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 ستخلص:الم

استهدف البحث بصفة أساسية قياس الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية من خالل 

يق المنظمي( بمحافظتي ، الرضا عن خدمات المقدمة، التنستحقيق األهدافثالث محاور )

كفر الشيخ والدقهلية، والتعرف على األهمية النسبية لهذه المحاور، والتعرف على عالقة 

وبلغ بعض المتغيرات المستقلة المدروسة بالفعالية المنظمية للوحدات البيطرية ومحاورها، 

% من جملة مديري الوحدات 60مفردة من مديري الوحدات تمثل  155حجم العينة 

بيطرية في المحافظتين، وجمعت البيانات البحثية باستخدام االستبيان بالمقابلة الشخصية، ال

لتحليل  الخطيواستخدمت بعض األساليب الوصفية واختباري االرتباط البسيط واالنحدار 

%( أكدوا أن مستوي فعاليتها متوسط، 62بينت النتائج أن أكثر من نصف العينة ) البيانات.

الرضا عن لمحاور الثالث، ورتبت المحاور كما يلي: تحقيق األهداف، وكذلك مستوي ا

وجود عالقة وفقا لألهمية النسبية، وأوضحت النتائج خدمات المقدمة، التنسيق المنظمي 

ارتباطية معنوية بين درجة الفاعلية المنظمية للوحدات البيطرية ومحاورها الثالث وأربعة 

ت اإلدارية، واالستفادة من التدريب، ودرجة اإلنجاز، متغيرات مستقلة هي: توافر المقوما

وأهمية التنسيق المنظمى للوحدات البيطرية، كما تشير النتائج إلى أن المتغيرات المستقلة 

الفعالية % من التباين فى 53.6%، 27.9%، 25.9%، 45.6مجتمعة فسرت نحو 

ا، ودرجة رضا مدير الوحدة المنظمية للوحدات البيطرية، وقدرة الوحدة على تحقيق أهدافه

على  عن الخدمات الفنية واإلدارية لوحدته، والتنسيق المنظمى للوحدة مع المنظمات األخرى

Rاستنادا إلى قيمة ، الترتيب
2
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Abstract: 
The aim of this research was to measure the organizational 

effectiveness of veterinary units through three dimensions (achieving 

goals, satisfaction with services provided, and organizational 

coordination) in Kafr El Sheikh and Dakahlia governorates; to identify 

the relative important of these dimensions; and to identify the 

relationship of some independent studied variables with organizational 

effectiveness of veterinary units and their dimensions. The sample 

involved 155 veterinary unites directors, representing 60% of the total 

number of directors in the two studied governorates. Data were 

collected using a questionnaire by personal interviews. Furthermore, 

the statistical methods used in this study are descriptive analysis, 

simple correlation coefficients, and liner regression. 

 The results showed that more than half of the sample (62%) 

confirmed that the level of its effectiveness is moderate, as well as the 

level of the three dimensions. The dimensions are arranged as follows: 

achieving goals, satisfaction with services provided, organizational 

coordination according to relative importance. The results showed that 

there is a significant relationship between the degree of organizational 

effectiveness of veterinary units and their dimensions and four 

independent variables (availability of administrative components, 

benefit from training, achievement degree, and the importance of 

organizational coordination). Moreover, the results indicate that the 

independent variables combined explained about 45.6%, 25.9%, 

27.9% and 53.6% of the variance in the organizational effectiveness of 

veterinary units, the unit’s ability to achieve its goals, the degree of 

satisfaction of the unit manager with the technical and administrative 

services, and the organizational coordination, respectively, based on 

the value of R
2
. 

Key words: Rural Organizations, Organizational effectiveness, 

Veterinary Units 
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 :المقدمة والمشكلة البحثية

يعد قطاع اإلنتاج الحيواني أحد أسرع القطاعات نموا في االقتصاد الزراعي، 

الزراعية وتقليص ونمو هذا القطاع والتحوالت التي يشهدها يتيحان فرصا مهمة للتنمية 

الفقر وتحقيق مكاسب ملموسة في مجال األمن الغذائي، وتربية الحيوانات المزرعية تعد 

نشاطا متعدد الوظائف واألدوار إضافة إلى دورها المباشر في إنتاج الغذاء وتوليد 

الدخل، وتعتبر الحيوانات أصوال ومدخرات ثمينة، وتستخدم كضمانات للقروض 

 (.2018، منظمة األغذية والزراعةة في أوقات األزمات )وكشبكة أمان أساسي

% من 33.4ولقد بلغت نسبة مساهمة قطاع اإلنتاج الحيواني في مصر حوالي 

)الجهاز المركزي للتعبئة العامة  2015القيمة اإلجمالية لإلنتاج الزراعي عام 

الحيوانية عام (، كما بلغ نصيب الفرد من استهالك بعض األغذية 2017واإلحصاء، 

كجم/سنة من لحوم الدواجن، 10.1كجم/سنة من اللحوم الحمراء، و 9.6حوالي  2016

كجم/سنة من األلبان الخام، في حين بلغت نسبة االكتفاء الذاتي منها في العام 54.4و

% من 100.2% من لحوم الدواجن، و93.7% من اللحوم الحمراء، و64.6نفسه 

 (.2018)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، % من اللبن الخام100البيض، و

ويعد قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات الحساسة للمخاطر البيئية وعلى 

رأسها اإلصابة باألمراض واألوبئة الفتاكة وهي التي تتسبب في الخسائر الفادحة لهذا 

باألمراض القطاع، حيث تفنى أعداد كبيرة من الحيوانات حال تعرضها لإلصابة 

واألوبئة فتتحول إلى كارثة حقيقية إذا لم تتخذ االحتياطات الالزمة لعدم انتشارها مما قد 

يسبب خسائر فادحة للمربين ويمثل تهديدا كبيرا لالقتصاد القومي )سمير، وأحمد، 

(، ولذا فهناك ضرورة لالهتمام بالخدمات البيطرية لمكافحة األوبئة الحيوانية 2016

ها، إضافة إلى دورها في ميدان الصحة العامة البيطرية، وفي سبيل ذلك والوقاية من

تحتاج الخدمات البيطرية في تنفيذ مهامها إلى االرتكاز على مبادئ علمية للمحافظة 

 (.2007على استقالليتها الفنية )المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، 

لتوعية البيطرية بأهم وتتلخص المهام التي تقوم بها الوحدات البيطرية في ا

األمراض وكيفية الوقاية منها، والتحسين الوراثي بالتلقيح الصناعي للماشية من 

طالئق وسالالت مختارة ومحسنة، وتحصين الحيوانات واألغنام والماعز 

بالتحصينات المختلفة، والعالج االقتصادي للحيوانات، والعالج المجاني للحيوانات 

عن األمراض الوبائية والمعدية )الهيئة العامة للخدمات  المريضة، والكشف المبكر

 البيطرية، بدون تاريخ(.

