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  ملخص الدراسة
 

فـي وزارة  " دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة       " هدفت الدراسة إلى التعرف على      

جمع البيانات األوليـة    محافظات غزة، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ولجأ إلى           -التربية التعليم العالي  

من خالل االستبانة كأداة رئيسية للبحث، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل حيث وزعت االستبانة على جميع                

 محافظات غـزة    -الموظفين اإلداريين المتعاملين بأسلوب اإلدارة اإللكترونية في وزارة التربية والتعليم العالي          

استبانات نظرا  ) 6(استبانة ، وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد        ) 247(موظف، وتم استرداد    ) 294(وعددهم  

) 241(لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان،  وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسـة                

  %. 81.9استبانة، أي بنسبة 

  

  : وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها

القيم التنظيميـة، المعتقـدات التنظيميـة،       (عناصر الثقافة التنظيمية    يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين        -1

وبين تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية، في وزارة التربية والتعليم      ) األعراف التنظيمية، التوقعات التنظيمية   

  .وكانت هذه العالقة طردية محافظات غزة، -العالي 

ه دون الرجوع إلى رئيسه المباشـر ضـمن بيئـة العمـل             ال يتاح للموظف اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل       -2

 .اإللكتروني

 .ال يتم تكريم أو تحفيز الموظفين المتميزين في بناء ونشر العمل اإللكتروني بالوزارة -3

إعطاء الموظفين فرصة المشاركة في تطوير نظم واليات العمـل بالبرنـامج االلكترونـي الـذي                ال يتم    -4

 .يستخدمونه

 

  :ى جملة توصيات من أهمهاوخلصت الدراسة إل 

اعتبار أن موقع الوزارة اإللكتروني يمثل هوية الوزارة ورسالتها وإستراتيجيتها وأنشطتها وخدماتها، وأنه              -1

 .أكبر من مجرد واجهة إلكترونية للوزارة

تشجيع الموظفين على إبداء رأيهم في القيم والمعتقدات واألعراف والتوقعات المعمول بها داخل الـوزارة                -2

 .لتطويرها بما يالءم بيئة العمل االلكتروني، وتعميمها باستمرار الكترونيا بعبارات تعبر عن ثقافة الوزارة

لتشجيع الممارسات اإللكترونية األفضل بـين المـوظفين        ألسلوب التعلم من خالل المالحظة      دعم اإلدارة    -3

 .ونشرها فيما بينهم كنموذج يحتذى به

ظفين وربط الحوافز المادية والمعنوية بإنجـازاتهم الوظيفيـة إلكترونيـا،           إشباع حاجات التقدير لدى المو     -4

وتهيئة مناخ مناسب يشجع على اإلبداع واالبتكار والتعلم واتخاذ القرارات ومواجهة التحديات ضمن بيئة              

  .األعمال اإللكترونية
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Abstract 
 

 

      This study aimed to identify the "role of organizational culture to activate the application 
of e- management"  in Ministry of  Education and Higher Education – Gaza's Governorates. 
The researcher used the descriptive analytical method, and collected primary data by a 
questionnaire,  he  used Complete Census , and distributed a questionnaire to (294) employees 
dealing with the e-management in Ministry of Education and Higher Education – Gaza's 
governorates, the Response was (247) , and after examining the questionnaires (6) were 
excluded because of giving non-fulfillment of the conditions required to answer, and thus the 
number of questionnaires under study became (241) questionnaires, in percentage 81.9%. 
    
  

The study concluded numbers of  results, the most important of which are: 
1-  There are significant statistical relationship between the elements of an organizational 

cultural as (organizational values, organizational beliefs, organizational norms, and 
organizational expectations) and the activation of the application of e-Management. 
 It was a positive correlation relationship. 

2-  Not allowed to employee for accomplishing the work of a particular  business decisions 
without returning to his immediate supervisor within the work e-Management. 

3-  Do not honored or motivate staff for excellence in structuring and dissemination of 
 e-Management in the ministry. 

4-  Not allowed to staff to participate in the development of systems and mechanisms of 
 e-Management program they use. 

 
 

 The study's recommendations: 
1- Considered that the Ministry's website represents the identity of  the ministry, mission 

and strategy, activities and services, and that more than just a command line interface to 
the Ministry. 

2- Encourage staff to express their opinions in the values, beliefs, norms, and expectations 
established within the Ministry to develop them to suit the environment of  
e-management, and continuously circulated electronically in terms reflect the ministry 
culture.   

3- support the Observational learning in order to promote best of e-management practices  
among staff . 

4- Satisfying the staff's needs and appreciation and connecting material and moral 
incentives with their accomplishments in e-management, and Creating an appropriate 
environment to encourage creativity and innovation, learning and decision-making and 
meet the challenges within the environment of e-management. 
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 اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء

  إىل معلم البشرية رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم ،
   ، أساتذتي  األفاضل مشاعل العلم إىل

  ،إىل من بربهما إله الكون أوصاني أبي وأمي احلبيبني جزاهما اهللا عني خري اجلزاء
  ،إىل عمي احلبيب أبو قصي 

   ،األحباءإىل عوني وسندي  أخي و أخواتي  
  إىل رفيقة دربي زوجتي الغالية ، 

  إىل ابني احلبيب حممد وأحبتي شيماء وعمرو وسارة ،
  وأسرانا البواسل.. ني إىل األكرم منا مجيعا شهداء فلسط

  

  أهديكم مجيعا مثرة جهدي 
  الذي أرجو أن ميثل إضافة متواضعة للبحث العلمي
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  : مقدمة   -1.1

تصاالت وتطبيقاتها المتطورة والمتجددة خـالل الـسنوات القليلـة          أنتجت تقنية المعلومات واال     
 واقعا إداريا جديدا يكاد يكون مختلفا تمام االختالف عما تعلمناه و درسناه في جامعاتنا ، الماضية

 تجلت مظاهرة في سقوط كثير من المفاهيم الفكريـة والمنظومـات التـي              ،  ومدارسنا اإلدارية 
 جعلت األساليب اإلدارية    ،   وتحققت نقلة فكرية نوعية    ،  إلدارية سابقا اعتمدت عليها الدراسات ا   

وبفعل ، الحديثة تكاد ال تمت بصلة لما كان علية واقع الفكر اإلداري وتطبيقاته خالل العقد الفائت
 وامتد نطـاق    ،  ذلك فقد تأثرت المنظمات المعاصرة وتغيرت هياكلها ومعامالتها ومعايير أدائها         

 ،  تعامالت متعدية حدود الزمـان والمكـان       نجاز سعيا إل  ،  ارج المواقيت الرسمية  خدماتها إلى خ  
 من يعيش في هذه العالم ال بد        فإن لذلك   ،  وصوال إلى خدمات تتسم بالسرعة والشفافية والنزاهة      

واحـد مفـرزات العولمـة      أن تشمله هذه التغيرات التي تعد مظهـرا مـن مظـاهر التقنيـة               
  .)1،ص2009الحسن،(وتحدياتها

ومن إدارة األشـياء     ،   الرقمي اإللكتروني االقتصاد    االقتصاد التقليدي إلى   وفي ظل االنتقال من   
ـ إلـى اإلدارة    ) المكان،األبنية، واألصول المادية األخرى   ( المعلومـات  ( الرقميـة    ةاإللكتروني

 على   وتفرض نفسها  اأنه ثمة مبادئ جديدة تأخذ مك     فإن،)والرقميات،الشبكات،العالقات،التفاعالت
  .)145،ص2009نجم،(شركات األعمال

 هي المدرسة األحدث في اإلدارة التي تقـوم علـى اسـتخدام             ةاإللكترونيإن اإلدارة الرقمية أو     
 والرقابـة   ،   القيـادة  ،   التنظيم ،  التخطيط( وظائف إدارة    إنجاز وشبكات األعمال في      نترنتاإل

 تطـوير العمليـات   ،  األفـراد ، ماليـة  ال،   التـسويق  ،  اإلنتاج(ووظائف الشركة   ) ةاإللكتروني
  .)150،ص2009نجم،() اإللكترونيوالمنتجات بطريقة التشبيك 

فاألحداث الخارجية مثل تغير أحوال السوق والتقنيات الحديثة وتغير السياسات الحكومية وغيرها 
ويقتضي ذلك تغير أسلوب أداء المنظمـة ألعمالهـا وتغييـر       ،  من العوامل تتغير بمرور الوقت    

  .)644،ص2004جرينبرج،(ثقافتها أيضا 

 في أي منظمة وجود قيم وقناعـات ال         نجازولقد أظهرت الدراسات أن اكبر عقبة في تحقيق اإل        
  .)285،ص2002الهواري،(ئم المستوى المطلوب من النتائج تال
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ــرى     ــات األخ ــع المكون ــب م ــى جن ــا إل ــودا جنب ــصرا موج ــة عن ــة التنظيمي   الثقاف
 ووفقا لهذه النظرة    ،  تنظيمية والتكنولوجيا، والهياكل ال   ،  األفراد واألهداف : من   للتنظيم اإلداري 

ــإن ــق األ  ف ــشكل يحق ــة ب ــة التنظيمي ــالزم إدارة الثقاف ــن ال ــسعى م ــي ت ــداف الت   ه
  .)150،ص2000، القريوتي(إليها التنظيمات

ى مواكبة  يعتمد نجاح المنظمات في غالبية األحيان على قدرتها عل         أنهويقول الخشالي والقطب ب   
التطورات األمر الذي يتطلب منها التكيف مع التغيرات البيئية السريعة التي يترتب عليها ظهور              
الكثير من األزمات التي تهدد بقاءها واستمرارها أو تؤخر معدالت نموها وتطورها وان قـدرة               

لتغييـر  التي غالبا ما تتـسم بالتعقيـد وا       ،  المنظمة على رصد ما يحصل من تغيرات في البيئة        
  .)27،ص2009، عمار(اعدها على التكيف مع هذه البيئةيس

 في أي بيئة سيواجهه كثير من العوائق والتحديات ويمكـن لنـا             ةاإللكترونيإن تطبيق الحكومة    
والثـاني عوامـل إنـسانية وإداريـة      تقسيم هذه التحديات إلى قسمين أساسين عوامل فنية بحته  

إال إن العوامـل اإلداريـة       ،  اث فيما يختص بالقسم األول    ويوجد كم كبير من األبح    ،  واقتصادية
وتثبت من اإلحصائيات أن عدد هائل مـن مـشاريع نظـم            واإلنسانية لم تحظى بنفس االهتمام      

ينتهي بالفشل بـسبب العوامـل اإلنـسانية         والتي تشمل تطبيق الحكومة اإلليكترونية     المعلومات
الرغم من أن غالبيه أخصائي مطـوري الحكومـات    ونادراً ما تكون عوامل فنية، وب      ،واإلدارية

اإلليكترونية يعتبرون أن العوامل اإلدارية واإلنسانية هي مساوية في األهمية إن لم تكن أكثـر               
أهميه من العوامل الفنية ولكن عمليا تجد هؤالء األخصائيون ال يزالوا مركزين على الجوانـب               

  .)1ص، 2003مشيط،(ةالفنية على حساب العوامل اإلنسانية واإلداري

فقط من مشاريع نظم المعلومات الفاشلة يعود في        % 10وجد أن   ) (Longm,1987الباحث  إن  
ن نتائج الباحثين   إكما  .   منها يعود ألسباب إدارية وإنسانية    % 90الحقيقة إلى أسباب فنية و أن       

Ewusi-Mensah&Przansaki,1994) (         م تؤكد أن األسباب األساسية وراء هجـران وعـد
ومـؤخرا قامـا     . إكمال تطوير مشاريع نظم المعلومات هي في الغالب جدا إنسانية وإداريـة           

مـن  % 60 بنشر نتائج استبياناتهما والتـي أكـدت أن   Doherty,1998&  (King(الباحثان 
المدراء التنفيذيين لنظم المعلومات يشعرون أن العوامل اإلنسانية واإلدارية هي في الحقيقة أهـم           

 وبالرغم من أن كثير مـن        .مل الفنية في تحقيق نجاح مشاريع تطوير نظم المعلومات        من العوا 
 ما يزال هناك حاجة ماسة إلي إجـراء بحـوث           أنهالباحثين أشاروا إلي أهمية هذه العوامل أال        

  .)3ص، 2003مشيط،(ميدانية حتى تمكنا من معرفة أساليب معالجتها في الواقع العملي

وسترومبرج بضرورة تغييرك ألسلوب اإلدارة لكي تتمكن من المنافسة         ويقول نويهاورز وبندر    
.  ثقافة مؤسستك ستتغير ولكن بفعل قوى خارجية قاهرة          فإن لم تفعل    فإن ،  في االقتصاد الجديد  

 وهو خضوع إستراتيجية الشركة دائما      ،  فهناك قانون إداري حاكم ال تستطيع التنصل من تبعاته        



 4

فستتغلب الثقافة على اإلستراتيجية في كل      ،  إستراتيجية شركتك مع ثقافتها    لم تتوافق    فإن. لثقافتها
فاإلستراتيجية ال تغيـر  .أي إن نجاح االستراتيجيات مرهون بانسجامها مع ثقافة المنظمة      . مرة  
ولهذا السبب يبدأ تطوير االستراتيجيات بتغيير الثقافات وتغييـر         .  لكن العكس صحيح     ،  الثقافة

  ).1،ص2001،خالصات( مكونات العلموالفهم هو دائما أول. ي تغيير الناسالثقافات يستدع

– القراميـد أو علـى المعلومـات         -والواقع أن نجاح الشركة سواء كانت قائمة على األحجار        
   وهـذا هـو القـانون الحـاكم         ،   مرهون بانسجام إستراتيجية الشركة مـع ثقافتهـا        ،  النقرات

 أجـل مة التي لديها ثقافة شركة قوية مطلوب تغييرها مـن          والحديدي الذي تواجه الشركات القائ    
   الـشركة سـتواجه مقاومـة      فإن وإال   ، وتطبيقاته وممارساته األفضل      نترنتاإلاالنسجام مع   

   للعوائـد  هفي واد وممارساتها وخدمتها المـدر ) أي ثقافتها( تغيير تبدو فيها روحها وشخصيتها    
  .)180، ص 2009نجم،(آخرفي واد 

ـ  تلعب الثقافة دورا أساسيا وهاما في نشر تطبيق اإلدارة           أنه جواد وأبو زيد ب    ويقول  ةاإللكتروني
كما تعد التوعيـة االجتماعيـة بثقافـة اإلدارة         . سواء أكان على مستوى المواطنين أم العاملين        

تطلب األمر الذي ي  ،   متطلبا أساسيا للتحول نحو التكنولوجيا الجديدة من خالل تطبيقها         ةاإللكتروني
معنيـين   زيادة وعي الجمهور وتعزيز االستعداد النفـسي والـسلوكي لل          أجلتضافر الجهود من    

  .)19،ص2010بسيسو،( لمواجهة طبيعة هذا التحول

  

   :الدراسة مشكلة   -1.2

 ومن مطالـب الرقـي      ،   في مؤسساتنا أمرا الزما وملحا     ةاإللكتروني  لقد أصبح تطبيق اإلدارة       
 كما أكدت ذلك العديد من الدراسـات وأوراق العمـل           ،  ركاب الدول المتقدمة  والتقدم واللحاق ب  

ركزت علـى     الدراسات المحلية السابقة   فإن وعلى قدر علم الباحث      ،    والبحوث في هذا المجال   
ودورهـا فـي إدارة      ،   وواقعها ،   ومتطلبات تطبيقها  ،  ةاإللكترونيدراسة أهمية تطبيق اإلدارة     

لـدور الثقافـة    ولكن لم تتصدى أياً منهـا       ،  ى تقبل المواطنين لخدماتها    ومد ،  الموارد البشرية 
 للقيام باألعمال والمهام اإلدارية في المؤسسة بما        ةاإللكترونيالتنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة      

 وذلك لما لثقافة المنظمة من تأثير قوي ومباشر على نجاح أي ، يتالءم ومتطلبات التطور والتقدم
 فوجود ثقافة تنظيمية مناسبة يعطي للمنظمة قدرة كبيرة         ،   جديدة تتبناها ألداء أعمالها    إستراتيجية

على التعامل مع المتغيرات بشكل مناسب ويمكنها من تبني التطبيقات اإلدارية الحديثة في مجال              
  :   مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الرئيسي التاليفإنولذلك ، ةاإللكترونياإلدارة 

     ؟ةاإللكترونير الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة ما هو دو
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  :متغيرات الدراسة   -1.3

  :وتتضمن العناصر التالية  ، الثقافة التنظيمية:   المتغير المستقل   

 .القيــــم التنظيمية .1

 .المعتقـدات التنظيمية  .2

 .األعـراف التنظيمية  .3
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 : الفرضية الرئيسية الثانية : ثانيا 
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ى دراسات محلية في مجـال اإلدارة       الحاجة الملحة إل   وذلك عبر تلبية     :المكتبة العربية  -2
والذي يتطلع الباحث إلى أن تكون هذه الدراسـة إضـافة جديـدة لحقـل             اإللكترونية،  
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  . بالفائدةهعلي دراسةال
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  :نبذه عن وزارة التربية والتعليم العالي  -1.7

، تشكلت وزارة التربية    1994 عام   فلسطينمهام التعليم في     السلطة الوطنية الفلسطينية  بعد تسلم     
 أنيطت صالحيات التعليم العالي بوزارة جديدة حملت 1996 وفي عام والتعليم العالي الفلسطينية،

 األم تحمـل اسـم وزارة التربيـة         الوزارةاسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما ظلت         
 تم إعادة دمج الوزارتين فـي       2002وفي تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية عام        . والتعليم

  ).2011لعالي،وزارة التربية والتعليم ا(وزارة واحدة حملت اسم وزارة التربية والتعليم العالي

