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املستخلص

تتناااول هاالو الورقااة االس ا اما الفكريااة لمنظااري علاام المنظمااة بموفااوي الفاعليااة التنظيميااة
وتوفيح وأبرز األكفكار التي قادموها كفاي هالا المفامار ،ابتاداا مان رروحاا منظاري عصار ماا قبال
المدرسة الكالسيكية ،مروا بالحقبة الالحقة ب ا وما تبع ا ،وصوال إلى الرروحاا المعاصارة بنظرياة
المنظمة .وتوصل الورقة إلى تحديد أبرز المسااهمين كفاي تقاديم مف اوم الفاعلياة التنظيمياة ومادالل
دراست ا ،كفلم يبرز هلا المف وم لنراق البحث الدراسة ،إال عبر ماا قدمار را اد علام المنظماة (شساتر
بارنااارد) علااى الاارنم ماان أن (ماااك كفيباار) قااد أشااار إلااى الفاعليااة قباال (بارنااارد) إال اناار لاام يوفااح
ابعادها وأسس ا ،كما كفعل (بارنارد) .ولم يتم التركيز على هالا الموفاوي بعاد الرروحاا األولاى ،إال
من قبل (بيتر دراكر) اللي يعد من أهم المساهمين كفي موفوي الفاعلية بعد (بارنارد) ولو جااا بعادو
بمدة رويلة ،ومن ثم توال االس اما الفكرية للموفوي من لالل عدد من الباحثين أمثاال (ليكار )
و (مكريكار) و (سااكو ) ونياارهم .ولقااد تناامى األهتمااام بالفاعليااة وصااوال الاى بناااا ماادالل كفلساافية
متكاملة لدراست ا قدم كفي ثمانينا وتسعينا القرن العشرين.

Abstract
This paper discuses the mindset contribution of the organization Science in
organizational effectiveness (OE), and the most valuable thoughts they
introduced in this subject, starting from the pre- classical era, through classical
era to present time. This paper has identified the main contribution in OE. The
concept of OE didn’t arise until what had been introduced by Chester Barnard,
although Max Weber mentioned this concept in his bureaucratic theory, but he
didn’t explain it as Barnard does. After that no clear focus was pointed to this
subject until Peter Drucker did so, which considered as the main participant in
OE after Barnard. After that many researchers be interested in OE and they
start studying this subject like , Likert, McGregor, Scott and else. More attention
had been given to OE in the eighties and nineties of the Past century which
witnessed the introduction of many different integrated approaches specialized
in studying the organizational effectiveness concept.
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توطئة

لرالمااا كانا اإلنتاجيااة ومحااددات ا وساابل ترويرهااا وزيادت ااا هااي الشااغل الشااانل لمنظااري علاام
المنظمة والمعنيين كفي ا منال عصار ماا قبال اإلدارة التقاليدياة المتمثلاة بمدرساة اإلدارة الصاناعية ،إل
كان الج د منصبا على كيفية تروير العملية اإلدارية وتحسين اإلنتاجية مقاسا بنسبة الملرجا التاي
تقدم ا المنظمة .ولقد أهتم اآلبااا األوا ال ورواد علام اإلدارة امثاال كفريادريا تاايلور ،كفراناا جلبار ،
وهنااري كفااايول وماان ساابق م ماان منظااري اإلدارة الصااناعية بمسااةلة أساسااية تمثل ا كفااي الرشااد كفااي
استعمال الموارد ،وتقديم أكثر ما يمكن من الملرجا بةقل نسبة من المدلال .
لقد كان الكفااة هي الشاغل الشاانل الؤل اا البااحثين كفاي ساعي م نحاو تراوير العملياة اإلدارياة
وزيادة اإلنتاجية ،ولم يدر بللدهم كفي تلا المرحلاة بانن الكفاااة ماا هاي إال جازاا مان الغاياة الن ا ياة
التي تسعى المنظمة الى تحقيق ا ،وإن النجاح والتفوق ال يمكان ان يتحقاق بالكفاااة كفقار ،ولصوصاا
كفي ظل التقلبية البي ية العالياة ،بال إن المنظماة ينبغاي أن تكاون كفاعلاة لتاتمكن مان الصامود والتقادم.
وعلى الرنم من الوجود الفمني لمف وم الفاعلية ( )Effectivenessكفي كتابا العديد مان منظاري
المنظمااة األوا اال الااى ان ار لاام تااتم األشااارة ل ااا بشااكل وافااح أال ماان قباال (شسااتر بارنااارد) كفااي عااام
( )3918كفي كتابار وظاا ا الماديرين التنفياليين ،وباللا كف او يعاد أول مان تبناى هالا المف اوم ونظار
الير ،ومن ثم توال الكتابا واإلس اما كفي هلا الموفوي  ،بحيث ظ ر نظريا ومنااه متعاددة
تاادر الفاعليااة التنظيميااة ،وت اؤرر م ادالل ا ،بحيااث اصاابح موفااوعا لصاابا يتسااابق الباااحثون كفااي
دراستر والتقديم لر  ،نظرا لما لر من أهمياة كبيارة لملتلاا المنظماا  ،ولصوصاا كفاي ظال التناكفساية
العالمية والتغيرا البي ية المتالحقة،وبحيث أصبح الفاعلية هاي مركاز التركياز واالهتماام لعمال كال
المديرين من أجل الحفاظ على المكانة التناكفسية ،والصمود كفي مواج ة النمو والبقاا .وعلير كفالبحاث
ي دا إلى األجابة على عدد من التساؤال األساسية التي من ابرزها:
 ما مف وم الفاعلية؟ وكيا نشة ؟
 من هم ابرز المنظرين كفي مف وم كفاعلية المنظمة ،وما هي ابرز إس امات م الفكرية؟
 ما هي ابرز المدالل الفلسفية التي تناول دراسة الفاعلية التنظيمية؟
* تم كفي هلا البحث ترجمة مصرلح  Classicalإلى التقاليدية ،ال عند تدقيق مف اوم هالو الكلماة كفاي
) ،)Macmillan English Dictionary For Advanced Learners ,2006ياتم االشاارة
إلى هلا المف وم على انر اتباي االصل أو المعاايير التقليدياة  Traditionalلشايا ماا .وعناد تادقيق
كلمة  Traditionalيتم االشارة إلي ا على ان اا االرتباار ما أو األسا لعاادا قديماة جادا Very
 . old customsلاللا كفعنادما نشاير إلاى هالو المدرساة بالتقاليدياة نعناي تلاا المدرساة التاي وفااعة
العادا واالصول واألس اإلدارية التي اعتدنا على ممارست ا كفي بي ة األعمال المعاصرة.

