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 كما أتوجو بالشكر والتقدير الى أعضاء لجنة المناقشة ممثمة بكل مف :

 ي           حفظو هللاالدكتور الفاضل/ محمود عبد الرحيـ الشنط        

 والدكتور الفاضل/ ناجي شكرؼ الظاظا                 حفظو هللا        

 عمى تفضميما بقبوؿ مناقشة الرسالة والحكـ عمييا.

 كما أتوجو بالشكر واالمتناف لألخوة المحكميف لما بذلوه مف جيد في تحكيـ االستبياف وتنقيحو. 

ية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ممثمة بإدارتيا والعامميف فييا وأتوجو بالشكر أيضًا إلي أكاديم
 عمي ما تقدمة مف خدمات مميزة  لمدارسيف والمجتمع.

وال يفوتني أف أتقدـ بالشكر والعرفاف الي وزارتي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، وجميع 
 وتعبئة االستبياف.  العامميف فييا عمى ما قدموه لي مف دعـ إلنجاز الرسالة

 

 ييد المساعدة وزودن يالعوف ومد لي وقدـ ل ه الرسالةكل مف ساعد عمى إتماـ ىذ كما أشكر
 ث.البح بالمعمومات الالزمة إلتماـ ىذا
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 ممخص ال
بوزارة في دعـ تطبيق اإلدارة اإللكترونية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمي دور الثقافة التنظيمية 

) الييكل  أبعادىامعرفة تأثير ، مف خالؿ في المحافظات الجنوبيةجيا المعمومات االتصاالت وتكنولو 
الحوافز والمكافئات (  في دعـ  –العامميف  –اإلدارة العميا  - واإلجراءاتالقوانيف واألنظمة   -التنظيمي

مثمو مف أىمية في ولما ت ،حيث لـ يتـ ربط ىذه األبعاد باإلدارة اإللكترونية مف قبل ،اإلدارة اإللكترونية
سموب أ ، كما استخدـوقاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميميتكويف الثقافة التنظيمية لممنظمة، 

المسح الشامل لمجتمع الدراسة والذؼ يتمثل في موظفي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 
واستخدـ الباحث  عامال، 160الغ عددىـ المسكنيف عمي الفئات الثالثة والثانية واألولى والعميا، والب

وتـ مجتمع االستبياف كأداة رئيسية لجمع البيانات األولية، حيث تـ توزيع االستبياف عمي جميع أفراد ال
 مجتمع%( مف حجـ 91.25( استبياف لمتحميل، وىذا يعادؿ )146( استبياف، واعتماد )150استرداد )

 الختبار فرضيات الدراسة. اإلحصائيةاألساليب الدراسة، وقد استخدـ الباحث العديد مف 

 

 الدراسة ما يمي:   إليياومن أىم النتائج التي توصمت 
 ، وتأثرذات داللة إحصائية بيف أبعاد الثقافة التنظيمية ودعـ اإلدارة اإللكترونية ارتباطيووجود عالقة  

مرتبة  التنظيمية الثقافة أبعاد مف دبع بكل إحصائية داللة وذات جوىرية بصورة لكترونيةاإل اإلدارة دعـ
 أما النسبة التابع، المتغير في التغير مف% 73 ، ومفسرة(والمكافئات والحوافز والعامموف  العميا دارةاإل)

ىناؾ قصور %، وتبيف أف 71دارة االلكترونية بوزف نسبي أخرؼ، وجاء واقع اإل عوامل ىافتفسر  الباقية
، بحاجة إلى تحديثمتقادمة و األجيزة والمعدات ، وتبيف أف دعـ الفنيفي االستجابة السريعة لطمبات ال
، كذلؾ نقص الناظمة لمعمل االلكترونيوالموائح التشريعات والقوانيف  كما دلت النتائج بوجود نقص في

 في الحوافز والمكافئات.

 

 وتوصمت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أىميا:
تدريب ، كذلؾ يتبناىا العامموف و  ف ثقافة تنظيمية والكترونية متفق عميياتكويدارة العميا عمي أف تعمل اإل

البرامج والتطبيقات الحديثة مع توعيتيـ بقدرات ومميزات األجيزة والبرامج  عمىالعامميف خاصة 
، كذلؾ بالعمل االلكتروني وربطيا بالقدرة عمى القياـ الحوافز والمكافئات ، وتوفيروالتطبيقات المستخدمة

 حل مشاكل الشبكة مثل االنقطاعات وبطء االتصاؿ.  عمىفير شبكات حديثة والعمل تو 
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Abstract 

The study aimed to identify the role of organizational culture, in supporting the 

electronic application at the Ministry of Telecommunication and Information 

Technology (MTIT) in the southern governorates through studying the impact of its 

dimensions (organizational structure, laws, regulations, procedures, senior 

management, staff, incentives and rewards) in supporting electronic management, 

where's these dimensions have not been linked to electronic management before and 

they are important in formulating the organizational culture of the organization. 

The Researcher used the descriptive analytical approach and the comprehensive 

population survey method to the targeted staff at the MTIT who occupy the third, 

second, first and higher categories of 160 staff. Meanwhile the researcher has also 

used the questionnaire as a primary tool in collecting the initial data. The 

questionnaire was distributed to all members of the targeted society. 150 

questionnaires were retrieved and 146 questionnaires were approved for analysis. 

This is equivalent to 91.25% of the study population size in addition to that the 

researcher used several statistical methods to test hypotheses. 

 

The most important results of the study are:  

There is a significant statistical correlation between the organizational culture and 

supporting the E- management. The effect of the support of E-management was 

statistically significant in every dimension of the organizational culture ranked in 

order (senior management, staff, incentives and rewards), and 73% of the change in 

the dependent variable is explained and the remaining are due to other factors. Where 

the reality of electronic management came up at a relative weight of 71%, with a lack 

of rapid response to requests for technical support. It was also found that hardware 

and equipment are obsolete and need to be updated. There is a lack of legislation, 

laws and regulations governing electronic work in addaition to a lack of incentives 

and rewards. 

  

The study came up with a number of crucial recommendations as 

follows: 

The senior management should work to create an organizational and electronic 

culture agreed upon and adopted by staff providing trainings and capacity building to 

the staff especially on the modern applications and programs in addition to educating 

them with the importance of the used applications and programs. Provide incentives 

and rewards and linking them with the ability to perform electronic work in addition 

to provide modern networks and work to solve network problems such as 

disconnections and slow connections. 
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 الفصل األول

 طار العام لمدراسةاإل

 مقدمة:

وأصبح العالـ قرية صغيرة  ،شيدت السنوات األخيرة ثورة في التطور العممي والتكنولوجي
األعماؿ التي يقـو مجاالت  جميع إلىووسائل االتصاالت الحديثة  واالنترنت بدخوؿ الحاسوب

التطور،  ىذامواكبة الطموحة المؤسسات والمنظمات  ىعم والمؤسسات، فكاف لزاماً  فرادبيا األ
يجاد المناخ المناسب لقبوؿ العامميف و   ىالتطوير والتغير مف خالؿ التأثير عم فييا لعممية ا 

لمتغيرات األساسية المساىمة في تحديد أحد المعامميف حيث تعتبر الثقافة التنظيمية  ،ثقافتيـ
الثورة بعد ظيور  الثقافة التنظيميةب ظير االىتماـ كفاءة المنظمة وفاعميتيا وتحقيق أىدافيا، وقد

حدوث تغيير جوىرؼ في نواحي الحياة السياسية واالقتصادية  إلىوالتي أدت الصناعية 
، اإلدارةماـ العمماء والباحثيف في مجاالت واالجتماعية والثقافية، فحظيت الثقافة التنظيمية باىت

واضح في سموؾ وقيـ وأخالؽ العامميف، وكذلؾ في أداء المنظمة، واعتبرىا الباحثوف ال ىاثر أل
 والسموؾ التنظيمي أحد أىـ عوامل نجاح المنظمة وديمومتيا. اإلدارةوعمماء 

األيديولوجيات  الثقافة التنظيمية بأنيا "مجموعة (331: 2011)ولقد عرؼ السكارنة
والفمسفات والقيـ والمعتقدات واالفتراضات واالتجاىات المشتركة وأنماط التوقعات التي تميز 

 في تنظيـ ما". فراداأل

فيما يؤكد خطاب أف الثقافة التنظيمية ىي المحصمة الكمية لمكيفية التي يفكر ويعمل بيا 
مثل قيميـ ومعتقداتيـ واتجاىاتيـ، ومف داخل المنظمة، والحاكمة لمبادغ سموكيـ، وىي ت فراداأل

ثـ فيي نسيج مف المغة التي يتـ التعامل بيا، والعادات التنظيمية، ونظاـ القيـ المنظـ لقواعد 
 (.8: 2003ؿ اجتماعيًا)رفاعي،و ووسائل السموؾ المقب

طوير تو ـ لدع ةكونيا ركيزة أساسي ًا في حياة المنظمة،ميم اً ر و دلثقافة التنظيمية تمعب او        
تجاىات والسموكيات والمعايير الجديدة مف خالؿ تطوير القيـ واال العامميف عمىتأثيرىا لو  ،عمميا

 .في البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة ثالتي تتماشي مع التغير الحاد

 داريةاإل األساليبكأحد  اإللكترونية اإلدارةوتعتبر الثقافة التنظيمية مدخاًل لدراسة 
الناتجة عف الثورة العممية في وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، لذلؾ عمدت الحديثة 

مبتكرة  آليةك اإللكترونية اإلدارةو  اإللكترونيةالحكومات والمنظمات إلى تبني مفيوـ الحكومة 
والتنظيمية، وكأداة لموصوؿ لتطبيق الحكـ الرشيد، مما فرض عمييا  داريةاإللحل اإلشكاالت 
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التغيير الحاصل في البيئة الخارجية لممنظمة، لتتمكف مف  ةوتنظيميًا لمواكب إدارياً  تغييراً 
 االستمرار واالزدىار.

في األساس منيجًا يركز عمى توفير األرضية المشتركة في  اإللكترونية اإلدارةوتعتمد 
(، 33: 2004عموش،و ًا)الطعامنة، إلكترونيوانجاز المعامالت  اإلدارؼ توحيد إجراءات العمل 

وية إلى اليدالعادؼ لإلدارة  اإلدارؼ متكاممة تيدؼ إلى تحويل العمل  إلكترونيةكما أنيا "منظومة 
 اإلدارؼ إدارة باستخداـ حاسب، وذلؾ باالعتماد عمى نظـ معموماتية تساعد عمى اتخاذ القرار 

 (.246: 2015ف") قنديمجي،اليبأسرع وقت وبأقل التك

 خاصاً  أولت الحكومة الفمسطينية اىتماماً ح توجيًا عالميًا، أصب اإللكترونيألف التحوؿ و 
 اإللكترونيالتحوؿ  فتبنت ،لمجميور إلنجاز أعماليا وتقديـ خدماتيا اإللكترونيالتحوؿ  بعممية
، حيث تـ عقد لقاءات وورش عمل مع المختصيف في القطاع العاـ والخاص لوضع 2011عاـ 

سند العمل الرئيس أُ كيل لجنة تكامل البيانات الحكومية، و االستراتيجية المناسبة لذلؾ، فتـ تش
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات كونيا الجية المسئولة عف تنظيـ وتطوير ىذا القطاع،  لوزارة

استطاعت توفير عدد مف المقومات والموارد  اإللكترونيةوكحاضنة رئيسية لتطوير الخدمات 
 ييا كنموذج يحتذؼ بو.ف اإللكترونية اإلدارةلمبدء بتطبيق 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمتعرؼ  عمىلذلؾ جاءت الدراسة كحالة تطبيقية       
دور الثقافة  عمىوالتعرؼ في الوزارة محل الدراسة،  اإللكترونية اإلدارة نجاز وتطبيقإ ػمد عمى

 .اإللكترونية اإلدارةالتنظيمية السائدة في دعـ وتعزيز 

 لدراسةمشكمة ا

 اإللكترونيةتمشيًا مع توجيات الحكومة باعتبارىا الحاضنة الرئيسية لمشروع الحكومة 
تأميف التحوؿ  عمىعممت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  ،اإللكترونية اإلدارةو 

 الثقافة التنظيمية ىي األساسوألف ، وخدماتيا المقدمة لمجميور تيا ووظائفيافي إدار  اإللكتروني
 ،المنظمة إلييالنجاح عمميات التحوؿ والتطور وتطبيق األساليب اإلدارية الحديثة التي تسعى 

ف المنظمة لـ تستطع أف أ ؛فاذا ما فشل ذلؾ خالؿ مرحمة مف المراحل كاف السبب في ذلؾ
ا أيضًا عمى إيجاد ثقافتيا التنظيمية الخاصة بي ولـ تعملتدرؾ وتحدد ثقافتيا التنظيمية القائمة، 

)عزيز، خالد، وأحمد، ثابت، أو العمل عمى تطويرىا في سياؽ عمميات التحوؿ التي قامت بيا
لذلؾ تحتاج المنظمة ولضماف نجاح تطبيق اإلدارة  (.54: 2012وعبد االلو، عالء الديف، 
ا لي التعميـ المستمر لتكنولوجيإنتقاؿ واال الثقافة التنظيمية عمي صعيداإللكترونية إجراء تغييرات 
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تمعب الثقافة التنظيمية دورًا و (. 17: 2013المعمومات وتطبيقات األعماؿ عمى االنترنت)حسف،
أساسيًا وىامًا في نشر وتطبيق اإلدارة اإللكترونية سواء عمى مستوػ المواطنيف أو العامميف، كما 

جواد، وأبو تروني)لعمل اإللكلي اإتعد التوعية بثقافة اإلدارة اإللكترونية متطمبًا أساسيًا لمتحوؿ و 
 .(2006زيد، 

ومع زيادة الطمب عمى الخدمات اإللكترونية مف مختمف األطراؼ، أصبحت عممية  
التحوؿ اإللكتروني بحاجة إلى تغيير في الثقافة التنظيمية لمعامميف، وتكويف ثقافة تنظيمية تدعـ 

لتنسيق بيف مختمف تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وُتوجد مناخ تنظيمي يعمل عمي التكامل وا
القطاعات والعامميف بالوزارة مف خالؿ تكويف ثقافة تنظيمية تدعـ باستمرار تطبيق اإلدارة 
اإللكترونية.  وألف الثقافة التنظيمية عنصرًا موجودًا جنبًا إلى جنب مع المكونات األخرػ لمتنظيـ 

وفقًا ليذه النظرة فإف مف الالـز اإلدارؼ مف األفراد واألىداؼ والتكنولوجيا واليياكل التنظيمية، و 
: 2000إدارة الثقافة التنظيمية بشكل يحقق األىداؼ التي تسعى إلييا التنظيمات)القريوتي،

، فقط شبكات وبرامجو ليست مجرد أجيزة حاسب ونظـ تشغيل  كذلؾ واإلدارة اإللكترونية(. 150
نما ىي معرفة وميارات تستدعي مرونة  داد ذاتي لمتعمـ لدػ العامميف في السموؾ، واستع عاليةوا 

في  راً تتطمب تغييو أداة تغيير في البيئة التنظيمية  أيضاً  تعد اإلدارة اإللكترونيةو  ،في المنظمة
  (.257: 2005)ياسيف، ونماذج األعماؿاإلدارة وىياكل التنظيـ وتدفقات العمل  أساليب

وانب الييكمية والتنظيمية جراء تغييرات في الجإلذا يتطمب تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
واالجراءات واألساليب بحيث تتناسب مع مبادغ اإلدارة اإللكترونية، وذلؾ عف طريق استحداث 

عادة االجراءات إ ادارات جديدة أو الغاء ودمج بعض االدارات مع بعضيا البعض، وكذلؾ 
: 2010بسيسو،كترونية)والعمميات الداخمية بما يكفل توفير الظروؼ المالئمة لتطبيق اإلدارة اإلل

19 .) 

( بضرورة تنمية الثقافة التنظيمية مف خالؿ المعارؼ 2013وقد أوصت دراسة )حسف،
والميارات وأساليب العمل لمنيوض بمستوؼ ودعـ تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وكذلؾ ترسيخ 

 .معوقات لي تطبيق اإلدارة اإللكترونية بشكل سمس وبدوف إالثقافة الرقمية ليكوف االنتقاؿ 

أف الييكل التنظيمي كاف مف  Beynonوفي دراسة ُأجريت في المممكة المتحدة ذكر  
أما دراسة (. 19: 2010بسيسو،أىـ األسباب التي ساىمت بفشل تقديـ الخدمات اإللكترونية)

( فأوصت بتعديل اليياكل التنظيمية في الوزارات الفمسطينية لتتناسب مع 2006الغوطي)
اإلدارة اإللكترونية، وضرورة اقتناع ومشاركة اإلدارة العميا بالمشروع، مع متطمبات مشروع 
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أشارت دراسة كما لتنظيـ العمل اإللكتروني،  ةونيانقالو  يةتشريعال ضرورة االىتماـ بالنواحي
( ألىمية وضع نظاـ حوافز فعاؿ لممتميزيف بالعمل اإللكتروني، ووضع 2011عمار )

وكذلؾ أىمية اإلدارة العميا ودورىا في نشر ثقافة العمل االلكتروني، التشريعات الالزمة لحمايتو 
( فأشارت الي دور الحوافز في نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية،  2011أما دراسة العاجز)

( بتطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواكب مع العمل 2011وأوصت دراسة كساب )
( فأوصت بضرورة 2013ونية بيف العامميف. أما دراسة مطر )اإللكتروني،  ونشر الثقافة اإللكتر 

تبني اإلدارة العميا لتطبيق اإلدارة اإللكترونية وتوفير متطمباتيا، وزيادة توعية العامميف بأىمية 
( بضرورة تعزيز ميارات وقدرات 2014التحوؿ اإللكتروني. وكذلؾ أوصت دراسة حمادة )

لإلجابة عمى السؤاؿ جاءت ىذه الدراسة لذلؾ  االلكترونية. الموظفيف الالزمة لتطبيق المعامالت
 الرئيس التالي:

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  ػلد اإللكترونية اإلدارةما دور الثقافة التنظيمية كمدخل لدعـ 
 المعمومات بقطاع غزة؟

 تفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية:تو 

 ؟ بالوزارة اإللكترونية اإلدارةالوزارة لتطبيق  مالئمة أبعاد الثقافة التنظيمية في ػمدما  -

 بالوزارة؟ اإللكترونية اإلدارةتطبيق ما واقع  -

 ؟اإللكترونية اإلدارةتطبيق  ىما أثر الثقافة التنظيمية عم -

 ؟اإللكترونية اإلدارةما عالقة الثقافة التنظيمية بتطبيق ودعـ  -

إلى  ػ عز د الثقافة التنظيمية تُ حوؿ أبعا إحصائية ةداللفروؽ ذات  ف كاف ىناؾإمعرفة  -
التي يتبعيا  اإلدارة، المسمى الوظيفيالمتغيرات الشخصية التالية: )المؤىل العممي، 

 ؟المبحوث، العمر، الجنس(

 ػ عز تُ  اإللكترونية اإلدارةتطبيق حوؿ  إحصائية ةداللفروؽ ذات كاف ىناؾ  إف معرفة -
التي يتبعيا  اإلدارة، المسمى الوظيفي إلى المتغيرات الشخصية التالية: )المؤىل العممي،

 ؟المبحوث، العمر، الجنس(
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 فرضيات الدراسة

 الفرض الرئيس األول

بيف أبعاد الثقافة التنظيمية  (α≤0.05) ػ عند مستو  إحصائية ةتوجد عالقة ذات دالل  
 ويتفرع منيا: اإللكترونية اإلدارةودعـ تطبيق 

بيف الييكل التنظيمي ودعـ  (α≤0.05) ػ عند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -1
 .اإللكترونية اإلدارة

بيف القوانيف واألنظمة  (α≤0.05) ػ عند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -2
 . اإللكترونية اإلدارةودعـ  واإلجراءات

 اإلدارة( بيف العامميف ودعـ α≤0.05) ػ إحصائية عند مستو توجد عالقة ذات داللة  -3
 .اإللكترونية

 اإلدارةالعميا ودعـ  اإلدارة( بيف α≤0.05) ػ إحصائية عند مستو القة ذات داللة توجد ع -4
 . اإللكترونية

بيف الحوافز والمكافآت ودعـ  (α≤0.05) ػ عند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -5
 . اإللكترونية اإلدارة

  الفرض الرئيس الثاني

 اإلدارةدعـ تطبيق  ىلتنظيمية عميوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد الثقافة ا        
  .اإللكترونية

 لثلفرض الرئيس الثاا

إلى المتغيرات  ػ حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية تعز  إحصائية ةتوجد فروؽ ذات دالل
التي يتبعيا المبحوث، العمر،  اإلدارة، المسمى الوظيفيالشخصية التالية: )المؤىل العممي، 

 الجنس(.
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 الرابعالفرض الرئيس 

إلى المتغيرات  ػ تعز  اإللكترونية اإلدارة تطبيقحوؿ  إحصائيةد فروؽ ذات داللو توج
التي يتبعيا المبحوث، العمر،  اإلدارة، المسمى الوظيفيالشخصية التالية: )المؤىل العممي، 

 الجنس(.

  :أىداف الدراسة 

 اإللكترونية اإلدارةمالئمة أبعاد الثقافة التنظيمية في الوزارة لتطبيق  ػمد ىالتعرؼ عم -
 بالوزارة.

 –في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات اإللكترونية اإلدارةوخدمات واقع  عمىالتعرؼ  -
 محافظات قطاع غزة.

 .اإللكترونية اإلدارةودعـ تطبيق  ىأثر الثقافة التنظيمية عم التعرؼ عمي -

 .نيةاإللكترو  اإلدارةعالقة الثقافة التنظيمية بتطبيق ودعـ  ىالتعرؼ عم -

في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  اإللكترونية اإلدارةمستوؼ انجاز تطبيق  التعرؼ عمي -
 المعمومات.

إلى  ػ حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية تعز  إحصائيةداللو معرفة إف كاف ىناؾ فروؽ ذات  -
التي يتبعيا  اإلدارة، المسمى الوظيفيالمتغيرات الشخصية التالية: )المؤىل العممي، 

 .حوث، العمر، الجنس(المب

إلى  ػ تعز  اإللكترونية اإلدارةتطبيق حوؿ  إحصائيةداللو معرفة إف كاف ىناؾ فروؽ ذات  -
التي يتبعيا  اإلدارة، المسمى الوظيفيالمتغيرات الشخصية التالية: )المؤىل العممي، 

 .المبحوث، العمر، الجنس(

 الخروج بتوصيات قابمة لمتطبيق ويمكف االستفادة منيا. -
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 ىمية الدراسة:أ

 :األىمية العممية 

  مف  اإللكترونية اإلدارةتنبع أىمية ىذه الدراسة مف أف الثقافة التنظيمية و
 الموضوعات الحيوية والحاسمة في نجاح المنظمة وتحقيق أىدافيا.

 بناًء عمي مراجعة الباحث لمعديد مف حداثة الموضوع وقمة الدراسات والبحوث ،
القة بموضوع البحث سواء عمي المستوػ المحمي أو الدراسات السابقة ذات الع

 جديد، حيث يدرس الدراسةالعربي وبخاصة المستوؼ المحمي، تبيف أف موضوع 
، وبالتالي تمكيف اإللكترونية اإلدارةأبعاد تكويف الثقافة التنظيمية كأداة لدعـ تطبيق 

االت ، وكذلؾ كونو يدرس وزارة االتصحديث ومتميز إدارؼ تطبيقيا كأسموب 
. ويأمل الباحث أف تكوف ىذه الدراسة إضافة عممية ونوعية وتكنولوجيا المعمومات

 لممكتبة العربية. 

 .أف تكوف حافزا لمزيد مف األبحاث في ىذا المجاؿ 

 األىمية العممية: 

  تكويف  وآليات أبعاد بعض عمىتوصيات البحث يمكف أف تساىـ في التعرؼ نتائج و
والتي قد يستفيد منيا أصحاب  اإللكترونية اإلدارةلتطبيق  الثقافة التنظيمية الداعمة

 .في الوزارة والحكومة القرار

  اإللكترونيةتوفر ىذه الدراسة مرجعا ميما لممؤسسات الحكومية بغزة حوؿ الثقافة 
ودعميا  اإللكترونية اإلدارة تطبيقالتقدـ في  ػوالتعرؼ عمى مد اإللكترونية اإلدارةو 

 .بالوزارة
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 ت الدراسة: متغيرا

 

 (1شكل )

 

 المتغير التابع                                                                                                 المتغير المستقل     

 أبعاد الثقافة التنظيمية    

hgid;hg 

 

                        

                                                                 

 

 

 

 بعاد الثقافة التنظيمية المؤثرة عمي اإلدارة اإللكترونية  /جرد بواسطة الباحث                        متغيرات الدراسة: أ نموذج 

 وقد أشار الباحث إلى الدراسات التي تناولت ىذه األبعاد في اإلطار النظرؼ. 

 

 

 

 

 الهيكلالتنظيمي

 اإلدارةالعليا

نواألنظمةواالجراءاتالقواني  

 العاملون

 الحوافزوالمكافئات

 اإلدارةاإللكترونية
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 مصطمحات الدراسة: 

  التنظيمية:لثقافة ا -

وتدؿ  فيـ،حاذؽ  ثقف:ورجل  حذقو، وثقوفة:ثقف الشيء ثقفًا وثقافًا  المغة:الثقافة في 
 (795: 2003عمى سرعة الفيـ والتعمـ. )الفيروز آبادؼ، 

وعرفيا ىوفستد بأنيا: "البرمجة الذىنية الجماعية التي تميز أفراد منظمة ما عف 
 .(Hofstede,1991: 18غيرىا")

ما تعريفيا عند مالؾ بف نبي فيي "مجموعة الصفات الخمقية والقيـ االجتماعية التي تؤثر أ
في الفرد منذ والدتو، وتصبح ال شعوريًا العالقة التي تربط سموكو بأسموب الحياة في الوسط 

 (.74: 1984الذؼ ولد فيو")نبي، 

لقيـ والمعتقدات، الثقافة اصطالحًا: "ذلؾ الخميط المركب والمعقد مف المعرفة، وا
واالتجاىات واالفكار، واألخالقيات، والعقيدة والقوانيف التي تسود الناس والمجتمع وتشكل السموؾ 
االنساني وتنتقل مف جيل آلخر. فيي كل شيء يشارؾ فيو الفرد أعضاء المجتمع ويشكل 

 (. 8: 2013سموكيـ" )صالحية،

الحديثة  اإللكترونيةمع االخريف عبر الوسائل التواصل  عمى: "قدرة الفرد اإللكترونيةالثقافة 
 (.10: 2008والدخوؿ بسيولة إلى عالـ التقنية وتكنولوجيا المعمومات")آؿ دحواف،

ونظـ المؤلؤ  آخر،وضـ شيء إلى  التأليف،والنظـ  نظـ،التنظيـ في المغة: مصدر فعل 
 (.1071: 2003ينظمو نظامًا أؼ جمعو فانتظـ )الفيروز آبادؼ،

ة التنظيمية في االصطالح: ىي "الفمسفات واالستراتيجيات والقيـ والمسممات الثقاف
ويشترؾ فييا كل العامميف بيا")سيز الجي  المنظمة،والمعتقدات واالتجاىات والمعايير التي تربط 

 (. 631: 1991وواالس، 
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ـ اإلدارية أما ىوستفيمد فقد اعتبرىا " مجموعة القيـ التي يعتنقيا أعضاء التنظيـ وممارساتي
 (.4: 1998المتعمقة بالمثل العميا والطقوس والشعائر والرموز والدالئل التنظيمية")المغربي،

وتعرؼ الثقافة التنظيمية في ىذه الدراسة بأنيا: "مجموعة الممارسات والقيـ والمعايير       
يا المعمومات كما والمبادغ والمفاىيـ واألنظمة واألعراؼ السائدة في وزارة االتصاالت وتكنولوج

  يدركيا العامموف".

: مصدر دعـ وىي بمعني قوة ومساندة ومساعدة.)موقع المعاني الجامع دعم -
 (اإللكتروني

 

 :اإللكترونية اإلدارة -

: 2009وأدار الرأؼ واألمر أؼ أحاط بيما")السيمي، اإلحاطة،في المغة: "تعني  اإلدارة      
24.) 

البشرؼ وتوجييو نحو تحقيق ىدؼ مشترؾ")القدس  في االصطالح: "جمع الجيد اإلدارة
 (.21: 1999المفتوحة، 

في االصطالح: "قدرة المنظمة عمى تقديـ الخدمات وتبادؿ المعمومات عف  اإللكترونية اإلدارة   
بيسر وسيولة وبأقل تكمفة ووقت وجيد مع ضماف خصوصية وأمف  إلكترونيةطريق وسائل 

 (.7: 2003لعمرؼ،المعمومات في أؼ وقت ومكاف ")ا

تنفيذ كل األعماؿ والمعامالت التي تتـ بيف طرفيف أو  " عبارة عف: اإللكترونية اإلدارةو 
")غنيـ،  اإللكترونيةأكثر سواء مف األفراد أو المنظمات مف خالؿ استخداـ شبكات االتصاالت 

2004 :31). 
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زارة االتصاالت في ىذه الدراسة بأنيا: مدػ استغالؿ و  اإللكترونية اإلدارةوتعرؼ 
وتكنولوجيا المعمومات لتقنية المعمومات واالتصاالت في تجويد وتحسيف وتطوير خدماتيا 

 .وفعالية، ويساىـ في تطبيق معايير الحكـ الرشيدوعممياتيا بما يحقق أقصي كفاءة 

في وزارة االتصاالت  اإللكترونية اإلدارةوتعرؼ الثقافة التنظيمية كمدخل لدعـ 
المعمومات في ىذه الدراسة بأنيا: قدرة الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

وتكنولوجيا المعمومات في تأميف واستخداـ تقنية المعمومات واالتصاالت الالزمة لتوظيف 
منيا في تحسيف وتطوير خدماتيا وعممياتيا لتحقيق  واالستفادة اإللكترونية اإلدارةوتشغيل برامج 

 .والوصوؿ إلى تطبيق معايير الحكـ الرشيد افيا بكفاءة وفاعميةأىد
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 الفصل الثاني
 النظري  اإلطار

 
 
 

 مقدمة. 

 المبحث األول: الثقافة التنظيمية. 

  :اإللكترونية اإلدارةالمبحث الثاني. 

 المبحث الثالث: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات. 
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 مقدمة 

، وييدؼ ىذا اإللكترونية اإلدارةدور الثقافة التنظيمية في دعـ  دراسةال هتناوؿ ىذتس         
مدراسات لمف خالؿ الرجوع  اإللكترونية اإلدارةالفصل لمتطرؽ ألىـ ما يتعمق بالثقافة التنظيمية و 

قسيـ ىذا السابقة وأدبيات الموضوع، واالستفادة منيا في الدراسة الميدانية والعممية. وقد تـ ت
 ثالث مباحث كما يمي:  إلىالفصل 

 المبحث األول:  

مفيوـ وأىمية الثقافة التنظيمية  عمىالضوء  المبحث ليمقيالثقافة التنظيمية: جاء ىذا   
الثقافة التنظيمية  عمىالتي يمكف استخداميا لمحفاظ  آللياتومكوناتيا وأبعادىا، وكيفية تكوينيا وا

 المرغوبة.
 المبحث الثاني:

وأىدافيا  اإللكترونية اإلدارةابراز مفيوـ  إلى: وسيتطرؽ فيو الباحث اإللكترونية اإلدارة
 ،اأثار تطبيقي ىواجييا والتعرؼ عمقد ت يواسباب التحوؿ والمتطمبات الالزمة والمعيقات الت
 في ىذا الموضوع. إليووذلؾ مف خالؿ ما استطاع الباحث مف الوصوؿ 

 المبحث الثالث:

تصاالت وتكنولوجيا المعمومات: وىي الوزارة التي سيقوـ بيا الباحث مف تطبيق وزارة اال
 فييا. اإللكترونية اإلدارةالخدمات التي تقدميا، وواقع  عمىالجزء العممي فييا، والتعرؼ 
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 المبحث األول: الثقافة التنظيمية

 قدمةم

نظمات واألعماؿ، مف خالؿ ما تعد الثقافة التنظيمية مف المحددات الرئيسية في نجاح الم
تحتويو مف قيـ ومبادغ وسموؾ وأخالقيات ومعتقدات، تؤثر ايجابًا في العامميف والمتعامميف مع 

 األداء العاـ لممنظمة وسمعتيا.     عمىالمنظمة، وىذا بدورة ينعكس 

 مفيوم الثقافة والثقافة التنظيمية

 مفيوم الثقافة: 

واسعة المعاني متعددة الجوانب، تعددت تعريفاتيا  يعد مفيوـ الثقافة مف المفاىيـ
واختمفت باختالؼ مدارسيا، وتعتبر الثقافة نزعة انسانية تميز االنساف عف غيره مف المخموقات، 
وىي تراثو الفكرؼ الذؼ يميز مجتمعو عف غيره مف المجتمعات، فال ثقافة بدوف مجتمع، وال 

ة وشيوع استخدامو اال انو ال يوجد اتفاؽ عاـ عمى مجتمع بدوف ثقافة، ورغـ قدـ مصطمح الثقاف
تعريفو، ويذكر البريدؼ أف تعريف الثقافة يعتمد عمى مداخل متعددة كالمدخل التاريخي، 
والتطويرؼ والبنيوؼ والنفسي والمعيارؼ، وىذه التعاريف تختمف في تحديد طبيعة الثقافة 

 (. 12: 2008ومكوناتيا وخصائصيا ووظيفتيا)البريدؼ،

ومفيوـ الثقافة مف المفاىيـ شائعة االستخداـ في عمـ االنثروبولوجيا رغـ االختالؼ في 
ما يقارب مف مائة  ـ1952( عاـ وقد جمع عالما االنثروبولوجيا )كروبر وكمكيوف  تحديد معناه،

وستة وأربعيف تعريفًا لمفيـو الثقافة، حيث اشتممت عمى حقوؿ مختمفة مثل عمـ االجتماع وعمـ 
 (.20: 2013س والتاريخ وعمـ الوراثة وحقوؿ أخرػ متعددة )المطيرؼ،النف

 عمىوقد عرفيا تايمور عمى أساس كالسيكي بأنيا " ذلؾ الكل المركب الذؼ يشتمل 
والفف واألخالؽ والقانوف، وأؼ قدرات أخرؼ اكتسبيا اإلنساف مجموعة مف المعمومات والمعتقدات 

(.  وىذا التعريف يعتبر مف أكثر التعاريف 32: 2012المجتمع ")كريـ،  عضويتو فيبحكـ 
شمولية وبساطة، فيو يشير إلى واقع الثقافة المعقد حيث تترابط وتتفاعل فيو المعمومات والعقائد 

التعامل مع الطبيعة المحيطة  عمىوالفنوف واألخالؽ والقانوف وأؼ قدرات أخرؼ لإلنساف قادرة 
ع ومجموعاتو وفق اتفاقيـ.  وىناؾ مف عبر عنيا بأنيا " المجتم أفرادفيتكوف نمط حياه ومعيشة 

الذؼ يتحرؾ فيو الفرد ويسمؾ سموكًا يتحدد وفقًا لممعايير والقواعد االجتماعية"  اإلطارذلؾ 
 (.104: 2002)الموزؼ،
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: إنيا المنظومة العقائدية والقيمية واألخالقية والسموكية التاليوتعرَّؼ الثقافة عمى النحو 
وىي التي تشكل خريطتو اإلدراكية وتحدد مجاؿ إدراكو ووعيو وأنماط الشخصية فيو. لممجتمع، 

المجتمع العالـ مف خالليا وىي وعاء  أفرادباختصار شديد، الثقافة ىي النظارة الممونة التي يرػ 
 (.179: 2010ىويتو ومصدر تماسكو)المسيرؼ،

الوعاء الحضارؼ الذؼ يحفع "ػ ا بأما المنظمة االسالمية لمتربية والعمـ والثقافة فعرفتي
لألمة وحدتيا، ويضمف تماسكيا، ويكسبيا السمات الفكرية المميزة، فيي رمز ىويتيا، وركيزة 
وجودىا، وىي جماع فكرىا، وخالصة ابداعيا، ومستودع عبقريتيا، وىي مصدر قوتيا، ومنبع 

 (.6: 2012تميزىا بيف األمـ")وىيبة،

(، والذؼ ينص 1982آب 6في تعريف اعالف مكسيكو )أما مفيوـ الثقافة، كما جاء 
بوصفيا: مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية  إليياعمى اف: "الثقافة ينبغي أف ينظر 

أنيا تشمل، الى  وعمىوالفكرية والعاطفية، التي يتصف بيا مجتمع أو مجموعة اجتماعية. 
، والمعتقدات" والتقاليدمعًا، ونظـ القيـ، العيش  وأساليبجانب الفنوف واآلداب، طرائق الحياة، 

 (.24: 2006)محجز، 

 وتتكوف الثقافة مف ثالث عناصر رئيسية ىي:   

 والجماعات. فرادالقيـ واألفكار والمبادغ التي تتكوف لدؼ األ -

 القدرات والميارات الفنية والتطبيقية التي يتقنيا الفرد خالؿ حياتو. -

الداخمية  نتيجة تفاعميـ المستمر مع البيئةالمجتمع  أفرادالمعارؼ والخبرات التي يكتسبيا  -
 (.309: 2010أو الخارجية)العمياف،

وىذه العناصر أو المقومات تتفاعل مع بعضيا لتشكل في مجموعيا نظامًا عامًا واحدًا يعطي 
 2012األشخاص والجماعات طابعًا عامًا يميزىا عف غيرىا وىو الطابع الثقافي)عساؼ،

 يوضح ذلؾ: التاليلشكل (.  وا126:
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  (2شكل )       

 

 

                          

                                      

  

 

    

 

 جرد بواسطة الباحث (2010: العمياف )مكونات الثقافة

نوفسكى فيقوؿ أف "الثقافة في حقيقة األمر ىي كل ما يتعمق بعممية تنظيـ البشر اليأما م
 (.45: 2008ات دائمة")بوقرة،في جماع

مما سبق يمكف القوؿ أف الثقافة شيء تراكمي ناتج عف الخبرات والمعارؼ والميارات 
 التي يكتسبيا االنساف وتعكس تطوره الفكرؼ والمادؼ والحضارؼ.

 مفيوم الثقافة التنظيمية: 

 اليامةوسائل مثل الثقافة التنظيمية أىمية كبيرة في دورة حياة المنظمات، فيي أحد التُ 
 التي مف خالليا تستطيع المنظمات تطوير ذاتيا وتحقيق أىدافيا. 

أنيا جزء مف الثقافة العامة وانعكاس لثقافة المجتمع  عمىنظر لمثقافة التنظيمية ويُ 
االجتماعية المحيطة بالمنظمات، ويتضح ذلؾ مف  والتقاليدلتأثرىا بالقيـ والعادات واألعراؼ 

ات الكبيرة الحجـ، والمنظمات متعددة الجنسيات نتيجة لتعدد الثقافات تعدد ثقافات المنظم
 (. 406 :2005المجتمعية التي تتعامل معيا ىذه المنظمات)أبو بكر،

مجموعة المبادغ والقيـ التنظيمية السائدة بيف أعضاء  ويقصد بالثقافة التنظيمية "
  (.335: 2003المنظمة" )الصيرفي،

 الميارات القيـ
 الثقافة

 المعارؼ والخبرات
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( بأنيا "نظاـ مشترؾ لممعتقدات والقيـ واالفتراضات بيف 2009:176) Belchواعتبرىا
 العامميف في المؤسسة".          

"نظاـ مشاركة المعاني مف قبل أعضاء المنظمة التي تميز منظمة عف  وىي كذلؾ
أخرؼ، وتتكوف مف مجموعة القيـ، والمعتقدات، والمعايير التنظيمية، والتوقعات التنظيمية التي 

 (. 191: 2012")النسور، ظمة في تحقيق أىدافياتتبناىا المن

شير الثقافة التنظيمية إلى "القيـ والرموز والمعتقدات والقصص واألبطاؿ والطقوس وتُ 
 (. Williams,2010: 3") واالفتراضات المشتركة التي ليا معنى خاص لموظفي المنظمة

 فرادقدات التي تساعد األىي نموذج مف القيـ المشتركة والمعت" ( بأنيا:lundكما عرفيا )
جماؿ الديف  ) فيـ وظائف المنظمة وتزويدىـ بالمعايير الخاصة بالسموؾ في المنظمة" عمى

 (. 509: 2014وحساف، والكمالي

وىي "مجموعة مف الخصائص والقيـ واألخالؽ والنواحي المادية والتقنية التي تصف 
 (. 105: 2014،دمحمومؤسسة ما وتميزىا عف غيرىا مف المؤسسات" )العيد، 

( لمثقافة التنظيمية بأنيا: "نظاـ لمقيـ والمعتقدات المشتركة، Wurster,2002ونظر )
                     ، والييكل التنظيمي، ونظـ الرقابة في المنظمة إلنتاج معايير فراديتفاعل مع األ

 (.99: 2009")خويف، سموكية

ألساسية التي اخترعتيا الجماعة أو تـ وفسرىا شايف بأنيا مجموعة مف االفتراضات ا
اكتشافيا أو تطويرىا أثناء حل مشكالت المنظمة المتعمقة بالتكيف الخارجي والتكامل الداخمي 
وأثبتت فاعميتيا، وكذلؾ يتـ تعميميا لألعضاء الجدد باعتبار أنيا أفضل طريقة إلدراؾ وفيـ 

ريف مف أكثر التعاريف المتداولة (. ويعتبر ىذا التعShein:2004,17ومعالجة مشكالتيـ )
 بيف الكتاب والباحثيف لمفيـو الثقافة التنظيمية لما يحتويو مف مدلوالت ىامو.

 والتقاليدعرؼ الثقافة التنظيمية بأنيا "منظومة متكاممة مف القيـ والعادات والمعتقدات وتُ 
في المنظمات وتؤثر في  واألنماط السموكية وأنماط التفكير األخرػ التي يجتمع عمييا العامميف

تؤثر في إنتاجية المنظمة وقدرتيا  التاليسموكيـ وتشكل وتصقل شخصياتيـ وىوية المنظمة وب
 (.107-106: 2015العزاـ،عمى التطور والتغيير")

 :(84: 2008)سمير، وتوضح تعريفات الثقافة التنظيمية واحدة أو أكثر مما يمي

  لتكيف واالنتقاؿ والمشاركة.خصائصيا: فكميا تؤكد عمى االكتساب وا 
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   والفف واألخالؽ والمعمومات  والتقاليدمظاىرىا: فيي تؤكد عمى العادات والسموكيات
 والمعتقدات واالستجابات والمثل. 

   وظيفتيا: والمتمثمة في إشباع الحاجات وتحقيق الوالء لممجتمع أو الجماعة والتكيف مع
 البيئة.

  وتنظيمات وميارات  أساليبا أجيزة مادية وفكرية ومجموع وسائميا: وذلؾ مف خالؿ اعتبارى
 وأدوات.

   والظروؼ تأثيرىا: تؤكد كميا عمى فكرة التأثير والتأثر بيف مكوناتيا فيما بينيا مف جية
 تعيشيا مف جية أخرػ. التي

يتضح مما سبق تعدد مفاىيـ الثقافة التنظيمية وتشعبيا، وذلؾ ناتج عف تعدد توجيات واراء 
أنيا مجموعو مف القيـ  عمىاب والباحثيف الميتميف بالثقافة التنظيمية، لكنيـ متفقوف الكت

المنظمة أف يتكيفوا معيا فتتكوف بصمة لممنظمة  أفرادوالتي يطمب مف  والسموكيات،والمعتقدات 
 األىمية التي تتمتع بيا في المنظمة.  عمىتميزىا عف غيرىا. وىذا مدلوؿ 

 

 مية أىمية الثقافة التنظي

تنبع اىمية الثقافة التنظيمية مف كونيا الوعاء الذؼ يتـ فيو صير العوامل الداخمية 
المنظمة في قالب واحد لتشكل اإلطار الفكرؼ والمرجعي لسموؾ  عمىوالخارجية والتي تؤثر 

ودلياًل ارشاديًا لمتفكير والتصرؼ بطريقة تنسجـ مع الثقافة التنظيمية السائدة في  ،العامميف
 وضوح رؤية المنظمة وتميزىا، وترجع أىمية الثقافة التنظيمية حسب          إلىنظمة مما يؤدؼ الم

 (Lai and Lee,2007: 310) و  ((Williams and Francescutti, 2007: 151 

 أف: إلى( 55: 2000و)الرخيمي، 

  فيي الثقافة التنظيمية تعتبر مف المالمح المميزة لممنظمة عف غيرىا مف المنظمات ،
مصدر فخر واعتزاز لمعامميف بيا، خاصة إذا كانت قيميا تركز عمى االبتكار، والتميز، 

 والريادة.

  مف تحقيق أىداؼ المنظمة.  راءتعتبر أحد الوسائل اليامة والقوية التي تمكيف المد 
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  تميز، النوعية الفريدة لممنظمة تجعل منيا موردا كامنا وقويا لتوليد ال التنظيمية ذاتالثقافة
 مقارنة بالمنافسيف.

  شباع الحاجاتتركز المنظمات ذات الثقافة المتكيفة عمى إرضاء المتغيرة لمعمالء  وا 
والعامميف، مما بمكنيا مف تجاوز أداء المنظمات التي ال تتوافر لدييا تمؾ الثقافة، وكذلؾ 

مف خالؿ زيادة المنظمات التي لدييا ثقافة قوية ومتماسكة، يمكنيا زيادة حصتيا السوقية، 
 جودة المنتجات والخدمات. 

  حوؿ التغيرات التي تحدث في محيط  فرادتوسيع أفق ومدارؾ األ عمىتعمل الثقافة التنظيمية
 بتفسير األحداث واألنشطة مف خالليا.                                                       فرادمرجعي يقـو األ إطارالعمل، فيي 

 افة عنصًرا جذرًيا يؤثر عمى قابمية المنظمة لمتغير، ومواكبة التطورات الجارية مف تعتبر الثق
حوليا، فكمما كانت ثقافة المنظمة تتصف بالمرونة، كانت المنظمة أقدر عمى التغيير، 
وأحرص عمى اإلفادة منو، بينما إذا كانت ثقافة المنظمة تميل إلى الثبات والحرص 

 (.14: 2011عمر، أبو زيد،)لمتطويرعمى التغيير والقابمية  والتحفع، قمت قدرة المنظمة

 ياتحقيقتنبع مف أف أىمية الثقافة التنظيمية  (54: 2012) وأخروف،عزيز، خالد،  ويرؼ 
 . بفعاليةالمنظمة مف خالؿ تعريفيـ بكيفية االتصاؿ فيما بينيـ والعمل  أفرادبيف التكامل الداخمي 

أف أىمية الثقافة التنظيمية تتحقق مف خالؿ  (6-5: 2010)عمماوؼ،و عزاوؼ،  ويضيف
المنظمة والبيئة الخارجية مف خالؿ تعريفيـ بأسموب  أفرادتحقيق التكيف بيف  ىقدرتيا عم

  .وسرعة االستجابة الحتياجات واتجاىات األطراؼ في البيئة الخارجية ذوؼ العالقة بالمنظمة

حدة وينظـ أعماليـ وعالقاتيـ فكرؼ يوجو أعضاء المنظمة الوا إطاروىي تعد    
نجازاتيـ أما عمواف  فيذكر باف أىمية الثقافة التنظيمية لممنظمة تنبع مف خالؿ  (167: 2013)وا 

 ة:التاليالجوانب  عمىتأثيرىا 

   الحالة المعنوية لمعامميف عند وجود توافق بيف  لمعامميف: ترتفعالحالة المعنوية  عمىالتأثير
 المنظمة.حاجات العامميف وثقافة 

   األداء العاـ  عمى التاليأداء الموظفيف وب عمىالتأثير في األداء: تؤثر الثقافة التنظيمية
 لمشركة عف طريق التغيير االيجابي في سموؾ الموظفيف.

   المساعدة في تنفيذ استراتيجية المنظمة: ال يمكف تنفيذ أؼ استراتيجية تتعارض وثقافة
 يا في المبادرة وتوجيو األحداث فييا.المنظمة، ألنيا تمعب دورا مركز 
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   منح المنظمة ىوية مميزة: حيث أثبتت الدراسات بأف ثقافة المنظمة تعكس ىويتيا وتمنحيا
 اإلحساس والشعور باألىمية نحو تحقيق األىداؼ المرسومة.

   حد  إلىالتأثير في السموؾ الفردؼ والجماعي: تعتبر الثقافة التنظيمية قوة مؤثرة ومحفزة
 السموؾ الفردؼ والجماعي في المنظمة.  عمىبير ك

( 25: 2006( و)المرسي، Robbins& Judge, 2009,P 589وقد أشار )
التنظيمية المميزة لدؼ المنظمة تساعدىا عمى تحقيق  أف الثقافة( إلى 338: 2003و)العطية، 
جاءت أىمية الثقافة  ولقد والمنظمة،أشكاؿ التأثير في أداء العامميف  الفوائد، وتعكسالعديد مف 

 :وأىمياتحقيق العديد مف الفوائد لممنظمة،  عمىالتنظيمية في قدرتيا 

     داريةاإلوتحديد األولويات  الصعبة،في المواقف  داريةاإلقدرة التنبؤ بأنماط التصرفات ،
 فالثقافة الواضحة والقوية تمد الموظفيف برؤية واضحة، لطريقة عمل األعماؿ المطموبة. 

  وتعزيز األدوار القيادية واإلرشادية المرغوب فييا، وترسيخ أسس تخصيص الحوافز  دعـ
 التأثير في سموؾ العامميف. عمىات قادرة آليوالترقيات، وتوفير 

  .تحديد معايير االستقطاب واالختيار والترقية واالستغناء 

مة تمد الموظفيف فيؤكد أف الثقافة الواضحة والقوية في المنظ (464: 2012) أما جاد الرب
برؤية واضحة وفيـ أعمق لمطريقة التي تؤدؼ بيا األشياء، فتستقر المنظمة ويقل معدؿ دوراف 

 .العميا اإلدارةالسريعة لقرارات  العمل، واالستجابة

ايجاد  عمىفي ضوء ما سبق يمكف القوؿ أف أىمية الثقافة التنظيمية تنبع مف قدرتيا 
مي لممنظمة، مما يعطييا دورًا مركزيًا في صياغة وتطوير الفكر التكيف الخارجي والتكامل الداخ

مف خالؿ ما تعكسو مف مفاىيـ وقيـ واتجاىات  المنظمة،الحديث وتطبيقاتو داخل  اإلدارؼ 
 داخل وخارج المنظمة. فراداأل عمىوقواعد ومعايير سموؾ 

 مصادر الثقافة التنظيمية:

فيي مصدر القيـ والرابط القوؼ الذؼ يوحد  ة،المنظمتمعب الثقافة أدوارًا ميمة في حياه 
تجاه مختمف القضايا، كما أنيا ترسخ لدؼ العامميف الشعور  اإلدارةسموؾ وتصرفات العامميف و 

 باليوية واالنتماء، مما يحفز العامميف ويشجعيـ نحو اتقاف االعماؿ وتميز األداء.

أخذ كل منظمة ما يناسبيا تستمد المنظمات ثقافتيا التنظيمية مف مصادر متعددة، وت
التي تعمل  حتى، وىذا يؤدؼ لوجود التبايف واالختالؼ في ثقافة المنظمات ىذه المصادرمف 
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عدد مف  عمىؽ كثير مف الباحثيف والكتاب ااتف( 25: 2006وذكر )المرسي، في نفس المجاؿ،
 ىذه المصادر والتي مف أىميا:

 ل فييا أعضاء التنظيـ بالبطوالت االحتفاالت: وىي المناسبات الخاصة التي يحتف
 لمؤسستيـ.والشخصيات الرمزية 

  ىداؼاألتستيدؼ توصيل أفكار معينة أو تحقيق  احتفاليةالطقوس والشعائر: وىي أنشطة.  

 وىي أنشطة ذات صبغة متكررة تعكس القيـ الرئيسة في التنظيـ وتعزز مجاالت التقاليد :
 لألفراد.لنسبية لممراكز أو التركيز فيما يتعمق باألىداؼ واألىمية ا

  وتتضمف عرض لموقائع أو األحداث التاريخية في حياة المؤسسة والتي  والحكايات:القصص
 الثقافية.تنقل وتدعـ القيـ والعادات واألعراؼ 

  األساطير: وىي قصص مف وحي الخياؿ تساعد في شرح وتفسير األنشطة أو األحداث أو
 التفسير.اب مثل ىذا المواقف التي تتسـ بالغموض في غي

 األبطاؿ: وىـ الشخصيات المميزة التي تركت بصمات واضحة في حياة المؤسسة.  

  الرموز: ىي أشياء أو تصرفات أو أحداث تمتمؾ معنى خاص وتمكف أعضاء التنظيـ مف
 العاطفية.تبادؿ األفكار المعقدة والرسائل 

 افة الخاصة بالمنظمة.المغة: وىي مجموعة مف الرموز الكالمية التي تعكس الثق 

مصدرًا أخر ىو التنشئة االجتماعية والتربية والتعميـ  (170: 2007)وأضافت محمود
التي تساىـ في البناء الفكرؼ والروحي والنفسي لمفرد مف خالؿ زرع القيـ والمعتقدات المرغوبة 

 المكونيف لممنظمة.  فرادمجموع األ التاليفي روح نفس وفكر الفرد وب

، حيث تستخدـ لتخفيف أيضاً  لطرائف والنكات االجتماعية كمصدر لمثقافةوتعتبر ا
ويساعد في  الضغوط والمنازعاتبابتداع النكات، مما يقمل  فرادالضغوط النفسية لأل

 (.107: 2015حميا)العزاـ،
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  (3شكل )                                              

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 ( جرد بواسطة الباحث25 : 2006المرسي،  ) مصادر الثقافة التنظيمية

( أف الثقافة 627-624: 2011( و)جالب، Jones,2007: 187-194) ويرؼ 
 التنظيمية تأتي مف اربعة مصادر ىي:

  خصائص العامميف: إف لخصائص العامميف أثرًا في تكويف الثقافة التنظيمية إذ أف المنظمة
يف وتحتفع بالذيف يتشاركوف معيا في القيـ التي تؤمف بيا، أما الذيف يعارضوف تختار وتع

قيـ المنظمة فيتركوف العمل، ليصبح العامميف أكثر قربًا مف بعضيـ في معتقداتيـ وأكثر 
 بعدًا عف المنظمات األخرػ في ىذا المجاؿ.

  أخالقية معينة وتحديد العميا في المنظمات بتطوير قيـ  اإلدارةاألخالؽ التنظيمية: تقوـ
السموؾ األخالقي مف غير األخالقي لمتحكـ في سموؾ أعضائيا مف خالؿ تعامميـ مع 

 بعضيـ ومع األطراؼ المعنية بالمنظمة.

 االحتفاالت
الطقوس 
 والشعائر

داليالتق  

 األبطاؿ األساطير

 الرموز

 المغة

القصص 
 والحكايات

 مصادر 

 الثقافة التنظيمية
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 نظاـ حقوؽ الممكية: تقوـ المنظمة بتحديد حقوؽ كل موظف ومسؤولياتو، وينتج عف ذلؾ 
كية يؤثر في القيـ التي تحدد سموؾ وجود األعراؼ والقيـ واالتجاىات، فتوزيع حقوؽ المم

الفرد، وتخفيض ىذه الحقوؽ قد يؤدؼ إلى عدـ الرضا ومف ثـ ترؾ العمل، وبالمقابل فإف 
 زيادة حقوؽ الممكية يشجع العامميف عمى االىتماـ بالعمالء وعمى اإلبداع والوالء التنظيمي.

 ية التي تشجع التكامل الييكل التنظيمي: يمكف لمييكل التنظيمي أف يعزز القيـ الثقاف
والتنسيق الجيد، وىناؾ الكثير مف األعراؼ والقواعد التي تساعد عمى تخفيض مشكالت 

 االتصاؿ وتمنع تشويش المعمومات وتسرع مف تدفقيا. 

تختمف حيث ثقافة الصناعة: مصدرًا أخر ىو  (47: 2010)الشيباني،و العطوػ وأضاؼ 
مكل صناعة ثقافتيا الخاصة، حسب توجياتيا فأخرؼ،  إلىالثقافة التنظيمية مف صناعة 

 وأىدافيا وعالقاتيا.

تنوع مصادر الثقافة التنظيمية، وىي المنابع التي تستمد منيا المنظمة  الباحث أف ؼ ر وي
تنوع الثقافة التنظيمية نفسيا وتشعب اتجاىاتيا. والمنظمة الناجحة ىي التي تستطيع  إلىثقافتيا، 

 رسيخ وتقوية ثقافتيا التنظيمية، لتحسيف األداء وتحقيق أىدافيا.استخداـ ىذه المصادر في ت
 

 خصائص وسمات الثقافة التنظيمية:

فيناؾ خصائص ليا  ،يوجد اختالؼ وتفاوت بيف الخصائص والسمات الثقافية لممنظمات
 إلىعالقة بالثقافة التنظيمية كمفيـو وىناؾ سمات أخرؼ تتعمق بالسموؾ، وسنتطرؽ في البداية 

 صائص التي ليا عالقة بالمفيوـ وىي:الخ

  نظاـ مركب: حيث تتكوف مف عناصر تتفاعل فيما بينيا وتمثل الجانب المعنوؼ الذؼ يشمل
نسق متكامل مف القيـ واألخالؽ والمعتقدات واألفكار، وجانب سموكي متمثل في العادات 

إلى جانب مادؼ يشمل  والممارسات العممية والمراسيـ واآلداب والفنوف، باإلضافة والتقاليد
 (.407: 2005المباني واألدوات والمعدات واألطعمة)أبو بكر،

  نظاـ متكامل: فيي تتجو باستمرار إلى خمق االنسجاـ بيف عناصرىا المختمفة ومف ثـ فأؼ
تغيير يطرأ عمى أحد جوانب نمط الحياة ال يمبث أف ينعكس أثره عمى باقي مكونات النمط 

 (.360-359: 2009الثقافي)السكارنة،
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  مستمر ومتصل(: حيث يعمل كل جيل عمى تسميمو لألجياؿ الالحقة ويتـ )تراكمي نظاـ
وتتزايد الثقافة مف خالؿ ما  والمحاكاة،تعميميا وتوريثيا عبر األجياؿ عف طريق التعمـ 

 (.77: 2008أبو بكر،)تفاعلتضيفو األجياؿ إلى مكوناتيا مف عناصر وخصائص وطرؽ 

 ير ومتطور: فاستمراريتيا ال تعني تناقميا كما ىي عميو وال تنتقل بطريقة نظاـ مكتسب متغ
 غريزية بل إنيا في تغيير مستمر حيث تدخل عمييا مالمح جديدة وتفقد مالمح قديمة.

  خاصية التكيف: تتصف الثقافة التنظيمية بالمرونة والقدرة عمى التكيف استجابة لمطالب
 (.44: 2014حمداوؼ،)الجغرافيةلمبيئة  اإلنساف وحاجتو ولكي تكوف مالئمة

  الخاصية االنسانية االجتماعية: أؼ أنيا مف صنع االنساف، وتمارس مف جميع أعضاء
 (.176: 2011الدجني،)منوالمجتمع، وتستمد ثقافتيا 

أما الخصائص المتعمقة بالثقافة التنظيمية كعممية أو كسموؾ فيناؾ تفاوت في درجة 
 ( أىـ ىذه الخصائص والسمات:328: 2004)حريـ وأورد  ،في التنظيـتواجدىا وااللتزاـ بيا 

  وما يتمتع بو العامموف مف مسؤولية ذاتية عف العمل وحرية التصرؼ.  الفردية:درجة المبادرة 

  وتشجيع الموظفيف عمى أف يكونوا مبدعيف ولدييـ روح المبادرة.  المخاطرة:درجة قبوؿ 

  العامميف. درجة وضوح األىداؼ والتوقعات مف 

  .درجة التكامل بيف الوحدات المختمفة في التنظيـ 

  العميا لمعامميف.  اإلدارةمدػ دعـ 

  حكاـ اإلشراؼ الدقيق عمى شكل ومدػ الرقابة المتمثل في اإلجراءات والتعميمات وا 
 العامميف. 

  .مدػ الوالء لممنظمة وتغميبو عمى الوالءات التنظيمية الفرعية 

 ز والمكافآت وفيما إذا كانت تقوـ عمى األداء أو عمى األقدمية أـ عمى طبيعة أنظمة الحواف
 الواسطة والمحسوبية.

  .درجة تحمل االختالؼ والسماح بسماع وجيات النظر المعارضة 

  طبيعية نظاـ االتصاالت وفيما إذا كاف قاصر عمى القنوات الرسمية التي يحددىا نمط
 ادؿ المعمومات في كل االتجاىات. التسمسل الرأسي أو نمطا شبكيا يسمح بتب

 ( لما سبق:215: 2010)القريوتي وأضاؼ 
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 االنتظاـ في السموؾ والتقيد بو، وكذلؾ بالمعايير السموكية. -

 تحديد ىويو المنظمة. -

حريـ فيناؾ مجموعة أخرؼ مف الخصائص ليست شاممة، ولكنيا تساعد  إلىأما بالنسبة 
 عمى توضيح طبيعة ثقافة المنظمة وىي:

 نتظاـ/ تناسق سموكيات ظاىرة ممثمة في المغة والمفردات والطقوس.ا 

  والعامميف. اإلدارةدرجة التعاوف بيف 

 مع  فرادالمناخ التنظيمي ويعبر عف الجو العاـ لممنظمة والذؼ ينعكس في طريقة تفاعل األ
 .ليـ اإلدارةمعاممة  يةمع العمالء، وكيف تصرفيـ يةبعضيـ البعض، وكيف

 عاليةمة تتبناىا المنظمة وتتوقع مف األعضاء أف يشاركوىا مثل تحقيق جودة معايير متحك ،
 .(319: 2013مساعدة، )العاليةالغياب القميل، الكفاءة 

ببعض بيف خصائص الثقافة التنظيمية بعضيا  الترابط والتفاعلويرؼ الباحث أف درجة 
 المنظمة عف غيرىا مف المنظمات.  يميز
 

 افة التنظيمية:" الثق مكونات عناصر "

ىناؾ العديد مف العناصر أو المكونات التي يدرجيا الكتاب والباحثيف تحت مفيـو 
تحقيق أىداؼ  التاليسموؾ العامميف وب ىالثقافة التنظيمية، وىذه العناصر ليا تأثير كبير عم

 المنظمة.