 وحدة على مـستوى اإلدارات      22منها  ،   وحدة إدارية  41يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من      و
 إدارة عامة فنية ذات عالقة      12 و   ، وحدات فنية ذات عالقة بقطاع التعليم العالي       5بينها  العامة  

ويتفرع عن كل   ،  ن ومالية وخدماتية تخدم القطاعي    إدارية عامة   إدارات 5 و   ،بقطاع التعليم العام  
  . أو رئيس شعبة قسما يرأسها رئيس القسم 134دائرة أقسام متخصصة وعددها 

رجاء الوطن في المحافظات المختلفة وعـددها       أتنتشر في مختلف    فمديريات التربية والتعليم    أما  
 مديريات في قطاع غزة ويرأس كـل        6 مديرية في الضفة الغربية و     13 منها   ، مديرية 19 حاليا
ال يوجد حدود إدارية رسـمية      و.   أحدهما إداري واألخر فني    نائبانة مدير تربية يساعده     مديري

 قسما  17ويوجد في كل مديرية     . لكل مديرية إنما تتكون من حدود تربوية تفصل بين المديريات         
متخصصا وتتمتع كل مديرية باستقاللية نسبية، حيث تم تفويض الصالحية لها في إدارة شؤونها              

 ، واإلشراف المباشر على المدارس التابعة لها،  وفي إدارة العالقة مع المجتمع المحلـي            الداخلية
وتتسع هذه الصالحية تدريجيا انسجاما مع توجه الوزارة في تـدعيم الالمركزيـة فـي اإلدارة                

  ).2010اإلدارة العامة للتخطيط،(التربوية
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  :مقدمة   -2.1

 أن الفرق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة هو وجـود إدارة متطـورة فـي     P.Drukerيقول  
يعكس مكانة وأهمية الثقافة التنظيمية والقيم، فـاإلدارة ليـست          مما  األولى وإدارة سيئة في الثانية،      

مجموعة من المبادئ والسلوكيات والمفاهيم مجرد نظم وفق قوانين،وإنما هي أيضا عملية ترتبط بها 
األخالقية التي ينبغي تعديلها استنادا إلى القيم والتقاليد والمعتقدات واالتجاهات والمثل العليا السائدة             

  .)1،ص،بدون تاريخعبد اهللا(في المجتمع، فإدارة األعمال ثقافة أكثر منها جمعا لتقنيات

المـورد    بمدى كفاءة أداءفشل المنظمة، والتي تحدد أساساًالثقافة التنظيمية على نجاح و  ثرؤتو
التنظيمية السائدة و نمـط   ةة، الذي يتأثر بشكل كبير بالثقافالبشري المؤهل والمندمج في المنظم

المشاركة : المعتقدات و األفكار، مثل التفكير لدى األفراد، من خالل تمتعهم بمجموعة من القيم و
 ، الفريـق، التجديـد و االسـتماع، و المـساندة      روح الجماعة وروحو المخاطرة، و و اإلبداع

، كل هذه السلوكيات    ...االستقاللية في ممارسة المهام    و ،ودرجة تقبل الخالفات و مناقشتها علناً     
منظماتهم، مما قد يدعم خلق قدرة جماعية للفعـل لرفـع أداء    لها تأثير على سلوك األفراد في

  .)1،ص،بدون تاريخجغلولي(وظائفها و متطلباتها الوظيفية المنظمة، تمكنها من أداء

ن داخل عد السلوك التي يقتنع بها العاملو    كما تعبر ثقافة المنظمة عن نمط التصرفات العامة وقوا        
 وممارسات ترسخ مع الـزمن لتـشكل         حيث تتضمن طقوساً   ،  المنظمة ويتبنونها في تعامالتهم   

 كما تعبر عن قـيم المـوظفين        ،  اذ القرارات وغيرها   العمل واتخ  إنجازأساليب التفكير وطرق    
 لذا تبرز أهمية ثقافة المنظمة مـن        ،  وسلوكياتهم التي يلمسها المتعاملون مع المنظمة بشكل بين       

كونها تعطي المنظمة هويتها وشخصيتها كما ترسم قواعد السلوك المرغوب وتعـزز الـشعور              
   ).1،ص2009حلواني،(رافاتبالوالء واالنتماء وتتابع األداء وتحاسب االنح

   

  :مفهوم الثقافة التنظيمية   -2.2

تنـوع  :  أوال،  مفهوم الثقافة لدراسة ظواهر تنظيمية داخل مجتمع ما لـشرح         المحللون استخدام  
 كما ،درجة االستقرار في سلوك الجماعات وسلوك المنظمة ككل:  ثانيا ،  أنماط السلوك التنظيمي  
 يعتبر من العوامل الرئيـسية       ومن مجتمع آلخر   أخرى بيئة إلى    ات من أن اختالف أداء المنظم   

ن اختالف الثقافة بـين هـذه        بأ علماً) ثقافة المنظمة (التي أدت إلى بروز هذا المفهوم التنظيمي        
لذا كانـت هنـاك حاجـة       .  في تفاوت فعالية هذه المنظمات     المجتمعات لم يكن السبب الرئيسي    

 فيمـا    خاصـةً  ،   بين المنظمات حتى داخل المجتمع الواحد      يزيلمفهوم إداري معين يستخدم للتم    
   ).56،ص1998السواط والعتيبي،(يتعلق بمستوى األداء
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 ، وتتعدد التعريفات لمفهوم الثقافة التنظيمية لتشمل منظومة القيم األساسية التي تتبناها المنظمـة            
 ،  المهـام  إنجـاز تي يتم بها     والطريقة ال  ،  والفلسفة التي تحكم سياساتها تجاه الموظفين والعمالء      

   . في اإليمـان بهـا وااللتفـاف حولهـا         يشترك أعضاء التنظيم  واالفتراضات والمعتقدات التي    
فـي    الثقافة التنظيمية تشير إلى منظومة المعـاني والرمـوز الـسائدة           بأنويمكن القول أيضا    

  ).151،ص2000القريوتي،(التنظيم

 ،  مـن المفـاهيم اإلنـسانية      ظلة تأوي تحتها كثيـراً    ولقد استخدم مصطلح الثقافة التنظيمية كم     
  . والتكنولوجيـا وتأثيراتهـا    ،   والقـيم األخالقيـة    ،   والنمـاذج االجتماعيـة    ،  القـيم : مثـل  

  ا نموذج مـن االفتراضـات األساسـية تختـرع          أنه الثقافة التنظيمية على     Sehenn ويعرف  
ومعوقات التكيـف الخـارجي      للتغلب على مشكالت     ةوتكتشف وتطور من قبل مجموعة معين     

 من الوعي    معتبراً  لها مصداقية معتبرة وتعلم لألعضاء الجدد لتكون أساساً        –والتكامل الداخلي   
  ).16،ص2003الفرحان،(واإلدراك والتفكير

ا عبارة عن مجموعة االعتقادات والتوقعات والقيم التي يـشترك بهـا   هبأن  wheelenوعرفها
ا  نظام من القيم والمعتقـدات يـشترك بهـا    هبأنshermerborn   ويعرفها ، أعضاء المنظمة

 Kossen  كمـا يعرفهـا   ، العاملون في المنظمة بحيث ينمو هذا النظام ضمن المنظمة الواحدة
من البيئة الخارجية إلى    ) رؤساء ومرؤوسين   ( ا مجموعة القيم التي يجلبها أعضاء المنظمة      هبأن

  ).311،ص2005العميان،(البيئة الداخلية لتلك المنظمة

 إذ تتكون ثقافة المجتمع من قيم ،  لثقافة المجتمع مشابهاًا تعني شيئاًهبأنه ؤ وزمالGibsonوعرفها  
 وأنمـاط سـلوكية     ،  واعتقادات ومدركات وافتراضات وقواعد ومعايير وأشياء من صنع اإلنسان        

ـ           مشتركة د الـسلوك   ة تحـد  إن ثقافة المنظمة هي شخصيتها ومناخها أو اإلحساس، وثقافة المنظم
ـ بأن Kurt lewinوعرفهـا   ز األفرادوالروابط المناسبة وتحف ـ ه  مـن االفتراضـات   ةا مجموع

وهي بمثابة البيئة اإلنسانية      واالعتقادات والقيم والقواعد والمعايير التي يشترك بها أفراد المنظمة،        
أو ثقافة وحـدة      ة،ورة عام ويمكن الحديث عن ثقافة المنظمة بص     .   فيها هالتي يؤدي الموظف عمل   

 والثقافة شيء ال يشاهد وال يحس، ولكنه حاضر ويتواجد في كل مكان، وهـو كـالهواء                 .تنظيمية
ا مزيج مـن القـيم واالعتقـادات        هبأن وتم تعريفها أيضا  .  يحيط بكل شيء في المنظمة ويؤثر فيه      

 ، وحـدة معينـه    واالفتراضات والمعاني والتوقعات التي يشترك فيها أفراد منظمة أو جماعـة أو           
  ).328-327،ص ص2004حريم،(ويستخدمونها في توجيه سلوكهم وحل المشكالت

والممارسات التـي    إن الثقافة التنظيمية تشير إلى منظومة المعاني والرموز المعتقدات،والطقوس،        
 بين أعـضاء     عاماً وتصبح سمة خاصة للتنظيم بحيث تخلق فهماً      ،  تتطور وتستقر مع مرور الزمن    

  ).373،ص2008القريوتي،(يهفحول خصائص التنظيم والسلوك المتوقع من األعضاء التنظيم 

  ا تلك الثقافة الموجودة في المنظمة،وهي شـيء مماثـل أو متجـانس    أنهShafaritz وعرفها 
  مع الثقافة االجتماعية فهي تشمل الكثير مـن األشـياء الغيـر الملموسـة كالقيم،االعتقـادات،               
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ا أنه حسية وأشكال سلوكية وأشياء من صنع اإلنسان،وأنماط سلوكية،       االفتراضات، والمدركات ال  
مرئية وغير الملحوظة والتي تكون دائما وراء األنشطة المؤسـسية التـي يمكـن              الغير  القوة  

  ).2،ص2003قوي،(مالحظتها ورؤيتها

 مـن خـالل     ة ثقافة المنظمة تعني ما تعلمه أفرادها خالل فترة زمنية معين          بأن  Scheinوذكر  
 إضـافة إلـى   ، محاوالتهم التعامل مع مشاكل بيئتهم الخارجية التي تهدد بقاء التنظيم ومنسوبيه       

... واإلدراكيـة ...وتشتمل عملية التعلم هذه على الجوانب الـسلوكية       . المشاكل الداخلية للتنظيم    
  هي التي يصل أفرادها إلـى مرحلـة مـن اإلدراك           وأكثر الثقافات تميزاً  . والجوانب العاطفية 

... واتجاهاتهم... المشترك وطريقة التفكير الموحد بحيث تتحكم في شعور وأحاسيس المجموعة         
ـ هبأن  ، وعرفت الثقافة أيضاً.  في نهاية المطاف  وسلوكهم،  وقيمهم  مـن المبـادئ   ةا مجموع

  أثناء تعلم هذه الجماعة للكيفية     ةالتنظيمية األساسية يتم ابتكارها وتطويرها بواسطة جماعة معين       
التي تستطيع بواسطتها التعايش والتكيف مع مشاكل بيئتها الخارجية ومحاولة إيجاد نـوع مـن               

 على أن تثبت هذه المبادئ التنظيمية صحتها وتنقل لألعضاء الجدد على ، االندماج الفعال داخلياً  
   ).57،ص1998السواط والعتيبي،(ا الطريق الصحيح لفهم مشاكل التنظيمأنه

الثقافـة التنظيميـة     من تعاريف لمفهوم الثقافة التنظيمية يمكن االستنتاج بان          وبناء على ما ذكر   
بارة عن منظومة من المعاني والرموز والمعتقدات واالفتراضات والتوقعات والقيم والمعايير           ع"

 إلـى مرحلـة      وصـوالً  ،   التي تتطور وتستقر عبر الزمن     ،  والقواعد والطقوس والممارسات  
ريقة التفكير الموحد بين أفراد المنظمة بـشكل يـتحكم فـي شـعورهم      وط، اإلدراك المشترك 

   ." وأحاسيسهم واتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم

  

  :نظريات الثقافة التنظيمية  -2.3

 نتج عن دراسات العلماء عدد من النظريات والنماذج التي تفسر العالقـة بـين               أنه وصفي   ذكر  
  :وهي ،  موالتنظي،  والجماعات،  واألفراد،  الثقافة

 وإنمـا  ، يرى أنصار هذه النظرية ندرة وجود مبدأ تكاملي واحد يسود الثقافة    : نظرية القيم    -1
 واالتجاهات تشكل الواقع لدى الحاملين لتلـك        ،  الثقافة الواحدة يسودها عدد محدود من القيم      

 ، هميتهان كل ثقافة توجد بها مجموعة من القوى التي يؤكد أفراد الجماعة على أ             أ و ،  الثقافة
  . وتحدد الكثير من أنماطهم الثقافية، وتسيطر على تفاعل األفراد

 تتمثل  ة تنطلق هذه النظرية من إن كل ثقافة تنظيمية تتميز بروح معين           :نظرية روح الثقافة     -2
 والسمات المجردة التي يمكـن استخالصـها مـن تحليـل            ،  في مجموعة من الخصائص   

 هوعلي وح على شخصيات القادة والعاملين في المنظمة       وتسيطر تلك الر   ،  المعطيات الثقافية 
ـ  القيم التي ينظر إليهـا علـى   ةيمكننا القول إن روح الثقافة تشير إلى مجموع     ا إطـار  أنه
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 وتحدد أيضا النمو الثقافي الممكن تحقيقه من خـالل          ،  مرجعي لمعظم أفراد جماعة التنظيم    
وهذا يجعل روح الثقافة أليـة منظمـة        ... من ثقافة المجتمع     ثقافة المنظمة المستمدة أصالً   

 .إدارية تتمثل في جانبي االستمرار والتطور

 تعتمد هذه النظرية على الطريقة التي يتعامل بها أفراد التنظـيم            :نظرية التفاعل مع الحياة      -3
والتي يؤدي القائد    والتي يعرف القائد بواسطتها كل فرد في وحدته القيادية،        ،    مع من حولهم  

ويتمثل جوهر هذه النظريـة فـي أن   .  في التنظيم دون التصادم مع غيره       ه دور من خاللها 
 وعن أسلوب التفكير، وعـن الطـابع        ،  أسلوب النظر إلى الحياة يختلف عن روح الجماعة       

وإنما يمثل الصورة التي كونها أعضاء التنظيم عن األشياء واألشـخاص الـذين             ،    القومي
ودرجـة  ، وتعكس هذه الـصورة قـيم الجماعـة   ،  يفية مهمة في حياتهم الوظ    يؤدون أدواراً 

 . والزمالء داخل المنظمة وأسلوب تعاملها مع القادة، تماسكها

تتمحور أفكار هذه النظرية حول الخبرة المكتـسبة التـي يعطيهـا             :نظرية سجية الثقافة     -4
الذي وتعبر هذه الخبرة عن الصيغة العاطفية للسلوك         .  مشتركة ةأعضاء التنظيم قيمة معين   

 أو يعبر عن مجموعة المشاعر والعواطف نحو العالم         ،  يدور نمطه حول الحالة االجتماعية    
مـو مـن خـالل التـدريب        وهذه الخبرة تن   .التي تؤثر في معظم سلوكيات أفراد المنظمة        

ذين يؤديان إلى تراكم مكوناتها لدى الفرد وينتج عن هذا التراكم شكل المهارة             والممارسة ال 
وتتجه عناصر الثقافة في هذه الخبرات إلـى        ،    تي تحدد سلوك الفرد وتؤثر فيه     والمعرفة ال 

 والتوافــق مــع القــيم واالتجاهــات العامــة فــي شخــصيات ، نــوع مــن االنــسجام
 ).40-38،ص ص2005الشلوي،(األفراد

  : هي ،  نظريات الثقافة التنظيميةبأن ةذكر الصرايرو

 األول هو الذي يضع رسـالة المنظمـة    ومفادها أن المؤسس:نظرية المؤسس أو الرمـز    -1
قيمـه،  وفلـسفته،  ومعتقداتـه،         (وأهدافها واستراتيجيتها من خالل الرؤية التي يؤمن بها         

وبالتالي يوجد نوعاً من الرمزية بينه وبـين األعـضاء،          ) وكيف ستكون المنظمة فيما بعد    
 .بمعنى أن يصبحوا  الرموز الحقيقيون للثقافة التنظيمية السائدة

 إن أصل الثقافة تم تناقلها عبر األجيال والمجتمعات لذا يعتبر المجتمـع             :ظرية المستويات ن -2
المستوى األول من خالل الدين والمعتقدات واألعراف واللغة والطقـوس وأنمـاط الحيـاة            
وغيرها،  ثم انتقلت إلى المستوى الثاني وهو مستوى الجماعة عبر مشاركة أفراد الجماعة              

 هذه الثقافة، والتي تتكون من خاللها ثقافات فرعية،  والمستوى الثالث            في مضمون مفردات  
ينحصر ضمن الفرد ذاته،  وتتم مالحظة ذلك من خالل ما يحمله الفرد القائـد المؤسـس،                  

 .وما يتركه من آثار إيجابية داخل أفراد المنظمة
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اضاتها، بحيث تتخذ   تركز على مفهوم الجماعة والتغير في أهدافها وافتر       : نظرية المسارات    -3
 :مساراً مرحلياً يسهل عليها استمراريتها وديمومتها، وهي 

أي من سيقود الجماعة، وكلما كان القائد متسماً بخـصائص          : مسار السلطة االستقاللية    - أ
 . الشخصية المتكاملة أدى ذلك إلى تشكيل ثقافة خاصة بالمنظمة

 .اء للجماعة ويعتمد على مدى االلتزامويأتي من خالل االنتم:مسار التالف وتبادل األدوار  - ب

ويتعلق بالتكيف مع الطرق اإلبداعية من خالل اإلنجازات والتـصدي          : مسار االبتكار  - ت
 .للمشكالت التي تواجهها الجماعة 