والوحدات البيطرية تعرضت خالل السنوات الماضية إلى بعض اإلهمال 

الذي تسبب فى خروج عدد منها من الخدمة بسبب نقص اإلمكانيات وعدم وجود خطة 

ج بعض الوحدات البيطرية من حكومية وآلية لتحديثها، ويرى الخبراء أن أسباب خرو
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الخدمة نتيجة ظروف العمل الصعبة التي يعانى منها األطباء البيطريين سواء بسبب 

ضعف رواتبهم ووصول عدد كبير منهم لسن المعاش ووقف تكليف األطباء 

ألف طبيب بيطري مسجل  65، على الرغم من وجود نحو 1995البيطريين منذ عام 

ألف طبيب يعمل بالحكومة )المنظمة العربية للتنمية  11منهم  بنقابة األطباء البيطريين

 (2013الزراعية، 

ومن خالل العرض السابق يتبين مدى العبء الذي يقع على عاتق الوحدات 

البيطرية تجاه رفع مستوى الوعي البيطري لدى قطاع مربي الماشية وتقديم الحلول 

ات الرعاية البيطرية المختلفة بالوحدات المناسبة لمشكالتهم اإلنتاجية، وذلك بتقديم خدم

البيطرية والتكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة بها بهدف البقاء واالستمرار والنمو في 

أعمالها التي قامت من أجلها على الوجه األمثل، والفاعلية المنظمية للوحدة البيطرية 

ن راضية عن الخدمات يمكن أن يتحقق من خالل قدرتها على تحقيق أهدافها، وأن تكو

التي تقدمها للمستهدفين، وأن تكون المنظمة قادرة على التنسيق مع المنظمات 

 االجتماعية األخرى.

ورغم أهمية الدور المنوط بالوحدات البيطرية تأديته في الحفاظ على الثروة 

الحيوانية وزيادة معدالت إنتاجيتها، وهو جانب هام من جوانب التنمية الزراعية 

ريفية، إال أنه من المالحظ عدم كفاية الدراسات االجتماعية التي تتناول الوحدات وال

البيطرية بالدراسة، لذا تركز هذه الدارسة على أحد الجوانب االجتماعية التي تتعلق 

حيث  بدراسة تلك الوحدات وهو التعرف على الفاعلية المنظمية للوحدات البيطرية،

إلجابة على التساؤالت اآلتية: ما هي درجة الفعالية تتمثل مشكلة هذه الدراسة في ا

المنظمية للوحدات البيطرية؟ وما العوامل المؤثرة والمحددة للفعالية المنظمية 

 ؟للوحدات البيطرية

 :أهداف الدراسة

تستهدف الدراسة الحالية بصفة أساسية قياس الفعالية المنظمية للوحدات 

لية، ويمكن تحقيق ذلك من خالل األهداف البيطرية بمحافظتي كفر الشيخ والدقه

 الفرعية اآلتية:

التعرف على درجة الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية بمحاوره المختلفة  .1

والمتمثلة فى: قدرة الوحدة على تحقيق أهدافها، ودرجة رضا مدير الوحدة عن 

مات الخدمات الفنية واإلدارية لوحدته، والتنسيق المنظمى للوحدة مع المنظ

 االجتماعية األخرى. 

التعرف على األهمية النسبية لمحاور الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية محل  .2

 الدراسة.
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التعرف على عالقة المتغيرات المستقلة المدروسة بالفعالية المنظمية للوحدات  .3

 البيطرية ومحاورها الثالث. 

 :اإلطار النظري

التنموية التي ثبت نجاحها في كثير من يعد المدخل المنظمي من أهم المداخل 

المجتمعات، ويركز هذا المدخل على أن إقامة وإنشاء المنظمات المختلفة التي تقدم 

الخدمات االجتماعية واالقتصادية، هي األداة التي يمكن بواسطتها تحقيق التنمية 

ألهداف الريفية، وذلك ألنها تجمع كميات كبيرة من الموارد والتنسيق بينها يحقق ا

المنشودة، حيث تمتلك خصائص تعينها على تحقيق ذلك مثل تدرج السلطة، وتقسيم 

(، والعالقة بين 2002العمل، والتخصص، ووجود قواعد وإجراءات )الهلباوي، 

المنظمة االجتماعية، والمجتمع الذي تعمل فيه عالقة عضوية قوامها مواجهة 

لمجتمع وذلك في مقابل كفالة المجتمع المنظمات لحاجات وتلبية رغبات مواطني هذا ا

دعم شرعية هذه المنظمات ومساندتها، وتوفير احتياجاتها من الموارد المادية 

والبشرية، لذا فالوجود المنظمي كان وال يزال ضرورة تحتمها حاجات المجتمع الذي 

 (.1995أصبح التغير السريع والتعقيد أهم سماته )الزغبي وعدلي، 

( فى تعريفه للمنظمة على أنها "تجمع بشري ذو 1975يرى  جامع )و  

حدود معروفة ونظام معياري، وترتيبات للنفوذ والسلطة ونظم اتصالية، ونظام 

تنسيقي للعضوية في بيئة معينة ويرتبط بأنشطة متعلقة بهدف أو مجموعة من 

فها تمثل األهداف"، وهناك اتفاقا عاما بين الباحثين حول أهمية الفاعلية المنظمية بوص

أساس استمرارية وبقاء المنظمة، وأحد المؤشرات األساسية التي يستخدمها المهتمون 

بالمنظمات للحكم على قدرة المنظمة على أداء مهامها، وتحقيق النجاح التنظيمي، 

وإرضاء المستفيدين، وتأمين الموارد، والتكيف مع البيئة، وإرضاء الجهات ذات 

 (.2000مة )القريوتي، العالقة والمصلحة مع المنظ

ويعد مفهوم الفعالية المنظمية من أكثر المفاهيم صعوبة وتعقيدا لمن يقوم 

بدراسة المنظمات االجتماعية، سواء كانت ريفية أو حضرية، وبخاصة تلك التي تتسم 

بالطابع الخدمي، كما ال يوجد إجماع بين الدارسين على ما تعنيه الفعالية بشكل محدد، 

مر صعوبة عدم وجود اتفا  على كيفية قياس الفعالية، ورغم تعقد المفهوم كما يزيد األ

إال أنه يشكل نقطة أساسية في نظرية المنظمة. واألكثر شيوعا بين الدارسين 

من حيث أن المنظمات  Etzioni (1964)والباحثين حيال الفعالية هذا ما أقره 

لوحدات االجتماعية فعالية وكفاءة، )حكومية كانت أم أهلية( ما أنشئت إال لتكون أكثر ا

لذا كان لزاما التعرف على المفاهيم المختلفة للفعالية، وأهم مداخل دراستها، 

 ومؤشرات القياس المرتبطة بتلك المداخل.
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بخصوص المفاهيم فقد ناقش الكثير من الباحثين مفهوم الفاعلية المنظمية، 

على أنها مقدرة المنظمة على   Priceوفي هذا السيا  يعرفها عبد المجيد نقال عن

على   Champion(. ويعرفها أبو حسين نقال عن1999تحقيق أهدافها )عبد المجيد، 

أنها مدى قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها ومواءمتها مع البيئة الخارجية )أبو 

( أن 1990) Robbins، وDaft (2009)(، كذلك يذكر كل من1999حسين، 

( أن 2005ا نجحت في تحقيق أهدافها المرغوبة، ويرى ماهر )المنظمة تعد فعالة إذ

مفهوم الفاعلية التنظيمية يختلف عن مفهوم الكفاءة التنظيمية، حيث أن األول أعم 

وأشمل من الثاني، فالثاني هو حصيلة قسمة قيمة مخرجات المنظمة على قيمة 

ظمية على إنها األداء الفعالية المن Gibson مدخالتها، كما يعرف عبد المجيد نقال عن

األمثل للنتائج المخططة عن طريق كفاءة استخدام الموارد المحدودة في ظل الظروف 

( ويعطي  تاويريت نقال 1999البيئية التي تعمل فيها المنظمة )عبد المجيد، 

للفعالية التنظيمية مفهوما أشمل من مجرد تحقيق الهدف، فقد عرفها على  Alvarعن

ة على البقاء والتكيف والنمو، بغض النظر عن األهداف التي تحققها. أنها قدرة المنظم

فالمنظمة هي نظام مفتوح يتعامل مع بيئة متغيرة، لذا فهي تسعى للبقاء واالستمرار 

( استنادا لبعض المفاهيم 2007(، ويرى العزب )2006والنمو والتطور )تاويريت، 

مية أن الفعالية المنظمية هو مفهوم وظيفي التي قدمها العلماء والباحثين للفعالية التنظي

يرتكز في مجمله على نواحي تنظيمية بنائية كتحقيق األهداف، والسعي للتكيف، 

واالستمرار، والنمو، وأنه يرتكز على ركيزتين أساسيتين، أولها: تنوع األهداف التي 

لمنظمة تسعى المنظمة إلى تحقيقها، والثانية طبيعة األطراف التي تتعامل معها ا

 الريفية.

