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 انًزدهت االونى  –كهٍت االدارة واالقخصبد /قسى ادارة انبٍئت 

 2019-2018انكىرص انثبًَ نهعبو انذراسً –يببدئ االدارة 

 حذرٌسً انًبدة ثُبء عبذانكزٌى عبذ انزدٍى 
 

 (الكفاءة والفاعلية المحاضرة  الرابعة عشر عنوان المحاضرة ) 

أهدافها ضمن الُخطط التً تضعها، تهدف جمٌع الُمؤسسات والشركات إلى تحقٌق 

ً بٌن رغبتها فً تحقٌق هذه األهداف وبٌن قُدرة األشخاص  بحٌث تخلق توازنا

ًّ لُكل فرد فٌها، وتهدف إدارة  العاملٌن فٌها، وهذا من أجل زٌادة ُمعّدل األداء الوظٌف

 أي ُمؤّسسة أو شركة إلى تفاعل جهود األفراد والجماعات لتحقٌق أهداف الُمؤسسة

 .بأقصى درجة من الكفاءة والفاعلٌّة

 

 الكفاءة

وهً يجًىعت يٍ انقىاعذ، )(، Efficiencyحعزف ببنهغت اإلَجهٍشٌت بًصطهخ )

وانًببدئ انخً ٌخًٍش بهب شًء يب، وحسبهى فً انىصىل إنى انُخبئج انًطهىبت بشكم 

بٍئت بأَهب يجًىعت يٍ انًهبراث، وانخبزاث انًكخسبت يٍ )، وحعزف أٌضبً، (صذٍخ

انعًم، وانخً حسبعذ عهى إَجبس انًهبو، وانُشبطبث انًطهىبت خالل انًذة انًطهىبت 

 .(نكم يُهب

 خصائص الكفاءة 

 حىجذ يجًىعت يٍ انخصبئص انخً حخًٍش بهب انكفبءة، وهً: 

اسخخذاو انًىارد انًخبدت بشكم صذٍخ، أي أٌ انكفبءة حهذف إنى االسخفبدة يٍ -1

أجم حذقٍق أهذاف انعًم، ويٍ أهى هذِ انًىارد: انًىارد  كبفت انًىارد انًخبدت يٍ

 انعهًٍت، وانًهبراث انخبصت ببألفزاد.

حذسٍٍ اإلَخبجٍت، أي أٌ انكفبءة حسعى إنى حذقٍق انجىدة انشبيهت فً انُخبئج انخً  -2

 ٌخى انذصىل عهٍهب يٍ انعًهٍبث انخشغٍهٍت فً انًؤسست. 

انكفبءة حسبهى فً حجُب انخهظ بٍٍ انُشبطبث،  االهخًبو ببنًىاضٍع انًذذدة، أي أٌ-3

 وانخقهٍم يٍ هذر انىقج انًخبح. 
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الكفاءة ترتبط بالتعلٌم، أي أن تحقٌق الكفاءة بشكل صحٌح ٌعتمد على تعلٌمها، -4

وتعلمها من قبل األفراد الذي ٌمتلكون المهارات الكافٌة، ثم علٌهم تزوٌدها لألفراد 

 مسمى )المتدربٌن(.  اآلخرٌن، أو الذٌن ٌطلق علٌهم

القدرة على تقٌٌمها، حٌث إن الكفاءة تقبل تقٌٌم مدى نجاحها داخل البٌئة التً -5

توجد بها، حتى ٌتم تجنب األخطاء التً من المحتمل أن تحدث، والعمل على تحسٌن 

 األداء باالعتماد على االستراتٌجٌات المحددة

 

 أنواع الكفاءة 

 

الكفاءة الفردٌة هً نوع الكفاءة المرتبطة بجهود كل فرد فً المكان الذي ٌوجد -1

فٌه، وٌنعكس أثرها اإلٌجابً على الفرد، ثم على المحٌط المتواجد به، ومن األمثلة 

علٌها: كفاءة الطالب فً المدرسة، فعندما ٌحافظ على دراسته بشكل صحٌح، عندها 

ما ٌنتج عنه أثٌر إٌجابً علٌه، ثم على المدرسة  ٌعتبر من الطالب المتمٌزٌن، وهذا

 التً ٌوجد بها. 

 

الكفاءة الجماعٌة هً نوع الكفاءة المرتبطة بجهود مجموعة من األفراد، داخل -2

بٌئة عمل مشتركة، والتً تهدف إلى تعاون الجمٌع من أجل تحقٌق األهداف 

علٌها: كفاءة موظفً القطاع المطلوبة من العمل بطرٌقة تتمٌز بالكفاءة، ومن األمثلة 

المصرفً فً إعداد المعامالت المصرفٌة للعمالء، أو كفاءة فرٌق عمل المتطوعٌن 

 فً برنامج تطوعً معٌن، باالعتماد على التعاون، والعمل الجماعً المشترك.