ىذه  إلى( 2015 ، العزاـ2011 ، جالب2011 ، السكارنة2010 العمياف)أشار وقد 
 لعناصر ىي:ا

  القيـ التنظيمية: وتمثل القيـ السائدة في بيئة العمل بحيث تعمل عمى توجيو سموؾ العامميف
أو االتفاقيات المشتركة بيف أعضاء المنظمة الواحدة  المختمفة،ضمف الظروؼ التنظيمية 

 التي تعمل عمى توجيو سموكيات العامميف ضمف الظروؼ التنظيمية المختمفة.

 تنظيمية: ىي عبارة عف أفكار مشتركة حوؿ طبيعة العمل، والحياة االجتماعية المعتقدات ال
في بيئة العمل، وكيفية انجاز العمل والمياـ، ومف أىميا المشاركة في صنع القرار 

 والمساىمة في العمل الجماعي.
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  األعراؼ التنظيمية: وىي عبارة عف المعايير التي يمتـز بيا العامموف في التنظيـ عمى
 تبار أنيا معايير مفيدة لمتنظيـ وبيئة العمل.اع

  يعني مجموعة مف  المكتوب، والذؼالتوقعات التنظيمية: وتتمثل بالتعاقد السيكولوجي غير
التوقعات يحددىا أو يتوقعيا الفرد أو المنظمة كل منيا مف اآلخر خالؿ فترة عمل الفرد في 

 والمرؤوسيف مف الرؤساء.المنظمة، مثاؿ ذلؾ توقعات الرؤساء مف المرؤوسيف، 

( أف الثقافة التنظيمية تتكوف مف تفاعل عدة عناصر 105: 2014)دمحم والعيد،   وأضاؼ
 أىميا:

 قيميـ ودوافعيـ واىتماماتيـ. إلىباإلضافة  فرادالصفات الشخصية لأل 

 متيا وتوافقيا مع صفاتيـ الشخصية.ءالخصائص الوظيفية ومدػ مال 

  االتصاالت ونمط  وأساليبخصائصو عمى خطوط السمطة  حيث تنعكس اإلدارؼ التنظيـ
 اتخاذ القرارات.

  ومادية تكوف ذات داللة عمى  ماليةفي صورة حقوؽ  عمييا الفردالمنافع التي يحصل
 مكانتيا الوظيفية وتنعكس عمى سموكو.

  وأساليباألخالقيات والقيـ السائدة في المنظمة وما تشتمل عمييا مف قيـ وطرؽ التفكير 
 بعضيـ لبعض ومع األطراؼ الخارجية.  فرادتعامل بيف األال

 :إلىالثقافة التنظيمية  ( مكونات59 -57: 2007)ىدارو بروش، وقد قسـ 

  المكونات غير المادية لمثقافة التنظيمية: نعني بالعناصر غير المادية تمؾ العناصر التي ال
عناصر الثقافة عمى عكس نستطيع إدراكيا بحواسنا، حيث أنيا تمثل الجزء الكبير مف 

العناصر المادية األخرػ لمثقافة التنظيمية، وتتمثل ىذه العناصر في: القيـ والمعتقدات 
  .التنظيمية

 المعنوية( لتعرؼ عمى العناصر غير المادية )المكونات المادية لمثقافة التنظيمية: ال يمكف ا
قافة التنظيمية، والتي تتمثل في كل لمثقافة التنظيمية، إال مف خالؿ تمؾ العناصر المادية لمث

 والرموز. والعادات التنظيميةما يمكف رؤيتو أو إدراكو بحواسنا، وىي: الطقوس 

  نقصد بالموروث الثقافي لممنظمة تمؾ األحداث والمواقف التي  لممنظمة:الموروث الثقافي
نشره باعتباره مرت بيا المؤسسة منيا ما ىو ايجابي والتي تحاوؿ المنظمة التركيز عميو و 

ومنيا ما ىو سمبي والتي تحاوؿ المؤسسة التغاضي عميو ألنو  فرادمرجع وعنصر محفز لأل
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القصص واألساطير  والمؤسسة ككل ويتجسد ىذا الموروث الثقافي في: فرادمثبط لعمل األ
 .الطابوىات )المحظورات( و األبطاؿ و التنظيمية

 ية تتكوف مف ثالث مكونات ىي:( أف الثقافة التنظيم59: 2008)المربعويرؼ 

  االفتراضات: وىي عبارة عف النظريات التي تستخدميا المنظمة لتوجيو سموؾ العامميف في
جميع المستويات والتفكير العميق في األمور واألشياء المحيطة. واالفتراضات األساسية 

مواقف  إلىا غير قابمة لمنقاش أو المجابية، أما االفتراضات غير الواقعية فتؤدؼ غالب
( باف االفتراضات 8: 2013)ونتائج سمبيو تعيق تحقيق أىداؼ المنظمة. ويضيف حسف 

 واقع لتظير حقيقتيا".  إلىىي "صور لقيـ خفية مسمـ بيا تحتاج 

  ،القيـ: ىي معتقدات عميقة ثابتة ودائمة يحمميا الفرد أو المجتمع ويعتبرىا ميمة ويتقيد بيا
 راضات والمعتقدات ومف أىـ محددات السموؾ.وىي أقل تعقيدًا مف االفت

  المنظمة وفي بيئتيا االجتماعية،  التنظيمية فيالمكتسبات: وتمثل أوضح مستويات الثقافة
 وسموكيـ واالبتكارات فرادوىي تمثل المغة التي تستخدميا المنظمة في تعامالتيا، وانتماء األ

 وىذا جزء مف ثقافة المنظمة.
 

 :ة التنظيميةأنماط وأنواع الثقاف

الدراسات السابقة يتضح أف الثقافة التنظيمية تأخذا اشكاؿ  عمىمف خالؿ االطالع 
مف  إلييا(  Leidner and Dorthy,2006متعددة، حسب رؤية الباحث، فينظر كل مف ) 

 حيث المستوػ التنظيمي وىي:

  التي يقوـ بيا الثقافة البيروقراطية: وتقوـ عمى وجود خطوط سمطة واضحة وتحديد األدوار
أبو حشيش، )ورسميةبأنيا محدودة  فرادبشكل روتيني، وتمتاز االتصاالت بيف األ فراداأل

2009 :121.) 

  مف االبداع، والمخاطرة، والضغوط النفسية  عاليةالثقافة اإلبداعية: وتمتاز بوجود درجات
 (.102: 2009خويف،)المنظمةالعامميف لترجمة إبداعاتيـ في بيئة  فرادالممقاة عمى عاتق األ

  الصدؽ بيف العامميف في المنظمةالثقافة الداعمة: وتسود أجواء الصداقة واالنفتاح والصراحة و  -

 (. 111: 2013الحنيطي،)التنظيميةويتـ تبادؿ معرفي في ظل ىذه المعطيات    



 

29 

 

 :األشكاؿ التاليوأضاؼ أخريف 

 از العمل وليس النتائج التيثقافة العمميات: يكوف االىتماـ محصورًا عمى طريقة انج 
 دقة وتنظيـ وييتـ بالتفاصيل في أكثرتتحقق، فينتشر الحذر، والفرد الناجح ىو الذؼ يكوف 

 (.656: 2013حتاممة،و عبابنة، )عممو

  ثقافة الميمة: تركز عمى تحقيق االىداؼ وانجاز العمل، وتيتـ بالنتائج، وتولي الخبرة أىمية
 (. 14، 2007مة،الدوي)الرسميأكثر مف الموقع 

  ثقافة الدور: تؤكد عمى نوع التخصص الوظيفي، وتيتـ بالقواعد واالنظمة وتوفر االمف
: 2005ىاييس،)وصارمةمعرفة  داريةاإلالوظيفي واالستمرارية وثبات االداء، واالجراءات 

198.) 

  اعي، إذ الو  اإلدارةثقافة الفرد أو الشخصية: تعد ىذه الثقافة بمنزلة خاصية مميزة لنموذج
داخل الييكل التنظيمي يحددوف بشكل جماعي الطريق الذؼ سوؼ تسير عميو  فرادنجد األ

داخل الييكل.  فرادالمنظمة، فإذا كاف ىناؾ ىيكل رسمي، فإنو يميل لخدمة احتياجات األ
ويالحع أف المنظمات التي تتبع ىذه الثقافة ترفض اليرمية الرسمية إلنجاز األشياء، ولكنيا 

 (.124: 2010جودة،و عبد المطيف، )األعضاءغرض وحيد وىو تمبية احتياجات توجد ل

 نيا، وىي قيـ ومداخل يثقافة الجودة: مجموعة القيـ والتفسيرات الخاصة بالجودة وطرؽ تحس
 (.347: 2011السكارنة،)عاؿتطبقيا المنظمة لتحقيق مستوػ 

  ات والخدمة، وال يستطيع التعاطف والعالق عمىثقافة التعاطف االنساني: حيث التركيز
 (.36: 2015السواط،)االنسانيالناس اتخاذ قرارات صعبة مف منطمق التعاطف 

  ثقافة الرسالة: وتعطي فييا المنظمة األىمية األساسية لوضوح الرؤية ألىدافيا، ويكوف
السريع التغيير  إلىجزء محدد مف الزبائف ضمف البيئة الخارجية دوف الحاجة  عمىالتركيز 

 (.14: 2011أبو زيد،و ر، عم)

  :السرعة في  وعمىفي المنظمة،  فرادمدؼ انيماؾ ومشاركة األ عمىركز وتثقافة القبيمة
 (.124: 2010جودة، و عبد المطيف، )الخارجية اجراء التغيرات المتوقع حصوليا في البيئة 

  كيـ، حيث الثقافة السائدة: وىي الثقافة التي يشترؾ فييا معظـ أعضاء المنظمة وتوجو سمو
 (.124: 2010جودة، و عبد المطيف، )واسع يكوف انتشارىا بينيـ عمى نطاؽ 
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  الثقافة الجزئية: ىي الثقافة التي يشترؾ فييا مجموعات صغيرة مف العامميف، فقد تكوف عمى
 مستوػ المجموعات المينية كالميندسيف والمحاسبيف. عمىمستوػ دوائر المنظمة أو 

 بثقافة المنظمة أف تكوف تمؾ الثقافة ممثمة لقيـ غالبية أعضاء  الثقافة القوية: المقصود
 فرادالمنظمة، ويتمسؾ بيا األعضاء. والثقافة التنظيمية القوية ىي التي تقود المنظمة واأل

(. وتؤدؼ الثقافة التنظيمية القوية في 244: 2015الخاليمة، ىمشرؼ، )الجيد األداء  إلى
األنظمة والتعميمات والقواعد، فيـ يعرفوف ما يجب  عمى فرادعدـ اعتماد األ إلىالمنظمة 

فراد يسيروف في طرؽ مبيمة غير واضحة المعالـ فاأل الضعيفة،القياـ بو، أما الثقافة 
(. أما مف حيث النفوذ فتتركز 317: 2010العمياف، )المناسبة ويفشموف في اتخاذ القرارات 

التكيف،  عمىالمسئولة عف قدرة المنظمة  السمطة واتخاذ القرارات في يد فئة محددة، وىي
 (. 125: 2014عمراف،)المنظمة وكذلؾ نجاح وفشل 

  الثقافة الضعيفة: تنتج عف ضعف اتفاؽ وتمسؾ أعضاء المنظمة بالقيـ والمعتقدات
المشتركة. وحتى يتوافق األعضاء مع قيـ المنظمة وأىدافيا، تقـو المنظمة بتطبيق إجراءات 

تباع أسموب رادعة عمييـ، مف خال ؿ القوانيف والموائح والوثائق الرسمية المكتوبة وا 
بيروقراطي قد يؤدؼ بدوره إلى السموؾ العدواني واألفكار غير العقالنية وعدـ الثقة وعدـ 
االىتماـ وترؾ الخدمة وانخفاض مستويات كل مف التحفيز وااللتزاـ والروح المعنوية 

 (.153: 2014والمنافسة)بوعمي،

الثقافة التنظيمية حسب  إلىمعيار القوة ىناؾ معيار التكيف الذؼ ينظر  إلىة وباإلضاف
التعامل مع محيطيا  عمىفيي اما متكيفة )مرنة( وىي قادرة  المحيط،التكيف مع  عمىقدرتيا 

وتمبية احتياجات الزبائف مف خالؿ االبتكار والتطوير، اما األخرػ فيي غير متكيفة )جامدة( 
 عمىامل مع محيطيا، وتجد صعوبة في تمبية احتياجات زبائنيا مما يؤثر وىي حذرة في التع

 (. 185: 2014سعيدؼ،و بوعالؽ، )سمبي المنظمة بشكل 

 أخرؼ منيا: ؼ( أصنا634- 633: 2004)جرينبرج وباروف وذكر 

  مف الصداقة  عاليةثقافة شبكة العالقات ) شبكة االتصاالت (: تتصف ىذه الثقافة بدرجة
ف الناحيتيف الشخصية والمينية، ويميل العامموف في المنظمات التي ينتشر فييا الحميمية م

 ىذا النوع مف الثقافة إلى إتباع سياسة الباب المفتوح. 
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  ثقافة اإلجراء: تتميز ىذه الثقافة بمستوػ صداقة منخفض بيف العامميف ومستوػ عاؿ مف
بيا، إلنجاز الوظائف المكمفيف  ويكوف التركيز عمى العمل وأىدافيا،فيـ رسالة المنظمة 

 .الثقافةبينيـ السموؾ العممي، ويعتبر الربح أىـ شيء في ظل ىذه  ويسود

  تتميز بانخفاض معرفة العامميف برسالة المنظمة وأىدافيا وبانخفاض  المتناثرة:الثقافة
يـ والغياب أمر شائع بين بينيـ،مستوػ الصداقة أيضًا، وعادة ما تكوف االتصاالت محدود 

وينعدـ والء وانتماء العامميف لممنظمة التي يعمموف بيا، ويفضموف االنتماء إلى المينة التي 
 يعمموف بيا.

 
  :بعاد الثقافة التنظيميةأ

مف خالؿ اطالع الباحث عمي العديد مف أدبيات الثقافة التنظيمية، وجد ىناؾ اختالؼ 
: 2009فذكر )العزاوػ،فة التنظيمية، واضح في وجيات نظر الكتاب والباحثيف حوؿ أبعاد الثقا

زاؿ محل خالؼ وجداؿ لـ يتـ التسميـ بو مف حيث ما ( أف موضوع أبعاد الثقافة التنظيمية 154
عف الثقافة التنظيمية مف مقاالت ودراسات  ُكتبأعدادىا وأنواعيا األساسية منيا والثانوية رغـ ما 

الؼ في وجيات نظر الكتاب والباحثيف أف ىناؾ اخت ػ ( فير 127: 2010) أما جودة ،أبحاثو 
ىذه األبعاد أحيانًا  إلىويشير بعض الكتاب والباحثيف كما في ماىيو وأبعاد الثقافة التنظيمية، 

نفس  إلىوالتي يرؼ الباحث أنيا تشير  أو وسائل تكويف الثقافة التنظيمية، آلياتعوامل أو ب
 إلى (40: 2009)الخفاجي وتشير كما  المفيوـ وىو ما ارتكز عمية الباحث في ىذا البحث، 

مع مكوناتيا  ػ داخل الحديث عف أبعاد ثقافة المنظمة مع خصائصيا تارة، وتارة أخر ت
ىذا  يرػ الباحث افو  .وعناصرىا، وأوضحت أف ىذه األبعاد تحدد مف وجيات نظر مختمفة

إلى باإلضافة  مية،التنظيلموضوع الثقافة الباحث  إليياناتج عف الزاوية التي ينظر االختالؼ 
  رؤيتيـ ليذه األبعاد. عمىانعكاس ذلؾ  ػبيئاتيـ ووسطيـ االجتماعي، ومد اختالؼ

( بعض مف اسيامات الباحثيف حوؿ أبعاد الثقافة 1)رقـ وسيتناوؿ الباحث في جدوؿ 
والتي  حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية (52 -50: 2012كريـ ) مستفيدًا مف دراسة التنظيمية

 .منيا الباحث ما يخدـ دراستوختار سي
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 ةافة التنظيميأبعاد الثق (1) رقـ جدوؿ

 األبعاد السنة الباحث ـ

1. Robbins 1998   العميا ىي القدوة والمثل األعمى  اإلدارةأف تكوف
 لمعامميف.

  الذيف يقوموف بالتغيير. ودعـ الموظفيفاختيار وترقية 

 جديدة عممية تطبيع وتعويد العامميف عمى القيـ ال
 ونشرىا بينيـ.

 .تغيير نظاـ المكافآت  

  تشكيل فريق مف النخبة لقيادة التغيير في ثقافة
 .المنظمة يشاركو العامموف في صياغة أفكاره

 القيـ، المعتقدات، االفتراضات،) الجوىرية:االبعاد   1998 الدليمي .2
 االيديولوجية، االتجاىات، المعايير، المنطق، الحقيقة،
 لفمسفة(ا المعرفة،

  الثقافة(: مظاىر)السموكية األبعاد 

 الرموز المادية: تعبر عف اليياكل المادية  .1      

 االنظمة، التنظيمي،الرموز السموكية: الييكل  .2
 القوة والسيطرة

 الشعارات، القصص، المغة،. الرموز المفظية: 3
 االساطير الفكاىة،االحاسيس 

3. Erickson 2000 - الييكل التنظيمي 

 أىمية أمف المنظمة، ومسئولية األمف الجماعية بالمنظمة -

 االتصاالت -

 اإلدارؼ السموؾ  -

مشاركة العامميف في اتخاذ القرار، فضال عف استجابة  -
 العامميف وتصرفاتيـ
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 ضرورة الحرص والجدية في اختيار العامميف الجدد.  2000 مرسي وادريس .4

 قيـ تجريد العامميف الجدد مف الثقافة والخبرات وال
 والتجارب.

  لمعامميف.التدريب الدورؼ 

 استخداـ نظاـ المكافأة والتحفيز بعناية بيدؼ تدعيـ  -
 األداء الجيد.

  تعريض العامميف لمعديد مف المواقف والتي يمكف مف
 خالليا تعزيز ثقافة المنظمة لدييـ.

  تكميف العامميف لمقياـ ببعض األعماؿ مف خالؿ التقميد
  .مميف عمى تبني الثقافة الجديدةوالمحاكاة كتجريب لمعا

 البعد الخاص بالقيادة - 2003 آؿ سعود .5

 البعد الخاص بالييكل والنظـ الداخمية  -

 البعد الخاص بظروؼ العمل والرضا عنو -

الشخصية وما يتمتعوف بو مف قيـ  فرادصفات األ - 2004 ابو بكر .6
 ودوافع واىتمامات.

  .فرادألخصائص الوظيفة ومدػ تالؤميا مع صفات ا -

 لممنظمة. اإلدارؼ خصائص البناء التنظيمي أو التنظيـ  -

المكافآت والحوافز المادية واألدبية التي يحصل عمييا  -
 .فراداأل

7. Schein 2004   فيو.ما يكترث القادة لو ويعمموف عمى قياسو والتحكـ 

 .الدور النموذجي المعتمد في التعميـ والتدريب 

 ،وكيفية قياـ القادة  كيفية توزيع القادة لمموارد
 والترقيات.بتخصيص المكافآت 

 وتعيينيـ وترقيتيـ  فرادكيفية قياـ القادة باختيار األ
 واستبعادىـ.

  التصميـ والييكل التنظيمي، واألنظمة واإلجراءات
 التنظيمية.
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  ،األحداث  وقصص عفشعائر المنظمة وطقوسيا
 والشخصيات الميمة.

  والبنايات.تصميـ الفضاء الخارجي والواجيات 

  التصريحات الرسمية عف الفمسفة والعقائد والمواثيق
 التنظيمية.

 الريادؼ والمتميز. اإلدارةعمل  - 2005 العمياف .8

 إشراؾ العامميف في عممية اتخاذ القرارات. -

 المعمومات مف اآلخريف. -

 العوائد والمكافآت. -

 اختيار الموظفيف.  2010 القريوتي .9

 ع.التنشئة والتطبي 

  العميا. اإلدارةممارسة 

 الييكل التنظيمي - 2012 كريـ  .10

 القوة والسيطرة -

 األنظمة -

11. Holowetzki 
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 ىدية
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 نظـ معمومات -

 الييكل التنظيمي -

 العمميات -

 العامموف  -

 القيادة -

 أنظمة الحوافز والمكافئات -
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 الباحث مف اعدادالمصدر: 

أو في  التنظيمي ييكلفي الالتغيير ىذا كل عممية تغيير في المنظمة سواء كاف 
التوازؼ أف يرافقو  وب إلىيحتاج  أو أؼ تغيير أخر ا المستخدمةتكنولوجيالأو  داريةاإل األساليب

، لضماف تحقيق أىداؼ التغيير ، وىذا التغيير يحدث مف عممية تغيير في الثقافة التنظيمية 
العامميف، ويتـ ذلؾ مف خالؿ الحوافز والمكافئات وتعديل وتطبيق القوانيف  ىعمالعميا  اإلدارة

لحاصل، واألنظمة واالجراءات وكذلؾ مف خالؿ تعديل الييكل التنظيمي ليتالءـ مع التغيير ا
 مرتبة كما يمي:جاءت تكرارًا  لثقافة التنظيميةاأبعاد أكثر أف  إلىىذا وباإلضافة 

 مرة. 12الييكل التنظيمي  -1

 مرة. 11الحوافز والمكافئات  -2

 مرة. 11العامموف  -3

 مرات.10اإلدارة العميا )القيادة(  -4

 مرات.9القوانيف واألنظمة واإلجراءات  -5

مف قبل  في دراسات سابقةتخدـ دراستو، ولـ يتـ ربطيا  لذلؾ قاـ الباحث باختيارىا وىي كذلؾ
، باإلضافة لما تمثمو مف أىمية في تكوف الثقافة التنظيمية لممنظمة كما باإلدارة اإللكترونية

 أشارت الدراسات السابقة التي تـ عرضيا في الفصل األوؿ واإلطار النظرؼ.

 

 

 

 

 

 داريةاإلالقيادة  -

 الحوافز -

 القيـ -

 نظـ المعمومات -
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 اإللكترونية دارةاإلحث الثاني: المب                          

 مقدمة

سارعت الدوؿ والمنظمات لالستفادة مف التطور المتسارع في وسائل االتصاالت 
وتكنولوجيا المعمومات، باعتبارىا رافعة أساسية لتحديث القطاع العاـ والخاص، واالستفادة منيا 

 اإلدارةبر الحديثة، والتي تعت داريةاإل لألساليبلممصمحة العامة والخاصة مف خالؿ تبنييا 
 أحدثيا. اإللكترونية

 إلىاستنادًا  اإللكترونية اإلدارةأىـ ما يتعمق ب عمىوقد جاء ىذا المبحث ليمقي الضوء 
 األدبيات التي استعرضت ىذا الموضوع. 

 :اإللكترونية اإلدارةمفيوم 

 عمى يد الميتميف والباحثيف ، فنقل كل تعريف وجية اإللكترونية اإلدارةتعددت تعريفات 
، لكنيا جميعًا  تتمحور حوؿ كيفية تحوؿ المنظمة مف اإللكترونية اإلدارةنظر صاحبو لمفيوـ 

 اإللكترونيةالحديثة، حيث ينظر لإلدارة  اإللكترونيةبيئة األعماؿ  إلىاألعماؿ الورقية التقميدية 
ييف النظرؼ المستو  ىعم اإلدارةحديثة متكاممة وتحواًل جذريًا في عالـ  إداريةعمي أنيا فمسفة 

، مما ينعكس األساليبوالعممي، وىي أيضًا نقمة نوعية وثورة سميمة في المفاىيـ والنظريات و 
(، ومف ىذا المنطمق فيي" االستغناء 263: 2003الصورة الكمية لممنظمة)العواممة،  ىايجابًا عم

اسع محميا عف طريق االستخداـ الو  اإللكترونيعف المعامالت الورقية واحالؿ المكتب 
لتكنولوجيا المعمومات، وتحويل الخدمات العامة إلى اجراءات مكتبية تتـ معالجتيا حسب 

 (. 32: 2008، خطوات متسمسمة منفذة مسبقًا")السالمي

القائمة عمى اإلمكانات المتميزة لإلنترنت وشبكات  داريةاإلوعرفيا نجـ بأنيا" العممية 
الموارد والقدرات الجوىرية لمشركة واآلخريف بدوف األعماؿ في التخطيط والتوجيو والرقابة عمى 

 (.158: 2009")نجـ،  الشركة حدود، مف أجل أىداؼ

" القدرة عمى تقديـ السمع والخدمات بوسائل غير تقميدية، أؼ  ( فاعتبرىاDeanأما)
تمكف مف االطالع عمى معمومات تيـ جميور المستفيديف )العمالء( ألؼ  إلكترونيةوسائل 

كماؿ التبادؿ بيف األجيزة المعنية وجميور المستفيديف مف خدماتيا في أؼ زماف مؤسسة، وا  
: 2015ومكاف، وعمى أساس المساواة والعدالة بيف كافة المعنييف بالخدمات العامة")خوالدة، 

1045.) 
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جديدة، تقوـ  إدارية" مدخل ومنيجية اإللكترونية اإلدارة( 20: 2005ويعتبر السممي )
واالستخداـ الواعي لتقنيات المعمومات واالتصاالت في ممارسة الوظائف عمى االستيعاب 

 األساسية لإلدارة في منظمات عصر العولمة والتغيير المستمر".

مف األسموب  اإلدارةىي عبارة عف" االنتقاؿ مف أداء العمل في  اإللكترونية اإلدارةو 
باستخداـ التقنية المتمثمة بالحاسب إلى تطبيق تقنيات المعمومات واالتصاالت  اليدوؼ التقميدؼ 

، والشبكة الدولية لممعمومات )اإلنترنت( لتقديـ خدمات لممستفيديف تحقق أو تتجاوز األلى
 (.149: 2006رضاىـ")غنيـ، 

عبارة عف" منظومات األعماؿ واألنشطة التي يتـ  اإللكترونية اإلدارةويضيف ياسيف بأف 
 (.22: 2005سيف، ا وعبر الشبكات")ياإلكترونيتنفيذىا 

الذؼ يعبر عف عدـ وجود  اإلدارةأنيا" ذلؾ النمط مف  عمى اإللكترونية اإلدارةوعرفت 
، كبديل اإللكترونيةعالقة مباشرة بيف طرفي المعاممة )الموظف والعميل(، وتستخدـ فييا الوثائق 

لتنفيذ كافة  لموثائق الورقية، واالستخداـ المكثف لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كوسيط
 (. 113: 2007ًا")عارؼ، إلكترونيالمعامالت 

ليست مجرد أجيزة حاسب ونظـ  اإللكترونية اإلدارةف (257: 2005)ياسيفأما بالنسبة ل
نما ىي معرفة وميارات تستدعي مرونة  في السموؾ، واستعداد  عاليةتشغيل شبكات وبرامج، وا 

أداة تغيير في البيئة  اإللكترونية اإلدارةمة؛ إذ تعد ذاتي لمتعمـ لدػ العامميف والمديريف في المنظ
 .ونماذج األعماؿوىياكل التنظيـ وتدفقات العمل  اإلدارة أساليبالتنظيمية تتطمب تغييًرا في 

رفت بانيا " االستثمار االيجابي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في جميع وظائف وعُ 
لتنظيـ، والتنفيذ، والرقابة، والمتابعة، والتقويـ(، وذلؾ بيدؼ التخطيط، وا)القائمة  داريةاإلالعممية 

 (.200: 2013النمرؼ، و تحسيف أدائيا وتعزيز مركزىا التنافسي")أبو عاشور، 

بطريقة  اإللكترونيةوعرفتيا قدورؼ بأنيا" ادارة مسؤولة عف تقديـ المعمومات والخدمات 
: 2010ا عف بعد")قدورؼ، إلكترونيصاؿ االت عمىرقمية لمزبائف ومؤسسات األعماؿ القادرة 

161.) 

أنيا" استخداـ لمبيانات والمعمومات المتكاممة في توجيو  ىرضواف عم إليياونظر 
سياسات واجراءات عمل المنظمة، بيدؼ تحقيق أىدافيا وتوفير المرونة الالزمة لالستجابات 

 (.20: 2004لمتغيرات المتالحقة داخميًا وخارجيًا")رضواف، 
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( وىو اإلدارة) أحدىمامف أساسيف  اإللكترونية اإلدارةغنيـ فقد اعتبر أف "مصطمح اما 
يعبر عف نشاط انجاز األعماؿ والمعامالت مف خالؿ جيود األخريف لتحقيق األىداؼ المرجوة، 

( أنو يتـ بيا أداء ىذا النشاط مف خالؿ استخداـ الوسائل اإللكترونيةبينما يقصد المقطع الثاني )
 (.31: 2004المختمفة")غنيـ،  رونيةاإللكت

التي تتضمف تبادؿ المعمومات وتقديـ الخدمات لممواطنيف وقطاع  داريةاإلوىي" الجيود 
وتكمفة منخفضة عبر أجيزة الكمبيوتر وشبكات االنترنت مع ضمف سرية  عاليةاألعماؿ بسرعو 

 (. 51: 2012وأمف المعمومات المتناقمة")السويفاف، 

ترتبط بتحويل  اإللكترونية اإلدارةاض التعريفات السابقة نجد أف ومف خالؿ استعر 
، وذلؾ بإحالؿ التقنيات اإللكترونيالطابع  إلىالوظائف الخاصة بالمنظمة مف طابعيا التقميدؼ 

الحديثة في عممية تخزيف البيانات ومعالجتيا واسترجاعيا وبوسائل مختمفة بدؿ الورؽ، لتتمكف 
 مدار الساعة. عمىا وتعزيز مكانتيا، وتقديـ خدماتيا المنظمة مف تحسيف أداءى

الوسائل التي يمكف أف تستخدميا  إحدػ بأنيا اإللكترونية اإلدارة ليإويمكف النظر 
الحكـ الرشيد، مف خالؿ مجموعو مف التجييزات والعمميات  إلىالحكومة في سعييا لموصوؿ 

ف والجيات الرقابية مف استخداـ الوسائل التي تمكف العامميف في المنظمة والمستفيدي داريةاإل
، مما يؤدؼ إلى وفعاليةواالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في تنفيذ األعماؿ بكفاءة  اإللكترونية
 وتحسيف الخدمات المقدمة لممستفيديف وتعزيز مبادغ الحكـ الرشيد. اإلدارؼ التطوير 

 :اإللكترونيةالتقميدية و  اإلدارة

إدارية عقود الماضية، وظيرت مدارس خالؿ ال اإلدارؼ الفكر  بتطور اإلدارةتطورت 
اآلالت محل  حالؿا  كثيرة و رية ادإترسيخ مفاىيـ ومبادغ  اإلدارةمف خالليا  متعددة استطاعت

منذ نياية القرف التاسع عشر يرؼ التطور الحادث  اإلدارؼ الفكر  إلىالعنصر البشرؼ. والناظر 
مدرسة العالقات االنسانية فالمدرسة  إلىسة الكالسيكية ، فمف المدر داريةاإلفي المفاىيـ 

مدخل منظمة التعمـ لتتوج في منتصف  إلىالوقفية  ، فظيور مدرسة النظـ ثـ المدرسةالسموكية
 (.161-160: 2009)نجـ، اإللكترونية اإلدارةالتسعينات مف القرف العشريف بصعود 
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 (4شكل )

 

 (162: 2009:)نجـ،اإلدارية المدارس تطور

انجاز األعماؿ  عمىفي أنيما نشاط يقوـ  اإللكترونية اإلدارةالتقميدية و  اإلدارةوتتفق 
األعماؿ  تمؾمفاف في طريقة أو وسيمة انجاز ولكنيما يخت المرجوة،والمعامالت لتحقيق األىداؼ 

 اإللكترونية اإلدارةوظائف  ا(. أم47: 2009أحمد، )األىداؼ تمؾ  إلىوالمعامالت والوصوؿ 
ب يلاسأمع اختالؼ  اإللكترونية اإلدارةالتقميدية كما ورد في أدبيات  اإلدارةفيي نفسيا وظائف 

 التطبيق.
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    :لكترونيةاإل والحكومة  اإللكترونية اإلدارة

وجد أف ىناؾ  اإللكترونية اإلدارةما كتب في موضوع  ىمف خالؿ اطالع الباحث عم      
، اإللكترونيةمصطمحات أخرؼ تتحدث عف ىذا المفيوـ ومف أىـ ىذه المصطمحات ىو الحكومة 

 ىذا المصطمح. عمىفكاف البد مف المرور 

مشتق مف الكممة  اإللكترونيةيرؼ بعض الكتاب والباحثيف أف أصل مصطمح الحكومة 
(، لكف خالؿ نقل ىذا المصطمح إلى العربية لـ تتـ مراعاة e-governmentاإلنجميزية )

( وأنو عند سماع 2006المعنى، فترجـ ىذا المصطمح بحذافيره أؼ بشكل جامد. ويشير )بكير، 
، وىذا ال يتفق مع اإلدارؼ ذىف المستمع العمل السياسي ويتناسى العمل  إلىكممة حكومة يتبادر 

شمولية مصطمح الحكومة، كما أف تعبير الحكومة ىو تعبير محدود بحد ذاتو )سواء بنفسو أو 
نما مع  عالقاتو( ألنو يعّبر عف مجموعة مف األشخاص، والعالقة ال تكوف مع جميع الناس وا 

اسع الذؼ يعّبر عف إطار مفتوح وو  اإلدارةمؤسسات وىيئات محددة ومعمومة بعكس مصطمح 
يطاؿ جميع المستويات في الدولة ويشمل جميع الناس في عالقاتو، لذلؾ مف األفضل واألسمـ 

. فمف الواضح أف الحكومة ال تستطيع القياـ بجميع أعماليا اإللكترونية اإلدارةاستخداـ مصطمح 
الحديثة، لكنيا تستطيع أف تسخر ىذه الوسائل إلدارة ىذه  اإللكترونيةعف طريق الوسائل 

 ألعماؿ.ا

بأنيا " االنتقاؿ مف تقديـ الخدمات العامة والمعامالت  اإللكترونيةوقد عرفت الحكومة 
(. "وىي عبارة 126: 2005عبر اإلنترنت")ابراىيـ،  اإللكترونيمف شكميا الروتيني إلى الشكل 

ؿ عف أتمتو األعماؿ ما بيف الدوائر الحكومية بعضيا ببعض والدوائر الحكومية وقطاع األعما
تحقيق ذلؾ")عبد  االنترنت فيوالمواطنيف، بحيث البرمجيات الحديثة المستخدمة في تكنولوجيا 

" استخداـ التقنية الحديثة لتحرير حركة  ىي: اإللكترونية( والحكومة 20-19: 2014المطيف، 
المعمومات والخدمات مف أجل التغمب عمى القيود والعوائق المادية الموجودة في األوراؽ 

(. ويعرفيا البعض بأنيا مرادؼ لعمميات التبسيط 21: 2004نظمة التقميدية")حجازؼ، واأل
لإلجراءات الحكومية، وتيسير النظاـ البيروقراطي أماـ المواطنيف مف خالؿ إيصاؿ الخدمات ليـ 

: 2014بشكل سريع وعادؿ في إطار مف النزاىة والشفافية، والمساءلة الحكومية)عبد القادر، 
مف يرػ بأنيا مفيوـ جديد يعتمد عمى استخداـ تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا  (.  وىناؾ3

المعمومات لموصوؿ إلى االستخداـ األمثل لمموارد الحكومية، وكذلؾ لضماف توفير خدمة 
(. ويتضح مف 34: 2008مطر، )واألجانب حكومية مميزة لممواطنيف، الشركات، المستثمريف 

ىي تحويل طريقة تقديـ الخدمات مف الطريقة  اإللكترونيةبالحكومة ىذه التعاريف أف المقصود 
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باستخداـ التكنولوجيا المتطورة، مما يساعد في سرعة وتعزيز  اإللكترونيةالطريقة  إلىالتقميدية 
 األداء والكفاءة.

وىناؾ مف يرػ أف الحكومة يقصد بيا كافة ىيئات الحكـ في الدولة وىذا ىو المعنى الذؼ       
 الفقو القانوني بقوليـ أف لمدولة ثالث عناصر ىي الحكومة والشعب واإلقميـ. إليوير يش

وىذا ىو المفيوـ عندما  -رئيس الدولة والوزارة –والحكومة قد تعني السمطة التنفيذية بفرعييا 
يقاؿ أف سمطات الدولة الثالث ىي الحكومة والبرلماف والسمطة القضائية. والحكومة بالمعني 

رة ادا  و  القوانيف وتسييرتنفيذ  عمىالقائمة بالسير  قد تعني السمطة التنفيذية وحدىا ألنيا الضيق
مجمس الوزراء أو الوزارة بوصفيا األداة المحركة  عمىالمرافق العامة، وقد تستعمل لمداللة 

 (.75: 2010، اسماعيل)العميا تنفيذ سياستيا  عمىلمسمطة التنفيذية والقائمة 

، بالمعنى أو المفيوـ الدستورؼ اإللكترونيةلمعنى الشائع لمحكومة وعند مقارنة ا
لمصطمح الحكومة، فإننا قد نجد عدـ تطابق بيف المعنييف، إال أف يكوف المقصود ىو الوجو 

ىو  اإللكترونيةلمحكومة المتمثل في إدارتيا لممرافق العامة، فالمقصود ىنا بالحكومة  اإلدارؼ 
العامة بالمعنى العضوؼ. وكذلؾ فالحكومة بمعنى السمطة  اإلدارة ، أوداريةاإلنشاط السمطة 

التنفيذية تشمل أيضًا أنشطة واختصاصات السمطتيف التشريعية والقضائية، ويتضح مف ذلؾ أف 
لخدماتيا اعتمادًا عمى التقنيات  داريةاإل، ىو تقديـ الجيات اإللكترونيةالمقصود بالحكومة 

مخالفة لما يقصده  –بمعناه الشائع  –ي استعماؿ ىذا المصطمح الحديثة، فضاًل عف ذلؾ فإف ف
صراحة حيف ينص عمى مصطمح الحكومة" في النصوص الدستورية  –المشرع الدستورؼ 

 ، محاماة نت(.2015الباز، )العربية 

ة ليشبكات الحاسبات اآل إلى" في نقل نشاط الحكومة  اإللكترونيةوتتمخص الحكومة 
داء مجموعة مف ألبأف المنظمات الحكومية تسعي أساسًا  تقتضياسية حقيقة أس عمىوترتكز 

توفير المعمومات واتاحتيا وتبادؿ الوثائق والمستندات التي  عمى اإلدارةالخدمات وينصب مجاؿ 
 (.162: 2009تتعمق بأعماؿ ىذه الخدمات")السيد، 

العامة  اإلدارةأو ، اإللكترونيةادارة الخدمات تسمية طالؽ إ إلى يفالباحث بعض  ويميل
العامة تنفذ السياسات العامة لمحكومة، وانجاز األىداؼ  اإلدارة، ألف ميمة اإللكترونية

 ًا بدؿ الطريقة التقميدية. إلكترونيالموضوعة، وىذه المياـ واألىداؼ يمكف تحقيقيا 
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 : اإللكترونيةأىمية وأىداف التحول لإلدارة 

بمحض الصدفة، بل كاف ىناؾ مجموعة مف  ونيةاإللكتر  اإلدارة إلىلـ يكف التحوؿ 
بالتوجو نحو استغالؿ  اإلدارؼ وكاف التطور  الحياة،التغيرات والتطورات في مختمف مياديف 

. اإللكترونية اإلدارة إلىالطفرة اليائمة في وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والتوجو 
خداـ تكنولوجيا المعمومات بمكوناتيا المختمفة ويمكف القوؿ أف اىتماـ دوؿ العالـ المتقدـ باست

 اإلدارةيعود لمفوائد الكبيرة التي تجنييا مف وراءىا، لذلؾ بدأت الدوؿ تتسابق في تطبيق 
ليس  اإلدارةالتطبيقات التقنية في  استخداـ لذلؾ أصبح(. 204: 2009)ياسيف،  اإللكترونية

لتجاوز  اإلداراتلتمؾ  لممجتمع، ودافعاً اسة شكاًل عصريًا لمحياة نسعى لتقمصو، بل ىو حاجة م
: 2009الحسف، )واسعة واقعيا واالنطالؽ إلى اآلفاؽ العالمية الرحبة بوتيرة سريعة ومشاركة 

16-17 .) 

النمر حسب ما ذكر  اإللكترونيةالتحوؿ لإلدارة  إلىومف أىـ األسباب التي أدت 
 ما يمي:   (402-400: 2006وآخروف )

  أف أصبحت اآلالت تتخذ  إلىوتطبيقاتو: أدؼ ذلؾ  األلىفي تقنيات الحاسب التقدـ الكبير
 Herbertولعل ىذا ما دعي ىربرت سايموف ) اإلنساف،كثيرًا مف القرارات المبرمجة مكاف 

Saymon( ودراكر )Drakar( وديفز )Deves،)  إلى التنبؤ بأف  اإلدارةوكثير مف كتاب
 امميف في عصر المعموماتية.نسبة اآلالت سوؼ تطغى عمى نسبة الع

  اإلدارةالتقدـ السريع في شبكة االتصاالت واإلنترنت: وىذا التقدـ صاحبو تغييرات ميمة في 
أصبحت تتيح لإلدارة  اإللكترونيةفاالتصاالت  العالمية،والتجارة  الحكومية، اإلدارةوخاصة 

وؿ العالـ كافة كل ما تحتاجو مف معمومات سواء مف داخل المنظمة أو خارجيا عبر د
 ،اإللكترونية اإلدارةوىذا قاد إلى اإلسراع في التحوؿ إلى  زىيدة، وبتكاليف ودقة فائقةبسرعة 

 الورقية. اإلدارةوالتخمي عف 

  العولمة: لقد ساعدت العولمة عمى دفع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى محاولة
واالتصاالت واإلنترنت  ليالحاسب اآلاالستفادة القصوػ مف التقنيات الحديثة في مجالت 

 اإلدارةوىو ما ميد لقياـ  التكاليف،أجل تحسيف الجودة وزيادة اإلنتاجية وخفض  مف
 في ىذا السياؽ العالمي المتسارع الخطى. اإللكترونية

  شح الموارد واالتجاه نحو الخصخصة: فقد أدػ ازدياد شح الموارد لممنظمات الحكومية
 الخدمية،بعد عاـ بتشجيع االتجاه نحو خصخصة أغمب القطاعات ولبعض الدوؿ عامًا 
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والذؼ بموجبو تستطيع تمؾ المنظمات أو الدوؿ  ،اإللكترونية اإلدارةوالتحوؿ نحو تطبيق 
 أداء الخدمات لممواطنيف. تكاليفتوفير جزء كبير مف 

  ت فيو وسائل انتشار الثقافة التنظيمية: أدؼ االىتماـ بالثقافة التنظيمية في عصر انتشر
وجود  إلى اإلنترنت،التعميـ عف بعد ووسائل اإلعالـ والقنوات الفضائية اإلعالمية ومقاىي 

 الرقمية،، وأصبح مف السيولة بمكاف التعامل مع التقنية إلكترونيةثقافة تنظيمية ومجتمعية 
 دارةاإلأصبح ىناؾ ميل كبير مف المواطنيف في الدوؿ المتقدمة والنامية نحو  التاليوب

 .اإللكترونية

يمكف توظيف تكنولوجيا المعمومات في دعـ وبناء ثقافة  اإللكترونية اإلدارةومف خالؿ 
أساس مف  عمىتنظيمية ايجابية لدؼ جميع العامميف، وكذلؾ توفير خدمات أفضل مبنية 

الدوؿ مصاؼ  إلىوالتنظيمي  اإلدارؼ الرقي بالعمل  إلىالشفافية والمصداقية والنزاىة، مما يؤدؼ 
 (.174: 2013أبو العال، )المتقدمة 

 :منيا عدة أسباب إلىتعود  اإللكترونية اإلدارةأف أىمية  إلى( 1046: 2015)خوالدة  وأشار

 تعمل عمى تحسيف الخدمات التي  اإللكترونية اإلدارةتحسيف مستوػ األداء في المنظمة: ف
اؿ والمعامالت التي يتـ تقديميا تقدميا المنظمة وتبسيط إجراءاتيا، مما ييسر ويسيل األعم

 ىيتحقق التواصل بيف األطراؼ المستفيدة مف المنظمة. كما تساعد عم التاليلممستفيديف، وب
والمستفيديف، مما يكفل أداء الخدمات بأقل وقت  اإلدارةفتح قنوات اتصاؿ جديدة بيف 

 وبأعمى درجات األداء.

 عمىالشكل التقميدؼ لممنظمة الذؼ يعتمد  ف االنتاج وزيادة الربحية: يختمفاليانخفاض تك 
 اإللكترونياستخداـ عدد كبر مف العامميف، واستخداـ اليياكل التنظيمية المعقدة، عف الشكل 

األمر الذؼ ينعكس  محددة،لممنظمة الذؼ يتطمب عمالة قميمة دوف التقيد بمواقع جغرافية 
 انخفاضيا. إلىف ويؤدؼ اليالتك عمىبدورة 

  يمكف لممنظمة استخداـ  اإللكترونية اإلدارةالتعامل الورقي: ففي ظل تالفي مخاطر
الحاسوب، وتخزيف المعمومات، ومراقبة اإلنتاج، وتوفير السجالت والدفاتر، األمر الذؼ 

، التكاليفيقضي عمى سمبيات التعامل الورقي المتمثمة في بذؿ الجيد وضياع الوقت وزيادة 
 والتعرض لمتمف والفقد والضياع. 

مف المعاصرة  اإللكترونية اإلدارةتبرز أىمية ف (11: 2012طوبيا)و ي ممقصيأما بالنسبة ل    
 الجوانب اآلتية: خالؿ
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  المختمفة داخل المنظمة. داريةاإلالدقة والوضوح في العمميات 

 نية في بيئتيوالتشفير وبقية االحتياجات التق تطوير بنية تحتية عامة في حقل التقانة 
 حوسبة.االتصاؿ وال

  بمعايير الخصوصية والسرية المناسبة اإللكترونية اإلدارةالخصوصية واألماف إذ تتمتع 
 مما يؤدؼ إلى نموىا وتطورىا في مجاؿ خدمة المستفيد. والمصداقية،واألمف 

  ت العمل والمعامالت. آلياعدـ تكرار 

أف اليدؼ األساس  إلى( 277: 2013)شتيوؼ ( و 86-85: 2012)حامد وأشارت 
 ة:الية أداء المنظمة مف خالؿ مجموعة مف النقاط التاليىو زيادة فع اإللكترونية اإلدارةلتطبيق 

  المختمفة لممؤسسة وكأنيا وحدة مركزية. اإلداراتإدارة ومتابعة 

 .تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بيا مع إعطاء دعـ أكبر في مراقبتيا 

  عف طريق توفير البيانات وربطيا.تقميص معوقات اتخاذ القرار 

 .توظيف تكنولوجيا المعمومات مف أجل دعـ وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدػ العامميف كافة 

  فورية.توفير البيانات والمعمومات لممستفيديف بصورة 

  دارة الموارد كافة. اإلدارةزيادة الترابط بيف العامميف و  العميا ومتابعة وا 

الغاء نظاـ األرشيف الوطني الورقي، واستبدالو بنظاـ  لكترونيةاإل اإلدارةومف أىداؼ 
تصحيح األخطاء بسرعو،  عمىمرونة في التعامل والمقدرة  إلى، مما يؤدؼ إلكترونيأرشفة 

ونشر الوثائق ألكثر مف جية واالستفادة منيا في أؼ وقت ومكاف. وكذلؾ استيعاب عدد أكبر 
 (.175: 2009سميماف، )االنتظار ف صفوؼ مف العمالء في وقت واحد، مما يقمل م

 اإلدارة إلىاختالؼ أنواعيا  عمىيرؼ الباحث أف تحوؿ المؤسسات  ذكرهمما سبق 
أصبح ضرورة تفرضيا التغيرات المحيطة، ولعجز المؤسسات عف تقديـ خدماتيا  اإللكترونية

ر الحكـ الرشيد، والتي بصورة جيدة في ظل التقمبات السريعة والمطالبات المتزايدة بتطبيق معايي
فرصة  اإللكترونية اإلدارة، لذلؾ تمثل اإللكترونية اإلدارةيمكف أف يتـ تحقيقيا مف خالؿ تطبيق 

 متميزة لالرتقاء باألداء في المنظمات العامة والخاصة.
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 :اإللكترونية اإلدارةعناصر 

ىـ في نجاح تطبيقيا مجموعة مف العناصر، والتي تسا عمى اإللكترونية اإلدارةتشتمل      
: 2015)السواط  مف أربعة عناصر أساسية ذكرتيا اإللكترونية اإلدارةوتحقيق أىدافيا. وتتكوف 

 : وىي  Hassan (216 :2014)و (53-55

 (عتاد الحاسوبHardware ويتمثل في المكونات المادية لمحاسوب ونظمو وشبكاتو :)
 وممحقاتو.

 (البرمجياتSoftwareوىي تعني الجا :) وتتوزع  الحاسوب،نب الذىني مف نظـ وشبكات
 عمى فئتيف:

  الترجمة،ومترجمات لغات  الشبكة،ونظـ إدارة  التشغيل،برامج النظاـ: مثل نظـ 
 وىندسة البرامج بمساعدة الحاسوب. البرمجة،وأدوات تدقيق 

  وبرامج الدعـ  ،اإللكترونيوبرامج البريد  الويب،برامج التطبيقات: مثل مستعرضات
وحـز البرامج  البيانات،وقواعد  ،اإللكترونيةوالجداوؿ  الحاسوب،ورسوـ  جتماعي،اال

 وبرامج إدارة وتخطيط موارد المشروع. ،اإللكترونيةوبرامج التجارة  المالية،

  االتصاؿ شبكات(Communication Network ظيرت الشبكات كنتيجة طبيعة لتطور :)
وىذا يؤدؼ إلمكانية استخدامو مف قبل  كبير،كل وزيادة سرعتو وقدراتو بش األلى،الحاسب 

أكثر مف مستفيد في نفس الوقت عف طريق وحدات إدخاؿ مستقمة. والشبكة الحاسوبية 
تتكوف مف جيازؼ حاسوب أو أكثر مرتبطة معا بواسطة خط اتصاؿ بحيث يتـ تبادؿ 

 المعمومات فيما بينيما، وتنحصر أىـ أنواع الشبكات الحاسوبية فيما يمي:

  الشبكة المحمية(Local Area Networks وىي الشبكة التي تغطي مساحة :)
وتستخدـ ىذه الشبكة عادة في المؤسسات  مباف،صغيرة داخل مبني أو عدة 

البعض كالجامعات والمدارس والشركات لربط أقساميا مع بعضيا  المختمفة،
 (.236: 2005العمرؼ، و قنديمجي، و العمي، )

 ( الشبكات الواسعةWide Area Networks وىي الشبكات التي تغطي :)
مساحات واسعة متباعدة كمساحة دولة أو قارة أو حتى الكرة األرضية بأكمميا ومف 

 (.242-241: 2013جمعة، و البرزنجي، )اإلنترنت األمثمة عمييا شبكة 
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 ( الشبكة الداخمية لممنظمة: االنترنتIntranet وىي شبكة المنظمة الخاصة التي :)
وال  المنظمة،لموظفييا بالحصوؿ عمى البيانات والمعمومات وتبادليا داخل تسمح 

حيث  الشبكة،يمكف لألشخاص مف غير العامميف بالمنظمة مف الدخوؿ إلى موقع 
قنديمجي، و العمي، )النارية يتـ حماية ىذه الشبكة ببرامج حماية يطمق عمييا الجدراف 

 (.240-239: 2005العمرؼ، و 

 الشبكة الخارجية ( لممنظمة: اإلكسترانتExtranet وىي شبكة المنظمة الخاصة :)
ومتطمبات المنظمات األخرػ  المعمومات،التي تصمـ لتمبية احتياجات الناس مف 

 إليياويتطمب الدخوؿ  الحماية،وتستخدـ فييا تقنيات  األعماؿ،الموجودة في بيئة 
عيادات، )العاـ ر وذلؾ ألف الشبكة غير موجية لمجميو  المرور،استخداـ كممة 

2004 :47.) 

  المعرفة صناع(The Makers of Knowledge وىـ العنصر األىـ في منظومة :)
 ف،يوالمدير  الرقمية،ويتكوف مف القيادات  المكونات،ويقع في قمب ىذه  ،اإللكترونية اإلدارة
معرفة إدارة ويتولى صناع ال المنظمة،ورأس الماؿ الفكرؼ في  ،اإللكترونيةف لمموارد يوالمحمم

وتغيير طرؽ التفكير السائدة لموصوؿ إلى  ،اإللكترونية اإلدارةالتعاضد االستراتيجي لعناصر 
 :اليمف خالؿ الشكل الت اإللكترونية اإلدارةويمكف توضيح عناصر  المعرفة،ثقافة 

 
  (5)شكل                                             

                        

 
 برامج الحاسوب                                             شبكة االتصاالت

 

    

 

                         

 (24: 2005: )ياسيف، اإللكترونية اإلدارةعناصر                 

صناع 
 المعرفة

 عتاد الحاسوب
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التي تقميدية ال اإلدارةعف أدوات  اإللكترونية اإلدارةوتختمف العناصر األساسية وأدوات 
وىذا االختالؼ أدػ إلى إعطائيا طابعًا  أساسي،ت تركز عمى أداء العنصر البشرؼ بشكل كان

 مشكالتيا،التقميدية وتقضي عمى  اإلدارةوأضفى عمييا مميزات كثيرة جعمتيا تتفوؽ عمى  خاصًا،
 .الحاليوتتالءـ مع متطمبات العصر 

 : اإللكترونية اإلدارةأثار تطبيق 

الطرؼ  وعمىـ جديد تظير ايجابيات ومميزات ليذا النظاـ، عند القياـ بتطبيق أؼ نظا
، ويمكف القوؿ أف اإللكترونية اإلدارة عمىاألخر يوجد ىناؾ سمبيات ليذا النظاـ، وىذا ينطبق 

في تحقيق أىدافيا السالفة الذكر، أما بالنسبة لسمبيات  تتمخص اإللكترونية اإلدارةايجابيات أىـ 
 ( بما يمي:442-441: 2009)والنسور الشبمي  إلييافقد أشار  اإللكترونية اإلدارةتطبيق 

  الناس مف التطفل ومعرفة خصوصيات  اإللكترونيفقداف الخصوصية: يمكف التعامل
 األخريف.

  المجتمع، واستخداـ  أفرادقمة االحتكاؾ مع  وينتج عن اإللكترونيالتواصل االجتماعي: العمل
 عمىالتأثير السمبي  إلى، باإلضافة واالنطواءعزلة االدماف وال إلىشبكات االنترنت يؤدؼ 
قيـ وسموكيات المجتمعات المحافظة بطريقة سمبية، مما قد  عمىالصحة، وكذلؾ التأثير 

 يولد خماًل ثقافيًا.

  نتيجة االستغناء عف خدمات  البطالة،زيادة  إلى اإللكترونية اإلدارةالبطالة: قد يؤدؼ تطبيق
والسرعة في  واليسرتعييف عامميف جدد في ظل السيولة  إلى األقل عدـ الحاجة عمىأو 

 .اإللكترونية اإلدارةانجاز األعماؿ التي توفرىا 

، ومف أىميا التحويالت اإللكترونيةفقداف األماف: وىذا يقمق كثيرًا المتعامميف باألعماؿ  -
دة المسروقة بطريقة وتحويل األرص ،االئتمافعف طريق بطاقات  المالية، والتعامالت اإللكترونية

 غير شرعية، وكذلؾ سرقة المعمومات والبيانات.

 اإللكترونية اإلدارة( السمبيات المحتممة لتطبيق 123: 2009وقد ذكرت األسدؼ )     
 وىي بشكل عاـ ثالث سمبيات رئيسية:   تالفييا،وكيفية 

  اإللكترونيالتجسس: 

، فإنيا اإللكترونية اإلدارةـ مف الطبيعي أنو عندما تعتمد إحدػ الدوؿ عمى نظا 
، وىو ما يعرضو لمخاطر كبيرة تكمف في التجسس إلكترونيستحوؿ أرشيفيا إلى أرشيف 



 

48 

 

عمى ىذه الوثائق، وكشفيا ونقميا وحتى إتالفيا، لذلؾ فيناؾ مخاطر كبيرة مف الناحية 
لإلدارة  ، نتيجة لعدـ تحصيف الجانب األمنياإلدارةاألمنية عمى معمومات ووثائق وأرشيف 

، ومصد خطر اإللكترونية اإلدارة، والذؼ يعتبر أولوية في مجاؿ استراتيجية اإللكترونية
ف أو الياكرز ) القراصنة ( واألخطر ىي يالعادي فراديأتي غالبًا مف األ اإللكترونيالتجسس 

جي مي واالستراتيأجيزة االستخبارات العالمية، والتي تشكل تيديدًا فعميًا عمى األمف القو 
 لمدولة المعنية.

 :زيادة التبعية لمخارج 

 الغربية،تعتمد بمعظميا إف لـ نقل بأكمميا عمى التكنولوجيا  اإللكترونية اإلدارةإف 
وىو ما لو انعكاسات  الصناعية،وىذا يزيد مف مظاىر تبعية الدوؿ المستيمكة لمدوؿ الكبرػ 

. فاالعتماد الكمي عمى تقنيات ةاإللكترونيسمبية كثيرة خاصة في المحاؿ األمني لإلدارة 
يعرض أجنبية لمحفاظ عمى أمف معموماتنا وتطبيقيا عمى الشبكات الرسمية التابعة لمدولة 

األمف الوطني والقومي ليذه الدولة لمخطر ووضعو تحت سيطرة دوؿ أخرؼ. لذلؾ يجب 
 تواستقاللية المعموماأمف  عمىبحث العممي والعمل لدعـ قطاعات التكنولوجيا وا

 .اإللكترونيةوالتطبيقات 

  اإلدارةشمل: 

، واالنتقاؿ اإللكترونية اإلدارةإف التطبيق غير السوؼ والدقيق لمفيوـ واستراتيجية       
دوف اعتماد التسمسل والتدرج  اإللكترونية اإلدارةدفعة واحدة مف النمط التقميدؼ لإلدارة إلى 

، ألنو عندىا نكوف قد تخمينا اإلدارة في االنتقاؿ مف شأنو أف يؤدؼ إلى شمل في وظائف
بمفيوميا الشامل، فنكوف قد خسرنا  اإللكترونية اإلدارةعف النمط التقميدؼ لإلدارة، ولـ ننجز 

 اإلدارةاألولى، ولـ نربح الثانية، مما مف شأنو أف يؤدؼ إلى تعطيل الخدمات التي تقدميا 
أو العودة إلى النظاـ  اإللكتروني اإلدارؼ ـ أو إيقافيا ربما يتـ اإلنجاز الشامل والكامل لمنظا

التقميدؼ بعد خسارة كل شيء وىذا ما ال يجوز أف يحصل في أؼ تطبيق الستراتيجية 
 .اإللكترونية اإلدارة

، أما السمبيات فيجب اإللكترونية اإلدارةمما سبق نجد أف االيجابيات تعزز مف دور        
تقمل وتعالج ىذه السمبيات، ومف  إلكترونيةتطبيقات معالجتيا باستخداـ وسائل و  عمىالعمل 

 قيمة ودورخالؿ توفير التشريعات القانونية الرادعة التي تعزز مف ثقة المتعامميف وترفع مف 
 . اإللكترونية اإلدارة
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 : اإللكترونية اإلدارةمتطمبات تطبيق 

يجب توفييا لضماف نجاح ىناؾ احتياجات ومتطمبات  اإللكترونية اإلدارةلتطبيق مشروع         
 ( ما يمي:128: 2012واستمرار المشروع. ومف أىـ ىذه المتطمبات كما يرػ السويفاف )

 .وجود الرؤية االستراتيجية 

 .تييئة البنية التحتية لممعمومات 

 .تحقيق التحوؿ التنظيمي 

 .تييئة األنظمة التشريعية 

 .تحقيق أمف المعمومات 

احداث تغيير جوىرؼ يشمل نوعية العامميف واألجيزة  لكترونيةاإل اإلدارةتطبيق لويمـز        
العديد مف المتطمبات الضرورية، كما يراىا المعاني  إلىاألداء، باإلضافة  المستخدمة، وطرؽ 

 ( وىي:89: 2011) وآخروف 

  اإللكترونية اإلدارةالعميا بدعـ وتبني مشروع  اإلدارةالتزاـ. 

 مة بيف جميع الجيات.وضع خطة متكاممة لالتصاالت الشام 

  حاجات العمالء واشباعيا. عمىالتركيز 

  اإللكترونية اإلدارةاالىتماـ بالعامميف القائميف بتقديـ خدمات. 

  القدرات الفنية ووعي  عمىالدراسات المتكاممة لإلجراءات، ومعدالت االداء، والتركيز
 وثقافة الجميور.

  ت.الخصوصية في المعمومات والمعامال عمىالمحافظة 

  اإللكترونيةمرونة اليياكل التنظيمية ومالئمتيا لإلدارة. 

تتأثر وتتفاعل مع بيئتيا ومكوناتيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية  اإلدارةوألف 
: 2009سميماف )حسب  اإللكترونية اإلدارةلذلؾ فاف متطمبات مشروع  والتكنولوجية،والثقافية 

 ىي: (172-174

 نقل المعمومات بيف أطراؼ المعاممة. ىورة قادرة عموجود بنية تحتية متط 

  اإللكترونية اإلدارةالالزمة لالستفادة مف خدمات  اإللكترونيةتوافر الوسائل. 



 

50 

 

 .توافر عدد كافي مف مزودؼ خدمة االنترنت وبأسعار مقبولة 

 بشكل سميـ. اإللكترونية اإلدارةتدريب وبناء قدرات العامميف ب 

 اإللكترونية اإلدارةلمشروع  توافر التمويل المالئـ. 