(، وطالب 2003أما فيما يتعلق بمداخل الدراسة فيتفق كل من سويلم )

(، وعبد الرحمن 2007(، والعزب )2005(، وماهر )2004(، والبشتاوي )2004)

(، والسالم 2008)Garrison & Oreen (، و2007(، والغالبي، ووائل )2007)

( على أن 2013الرحمن ) (، وعبد2009(، وأبو قمر )20009) Daft(،  و2008)

هناك عددا من مداخل قياس الفعالية المنظمية والتي قد يصلح بعضها لقياس فعالية 

: وهو من أكثر المداخل شيوعا للحكم على مدخل األهداف أ.المنظمات الريفية وهى: 

الفعالية المنظمية، وتعني الفعالية في إطار هذا المدخل مدى قدرة المنظمة على تحقيق 

: ويرى ب. مدخل العملية الداخليةأهدافها والوصول إلى النتائج التي سبق تحديدها، 

و ما يعبر عنه أن الفعالية تحدد بمدى سالمة وكفاءة التنظيم الداخلي للمنظمة، أ

بالصحة والكفاءة التنظيمية الداخلية، وكذا مدى تكيف وتناسق العمليات الداخلية مع 

بعضها البعض. والعنصر المهم في الفعالية هو ما تفعله المنظمة بالموارد التي لديها، 

: ويعتمد في قياسه للفعالية على قدرة المنظمة على الحصول على ج. مدخل الموارد
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لمدخالت( من البيئة الخارجية والمحيطة بالمنظمة كذلك، فان هذا المدخل الموارد )ا

د. المدخل يحلل قدرة المنظمة على توزيع الموارد بين األهداف المتنافسة بكفاءة، 

وتتوقف فيه فعالية أي منظمة على درجة نجاحها في حل المشكالت،  :الجهازي

ستمرارها، ويرى بارسونز أن هناك ومقابلة المتطلبات األساسية الالزمة لبقائها وا

أربعة متطلبات وظيفية أساسية يتعين على كل نسق أن يواجهها إذا ما أراد البقاء 

وهى: المواءمة )التكيف(، وتحقيق األهداف، والتكامل، والكمون )الصيانة(، وعلى 

المنظمة بوصفها نسقا اجتماعيا أن يواجه هذه المتطلبات إذا ما أراد لوظائفه أن 

: ويعتمد هذا المدخل على العالقة التي تربط بين هـ. مدخل الكفاءةتحقق، وأخيرا ت

المدخالت والمخرجات كأساس للحكم على الفاعلية المنظمة، لكن هذا المؤشر ال يعد 

كافيا للحكم على فعالية المنظمة بمفرده، حيث أن المنظمة قد تكون ذات كفاءة لكنها 

دخل الجهازي ليتحقق التكامل المعرفي حول الفاعلية غير فعالة، ويمكن إدماجه مع م

 من الناحية االجتماعية واالقتصادية.

وسوف يعتمد هذا البحث فى دراسة الفاعلية المنظمية للوحدات البيطرية 

على المدخل الجهازى هو المدخل األقرب مالئمة لقياس فعالية الوحدات البيطرية، 

اس فعاليتها والتي تركز على تحقيق األهداف، حيث يشتمل على المحاور المقترحة لقي

 والرضا عن خدمات المنظمة، وكذلك التنسيق المنظمي.

 الفروض البحثية:

، وما كشفت عنه نتائج الدراسات السابقة، بناءا على االستعراض المرجعي 

توجد عالقة ارتباطية ألهداف الدراسة الحالية تم صياغة الفرض البحثي التالي:  ووفقا

كل متغير من المتغيرات المستقلة المتمثلة فى: عمر الوحدة البيطرية، والخبرة بين 

العملية لمدير الوحدة، وعدد العاملين بالوحدة، وتوافر المقومات اإلدارية بالوحدة، 

واالستفادة من التدريب، وأهمية التنسيق المنظمى،  ودرجة اإلنجاز، ومعوقات تقديم 

بين الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية، وقدرة الخدمات البيطرية من جانب، و

الوحدة على تحقيق أهدافها، ودرجة رضا مدير الوحدة عن الخدمات الفنية واإلدارية 

، لوحدته، والتنسيق المنظمى للوحدة مع المنظمات االجتماعية األخرى من جانب أخر

 صفرية.وللتحقق من مدى صحة هذا الفرض تم اختباره إحصائيا فى صورته ال

 :اإلجراءات البحثية

تمثلت شاملة البحث فى جميع الوحدات البيطرية منطقة وشاملة وعينة البحث: 

وحدة  104الموجودة بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية وقت إجراء البحث فبلغ عددهم 

وحدة  258وحدة بمحافظة الدقهلية فبلغ إجمالي عددهم  154بمحافظة كفر الشيخ، و

بحث، وقد تم اختيار عينة عشوائية منتظمة وفقا لجدول كرجسي مثلوا شاملة ال
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وحدة بيطرية  155(، فبلغ قوامها 121، ص:2013)عبد الرحمن،  ومورجان

وحدة بمحافظة  93وحدة بمحافظة كفر الشيخ،  62وزعت وفقا لنسبة توزيعهم بالعينة 

ى البيانات الدقهلية، مع اعتبار مدير الوحدة البيطرية مصدرا صادقا للحصول عل

 الالزمة.

تم استيفاء البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث باستخدام تجميع وتحليل البيانات: 

بعد    Pretestتم اختبار االستمارة مبدئيااستمارة استبيان بالمقابلة الشخصية، وقد 

تم االستعانة ببعض تصميمها وتعديل بعض األسئلة وإعادة صياغة بعضها كما 

اإلحصائية  كالمتوسط الحسابي، والمتوسط الحسابي المرجح، والنسب األساليب 

 المئوية والتكرارات، كما أستخدم معامل االرتباط واالنحدار الخطي لتحليل البيانات.

 المعالجة الكمية للمتغيرات:

 قياس المتغيرات المستقلة أوال: 

 طرية وتاريخ جمع عمر الوحدة البيطرية: وهو الفر  بين تاريخ إنشاء الوحدة البي

 البيانات وعبر عنه برقم خام.

  ،الخبرة العملية لمدير الوحدة: وهو الفر  بين تاريخ تخرج مدير الوحدة البيطرية

 وتاريخ جمع البيانات وعبر عنه برقم خام.