المرحلة األولى :االنرالق نحو التقديم لمف وم الفاعلية
لعل أكففل منرلق للبحاث عان الجالور األولاى لمف اوم الفاعلياة التنظيمياة ،يفتار أن يبادأ مان
دراسة وتةمل اس اما الرواد األوا ل كفي علام اإلدارة ونظرياة المنظماة بقصاد التنقياب عان اللمحاا
األولاى لظ اورو  .كفلقااد ركاز انلاب المنظاارون والبااحثون األوا اال كفاي علام اإلدارة علااى كيفياة تحقيااق
الكفااة والرشد كفي استلدام الموارد ،كفمثال تناول (أدم سميث) كفي كتابر (ثاروة األمام) والمنشاور كفاي
عام ( )3771على كفوا د تقسيم العمل والتلصا الاوظيفي وأثرهماا كفاي زياادة األنتاجياة ،كفيماا ركاز
(جارل بابي ) على موفوي كفااة اإلنتاج ،وأكد ما جاا بر من سبقوو على فرورة تقسيم العمال،
وتربيق الريافيا علاى اياة مشاكلة تتعلاق بكفاااة اساتلدام التسا يال اإلنتاجياة والماواد (العنازي،
 .)7 :0225وكااال الباااحثين السااابقين هم اا مماان يصاانفوا فاامن مرحلااة مااا قباال التقاليديااة كفااي الفكاار
اإلداري ،ويالحظ من اس امات ما ،ان ال م األساسي اللي كان يشاغل المعنياين كفاي تلاا المرحلاة ،هاو
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 - 11كيفية تحقيق الكفااة كفي العمل والرشد كفي استلدام الموارد ،وال يالحظ اياة أشاارة كفاي ماا قادماو إلاى
مف وم الفاعلية صراحة.
أن المرحلة الممتدة من ( )3912 - 3922نظر البااحثون للمنظماا علاى ان اا أنظماة عقالنياة
مغلقة ،ووكفقا لوج ة النظر هلو جرى التركيز على العمليا الداللية ،وتوجير المنظما نحاو تحقياق
األهداا المحددة بواسرة ادوا معقلنة رسمية .ووكفقا ل لا المنظور ان الفاعلية تتحقق من لالل:
 .3وف أهداا محددة.
 .0وصا السلوكيا المتوقعة الكفراد المنظمة عبر اإلجرااا الرسمية.
 .1المتابعة الدقيقة لتوقعا األداا
لقااااد بنااااي هاااالا المنظااااور وكفقااااا إلساااا اما كاااال ماااان (كفرياااادريا تااااايلور) ،و (ماااااك كفيباااار)،
و (هربر سايمون) ،وعلى الرنم من اإلس اما القيمة ل م كفي وفا وتحدياد العدياد مان المفااهيم
إألدارية التي مازال قا مة الى يومنا هلا ،والتي شيد علي ا العدياد مان المادالل األدارياة الحديثاة،
إال ان م لم يركزوا على مف وم الفاعلية بشكل كبير ،بل كان جل تركيزهم ينصب على مف اوم الكفاااة
( .)Efficiencyكفيماااا عااادا ماااا أشاااار إليااار مااااك كفيبااار عناااد مرلااا القااارن العشااارين كفاااي وصااافر
للبيروقرارية ( )Bureaucraticإل حادد شاكل المنراق العقالناي للمنظماة مان لاالل القارارا علاى
أسا القوانين ،المعاملة المتساوية لجمي العاملين ،الفصل بين المنصب وشانلر ،التعيين والترقياة
على أسا الم ارة واللبرة ،معايير عمل محددة ،توثيق انجاز العمل .وكفيما ينبغي التوكيد علير هناا
هاالو تعماال كةبعاااد للبيروقراريااة وتفاامن رساامية أألجااراا والتلصاا الااوظيفي
أن اللصااا
ومركزية اتلال القرار.
لقااد وصااا (ماااك كفيباار) المنظمااا البيروقراريااة علااى إن ااا أكثاار أشااكال المنظمااا كفااااة
) ،(Baker&Braneh:1996:3وبالتالي إن الفاعلية كمف وم مستقل لم تظ ر بشكل وافاح فامن
إس اماتر ،ولكن للا كان موجودا فمنا كفي مف وم الكفااة اللي تبناو وداكف عنر بنظريتر المشا ورة
المعروكفة بةسم نظرياة البيروقرارياة.ولم يبارز مف اوم الفاعلياة إلاى حياز البحاث والتمحاي إال عبار
إس اما (شستر بارناارد ،)3913-3881:والالي يعاد مان أبارز المشااركين األوا ال كفاي مجاال علام
اإلدارة ونظرية المنظمة ( ،(Waren & Voich,1968:43وبللا يعاد أول مان مياز باين اساتلدام
مصاارلح الكفااااة والفاعليااة كفااي كتاباار وظااا ا الماادير كفااي عااام(  .)3918وال ياازال هاالا المف ااوم
مستلدما لحد اآلن ( .)Love,1991:1وبعد مرور أكثر مان سابعين عاماا علاى نشار كتابار هالا ،كفقاد
أعتباار وبراارق عدياادة أساسااا لعلاام اإلدارة ونظريااة المنظمااة التااي تتااداول مفاهيم ااا وأدوات ااا اليااوم
( .)Chandlan,1996,:2لقد شاعر (بارناارد) إن األعفااا يقوماون باتلاال قارارات م كفاي األنفامام
لمنظماة ماا باألعتماااد علاى نرفا م ورنبات م ،أو بالمقارنااة كفيماا بااين البادا ل المتااواكفرة ،وهالو هااي
بمثابة الدواكف الحقيقية التي تجعل المنظماة كفيماا بعاد ومان لاالل وظيفت اا تعادل مان تصاركفا أول اا
األعفاااا واسااتثارة رنبااات م ودواكفع اام عباار التااةثير والرقابااة ،وهاالا التعااديل قااد ال يااؤدي دا مااا الااى
تحقياااق األهاااداا التاااي تساااعى المنظماااة لتحقيق اااا ،وكماااا أن هااالا االلاااتالا والتااادالل باااين الااادواكف
الشلصية واالهداا المنظمية هو اللي قاد (بارنارد) إلى التمييز بين مف اومي الكفاااة والفاعلياة ،إل
أشااار إلااى أن النظااام الرساامي ألي منظمااة يترلااب هاادكفا أو مجموعااة أهااداا يسااعى لتحقيق ااا وأن
استراع تلا المنظمة أن تحقق أهداكف ا ،كففي هلو الحالة يمكن وصاف ا منظماة ناجحاة ،وبالتاالي إن
تلااا المنظمااة تعااد كفاعلااة .وأمااا الكفااااة تعااد اماارأ ملتلفااا ،كفكفااااة المنظمااة تااةتي عباار كفااااة األكفااراد
العاملين كفي ا .وهكلا أن الكفااة تعد الدرجة التي يستري الفرد من لالل ا تحدياد مادى تلبياة حاجاتار
ورنباتر وتوقعاتر من قبل المنظمة.
أن دراسة (بارنارد) عن العالقة بين توج ا األعفاا وأهداكف م التي يسعون إلاى تحقيق اا مان
انفمام م إلى منظمة معينة ،وأهداا تلا المنظمة هي التي قادتر إلاى تحدياد مف اوم الفاعلياة ،ومان
ثم تعريفار ل اا علاى أن اا حتحقياق المنظماة ألهاداكف ا أو لغرفا اح ،أو أن اا حعملياة تحقياق األهاداا
الرساامية المحااددة للمنظمااة ) ، Chadwick:1965:1171وأسااتمر (بارنااارد) كفااي ترااوير مف ااوم
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 - 12الفاعلياااااااااة عبااااااااار مناقشاااااااااتر ل مف اااااااااوم الكفاااااااااااة والفاعلياااااااااة فااااااااامن النظاااااااااام التعااااااااااوني
) ،(Cooperative Systemإل بعد أن أس مدلل النظم لدراسة المنظما  ،أدرا بةنر لكي تاتمكن
المنظمااة ماان البقاااا كفااي البي ااة اللارجيااة وتاانجح كفااي األمااد البعيااد ،كفاناار ماان الفااروري أن يااتم دعاام
التعاون بين اإلكفراد من لالل اإليفاا بمترلبا الفاعلية.
عرا (بارنارد) الكفااة على أن اح أرفاا دواكف أعفاا المنظماةح ،وان النظاام التعااوني هاو
بالرفا لكي يكون كاا ،بينما عرا الفاعلية على أن ا ال ادا الن اا ي
للا النظام اللي يحقق كفا
للعمااال التعااااوني ،وأنااار مااان الم ااام هناااا أن ياااتم إرفااااا الااادواكف الفردياااة ألعفااااا المنظماااة أيفاااا
(.)Chandran,1996
ويرى (بارنارد) أن كل من الكفااة والفاعلية تقا بالملرجا  ،والتي هي المنتجا واللادما
التااي تقاادم ا المنظمااة .كفالفاعليااة هااي درجااة التواكفااق بااين الملرجااا الفعليااة للنظااام والملرجااا
المرنوباااة .كفاااي حاااين الكفاااااة هاااي نسااابة المااادلال المحاااددة إلاااى الملرجاااا الفعلياااة للمنظماااة
( .)Love,1991:1وعلااى هاالا األسااا يمكاان اعتبااار (بارنااارد) هااو أول ماان قاادم مف ااوم الفاعليااة،
وأبرز اهميت ا بالنسبة لمنظما األعمال.
على الرنم من أهمية مف وم الفاعلية لمنظما األعمال ،إال أن المالحظ كفي هلا الموفوي هاو
فعا اإلهتمام بر من قبل الباحثين كفي مجال المنظمة ،لصوصا وان نشةتر بادأ علاى ياد (بارناارد)
منل زمن رويل ،كفالعديد من المؤلفا كفي مرحلة األربعينا واللمسينا من القرن المافي أساتمر
كفي التركيز على مف وم الكفااة ،وأهمل مف وم الفاعلية ،ولم يعاد االهتمام بر وبشاكل جادي إال مان
قباال (بيتاار دراكاار) األب المؤس ا لنظريااة األدارة الحديثااة ،والاالي اشااار الااى اهميااة دراسااة مف ااوم
الفاعلية والتركيز علير ) ،(Hersey, et al:1996:144ومن ثم تالو عدد من الباحثين اللين قااموا
بدراسة هلا الموفوي وتحليال أبعاادو .كفمان ) Smith (1776إلاى ) ،Weber (1947ووصاوال إلاى
) Barnard (1938ونياارهم ماان الاارواد الباااحثين الاالين جااااوا كفااي هاالو المرحلااة بمجااال نظريااة
المنظمة ،ال اتج وا نحو تعرياا كفاعلياة المنظماة مان جاناب قادرت ا علاى تحقياق أهاداا ن ا ياة لا
قيمة .)Engle,1990,P:3( Valued End