وتوضح مدى المرونة والتكيف مع ظروف المنظمـة المتغيـرة،           : مسار البقاء والنمو   - ث
 .باً عن طريق القيادةوالذي يعتمد على إحداث تغير ثقافي يتم غال

وتنظر للثقافة التنظيمية على أنها نتيجة تفاعل عوامل داخلية وخارجيـة            :نظرية المجاالت    -4
تتمثل بالبعد التطوري، الن لكل منظمة عند نشأتها ثقافة وليده تمر بمجاالت تتمثل بالتحدي              

 لمنظمة نحـو اإلنجـاز    واالبتكار واالستجابة واالستقرار، ويتمثل البعد الداخلي باتجاهات ا       
والشعور بتطوير المهنية، أما البعد الخارجي فهو مدى التكيف والتفاعل مع البيئة الخارجية             

  .أي أن تتسم بالمرونة واإلبداع والمخاطرة

وتقول بأن ثقافة المنظمة تنشأ نتيجة لتفاعل الوظائف اإلداريـة           :  نظرية التفاعل التنظيمي   -5
القواعد،  واإلجراءات،    (مع المكونات التنظيمية    ) قيادة،  والرقابة  التخطيط،  والتنظيم،  وال    (

حيـث تنتقـل سـمات      ).  والقوانين،  والهيكل التنظيمي،  والتقنية المستخدمة،  والعمليات        
وعناصر الثقافة المتكونة من خالل اإلدارة العليا إلى طبيعة األداء ونوع الهيكل التنظيمـي              

  ).31-30،ص ص2007الدوسري،(والعمليات

  

  :خصائص الثقافة التنظيمية   -2.4

فهنـاك  . ال توجد منظمة ثقافتها مشابهه لثقافة منظمة أخرى حتى لو كانت تعمل في نفس القطاع                  
ومـن  .  فكل منظمة تحاول تطوير ثقافتها الخاصة بها       ،  جوانب عديدة تختلف فيها ثقافة المنظمات     

 ،  ونظم العمـل واإلجـراءات     ،  وأنماط اتصاالتها  ،  جوانب االختالف بين المنظمات عمر المنظمة     
  ).314،ص2005العميان،( والقيم والمعتقدات،  وأسلوب القيادة، وعملية ممارسة السلطة

  :ومن أهم خصائص ثقافة المنظمة

م يـستخدمون لغـة     فـإنه نتيجة التفاعل بين أفراد المنظمـة       :يد به االنتظام في السلوك والتق    -1
 .تركة ذات عالقة بالسلوك من حيث االحترام والتصرفمش ومصطلحات وعبارات وطقوس

ال تعمل كثيرا جدا،  (هناك معايير سلوكية فيما يتعلق بحجم العمل الواجب إنجازه  : المعايير -2
 ).وال قليال جدا
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يوجد قيم أساسية تتبناها المنظمة ويتوقع من كل عضو فيها االلتزام بهـا              : القيم المتحكمة  -3
 .ة متدنية من الغياب،  واالنصياع لألنظمة والتعليماتجودة عالية،  نسب: مثل

 .لكل منظمة سياستها الخاصة في معاملة العاملين والعمالء: الفلسفة -4

. عبارة عن تعليمات تصدر عن المنظمة وتختلف في شدتها من منظمة إلى أخرى            : القواعد -5
 .والفرد يعمل في المنظمة وفقاً للقواعد المرسومة له 

عبارة عن مجموعة الخصائص التي تميز البيئة الداخلية للمنظمة  التي يعمل            :يالمناخ التنظيم  -6

ا  تتمتع بدرجة عالية مـن       نهوذلك أل  دراكاتهم،إاألفراد ضمنها فتؤثر على قيمهم واتجاهاتهم و      
، الهيكل التنظيمي،النمط القيادي  :هذه وتتضمن مجموعة الخصائص  ،  االستقرار والثبات النسبي  

 ).216-315،ص ص 2005العميان،(الخ..ءات والقوانين وأنماط التصالالسياسات واإلجرا

  :وفي رأي آخر يوجد سبع خصائص أساسية تعبر عن جوهر ثقافة المنظمة، وهي

 .درجة تشجيع العاملين على اإلبداع والمخاطرة : اإلبداع والمخاطرة -1

 . منتبهين للتفاصيلالدرجة التي يتوقع فيها العاملين أن يكونوا دقيقين:االنتباه للتفاصيل -2

 .درجة اهتمام اإلدارة بتأثيرها على األفراد داخل المنظمة: التوجه نحو الناس -3

 .درجة تنظيم فعاليات العمل حول الفرق ال األفراد: التوجه نحو الفريق -4

 .درجة عدوانية األفراد وتنافسهم،  ال سهولة وودية التعامل معهم : العدوانية -5

 .يات المنظمة المحافظة على الحالة الراهنة بدالً من النمودرجة تأكيد فعال : اتـالثب -6

درجة تركيز اإلدارة على النتائج أو المخرجـات ولـيس التقنيـات             : االنتباه نحو النتائج   -7
 ).326،ص2003العطية،(والعمليات المستخدمة لتحقيق هذه النتائج

بط ببعـضها الـبعض،      وفي قول آخر بأن ثقافة المنظمة تتضمن أبعاداً وخصائص رئيسية ترت          
  :وتعتمد على بعضها البعض والتي قد تختلف من منظمة ألخرى 

 .درجة الحرية والمسؤولية واالستقاللية لدى الفرد: المبادرة الفردية -1

 .إلى أي مدى تضع المنظمة أهدافا وتوقعات أدائية واضحة : التوجيه -2

 .منسق ما مدى تشجيع الوحدات في المنظمة على العمل بشكل  : التكامل -3

إلى أي مدى تقوم اإلدارة بتـوفير االتـصاالت الواضـحة،  والمـساعدة،               : دعم اإلدارة  -4
 .والمؤازرة للعاملين

ما مدى التوسع في تطبيق األنظمة والتعليمات ومقدار اإلشراف المباشر المستخدم           : الرقابة -5
 .لمراقبة وضبط سلوك العاملين 

ة ككل بدالً من الوحدات التي يعملون فيها أو إلى أي مدى ينتمي العاملون للمنظم: الهوية -6
 .مجال تخصصهم المهني

على أسـاس  ) الزيادات والعالوات والترقيات(إلى أي مدى يتم توزيع العوائد       : نظم العوائد  -7
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 .قدمية والمحاباة وغيرها باالمعايير أداء العاملين مقارنة

إعـالن النزاعـات    /هـار إلى أي مدى يتم تشجيع العاملين علـى إظ        : التسامح مع النزاع   -8
 .واالنتقادات بصورة مكشوفة

  إلـى أي مـدى تقتـصر االتـصاالت فـي المنظمـة علـى االتـصال                 : أنماط االتصال  -9
 ).328،ص2004حريم،(الهرمي الرسمي

 

 بـين   ة خصائص المنظمة من الممكن أن تكون متشابه       وبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج بأن      
 حيث تقوم كل منظمـة بتطـوير ثقافـة    ، كون متطابقة المنظمات، ولكن من غير الممكن أن ت      

خاصة بها من خالل فلسفتها وأنماط اتصالها وإجراءاتها وعملياتها ونظم العمل وطرق اتخـاذ              
القرار والقصص والحكايات والقيم والتوقعات واالعتقادات،  وبمرور الوقت يصبح للمنظمـة            

  .جمهور من العاملين والثقافتها الخاصة التي يدركها كالً

  

  :مصادر الثقافة التنظيمية   -2.5

  
 :يمكن توضيح مصادر الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التالي �

  )3(شكل رقم 

   يوضح مصادر الثقافة التنظيمية

  
ان للقوات المـسلحة    دراسة مسحية على ضباط كلية القيادة واألرك      :الثقافة التنظيمية ودورها في رفع مستوى األداء        .يفة،زياد سعيد   الخل: المصدر

  ).بتصرف الباحث ( م 2008 السعودية،، ية،الرياضمنجامعة نايف للعلوم األإلكترونية، رسالة ماجستير غير منشورة،نسخة .السعودية
  

  :ذكر العديلي أنه تنحصر أهم مصادر الثقافة التنظيمية فيما يلي 
 الداخليـة والخارجيـة فـي      تؤثر العادات والتقاليـد والبيئـة      :العادات والتقاليد واألعراف   -1

 .شخصيات أفراد المجتمع وتحدد أنماطهم السلوكية

 أساليب االحتفال باألعياد والمناسبات القومية والمناسـبات    :الطقوس واحتفاالت المناسبات     -2
 . اإلدارية في بعض المنظمات 

ديمة  التي تستخدم كرموز اجتماعية لربط اإلنسان بتراثه وثقافة مجتمعه الق          :قصص التراث  -3
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 .الستخالص العبر والدروس المستفادة في مواجهة المشكالت 

أساليب رمزية تستخدم في التعبير عن مشاعر المودة         : المجاز والطرائف والنكت واأللعاب    -4
 .وتخفيف صراعات وضغوط العمل 

قصص وسيرة القادة في المجاالت السياسية واالقتـصادية         : ز االجتماعية والبطوالت والرم  -5
 .عية والتاريخية الذين يقتدى بهم في المنظمات واالجتما

 تعكس رسالة معينة للعاملين لتشجيعهم على التجديد واالبتكار والتفاني          :القصص والحكايات  -6
 ).23،ص2008الخليفة،(في العمل لتحقيق أهداف المنظمة

 

 الـذين   من أهم مصادر الثقافة هم المؤسسون األوائل،         وبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج بأن      
يقومون بتكوين وتشكيل وتنمية العادات والتقاليد،  وطرق وأساليب العمـل،  وتـؤثر رؤيـتهم         
وفلسفتهم في تنمية القيم الثقافية منذ اللحظات األولى لنشوء المنظمة،  إضافة إلى طريقتهم فـي                

إداريـة،   اختيار موظفين تتوافق قيمهم مع ما يؤمنون به،  وتبنيهم لثقافة تتحول إلى ممارسات               
   .وتترجم تجربتهم إلى قصص وحكايات يتم تناقلها داخل المنظمة

  

  :عناصر الثقافة التنظيمية   -2.6

السائدة بالمؤسسة لها تأثير كبيـر    بأن القيم واالتجاهات واالفتراضات والمعايير   Densionيعتقد    
ـ              ي دالـة فـي القـيم       على كفاءة وفعالية المؤسسة، فهو يرى أن زيادة الفعالية أو تناقـصها ه

  ).1،ص،بدون تاريخعبد اهللا(والمعتقدات التي يعتنقها أعضاء المؤسسة

  :يمكن توضيح عناصر الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التالي �
  

  )4(شكل رقم 

  يوضح عناصر الثقافة التنظيمية

  
 ).بتصرف الباحث ( م،2005للنشر،دار وائل :عمان.السلوك التنظيمي في منظمات األعمال.العميان،محمود سلمان: المصدر

القيم عبارة عن اتفاقات مشتركة بين أعضاء التنظيم االجتماعي الواحـد           : القيم التنظيمية    -1
أمـا القـيم   . حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب،  جيد أو غير جيد،  مهم أو غير مهم              

لى توجيه سـلوك    التنظيمية فهي تمثل القيم في مكان أو بيئة العمل،بحيث تعمل هذه القيم ع            
العاملين ضمن الظروف التنظيمية المختلفة، ومن هذه القيم المساواة بين العاملين، واالهتمام            
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  ).312،ص2005العميان،(الخ... اآلخرين مبإدارة الوقت،  واالهتمام باألداء واحترا

  إن القيم التنظيمية تمثل تفاهم مشترك في منظمـة مـا أو بيئـة عمـل علـى سـلوكيات                    
ت معينة ومتعارف عليها مثل االهتمام بإدارة الوقت واحترام العمالء والتعاون بـين   وتوجها
  ).399،ص1995،يالمدهون والجزراو(الزمالء

كما يقول النعمي بأنه تمثل القيم الركيزة الرئيسية في أية ثقافة تنظيمية،  وأنها جوهر فلسفة                
نها تعكس شعور العاملين واتجاهاتهم وأ. أية منظمة تسعى إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية 

العامة نحو المنظمة،  كما تحدد الخطوط العريضة ألنشطتهم اليومية،  لذا يعتقد بأن نجـاح                
المنظمــات يتوقــف علــى كيفيــة إدراك منتــسبيها لتلــك القــيم التنظيميــة والعمــل  

  ).13،ص2005العوفي،(بموجبها

ة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية      وهي عبارة عن أفكار مشترك    :المعتقدات التنظيمية    -2
ومـن هـذه المعتقـدات أهميـة        . في بيئة العمل،  وكيفية إنجاز العمل والمهام التنظيمية          

المشاركة في عملية صنع القرارات،  والمساهمة في العمل الجماعي وأثر ذلك في تحقيـق               
  ).312،ص2005العميان،(األهداف التنظيمية

  ملين فـي بيئـة عمـل واحـدة يعتقـدون بهـا ويـسعون           هي أفكار مشتركة بـين العـا      
   لتطبيقها في بيئـة العمـل ألنهـا تتعلـق بكيفيـة إنجـاز العمـل والقيـام بالمهمـات                   

  ).400،ص1995،يالمدهون والجزراو( الموكلة لهم داخل المنظمة

ـ وهي عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون في المنظمة على اعتبار :األعراف التنظيمية    -3 ا أنه

، مثال ذلك التزام المنظمة بعدم تعيين األب واالبن في نفس المنظمـة           . عايير مفيدة للمنظمة    م
   ).313،ص2005العميان،(ويفترض أن تكون هذه األعراف غير مكتوبة وواجبة اإلتباع

  وهي ما تم التعارف علية داخل أي منظمة عمل دون الحاجـة لكتابـة تلـك األعـراف،                  
فالجميع يرى أنهـا واجبـة التنفيـذ    . بها،  وإن لم تكن مكتوبة     حيث تسود ويلتزم الجميع     

وااللتزام بها على اعتبار أنها مفيدة للمنظمة ولبيئة العمل،  وذلك بغض النظـر إن كانـت                  
تلك األعراف ذات فائدة أو ال الفائدة مثل عدم توظيف اثنين من نفس العائلة  في مكان عمل        

ب حساس فـي الحكومـة بـالزواج  مـن جنـسية      واحد، أو عدم السماح لمن يشغل منص     
  ).400،ص1995،يالمدهون والجزراو(أجنبية

تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غير المكتوب والذي يعني         :التوقعات التنظيمية  -4

 خـالل فتـرة     الفرد أو المنظمة كل منهما من اآلخر      مجموعة من التوقعات يحددها أو يتوقعها       
،  مثال ذلك توقعات الرؤساء من المرؤوسين،والمرؤوسين من الرؤساء       . لمنظمةعمل الفرد في ا   

ين والمتمثلة بالتقدير واالحترام المتبادل،وتوفير بيئة تنظيمية ومناخ       خروالزمالء من الزمالء اآل   
  ).313،ص2005العميان،(تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات العامل النفسية واالقتصادية
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وقعها الفرد من المنظمة أو بالعكس ما تتوقعه المنظمة مـن األفـراد             وهي التوقعات التي يت   
العاملين بها خالل فترة عمل الفرد في المنظمة، فالكل يسعى لهدف ما، فالفرد قـد يكـون                 
توقعه أن تقوم المنظمة بتبني إبداعاته أو بإعطائه وضعاً اجتماعياً معيناً أو قد يكون هدفـه                

الده، وبالمقابل تتوقع المنظمة منه أن يعطي أفضل ما لديـه           تحقيق مستوى من الرفاهية ألو    
أو أن يطيع القوانين واللوائح المتبعة في المنظمة، وقد تتوقع منه اإلبداع، وهـذا يختلـف                
باختالف المنظمة واألفراد ورغبتهم وتطلعاتهم، كذلك يتوقع الموظف توفير بيئة تنظيميـة            

  ).401،ص1995،يالمدهون والجزراو(االقتصاديةتساعد وتدعم احتياجات الموظف النفسية و

  

  :وظائف الثقافة التنظيمية   -2.7

  : إن من أوضح األدوار التي تلعبها الثقافة التنظيمية أنها  

  كلما كان من الممكن التعـرف علـى          :تزود المنظمة والعاملين فيها باإلحساس بالهوية        -1
رتباط العـاملين برسـالة المنظمـة وزاد        األفكار والقيم التي تسود في المنظمة كلما زاد ا        

 . شعورهم بأنهم جزء حيوي منها

ذلك إن تفكير الناس عادة ما ينحصر حول ما يؤثر عليهم           :  إيجاد االلتزام برسالة الشركة    -2
شخصياً إال إذا شعروا باالنتماء القوي للمنظمة بفعل الثقافة العامة المسيطرة،  وعند ذلـك               

 الشخصية، ويعني ذلـك     مالتي ينتمون إليها أكبر من اهتماماته     يشعرون أن اهتمام المنظمة     
 .بأن الثقافة تذكرهم بأن منظمتهم هي أهم شيء بالنسبة لهم 

فالثقافة تقود أفعال وأقوال العاملين، مما يحـدد          :ح معايير السلوك بالمنظمة   يم وتوض يتدع -3
ق استقرار الـسلوك    بوضوح ما ينبغي قولة أو عملة في كل حالة من الحاالت وبذلك يتحق            

المتوقع من الفرد في األوقات المختلفة، وكذلك السلوك المتوقع من عدد من العـاملين فـي           
 ).630،ص2004جرينبرج وبارون،(نفس الوقت

  :ويمكن توضيح الوظائف األساسية للثقافة التنظيمية من خالل الشكل التالي �

  )5(شكل رقم 

  يوضح الوظائف األساسية للثقافة التنظيمية

  
الريـاض دار المـريخ     ،  إسـماعيل ،  رفاعي،رفـاعي وبـسيوني   :ترجمة .إدارة السلوك في المنظمات   .جرينبرج،جيرالد وبارون، روبرت  : المصدر
  .631،صم2004للنشر،
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  :و ذكر الحسيني بأن الثقافة التنظيمية تؤدي عدة وظائف هامة وأساسية على النحو التالي 