  عدد العاملين بالوحدة: وتم قياسه بعدد من يعملون بالوحدة البيطرية من إداريين

 جمع بيانات البحث وعبر عنه برقم خام.وفنيين بصفة دائمة وقت 

  توافر المقومات اإلدارية للوحدة: وتم قياسها من خالل مدى توافر طاقم فني

معاون للطبيب، األجهزة الطبية الالزمة للكشف، غرفة عمليات معقمة منفصلة، 

المعدات الطبية الجراحية، ثالجة لحفظ مستلزمات العمل، األدوية الالزمة 

حاالت األوبئة، األدوية الالزمة لمجابهه الحاالت المرضية، اللقاحات لمجابهه 

واألمصال لتحصين الماشية، وسجالت لتسجيل وحصر حاالت األوبئة، وجهاز 

كمبيوتر خاص، واتصال الوحدة باإلنترنت، وميكروسكوب بحاله جيدة، وموتور 

وفر، لحد ما، رش الحيوانات ضد الطفيليات، وتم قياسها على مقياس ثالثي ) مت

 (على الترتيب.1، 2، 3ال يوجد (، وأعطيت االستجابات )

  االستفادة من التدريب: وتم قياسها من مدى استفادة مدير الوحدة من التدريب فى

مجال عمله سواء فى مجال اإلدارة، وإدارة فر  العمل، والتخطيط اإلستراتيجي، 

دريب الداخلي فى مجال العمل وإدارة األزمات، وتدريب األطباء فى الخارج، والت

البيطري، والتدريب على نماذج وتجارب ناجحة وتم قياسها على مقياس ثالثي 

 (  على الترتيب.1، 2، 3)نعم، لحد ما، ال(، وأعطيت االستجابات )
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  أهميه التنسيق المنظمى: وتم قياسها من خالل مدى أهمية التنسيق بين وحدته

لبيطرية األخرى، الوحدة الزراعية، الوحدة والمنظمات األخرى مثل الوحدات ا

المحلية بالقرية، المركز اإلرشادي، منظمات المجتمع المدني، جهاز شئون البيئة، 

الوحدة الصحية، اإلدارة البيطرية بالمركز، ومديريه الطب البيطري، وتم قياسها 

 ،3على مقياس ثالثي بدرجة )كبيرة، متوسطة، ضعيفة(، وأعطيت االستجابات )

 ( على الترتيب.1، 2

  درجة اإلنجاز: وتم قياسها من خالل عدد المهام التي تنجزها الوحدة البيطرية كل

شهر سواء األزمات التي ساهمت الوحدة فى التصدي لها، وحاالت الكشف على 

الحيوانات والدواجن، والعمليات التي أجريت للحيوانات بالوحدة، وصرف العالج 

صين الحيوانات، والقوافل البيطرية التي قامت بها للحيوانات المريضة، وتح

 الوحدة، وقد عبر عنه برقم خام. 

  معوقات تقديم الخدمة البيطرية: وتم قياسها من خالل مدى وجود معوقات لتقديم

الخدمات البيطرية سواء الخاصة )بالتوعية بأهم األمراض وكيفيه الوقاية منها، 

الوقائية الموسمية، و خدمات التلقيح  وتقديم الخدمات العالجية، والخدمات

الصناعي ، وأخيراً خدمات التحصين ضد األمراض( وتم قياسها على مقياس 

رباعي ) بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة، ال توجد(، وأعطيت 

 ( على الترتيب.1، 2، 3، 4االستجابات )

 البيطرية( الية المنظمية للوحداتقياس المتغير التابع )الفعثانيا: 

تم قياسه من خالل ثالثة محاور رئيسية تتمثل فى قدرة الوحدة على تحقيق 

أهدافها، ودرجة رضا مدير الوحدة عن الخدمات الفنية واإلدارية لوحدته، والتنسيق 

 المنظمى للوحدة مع المنظمات االجتماعية األخرى، كالتالي:

 :الل مدى تحقق الوحدة وتم قياسه من خ تحقيق الوحدات البيطرية ألهدافها

البيطرية لألهداف التي أنشئت من أجلها وتم قياسه على مقياس ثالثي )تحققت 

، 3بدرجة كبيرة، وبدرجة متوسطة، وبدرجة ضعيفة(، وأعطيت االستجابات )

 ( على الترتيب.1، 2

  :وتم قياسه من خالل مدى رضا الرضا عن الخدمات الفنية واإلدارية للوحدة

كل من: التجهيزات الفنية الالزمة للعمل بالوحدة، وأداء والتزام  مدير الوحدة عن

العاملون اإلداريون بالوحدة، وأداء والتزام الفنيين بالوحدة، واإلمكانات المتاحة 

بالوحدة، ومدى إقبال األهالي على خدمات الوحدة، واستجابة المسئولين لتلبيه 

داخل الوحدة، وأخيرا االهتمام متطلبات الوحدة، والتعاون والعمل بروح الفريق 

بتطوير العمل بالوحدة لمواكبه مستجدات العصر، وتم قياسها على مقياس ثالثي 
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( على 1، 2، 3)راضى، راضى لحد ما، غير راضى(، وأعطيت االستجابات )

 الترتيب.

  :وتم قياسها من خالل مدى التنسيق بين التنسيق المنظمى مع المنظمات األخرى

ية والمنظمات األخرى والتي تمثلت في الوحدات البيطرية الوحدة البيطر

األخرى، الوحدة الزراعية، الوحدة المحلية بالقرية، المركز اإلرشادي، منظمات 

المجتمع المدني، جهاز شئون البيئة، الوحدة الصحية، اإلدارة البيطرية بالمركز، 

بدرجة عالية، ومديريه الطب البيطري، وتم قياسها على مقياس ثالثي )تنسيق 

( على 1، 2، 3الستجابات )وبدرجة متوسطة، وبدرجة ضعيفة(، وأعطيت ا

 0.916، 0.902، 0.862ومعامل الثبات )ألفا( للمحاور الثالثة هو  ،الترتيب

 على الترتيب مما يدل على اتسا  مكونات كل محور.  

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 للمبحوثين )المديرين( ولوحداتهم البيطريةالخصائص الشخصية والمنظمية أوال: 

% من الوحدات تتراوح عمرها من 67( أن حوالي 1تبين النتائج  بجدول ) 

% من مديري تلك الوحدات لديهم خبرة عملية 49( سنه، وأن حوالي 1-19)

( 7-1% منها ما بين )83( سنه، ويتراوح عدد العاملين لقرابة 24-14تراوحت من )

 .فرد
 توزيع  المبحوثين وفقاً لخصائصهم الشخصية والمنظمية لوحداتهم (1جدول )

 وحدة( 155)ن= 

 % عدد الخصائص % عدد الخصائص

 االستفادة من التدريب -5 عمر الوحدة البيطرية-1

 36.1 56 ( درجة7-2منخفضة ) 67.1 104 ( سنه19-1صغير)

 58.7 91 ( درجة13-8متوسطة ) 18.1 28 ( سنه40-20متوسط)

 5.2 8 ( درجة19-14مرتفعة  ) 14.8 23 ( سنه59-41كبير )

 أهمية التنسيق المنظمى -6 الخبرة العملية لمدير الوحدة البيطرية -2

 3.9 6 ( درجة19-13منخفض ) 28.4 44 ( سنه13-3قليلة )

 21.3 33 ( درجة26-20متوسط ) 49.0 76 ( سنه24-14متوسط )

 74.8 116 ( درجة33-27) مرتفع 22.6 35 ( سنه35-25مرتفعة )

 درجة اإلنجاز -7 عدد العاملين بالوحدة-2

 67.1 104 ( خدمة2837-146منخفض ) 82.6 128 ( عامل7-1منخفض)

 24.5 38 ( خدمة5530-2838متوسط ) 14.8 23 ( عامل15-8متوسط)

 8.4 13 ( خدمة8222-5531مرتفع  ) 2.6 4 ( عامل22-16مرتفع )

 معوقات تقديم الخدمة البيطرية -8 اإلدارية بالوحدة البيطريةتوافر المقومات  -4

 7.7 12 ( درجة10-7منخفضة) 6.5 10 ( درجة25-19) منخفضة

 67.1 104 ( درجة16-11متوسطة) 66.5 103 ( درجة34-26متوسطة )

