكسيط (الشفافية المالية) كاف اكبر مف تأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية
التنظيمية بكجكد المتغير الكسيط (الشفافية المالية) ،كىذا ما دلت عميو قيمة معامؿ التحديد الذم يقيس قكة التأثير
حيث بمغت قيمة معامؿ تأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية بدكف كجكد متغير كسيط ( )0.50كبمغت
قيمة معامؿ التحديد لتأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية عبر متغير الشفافية المالية ( ،)0.47كبالتالي
يمكف القكؿ اف تأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية ال يزداد بتكسيط متغير الشفافية المالية كىذا يقكدنا الى
رفض الفرضية السابعة التي تنص عمى زيادة تأثير الثقافة التنظيمية في الفاعمية التنظيمية مف خالؿ ممارسات
الشفافية المالية في الشركة المبحكثو.
 -2التوصيات



ضركرة قياـ الشركة العامة لتجارة السيارات بتعزيز ثقافتيا التنظيمية كالتمسؾ بيا سيما فيما يتعمؽ بثقافة المشاركة
مف خالؿ اشراكيا لممكظفيف بشكؿ اكسع في صناعة ق ارراتيا كفتح المجاؿ ليـ في تقديـ افكار كاقتراحات جديدة اك
عمؿ استبياف داخؿ الشركة لمعرفة اتجاىاتيـ كافكارىـ كاقتراحاتيـ ،باإلضافة الى االىتماـ بالزبائف كمعرفة
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مقترحاتيـ كرغباتيـ عف طريؽ مقابمة عينة مف ىؤالء الزبائف مف اجؿ التعرؼ عف رغباتيـ كطمكحاتيـ ،كؿ ذلؾ
مف اجؿ تعزيز ىذه الثقافة في الشركة.


ينبغي لمشركة المبحكثو اف تقكـ بكضع نظاـ خاص لمشفافية المالية تستطيع مف خاللو اف تنشر المعمكمات
كالتقارير المالية عمى كفؽ معايير محاسبية محمية كدكلية كضمف تكقيتات محددة بحيث تتيح لجميع االطراؼ ذكم
العالقة بالحصكؿ عمى ىذه المعمكمات عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الحديثة باالستفادة مف شبكة المعمكمات الدكلية
(االنترنت) ،اضافة الى ذلؾ ضركرة اف تخضع الشركة الى التدقيؽ لمبيانات المالية مف قبؿ الجيات الحككمية
كالرسمية ،ككذلؾ السماح لمجيات الميتمة باالطالع كالتقكيـ.



ضركرة قياـ الشركة المبحكثو بتطكير مستكل الميارات لدل العامميف في الشركة كبما ينسجـ كيتالءـ مع متطمبات
الكظيفة اك التغيرات التي تحصؿ في بيئة العمؿ كذلؾ عف طريؽ اجراء دكرات تدريبية باالستعانة بالمكاتب
االستشارية التي ليا الخبرة في اقامة دكرات تدريبية ادارية تعزز مف مستكل الميارات لدل العامميف اضافة الى
تطكير المؤىالت العممية لمعامميف عف طريؽ ايفادىـ الى منظمات متخصصة في ىذا الشأف في سبيؿ تحقيؽ
الفاعمية التنظيمية لمشركة المبحكثو.



محاكلة الشركة لمحصكؿ عمى المكارد بشكؿ اكبر كالذم بدكره يؤدم الى انجاز االنشطة الخاصة بيا ،ككذلؾ
محاكلة تنكيع مصادر ىذه المكارد سكاء كانت المادية اـ البشرية منيا ،كالذم يساىـ في تحقيؽ الفاعمية التنظيمية
لمشركة المبحكثو.



تفعيؿ مككنات الثقافة التنظيمية االيجابية مف خالؿ محكر االىتماـ بالزبائف كمحكر التكجو االستراتيجي بما يحقؽ
كيدعـ انجاز فاعمية المنظمة سيما مع محكرم المركنة كالتخطيط.