  .ر بالذاتية،  وتحدد الهوية الخاصة بالعاملين الثقافة التنظيمية الواضحة تنمي الشعو -1
تلعب الثقافة التنظيمية دوراً جوهرياً في إيجاد االلتزام،  والوالء بين العاملين، مما يتغلـب                -2

  .على االلتزام الشخصي، والمصالح الذاتية للعاملين 
 .لمنظمة لنشاط ا وفاعالً واضحاً إطار مرجعي للعاملين لالستعانة به إلعطاء معنىتكون -3

بحيث تؤكـد وجودهـا      تساهم الثقافة التنظيمية في تحقيق عملية االستقرار داخل المنظمة،         -4
 ).37،ص2005الشلوي،(كنظام اجتماعي متكامل

  :ذكر الرخمي بأنه ترجع أهمية الثقافة التنظيمية إلى دورها في

 .تباعهاا يجب تكوين دليل إرشادي لإلدارة والعاملين لتحديد نماذج السلوك والعالقات التي -1

 .اتهمإنجازوتنظيم أعمالهم و، تنظيم اإلطار الفكري الخاص بتوجيه أعضاء المنظمة الواحدة -2

 .تمييز مالمح المنظمة عن غيرها من المنظمات -3

 .تيسير مهمة اإلدارة ومساعدتها على تحقيق أهدافها -4

 فـي العمـل،    نينت تؤكد على سلوكيات خالقة كالتفـا   منح المنظمة الميزة التنافسية إذا كا      -5
 .وخدمة العميل

 .استقطاب العاملين المتميزين والمبدعين -6

 .زيادة قابلية المنظمة للتغيير، ورفع قدرتها على مواكبة التطورات الجارية من حولها -7

تشكيلها ضغوطاً على العاملين بالمنظمة للمضي قدماً في عملية التفكير والتصرف بطـرق              -8
 ).21-20،ص ص2008الخليفة،(تنسجم مع الثقافة السائدة بالمنظمة

 :ويمكن توضيح أهمية الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التالي �

  )2(شكل رقم 

  لمنظمةل الثقافة التنظيمية أهميةيوضح 

  
مـسلحة  دراسة مسحية على ضباط كلية القيادة واألركـان للقـوات ال       :الثقافة التنظيمية ودورها في رفع مستوى األداء      .الخليفة،زياد سعيد :المصدر

  ).بتصرف الباحث ( م 2008، السعودية، ية،الرياضمن،جامعة نايف للعلوم األإلكترونيةرسالة ماجستير غير منشورة،نسخة .السعودية
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  :وفي رأي آخر،  إن ثقافة المنظمة تؤدي إلى

تحقيق التكامل الداخلي بين أفراد المنظمة من خالل تعريفهم بكيفية االتصال فيمـا بيـنهم                -1
 . بفعاليةوالعمل معاً

 .تحقيق التكيف بين أفراد المنظمة والبيئة الخارجية ذوي العالقة بالمنظمة -2

القيام بدور المرشد لألفراد واألنشطة في المنظمة لتوجيه الفكرة والجهود نحو تحقيق أهداف  -3
 .المنظمة ورسالتها

ء بمـا   تحدد أسلوب وسرعة استجابة أفراد المنظمة لتحركات المنافسين واحتياجات العمال          -4
  ).61،ص2006عمر ومحمد،(يحقق للمنظمة تواجدها ونموها

  

  :مستويات الثقافة التنظيمية   -2.8

  :يمكن التمييز بين ثالث مستويات لثقافة أي منظمة  

  . جزء ظاهر من أنماط السلوك -1
  . جزء على مستوى الوعي األوسع عبارة عن قيم وقناعات في أذهان وقلوب الناس-2
 وهي عبارة عن افتراضات أساسية مأخوذه على عالتها وبالتالي فهي غيـر              جزء مسلمات  -3

  ).292-291،ص ص 2002الهواري،(مرئية
  

  :ويمكن توضيح مستويات الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التالي �

  )6(شكل رقم 

  يوضح مستويات الثقافة التنظيمية

  
  .292،صم2002مكتبة عين شمس،:القاهرة .21رن الـاألصول واألسس العلمية للق:اإلدارة.الهواري،سيد:المصدر
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  :يقول نيلسون بأن هناك عدة مستويات للثقافة التنظيمية يمكن إجمالها في اآلتي و

ويتضمن هذا المستوى األشياء التي يقوم اإلنسان بصنعها، وتتمثل فـي            : المستوى األول  �
لمنظمـة، والقـصص    التصرفات، وسلوكيات األفراد، واالحتفاالت، والـشعائر داخـل ا        

  .والطقوس، والرموز

ويمثل هذا المستوى ما يعرف بالقيم، وتحدد هذه القيم الـنمط الـسلوكي            : المستوى الثاني  �
وفي هذا  . للعاملين، كما تحدد ما هو متعارف عليه، وما هو غير مقبول من أنماط السلوك             

ففـي  . يفة، وثقافة الفرد  المستوى يمكن اإلشارة إلى ثقافة القوة، وثقافة الدور، وثقافة الوظ         
ثقافة القوة نجد إن تركيز القوة والنفوذ يكون بين جماعة محدودة لها تأثير فـي عمليـات                 

أما ثقافة الدور، فإنها تعتمد في قوتهـا        . اتخاذ القرار أكثر منه في قيمة األفراد اآلخرين         
فة الوظيفة إلـى  على موقعها الوظيفي داخل مستويات المنظمة اإلدارية،  ويشير مفهوم ثقا    

  .المهارات والقدرات المتوفرة في األشخاص القائمين بهذه الوظائف

ويشير إلى الفرضيات،وهي األشياء التي توجـه سـلوك العـاملين داخـل             : المستوى الثالث  �

 ).37-36،ص ص2005الشلوي،(المنظمة،وتحدد كيفية فهم هؤالء األفراد لما يدور حولهم

  

  :ية أنواع الثقافة التنظيم  -2.9

أشار بعض علماء اإلدارة إلى وجود أنواع متعددة من الثقافات التنظيمية، فهي تختلف من قطاع                 
  :  ومن أبرز هذه األنواع.إلى قطاع،  ومن منظمة إلى منظمة

 في مثل هذه الثقافة التنظيميـة تتحـدد المـسؤوليات والـسلطات              :الثقافة البيروقراطية  -1
يق بين الوحدات المختلفة،  ويأخـذ تسلـسل الـسلطة           فالعمل منظم وموزع،  وهناك تنس     

 .وانتقال المعلومات شكالً هرمياً،  وتعتمد على التحكم وااللتزام

 وتتميز بوجود بيئة عمل تساعد على اإلبداع،  ويتسم أفرادهـا بحـب              : الثقافة اإلبداعية  -2
 .المخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات

بيئة العمل هنا بالصداقة ومساعدة العاملين بعضهم لبعض،  فيتولد تتسم :  الثقافة المساندة -3
وتعمـل  . لدى العاملين إحساس بأنهم أسرة واحدة تعمل بانسجام وتوافق ومؤازرة تامـة           

المنظمة على خلق جو من الثقة والمساواة والتعاون والروح الودية،  ويتم التركيـز هنـا           
 . على الجانب اإلنساني في التعامل

يتم التركيز هنا على طريقة إنجاز العمل وليس على النتائج التـي تـم               : العمليات  ثقافة -4
فيسود الحذر بين أعضاء التنظيم، ويعمل الكل على حماية أنفسهم،  وبالتالي تقل . تحقيقها 

الرغبة في تحمل المخاطرة،  والفرد الناجح هو الذي يكون أكثر تنظيماً، ودقةً في وقتـه،             
 .اماً أكبر بالتفاصيل عند أداء عملهوالذي يولي اهتم
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وتكون موجهة نحو تحقيق الهدف، وإنجاز العمل والتركيز على النتـائج،            :  ثقافة المهمة  -5
كما تعطي هذه الثقافة أهمية خاصة الستخدام الموارد بطريقة مثالية لتحقيق أفضل النتائج             

تركز على الخبـرة التـي      وبالتالي فهي تحتوي على قواعد وأنظمة قليلة،  و        . بأقل تكلفة   
 .تلعب دوراً بارزاً في التأثير على صناعة القرارات 

الوظيفيـة أكثـر مـن      واألدوار  وتؤكد هذه الثقافة على نوعية التخصصات       :ثقافة الدور   -6
كما تعطي أهمية للقواعد واألنظمة، وتـوفر هـذه الثقافـة األمـن الـوظيفي،                األفراد،

ون مالئمة للمنظمـات البيروقراطيـة والمؤسـسات        واالستمرارية والثبات في األداء،وتك   
  ).63-62،ص ص1998السواط والعتيبي،(العامة التي تركز على المسؤوليات الوظيفية

ويشير ويلسون إلى أن الوصف الوظيفي أكثر أهمية من المهارات والقـدرات للمنتمـين              
اً وال يشجع عليه،     لهذه الثقافة،  كما أن األداء الذي يتعدى حدود إدراك الدور ليس مطلوب            

حيث أن السلطة الخاصة بموقع الوظيفة أمراً صحيحاً ومشروعاً،  أما القوة الشخـصية              
التي تقوم على أساس اعتماد فاعلية النظام        فمرفوضة،  بما يؤيد بيروقراطية ماكس فيبر      

تـي  على االلتزام بالمبادئ بدالً من الشخصيات،  لذلك تتالئم هذه الثقافة مع المنظمات ال             
تتسم باالستقرار،  وليس التغيير المستمر،  ألن وظائف الثقافة تكون مناسبة في البيئـة                
التي تتسم بالثبات النسبي،  لكنها تكون غير مضمونة في البيئـة المتغيـرة  لـصعوبة                 
استجابتها للتغيرات السريعة،  حيث أن ثقافة الدور تحتاج للثبات واالستقرار والتطـوير             

  ).56،ص2008المربع،(نسبياًالمتدرج البطيء 

بأنها ثقافة تشبه في امتدادها وسيطرتها نسيج العنكبوت، حيث  Handy يقول:ثقافة النفوذ  -7
تعكس تركيز القوة لألسرة التي تملك منظمة صغيرة أو كبيرة، حيث تنحصر المسؤوليات             
في أعضاء األسرة، وتمنح لألفراد بدالً مـن الخبـراء، ممـا يوجـد نـسيج تنظيمـي                  

كبوتي،حيث تتركز مصادر السلطة واتخاذ القرارات في عدد محـدود مـن األفـراد              عن
االستراتيجيين واألعضاء األساسيين، ويكون دورهم هو إيجاد مواقف يجب على اآلخرين           
تنفيذها وااللتزام بها، مما يضعف من فرص اإلبداع واالبتكار نتيجـة صـعوبة تـأثير               

ثقافة النفوذ على التكيف مع المتغيـرات البيئيـة         اآلخرين في األحداث، ولذلك فإن قدرة       
يعتمد إلى حد بعيد على إدراك وقوة من يشغل مراكز النفوذ والسلطة داخل المنظمة،وهذا              
يترتب عليه نجاح المنظمة وتكيفها بسرعة أو فشلها في رؤية الحاجات الملحـة للتغييـر               

 ).56،ص2008المربع،(ومن ثم إخفاقها

تشيع هذه الثقافة في المنظمات الديناميكية التي  أنهيقول ويلسون  :مل ثقافة الوظيفة أو الع -8
تهتم بأنشطة البحث العلمي والتطوير،والبحث عن التغيير الفاعل،مما يترتب عليه الحاجة           
باستمرار لفرق وظيفية مؤقتة لمواجهة أو تلبية االحتياجات المستقبلية،لذلك تحرص هـذه            

لخبرات والمهارات،فالثقافة في هذه المنظمة تمثل شبكة المنظمات على استقطاب أصحاب ا
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نتيجة االتصال الوثيق بين مختلف األقسام، والوظائف، والتخصصات، حيث تعتمد هـذه            
الثقافة على االتصال والتكامل كأدوات تستطيع بها المنظمة التكيف واالستجابة للتغيـرات            

، ومن ثم تنسجم الثقافة بدرجات أكبر المحيطة باالعتماد على الخبرات والمعلومات الحديثة
مع النتائج، ولكنها غالباً ما تتعارض مع موارد المنظمة ألنها في الغالب تحتاج لمـوارد               

 ).57،ص2008المربع،(ضخمة لتنفيذ األفكار

يقول الظاظا هي الثقافة التي تميز نموذج اإلدارة الواعي، حيث يحدد األفراد            :ثقافة الفرد    -9
ظيمي بشكل جماعي الطريق الذي ستسير فيه المنظمة، ويميـل الهيكـل            داخل الهيكل التن  

التنظيمي الرسمي إلى خدمة احتياجات األفراد داخل الهيكل التنظيمي من منطلق رفـض             
الهرمية الرسمية إلنجاز العمل، وتحويل غرضها إلى تلبية احتياجات العـاملين فـي أي              

ة، وإتاحـة فـرص أكبـر لالبتكـار         موقع وظيفي من خالل رفض رقابة اإلدارة الرسمي       
 ).57،ص2008المربع،(واإلبداع

اسـتخدام الثقافـة المالئمـة       ا عبارة عن  أنهذكر شارلز هل وجونز ب    : الثقافات المالئمة    -10
للمتطلبات الخارجية والوحدات التنظيمية التي تشكل مجموع وحـدات المنظمـة ككـل،             

ظيمية مختلفة، وبعضها يعمل فـي      فالوحدات التنظيمية داخل المنظمة قد تتطلب هياكل تن       
بيئة مستقرة يكون التغيير فيها محدوداً، في حين يتعرض البعض اآلخر للتبديل والتغييـر              
سواء في مهام العمل، أو في طرق إنجاز العمل، مما يتطلب الحاجة لمداخل مختلفة إلدارة   

 .)57،ص2008المربع،(الثقافات المتباينة في الوحدات التنظيمية المختلفة

  :ويمكن توضيح أنواع الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التالي �

  )7(شكل رقم 

  يوضح أنواع الثقافة التنظيمية

  
دراسة ميدانية مقارنه على المديرية     :يةمنالقيادة اإلستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية في األجهزة األ         .المربع،صالح بن سعد  : المصدر

، الريـاض ،  يـة من،جامعـة نـايف للعلـوم األ      إلكترونيةأطروحة دكتوراه غير منشورة،نـسخة      .لمديرية العامة للدفاع المدني   العامة للجوازات وا  
  ).بتصرف الباحث ( م 2008السعودية،
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ن حسب قدرتها على التكيف مـع    ي الثقافة التنظيمية تنقسم إلى نوعين رئيسي      بأنوهناك من يرى    
  : البيئة المحيطة والمستجدات هما 

هي التي تتضمن اتخاذ إجراءات تمنح المنظمة القدرة على التكيف مع و : الثقافة المرنة  - أ
التغيرات البيئية،  فضالً عن تشجيع العاملين على إيجاد واغتنام الفرص الجديدة لتطوير 
كفاءات المنظمة من أجل استغالل ما يلوح من فرص بيئية،  فالقادة الـذين ينتهجـون                

يكتسبون القدرة على طرح تغييرات على نظم تشغيل المنظمة بما فـي            الثقافات المرنة   
ذلك التغييرات في استراتيجية المنظمة وهيكلها،  مما يمكن المنظمة من التكيـف مـع               
التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية،  ومن ثم تتـيح الثقافـة المرنـة الفرصـة                 

  .ت المتغيرة اعتماداً على أدائها العاليللمنظمات التي تنتهجها أن تبقى وتستمر في البيئا

تعاني المنظمات التي تنتهج األنماط الثقافية الجامدة من العديـد مـن            : الثقافة الجامدة  - ب
المشكالت االستراتيجية التي من أهمها عجز قيادة المنظمة على اتخاذ اتجاه استراتيجي            

تقنية جديدة تتطلب مثل هذا     جديد نظراً إلمكانية تغيير البيئة،  ووجود منافسين جدد أو           
كما أن الثقافات الجامدة ال يترتب عليها تطوير الهياكـل التنظيميـة حـسب              . التغيير  

احتياجات اإلدارات واألقسام المختلفة، حيث يعتاد القادة بعد االنتهاء من تشكيل هياكلهم            
رفون على تأثير   التنظيمية على استخدام الطرق التقليدية في إدارة العمل،  ونادراً ما يتع           

الهياكل العامة على القواعد السلوكية والقيم الثقافية، حيث أن الهيكل التنظيمي للمنظمة            
 ).58-57،ص ص2008المربع،(قد يعزز القصور الذاتي

 :،  هي أربعة أنماط رئيسة للثقافة التنظيميةوذكر  دويلة ومرسي 

ور وتتركز القرارات عنـد  توجد في المؤسسات الصغيرة، وتتمحور األم: ثقافة القـوة   -1
 ويعتمد نجاح هذا النمط الثقافي على قرارات الشخصية المحوريـة           ،  شخصية محورية 

  . اإلداريةوسواء الفنية أ
وتعتمد هذه النوعية من الثقافات على وجـود مجموعـة مـن اللـوائح              : ثقافة الدور  -2

، في ظل هـذا      المهام وتحقيق األهداف   اءات الصارمة التي يجب إتباعها إلنجاز     واإلجر
  . كل فرد يقوم بدور محدد يجب عليه التقيد بهفإنالنوع من الثقافة 

، وتدعم آخر المهام وليس أي شيء      افة على الحاجة إلنجاز   تركز هذه الثق   :ثقافة المهام   -3
مثل هذه النوعية من الثقافة التنظيمية العمل الجماعي وروح الفريق، كما تشجع المرونة       

  .ة كمتطلب لتحقيق األهداف التنظيميةوالتكيف وتفويض السلط
تستند إلى تدعيم األدوار الفردية، إذ يصبح كل فرد مجال محـوري فيمـا          : ثقافة الفرد  -4