 25.2 39 ( درجة20-17مرتفعة ) 27.5 42 ( درجة41-35مرتفعة )

 %100 155 اإلجمالي %100 155 اإلجمالي



   2020 أكتوبر(    8العدد )  –اجمللد الثالث                                 اجمللة العربية للعلوم الزراعية

 

 

119 
3 

% منها تتوافر لديها مقومات إدارية بمستوى 66.5أن كما بينت النتائج  

 وحوالي% من مديريها استفادوا من التدريب بمستوى متوسط، 59متوسط، وقرابة 

( 33-27% منهم يرون أن التنسيق المنظمى له أهمية مرتفعة تراوحت من )75

% من الوحدات تقدم عدد من الخدمات بمستوى منخفض يتراوح من 67درجة، و

% من الوحدات تتعرض لمعوقات بمستوى 67( خدمة، وأن حوالى146-2837)

 ( درجة.  16-11منخفض يتراوح من )

 دات البيطريةللوحالفعالية المنظمية ثانيا: 

لتحقيق الهدف األول للبحث والمتعلق بتحديد درجة الفعالية المنظمية للوحدات 

 البيطرية ومحاورها الثالث، فقد تم عرضها من خالل محورين أساسيين هما:

 مستوى الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية ومحاورها الثالث .1

تبين النتائج أن ما يزيد عن نصف العينة من مديري الوحدات المدروسة قد  

%، كما أوضحت النتائج 62أشاروا أنها ذات مستوى فعاليه متوسط بنسبة بلغت 

%( 53.5%(، و)59.4%(، و)63.2بالنسبة لمحاور الفاعلية الثالث المدروسة أن )

دمات التي تقدمها، والتنسيق من المبحوثين يرون أن تحقيقها ألهدافها، والرضا الخ

 (. 2المنظمى لوحداتهم على الترتيب كان ذات مستوى متوسط )جدول 
توزيع استجابات المبحوثين وفقا لمستوى الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية ( 2جدول )

 (155ومحاورها )ن=

 الفعالية المنظمية

 للوحدات البيطرية
 % عدد

الفعالية المنظمية للوحدات 

 بيطريةال
 % عدد

 الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوحدة -3 الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية -1

 12.9 20 ( درجة22-14) منخفض 20.6 32 ( درجة81-58) منخفض

 59.4 92 ( درجة33-23) متوسط 62.0 96 ( درجة106-82) متوسط

 27.7 43 ( درجة42-34مرتفع ) 17.4 27 ( درجة130-107مرتفع )

 التنسيق المنظمى للوحدات البيطرية -4 تحقيق الوحدة البيطرية ألهدافها -2

 32.3 50 ( درجة17-11) منخفض 8.4 13 ( درجة33-23) منخفض

 53.5 83 ( درجة26-18) متوسط 63.2 98 ( درجة46-34) متوسط

 41.2 22 ( درجة33-27مرتفع ) 28.4 44 ( درجة57-47مرتفع )

 %100 155 اإلجمالي %100 155 اإلجمالي
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المحاور الثالث المستخدمة فى قياس الفعالية المنظمية النتائج الخاصة بدراسة  .2

 للوحدات البيطرية

سوف يتم عرض المحاور الثالث المستخدمة لقياس الفعالية المنظمية  

 للوحدات البيطرية تفصيليا فيما يلي:

 تحقيق الوحدات البيطرية ألهدافها:. أ

المبحوثين من مديري الوحدات  استجابة( 3توضح النتائج  الواردة بجدول ) 

البيطرية المشمولة بالبحث لمدى تحقيق الوحدات البيطرية ألهدافها، حيث جاء فى 

مقدمة هذه األهداف وفقا لترتيبها تنازليا استنادا لقيمة المتوسط الحسابي المرجح كل 

األمراض، وتقديم خدمات التحصين ضد األمراض، من: تقديم الخدمات الوقائية من 

والقيام بالرش الدوري والتجريع ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وتوافر أصناف 

معينة من األدوية بأسعار مالئمة، وعالج الدواجن والطيور، وتقديم العالج 

ين، االقتصادي للحيوانات المريضة، وتسهيل إجراءات التأمين على الماشية للمرب

، وتقديم الخدمات العالجية للماشية، منها والتوعية البيطرية بأهم األمراض والوقاية

ومتابعه الحالة الصحية للحيوانات المريضة، ومجابهة األزمات المفاجئة )أوبئة 

وأمراض(، والفحص الدوري الكتشاف األمراض، وإجراء العمليات الجراحية 

( 2.78-2.02توسط المرجح لكل منها من )المتطلبة لبعض الحاالت حيث تراوح الم

 .درجة

بينما جاءت ترتيب بقية األهداف وفقا لقيمة المتوسط الحسابي المرجح  

كالتالي التوعية باألمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان للوقاية منها، وعمل 

ة ندوات إرشادية دورية للتوعية برعاية الحيوان، وعمل ندوات إرشادية دورية للتوعي

برعاية الدواجن، وتقديم خدمات التلقيح الصناعي، وعمل قوافل بيطرية بشكل دوري 

فى القرية، وأخيرا توفير الطالئق الممتازة حيث تراوح المتوسط المرجح لكل منها 

 (.3( درجة )جدول 1.96-1.58من )
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 ( توزيع المبحوثين وفقاً لتحقيق الوحدة البيطرية ألهدافها3جدول)

 األهداف
 المتوسط درجة ضعيفة متوسطة درجة كبيرة درجة

 المرجح
 الترتيب

 % عدد % عدد % عدد

التوعية البيطرية بأهم األمراض والوقاية  .1

 منها
86 55.5 55 35.5 14 9.0 2.46 6 

 7 2.45 6.5 10 42.6 66 51.0 79 تقديم الخدمات العالجية للماشية .2

 1 2.78 0.6 1 20.6 32 78.7 122 األمراضتقديم الخدمات الوقائية من  .3

 15 1.78 41.9 65 38.1 59 20.0 31 تقديم خدمات التلقيح الصناعي .4

 2 2.75 0.6 1 23.9 37 75.5 117 تقديم خدمات التحصين ضد األمراض .5

 10 2.35 12.9 20 39.4 61 47.7 74 الفحص الدوري الكتشاف األمراض .6

 13 1.91 34.2 53 40.6 63 25.2 39 يةالحيوانعمل ندوات إرشادية للتوعية  .7

عمل ندوات إرشادية للتوعية برعاية  .8

 الدواجن
38 24.5 57 36.8 60 38.7 1.86 14 

التوعية باألمراض المشتركة بين اإلنسان  .9

 والحيوان 
47 30.3 55 35.5 53 34.2 1.96 12 

 4 2.52 0.6 1 46.5 72 52.9 82 توافر أصناف األدوية بأسعار مالئمة .10

 11 2.02 28.4 44 41.3 64 30.3 47 إجراء العمليات الجراحية لبعض الحاالت .11

عمل قوافل بيطرية بشكل دوري فى  .12

 القرية
20 12.9 77 49.7 58 37.4 1.75 16 

تقديم العالج االقتصادي للحيوانات  .13

 المريضة
96 61.9 38 24.5 21 13.5 2.48 5 

القيام بالرش الدوري والتجريع ضد  .14

 الطفيليات 
99 63.9 41 26.5 15 9.7 2.54 3 

 5 2.48 8.4 13 35.5 55 56.1 87 عالج الدواجن و الطيور .15

 17 1.58 58.7 91 24.5 38 16.8 26 توفير الطالئق الممتازة .16

متابعه الحالة الصحية للحيوانات  .17

 المريضة
82 52.9 57 36.8 16 10.3 2.43 8 

تسهيل إجراءات التأمين على الماشية  .18

 للمربين
86 55.5 54 34.8 15 9.7 2.46 6 

 9 2.42 5.2 8 47.7 74 47.1 73 مجابهة األزمات المفاجئة .19

 :الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوحدة البيطريةب. 