 المرحلة الثانية :تبني مف وم الفاعلية وتةريرو

تمثل المرحلة السابقة ،بالتقديم األولي لمف وم الفاعلية ،بينما تعك المرحلة الثانية مرحلاة
تبني هلا المف وم ،كفقد جرى تناولر بالدراسة المستفيفة عاددا مان البااحثين ،وعلاى رأسا م (بيتار
دراكاار) وتكاار هاالو المرحلااة لدراسااة العواماال المااؤثرة كفااي الفاعليااة وساابل تحقيق ااا ،وماان أباارز
المساهمين كفي ا هم:

Peter F. Drucker -3
أكد مرارا وتكرارا حأن الفاعلية هي أسا النجاح ،بينما الكفااة هي الحد األدناى المرلاوب مان
أجاال البقاااا ،وبعااد للااا يااتم تحقيااق النجاااحح .وب االو العبااارة يباادأ (دراكاار) كفااي التمييااز بااين مف ااومي
الكفااة والفاعلية على وكفق أهميت ما بالنسبة لمنظما األعمال ،إل يشير إلى ان النجاح يتحقاق عبار
الفاعلية ،بينما تمثل الكفااة المحرا اللي يديم نجااح المنظماة .ولقاد عارا (دراكار) الفاعلياة بعباارة
مبسارة بقولاار بةن ااا حعماال األشااياا الصااحيحةح  ) (Doing The Right Thingsبينمااا عاارا
الكفااة على أن ا حعمل األشياا بشكل صاحيحح  ،) (Doing Things Rightكفالفاعلياة تركاز علاى
النتااا  ،بينمااا تتمحااور الكفااااة علااى العمليااا التااي تحقااق هاالو النتااا  .كمااا يشااير إلااى إن األهتمااام
بالفاعلية ال يناتق مان قيماة الكفاااة ،وأن النجااح والبقااا والنماو مان الممكان تحقايق م كفقار ،عبار
تكامل المف ومين .كفحتى أكففل المنظما  ،والتاي تمتلاا أعلاى درجاا الفاعلياة ،قاد تنت اي او تماو
بسبب فعا الكفااة ،كفي حين أن اكثر المنظما كفااة ال تتمكن من البقاا والنجاح أن لم تكن كفاعلة
) . (Drucker,1973:45وقااد قاادم كفااي عااام ( )3917كتاااب الماادير الفاعاال ،وهااو احااد اباارز الكتااب
الم مة التي قدم ا كفي اإلدارة ،حيث ومن لاللر وف وصا لربيعة ومصادر اإلدارة الفاعلة .ويرى
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 - 12أن الفاعليااة تتكااون ماان مجموعااة ماان الممارسااا التااي يمكاان تعلم ااا ،محااددا لمسااة مباااد ل ااا:
()Drucker,1994,P:163
 .3يعرا المدير الفاعل كيفية إدارة الوق ;
 .0التركيز على النتا ولي على العمل;
 .1أن يكون البناا حول نقار القوى ولي نقار الفعا;
 .1يركز على المنارق التي ب ا االداا المتميز يعري نتا بارزة ومميزة;
 .5أتحال قرارا كفاعلة وأجراا اللروا الصحيحة فمن التسلسل الصحيح.
وهنا يمكن اعتبار (شستر بارنارد) هو أول من قام بغر مف وم الفاعلياة ،بينماا يعاد (بيتار
دراكر) هو من رعى هلا المف وم وقدمر بنرار متكامل .ولقد اعتماد العدياد مان البااحثين علاى
مااا قدماار كاال ماان (بارنااارد ،دراكاار) وتناااوال دراسااة مف ااوم الفاعليااة ،ماان ملتلااا األبعاااد
والجوانب ،وبالتالي توفيح ألبرز إس اما عدد من الباحثين.