  اإللكترونية اإلدارةوجود خطة تسويقية دعائية شاممة لمترويج الستخداـ.  
 :اإللكترونية اإلدارةمعوقات تطبيق 

، وىذه المعوقات تكوف اإللكترونية اإلدارةق يككل مشروع ىناؾ معوقات تواجو تطب
التغمب عمييا الستمرار المشروع المشروع  عمىالقائميف  عمىناشئة عف عدة أسباب، ويجب 

 ما يمي:  (148: 2008عموطي ) كما ذكرتيا ، ومف أىـ ىذه المعوقاتونجاحو

  وعدـ استيعاب أىدافيا. اإللكترونية اإلدارةالرؤية الضبابية لمشروع 

 .عدـ وجود أنظمة وتشريعات أمنية أو التساىل في تطبيقيا 

 السيولة النقدية. توفير عمىة وعدـ القدرة اليقمة الموارد الم 

  مف حيث تقميصيا لمعنصر البشرؼ. اإللكترونيةالنظرة السمبية لإلدارة 

  األخريف. فرادواأل اإللكترونية اإلدارةوجود فجوة رقمية بيف المتخصصيف في مجاالت 

 ( فيي كما يمي:293: 2011أما بالنسبة لموادؼ والوادؼ )

  داخل المنظمة الواحدة. حتىاختالؼ نظـ االدرة 

 .عدـ توافر بنية أساسية فنية جيدة 

  .ثقافة المنظمة الخائفة مف كل ما ىو جديد، وخصوصًا التكنولوجيا وتطبيقاتيا 

  العميا بدواعي التحوؿ ومتطمباتو. اإلدارةعدـ اقتناع 

 .عدـ الثقة في حماية سرية وأمف المعامالت الشخصية 

 ـ احساسيـ بأنيـ دتحوؿ وععدـ توفر الحافز القوؼ لدؼ العامميف إلنجاح عممية ال
 جزء مف عممية التحوؿ والنجاح.

  المتكاممة داخل المنظمات. اإللكترونية اإلدارة إلىصعوبة الوصوؿ 

  ة، ورفض التغيير.المعتادة في العمل ودورتيا المستندي اليدويةالتوافق مع النظـ 
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 اإللكترونية اإلدارةبالثقافة التنظيمية عالقة 

 اإلدارةقافة تنظيمية مرنة عامل مساعد لممنظمة في عممية تطبيق يعتبر وجود ث        
يحتاج إلى ثقافة تؤمف  اإللكترونية اإلدارةوالتطوير والتحسيف المستمر، فتطبيق  اإللكترونية

 بالتجديد واالبتكار وتستوعب الكثير مف المفاىيـ التي تساعد عمى نجاح عممية تطبيقيا. 

أف كثير مف المؤسسات والمنظمات تفشل جيودىا  لىإ( 40: 2001)الطعامنة وأشار 
الحديثة، ألنيا لـ تبذؿ أؼ جيد لتغيير ثقافتيا التنظيمية بالشكل الذؼ يتالءـ  دارةاإلفي تطبيق 

 ويدعـ توجييا الجديد، فالثقافة التنظيمية ىي األساس لعمميات التحوؿ والتطوير في العمل. 

التنظيمية السائدة في المنظمة يمكف أف تكوف عنصرا ( أف الثقافة  262: 2005)ياسيف ويرؼ 
إذا كاف طابع ىذه الثقافة ىو ميميا نحو التقميد  اإللكترونية اإلدارةسمبيًا في عممية تطبق وتطوير 

العميا  اإلدارة عمىوأداء األعماؿ بنفس الطرؽ التي اعتادت عمييا، ومف ىذا المنطمق يجب 
يجعل  مما اإللكترونيفة التنظيمية الستيعاب مفردات العمل العمل عمى تحقيق تغيرات في الثقا

 ومعطياتيا أحد مكونات ثقافة المنظمة.   اإللكترونيةمف العمميات 

أف لمثقافة التنظيمية دورًا ايجابيًا بوصفيا موضوعًا  فترػ  (95: 2014)السواط  أما
ستجابة إلى التكيف والتوازف لمتطوير والتغيير باستمرار وبحسب فاعمية المنظمة وقدرتيا عمى اال

مع القوػ والمتغيرات المؤثرة في بيئة األعماؿ، وبخاصة التأثيرات الجوىرية التي تعززىا 
ثقافة االبتكار  إلىتحتاج  اإللكترونية اإلدارةتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وشبكة االنترنت، ف
الى جانب توفير  اإللكترونية اإلدارةتاجو فثقافة االبتكار واإلبداع واالنفتاح والمرونة ىي ما تح

فرص المشاركة في إنتاج ونقل المعرفة التنظيمية و التعميـ المستمر مف تكنولوجيا وتطبيقات 
 األعماؿ في االنترنت .

دارتيا بفاعمية يساعد في (262: 2005)ويرػ ياسيف  بأف الوعي بثقافة المنظمة وا 
 اإلدارة، ويقمص الفجوة بيف فريق تطوير مشروع اإللكترونية اإلدارةتطبيق نظـ وأدوات 

وتحتاج المنظمة إلى بناء ثقافة  التغيير.وبيف العامميف ويجعميـ أقل مقاومة لعممية  اإللكترونية
  .الجديدةجديدة لتكوف عامال مساعدا في نجاح الممارسات  استراتيجيات،تنظيمية عندما تنيج 

فاىيـ حديثة في المنظمة يستمـز تغيرًا أف تبني م إلى( 86: 2014)ىدية ويشير  
وتطويرًا في ثقافة المنظمة وعممياتيا التشغيمية، مما يستدعي استعدادًا نفسيًا وتنظيميًا مسبقًا، 

، ويضيف أنو أصبح ىناؾ قناعة لدؼ مستشارؼ داريةاإلكافة المستويات  عمىوالتزامًا كاماًل 
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قبل تطبيق  داريةاإلوالمناخ التنظيمي والسياسة  التطوير بضرورة معرفة واختيار ثقافة التنظيـ
 البرامج التطويرية

أف ىناؾ جانب مف الثقافة التنظيمية ىو الثقافة  (34: 2008آؿ دحواف ) وذكر
 ، وتتمثل فيما يمي:اإللكترونية اإلدارة، وىو مف أىـ الجوانب الثقافية الالزمة لتطبيق اإللكترونية

 لتقنية الحديثة.نشر التوعية بأىمية استخداـ ا 

  اإللكترونيتثقيف العامميف بمعنى العمل. 

  اإللكترونية اإلدارةتوعية العامميف بفوائد. 

 .تثقيف العامميف بمعنى شبكة اإلنترنت والشبكة الداخمية 

  وتدريبيـ لمتعامل معيا. اإللكترونيةتوعية وتثقيف العامميف بمصطمح البوابة 

  اإللكترونية األرشفة عمىتدريب وتثقيف العامميف. 

  اإللكترونيتثقيف العامميف بمعنى التوقيع. 

  بدال مف التعامالت الورقية اإللكترونيةزيادة درجة الثقة لدػ العامميف بالتعامالت.  

سواء بيف  اإللكترونية اإلدارةمما مضي يتضح أىمية دور الثقافة التنظيمية في تطبيق 
بأف تغيير أو تعديل الثقافة التنظيمية ىو األساس  العامميف أو المواطنيف، كما أنو يمكف القوؿ

، وىذا يستدعي جيودًا كبيرة اإللكترونية اإلدارةوتطبيق  اإللكترونيالتحوؿ  ةالتي تبني عمية عممي
 .فرادلتغير الثقافة السائدة، وغرس الثقافة الجديدة في نفوس األ
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 المبحث الثالث

 موماتوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المع

 

 مقدمة

في وزارة  اإللكترونية اإلدارةتحدثت ىذه الدراسة عف دور الثقافة التنظيمية كمدخل لدعـ       
سيتـ تخصيص ىذا الفصل إلعطاء نبذة  غزة، لذلؾاالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بقطاع 

ة فمسطيف الوزارات اليامة في دول إحدػعف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، كونيا 
قطاعات البريد واالتصاالت وتكنولوجيا  عمى، والمشرفة اإللكترونيةوالحاضنة الرئيس لإلدارة 

  المعمومات.

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  نشأة وزارةوسيتطرؽ الباحث في ىذا المبحث الى 
 وأىـ الخدمات التي تقدميا لمختمف األطراؼ. غزة وتطورىابقطاع 

 صاالت وتكنولوجيا المعمومات الفمسطينيةنشأة وزارة االت

أصبحت  1994بعد أف تسممت السمطة الوطنية مياميا في األراضي الفمسطينية عاـ       
التشكيمة الحكومية األولي تـ دمج  الحكومي، وفيصاحبة الوالية العامة إلدارة الجياز االدرؼ 

ميمو االشراؼ  إلييات، وُأسندت قطاعي البريد واالتصاالت لتتكوف وزارة البريد واالتصاال
 وتطوير قطاعي البريد واالتصاالت.

وتمشيًا مع التطور المتسارع في وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والثورة      
الحكومي بتكامل األداء وتوحيد الجيود لالرتقاء بالعمل الحكومي  وتنامي االىتماـالمعموماتية، 

الحاسوب  عمىبنقل االشراؼ  2003طنيف قامت الحكومة عاـ وتقديـ أفضل الخدمات لمموا
وزارة البريد واالتصاالت، ليتغير اسميا مف  إلىالحكومي مف وزارة التخطيط والتعاوف الدولي 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.  وبناًء عمى قرار مجمس  إلىوزارة البريد واالتصاالت 
الصادر عف مجمس الوزراء والذؼ ُكِمَفْت  2/8/2003بتاريخ  ( المنعقدة13الوزراء في جمستو )

بموجبو وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بإنشاء ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت، بادرت 
الوزارة بإعداد الدراسات الالزمة لذلؾ، وشاركت في برامج تدريبية بيدؼ االستفادة مف التجارب 
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في ىذا المجاؿ، وتـ التنسيق مع الشبكة العربية لييئات تنظيـ اإلقميمية والدولية التي سبقت 
االتصاالت في الوطف العربي إلعداد برامج تدريبية في ىذا المجاؿ، وتعاونت الوزارة مع 
القطاعات الحكومية األخرػ والقطاع الخاص ووضع الخطط المناسبة  لالستفادة مف التقدـ 

 المعمومات.العممي في وسائل االتصاالت وتكنولوجيا 

في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في  عامميفال بمغ عدد 2016فى عاـ و 
القطاعات والدوائر المختمفة حسب الييكل التنظيمي  عمىموزعيف  عامالً  208قطاع غزة 

 يوضح ذلؾ كما يمي: التاليلموزارة، والجدوؿ 
 جيا المعمومات حسب الييكل التنظيميوزارة االتصاالت وتكنولو ب العامميفيع ز تو  (2)رقـ جدوؿ 

 

 القطاع

 

 البريد

 

 االتصاالت

 

 تكنولوجيا المعمومات
والوحدات  اإلدارات

 المساندة األخرى 
 

 جمالياإل

 208 53 34 18 101 عاممينعدد ال

 وتكنولوجيا المعمومات المصدر: من اعداد الباحث حسب الييكل التنظيمي لوزارة االتصاالت

ارة مف خالؿ قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات القياـ وقد استطاعت الوز 
في أعماؿ الوزارة والخدمات التي تقدميا لمجميور،  اإللكترونيبخطوات كبيرة إلنجاز التحوؿ 

الوزارات والمؤسسات األخرػ، بالرغـ مف قمة عداد الموظفيف، حيث َأوكمت  إلىونقل تجربتيا 
مياـ والصالحيات لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، مف ال المتعاقبة العديدالحكومات 
 إلىتتعمق بقطاعات البريد واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والتحوؿ  قوانيف وقراراتبموجب 
 ، ومف أىـ ىذه القوانيف والقرارات:اإللكترونيالعمل 

 ( لسنة 3قانوف رقـ )رة ورقابة قطاع والتي أعطي بموجبو الوزارة ميمو تنظيـ وادا 1996
 االتصاالت في فمسطيف. 

 ( لسنة 20قرار رقـ )ا يوتـ بموجبو تشكيل الييئة الوطنية لمسميات االنترنت، وميمت 2001
رسـ السياسات الالزمة لتسجيل االنترنت في المجاؿ الفمسطيني، ووضع الخطط المناسبة 

البريد واالتصاالت لتطوير استخداـ االنترنت في فمسطيف، وتشكمت المجنة مف وزارات 
 خاصة.  مؤسسات وشركاتخطيط والتعاوف الدولي والتجارة واالقتصاد ومندوبيف عف توال

 ( المنعقدة بتاريخ 13قرار مجمس الوزراء في جمستو )والذؼ ُكِمَفْت بموجبو 2/8/2003 ،
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بإنشاء ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت.
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  بتشكيل لجنة برئاسة  2004/ـ. و/أ. ؽ لسنة 14/10الوزراء الفمسطيني رقـ قرار مجمس
والتي أعدت  الداخمية،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وعضوية وزارة اإلعالـ ووزارة 

نظامًا خاصًا لتصويب وتنظيـ المحطات اإلذاعية والتمفزيونية العاممة في فمسطيف في نطاؽ 
العامة لمطيف  اإلدارةولى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وتت وزارة؛اختصاص كل 

 الراديوؼ واإلرساؿ، وكذلؾ اإلشراؼ وتنسيق أعماؿ ىذه المحطات. 

 ( لسنو 35قرار مجمس الوزراء رقـ )بشأف النفاذ الى الشبكة العالمية )االنترنت(  2004
القرار وزارة االتصاالت عبر مركز الحاسوب الحكومي، حيث ألـز  اإللكترونيوالبريد 

وتكنولوجيا المعمومات بتوفير خدمو النفاذ الى المؤسسات والدوائر الحكومية واتاحتيا عمى 
أساس تميز ىذه الخدمات بالحداثة والسرعة والكفاءة ونجاعة الحماية مف االختراؽ الخارجي 

 والصيانة.

 ( لسنو 74قرار مجمس الوزراء رقـ )لوطنية لالتصاالت بشأف االستراتيجية ا 2005
وكمفت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالتعاوف والتنسيق مع  المعمومات،وتكنولوجيا 

األطراؼ الرئيسية لوضع االستراتيجية الوطنية موضع التنفيذ مف خالؿ العمل عمى  كافة
ا يتـ إنجازه، األساسية لممعمومات واالتصاالت مع المراجعة الدائمة والتقييـ لم البنيةتأميف 

في منافع االتصاالت تكنولوجيا  اإللكتروني لموعيوأف تقوـ الوزارة بإطالؽ حممة وطنية 
 المعمومات.

 ( لسنو 456قرار مجمس الوزراء رقـ )بشأف اعتماد مشروع قانوف البريد واحالتو الى 2011 ،
 المجمس التشريعي إلقراره حسب األصوؿ. 

 ( لسن207قرار مجمس الوزراء رقـ )بشأف تشكيل لجنو خاصة إلعداد االستراتيجية  2012 ة
الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، وتشكمت لجنة برئاسة وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعمومات وعضوية مجموعة أخرؼ مف الوزارات وممثميف عف الجيات ذات 

 لمعمومات.إلعداد االستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا ا العالقة،

 ( لسنو 83قرار مجمس الوزراء رقـ )بشأف اعتماد مشروع قانوف المعامالت  2012
حالتو الى المجمس التشريعي لإلقرار. اإللكترونية  وا 

 ( لسنو 106قرار مجمس الوزراء رقـ )بشأف تفويض وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  2013
 الضوئية. اؼليالمعمومات بمنح رخص حصرية لبناء وتشغيل شبكة األ
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 ( لسنو 172قرار مجمس الوزراء رقـ )بشأف اعتماد المقترح المقدـ مف وزارة  2014
 .اإللكترونياالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بخصوص نظاـ الدفع 

 ( لسنو 239قرار مجمس الوزراء رقـ )بشأف تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح  2014
 الوزارة بإنشاء البرج التكنولوجي.

والذؼ أصدره المجمس  ،اإللكترونيةىمت الوزارة في اعداد قانوف المعامالت وكذلؾ سا
مادة تعالج مختمف  54القانوف وتـ نشره في صحيفة الوقائع. ويتناوؿ  2013التشريعي عاـ 

 . اإللكترونيةالجوانب المتعمقة بالمعامالت 

 (:http://mtit.gov.psوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الفمسطينية )وواجبات ميام 

وضع السياسات العامة ورسـ الخطط والبرامج التطويرية لقطاعات االتصاالت والبريد  .1
 وتكنولوجيا المعمومات.

اإلعداد والتخطيط واإلشراؼ عمى تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا  .2
 ق مع الجيات ذات الصمة.المعمومات بالتعاوف والتنسي

اإلشراؼ والرقابة عمى قطاعات االتصاالت والبريد وتكنولوجيا المعمومات في فمسطيف  .3
 وكافة المؤسسات العاممة بيا.

ترخيص وتنظيـ عمل محطات  ومراقبتيا،إدارة وتخطيط الترددات الوطنية وتخصيصيا  .4
 اإلرساؿ اإلذاعي والتمفزيوني والفضاء والالسمكي.

د .5  ارة الشبكة الحكومية المحوسبة والمستقمة.بناء وا 

إعداد القوانيف والتشريعات الالزمة لخمق بيئة قانونية وتشريعية مالئمة لتطوير قطاع  .6
 االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 تقديـ الخدامات البريدية وتطويرىا عمى المستويات كافة. .7

 البريدية. ترخيص خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والخدمات .8

التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغيرىا فيما يخص قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  .9
 المعمومات.

 تمثيل فمسطيف في المحافل الدولية واإلقميمية.. 10
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 األىداف العامة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

ور العممي، فحددت رؤيتيا أسس عممية ولتواكب التط ىصاغت الوزارة رؤيتيا ورسالتيا عم      
"بوجود قطاع اتصاالت وتكنولوجيا معمومات فمسطيني يساىـ بكفاءة في النيوض بالشعب 
الفمسطيني في جميع المجاالت"، أما رسالتيا فيي "السعي لتحقيق التنمية المستمرة لممجتمع 

فضل لتكنولوجيا الفمسطيني مف خالؿ االستفادة مف كافة طاقات الوطف وتنميتيا واالستخداـ األ
والعمل عمى توفير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة تعمل عمى تعزيز  واالتصاالت،المعمومات 

المنافسة واالنتاجية وترفع مف كفاءة االقتصاد الوطني". وتعمل الوزارة عمى تحقيق رؤيتيا 
 (:http://mtit.gov.psورسالتيا مف خالؿ األىداؼ العامة لقطاعاتيا وىي كما يمي )

 :قطاع االتصاالت 

 .بنية اتصاالت حديثة وآمنة يمكف االعتماد عمييا في كل الظروؼ 

  ومنظـ ويعمل ضمف بيئة تنافسية عادلة تشجع  كامل،سوؽ اتصاالت محرر بشكل
 االستثمار.

 .نفاذ دولي مباشر لالتصاالت الفمسطينية 

 :قطاع تكنولوجيا المعمومات 

 خاص مشارؾ بشكل فعاؿ في مجيود اإلنتاج المعموماتي. قطاع 

        قطاع تكنولوجيا معمومات متطور ومنتج يساىـ بفاعمية وكفاءة في عممية التنمية
 االقتصادية.

  منتج معموماتي فمسطيني ذو سمعة طيبة يخمق الطمب المحمي واإلقميمي والعالمي
 بذاتو.

 بيعي لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا بيئة قانونية متكاممة تضمف التطور الط
 المعمومات.

  تقدـ لممواطف بشكل سمس. عاليةمنظومة خدمات حكومية ذات كفاءة 

  قميمية قوية وعضوية فاعمة لفمسطيف في المنظمات الدولية ذات عالقات دولية وا 
 العالقة.

 .نظاـ تعميمي يؤسس لمفاىيـ المعموماتية لدػ الطالب منذ الصغر 
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 متقدمة في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات. نواة بحث عممي 

    محتوػ عربي متكامل يضمف الحيادية الفكرية لمشبكة العالمية ويخدـ أىداؼ المجتمع
 المختمفة.

 .مجتمع مثقف معموماتيًا يستطيع التعامل مع األداة المعموماتية بشكل سمس 

  إنتاجي سواًء في األدوات أو االنتقاؿ مف مستخدـ استيالكي لممعموماتية إلى مستخدـ
 في المحتوػ.

 :قطاع البريد 

 .تقديـ أفضل الخدمات البريدية لمختمف قطاعات المجتمع الفمسطيني 

 .مواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديـ الخدمات البريدية 

  في الخدمات البريدية المتاحة. الماليةتعزيز األنشطة 

 :(http://mtit.gov.psالت وتكنولوجيا المعمومات)الخدمات التي تقدميا وزارة االتصا

تقدـ الوزارة خدمات متنوعة ومتعددة لمجميور والجيات الحكومية والقطاع الخاص، 
أف تكوف ىذه الخدمات متطورة وتتالءـ مع التطور العممي والتكنولوجي  عمىوتحرص الوزارة 

 يور باستمرار، ومف ىذه الخدمات:وتستجيب لحاجات الجم

 .االشتراؾ في خدمة الصناديق البريدية لمحصوؿ عمى صندوؽ بريد خاص 

  وتكنولوجيا المعمومات.ترخيص مزاولة مينة االتصاالت 

  وتخصيص التردداتمنح تراخيص شبكات االتصاالت الخاصة. 

 اؿ الطرود التي خدمة الطرود البريدية وىي خدمة بريدية يتـ بواسطتيا إرساؿ واستقب
 .وخارج البالدتحتوؼ عمى ىدايا وعينات وبضائع تجارية إلى داخل 

 .خدمة تحصيل الرسـو الجمركية عمى الطرود البريدية 

 صدار الطوابع البريدية وبيعيا لميواه أو لمتخميص البريدؼ.إ 

 .خدمة االستعالـ عف البريد المسجل والطرود البريدية 

 .خدمة توزيع الرسائل 

 والدولي(. )الداخميلبريد الممتاز خدمة ا 
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 .خدمة البريد المسجل والتبادؿ الدولي 

 .خدمة القوائـ البريدية 

 في بنؾ البريد. فرادفتح حساب جارؼ لأل 

  والمؤسسات. فرادلأل ماليةخدمات 

 .االستعالـ عف بيانات بنؾ البريد 

 .االستعالـ عف بيانات استمارات رواتب الموظفيف 

  فيما يخص  والشركات والمؤسسات والجيات الحكوميةالمواطنيف استقباؿ الشكاوػ مف
 عمل الوزارة.

 .تطوير برمجيات محوسبة 

 .طمب صالحية االستعالـ عف بيانات مف قاعدة البيانات الحكومية 

  اإللكترونياستضافة البريد. 

  اإللكترونيةاستضافة المواقع. 

  ارات والمؤسسات الحكومية.الدعـ الفني والصيانة ألجيزة الحواسيب وممحقاتيا لموز 

 .تطوير المواقع الحكومية لممؤسسات والوزارات والبمديات ومؤسسات المجتمع المدني 

  والدعـ الفنيخدمة الشبكات. 

 .التدريب في مختمف مجاالت الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات 

 .خدمة الرسائل القصيرة 

 .منظومة الفيديو الحكومي 

 .ترخيص لمحطة إذاعية 

  ددات لمحطة راديوية فضائية أرضية "ترخيص ترSNG ." 

 .ترخيص لمحطة تمفزيونية أرضية 

 .ترخيص لمحطة فضائية 

 .تقديـ استشارات فنية وتقنية 
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  ضمف الشبكة الحكومية  والييئات الحكوميةربط المؤسسات 

  اإللكترونيةاستضافة العناويف . 

 
 المعموماتفي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  اإللكترونية اإلدارةواقع 

استخداـ  إلىأولت الحكومات المتعاقبة اىتمامًا متزايدًا بتطوير العمل الحكومي، واالنتقاؿ       
التكنولوجيا المتطورة لمواكبة التطور العممي والحضارؼ، فتـ تشكيل لجنة تكامل البيانات 

ية المركزية نشاء قاعدة البيانات الحكومإواستطاعت  ،2008الحكومية والتي بدأت عمميا عاـ
متعددة  إلكترونيةتقديـ خدمات  وعمى، اإللكترونيوالتي ساعدت الوزارة في عممية التحوؿ 

اتخذت الحكومة الفمسطينية قرارًا بالتحوؿ نحو العمل  2011لممواطنيف. وفي نياية عاـ 
، ىذا العمل لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمىشراؼ عطت ميمو اإلأ ، و اإللكتروني

أطمقت الوزارة خطتيا التشغيمية  2012ىذا القطاع. ومع بداية عاـ  ىبصفتيا المشرؼ عم
ىذا االتجاه رغـ في "  وقد خطت الوزارة خطوات واضحة ومدروسة اإللكترونيبعنواف " التحوؿ 

، وكذلؾ داريةاإلو  والماليةالحصار وقمة االمكانيات،  واستطاعت توفير المتطمبات البشرية 
ات التقنية واألمنية والقانونية، وقامت الوزارة بالتحوؿ التدريجي والمدروس نحو العمل المتطمب

في جميع  اإللكترونية اإلدارةمراحل متقدمة مف تطبيق  إلى، واستطاعت الوصوؿ اإللكتروني
الوظائف واألعماؿ والخدمات التي تقدميا لمجميور، وذلؾ مف خالؿ تطوير العامميف في قطاع 

المعمومات بالوزارة لمتطبيقات واألنظمة والبرامج المحوسبة، والتي تدعـ عممية التحوؿ  تكنولوجيا
 ، ومف أىميا:اإللكتروني

دارة الحسابات الخاصة بالمواطنيف  - نظاـ الدخوؿ الموحد: ىو نظاـ مركزؼ يتيح إنشاء وا 
مف  االستفادةوالموظفيف الحكومييف باإلضافة الى الجمعيات والشركات وتمكينيـ مف 

واحد دوف الحاجة  إلكترونيالحكومية وذلؾ باستخداـ معرؼ  اإللكترونيةالخدمات 
 مع ضماف أمف وسرية وخصوصية المعمومات. إلكترونيمف موقع  أكثرلمتسجيل في 

دارة شؤف العامميف في ا  مركزؼ يوفر متابعة و  إلكترونيف الموظفيف: وىو نظاـ و نظاـ شؤ  -
 -ضافيةالساعات اإل -جازاتاإل -التحركات -نصراؼالمختمفة )الحضور واال اإلدارات

 الييكمية التشغيمية(. -الممف الوظيفي
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بديل عف النظاـ التقميدؼ الورقي، يوفر متابعو  إلكتروني: نظاـ داريةاإلنظاـ المراسالت  -
المعمومات المتعمقة  إلىالبريد الوارد والصادر والتراسل داخل المؤسسة، ولموصوؿ 

 ًا ولحظيًا.ونيإلكتر بالمعامالت 

 الخاصة ببنؾ البريد.  الماليةإلدارة العمميات  مالينظاـ بنؾ البريد: نظاـ  -

صدار الشيكات الحكومية لممستفيديف وربطيا إنظاـ طباعة الشيكات: ويتـ مف خاللو  -
 ببنؾ البريد.

ية دارة األرقاـ الحكومإف خاللو ميتـ  إلكترونينظاـ كفالة فواتير الياتف المحموؿ: نظاـ  -
 .الماليةلميواتف المحمولة ومتابعتيا مع الشركة المزودة، ومع وزارة 

يتـ مف خالليا تحويل دفع الرسـو  إلكترونيدفع  الحكومي: وسيمة اإللكترونينظاـ الدفع  -
 ًا. إلكترونيمف المسار التقميدؼ إلى المسار التقني التكنولوجي بدفعيا  المالية

يدير عممية الفحص والتحقق لكل  إلكترونيؼ: نظاـ نظاـ براءة الذمة الحكومي المركز  -
تقديميا لمجيات المستفيدة، مف خالؿ ربط النظاـ بقاعدة  التي يتـالمعامالت الحكومية 

البيانات الحكومة المركزية "تكامل" باإلضافة إلى تسجيل كافة الحركات التي يتـ فييا 
، وىذا النظاـ الزاؿ تحت وميالتحقق مف خمو الطرؼ الحك لىإيقاؼ اؼ معاممة تحتاج إ

  االختبار. 

وتوجيا لمجيات المختصة ويتـ  الشكاوػ : تستقبل الوزارة مف خاللو الشكاوػ نظاـ  -
 متابعتيا والرد عمييا.

يعمل عمى تنظيـ عممية ادارة التدريب في  إلكترونينظاـ ادارة التدريب الحكومي: نظاـ  -
 مراكز ومعاىد التدريب الحكومية.

يسمح بإدارة ترخيص شركات االتصاالت وتكنولوجيا  إلكترونياخيص: نظاـ منظومة التر  -
 المعمومات والخدمات المتعمقة بيا.

مركزؼ يمكف مف عممية ادارة التواصل  إلكترونينظاـ التوصل الحكومي "راسل": نظاـ  -
 والمجموعات.   فرادوالرسائل القصيرة لأل اإللكترونيباستخداـ رسائل البريد 

الشبكة الحكومية ومنابعة  عمىمحوسب إلدارة طمبا الربط  الشبكي: نظاـبط منظومة الر  -
 تنفيذه مع الجيات الفنية ذات العالقة. 
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لمعمل داخل  اإللكترونيومف خالؿ ىذه البرامج استطاعت الوزارة القياـ بعممية التحوؿ 
ارة ومؤسسة ( وز 23الوزارة، ولخدماتيا المقدمة لمجميور، وقد استفاد مف ىذه المنظومة )

في  إلكترونيةنشر ثقافة  إلىكاف البد مف السعي  اإللكترونيحكومية، ولتعزير عممية التحوؿ 
( نشر 2015-2013مختمف القطاعات، لذلؾ كاف مف األىداؼ الرئيسية لمخطة االستراتيجية )

 يوإل رئيس، ولموصوؿ المجتمع كيدؼمف خالؿ تعزيز المعرفة الرقمية في  اإللكترونيةالثقافة 
 وضعت مجموعة مف األىداؼ الفرعية وىي:

  الحكومية.تعزيز مفاىيـ وثقافة تقّبل التغيير في إجراءات المعامالت 

  لدػ كافة الشرائح  اإللكترونيةنشر الوعي والثقافة في مجاؿ التعامالت          
 (. شركات –مواطنوف  – ) موظفوف  المجتمع

موظفييا وبالتعاوف مع استطاعت بخبرات وبذلؾ تكوف الوزارة خطت خطوات كبيرة و 
 اإلدارةتطبيق  مفمراحل متقدمة  إلىالوصوؿ ذات العالقة  القطاعات والمؤسسات األخرػ 

 11في معظـ الوظائف واألعماؿ والخدمات التي تقدميا لمجميور، حيث تقدـ الوزارة  اإللكترونية
 :التاليوىي ك فرادلأل إلكترونيةخدمو 

 وؿ موحد.خدمة انشاء حساب دخ 

 .اعادة تعييف كممة المرور 

  اعادة تعييف كممة المرور باستخداـScode. 

  واستفسارات المواطنيف. شكاوػ 

 .خدمة حجب المواقع الغير أخالقية 

 .دليل المؤسسات العامة والخاصة 

 .دليل إجراءات المعامالت الحكومية 

  الماليةاالستعالـ عف الذمـ. 

 ريد.خدمة االستعالـ عف دفعات بنؾ الب 

  البريدية. البعثيةخدمة االستعالـ عف 

  البريدية المستممة. البعاثخدمة االستعالـ عف 
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 وىي: إلكترونيةخدمو 18أما بالنسبة لقطاع الموظفيف فتقدـ الوزارة ليـ 

 .خدمة انشاء حساب دخوؿ موحد 

 .خدمات شؤوف الموظفيف 

 .خدمة االستعالـ عف كشف بنؾ البريد 

 مارة الراتب.خدمة االستعالـ عف است 

 .خدمة اشتراكات الكيرباء 

  اإللكترونيةخدمات المراسالت. 

 .االستعالـ عف بيانات اإلعفاءات العائمية 

  اإللكترونيخدمة الشيؾ. 

 .االستعالـ عف الشيكات المصروفة 

  " خدمة الكود القصيرScode." 

 .خدمة االشتراؾ المبدئي في مشاريع االسكاف الحكومية 

 ئـ.االستعالـ عف القسا 

 .خدمة إدارة الجمعيات االسكانية ضمف مشاريع االسكاف الحكومية 

 .خدمة تسديد زكاة الفطر مف مستحقات الموظفيف 

 .خدمة تسديد الفواتير مف مستحقات الموظفيف 

 ."خدمة "توقيعي 

 .اتفاقيات بنؾ البريد 

 .التبرع لصالح جمعية خيرية 

  التاليىي كلقطاع األعماؿ و  إلكترونيةخدمات  9وتقدـ الوزارة: 

 .خدمة انشاء حساب دخوؿ موحد 

 .خدمة الربط الشبكي الحكومية 

 .خدمة حجب المواقع الغير أخالقية 
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 .خدمة كفالة ارقاـ الجواؿ الحكومية 

 .خدمة اشتراكات الكيرباء 

 .ترخيص محطات الياتف المحموؿ 

 .تجديد رخص شركات االتصاالت 

 .خدمة االستعالـ عف تسعيرة أذونات االستيراد 

 دمة الحصوؿ عمى طيف ترددؼ.خ 

 ة:اليالت اإللكترونيةأما بالنسبة لمقطاع الحكومي فاف الوزارة تقدـ لو الخدمات 

 .خدمة الربط الشبكي الحكومية 

 .كفالة ارقاـ اليواتف المحمولة الحكومية 

  إلكترونيةخدمة اعتماد خدمة. 

 .خدمة طمبات الدعـ الفني 

  الماليخدمة التقارير واالحصائيات. 
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 الفصل ممخص

    

 اإلدارةتسيـ الثقافة التنظيمية القوية بدور ميـ وفعاؿ في عممية تحوؿ المنظمات مف          
، بما تتضمنو مف قيـ ومعايير وأخالؽ توضح نمط اإللكترونيةتطبيقات االدرة  إلىالتقميدية 

 عمىذلؾ مف خالؿ قدرتيا في المنظمة والمتعامميف معيا، و  فرادالتفاعل والتعامل بيف األ
استيعاب المتغيرات في بيئة المنظمة، وبخاصة التطور المتجدد في وسائل االتصاالت 

، اإللكترونية اإلدارةظيور  إلىوتكنولوجيا المعمومات واالنترنت. ىذه التطورات المتسارعة أدت 
، اإلدارةالجديد مف  المنظمات بكافة أشكاليا مف التعاطي مع ىذا النمط عمىوالتي أصبح لزامًا 

 عمىتذليل العقبات التي تواجييا، وتوفير متطمبات نجاحيا، ألف ذلؾ يوفر  عمىوالعمل 
تحقيق أىداؼ المنظمة.  عمىالمنظمة وعمالئيا، الكثير مف الوقت والجيد والتكمفة، ويساعد 

تدعـ تطبيق وجود ثقافة تنظيمية قوية  إلىيحتاج  اإللكترونية اإلدارةومف الواضح أف تطبيق 
تستطيع المنظمة مف االستمرار  حتى، وبرامجيا وتقنياتيا المتطورة باستمرار اإللكترونية اإلدارة
 كيانيا.  عمىفظة والمحا

وسيتناوؿ الباحث في الفصل القادـ أىـ الدراسات السابقة والتي اطمع عمييا وتناولت      
 موضع الدراسة. 
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 الفصل الثالث
 سابقةالدراسات ال
 

 
 

 الدراسات المحمية والعربية. 

 الدراسات األجنبية. 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة. 

 الفجوة البحثية. 

 الخالصة. 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة
تعتبر الدراسات السابقة أحد روافد المعرفة النظرية والعممية، وىي تمثل خبرات وتجارب         
السابقيف، واالطالع عمي ىذه الدراسات يساعد الباحث في تكويف خمفية عف موضوع  الباحثيف

الدراسة، وقد قسـ الباحث الدراسات السابقة إلي دراسات محمية وعربية ودراسات أجنبية، وقد 
قسـ ىذه الدراسات أيضًا إلي دراسات تتعمق بالثقافة التنظيمية وأخرؼ باإلدارة اإللكترونية، وتـ 

 ا مف األحدث إلي األقدـ حسب تاريخ النشر.ترتيبي

 الدراسات المحمية والعربية:: أوالً 

 الدراسات المتعمقة بالثقافة التنظيمية:

 

 ( بعنوان:2015دراسة الحويحي ) .1

 –دراسة مقارنة بين الجامعات العامة والخاصة  اإلداري " الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع  
 قطاع غزة ".

في الجامعات  اإلدارؼ عالقة الثقافة التنظيمية باإلبداع  عمىلمتعرؼ  الدراسة تىدف
المنيج الوصفي التحميمي وتـ  ىالفمسطينية العامة والخاصة بمحافظات غزة، واعتمد الباحث عم

العينة العشوائية الطبقية لمجتمع الدراسة والذؼ  الباحث واستخدـ تصميـ االستبانة كأداة لمبحث.
في الجامعات العامة )االزىر،  إداريةبوظائف  واألكاديمييفيف اإلداريعامميف تمثل مف جميع الي

  .( مفردة1062بمغ حجـ مجتمع الدراسة )و  ،واالسالمية( والجامعات الخاصة )غزة، وفمسطيف(
 نتائج أىميا:من المجموعة  إلى  الدراسة وتوصل

 ( وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوؼ داللة(α ≤ 0.05 يف أبعاد الثقافة ب
 في الجامعات العامة والخاصة بمحافظات غزة. اإلدارؼ التنظيمية واالبداع 
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 التوصيات أىميا: مجموعة منإلى وخمصت الدراسة  

ميوؿ الموظفيف ورغباتيـ واتجاىاتيـ لتحسيف مستوؼ االداء،  عمىضرورة التعرؼ 
تييئة مناخ يشجع  عمىيمية التي تعمل واشراكيـ في عممية اتخاذ القرار، وتعزيز االعراؼ التنظ

 .وارد واالصوؿ الفكرية والمعرفيةالم عمىاالبداع واالبتكار، واالعتماد 
 ( بعنوان:2014دراسة عواد )  .2

       التنظيمية في مواجيو االزمات من وجية نظر المدراء التنفيذيين  مساىمة الثقافة مدى"      
 لوطني بالمحافظات الجنوبية".وزارة االقتصاد ا عمىدراسة تطبيقية 

التعرؼ عمى واقع الثقافة التنظيمية وعالقتيا بإدارة األزمات بوزارة  ىدفت الدراسة
 العمر،، ) الجنستبياف تأثير العوامل الديمغرافية و االقتصاد الوطني في المحافظات الجنوبية، 
حوؿ مدػ توفُّر شخصًا  71المكونة مف العينة  أفرادالمؤىل العممي، مدة الخدمة ( عمى آراء 

وقد استخدـ  الثقافة التنظيمية لدييـ وتبياف عالقتيا بإدارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني.
اسموب المسح الشامل لكل مفردات العينة، واستخدـ االستبانة  التحميمي،الباحث المنيج الوصفي 

 .SPSSصائي لتحقيق أغراض الدراسة وتـ تحميميا باستخداـ البرنامج االح

 توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا: و  

  ،أف موظفي وزارة االقتصاد الوطني يتمتعوف بمستوػ فوؽ المتوسط مف الثقافة التنظيمية
وأف المتوسط الحسابي النسبي لواقع إدارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني فوؽ 

 . المتوسط
 :لتوصيات والتي من أىمياوخمصت الدراسة إلى مجموعة من ا 

   االىتماـ بالثقافة التنظيمية باعتبارىا مكونًا فكريًا لو أثره مثل المكونات المادية، وتوثيق
األزمات بما يساعد عمى تطوير الثقافة التنظيمية السائدة، وتييئة البيئة الثقافية والمناخ 

دة االىتماـ بإعداد وتنظيـ المناسب في الوزارة لمتفكير االبتكارؼ في حل المشكالت، زيا
دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجاؿ إدارة األزمات لممديريف والعامميف تتصف 

  .باالستمرارية
 ( بعنوان:2014دراسة أبو سمورة )  .3

"الثقافة التنظيمية وأثرىا في الرضا الوظيفي وكفاءة أداء العاممين بمؤسسات التعميم 
 بوالية الخرطوم" العالي
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متعرؼ عمى أثر الثقافة التنظيمية متمثمة في القيـ التنظيمية ونظاـ الحوافز ل لدراسةىدفت ا
عمى الرضا  مستقل،والييكل التنظيمي كأبعاد لممتغير  اإلدارية،والقيادة  المعمومات،ونظـ 

الدراسة المنيج الوصفي  استخدمت، و وأداء العامميف كمتغير تابع وسيط،الوظيفي كمتغير 
ممقابمة والمالحظة. وقد تناولت ل باإلضافة كأداة رئيسية لجمع البيانات الستبانةاو  ،التحميمي

العاممة بوالية الخرطوـ مف أكاديمييف  العاليالدراسة الميدانية العامميف بقطاع مؤسسات التعميـ 
دارييف، )جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا  العاليوذلؾ بأخذ عينة مف مؤسسات التعميـ  وا 

تـ اختيارىـ  فرد،( 384، وقد اشتممت العينة عمى )النيل(درماف األىمية وكمية غرب  عة اـوجام
 .عشوائياً 

 عدة نتائج أىميا: إلىتوصمت الدراسة و  

  عمى الرضا الوظيفي،  وجود أثر ذو داللة إحصائية لكل بعد مف أبعاد الثقافة التنظيمية
أف الحوافز التي يناليا العامميف و العامميف،  وكذلؾ أبعاد الثقافة التنظيمية مجتمعة عمى أداء

باإلضافة إلى عدـ توظيف وسائل   ،ضعيفة جدًا وغير مجدية العاليبقطاع التعميـ 
  ضعف التدريب بكل أوجيو المختمفة.وكذلؾ التكنولوجيا الحديثة واالتصاالت، 

 :الي مجموعة من التوصيات أىمياالدراسة خمصت و 

 معرفة بأنواع الثقافة التنظيمية  العاليميف بمؤسسات التعميـ ضرورة أف يكوف لدػ العام
بالرضا الوظيفي  واالىتماـ ،السائدة في مؤسساتيـ وتحديد مدػ تأثيرىا عمى أداء العامميف

 وكذلؾ مراجعة البنية التحتية. لمعامميف،
 ( بعنوان:  2014) دراسة بوراس .4

دراسة ميدانية بالمركب  -يمية لدي العاممينفي تنمية الثقافة التنظ داريةاإل"دور القيادة    
 المنجمي لمفوسفات جبل العنق بئر العاتر تبسة"

في تنمية الثقافة التنظيمية بالمركب  داريةاإلدور القيادة  ىمتعرؼ عمل ىدفت الدراسة
عامال ، وقد اقتصر  1313المنجمي لمفوسفات بجبل العنق، حيث تكوف مجتمع الدراسة مف 

عامل، وقاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، 100نة طبقية مف عي ىالباحث عم
واستخدـ االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعمومات بجانب اجراء المقابالت والمالحظة والوثائق 

 .والسجالت
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 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

   خل المؤسسة، مف خالؿ مجموعة تساىـ في تنمية الثقافة التنظيمية دا داريةاإلأف القيادة
مف العوامل والميكانيزمات والتي تعمل مف أجل تطوير الثقافة التنظيمية لتحقيق التميز 

 والنجاح داخل التنظيـ. 
 :أىميا التوصيات من مجموعة الي الدراسة وخمصت

تحقيق ل آللياتكأحد ا الثقافة التنظيميةلدورىـ بتطوير  داريةاإلاالىتماـ بالقيادات  زيادة  -
 نجاح المنظمة وتميزىا.

 ( بعنوان:2013دراسة صالحية ) .5

قطاع غزة لتطبيق ادارة  –" مدى مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكميات الجامعية    
 .الجودة الشاممة "

لمتعرؼ عمى مدػ مالءمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكميات الجامعية  دراسةالىدفت 
دارة الجودة الشاممة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وأسموب إق بقطاع غزة لتطبي

  موظفًا. 296وتكوف مجتمع الدراسة مف  الحصر الشامل، واستخدـ االستبانة لجمع البيانات،
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

  تي: كانت نسبيا كاآلدارة الجودة الشاممة إأف مكونات الثقافة التنظيمية والمؤثرة عمى تطبيق
األعراؼ التنظيمية والمعتقدات التنظيمية فقد حصمت عمى نسبة فوؽ المتوسط، فيما 
حصمت التوقعات التنظيمية و التدريب و القيـ التنظيمية وخدمة المستفيد عمى متدنية أقل 

ي العميا لمكميات الجامعية ف اإلدارةمف المتوسط، كما تبيف مف الدراسة بوجود قصور لدػ 
   .ت فعالة لتطبيق األنظمة والتعميمات بصورتيا السميمةآلياايجاد 

 :وخمصت الدراسة الى عدة توصيات أىميا

  وخمق ثقافة  العميا، اإلدارةدارؼ مف قبل إضرورة استيعاب مفيوـ الثقافة التنظيمية كمفيوـ
في الكميات  اإلدارؼ واضحة تنبع مف الواقع  إداريةتنظيمية فعالة مف خالؿ ايجاد سياسات 

 الجامعية، وتوضح القيـ المكونة لمثقافة التنظيمية فييا.
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 ( بعنوان:2013دراسة مطيري ) .6

 ػمكونات الثقافة التنظيمية وعالقتيا بدوافع التعمـ الذاتي لد عمىمتعرؼ ل ىدفت الدراسة   
طاع العامميف بقطاع حرس الحدود بالخافجي، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف بق

حرس الحدود بالخفجي والذيف مارسوا بالفعل التعمـ الذاتي مف خالؿ االلتحاؽ بالدراسة الجامعية 
 الدراسة،موظفا طبقت عمييـ  94أسموب الحصر الشامل بمغ عددىـ و  االنتساب،عف طريق 

  واالستبانة كأداة لجمع البيانات. الدراسة،استخدـ الباحث المنيج الوصفي لتحقيق أىداؼ 
 

  وصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:وت

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف مكونات الثقافة التنظيمية السائدة ودوافع التعمـ  -
(، وبدرجو  0.363 الذاتي لدػ العامميف حيث بمغت قيمة معامل ارتباط بيرسوف )

  .( 3.70 بمغ المتوسط العاـ لمكونات الثقافة التنظيمية السائدة )وكذلؾ  متوسطة.
 الي مجموعة من التوصيات أىميا:الدراسة خمصت و 

  أف يكوف ىناؾ دور أكبر لمكونات الثقافة التنظيمية في تحريؾ دوافع التعمـ  العمل عمى
الذاتي لدػ العامميف في حرس الحدود مف خالؿ إيجاد بيئة عمل جاذبو لمعامميف وتتفق مع 

  المستقبمية.تطمعاتيـ 

 عنوان: ( ب2013دراسة ىديو )  .7

ت بناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة الجودة الشاممة وتصور مقترح آليا"     
 .العامة لمتربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية" اإلداراتلبنائيا في 

ات بناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة آليمتعرؼ عمى أىـ ل ىدفت الدراسة 
الدراسة، ومعرفة ىل  أفرادالعامة لمتربية والتعميـ مف وجية نظر  اإلداراتفي  الجودة الشاممة

 أفراد( بيف متوسطات استجابات α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ ) 
 اإلداراتات بناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في آليالدراسة حوؿ أىـ 

ة: "المؤىل الدراسي، الجنس، الخبرة" التاليوالتعميـ تعزػ لالختالفات في المتغيرات  العامة لمتربية
حث اتخدـ البفي مجاؿ اإلشراؼ عمى الجودة الشاممة أو التدريب في مجاؿ الجودة الشاممة، واس

 اإلداراتبتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مشرفي الجودة الشاممة و ، المنيج الوصفي المسحي
اعتمدت ، و ( فرداً 262ربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية والبالغ عددىـ )العامة لمت



 

72 

 

 متيا.سئالدراسة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الخاصة بمجتمع الدارسة واإلجابة عف أ
  وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

  كل التنظيمي، األنظمة : ) اليياألبعاد التالية ىتشتمل عم متغيرات الدراسة وىي
ات آليواإلجراءات، الحوافز المادية والمعنوية والمكافآت، العامموف، القادة ( بما حوتو مف 

الدراسة لبناء الثقافة التنظيمية  أفرادجدًا مف األىمية مف وجية نظر  عاليةتحتل درجة 
عميـ بالمممكة العربية العامة لمتربية والت اإلداراتالداعمة لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في 

 السعودية.

   ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػα≤0.05 بيف متوسطات استجابات )
ة الشاممة في دات بناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة الجو آليالدراسة حوؿ أىـ  أفراد

ة: المؤىل الدراسي، التاليالعامة لمتربية والتعميـ تعزػ لالختالؼ في المتغيرات  اإلدارات
 الخبرة في مجاؿ اإلشراؼ عمى الجودة الشاممة، التدريب في مجاؿ الجودة الشاممة.

   ( وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػα≤0.05 بيف متوسطات استجابات )أفراد 
في ات بناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة الجوة الشاممة آليالدراسة حوؿ أىـ 

 العامة لمتربية والتعميـ تعزػ لالختالؼ في متغير: الجنس ولصالح اإلناث. اإلدارات
 الي مجموعة من التوصيات أىميا:الدراسة خمصت و 

   العامة لإلعالـ بوزارة التربية والتعميـ بتوعية الميداف التربوؼ باألثر البالغ  اإلدارةأف تقوـ
تحدث  إلىو في مجاؿ مساندة عمميات التطوير الذؼ تحدثو الثقافة التنظيمية السائدة ب

 .داخمو إما سمبًا أو إيجابًا وذلؾ وفقًا لنوع تمؾ الثقافة التنظيمية
 ( بعنوان:2013دراسة الحنيطي )  .8

 ."أثر الثقافة التنظيمية في إدارة المعرفة من وجية نظر المديرين في الوزارات األردنية"

كما  االردنية،طبيق إدارة المعرفة في الوزارات متعرؼ عمى مدػ تل الدراسةىدفت       
اليياكل  المعمومات،استيدفت التعرؼ عمى أثر الثقافة التنظيمية بمختمف أبعادىا )أنظمة 

 والقيادة( عمى ادارة المعرفة في ىذه الوزارات. الموظفيف، العمميات، المكافئات،انظمة  التنظيمية،

 تكونت فقد الدراسة عينة اما وزارة،( 28) االردنية اراتالوز  جميع مف الدراسة مجتمع تكوف  ولقد
 منيا استرجع استبانة( 288) توزيع تـ حيث عشوائي، بشكل اختيارىا تـ وزارة( 15) مف
( والتشتت التوسط مقياس) الوصفي اإلحصاء أساليب الباحث استخدـ وقد استبانة،( 275)
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 معدؿ باف وجد حيث لمقياس، الفا نباخ كرو معامل استخراج تـ كما والمتعدد البسيط واالنحدار
  .%(87.8-%95.62) بيف ما يتراوح الثبات

   وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

  دارة المعرفة إبعادىا مع أوجود عالقة ذات داللة احصائية بيف الثقافة التنظيمية بمختمف
 ردنية.مف وجية نظر المدراء في الوزارات األ

 دارة المعرفة تعزػ لجميع إت داللة احصائية ألثر الثقافة التنظيمية مع عدـ وجود فروؽ ذا
 المتغيرات الديموغرافية والوظيفية باستثناء متغير المسمى الوظيفي.

 الي مجموعة من التوصيات أىميا:الدراسة خمصت و 

 دارة المعرفة مف خالؿ الندوات إردنية بأىمية تعريف األفراد العامميف في الوزارات األ
نظمة المعمومات الموجودة في الوزارات أضرورة تطوير و  ،والمحاضرات وورش العمل

نظمة المعمومات الحديثة أردنية مف خالؿ تزويدىا باألجيزة والمعدات والبرمجيات و األ
 ردنية.نظمة المكافآت والحوافز المقدمة لمموظفيف في الوزارات األأتحسيف ، و والمتطورة

 ان:( بعنو 2011دراسة طالب )  .9

قطاع  -"عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي لمعاممين في الجامعات الفمسطينية     
 .غزة"

لمتعرؼ عمى عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي لمعامميف في  ىدفت الدراسة
عينة طبقية مكونة  ىوطبقت الدراسة عمالجامعات الفمسطينية )األزىر، االسالمية، األقصى(، 

(عاماًل مف االدارييف واألكاديمييف، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي 450مف )
 واالستبانة كأداة لجمع البيانات ثـ تحميميا.

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف كل مف )الثقافة التنظيمية، القيـ التنظيمية ،  -
سياسات واالجراءات المتبعة، األنظمة والقوانيف التي تتبعيا الجامعة، األنماط السموكية، ال

التوقعات التنظيمية( والوالء التنظيمي، وتبيف لمباحث وجود قيـ تنظيمية وانماط سموكية 
ايجابية في جامعتي األزىر واالسالمية، بينما ذلؾ لـ يتواجد في جامعة األقصى، أما 

زاـ العامموف بجامعة األقصى بالسياسات واالجراءات بالنسبة لمعامميف فتبيف عدـ الت
 دراسة:ال توخمص ،والقواعد والقوانيف عمى عكس العامميف بجامعتي األزىر واالسالمية
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 العميا ىي التي تشكل ثقافة الجامعات.  اإلدارةأف  إلى  -

 لبشرية.االلتزاـ باألنظمة والقوانيف، وزيادة مستوؼ التفويض، واالىتماـ بتنمية الموارد ا -

 ( بعنوان:2008دراسة عكاشة ) .10

شركة  عمى" أثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي دراسة تطبيقية      
 .في فمسطين" paltelاالتصاالت 

واقع الثقافة التنظيمية في شركة االتصاالت الفمسطينية  ىمتعرؼ عمل ىدفت الدراسة
"paltelفي، حيث قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي داء الوظيمستوؼ األ ى"، وأثرىا عم

( موظفًا، 1561) وتكوف مجتمع الدراسة مفالتحميمي، واالستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات 
 (موظفًا.312عينة عشوائية طبقية مكونة مف) ىوطبقت الدراسة عم

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

  عمى مستوػ األداء الوظيفيوجود أثر ايجابي لمثقافة التنظيمية. 

 مف سياسات واجراءات التنظيمية عناصر الثقافة  وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف
نماط سموكية وقيـ تنظيمية وتوقعات تنظيمية ومعتقدات أوأنظمة وقوانيف ومعايير ومقاييس  و 

 إلىالموظفيف تنظيمية واتجاىات تنظيمية ليا عالقة بمستوػ األداء والوظيفي، وكذلؾ حاجة 
 تطوير مستوؼ الميارات والقدرات المتعمقة بالجوانب االبداعية لمواكبة التطورات الجديدة.

 الي مجموعة من التوصيات أىميا:الدراسة خمصت و 

 دارة الشركة والعامميف.إمف قبل زيادة االىتماـ بالثقافة التنظيمية  -

 دارية.ؤدؼ الى زيادة مستوؼ الكفاءة اإليجابية التي تزيادة درجة اىتماـ العامميف بالقيـ اإل -

 زيادة درجة اىتماـ العامميف باألنماط السموكية التي تساىـ في تعزيز مكانة الشركة. -

 
  ( بعنوان:2008دراسة الحقب) .11

–"مالءمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكميات التقنية لتطبيق ادارة الجودة الشاممة 
 نية بالباحة".الكمية التق عمىدراسة ميدانية 

أبرز أبعاد الثقافة التنظيمية )القيادة، اليياكل والتنظيـ،  ىعم لمتعرؼ ىدفت الدراسة
التقويـ، التحسيف المستمر، التوجو نحو خدمة المجتمع والمتدربيف( ومالءمتيا لتطبيق ادارة 
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التدريب  ةالمدربيف وىيئ إدراؾ ػ مستو  عمىوكذلؾ التعرؼ  التقنية،الجودة الشاممة في الكمية 
لمثقافة التنظيمية السائدة، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي التحميمي، واالستبانة كأداة 

 :الدراسة إليياأبرز النتائج التي توصل مف  البيانات وكافلجمع 

دارة الجودة الشاممة بشكل متوسط، إأنو في ظل الثقافة التنظيمية السائدة، تحققت عممية تطبيق 
دارة الجودة الشاممة في ظل الثقافة التنظيمية إمكانية تطبيق إت الخبرة قد أثرت عمى وأف سنوا
 السائدة.

 ( بعنوان:    2006عبد االلو ) دراسة .12

 عمى"واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وأثرىا       
 مستوي التطوير التنظيمي لمجامعات: دراسة مقارنة".

متعرؼ عمى نوع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسالمية ل فت الدراسةىد
وىدفت إلى التعرؼ عمى مستوػ التطوير  غزة،وجامعة األزىر وجامعة األقصى بقطاع 

واستخدـ الباحث في ىذه الدراسة ، التنظيميالتنظيمي في الجامعات الثالثة ومستوػ التطوير 
كأداة رئيسو في جمع البيانات األولية، وطبقت عمى عينة عشوائية  واالستبياف ،المنيج الوصفي

يف و األكاديمييف وأعضاء مجمس الجامعة في اإلداريموظفا مف  340طبقية مكونة مف 
  .%( موظفا77.6بنسبو ) 264الجامعات المبحوثة ، واستجاب منيـ 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

ئدة في الجامعة اإلسالمية تميل إلى اإلنجاز بينما ثقافة جامعتي أف الثقافة التنظيمية السا -
العميا )  اإلدارةاألزىر و األقصى تميل إلى ثقافة النظـ واألدوار ، وأثبتت الدراسة أف 

أعضاء مجمس الجامعة ( يشكموف ثقافة الجامعة ، كما أظيرت أف مستوػ التطوير 
في األزىر مرتفع بينما في األقصى متوسط التنظيمي في الجامعة اإلسالمية مرتفع جدا و 

، وأظيرت الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيا بيف الثقافة التنظيمية ومجاالت التطور 
  التنظيمي.

 الي مجموعة من التوصيات أىميا:الدراسة خمصت و 

  المؤسساتي في جامعتي األزىر  وتعزيز العمل داريةاإلضرورة تخفيض شخصنة القرارات
واالىتماـ بتنمية  التفويض،وزيادة مستوػ  والقوانيف،ف خالؿ االلتزاـ باألنظمة واألقصى م

 الموارد البشرية.
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 :اإللكترونية اإلدارةالدراسات المتعمقة ب

 ( بعنوان:2015)خوالدة دراسة  -1

رس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة من افي المد اإللكترونية اإلدارة"واقع تطبيق  
 .ديرين أنفسيم"وجية نظر الم

رس الثانوية الخاصة افي المد اإللكترونية اإلدارةواقع تطبيق  ىمع لمتعرؼ ىدف الدراسة       
( مف 208في محافظة العاصمة عماف مف وجية نظر المديريف أنفسيـ، والبالغ عددىـ )

ذا ما كاف ذلؾ يختمف تبعا لمتغيرات: الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤىل  المديريف والمديرات، وا 
العممي، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتـ اختيار عينة الدراسة  بالطريقة 

( ذكور، 66، منيـ )( مديراً 140العشوائية البسيطة مف مجتمع الدراسة، وقد بمغت العينة )
 واستخدـ االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات. ( إناث، 74و)

 ائج أىميا:وتوصمت الدراسة إلى عدة نت

ذات داللة  ؽ لجميع المجاالت، وأف ىناؾ فرو  عاليةأف تصورات المديريف كانت   -
لمجنس لصالح  ػ ( في تصورات المديريف تعز a = 0.05إحصائية عند مستوػ الداللة )

 إلىوسنوات الخبرة لصالح الخبرة األعمى، والمؤىل العممي لصالح درجة الدبموـ  الذكور،
 . ىبكالوريوس فأعم

 الي مجموعة من التوصيات أىميا:الدراسة مصت خو 

وخصوصًا لممديريف  اإللكترونية اإلدارةبعقد دورات تدريبية مستمرة في  وأوصت الدراسة
ألنيا تحسف مف سير العمل وتطويره وجودتو باستمرار،  اإللكترونية اإلدارةالجدد، واالىتماـ ب

 الموجودة في المدارس. اإللكترونية اإلدارةف ونشر برامج توعية ألولياء األمور حوؿ االستفادة م
 

 ( بعنوان:2015دراسة خير الدين ) -2

–دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  –كأداة لتفعيل ادارة المعرفة  اإللكترونية اإلدارة"     
 .بسكرة"

 ىكأداة لتفعيل ادارة المعرفة، وعم اإللكترونية اإلدارةدور  ىمتعرؼ عمل ىدفت الدراسة
بسكرة، وقد استخدمت الباحثة المنيج  –واقعيا وضرورتيا في مؤسسة اتصاالت الجزائر 

تتكوف  اإللكترونية اإلدارةاختارت عينة عشوائية مف مستخدمي منظومة و  ،الوصفي  التحميمي
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استمارة فقط ،  40فردًا  حث طمبت المؤسسة محل الدراسة توزيع ما ال يتعدػ  40فقط مف 
 .نة في جمع المعمومات ثـ تحميميااالستباواعتمدت الباحثة 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

بدرجة مقبولة ، وكذلؾ ممارستيا إلدارة المعرفة  اإللكترونيةاستخداـ  المؤسسة لإلدارة   -
وجود عالقة ارتباط بيف متغيرؼ الدراسة،  وعدـ وجود  إلىبدرجة مقبولة، باإلضافة 
 اإللكترونية اإلدارةفي اتجاىات المبحوثيف حوؿ استخداـ  فروؽ ذات داللة احصائية

وممارسة تفعيل ادارة المعرفة بالمؤسسة تعزؼ لمتغيرات )الجنس ، العمر، المؤىل 
 العممي، الخبرة، درجة التحكـ في الحاسوب، عدد الدورات التكوينية(. 

 :أىميا التوصيات من مجموعة الي الدراسة وخمصت

توفير نظاـ أمف ، و وتفعيميا في مختمف المستويات اإللكترونية دارةاإلضرورة االىتماـ ب -
  .فعاؿ لحماية البيانات والمعمومات الخاصة بالعامميف والمتعامميف مع المؤسسة

االستراتيجية العامة  إطاروادارة المعرفة في  اإللكترونيةوضع استراتيجية مناسبة لإلدارة  -
 يحقق أىداؼ المنظمة. لممؤسسة ومتابعة تنفيذىا وتقيميا بما

 
 ( بعنوان:      2014دراسة أبو تيمخ ) -3

بمحافظات غزة  العاليفي التعميم المستمر بمؤسسات التعميم  اإللكترونية اإلدارة" واقع 
 .وعالقتو ببرامج التدريب "

في مراكز التعميـ المستمر  اإللكترونية اإلدارةمتعرؼ الى واقع ل ىدفت الدراسة
مسطينية بمحافظات غزة وعالقتو ببرامج التدريب مف وجية نظر المدربيف، بالجامعات الف

الدراسة مف  وتكوف مجتمعولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، 
جميع المدربيف الذيف عمموا في برامج التعميـ المستمر بالجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة، 

عددىـ عمل في الجامعة أو منتدبيف لمعمل بنظاـ الساعة التدريبية والبالغ سواء كانوا مفرغيف لم
 ومدربة، واستخدمت الباحثة االستبياف لجمع المعمومات. ا( مدرب212)

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

غزة بمحافظات  العاليفي التعميـ المستمر بمؤسسات التعميـ  اإللكترونية اإلدارةأف واقع   -
فمجاؿ  اإللكترونيةأوال تـ مجاؿ الرقابة  اإللكترونيالتنظيـ مرتفعة وجاء مجاؿ  كانت
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واقع ل. أما بالنسبة اإللكترونيةوالمتابعة وأخيرا جاء مجاؿ االشراؼ  اإللكترونيالتخطيط 
بمحافظات غزة فكانت  العاليبرامج التدريب في مراكز التعميـ المستمر بمؤسسات التعميـ 

وتبعو مجاؿ  ،وجودة برامج التدريب في المرتبة االولي فعاليةء مجاؿ مرتفعة أيضا وجا
 ت برامج التدريب ثـ مجاؿ مالئمة برامج التدريب.آليا

 :جممة من التوصيات كان من أىميا إلىوخمصت الدراسة 

تطوير العامميف  عمىانشاء ادارة خاصة بالتدريب والتنمية البشرية في الجامعات تعمل   -
وتطبيقاتيا، وكذلؾ تقييـ البرامج التدريبية بوسائل  اإللكترونية إلدارةااستخداـ  عمى

 متنوعة، وعقد دورات تدريبية مشتركة مع مؤسسات متخصصة وتبادؿ الخبرات معيا.