استجابة المبحوثين لمدى الرضا عن الخدمات ( أن 4توضح النتائج بجدول )

التي تقدمها الوحدة البيطرية بالنسبة لعشر خدمات كانت ذات متوسط مرجح مرتفع 

درجة فأكثر( مما يعنى أن رضاهم عن تقديم الوحدات البيطرية محل الدراسة  2)

مرتفع وتمثلت هذه الخدمات فى تقديم الخدمات الوقائية من األمراض الموسمية، 

والتعاون والعمل بروح الفريق داخل الوحدة البيطرية، وتقديم خدمات التحصين ضد 

األمراض، وتحقيق أهداف الوحدة، وأداء والتزام العاملون اإلداريون بالوحدة 

البيطرية، وتقديم الخدمات العالجية، وأداء والتزام الفنيين بالوحدة البيطرية، والتوعية 
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ة الوقاية منها، وإقبال األهالي على خدمات الوحدة البيطرية بأهم األمراض وكيفي

البيطرية، واالهتمام بتطوير العمل بالوحدة لمواكبة مستجدات العصر حيث تراوح 

 .( درجة2.48-2المتوسط المرجح لكل منها من )

أما بقية الخدمات محل الدراسة فقد كشفت النتائج أن رضا المبحوثين عن  

كان فى مرتبة أقل من درجتين مما يعنى أن رضاهم عن  تقديم الوحدات البيطرية لها

تقديم الوحدات البيطرية محل الدراسة منخفض وتمثلت هذه الخدمات فى:استجابة 

المسئولين لتلبية متطلبات العمل، وإقبال األهالي على خدمات الوحدة البيطرية، وكل 

لتجهيزات الفنية للعمل من اإلمكانيات المتاحة بالوحدة مقارنة باحتياجات المنطقة، وا

بالوحدة البيطرية، و تقديم خدمات التلقيح الصناعي حيث تراوح المتوسط المرجح 

 ( درجة.1.9- 1.74لكل منها من )
 عن الخدمات لمدى الرضا ( توزيع استجابات المبحوثين وفقا4جدول)

 التي تقدمها الوحدة البيطرية

الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوحدة 

 البيطرية

 المتوسط غير راض لحد ما راض

 المرجح
 الترتيب

 % عدد % عدد % عدد

التوعية البيطرية بأهم األمراض والوقاية  .1

 منها
51 32.9 74 47.7 30 19.4 2.14 8 

 6 2.17 23.9 37 35.5 55 40.6 63 تقديم الخدمات العالجية .2

تقديم الخدمات الوقائية من األمراض  .3

 الموسمية
89 57.4 52 33.5 14 9.00 2.48 1 

 13 1.74 45.8 71 34.2 53 20.0 31 تقديم خدمات التلقيح الصناعي .4

 3 2.40 12.3 19 35.5 55 52.3 81 تقديم خدمات التحصين ضد األمراض .5

 4 2.26 15.5 24 42.6 66 41.9 65 تحقيق أهداف الوحدة .6

 12 1.88 34.2 53 43.2 67 22.6 35 التجهيزات الفنية للعمل بالوحدة .7

 5 2.19 25.2 39 31.0 45 43.9 68 التزام العاملون اإلداريون بالوحدة .8

 7 2.15 23.9 37 36.8 57 39.4 61 أداء والتزام الفنيين بالوحدة البيطرية .9

اإلمكانيات المتاحة مقارنة باحتياجات  .10

 المنطقة
33 21.3 70 45.2 52 33.5 1.88 12 

 إقبال األهالي على خدمات الوحدة .11

 البيطرية
56 36.1 59 38.1 40 25.8 2.10 9 

 11 1.90 29.0 45 51.6 80 19.4 30 استجابة المسئولين لتلبية متطلبات العمل  .12

التعاون والعمل بروح الفريق داخل  .13

 البيطريةالوحدة 
82 52.9 60 38.7 13 8.4 2.44 2 

 البيطرية االهتمام بتطوير العمل بالوحدة .14

 لمواكبة المستجدات
41 25.5 73 47.1 41 26.5 2.00 10 
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 :التنسيق المنظمى بين الوحدات البيطرية والمنظمات األخرىج. 

استجابة المبحوثين لمدى التنسيق المنظمى بين ( أن 5توضح النتائج بجدول ) 

الوحدات البيطرية والمنظمات األخرى المشمولة بالدراسة بالنسبة لمنظمتين كانت 

مديرية الطب ( وتمثلت هذه المنظمات فى 2ذات متوسط مرجح مرتفع )أكثر من 

بي ، حيث بلغ قيمة المتوسط الحساالوحدات البيطرية األخرىوالبيطري بالمحافظة، 

( 5كما أوضحت النتائج بجدول )( درجة على الترتيب، 2.07، 2.48المرجح لهما )

درجة التنسيق المنظمى بين الوحدات البيطرية وباقي المنظمات األخرى المشمولة  أن

بالدراسة كانت بمتوسط مرجح أقل من درجتين، مما يعنى أن درجة التنسيق المنظمى 

-1.33المتوسط المرجح لكل منها من )منخفض مع هذه المنظمات حيث تراوح 

 ( درجة.1.98
التنسيق المنظمى بين الوحدة لمدى تحقيق  ( توزيع استجابات المبحوثين وفقا5جدول)

 البيطرية والمنظمات األخرى
التنسيق المنظمى بين الوحدة 

 البيطرية والمنظمات

 المتوسط بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيره

 المرجح
 الترتيب

 % عدد % عدد % عدد

 48 الوحدات البيطرية األخرى .1
31.

0 
70 

45.

2 
37 

23.

9 
2.07 2 

 25 الجمعية الزراعية بالقرية .2
16.

1 
49 

31.

6 
81 

52.

3 
1.64 7 

 49 الوحدة المحلية بالقرية .3
31.

6 
54 

34.

8 
52 

33.

5 
1.98 3 

 21 المركز اإلرشادي .4
13.

5 
47 

30.

3 
87 

56.

1 
1.57 8 

 28 7.7 12 المحلىمنظمات المجتمع  .5
18.

1 
115 

74.

2 
1.33 10 

 31 نقطة الشرطة وقت األزمات .6
20.

0 
53 

34.

2 
71 

45.

8 
1.74 5 

 24 جهاز شئون البيئة .7
15.

5 
54 

34.

8 
77 

49.

7 
1.66 6 

 19 الوحدة الصحية .8
12.

3 
44 

28.

4 
92 

59.

4 
1.53 9 

 47 دور العبادة بالقرية .9
30.

3 
53 

34.

2 
55 

35.

5 
1.95 4 

 99 البيطرية بالمركزاإلدارة  .10
63.

9 
50 

32.

3 
6 3.9 1.95 4 

 83 مديرية الطب البيطري .11
53.

5 
63 

40.