 ).6-5،ص ص2010الكيالني وأبو النادي،(يتعلق بمجال تخصصه أو نطاق مهامه
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  :وبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج بان الثقافات تنقسم إلى ثالث أنواع هي 

وتشتمل على الثقافة البيروقراطية، وثقافة العمليـات، وثقافـة   :ة تنظيمية محافظـة  ثقاف -1
  .الدور، وثقافة النفوذ

 .وتشتمل على الثقافة المساندة، وثقافة المهمة : ثقافة تنظيمية مرنة -2

  .وثقافة الفرد ، وثقافة الوظيفةعلى الثقافة اإلبداعية، وتشتمل  :ثقافة تنظيمية مبدعة -3

  

  : تطور الثقافة التنظيميةمراحل  -2.10

 من القوى التي توجد فـي ثـالث         ةن ثقافة المنظمة تتطور من خالل مجموع      أذكر أبو بكر ب     
حيث أن ثقافة المنظمة هي .   والمنظمة،  والصناعة أو النشاط، مستويات أساسية هي المجتمع

 إطاره المنظمـة،     ناتج للثقافة بمفهومها الواسع على مستوى المجتمع والنشاط الذي تعمل في          
  : حيث تتداخل وتتفاعل خصائص المنظمة مع تلك الثقافة، ويتضح ذلك في التالي

وتعبر عن القيم واالتجاهات والمفاهيم السائدة في المجتمع المتأثرة بنظمه  : ثقافة المجتمع -1
ـ    ة المختلفة،  والتي ينقلها األفراد العاملون إلى المنظمة مما يؤثر في إسـتراتيجية المنظم

ورسالتها وأهدافها،  علماً بأن من الضروري أن تتوافق سياسـات المنظمـة وأهـدافها               
  .ومعاييرها مع ثقافة المجتمع حتى تكتسب الشرعية والقبول 

إن   ثقافة المنظمات العاملة في النشاط نفسه حيث تتشابه ثقافاتهـا،         عنوتعبر   : ثقافة النشاط  -2
شاط معين تعتنقها المنظمات اآلخرى فيتكون عبر       القيم والمعتقدات الخاصة بمنظمة ما في ن      

الوقت نمط معين من الثقافة داخل منظمات النشاط نفسه يؤثر في جوانب مهمة كعملية اتخاذ               
 .القرارات ومضمون السياسات ونوع المالبس وغير ذلك من األشياء داخل المنظمة

بيرة عن ثقافة المنظمات    تختلف ثقافة المنظمات الحكومية والمنظمات الك     : ثقافة المنظمة  -3
الصغيرة أو الخاصة عادةً،  كما قد يكون هناك اختالف بين الثقافـات داخـل اإلدارات                
واألقسام في المنظمات الكبيرة،  حيث يتعرض األفراد في هذه الوحدات المختلفـة إلـى               
متغيرات مختلفة وبعض الضغوط التي تدفعهم لتبني مجموعـة قـيم ومعتقـدات تحكـم               

 ).16-15،ص ص2009حلواني،( وتحمي تواجدهمسلوكياتهم

  :وقال اللوزي بأن الثقافة التنظيمية قد مرت بمراحل التطور التالية 

 تضمنت النظر إلى العامل من منظور مادي بحـت، بمعنـى تزويـده              :المرحلة العقالنية  -1
 ية بحوافز مادية ألداء مهامه،  حيث اعتبرت العامل اله وتجاهلت تأثير العالقات اإلنسان

 بدأت مع ظهور النقابات العمالية، واالهتمام بالعالقات اإلنسانية،ومحاسبة :مرحلة المواجهة -2
اإلدارة في حال إهمال العنصر اإلنساني، وقد أدى الحرص على منح الفرد حقوقه وتكليفه              
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 . بواجباته إلى تصاعد قيم الحرية واالحترام والتقدير 

لمرحلة بنقل اإلدارة من المديرين إلـى العـاملين،         اتسمت هذه ا  :مرحلة اإلجماع في الرأي    -3
وتضمنت تعزيز مفهوم وأهمية القيم اإلدارية، وتطرقت هذه المرحلة من خالل هذا المفهوم             

 . لترسيخ مجموعة من القيم في كل فرضية Y,Xإلى فرضيات 

شددت على أهمية المشاعر واألحاسيس، واعتبرت العامل كتلـة مـن            :المرحلة العاطفية  -4
 .مشاعر واألحاسيس وليس مجرد آلة ميكانيكية ال

ركزت على مبادئ الشورى والمشاركة بين اإلدارة والعاملين في         : مرحلة اإلدارة باألهداف   -5
 والتنسيق واإلشراف، باإلضافة إلى العمل بشكل جمـاعي         طعمليات اتخاذ القرار والتخطي   

ضـع وتنفيـذ الـسياسات      وتشكيل فرق العمل الالزمة وتحديد المسؤوليات المشتركة، وو       
 .الالزمة لتحقيق أهداف المنظمة

تضمنت تحليل األفكار والمعلومات اإلدارية باستخدام منهجيـة        : مرحلة التطوير التنظيمي   -6
التطوير التنظيمي لوضع الخطط اآلنية والمستقبلية،مما مهد لظهور مفاهيم وقـيم جديـدة             

دراسة ضغوط العمل واإلجهاد وحـاالت      كاالهتمام بالعالقات اإلنسانية والجوانب النفسية و     
 .التوتر واالنفعال

تعد مزيجا من مراحل التطور السابقة التي مرت بها القيم مـن خـالل               : مرحلة الواقعية  -7
إدراك عمل المديرين بمفهوم القيادة وأهميتها،  ومراعاة ظروف البيئة المحيطة والتنـافس             

 ).28-27،ص ص2008الخليفة،(وظهور مصطلحات جديدة

  :يمكن توضيح مراحل تطور الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التاليو �

  )8(شكل رقم 

  يوضح مراحل تطور الثقافة التنظيمية

  
دراسة مسحية على ضباط كلية القيادة واألركان للقـوات المـسلحة     :الثقافة التنظيمية ودورها في رفع مستوى األداء        .الخليفة،زياد سعيد : رالمصد

  ).بتصرف الباحث ( م 2008 السعودية،، ية،الرياضمنجامعة نايف للعلوم األإلكترونية، اجستير غير منشورة،نسخة رسالة م.السعودية
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  :الثقافة التنظيميةوبناء تكوين   -2.11

  :تساهم عدد من العوامل في تكوين ثقافة الشركة منها  

 انشئوااص الذين قد تعزى ثقافة المنظمة ولو جزئيا إلى الشخص أو األشخ   :منشئ الشركة    -1
 وقيماً مسيطرة قوية ورؤية واضحة لمـا        ةالشركة، وغالباً ما يظهر بينهم شخصية ديناميكي      

ستكون عليه الشركة في المستقبل وكيفية الوصول إلى ذلك، وتنتقل اتجاهاتهم وقيمهم إلـى             
العاملين الجدد بالشركة مما ينتج عنه قبول وجهات نظرهم متى ظهرت بالمنظمة وتظـل              

  .اؤهم موجودة طالما أنهم يعملون بالشركةآر

تنمو ثقافة المنظمة متأثرة بخبرة المنظمة مع البيئة الخارجية، فعلى          :التأثر بالبيئة الخارجية   -2
 .كل منظمة أن تجد لها مكاناً مناسباً في الصناعة التي تعمل بها أو السوق التي تتعامل فيه

التنظيمية باتصال مجموعات العاملين ببعـضها      تتأثر الثقافة   :ين  خر االتصال بالعاملين اآل   -3
فالثقافة تقوم على الفهم المشترك للظروف واألحداث التي يواجهها العـاملون بالمنظمـة،             
والذين يتكون لديهم فهم واحد لألحداث واألنشطة الهامة التي يرونها في العالم خاصة تلك              

 ).338-337،ص ص2004جرينبرج وبارون،(التي لها عالقة بالمنظمة

  : وفي رأي آخر،  أنه يتم خلق الثقافات بثالث طرق 

ويعملون على االحتفاظ  .يستخدم المؤسسون العاملين الذين يفكرون ويشعرون بنفس طريقتهم        -1
  .بهم في المنظمة

 .أنهم يعلمون وينشئون هؤالء العاملين على التفكير والشعور بنفس طريقتهم  -2

اً للدور الذي يشجع العاملين علـى التوحـد         فإن السلوك الشخصي للمؤسسين يكون نموذج      -3
وبذلك يدخلون معتقداتهم وقـيمهم وافتراضـاتهم فـي المنظمـة، وحينمـا تـنجح               . معهم

المنظمة،تصبح رؤية المؤسسين على أنها المحدد األساسي الذي أدى لتحقيق ذلك النجـاح،             
 ).333،ص2003العطية،(وبذلك تتموضع الشخصية الكلية للمؤسس في الثقافة المنظمية

  :ويمكن توضيح كيفية تكون الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التالي �

  )9(شكل رقم 

  يوضح كيف تتكون الثقافة التنظيمية

 
  .338،صم2003دار الشروق للنشر والتوزيع،:عمان.سلوك الفرد والجماعة:سلوك المنظمة.العطية،ماجدة: المصدر
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 وتكوين ثقافة المنظمة من خالل أربعة أسـاليب         وفي قول آخر، تلعب اإلدارة دوراً في تطوير       
  :على النحو التالي

 .وذلك بسرد تفاصيل عن التاريخ وحكايات األبطال  :بناء إحساس بالتاريخ -1

 . من خالل القيادة،  ونمذجة األدوار وإيصال المعايير والقيم : إيجاد شعور بالتوحد -2

العوائد، والتخطيط الوظيفي   وذلك عن طريق نظم     : تطوير إحساس بالعضوية واالنتماء    -3
 . واالستقرار الوظيفي،واالختيار،والتعيين،وتطبيع الموظفين الجدد،والتدريب،والتطوير

 وذلك من خالل عقد ورش العمل والمشاركة فـي اتخـاذ            :زيادة التبادل بين األعضاء    -4
 ).335،ص2004حريم،(القرارات والتنسيق بين الجماعات

 

  : من العوامل التي تساعد على نشوء ثقافة تنظيمية مميزةنأبRue and Byars ذكر  كذلك و

وتشير إلى مقدار المسؤولية واالستقاللية، ومقدرة الموظف على إبـداء          :استقاللية الفرد  -1
  .رأيه بالتنظيم 

ويقصد به نوعية القواعد واألنظمة ومقدار الرقابة المفروضـة علـى           :البناء التنظيمي  -2
 .سلوك األفراد 

 . الدعم والمساندة من قبل المشرفين والرؤساء لمرؤوسيهممدى توفر:التشجيع -3

 .درجة انتماء الموظف للمنظمة ككل وليس لجماعة أو مهنة:االنتماء -4

 .درجة اعتماد المكافآت على إنتاجية الموظف: مكافآت األداء -5

 درجة تشجيع منسوبي التنظيم لكي يبدعوا ويبتكروا ويتحملوا المخاطرة:تحمل المخاطرة -6

مـدى تـوفر التـضارب والخالفـات بـين الـزمالء            :ل الخالف والصراع  درجة تحم  -7
المجموعات، وقابلية الموظفين لتبادل المشاعر بأمانه وصدق، وقبول اخـتالف اآلراء      و

 ).62-61،ص ص1998السواط والعتيبي،(فيما بينهم

  

  :العوامل المؤثرة في الثقافة التنظيمية  -2.12

  : المنظمة يتأثر بمجموعة من العوامل  بأن ضعف وقوة ثقافة Bylesetalذكر  

تعتبر الثقافة من الظواهر المالزمة للجماعات التنظيمية، فكلمـا صـغر حجـم          :حجم المنظمة  -1
الجماعات واشترك أعضاؤها في العديد من التجارب، كلما كان هناك احتمال أكبر لنشوء ثقافة        

 .يرة الموزعة جغرافياً ووظيفياًمشتركة، بينما يقل احتمال تكوين ثقافة واحدة للمنظمات الكب

غالبا ما يتكون لدى المنظمات القديمة ثقافة مميزة أكثر مما هو موجـود             : العمر التنظيمي  -2
 .لدى المنظمات حديثة العهد والتي ال تزال تمر في المراحل األولى من النمو واالستقاللية 

 منسوبي التنظـيم علـى القيـام        تساعد التقنية على إيجاد طريقة مقبولة لدى      :التقنية التنظيمية  -3
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 . على مستوى األداءبالمهام،وهذا يمثل أحد دعائم قيام ثقافة تنظيمية مشتركة،كما يؤثر ايجابياً

 يخضع الفرد في المنظمة لعمليات مستمرة من التنشئة التنظيمية تعمل           :التنشئة االجتماعية  -4
نظمة في هذا المجال كلمـا      على تقوية وتعزيز بعض القيم والمبادئ لديه، فكلما نشطت الم         

 . كنا بصدد ثقافة تنظيمية أقوى 

 التغيير السريع في التنظيم وأعضائه، كترك العمل مثالً، والتبـاين فـي             :التغيير التنظيمي  -5
 .وجهات النظر حول المتغيرات التنظيمية يضعف احتمال وجود ثقافة تنظيمية قوية

ة يساهم في وجود استقرار داخلي،  وهـذا          استقرار بيئة التنظيم الخارجي    :البيئة الخارجية  -6
  ).61-60،ص ص1998السواط والعتيبي،(يسمح بظهور ثقافة تنظيمية مميزة

  :ويمكن توضيح العوامل المؤثرة في الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التالي �
��� ر�� )10(  

  يوضح العوامل المؤثرة في الثقافة التنظيمية

  
المجلـد  ،  االقتـصاد واإلدارة  : مجلة جامعة الملك عبد العزيز     . البعد الوقتي لثقافة التنظيم    . والعتيبي،سعود محمد  طلق عوض اهللا  السواط،: المصدر

  ).بتصرف الباحث ( م 1999 جامعة الملك عبد العزيز،إلكترونية، نسخة ، )1(،العدد)12(
  

اعليـة المنظمـات    أنه يتوقف التأثير اإليجابي أو السلبي للثقافة التنظيمية على ف Sheinوذكر
  : اإلدارية ، فالثقافة التنظيمية تتأثر بالعوامل التالية

تعاقب األجيال، فهي ال تحكم فقط األنماط القيادية المتبعة والتي تؤثر بدورها فـي سـلوك                 -1
 .األفراد،  ولكنها تؤثر أيضا في الطريقة التي تقدم بها المنظمة خدماتها للمستفيدين 

لعب دوراً بارزاً في إيجاد ثقافة تنظيمية ذات طابع معين ينسجم مـع             القيادة اإلدارية التي ت    -2
 .معطيات هذه القيادة 

النمط اإلداري السائد الذي يمثل الواجهة الحقيقية لثقافة المنظمة،  ومن السهولة فرضه على  -3
 ).76،ص2008المربع،(باقي منسوبي المنظمة
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  :المحافظة على الثقافة التنظيمية  -2.13

أنه إذا ما رغبت المنظمة بتحويل البيئة التنظيمية االيجابية إلى ثقافـة تنظيميـة   White يقول   
  :طويلة األمد فالبد لها من التركيز على الجوانب التالية

ويقصد بذلك مدى فهم واستيعاب أعضاء التنظيم لألهـداف والخطـط           : الوضوح التنظيمي  -1
 .وتنفيذهاالمتبناة،  ودرجة مساهمة هؤالء األعضاء في وضعها 

بمعنى هل هناك حرية كاملة لتدفق المعلومات وانتقالها بين         :البناء الهيكلي لصناعة القرار    -2
أجزاء التنظيم لتصل بوضوح إلى مراكز اتخاذ القرار،فالهدف من البناء التنظيمي في المقام  

 . األول هو تسهيل عملية صناعة القرار،وليس مجرد بناء الخرائط وتوضيح خطوط السلطة

أي درجة وجود التعاون واالتصال الفعال بين وحدات التنظيم المختلفـة           : التكامل التنظيمي  -3
 .لتحقيق أهداف المنظمة،  ونجاحها في التفاعل مع بيئتها الخارجية

مدى معرفة الفرد بتاريخ منظمته وطرق العمل بها،  وقدرة التنظيم علـى             : تاريخ المنظمة  -4
 .يم التغيير الالزمخلخلة الوضع غير المرغوب فيه وتقد

وجود توازن قيادي يعطي األفراد قدراً كبيراً من حرية الرأي الستثمار           : األسلوب اإلداري  -5
 .ما لديهم من قدرات ومواهب ضمن إطار عام من االنضباط الوظيفي

في بداية حياة الفرد العملية يتعرض لعملية تنشئة من قبل المنظمة،  سواء بطريقة              : التنشئة -6
ير رسمية على المستوى الفردي أو الجماعي،  يتعلم الفرد من خاللها طـرق              رسمية أو غ  

 .إنجاز العمل وما هو الدور المتوقع منه 

مدى تهيئة المنظمة للفرص الكافية لمنسوبيها والتي تسمح لهم بتنمية :تنمية العنصر البشري   -7
براز أهـداف   قدراتهم وصقل مواهبهم إلى أعلى درجة ممكنة، ومدى فعالية المنظمة في إ           

منسوبيها وربط تحقيقها بمستوى أداء معين، أي إيجاد نوع من التوافق بين أهداف التنظيم              
 ).60-59،ص ص1998السواط والعتيبي،(وأهداف منسوبيه

 

  :هناك ثالثة عوامل رئيسية تلعب دوراً كبيراً في المحافظة والبقاء على ثقافة المنظمة وهي 

عل اإلدارة العليا تعتبر عامالً مؤثراً على ثقافة المنظمة مـن خـالل   إن ردود ف :  اإلدارة العليا  -1
القرارات التي تتخذها، فإلى أي مدى تلتزم اإلدارة العليا بالسلوك المنتظم من خالل استخدام لغـة                
واحدة ومصطلحات وعبارات وطقوس مشتركة،وكذلك المعايير السلوكية والتي تتضمن التوجهات          