Rensis Likert -0
أس م( ليكر ) منل عام ( )3917كفي دراسة مف وم الفاعلية عبر تحديدو للعوامل المؤثرة كفاي
استمرارية الفاعلية عبر الزمن  ،محددا إياها بثالثة متغيرا  ،هي(Hersey et al,1996:149 ) :
 -3المتغيرا المسببة (  :) Casual Variablesوهي تلا العوامل التي تاؤثر كفاي عملياة
التروير بدالل المنظمة ،وكفاي نتا ج اا .وهاي تمثال العوامال الداللياة اللافاعة لسايررة
المنظمااة ،والتااي تتمثاال بظااروا العماال العامااة ،مثاال اسااتراتيجيا القيااادة ،الم ااارا ،
والسلوكيا  ،والقرارا اإلدارية ،والسياسا وهيكل المنظمة.
 -0المتغيرا المتداللة والوسرية (  :) Intervening Variablesوتتمثل هالو العوامال
وكفقا لقياسا ( ليكر ) بالظروا الداللية الحالية السا دة كفي المنظمة  ،و التي عادة ما
تعكا االلتاازام باألهااداا ،التحفيااز ،الااروح المعنويااة للعاااملين ،ربيعااة األتصاااال دالاال
المنظمة ،الصراي ،وأسلوب حل المشكال .
 -1متغياارا النتيجااة الن ا يااة (  :) End Result Variablesوهااي تلااا المتغياارا
المعتماادة التااي تمثاال كفااي انجااازا المنظمااة ،كففااي عمليااة تقياايم كفاعليااة المنظمااة  ،يركااز
( )%92من المديرين على مقايي الملرجا كفقر .وهكلا أن كفاعلية المديرين عادة ماا
تقا بصاكفي الربح .ولقد ركز العديد من الباحثين علاى المتغيارا اللاصاة بالملرجاا
كفاي قياا الفاعلياة ،أمثاال ( Fred Fiedlerو  )William Reddinواللالين أشاارا
على كفاعلية المدير التي ينبغي قياس ا من لالل الملرجا المتحققة واألرباح المتولدة.
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)Douglas McGregor( -1
قاادم هاالا العااالم عااام ( )3917بمااا يعاارا بنمااولج تكاماال األهااداا لقيااا الفاعليااة ،إل يشااير
نمولجر إلى إن االكفراد والجماعا يتمكنون من تحقيق أهداكف م عبر تحقيق أهاداا المنظماة ،مؤكادا
على أن تكامل أالهداا يتحقق عندما تكون أألهداا مشتركة بين العاملين والمنظمة ،وعندما تتكامل
أأله اداا كفااي دالاال المنظمااة ،وبالتااالي كفاعلااة بشااكل أكب ار .ولتوفاايح هاالا المف ااوم يجاارى تقساايم
المنظمااة إلااى مجمااوعتين همااا :اإلدارة والعاااملين ،كفةهااداا اإلدارة تقتاارب بشااكل كبياار ماان اهااداا
المنظمااة ،ولكن ااا ال تترااابق ،وكفااي المقاباال أن أهااداا العاااملين قااد تتفااارب م ا أهااداا المنظمااة،
وبالمحصلة الن ا ية إن مؤشارا أداا المنظماة تمثال انعكاساا ألهاداا الراركفين .وهناا يشاير ليكار
إلى إن الحل األكففل لفمان تحقيق أهداا الرركفين هو التسوية أو التساومية بين أهداكف ما وإحاداث
التكامل بين ما ،والمنظمة التي تتمكن من تحقيق هلا األمر ،هي التي تستري أن تحقق الفاعلية.

) Laster Coch & John French( -1
درسااا عااام ( )3918تااةثير المشاااركة كفااي تحقيااق الفاعليااة ،وتوصااال إلااى ان الفاعليااة تتحقااق
عندما يتصارح المديرون م العاملين كفي التغيرا التكنولوجياة المحتملاة ،وزياادة أألنتاجياة ،وبقياة
أألمور العامة التاي ت ام العااملين واألدارة مثال تحدياد معاايير األداا والنتاا المرلوباة .وبالتاالي إن
للا يس م كفي تحقيق أمرين م مين :األول ،انر سيساهم كفي تمكين العاملين من المشاركة كفي تحدياد
أس األداا والحكم علاى للاا أألداا ،والثااني ،يتمثال كفاي أن مشااركة العااملين كفاي عملياة التلراير
يزيد من التزام م بةهداا المنظمة ،وتحقياق تلاا أألهاداا ،وبالتاالي يزياد للاا مان كفاعلياة المنظماة
(.)Forbos&Lynn,2006,P:9

)Richard Scott) -5
ركاز علااى مادالل الاانظم المفتوحاة والربيعيااة والعقالنياة كفااي دراساة المنظمااة وتحدياد أنواعاا
ملتلفااة ماان مقااايي الفاعليااة .وينظاار ماادلل النظااام العقالنااي للمنظمااة بةن ااا ةلااة لتحقيااق األهااداا،
وفاامن هاالا اإلرااار تكااون المنظمااة أكثاار أو اقاال كفاعليااة علااى أسااا نجاح ااا كفااي تربيااق األهااداا،
ويمكاااان أن يااااتم التمييااااز بااااين األهااااداا الرساااامية ) (Official Goalsواألهااااداا التشااااغيلية
( ، (Operative Goalsحيااث أن األولاى تكااون محاددة بشااكل علناي وصااريح ولكن اا مب مااة كفااي
أنلب األحيان ،بينما الثانية وهي التي تحاول المنظمة أن تحقق ا بغ النظر عن األهداا الرسمية،
وتميل المنظما للتركيز على االهداا القابلة للقيا على حساب تلا االهداا التي تجد صعوبة كفاي
قياسااااااااا ا ،ويفاااااااااع ا الباحاااااااااث هناااااااااا كةهاااااااااداا داعماااااااااة ل منظاااااااااور النظاااااااااام الربيعاااااااااي
(.)Forbos&Lynn,2006,P:9