 ( بعنوان:2014دراسة حمادة ) -4
الحكومي" )دراسة حالة وزارة  اإلداري في تطوير االداء  اإللكترونية"دور المعامالت   

 .قطاع غزة( –الت وتكنولوجيا المعمومات االتصا

في تطوير األداء الحكومي مف  اإللكترونيةدور المعامالت  عمىمتعرؼ ل ىدفت الدراسة
حيث الكفاءة والفاعمية، وتعزيز شفافية األداء، وزيادة جودة الخدمات الحكومية، وكذلؾ معرفة 

رز المشاكل التي تواجو وزارة وتحديد أب اإللكترونيةمتطمبات تطبيق المعامالت  مدػ توفر
. وقد استخدـ اإللكترونيةاالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في عممية التحوؿ نحو المعامالت 

الحصر الشامل لصغر حجـ مجتمع الدراسة والبالغ وطريقة الباحث المنيج الوصفي التحميمي 
 (، واستخدـ االستبياف لجمع المعمومات. 111)عددىـ 

 

 
 سة إلى عدة نتائج أىميا:وتوصمت الدرا

في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  اإللكترونيةأف المتطمبات الالزمة لتطبيق المعامالت   -
والكوادر البشرية  الماليةوالبنية الفنية والموارد  داريةاإلالمعمومات والمتعمقة بالمتطمبات 

 المؤىمة والمدربة عمى التطبيقات واألنظمة المحوسبة متوفرة.

، باإلضافة إلى وجود عالقة اإللكترونيةخدمات الوزارة تقدـ مف خالؿ المعامالت  معظـ  -
وتطوير األداء مف خالؿ زيادة الكفاءة  اإللكترونيةإيجابية بيف تطبيق المعامالت 

 وتحسيف الخدمة العمومية. ،لشفافيةاوالفاعمية وتعزيز 
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 :أىميا من كان التوصيات من جممة إلى الدراسة وخمصت

مف  اإللكترونيةة تعزيز ميارات وقدرات الموظفيف الالزمة لتطبيق المعامالت ضرور   -
عبر  اإللكترونيةمناسبة لإلعالف عف المعامالت  آلياتخالؿ خطة لمتدريب، ووضع 
 .اإللكترونيضرورة توفير نظاـ خاص بالدفع و  ،الوسائل التسويقية واإلعالنية

وذلؾ  اإللكترونيةالتطبيقات والمعامالت  توفير دليل لقواعد الممارسة الصحيحة لكافة  -
بطريقة صحيحة  اإللكترونيةألىميتو في إرشاد الموظفيف حوؿ كيفية استخدـ المعامالت 

تعزيز أمف المعمومات والعمل عمى استخداـ تقنيات مناسبة لمتأكد مف سالمة و وسميمة، 
 مف التزوير والتالعب. اإللكترونيةالمعامالت 

 (  بعنوان:               2013دراسة مطر )  -5
" دراسة ميدانية عمى وزارة اإللكترونية اإلدارة" دور تنمية الموارد البشرية في تطبيق   

 .االشغال العامة واالسكان في قطاع غزة "

في  اإللكترونية اإلدارةمتعرؼ عمى دور تنمية الموارد البشرية في تطبيق ل ىدفت الدراسة
سكاف مف خالؿ دراسة سياسات تنمية الموارد المتبعة في الوزارة ومدػ وزارة االشغاؿ العامة واال
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،ايفي اإللكترونية اإلدارةتوافر متطمبات تطبيق 
اعتمد االستبياف كأداة لجمع البيانات مف موظفي األشغاؿ العامة و  ،أسموب الحصر الشامل

  .موظفاً  120البالغ عددىـ  واإلسكاف
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

  اإللكترونية اإلدارةوجود ضعف في السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية لتطبيق 
 بصفة عامة في وزارة األشغاؿ العامة واالسكاف.

  ولكف ىذه المتطمبات تحتاج الى  اإللكترونية اإلدارةىناؾ توافر لبعض متطمبات تطبيق
 والتعزيز. التطوير

 :وخمصت الدراسة إلى جممة من التوصيات كان من أىميا

تنمية الموارد البشرية المتبعة في وزارة األشغاؿ العامة  وأساليبضرورة تطوير سياسات  -
 اإلدارةالعميا لتطبيق  اإلدارة، وتبني اإللكترونية اإلدارةواإلسكاف وربطيا بتطبيق 

 .وتوفير متطمباتيا اإللكترونية
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واستعماؿ أدواتيا في  اإللكترونية اإلدارةمستوػ التوعية الثقافية بأىمية التحوؿ إلى رفع   -
أعماؿ الوزارة الداخمية والخارجية، والعمل عمى إيجاد طريقة فاعمة لتبادؿ البيانات مع 
المؤسسات الحكومية األخرػ مف خالؿ توفير نظـ اتصاالت فعالة لربط الوزارة مع ىذه 

 .اإللكترونية اإلدارةفادة مف تجاربيـ في تطبيق المؤسسات، واالست
 ( بعنوان: 2013 ) راسة بدوي د -6

لميندسة  العاليالمعيد  -دراسة حالة –أداء العنصر البشري  عمى اإللكترونية اإلدارة"أثر     
 .والتكنولوجيا بالعريش"

رؼ في أداء العنصر البش ىعم اإللكترونية اإلدارةأثر  ىعم متعرؼل ىدفت الدراسة
، وسبل تطويرىا اإللكترونية اإلدارةالمعاىد الخاصة محل الدراسة، مف خالؿ معرفة واقع تطبيق 

مستقبال والفوائد الناتجة عف تطبيقيا، وكذلؾ المعوقات والمتطمبات الالزمة لتطبيقيا، واستخدـ 
مقابالت مع مف الباحث المنيج لوصفي التحميمي، واالستبانة لجمع البيانات، وأجرؼ العديد مف ال

شخص ممف ليـ عالقة  1516وتكوف مجتمع الدراسة مف ، ليـ عالقة بموضوع الدراسة
يف، الطالب(، واختار اإلداريبموضوع البحث)أعضاء ىيئة التدريس، معاوني أعضاء التدريس، 

  .استبانة300فرد، تـ توزيع االستبانة عمييـ وتـ استرداد 324الباحث عينة عشوائية تتكوف مف 

 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:و 

حيث يعمل تطبيق  اإلداراتفي مختمف  اإللكترونية اإلدارةوجود محاوالت جادة لتطبيق  -
، وذلؾ رغـ قمة اإلدارؼ زيادة الكفاءة والفاعمية وجودة االداء  ىعم اإللكترونية اإلدارة

 االىتماـ بتحفيز العامميف والتدريب.

، ونقص في الخبراء اإللكترونية اإلدارةوالبشرية لتطبيق  داريةإلاو  الماليةتوفر االمكانات  -
 . اإللكترونيةلتطوير وتصميـ البرامج 

 :وخمصت الدراسة إلى جممة من التوصيات كان من أىميا

  في المنظمة، واعادة بناء )الييكل  اإلداراتوضع استراتيجية لمتعاوف والتنسيق بيف
 .اإللكترونية اإلدارة( بما يتوافق مع متطمبات ريةدااإلالتنظيمي/العمميات/االجراءات 

  زيادة التدريب والحوافز المادية والمعنوية وتعييف خبراء في تصميـ البرامج الخاصة باستخداـ
 .اإللكترونية اإلدارة
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 ( بعنوان:2011دراسة العالول ) -7

يرية الكبرى في في الجمعيات الخ اإللكترونية اإلدارة"مدي توافر متطمبات نجاح تطبيق   
 االستعداد المؤسسي ضد الفساد". عمىقطاع غزة وأثرىا 

في  اإللكترونية اإلدارةمدؼ توافر متطمبات نجاح تطبيق  عمىمتعرؼ ل ىدفت الدراسة
االستعداد المؤسسي ضد الفساد، واستخدـ  عمىأكبر مائة جمعية خيرية في قطاع غزة وأثرىا 

الستبانة كأداة رئيسة لجمع المعمومات، وأجرؼ الباحث أربع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وا
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:. مقابالت لتفسير بعض النتائج

  %، 68.92في تمؾ الجمعيات بنسبة  اإللكترونية اإلدارةوجود متطمبات نجاح تطبيق  -
ت الداخمية لمجمعيات، عمى صعيد العمميا اإللكترونية اإلدارةحيث تتزايد استخداـ تطبيق 

وكذلؾ وجود  .اما عمى مستوػ استخداميا في تقديـ الخدمة لمجميور فيقل استخداميا
  .الفساد ضد المؤسسي عالقة طردية بيف تمؾ المتطمبات واالستعداد

 :أىميا من كان توصيات عدة إلى وخمصت الدراسة

 اإلدارة، وادراج تطبيق لكترونيةاإلتطوير البنية التحتية التقنية لمجمعيات وتطوير مواقعيا  -
 في الخطط االستراتيجية والتشغيمية لمجمعيات الخيرية. اإللكترونية

، مع تخصيص جزء اإللكترونية اإلدارةتحفيز وتدريب العامميف بما يحقق نجاح تطبيق  -
 مف المنح ليذه التطبيقات.

 .اإللكترونيةة تفعيل دور الحكومة في مراجعة واعتماد قوانيف شاممة لتنظيـ البيئ -

 
 ( بعنوان:2011)الحسنات راسة د -8

 .في الجامعات الفمسطينية" اإللكترونية اإلدارة"معوقات تطبيق   

معوقات تطبيقيا  عمى، والتعرؼ اإللكترونية اإلدارةمفاىيـ  عمىمتعرؼ ل ىدفت الدراسة
 الماليةة والبشرية و التنظيمي)المعوقات في ادارات الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وتتمثل في 

تمؾ  عمىيف لمتغمب اإلداريالمقترحة مف وجية نظر  آللياتأبرز ا ىوالتقنية(، والتعرؼ عم
المعوقات، واستخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي المسحي، واستعاف باالستبانة كأداة 

 فردًا.  220لجمع البيانات، وتكوف مجتمع الدراسة مف 
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 نتائج أىميا: وتوصمت الدراسة إلى عدة

وذلؾ لتسييل تحسيف  اإللكترونية اإلدارةأف الجامعات الفمسطينية تحاوؿ جادة لتطبيق  -
 اإلدارة، ووجود معوقات بشرية تتمثل في نقص الوعي بأىمية اإلدارؼ جودة األداء 
 .، والنقص في الدورات التدريبيةاإللكترونية

 اإلدارةتطبيق  آللياتالموضحة وجود معوقات تقنية تتمثل بنقص األدلة االرشادية   -
 اإلدارةبما يتناسب مع تقنيات  داريةاإل، وعدـ تكامل القاعات الدراسية و اإللكترونية
، أما المعوقات التنظيمية فتتمثل في االجراءات الروتينية التي تؤخر عممية اإللكترونية

 الماليةما المعوقات ونقص التشريعات الالزمة لتطبيقيا، أ اإللكترونية اإلدارةالتحوؿ نحو 
، وضعف اإللكترونيلممتميزيف في مجاؿ العمل  الماليةفتمثمت في عدـ وجود الحوافز 

 . اإللكترونية اإلدارةالدعـ الحكومي لتطبيقات 
  عدد من التوصيات أىميا: إلىوخمصت الدراسة  

ل العامميف بيف العامميف، ووضع البرامج التدريبية لتأىي اإللكترونيةضرورة نشر الثقافة  -
 .اإللكترونية اإلدارةلمتعامل مع تطبيقات 

 .اإللكترونية اإلدارةوتوفير البنية التحتية المالئمة لتطبيق   -

 

 ( بعنوان:2011الناصر وقريشي ) دراسة عبد -9

دراسة  - العاليبمؤسسات التعميم  اإلداري في تطوير العمل  اإللكترونية اإلدارة" مساىمو 
 .الجزائر"-بسكرة-لتكنولوجيا بجامعةحالة كمية العموم وا

ودرجة تطبيقيا في الكمية محل  اإللكترونية اإلدارةواقع  ىمتعرؼ عمل ىدفت الدراسة      
الدراسة، واستخدمت الباحث المنيج الوصفي  التحميمي الذؼ يتناسب مع الظاىرة االجتماعية 

عاماًل مف  50عشوائية مقدارىا  المراد دراستيا كما توجد في الواقع، وقد اختار الباحث عينة
عاماًل في الكمية، واستخدـ الباحث االستبياف كأداة  142مجتمع الدراسة والذؼ يتكوف مف 

 رئيسية لجمع البيانات والمعمومات، وقد استعاف الباحث أيضًا بالتقارير الرسمية لمجامعة والكمية،
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

)األجيزة والمعدات،  اإللكترونية اإلدارةبعد  ىعينة الدراسة عم أفرادمف أف ىناؾ موافقة   -
 .والبرمجيات، وشبكة االتصاالت، صناع المعرفة( بدرجة موافق
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بشكل منفرد، مع أبعاد  اإللكترونية اإلدارةوجود عالقات ارتباط دالة وموجبة بيف أبعاد   -
 مجتمعة.  اإلدارؼ العمل 

 :أىميا من كان ياتتوص عدة إلى الدراسة وخمصت

ضرورة االىتماـ بالبنية التحتية التقنية والشبكات داخل الجامعة والكمية، وكذلؾ عقد  -
لجميع العامميف في  اإللكترونية اإلدارةدورات تدريبية متخصصة في مجاؿ تطبيق 

مف  اإللكترونية اإلدارةجمب الكفاءات البشرية المتميزة في مجاؿ  عمىالكمية، والعمل 
 ف واستشارييف وخبراء لتطوير البرامج ومواكبة مختمف التطورات التكنولوجية.مدربي

 

 ( بعنوان:2010سعودي )مدراسة ال -10

في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص  اإللكترونية اإلدارة"معوقات تطبيق 
 ."بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر مديري وموظفي الموارد البشرية

في ادارة الموارد البشرية  اإللكترونية اإلدارةمتعرؼ عمى معوقات تطبيق لاسة ىدفت الدر 
المقترحة  آللياتا أبرز( والتعرؼ عمى  المالية البشرية، التقنية، اإلدارية،وتتمثل في )المعوقات 

استخدـ الباحث و ، لمتغمب عمى تمؾ المعوقات مف وجية نظر مديرؼ وموظفي الموارد البشرية
( 100تكونت عينة الدراسة مف )، و االستبانة كأداة لجمع المعموماتو  المسحي،صفي المنيج الو 

  .اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية ـوت البشرية،فردًا تتمثل في مديرؼ وموظفي الموارد 
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

  وارد البشرية في مجاؿ : نقص الدورات التدريبية لموظفي الم منيا  إداريةوجود معوقات
) المادؼ / المعنوؼ( الستخداـ التقنيات  و، ضعف التحفيز بنوعياإللكترونية اإلدارة

تقنية تتمثل في وكذلؾ معوقات  وضعف التنسيق بيف الوحدات االدارية، ،اإللكترونية
 ، االفتقار إلى قواعداإللكترونية اإلدارةتطبيق  آللياتنقص األدلة اإلرشادية الموضحة 

 اإلدارةبيانات دقيقة ومتكاممة، ضعف مستوػ البنية التحتية الالزمة لتطبيق 
قمة الثقة لدػ موظفي الموارد  مف أىمياوالتي بشرية وأيضًا معوقات ، اإللكترونية

، والنقص في عدد الموظفيف المتخصصيف في اإللكترونيةالبشرية في كافة التعامالت 
 ماليةوجود معوقات كذلؾ أظيرت النتائج و ، األلىتشغيل وصيانة أجيزة الحاسب 

لبرامج التدريب لموظفي الموارد البشرية في مجاؿ  الماليةقمة المخصصات  تتمثل في
 .اإللكترونية اإلدارة
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التي يمكف مف خالليا التغمب عمى  آللياتف متوسطات عبارات اأأظيرت النتائج و  -
لمتمثمة في : تدريب موظفي ا آللياتالمعوقات كانت بدرجة كبيرة جدا. وخاصة مع ا

، استخداـ شبكات عاليةبكفاءة  اإللكترونية اإلدارةالموارد البشرية لمتعامل مع تطبيقات 
المتقدمة ) شبكة اإلنترنت / اإلنترانت / اإلكسترانت(.، تعميق  اإللكترونيةاالتصاالت 

 وأىميتيا. اإللكترونية اإلدارةالوعي بمفيـو 

 .اإللكترونية اإلدارةة بيف معوقات تطبيق وجود عالقة ارتباطية موجب -
 :أىميا من كان توصيات عدة إلى الدراسة وخمصت

، وزيادة اإللكترونية اإلدارةتبسيط اإلجراءات الروتينية التي تؤخر عممية التحوؿ نحو   -
  .اإللكترونية اإلدارةالدورات التدريبية لموظفي الموارد البشرية في مجاؿ 

لمخصص إلقامة المحاضرات والبحوث وبرامج التدريب في مجاؿ ا الماليزيادة الدعـ  -
 .اإللكترونية اإلدارةوعي بمفيـو ، لتعميق الاإللكترونية اإلدارة

 ( بعنوان:2009) أمونودراسة أبو  -11

 –في الجامعات الفمسطينية النظامية  e-HRMًا إلكتروني" واقع إدارة الموارد البشرية    
 قطاع غزة"

 في e-HRMًا إلكتروني البشرية الموارد إدارة واقع عمى متعرؼل الدراسة تىدف
 الموارد البشرية إدارة أىمية وضوح عمى والتعرؼ ،غزة قطاع في النظامية الفمسطينية الجامعات
 قبل مف المقدـ الدعـ مدػ عمى التعرؼ إلى وكذلؾ، المختمفة داريةاإل المستويات لدػ اً إلكتروني
 لمراكز التحتية البنية عمى والتعرؼ ،اإللكترونية اإلدارة إلى التحوؿ عمى دةلممساع العميا اإلدارة

 البشرية الموارد أنظمة عمى التعرؼ؛ و التحوؿ ىذا إلنجاز جاىزيتيا ومدػ المعمومات تكنولوجيا
 في المختمفة داريةاإل المستويات مف الدراسة مجتمع يتكوف . و الجامعات في حاليا المستخدمة
 استخدـو  ،(المعمومات تكنولوجيا مراكز موظفي مف موظفا (239 عددىـ بمغ ثحي ،الجامعات
 .الدراسة أىداؼ لتحقيق التحميمي الوصفي والمنيج ،لمدراسة كأداة ستبانةاال الباحث

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 كبير بشكل مافويساى متوفراف العميا اإلدارة ودعـ ،اً إلكتروني البشرية الموارد إدارة أىمية  -
 .خاص بشكل  e-HRM و عاـ بشكل اإللكترونية اإلدارة إلى التحوؿ عممية في
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 ف ىناؾأالتحوؿ، كما  ليذا عمميا كافية تعتبر المعمومات تكنولوجيا لمراكز التحتية البنية  -
 .توفرىا مف بالرغـ e-HRMلوظائف وأنشطة ضعيف  تطبيق وجود

في  e-HRM وأنشطة وظائف تعزيز بيدف توصيات عدة إلى الدراسةخمصت و 
 :أىميا من ،الفمسطينية الجامعات

 ،اإللكترونية اإلدارة إلى التحوؿ يخص ما في الجامعات بيف والتعاوف  التنسيق ضرورة  -
 .اإللكترونية اإلدارة إلى التحوؿ لعممية األولوية إعطاء

 لمتوقيع قانوني داعتما عمى الحصوؿو  ،المعمومات تكنولوجيا لمراكز المالي الدعـ توفير -
في تنفيذ أنشطة ووظائف  حالياالمتوفرة  ICTالمثمى مف أدوات  واالستفادة اإللكتروني
e-HRM . 

 ( بعنوان:2009دراسة عمار ) -12

وتشغيل الالجئين بمكتب  بوكالة الغوث الدولية اإللكترونية اإلدارة"مدى امكانية تطبيق    
 ."اممينغزة االقميمي ودورىا في تحسين أداء الع

في وكالة غوث  اإللكترونية اإلدارةمدػ إمكانية تطبيق إلى  لمتعرؼ ىدفت الدراسة
مف خالؿ التعرؼ عمى مدػ توفر متطمبات نجاحيا مف  ،وتشغيل الالجئيف بمكتب غزة اإلقميمي

إلى معرفة دور  وكذلؾ العميا، اإلدارةوالتقنية والبشرية ومدػ التزاـ ودعـ  الماليةاإلمكانات 
وقد تـ جمع البيانات مف ؛ في تحسيف أداء العامميف في الوكالة اإللكترونية اإلدارةتخداـ اس

المصادر األولية مف خالؿ توزيع استبانة عمى عينة طبقية عشوائية مف مجتمع الدراسة مكونة 
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: استبانة. 255مف 

ومتطمبات نجاحيا، باإلضافة إلى  اإللكترونية دارةاإلوجود معرفة لدػ العامميف بالوكالة ب -
، كما وأظيرت الدارسة وجود التزاـ اإللكترونية اإلدارةمتطمبات الالزمة لتطبيق التوفر 

 .اإللكترونية اإلدارةالعميا لسياسة تطبيق  اإلدارةودعـ مف قبل 

اء الوظيفي بدرجة يعمل عمى زيادة فاعمية وكفاءة األد اإللكترونية اإلدارةأف استخداـ   -
وذلؾ مف خالؿ سرعة إنجاز العمل، رفع اإلنتاجية، سرعة ودقة إيصاؿ  ،كبيرة

 .التعميمات، وتوفير وقت وجيد الموظفيف

 . اإللكترونيوجود ضعف في نظاـ الحوافز الموجود في الوكالة لممتميزيف في العمل   -
 :أىميا من كان توصيات عدة إلى الدراسة وخمصت
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ومتابعة تطوير وتحديث البنية  ،اإللكترونيز فعاؿ لممتميزيف في العمل نظاـ حواف وضع -
  .باستمرار اإللكترونية اإلدارةالتحتية لتكنولوجيا المعمومات لضماف صالحيتيا لتطبيق 

واالطالع عمى  ،اإللكترونيالعميا عمى نشر ثقافة العمل  اإلدارةوضرورة أف تعمل  -
 .المجاؿتجارب مؤسسات ناجحة في ىذا 

وضرورة وضع تشريعات وسياسات واضحة لحماية الخصوصية وحماية التعديات   -
 .اإللكترونيةوالمخالفات األمنية لزيادة الثقة في التعامالت 

 ( بعنوان:2009دراسة البشرى ) -13

في إدارة جامعو أم القرى بمدينة مكة المكرمة من  اإللكترونية اإلدارة" معوقات تطبيق    
 ات وعضوات ىيئة التدريس في الجامعة".ياإلدار وجيو نظر 

في إدارات جامعة إـ  اإللكترونية اإلدارةمتعرؼ عمى معوقات تطبيق ل ىدفت الدراسة
(، والتعرؼ  المالية، التقنية ،البشرية ، داريةاإلالقرؼ بمدينة مكة المكرمة وتتمثل في ) المعوقات 

ات وعضوات اإلداريمف وجية نظر  المقترحة لمتغمب عمى تمؾ المعوقات آللياتعمى أبرز ا
االستبانة كأداة لجمع المعمومات، و ىيئة التدريس، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، 

ات وعضوات ىيئة التدريس المكمفات اإلداري( فردًا ممثمة في 441تكونت عينات الدراسة مف )
 حسب المرتبة الوظيفية.، وتـ اختيارىف بالطريقة الطبقية العشوائية  اإلدارؼ بالعمل 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 في:معوقات تقنية تتمثل ، أما أىـ القمة الدورات التدريبة أىميا إداريةوجود معوقات  -
تطبيق  آللياتنقص األدلة اإلرشادية الموضحة و  لألجيزة،ضعف الصيانة والمتابعة 

النقص بشرية في المعوقات ، وتتمثل اليةوضعف مستوؼ البنية التحت ،اإللكترونية اإلدارة
نقص و  األلى،ات المتخصصات في تشغيل وصيانة أجيزة الحاسب اإلداريفي عدد 

تتمثل في ضعف الدعـ ف الماليةمعوقات ، أما الالوعي بأىمية الحماية واألمف المعموماتي
قمة المخصصات  المعمومات،المخصص لمبحوث والدراسات في مجاؿ تقنيات  المالي
 لبرامج التدريب. المالية

 .اإللكترونية اإلدارةوجود عالقة ارتباطية موجبة بيف معوقات تطبيق  -
  :أىميا من كان توصيات عدة إلى الدراسة وخمصت
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ات اإلداريوضع برامج تدريبية تعمل عمى رفع كفاءة  ،اإللكترونية اإلدارةنشر ثقافة  -
التواصل مع مؤسسات القطاع  ،ةاإللكتروني اإلدارةوتأىيميف لمتعامل مع تطبيقات 
 اإلدارةوالتقني المناسب لتمبية احتياجات  الماليالخاص لمحصوؿ عمى الدعـ 

 .اإللكترونية
   ( بعنوان:2008دحوان ) آل دراسة -14

العاممين  عمىدراسة مسحية  -اإللكترونية اإلدارةفي تطبيق  اإلداري "دور ادارة التطوير     
 لمجبيل وينبع". في رئاسة الييئة الممكية

 اإللكترونية اإلدارةفي تطبيق  اإلدارؼ دور ادارة التطوير  ىلمتعرؼ عم ىدفت الدراسة
مف وجية نظر العامميف في رئاسة الييئة الممكية لمجبيل وينبع ودورىا في نشر الثقافة 

ظيمية ، ودورىا في توفير المتطمبات التناإللكترونية اإلدارةلممساعدة في تطبيق  اإللكترونية
، وتدريبيـ واكسابيـ الميارات الفنية الالزمة لذلؾ، واستخدـ اإللكترونية اإلدارةالالزمة لتطبيق 

 .الباحث المنيج الوصفي بأسموب المسح االجتماعي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات

 : نتائج أىميا إلىوتوصمت الدراسة 

الالزمة  اإللكترونيةتثقيف العامميف بالثقافة لـ تقـ بدورىا في زيادة  اإلدارؼ أف ادارة التطوير 
، اإللكترونية اإلدارة، ولـ توفر المتطمبات التنظيمية الالزمة لتطبيق اإللكترونية اإلدارةلتطبيق 

 اإللكترونية اإلدارةالعامميف الميارات الفنية الالزمة لتطبق  اإلدارؼ بينما أكسبت ادارة التطوير 
 .بدرجة متوسطة

 :أىميا من كان توصيات عدة إلى سةوخمصت الدرا 

والميزانيات الكافية إلدارة التطوير  ،توفير الكوادر المؤىمة في مجاؿ التنظيـ والتدريب -
 .لمقياـ بمياميا خاصة فيما يتعمق بجانب التدريب اإلدارؼ 

إكسابيـ الميارات الفنية الالزمة  ىوالعمل عم، اإللكترونية اإلدارةتوعية العامميف بأىمية  -
  .اإللكترونية اإلدارةلتي تمكنيـ مف تطبيق ا

 ( بعنوان:2006دراسة الغوطي ) -15

العميا في الوزارات  اإلدارةمن وجية نظر  اإللكترونية"متطمبات نجاح مشروع الحكومة 
 .الفمسطينية"
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في  اإللكترونيةومة كمتعرؼ إلى مدػ توفر متطمبات نجاح مشروع الحل ىدفت الدراسة
، والمتمثمة العميا لموزارات الفمسطينية اإلداراتالعامميف في  بعضتحميل آراء فمسطيف مف خالؿ 

دراؾ مزايا تطبيق المشروع، وتوافر الكفاءات البشرية والبنية ا  في وضوح المفيوـ لإلدارة العميا، و 
جراءات. توافر اليياكل التنظيمية المالئمة وتبسيط اإل ىلإلجميور باإلضافة االتحتية وتوعية 

شخص، والمنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ 100تخدـ المسح الشامل لمجتمع الدراسة البالغ واس
 لمنتائج. 

  الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:وتوصمت 

، عدـ وجود العميا اإلدارةلدػ  اإللكترونيةوجود غموض وقصور في مفيوـ الحكومة  -
ود مشاركة مف المسئوليف في ، عدـ وجاإللكترونيةخطط واضحة لمتحوؿ إلى الحكومة 

مع وجود اقتناع كبير بأىمية  إلكترونيةالوزارات بالتحضير والتخطيط لمشروع الحكومة 
 .اإللكترونيةومزايا الحكومة 

 ضعف البني التحتية لدػ الوزارات الفمسطينية وعدـ توفر الكفاءات البشرية المناسبة.   -

  ا:وخمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان أىمي

العميا في الوزارات المختمفة في التخطيط والتحضير لمشروع  اإلداراتضرورة مشاركة  -
 .، ضرورة تنمية الكفاءات البشريةاإللكترونيةالحكومة 

االىتماـ بالنواحي التشريعية والقانونية لمتعامالت و ضرورة االىتماـ بالبنية التحتية،   -
والمؤسسات الحكومية مف أجل عدـ  التنسيق الكامل بيف الوزاراتو ، اإللكترونية

 .اإللكترونياالزدواجية في العمل ومنعًا لمتداخل بيف المياـ وذلؾ قبل التحوؿ لمعمل 

 

 :اإللكترونية اإلدارةالدراسات المتعمقة بالثقافة التنظيمية و 

 ( بعنوان:2015دراسة السواط ) -1

ت التعميم العام من وجية في مؤسسا اإللكترونية اإلدارة"الثقافة التنظيمية وعالقتيا ب
 نظر معممات ومديرات المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة"

لى الكشف عف العالقة بيف درجة ممارسة الثقافة التنظيمية، ودرجة إ ىدفت الدراسة
في مؤسسات التعميـ العاـ مف وجية نظر معممات ومديرات المرحمة  اإللكترونية اإلدارةتطبيق 

العينة تعزػ لممتغيرات  أفرادمكة المكرمة، ومدػ وجود فروؽ بيف استجابات المتوسطة بمدينة 
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ثقافة التعامل مع  -سنوات الخدمة -نوع االعداد -المؤىل العممي -ة )مسمى الوظيفةالتالي
ستبانة لجمع واال تـ استخداـ المنيج الوصفي، و توفر شبكة انترنت فعالة في المدرسة( -الحاسب

( مديرة ومعممة مف مديرات ومعممات 697عينة الدراسة البالغ عددىا ) البيانات الالزمة مف
  .المدارس المتوسطة بمدينة مكة المكرمة التابعة إلدارة التعميـ بمدينة مكة المكرمة

 

 : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

 وجية  أف درجة ممارسة الثقافة التنظيمية في مؤسسات التعميـ العاـ بمدينة مكة المكرمة مف
 اإلجماليحيث بمغ المتوسط  كبيرة،نظر المعممات ومديرات المرحمة المتوسطة كاف بدرجة 

 (.3,86مف وجو نظر المديرات ) اإلجمالي(، والمتوسط 3,46مف وجية نظر المعممات )

  في مؤسسات التعميـ العاـ مف وجية نظر معممات  اإللكترونية اإلدارةأف درجة تطبيق
 اإلجماليمدينة مكة المكرمة كانت بدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط المرحمة المتوسطة ب

 (.3,87) اإلجمالي(، وبدرجة كبيرة مف وجية نظر المديرات حيث بمغ المتوسط 2,84)

  أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ درجة ممارسة الثقافة التنظيمية وحوؿ درجة
العاـ بمدينة مكة المكرمة تبعًا لمتغير في مؤسسات التعميـ  اإللكترونية اإلدارةتطبيق 
 المدرسة،وتوفر شبكة انترنت فعالة في  عداد،اإلونوع  العممي،والمؤىل  الوظيفي،المسمى 

 .ليثقافة التعامل مع الحاسب اآل الخدمة،وعدد سنوات 

 

 وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:

  ة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة بتشجيع مديرات العميا في إدار  اإلدارةضرورة اىتماـ
ومعممات المدارس المتوسطة عمى تحقيق مستوػ متوازف مف الثقافة التنظيمية داخل 

المناسبة  آللياتوالتعميمية مف خالؿ توفير ا داريةاإلالمدارس لما لو مف دور سير العممية 
 سة.التي تدعـ التدريب والتعميـ المستمر داخل المدر 

  دعـ وتأييد صانعي القرار في إدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة لعممية تطبيق
داخل  داريةاإلواإلجراءات التي تكفل لجميع اليياكل  آللياتواتخاذ ا اإللكترونية اإلدارة

 ،اإللكترونية اإلدارةالمدارس المتوسطة بالعمل معًا بصورة متكاممة لتحقيق متطمبات 
 قرارات حكيمة بشأنيا.واتخاذ 
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 ( بعنوان: 2015دراسة معتز باهلل )  -2

" دراسة ميدانية بكمية العموم اإللكترونية اإلدارة" دور الثقافة التنظيمية في تطبيق 
 ".-بسكرة  -االنسانية واالجتماعية 

الدور الذػ تمعبو الثقافة التنظيمية والمتمثمة في أبعادىا)  ىمتعرؼ عمل ىدفت الدراسة
بكمية العمـو  اإللكترونية اإلدارةفي تطبيق التنظيمية التوقعات(  –األعراؼ  –المعتقدات  – القيـ

جامعة بسكرة،  وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي  التحميمي الذؼ  –االنسانية واالجتماعية 
باحث يتناسب مع الظواىر والممارسات االجتماعية المراد دراستيا كما توجد في الواقع، واعتمد ال

فردًا وتـ توزيع  50االستبانة في جمع المعمومات ثـ تحميميا، وتكوف مجتمع الدراسة مف 
 %. 100االستبانة عمييـ وتـ استردادىا جميعًا، وكانت جميعيا صالحة لمتحميل بواقع 

  
 : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

ـ والمعتقدات والتوقعات توفر القي ىترتكز عمكمية محل الدراسة لمأف الثقافة تنظيمية  -
في كمية العمـو  اإللكترونية اإلدارة عمىىناؾ تركيز قميل  كما أف ،واألعراؼ التنظيمية

 .االنسانية واالجتماعية

 اإلدارةالمتغير التابع  عمىوجود تأثير ذا داللة معنوية لممتغير المستقل الثقافة التنظيمية  -
 . ((a = 0.05مستوؼ الداللة  عند اإللكترونية

( في اتجاىات (a = 0.05توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوؼ داللة  -
 إلىفي الكمية محل الدراسة تعزؼ  اإللكترونية اإلدارةالمبحوثيف حوؿ مستوؼ تفعيل 

 سنوات.  5سنوات الخبرة اصالح فئة األقل مف 

 

  وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:

تفعيل العمل  عمىـ الثقافة التنظيمية وخصوصًا التي تعمل ضرورة ترسيخ مفيو  -
 .في الكمية اإللكتروني

 داء.نجاز ودقة األلما توفره مف سرعة اإل اإللكترونية اإلدارةاالىتماـ بتطبيق   -
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 ( بعنوان:2013دراسة حسن ) -3

سة درا – اإللكترونية اإلدارة"دور الثقافة التنظيمية في التوجو المعاصر نحو تطبيقات 
 ميدانية جامعة ميسان"

 اإلدارةقياس ابعاد الثقافة التنظيمية ودورىا في مشروع تطبيق  إلى ىدفت الدراسة
 ميسافجامعة  – العالياجرؼ لبحث عمى عينة مف المديريف في قطاع التعميـ  ،اإللكترونية
حصائي استخدـ الباحث االسموب الوصفي في الجانب النظرؼ والتحميل االو  ،مفردة 40وعددىـ 

 . كأداة لجمع البيانات ثـ تحميمياستبياف واال التطبيقي،في الجانب 

  : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

التنظيمية السائدة لدػ المنظمة المبحوثة تتصف بالقوة والتماسؾ اذ جاءت بدرجة  الثقافة -
 المقياس.ىمية بمستوػ ميـ عمى مساحة أ 

 ئج كان من أىميا:وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتا

دارة إف تتضمف تخصصات في أعمى  اإللكترونيةالجادة نحو تأسيس الجامعة  المبادرة  -
 دارة المعرفة والمعموماتية وتقنيات الحاسوب والبرمجيات.  ا  و  اإللكترونيةعماؿ األ

 ( بعنوان:  2011دراسة  العاجز) -4

 – العالي" في وزارة التربية والتعميم يةاإللكترون اإلدارة"دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق 
 محافظات غزة".

في  اإللكترونية اإلدارةمتعرؼ عمى دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق ل الدراسة تىدف
وتكوف مجتمع الدراسة مف الموظفيف االدارييف  بقطاع غزة، العاليوزارة التربية والتعميـ 

سموب أو  التحميمي المنيج الوصفي ُأستخدـ ( فردًا،294ىـ)وعدد اإللكترونية اإلدارةبالمتعامميف 
 ثـ تحميميا. ستبانة كأداة رئيسية لجمع البياناتالحصر الشامل، واال

 : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

أف عناصر الثقافة التنظيمية )القيـ التنظيمية، المعتقدات التنظيمية ، األعراؼ   -
 .اإللكترونية اإلدارةكاف ليا دور في تفعيل تطبيق  التنظيمية، التوقعات التنظيمية(

مف ضمنيا عدـ تحفيز الموظف  اإللكترونية اإلدارةبعض القصور في تطبيق  وجود  -
، وال يتـ اعطاؤه أؼ فرصة في المشاركة بتطوير اإللكترونيالمتميز في بناء ونشر العمل 
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كما ال يتاح ليـ اتخاذ القرارات المستخدـ لدييـ،  اإللكترونيالعمل بالبرنامج  آلياتنظـ و 
المتعمقة بالعمل الخاص بو دوف الرجوع الى الرئيس المباشر ضمف بيئة العمل 

 .اإللكتروني
  وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:

بيا  ؿالمعمو عراؼ والتوقعات ألاء رأييـ في القيـ والمعتقدات وابدإ عمىتشجيع الموظفيف  -
 .بما يتالءـ وثقافة الوزارة، واشباع حاجات الموظفيف ،رة وتطويرىاداخل الوزا

مع تييئة المناخ لالبتكار  اإللكترونيةباإلنجازات  ،وربط الحوافز المادية والمعنوية  -
 ابداع.واإل

 
 :بعنوان( 2011دراسة كساب ) -5

ات في الجامع اإللكترونية اإلدارة" العالقة بين بعض المتغيرات التنظيمية وتطبيق 
 الفمسطينية بقطاع غزة "

 اإلدارةالى التعرؼ عمى العالقة بيف بعض المتغيرات التنظيمية وتطبيق  ىدفت الدراسة       
في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  اإللكترونية

، وطبقت الدراسة عمى عينة طبقية في دراستيا، واالستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات األولية
 .( عامالً  292مف ) مف مجتمع الدراسة المكوف عشوائية 

وجود عالقة ارتباط موجبة بيف الثقافة التنظيمية واألنماط   : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا 
وتطبيق تمؾ الجامعات لإلدارة  ،القيادية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

، وكذلؾ وجود اختالؼ واضح في اىتماـ الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بتوفير ترونيةاإللك
، حيث كاف ىناؾ قصور في اىتماميا بكل مف إصدار اإللكترونية اإلدارةمتطمبات تطبيق 

 اإلدارةتطبيقات  ىوتدريب العامميف عم اإلدارؼ التشريعات الضرورية وتطوير التنظيـ 
 . اإللكترونية
  دراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:وخمصت ال

  اإللكترونيةلتتواكب مع التعامالت  داريةاإلضرورة العمل عمى تطوير التشريعات واألنظمة 
 .اإللكترونية اإلدارةالتي تفرضيا 
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  مف خالؿ توفير كافة  اإللكترونية اإلدارةالعمل عمى توفير البنية التحتية المالئمة لتطبيقات
في  اإللكترونية اإلدارةالمادية والبشرية والفنية الالزمة لدعـ استخداـ تطبيقات  اإلمكانات

 .بقطاع غزةوالخدمات التي تقدمو الجامعات الفمسطينية  داريةاإلكافة األعماؿ 

 العامميف في الجامعات الفمسطينية عمى تقنية المعمومات  بيجب إعادة تأىيل وتدري
وتنمية مياراتيـ  لدييـ،لرفع مستوػ الوعي الحاسوبي وذلؾ  ليةوتطبيقات الحاسبات اآل

وذلؾ  بينيـ، اإللكترونيةونشر الثقافة  ،اإللكترونيةإلدارة اورفع استعدادىـ لتطبيق  وقدراتيـ،
مف خالؿ إلحاؽ العامميف في الجامعات الفمسطينية بدورات تدريبية متقدمة في مجاؿ 

 .اإللكترونية اإلدارةاستخداـ تطبيقات 

 
 ( بعنوان:    2009سة السيمي)درا -6

 في امارة منطقة الرياض" اإللكترونية اإلدارة"دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيقات 

 اإللكترونية اإلدارةدور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيقات  عمىمتعرؼ ل ىدفت الدراسة 
ة السادسة فما فوؽ في في إمارة منطقة الرياض، حيث تشكل مجتمع الدراسة مف موظفي المرتب

( موظفًا، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي عف طريق 450اإلمارة والذيف بمغ عددىـ )
 .المدخل المسحي باستخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات

 : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا 

  في إمارة منطقة  نيةاإللكترو  اإلدارةإف أىـ خصائص الثقافة التنظيمية لتفعيل تطبيقات
 اإلدارةتوفير البيئة المساعدة عمى اإلبداع والمرونة في استخداـ تطبيقات  ىي:الرياض 
وتزويد العامميف بالمعمومات الالزمة لتطوير مستوػ استخداميـ لتطبيقات  ،اإللكترونية

 .اإللكترونية اإلدارة

 في اإلمارة  اإللكترونية اإلدارةت إف أىـ المتطمبات لتوفير ثقافة تنظيمية تدعـ تفعيل تطبيقا
وتوفير البنية التحتية  ،اإللكترونية اإلدارةوالفني لدعـ مشاريع  الماليوتوفير الدعـ  ىي:

 .اإللكترونية اإلدارةالمالئمة الستخداـ تطبيقات 

  اإلدارةإف المعوقات الميمة التي تحد مف دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيقات 
عدـ توافر بنية تحتية مالئمة  ىي:في إمارة منطقة الرياض بدرجة قوية  اإللكترونية

 وقمة البرامج التدريبية. ،اإللكترونية اإلدارةالستخداـ تطبيقات 
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 وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:

  اض وفقًا في إمارة منطقة الري اإللكترونية اإلدارةإنشاء بنية تحتية تالئـ استخداـ تطبيقات
وحاجتيا لالتصاؿ والتنسيق مع الجيات األمنية  فييا،لمخدمات التي تقدميا، وطبيعة العمل 

لحاؽ العامميف بدورات تدريبية متقدمة في مجاؿ استخداـ تطبيقات   اإلدارةذات العالقة، وا 
 . اإللكترونية

  وتفعيل العمل  ةاإللكترونينشر الثقافة التنظيمية المرنة التي تشجع استخداـ التطبيقات
 في إمارة منطقة الرياض. اإللكتروني

 

 الدراسات األجنبيةثانيا: 

 :الدراسات االجنبية المتعمقة بالثقافة التنظيمية

 ( بعنوان:  2014)  Abdi, & Seninدراسة  .1

Culture on Organization Innovation "Investigation on the Impact of 
Organizational" 

 بداع المنظمة "إلثقافة التنظيمية عمى اختبار أثر ا"

بداع، واختبار تأثير الثقافة متعرؼ عمى العالقة بيف الثقافة التنظيمية واإلل ىدفت الدراسة
التنظيمية عمى االبداع التنظيمي مباشرة أو مف خالؿ وساطة متغير التعمـ التنظيمي، ولقد تـ 

الؿ وجيات نظر العامميف في الشركة استخداـ نموذج لبحث العالقة واختبارىا، وذلؾ مف خ
المعتمدة عمى المعرفة باعتبارىا االطار النظرؼ الرئيسي لمتنبؤ وتفسير العالقة بيف المتغيرات، 

 أىميا: نتائجالي الدراسة  وتوصمت

أف الثقافة التنظيمية تمارس تأثيرًا كبيرًا عمى االبداع التنظيمي مف خالؿ تعمـ المنظمة،  -
اف أعضاء التنظيـ سيحصموف عمى خبرة وثقافة تنظيمية تعزز أداء ومف ناحية أخرػ ف

 .المنظمة
  الدراسة الى توصيات أىميا: خمصتو 

 .لممنظمة واالبداع تعطي ميزة تنافسية القوية أف الثقافة التنظيمية -
 



 

95 

 

 ( بعنوان:  2014)   Zhu, & Engelsدراسة .2

"Organizational culture and instructional in novations in higher 
education Perceptions and reactions of teachers and students"، 

وردود الفعل من  تصورات الثقافة التنظيمية واالبداعات التعميمية في التعميم العالي، "
 "المعممين والطالب

متعرؼ عمى وجيات نظر المعمميف والطالب حوؿ الثقافة التنظيمية في ل ىدفت الدراسة
اتيـ ووجيات نظرىـ حوليا وردود الفعل حوؿ االبداعات التعميمية، والتعمـ التعاوني جامع

ممت الدراسة ستة مف الجامعات الصينية، حيث شارؾ تشوا واستخداـ التقنيات التعميمية المبتكرة.
 .( مف مجموع الطالب والمعمميف1015في الدراسة المسحية )

 ا:أىمي وتوصمت الدراسة الى نتائج كان من 

أف مالمح الثقافة التنظيمية تؤثر في حاجة الطالب والمعمميف عمى االبداع، وجيات   -
نظرىـ حوؿ األساليب المبتكرة لمتعمـ، واالستجابة الى االبداعات التعميمية ومستوػ 

 تنفيذىا.
 توصيات كان منيا:وخمصت الدراسة الي 

 معمميف والطالب.لدورىا في تنمية االبداع لمىتماـ بالثقافة التنظيمية اال -
 ( بعنوان":2013)  Adewwale & Anthoniaدراسة  .3

"The impact of organizational culture on human resource 
practices: A study on a selected sample of private Nigerian 

universities" 

ختارة من الجامعات أثر الثقافة التنظيمية عمى ممارسات الموارد البشرية: دراسة عمى عينة م
 النيجيرية الخاصة.

إلى التعرؼ عمى أثر الثقافة التنظيمية عمى ممارسات الموارد البشرية:  ىدفت الدراسة
دراسة عمى عينة مختارة مف الجامعات النيجيرية الخاصة، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي 

( معممًا تـ 237راسة مف )واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات وتكونت عينة الد
اختيارىـ بطريقة عشوائية مف الجامعات الخاصة، ولمعالجة البيانات تـ استخداـ برنامج التحميل 
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  .(SPSS)االحصائي
 وقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج أىميا:

  أظيرت النتائج أف الثقافة التنظيمية سوؼ تساعد الموظفيف عمى فيـ األحداث
الي مساعدتيـ عمى جعل مياميـ في متناوؿ اليد، بداًل مف إضاعة وبالت ،التنظيمية

 الوقت في محاولة معرفة ما ىو متوقع منيـ.

  دارة األداء ىناؾ عالقة وثيقة بيف الثقافة التنظيمية وعممية التوظيف وبرامج التدريب وا 
دارة التعويض.  الوظيفي وأداء العامميف وىيكل األجور وا 

 التوصيات أىميا:الدراسة لعدد من خمصت و 

 بالمتغيرات اإلدارية  ووربط ،عقد ورش عمل لتوضيح ونشر مفيـو الثقافة التنظيمية
 المختمفة لتحسيف األداء.

  عقد وتنفيذ برامج تدريبية لصقل الميارات ومنيا الثقافة التنظيمية داخل الجامعات
 الخاصة.

 

 بعنوان:Astri Ghina(2012) دراسة  .4

"The Influence of Corporate Culture on Organizational 
Commitment; Case Study of Civil Government Organizations in 

Indonesis". 

تأثير ثقافة الشركات عمى االلتزام التنظيمي، دراسة حالة منظمات الحكم المدني في "
 ."إندونيسيا

االلتزاـ  دراسة مدػ تأثير ثقافة الشركات عمى الموظفيف فيل ىدفت ىذه الدراسة
التنظيمي، الشركات التي سوؼ تدرس في ىذه الدراسة تتكوف مف أربعة أبعاد، ىي العمل 

 .التدريب والتطوير –الحوافز  -االتصاؿ  -الجماعي 
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 أىميا:نتائج عدد من الوتوصمت الدراسة إلى  

بأنيا تصاالت لالوينظر ، في الثقافة التنظيمية االتصاؿ والتدريب والتطوير  أىمية -
 .لمييمنة والمسيطرة عمى ثقافة الشركاتا

العمل الجماعي بعالقة إيجابية مع االلتزاـ التنظيمي، ولـ يكف ىناؾ سوػ عدد ط ارتبا  -
عمى االلتزاـ التنظيمي  -قميل مف االختالفات بالمتغيرات االجتماعية، والتي تؤثر أيضا

 في سياؽ منظمات الحكـ المدني في إندونيسيا. 

  لي مجموعة من التوصيات أىميا:وخمصت الدراسة ا

ظيار ردود أفعاؿ  - ضرورة إدراؾ ووعي في فيـ األبعاد األربعة لمثقافة التنظيمية، وا 
مرضية أكثر التزامًا بيا، التي تؤثر بشكل بارز عمى ثقافة الشركات نحو االلتزاـ 

 التنظيمي.

 ( بعنوان:2011)  Youngدراسة  .5

"Organizational culture and quality of work life, and 
organizational effectiveness in hospitals in Korea University". 

 ."الثقافة التنظيمية وجودة حياة العمل، والفعالية التنظيمية في مستشفيات جامعة كوريا"

إلى التعرؼ عمى الثقافة التنظيمية وجودة حياة العمل، والفعالية  ىدفت الدراسة
شفيات جامعة كوريا، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي واستخدـ الباحث التنظيمية في مست

( الممرضيف العامميف في 145االستبانة كأداة لجمع البيانات وتكونت عينة الدراسة مف )
مستشفيات جامعة كوريا، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية، ولمعالجة البيانات تـ استخداـ برنامج 

 (.SPSSالتحميل االحصائي )

 د توصمت الدراسة لعدد من النتائج أىميا:وق

 وجد عالقة ارتباطية قوية بيف الثقافة التنظيمية، وجودة حياة العمل والفعالية التنظيمية. -

 وقد توصمت الدراسة لعدد من التوصيات أىميا:
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العمل عمى تعزيز ثقافة تنظيمية سميمة وتعزيزىا مف أجل الحصوؿ عمى كفاءة عالية في  -
 عمل.جودة حياة ال

  ( بعنوان: 2008)   lok & Crawford دراسة  .6

"The effect of organizational culture and leadership style on job 
satisfaction and organizational commitment"  

 " أثر الثقافة التنظيمية ونمط القيادة اإلدارية عمى الرضا الوظيفي وااللتزام الوظيفي "   

الى تفحص أثر الثقافة التنظيمية ونمط القيادة عمى الرضا الوظيفي  ىدفت الدراسة
، وىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية وأسترالياوااللتزاـ التنظيمي في عينات مف مدراء ليونج كونج 

مثيرة لالىتماـ بيف العينتيف فيما يتعمق بقياسات االبتكار والثقافة الداعمة، ىذا وقد وجد أف 
بداع والثقافة الداعمة حصمت عمى نقاط أعمى في كل المتغيرات المذكورة، اإل ةاألستراليالعينة 

واعتبارات نمط القيادة ليا تأثير ايجابي عمى كل مف الرضا الوظيفي وااللتزاـ مع أف المشاىدات 
، ووجد أف المستوػ التعاوني في التعميـ لو تأثير سمبي األستراليةالمذكورة كانت أعمى في العينة 

 عمى الرضا الوظيفي وتأثير ايجابي طفيف عمى االلتزاـ. طفيف
 ( بعنوان:  2008)  Yilmaz & otherدراسة .7

Organizational Culture and Firm Effectiveness"         " 

 " الثقافة التنظيمية وفعالية المؤسسة"   

 -االحتواء)  فم بكل المرتبطة الرئيسية التنظيمية الثقافة سمات دراسة الي الدراسة ىدفت
 الحصة -المبيعات نمو) في المتمثمة المنظمة فاعمية عمى وأثرىا(، الميمة -التكيف – التجانس
، دنسوف  نموذج مستخدمة( لممنظمة الكمي األداء -العامميف رضا -المنتجات تحسيف – السوقية

 عمى اليتوفع ثبتت الذؼ التنظيمية الثقافة لقياس دنسوف  نموذج تطبيق صالحية مدػ اختبارو 
 الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىم ومن، الشرقي الثقافي السياؽ عمى األمريكية المنظمات

 التنظيمية الثقافة سمات ؤثرت حيث، الشركة بفاعمية تنبؤاً  األبعاد أكثر والميمة الرؤية بعد يعد
 التنظيمية الثقافة أبعاد عدوت، الفعالية مؤشرات جميع عمى واضحاً  تأثيراً  والرؤية بالميمة المرتبطة
 أبعاد وتعد، المنتجات وتطوير تحسيف بمؤشر تنبؤاً  األبعاد أكثر، واالتساؽ بالتكيف المرتبطة
، العامميف لدػ الوظيفي الرضا بمؤشر تنبؤاً  األبعاد أكثر باالحتواء المرتبطة التنظيمية الثقافة

 .الشرقي الثقافي السياؽ في لتنظيميةا الثقافة لدراسة دنسوف  نموذج باستخداـ وأوصت الدراسة
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 " : بعنوانLund ( 2003دراسة ) .8

Organizational Culture and job satisfaction""  

 " الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي"  

الى اختبار أثر أنواع الثقافة التنظيمية عمى الرضا الوظيفي لدػ موظفي  ىدفت الدراسة
مختمفة بالواليات المتحدة األمريكية واتبعت المنيج الوصفي التسويق العامميف في قطاعات 

( موظف تـ اختيارىـ  1800التحميمي واستخدمت االستبانة كأداة بحثية عمى عينة مكونة مف ) 
 بالطريقة العشوائية. 

 :الي نتائج من أىميا الدراسة توصمتو 

  نجاز، القوة، النظـ ) التعاطف االنساني، اإل الياف أنواع الثقافة السائدة عمى التو  
 واألدوار (.

  ف ىناؾ أف مستويات الرضا الوظيفي تتفاوت حسب نوع الثقافة التنظيمية، حيث أكما
نجاز والتعاطف االنساني وعالقة عكسية عالقة طردية بيف الرضا الوظيفي وثقافتي اإل

 بيف الرضا الوظيفي وثقافتي النظـ والقوة.

 :نوانبع Holowetzki, A.  (2002)دراسة  .9

"The Relationship Between Knowledge Management and 
Organizational Culture: An Examination of Culture Factors that 

Support the Flow and Management of Knowledge Within an 
Organization". 

لثقافية عمى مبادرات "العالقة بين إدارة المعرفة والثقافة التنظيمية: تحديد أثر العوامل ا
 إدارة المعرفة في المنظمات".

 إلى بياف أثر العوامل الثقافية في مبادرات المعرفة، مف خالؿ دراسة ما ىدفت الدراسة
ورد في أدبيات إدارة المعرفة، ومف ثـ تجميع البيانات في قائمة ليتمكف المديروف التنفيذيوف في 

حية مف استخداميا عند تنفيذىـ لمبادرات إدارة المنظمات الصغيرة وفي المنظمات غير الرب
دامة مبادرات إدارة المعرفة، وأف  المعرفة في المديريف لتقييـ قدرة منظماتيـ واستعداداتيا لتنفيذ وا 
مبادرات إدارة المعرفة المستندة إلى التكنولوجيا ليست ىي الحل األمثل إلنجاح مبادرات إدارة 
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دامة بيئة المعرفة، بل أف الحل يكمف في ا لتركيز عمى العوامل الثقافية وقدرتيا عمى بناء وا 
التشارؾ في المعرفة التي ىي مفتاح تنفيذ إدارة معرفة فاعمة لمنظماتيـ. أجريت الدراسة في 

 ( في الواليات المتحدة األمريكية، واستخدمت الدراسة أسموب تحميل المحتوػ.Oregonجامعة )

 يا الدراسة:ومن أىم النتائج التي توصمت إلي

أف ىناؾ ستة عوامل ثقافية في مبادرات إدارة المعرفة نجاحًا أو إخفاقًا وىي : )نظـ  -
المعمومات، ىيكل المنظمة، أنظمة المكافأة والتعويض، العمميات، األفراد، القيادة(، وأف 

 ىذه العوامل متداخمة بعضيا ببعض رغـ أف كل منيا يعتبر عامل مستقل بحد ذاتو.

 ( بعنوان: 2000 )  Ericksonدراسة  .10

Corporate Culture: The Key to Safety Performance" " 

 ثقافة المنظمة: المفتاح الى االنجاز""    

وىذا يعد  بدراسة ثقافة المنظمة كونيا المفتاح الرئيسي لألداء المتميز. الدراسةاىتمت 
الستجابة السريعة ألؼ تغيير حتى سيمكف المنظمات االستراتيجية مف ا اإلدارةتغييرًا في فمسفة 

تستطيع المنافسة، وىذا التغير جاء استجابة لعدة أسباب منيا: المنافسة العالمية، تطور 
 .اليةنتاج، كثرة التعقيدات الحالتكنولوجيا، زيادة وغزارة اإل

جاءت اإلدارات الجديدة بفكر جديد يدعو الى زيادة االنتاجية عف طريق التركيز عمى 
ألماف في المنظمة، حيث أف توفر األماف ينعكس ايجابًا عمى سموؾ الموظفيف ويعزز عوامل ا

درجة رضاىـ، وىذا األمر يرجع الى ثقافة المنظمة التي تشتمل عمى مجموعة مف القيـ 
 والمعتقدات.

 :يا الدراسةيومن النتائج التي وصمت إل

شركات التي تتمتع الىي  صاباتأف الشركات األقل خسائر في معدالت الوقت واإل  -
بمقدار كبير مف مشاركة الموظفيف في القرارات واألمور اليامة، وأبرزت الدراسة عامل 

بداء الرأؼ وفتح قنوات التغذية العكسية، وقد اعتمدت ا  بداعات و تشجيع الموظفيف عمى اإل
الدراسة عمى بعض المتغيرات المستقمة مثل الييكل التنظيمي، أىمية األمف التنظيمي، 

 .لمساواة وتخصيص الموارد، السموؾ اإلدارؼ، مشاركة الموظفيفا
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والثانية ذات  ،األولى ذات أداء آمف مرتفع المنظمات،الى وجود نوعيف مف  وخمصت الدراسة
 أداء آمف منخفض.

  اإللكترونية اإلدارةالدراسات االجنبية المتعمقة ب

 ( بعنوان:2015) Others Ghazi.I. Raho &,دراسة  .1

E-University Environment Based on E-managemen           " 

 ".اإللكترونية اإلدارةلمجامعة لتطبيق  اإللكترونيةالبيئة  مالئمة"

،  اإللكترونية اإلدارةة لتطبيق يالبيئة الجامع مالئمة ػلمتعرؼ عمي مد ىدفت الدراسة
العامميف في الكمية  عينة مف ىفي كمية العمـو وتكنولوجيا المعمومات، حيث تـ توزيع استبياف عم

 لجمع البيانات وتحميميا. 

 وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا:

ضعف في استخداـ الحاسوب  .اإللكترونية اإلدارةضعف البنية التحتية الالزمة لتطبيق  -
 واالنترنت.

 :أىميا توصيات عدة الى الدراسة وخمصت

الفوائد الكبيرة التي يمكف  ى، والتركيز عمةاإللكتروني اإلدارةالمتعمقة ب فاىيـ مال نشر -
 .اإللكترونية اإلدارةالحصوؿ عمييا مف تطبيق 

   ( بعنوان: 2014)  Hssnanدراسة  .2

"Electronic Management's Contribution to the Development of 
Managerial Functions". 

دارية".في تطوير الوظائف اإل اإللكترونية اإلدارة"مساىمة   

في تطوير الوظائف  اإللكترونية اإلدارةمساىمة  ىالتعرؼ عم ىالىدفت الدراسة 
وتكوف مجتمع ، واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات االدارية في جامعة جدارا،

منيا، واستخدمت الدراسة المنيج  40تـ توزيع االستبانات عمييـ واسترداد  عامالً 50الدراسة مف 
 وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا:  يمي.الوصفي التحم

)األجيزة والمعدات والبرامج الالزمة وصناع المعرفة(  اإللكترونية اإلدارةأف توفر أبعاد  -
 اإللكترونية اإلدارةيساىـ في تطبيق 
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 وخمصت الدراسة الى عدة توصيات أىميا:

معوقات العمل  ىعميساىـ بدرجة كبيرة في التغمب  اإللكترونية اإلدارةأف استخداـ  -
 . اإللكترونيةرة ادضرورة توفير البنية التحتية االزمة لتطبيق اإلو  ، دارؼ اإل

  ( بعنوان: 2012)   Abdelsalam & Reddickدراسة  .3
"Channel Choice and the Digital Divide in E-Government: The 
Case of Egypt" 

 " في مصر اإللكترونيةالفجوة الرقمية وخيارات االتصال في الحكومة  "

الى التعرؼ عمى قنوات االتصاؿ بيف المواطنيف والحكومة في مصر مف  ىدفت الدراسة
خالؿ دراسة قنوات االتصاؿ التقميدية مثل التمفوف والتعامل المباشر، ودراسة قنوات االتصاؿ 

، وقد قامت ونيةاإللكتر ومدػ تأثير الفجوة الرقمية عمى اتصاؿ المواطنيف بالحكومة  اإللكترونية
 الدراسة بعمل مسح عاـ آلراء المواطنيف.

 وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا:

وجود فجوة رقمية واضحة عبر استخداـ قنوات االتصاؿ المختمفة مع الحكومة، وأف   -
 .مف قبل الحكومة المصرية اإللكترونيةىناؾ قصور في عرض الخدمات 

  

 ىميا:وخمصت الدراسة الى عدة توصيات أ

الحكومة  تطبيق ا ، وأفإلكترونيضرورة استيعاب أصحاب القرار ألىمية تقديـ الخدمات   -
 نامية مثل مصر ستعمل عمى تحسيف األداء الحكومي.الدوؿ الفي  اإللكترونية

 ( بعنوان: 2010)  Gokmenدراسة  .4

"Developments and prospects in e-government Implementation in 
Turkey"  

 :" في تركيا اإللكترونيةالتطورات واآلفاق لمحكومة "

في  اإللكترونيةالى التعرؼ عمى آخر التطورات في تطبيق الحكومة  ىدفت الدراسة
مف خالؿ مراجعة التقارير وتـ جمع البيانات  تركيا، وقد اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي 

 .وتطبيقاتيا اإللكترونية إلدارةاحصائيات الصادرة عف الحكومة التركية والمتعمقة بواإل
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 : وقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا 

 .بتركيا اإللكترونيةعدـ وجود الخبرة الكافية لدػ الفريق القائـ عمى تطبيق الحكومة  -

حيث اعتمدت الحكومة خطة  ،كافيغير  اإللكترونية اإلدارةلتطبيق المخطط الوقت   -
 .زمنية سريعة

  الى عدة توصيات أىميا:وقد خمصت الدراسة 

ضرورة العمل عمى معالجة األخطاء الحاصمة وذلؾ بتطبيق األساليب الحديثة، والعمل  -
 العميا. اإلدارةال مف خالؿ دعـ قوؼ مف إعمى استدراؾ التأخير بالتطبيق والذؼ ال يتـ 

 
 ( بعنوان:2008) Seresht & Otherدراسة  .5

"E-management: barriers and challenges in Iran" 

 :" في إيران اإللكترونية اإلدارة"العقبات والتحديات التي تواجو 

 اإلدارةأىـ المعيقات والتحديات التي تواجو تطبيق  ىلمتعرؼ عم ىدفت الدراسة
في المؤسسات العامة والخاصة في إيراف ، حيث  صنف العقبات التي تواجو  اإللكترونية

التنظيمية والتكنولوجية والثقافية واإلنسانية والبيئية، وقد استخدـ الباحث في  اإلدارةأبعادىا وىي: 
( شخص مف الخبراء في جميع  200دراستو المنيج الوصفي التحميمي و االستبياف ووزع عمى ) 

  توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:المجاالت، و 

، ثـ العائق التنظيمي فالعائق لكترونيةاإلالعائق الثقافي ىو التحدؼ األكبر لإلدارة أف  -
 .ثـ العائق البيئي ثـ العائق اإلنساني فالعائق التكنولوجي اإلدارؼ 

  وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا:

ضرورة تطوير البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ، وتدريب الموظفيف  -
زيادة الوعي لدػ المواطنيف لتقبل  ى، والعمل عميةاإللكترون اإلدارةوتحفيزىـ لتطبيق 

 .اإللكترونيةالحكومة 
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 ( بعنوان: 2007)   Gordenدراسة  .6

“E-Government: Key Concepts and Applications to 
Development” 

مجاؿ االتصاالت  الكبير فيأىمية استخداـ التقدـ لمتعرؼ عمي  الدراسة ىدفت
يادة كفاءة وفاعمية الحكومة وقدرتيا عمى تمبية احتياجات المواطنيف لز  وتكنولوجيا المعمومات

 انجازىا،المعامالت والخدمات الحكومية وسرعة  تكاليفوتعزز مبدأ الشراكة مع الناس وخفض 
في إدارة الدولة وتعزيز الحكـ الرشيد وكذلؾ  اإللكترونية اإلدارةإلى أىمية  وأشار الباحث
 ع ونيضتو. تطور المجتم ىالمساعدة عم

 :وخمصت الدراسة إلى

أف زيادة الكفاءة والفاعمية لمحكومات تعتبر مف العمميات الضرورية وأف استخداـ وسائل   -
تغيير النمط التقميدؼ لألداء الحكومي  ىاالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ليا القدرة عم

 .لتعزيز المشاركة والتفاعمية مع المواطنيف

اليياكل التنظيمية ىي  اإللكترونيةي تؤثر في نجاح الحكومة العوامل الت أف مف أىـ -
السميمة والتشريعات والسياسات، وكذلؾ توفر اإلمكانيات المالية والبشرية باإلضافة إلى 

 ثقافة المجتمع الرقمية.

 

 وأوصت الدراسة:

ضرورة إعداد السياسات واالستراتيجيات وتوفير متطمبات نجاح تطبيق الحكومة ب -
 .اإللكترونيةونشر الثقافة ، نيةاإللكترو 

 

 الدراسات السابقة واالستفادة منيا: ىالتعميق عم

مف جوانب متعددة تبعًا  اإللكترونية اإلدارةالثقافة التنظيمية و  ةتناولت الدراسات السابق 
، وأخرؼ تناولت ربطتيا بمتغيراتو ألىداؼ الباحثيف، فيناؾ دراسات تناولت الثقافة التنظيمية 

( التي درست عالقة 2015ط،)السوامثل دراسة  اإللكترونية اإلدارةة التنظيمية بمتغير الثقاف
( فتناولت دور الثقافة التنظيمية 2009ي،، أما دراسة)السيماإللكترونية اإلدارةالثقافة التنظيمية ب

( 2013ف،( و)حس2015،باهلل ، أما دراسة )معتزاإللكترونية اإلدارةفي تفعيل تطبيق 
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( فتناولت بعض مف أبعاد الثقافة التنظيمية وىي 2011،(، ودراسة)كساب2011،زو)العاج
أما الدراسات األخرػ فتناولت الثقافة ، )القيـ واألعراؼ والمعتقدات والتوقعات( التنظيمية

 اإللكترونية اإلدارةب، أما الدراسات المتعمقة ػ مف جوانب أخرؼ ومع متغيرات أخر  التنظيمية
  ، أو ربطتيا بمتغيرات.وعناصرىا وواقعيا ومعوقاتيا ومتطمبات نجاحيا  أىميتيا ىفركزت عم

 :وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة

، وما تناولتو وأىـ أبعادىا الثقافة التنظيمية ىعمبناء فكرة الدراسة، حيث تـ التعرؼ  -
 .اإللكترونية اإلدارةالدراسات عف 

 موضوع الدراسة وتجنبيا.  فيتحديد الجوانب التي سبق وتـ بحثيا  -

 توضيح مشكمة الدراسة وصياغة فرضياتيا. -

 المساعدة في تحديد منيج الدراسة واألداة المناسبة ليا. -

 والمساعدة في تحديد متغيرات الدراسة. توضيح أىمية وأىداؼ الدراسة -

 االستفادة في صياغة االستبانة. -

 لمدراسة الحالية. ؼ طار النظر االستفادة مف الدراسات السابقة في عرض اإل -

 .الدراسةتحديد بعض المراجع والدراسات التي يمكف االستفادة منيا في ىذه  -

لييا الدراسة إاالستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في مناقشة النتائج التي ستتوصل  -
   الحالية.

 .وسيتـ تناوؿ بعض الموضوعات مف الدراسات السابقة والتي تتفق مع موضوع البحث

 

 :يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقةما 

 :أما ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة فيي 

الييكل التنظيمي، القوانيف واألنظمة ) الثقافة التنظيمية أبعادطرحيا لموضوع   -
  ،اإللكترونية اإلدارةوربطيا ب العميا، والعامموف، والمكافئات والحوافز( اإلدارةجراءات، و واإل

  .عمـ الباحث   عمى حد مف قبل اإللكترونية اإلدارةبعاد مع األ هىذ إلىالتطرؽ يتـ لـ  -
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المسكنيف عمى  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتمجتمع الدراسة ىو العامميف في   -
 الفئات الثالثة والثانية واألولى والعميا.

الحاضنة الرئيس لعمل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات كونيا مكاف التطبيق  -
 .اإللكترونية اإلدارة

 

 وىي: سابقةنقاط االتفاق مع الدراسات ال

 .اإللكترونية اإلدارةالثقافة التنظيمية و  تولي الدراسة أىمية لموضوعيّ  -

 اتفقت مع الدراسات السابقة في المتغير المستقل أو التابع. -

 وفى دعـ عممية التغيير.بياف أىمية الثقافة التنظيمية في دورة حياة المنظمات،  -

 في المؤسسات العامة. اإللكترونية اإلدارةتوضيح أىمية تطبيق  -

 .أغمب الدراسات استخدمت المنيج الوصفي -

 أغمب الدراسات استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.  -

 
 االختالف وىي:نقاط  

 المستقل المتغيريف ربط ليإ األجنبية أو العربيةالمحمية و  السابقة الدراسات تتطرؽ  لـ -
 اإلدارة – جراءاتواإل واألنظمة القوانيف – التنظيمي الييكل) بأبعادىا  التنظيمية الثقافة
 .اإللكترونية اإلدارة وىو التابع والمتغير ،(والمكافئات الحوافز – العامموف  – العميا

 والعميا ىلالفئات الثالثة والثانية واألو  ىجميع العامميف عم مجتمع الدراسة يتكوف مف -
 . اإللكترونية اإلدارةوالتي تتطمب أعماليـ استخداـ 

رئيس لمعمل الوىي الحاضنة  ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ىتـ التطبيق عم -
 بقطاع غزة. اإللكتروني
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 يبف الفجوة البحثية (3جدوؿ )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
 لكنيا  غير المستقلالمت ىركزت عم -

 .تناولت أبعاد مختمفة

تـ التركيز في أغمب الدراسات   -
المتغير المستقل )القيـ التنظيمية  ىعم
األعراؼ  –التوقعات التنظيمية  –

 المعتقدات التنظيمية(. –التنظيمية 

د االدراسات التي ركزت عمي أبع -
الثقافة التنظيمية التي تـ استخداميا 

 ػ طيا بمتغيرات أخر في الدراسة تـ رب
  . مثل إدارة المعرفة

ت المستيدفة في تنوعت الفئا -
تـ التطبيق عمي  -الدراسات السابقة.

 –قطاعات مختمفة.)الجامعات 
 –وزارة التربية والتعميـ  –المدارس 
 –المعاىد الصناعية  -الجمعيات

 المؤسسات االقتصادية(

لـ تتطرؽ الدراسات السابقة العربية  -
بية الي ربط  أبعاد المتغير أو األجن

المستقل الثقافة التنظيمية  الواردة في 
القوانيف  –الدراسة )الييكل التنظيمي 

العميا  اإلدارة –جراءات واألنظمة واإل
الحوافز والمكافئات(،  –العامموف  –
 . اإللكترونية اإلدارةالمتغير التابع ب

لـ يتـ التركيز عمي جميع العاميف  -
ختمفة التي تستخدـ بالوظائف الم

 .اإللكترونية اإلدارة

 اإلدارةلـ تركز عمي تطبيق ودعـ   -
 .اإللكترونية

الحاضنة الرئيس  ىلـ تطبق عم -
قطاع  ىوالمشرفة عم اإللكترونيلمعمل 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 ىسيتـ التركيز في ىذه الدراسة عم
دور  أبعاد الثقافة التنظيمية )الييكل 

القوانيف واألنظمة  –يمي التنظ
العامموف  –العميا  اإلدارة –جراءات واإل
الحوافز والمكافئات( في دعـ تطبيق  –

 .اإللكترونية اإلدارة

وزارة االتصاالت  ىتـ التطبيق عم -
وتكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة وىي 

 اإللكترونيالحاضنة الرئيس لمعمل 
والمشرفة عمي قطاع االتصاالت 

 ا المعمومات. وتكنولوجي

تطبيق   ىجاءت الدراسة لمتعرؼ عم -
في العمل  اإللكترونية اإلدارةودعـ 

اإللكتروني في وزارة االتصاالت 
 وتكنولوجيا المعمومات.

 سبق مف الدراسات ما ىمف اعداد الباحث بناًء عم

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

 الفصل ممخص

رات الدراسة )الثقافة الدراسات السابقة التي تناولت متغي ىلإتـ التطرؽ في ىذا الفصل 
(، وبدأ الباحث الفصل بمقدمة ثـ استعرض الدراسات ذات الصمة اإللكترونية اإلدارةالتنظيمية و 

، ثـ اإللكترونية اإلدارةبالثقافة التنظيمية، وتبعيا بالدراسات التي تخص المتغير التابع وىو 
ستعراض الدراسات األجنبية ، وقد بالدراسات التي تناولت المتغيريف معًا، ثـ انتقل الباحث الي ا

ىذه الدراسات  ىب الباحث باختصار عماألقدـ، وقد عقّ  ىلإكانت الدراسات مرتبة مف األحدث 
وما يميز الدراسة عف الدراسات السابقة ومف ثـ عرض  ثـ استعرض أوجو االختالؼ واالتفاؽ

 رض جدوؿ الفجوة البحثية.نقاط االستفادة مف الدراسات السابقة، وفي النياية قاـ الباحث بع
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 الفصل الرابع
 الطريقة واالجراءات

 

 

 المقدمة. 

 منيج الدراسة. 

 طرؽ جمع البيانات. 

 مجتمع الدراسة. 

  الشخصية البيانات وفق الدارسة اإلحصائي لعينةالوصف. 

 أداة الدراسة. 

 الصدؽ والثبات لمثقافة التنظيمية. 

  رونيةاإللكتالصدؽ والثبات لإلدارة. 

 التوزيع الطبيعي. 

 األساليب االحصائية المستخدمة. 

 الخالصة. 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة

قاـ الباحث بتوضيح اإلجػػراءات والخطػوات المنيجيػػة التي تمت في مجػاؿ الدراسة 
إضػافػًة إلى  عمييػا،طبقت الميدانية، حيث يتناوؿ منيػج الدراسػة، ومجتمػع الدراسػػة، والعينػة التي 

اإلحصائيػة التي استخدمت في تحميػل  األساليبتوضيػح األدوات المستخدمػة وخطواتيػا، كذلؾ 
 البيانػات لمتوصػل إلى النتائج ومف ثـ تحقيق أىداؼ الدراسة. 

 منيــج الدراســـة

المنيج استخدـ الباحث  تحقيقيا،في ضوء طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى  
معبرا عنيا تعبيًرا كيفًيا  الواقع،الوصفي التحميمي، الذؼ يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما ىي في 

 وكميًا.

 فأما التعبير الكيفي فسيتـ وفق أمريف: وصفيا بدقة، وتوضيح خصائصيا.

وأما التعبير الكمي، فعف طريق وصفيا رقميًا، بما يوضح حجميا وتغيراتيا ودرجات 
 الظواىر األخرػ. ارتباطيا مع

استنتاجات  إلىوصف الظواىر كما ىي في الواقع والوصوؿ  إلىكما ييدؼ ىذا المنيج 
 (. 172 :2009 ،تسيـ في فيـ ىذا الواقع وتطويره. ) عطوؼ 

 طرق جمع البيانات:

 النظرؼ لمدراسة: اإلطارنوعيف مف البيانات لمعالجة  ىاعتمد الباحث عم

 الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات  المصادر الثانوية: وتتمثل في
 عمىوالمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة، والمواقع ذات العالقة والمتواجدة 

 الشبكة العنكبوتية.

  المصادر األولية: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة تـ جمع البيانات األولية مف
نة صممت خصيصًا ليذا الغرض، وىي األداة الرئيسية لجمع البيانات، حيث قاـ خالؿ استبا

  spssالباحث بتوزيع استبيانات الدراسة ومف ثـ جمعيا وتفريغيا وتحميميا باستخداـ برنامج 
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(statistical package for social science)  االحصائي، واستخداـ االختبارات
 الى دالالت ذات قيـ ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة. االحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ

الموظفيف المسكنيف عمى الييكل التنظيمي لوزارة  يفيتمثل مجتمع الدراسة  مجتمع الدراسة:
الفئات الثالثة والثانية واألولى والعميا، والبالغ  مفغزة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بقطاع 

  :(4كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )كف حوسبو وظائفيـ والتي يمموظفًا وموظفة  160عددىـ 
 لوظيفية(: توزيع موظفي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات حسب الفئة ا4جدوؿ رقـ )

 اإلجمالي العميا األولي الثانية الثالثة الفئة

 160 2 25 91 42 الموظفيفعدد 

 المعموماتالمصدر: الييكل التنظيمي لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

( استبانة 40قاـ الباحث باستخداـ اسموب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، وتـ توزيع )و 
كعينة استطالعية الختبار االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي وثبات االستبياف، ثـ استكمل 

استبياف بنسبة  150مجتمع الدراسة، وتـ استرداد  أفرادالباحث توزيع االستبانات عمى باقي 
( استبانات لعدـ تحقق 4واستبعد منيا )العينة االستطالعية،  ىوىي تشتمل عم%( 93.75)

( استبانة خاضعة لمدراسة بنسبة 146االستبياف ليتبقى ) عمىالشروط المطموبة لإلجابة 
 ة توضح المعمومات والبيانات الشخصية لمجتمع الدراسة كما يمي:التالي%(، والجداوؿ 91.25)

 حسب نوع الجنس المجتمع أفرادوضح توزيع (: ي5جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية % التكرار نوع الجنس

 85.6 125 ذكر

 14.4 21 انثى

 100.0 146 المجموع

، % اناث14.4و  ذكور،العينة  أفراد% مف 85.6مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح اف 
مسطيني حيث كانت نسبة أشار اليو الجياز المركزؼ لإلحصاء الف وىذه النسبة ال تنسجـ مع ما

 % مف الذكور، 69% مف الموظفيف المدنييف في القطاع العاـ بقطاع غزة مقابل 31االناث 
لوجود أعماؿ في قطاعات الوزارة المختمفة  عاليةويعزو الباحث ارتفاع نسبة الذكور بدرجة 

 إلىتحتاج لمجيود عضمي وتنقل مستمر؛ وتأخير بعد ساعات العمل الرسمية، مما يؤدؼ 
ناث مف قبوؿ ىذه مف اإلناث في ىذه األعماؿ، وكذلؾ لرفض نسبة كبيرة تفضيل الذكور عف اإل

 األعماؿ. 
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 العينة حسب العمر أفراد(: يوضح توزيع 6جدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية % التكرار العمر

 11 16 سنة 30اقل مف 

 32.9 48 سنة 35-30مف 

 22.6 33 سنة 35-40

 21.2 31 سنة 40-50

 12.3 18 سنة 50مف  أكبر

 100.0 146 المجموع

سنة  30 أقل مفالعينة أعمارىـ  أفراد% مف 43.9ف أمف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح 
. ويعزو سنة 50مف  أكبر% متوسط اعمراىـ 12.3و ،وىي الفئة األكثر شبابًا في المجتمع

ة االتصاالت وتكنولوجيا أف متطمبات وشروط الوظائف التي تعمف عنيا وزار  إلىالباحث ذلؾ 
المعمومات ىو المعرفة الجيدة بالحاسوب وتطبيقاتو، والفئو الشابة ىي األكثر معرفة وميارة 

 . 2007باستخداـ الحاسوب وتطبيقاتو، كذلؾ فاف غالبية الموظفيف بالوزارة تـ تعيينيـ بعد عاـ 
 العينة حسب المؤىل العممي أفراد(: يوضح توزيع 7جدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية % التكرار ل العمميالمؤى

 17.8 26 دبمـو فاقل

 63.7 93 بكالوريوس

 17.1 25 ماجستير

 1.4 2 دكتوراه

 100.0 146 المجموع

العينة مؤىميـ العممي  أفراد% مف 82.2ف أمف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح 
تفاع نسبة مؤىل . ويعزو الباحث ار فاقل% مؤىميـ العممي دبموـ 17.8و ،فأعمي بكالوريوس

أف أغمب الوظائف في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ىي تخصصية،  إلىالبكالوريوس 
 مف السمـ الوظيفي.  ىوكذلؾ اختيار الباحث لمفئة الثالثة فأعم
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 العينة حسب المسمى الوظيفي أفراد(: يوضح توزيع 8جدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية % التكرار المسمى الوظيفي

 0.7 1 وكيل وزارة

 4.1 6 مدير عاـ/مكمف

 11.6 17 مدير/مكمف

 17.8 26 رئيس قسـ /مكمف

 8.9 13 رئيس شعبة/مكمف

 56.8 83 موظف

 100.0 146 المجموع

العينة مسماىـ الوظيفي  أفراد% مف 56.8مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح اف 
% 8.9و مدير،الوظيفي  % مسماىـ11.6و قسـ،% مسماىـ الوظيفي رئيس 17.8و موظف،

% مسماىـ 0.7و عاـ،% مسماىـ الوظيفي مدير 4.1و شعبة،مسماىـ الوظيفي رئيس 
الوظيفي وكيل الوزارة. ويعزو الباحث وجود مسميات إشرافيو بدرجة ال تتناسب مع حجـ 

، لذلؾ 2005سنة ذلوجود شواغر في الييكل التنظيمي المعد من اشرافيمسمي  بدوف الموظفيف 
 ىذه الشواغر حسب الييكل التنظيمي.   تـ شغل

 العينة حسب المجاؿ الوظيفي أفراد(: يوضح توزيع 9جدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية % التكرار المجاؿ الوظيفي

 56.8 83 قطاع البريد

 8.2 12 قطاع االتصاالت

 15.8 23 قطاع تكنولوجيا المعمومات

 19.2 28 والوحدات المساندة اإلدارات

 100.0 146 المجموع

 البريد،العينة يعمموف في قطاع  أفراد% مف 56.8مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح اف 
 والمالية، داريةاإلالشئوف  الرقابة، التنمية،والوحدات المساندة ) اإلدارات% يعمموف في 19.2و

% يعمموف في قطاع 8.2و المعمومات،% يعمموف في قطاع تكنولوجيا 15.8و الوكيل(،مكتب 
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انتشار مكاتب البريد في  إلىصاالت. ويعزو الباحث كبر نسبة العامميف في قطاع البريد االت
 كوادر بشرية أكثر. إلىجميع محافظات ومدف وقرؼ قطاع غزة وىي بحاجة 

 اإلدارة: استخدـ الباحث استبانة لمدراسة " دور الثقافة التنظيمية كمدخل لدعـ أدوات الدراسة
 ، واالستبياف ىو قطاع غزة" -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات" دراسة حالة اإللكترونية

" أداة شائعة في جمع البيانات ذات عالقة بواقع معيف مثل اآلراء واالتجاىات والقيـ والميوؿ 
 فرادوالظواىر االجتماعية واالقتصادية المختمفة التي تتعمق باأل فرادوالسمات الشخصية لأل
 حيث اشتممت االستبانة عمى قسميف:  (.2016عـ،والمجتمعات")عبد المن

 ( العممي،المؤىل  العمرية،الفئة  الجنس،القسـ األوؿ: وىو عبارة عف البيانات الشخصية 
 المجاؿ الوظيفي(. الوظيفي،المسمى 

  اليفقرة وتكوف مف محوريف رئيسييف كالت 74القسـ الثاني: أسئمة االستبياف واشتمل عمى: 

 التاليفقرة ك 46قافة التنظيمية واشتممت عمى المحور األوؿ: الث: 

 فقرات. 8البند األوؿ: الييكل التنظيمي واشتمل عمى  .1

 فقرات. 9البند الثاني: القوانيف واألنظمة واالجراءات واشتمل عمى  .2

مدير  –الوكيل المساعد  –الوكيل  –العميا / وىي )الوزير  اإلدارةالبند الثالث:  .3
 فقرات. 10عاـ/مكمف( واشتمل عمى 

 فقرات. 9البند الرابع: العامموف واشتمل عمى  .4

 فقرات. 10البند الخامس: الحوافز والمكافئات واشتمل عمى  .5

  :التاليك فقرة، 28واشتممت عمى  اإللكترونية اإلدارةالمحور الثاني: 

 فقرة. 11واشتمل عمى  اإللكترونية اإلدارةلبعد األوؿ: واقع خدمات ا .1

 فقرات. 7بشرؼ واشتمل عمى البعد الثاني: الكادر ال .2

 فقرات. 10البنية التحتية واشتممت عمى  /البعد الثالث: األجيزة والمعدات .3

( 1(، حيث كمما اقتربت االجابة مف ) 10- 1كل فقرة مف )  عمىجابة وقد كانت درجات اإل
 ودرجة ىدرجة موافقة أعم عمى( دؿ ذلؾ 10درجة موافقة أقل، وكمما اقتربت مف ) عمىدؿ ذلؾ 

 (: 10( حسب جدوؿ رقـ ) 6حياد ىي) ال
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 الفقرات عمى جابات( مقياس اإل10جدوؿ رقـ )
 االطالؽ عمىغير موافق   موافق تماماً  التصنيف

 1       2    3  4  5  6  7  8  9  10      الدرجات

  صدق االستبيان:

لقياسو"  وضعت أسئمة االستبياف ما تقيس بصدؽ االستبياف " أف يقصد
 :االستبياف صدؽ وتـ استخداـ طريقتيف لمتأكد مف (،105ص:2010رجاوؼ،)الج

 المحكميف )الصدؽ الظاىرؼ( صدؽ: 

ىو أف يختار الباحث عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أو المشكمة 
 فػػػػم وعةػػػمجم اف عمىػػػػػػيػػػاالستب (. ولقد تـ عرض107ص :2010اوؼ،ػػػػة)الجرجػػع الدراسػػػػموض

( وذلؾ 2، وأسماؤىـ وردت في الممحق رقـ )اإلدارةفي  اً ( متخصص 12مف )   تألفت المحكميف
لالسترشاد بآرائيـ في مدػ مناسبة فقرات االستبياف لميدؼ منيا، وكذلؾ لمتأكد مف صحة 

المحكميف مف إضافة أو حذؼ أو تعديل  تمت االستجابة آلراء الصياغة المغوية ووضوحيا، وقد
 (.3انظر الممحق رقـ ) -النيائية  االستبياف في صورتو خرج ض الفقرات، وبذلؾلبع

 المقياس صدؽ: 

 الفرا،)قياسو وذلؾ بأف يكوف المقياس قادرا عمى قياس الجانب الذؼ أعد مف أجل 
 :التاليوأنواعو ك (،134ص  :2011مقداد، 

  الداخمي: االتساؽ .1

 لممحور االستبياف، والدرجة الكمية اتفقر  مف فقرة كل درجات بيف االرتباط قوة وىو
األىداؼ، وتـ  لقياس المقياس فقرات صدؽ مدػ يقيس ، أؼإليو تنتمي الذؼ الرئيسي

فقرة  كل بيف االرتباط االستبانة مف خالؿ حساب معامالت لفقرات الداخمي حساب االتساؽ
  :يمي كما لو لممحور التابعة الكمية والدرجة
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 التنظيمية: المحور االول: الثقافة

 البند األول: الييكل التنظيمي 
 وؿ مع الدرجة الكمية لممحور( معامالت االرتباط ومستوػ الداللة لكل فقرة مف فقرات البند األ11جدوؿ رقـ)

معامل بيرسوف  الفقػػػػػػػػػرة الرقـ
 لالرتباط

 االحتماليةالقيمة 

sig 

 **0.000 0.886 وزارة.يعكس الييكل التنظيمي بشكل واضح رسالة وأىداؼ ال 1

 *0.020 0.742 يتسـ الييكل التنظيمي في الوزارة بالمرونة لمواجية التغيرات. 2

3 
ومفصل في  وبشكل دقيقيوضح الييكل التنظيمي المسميات الوظيفية والسمطات 

 الوزارة.
0.880 0.000** 

4 
المختمفة في  تاإلداراالتنسيق والتكامل بيف القطاعات و  عمىيعمل الييكل التنظيمي 

 الوزارة.
0.879 0.000** 

5 
يساعد الييكل التنظيمي عمى تدفق المعمومات في جميع االتجاىات مما يعزز 

 االتصاالت الفعالة بيف العامميف.
0.733 0.02* 

 *0.04 0.693 .اإللكترونية اإلدارةيتـ تحديث الييكل التنظيمي باستمرار كي يتالءـ مع  6

 **0.000 0.872 .اً إلكترونييمي بتفويض السمطات والصالحيات يسمح الييكل التنظ 7

8 
يساىـ الييكل التنظيمي في تعزيز االتجاىات والممارسات التي تشجع عمى العمل 

 .اإللكتروني
0.827 0.000** 

 .≥α 0.05داللة  ػ * االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو 

 جميع مع طردًيا ارتباطا نظيمي " مرتبطيتضح مف الجدوؿ السابق أف البند األوؿ " الييكل الت
 ارتباط عمى ( تدؿ(α ≤ 0.05مستوػ معنوية  عند إحصائًيا دالة تقيسو، وجميعيا التي الفقرات
 أساسية تقيسو، وىي الذؼ البند مع داخميا متسقة أنيا يعني مما ،األوؿالبند  تقيس التي الفقرات

 .قياسو في
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 جراءات:واإلالبند الثاني: القوانين واألنظمة 
 الداللة لكل فقرة مف فقرات البند الثاني مع الدرجة الكمية لممحور ( معامالت االرتباط ومستوػ 12جدوؿ رقـ)

معامل بيرسوف  الفقػػػػػػػػػرة الرقـ
 لالرتباط

 االحتماليةالقيمة 

Sig 

1 
ا جراءات يمتـز بيا  يتـ ترجمة القيـ التنظيمية المرغوبة عمى ىيئة قوانيف وأنظمة و 

 **  0.000 0.975 الجميع.

 **  0.000 0.815 تصاغ القوانيف واألنظمة واإلجراءات بشكل واضح وسيمة الفيـ. 2

 **  0.000 0.861 أف تكوف القوانيف واألنظمة واإلجراءات داخل الوزارة معمنة لمجميع. 3

 **  0.000 0.873 والتنسيق.تحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات السالسة في عممية التطبيق والتكامل  4

5 
اختصار إجراءات العمل مما يسيل تقديـ  ىجراءات عمتعمل القوانيف واألنظمة واإل

 **  0.000 0.794 .أسرعالخدمة بشكل 

 **  0.000 0.881 تجاىات.تسيل القوانيف واألنظمة واإلجراءات مف التواصل بيف العامميف في جميع اال 6

 **  0.000 0.899 .اإللكترونيمة واإلجراءات السارية التوجو تدعـ القوانيف واألنظ 7

 **0.000 0.746 تحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات النزاىة والشفافية والعدالة والمساواة لمجميع. 8

 **0.000 0.892 .اإللكترونية اإلدارةتحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات األماف في استخداـ وتطبيق  9

 .≥α 0.05رتباط داؿ إحصائيًا عند مستوؼ داللة * اال

 طردًيا ارتباطا يتضح مف الجدوؿ السابق أف البند الثاني " القوانيف واألنظمة واالجراءات " مرتبط
 وىي(، α≤ 0.05مستوػ معنوية ) عند إحصائًيا دالة تقيسو، وجميعيا التي الفقرات جميع مع
 الذؼ البند مع داخميا متسقة أنيا يعني مما ،الثاني البند تقيس التي الفقرات ارتباط عمى تدؿ

 .قياسو في أساسية تقيسو، وىي
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 مدير عام (: –الوكيل المساعد  –الوكيل  –العميا / وىي )الوزير  اإلدارةالبند الثالث: 

 لممجاؿ( معامالت االرتباط ومستوػ الداللة لكل فقرة مف فقرات البند الثالث مع الدرجة الكمية 13جدوؿ رقـ) 

 مستوػ الداللة معامل االرتباط الفقػػػػػػػرة الرقـ

 **0.000 0.812 .عالية إلكترونيةالعميا ثقافة  اإلدارةتمتمؾ  1

2 
بناء الثقافة  آلياتالعميا الرؤية الواضحة فيما يتعمق ب اإلدارةتمتمؾ 

 .اإللكترونية اإلدارةالتنظيمية الداعمة لتطبيق 
0.910 0.000** 

 **0.000 0.893 .اإللكترونية اإلدارةالعميا قيمًا وممارسات تدعـ فمسفة  اإلدارةتتبنى  3

 **0.000 0.812 العميا صفات القيادة الرشيدة. اإلدارةيتوفر في  4

5 
العميا القدوة وااللتزاـ بقيـ الثقافة التنظيمية الداعمة  اإلدارةتتمثل في 

 .اإللكترونية اإلدارةلتطبيق 
0.675 0.046* 

6 
ب الخبرات والميارات في االعميا عمى استقطاب اصح اإلدارةتعمل 
 .اإللكترونية اإلدارة

0.735 0.000** 

7 
 اإلدارةالعميا في سف القوانيف والتشريعات المتعمقة ب اإلدارةتساىـ 

 .اإللكترونية
0.959 0.000** 

8 
افة العميا لقاءات دورية بينيا وبيف العامميف لتكويف ثق اإلدارةتنظـ 

 تنظيمية موحدة.
0.706 0.000** 

 **0.000 0.820 .اإللكترونية اإلدارةبيئة عمل مالئمة لتطبيق ودعـ  اإلدارةتييئ  9

10 
العميا الموظفيف بالمعمومات لتطوير استخداماتيـ لإلدارة  اإلدارةتزود 

 .اإللكترونية
0.873 0.000** 

 .≥α 0.05* االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوؼ داللة  

 –الوكيل  –العميا / وىي )الوزير  اإلدارةيتضح مف الجدوؿ السابق أف البند الثالث " 
 تقيسو، وجميعيا التي الفقرات جميع مع طردًيا ارتباطاً  مدير عاـ ( " مرتبط –الوكيل المساعد 

البند  تقيس التي الفقرات ارتباط عمى وتدؿ ،(α ≤ 0.05)مستوػ معنوية  عند إحصائًيا دالة
 .قياسو في أساسية تقيسو، وىي الذؼ البند مع داخميا متسقة أنيا يعني مما ،الثالث
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 البند الرابع: العاممون:

 ومستوػ الداللة لكل فقرة مف فقرات البند الرابع مع الدرجة الكمية لممحور ( معامالت االرتباط14جدوؿ رقـ) 

 مستوػ الداللة معامل االرتباط الفقػػػػػػػرة الرقـ

1 
وافق مؤىالت وخبرات وميارات العامميف في الوزارة مع متطمبات تت

 .اإللكترونية اإلدارةتطبيق 
0.951 

0.000** 

 **0.000 0.940 يتـ تعريف الموظف بمياـ وظيفتو وبصورة واضحة. 2

 *0.015 0.772 تتالءـ قيـ وثقافة العامميف مع قيـ وثقافة الوزارة. 3

4 
معايير والحيادية والمصداقية والشفافية في يمتـز الموظفيف بالوزارة بال

 أعماليـ.
0.880 

0.000** 

5 
الفعاؿ  اإللكترونيكيفية االتصاؿ والتواصل  عمىيتـ تعريف العامميف 

 بينيـ.
0.832 

0.000** 

6 
 اإلدارةيوجد خطو تدريبية مسبقة وواضحة لمعامميف لتطبيق ودعـ 

 بالوزارة. اإللكترونية
0.913 

0.000** 

7 
في متناوؿ  بالوزارة وىيالتطوير والتعميـ الذاتي لمعامميف  أساليبفر تتو 

 الجميع.
0.948 

0.000** 

 **0.000 0.782 ىناؾ إرشاد مستمر لمتأكد مف قبوؿ العامميف لمثقافة التنظيمية المنشودة. 8

9 
يتـ تعريض العامميف لمواقف والتي يمكف مف خالليا تعزيز الثقافة 

 .التنظيمية المرغوبة
0.774 

0.000** 

 .≥ α 0.05* االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوؼ داللة 

 جميع مع طردًيا ارتباطاً  يتضح مف الجدوؿ السابق أف البند الرابع " العامموف " مرتبط
 عمى (، وتدؿα ≤ 0.05مستوػ معنوية ) عند إحصائًيا دالة تقيسو، وجميعيا التي الفقرات
 تقيسو، وىي الذؼ البند مع داخميا متسقة أنيا يعني مما ،الرابعند الب تقيس التي الفقرات ارتباط
 .قياسو في أساسية

 

 



 

120 

 

 البند الخامس: الحوافز والمكافآت:

 ومستوػ الداللة لكل فقرة مف فقرات البند الخامس مع الدرجة الكمية ( معامالت االرتباط15دوؿ رقـ)ج

 مستوػ الداللة معامل االرتباط الفقػػػػػػػرة الرقـ

1 
 اإللكترونية اإلدارةترتبط الحوافز والمكافآت بتحقيق أىداؼ وفمسفة 

 بالوزارة.
0.915 0.000** 

 **0.000 0.898 تتوافق الحوافز والمكافآت مع حاجات ورغبات العامميف بالوزارة. 2

3 
 اإلدارةنجاز ا  و  عمى دعـتساعد الحوافز والمكافآت التي تقدميا الوزارة 

 . عاليةة وفبكفاء اإللكترونية
0.957 0.000** 

 **0.000 0.819   يوجد دعـ إنساني ومعاممة حسنة لمعامميف في الوزارة. 4

 **0.000 0.901 يتـ دعـ األنشطة التي تعزز الثقافة التنظيمية المرغوبة بالوزارة. 5

6 
تحقق الحوافز والمكافآت في الوزارة الثقة بالعامميف وتدفعيـ لالبتكار 

  والتجديد.
0.947 0.000** 

7 
بالشكل  اإللكترونية اإلدارةترتبط الحوافز والمكافآت بمدػ تطبيق 

 المطموب.
0.887 0.000** 

 **0.000 0.965 ُتشبع الوزارة حاجات الموظفيف لمتقدير واالحتراـ. 8

 **0.000 0.945 يتـ منح الحوافز والمكافآت عمى أساس تقييـ األداء. 9

10 
ث المتميزيف لممشاركة في دورات داخمية وخارجية تقـو الوزارة بابتعا
 لتعزيز قدراتيـ.

0.933 0.000** 

 .≥α 0.05* االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوؼ داللة 

 ارتباطاً  " مرتبط البند الخامس: الحوافز والمكافآتيتضح مف الجدوؿ السابق أف فقرات 
، (α ≤ 0.05)مستوػ معنوية  عند ائًياإحص دالة تقيسو، وجميعيا التي الفقرات جميع مع طردًيا
 مع داخميا متسقة أنيا يعني تقيس الفقرات، مما التي الفقرات البند الخامس ارتباط عمى وتدؿ
 .قياسو في أساسية تقيسو، وىي الذؼ البند
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 الصدؽ البنائي:    .2

 التي األىداؼ تحقق مدػ يقيس الذؼ األداة صدؽ مقاييس أحد البنائي الصدؽ يعتبر
 بالدرجة الدراسة مجاالت مف مجاؿ كل ارتباط مدؼ ويبيف ،إلييا الوصوؿ د األداةتري

 مف محور كل ارتباط ( مدػ16رقـ )  التالي الجدوؿ ويوضح .لفقرات االستبانة الكمية
لمدراسة،  العاـ باليدؼ القوية وعالقتيا االستبانة،لفقرات  بالدرجة الكمية الدراسة محاور

 مف الصدؽ. عاليةتسـ بدرجة وبذلؾ يكوف المقياس ي

 ومستوػ الداللة لكل بند مف البنود والدرجة الكمية لالستبانة اط( معامالت االرتب16جدوؿ رقـ)

 مستوػ الداللة معامل االرتباط المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الرقـ

 **0.000 0.804 البند األوؿ 1

 **0.000 0.927 البند الثاني 2

 **0.000 0.825 البند الثالث 3

 **0.000 0.897 البند الرابع 4

 **0.000 0.941 البند الخامس 5

 .≥α 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوؼ داللة  *

 االستبيان:ثبات 

يقصد بثبات االستبياف "أف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات 
 (.97: 2010")الجرجاوؼ،متتالية

( موظفا 40ثبات المقياس تـ تطبيق ىذا المقياس عمى عينة استطالعية مكونة مف ) لمتأكد مف
مف موظفي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، ومف ثـ استخدـ طريقة الثبات بطريقة ألفا 

 ة:التاليكرونباخ  –

ة إلى تـ حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات كل بند مف بنود المحور عمى حدة، باإلضاف 
( وىو معامل ثبات عاٍؿ يشير إلى 0.905حساب ثبات المحور ككل، حيث بمغ معدؿ الثبات )

 عمى دلت الواحد مف اقتربت (، وكمما1-0بيف ) ألفا معامل قيمة صالحية المقياس. وتتراوح
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رقـ )  الجدوؿ ثبات، ويبيف عدـ وجود عمى دلت الصفر مف اقتربت ، وكمماعالي ثبات وجود
 لبنود محور الدراسة: الثبات الت( معام 10

 ( معامالت الثبات لبنود المحور17جدوؿ رقـ)

 المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الرقـ
عدد 
 الفقرات

قيمة معامل 
 ألفا كرونباخ

الصدؽ 
 الذاتي *

 0.951 0.905 46 جميع البنود

 0.948 0.898 8 البند األوؿ 1

 0.952 0.907 9 البند الثاني 2

 0.954 0.911 10 لثالثالبند ا 3

 0.966 0.934 9 البند الرابع 4

 0.939 0.883 10 البند الخامس 5

 *الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة  أف إلى ( 17الجدوؿ رقـ )  في المبينة النتائج تشير
(. 0.951يمة الصدؽ مرتفعة لجميع فقرات المحور )(. وكذلؾ ق0.905لجميع فقرات المحور )

 االستبياف أصبح وبذلؾ .الداخمي بالثبات تتمتع المستخدمة المقاييس بأف القوؿ يمكف التاليوب
 وثبات الدراسة، وذلؾ بعد التأكد مف صدؽ عينة عمى صالحًا لمتطبيق النيائية صورتو في

 .المقياس
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 :اإللكترونية اإلدارةالمحور الثاني: 

 :المقياس صدؽ

عد مف أجل قياسو)الفرا، مقداد، وذلؾ بأف يكوف المقياس قادرا عمى قياس الجانب الذؼ أُ 
 :التالي(، وأنواعو ك134، ص 2011

 الداخمي: االتساؽ .1

 لممحور االستبياف، والدرجة الكمية فقرات مف فقرة كل درجات بيف االرتباط قوة وىو
األىداؼ، وتـ حساب  لقياس البعد فقرات صدؽ ػمد يقيس ، أؼإليو تنتمي الذؼ الرئيسي
 فقرة والدرجة كل بيف االرتباط االستبانة مف خالؿ حساب معامالت لفقرات الداخمي االتساؽ
  :يمي كما لو لممحور التابعة الكمية

 اإللكترونية اإلدارة: واقع خدمات البعد األول
 ة مف فقرات البعد االوؿ مع الدرجة الكمية لممحورومستوػ الداللة لكل فقر  ( معامالت االرتباط18جدوؿ رقـ)

معامل بيرسوف  الفقػػػػػػػػػرة الرقـ
 لالرتباط

 االحتماليةالقيمة 

Sig 

1 
رشادية وتعميمية الستخداـ النظاـ  توفر الوزارة لمجميور والموظفيف شروح توضيحية وا 

 . اإللكتروني
0.807 0.000** 

 **0.000 0.877 الموظفيف.سبة إلدارة شؤوف منا إلكترونيةتوفر الوزارة خدمات  2

 **0.000 0.751 المستخدمة حاجات الموظفيف. اإللكترونيةتمبي الخدمات  3

 **0.000 0.806 المتوفرة بسيولة االستخداـ. اإللكترونيةتتمتع الخدمات  4

 **0.000 0.815 حاجات مختمف األطراؼ ذات العالقة. اإللكترونييمبي نظاـ األرشفة  5

كقناة اتصاؿ بيف مختمف  اإللكترونيوالبريد  اإللكترونيةتعتمد الوزارة المراسالت  6
 **0.000 0.794 .داريةاإلالمستويات 

 **0.000 0.746 .إلكترونيةُتنفذ جميع الوظائف في الوزارة بطرؽ  7

 **0.000 0.899في تنفيذ جميع المعامالت الخاصة بالجميور  اإللكترونية اإلدارةتسيـ تطبيقات  8
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 ًا.كترونيإل

 **0.000 0.812 في الوزارة. اإلداراتفي زيادة التفاعل بيف مختمف القطاعات و  اإللكترونية اإلدارةتساىـ  9

 *0.046 0.675 مف عدد المراجعيف المباشريف. اإللكترونية اإلدارةتخفض  10

11 
لحد مف عمميات التزوير أمف المعمومات وسرية التعامالت وا اإللكترونية اإلدارةتعزز 

 **0.000 0.873 والتالعب.

 .≥0.05α* االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوؼ داللة 

 ارتباطا " مرتبط اإللكترونية اإلدارةواقع خدمات يتضح مف الجدوؿ السابق أف البعد األوؿ " 
 (α ≤ 0.05) مستوػ معنوية عند إحصائًيا دالة تقيسو، وجميعيا التي الفقرات جميع مع طردًيا
 الذؼ البعد مع داخميا متسقة أنيا يعني مما ،األوؿالبعد  تقيس التي الفقرات ارتباط عمى وتدؿ

 .قياسو في أساسية تقيسو، وىي

 البعد الثاني: الكادر البشرؼ:

 ومستوػ الداللة لكل فقرة مف فقرات البعد الثاني مع الدرجة الكمية لممحور ( معامالت االرتباط19دوؿ رقـ)ج

معامل بيرسوف  الفقػػػػػػػػػرة لرقـا
 لالرتباط

 االحتماليةالقيمة 

Sig 

 *0.015 0.772 .اإللكترونية اإلدارةيوجد لدّػ المعرفة الكافية بأىمية تطبيق  1

2 
وبياناتؾ الشخصية والوظيفية عبر  اإللكترونييسمح لؾ بالدخوؿ إلى نظاـ عممؾ 

 الشبكة مف خارج مكاف العمل.
0.913 0.000** 

3 
لدؼ الوزارة كادر بشرؼ مؤىل وبعدد كاٍؼ لتطوير البنية التحتية لمشبكات ووسائل 

 االتصاالت.
0.706 0.000** 

 **0.000 0.735 توفر الوزارة كادر بشرؼ بعدد كاٍؼ ومؤىل لتطوير البرمجيات ونظـ المعمومات. 4

5 
 اإلدارةالـز لتطبيق توفر الوزارة كادر بشرؼ بعدد كاٍؼ ومؤىل لتقديـ الدعـ الفني ال

 **0.000 0.951 واألجيزة والشبكات بالسرعة الكافية. اإللكترونية

 **0.000 0.921 .اليوميفيما يتعمق بعممو  اإللكترونية اإلدارةالكادر البشرؼ بالوزارة قادر عمى تطبيق  6

 **0.000 0.744 .اإللكترونية اإلدارةيتـ تدريب وتأىيل العامميف بصورة مستمرة عمى برامج  7

 .≥0.05α* االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوؼ داللة 
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 مع طردًيا ارتباطا يتضح مف الجدوؿ السابق أف البعد الثاني " الكادر البشرؼ " مرتبط
 عمى وتدؿ (α ≤ 0.05)معنوية مستوػ  عند إحصائًيا دالة تقيسو، وجميعيا التي الفقرات جميع
 تقيسو، وىي الذؼ البعد مع داخميا متسقة أنيا يعني مما ،الثانيالبعد  تقيس التي الفقرات ارتباط
 .قياسو في أساسية

 البعد الثالث: األجيزة والمعدات / البنية التحتية:

 ومستوػ الداللة لكل فقرة مف فقرات البعد الثالث مع الدرجة الكمية لممجاؿ ( معامالت االرتباط20جدوؿ رقـ )

 مستوػ الداللة رتباطمعامل اال الفقػػػػػػػرة الرقـ

 **0.000 0.959 .اإللكترونية اإلدارةتوفر الوزارة أجيزة حاسوب متطورة لتطبيق ودعـ  1

 **0.000 0.774 وموظفييا. اإلداراتتوفر الوزارة طابعات مالئمة وبعدد كاٍؼ لمختمف  2

3 
" لمختمف رسكانتوفر الوزارة عدد كاٍؼ ومالئـ مف الماسحات الضوئية "

 **0.000 0.784 .اتاإلدار 

4 
والخدمات التي  اإللكترونية اإلدارةتوفر الوزارة الشبكات الالزمة لتطبيق 

 **0.000 0.912 تقدميا.

5 
لوزارة بفروعيا المختمفة عف طريق الشبكات الحاسوبية ايتـ ربط 

 **0.000 0.857 .اإللكترونية اإلدارةالمناسبة لتطبيق 

 **0.000 0.851 عمى مدار الساعة. يتـ توفير االنترنت لمعامميف 6

7 
البنية التحتية لالتصاالت والشبكات تستوعب ضغوط العمل في جميع 

 األوقات.
0.888 0.000** 

8 
 اإلدارةنجاز ا  توفر الوزارة البرامج الحاسوبية الالزمة لتطبيق و 

 .اإللكترونية
0.870 0.000** 

9 
ستمر وبما يالءـ تقـو الوزارة بتحديث البرامج المستخدمة بشكل م

 التطورات المستجدة.
0.867 0.000** 

 **0.000 0.870 يتـ تدريب العامميف عمى البرامج الحاسوبية بشكل مستمر. 10

 ≥α. 0.05*  االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوؼ داللة  
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 " مرتبط األجيزة والمعدات / البنية التحتية(يتضح مف الجدوؿ السابق أف البعد الثالث " 
 ≥ αمستوػ معنوية عند إحصائًيا دالة تقيسو، وجميعيا التي الفقرات جميع مع طردًيا رتباطاً ا

 مع داخميا متسقة أنيا يعني مما ،الثالثالبعد  تقيس التي الفقرات ارتباط عمى وتدؿ (، (0.05
 .قياسو في أساسية تقيسو، وىي الذؼ البعد

 الصدؽ البنائي:   -2

 التي األىداؼ تحقق مدػ يقيس الذؼ األداة صدؽ قاييسم أحد البنائي الصدؽ يعتبر
لفقرات  الكمية بالدرجة الدراسة ابعاد مف بعد كل ارتباط مدؼ ويبيف ،إلييا الوصوؿ تريد األداة
بالدرجة  الدراسة ابعاد مف بعد كل ارتباط ( مدػ 21رقـ )  التالي الجدوؿ ويوضح .االستبانة
لمدراسة، وبذلؾ يكوف المقياس يتسـ بدرجة  العاـ باليدؼ القوية وعالقتيا االستبانة،لفقرات  الكمية
 مف الصدؽ. عالية

 ومستوػ الداللة لكل بعد مف االبعاد والدرجة الكمية لالستبانة ( معامالت االرتباط21دوؿ رقـ)ج

 مستوػ الداللة معامل االرتباط المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الرقـ

 0.000** 0.817 البعد األوؿ 1

 0.000** 0.889 البعد الثاني 2

 0.000** 0.876 البعد الثالث 3

 .≥0.05αاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوؼ داللة  *

 االستبياف:ثبات 

لمتأكد مف ثبات المقياس تـ تطبيق ىذا المقياس عمى العينة االستطالعية نفسيا، ومف 
 ة:اليكرونباخ الت –ثـ استخدـ طريقة الثبات ألفا 

تـ حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات كل بند مف بنود المحور عمى حدة،  
( وىو معامل ثبات 0.894باإلضافة إلى حساب ثبات المحور ككل، حيث بمغ معدؿ الثبات )

 مف اقتربت (، وكمما1-0بيف ) ألفا معامل قيمة عاٍؿ يشير إلى صالحية المقياس. وتتراوح
 ثبات، ويبيف عدـ وجود عمى دلت الصفر مف اقتربت ، وكمماليعا ثبات وجود عمى دلت الواحد
 لبنود محور الدراسة: الثبات ( معامالت 22رقـ )  الجدوؿ
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 كرونباخ( لبنود المحور –( معامالت الثبات )ألفا  22جدوؿ رقـ) 

 المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الرقـ
عدد 
 الفقرات

قيمة معامل 
 ألفا كرونباخ

الصدؽ 
 الذاتي *

 0.946 0.894 28 بعادجميع األ 1

2 
 

 البعد األوؿ
11 0.839 0.916 

 0.957 0.915 7 البعد الثاني 3

 0.948 0.899 10 البعد الثالث 4

 *الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

تفعة قيمة معامل ألفا كرونباخ مر  أف إلى ( 22الجدوؿ رقـ )  في المبينة النتائج تشير
(. 0.946(. وكذلؾ قيمة الصدؽ مرتفعة لجميع فقرات المحور )0.894لجميع فقرات المحور )

 االستبياف أصبح وبذلؾ .الداخمي بالثبات تتمتع المستخدمة المقاييس بأف القوؿ يمكف التاليوب
 وثبات الدراسة، وذلؾ بعد التأكد مف صدؽ عينة عمى صالحًا لمتطبيق النيائية صورتو في
 .ياسالمق

 التوزيع الطبيعي:

اف  لمعرفة Kolmogrov Smirnov Testالطبيعي التوزيع  اختبارالباحث استخدـ 
 يوضح ذلؾ. التاليالفقرات تتبع التوزيع الطبيعي والجدوؿ 

 ألبعاد والدرجة الكمية لالستبانة( يوضح اختبار التوزيع الطبيعي ل23جدوؿ رقـ )

 Sig االحتماليةالقيمة  Zقيمة اختبار  

 0.608 0.763 الييكل التنظيمي

نظمة القوانيف واأل
 0.861 0.603 جراءاتواإل

 0.578 0.755 العميا اإلدارة
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 0.557 0.917 العامموف 

 0.601 0.881 الحوافز والمكافئات

 0.604 0.857 الثقافة التنظيمية

 اإلدارةواقع خدمات 
 اإللكترونية

1.020 0.238 

 0.550 0.973 الكادر البشرؼ 

 0.219 1.117 والمعداتجيزة األ

 0.548 0.998 اإللكترونية اإلدارة

 

( اف جميع فقرات االستبانة تتبع التوزيع الطبيعي وىذا يطمئف 23ويضح الجدوؿ رقـ )
 الباحث الستخداـ االختبارات العممية.

 

 ب اإلحصائية المستخدمة:الياألس

 (SPSS)اإلحصائي  لتحميلا برنامج خالؿ مف االستبياف وتحميل تـ تفريغ    
Package for the Social Sciencesوذلؾ اإلحصائية العممية، االختبارات استخداـ ، وتـ 

 ة:التالياإلحصائية  األدوات استخداـ تـ وقد ترتيبي مقياس ىو ليكرت مقياس ألف

 يالحساب والمتوسط الحسابي والمتوسط والتكرارات واالنحرافات المعيارية المئوية النسب 
 ما، مما يفيد متغير فئات تكرار معرفة ألغراض أساسي بشكل األمر النسبي: يستخدـ ىذا

 الدراسة. عينة في وصف

 كرونباخ  ألفا اختبار(Cronbach's Alpha) االستبياف فقرات ثبات لمعرفة. 

 بيرسوف  ارتباط معامل(Pearson Correlation Coefficient) درجة االرتباط،  لقياس
وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ ، متغيريف بيف العالقة لدراسة االختبار ىذا ويستخدـ

 الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة.
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  اختبار التوزيع الطبيعيKolmogorov- Smirnov Test  تتبع  يالتلمعرفة الفقرات
 .المعمميةالتوزيع الطبيعي الختيار االختبارات 

  اختبارT ( في حالة عينة واحدةT-Test) ؛ لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد
أـ زادت أو قمت عف ذلؾ. ولقد تـ استخدامو لمتأكد  6الدرجة المتوسطة وىي  إلىوصمت 

 مف داللة المتوسط لكل فقرة مف فقرات االستبانة.

  اختبارT ( في حالة عينتيفIndependent Samples T-Test لمعرفة ما إذا كاف )
 داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة. ىناؾ فروقات ذات 

  ( اختبار تحميل التبايف األحادؼOne Way Analysis of Variance - ANOVA )
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف 

 البيانات.

  اختبار تحميل التبايف االحادؼ لمعرفة اختبار شيفية: يستخدـ لممقارنات المتعددة عند معنوية
 الفروقات بيف متوسطات الفئات.

 كالتالي:  معادلة خط االنحدار المتعدد 

 *المكافئات والحوافز172*العامموف+.274*االدرة العميا+.325+.1.862= اإللكترونية اإلدارة
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   الفصل لخصمُ 
ة الالزمة الختبار فرضيات الدراسة تحقيقُا ألىداؼ الدراسة ولمتمييد لمدراسة الميداني

سباب أتساؤالتيا، قاـ الباحث في ىذا الفصل بتحديد منيج الدراسة المتبع و  ىواالجابة عم
ختيار لممنيج، وكذلؾ مصادر جمع بيانات الدراسة األولية منيا والثانوية، ومف ثـ تـ تحديد اال

لثة والثانية واألولي والعميا وعددىـ الفئات الثا ىمجتمع الدراسة المكوف مف جميع العامميف عم
وبعد ذلؾ تطرؽ الباحث ألداة الدراسة  ووضح المعمومات والبيانات الشخصية ليـ، عاماًل، 160

الرئيسية وىو االستبياف ثـ انتقل الي تناوؿ طرؽ اختيار صدؽ وثبات االستبياف، وفي النياية تـ 
 استعراض المعالجات االحصائية.
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 المقدمة. 

 ومناقشتها الدارسة مجاالت تحليل. 
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 الفصل الخامس

 تحميل فقرات االستبيان ومناقشة الفرضيات

 مقدمة 

لدراسة، وذلؾ مف خالؿ يتضمف ىذا الفصل عرضًا لتحميل البيانات واختبار فرضيات ا 
مف خالؿ  إليياأسئمة الدراسة، واستعراض أبرز نتائج االستبياف، والتي تـ التوصل  عمىاإلجابة 

تحميل فقراتيا، بعد إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة، إذ تـ 
لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة  (SPSSاستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) 

 التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل.

 تحميل فقرات االستبيان:

كاف متوسط  إذالعينة واحدة، لمعرفة ما  Tلتحميل فقرات االستبياف تـ استخداـ اختبار 
( ) (Sig > 0.05كانت أـ ال. فاذا  6الدرجة المتوسطة وىي  إلىدرجة االستجابة قد وصمت 

العينة حوؿ الظاىرة موضوع الدراسة ال يختمف  أفراد(، فاف متوسط آراء  0.05أكبر مف 
ف إف (،0.05( )أقل مف (Sig < 0.05كانت  إذا، أما 6جوىريًا عف الموافقة المتوسطة وىي 

العينة يختمف جوىريًا عف الدرجة المتوسطة، وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما  أفرادمتوسط آراء 
مف  المتوسطة، وذلؾتجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف الموافقة كاف متوسط االس إذا

ذا كانت قيمة االختبار موجبة، فيعني أف المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد إخالؿ قيمة االختبار، ف
 :التاليعف الدرجة المتوسطة، والعكس صحيح.  ولتحديد درجة الموافقة استخدـ الباحث المحؾ 

 
 لمعتمد في الدراسةا ؾ(: المح24)الجدوؿ 

 درجة الموافقة الوزف النسبي المقابل لو

 قميمة جداً  %(35.99 -% 10مف    )

 قميمة %(51.99 -% 36أكبر مف)

 متوسطة %(67.99 -% 52أكبر مف)

 كبيرة %(83.99 -% 68أكبر مف)

 درجة الموافقة الوزف النسبي المقابل لو
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 كبيرة جداَ  %(100 -%84أكبر مف)

Ozen et al.,2012)) source 
Ozen, G., Yaman, M. and Acer, G. (2012). Determination of the employment status of graduates of recreation 
department. The online journal of recreation and sport, Vol. 1, Issue 2. 

 :ظيميةأبعاد الثقافة التنالتحميل اإلحصائي الوصفي لممتغير المستقل 

لعينة  Tقاـ الباحث باستخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ والترتيب، واختبار 
 ة توضح ذلؾ:التاليواحدة لكل فقرة مف الفقرات االستبانة، والجداوؿ 

 التحميل وفقا لفقرات محور الثقافة التنظيمية 

 الييكل التنظيمي .1
 لوزف النسبي والترتيب لييكل التنظيمي(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية وا25جدوؿ )

المتوسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الوزف 
 النسبي

قيمة 
 اختبار "ت

مستوػ 
 الترتيب الداللة

 4 **000. 14.34 65.14 2.118 6.514 يعكس الييكل التنظيمي بشكل واضح رسالة وأىداؼ الوزارة. 1

 7 **000. 12.16 60.48 2.035 6.048 لمرونة لمواجية التغيرات.يتسـ الييكل التنظيمي في الوزارة با 2

3 
وبشكل يوضح الييكل التنظيمي المسميات الوظيفية والسمطات 

 ومفصل في الوزارة. دقيق
6.582 2.139 65.82 14.59 .000** 3 

4 
التنسيق والتكامل بيف القطاعات  عمىيعمل الييكل التنظيمي 

 رة.المختمفة في الوزا اإلداراتو 
6.952 1.813 69.52 19.67 .000** 2 

5 
يساعد الييكل التنظيمي عمى تدفق المعمومات في جميع 
 االتجاىات مما يعزز االتصاالت الفعالة بيف العامميف.