دارة العليا في كيفيـة معاملـة العـاملين وسياسـة اإلدارة تجـاه الجـودة                حول العمل وفلسفة اإل   
والغياب،وكذلك سياستها حول تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات، فإذا ما حافظت اإلدارة العليا على    

   .سياساتها وفلسفتها في جميع النواحي التي تخص المنظمة ككل فإن هذا سيؤثر على ثقافة المنظمة

تلعب عملية جذب العاملين وتعيينهم دوراً كبيراً في المحافظة على ثقافـة             : العامليناختيار  -2
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المنظمة،والهدف من عملية االختيار هو تحديد واستخدام األفراد الذين لديهم المعرفة والخبرات            
والقدرات لتأدية مهام العمل في المنظمة بنجاح،وفي عملية االختيار يجب أن يكون هناك مواءمة 

  .ن المهارات والقدرات والمعرفة المتوفرة لدى الفرد مع فلسفة المنظمة وأفرادهابي

عند اختيار عناصر جديدة فإن هذه العناصر ال تعرف ثقافة المنظمة           :  المخالطة االجتماعية  -3
وبالتالي يقع على عاتق اإلدارة أن تعرف الموظفين الجدد على األفراد العاملين وعلـى ثقافـة                

  ).320-319،ص ص2005ميان،الع(المنظمة

  :ويمكن توضيح عوامل بقاء ثقافة المنظمة من خالل الشكل التالي �

  )11(شكل رقم 

  يوضح عوامل بقاء ثقافة المنظمة

  
  ).بتصرف الباحث ( م،2005دار وائل للنشر، : عمان.السلوك التنظيمي في منظمات األعمال. العميان،محمود سلمان : المصدر

كن االستنتاج بأن ما يساعد على بقاء الثقافة هو توافق الممارسات اإلدارية      وبناء على ما ذكر يم    
مع قيم المنظمة فال يجوز أن تكون القيم شيء والممارسات شيء آخر،  كذلك ال بد من توافـق         
قيم العاملين مع قيم المنظمة، وأشدد على ضرورة توفير برنامج تدريبي للعاملين في طريقة فعل 

وب الحديث مع الرؤساء أو طريقة الملبس، ودفع الموظف األقدم ليقوم بـدور             األشياء مثل أسل  
  .الراعي للموظف الجديد ويشمله برعايته

  
  

  :وسائل انتقال الثقافة التنظيمية  -2.14

  
تعتمد المنظمات كثيرا على الرموز،  تلك األشياء التي تقول أكثر مما تراه العـين      :الرموز -1

كبر بكثير من المعنى الظاهري لها،  مثـل المبـاني الـضخمة             ألنها أشياء تتضمن معان أ    
لتوحي بأنها شركة ضخمة مستقرة لها مكأنها في السوق، ومثل الشعارات لترمز إلى القيم              
التي تعتنقها،  ومثل صاالت الشركات المليئة بالزهور والورود لتوحي بأن ثقافتها مفعمـة              

سوم التي تظهر ما حصلت عليه مـن جـوائز          بأجواء الصداقة وتقدير العاملين،  ومثل الر      
 .وشهادات تقديرية وصور تذكارية لتظهر بأنها شركات تسعى إلى تحقيق النجاح
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تنتقل القصص المتعلقة بالثقافة التنظيمية عن طريق القصص التي تروى عنهـا،          : القصص -2
سواء تم ذلك بطريقة رسمي أو غير رسمي،وتوضح القـصص أهـم خـصائص الثقافـة            

ية كما أن نقلها إلى الغير يمكن أن ينشئ أو يؤكد القيم المطلوبة، وال ضـرورة ألن                 التنظيم
تتضمن القصص أحداثاً عظيمة،  وربما أصبحت كلمات قصيرة شعاراً أو مثالً ألنها توصل 

 .الرسالة المقصودة بكفاءة

حتفـاظ  تعمل اللغة التي تستخدم في االتصال اليومي بين العاملين على اال          : اللغة الخاصة    -3
بالثقافة حية في المنظمة،  ألن هذه اللغة تساعد أعضاء المنظمة على التعرف على بعضهم               
البعض وتحديد هويتهم كأعضاء في المنظمة وهي ألفاظ تعبر عن طبيعة ثقافتهم كأن تجري 

اختصارات على ألسنة العاملون تبدو غريبة على غيرهم ولكنها تميـزهم عـن غيـرهم،                
ن اللغة التي ينميها العاملون في الشركة أو إحدى إداراتها للتعبيـر عـن              وبمرور الوقت فإ  

أنشطتهم تخدم كعامل مشترك يجمع العاملين معاً ويعبر عن ثقافة الشركة العامة أو الفرعية              
حتى ولو بدت تلك التعبيرات غريبة بالنسبة لمن هم خارج الشركة أو القسم الذي يشيع فيه                

 .استخدام تلك اللغة

.  تحافظ الشركات على ثقافتها عن طريق االحتفاالت المتعددة التي تقوم بهـا              :تفاالتاالح -4
وبالتأكيد فإنه ينظر إلى االحتفاالت على أنها احتفاء بالقيم والفروض األساسية التي قامـت              
عليها الشركة،  والتي تؤكد الحفاوة بتحقيق هدف معين،  فاالحتفاالت بالنسبة للثقافة كالنص   

 . للفيلم أنها قيم يصعب التعبير عنها بأي طريقة آخرىبالنسبة

وقد سجلت بعـض    .  من طرق انتقال الثقافة المبادئ المكتوبة        :التعبيرات التي تحدد المبادئ    -5

فتحدد بعض الشركات القواعد األخالقية التـي       ،  الشركات مبادئها بوضوح ليطلع عليها الجميع     
 تقوم بطبع ذلك في كتيب يسمى دستور األخالق،         ثم،  تحكم تصرفاتها وتصرفات العاملين فيها    

وهو وسيلة مـؤثرة فـي   وهو عبارة عن جمل تعبر عن القيم األخالقية التي تلتزم بها الشركة  
م إلى إحدى الشركات دون أن يعرف نوع البيئة التي وضع ضن الفرد غالبا ما ينذلك المجال أل
ر بوضوح عن دستور العمل فـي المنظمـة          التعبي فإنوبالتالي    الوظيفي فيها،  هنفسه ومستقبل 

   بمعنـى هـل يـستطيع االنـسجام        ،  يسمح للعامل بان يقرر أن هذه الثقافة مالئمة لـه أم ال           
 ).642-639،ص ص2004جرينبرج وبارون،( معها أم ال

 هي احتفاالت متكررة تتم بطريقة نمطية وتعزز بصورة دائمة القيم والمعـايير     :الطقـوس  -6
 يومية لتنـاول القهـوة أو الـشاي،  ومثـل االجتمـاع الـسنوي                الرئيسية،مثل استراحة 

 ).27،ص2008عكاشة،(للمساهمين
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  :يمكن توضيح وسائل انتقال الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التالي �

  )12(شكل رقم 

  يوضح وسائل انتقال الثقافة التنظيمية

  
الريـاض دار المـريخ     ،  إسـماعيل ،  رفاعي،رفـاعي وبـسيوني   :ترجمة .ماتإدارة السلوك في المنظ   .جرينبرج،جيرالد وبارون، روبرت  : المصدر
  ).بتصرف الباحث ( م 2004للنشر،

  

  :تغيير ثقافة المنظمة  -2.15

إن عملية التغيير القيمي عملية أصعب من التغيير في الموارد والهياكل والتكنولوجيا،  وتأخـذ                 
نه حتى يمكن النجاح في تحقيـق التغييـر         وقتاً طويالً نسبياً يصل أحيانا إلى خمس سنوات،  وأ         

  :للثقافة التنظيمية من المفيد عمل ما يلي

 . توضيح دواعي التغيير،  واألزمات الممكن التعرض لها في حالة عدم التغيير  -1

الحصول على دعم اإلدارة العليا للتغيير وتشكيل فريق يتولى مسؤولية إحداث التغيير ليحدد          -2
 . الجديدة،  والفرص المتاحة لتحقيق األهداف المنشودةمبررات التغيير،  والرؤية

إعادة تنظيم يتم من خاللها دمج بعض الوحدات وإلغاء غير المناسب منها وإيجاد وحـدات                -3
آخرى، الن ذلك يؤكد للعاملين وجود توجيهات إدارية جديدة، وكلما كان حجـم المنظمـة               

 .اب الفكر الجديد المهتمين بالتغييركبيراً أمكن القيام بهذه التغييرات لزيادة نفوذ أصح

إعادة النظر في اإلجراءات المتبعة في عمليات اختيار وتقييم الموظفين،  ونظم الحـوافز،                 -4
 .والتنشئة والتطبيع من خالل التدريب حتى يتم تسهيل عملية تبني القيم الجديدة

 بـصياغة طقـوس     تحرك القيادة الجديدة بسرعة لتنسج القصص والرموز المناسبة،  وتبدأ          -5
 ).386-385،ص ص2008القريوتي،(جديدة لتحل محل القديم منها

 أن تغيير ثقافة المنظمة يحتاج إلى وقت طويل،  كمـا يحتـاج إلـى    Trice & Beyerوذكر  
  : اشتراك الجهود وتوحيدها، وأن من الضروري لنجاح التغيير الثقافي فعل ما يلي

 هميته وبالكسب المأمول والنتائج اإليجابية المترتبة عليهإقناع العاملين والمتأثرين بالتغيير بأ -1
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 .نشر التفاؤل في المنظمة حتى يقبل الناس على التغيير بحماس ويتقبلونه -2

دراسة أسباب مقاومة التغيير من العاملين، إذ أن هناك أسباب فردية لذلك،  كالخوف مـن                 -3
المصلحة الشخصية، والحاجة   المجهول، والرغبة في لفت االنتباه، والتعود، والحرص على         

كما أن هناك أسباب ترتبط بالمنظمة أو المجموعة،  كتهديد قوى النفوذ، وافتقـاد              . لألمان  
 .األهداف، وانعدام الثقة، وقلة الموارد، وغيرها 

 . تحديد العناصر التي سيشملها التغيير والعناصر التي ستبقى كما هي  -4

 والشعائر الدينية والمراسم بحيث يتم انتقاء       توظيف واستغالل القصص والرموز والطقوس     -5
 .المناسب منها ويتم تطويره بإنشاء أشكال ثقافية مناسبة يتقبلها الناس 

تطوير العادات والتقاليد بحيث يتم استخدام األنشطة االجتماعية في ممارسة التغيير الثقافي،              -6
 . إذ أن تغييرها يسهم في تغيير الثقافة 

 تملك ثقة مفرطة بالنفس وقناعة قوية وسيطرة وقـدرة علـى اإلقنـاع              وجود قيادة إبداعية   -7
  ).20-19،ص ص2009حلواني،(ببالغة

  : وفي قول آخر، فإن عوامل موقفية واجب توفرها لتغيير ثقافة المنظمة، هي 

 على أن يتوافر لدى القادة الجدد رؤية بديلة واضحة لما :تغيير في قادة المنظمة البـارزين   -1
 .عليه المنظمةيجب أن تكون 

التوسـع،  وكـذلك دخـول       /مرحلة انتقال المنظمة إلى النمو    : مرحلة دورة حياة المنظمة    -2
 . المنظمة مرحلة االنحدار، تعتبران مرحلتان تشجعان على تغيير الثقافة 

 تكون ثقافة المنظمة أكثر قابلية للتغيير في المنظمات صغيرة السن،  بغض             :عمر المنظمة  -3
 .ورة حياتهاالنظر على مرحلة د

 .  من األسهل تغيير ثقافة المنظمة في المنظمات صغيرة الحجم:حجم المنظمة -4

 .كلما زاد إجماع العاملين وشدة تمسكهم بالثقافة،زادت صعوبة تغيير الثقافة:قوة الثقافة الحالية -5

إن وجود ثقافات فرعية عديدة في المنظمة يزيد من صعوبة تغييـر             :  ثقافات فرعية  غياب -6
ة األساسية ، وهذا األمر مرتبط بالحجم،  فالمنظمات كبيرة الحجم تقاوم التغيير ألنهـا     الثقاف

 ).336،ص2004حريم،(تضم عادة عدة ثقافات فرعية

  

  :  الثقافة التنظيمية على المنظمة تأثير  -2.16

حول خصائص المنظمـات متميـزة األداء أن   Waterman & Peters  كشفت دراسة أجراها   
فقد وجد أن هيمنة الثقافة وتماسكها هي .   إيجابية بين الثقافة القوية وفعالية المنظمة هناك عالقة

ففي هذه المنظمات عملت الثقافـة القويـة        . صفة أساسية في المنظمات متفوقة األداء واإلنجاز        
  على إزالة الحاجة إلى الكتيبات والخرائط التنظيمية والقواعـد الرسـمية،  فالنـاس يعرفـون                
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 يفترض أن يعملوا،  والسلوك المناسب كانت تحدده باستمرار الرموز والحكايات والمراسم             ماذا
  أن الثقافة القوية يمكـن أن تـؤدي إلـى إنتاجيـة     Jay Barneyويرى الكاتب  .  والطقوس

  اقتصادية أعلى حينما تكون ثقافة المنظمة مصدر ميزة تنافـسية،  وذلـك شـريطة أن تكـون           
  ي بمعنى تـساعد علـى اإلنجـاز واألداء األفـضل،  وأن تكـون نـادرة                  هذه الثقافة قيمة أ   
  ).339،ص2004حريم،(وغير قابلة للتقليد

كذلك استخلص الباحثون من الدراسات العديدة في موضوع العالقة بين الثقافة والهيكل التنظيمي       
يـادة، واتخـاذ    الق(بأن الثقافة تؤثر في نوع الهيكل التنظيمي والعمليات والممارسات اإلداريـة            

، وأن مواءمة الهيكل التنظيمي والعمليـات اإلداريـة لثقافـة           )القرارات،واالتصاالت، وغيرها 
إن الثقافة القوية تعزز وتقوي الثبات في       . المنظمة يساعد على تحقيق مزيد من الفاعلية للمنظمة       

مـن الرقابـة    سلوك األفراد،  وتحدد ما هو السلوك المطلوب والمقبول،  وهذا يؤدي إلى نوع               
الضمنية التي تحققها الثقافة القوية على سلوك األفراد،  ونتيجة لذلك تقل الحاجة إلى الوسـائل                
الهيكلية الرقابية في المنظمة،  والرقابة التي تحققها الثقافة هي رقابـة علـى العقـل والـروح         

   لتوجيـه   والجسد، ونتيجة لذلك يقل اهتمـام اإلدارة بوضـع األنظمـة والتعليمـات الرسـمية              
  ).340،ص2004حريم،(سلوك األفراد

إضافة إلى ما سبق يتميز العاملون في المنظمات ذات الثقافة القوية بدرجة عالية من االلتـزام                
واالنتماء للمنظمة، فاإلجماع الواسع على القيم واالعتقادات المركزية،  والتمسك بها بشدة مـن              

والتصاقهم الشديد بالمنظمة، وهذا يمثـل ميـزة        قبل الجميع يزيد من إخالص العاملين ووالئهم        
  ).340،ص2004حريم،(تنافسية هامة للمنظمة تعود بنتائج إيجابية عليها

ن ثقافة المؤسسة ال تؤثر فقط على سلوك العاملين وأسلوبهم في التعامل بل أيـضا               أأتكسون  وذكر  
 ونظم االتصاالت والمعلومـات،    ،تنعكس هذه الثقافة في الهيكل التنظيمي القائم، نمط اإلدارة السائد         

وطرق األفراد في حل المشكالت واتخاذ القرارات، بل وأيضا لها تأثير لنجـاح أو فـشل الخطـة            
 وقـد تكـون   ، المطلوبةاإلستراتيجية المطلوبة، فقد يكون مصدر قوة وتدعم التغيرات    اإلستراتيجية

 الطاقة االجتماعيـة التـي تـدفع        فالثقافة هي . اإلستراتيجيةمصدر ضعف وتقف عائقا أمام تنفيذ       
 العامـة أو    إسـتراتيجيتها إن ثقافة المؤسسة في مرتبة      ،  المؤسسة للعمل أو تعجز عن دفعها للعمل      

 حيث تضع األساس لفهم     ،   فهي تؤثر على السلوك واألداء اليومي للقوى العاملة        ،  هيكلها التنظيمي 
لمؤسسة في التعامل مـع الـضغوطات       مواقف األفراد وتحفيزهم وإدراكهم، وتعمل على مساعدة ا       

  .)4،ص،بدون تاريخعبد اهللا(الداخلية والخارجية التي تتعرض لها
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  :مقدمة   -3.1

ـ    المتناميواالعتماد   ،   التحول الظاهر في األعمال    إن   نتيجـة   ،   الرقميـة  ا علـي التكنولوجي
وشـبكة الويـب     ،    نترنتاإلوبزوغ شبكة    ،  المعلوماتستخدام المكثف لنظم وتكنولوجيا     لال

ـ  كبير في بزوغ منظمة األعمال       حد ىكوسائل متقدمة ساهمت إل    ،  المرتبطة بها   ، ةاإللكتروني
ـ المدرسة  و ،   والتعلم عن بعد   ،  ةاإللكترونيوالتجارة   ، الجامعـة االفتراضـية   و ،  ةاإللكتروني

 وتعامالتها فـي    أعمالها نمط   وغيرت ،علي المنظمة الحديثة   فأثرت   ،  الخ...قميةالر المكتبةو
ثـورة  : كل مـن  في   واالتصاالتبيئتها ومجتمعها الذي بدأ يعتمد علي تكنولوجيا المعلومات         

  نترنتاإلنمو شبكة و ، المتقدمةوالمعرفة المبنية علي تكنولوجيا ونظم المعلومات   ،  المعلومات
 المتكامـل للـنظم     المـدخل ثـورة   و ،بزوغ مكان العمل االفتراضي   و ،  بعدوالتعامالت عن   