6 
9 5.8 2.48 1 
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األهمية النسبية لمحاور الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية بمحافظتي ثالثا: 

 الدراسة

لتحقيق الهدف الثاني للبحث والمتعلق بتحديد األهمية النسبية لمحاور الفعالية  

أن قيمة المتوسط الحسابي ( 6المنظمية للوحدات البيطرية، توضح النتائج بجدول )

درجة، وهو بذلك يحتل  2.26المرجح لمحور تحقيق الوحدات البيطرية ألهدافها بلغ 

حاور الفعالية المنظمية، ويليه محور الرضا عن المرتبة األولى في الترتيب العام لم

درجة، ثم محور التنسيق  2.12الخدمات التي تقدمها الوحدة البيطرية بمتوسط مرجح 

 . 1.56المنظمى بين الوحدات البيطرية والمنظمات األخرى بمتوسط مرجح 
 

لية المنظمية ( توزيع استجابات المبحوثين وفقا لألهمية النسبية لمحاور الفعا6جدول رقم )

 للوحدات البيطرية محل الدراسة

 محاور الفعالية المنظمية
عدد بنود 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 المرجح
 الترتيب

 1 2.26 42.98 19 تحقيق الوحدات البيطرية ألهدافها .1

 2 2.12 29.74 14 الرضا عن خدمات المقدمة بالوحدات  .2

 3 1.87 20.55 11 التنسيق المنظمى للوحدات البيطرية .3

 

العالقة بين المتغيرات المستقلة والفعالية المنظمية للوحدات البيطرية  :رابعا

  بمحاورها المختلفة

لتوضيح تلك العالقة فقد تم استخدام أسلوب االرتباط البسيط واالنحدار 

المتعدد بين المتغيرات المستقلة محل الدراسة ودرجة الفعالية المنظمية للوحدات 

 البيطرية، وكذلك لمحاورها الثالثة السابقة الذكر.

العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة والفعالية المنظمية للوحدات -أ

 : البيطرية

توجد عالقة ارتباطية بين كل متغير من ينص الفرض البحثي األول على أنه " 

والخبرة العملية لمدير الوحدة، المتغيرات المستقلة المتمثلة فى: عمر الوحدة البيطرية، 

وعدد العاملين بالوحدة، وتوافر المقومات اإلدارية بالوحدة، واالستفادة من التدريب، 

وأهمية التنسيق المنظمى، ودرجة اإلنجاز، ومعوقات تقديم الخدمات البيطرية، وبين 

رجة رضا الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية، وقدرة الوحدة على تحقيق أهدافها، ود

مدير الوحدة عن الخدمات الفنية واإلدارية لوحدته، والتنسيق المنظمى للوحدة مع 

المنظمات االجتماعية األخرى، والختبار هذا الفرض حسبت معامالت االرتباط البسيط 

بين كل متغير من المتغيرات المستقلة محل الدراسة وبين الفاعلية المنظمية للوحدات 
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( عن وجود عالقة ارتباطية 7بجـدول ) لثالث، فأسفرت النتائجالبيطرية بمحاورها ا

ومعنوية بين درجة الفاعلية المنظمية للوحدات البيطرية ومحاورها الثالث )تحقيق 

األهداف، والرضا عن الخدامات، والتنسيق المنظمى واإلجمالي( وأربعة متغيرات 

دريب، ودرجة اإلنجاز، وأهمية مستقلة هي: توافر المقومات اإلدارية، واالستفادة من الت

التنسيق المنظمي للوحدات البيطرية ومعوقات تقديم الخدمات البيطرية وهى قيم معنوية 

معوقات تقديم  ، وجميعها عالقات طردية عدا عالقة0.05عند المستوى االحتمالي 

فهي عالقة عكسية، كما أوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية  الخدمات البيطرية

ومعنوية بين درجة التنسيق المنظمى للوحدات البيطرية والفاعلية المنظمية  طردية

وجميعها عالقات منطقية ، 0.05ومتغير عمر الوحدة البيطرية عند المستوى االحتمالي 

فى حين لم تثبت معنوية معامل االرتباط لباقي المتغيرات وبهذا وفى االتجاه المتوقع 

 يمكن قبول الفرض البحثي جزئيا.
 

 العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة والفعالية المنظمية (7جدول )

 للوحدات البيطرية ومحاورها

 المتغيرات المستقلة

 معامالت االرتباط البسيط للمتغيرات المستقلة

تحقيق 

الوحدات 

البيطرية 

 ألهدافه

الرضا عن 

 خدمات

الوحدات 

 البيطرية

التنسيق 

المنظمى 

للوحدات 

 البيطرية

الفعالية 

 المنظمية

 *0.157  *0.196  0.133  0.068  عمر الوحدة البيطرية

 0.096  0.028  0.070  0.131  الخبرة العملية مدير الوحدة

 0.123  0.144  0.085  0.079  عدد العاملين بالوحدة

 **0.568  **0.507  **0.442  **0.455  توافر المقومات اإلدارية بالوحدة

 **0.377  **0.543  **0.242  *0.173  االستفادة من التدريب

 0.033  0.056  0.082- 0.102  أهمية التنسيق المنظمي

 **0.305  **0.364  **0.215  *0.186  درجة االنجاز

 **0.484- **0.510- **0.409- **0.290- معوقات تقديم الخدمات البيطرية

 0.01** معنوي عند مستوى          0.05*معنوي عند مستوى    

 

العالقات االنحدارية بين المتغيرات المستقلة والفعالية المنظمية للوحدات ب. 
 ومحاورها الثالث: البيطرية

( العالقات االنحدارية بين المتغيرات المستقلة والفعالية 8يوضح جدول )

ها الثالث، حيث تبين أن هذه المتغيرات مجتمعة المنظمية للوحدات البيطرية ومحاور

البيطرية، ودرجة تحقيق األهداف،  ترتبط مع درجة الفعالية المنظمية للوحدات
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ودرجة الرضا الخدمات التي تقدمها الوحدة، ودرجة التنسيق المنظمى معنويا بمعامل 

حيث بلغت على الترتيب  0.732، 0.528، 0.509، 0.675ارتباط متعدد مقداره 

وجمعها قيم  7.059، 7.059، 6.391، 15.279قيم )ف( المناظرة لكل منها 

 على الترتيب. 0.01معنوية عند المستوى االحتمالي 

%، 45.6كما تشير النتائج إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر نحو 

 الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية،% من التباين فى %53.6، %27.9، 25.9

وقدرة الوحدة على تحقيق أهدافها، ودرجة رضا مدير الوحدة عن الخدمات الفنية 

 واإلدارية لوحدته، والتنسيق المنظمى للوحدة مع المنظمات االجتماعية األخرى

Rاستنادا إلى قيمة )
2

 ( على الترتيب. 

وللوقوف على إسهام كل متغير من المتغيرات المستقلة فى تفسير التباين 

( إلى أن هناك أربعة متغيرات فقط تسهم إسهاما معنويا 8تائج بجدول )أوضحت الن

فى تفسير التباين فى الفاعلية المنظمية للوحدات البيطرية تمثلت فى: توافر المقومات 

اإلدارية بالوحدة، واالستفادة من التدريب، ودرجة االنجاز، ومعوقات تقديم الخدمات 

هناك متغيرين فقط تسهم إسهاما معنويا فى  البيطرية، كما أوضحت النتائج إلى أن

تفسير التباين فى تحقيق الوحدات البيطرية ألهدافها تمثلت فى: الخبرة العملية مدير 

 .الوحدة، توافر المقومات اإلدارية بالوحدة
 العالقات االنحدارية بين المتغيرات المستقلة الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية (8جدول )