6.979 1.833 69.79 19.65 .000** 1 

6 
 اإلدارةيتـ تحديث الييكل التنظيمي باستمرار كي يتالءـ مع 

 .اإللكترونية

 

5.795 2.143 57.95 10.12 .000** 8 

 6 **000. 13.46 64.73 2.220 6.473 اإلكترونييسمح الييكل التنظيمي بتفويض السمطات والصالحيات  7

8 
يساىـ الييكل التنظيمي في تعزيز االتجاىات والممارسات التي 

 .اإللكترونيتشجع عمى العمل 
6.505 2.157 65.05 14.08 .000** 5 
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المتوسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الوزف 
 النسبي

قيمة 
 اختبار "ت

مستوػ 
 الترتيب الداللة

 _____ **0.000 18.47 64.80 1.623 6.480 المتوسط العاـ 

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

يساعد الييكل  ( "5يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق أف أعمى فقرتيف ىما، الفقرة رقـ )
 التنظيمي عمى تدفق المعمومات في جميع االتجاىات مما يعزز االتصاالت الفعالة بيف العامميف

 االحتماليةوالقيمة  19.65% وقيمة االختبار69.79مرتبة األولى بوزف نسبي " احتمت ال
Sig<0.05) العينة حوؿ ىذه الفقرة، مما يسيـ  أفراد(،  وىذا يعنى أف ىناؾ موافقة كبيرة مف

في عممية انتقاؿ الثقافة التنظيمية بيف العامميف في مختمف المستويات بسالسة، وأنو باإلمكاف 
في الثقافة التنظيمية مف خالؿ تبادؿ المعمومات بيف العامميف، وكذلؾ انتقاؿ احداث التغيير 

 إلىالمختمفة، وىذا بدوره يؤدؼ  داريةاإلالخبرات والمعارؼ عبر االتصاالت بيف المستويات 
( التي 2014،   واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )وىيبة،اإللكترونية اإلدارةدعـ ونجاح تطبيق 

العينة بدرجة  أفراداالقتصادية الجزائرية، وأظيرت موافقة   اتمف المؤسس عينة ىُأجريت عم
االتصاؿ فيما بينيـ،  ىفيما يتعمق بتبني المؤسسة ىيكل تنظيمي يساعد العامميف عم عالية

مجموعة االتصاالت األردنية )أورانج(،  ى( والتي ُأجريت عم2010ودراسة )المداف، موسي، 
ة بدرجة متوسطة فيما يتعمق بتوفير الييكل التنظيمي الفرص المطموبة العين أفرادوبينت موافقة 

الوزارات  ى( والتي ُأجريت عم2011)حرب، ، أما دراسةلتعزيز االتصاالت الفعالة بيف العامميف
% لصالح مرونة وسيولة 70.26العينة بوزف نسبي  أفرادالفمسطينية بغزة فقد أظيرت موافقة 

التنسيق والتكامل بيف القطاعات  ىيعمل الييكل التنظيمي عم ( "4رقـ ). تمييا الفقرة االتصاالت
% وقيمة 69.52" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي  المختمفة في الوزارة اإلداراتو 

 أفراد(، وىذا يعنى أف ىناؾ موافقة كبيرة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  19.67االختبار
خالؿ التنسيق والتكامل بيف القطاعات المختمفة في الوزارة يتـ العينة حوؿ  ىذه الفقرة،  فمف  

ايجاد ثقافة تنظيمية موحدة وىذا يعزز ما ورد في العبارة األولي، حيث يساعد التكامل والتنسيق 
 ،اإللكترونيتكويف ثقافة تنظيمية داعمة لعممية التحوؿ  ىالمختمفة عم اإلداراتبيف القطاعات و 

والتي ُأجريت بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة ( 2010سعودؼ،دراسة )الم وقد أظيرت
، داريةاإلضعف التنسيق بيف الوحدات  اإللكترونية اإلدارةأف مف معوقات تطبيق المكرمة 

في  اإلدارات% مف عينة الدراسة نفسيا أف التنسيق والتعاوف بيف 86.40وأظيرت نسبة 
 .اإللكترونية اإلدارةيق معوقات تطب ىالتغمب عم آلياتالمنظمة مف أىـ 
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يتسـ الييكل التنظيمي في الوزارة ( " 2أما فيما يتعمق بأدنى فقرتيف فيما، الفقرة رقـ )
 % وقيمة االختبار60.48" احتمت المرتبة السابعة بوزف نسبي  بالمرونة لمواجية التغيرات

لمفقرة، العينة  دأفرا(، أؼ أف ىناؾ موافقة متوسطة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 12.16
أف الييكل التنظيمي في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مف  إلىالباحث ذلؾ  ويعزو
 اإلدارةحتى اعداد ىذه الدراسة لـ يطرأ عمية اال تغييرات طفيفة رغـ البدء بتطبيق  2005عاـ 

والتي ُأجريت ( 2006وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )عبد االلو، .2011مف عاـ  اإللكترونية
الوزارات  عمى( والتي ُأجريت 2011الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، ودراسة )حرب، عمى

دراسة الفقرة، أما  عمى% 68.47حيث كانت الموافقة بوزف نسبي  الفمسطينية بغزة
فكانت الموافقة بوزف  وزارة األشغاؿ العامة واالسكاف بغزة عمى( والتي ُطبقت 2013)مطر،
وزارة االقتصاد الوطني بغزة،  عمى( حيث كانت 2014، ودراسة )عواد،%64.54نسبي

مرونة الييكل التنظيمي.   تمييا الفقرة  عمىعينة الدراسة بدرجة متوسطة  أفرادوأظيرت موافقة 
" احتمت  اإللكترونية اإلدارةيتـ تحديث الييكل التنظيمي باستمرار كي يتالءـ مع ( " 6رقـ )

( Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  10.12وقيمة االختبار  %57.95ف نسبي المرتبة األخيرة بوز 
ىذه الفقرة، بمعنى أف الييكل التنظيمي في الوزارة   ىالعينة عم فرادوىذا يعنى موافقة متوسطة أل
، واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )أبو أمونو، اإللكترونية اإلدارةبحاجة لتعديل ليتالءـ مع 

الجامعات الفمسطينية النظامية بقطاع غزة، وأظيرت موافقة عينة  ىعم ( والتي كانت2009
لى إالدراسة وبدرجة متوسطة فيما يتعمق بتعديل اليياكل التنظيمية بما يتناسب مع التحوؿ 

ف ىناؾ أفأظيرت  (2008ودراسة )البشرؼ، (2010دراسة )المسعودؼ، أما، اإللكترونية اإلدارة
ال تتوافق مع  الحاليةأف اليياكل التنظيمية  التوالي ى% عم70.6وبنسبة %56موافقة بنسبة 

( والتي ُأجريت في الوزارات الفمسطينية، 2006دراسة )الغوطي،أما  ،اإللكترونية اإلدارةتطبيقات 
عبرت عينة الدراسة عف عدـ مناسبة اليياكل التنظيمية في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة ف

لىو الفترة الزمنية بيف الدراستيف  إلى، ويعزو الباحث ذلؾ ةاإللكتروني اإلدارةلتطبيق  االختالؼ  ا 
 إلى، ىذا باإلضافة اإللكترونيعاـ التحوؿ  2012وكذلؾ اعتبار عاـ في مجتمع الدراسة، 

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وبصورة أساسية في الييكل التنظيمي لموزارة،  وجود قطاعيّ 
الفقرة السابقة رقـ  ىيـ عمإجاباتىذه الفقرة تعزز  ىالعينة عم أفرادة جابإالباحث أف  ػ وكذلؾ ير 

و التغيرات، أما الييكل يعممية التحديث ومواج ى(، فمرونة الييكل التنظيمي يساعد عم2)
لتتالءـ مع تطبيق   وجراء التغييرات عميإالتنظيمي الذؼ ال يتمتع بالمرونة الكافية فيصعب 

 ديـ الدعـ المستمر ليا.  وتق اإللكترونية اإلدارة
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 10.12وقيمة االختبار  %64.82أما المتوسط العاـ لمييكل التنظيمي فجاء بوزف نسبي 
( أؼ أف ىناؾ اتجاىات ايجابية بدرجة متوسطة مف وجيو نظر Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 

لداعمة لإلدارة الدراسة حوؿ أىمية الييكل التنظيمي كبعد مف أبعاد الثقافة التنظيمية ا أفراد
( 2010، متفقة مع المتوسط العاـ لمييكل التنظيمي في دراسة )المداف، وموسي، اإللكترونية

( أف اعادة 2008( و)البشرؼ،2010واعتبرت دراسة )المسعودؼ، الذؼ جاء بدرجة متوسطة،
 اإلدارةمعوقات  عمىالتي يمكف مف خالليا التغمب  آللياتا إحدػبناء اليياكل التنظيمية 

عد الييكل التنظيمي في بناء الثقافة ويعتبر الباحث أف ىذه النسبية متدنية ألىمية بُ ، اإللكترونية
ىو  اإللكترونيةالتنظيمية، فوجود ىيكل تنظيمي مالئـ لتكويف وبناء ثقافة تنظيمية داعمو لإلدارة 

في وزارة  وخصوصاً  اإللكترونية اإلدارةتطبيق ودعـ  مؤسسة لنجاحمؤثر في أؼ حيوؼ و أمر 
 .اإللكترونية اإلدارةتطبيق لاالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الحاضنة الرئيسية 

 القوانيف واألنظمة واإلجراءات .2
 والوزف النسبي والترتيب لمقوانيف واألنظمة واالجراءات المتوسطات واالنحرافات المعيارية(: 26جدوؿ )

المتوسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

وزف ال
 النسبي

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

1 
يتـ ترجمة القيـ التنظيمية المرغوبة عمى ىيئة قوانيف وأنظمة 

 جراءات يمتـز بيا الجميع.ا  و 
6.589 1.900 65.89 10.11 .000** 7 

2 
تصاغ القوانيف واألنظمة واإلجراءات بشكل واضح وسيمة 

 الفيـ.
6.733 1.970 67.33 10.63 .000** 4 

 2 **000. 10.47 68.56 2.143 6.856 القوانيف واألنظمة واإلجراءات داخل الوزارة معمنة لمجميع. 3

4 
تحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات السالسة في عممية 

 التطبيق والتكامل والتنسيق.
6.514 2.059 65.14 8.88 .000** 8 

5 
صار إجراءات اخت عمىجراءات تعمل القوانيف واألنظمة واإل

 .أسرعالعمل مما يسيل تقديـ الخدمة بشكل 
6.850 1.951 68.50 11.50 .000** 3 

6 
تسيل القوانيف واألنظمة واإلجراءات مف التواصل بيف 

 العامميف في جميع االتجاىات.
6.637 1.965 66.37 10.07 .000** 5 

7 
تدعـ القوانيف واألنظمة واإلجراءات السارية التوجو 

 .ونياإللكتر 
6.952 1.902 69.52 12.40 .000** 1 
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المتوسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

وزف ال
 النسبي

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

8 
تحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات النزاىة والشفافية والعدالة 

 والمساواة لمجميع.
6.020 2.271 60.20 6.56 .000** 9 

9 
تحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات األماف في استخداـ 

 .اإللكترونية اإلدارةوتطبيق 
6.610 2.128 66.10 9.14 .000** 6 

*0.000 9.97 66.62 1.701 6.662 المتوسط العاـ 
*  

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

تدعـ القوانيف  ( "7يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق أف أعمى فقرتيف ىما، الفقرة رقـ )
بوزف نسبي " احتمت المرتبة األولى و  اإللكترونيواألنظمة واإلجراءات السارية التوجو 

( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 12.40 % وقيمة االختبار69.52
أف القوانيف واألنظمة واالجراءات  إلىالعينة بدرجة كبيرة نحو الفقرة، ويعزو الباحث ذلؾ  أفراد

 تساعد في بناء الثقافة التنظيمية المطموبة مف خالؿ تعزيز السموؾ االيجابي لمعامميف
جراءات المعموؿ بيا والمقرة مف جيات والمتعامميف مع الوزارة، باتباعيـ لمقوانيف واألنظمة واإل

وجاءت النتيجة  وكذلؾ المتابعة المستمرة مف جيات االختصاص لتطبيقيا، االختصاص، 
سكاف وجاءت وزارة األشغاؿ العامة واإل ىوالتي ُأجريت عم (2013متفقة مع دراسة )مطر،

 ى( والتي ُأجريت عم2014دراسة )حمادة،%، أما 66.17العينة  بوزف نسبي  رادفموافقة أل
العينة بوزف  أفرادفجاءت موافقة  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة

( التي ُأجريت في التعميـ المستمر بمؤسسات التعميـ 2014، ودراسة )أبو تيمخ،%70.23نسبي
أف القوانيف واألنظمة واالجراءات  ىالعينة عم أفراد إجاباتجاءت فبمحافظات غزة  العالي

القوانيف واألنظمة  ( "3مناسبة. تمييا الفقرة رقـ ) اإللكترونية اإلدارةالمتبعة في تطبيق 
% وقيمة 68.56" احتمت المرتبة الثانية وبوزف نسبي  واإلجراءات داخل الوزارة معمنة لمجميع

العينة بدرجة  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)اليةاالحتموالقيمة  10.47 االختبار
جراءات يولد ثقافة تنظيمية تدعـ توجيات الوزارة مف عالف القوانيف واألنظمة واإلإكبيرة. ف

 ،تقديـ الخدمات وأاتباع السموؾ الصحيح سواء في تنفيذ األعماؿ مف مختمف األطراؼ، وتعزز 
وجود الشفافية والنزاىة في  ػ، وىذا يبرز مدجميورتمقي ىذه الخدمات مف قبل ال وكذلؾ

الوزارات  ى( والتي ُأجريت عم2011، وأظيرت دراسة )حرب،التعامل مع مختمف األطراؼ
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أف األنظمة والموائح والتعميمات  ى% عم75.72عينة الدراسة بنسبة  أفرادالفمسطينية موافقة مف 
العينة بوزف نسبي  أفراد( فأظيرت موافقة 2014، أما دراسة أبو) تيمخ،المرؤوسيف ػمفيومة لد

اختصار  عمى(" تعمل القوانيف واألنظمة واالجراءات 5وجاءت الفقرة رقـ ) .الفقرة ى% عم71.3
في المرتبة الثالثة وبوزف نسبي  ."أسرعإجراءات العمل مما يسيل تقديـ الخدمة بشكل 

( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  11.50% وقيمة االختبار 68.50
 ى( والتي ُأجريت عم2006وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )عبد االلو، ،العينة بدرجة كبيرة أفراد

 حيث( 2011دراسة )حرب، بياجاءت التي النتيجة  معو  الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة،
( 2012المدلل،، أما دراسة )الفقرة ىعم %73.96أظيرت عينة الدراسة موافقة بوزف نسبي 

، الفقرة ىعم%56.36والتي ُأجريت في المؤسسات الحكومية الفمسطينية فجاءت بوزف نسبي
 إلىمع التحوؿ  لتتالءـالباحث أف ىناؾ حاجة لتعديل القوانيف واألنظمة واالجراءات  ػ وير 

 اإلدارةمف مميزات  وتنفيذ األعماؿ والذؼ تعتبر سرعة تقديـ الخدمات ،اإللكترونيالعمل 
 .اإللكترونية

تحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات ( " 4أما فيما يتعمق بأدنى فقرتيف فيما، الفقرة رقـ )
% 65.14" احتمت المرتبة الثامنة وبوزف نسبي  السالسة في عممية التطبيق والتكامل والتنسيق

العينة  ادأفر ( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05ة)ماليوالقيمة االحت 8.88 وقيمة االختبار
 اإللكترونية اإلدارةف القوانيف تسيل وتؤمف عممية تطبيق أبدرجة متوسطة، وىذا يعني 

 ىجراءات المستخدمة والتي أقرتيا جيات االختصاص عمنظمة واإلواستخداماتيا، و تعمل األ
 بما يحقق الكفاءة اإللكترونية اإلدارةوالجيات التي تستخدـ  اإلداراتالتنسيق والتكامل بيف 

 ىويسيل عمي متمقي الخدمة مف الحصوؿ عم اإللكترونية اإلدارةة في تطبيق واستخدـ اليوالفع
ويرؼ الباحث أف ىذه النسبة متدنية وبحاجة إلي تثقيف العامميف قانونيًا  الخدمات بصورة ميسرة،

( 2011وجاءت النتيجة عمومًا متفقة مع دراسة )حرب، وتوضيح لألنظمة واإلجراءات المتبعة.
 اإلدارات(التي ُأجريت في 2013الوزارات الفمسطينية، أما دراسة)ىدية، ىوالتي ُأجريت عم

الفقرة.   ىالعينة عم أفرادة جدًا مف اليالعامة لمتربية والتعميـ بالسعودية فكانت ىناؾ موافقة ع
ة والمساواة تحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات النزاىة والشفافية والعدال( " 8تمييا الفقرة رقـ )

والقيمة  6.56 %. وقيمة االختبار62.33" احتمت المرتبة األخيرة وبوزف نسبي  لمجميع
وىي  العبارة،العينة بدرجة متوسطة عمى  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05ة)الياالحتم

ذلؾ  (. ويعزو الباحث4)رقـ تتفق مع النتيجة التي تـ الحصوؿ عمييا في بعد العامميف الفقرة 
، وجود اإللكترونيأف القوانيف واألنظمة واالجراءات المعموؿ بيا ال تمبي احتياجات العمل  إلى
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عند تطبيق  مف جانب بعض المسؤوليف المعامالت وتحيزبعض التجاوزات التي تتـ عند تنفيذ 
قيات التر جراءات المعموؿ بيا، وعدـ وضوح المعايير التي يتـ بموجبيا القوانيف واألنظمة واإل
الشعور بعدـ الرضا عف العامميف  ػوالعميا، والتي تولد لد اإلشرافيةوالتكميفات بالوظائف 

 ىذه القوانيف واألنظمة واالجراءات.  المساواة والعدالة والشفافية عند تطبيق

وقيمة  %66.64نسبي  جراءات بوزف واإلوجاء المتوسط العاـ لبعد القوانيف واألنظمة 
العينة بدرجة  أفرادأف ىناؾ موافقة مف  ( أؼSig<0.05ة)الييمة االحتموالق 9.97االختبار 
نجاز ا  دعـ و  عمى الوزارة تعملأف القوانيف واألنظمة واالجراءات المتبعة في  عمىمتوسطة 

( حيث جاء المتوسط العاـ لممحور بوزف 2011وىي تتفق مع دراسة )حرب،. اإللكترونية اإلدارة
( التي ُأجريت عمي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة 2011،ودراسة )طالب%، 71.90نسبي 

واعتبرت %،  69.09، حيث جاءت فقرات مجاؿ األنظمة والقوانيف معًا بوزف نسبي 
أما دراسة  ،نقص التشريعات اإللكترونية اإلدارةمف معوقات تطبيق  ( أف2008دراسة)البشرؼ،
سف التشريعات والموائح التي  لكترونيةاإل اإلدارة( فرأت أف مف سبل تفعيل 2010)القحطاني،

القوانيف واألنظمة  يجب االىتماـ  بسف  وويرؼ الباحث أن ،اإللكترونيةتسيل وتنظـ التعامالت 
جراءات تعتبر القاعدة فالقوانيف واألنظمة واإل، اإللكترونيالتي تحمي العمل والتشريعات 
ما وضعت مف  اإللكترونية اإلدارةحقق ولتُ  ،اإللكترونيالتحوؿ عممية رتكز عمييا تالرئيسية التي 

 اإلدارة وطبيعة لتتوافق مع عمل المعموؿ بيا جراءاتيمـز تعديل القوانيف واألنظمة واإل؛ أجمو
 اإللكترونية اإلدارةب ةتعامممللجميع األطراؼ االثقة واألماف منح  مما يترتب عميو ،اإللكترونية

جراءات ومعرفة العامميف بالقوانيف واألنظمة واإل دراؾإويرؼ الباحث ايضًا أنو يجب زيادة 
 المتبعة.

 

 

 

 

 

 

 



 

140 

 

 العميا اإلدارة .3
 (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي والترتيب لإلدارة العميا27جدوؿ )

االنحراؼ  المتوسط الحسابي الفقرات ـ
 الوزف النسبي المعيارؼ 

قيمة 
اختبار 

 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

 1 **000. 13.88 75.14 2.188 7.514 .عالية إلكترونيةالعميا ثقافة  اإلدارةتمتمؾ   1

2 
 آلياتالعميا الرؤية الواضحة فيما يتعمق ب اإلدارةتمتمؾ  

 .اإللكترونية اإلدارةبناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق 
7.007 2.103 

70.07 
11.53 .000** 

3 

3 
 اإلدارةًا وممارسات تدعـ فمسفة العميا قيم اإلدارةتتبنى 

 .اإللكترونية
7.027 2.184 

70.27 
11.21 .000** 

2 

 7 **000. 7.35 64.93 2.456 6.493 العميا صفات القيادة الرشيدة. اإلدارةيتوفر في   4

5 
العميا القدوة وااللتزاـ بقيـ الثقافة  اإلدارةتتمثل في  

 .رونيةاإللكت اإلدارةالتنظيمية الداعمة لتطبيق 
6.623 2.176 

66.23 
9.02 .000** 

5 

6 
ب الخبرات االعميا عمى استقطاب اصح اإلدارةتعمل  

 .اإللكترونية اإلدارةوالميارات في 
6.610 2.285 

66.10 
8.51 .000** 

6 

7 
العميا في سف القوانيف والتشريعات المتعمقة  اإلدارةتساىـ 

 .اإللكترونية اإلدارةب
6.705 2.235 

67.05 
9.22 .000** 

4 

8 
العميا لقاءات دورية بينيا وبيف العامميف  اإلدارةتنظـ   

 لتكويف ثقافة تنظيمية موحدة.
5.979 2.303 

59.79 
5.14 .000** 

10 

9 
 اإلدارةبيئة عمل مالئمة لتطبيق ودعـ  اإلدارةتييئ  

 .اإللكترونية
6.212 2.272 

62.12 
6.45 .000** 

9 

10 
موظفيف بالمعمومات لتطوير العميا ال اإلدارةتزود  

 .اإللكترونيةاستخداماتيـ لإلدارة 
6.274 2.158 

62.74 
7.13 .000** 

8 

 _____ **0.00 8.94 66.45 1.932 6.645 المتوسط العاـ 

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

 اإلدارةمتمؾ ت ( "1يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق أف أعمى فقرتيف ىما، الفقرة رقـ )
  % وقيمة االختبار75.14" احتمت المرتبة األولى بوزف  نسبي  عالية إلكترونيةالعميا ثقافة 
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 ىالعينة بدرجة كبيرة عم أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  13.88
صاص في ميـ مف أصحاب االختالعميا جُ  اإلدارةأف العامميف في  إلىالفقرة، وىذا يرجع 

ة والمعرفة مف خالؿ ر مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، ومنيـ مف اكتسب الخب
وكذلؾ اتباع سياسة التدوير االحتكاؾ المباشر والتواصل المستمر مع أصحاب االختصاص، 

في أعماؿ الوزارة والخدمات  اإللكترونية اإلدارةمما ساىـ في عممية  تطبيق  الوظيفي في الوزارة
العميا قيمًا وممارسات تدعـ فمسفة  اإلدارةتتبنى  ( "3تي تقدميا لمجميور.   تمييا الفقرة رقـ )ال

والقيمة  11.21 % وقيمة االختبار70.27" بوزف نسبي .اإللكترونية اإلدارة
الفقرة، ويعزو  ىالعينة بدرجة كبيرة عم أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتمالية

دارة عميا تؤمف إ إلىالمستخدمة بحاجة  داريةاإل األساليبأف تغيير وتطوير  لىإالباحث ذلؾ 
يذا التغيير وكذلؾ ثقافة تنظيمية ب لمقياـبفمسفة التغيير ولدييا المعرفة العممية والخبرة العممية 

ا وزارة االتصاالت وتكنولوجيالعميا في  اإلدارةتؤمف بقيـ التغيير، وىذا ينطبق بدرجة كبيرة عمى 
 .المعمومات

العميا الموظفيف بالمعمومات لتطوير استخداماتيـ  اإلدارة" تزود  (10وجاءت الفقرة رقـ )
 6.45% وقيمة االختبار 62.21." احتمت المرتبة الثامنة بوزف نسبي اإللكترونيةلإلدارة 
ي تتفق العينة بدرجة متوسطة، وى أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 

سكرة ب( والتي ُأجريت بكمية العموـ االنسانية واالجتماعية بجامعة 2015مع دراسة )معتز باهلل، 
العينة وبوزف نسبي  أفراد ةأظيرت موافق( والتي 2011دراسة )العاجز،  بالجزائر، ومع 

حث بقطاع غزة، ويرؼ البا العاليعمي وزارة التربية والتعميـ الدراسة ُأجريت %، حيث 67.55
العميا  اإلدارة ىعم اإللكترونية اإلدارةأف ىذه النسبة متدنية بالنسبة ألىمية الفقرة، فمضماف نجاح 

مما يعزز مف  ،اإللكترونيةأف تزود العامميف بالمعمومات الالزمة لتطوير استخداماتيـ لإلدارة 
 اتيا. وتقديـ الدعـ المستمر لتطوير استخدام اإللكترونية اإلدارةفرص نجاح تطبيق 

بيئة عمل مالئمة  اإلدارةتييئ ( " 9أما فيما يتعمق بأدنى فقرتيف فيما، الفقرة رقـ )
% وقيمة 62.12" احتمت المرتبة التاسعة بوزف نسبي  اإللكترونية اإلدارةلتطبيق ودعـ 

العينة بدرجة  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  6.45 االختبار
فكانت في المؤسسات الحكومية الفمسطينية،  ُأجريتوالتي  (2012دراسة )المدلل،أما  متوسطة،
 اإلدارة سعى ىالعينة عم أفرادوأظيرت عدـ موافقة %، 50.68العينة بوزف نسبي  أفرادموافقة 
 جديدة معارؼ خمق عمى قدراتيـ يدعـ بما فرادلأل المالئمة العمل بيئة توفير إلى العميا

العميا في تييئة البيئة الداخمية   اإلدارةقصور مف  إلىطبيقيا، ويعزو الباحث ذلؾ ومشاركتيا وت
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لقطاعات الوزارة المختمفة وخصوصًا قطاع البريد مف حيث التجييزات واألدوات الالزمة لتطبيق 
واالقتصادية الصعبة التي يعاني  الماليةالظروؼ  إلىومكاف العمل، وكذلؾ  اإللكترونية اإلدارة
 اإلدارةتنظـ ( " 8قطاع غزة والتي تنعكس عمي البيئة الداخمية والخارجية. أما الفقرة رقـ ) منيا

" فقد احتمت المرتبة  العميا لقاءات دورية بينيا وبيف العامميف لتكويف ثقافة تنظيمية موحدة
( أؼ أف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  5.14  % وقيمة االختبار59.79األخيرة بوزف نسبي  
( فجاءت موافقة فراد 2012أما دراسة )المدلل، العينة بدرجة متوسطة، أفرادىناؾ موافقة مف 
 اإلدارةقمة المقاءات بيف العامميف و  إلىويعزو الباحث ذلؾ عمي الفقرة،  %50العينة بوزف نسبي 

، العميا لتوضيح وتعزيز منظومة القيـ والسموؾ المرغوبة، وكذلؾ ايضاح رؤية ورسالة الوزارة
واقتصار المقاءات عمي المدراء والقميل مف المقاءات مع العامميف في بعض المناسبات الدينية 

 مما يحد مف نقل وتعزيز الثقافة التنظيمية المرغوب نقميا لمعامميف. 

أؼ أف ىناؾ موافقة  %66.45العميا فجاء بوزف نسبي  اإلدارةأما المتوسط العاـ لبعد 
 إليياأما النتيجة التي توصمت ، العينة أفرادد مف ىذا البع ىبدرجة متوسطة عم

( والتي ُأجريت عمي المؤسسات الحكومية الفمسطينية، فأظيرت موافقة 2012دراسة)المدلل،
، وأشارت دراسة عينة الدراسة عمي ىذا المحور فراد% أل53.14ضعيفة وبوزف نسبي

 ليذا التوجو،  اإلدارةدـ دعـ ع اإللكترونية( أف مف معوقات تطبيق الحكومة 2010)القحطاني،
، فيي القدوة اإللكترونية اإلدارةأف ىناؾ دور مؤثر لإلدارة العميا في نجاح ودعـ  ويرؼ الباحث

 ،اإللكترونيةالتي مف خالليا يمكف بناء ثقافة تنظيمية داعمة لإلدارة و  والمثل األعمى لمعامميف
التي  ةتمؾ السمطمف تموىي ختصاص، مشاريع قوانيف لجيات االبتقدـ ي أف  ستطيعىي مف يو 
 ،موضع التطبيق اإللكترونية اإلدارةمكنيا مف وضع القوانيف واألنظمة واالجراءات التي تدعـ ت
 اإلدارةتساىـ في دعـ وتطبيق  إلكترونيةالعميا قادرة عمي نشر ثقافة تنظيمية  اإلدارةف

 .اإللكترونية
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 العامموف  .4
 نحرافات المعيارية والوزف النسبي والترتيب لمعامميف(: المتوسطات واال28جدوؿ )

المتوسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الوزف 
 النسبي

قيمة 
اختبار 
 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

1 
تتوافق مؤىالت وخبرات وميارات العامميف 

 اإلدارةفي الوزارة مع متطمبات تطبيق 
 .اإللكترونية

6.568 1.697 65.68 11.16 .000** 2 

2 
يتـ تعريف الموظف بمياـ وظيفتو 

 وبصورة واضحة.
6.400 2.070 64.00 8.15 .000** 4 

3 
تتالءـ قيـ وثقافة العامميف مع قيـ وثقافة 

 الوزارة.
6.329 1.948 63.29 8.24 .000** 5 

4 
يمتـز الموظفيف بالوزارة بالمعايير والحيادية 

 والمصداقية والشفافية في أعماليـ.
6.500 2.131 65.00 8.50 .000** 3 

5 
كيفية االتصاؿ  عمىيتـ تعريف العامميف 

 الفعاؿ بينيـ. اإللكترونيوالتواصل 
6.610 1.991 66.10 9.77 .000** 1 

6 
يوجد خطو تدريبية مسبقة وواضحة 

 اإللكترونية اإلدارةلمعامميف لتطبيق ودعـ 
 بالوزارة.

5.938 2.244 59.38 5.05 .000** 6 

7 
التطوير والتعميـ الذاتي  أساليبتتوفر 
 في متناوؿ الجميع. بالوزارة وىيلمعامميف 

5.801 2.282 58.01 4.24 .000** 8 

8 
ىناؾ إرشاد مستمر لمتأكد مف قبوؿ 
 العامميف لمثقافة التنظيمية المنشودة.

5.856 2.259 58.56 4.58 .000** 7 

9 
يتـ تعريض العامميف لمواقف والتي يمكف 

ف خالليا تعزيز الثقافة التنظيمية م
 المرغوبة.

5.651 2.016 56.51 3.90 .000** 9 

 ----- **0.000 7.07 61.84 1.672 6.184 المتوسط العاـ 

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 
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يتـ تعريف  ( "5يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق أف أعمى فقرتيف ىما، الفقرة رقـ )
" احتمت المرتبة األولى بوزف  الفعاؿ بينيـ اإللكترونيميف عمي كيفية االتصاؿ والتواصل العام

( أؼ أف ىناؾ موافقة Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  9.77 % وقيمة االختبار66.10نسبي 
وجاءت العبارة أواًل إللغاء اإلدارة العميا التواصل الورقي بصورة العينة بدرجة متوسطة،  أفرادمف 
 اإللكترونيةوىذا بدوره يعزز مف نشر الثقافة التنظيمية عمومًا و دريجية وتحويميا إلكترونيا،  ت

عينة الدراسة متفقة مع دراسة )أبو  أفرادمنيا عمي وجو الخصوص، وجاءت اجابة 
( والتي ُأجريت في المؤسسات الحكومية 2012، كما أظيرت دراسة )المدلل،(2014تيمخ،

تتوافق  ( "1. تمييا الفقرة رقـ )% عمي الفقرة65.68العينة بوزف نسبي  فرادأالفمسطينية موافقة 
" احتمت  اإللكترونية اإلدارةمؤىالت وخبرات وميارات العامميف في الوزارة مع متطمبات تطبيق 

( Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  11.16 % وقيمة االختبار65.68المرتبة الثانية بوزف نسبي 
العينة بدرجة متوسطة عمي الفقرة، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  أفرادقة مف أؼ أف ىناؾ مواف

، وـ االجتماعية واالنسانية بجامعة بسكرة بالجزائرموالتي ُأجريت بكمية الع (2015)معتز باهلل، 
أف أغمب الوظائف في الوزارة يشترط فييا المعرفة الجيدة في استخداـ  إلىويعزو الباحث ذلؾ 

 .اإللكترونية اإلدارةطبيقاتو، وىذا يساعد في دعـ ونجاح تطبيق الحاسوب وت

تدريبية مسبقة وواضحة لمعامميف لتطبيق ودعـ  ة( " يوجد خط6واحتمت الفقرة رقـ )
% وقيمة االختبار 59.38بالوزارة." احتمت المرتبة السادسة بوزف نسبي  اإللكترونية اإلدارة
العينة عمي  أفرادأف ىناؾ موافقة بدرجة مقبولة مف  ( أؼSig<0.05)االحتماليةوالقيمة  5.05

والتي ُأجريت عمي وزارة االتصاالت  (2014ىذه الفقرة، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )حمادة،
%، ويعزو الباحث ىذا 63.86وتكنولوجيا المعمومات حيث جاءت النتيجة بوزف نسبي 

(، 2014)ابو تيمخ،تتفق أيضًا مع دراسة اضافة الفئة الثالثة لعينة الدراسة، و  إلىاالختالؼ 
،  ويرؼ الباحث أف ىذه النسبة متدنية % لمفقرة51بوزف نسبي  (2013دراسة)مطر،وجاءت 

، اإللكترونية اإلدارةألىمية وجود خطة تدريبية مسبقة لتدريب العامميف عمي استخداـ وتطبيق 
 ىتمرة لتدريب العامميف عممما يسيـ في نجاح ودعـ عممية التطبيق، وكذلؾ ىناؾ حاجة مس

ميا لمجميور، يالتحديثات التي تطرأ عمي البرامج واألنظمة المستخدمة، والخدمات التي يتـ تقد
لكترونيةخمق ثقافة تنظيمية و  فومف خالؿ التدريب يمك  اإلدارةلدؼ العامميف تدعـ تطبيق  ا 

 .اإللكترونية

التطوير والتعميـ الذاتي  أساليبتتوفر "  (7أما فيما يتعمق بأدنى فقرتيف فيما، الفقرة رقـ )
% وقيمة 58.01" احتمت المرتبة الثامنة بوزف نسبي .الجميعفي متناوؿ  بالوزارة وىيلمعامميف 
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ىذه  عمىالعينة  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  4.24 االختبار
التطوير والتعميـ  أساليببصورة أكبر لتوفير  أؼ أف ىناؾ حاجة لالىتماـ الفقرة بدرجة مقبولة،

قدرتيـ في تنمية مياراتيـ وسرعة االستجابة لمتحوؿ  عمى هالذاتي لمعامميف، والذؼ ينعكس بدور 
       بشكل خاص.  اإللكترونية، وكذلؾ زيادة الوعي بالثقافة التنظيمية و اإللكترونيلمعمل 

لمواقف والتي يمكف مف خالليا تعزيز الثقافة  يتـ تعريض العامميف( " 9وتأتي الفقرة رقـ )
والقيمة  3.90 % وقيمة االختبار56.51" بالمرتبة األخيرة بوزف نسبي  التنظيمية المرغوبة

ىذه الفقرة بدرجة مقبولة،  عمىالعينة  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتمالية
 عمي الفقرة. عالية الدراسة بدرجة عينة أفراد( موافقة 2013بينما أظيرت دراسة)ىديو،

 5.05وقيمة االختبار  %61.84أما المتوسط العاـ لبعد العامميف فجاء بوزف نسبي 
أما  ،متوسطةعينة الدراسة بدرجة  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 
ية فكانت فقرات المجاؿ ( والتي ُأجريت في المؤسسات الحكومية الفمسطين2012)المدلل، دراسة

عدـ االىتماـ الكافي مف  إلىويعزو الباحث ذلؾ  %، 53.18الكادر البشرؼ معًا بوزف نسبي 
الوزارة بتدريب العامميف وتوفير وسائل التعميـ الذاتي ليـ ووجود نقص في االرشاد المستمر 

ا الوزارة والتعريف التي تقدمي اإللكترونية والخدماتلمعامميف ولكيفية التعامل مع البرامج 
بتوجياتيا ، وعدـ التأكيد عمي القيـ والسموكيات الواجب اتباعيا في العمل ، بمعني وجود 

 العميا والعامميف.  اإلدارةالعميا في تكويف ثقافة تنظيمية مشتركة بيف  اإلدارةقصور مف 
 

 الحوافز والمكافئات .5
 النسبي والترتيب لمحوافز والمكافئات(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف 29جدوؿ )

 الفقرات ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الوزف 
 النسبي

قيمة 
اختبار 
 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

1 
ترتبط الحوافز والمكافآت بتحقيق أىداؼ 

 بالوزارة. اإللكترونية اإلدارةوفمسفة 
5.068 2.537 50.68 5.09 .000** 5 

2 
والمكافآت مع حاجات  تتوافق الحوافز

 ورغبات العامميف بالوزارة.
4.774 2.477 47.74 3.78 .000** 9 

3 
تساعد الحوافز والمكافآت التي تقدميا 

 اإلدارةنجاز ا  و  عمى دعـالوزارة 
4.877 2.565 48.77 4.13 .000** 7 
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 الفقرات ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الوزف 
 النسبي

قيمة 
اختبار 
 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

 .عاليةبكفاءة وف اإللكترونية

4 
يوجد دعـ إنساني ومعاممة حسنة 

 ارة.لمعامميف في الوز 
5.753 2.523 57.53 8.40 .000** 1 

5 
يتـ دعـ األنشطة التي تعزز الثقافة 

 التنظيمية المرغوبة بالوزارة.
5.541 2.179 55.41 8.55 .000** 2 

6 
تحقق الحوافز والمكافآت في الوزارة الثقة 
 بالعامميف وتدفعيـ لالبتكار والتجديد.

5.226 2.537 52.26 5.84 .000** 4 

7 
الحوافز والمكافآت بمدػ تطبيق ترتبط 
 بالشكل المطموب. اإللكترونية اإلدارة

4.911 2.357 49.11 4.67 .000** 6 

8 
ُتشبع الوزارة حاجات الموظفيف لمتقدير 

 واالحتراـ.
5.411 2.588 54.11 6.59 .000** 3 

9 
يتـ منح الحوافز والمكافآت عمى أساس 

 تقييـ األداء.
4.877 2.657 48.77 3.99 .000** 7 

10 
تقـو الوزارة بابتعاث المتميزيف لممشاركة 

 في دورات لتعزيز قدراتيـ.
4.404 2.736 44.04 2.78 .036* 10 

 ----- **0.004 5.38 50.84 2.078 5.084 المتوسط العاـ 

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

يوجد دعـ  ( "4، الفقرة رقـ )يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق أف أعمى فقرتيف ىما
% 57.53" احتمت المرتبة األولى وبوزف نسبي  إنساني ومعاممة حسنة لمعامميف في الوزارة

( أؼ أف ىناؾ موافقة بدرجة مقبولة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  8.40 وقيمة االختبار
بالمديرية العامة لمدفاع والتي ُأجريت  (2010أما دراسة )القحطاني،الفقرة،  عمىالعينة  أفراد

يتـ دعـ  ( "5تمييا الفقرة رقـ ) العينة بدرجة متوسطة.  أفرادالمدني بالسعودية فأظيرت موافقة 
نسبي  الثانية وبوزف " احتمت المرتبة  األنشطة التي تعزز الثقافة التنظيمية المرغوبة بالوزارة

( أؼ أف ىناؾ موافقة مقبولة Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  8.55 % وقيمة االختبار55.41
( " ترتبط الحوافز والمكافآت بمدػ تطبيق 7الفقرة.  وجاءت الفقرة رقـ ) عمىالعينة  أفرادمف 
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% وقيمة 49.11بالشكل المطموب." في المرتبة السادسة وبوزف نسبي  اإللكترونية اإلدارة
العينة  أفرادقميمة مف  (، أؼ أف ىناؾ موافقةSig<0.05)االحتماليةوالقيمة  4.67االختبار 

بكمية العمـو والتي ُأجريت  (2015الفقرة.  وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )معتز باهلل، عمى
عينة الدراسة  أفرادمف وأظيرت أف ىناؾ موافقة  االجتماعية واالنسانية بجامعة بسكرة بالجزائر

عمي وزارة التربية والتعميـ التي ُأجريت  (2011دراسة )العاجز،وأما  عمي الفقرة، بدرجة موافق
كذلؾ ، و %58.42عينة الدراسة بوزف نسبي  أفرادجاءت موافقة فالعمي بمحافظات غزة 

جاءت  ( والتي ُأجريت بوكالة غوث وتشغيل الالجئيف بمكتب غزة االقميمي2009دراسة)عمار،
والتي  (2010، أما دراسة)المداف، موسي، %58.87 عينة الدراسة بوزف نسبي أفراد إجابات

العينة بدرجة متوسطة،  أفرادُأجريت عمي مجموعة االتصاالت األردنية )أورانج( فأظيرت موافقة 
 اإللكترونية اإلدارةنو مف الضرورؼ ربط الحوافز والمكافئات بمدؼ تطبيق أالباحث  ػ وير 

 وبشكل ايجابي.

المكافآت مع تتوافق الحوافز و ( " 2أما فيما يتعمق بأدنى فقرتيف فيما، الفقرة رقـ )
% وقيمة 47.74" احتمت المرتبة التاسعة وبوزف نسبي  حاجات ورغبات العامميف بالوزارة

العينة عمى  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة قميمة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 3.78 االختبار
واء كانت أكثر أنواع الحوافز تأثيرًا في العامميف س عمىالباحث أنو يجب التعرؼ  ػ وير  الفقرة،

، العامميف حيث تختمف حاجات ورغبات العامميف ػمادية أو معنوية لتحدث األثر المطموب لد
تقوـ ( " 10وتأتي الفقرة رقـ ) لذلؾ يجب أف تتالءـ الحوافز والمكافئات مع حاجاتيـ ورغباتيـ.
وبوزف نسبي  " بالمرتبة األخيرة الوزارة بابتعاث المتميزيف لممشاركة في دورات لتعزيز قدراتيـ

( أؼ أف ىناؾ موافقة ضعيفة Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  2.78 % وقيمة االختبار44.04
ومع دراسة ( 2010المداف، موسي، )دراسة العينة عمى ىذه الفقرة، وتختمف مع  أفرادمف 

 نحو الفقرة.  العينة بدرجة متوسطة أفرادموافقة كل منيـ والتي أظيرت ( 2010)القحطاني،

وقيمة  %50.84المتوسط العاـ لبعد الحوافز والمكافئات فجاء بوزف النسبي  أما
العينة  أفراد، أؼ أف ىناؾ موافقة ضعيفة مف (Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  5.38االختبار 

 مف الوزارة فيعمى بعد الحوافز والمكافئات، وىذا يعكس رأػ عينة الدراسة في وجود قصور 
لى إ، مما يؤدؼ اإللكترونية اإلدارةلحوافز والمكافئات في دعـ وتطبيق استثمار واستخدـ بعد ا

المداف، )دراسة . وتختمف ىذه النتيجة مع اإللكترونية اإلدارةعدـ اىتماـ العامميف بتطبيق ودعـ 
ودراسة  ُأورانج(مجموعة االتصاالت األردنية ) عمىوالتي ُأجريت ( 2010موسي،

الوزارات األردنية، حيث جاء عامل الحوافز والمكافئات  مىع( والتي ُأجريت 2013)الحنيطي،
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( 56عدـ تفعيل الوزارة مع الجيات المختصة لممادة ) إلىبدرجة متوسطة. ويعزو الباحث ذلؾ 
 عمىمف قانوف الخدمة المدنية، واالكتفاء أحيانًا بتوزيع شيادات التقدير، وكذلؾ اعتماد الوزارة 

 عمومًا وفيماتحفيز وتشجيع العامميف عمي تحسيف األداء  ىعمالعقوبات أكثر مف اعتمادىا 
 عمي وجو الخصوص. اإللكترونية اإلدارةيختص بتطبيق 

بعد تحميل محور أبعاد الثقافة التنظيمية صار مف الممكف اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ: 
 ؟كترونيةاإلل اإلدارةما ىي أىـ أبعاد الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق  عمى:والذؼ ينص 

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ والترتيب، 
 يوضح ذلؾ: التاليلعينة واحدة لكل فقرة مف الفقرات االستبانة، والجداوؿ  Tواختبار 

 

 

 

 تحميل وفقا لمدرجة الكمية لجميع أبعاد الثقافة التنظيمية 
 والوزف النسبي والترتيب لجميع أبعاد الثقافة التنظيمية االنحرافات المعياريةالمتوسطات و (: 30جدوؿ )

مستوػ  اختبار "ت" الوزف النسبي االنحراؼ المعيارؼ  المتوسط الحسابي الوظائف ـ
 الترتيب الداللة

 3 **0.000 18.47 64.8 1.623 6.48 الييكل التنظيمي 1

 1 **0.000 9.97 66.62 1.701 6.662 القوانيف واألنظمة واإلجراءات 2

3 
الوكيل  –العميا / وىي )الوزير  اإلدارة
 مدير عاـ ( –الوكيل المساعد  –

6.645 1.932 66.45 8.94 0.00** 2 

 4 **0.000 7.07 61.84 1.672 6.184 العامموف  4

 5 **0.004 5.38 50.84 2.078 5.084 الحوافز والمكافئات 5

 ----- **000. 9.966 62.11 1.801 6.211 المتوسط العاـ 

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

جراءات " احتمت المرتبة " القوانيف واألنظمة واإل يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق أف
(، وىذا يدؿ Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  9.97% وقيمة االختبار66.62 بوزف نسبياألولى 
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جراءات كبعد مف دور القوانيف واألنظمة واإل عمىالعينة  أفرادة مف أف ىناؾ موافقة متوسط عمى
 .اإللكترونية اإلدارةأبعاد الثقافة التنظيمية في دعـ تطبيق 

والقيمة  8.49وقيمة االختبار %.66.45العميا " احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي  اإلدارة" 
دور  عمىالعينة  أفرادمتوسطة مف  أف ىناؾ موافقة عمىوىذا يدؿ  (،Sig<0.05ة)الياالحتم
 .اإللكترونية اإلدارةالعميا كبعد مف أبعاد الثقافة التنظيمية في دعـ تطبيق  اإلدارة

والقيمة 18.47وقيمة االختبار %.64.80" الييكل التنظيمي " احتل المرتبة الثالثة بوزف نسبي 
دور  عمىالعينة  أفرادمف أف ىناؾ موافقة متوسطة  عمى(، وىذا يدؿ Sig<0.05ة)الياالحتم

 .اإللكترونية اإلدارةالييكل التنظيمي كبعد مف أبعاد الثقافة التنظيمية في دعـ تطبيق 

والقيمة  7.07وقيمة االختبار %.61.84" العامموف " احتمت المرتبة الرابعة بوزف نسبي 
نة عمي دور العي أفرادأف ىناؾ موافقة متوسطة مف  عمىوىذا يدؿ  (،Sig<0.05ة)الياالحتم

 .اإللكترونية اإلدارةالعامميف كبعد مف أبعاد الثقافة التنظيمية في دعـ تطبيق 

وقيمة االختبار        %.50.84" الحوافز والمكافئات " احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي 
العينة  أفرادأف ىناؾ موافقة قميمة مف  عمىوىذا يدؿ  (،Sig<0.05ة)اليوالقيمة االحتم 5.38

 اإلدارةدور الحوافز والمكافئات كبعد مف أبعاد الثقافة التنظيمية في دعـ تطبيق  مىع
 .اإللكترونية

بوزف فجاء  اإللكترونية اإلدارةبعاد الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق ألأما المتوسط العاـ 
وافقة م عمىوىذا يدؿ  (،Sig<0.05ة)اليوالقيمة االحتم 9.966وقيمة االختبار %62.11نسبي 

دور أبعاد الثقافة التنظيمية مجتمعة التنظيمية في دعـ تطبيق  عمىالعينة  أفرادمتوسطة مف 
العينة بوجود دور لمثقافة التنظيمية في  أفراد. ويرؼ الباحث أف ىناؾ قبوؿ مف اإللكترونية اإلدارة

وتكنولوجيا المعمومات ، وأف الثقافة التنظيمية في وزارة االتصاالت اإللكترونية اإلدارةدعـ تطبيق 
أف بعد الحوافز والمكافئات أكثر األبعاد  تعزيز، كمالى إعينو الدراسة بحاجة  إجاباتبحسب 
في دعـ تطبيق  هاعادة النظر في استخدامو لُيمبي حاجات الموظفيف ويؤدؼ دور  إلىبحاجة 
 ا البعد.ىذ عمىالعينة  أفراد، حيث كانت ىناؾ موافقة قميمة مف اإللكترونية اإلدارة
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 :اإللكترونية إلدارةلالتحميل اإلحصائي الوصفي 

  اإللكترونية اإلدارة: التحميل وفقا لفقرات محور المتغير التابع

 اإللكترونية اإلدارةواقع  .1
 اإللكترونية اإلدارة(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي والترتيب لواقع 31جدوؿ )

المتوسط  الفقرات ـ
 حسابيال

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الوزف 
 النسبي

قيمة 
 اختبار "ت

مستوػ 
 الترتيب الداللة

1 
رشادية  توفر الوزارة لمجميور والموظفيف شروح توضيحية وا 

 11 **000. 4.02 60.00 2.024 6.000 .اإللكترونيوتعميمية الستخداـ النظاـ 

 3 **000. 16.99 79.73 1.759 7.473 فيف.الموظمناسبة إلدارة شؤوف  إلكترونيةتوفر الوزارة خدمات  2

 4 **000. 15.86 77.63 1.800 7.363 المستخدمة حاجات الموظفيف. اإللكترونيةتمبي الخدمات  3

 5 **000. 15.64 73.08 1.783 7.308 المتوفرة بسيولة االستخداـ. اإللكترونيةتتمتع الخدمات  4

5 
ف األطراؼ ذات حاجات مختم اإللكترونييمبي نظاـ األرشفة 

 العالقة.
6.808 1.895 68.08 5.53 .000** 9 

6 
كقناة  اإللكترونيوالبريد  اإللكترونيةتعتمد الوزارة المراسالت 

 .داريةاإلاتصاؿ بيف مختمف المستويات 
8.601 1.898 86.01 17.75 .000** 1 

 2 **000. 11.87 80.43 1.938 8.043 .إلكترونيةُتنفذ جميع الوظائف في الوزارة بطرؽ  7

8 
في تنفيذ جميع المعامالت  اإللكترونية اإلدارةتسيـ تطبيقات 

 ًا.إلكترونيالخاصة بالجميور 
7.124 1.882 71.24 12.40 .000** 7 

9 
في زيادة التفاعل بيف مختمف القطاعات  اإللكترونية اإلدارةتساىـ 

 في الوزارة. اإلداراتو 
6.692 2.043 66.92 7.01 .000** 10 

 8 **000. 7.60 69.04 1.984 6.904 مف عدد المراجعيف المباشريف. اإللكترونية اإلدارةتخفض  10

11 
أمف المعمومات وسرية التعامالت والحد  اإللكترونية اإلدارةتعزز 

 مف عمميات التزوير والتالعب.
7.151 2.099 71.51 12.38 .000** 6 

 _____ **0.000 16.11 73.06 1.568 7.225 المتوسط العاـ 
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 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

تعتمد الوزارة  ( "6يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق أف أعمى فقرتيف ىما، الفقرة رقـ )
" احتمت  داريةاإلكقناة اتصاؿ بيف مختمف المستويات  اإللكترونيوالبريد  اإللكترونيةالمراسالت 

والقيمة  17.75 % وقيمة االختبار86.01المرتبة األولى وبوزف نسبي 
ىذه الفقرة،  ىالعينة بدرجة كبيرة جدًا عم أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتمالية

مؤسسة اتصاالت الجزائر  ى( والتي ُأجريت عم2015الديف، دراسة )خير إليووىذا ما توصمت 
)أبو في حيف جاءت دراسة  عينة الدراسة بدرجة موافق، أفرادوأظيرت موافقة بسكرة، 

بوزف  بمحافظات غزة العالي( والتي ُأجريت في التعميـ المستمر بمؤسسات التعميـ 2014تيمخ،
( التي ُأجريت بوكالة غوث وتشغيل الالجئيف بمكتب 2009دراسة)عمار،  أما ،%78.4نسبي

لبريد ، بشأف استخداـ ا%91.60الدراسة بوزف نسبي  أفرادفجاءت آراء  غزة االقميمي
والتي ُأجريت عمي الجامعات الفمسطينية النظامية  (2012دراسة )أبو أمونة، أما، اإللكتروني

العينة حوؿ الفقرة بحيث لـ تتجاوز درجة  فرادأظيرت النتيجة رأؼ سمبي ألف بقطاع غزة،
التزاـ وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  إلى%. ويعزو الباحث ذلؾ 55.66( وبوزف نسبي 6الحياد)

دراج ذلؾ في ا  ، و إلكترونيةأعماليا وخدماتيا بحيث تتـ بطريقة  واىتماميا بتحويللمعمومات ا
، واعتبارىا الحاضنة الرئيسية اإللكترونيعاـ التحوؿ  2012عالف عاـ إ خططيا السيما بعد 

(" ُتنفذ جميع الوظائف في الوزارة 7. تمييا الفقرة رقـ )اإللكترونيعممية التحوؿ  عمىوالمشرفة 
والقيمة  11.87 % وقيمة االختبار80.43." احتمت المرتبة الثانية وبوزف نسبي إلكترونيةبطرؽ 

ىذه الفقرة، وىي  عمىالعينة بدرجة كبيرة  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتمالية
، بحيث أصبحت اإللكترونيتحوؿ وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمعمل  ػتعكس مد

رؤية ، وىذا انسجامًا مع إلكترونيةب الوظائف والخدمات التي تقدميا الوزارة تنفذ بطريقة أغم
 .اإللكترونيالعمل  إلىالوزارة، وتطبيقا لما تـ إقراره مف عممية التحوؿ واالنتقاؿ  ورسالة

مناسبة إلدارة شؤوف الموظفيف "  إلكترونية( " توفر الوزارة خدمات 2أما الفقرة رقـ )
والقيمة  16.99% وقيمة االختبار 79.73في المرتبة الثالثة وبوزف نسبي فجاءت 
العينة بدرجة كبيرة عمي ىذه الفقرة، وىي  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتمالية

دراسة أما نتيجة ليـ،  اإللكترونية اإلدارةالعامميف عف الخدمات التي تقدميا  ىتعكس رض
،  جريت في المدارس الثانوية بخاصة في محافظة العاصمة عماف( والتي أُ 2015)خوالدة،

يـ البنيف بمدينة ينبع السعودية، ( والتي ُأجريت عمي مدارس تعم2009ودراسة )الغامدؼ،
 الفقرة. ىموافقة عينة الدراسة  بدرجة متوسطة عم كل منيما أظيرتف
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عمومات وسرية التعامالت أمف الم اإللكترونية اإلدارةتعزز  ( "11وجاءت الفقرة رقـ ) 
والحد مف عمميات التزوير والتالعب. " في المرتبة السادسة بيف الفقرات وبوزف نسبي 

( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  12.38% وقيمة االختبار 71.51
لسياسات اتباع الوزارة ا إلىىذه الفقرة، ويعزو الباحث ذلؾ  ىالعينة بدرجة كبيرة عم أفراد

الحكومية المقرة مف جيات االختصاص في التعامل مع سرية المعمومات والتي يتـ متابعتيا 
بوزف  (2014دراسة )حمادة،آراء أفرد عينة باستمرار مف الجيات المختصة في الوزارة، وجاءت 

وذلؾ بما   عمي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بغزة أجراىاالتي و  % 67.47نسبي
تي ُأجريت بالمديرية ل( وا2010دراسة )القحطاني،، أما عمق بوجود أمف وسرية لممعموماتيت

 .الفقرة بدرجة كبيرة ىعينة الدراسة عم أفرادكانت موافقة فالعامة لمدفاع المدني بالسعودية 

في زيادة  اإللكترونية اإلدارةتساىـ ( " 9أما فيما يتعمق بأدنى فقرتيف فيما، الفقرة رقـ )
" احتمت المرتبة العاشرة بوزف نسبي  في الوزارة اإلداراتفاعل بيف مختمف القطاعات و الت

( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  10.01 % وقيمة االختبار66.92
( والتي ُأجريت في 2009، أما دراسة )أبو أمونة،الفقرة  ىالعينة بدرجة متوسطة عم أفراد

الدراسة موافقة بوزف نسبي  أفرادية النظامية بقطاع غزة فأظيرت عينة الجامعات الفمسطين
توفر الوزارة لمجميور والموظفيف شروح توضيحية ( " 1، تمييا الفقرة رقـ ) الفقرة ى% عم83.33

رشادية وتعميمية الستخداـ النظاـ  % 60" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي  اإللكترونيوا 
العينة  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  10.02 وقيمة االختبار

العينة بدرجة  أفرادفكانت ىناؾ موافقة مف  (2015دراسة )معتز باهلل، أمابدرجة متوسطة، 
 ى%عم63.32العينة بوزف نسبي  أفرادفكانت موافقة  (2011ودراسة )العاجز،أما  موافق،
القطاع الصحي الخاص  ى( والتي ُأجريت عم2010ؼ،، كما وأشارت دراسة )المسعودالفقرة

 اإللكترونية اإلدارةتطبيق  آللياتأف نقص األدلة االرشادية الموضحة  إلىبمدينة مكة المكرمة 
الباحث انو يجب االىتماـ أكثر   بتوفير  ػ ، وير اإللكترونية اإلدارةيعتبر مف معوقات تطبيق 

تي تقدميا الوزارة، وكذلؾ لمموظفيف لتمكينيـ مف شروح توضيحية لكيفية استخداـ الخدمات ال
والتحديثات التي تطرأ عمي البرامج، وبيذا  اإللكترونية اإلدارةالتعامل بسالسة مع تطبيقات 

لمعامميف ولممجتمع  اإللكترونية، مما يعزز الثقافة اإللكترونيةيمكف تقديـ الدعـ المستمر لإلدارة 
 التي تقدميا الوزارة بسيولة ويسر.  ويسيـ في جعل التعامل مع الخدمات

وقيمة االختبار  %73.06بوزف نسبي   اإللكترونية اإلدارةوجاء المتوسط العاـ لواقع 
بدرجة مرتفعة  العينة أفرادمف ( أؼ أف ىناؾ موافقة Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  10.02
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لمعمومات حيث تعتبر الوزارة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ا اإللكترونية اإلدارةحوؿ تطبيق 
في أعماليا  اإللكتروني، والتي بدأت بالتحوؿ اإللكترونيةىي الحاضنة الرئيسية لإلدارة 

وكذلؾ اقرار مجمس الوزراء لمخطة  ،اإللكترونيعاـ التحوؿ  2012وخدماتيا، حيث اعتبر عاـ 
لنتيجة مع وتتفق ىذه ا ،2015 -2013لألعواـ  اإللكترونيةاالستراتيجية لمحكومة 

، %71.08( حيث جاء المتوسط العاـ لجميع درجات المحور بوزف نسبي 2014دراسة)حمادة،
. بدرجة متوسطة اإللكترونية( فقد جاء محور واقع تطبيق الحكومة 2010أما دراسة )القحطاني،

 %70.37بوزف نسبي اإللكترونية اإلدارة( فجاء محور دعـ 2009أما دراسة )أبو أمونة،
   لممحور.
 

 الكادر البشرؼ  .2
 (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي والترتيب لمكادر البشرؼ 32جدوؿ )

المتوسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الوزف 
 النسبي

قيمة 
اختبار 
 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

 3 **000. 13.63 73.62 1.828 7.062 .اإللكترونية اإلدارةيوجد لدّػ المعرفة الكافية بأىمية تطبيق  1

وبياناتؾ  اإللكترونييسمح لؾ بالدخوؿ إلى نظاـ عممؾ  2
 الشخصية والوظيفية عبر الشبكة مف خارج مكاف العمل.

7.390 2.462 77.90 11.73 .000** 1 

3 
لدؼ الوزارة كادر بشرؼ مؤىل وبعدد كاٍؼ لتطوير البنية التحتية 

 لمشبكات ووسائل االتصاالت.
6.952 2.115 70.52 11.15 .000** 5 

4 
توفر الوزارة كادر بشرؼ بعدد كاٍؼ ومؤىل لتطوير البرمجيات 

 ونظـ المعمومات.
7.011 1.944 71.01 12.43 .000** 4 

5 
توفر الوزارة كادر بشرؼ بعدد كاٍؼ ومؤىل لتقديـ الدعـ الفني 

لسرعة واألجيزة والشبكات با اإللكترونية اإلدارةالالـز لتطبيق 
 الكافية.