 والثورة التنظيمية   ،   الشديد والتنافساالنفتاح العالمي لألسواق    و ،والتشغيل المتداخل للوظائف  
 يتفاعل فيها األفراد والوحدات اإلدارية التيوإعادة هندسة المنظمة التي أصبحت تغير الطريقة 

 هذا المنطلق منو . علي فرص بقاءها وازدهارهاالمؤثرةلتحديات والمتغيرات بالمنظمة لتلبية ا
ا سـريعة التحـرك     أنه الحقبة المعاصرة، وأصبحت تتسم ب     فيظهر مصطلح المنظمة الرقمية     

ـ           وتتعاملوالمرونة،    األداء  ى مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم، وترتكـز عل
 والخارجيـة ال البشري العامل فيها في تعامله مع بيئته الداخلية           واالبتكار لرأس الم   اإلبداعي

  ).3،ص2004الهادي،(علي حد سواء

  :ويمكن توضيح التطور التكنولوجي باتجاه االنترنت واإلدارة الرقمية من خالل الشكل التالي �

  )13(شكل رقم

   واإلدارة الرقمية نترنتاإليوضح التطور التكنولوجي باتجاه 

  
 ).130(م،ص2004دار المريخ للنشر،:الرياض.اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت: ةاإللكترونياإلدارة .نجم عبودنجم،:المصدر

  

 على مستوى الدول المتطـورة      ةاإللكترونيإن التسارع الذي يشهده تطور الخدمات الحكومية        
 التطـور    لمواكبة هـذا   والدول التي تسعى للحاق بموكب التطور يجعل الدول األقل استعداداً         

 ويؤدي بالضرورة إلى اتساع الفجوة بينها وبين العالم المتقدم،           ،   في هذا المجال   تتخلف كثيراً 
 بهـا   ةاإللكتروني، نظرا لغياب المتطلبات األساسية للحكومة       والتي قد يصعب استدراكها الحقاً    
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 غيـر قـصير مـن الـزمن للوصـول بهـا إلـى مـستوى الجاهزيـة                   والتي تتطلب وقتاً  
  ).276،ص2008الشعيبي،(الكاملة

هي منظمة تدير أعمالها     نترنتاإل على شبكة    وليس بالضرورة أن تكون أي منظمة تمتلك موقعاً       
 فليس من الصحيح أن تعتمد المنظمة على ذلك في حين تدار أعمالهـا ورقيـا،وتفكر                ،إلكترونياً

ن تعيد هذه المنظمة التفكير في والمطلوب أ.قياداتها بالطريقة نفسها التي تفكر بها القيادات التقليدية
 المستحدثة في تحسين وتطـوير وتحـديث        ةاإللكترونيوان تستخدم التقنيات    ،أسلوب أداء األعمال  

  ).5،ص2009الحسن،( إلكترونية جميع األعمال التقليدية للمنظمة وتحويلها إلى أعمال

 الحديثـة، وغايـة    دارة مفهوم جديد من مفاهيم اإل     ةاإللكترونياإلدارة بال ورق أو اإلدارة      إن  
تسعى إليها المؤسسات العامة والخاصة بالدولة على مختلف أنشطتها للوصول إلى الشفافية في         
التعامل ورفع كفاءة تقديم الخدمات والتقليل من البيروقراطية بمفهومها التقليدي الشائع، حيث            

ات لتـوفير الخـدمات      هدف يتطلع إليه جمهور المتعاملين مـع اإلدار        اإللكترونيإن التعامل   
  .)1،ص2010،مكاوي(المميزة لهم ويخلصهم من تأخير معاملتهم وروتين االنتظار

  

،  األعمـال انجـاز  من سرعة ودقة في ةاإللكتروني اإلدارة  وبناء على سبق ذكره من مميزات     
 وتشجيعها على اإلدارة الذاتية لألعمال الرتباطهـا       ،وإيجاد بيئة عمل أفضل    ،وضمان الجودة 

 يمكـن   ،وبما يسهل تقديم الخدمات للمـستفيدين      ،كنولوجيا التي قللت من األخطاء البشرية     بالت
  نظـراً  ةاإللكترونيالمؤسسات والوزارات في حاجة ماسة لتفعيل تطبيق اإلدارة         االستنتاج بان   

  .للمنافع المرجوة منها

  

  :ةاإللكترونيمفهوم اإلدارة   -3.2

ن المصطلحات العلمية المستحدثة فـي مجـال العلـوم           م ةاإللكترونييعتبر مصطلح اإلدارة      
  : منها، تناولها بالعديد من التعريفات  تموقد ، اإلدارية

  :من خالل الشكل التاليإلدارة االلكترونية لويمكن توضيح نطاق المعلومات المتزايد  �

  )14(شكل رقم 

   ونطاق المعلومات المتزايدةاإللكترونييوضح اإلدارة 

  
  .)158(م،ص2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،:عمان.ةاإللكترونياإلدارة والمعرفة .نجم عبودنجم، : المصدر
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 الوظائف  إنجاز  ،وتقوم ب ةاإللكتروني األعمال باستخدام النظم والوسائل      إنجاز  هي وظيفة    �
وتنظيم، ورقابة، واتخاذ القرارات من خالل استخدام نظم تكنولوجيا       ،  اإلدارية من تخطيط  

من (كما تقوم بعملية ربط المنظمة بفئة المؤثرين ، المعلومات في داخل المنظمة من ناحية 
وذلـك بهـدف تطـوير      ) أجهزة وهيئات حكومية  ،  منافسين،  عمالء،  موردين، مشترين 

  ).22،ص2005ياسين،(ىآخرعالقات المنظمة مع بيئتها من ناحية 

تخدام تكنولوجيا معلومات متطورة    هي أداء العمليات بين مجموعة من الشركاء من خالل اس          �
 ،  وهي عبارة عن تبادل غير ورقي لمعلومـات العمليـات          ،  بغية زيادة كفاءة وفعالية األداء    

  ).25،ص2007عامر،( EDI للبياناتاإللكترونيوذلك باستخدام التبادل 

 وعملياتهـا   مهامهـا العالمية لتحسين أداء     نترنتاإل التي تستخدم تكنولوجيات شبكة      هي �
  ).5،ص2004الهادي،(ختلفة ونقلها لمن يحتاج إليها في داخلها أو خارجهاالم

 الممارسة أوالتنظيم أو اإلجراءات أو      هضيت بكل ما تق   ةاإللكترونيهي استخدام الوسائل والتقنيات      �
  ).25،ص2009أحمد،(ويطال هذا المعنى حتى األمور غير اإلدارية، التجارة أو اإلعالن

 عن طريق االسـتخدام     اإللكترونيت الورقية وإحالل المكتب     هي االستغناء عن المعامال    �
وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية تم معالجتها        ،  الواسع لتكنولوجيا المعلومات  
  ).32،ص2008السالمي والسليطي،( مسبقاًةحسب خطوات متسلسلة منفذ

 للمواطنين وقطـاع    وتقديم الخدمات ،  هي الجهود اإلدارية التي تتضمن تبادل المعلومات       �
مع   ،نترنتاإلعبر أجهزة الحاسوب وشبكات      ،   بسرعة عالية وتكلفة منخفضة    ،األعمال

 ).3،ص2009الحسن،( المعلومات المتناقلةأمنضمان سرية 

فـي   ،   وشبكات األعمال  نترنتهي العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات المتميزة لإل        �
ين بدون حدود   خرد والقدرات الجوهرية للشركة واآل    تخطيط وتوجيه والرقابة على الموار    

 ).185،ص2009نجم،( تحقيق أهداف الشركةأجلمن 

 أو عبر   ،  ) نترنتاإل(عبر الشبكة العالمية    إنجازها   ليست أعماال يتم     ةاإللكترونيإن اإلدارة    �
ت  وأيضا ليست عملية تبادل للملفـات والمعلومـا        ،  )االنترانت(الشبكة الداخلية لمؤسسة ما     

 بقدر ما يقودنا المفهوم     ،  )االكسترانت(داخل منطقة ما  أو بينها وبين غيرها من المنظمات           
 الشائع في كثير من الـدول       ةاإللكتروني لذا فالمفهوم الحقيقي لإلدارة      ،  الواسع لفكرة اإلدارة  

 ، تها ورفع كفاء  ،  هو استخدام نتاج القدرة التقنية في تحسين مستويات أداء األجهزة الحكومية          
  ).4،ص2009الحسن،(وتعزيز فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها

 تتعدى بكثير مفهوم الميكنة الخاصة بإدارات العمـل داخـل           ةاإللكترونيإن فكرة اإلدارة     �
 ،  إلى مفهوم تكامل البيانات والمعلومات بـين اإلدارات المختلفـة والمتعـددة            ،  المؤسسة

ومات في توجيه سياسات وإجراءات عمل المؤسـسة نحـو         واستخدام تلك البيانات والمعل   
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وتوفير المرونة الالزمة لالستجابة للمتغيرات المتالحقة سواء الداخلية أو         ،  تحقيق أهدافها 
 جميع مكونات اإلدارة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة        ةاإللكترونيوتشمل اإلدارة   . الخارجية  

خليق المعرفة بصورة مستمرة وتوظيفها من ا تتميز بقدرتها على ت    أنه إال   ،  وتقييم وتحفيز 
داخل المؤسـسة بـصورة     دة على تطوير البنية المعلوماتية       معتم ،   تحقيق األهداف  أجل

  ).3،ص2004رضوان،(تحقق تكامل الرؤية ومن ثم أداء األعمال

هي منهج حديث يعتمد على تنفيذ كل األعمال والمعامالت التي تتم بين طرفين أو أكثـر                 �
ــراد  ــن األف ــائل م ــتخدام الوس ــات باس ــأو المنظم ــل ، ةاإللكتروني ــد : مث البري

 أو الفاكس   ،   للمستندات اإللكترونيوالتبادل  ،   لألموال ةاإللكتروني،والتحويالت  اإللكتروني
 ).4،ص2009الحسن،(ةاإللكترونيأو النشرات 

ـ               � الل ويمكن توضيح نظام إدارة قواعد البيانات ما قبل وما بعد اإلدارة اإللكترونية من خ
  :الشكل التالي

  )15(شكل رقم 

  اإللكترونيةيوضح نظام إدارة قواعد البيانات ما قبل وما بعد اإلدارة 

  
  ).3(م، ص2004مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،:القاهرة.اإللكترونيةاإلدارة .رضوان،رأفت: المصدر

  

 هي عملية عصرية تقوم من خاللها   ةترونياإللكن اإلدارة   أ ب وبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج     
 متكاملة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتحسين العمليات        إلكترونيةاإلدارة بتوظيف منظومة    

اإلدارية المختلفة داخل المنظمة عبر تحويلها من العمل اليدوي إلى أعمـال تـدار بواسـطة                
 االستفادة القصوى مـن المعلومـات       نفاق وتحقيق  مما يوفر من الجهد واإل     ،  التقنيات الرقمية 

  .المتاحة 
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  :ةاإللكترونيالحكومة ، ةاإللكترونيالتجارة ، ةاإللكترونياألعمال ، ةاإللكترونيالعالقة بين اإلدارة   -3.3

  :ويمكن توضيح هذه العالقة من خالل الشكل التالي �  

  )16(شكل رقم 

  دفة بالمصطلحات المراةاإللكترونييوضع عالقة اإلدارة 

  
  ).21(م،ص2002توزيع،والدار المناهج للنشر :عمان.ةاإللكترونياألعمال .التكريتي، سعد غالب ياسين والعالق، بشير عباس:المصدر

  

هي مدخل متكامل ومرن لتوزيع قيمة األعمال المميزة من خـالل            : ةاإللكترونياألعمال   -1
لجوهريـة بطريقـة مبـسطة     ربط النظم بالعمليات التي تنفذ من خاللها أنشطة األعمال ا         

 ).15،ص2002التكريتي والعالق،( نترنتاإل وباستخدام تكنولوجيا همرنو

ـ  الشامل الذي يصف طريقة القيام باألعمال باستخدام الـصالت           هي اإلطار   ةاإللكتروني
 الموردين، الزبائن،،  المديرين ،كالعاملين(األخرىمع األطراف   )  نترنتاإلالقائمة على   (

  ).59،ص2009نجم،( تحقيق أهدافهاأجلءة وفاعلية من بكفا) والشراء

  :ةاإللكتروني تطوير الشركات ألعمالها أجل ثالث خطوات من  IBMوقد حددت شركة

 .إلكترونياً موقع الويب وبعدئذ استخدام الموقع لنشر المعلومات إنشاء: الخطوة األولى  - أ

الزبائن يـستطيعون    الخدمة حيث    أجلاإلعالن عن موقع الويب من      : الخطوة الثانية  - ب
 .عمل األشياء مثل تدقيق حسابهم أو تعقب موقع الرزمة عند التوريد

اإلعالن الالحق عن موقع الويب الذي يسمح بالصفقات بضمنها البيع        : الخطوة الثالثة  - ت
 ).46،ص2004نجم،(والشراء للتجارة وإدارة سالسل توريد الموارد وتوزيع المنتج

  :من خالل الشكل التالي IBMلكترونية كما حددتها شركةويمكن توضيح خطوات األعمال اإل �

  )17(شكل رقم 

  ةاإللكترونييوضح معادلة خطوات األعمال 

  
  ).49(م،ص2004دار المريخ للنشر،:الرياض.اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت: ةاإللكترونياإلدارة .نجم،نجم عبود: المصدر
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لومات والخدمات وتسويق المنتجات للمستفيدين  هي وسيلة توصيل المع :ةاإللكترونيالتجارة  -2

   ).87،ص2008السالمي والسليطي،(في المبادالت التجارية في القطاع الخاص

   لتمكين عمليات التبـادل بمـا فـي ذلـك بيـع وشـراء              إلكترونيةهي استخدام وسائل    
   المنتجات والخدمات التـي تتطلـب النقـل بـصورة رقميـة أو ماديـة مـن مكـان                  

  .)16،ص2002كريتي والعالق،الت(آخر إلى 

ممارسة تجارة السلع والخدمات بمساعدة أدوات االتصال وغيرها من الوسـائل ذات            هي  
ا إتمام أي عملية تجارية عبر شبكات الحاسب        أنهون ب آخرويعرفها   ،  العالقة باالتصاالت 

 اآللي الوسيطة والتي تتضمن تحويل أو نقل ملكية أو حقوق استخدام السلع والخـدمات،             
 معينة مثل عملية البيع والشراء، وتتحقق       إلكترونيةحيث تعقد العملية التجارية ضمن آلية       

العملية عندما يتم االتفاق بين الطرفين أي البائع والمشتري على نقـل ملكيـة أو حـق                 
 ةاإللكترونياستخدام السلع أو الخدمات عبر شبكات الحاسب اآللي الوسيطة، وتعد الموافقة 

 في تحديد    أساساً  البائع والمشتري على عقد عملية البيع أو الشراء عنصراً         بين أو الرضا 
  ).1،بدون تاريخ،صالعبدلي(ةاإللكترونيمفهوم التجارة 

  :ويمكن توضيح أنماط صفقات التجارة االلكترونية من خالل الشكل التالي �

  )18(شكل رقم 

  ةاإللكترونييوضح أنماط صفقات التجارة 

  
  ).42(م،ص2004للنشر،.دار المريخ :الرياض.اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت: ةاإللكترونياإلدارة .ودنجم،نجم عب: المصدر

 هي وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الحكومة الحقيقيـة بمعناهـا             :ةاإللكترونيالحكومة   -3
 القانوني واإلداري لتوصيل المعلومات والخدمات وتسويق السلع للمستفيدين منها عبر شبكة          

بشكل ال يلغي دور الحكومة الحقيقي وإنما يسانده ويدعم كفاءته          ،  وأجهزة الحاسوب  نترنتاإل
وفاعليته عن طريق البعد عن الروتين والتعقيدات البيروقراطية واختصار المسافات وتوفير           

  ).87،ص2008السالمي والسليطي،(وقت وجهد ومال المستفيدين

واسطة طرق جديدة إلدماج وتكامـل المعلومـات    الحكومية باألعمالابتكار  إعادةوهي 
و هي قدرة القطاعات على تبادل ،  لكترونيإ من خالل موقع إليهاالوصول  وتوفر فرصة
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 بسرعة ودقة عالية األعمالالخدمات فيما بينها وبين المواطن وقطاعات  المعلومات وتقديم
هي و .ومكان في أي وقت المعلومات المتداولة أمنممكنة مع ضمان السرية و وبأقل كلفة

 باسـتخدام  الحكومية من تأدية التزاماتها لجميع المستفيدين األجهزةافتراضي يمكن  نظام

 أمـن  متجاهلة المكان والزمـان مـع تحقيـق الجـودة والـسرية و     ةاإللكترونيالتقنيات  
  ).2،ص،بدون تاريخالطائي(المعلومات

  :خالل الشكل التاليمن  ويمكن توضيح مجاالت تطبيق الحكومة االلكترونية �

  )19(شكل رقم 

  ةاإللكترونييوضح مجاالت تطبيق الحكومة 

  
 .) بتصرف الباحث (م2007دار السحاب للنشر والتوزيع،:القاهر.نماذج معاصرة:اإلدارة اإللكترونية.عامر،طارق عبد الرؤوف

 لتصنع اتجاها   ةاإللكتروني من هذه البيئة ولدت اإلدارة       أنهوبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج ب      
 لإلدارة الحديثة نحو استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي تطـوير أعمـال              جديداً

 كل معامالتها وأعمالها اإلدارية من تخطـيط        إنجاز في   نترنتاإلالمنظمة عبر استخدام شبكة     
  .وتنظيم وتوجيه ورقابة بصورة دقيقة وبسرعة فائقة 

  

  : المنظمات المزيجية ، ، المنظمات الرقميةأنماط المنظمات المادية  -3.4

 إلـى جانـب العـالم       ة رقمية تنشأ وتتطور بسرعة مذهل     إلكترونية وشركات    رقمياً ثمة عالماً   
 ، وجد طيف للشركات ممتد بـين نهـايتين قـصوتين   أالمادي والشركات التقليدية القائمة، مما      