 المتغيرات المستقلة

 معامالت االنحدار الخطى القياسي

تحقيق 

الوحدات 

البيطرية 

 ألهدافها

الرضا عن 

 خدمات

الوحدات 

 البيطرية

التنسيق 

المنظمى 

للوحدات 

 البيطرية

الفعالية 

 المنظمية

 0.066  0.102  0.066  0.002  عمر الوحدة البيطرية

 0.087  0.023- 0.081  *0.143  الخبرة العملية مدير الوحدة

 0.006- 0.002  0.012- 0.004- عدد العاملين بالوحدة

 **0.388  **0.233  **0.319  **0.391  توافر المقومات اإلدارية بالوحدة

 *0.130  **0.342  0.026  0.022- االستفادة من التدريب

 0.086  *0.141  0.044- 0.114  أهمية التنسيق المنظمى

 *0.129  **0.204  0.055  0.068  االنجازدرجة 

 **0.262- **0.255- **0.252- 0.146- معوقات تقديم الخدمات البيطرية

 0.509  0.528  0.732  0.675  (Rمعامل االرتباط المتعدد)

Rمعامل التحديد )
2

    )  0.259  0.279  0.536  0.456 

 **15.279  **7.059  **7.059  **6.391  قيمة  "ف" 

 0.01** معنوي عند مستوى          0.05*معنوي عند مستوى 
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بينت النتائج أن هناك متغيرين فقط تسهم إسهاما معنويا فى تفسير التباين و

تمثلت فى: توافر  درجة رضا مدير الوحدة عن الخدمات الفنية واإلدارية لوحدتهفى 

المقومات اإلدارية بالوحدة، ومعوقات تقديم الخدمات البيطرية، كما تبين أيضا من 

التنسيق  النتائج أن هناك خمسة متغيرات تسهم إسهاما معنويا فى تفسير التباين فى

توافر المقومات المنظمى للوحدة مع المنظمات االجتماعية األخرى تمثلت فى: 

واالستفادة من التدريب، وأهمية التنسيق المنظمى، ودرجة االنجاز،  اإلدارية بالوحدة،

ومعوقات تقديم الخدمات البيطرية، فى حين لم يثبت معنوية معامالت االنحدار 

الجزئي لبقية المتغيرات المستقلة األخرى محل الدراسة إحصائيا عند المستوى 

أثيرا مباشرا على المتغير ، وربما يرجع ذلك لعدم تأثير كل منها ت0.05االحتمالي 

التابع، األمر الذي يتطلب تصميم نموذج سببي يتم فيه ترتيب أولوية هذه المتغيرات 

 المستقلة فى التأثير على المتغير التابع.

 مناقشة نتائج البحث:

  أوضحت النتائج أن ما يزيد عن نصف العينة من مديري الوحدات المدروسة قد

%، كما أوضحت النتائج 62يه متوسط بنسبة بلغت أشاروا أنها ذات مستوى فعال

%(،  59.4%(، و)63.2بالنسبة لمحاور الفاعلية الثالث المدروسة أن )

%( من المبحوثين يرون أن تحقيقها ألهدافها، والرضا الخدمات التي 53.5و)

، تقدمها، والتنسيق المنظمى لوحداتهم على الترتيب كان ذات مستوى متوسط

 م فعاليتها من وجهة نظر العاملين فيها والقائمين عليها.ويدل ذلك على عد

  2.26بلغت قيمة المتوسط المرجح لمحور تحقيق الوحدات البيطرية ألهدافها 

درجة، وهو بذلك يحتل المرتبة األولى في الترتيب العام لمحاور الفعالية المنظمية 

 من وجهة نظر المبحوثين.

 توافر المقومات اإلدارية بالوحدة، واالستفادة كشف نتائج الدراسة األثر االيجابي ل

من التدريب، ودرجة االنجاز، وقدرة الوحدات البيطرية على الفعالية المنظمية، 

وعليه يمكن القول أن هذه المتغيرات هي مفتاح الفعالية للوحدات البيطرية ألنها 

ة من المحرك األساسي لألداء الوظيفي الجيد، وعليه فإن تحقيق درجات مرتفع

توافر المقومات اإلدارية للوحدة، واالستفادة من التدريب، ودرجة االنجاز، سوف 

يكون كفيال بتحقيق مستويات مرتفعة من قدرة الوحدات البيطرية على الفعالية 

 المنظمية مع البيئة المحيطة لضمان استمراريتها.

 ة البيطرية فى أظهرت النتائج التحليلية األثر السلبي لوجود معوقات تعو  الوحد

تقديم الخدمة البيطرية على قدرة الوحدات البيطرية على فعاليتها المنظمية، وال 

% من الوحدات 85شك أن هذه النتيجة منطقية، حيث أوضحت النتائج أن قرابة 

 البيطرية تتعرض للمعوقات بدرجة منخفضة ومتوسطة.
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  ات على الفعالية أظهرت النتائج التحليلية عدم معنوية تأثير بعض المتغير

المنظمية للوحدات ومحاوره الثالثة، تحددت هذه المتغيرات في: عمر الوحدة 

البيطرية، والخبرة العملية مدير الوحدة ، وعدد العاملين بالوحدة، وأهمية التنسيق 

المنظمى هذه المتغيرات وإن كانت غير معنوية التأثير على الفعالية المنظمية إال 

أهميتها من الناحية التنظيمية، فعمر الوحدة البيطرية، الخبرة  أن ذلك ال يقلل من

العملية مدير الوحدة، وعدد العاملين بالوحدة كلها أمور تسهم في االرتقاء بأداء 

 الوحدات البيطرية.

 توصيات البحث:

في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات السابقة، يمكن أن توصي الدراسة بما  

 يلي:

على أن يكون لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالوحدات التأكيد المستمر  .1

ً لقيام القائمين بالعمل بأداء أدوارهم على  البيطرية األولوية األولى  وذلك ضمانا

 الوجه األمثل.

للوحدات البيطرية، واالهتمام بتدريب  اإلداريةالعمل على توافر المقومات  .2

المجال البيطري، لزيادة  الفعالية  هو جديد فى العاملين بالوحدات البيطرية بكل ما

 لها لضمان استمراريتها. المنظمية

تذليل كافة العقبات التي قد تقف كحجر عثرة في سبيل تحقيق الوحدات البيطرية  .3

للوحدات البيطرية  اإلداريةألهدافها المختلفة، والعمل على تضافر جهود الهيئات 

ؤدية لتلك األهداف؛ من تدعيم على مستوى المحافظة إلنجاح استمرار الوحدات م

قدراتها على متابعة احدث نتائج البحوث والدراسات في المجاالت البيطرية، 

ذلك  ، والتشجيع على نشرها سريعاً، وبما يتضمنهإنتاجهاوتوصيلها للمربين فور 

 من تطوير للبنية المعلوماتية للوحدات البيطرية وللعاملين فيها.

التنسيقية للوحدات البيطرية مع المنظمات الريفية تعزيز الوظائف االتصالية و .4

 ثر على زيادة الفعالية المنظمية للوحدات البيطرية.أاألخرى لما لذلك من 

من الضروري أن يتالءم عدد القرى المخدومة، مع اإلمكانات البشرية والمادية  .5

وقد للوحدات البيطرية، حتى يتمكن األخير من تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة، 

يتم ذلك بزيادة عدد الوحدات البيطرية بالوحدات المحلية، أو التعويض عن ذلك 

 بزيادة عدد العاملين بالوحدات القائمة، مع التدعيم المالي والمادي والتقني لها.

 الفعالية المنظميةجراء مزيد من الدراسات المستقبلية في مجال إمن الضروري  .6

، وفي محافظتي الدراسةمات الريفية بنطا  للوحدات البيطرية وغيرها من المنظ

محافظات أخرى، وباستخدام مداخل أخرى غير تلك التي تبنتها الدراسة الحالية 
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الستجالء جوانب القوة فيها، ومن ثم العمل على تدعيمها، والوقوف على نقاط 

     الضعف، ومحاولة مواجهتها حتى تتحقق الفائدة العلمية المرجوة.
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