(Lawerence&Lorsch( -1
تجل إس امات ما ب موفاوي كفاعلياة المنظماة بتقاديم ما للنظرياة الموقفياة كفاي عاام (،) 3917
ولقااد أشااار هاالو النظريااة إلااى أن الموقفيااة هااي ليس ا الوظيف اة التااي ب ااا المنظمااة تعك ا جااودة
الصااورة المثاليااة ،ولكاان باادال عاان للااا ،أن ااا تعتمااد علااى المال مااة بااين صااورة المنظمااة والظااروا
البي ية ،كفةصبح التحادي الالي يواجا ر البااحثين هاو البي اة المناسابة واإلبعااد التنظيمياة وبنااا نظرياة
التااوازن .ولقااد قاادم ( )Burns & Stalker 1961األرروحااا التقاليديااة عاان ال ياكاال العفااوية
مقابل ال ياكل اآللية .ول لا كف ما يمثالن حلقة الوصل المبكرة بين األنماار المثالياة للتفكيار والنظرياة
الموقفياة .وناقشاا أن المنظماة المثالياة (التاي حادد  Weberأبعادهاا البيروقرارياة) هاي التاي تكاون
مناسبة إلى حد كبير كفي البي ة البسيرة ألمستقرة نسبيا .وبالمقابل أن المنظما العفوية (التي حادد
 Barnardأبعادها) هي التي تكون مناسبة كفي المواقا ألمعقدة وسريعة التغير .ولعل ما يفيد لكارو
أن هاالو الج ااود أثاار كفااي الدراسااة لألبعاااد التنظيميااة والبي يااة لااالل المرحلااة (.)3972-3912
كفالفروق الحاسمة بين الانمر المثاالي للتفكيار والنظرياة الموقفياة هاي بمثاباة اكفتارا شاكلي ولاي
جااوهري يااتلل بااةن حجاام واحااد يال اام الجميا  .كفالمنظمااة الفاعلااة هااي التااي تتميااز بانسااجام ا ما
األنمااار المثاليااة ،ويعتمااد تركيااز المنظمااة الفاعلااة علااى (Y،Xأو )Z
مجموعااة عامااة مان لصااا
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 - 12علااى األسااا النظااري .وبالمقاباال ،تناااقن النظريااة الموقفيااة أن المنظمااة الفاعلااة هااي التااي تحقااق
المال مة بين ما تعرفر هي من أهداا والظروا البي ية السا دة  .كفاةلا كانا المنظماة كفاي بي اة مان
نوي ( ،)Xوأن األشياا المشتركة بين وج تي النظار كفياتم التركياز هناا علاى األبعااد التنظيمياة كفعاال.
وأن أنمار الفاعلية التي جرى توثيق ا كفي كل دراسا الموكفقية تلتلا كفي اعتمادها علاى البي اة مان
وق أو ظرا آللر.
كفي فوا ما سبق امتاز المرحلة السابقة بتركيز الباحثين على العوامل المؤثرة كفاي الفاعلياة،
وكيفية تحقيق ا وفمان أستمراريت ا ،ولقد امتاد هالو المرحلاة مان لمساينا القارن العشارين الاى
مرل الثمانينا منر  ،حيث بدأ مرحلاة مادالل الفاعلياة ،بقياام عادد مان البااحثين بتراوير عادد مان
المدالل لدراسة الفاعلية.

 مدالل دراسة الفاعلية
تتمثل هلو المرحلة بازدياد االهتمام بموفوي الفاعلية ،واالستفادة من اإلس اما التي قدم
سابقا كفي صيانة عدد من المدالل اللاصة بدراسة الفاعلية ،وتفمن هلو المدالل:

 -3مدلل ال دا ()Goal Approach
يمثل هلا المدلل وج ة النظر التقاليدية كفاي كفاعلياة المنظماة التاي قادم ا )،Barnard (1938
والتاي تبناهاا ) ) Priceكفاي كتاباتار عاام (  (Jin lee:2006:17) ) 3970ويوجاد رأي ألار يرجا
أصل هلا المادلل إلاى نماولج الرجال االقتصاادي ) ،)Economic Man Modelومان ثام نماا مان
لاالل نظرياة الميكانيكياة للمنظماا الديناميكياة Machine Theory” Of Organizational
) ، )Dynamicsوربما أن أكففل تربياق ل الو المفااهيم كانا قاد ربقا مان قبال)Taylor (1911
ومناقشاا ) Weber’s (1947حاول البيروقرارياة .وفامن هالا المجاال قادم عادد مان الدراساا
الملتلفاة مثال كفكاارة اإلدارة باألهاداا (Carroll and Tosi, 1973; French, Kay and
 ،) Meyer, 1966; Ivancevich, 1972; Raia,1974ومفااكفا إلاى للاا أكفكاار تحليال الكلفاة
والمنفعة ( .)Campbell, 1976; Magnum, 1971كفلقد قدم هلا المدلل كمدلل متكامل مان قبال
 Bluedornكفي عام  ،(Kronkosky:2007:1) 3982ويعد هلا المدلل واحدا مان أقادم مادالل
تقييم كفاعلية المنظمة وأكثرها شايوعا ) ،(Gibson &et al, 1997:18وكماا يشاكل أيفاا النماولج
األسا لمف وم الفاعلية ،والتي اشتق المدالل الالحقة منر .ويستند هلا المدلل على كفكرة أساساية
مفادها ان كل المنظما تمتلا عددا من األهداا ،وتصبح معايير لقياا الفاعلياة ،وبالتاالي كفاةن هالا
المدلل يركز على أألهداا التي تحاول المنظمة تحقيق ا ،ومحاولة تلمين مدى تحقيق تلا أألهاداا،
والفاعلياااة هناااا مااان وج ااا ة النظااار هااالو تمثااال مااادى نجااااح المنظاااة كفاااي تحقياااق أهاااداكف ا (Jin
) .lee:2006:17وال يزال نمولج ال دا يستلدم كفي العدياد مان المنظماا  ،وكفاي سابيل المثاال قادم
كاال ماان ، and Middlemist, 1979; Khandwalla, 1973) Coulter, 1979; Hilt
ارشادا تساعد المنظمة على تربيق نمولج ال دا وتحديد االهداا المنظمية ،وهي كما يةتي:
أ) التركيز كفي البحث على إدراا االهداا االساساية لمتلال القارار (كفاي انلاب االحياان السالرة
الرساامية) كفااي المنظمااة ،وللااا الن عمليااة تلصااي المااوارد والقاادرا تكااون علااى أسااا
تحقيق هلو األهداا .وينبغي أن يتم التركيز على تفكير بع األشلا  ،واللين هم متللو
القرار كفي المستويا العليا.
ب) التركيز على تحديد أهداا المنظمة بدقة كففال عن تحديد األهداا الشلصاية للعااملين .وأن
الللر بين هلو االهداا يمكان أن ياؤدي إلاى نتاا كارثياة .وهالو هاي نقراة االلاتالا باين
التنظياار نحااو ال اادا والتنظياار نحااو النظااام ،إل أن منظااري األهااداا الرشاايدة ياارون بةناار ال
توجد مشكلة كفي الفصل بين أهداا المنظمة واألهداا الشلصاية ،المجموعاا الفرعياة أو
أهداا النظاام .كفاي حاين أن منظاري الانظم يجادون صاعوبة كفاي التفرقاة باين االكفاراد ،الانظم
الفرعية أو االهداا البي ية ،القيم والتةثيرا عن أهداا المنظمة.
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 - 12) محور نر البحث عن األهداا التشغيلية :يوجاد هناا أيفاا الاتالا باين منظاري نماولج
ال دا التقليديين ،إل ينظرون إلى االهداا التشغيلية علاى أن اا متجانساة نسابيا ،وكفاي حاين
يرى منظرو النظم االلتالا على مستوى األهداا التشغيلية بين أعفاا المنظماة أنفسا م،
وعلى ملتلا مستويا ال يكل ال رمي للمنظمة.
ث) الغو كفي المقاصد المنشودة :من حيث الكيفية التاي ب اا يادرا العااملون أهاداا المنظماة
وأنشرت م  ،وهم أول ا العاملين اللين يجري مالحظة عمل م كفي المنظمة ،كفةلا ركاز البحاث
علااى كاال ماان المقاصااد واألنشاارة كفيجااب أن يااتم اسااتلدام ررا اق عدياادة ماان أجاال تجمي ا
البيانا  .ويمكن أن يتم وصا المقاصد من لالل استعمال أسااليب مثال المقابلاة واالساتبانة
وقا مة الفح  ،بينما يمكن أن يتم وصا األنشرة من لاالل المالحظاة الميدانياة والرجاوي
إلى الوثا ق والسجال (.) Engle,1990,:13
لقااد قاادم ) Price (1972تحااليرا ماان االسااتمرار باسااتلدام نمااولج ال اادا ،ووجااد عاادد ماان
الباحثين فرورة تحسين هلا النمولج من لالل إفاكفة متغيرا ألرى لكي تستوفح االلتالكفاا كفاي
الفاعلية و دم المدالل م بعف ا.
 oاألهداا ومتغيرا ألرى ( (Goals and Other Variables
قدم ) Carter (1971تحليل للقرارا  ،وقام بدراسة عملية اتلال القرار كفي ساتة منظماا مان
لالل اعتماد نمولج اتلال القرار) ، Cyert and March's (1963ويظ ر هلا النمولج باةن اتلاال
القرار هو مكون واحد كفي هلو العملية واللي يتفمن توقعا أعفاا المجموعاا الفرعياة و اللياار
(ألتيار البديل المقبول) اللي ياؤثر علاى المنظماة .وأن المادى الالي تكاون بار المنظماة كفاعلاة يارتبر
باتلال القرار العقالني فمن نمولج ال دا (. )Engle,1990
 oانتقادا نمولج ال دا ( )Criticisms of the Goal Model
قدم ) Cunnigham (1977نقدا لنمولج ال دا و تلل بان ( )3ال دا يمثال أهاداا أكفاراد
معينين كفي مدة معينة  ،بينما توجد المنظمة كفي الواق ولي كفاي حالاة مثالياة ( )0أنار مان الصاعب
جدا أن يتم تحديد األهداا العظماى للمنظماة ،هالا كففاال عان أن مف اوم أهاداا المنظماة ال يمكان أن
تصاغ ما لم يتم دما كال العناصار التاي يجاري مالحظت اا كفاي إجماالي أداا المنظماة ما الغار كفاي
أرار عام.
الحظ ) Price (1972أن الباحثين كفي مدلل ال دا روروا مقايي عامة للفاعلية ،التاي يمكان
أن ياااتم تبني اااا لدراساااة أناااواي ملتلفاااة مااان المنظماااا  ،ووجاااود المقاااايي العاماااة ،كماااا أنااار روج
للمقاااااايي المعيارياااااة ،والتاااااي سااااا ل مااااان المقارناااااة ،والمقارناااااة بااااادورها راااااور النظرياااااة
(.) Engle,1990:16
وانتقد كال مان ) Hannan & Freeman (1997نماولج وفا ال ادا بسابب تجاهلار لحقاا ق
تنظيميااة عدياادة ،حيااث تمتلااا المنظمااا أهااداكفا متعااددة ،بعفا ا ال يمكاان إدراك ااا كفااي األمااد القصااير،
واألسباب هي كفي الغالب نير محددة ( .)Forbos&Lynn,2006:8
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 -0مدلل موارد النظام ( )System Resources Approach
بني هلا المدلل على أسا الصورة النفسية والحياتية (Biological and Psychological
 ) Paradigmsوتم تربياق نماولج الانظم مان قبال منظاري المنظماة ،ووجادوا باةن نماولج ال ادا،
يركز على الملرجا  ،وهو نير مال م كفي التركيز على العمليا فامن المنظماة .وجارى تقاديم دلايال
تجريبياااا حاااول اكفترافاااا كفكااارة باااان المنظماااة ليسااا عملياااا ميكانيكياااة ،ولكن اااا أنظماااة عفاااوية
( )Organic Systemsكفاااي المعنااى الحيااااتي ( )Biologicalالتااي مااان لااالل انظمت اااا الفرعياااة
المتفاعلة والمتداللة يفتر أن تتغلب على المشاكل الداللية وتستجيب للبي ة اللارجية .وعلاى هالا
األسا يجري تقييم كفاعلية المنظمة من لالل نمولج موارد النظام من ناحية شرور العمليا فامن
النظام التنظيمي ،وأن المعايير المستلدمة هي تلصي الماوارد ،مروناة المنظماة ،تكياا المنظماة،
لعمليا المنظمة (
القدرة على التعامل م النزاي ،و تناسق الوحدا الفرعية اللي يقا كلصا
.) Engle,1990:38
قدم هلا المدلل كفي ثمانينا القرن المافي أيفا ،وعلى الرنم من شيوعر منل زمن بعياد حتاى
انر ررح بديال عن مدلل ال دا ،إال أن اكفترافاتر مبنية على عادد مان مسااهما كتااب علام اإلدارة
كفي المراحال الزمنياة الساابقة .ولقاد الال هالا المادلل اكفترافااتر مان إسا اما ) )Likertكفاي عاام
( )3917ومااااااااادلل ماااااااااوارد النظاااااااااام أو النظاااااااااام المفتاااااااااوح الااااااااالي قااااااااادماو كااااااااال مااااااااان
) Yuchtman& Seashore (1967و)) ،(Jinlee:2006 (1968ولصوصااا مااا قدماار هاالين
العالمين كفي ررح ما لمف وم النظم المفتوحة للمنظمة ،واللي يفسر االعتمادية بين المنظمة والبي اة.
ويصاانا هاالا الماادلل كفاعليااة المنظمااة بقاادرت ا علااى األسااتفادة ماان البي ااة ،والحصااول علااى المااوارد
ولصوصا النادرة من ا ،وعلى الارنم مان الفوا اد التاي قادم ا هالا المادلل ،إال انار يواجار عاددا مان
المحددا من ا ،التركيز الزا د للحصول على الموارد ،مما قد يقود المنظمة الى اتبااي حتاى االسااليب
نير المشروعة كفي بع األحيان كفي سبيل الحصول على الموارد التي تحتاج ا.

 -1مدلل العمليا الداللية Internal Processes Approach
تعني الفاعلية التنظيمية على وكفق هلا المدلل تكامل المنظمة والموارد البشرية اللي يقاود إلاى
انسيابية العمليا وكفاات ا ،أو جودة العمليا الداللية ،كف لا المادلل ال يةلال البي اة اللارجياة بنظار
األعتبار .وإنما يركز على اآلليا الداللية للمنظمة ،وكفاعليت ا كفي اساتلدام مواردهاا التاي تصاب كفاي
تحقيق مظاهر الصحة التنظيمية.