6.050 1.874 63.50 11.08 .000** 6 

6 
فيما  اإللكترونية اإلدارةالكادر البشرؼ بالوزارة قادر عمى تطبيق 

 .اليومييتعمق بعممو 
7.205 

 

1.864 

 
76.05 

14.30 

 
.000** 2 

 7 **000. 8.03 60.10 2.143 6.010 اإلدارةيتـ تدريب وتأىيل العامميف بصورة مستمرة عمى برامج  7
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المتوسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الوزف 
 النسبي

قيمة 
اختبار 
 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

 .اإللكترونية

0.000 11.77 70.39 2.033 6.811 المتوسط العاـ 
**  

 //غير دالة     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

( " يسمح لؾ 1يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق أف أعمى فقرتيف ىما، الفقرة رقـ )
لشبكة مف خارج مكاف وبياناتؾ الشخصية والوظيفية عبر ا اإللكترونيبالدخوؿ إلى نظاـ عممؾ 

والقيمة  11.73% وقيمة االختبار 77.90العمل " احتمت المرتبة األولي بوزف نسبي 
العينة بدرجة كبيرة، ويتضح مف ىذه  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتمالية

 اإللكترونية اإلدارةالعميا في الوزارة مف استغالؿ المميزات  التي توفرىا  اإلدارةالموافقة قدرة 
ولصالح الخدمات التي تقدميا لممستفيديف، بحيث يستطيع العامميف  في الوزارة لمصمحة العمل

نجاز األعماؿ المطموبة منيـ وىـ خارج مكاف العمل، مما يؤدؼ ا  مواقع عمميـ و  إلىالدخوؿ 
لدخوؿ نجاز، وىناؾ نسبة مف العامميف وخصوصًا في قطاع البريد ال يسمح ليـ باسرعة اإل إلى
، وىذا الماليةنظاـ خاص  يتعمق باألمور  إلىألف ذلؾ بحاجة  اإللكترونينظاـ عمميـ  إلى

بياناتيـ الوظيفية والشخصية،  إلىحفاظًا عمي أمف المعمومات وسريتيا بينما يسمح ليـ بالدخوؿ 
عينة الدراسة بوزف  أفراد إجاباتحيث جاءت  (2011ىذه النتيجة مع دراسة )العاجز، أما
عينة الدراسة بدرجة  أفراد إجاباتفجاءت  (2015باهلل، دراسة )معتز %، أما75.02سبين

( "الكادر البشرؼ بالوزارة قادر عمى 6واحتمت المرتبة الثانية الفقرة رقـ ) .الفقرة ىموافق عم
% وقيمة االختبار 76.05." بوزف نسبي اليوميفيما يتعمق بعممو  اإللكترونية اإلدارةتطبيق 
العينة بدرجة كبيرة حوؿ  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  14.30

الباحث أف ىذه النسبة قميمة لما يرؼ مف أىمية ليذا البند، حيث مف الميـ جدًا  ػ ىذا البند، وير 
و عمي األقل في مجاؿ عمم اإللكترونية اإلدارةأف يكوف الكادر البشرؼ قادر عمي تطبيق 

وجود وظائف وخدمات لـ يتـ حوسبتيا حتي توزيع وجمع  إلىويعزو الباحث ذلؾ  ،اليومي
عينة  أفرادحيث جاءت موافقة مف  (2014االستبياف، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )أبو تيمخ،

عينة الدراسة  أفرادموافقة جاءت والتي  (2013ودراسة)مطر، %، 69.1بوزف نسبي الدراسة
الكادر البشرؼ في  ػ( فأظيرت وجود ضعف لد2013)بدوػ،ما دراسةأ%، 74بوزف نسبي
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، أما %55.72عينة الدراسة بوزف نسبي أفرادحيث جاءت موافقة  اإللكترونية اإلدارةتطبيق 
 .الفقرة  ىعم عينة الدراسة أفراد( فكانت ىناؾ موافقة متوسطة مف 2010دراسة )القحطاني،

شرؼ بعدد كاٍؼ ومؤىل لتطوير البرمجيات توفر الوزارة كادر ب ( "4تمييا الفقرة رقـ ) 
 12.43 % وقيمة االختبار71.01" احتمت المرتبة الرابعة بوزف نسبي  ونظـ المعمومات

العينة بدرجة كبيرة حوؿ ىذا  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 
جاءت و العينة بدرجة موافق،  أفرادحيث جاءت آراء  (2015باهلل، البند، وتتفق مع دراسة )معتز

%في 60%، وبوزف نسبي 72.25بوزف نسبي (2011)العاجز،العينة في دراسة  أفرادموافقة 
الباحث أف وجود كوادر بشرية قادرة عمي تطوير البرمجيات ونظـ  ػ وير  (،2013دراسة )مطر،

 . اإللكترونية ةاإلدار التحرر مف التبعية لمخارج وبدرجة معقولة لتطوير  ىالمعمومات يعمل عم

الوزارة كادر بشرؼ مؤىل وبعدد كاٍؼ  ػ( " لد3واحتمت المرتبة الخامسة الفقرة رقـ )
% وقيمة االختبار 70.52لتطوير البنية التحتية لمشبكات ووسائل االتصاالت." بوزف نسبي 

وؿ العينة بدرجة كبيرة ح أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 11.15
 اإلدارةىذه الفقرة، فبناء وتطوير البنية التحتية مف شبكات ووسائل االتصاالت أمر ميـ لتنفيذ 

وزارة  عمى( والتي ُأجريت 2013الدعـ الالـز لتطويرىا، أما دراسة)مطر، وتقديـ اإللكترونية
عدـ  يدؿ % مما58.67العينة بنسبة  أفرادفجاءت آراء  األشغاؿ العامة واالسكاف بقطاع غزة،

 .العينة حوؿ وجود الكادر البشرؼ والمؤىل لتطوير البنية التحتية فرادتوفر رؤية أل

توفر الوزارة كادر بشرؼ بعدد كاٍؼ ( " 5أما فيما يتعمق بأدنى فقرتيف فيما، الفقرة رقـ )
"  فيةواألجيزة والشبكات بالسرعة الكا اإللكترونية اإلدارةومؤىل لتقديـ الدعـ الفني الالـز لتطبيق 

والقيمة  11.08 % وقيمة االختبار63.50احتمت المرتبة السادسة بوزف نسبي 
العينة، ويعتقد الباحث أف ىذه  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة متوسطة مف Sig<0.05)االحتمالية

 اإلدارةالنسبة متدنية، فتقديـ الدعـ الفني بالسرعة الالزمة أمر ضرورؼ لتحقيق أىداؼ 
يجب أف يتـ الدعـ بأقصى سرعة ألف تعطل الشبكات واألجيزة يعتبر مف ، لذا اإللكترونية

 24قمة عدد الموظفيف والبالغة  إلى، ويعزو الباحث ذلؾ اإللكترونية اإلدارةمعوقات ومساوغ 
(، وىذا العدد قميل نسبيًا مقارنة بأىمية ىذا القطاع في  تطبيق 8عاماًل حسب الجدوؿ رقـ)

%، 60العينة بوزف نسبي  أفراد( موافقة 2013وأظيرت دراسة )مطر، ،اإللكترونية اإلدارةودعـ 
 )خير( فكانت بدرجة متوسطة، أما دراسة 2009ودراسة )الغامدؼ،( 2015دراسة )خوالدة،  أما

يتـ تدريب وتأىيل العامميف بصورة ( " 7. تمييا الفقرة رقـ )فجاءت بدرجة موافق (2015الديف،
وقيمة  %60.10" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي  لكترونيةاإل اإلدارةمستمرة عمى برامج 
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(، وتتفق ىذه النتيجة  مع نتيجة الفقرة العاشرة Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  8.03االختبار 
 أفرادفي محور األجيزة والمعدات ومع بعد العامموف  لنفس الدراسة، مما يؤكد عف عدـ رضا 

نتيجة دراسة )أبو وجاءت ، اإللكترونية اإلدارةفيما يتعمق ب العينة عف عممية التدريب خصوصاً 
% 69.15( جاءت بوزف نسبي 2012دراسة)أبو أمونة،%، و 70.50بوزف نسبي ( 2014تيمخ،

فجاءت  (2015الديف، دراسة )خير ، أما%60.33جاءت بوزف نسبي  ( 2013،مطرودراسة)
 .بدرجة موافق

وقيمة االختبار  %70.39نسبي  وجاء المتوسط العاـ لمكادر البشرؼ بوزف 
العينة نحو  أفراد(، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة كبيرة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 11.77

 اإلدارةىذا المحور، فوجود الكادر البشرؼ المؤىل والمتخصص أمر ضرورؼ وحيوؼ لتنفيذ 
تحقيق األىداؼ المطموبة، وتطويرىا واالستمرار في تقديـ الدعـ الالـز لنجاحيا و  اإللكترونية

( والتي ُأجريت بمؤسسات 2011وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة )عبدالناصر، قريشي، 
حيث جاء المحور بدرجة  في كمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بسكرة بالجزائر العاليالتعميـ 

جاء فبسكرة ئر ُأجريت بمؤسسة اتصاالت الجزا ( والتي2015الديف، دراسة )خير موافق، أما
 المتوسط العاـ بدرجة موافق. 

 األجيزة والمعدات / البنية التحتية .3
 (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي والترتيب لألجيزة والمعدات33جدوؿ )

االنحراؼ  المتوسط الحسابي الفقرات ـ
 الوزف النسبي المعيارؼ 

قيمة 
اختبار 
 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

1 
 اإلدارةتوفر الوزارة أجيزة حاسوب متطورة لتطبيق ودعـ 

 .اإللكترونية
6.363 2.181 63.63 7.55 .000** 6 

2 
توفر الوزارة طابعات مالئمة وبعدد كاٍؼ لمختمف 

 وموظفييا. اإلدارات
6.534 2.134 65.34 8.69 .000** 5 

3 
توفر الوزارة عدد كاٍؼ ومالئـ مف الماسحات الضوئية 

 .اإلداراتلمختمف  "رسكان"
6.240 2.266 62.40 6.61 .000** 7 

4 
 اإللكترونية اإلدارةتوفر الوزارة الشبكات الالزمة لتطبيق 

 والخدمات التي تقدميا.
8.554 2.020 85.54 10.61 .000** 2 

 1 **000. 13.24 90.87 2.026 9.087لوزارة بفروعيا المختمفة عف طريق الشبكات ايتـ ربط  5
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االنحراؼ  المتوسط الحسابي الفقرات ـ
 الوزف النسبي المعيارؼ 

قيمة 
اختبار 
 "ت"

مستوػ 
 الترتيب الداللة

 .رونيةاإللكت اإلدارةالحاسوبية المناسبة لتطبيق 

 9 **000. 5.37 61.85 2.665 6.185 يتـ توفير االنترنت لمعامميف عمى مدار الساعة. 6

7 
البنية التحتية لالتصاالت والشبكات تستوعب ضغوط 

 العمل في جميع األوقات.
6.112 2.241 61.12 6.54 .000** 8 

8 
نجاز ا  ة الالزمة لتطبيق و توفر الوزارة البرامج الحاسوبي

 .اإللكترونية اإلدارة
6.890 1.919 68.90 11.90 .000** 4 

9 
تقـو الوزارة بتحديث البرامج المستخدمة بشكل مستمر 

 وبما يالءـ التطورات المستجدة.
6.925 1.846 69.25 12.60 .000** 3 

10 
يتـ تدريب العامميف عمى البرامج الحاسوبية بشكل 

 مستمر.
5.918 2.362 59.18 4.69 .000** 10 

 _____ *0.000 8.78 68.81 2.166 6.891 المتوسط العاـ 

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

يتـ ربط لوزارة  ( "5يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق أف أعمى فقرتيف ىما، الفقرة رقـ )
" احتمت  اإللكترونية اإلدارةبة لتطبيق بفروعيا المختمفة عف طريق الشبكات الحاسوبية المناس

والقيمة  13.24 % وقيمة االختبار90.87المرتبة األولى وبوزف نسبي 
الفقرة،  ىالعينة بدرجة كبيرة جيدًا عم أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتمالية

ميع مقرات وفروع بدوف ربط ج عاليةدورىا بكفاءة وف اإللكترونية اإلدارةحيث ال يمكف أف تؤدؼ 
 اإلدارةالوزارة بشبكات الحاسوب المناسبة، وتعتبر الشبكات  مف متطمبات عمل ونجاح 

وتتفق ىذه النتيجة مع ما  ،(lan –wan –wlan)لذلؾ توفر الوزارة  شبكات مثل  اإللكترونية
أما ، %82.08العينة بوزف نسبي  أفراد( حيث جاءت موافقة 2009)عماردراسة  إليوتوصمت 

ودراسة  %،77.4عينة الدراسة بوزف نسبي  أفراد( فجاءت موافقة 2014دراسة )أبو تيمخ،
( 2013، أما دراسة )بدوػ، عاليةبدرجة  عينة الدراسة أفراد جاءت موافقة (2009)الغامدؼ،

% و 58.87وبوزف نسبي  العينة بدرجة ضعيفة  أفرادجابة إ( فكانت 2013ودراسة )مطر،
خصوص توفر الشبكات ووجود ربط بيف األقساـ والفروع بالشبكات ب التوالي ى% عم51.76

توفر الوزارة الشبكات الالزمة  ( "4. تمييا الفقرة رقـ )اإللكترونية اإلدارةالحاسوبية لتطبيق 
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" فقد احتمت المرتبة الثانية وبوزف نسبي والخدمات التي تقدميا اإللكترونية اإلدارةلتطبيق 
( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  10.61 % وقيمة االختبار85.54

عينة  أفراد نتيجة( حيث كانت 2014وىذا ما أظيرتو دراسة)حمادة،العينة بدرجة كبيرة،  أفراد
 )خيردراسة ( و 2015دراسة )خوالدة، إليوأما ما توصمت  %،71.82الدراسة بوزف نسبي

عينة الدراسة بدرجة متوسطة  أفرادتيجة فجاءت ن (2009( ودراسة )الغامدػ،2015الديف،
عينة الدراسة تدعـ  أفرادجابة إالباحث أف  ػ ، وير التوالي ىعم عاليةوبدرجة موافق ودرجة 

جابتيـ عمي الفقرة السابقة، وأف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات قد خطت خطوات إ
  ميا لممستفيديف.التي تقدخدماتيا كذلؾ كبيرة باتجاه حوسبة جميع أعماليا و 

 اإلدارةتوفر الوزارة أجيزة حاسوب متطورة لتطبيق ودعـ  ( "1أما الفقرة رقـ )
والقيمة  7.55% وقيمة االختبار63.63. " احتمت المرتبة السادسة وبوزف نسبي اإللكترونية
أما دراسة العينة حوؿ الفقرة،  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة متوسطة مف Sig<0.05)االحتمالية
دراسة  ، أما%75.11عينة الدراسة بوزف نسبي  أفراد( فجاءت موافقة 2014)حمادة،
دراسة جاءت و عينة الدراسة بدرجة متوسطة،  أفرادفجاءت موافقة ( 2015)خوالدة،
 (2009أما دراسة )عمار،، %64.67عينة الدراسة بوزف نسبي  أفرادبموافقة  (2013)مطر،

وتعتبر ىذه النسبة متدنية مف وجيو %، 76.13وزف نسبي عينة الدراسة ب أفرادفجاءت موافقة 
في الوقت  اإللكترونية اإلدارةنظر الباحث حيث تعتبر الحواسيب مف أىـ متطمبات تطبيق ودعـ 

تمبية   ىلتكوف قادرة عم عالية، لذلؾ يمـز توفر الحواسيب بصورة كافية وبمواصفات الحالي
قادرة عمي استيعاب التطورات المتالحقة في تكنولوجيا ، وكذلؾ اإللكترونية اإلدارةتطبيق ودعـ 

 المعمومات واالتصاالت.     

( " البنية التحتية لالتصاالت والشبكات تستوعب ضغوط العمل في 7أما الفقرة رقـ )
والقيمة  6.54% وقيمة االختبار61.12جميع األوقات." احتمت المرتبة الثامنة وبوزف نسبي 

 ػ العينة بدرجة مقبولة حوؿ الفقرة. وير  أفرادأؼ أف ىناؾ موافقة مف ( Sig<0.05)االحتمالية
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات أف تعمل عمي زيادة سرعة نقل  عمىالباحث أف 

أحد أىـ  اإللكترونيال يفقد العمل  حتىالبيانات الستيعاب ضغوط العمل في جميع األوقات 
دراسة %، أما 82.26بوزف نسبي  (2012وجاءت دراسة )أبو أمونة،، مميزاتو

 .العينة بدرجة متوسطة أفرادموافقة فأظيرت ( 2009)الغامدؼ،

 اإلدارة( "توفر الوزارة البرامج الحاسوبية الالزمة لتطبيق وانجاز 8أما الفقرة رقـ )
( أؼ أف Sig<0.05) ماليةوقيمة احت 68.90." احتمت المرتبة الرابعة بوزف نسبي اإللكترونية
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( فجاءت بوزف 2014)حمادة،العينة، أما دراسة  أفرادكبيرة مف  موافقة بدرجةناؾ ى
%، أما دراسة 62.52( فجاءت بوزف نسبي 2013%، أما دراسة )مطر،72.07نسبي

 أفرادموافقة  جاءت( 2015الديف، )خير%، و71.32بوزف نسبي  ت( فجاء2009)عمار،
 العينة بدرجة محايدة.

 اإلداراتوفر الوزارة طابعات مالئمة وبعدد كاٍؼ لمختمف ( " ت2أما الفقرة رقـ )
 ماليةوقيمة احت 8.69وقيمة االختبار  65.34وموظفييا." احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي 

(Sig<0.05 أؼ أف ىناؾ موافقة مف )ما جاء في الفقرة،  عمىالعينة بدرجة متوسطة  أفراد
%، أما دراسة 72والتي جاءت بوزف نسبي  (2013دراسة)مطر، إليووىي تتفق مع ما توصمت 

 . العينة بالنسبة لمفقرة أفراد( فأظيرت حياد 2015)خير الديف،

" رسكانتوفر الوزارة عدد كاٍؼ ومالئـ مف الماسحات الضوئية " ( "3أما الفقرة رقـ )
 وقيمة 6.61وقيمة االختبار 62.40." احتمت المرتبة السابعة بوزف نسبي اإلداراتلمختمف 

ما جاء في  عمىالعينة بدرجة متوسطة  أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05) ماليةاحت
%، أما دراسة 64.50والتي جاءت بوزف نسبي  (2013الفقرة، وىي تتفق مع دراسة)مطر،

 .العينة بالنسبة لمفقرة. أفراد( فأظيرت موافقة 2015)خير الديف،

يتـ توفير االنترنت لمعامميف عمى ( " 6رة رقـ )أما فيما يتعمق بأدنى فقرتيف فيما، الفق
والقيمة  5.37 % وقيمة االختبار61.85" احتمت المرتبة التاسعة بوزف نسبي  مدار الساعة
حيث ترؼ اإلدارة  العينة بدرجة متوسطة، أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة مف Sig<0.05)االحتمالية

دراسة  أما قميمة خالؿ فترات الدواـ اليومي،العميا أف يتـ توفير االنترنت في أوقات محددة و 
العينة حوؿ  أفرادمف  عاليةموافقة  ا( حيث أظيرت2009)الغامدؼ،دراسة ( و 2015)خوالدة،

تساىـ في االرتقاء بالعمل توفر االنترنت، ويعتبر االنترنت مف وسائل التعميـ الذاتي والتي 
قافة عممية تساعد في تكويف االبداع والتي يمكف مف خالليا اكتساب ميارات وث اإللكتروني
" فقد  يتـ تدريب العامميف عمى البرامج الحاسوبية بشكل مستمر( " 10. أما الفقرة رقـ )المعرفي

والقيمة  4.69 % وقيمة االختبار59.18احتمت المرتبة األخيرة وبوزف نسبي 
عممية التدريب في  العينة حوؿ أفراد( أؼ أف ىناؾ موافقة متوسطة مف Sig<0.05)االحتمالية

أما ، %58.01حيث جاءت بوزف نسبي  (2013،بدوؼ الوزارة، وتتفق مع ىذه الفقرة في دراسة )
كانت ف( 2015دراسة )خيرالديف، %، أما73.77( فقد جاءت بوزف نسبي 2009دراسة )عمار،

 الفقرة. عمىالدراسة عينة  أفرادوافق مف ىناؾ موافقة بدرجة م
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وقيمة  %68.81جيزة والمعدات و البنية التحتية  بوزف نسبي وجاء المتوسط العاـ لأل
 الى حد ما ،  وتتفق ىذه النتيجةكبيرة( وبدرجة Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  8.78االختبار 

 كما وجاءت ،والتي جاءت بدرجة متوسطة (2011مع نتيجة دراسة )عبدالناصر، قريشي، 
( بوزف نسبي 2009اءت دراسة )أبو أمونة،( بدرجة موافقة، وج2015دراسة )خير الديف، 

% لممحور، أما 65.04( فجاءت بوزف نسبي 2013% لممحور، أما دراسة )مطر،73.97
ويرؼ الباحث أنو يجب عمي وزارة لممحور،  عالية( فجاءت بدرجة موافقة 2015دراسة )خوالدة،

ىمية األجيزة والمعدات و االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات االىتماـ أكثر بيذا المحور نظرًا أل
 .اإللكترونية اإلدارةالبنية التحتية ومدؼ تأثيرىا عمي تطبيق ودعـ 

مف الممكف االجابة عف السؤاؿ الفرعي الثاني  أصبح اإللكترونية اإلدارةبعد تحميل محور       
 ارة؟بالوز في ظل الثقافة التنظيمية السائدة  اإللكترونية اإلدارةوالذؼ ينص عمى: ما واقع 

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ متوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ 
 ة توضح ذلؾ:التاليلعينة واحدة، والجداوؿ  Tوالترتيب لكل فقرة مف الفقرات واختبار 

 
  اإللكترونية اإلدارةبعاد أتحميل وفقا لمدرجة الكمية لجميع 

 

 اإللكترونية اإلدارةوالوزف النسبي والترتيب لجميع أبعاد واقع  ياريةالمتوسطات واالنحرافات المع(: 34جدوؿ )

مستوػ  اختبار "ت" الوزف النسبي االنحراؼ المعيارؼ  المتوسط الحسابي الوظائف ـ
 الترتيب الداللة

 1 **0.000 16.11 73.06 1.568 7.252 اإللكترونية اإلدارةواقع  1

 2 **0.000 11.77 70.39 2.033 7.039 الكادر البشرؼ  2

 3 **0.000 8.78 68.81 2.166 6.881 األجيزة والمعدات / البنية التحتية 3

 ----- **000. 12.22 70.75 1.922 7.043 المتوسط العاـ 

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

 خمل في تريب الفقرات أف ىناؾيتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابق 
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 16.11وقيمة االختبار %74.28 بوزف نسبي" احتمت المرتبة األولى اإللكترونية اإلدارة" واقع  
العينة لواقع  أفرادأف ىناؾ موافقة كبيرة مف  عمى(، وىذا يدؿ Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة 
 في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.  اإللكترونية اإلدارة

وقيمة  %70.39احتل المرتبة الثانية بوزف نسبي أما فيما يتعمق" بالكادر البشرؼ " فقد 
أف ىناؾ موافقة كبيرة مف  عمى(، وىذا يدؿ Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  11.77االختبار

في وزارة االتصاالت  اإللكترونية اإلدارةتطبيق ودعـ  عمىالكادر البشرؼ القائـ  عمىالعينة  أفراد
 وتكنولوجيا المعمومات.

 %68.91الثالثة بوزف نسبي  لمعدات/ البنية التحتية " في المرتبةوجاءت" األجيزة وا
أف ىناؾ موافقة كبيرة  عمى(، وىذا يدؿ Sig<0.05)االحتماليةوالقيمة  8.78وقيمة االختبار

العينة لواقع األجيزة والمعدات / البنية التحتية التي يتـ مف خالليا تسييل عممية  أفرادمف 
 في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات. رونيةاإللكت اإلدارةتطبيق ودعـ 

بشكل  في ظل الثقافة التنظيمية السائدة بالوزارة اإللكترونيةلإلدارة أما المتوسط العاـ 
ككل جاءت  المتغيرىذا  ىالعينة عم أفراد، أؼ أف موافقة %70.43بوزف نسبي عاـ فجاء 

(، 2011دراسة )عبدالناصر، قريشي، يوإلبدرجة ايجابية، وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت 
أف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات قد خطت خطوات متقدمة في  ىوىذا مؤشر عم
الباحث أف عمي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  ػ ، وير اإللكترونية اإلدارةتطبيق ودعـ 

الوزارة وكذلؾ الخدمات التي  في كافة وظائف اإللكترونية اإلدارةكماؿ تطبيق إأف تعمل عمي 
، وأنو قد تـ اإللكترونيف الوزارة ىي الحاضنة الرئيسية لمعمل أتقدميا لممستفيديف خصوصًا و 

 .  اإللكترونيعاـ لمتحوؿ  2012تبني عاـ 
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 ومناقشتيا الفرضيات اختبار
 ئية بيف توجد عالقة ذات داللو إحصا"  نتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسية األولى:ال

 ."اإللكترونية اإلدارةأبعاد الثقافة التنظيمية ودعـ 
متحقق مف صحة الفرضية قاـ الباحث باختبار معامل االرتباط بيرسوف لمعرفة العالقة بيف ل

 المتغيريف.
 اإللكترونية اإلدارةودعـ بعاد الثقافة التنظيمية أل (: يوضح معامل االرتباط بيف الدرجة الكمية35جدوؿ )

قيمة معامل  القةالع ـ
 مستوػ الداللة االرتباط

1 
 اإلدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الييكل التنظيمي ودعـ 

 اإللكترونية
0.828 0.000** 

2 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف القوانيف واألنظمة واإلجراءات 

 **0.000 0.794 اإللكترونية اإلدارةودعـ 

3 
 اإلدارةلة إحصائية بيف العامميف ودعـ توجد عالقة ذات دال 

 اإللكترونية
0.781 0.000** 

4 
 اإلدارةالعميا ودعـ  اإلدارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف 

 اإللكترونية
0.602 0.000** 

5 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الحوافز والمكافآت ودعـ 

 اإللكترونية اإلدارة
0.734 0.000** 

 اإلدارةة ذات داللو إحصائية بين أبعاد الثقافة التنظيمية ودعم توجد عالق
 **0.000 0.824 اإللكترونية

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

 

 :من خالل الجدول السابق يتضح 

 ي( وجد عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوػα ≤ 0.05 بيف الييكل )
، وىذا يؤكد عمى 0.828حيث كانت قيمة معامل االرتباط  اإللكترونية رةاإلداالتنظيمي و 

 اإللكترونيةرة ادأىمية الييكل التنظيمي فكمما كاف الييكل التنظيمي يتالءـ مع احتياجات اإل
 .اإللكترونية اإلدارةزادت فعالية آليات ووسائل دعـ وتطبيق 
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اعتبرت أنو مف الميـ وجود ىياكل  ( والتي2010وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة)المسعودؼ،
( التي اعتبرت أف 2009)البشرؼ ، ودراسة اإللكترونية اإلدارةتنظيمية مناسبة لتطبيق ودعـ 

اعادة بناء اليياكل التنظيمية بما يتوافق مع  اإللكترونية اإلدارةاآلليات لتطبيق ودعـ  إحدػ
 . اإللكترونية اإلدارةمتطمبات 

 ديةوجد عالقة ارتباطية طر ي ( ذات داللة إحصائية عند مستوػα ≤ 0.05 بيف القوانيف )
، 0.794حيث كانت قيمة معامل االرتباط  اإللكترونية اإلدارةجراءات ودعـ واألنظمة واإل
جراءات واضحة ومعمنة وتحمي العمل نو كمما كانت القوانيف واألنظمة واإلأوىذا يعني 
 .اإللكترونية اإلدارة ـ ودعـاستخداذلؾ إلى زيادة  كمما أدػ، اإللكتروني

( والتي توصمت إلى 2009( و)البشرػ،2010وىذا يتفق مع دراسة كل مف )المسعودؼ،
 إحدػتعتبر  اإللكترونية اإلدارةأف اعادة صياغة االجراءات والعمميات بما يتفق ومتطمبات 

كما أظيرت  ،اإللكترونية اإلدارةمعوقات تطبيق  عمىاآلليات التي مف خالليا يمكف التغمب 
تعتبر مف  اإللكترونية اإلدارةصدار التشريعات الالزمة لتطبيق إ( أيضًا أف 2009دراسة)البشرػ،

 . اإللكترونية اإلدارةاآلليات الالزمة لتطبيق ودعـ 

 وجد عالقة ارتباطية طرديةي ( ذات داللة إحصائية عند مستوػα ≤ 0.05 بيف العامميف )
نو ىناؾ أ، وىذا يعني 0.781كانت قيمة معامل االرتباط حيث  اإللكترونية اإلدارةودعـ 

،  ويعتبر العامموف مف أىـ اإللكترونية اإلدارةدور مؤثر وفعاؿ لمعامميف في دعـ تطبيق 
العوامل واألبعاد التي تحدد نجاح أؼ مشروع، وىـ محدد أساسي لنجاح أؼ تغيير في 

دراسة  إليوذه النتيجة مع ما توصمت األساليب اإلدارية المستخدمة في أؼ منظمة، وتتفق ى
حصائية لمعامميف إثر ذو داللة أ( بوجود 2013( ودراسة)الحنيطي،2010)المداف، موسي، 

 دارة المعرفة.  إفي تنفيذ 

 وجد عالقة ارتباطية طرديةي ( ذات داللة إحصائية عند مستوػα ≤ 0.05 بيف )اإلدارة 
، وىذا يعني وجود 0.602قيمة معامل االرتباط حيث كانت  اإللكترونية اإلدارةالعميا ودعـ 

لكترونيةدور ايجابي لإلدارة العميا مف خالؿ دورىا المؤثر في خمق وتكويف ثقافة تنظيمية و   ا 
، وتييئة بيئة العمل الداخمية والخارجية لتتالءـ مع اإللكترونية اإلدارةداعمة لتطبيق 

ىا، ويتفق ذلؾ مع دراسة )المداف، موسي، واستمرار  اإللكترونية اإلدارةمتطمبات دعـ تطبيق 
رة العميا( في ادثر ذو داللة احصائية لمقيادة )اإلأ( بوجود 2013( ودراسة)الحنيطي،2010
 دارة المعرفة.إتنفيذ 



 

164 

 

 وجد عالقة ارتباطية طرديةي ( ذات داللة إحصائية عند مستوػα ≤ 0.05 بيف الحوافز )
، وىذا يعني 0.734ث كانت قيمة معامل االرتباط حي اإللكترونية اإلدارةوالمكافئات ودعـ 

متزايد  كاف ىناؾ دعـ المتميزيف كمماانو كمما زادت الحوافز والمكافئات المقدمة لمعامميف 
( 2010( ودراسة )المداف، موسي، 2013، وتتفق مع دراسة)الحنيطي،اإللكترونيةلإلدارة 
 تنفيذ ادارة المعرفة.ذو داللة احصائية لمحوافز والمكافئات في  إثربوجود 

 وجد عالقة ارتباطية طرديةي ( ذات داللة إحصائية عند مستوػα ≤ 0.05 بيف أبعاد )
، بمعني 0.824حيث كانت قيمة معامل االرتباط  اإللكترونية اإلدارةالثقافة التنظيمية ودعـ 

ت تطبيق تتالءـ مع احتياجا آلياتانو كمما كانت أبعاد الثقافة التنظيمية بما تحتويو مف 
في دعـ عممية التطبيق لإلدارة  ىذه العواملكمما زادت مساىمو  اإللكترونية اإلدارة

دراسة  إليياواستمرار نجاحيا. و تتفق ىذه النتيجة مع النتائج التي توصمت  اإللكترونية
( بوجود عالقة ذات داللة معنوية ايجابية بيف 2013( ودراسة )حسف، 2015معتز باهلل )
(  2011، وكذلؾ مع دراسة)العاجز،اإللكترونية اإلدارةافة التنظيمية و أبعاد الثق

وجود عالقة ارتباطية  إلى( والتي أشارت 2015( ودراسة )السواط،2011ودراسة)كساب،
( الذؼ 2009، ودراسة)السيمي،اإللكترونية اإلدارةموجبة بيف الثقافة التنظيمية السائدة وبيف 

اإلبداع وتزويد العامميف بالمعمومات الالزمة لتطوير  ىاعتبر أف توفير بيئة مساعدة عم
ىـ خصائص الثقافة التنظيمية الالزمة لتفعيل أ مف  اإلدارةمستوؼ استخداميـ لتطبيقات 

( و 2010، وكذلؾ مع نتيجة دراسة)المداف، موسي،اإللكترونية اإلدارة
الثقافة التنظيمية  بوجود أثر ذو داللة احصائية ألبعاد ػ ( التي تر 2013دراسة)الحنيطي،

( والتي 2014أبو سموره، )ودراسة الحديثة.  داريةاإل األساليبدارة المعرفة وىي مف إ ىعم
العالي أداء العامميف بقطاع مؤسسات التعميـ  عمىبوجود أثر ألبعاد الثقافة التنظيمية  ػ تر 

 بالسوداف.
 

داللو إحصائية بيف أبعاد الثقافة  ذو ثرأيوجد "  :الثانيةنتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسية ال
 ."اإللكترونية اإلدارةالتنظيمية ودعـ 

 معادلة خط االنحدار المتعدد:

لمعرفة تأثير المتغير  stepwiseتـ استخداـ معادلة خط االنحدار المتعدد بطريقة 
 .(اإللكترونية اإلدارة) عمى المتغير التابع نظيميةبعاد الثقافة التأمتمثل في  المستقل
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 Stepwise(: يوضح معادلة خط االنحدار المتعدد بطريقة 36)جدوؿ 

 مستوػ الداللة المعامالت 

 **0.000 1.862 الثابت

 **0.000 0.325 العميا اإلدارة

 **0.000 0.274 العامموف 

 *0.011 0.172 الحوافز والمكافئات

 0.731 قيمة معامل التحديد

 132.353 قيمة اختبار "ؼ"

 **0.000 لةمستوػ الدال

ستخدـ كل ا يتـ Stepwiseعند استخداـ معادلة خط االنحدار المتعدد وبطريقة 
العميا، العامموف،  اإلدارةالمتغيرات المستقمة )الييكل التنظيمي، القوانيف واألنظمة واإلجراءات 

بإدخاؿ كل قـو نىذه الطريقة  وفي ،(اإللكترونية اإلدارةالحوافز والمكافئات( مع المتغير التابع )
قوـ بإدخاؿ المتغير المستقل األوؿ )الييكل التنظيمي مع نمتغير مستقل عمى النموذج حيث 

ومف ثـ  ،( وتقوـ بحساب المعامالت وقيمة معامل االرتباط وقيمة اختبار "ؼ"اإللكترونية اإلدارة
يد حساب قيمة عوندخل المتغير المستقل الثاني )القوانيف و األنظمة واالجراءات( عمى النموذج ن

نظر ليذه القيـ يتـ الو   ،المعامالت وقيمة معامل االرتباط ومعامل التحديد وقيمة اختبار "ؼ"
قوـ بحذؼ المتغير المستقل نحيث  ،ومدػ تأثير كل متغير مستقل عند إدخالو عمى النموذج

فضل أو  فضل قيـ معامالتأفضل نموذج لو أقوـ بوضع نومف ثـ  ،المتغير التابعيؤثر  ال الذؼ
 قيـ معامل التحديد وافضل قيمة اختبار "ؼ".

 :التاليمعادلة خط االنحدار المتعدد ك أفضلمف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح اف 
 0.172* العاممون +  0.274العميا +  اإلدارة*  0.325+  1.862=  اإللكترونية اإلدارة

 * الحوافز والمكافئات.

ف نسبة المتغيرات المستقمة المفسرة أوىذا يعني  0.731ىو  ف معامل التحديد لمنموذجأويتضح كذلؾ 
ويتضح أيضا  النموذج،% متغيرات مستقمة أخرػ تؤثر في 26.9% واف ىناؾ 73.1ليذا النموذج تساوؼ 
 .لما أُعد لو ف النموذج مالـئ لمتنبؤ ويصمحأوىذا يعني  0.05اقل مف  "ؼ" الختبار sigاف مستوػ الداللة 
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ـ اختبار االنحدار المتعدد بطريقة في الجدوؿ الساو   والتي تبيف ما يمي:  stepwiseبق ـت استخدا

  عمىجراءات( بناًء واإل والقوانيف واألنظمةـت استبعاد بعديف مف أبعاد الثقافة التنظيمية ) الييكل التنظيمي 
 دارةاإلدعـ وتطبيق  ىالطريقة المستخدمة والتي أظيرت أف ىذيف البعديف ليما تأثير ضعيف عم

 وىو المتغير التابع باعتبارىما ضعيفيف احصائياً.  اإللكترونية

  يتأثر بصورة جوىرية وذات داللة احصائية بأبعاد الثقافة التنظيمية  اإللكترونية اإلدارةالمتغير التابع وىو
 العميا والعامموف والحوافز والمكافئات(. اإلدارةاألخرػ )

 ـ إوالتأثير عمى البعد الثالث بوحدة واحدة، ف عند تثبيت بعديف مف أبعاد المعادلة ف التغير الحادث في دع
 يساوؼ معامل ىذا البعد. اإللكترونية اإلدارة

  العميا  اإلدارةأف أبعاد الثقافة التنظيمية )  ى، بمعن0.731أظيرت النتائج أف معامل التحديد يساوؼ
 اإلدارةفي المتغير التابع وىو  التغيرمف  %73.1ما نسبتو  روالمكافئات( تفسوالحوافز  والعامموف 
 عوامل وأبعاد أخرؼ تؤثر في المتغير التابع. إلى% قد ترجع 26.9، والنسبة المتبقية اإللكترونية

ودور الثقافة التنظيمية متمثمة في أبعادىا خصوصاً  تأثيرأما معادلة خط االنحدار المتعدد فتظير 
أف العنصر البشرؼ والمتمثل في الفرد وفي أؼ  ى، بمعنبالترتيب كافئاتالعميا والعامميف والحوافز والم اإلدارة

ىو الركف األساسي وحجر الزاوية سواء كاف ذلؾ مف  ػ مستوؼ مف مستويات الوزارة أو أؼ مؤسسة أخر 
منظومة  في أفرادالعميا والعامميف ىـ  اإلدارة، فاإللكترونية اإلدارةناحية الثقافة التنظيمية أو عممية التحوؿ ودعـ 

تحديد ييا القدرة عمي التغيير و دوىي مف ل اإلدارؼ العميا ىي مف تقـو بعممية التغير الثقافي  أو  اإلدارةالعمل، ف
جراءات والقوانيف والمعايير التنظيمية التي تتوافق مع رؤية وفرض نمط اإل ،وبالقـي والمعتقدات والسموؾ المرغ

والثقافة المالئمة لذلؾ، أما  اإللكترونية اإلدارةا يحقق تطبيق ودعـ الوزارة ورسالتيا وبما يحقق أىدافيا وبم
العامميف فيـ الطرؼ األخر الذؼ تجرؼ عمية عممية التغيير مف خالؿ اكسابيـ قـي ومعتقدات ومبادغ ثقافية 

دغ جراءات والمبا، وكذلؾ مف خالؿ تطبيق القوانيف واألنظمة واإلاإللكترونيتنظيمية تدعـ عممية التحوؿ 
، أما الحوافز والمكافئات في الوسيمة التي مف خالليا تعزز اإللكترونيالتنظيمية التي تدعـ عممية التحوؿ 

تسعي  ىق األىداؼ التبربطيا بتحقي اإللكترونيالعميا الثقافة التنظيمية المطموبة وكذلؾ عممية التحوؿ  اإلدارة
 .      تحقيقيا إلى

 أفراد إجابات" توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف  :الثالثةسية نتائج المتعمقة بالفرضية الرئيال
المتغيرات الشخصية  إلىتعزؼ  اإللكترونيةالعينة حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية الداعمة لإلدارة 

التي يتبعيا المبحوث، الجنس،  اإلدارةة: )المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، القطاع أو التالي
    العمر(."           
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  " "لمتحقق مف صحة الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار "ؼOne Way ANOVA "
 لمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
 (يوضح اختبار تحميل التبايف االحادؼ37جدوؿ)

 الحكومية اإلدارةدعـ  الثقافة التنظيمية أبعاد التحميل العوامل الشخصية

 1.512 0.469 قيمة االختبار المؤىل العممي

 //0.214 //0.705 مستوػ الداللة 

 4.173 2.716 قيمة االختبار المسمى الوظيفي

 **0.003 *0.032 مستوػ الداللة 

التي  اإلدارةالقطاع او 
 يتبعيا المبحوث

 4.519 2.988 قيمة االختبار

 **0.005 *0.033 مستوػ الداللة 

 0.396 0.711 قيمة االختبار العمر

 //0.811 //0.586 مستوػ الداللة 

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

 :مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح

  فروؽ ذات داللة إحصائية ال يوجدأنو (عند مستوػα≤0.05 حوؿ أبعاد الثقافة )
العميا، العامموف،  اإلدارةالتنظيمية )الييكل التنظيمي، القوانيف واألنظمة واإلجراءات، 

المؤىل  إلىتعزؼ  اإللكترونية اإلدارة( الداعمة لتطبيق اإلجماليكافئات، الحوافز والم
وىذا يعني أف رؤية أفراد العينة متقاربة حوؿ دور الثقافة التنظيمية في دعـ ،   العممي
ف المؤىل العممي ال يؤثر في رؤية أفراد العينة حوؿ دور أ، و اإللكترونية اإلدارةتطبيق 

، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإللكترونية اإلدارةفي دعـ تطبيق  أبعاد الثقافة التنظيمية
( كانت 6درجة البكالوريوس مف أفراد العينة حسب جدوؿ ) ىنسبة الحاصميف عم

% أؼ أف أغمب أفراد عينة الدراسة 17.1الماجستير ى% والحاصميف عم63.7
لممستوؼ التعميمي مستوياتيـ العممية متقاربة فمف الطبيعي أف ال يكوف ىناؾ أثر واضح 

أفراد العينة، كما أف أبعاد الثقافة التنظيمية وتأثيرىا يمتد لمعامميف بدوف  إجابات ىعم
( و)معتز باهلل 2011النظر إلى المؤىل العممي. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )العاجز،

( التي توصمت إلى نتيجة وجود 2015بينما تختمف مع دراسة )السواط ، ،(2015،
 أفراد العينة تعزؼ لممؤىل العممي. إجاباتات داللة احصائية بيف فروؽ ذ
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  ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائيةأنو (عند مستوػα≤0.05 بيف )أفراد العينة  إجابات
 اإلدارة واإلجراءات،القوانيف واألنظمة  التنظيمي،حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية )الييكل 

 اإللكترونية اإلدارةاإلجمالي( الداعمة لتطبيق  ات،والمكافئالحوافز  العامموف، العميا،
 التنظيميةتعزؼ إلى العمر، وىذا يعني أف أفراد العينة ليـ رؤية متقاربة حوؿ الثقافة 

مف المواضيع اإلدارية  اإللكترونية اإلدارة. وذلؾ ألف اإللكترونيةوأبعادىا الداعمة لإلدارة 
ة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، الحديثة والتي تـ تطبيقيا منذ فترة قريب

ويتـ استخداميا مف جميع العامميف كٌل حسب وظيفتو وبغض النظر عف عمره، بينما 
( والتي تقوؿ بوجود فروؽ ذات داللة احصائية في 2011،العاجزتختمف مع دراسة)

 أفراد العينة حوؿ الثقافة التنظيمية تعزؼ لمتغير الفئة العمرية. إجابات

 أ(نو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػα≤0.05 بيف )أفراد العينة إجابات 
حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية )القوانيف واألنظمة واإلجراءات، اإلجمالي( الداعمة لتطبيق 

تعزؼ إلى المسمى الوظيفي، ولتوضيح  الفروقات تـ استخداـ اختبار  اإللكترونية اإلدارة
 الي يوضح ذلؾ:شيفية والجدوؿ الت

 يوضح الفروقات بيف فئات المسمى الوظيفي (:38جدوؿ)

 اخرى  رئيس شعبة رئيس قسم مدير مدير عام 

 1.682- 1.018- 1.329- 0.924- - مدير عاـ

 0.758- 0.094- 0.406- - 0.924 مدير

 0.352- 0.312 - 0.406 1.329 رئيس قسـ

 0.664- - 0.312- 0.094 1.018 رئيس شعبة

 - 0.664 0.352 0.758 1.682 ػ خر أ

 :مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح

 بيف فئات المسمى  0.05ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ داللة  نوأ
الوظيفي. بمعني أف أفراد العينة بمسمياتيـ المختمفة لدييـ رؤية متقاربة حوؿ دور 

نتائج  المعمومات، واتفقتولوجيا الثقافة التنظيمية بأبعادىا في وزارة االتصاالت وتكن
( 2011بينما اختمفت مع دراسة)العاجز، (،2009،السيميالدراسة مع دراسة)

أفراد العينة  إجاباتبوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف  ػ ( التي تر 2011و)طالب،
 لمتغير المسمى الوظيفي.  ػ تعز 
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 نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عندأ (مستوػα≤0.05بي ) أفراد العينة  إجاباتف
حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية )الييكل التنظيمي، القوانيف واألنظمة واإلجراءات، 

تعزؼ إلى القطاع او  اإللكترونية اإلدارةالعامموف، الحوافز والمكافئات( الداعمة لتطبيق 
نو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند أالتي يتبعيا المبحوث، و  اإلدارة

العميا،  اإلدارةأفراد العينة حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية ) إجابات( بيف α≤0.05مستوػ)
التي يتبعيا  اإلدارةتعزؼ إلى القطاع او  اإللكترونية اإلدارةاإلجمالي( الداعمة لتطبيق 

 :المبحوث لتوضيح  الفروقات تـ استخداـ اختبار شيفية والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
 التي يتبعيا المبحوث اإلدارةبيف فئات القطاع او  يوضح الفروقات (:39جدوؿ)

قطاع  قطاع البريد 
 االتصاالت

قطاع تكنولوجيا 
 المعمومات

اإلدارات 
والوحدات 

 المساندة

 0.679 0.841 0.281- - قطاع البريد

قطاع 
 0.959 1.122 - 0.281 االتصاالت

قطاع 
تكنولوجيا 
 المعمومات

-0.841 -1.122 - -0.162 

 اإلدارات
والوحدات 
 المساندة

-0.679 -0.959 0.162 - 

 :مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح

  بيف فئات القطاع او  0.05يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ داللة  نوأ
وقطاع االتصاالت(  المساندة،)اإلدارات والوحدات  المبحوث بيفالتي يتبعيا  اإلدارة

يعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارات والوحدات لصالح اإلدارات والوحدات المساندة. و 
الدوائر )القانونية والشؤف المالية واإلدارية والرقابة العامة  عمى المساندة تشتمل

والعالقات العامة واالعالـ( وىذه اإلدارات والدوائر األكثر تأثيرًا واحتكاكًا واطالعًا 
راسة، ومف خالؿ ىذه اإلدارات ومتابعًو ألبعاد الثقافة التنظيمية الواردة في ىذه الد
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والوحدات يمكف تكويف الثقافة التنظيمية المطموبة لموزارة مف خالؿ التأثير والمتابعة 
 والتعديل في أبعاد وآليات ووسائل تكويف الثقافة التنظيمية.

 نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عندأ (مستوػα≤0.05 بيف )أفراد العينة  إجابات
األجيزة  البشرؼ،الكادر  ،اإللكترونية اإلدارة)واقع  اإللكترونية رةاإلداحوؿ دعـ 
إلى المؤىل  ػ اإلجمالي( في ظل الثقافة التنظيمية السائدة بالوزارة تعز  والمعدات،

ف أ، و اإللكترونية اإلدارةالعممي. وىذا يعني أف رؤية أفراد العينة متشابو حوؿ دعـ 
. وتتفق مع نتيجة اإللكترونية اإلدارةد العينة حوؿ المستوؼ العممي ال يؤثر في رؤية أفرا

تختمف مع دراسة )السواط  (، بينما2011( ودراسة)كساب،2013دراسة)حمادة،
أفراد  إجابات( التي توصمت إلى نتيجة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 2015،

وتكنولوجيا  لممؤىل العممي. ويعزو الباحث ذلؾ إلى قياـ وزارة االتصاالت ػ العينة تعز 
المعمومات بحوسبة أغمب وظائفيا وخدماتيا، مما يترتب عميو استخداـ العامميف لإلدارة 

 وتطبيقاتيا بغض النظر عف مؤىميـ العممي.  اإللكترونية

 نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عندأ (مستوػα≤0.05 بيف )أفراد العينة  إجابات
األجيزة  البشرؼ،الكادر  ،اإللكترونية اإلدارة)واقع  اإللكترونية اإلدارةحوؿ واقع 
اإلجمالي( في ظل الثقافة التنظيمية السائدة بالوزارة تعزؼ إلى العمر. ويرجع  والمعدات،

مف واقع عمميـ وتجربتيـ حيث تـ  اإللكترونية اإلدارةذلؾ إلى معرفة أفراد العينة بأىمية 
وىذه فتره ليست قصيره لمتعمـ الذاتي  2012مف بداية  اإللكترونية اإلدارةالبدء بتطبيق 

ًا، باإلضافة إلى أف عينة الدراسة تعتبر شابة وىذه إلكترونيتنفيذ األعماؿ  عمىوالتدريب 
( 2013الفئة األكثر استخدامًا لتكنولوجيا المعمومات، وتتفق مع دراسة )حمادة،

 (.2011ودراسة)كساب،

 نو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عندأ (مستوػα≤0.05 بيف )أفراد العينة  إجابات
األجيزة  البشرؼ،الكادر  ،اإللكترونية اإلدارة)واقع  اإللكترونية اإلدارةحوؿ دعـ 
اإلجمالي( في ظل الثقافة التنظيمية السائدة بالوزارة تعزؼ إلى المسمى  والمعدات،
 ؾ:تـ استخداـ اختبار شيفية والجدوؿ التالي يوضح ذل لتوضيح الفروقاتالوظيفي 
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 (: يوضح الفروقات بيف فئات المسمى الوظيفي40)جدوؿ 

 اخرى  رئيس شعبة رئيس قسم مدير مدير عام 

 *2.030- 1.337- 1.769- 1.254- - مدير عاـ

 0.776- 0.082- 0.516- - 1.254 مدير

 0.260- 0.433 - 0.516 1.769 رئيس قسـ

 0.693- - 0.433- 0.082 1.337 رئيس شعبة

 - 0.693 0.260 0.776 *2.030 اخرػ 

 :مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح

  أفراد العينة  إجاباتبيف  0.05يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ داللة نو أ
، األجيزة والمعدات، اإلجمالي( والمسمى الوظيفي )مدير اإللكترونية اإلدارةحوؿ )واقع 

نو تـ اضافو وكيل الوزارة إلى فئة المدير عاـ، و أخرػ( لصالح المدير العاـ مع العمـ أ
العاـ ، وال يوجد فروؽ حوؿ )الكادر البشرؼ( والمسمى الوظيفي، ويعزؼ ذلؾ إلى أف 

وتطبيقاتيا  اإللكترونية اإلدارةعمل  ىمستوؼ المدير العاـ اإلدارؼ أكثر اطالعًا عم
مشاركة الفعالة وال اإللكترونيمتطمبات ومعوقات العمل  ىووسائل  دعميا، وكذلؾ عم

 ىعم اإللكترونيفي وضع الخطط واالستراتيجيات الخاصة بالعمل ودعـ عممية التحوؿ 
(، بينما تختمف مع 2013كافة المستويات، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة)حمادة،

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف أ( التي تظير 2011دراسة)كساب،
 اإللكترونيةلجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لإلدارة متوسطات تقديرات العامميف في ا
 تعزؼ لمتغير المسمى الوظيفي. 

  أو(نو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػα≤0.05 بيف )أفراد العينة  إجابات
في ظل الثقافة التنظيمية السائدة بالوزارة تعزؼ إلى القطاع  اإللكترونية اإلدارةحوؿ دعـ 

تبعيا المبحوث لتوضيح  الفروقات تـ استخداـ اختبار شيفية والجدوؿ التي ي اإلدارةو أ
 :التالي يوضح ذلؾ
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 التي يتبعيا المبحوث اإلدارة(: يوضح الفروقات بيف فئات القطاع او 41)جدوؿ 

قطاع  قطاع البريد 
 االتصاالت

قطاع تكنولوجيا 
 المعمومات

اإلدارات 
والوحدات 

 المساندة

 0.890 *1.001 0.484 - قطاع البريد

 0.406 0.517 - 0.484- قطاع االتصاالت

 0.111- - 0.517- 1.001- قطاع تكنولوجيا المعمومات

 - 0.111 0.406- 0.890- اإلدارات والوحدات المساندة

نو يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ داللة أمف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح 
)قطاع تكنولوجيا المعمومات  المبحوث بيفالتي يتبعيا  اإلدارةو أبيف فئات القطاع  0.05

( لصالح قطاع تكنولوجيا المعمومات، وىذا أمر طبيعي ألف قطاع تكنولوجيا وقطاع البريد
، والمسئوؿ عف حوسبة العمل اإللكترونيالمعمومات ىو أكثر تخصصًا وخبرة في مجاؿ العمل 
مات التي تقدميا الوزارة وتحديثيا، وكذلؾ في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والخد

 .اإللكترونية اإلدارةفقطاع تكنولوجيا المعمومات ىو الجية األكثر اشرافًا ومتابعًة لدعـ وتطبيق 
 

 Independent sample" الجنس: لمتحقق مف صحة الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار "ت" 
t test.لمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف " 

 تعزػ لمجنس اإللكترونية اإلدارة دعـو لمفروؽ في أبعاد الثقافة التنظيمية t(: يوضح نتائج اختبار 42)جدوؿ 

المتوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

قيمة اختبار 
 مستوػ الداللة "ت"

أبعاد 
الثقافة 
 التنظيمية

 1.567 6.254 125 ذكر

0.789 0.431// 
 1.731 5.958 21 انثى

 اإلدارةدعـ 
 اإللكترونية

 1.458 6.922 125 ذكر
1.213 0.227// 

 1.695 6.495 21 انثى

 //غير دالة   0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 
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 :مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح

 أ(نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػα≤0.05 بيف )العينة  أفراد إجابات
الجنس. بمعني  إلىتعزؼ  اإللكترونية اإلدارةلثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق حوؿ أبعاد ا

العينة لدييـ رؤية متشابو حوؿ دور الثقافة التنظيمية في دعـ  أفرادناث مف أف الذكور واإل
العينة حوؿ دور ىذه األبعاد.  أفرادف الجنس ال يؤثر في رؤية أ، أؼ اإللكترونية اإلدارة

 اإللكترونية اإلدارةدعـ  عمىالثقافة التنظيمية ليا دور ميـ في التأثير  أفإلى وىذا يؤشر 
( ودراسة 2011( ودراسة )العاجز،2015واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة )معتز باهلل،

( عدـ وجود فوارؽ 2011)سميع، وبينت دراسة ،(2008( ودراسة)عكاشة،2011)طالب،
 متغير الجنس. إلىيف ألبعاد الثقافة التنظيمية تعزؼ العامم إدراؾذات داللة احصائية في 

 أ(نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػα≤0.05 بيف )العينة  أفراد إجابات
 والمعدات،األجيزة  البشرؼ،الكادر  ،اإللكترونية اإلدارة)واقع  اإللكترونية اإلدارةحوؿ واقع 
الجنس. وىذا يعني أف رؤية  إلىة بالوزارة تعزؼ ( في ظل الثقافة التنظيمية السائداإلجمالي

 أفرادف الجنس ال يؤثر في رؤية أ ، أؼاإللكترونية اإلدارةالعينة متشابو حوؿ دعـ  أفراد
( ودراسة 2015العينة حوؿ دور ىذه األبعاد. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )معتز باهلل، 

أف كال الجنسيف  إلىث ذلؾ ( ويعزو الباح2013( ومع دراسة)حمادة،2009)السيمي،
 في أعماليـ بنفس الدرجة. اإللكترونية اإلدارةمطالب باستخداـ 

ُ

ُ

ُ

ُ

لخص  الفصل م 
دور  ىتحميل االحصائي لمبيانات ونتائج الدراسة الميدانية، لمتعرؼ عملتناوؿ ىذا الفصل ا

المعمومات بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا  اإللكترونية اإلدارةالثقافة التنظيمية في دعـ 
عناصر اـ بتحميل قطاع غزة ، وبدأ الباحث بتحميل أبعاد الثقافة التنظيمية، ومف ثـ قب

يا أو اختالفيا مع قتطاب ػ، ثـ تناوؿ الفرضيات واختباراتيا ومداإللكترونية اإلدارة
 الدراسات السابقة.
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 السادس الفصل
 والتوصيات النتائج

 
 

 مقدمة. 

 تنظيميةالنتائج المتعمقة بالثقافة ال. 

 اإللكترونية اإلدارةالنتائج المتعمقة ب. 

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة. 

 التوصيات. 

 الدراسات المستقبمية. 
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 الفصل السادس
 نتائج الدراسة وتوصياتيا

 مقدمة

الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث حوؿ دور الثقافة التنظيمية في دعـ  ىبناًء عم
في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة، وبعد جمع البيانات  اإللكترونية اإلدارة

تـ  العالقة،مف خالؿ االستبيانات وتفريغيا وتحميميا وتفسيرىا وربطيا بالدراسات السابقة ذات 
 جممة مف النتائج والتوصيات، والتي يمكف اجماليا فيما يمي:  إلىالتوصل 

 الثقافة التنظيميةالنتائج المتعمقة ب

  وتسييل عممية التحوؿ اإللكترونية اإلدارةتعتبر الثقافة التنظيمية مدخاًل مناسبًا لدعـ ،
مساىمتيا الفعالة في استيعاب التطورات المتسارعة في وسائل  إلى، باإلضافة اإللكتروني

 االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 ( وىي نسبة 62.11وزف نسبي ) ىحازت عم أظيرت النتائج أف أبعاد الثقافة التنظيمية%
 متوسطة، وجاءت مرتبة حسب وزنيا النسبي كالتالي:

 موافقة ىناؾ أف يعني وىذا ،%66.62 نسبي بوزف  جاءت  واإلجراءات واألنظمة القوانيف 
 .البعد ىذا أىمية ىعم العينة أفراد مف متوسطة بدرجة

 مف أفراد  متوسطة بدرجة موافقة ىناؾ فأ يعني وىذا%، 66.45بنسبة  جاءتالعميا  اإلدارة
   .البعد ىذا أىمية ىعمالعينة 

 متوسطة بدرجة موافقة ىناؾ أف يعني وىذا%، 64.80وزف نسبي  جاءتالييكل التنظيمي 
   .البعد ىذا أىمية ىعممف أفراد العينة 

  أفراد مف متوسطة بدرجة موافقة ىناؾ أف يعني وىذا ،%61.84 بنسبة جاءت العامموف 
 .البعد ىذا أىمية عمي العينة

 حيث  أظيرت الدراسة عدـ الرضا عف الحوافز والمكافئات التي تقدميا الوزارة لمعامميف
 .%50.84جاءت بوزف نسبي 

  التدريب. في عمميةأظيرت الدراسة قصور 
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 اإللكترونية اإلدارةالنتائج المتعمقة ب
  والتحوؿ الجاد نحو العمل  يةاإللكترون اإلدارةخطت الوزارة خطوات كبيرة في تطبيق

 ، فيما يتعمق بالوظائف أو الخدمات التي تقدميا الوزارة لألطراؼ المستفيدة.اإللكتروني

 موافقة ىناؾ أف أؼ ،%70.75 نسبي وزف  عمى اإللكترونية اإلدارة دعـ متغير  حصل 
 :كالتالي وكانت ذلؾ عمى العينة أفراد مف كبيرة بدرجة

 كبيرة بدرجة موافقة ىناؾ أف أؼ ،%73.06 نسبي وزف  عمى حصل يةاإللكترون اإلدارة واقع 
 .ذلؾ عمى العينة أفراد مف

 مف كبيرة بدرجة موافقة ىناؾ أف أؼ ،%70.39 نسبي وزف  عمى حصل البشرؼ  الكادر 
 .عمييـ العينة أفراد

 موافقة ىناؾ أف أؼ ،%68.81 نسبي وزف  عمى حازت التحتية البنية/  والمعدات األجيزة 
 .عمييا العينة أفراد مف كبيرة جةبدر 

 .ال يوجد عدد كاؼ مف الكوادر البشرية المؤىمة لتقديـ الدعـ الفني الالـز بالسرعة الالزمة 

 عمي  اإللكترونية اإلدارةعدـ االىتماـ بالدرجة الكافية بعممية التدريب عمومًا، وفيما يتعمق ب
 وجو الخصوص.

  سواء اإللكترونية اإلدارةدية لدعـ تطبيق توضيحية وارشا في توفير شروحىناؾ قصور ،
 لمعامميف أو لمجميور. 

 

 نتائج فرضيات الدراسة

 بالنسبة لمفرضية الرئيسية األولي

  أظيرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الثقافة
 .  اإللكترونية اإلدارةالتنظيمية مجتمعة، ودعـ تطبيق 

 سة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف كل بعد مف أبعاد أظيرت الدرا
 اإلدارة –جراءات القوانيف واألنظمة واإل –الييكل التنظيمي )في الثقافة التنظيمية متمثمة 

 .اإللكترونية اإلدارةالحوافز والمكافئات(، ودعـ تطبيق  –العامموف  –العميا 
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 نية بالنسبة لمفرضية الرئيسية الثا

  يلييكل التنظيم)افي أبعاد الثقافة التنظيمية متمثمة  تفاوت في تأثيرأظيرت الدراسة وجود 
الحوافز والمكافئات(، ودعـ  –العامموف  –العميا  اإلدارة –جراءات القوانيف واألنظمة واإل –

 .في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات اإللكترونية اإلدارةتطبيق 

 في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بصورة  اإللكترونية اإلدارةبيق يتأثر دعـ تط
 -العامموف  -العميا اإلدارةجوىرية وذات داللة احصائية بكل مف أبعاد الثقافة التنظيمية )

بالبعديف األخريف )الييكل التنظيمي والقوانيف  جوىرؼ  رالحوافز والمكافئات(، ودوف تأثُ 
 .جراءات(واألنظمة واإل

 :معادلة خط االنحدار المتعدد كالتالي 

*  0.172* العامموف +  0.274العميا +  اإلدارة*  0.325+  1.862=  اإللكترونية اإلدارة
 الحوافز والمكافئات.

 ( ما نسبتو  -العامموف  -العميا اإلدارةتفسر أبعاد الثقافة التنظيمية )الحوافز والمكافئات
(، بينما اإللكترونية اإلدارةلمتغير التابع )دعـ تطبيق في ا% مف التغير أو التبايف 73.1

 لى عوامل أخرػ. إ% 26.9ينسب تفسير النسبة المتبقية 
 بالنسبة لمفرضية الرئيسية الثالثة:

  العينة حوؿ أبعاد الثقافة التنظيمية )  أفراد إجاباتال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف
الحوافز  –العامموف  –العميا  اإلدارة –جراءات ف واإلاألنظمة والقواني –الييكل التنظيمي 

 –المسمى الوظيفي  –والمكافئات( تعزؼ لمبيانات الشخصية والوظيفية )المؤىل العممي 
 العمر(. –الجنس 

  اإلدارةأفراد العينة حوؿ بعد الثقافة التنظيمية )  إجاباتحصائية بيف إيوجد فروؽ ذات داللة 
التي يتبعيا المبحوث لصالح اإلدارات والوحدات  اإلدارةأو  العميا( تعزؼ إلى القطاع

العينة حوؿ أبعاد  أفراد إجاباتحصائية بيف إال يوجد فروؽ ذات داللة ، بينما المساندة
الحوافز  –العامموف  –األنظمة والقوانيف واالجراءات  –الثقافة التنظيمية ) الييكل التنظيمي 

 .التي يتبعيا المبحوث اإلدارة القطاع أو إلىوالمكافئات ( تعزؼ 
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 :الرابعة الرئيسية لمفرضية بالنسبة

  اإللكترونية اإلدارةالعينة حوؿ دعـ  أفراد إجاباتحصائية بيف إال يوجد فروؽ ذات داللة      
األجيزة والمعدات /البنية التحتية ( في وزارة  –الكادر البشرؼ  – اإللكترونية اإلدارة) واقع 

نولوجيا المعمومات بغزة، تعزؼ لمبيانات الشخصية والوظيفية )المؤىل العممي االتصاالت وتك
 العمر(.  –الجنس  –

  اإللكترونية اإلدارةدعـ  العينة حوؿأفراد  إجاباتحصائية بيف إيوجد فروؽ ذات داللة  (
ر المدي فئةاألجيزة والمعدات( تعزؼ إلى المسمى الوظيفي لصالح  – اإللكترونية اإلدارةواقع 
 اإلدارةالعينة حوؿ دعـ  أفراد إجاباتال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ، بينما العاـ

المسمى  إلى ػ المعمومات تعز )الكادر البشرؼ( في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  اإللكترونية
 الوظيفي.