 

 الفاعلية

بأنها تحقٌق الهدف المحدد، وعرف العمل الفعال ( الفاعلٌة )1993عرف برنارد )

 (،ام بأنه العمل الذي ٌنجز الهدف الذي تم تحدٌده مسبقابشكل ع

ققة فعال" والنتائج المقدرة حالفاعلٌة)انها تلك العالقة بٌن النتائج الم ًبارتول وٌعرف 

 وذلك من خالل قٌاس االنحراف(.
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الفاعلٌة بأنها "مدى   )   (  4791المنظمة العربية للعلوم اإلدارية )وتعرف 
المستخدمة )المدخالت( للحصول على النتائج المطلوبة صالحٌة العناصر 

 .))المخرجات
 

  شروط نجاح الفاعلية

 

 

  :وٌجب أن تتوافر فً الفاعلٌة عدة أمور أهمها

  .تحقٌق األهداف المنشودة للُمؤسسة-1

توفٌر الموارد الالزمة لتحقٌق األهداف أن تكون عملٌة اإلنتاج سهلة، وبالوقت -2

ُمنّظمة بشكل دقٌق، كما ٌجب  أن تُحقق الرضا الوظٌفً لجمٌع نفسه ٌجب أن تكون 

 العاملٌن

تحقٌق الرضا للمستفٌدٌن من هذه الُمؤسسة والذٌن تربطهم عالقات بالُمؤسسة، -3

 .وخاصة إن كانت تعتمد فً بعض أعمالها علٌها، وتربطهما مصلحة ُمشتركة

 

 االركان االساسية للفاعلية
 

ركنان ال تقوم إال بهما ، فهما جزء من حقٌقتها ، وأساس فً تكوٌنها ،  للفاعلية

بحٌث ال توجد الفاِعلٌَّة إذا انتفى أحدهما ، وال تتوافر إال بتحققهما مجتمعٌن ، وهذان 

 الركنان هما :

 تحقٌق األهداف المنشودة -1 

 . وإحداث التأثٌر اإلٌجابً -2

  

رة لحالة مستقبلٌة منشودة ، مقرونة باستعداد ، فالهدف هو )صووبشأن الركن األول 

لتخصٌص الموارد الالزمة لتحقٌق هذه الصورة( ، ولعل تدنً نسبة تحقٌق األهداف 

، وبالتالً تدنً نسبة تحقٌق الفاِعلٌَّة ، ٌنجم فً المقام األول عن غٌاب هذه الصورة 

معالم هذه الصورة  للحالة المستقبلٌة ، أو عدم وضوح مالمحها وأبعادها ، أو نسٌان
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بعد تحدٌدها ، أكثر مما ٌنجم عن سوء استخدام الموارد ، وأكثر مما ٌنجم كذلك عن 

 . ظروف طارئة خارجة عن اإلرادة

  

من أركان الفاعلٌة وهو )التأثٌر( فإن التأثٌر ٌشٌر إلى أما بخصوص الركن الثاني 

ٌطبعها المؤثر فً معنى ترك األثر، واألثر ٌدل على العالمة أو الصورة التً 

شدٌدة االرتباط بمعنى التغٌٌر وتبدٌل الوضع من حال إلى أخرى،  أي انهاالمتأثر، 

بمعنى أن إحداث األثر ٌؤدي إلى القٌام بتغٌٌر وضع ما قائم إلى وضع آخر ٌختلف 

 . عنه

ومجال التأثٌر طبعا هو البٌئة المحٌطة ، فقد ٌقع التأثٌر على ما ٌسود هذه البٌئة من 

ات ، وقد ٌقع على ٌأفكار وقٌم وتصورات واتجاهات ومفاهٌم ومعتقدات وسلوك

الوضع االقتصادي السائد ، أو على اآلالت والمعدات والوسائل التكنولوجٌة 

المستخدمة ، أو على سبل وأسالٌب االتصاالت ، أو على الجانب المادي الملموس 

من عدة جوانب منها عمق ذلك فً البٌئة الطبٌعٌة ، هذا وٌمكن أن ٌقاس التأثٌر 

 ..التأثٌر ، واتساعه ، وامتداده الزمنً 

 
 

 ما العالقة بين الكفاءة والفاعلية؟ 
 

فقذ  . ٌعخبز يفهىو انكفبءة يالسيب نًفهىو انفبعهٍت ،ونكٍ ال ٌجب أٌ ٌسخخذيب ببنخببدل

وعذو حكىٌ انًُظًت فعبنت و نكُهب نٍسج كفؤ أي أَهب حذقق أهذافهب ونكٍ بخسبرة ، 

فبعهٍخهب ، وًٌكٍ اعخببر انكفبءة عهى أَهب " إَجبس  ىكفبءة انًُظًت ٌؤثز سهبب عه

انشًء انصذٍخ "و هكذا  \انعًم بشكم صذٍخ " بًٍُب انفبعهٍت هً "إَجبس انعًم 

 .انًفهىيبٌ ٌكًم كم يُهًب اَخز

  

ولكن هذا ال ٌعنً أّن العالقة بٌن الكفاءة والفاعلٌّة عالقة وثٌقة، فقد تكون الُمؤّسسة 

تتمتع بفاعلٌة عالٌة وتُحقق أهدافها ولكنها ال تتمتع بكفاءة موظفٌها، وهذا ٌعنً أنّها 

تحقق األهداف وتنتج الالزم ضمن الموارد المتاحة أو أقل منها، ولكنها تبٌع 
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أنّها فقدت سمة الكفاءة فً العمل، ولكنها ال تزال تمتلك  منتجاتها بخسارة أي

الفاعلٌّة، لهذا فإن اجتمعت الكفاءة مع الفاعلٌة ستُصبح الُمؤسسة من أنجح 

الُمؤسسات التً تحقق األهداف وتحقق األرباح دون نسٌان دور العاملٌن فٌها، 

 .اتهوإعطاء ُكل موظف حقه وكذلك وضعه فً المكان الذي ٌتناسب مع قدر

 وخالصة القول:

 بأقل المرجوة األهداف لتحقٌق المتاحة الوسائل استغالل فً وتتمثل الكفاءة- 

 .التكالٌف

 .المستخدمة اإلمكانٌات عن النظر بغض األهداف تحقٌق وتتمثل الفاعلٌة -