 -1مدلل المنتفعين المتعددين Multiple Constituency Approach
بدأ هلا المدلل بالظ ور عندما بدأ الكتاب يقللون من التركياز علاى المحاددا الداللياة للفاعلياة
ويركزون بشكل أكبار علاى توقعاا أصاحاب المصاالح ( ،)Cameron & whetten, 1996: 271
وأشار كل من ) Freidlander and Pickle (1968إلى أن كفاعلية المنظممة يمكن أن ينظار إلي اا
من لالل قدرة المنظمة على تلبية رلبا مجموعة مان الانظم الفرعياة الداللياة أو اصاحاب المصاالح
(.)Engle,1990:26
ولقاااااااااد بااااااااارز هااااااااالا المااااااااادلل نتيجاااااااااة إلسااااااااا اما عااااااااادد مااااااااان البااااااااااحثين مثااااااااال،
) ،(Zammuto:1984) ; (Connolly,Conlon&Duesch:1980وهااالا المااادلل يعاااد نمولجاااا
معدال على مدلل ال دا ( ، (Kronkosky:2007:1وينظر للمنظمة الفاعلة وكفقا ل لا المدلل على
ان ا تلا المنظمة التي تمتلا المعلوما عن توقعا أصحاب المصالح ،والتي تقاوم بتحدياد أنشارت ا
الداللية وأهداكف ا باالعتماد على تلا المعلوما  .ونظر أنصاار اصاحاب مادلل اصاحاب المصاالح إلاى
المنظمة على أن ا عملياة كياناا مرنار جادا كفاي حقال قاوي دينااميكي الالي يواجار أو يحادد الشاكل و
التركيااب التنظيمااي كفااي أتجاهااا ملتلفااة .وبمعنااى أن النمااولج التنظيمااي يسااتجيب لقااوى اصااحاب
.)Cameron
&
whetten,
المصااااااااااااااااالح ( 1996:P271
وبالنسبة لـ (  )Connollyالفاعلية ليسا معياارا كفردياا أو مجموعاة معاايير ،ولكن اا أكثار مان للاا
هي مجموعة متعددة من العبارا (القيم المدركة ،واالحكام الالحقة) وكل واحادة من اا تعكا معاايير
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 - 12التقييم المربقة بواسرة أصحاب المصالح الملتلفين اللين يرتبرون بدرجاة مرتفعاة أو منلففاة ما
المنظمة ( .)Engle,1990:26
ويشاامل مصاارلح اصااحاب المصااالح كاال ماان حملااة االساا م ،االتحااادا  ،منظمااا حكوميااة
والمناكفساااين والزباااا ن ..الااا  .و أنااات نماااولج اصاااحاب المصاااالح عااادد واسااا مااان الدراساااا أمثاااال
(.)Whetten 1978, Cameron 1978, Mahancy 1967, Osborn and Hunt 1974 , Tuil 1990
وواجااااااار البااااااااحثون الااااااالين اسااااااات لدموا هااااااالو المااااااادالل اربعاااااااة تحاااااااديا م ماااااااة تتمثااااااال
(  .)Cameron & whetten, 1996: 271بـ:
 )3صعوبة توفيح توق ات م الشلصاية عان المنظماة )0 ،تغيار التوقعاا الشلصاية الصاحاب
المصالح ،احيانا بشكل مفاجئ وعلى مدار الزمن )1 .تنوي التوقعا المتناقفة التي تالحق
المنظمااااة بشااااكل دا مااااي و أنااااي تقريبااااا )1 .وكفااااي الغالااااب توقعااااا اصااااحاب المصااااالح
االساااتراتيجيين هاااي نيااار مترابراااة أو لا تااارابر ساااالب كفاااي تقييم اااا الكلاااي للمنظماااة
).Cameron & Whetten (1983
 )0ووصااا نمااولج اصااحاب المصااالح بشااكل مال اام ماان قباال ) Zammuto (1984وناااقن
معفلة التوقعا نير مرابرة ،المتناقفة التي يجمل ا اصحاب مصاالح المنظماة المتعاددين
واقترح أربعة بدا ل ( )3الكفاح لتقديم أكثر ما يمكن لكل صاحب مصلحة بدون ألحاق فارر
الي صاحب مصلحة )0( .الكفاح الرفاا اصاحاب المصاالح االكثار قاوة أو الم يمناين)1( .
تففايل لصااحاب المصااالح االقال تمياازا و الاالين هام كفااي االنلااب االكثار تفااررا )1( .ترااوير
قدرا الكيا والمرونة لغر تكوين قدرة على االستجابة لتغير مجموعة توقعا اصاحاب
المصالح (.)Cameron& whetten, 1996: 271
ويعرا هلا المدلل ايفا بمدلل المنتفعين األستراتيجيين.
لقد حاول ) Zammuto(1984ترتيب البحوث من لاالل التفرقاة باين أربا منظاورا أساساية
لنمالج اصحاب المصالح المتعددين ،وهلو المنظورا هي:
المنظااور النساابي( :)Relativistic Perspectiveقاادم ماان قباال )Connolly(1980
اللي يبنى على اسا تقرير كيفية تحديد الوزن وتقييم مجموعا اصحاب المصالح التي
سيتفمن ا التحليل.
 : )Powerقااااااااااااادم مااااااااااااان قبااااااااااااال
منظاااااااااااااور القاااااااااااااوة (Perspective
) ، Pennings and Goodman(1977اللي يتم مان لاللار التقيايم و اعرااا الاوزن
بعد تحديد معايير الفاعلية للتحالفا الم يمنة (مجموعا اصاحاب المصاالح االكثار قاوة)
لا العالقة.
منظاور العدالاة االجتماعياة ( :)Social Justice Perspectiveقادم مان قبال Keeley
للمدة بين ( ،)3981-3978واللي يعرا المنظمة الفاعلة هاي تلاا المنظماة التاي تبناي
حلقااا تااةثير وتلص اي المااوارد ،لكااي تقلاال ماان عاادم قبااول المشاااركين ماان أصااحاب
المصالح األكثر ندما كفي الدلول للمنظمة.
المنظااااور الترااااوري (  : )The Evolutionary Perspectiveقاااادم ماااان قباااال
 Zammutoللماادة ماان ( ،)3981-3980وينظاار إلااى تقياايم الفاعليااة التنظيميااة كعمليااة
التيارية كفي الترور االجتماعي ،وهكلا يصبح الساؤال األساساي كياا يمكان للمنظماة أن
تاااؤدي بشاااكل كااااا كفااااي األماااد البعياااد عنااادما تعماااال كفاااي بي اااة اجتماعياااة ديناميكيااااة
(.)Engle,1990:26
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 -5مدلل القيم المتناكفسة ()Competing Value Approach
قاااد اعتقاااد المنظمااا بةن ااا يمكاان أن يااتم سااحب ا بشااكل انااي كفااي اتجاهااا متعارفااة ماان قباال
اصاااااااااحاب المصاااااااااالح إلاااااااااى تقاااااااااديم نماااااااااولج القااااااااايم المتناكفساااااااااة للفاعلياااااااااة التنظيمياااااااااة.
(  .)Quinn & Cameron 1982: Quinn & Rohrbaugh 1981: Faehrman & Quinn 1985ويادرا
هلا النمولج ربيعة التناقفا الفررية كفي الوظا ا التنظيمية .وعلاى اإلدارياين أن يقوماوا بمباادال
بين الرلبا اليومياة المتناكفساة علاى الماوارد التنظيمياة .ولكان االكثار اهمياة ،يجاب أن يوازناوا باين
التوقعا المتناكفسة التي تتعلق بالشلصية الجوهرية للمنظمة كمؤسسة .ومان هالو النظارة ،المنظماة
الفاعلة هي التي تركز على كل من المدى القرياب والبعياد ،المروناة والثباا  ،المركزياة والالمركزياة
والتوجاار نحااو االهااداا والااتحكم بااالموارد كففااال عاان االهتمااام بحاجااة االعفاااا ورلبااا الزبااا ن
( .)Cameron & whetten, 1996: 271
ولقد توصل الباحثون إلى ثالث مجامي ر يسية للقيم المتناكفسة وهي (يوسا:)87:0221 :
المرونة مقابل الرقابة :وتشير إلى بعادين متناقفاين كفاي ال يكال التنظيماي ،حياث تمثال قايم
المرونااااة (األبااااداي ،األواماااار ،والتغيياااار) وعلااااى العكاااا ماااان الرقابااااة التااااي تؤكااااد علااااى
(األستقرار ،األوامر وأألنتاجية).
التركيز التنظيمي :كفيماا الا كانا القايم الم يمناة تركاز علاى الجواناب الداللياة التاي تعكا
أتجاو األدارة نحو ركفاهية األكفراد وترويرهم كفي المنظمة ،أو تركاز علاى الجواناب اللارجياة
التي تعك تروير المنظمة لات ا.
الوسا ل والغايا  :وتتررق إلاى الوساا ل التنظيمياة التاي تركاز علاى العملياا الداللياة كفاي
االمد البعيد ،مقابل الغايا التي تؤكد على النتا الن ا ية كفي االمد القصير.