تفعيؿ مككنات الشفافية المالية االيجابية مف خالؿ محكر االطار القانكني لمشفافية المالية كمحكر إتاحة المعمكمات
لمجميكر كبما يعزز كيدعـ مف مستكل الفاعمية التنظيمية في الشركة المبحكثو سيما مع محكرم تكافر المعمكمات
كالتخطيط.
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المصادر
اكالن :المصادر العربية

 .1البككع ،فيحاء كاخركف( ،)2009دكر الشفافية المحاسبية كمعايير االفصاح الدكلي في الحد مف الفساد المالي دراسة
محاسبية تحميمية ،مجمة بحكث مستقبمية ،عدد .26-25
 .2البمداكم ،شاكر عبد الكريـ( ،)2011دكر ديكاف الرقابة المالية بالعراؽ في تعزيز االفصاح كالشفافية ،مجمة اإلدارة
كاالقتصاد ،كمية االدارة كالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،عدد .90
 .3الزبيدم ،غني دحاـ تنام ،كحافظ ،عبدالناصر عمؾ ،كعباس ،حسيف كليد حسيف ،)2015( ،ادارة السمكؾ
التنظيمي ،الطبعة االكلى ،دار غيداء لمنشر كالتكزيع ،عماف-االردف.
 .4السالـ ،مؤيد سعيد( )2008نظرية المنظمة الييكؿ كالتصميـ ،ط ،3دار كائؿ لمنشر ،عماف -االردف.
 .5السيسي ،صالح الديف حسف(" ،)2011الرقابة عمى أعماؿ البنكؾ كمنظمات األعماؿ" ،دار الكتاب الحديث،
القاىرة ،مصر.
 .6العاني ،اريج سعيد خميؿ( ،)2008تقييـ دكر ثقافة المنظمة كنجاح ادارة المعرفة في تطكير الميزة التنافسية
المستدامة دراسة تطبيقية في شركات االتصاؿ العاممة في العراؽ ،اطركحة دكتكراه فمسفة في ادارة االعماؿ ،كمية
االدارة كاالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .7العنزم ،سعد عمي )2015(،نظرية المنظمة(مفاىيـ-داخؿ-عمميات) ،ط ،1مكتبة السيسباف ،بغداد ،العراؽ.
 .8العنزم ،سعد ،كآخركف( ،)2009فاعمية المنظمة في فمسفة ابرز منظرم الفكر االدارم ،مجمة العمكـ االقتصادية
كاالدارية ،مجمد ،15عدد ،53كمية االدارة كاالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .9المالكي ،ايماف جميؿ ياشخ( ،)2013دكر الشفافية كاإلفصاح في الحد مف المخاطر االئتمانية في عدد مف
المصارؼ األىمية العراقية ،بحث دبمكـ عالي في الرقابة كالتفتيش ،قسـ ادارة االعماؿ ،كمية االدارة كاالقتصاد،
جامعة بغداد
المحنة ،رياض عبد الكاحد مكسى( ،)2012ادارة االداء كاثرىا في الفاعمية التنظيمية دراسة ميدانية في مستشفى
.10
ّ
الحسيف التعميمي-دائرة صحة كربالء ،رسالة ماجستير غير منشكرة في عمكـ االدارة العامة ،كمية االدارة كاالقتصاد،

جامعة بغداد.
 .11المرىضي ،سناف غالب( ،)2012نظرية المنظمة كالتغير التنظيمي ،ط ،4االميف لمنشر كالتكزيع ،صنعاء ،اليمف.
 .12كناس ،سكسف عبد االمير( ،) 2008تأثير الشفافية المنظمية في الرضا الكظيفي تحميؿ آلراء عينة مف العامميف في
ديكاف ىيئة التعميـ التقني ،اطركحة دكتكراه فمسفة في االدارة العامة ،قسـ االدارة العامة ،كمية االدارة كاالقتصاد
،جامعة بغداد.
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