  واقع  يةاإللكترون اإلدارةأفراد العينة حوؿ دعـ  إجاباتحصائية بيف إيوجد فروؽ ذات داللة(
في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  ،األجيزة والمعدات /البنية التحتية ( - اإللكترونية اإلدارة

التي يتبعيا المبحوث، لصالح قطاع تكنولوجيا  اإلدارةإلى القطاع أو  ػ المعمومات تعز 
العينة حوؿ دعـ  أفراد إجاباتحصائية بيف إال يوجد فروؽ ذات داللة ، بينما المعمومات

)الكادر البشرؼ( في ظل الثقافة التنظيمية في وزارة االتصاالت  اإللكترونية اإلدارة
  .التي يتبعيا المبحوث اإلدارةالقطاع أو  إلى ػ وتكنولوجيا المعمومات بغزة، تعز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 

 

 التوصيات
نتائج الدراسة التي تـ عرضيا يقترح الباحث مجموعة مف التوصيات التي يمكف  عمىبناًء 

، والتي يمكف اإللكترونية اإلدارةالداعمة لتطبيق  اإللكترونيةخالليا تطوير الثقافة التنظيمية و مف 
 كما يمي: وىي اإللكترونيأف تؤدؼ لتعزيز وتطوير العمل 

  بيف العامميف وفي مختمف المستويات  موحدة ونشرىا إلكترونيةثقافة و ثقافة تنظيمية تكويف
 .داريةاإل

  اإللكترونية اإلدارةافز والمكافئات وربطيا ما أمكف بتطبيق توفير الحو  عمىالعمل. 

 البرامج تحديثات عمى يـوتدريب ،اإللكتروني التحوؿ عممية تدعـ لمعامميف تدريبية خطة إعداد 
 اإلدارة في استخداميا يتـ التي بالمصطمحات العامميف تعريف مع استخداميا، قبل والخدمات
 .والمستويات القطاعات مختمف في العامميف بيف فيةالثقا الفجوة لجسر اإللكترونية

  ًبصورة مستمرة تثقيف العامميف قانونيا. 

 اإللكترونيالييكل التنظيمي بما يتالءـ والتحوؿ إلى بيئة العمل  العمل عمي تحديث. 

  ومزايا استخداميا لمعامميف ولممستفيديف مف خدمات  اإللكترونية اإلدارةالتعريف بأىمية
بيف العامميف ومختمف فئات المجتمع مف خالؿ  اإللكترونيةنشر الثقافة  ىلعمل عمالوزارة، وا

 الندوات والمحاضرات؛ وبمشاركة المجتمع المحمي.

 سراع ومع جيات االختصاص األخرػ في وضع لوائح تنفيذية لقانوف المعامالت اإل
 .اإللكترونية

  ف والخدمات التي تقدميا الوزارة.لموظائ اإللكترونينجاز عممية التحوؿ ا  كماؿ و إ عمىالعمل 

 .سرعو االستجابة لمطمبات المقدمة لمدعـ الفني فيما يتعمق بالشبكات أو صيانة األجيزة 

  وتحديث البرامج  اإللكترونية اإلدارةتحديث أجيزة الحواسيب بما يتالءـ مع دعـ تطبيقات
 المستخدمة. 

  البيانات خصوصًا في أوقات  مع زيادة سرعة نقل المستخدمة لتتالءـتحسيف الشبكات
 ضغط العمل. 

  سواء لمعامميف أو اإللكترونية اإلدارةتوفير شروح توضيحية وارشادية لدعـ تطبيق ،
 لمجميور.
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 :خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
 

 :الثقافة التنظيميةأواًل: 

 
 مدة التنفيذ الجية المسئولة عن التنفيذ آليات التنفيذ التوصية
ثقافة فة تنظيمية و تكويف ثقا

ونشرىا بيف إلكترونية موحدة 
 العامميف

تضميف رؤية ورسالة الوزارة 
 -اشراؾ العامميف–لمثقافة 

 -المقاءات والنشرات الدورية
 التحفيز 

 -جميع المستويات االدارية
–العالقات العامة واالعالـ 

 دائرة الرقابة

 مستمرة

وربطيا  توفير الحوافز والمكافئات
 طبيق اإلدارة اإللكترونيةما أمكف بت

تطبيق المنصوص عمية في 
 –قانوف الخدمة المدنية 

توفير حوافز أخرػ مرتبطة 
 بالعمل االلكتروني

اإلدارات العامة لمقطاعات 
 -الموارد البشرية -المختمفة

 الدائرة المالية

نصف 
 سنة -سنة

إعداد خطة تدريبية لمعامميف تدعـ 
بيـ ، وتدريعممية التحوؿ اإللكتروني

 عمي تحديثات البرامج قبل تطبيقيا

 -دورات تدريبية -ورش عمل
 نشرات دورية 

 -اإلدارة العامة لممعموماتية
 الموارد البشرية -دائرة التدريب

 -شيور6
ومع عممية 

تحديث 
 البرامج

محاضرات  -ورش عمل باستمرار تثقيف العامميف قانونياً 
مراقبة  -التعميمات -ولقاءات

 تطبيق القانوف 

دائرة  -حدة الشئوف القانونيةو 
دائرة  -التشريعات والقوانيف

 الرقابة

 مستمرة

تحديث الييكل التنظيمي بما يتالءـ 
 بيئة العمل اإللكترونيالتحوؿ إلي و 

تشكيل لجنة لتطوير الييكل 
 التنظيمي

 -التخطيط -اإلدارة العميا
 مستشاريف خارجييف

 سنة

وضع لوائح تنفيذية لقانوف 
 لكترونيةالمعامالت اإل

 -دائرة التشريعات والقوانيف تشكيل لجاف لوضع الموائح
اإلدارة  -ديواف الفتوؼ والتشريع

مجمس  -العامة لممعموماتية
 التشريعيالمجمس  -الوزراء

 سنة
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 اإلدارة اإللكترونية:ثانيًا: 

 مدة التنفيذ الجية المسئولة عن التنفيذ آليات التنفيذ التوصيات

اإلدارة التعريف بأىمية 
 اإللكترونية

 -المحاضرات-الندوات
 النشرات

 -اإلدارة العامة لممعموماتية
 -العالقات العامة واإلعالـ

 دائرة التدريب

 سنة

كماؿ  العمل عمي انجاز وا 
عممية التحوؿ اإللكتروني 

 بالوزارة

حوسبة باقي الوظائف 
 والخدمات التي تقدميا الوزارة

 -اإلدارة العامة لممعموماتية
  -ارة العامة لمحاسوباإلد

اإلدارة العامة لمشؤوف اإلدارية 
 والمالية

 سنة

سرعة االستجابة لطمبات 
 الدعـ الفني

توفير الكوادر والوسائل 
 -واألدوات المناسبة لذلؾ

وسرعة معالجة المشاكل 
الناتجة عف الشبكات 

 واألجيزة 

 -دائرة الشبكات والدعـ الفني
 ةالدائرة المالي -الموارد البشرية

 مستمر

تحديث أجيزة الحواسيب 
 والبرامج المستخدمة

شراء أجيزة حديثة تتالءـ مع 
 -تطبيقات اإلدارة اإللكترونية
ومتابعة تحديث البرامج 

المستخدمة لتمبي حاجات 
 العمل والعمالء

 -اإلدارة العامة لمحاسوب
 -اإلدارة العامة لممعموماتية

 الدائرة المالية

سنة ثـ 
حسب 

 االحتياجات

تطوير الشبكات بما يمبي  حديث الشبكاتت
 حاجات العمل اإللكتروني

 -اإلدارة العامة لمحاسوب
 -اإلدارة العامة لممعموماتية

 االتصاالت -الدائرة المالية

 -شيور6
 سنة

توفير شروح توضيحية 
 وارشادية

 –عروض  -فيديوىات
 بوسترات-نشرات 

-اإلدارة العامة لممعموماتية
 عالـالعالقات العامة واإل

 شير
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 الدراسات المستقبمية
 

  اإللكترونية اإلدارةتطبيق  عمىالوزارات بقطاع غزة  السائدة فيأثر الثقافة التنظيمية . 

  اإللكترونية اإلدارةدور التشريعات الفمسطينية في قطاع غزة في تعزيز استخداـ. 

  .دور اإلدارة اإللكترونية في تعزيز  تطبيق معايير الحكـ الرشيد  

 اإللكترونية اإلدارةمالئمة اليياكل التنظيمية في الوزارات الفمسطينية لتطبيق  ػدم. 
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 :المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

 (2008آؿ دحواف، عبدهللا.) اإللكترونية اإلدارةدور ادارة التطوير االداري في تطبيق :
. رسالة ماجستير غير ية لمجبيل وينبعدراسة مسحية عمي العاممين في رئاسة الييئة الممك

 منشورة، جامعة الممؾ سعود، الرياض.

 ( 2005إبراىيـ ،أبو السعود.) 3000مجمة العربية ،اإللكترونيةالتقنيات الحديثة والحكومة  
 .دمشق، (5(، س)1، ع)

 (1984ابف نبي، مالؾ.)دمشق: دار الفكر. . 4. طمشكمة الثقافة 

 (2009أبو أمونو، يوسف.)ًا إلكترونيادارة الموارد البشرية  واقعe-HRM  في الجامعات
 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.قطاع غزة –الفمسطينية النظامية 

 (2014أبو تيمخ، آالء.) في التعميم المستمر بمؤسسات التعميم  اإللكترونية اإلدارةواقع
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بالعالي بمحافظات غزة وعالقتو ببرامج التدري

 األزىر، غزة.

 العاممين أداء وكفاءة الوظيفي الرضا في وأثرا التنظيمية الثقافة(.2014)أحمد سمورة، أبو 
 السوداف جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة. الخرطوم بوالية العالي التعميم بمؤسسات

 .السوداف والتكنولوجيا، لمعموـ

 في جامعة  اإللكترونية اإلدارةمستوؼ تطبيق (.2013ة، والنمرؼ، ديانا)أبو عاشور، خميف
، المجمة األردنية في العموم التربوية. اليرموؾ مف وجيو نظر الييئة التدريسية واالدارييف

 .220 -199(، ص2(، ع)9مج)

 (2013أبو العال، ليمي.) ةوالقيادة التربوية بين األصالة والحداث اإلدارةمفاىيم ورؤى في .
 دار يافا العممية لمنشر والتوزيع. : . عماف1ط
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 (2005أبو بكر، مصطفى.).التنظيم االداري في المنظمات المعاصرة: مدخل تطبيقي 
 الدار الجامعية. : االسكندرية

 (2008أبو بكر، مصطفي.) .ادارة الموارد البشرية: مدخل تحقيق الميزة التنافسية
 الدار الجامعية.: االسكندرية

 الثقافة التنظيمية وعالقتيا بإدارة المعرفة في جامعة األقصى (.2009ش، بساـ )أبو حشي
، 25، مجمجمة جامعة النجاح لألبحاث. بغزة مف وجيو نظر أعضاء ىيئو التدريس فييا

 .140-111، ص1ع

 ،والطباعة لمتوزيع النشر عماف: دار .1ط .اإللكترونية اإلدارة(.2009)دمحم أحمد . 

 ،في  بيئة -ومتطمبات التطبيق النظرية بيف-اإللكترونية اإلدارة(.2009)أفناف األسدؼ 
 .135 -111(، ص15ع) ،واالقتصاد اإلدارة مجمة .العراقية األعماؿ

 (2010اسماعيل، دمحم.) القاىرة1.طوتطبيقاتيا في الدول العربية اإللكترونيةالحكومة . :
 العربي لمنشر والتوزيع. 

 ،اإلدارة و اإللكترونية الحكومة بين العالقة يوضح انونيق بحث(.20015)السيد عمي الباز 
 الموقع. إلكتروني نت المحاماة موقع. المحمية

http://www.mohamah.net/answer/27560 14/05/2016:بتاريخ زيارتو تمت 

 (2006باكير، عمي حسيف  .)مجمة آراء حول . اإللكترونية اإلدارةيق المفيوـ الشامل لتطب
.  الموقع 2006. آب.23االمارات. العدد الخميج. مركز الخميج لألبحاث.

https://alibakeer.maktoobblog.com/85589/- 05/ 14تمت الزيارة بتاريخ 
/2016  

 (2013بدوػ، خالد.) رسالةعمى أداء العنصر البشرى)دراسة حالة( اإللكترونية اإلدارةأثر . 
 منشورة، جامعة بورسعيد، بور سعيد. غير ماجستير

http://www.mohamah.net/answer/27560
http://www.mohamah.net/answer/27560
https://alibakeer.maktoobblog.com/85589/-
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  ،تكنولوجيا ونظم المعمومات في المنظمات المعاصرة  (.2013جمعة، دمحم)و البرزنجي، حيدر
 .إلكترونيةنسخة تكنولوجي.  -منظور اداري 

 (2007بروش، زيف الديف، وىدار، لحسف.) دور الثقافة التنظيمية في ادارة التغيير في
دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية ألجيزة القياس  -المؤسسة االقتصادية الجزائرية

 . 80 -46(، جواف، ص1ع) أبحاث اقتصادية وادارية، بالعممة. -ENAMCوالمراقبة

 (2008البريدؼ، عبدهللا.)رضا الوظيفي والصورة دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية وال
(، 2العدد) ،المجمة العممية لإلدارة .االنطباعية: بالتطبيق عمي الكميات التقنية في السعودية

 يونيو. -يناير

 (2010بسيسو، دمحم .) عمي كفاءة العمميات اإلدارية  في  اإللكترونية اإلدارةأثر تطبيق
رسالة ماجستير غير  لية.مشروع مسح سجالت الالجئين الفمسطينيين وكالة الغوث الدو 

 منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.

 (2009البشرؼ، منى.) في إدارة جامعو أم القرى بمدينة  اإللكترونية اإلدارةمعوقات تطبيق
. رسالة إلداريات وعضوات ىيئة التدريس في الجامعةامكة المكرمة من وجيو نظر 

 ماجستير غير منشورة، جامعة أـ القرػ، مكة. 

 العاممين لدي التنظيمية الثقافة تنمية في االدارية دور القيادة(.2014، نور الديف)بوراس-
. رسالة ماجستير دراسة ميدانية بالمركب المنجمي لمفوسفات جبل العنق بئر العاتر تبسة

 غير منشورة، جامعة دمحم خيضر، بسكرة. 

 (2014بوعمي، نورالديف.)مجمة العموم . نظيميالثقافة التنظيمية وعالقتيا باألداء الت
 .161 -151(، جواف، ص15، ع )االنسانية واالجتماعية

 (2014بوعالؽ، نواؿ، وسعيدؼ، يحيي.).دمج ثقافة التغيير في عممية تطوير القيادة االدارية 
 (.11)، عوالتسيير والعموم التجاريةمجمة العموم االقتصادية ]
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 (2008بوقرة، كماؿ.)مشكالت التنظيمية في المؤسسة المسألة الثقافية وعالقتيا بال
. رسالة دكتوراه غير منشورة. وحدة باتنة-الجزائرية دراسة ميدانية بمؤسسة قارورات الغاز

 الجزائر. ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر

 (2008الثويني، عبد الكريـ.) أثر الثقافة التنظيمية عمي تطوير الموارد البشرية بالتطبيق
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة لفني والتدريب المينيعمي المؤسسة العامة لمتعميم ا

 الممؾ عبد العزيز، جدة. 

 المصرية الكتب دار. االستراتيجية القيادة(. 2012)دمحم سيد الرب، جاد. 

 رفاعي . ترجمةالمنظمات في السموك أدارة(.2004روبرت)، وباروف  جيرالد،، جرينبيرج 
 .المريخ الرياض: دار رفاعي.،

 الثقافة التنظيمية في الفكر (.2014ديف، نجوؼ، والكماليف عبدهللا، وحساف، محمود)جماؿ ال
 .532  -496(، يوليو، ص1(، ج)3، ع)مجمة العموم التربوية. التربوؼ المعاصر

 ("األبعاد المستقبمية لمحكومة 2007جواد، شوقي، وأبو زيد، "دمحم خير .)في  اإللكترونية
 -278(، ص3(، ج)3ع) مة األردنية في ادارة األعمال،المجاألردف: متطمبات النجاح. 

295. 

 دار البداية ناشروف وموزعوف. :. عماف1ط .اإللكترونية اإلدارة(.2012امد، فداء)ح  

 (2004حجازؼ، عبد الفتاح .) اإلسكندرية1. طونظاميا القانوني اإللكترونيةالحكومة .: 
 دار الفكر.

  ،درجة ممارسة الوظائف العممية االدارية لدؼ رؤساء  (.2009مقابمة، دمحم)و الحراحشة، دمحم
 .(4+3)ع (،25مج) ،مجمة جامعو دمشق. األقساـ في مديريات التربية والتعميـ في األردف
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 (2011حرب، حساـ.) أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية عمى واقع تفويض السمطة لدى
 غير ماجستير . رسالةنية بغزةالقيادات االدارية: دراسة تطبيقية عمى الوزارات الفمسطي

 منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.

 (2004حريـ، حسيف.)السموك التنظيمي: سموك األفراد والجماعات في منظمات األعمال .
 . عماف .األردف: دار الحامد لمنشر والتوزيع. 1ط

 (2009الحسف، حسيف.)الي  بين النظرية والتطبيق. ورقة عمل مقدمة اإللكترونية اإلدارة
 نوفمبر. 4-1. الرياض، المممكة العربية السعودية، المؤتمر الدولي لمتنمية االدارية

 (دور الثقافة التنظيمية في التوجو المعاصر نحو تطبيق الدراسة 2013حسف، فاضل عباس.)
 (. 9، ع)مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واالدارية: دراسة ميدانية جامعة ميساف. اإللكترونية

 في الجامعات الفمسطينية اإللكترونية اإلدارةمعوقات تطبيق (.2011ت، سارؼ)الحسنا .
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الدوؿ العربية، القاىرة.

 (2009حمواني، ابتساـ.) ،ورقة عمل مقدمة الى من أين يبدأ التغيير في ثقافة المنظمة
، الرياض، المممكة  القطاع الحكوميالمؤتمر الدولي لمتنمية االدارية: نحو أداء متميز في 

 نوفمبر. 4-1العربية السعودية، 

 (2014حمادة، اسماعيل.)الحكومي االداري  االداء تطوير في اإللكترونية المعامالت دور "
رسالة ماجستير غير  .(غزة قطاع – المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة حالة دراسة)

 ة لمدراسات العميا، غزة.والسياس اإلدارةمنشورة، أكاديمية 

 (2014حمداوؼ، عمر.) دور الثقافة التنظيمية في جودة التعميم العالي: دراسة حالة جامعة
. اطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، قاصدي مرباح ورقمة

 الجزائر.

  ،ثراء لمنشر ا: . عماف1طمبادئ ادارة األعمال. (.2008الموزؼ، موسي)و حمود، خضير
 والتوزيع. 
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 (2013الحنيطي، دمحم.) أثر الثقافة التنظيمية في ادارة المعرفة مف وجية نظر المديريف في
 .126 -104(، ص1(، ع )40، مج )دراسات العموم االدارية. الوزارات األردنية

 (2015حويحي، اسماعيل.)ن الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع االداري: دراسة مقارنة بي
منشورة، جامعة األزىر،  غير ماجستير . رسالةمحافظات غزة -الجامعات العامة والخاصة

 غزة.

 (2015الخاليمة، ايماف، وىمشرؼ، عمر.) الثقافة التنظيمية وعالقتيا بدرجة ممارسة ادارة
 الجودة الشاممة في المكتبات الجامعية الحكومية في األردف مف وجية نظر العامميف فييا.

 .263 -243(. ص1(، ع)42، مج )لعموم التربويةدراسات ا

 (2015خوالدة، دمحم.) في المدارس الثانوية في محافظة  اإللكترونية اإلدارةواقع تطبيق
(. 3(، ع)42، مج)دراسات العموم التربوية. العاصمة مف وجيو نظر المديريف أنفسيـ

 .1062 -1043ص

 (2009خويف، سندس رضيوؼ).مجمة . ولمة والثقافة التنظيميةقياس العالقة ما بيف الع
 .125 -91ص(، 77، ع)واالقتصاد اإلدارة

 (2015خير الديف، كميميا.)كأداة لتفعيل ادارة المعرفة: دراسة حالة  اإللكترونية اإلدارة
 منشورة، جامعة دمحم خيضر، بسكرة. ماستر غير . رسالةبسكرة–مؤسسة اتصاالت الجزائر 

 (2011الدجنى، اياد.)ط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي: دراسة وصفية دور التخطي
. بحث مقدـ لنيل رسالة الدكتوراه، جامعة دمشق، تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية

 سوريا.

 (2007الدويمة، فيد.) أثر الثقافة التنظيمية عمى أداء الموظفين في الشركات الصناعية
 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عماف.رسالة ماجستير غير منشورة،  الكويتية.

 ،بحث. التنظيمية الفعالية عمي الشاممة الجودة ثقافة تطبيق أثر(.2003)ممدوح رفاعي 
 (اإللكتروني )الموقع شمس. عيف جامعة. محكـ
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 (2013سالـ، إلياس.)مجمة العموم . العالقة بيف ثقافة المؤسسة واألداء البشرؼ المتميز
 .181-173ص (،9، العدد)سيير والعموم التجاريةاالقتصادية والت

 ،لمنشر وائل عماف: دار. اإللكترونية اإلدارة(.2006)دمحم الرازؽ  عبد عالء السالمي. 

 ،وائل عماف: دار. المتقدمة المكاتب أتمتو(.2008)حسف دمحم الرازؽ  عبد عالء السالمي 
 . لمنشر

 (2009السكارنو، بالؿ.)دار المسيرة لمنشر والتوزيع . عماف: 1. طأخالقيات العمل
 والطباعة.

 ،والطباعة والتوزيع لمنشر المسيرة عماف: دار. 1ط. االداري  االبداع(.2011)بالؿ السكارنو . 

 (2005السممي، عمي .) جدة. من أجل التميز والمنافسة اإللكترونية اإلدارةممتقي .
 السعودية.

 ،والتوزيع لمنشر أسامة دار عماف:. 1ط. اإللكترونية الصحافة(.2009)زيد سميماف . 

 (2008سمير، عباس.)الجامعة في التغيير باستراتيجية وعالقتيا التنظيمية الثقافة 
دراسة ميدانية بجامعو باجي مختار عنابة  LBDالجزائرية بين النظام القديم ونظام 

 جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر. رسالة ماجستير غير منشورة، . كنموذج

 أثر الثقافة التنظيمية عمي األداء الوظيفي: دراسة تطبيقية عمي (.2009د)سميع، زي
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حمواف، القطاع المصرفي في الجميورية اليمنية

 حمواف، مصر.

 (2009السيمي، فيد.) في  اإللكترونية اإلدارةدور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيقات
األمنية،  لمعمـو العربية نايف رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة. امارة منطقة الرياض

 الرياض.
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 (2015السواط، سامية.)في مؤسسات  اإللكترونية اإلدارةالثقافة التنظيمية وعالقتيا ب
التعميم العام من وجيو نظر معممات ومديرات المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة. 

 .مكة المكرمة ،أـ القرؼ  جامعو ،رسالة دكتوراه غير منشورة

 (2012السويفاف، عبد السالـ.) دراسة تطبيقية عمى اإللكترونيةادارة مرفق األمن بالوسائل :
 دار الجامعة الجديدة. : . االسكندريةالعامة لممرور بدولة الكويت اإلدارة

 (2009السيد، خمف.)دار: . كفر الشيخ1. طتنمية القدرات القيادية لمعاممين بالجامعات 
 العمـ وااليماف لمنشر والتوزيع.

 ،القاىرة: معيد. واألداء التنظيمي السموك(.1991)جي مارؾ وواالس، أندرودؼ، سيزالقي 
 .البحوث مركز-العامة اإلدارة

  ،ار صفاء د :. عماف1ط ادارة المنشآت المعاصرة.(.2009النسور، مرواف)و الشمبي، ىيثـ
 لمنشر والتوزيع. 

 (2014صالحية، رائد.)مالءمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكميات الجامعية  مدى– 
 اإلدارة. رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية قطاع غزة لتطبيق ادارة الجودة الشاممة

 والسياسة لمدراسات العميا، غزة.

 (2013صديقي، أمينة.) دراسة حالة –تأثير الثقافة التنظيمية عمي أداء الموارد البشرية
. رسالة ماجستير غير منشورة. ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية ورقمةلعينة  م

 جامعة قاصدؼ مرباح. ورقمة. 

 (2003الصيرفي، دمحم.)دار صفاء. : . عماف1. طالرائدة اإلدارة 

 (2011طالب، منير.) عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي لمعاممين في الجامعات
 . األزىر، غزة جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .قطاع غزة –الفمسطينية 
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 (2004الطعامنة، دمحم، وعموش، طارؽ.) وتطبيقاتيا في الوطن العربي اإللكترونيةالحكومة .
 القاىرة. المنظمة العربية لمتنمية االدارية. 

 (2011العاجز، ايياب.) دراسة  اإللكترونية اإلدارةدور الثقافة التنظيمية في تفعيل "
 منشورة، غير ماجستير . رسالةمحافظات غزة" -يقية عمي وزارة التربية والتعميم العاليتطب

 . االسالمية، غزة الجامعة

 (الحكومة 2007عارؼ، عالية.)المفيوـ والتحديات مع التطبيق عمي التجربة اإللكترونية :
  .(2ع) ،مجمة البحوث االداريةالمصرية. 

 (2011العالوؿ، عبد الماجد.)في  اإللكترونية اإلدارةفر متطمبات نجاح تطبيق مدي توا
. الجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة وأثرىا عمي االستعداد المؤسسي ضد الفساد

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.

 (2007عامر، طارؽ.)السحاب. : دار. القاىرة1ط "نماذج معاصرة". اإللكترونية اإلدارة 

 ،دور الثقافة التنظيمية في دعـ ادارة المعرفة في (.2013رائد، وحتاممة، ماجد) عبابنة
(، 4(، ع)9، مج)المجمة األردنية في ادارة األعمال المستشفيات الحكومية في األردف.

  .670 -651ص

 (2006عبد االلو، سمير.) واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع
رسالة ماجستير غير  عمي مستوى التطوير التنظيمي لمجامعات: دراسة مقارنة.غزة وأثرىا 

 منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.

 مكتبة. 1ط. واالداري  التطويري  النفس عمم.(2007)دمحم والقحطاني، عادؿ، الجبار، عبد 
 (إلكترونية نسخة.)الوطنية فيد الممؾ

 (2014عبد المطيف، بارؼ.)في األنظمة السياسية  اإللكترونية دور ومكانة الحكومة
 بسكرة. ، جامعة دمحم خيضر ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه المقارنة.
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 (دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة 2010عبد المطيف، عبد المطيف، وجودة، محفوظ.)
نية اليوية التنظيمية: )دراسة ميدانية عمي أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األرد

 -119(، ص2(، ع)26، مج)مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونيةالخاصة(. 
156. 

 (2014عبد القادر، عالؿ.) عوامل البناء والمعوقات في الجزائر اإللكترونيةالحكومة .
في  اإللكترونيةمداخمة مقدمة ضمف أشغاؿ اليومييف الدراسييف حوؿ: مستقبل الحكومة 

 جامعو البميدة. ،فرؼ في 27الجزائر يـو 

 (2016عبد المنعـ، عبدهللا.) مناىج البحث في العموم التربوية: مفاىيم وتطبيقات وتحميالت
 غزة: دار المقداد لمطباعة. احصائية. 

 (2011عبد الناصر، موسى، وقريشي، دمحم.)العمل تطوير في اإللكترونية اإلدارة مساىمو 
-بسكرة-بجامعة والتكنولوجيا العموـ كمية حالة ةدراس - العالي التعميـ بمؤسسات اإلدارؼ 
  .100 -87(، ص9، ع)مجمة الباحث الجزائر.

 ،المنظمة في المتبعة االنتاجية السياسة في التنظيمية الثقافة أثر(.2009)وحيد عبداف.  
  منشورة، جامعة دمشق، سوريا. غير ماجستير رسالة

 (2009العريقي، منصور.) تأثيرىا في الرضا الوظيفي لمعامميف: الثقافة التنظيمية ومدػ
المجمة األردنية في ادارة . دراسة ميدانية لعينة مف شركات التأميف في الجميورية اليمنية

  .157 -137(، ص2(، ع)5، مج)األعمال

 (2015العزاـ، زياد). أثر الثقافة التنظيمية عمي سموؾ المواطنة التنظيمية في بمدية الوسطية
  .(1(، ع)42مج)، دراسات العموم االدارية. ألردففي محافظة اربد با

 ،الجودة ادارة لتطبيق مدخل التنظيمية الثقافة(.2010)أحمد وعمماوؼ، اعمر، عزاوؼ 
 أداء وتنمية الشاممة الجودة ادارة حوؿ الوطني الممتقي .األعمال منظمات في    الشاممة
 .الجزائر ،بسعيدة موالؼ الطاىر ديسمبر، جامعة/13/14 يومي المؤسسة
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 ،الثقافة التنظيمية وعالقتيا مع (.2012)وأحمد، ثابت، وعبدااللو، عالء الديف خالد، عزيز
أساليب معالجة الصراع التنظيمي مف قبل المالؾ االدارؼ والفني لبعض المنظمات الرياضية 

 .71 -48، ص(2)ج (،3(، ع)5، مج)مجمة العموم التربية الرياضية محافظة نينوؼ.

 1. طالسموك االداري )التنظيمي( في المنظمات المعاصرة(.2012د المعطي )عساؼ، عب .
 دار زىراف. : عماف

 ،الثقافة دار  عماف:. 1ط. العممي البحث أساليب(. 2009)جودت العطوػ. 

 (2010العطوػ، عامر، والشيباني، الياـ.) قياس الثقافة التنظيمية وتشخيص فجوتيا في
مجمة القادسية لمعموم االدارية  بيقية في جامعة كربالء.المؤسسات التعميمية: دراسة تط

  .65 -37(، ص4(، ع)12، مج)واالقتصادية

 ،عّماف: دار .1ط ،والجماعة الفرد سموك: المنظ مة سموك(. 2003) ماجدة العطية 
 .والتوزيع لمنشر الشروؽ 

 (2008عكاشة، أسعد .)سة تطبيقية أثر الثقافة التنظيمية عمي مستوى األداء الوظيفي "درا
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  في فمسطين". "Paltel"عمي شركة االتصاالت 

 االسالمية، غزة.

 ،3ط. 2000: 9001 اآليزو ومتطمبات الشاممة الجودة ادارة(.2013)قاسـ عمواف .
 . الثقافة عماف: دار

 (2008عموطي، لميف.)(،42ع) ،ادية عربية. بحوث اقتصلمموارد البشرية اإللكترونية اإلدارة 
 .152 -144، صربيع

  ،المدخل الي ادارة المعرفة.(.2006العمرؼ، غساف)و قنديمجي، عامر، و العمي، عبد الستار 
 دار النشر لمتوزيع والطباعة. : . عماف1ط
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 كمدخل لتطوير بعض وظائف  اإللكترونية اإلدارة(.2009عبد الرحيـ، دمحم)و ، دمحم، يعم
 . جامعة األزىر.جامعة األزىرجمة م بجامعة تبوؾ. اإلدارة

 ("2009عمار، "دمحم جماؿ.) بوكالة الغوث الدولية  اإللكترونية اإلدارةمدى امكانية تطبيق
. رسالة ماجستير وتشغيل الالجئين بمكتب غزة االقميمي ودورىا في تحسين أداء العاممين

 غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.

 ،التغيير دراسة  اتجاه الوالء في المنظمية الثقافة دور(.2011)دمحم زيد، وأبو بمجازية، عمر
الدولي بعنواف "االبداع والتغيير  الممتقي الي مقدـ بحث. ميدانية في البنوك التجارية األردنية

 سعد جامعو في في المنظمات الحديثة وتحميل تجارب وطنية ودولية" المقاـ التنظيمي
 .مايو 19-18 الفترة خالؿ البميدة -دحمب

 (2014عمراف، كريمة.)مجمة . تغيير الثقافة التنظيمية وأثرىا عمي فعالية التطوير التنظيمي
 . 136 -123(، جانفي، ص33، ع)العموم االنسانية

 (2003العمرؼ، سعيد.) رسالة اإللكترونية اإلدارةالمتطمبات االدارية واألمنية لتطبيق .
 ة لمعمـو األمنية، الرياض.ماجستير غير منشورة،  جامعة نايف العربي

 (2010العمياف، محمود.)دار وائل: . عماف5. طالسموك التنظيمي في منظمات األعمال 
 . لمنشر والتوزيع

 دار وائل: عماف. 3ط .السموك التنظيمي في منظمات األعمال.(2005)، محمودالعمياف 
 . لمنشر والتوزيع

 (2014عواد، عبد الناصر .)نظيمية في مواجية األزمات: دراسة مدى مساىمة الثقافة الت
تطبيقية عمى وزارة االقتصاد الوطني بالمحافظات الجنوبية من وجية نظر المدراء 

 والسياسة لمدراسات العميا، غزة. اإلدارةأكاديمية  منشورة، غير ماجستير . رسالةالتنفيذيين

 (2003العواممة، نائل.) ـ الرقمي: دراسة في العال اإللكترونيةوالحكومة  اإلدارةنوعية
 .294-249، ص(2ع )، (15مج) ،مجمة جامعة الممك سعود .استطالعية
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 ،عماف: دار المسير. الحاسوب التعميمي وتطبيقاتو التربوية(.2004)يوسف أحمد عيادات . 

  ،بناء ثقافة تنظيمية مالئمة لمنيج إدارة الجودة الشاممة (.2014دمحم، يعقوبي)والعيد، ختيـ
حسيف المستمر في المؤسسة دراسة ميدانية لمؤسسة سونمغاز إلنتاج مف خالؿ فرؽ الت

 (،12، ع)مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية وحدة المسيمة. -الكيرباء 
  .119 -103ص

 (2005الغالبي، طاىر، والعامرؼ، صالح.)المسئولية االجتماعية وأخالقيات األعمال .
 نشر. عماف: دار وائل لمطباعة وال

 (2008الغامدؼ، ماجد.) مالءمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكميات التقنية لتطبيق ادارة
. رسالة ماجستير غير "دراسة ميدانية عمي الكمية التقنية بالباحةTQMالجودة الشاممة "

 .مكة المكرمة ،جامعة أـ القرػ  ،منشورة

 (2006غنيـ، أحمد عمي .) تطوير العمل االدارؼ ومعوقات  في اإللكترونية اإلدارةدور
(، 21، مج)المجمة التربوية. استخداميا في مدارس التعميـ العاـ لمبنيف بالمدينة المنورة

 .[219 -143ص (،81ع)

 (2004غنيـ، أحمد دمحم.)القاىرة: دار : آفاق الحاضر وتطمعات المستقبلاإللكترونية اإلدارة .
 النيضة العربية.

 بيروت: دار 2ط القاموس المحيط.(.2003ف دمحم بف يعقوب)الفيروز آبادؼ، مجد الدي ،
 احياء التراث العربي.

 (2012قدورؼ، سحر.) اعادة ىندسة الثقافة التنظيمية لممؤسسات الجامعية :الجامعة
 .107-97ص (،93(، ع)35مج). واالقتصاد اإلدارةمجمة . المستنصرية أنموذجاً 

 (2010القريوتي، دمحم.)عماف: دار وائل لمنشر والتوزيع. 4. طنظيمنظرية المنظمة والت . 
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  ،اإللكترونينظام السجل الطبي (. بحت بعنواف: 2012طوبيا، سيـ)و القصيمي، دمحم  :
في عصر  اإلدارةالمؤتمر العممي الدولي عولمة  المعاصرة. اإللكترونية اإلدارةمدخل لتطبيق 

 ديسمبر. 17-15، طرابمس لبناف ،جامعو الجناف ،المعرفة

 دار المسيرة لمنشر : . عماف1طوتطبيقاتيا. اإللكترونيةالتجارة (.2015عامر) ديمجي،قن
 والتوزيع والطباعة. 

 (2003قوؼ، بوحنية.)دراسة في طبيعة ثقافة المؤسسة كمدخل أساسي لمتنمية الشاممة :
 .79-70ص (،2، ع)مجمة الباحث .العالقة بيف المحددات الثقافية وكفاءة األداء

 دور الثقافة التنظيمية في تحديد الخيار االستراتيجي: دراسة (.2012فتاح) كريـ، ىيوار
. رسالة ماجستير غير استطالعية آلراء مديري معمل أسمنت بازيان في محافظة السميمانية

 اقميـ كردستاف العراؽ. ،جامعة السميمانية ،منشورة

 (2011كساب، رؤػ.) اإللكترونية اإلدارةالعالقة بين بعض المتغيرات التنظيمية وتطبيق 
منشورة، جامعة األزىر، غزة،  غير ماجستير . رسالةفي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

 فمسطيف.

 (2002الموزؼ، موسى.)لمنشر والتوزيع دار وائل: . عماف1.طالتنمية االدارية . 

 (2008الميثي، دمحم.) من وجيو الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في االبداع االداري
. رسالة ماجستير غير منشورة، نظر مديري مدارس التعميم االبتدائي بالعاصمة المقدسة

 جامعة أـ القرؼ، مكة المكرمة.

 (2006محجز، خضر .)قدمس لمنشر والتوزيع.: . دمشق1. طاميل حبيبي الوىم والحقيقة 

 (2007محمود، سماح.)ء الثقافة أثر كل مف التكيف الخارجي والتكامل الداخمي في بنا
التنظيمية: دراسة تحميمية آلراء المدراء العامميف في المديرية العامة لمتربية/ فرع الرصافة 

  .182 -164(، ص64، ع)واالقتصاد اإلدارةمجمة  الثانية.
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 ،ادارة تنفيذ في التنظيمية الثقافة عوامل أثر قياس(.2010)صباح وموسى، سامي، المداف 
(، 84ع) واالقتصاد، اإلدارة مجمة (.اورانج)االردنية تاالتصاال مجموعة في المعرفة

  .142 -106ص

 (2012المدلل، عبد هللا.) تطبيق ادارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية وأثرىا
 ماجستير رسالة.عمي مستوى األداء: دراسة تطبيقية عمى مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء

 منشورة، الجامعة االسالمية، غزة. غير

 ،في التنظيمية الثقافة تطوير في ودورىا االستراتيجية القيادة(.2008)صالح المربع 
 أطروحة. المدني لمدفاع العامة المديرية عمي مقارنة ميدانية دراسة: األمنية األجيزة
األمنية،  لمعموـ نايف األمنية، جامعة العموـ في الفمسفة دكتوراه درجة عمي لمحصوؿ
 الرياض.

 ،الدار اإلسكندرية:. ط ،والتغيير التنظيمية الثقافة إدارة(. 2006) الديف جماؿ المرسى 
 الجامعية.

 (2013مساعدة، ماجد.)."دار المسيرة. عماف:. 1ط إدارة المنظمات "منظور كمي 

 (2010المسعودؼ، سميرة.) في ادارة الموارد البشرية  اإللكترونية اإلدارةمعوقات تطبيق
مكة المكرمة من وجية نظر مديري وموظفي الموارد  بالقطاع الصحي الخاص بمدينة

   رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االفتراضية الدولية، المممكة المتحدة. البشرية.

 (2010المسيرؼ، عبدالوىاب.)دار الفكر. : . دمشق2. طالثقافة والمنيج 

 (2013مطر، شادؼ.) دراسة ترونيةاإللك اإلدارةدور تنمية الموارد البشرية في تطبيق "
. رسالة ماجستير غير منشورة، ميدانية عمى وزارة االشغال العامة واالسكان في قطاع غزة

 والسياسة لمدراسات العميا، غزة. اإلدارةأكاديمية 

 (2013مطر، عصاـ .) دار : . االسكندريةبين النظرية والتطبيق اإللكترونيةالحكومة
 الجامعة الجديدة. 
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 (2013المطيرؼ، دمحم.) مكونات الثقافة التنظيمية وعالقتيا بدوافع التعمم الذاتي لدي
جامعة نايف  ،. رسالة ماجستير غير منشورةالعاممين في قطاع حرس الحدود بالخفجي

 الرياض. ،العربية لمعمـو األمنية

 ،ادارية قضايا(.2011)عريقات، أحمد، والصالح، أسماء، ودرة، عبد البارؼ و  أحمد، المعاني 
 . والتوزيع لمنشر وائل عماف: دار. 1ط. معاصرة

 (2015معتز باهلل، بورمل.) دراسة اإللكترونية اإلدارةدور الثقافة التنظيمية في تطبيق :
 منشورة، غير ماستر . رسالةجامعة بسكرة -ميدانية بكمية العموم االنسانية واالجتماعية 

 جامعة دمحم خيضر، بسكرة.

  ،اتخاذ في لممديريف السموكية باألنماط التنظيمية الثقافة عالقة(.1998)الحميد عبد المغربي 
 .سبتمبر .(353)ع ،والتجارة المال مجمة .تطبيقية دراسة: االدارية القرارات

 (2014منصور، منصور .) أثر عوامل البيئة الداخمية عمي الوالء التنظيمي مف وجية نظر
 -77ص ،جواف (،6ع). تصاديةرؤى االق الموظفيف االدارييف )حالة جامعة األقصى بغزة(.

95. 

 (2004الميدؼ، بف عيسي.) ثقافة المؤسسة كموجو لمسموكيات واألفعاؿ في المنظمة
  .158-147ص (،3، ع)مجمة الباحثة. االقتصادية الحديث

 الرياض: . : االستراتيجية والوظائف والمشكالتاإللكترونية اإلدارة(.2004نجـ) ،عبود نجـ
 دار المريخ لمنشر.

 المجاالت.-الوظائف -: االستراتيجية اإللكترونيةوالمعرفة  اإلدارة(.2009، نجـ)بودع نجـ 
 دار اليازورؼ العممية لمنشر والتوزيع. :. عماف1ط

 (2012النسور، دمحم.) دور الثقافة التنظيمية في تحسيف أداء العامميف في القطاع المصرفي
 ،يونيو (،2(، ع)20، مج)ية واالداريةمجمة الجامعة االسالمية لمدراسات االقتصاد األردني.

 210 -187ص
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 ،الشاممة الجودة ادارة لتطبيق الداعمة التنظيمية الثقافة بناء آليات(.2013)سعيد ىديو. 
 .القرؼ. مكة المكرمة اـ جامعة منشورة. غير دكتوراه رسالة

 (2011الوادؼ، دمحم، الوادؼ، بالؿ.) المعاصرة وتطبيقاتيما اإللكترونية اإلدارةالمعرفة و .
 دار صفاء لمنشر والتوزيع. : . عماف1ط

 (2014وىيبة، داسي.) أثر الثقافة التنظيمية عمي ادارة المعرفة دراسة عينية من المؤسسة
 بسكرة.، ضريجامعة دمحم خ ،غير منشورة دكتوراه رسالة  االقتصادية الجزائرية.

 (2012وىيبة، عيساوؼ.) ظيفي "دراسة حالة فئة أثر الثقافة التنظيمية عمي الرضا الو
رسالة  األفراد الشبة طبيين بالمؤسسة االستشفائية العمومية ترابي بوجمعة ببشار".

 ماجستير غير منشورة، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف.

 (2005ياسيف، سعد.)العامة.  اإلدارةمعيد  وآفاق تطبيقاتيا العربية. اإللكترونية اإلدارة
 الرياض. 

 ،العممية اليازورؼ  عماف: دار. 1ط. االدارية المعمومات نظم.(2009)سعد ياسيف. 
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 Adewwale& Anthonia, (2013). The impact of organizational culture on 

human resource practices: A study on a selected sample of private Nigerian 

universities. Vol. (5), No (4), P. 115-133. 

 Astri Ghani, (2012), The Influence of Corporate Culture on 

Organizational Commitment; Case Study of Civil Government 

Organizations in Indonesia, School of Business and Manangement – Institut 

Tekhnologi Bandung J1. Gansha No.8, Bandung-Indonesia. 
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 : اإللكترونيةالمواقع 

 ـ، 18/9/2016تـ استرجاعو في  الدكتور أحمد الكرد كنانة أون الين صفحة موقع
 .   http://www.kenanaonline.com/ahmedkordyعمى الرابط  مساءً  7الساعة 

 مساًء عمى  01:00ـ الساعة 5/6/2016تـ استرجاعو في  موقع الدكتور محمود رفاعي
 .http://dr-mamdouhrefaiy.comالرابط: 

  تـ استرجاعو في العدد الثاني –المجمد الثاني  ،اإلدارةموقع مجمة سياسات وممارسات ،
 .www.jmppnet.comمساًء عمى الرابط:  09:00الساعة  ـ13/3/2016
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 صباحاً  11:00ـ الساعة 11/6/2016 استرجاعو في تـ ،مجتمع بحوث التعميم العالي 
 .    https://www.srhe.ac.ukعمى الرابط: 

  عمى  مساءً  07:00ـ الساعة 6/7/2016استرجاعو في  تـ موقع دينيسوف لالستشارات
 .www.denisonconsulting.comالرابط: 

  المفاىيم األساسية والتطبيقات في التنميةاإللكترونيةبعنوان الحكومة  إلكترونيةنشرة :  
عمى الرابط:  مساءً  04:00ـ الساعة 12/5/2016 استرجاعيا في تـ

http://workspace.unpan.org . 
  ـ الساعة 1/6/2016تـ استرجاعو في  رابطة العمماء الصينينيين األمريكيينموقع

 .  https://www.g-casa.comصباحًا عمى الرابط:  10:00
تـ استرجاعيا في  صرحالة م اإللكترونيةقناة االختيار والفجوة الرقمية في الحكومة 

 .http://hisham.idecision.orgصباحًا عمى الرابط:  11:30ـ الساعة 156/2016
 ـ الساعة 11/3/2016تـ استرجاعو في  موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

 . http://www.mtit.gov.psمساء عمى الرابط:  10:00
  ـ الساعة 13/2/2016تـ استرجاعو في  ،اإلسالميةالمكتبة المركزية في الجامعة موقع

 . http://library.iugaza.edu.psصباحًا عمى الرابط:  11:00
 مساًء  08:00ـ الساعة 5/6/2016، تـ استرجاعو في مكتبة جامعة نايف لمعموم األمنية

 .http://library.nauss.edu.saعمى الرابط: 
  ـ الساعة 13/5/2016، تـ استرجاعو في جامعة األزىر –مكتبة جواىر الل نيرو

 . http://www.alazhar.edu.psمساًء عمى الرابط:  01:00
  مساًء  06:00ـ الساعة 11/1/2016تـ استرجاعو في  بسكرةموقع جامعة دمحم خيضر

 .    www.dspace.univ-biskra.dzعمى الرابط: 
  مساًء عمى  07:00ـ الساعة 06/3/2016استرجاعو في  تـ  عمي حسين باكيرموقع

 . https://alibakeer.maktoobblog.comالرابط: 
 10:30ـ الساعة 21/05/2016 تـ استرجاعو في موقع الدكتور غسان يوسف قطيط 

 . http://www.ghassan-ktait.comمساء عمى الرابط: 
  من كتاب تكنولوجيا ونظم المعمومات في  -عمى مكتبة جوجل  - إلكترونيةنسخة

 )البرزنجي، حيدر شاكر، جمعة، دمحمتكنولوجي   -المنظمات المعاصرة منظور اداري 

https://www.srhe.ac.uk/.../122_Prof_Chang_Zhu.pdf
https://www.g-casa.com/
http://www.mtit.gov.ps/
http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx
http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac
http://www.alazhar.edu.ps/
http://www.ghassan-ktait.com/
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مساًء عمى الرابط:  09:00ـ، الساعة 25/8/2016، تـ استرجاعو في (2013حسف، 
www.google.ps . 
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 المالحق
 (  1)  ممحق رقـ
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 ( قائمة بأسماء ُمحكمي االستبياف 2 )رقـ  ممحق

 مكان العمل االسم م

 جامعة األزىر ا. د/ نياية عبد اليادؼ التمباني -1

 والسياسة اإلدارةأكاديمية   ابراىيـ المدىوف د. دمحم -2

 ديواف الموظفيف العاـ د. نبيل عوض الموح -3

 جامعة فمسطيف د. ياسر عادؿ أبو مصطفي -4

 الجامعة االسالمية د. وسيـ اليبيل -5

 جامعة االسراء د. كماؿ المصرؼ  -6

 والسياسة اإلدارةأكاديمية  د. دمحم عبد العزيز الجريسي -7

 جامعة األقصى د. تامر سعد فطاير -8

 وكيل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ا. سييل عبدهللا مدوخ -9

 غير متفرغ د. خميل اسماعيل ماضي -10

 غير متفرغ د. أيمف راضي -11
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 النيائية ورتواالستبياف بص ( 3 )رقـ  ممحق

 

 العميا المشترك بين برنامج الدراسات                            

 والسياسة وجامعة األقصى اإلدارةأكاديمية 

 برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد

 استبيان

 األخ الكريم / األخت الكريمة  

 تحية طيبة وبعد ،،

الماجستير تخصص إدارة الدولة والحكـ الرشيد درجة بإعداد رسالة لمحصوؿ عمى  يقـو الباحث
 اإلدارة"دور الثقافة التنظيمية كمدخل لدعم سياسة لمدراسات العميا بعنواف وال اإلدارةفي أكاديمية 

لذا أرجو مف سيادتكـ  .دراسة حالة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات "اإللكترونية
لممساعدة في بدقة وموضوعية بعد قراءتيا االستبانة البحثية المرفقة تعبئة المساعدة في 

ية تفيد البحث العممي ، وأحيط سيادتكـ بأف كل ما تدلوف بو مف آراء الحصوؿ عمي نتائج  عمم
ىي موضع اىتماـ الباحث، وأف ىذه المعمومات سريو وتستخدـ ألغراض البحث العممي فقط، 

حيث يعبر  10-1فأرجو مف سيادتكـ التكـر بقراءة وتعبئة االستبانة ووضع الدرجة المناسبة مف 
 والقبول عف أعمى نسبة مف الرضا 10ضا والموافقة والرقـ عف أدنى نسبة مف الر  1الرقـ 

 والموافقة في الخانة المعبرة عف رأيكـ.

 وتقبموا خالص التقدير واالمتنان ،،،

 الباحث/   دمحم إبراىيم محجز
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 محاور وفقرات االستبانة:

 لبيانات الشخصيةأواًل: ا

 الجنس:    .1

 ذكر                     أنثى              

 الفئة العمرية:  .2

 سنة  35أقل من  –30من                 سنة  30أقل من              

                      50أقل من  سنة -40نة        من س 40أقل من  –35من             

 سنة 50أكبر من                             

 المؤىل العممي:  .3

 دكتوراه        ماجستير        بكالوريوس        دبموم فأقل        

 المسمى الوظيفي: .4

 مديرمدير عام        وكيل مساعد                  وكيل وزارة       

 أخري            شعبة     رئيس        رئيس قسم        

                                   

 المجال الوظيفي:         .5

 ع البريد         قطاع االتصاالت        قطاع تكنولوجيا المعمومات                 قطا     

 (مكتب الوكيل، التنمية، الرقابة، الشؤون االدارية والماليةاالدارات والوحدات المساندة )    
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 حيح.دل ذلك عمي الموافقة العالية عمي ما ورد في العبارة والعكس ص 10كمما اقتربت الموافقة من 

 ثانيًا: الثقافة التنظيمية:

 الييكل التنظيميالبند األول: 

 درجة الموافقة البياف ـ
 10 -1مف 

  يعكس الييكل التنظيمي بشكل واضح رسالة وأىداؼ الوزارة. .1
  .يتسـ الييكل التنظيمي في الوزارة بالمرونة لمواجية التغيرات .2
و بشكل الوصف الوظيفي يفية و يوضح الييكل التنظيمي المسميات الوظ .3

 في الوزارة. دقيق ومفصل
 

يعمل الييكل التنظيمي عمي التنسيق والتكامل بيف القطاعات واإلدارات  .4
 في الوزارة. إلكترونيةوبصورة المختمفة 

 

في جميع ا إلكترونييساعد الييكل التنظيمي عمى تدفق المعمومات  .5
 لة بيف العامميف.االتجاىات مما يعزز االتصاالت الفعا

 

  .اإللكترونية اإلدارةيتـ تحديث الييكل التنظيمي باستمرار كي يتالءـ مع  .6
  ا.إلكترونييسمح الييكل التنظيمي بتفويض السمطات والصالحيات  .7
يساىـ الييكل التنظيمي في تعزيز االتجاىات والممارسات التي تشجع عمى  .8

 .اإللكترونيالعمل 
 

 

 : القوانين واألنظمة واإلجراءاتنياالبند الث

 درجة الموافقة البياف   ـ
 10 -1مف 

يتـ ترجمة القيـ التنظيمية المرغوبة عمى ىيئة قوانيف وأنظمة واجراءات  .1
 يمتـز بيا الجميع.

 

 

  تصاغ القوانيف واألنظمة واإلجراءات بشكل واضح وسيمة الفيـ. .2
  لمجميع. ةمعمنداخل الوزارة القوانيف واألنظمة واإلجراءات  .3
تحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات السالسة في عممية التطبيق والتكامل  .4

 والتنسيق.
 

 عمي اختصار إجراءات العمل مما القوانيف واألنظمة واالجراءات تعمل  .5
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 يسيل تقديـ الخدمة بشكل اسرع.
بيف العامميف في جميع  تسيل القوانيف واألنظمة واإلجراءات مف التواصل .6

 .االتجاىات
 

  .اإللكترونيالتوجو  القوانيف واألنظمة واإلجراءات الساريةتدعـ  .7
تحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات النزاىة والشفافية والعدالة والمساواة  .8

 لمجميع.
 

 اإلدارةتحقق القوانيف واألنظمة واإلجراءات األماف في استخداـ وتطبيق  .9
 .إللكترونيةا

 

 

 مدير عام( -الوكيل المساعد -الوكيل -)الوزير العميا اإلدارة: لثالثالبند ا

 درجة الموافقة    البياف ـ
 10 -1مف    

  عالية. إلكترونيةالعميا ثقافة  اإلدارةتمتمؾ  .1
ة العميا الرؤية الواضحة فيما يتعمق بآليات بناء الثقافة التنظيمي اإلدارةتمتمؾ  .2

 .اإللكترونية اإلدارةالداعمة لتطبيق 
 

  .اإللكترونية اإلدارةالعميا قيمًا وممارسات تدعـ فمسفة  اإلدارةتتبنى  .3
  العميا صفات القيادة الرشيدة. اإلدارةيتوفر في  .4
 اإلدارةالعميا القدوة وااللتزاـ بقيـ الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق  اإلدارةتتمثل في  .5

 .لكترونيةاإل
 

 اإلدارةالعميا عمى استقطاب اصحب الخبرات والميارات في  اإلدارةتعمل  .6
 .اإللكترونية

  .اإللكترونية اإلدارةالعميا في سف القوانيف والتشريعات المتعمقة ب اإلدارةتساىـ  .7
  موحدة. العميا لقاءات دورية بينيا وبيف العامميف لتكويف ثقافة تنظيمية اإلدارةتنظـ  .8
  .اإللكترونية اإلدارةبيئة عمل مالئمة لتطبيق ودعـ  اإلدارةتييئ  .9
  .اإللكترونيةالعميا الموظفيف بالمعمومات لتطوير استخداماتيـ لإلدارة  اإلدارةتزود  .10
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 مون العامثقافة : رابعالبند ال

 درجة الموافقة  البياف ـ
 10 -1مف 

 اإلدارةوميارات العامميف في الوزارة مع متطمبات تطبيق  تتوافق مؤىالت وخبرات .1
 .اإللكترونية

 

  يتـ تعريف الموظف بمياـ وظيفتو وبصورة واضحة. .2
  .تتالءـ قيـ وثقافة العامميف مع قيـ وثقافة الوزارة .3
  .يمتـز الموظفيف بالوزارة بالمعايير والحيادية والمصداقية والشفافية في أعماليـ .4
  الفعاؿ بينيـ. اإللكتروني يتـ تعريف العامميف عمي كيفية االتصاؿ والتواصل .5
  بالوزارة. اإللكترونية اإلدارةيوجد خطو تدريبية مسبقة وواضحة لمعامميف لتطبيق ودعـ  .6
  لمعامميف بالوزارة  وىي في متناوؿ الجميع. اإللكترونيتتوفر أساليب التطوير والتعميـ  .7
  .نشودةإرشاد مستمر لمتأكد مف قبوؿ العامميف لمثقافة التنظيمية المىناؾ  .8
  يتـ تعريض العامميف لمواقف والتي يمكف مف خالليا تعزيز الثقافة التنظيمية المرغوبة. .9
 

 : الحوافز والمكافآتخامسالبند ال

 درجة الموافقة  البياف ـ
 10-1مف  

  بالوزارة. اإللكترونية اإلدارةأىداؼ وفمسفة الحوافز والمكافآت بتحقيق ترتبط  .1
  تتوافق الحوافز والمكافآت مع حاجات ورغبات العامميف بالوزارة. .2
بكفاءة  اإللكترونية اإلدارةدعـ وانجاز   فيتساعد الحوافز والمكافآت التي تقدميا الوزارة  .3

  وفعالية.
 

    لوزارة.يوجد دعـ إنساني ومعاممة حسنة لمعامميف في ا .4
  يتـ دعـ األنشطة التي تعزز الثقافة التنظيمية المرغوبة بالوزارة. .5
   تحقق الحوافز والمكافآت في الوزارة الثقة بالعامميف وتدفعيـ لالبتكار والتجديد. .6
  بالشكل المطموب. اإللكترونية اإلدارةترتبط الحوافز والمكافآت بمدػ تطبيق  .7
  حاجات الموظفيف لمتقدير واالحتراـ.ُتشبع الوزارة  .8
  يتـ منح الحوافز والمكافآت عمى أساس تقييـ األداء. .9
  تقـو الوزارة بابتعاث المتميزيف لممشاركة في دورات لتعزيز قدراتيـ. .10
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  اإللكترونية اإلدارةثالثًا: 

ًا باستخدام إلكترونيوالقيام بيا في الوظائف والخدمات  الورقية المعامالت عن وىي عبارة عن االستغناء
 وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالنترنت.

   اإللكترونية اإلدارةخدمات واقع البند األول: 

 درجة الموافقة  البياف ـ
 10 -1مف 

رشادية وتعميمية الستخداـ النظاـ  .1 توفر الوزارة لمجميور والموظفيف شروح توضيحية وا 
  .اإللكتروني

 

  إلدارة شؤوف الموظفيف . مناسبة إلكترونيةخدمات توفر الوزارة  .2

  حاجات الموظفيف. ةالمستخدم اإللكترونيةالخدمات مبي ت .3

  بسيولة االستخداـ. المتوفرة اإللكترونية لخدماتتمتع ات .4

  حاجات مختمف األطراؼ ذات العالقة. اإللكترونييمبي نظاـ األرشفة  .5

كقناة اتصاؿ بيف مختمف  اإللكترونيوالبريد  اإللكترونيةالمراسالت  الوزارة تعتمد .6
 المستويات اإلدارية.

 

  .إلكترونيةُتنفذ جميع الوظائف في الوزارة بطرؽ  .7

تنفيذ جميع المعامالت الخاصة بالجميور  في اإللكترونية اإلدارةتسيـ تطبيقات  .8
 ًا.إلكتروني

 

في زيادة التفاعل بيف مختمف القطاعات واإلدارات في  كترونيةاإلل اإلدارةتساىـ  .9
 الوزارة.

 

  مف عدد المراجعيف المباشريف. اإللكترونية اإلدارةتخفض  .10
عمميات التزوير  الحد مفأمف المعمومات وسرية التعامالت و  اإللكترونية اإلدارةتعزز  .11

 والتالعب.
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 الكادر البشري كفاءة البند الثاني: 

 درجة الموافقة  البياف ـ
 10 -1مف 

  .اإللكترونية اإلدارةالمعرفة الكافية بأىمية تطبيق  يوجد لدػّ  .1
وبياناتؾ الشخصية والوظيفية عبر  اإللكترونييسمح لؾ بالدخوؿ إلى نظاـ عممؾ  .2

 خارج مكاف العمل. مفالشبكة 
 

لبنية التحتية لمشبكات ووسائل بعدد كاٍؼ لتطوير او  مؤىل الوزارة كادر بشرؼ  لدؼ .3
 االتصاالت.

 

  .توفر الوزارة كادر بشرؼ بعدد كاٍؼ ومؤىل لتطوير البرمجيات ونظـ المعمومات .4
 اإلدارةتوفر الوزارة كادر بشرؼ بعدد كاٍؼ ومؤىل لتقديـ الدعـ الفني الالـز لتطبيق  .5

 .واألجيزة والشبكات بالسرعة الكافية اإللكترونية
 

  .فيما يتعمق بعممو اليومي اإللكترونية اإلدارةكادر البشرؼ بالوزارة قادر عمى تطبيق ال .6
  .اإللكترونية اإلدارةيتـ تدريب وتأىيل العامميف بصورة مستمرة عمى برامج  .7
 

 البند الثالث: األجيزة والمعدات / البنية التحتية

 درجة الموافقة  البياف ـ
 10 -1مف 

  .اإللكترونية اإلدارةاسوب متطورة لتطبيق ودعـ حارة أجيزة توفر الوز  .1
  .وموظفييا اإلداراتتوفر الوزارة طابعات مالئمة وبعدد كاٍؼ لمختمف  .2
  اإلدارات."سكنر" لمختمف  الضوئية توفر الوزارة عدد كاٍؼ ومالئـ مف الماسحات .3
  .والخدمات التي تقدميا كترونيةاإلل اإلدارةتوفر الوزارة الشبكات الالزمة لتطبيق  .4
 اإلدارةيتـ ربط لوزارة بفروعيا المختمفة عف طريق الشبكات الحاسوبية المناسبة لتطبيق  .5

 .اإللكترونية
 

  .يتـ توفير االنترنت لمعامميف عمى مدار الساعة .6
  .البنية التحتية لالتصاالت والشبكات تستوعب ضغوط العمل في جميع األوقات .7
  .اإللكترونية اإلدارةتوفر الوزارة البرامج الحاسوبية الالزمة لتطبيق وانجاز  .8
  .تقـو الوزارة بتحديث البرامج المستخدمة بشكل مستمر وبما يالءـ التطورات المستجدة .9
  .يتـ تدريب العامميف عمى البرامج الحاسوبية بشكل مستمر .10

 

 الباحث/ دمحم ابراىيـ محجز