 -1النمولج البي ي الحيوي ()The Population-Ecology Model
يؤكد المنظر التروري  Zammutoبةن المنظورا (مجموعاا اصاحاب المصاالح الملتلفاين)
تعماال كعمليااة ألتياريااة وبعا المنظمااا تف اام بي ت ااا ( ربيعااة الااروابر أو حلقااا التااةثير المتعااددة)
وتعمل بفاعلية لكي تلفا من القيود وبالتالي تتمكن من البقاا كفي األمد البعيد.وأن المنظما التي ال
تتمكن من الف ام أو التصارا بشاكل مال ام ،وساتكون نيار قاادرة علاى تباادل الملرجاا بالمادلال ،
واللي سيكون السبب كفي عدم قادرت ا علاى لبقااا .ومان هالا يظ ار مادى قارب هالا النظاام مان الانظم
الربيعية( )Natural Systemsو الحيوية(. )Biological System
وقدم النماولج كال مان ) ، Betton and Dess (1985وتام إفااح نار النماولج مان لاالل
عناصار النماولج التراوري (  ،)Darwinian Model of Evolutionوالالي قادم تفساير لظااهرة
والدة ونشوا وكفناا التنظيم .وقدموا ثالثة عوامل أساسية ترتبر بالنمولج ،العامل االول هو القصاور
ال يكلاااااي (  )Structural Inertiaحياااااث أن العوامااااال الداللياااااة (الكلاااااا الغارقاااااة ،تركياااااب
االتصاال ،السياساااا الداللياااة واعاااراا اصاااحاب المصاااالح الم يمناااة) وعناصااار البي اااة اللارجياااة
( قيود الدلول واللروج من السوق ،محدودية الرشاد ،والشارعية االجتماعياة) تعياق بشاكل مشاترا
قدرة المنظمة أو الصاناعة أو القرااي كفاي التبناي النااجح للتغيار كفاي البي اة االجتماعياة .وإماا العنصار
الثااني هاو ناوي التنظايم ( ،)Organizational Speciesوالتحقاق مان ناوي التنظايم هاو اكثار مان
ساؤال عاان نااوي التصاانيا ) ،)Taxonomyويتفاامن إيفاااح لترااور االشااكال ولالليااا (المتنوعااة)
التاااااي ياااااتم مااااان لالل اااااا تحدياااااد تفاصااااايل البقااااااا .والعنصااااار الثالاااااث يتفااااامن التياااااار البي اااااة
مواصفا البي ة وتةثيرها على بقااا
(  ،(Environmental Selectionوالتي يقصد ب ا لصا
المنظمة .ويظ ر النمولج البي ي الحيوي باةن البي اة تحادد وتاوزي اشاكال التنظايم مان لاالل االلتياار
(.)Engle,1990:27-28

 -1مدلل البناا االجتماعي )(Social Construction Approach
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 - 22يعد هلا المدلل نمولجا علميا ،ولكنر يمثال منظاورا عاماا ( (Kronkosky:2007:1ويمثال هالا
المدلل وج ة نظر كفلسافية مساتندة علاى الحقيقاة ،وقاد قادم ل الا المادلل (  )Scottكفاي عاام 3995
) ،(Herman&Renz:1998:26ووكفقا ل لا المدلل إن الحقيقة تللاق عبار األعتقاادا  ،المعركفاة،
وتصركفا األكفراد ،وأن األكفراد يتحدد سلوك م بالحقيقة المدركة من قابل م ،وأأللاتالا األساساي باين
هلا المدلل ومدلل المنتفعين المتعددين ،انر ال يتوق من األكفراد أن يتصركفوا بشكل رشيد أو عقالني
كفااي دالاال المنظمااة ،وأن كفاعليااة المنظمااة تقااا عباار تقاادير أصااحاب المصااالح ل ااا ،أي أن كفاعليااة
المنظمة تقا بمدى رفا اصحاب المصالح.
النمولج
نمولج ال دا
Goal Model
موارد النظام System
Resource
العمليا الداللية
Internal Processes
اصحاب المصالح االستراتيجية
Strategic
Constituencies
القيم المتناكفسة
Competing Values
الشرعية Legitimacy
التوجر نحو األلراا
Fault-Driven
نظام االداا المرتف High
performing systems

المف وم
المنظمة هي كفاعلة إلا حقق
أهداكف ا المحددة

متى يكون مفيد
عندما تكون االهداا محددو بتوقي
ووافحة قابلة للقيا

الحصول على الموارد المرلوبة

ترابر المدلال واللرجا بوفوح.

تنسيق الوظا ا بدون ج د

ترابر االداا م العمليا بوفوح.

يجري إرفاا جمي اصحاب
المصالح

يمتلا اصحاب المصالح قوة على
المنظمة.

توازن المبادال

مواج ة الفغور المتناقفة

البقاا من لالل تشجي االنشرة
الشرعية

البقاا أو االنسحاب من االهتمام.

نياب مؤشرا الفاعلية

االلراا القاتلة

تقييم التمايز من لالل المقارنة م
المنظما المشاب ة

المقارنة بين المنظما المتشاب ة هي
حالة مرلوبة

From: Cameron " Effectiveness As Paradox: Consensus and Conflict In
Conception Of Organization Effectiveness" Management Science,
Vol,32,No 5,May 1986.Printed in U.S.A
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