  :ويمكن توصيفه من خالل أنماط الشركات اآلتية 

وتتسم باالعتماد على األصول المادية والبنيـة التحتيـة         :  ت المادية المجردة  الشركا -1
وتتطلب استثمارات ضخمة، رؤية متكاملة تقوم على إنتـاج         ) المكان، األبنية،اآلالت (

 تنظيم هرمي يقوم على المهام المحددة بدقة في نظام تشغيلي  ،  كل شيء داخل الشركة   
ل مع هرمية المعلومات الواسعة الغنيـة فـي          تتكام ،  محدد وقدرات جوهرية داخلية   

  .األعلى والضيقة والفقيرة في األسفل
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وهي التي تعمل في فضاء المعلومات والرقميات بـدون          : ةالشركات الرقمية المجرد   -2
ولكن عبر بنية تحتية رقمية تتكون من نموذج أعمال وموقع على الويـب        ،  بنية مادية 

على إنتاج كل شيء خارج الشركة من خـالل         رؤية رقمية تقوم    ،  وبرمجيات تطبيقية 
تنظيم أفقي وشبكي يقوم على     ،  ينخر على قدرات اآل   موردين أو تقديم خدماتها اعتماداً    

وقدرات جوهرية خارجية لدى الموردين يتم استخدامها مـن         ،  أساس السوق وطلبياته  
 .خالل عقود تتكامل مع تقاسم كثيف وفعال للمعلومات

وهي التي تجمع بين النشاط المادي والنـشاط        :  مية المزيجية  الرق -الشركات المادية  -3
النقرات لتمكن الشركة مـن     -الرقمي وتحقق التكامل بينهما من خالل توافقية األحجار       

ومستعينة بأفضل ما لدى    ) النشاط المادي (أن تحتفظ بأفضل ما لديها من قدرات داخلية       
فتتجنب نقاط ضـعف    ،    نترنتإلا بخدمة رقمية تقدم عبر      أنهوإقر،  ينخرالموردين اآل 

 ).233-231،ص ص2009نجم،(النمطين السابقين

  :من خالل الشكل التالي ويمكن توضيح أنماط المنظمات �

  )20(شكل رقم

  ةاإللكترونييوضح السلسلة المتصلة من األعمال التقليدية إلى األعمال 

  
  .)235(م،ص2009يازوري العلمية للنشر والتوزيع،دار ال:عمان.ةاإللكترونياإلدارة والمعرفة .نجم، نجم عبود: المصدر

ن المؤسسات والوزارات الـساعية لتطبيـق اإلدارة        أبوبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج       
 والتي تجمع بين النشاطات الماديـة  ، يمكن تصنيفها ضمن المنظمات المزيجية   ةاإللكتروني
لنقد الموجه إلـى الـشركات       وبذلك تتجنب ا   ،  وتحاول أن تحقق الكمال بينهما    ،  والرقمية

 والنقد الموجه للشركات الرقمية المجوفة      ،المادية المجردة في ظل التغير والمنافسة الفائقة      
ين في اإلنتاج والتوزيع واألداء وما يسببه ذلك مـن          خركونها جوفاء تقع تحت رحمة اآل     

  .خلل كبير ينعكس بشكل سلبي على المنظمة
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  :ةلكترونياإلرؤية هندسية لإلدارة   -3.5

حيث تسعى إلى    ،  على حساب الرؤية اإلدارية   ذلك  هي رؤية هندسية قائمة على التكنولوجيا و        
 ل اإلدارة ومبادئها ووظائفهـا وتفاعالتهـا المختلفـة        ـإحالل التكنولوجيا وبعدها القياسي مح    

  :باالعتماد على بعدين أساسين هما 

العمليـات أو الخـدمات المختلفـة       تقوم على إمكانية نمذجة      : رؤية هندسية قياسية   -1
 تلك العمليات والخدمات بطريقة قياسية      إنجازوتحويلها إلى برمجية تطبيق تمكن من       

  . باالعتماد على قاعدة المعلومات القياسية والمعرفة الصريحة المرمزةوآلية

 حيث أن التكنولوجيا الرقمية قادرة على أن تحل كل المشكالت: التعويل على التكنولوجيا -2
 وتحقيق قابلية اإلجراء    ،في االتصاالت والتفاعل اآللي واالستجابة اآللية المبرمجة مسبقاً       

 وال يبقى لإلدارة بمعناها المعروف سـوى        ،%)99(البيني التي تحل محل اإلدارة بنسبة       
تتعلق بوضع القواعد، وحتى هذه القواعد أصبحت توضع بصيغة مواصفات          %) 1(نسبة

 القائمة على ةاإللكتروني اإلدارة فإن وبالتالي ، للخدمة واالتصاالت وقواعد قياسية إنترنت
 ).187-186،ص ص2009نجم،( هي تكنولوجيا أكثر من كونها إدارة نترنتاإل

  :أجل،والعمل من ةاإللكترونيوأغرت الرؤية الهندسية الكثيرين في االندفاع وراء األعمال 

  .ل اإلدارة إحالل التكنولوجيا وقابلية اإلجراء البيني مح -1
 .إحالل التنظيم الذاتي واإلدارة الذاتية بفعل التشبيك الفائق محل إدارة الغير  -2

 .إحالل قواعد ومستودعات البيانات محل الدور البشري -3

 .إحالل التفاعل اآللي محل التفاعل اإلنساني -4

 .إحالل الذكاء الصناعي محل الذكاء اإلنساني  -5

لوثيقة وقاعدة البيانات محل اإلدارة الـضمنية        في ا  ةإحالل المعرفة الصريحة المرمز    -6
 ).219-218،ص2009نجم،(والكامنة في رؤوس األفراد

  :خصائصب الذي يتسم  نترنتاإلفال يبقى لإلدارة دور ذو أهمية مع التشبيك الواسع،والعمل على 

 .فالعامل على الشبكة يعمل من خالل حاسوبه بشكل منفرد:  عمل فرديأنه -1

 أخـرى مواقع   ،همنزل( فالعامل يمكن أن يعمل في أي موقع      :وزع عمل منتشر وم   أنه -2
  .)للشركة

 . وبسرعة فائقة آنياًإنجازهافالمهام المطلوبة والخدمات المقدمة يتم  : عمل آنيأنه -3

 وتفاعلي بدرجة عاليـة مـع       فهو عمل يتسم بكونه مفتوحاً    :زبوني- عمل تفاعلي  أنه -4
 .ستجابة اآلنيةالزبون، وبالقدرة اإلدارية والفنية على اال

ا قابلـة  فإنهفحيث إن الخدمة رقمية    :  عمل قابل للتحول ببساطة إلى الخدمة الذاتية       أنه -5
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 .ن تتحول إلى خدمة ذاتية ومن خالل البرمجيات المستخدمة في موقع الشركةأل

فالعاملين قادرين من خالل التكنولوجيا والصالحيات       :ً عمل مقتدر ومتمكن إداريا    أنه -6
ة التصرف على االستجابة اآلنية دون الرجـوع إلـى اإلدارة ألخـذ             اإلدارية وحري 

  ).152-151،ص ص2004نجم،(التعليمات
  وأساسـي فـي نجـاح    ن الرؤية اإلدارية لها تأثير كبير      أبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج       بو

ارة ونحن بحاجة للوصول إلى رؤية تكاملية وتعاونية بين اإلد ،  أو فشل المنظمة ال يمكن إلغائه     
رغم حاجتنا الماسة إلى تكنولوجيا     ف ، بإلغاء اإلدارة  اوالتكنولوجيا نتجنب عبرها قيام التكنولوجي    

  .قواعد البيانات وبرامج الذكاء الصناعي إال إننا ال نستطيع أن نعمل بدون حس إنساني

  

   :ةاإللكترونيعناصر وأدوات اإلدارة   -3.6

  :من خالل الشكل التالي ويمكن توضيح عناصر اإلدارة اإللكترونية �  

  )21(شكل رقم

  اإللكترونيةيوضح عناصر اإلدارة 

  
  ).24(م، ص2005معهد اإلدارة العامة،:الرياض. وأفاق تطبيقاتها العربيةاإللكترونيةاإلدارة . ياسين،سعد غالب:المصدر

  :  تتكون من أربعة عناصر هي اإللكترونيةإن التعامالت 

  .ونات المادية للحاسوب ونظمه وشبكاته وملحقاتهويتمثل في المك :عتاد الحاسوب -1

 : ، وتتوزع على فئتينوهي تعني الشق الذهني من نظم وشبكات الحاسوب:البرمجيات -2

مثل نظم التشغيل،نظم إدارة الشبكة،مترجمات لغـات البرمجـة،         :برامج النظام  -أ
  . أدوات تدقيق البرمجة، هندسة البرامج بمساعدة الحاسوب

مثل مستعرضات الويب،برامج البريد اإللكتروني، برامج :يقاتبرامج التطب -ب
الدعم الجماعي، رسوم الحاسوب، الجداول اإللكترونية، قواعد البيانات، حزم 

 .البرامج المالية، برامج التجارة اإللكترونية، برامج إدارة وتخطيط موارد المشروع
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ـ      :شبكات االتصاالت  -3 سيج اتـصالي لـشبكات     وهي الوصالت اإللكترونية الممتدة عبر ن
 اإلنترانت واإلكسترانت واإلنترنت والتي تمثل شبكة القيمة للمنظمة وإلدارتها اإللكترونية

ويقع في قلب هذه وهو العنصر األهم في منظومة اإلدارة اإللكترونية، :صناع المعرفة -4
 ، والمحللون للموارد المعرفية،والمديرون، ويتكون من القيادات الرقمية المكونات،

 ).25-23،ص ص2005ياسين،(ورأس المال الفكري في المنظمة

  

   :ةاإللكترونيخصائص اإلدارة   -3.7

  :تي باآلةاإللكترونيتتميز اإلدارة   

ا ال تخرج عن نطاق خبرتنا الواسعة في اإلدارة سواء          أنهوهذا يعني    : ا عملية إدارية  أنه -1
وتوجيه المـوارد وفـق     ) يرن كانت سريعة التغ   إو(في تحديد األهداف ورسم السياسات      

  . وعملية الرقابة عليهاستراتيجيةإخيارات 

 :الذي يتحدد عبر واإللكترونيوتفسر البعد : وشبكات األعمالنترنتاإلمكانات المتميزة لإل -2

ويعمل في ظل تعظيم إمكانيات الشبكة وفق قانون متكالف الذي يقوم           : التشبيك الفائق   - أ
تصال باتجاهين تعـادل مربـع إمكانيـات عـدد          على أن القيمة الحقيقية لكل شبكة ا      

  .المشاركين فيها 

في تفاعل حي ومباشر وبالوقـت       نترنتاإلحيث   :التفاعل اآلني وعلى مدار الساعة     - ب
 ، ىخـر األالحقيقي سواء بين العاملين أو بينهم وبين الزبائن والموردين واألطـراف          

 . أيام في األسبوع7 ساعة في اليوم على 24 يعمل وفق قاعدة  نترنتاإلكما إن 

 وشبكات األعمـال تـوفر إمكانـات         نترنتاإلحيث إن    :التفاعل هنا وفي كل مكان     - ت
التفاعل والعمل في الوقت الحقيقي مع العاملين أو الزبائن الموجـودين هنـا حيـث               

 . جداةالشركة، وفي كل مكان عبر العالم بيسر وبسهولة وبتكلفة اتصال محدود

 تجعـل   ،   في االتصاالت عن بعد     نترنتاإليا التي تتمتع بها     إن المزا  :السرعة الفائقة  - ث
ثانية، بل إن ) 15( ال يأخذ أكثر مناإللكترونيإرسال رسالة من قارة ألخرى عبر البريد 

  . من العالمخركتابة الرسالة تأخذ أضعاف وقت إيصالها إلى المستقبل في الطرف اآل

 لم تعد تهتم بالحدود التي تفـصلها         نترنتاإلإن الشركة مع    :الموارد والعمل عن بعد    - ج
 سـمة العمـل األساسـية لألعمـال         فإن لهذا   ،  ينخركموارد مادية وبشرية عن اآل    

 النشاط االفتراضي هو جـزء مـن   فإنوبالتالي ،  إمكانية العمل بال حدود   ةاإللكتروني
ن العاملين عن بعد هم جزء من قوة عمل الشركة ولو كانوا يقدمون  إ و ،  قدرة الشركة 

 ).160-159،ص ص2009نجم،(ها خدماتهم من خارجهال
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   :ةاإللكترونيبعض خصائص اإلدارة 

وذلك عبر تجاوز حواجز اإلدارة البيروقراطية وتالفي كثيـر مـن            :السرعة والوضوح  -1
 ةاإللكتروني في ظل السيطرة التامة لإلدارة عقباتها ومعوقاتها اإلدارية واالحتراز منها كلياً

 المعامالت بسرعة فائقـة وإرسـالها       إنجازالتها مع ضمان سرعة     على معلوماتها ومعام  
 .واستقبالها

 فمواقـع اإلدارة    ،  فإمكانية المراجعة طوال ساعات اليـوم      :عدم التقيد بالزمان والمكان    -2
 ويقـوم   ،  )البنـوك ( أو عبر أجهزتها المنتشرة فـي الـشوارع          ،    نترنتاإلمتاحة عبر   

  ويتلقى منه معاملته بيسر عبر قائمة من الخيارات        الحاسوب باإلجابة على أسئلة المراجع    
  واألوامر التي يتيحها للمراجع

 إنجـاز وذلك عبر توفير برامج للمراجع تمكنه مـن          : إدارة المعلومات ال االحتفاظ بها     -3
   . تعليميةهمعامالته عبر شاشاتها وأزرارها وتبسيطها له بدرجة شب

 متعدية بذلك حـدود     ،  ألحداث والتجاوب معها  وذلك بسبب االستجابة السريعة ل    : المرونة -4
 مما يعين اإلدارة على تقديم كثير من الخدمات لـم           ،  الزمان والمكان وصعوبة االتصال   

 .تكن متاحة في السابق بسبب عوائق اإلدارة التقليدية

وذلك عبر متابعة مواقع عملها المختلفة في كـل المواقـع   : الرقابة المباشرة والـصادقة    -5
 .كل منافذها وأجهزتها التي يتعامل معها الجمهور اإلدارية و

وذلك عبر ما تمتلكه اإلدارة مـن بـرامج تمكنهـا مـن حجـب           :السرية والخصوصية    -6
المعلومات والبيانات المهمة وعدم إتاحتها إال لذوي الصالحية الذين يملكون كلمة المرور            

 ).18-17،ص ص 2009الحسن،(للنفاذ إلى تلك المعلومات

  :من خالل الشكل التالي ح خصائص اإلدارة االلكترونيةويمكن توضي �

  )22(شكل رقم 

  اإللكترونيةيوضح خصائص اإلدارة 

  
الريـاض،  ، ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر الدولي للتنمية اإلداريـة .  بين النظرية والتطبيقاإللكترونيةاإلدارة .الحسن،حسين بن محمد  : المصدر
  .) بتصرف الباحث ( م2009 ،السعودية
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 في  ارة التقليدية إلى عبء ثقيل وسبب      قد تحولت اإلد   أنهوبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج ب      
 عبـر نمـوذج المنظمـة       ةاإللكتروني في حين توفر لنا اإلدارة       ،  إتالف القيمة وإعاقة تدفقها   

يـة   لتكامل األبعاد المادية المتوفرة في اإلدارة التقليدية مـع األبعـاد الرقم            المزيجية مصدراً 
  .ن يجمع بينهما كنموذج لإلدارة أو، المتوفرة في اإلدارة الرقمية

  

 فـي أدائهـا     سـلباً  هو أمر تفتقده اإلدارة التقليدية ويؤثر فقده         ةاإللكترونيإن ما يميز اإلدارة       
  : يظهر من خالل الجدول التالي برز الفوارق بين اإلدارتينأ و، وفعالية دوائرها

  )1(جدول رقم 

  ةاإللكترونيالفوارق بين اإلدارة التقليدية واإلدارة برز أيوضح 

  ةاإللكترونياإلدارة   اإلدارة التقليــــدية  التصنيف  

المعامالت الورقية تتعرض للتلف مـع        الميزة  
  .مرور الوقت

 من التلف والتقادم ويمكن أمن في ماإللكتروني النظام 
  لكترونيإ تأمينه عبر أكثر من وسيط تخزين

حتمــال ضــياع المعــامالت وأوراق ا  الحفظ  
  .مهمة

صعوبة فقدان أية بيانات أو معامالت أو ملـف مـن           
  . ةاإللكترونيالملفات التي تم حفظها على الشبكة 

  ث في أرشيف الشبكة عن أي معاملة سهولة البح  . صعوبة االسترجاع  الضياع  

ــات و    االسترجاع   ــظ الملف ــاليف حف ــاع تك ارتف
  . المعامالت واستخراجها

تكلف فقط ثمن وسائط التخزين أو الشبكة التي حملـت         
  .عليه المعلومات سلفا 

  .ةتحتاج األجهزة المحملة عليها الملفات إلى غرفة صغير  .تحتاج إلى مخازن ضخمة  التكاليف  

تضمن بـرامج الحمايـة عـدم التالعـب بالملفـات             .تتأثر بالعامل البشري  المكان  
  .افة والمعامالت سواء بالحذف أو اإلض

  الدقيقة والثانيةبالساعة ويتم البرامج التقنية تسجل أي أجراء   .تتأثر بالعامل البشري  الحماية  

التوثيق   
  والضبط

ضرورة التعامل مع الموظـف وجهـا       
  .لوجه

 أو مكـائن    ،  يتم التعامل من خالل برامج الحاسـوب      
  . اإلدارة المخصصة لهذا الغرض 

 اإلجراءات  

  
ــاح أو ــضوعها لالرتي ــب أو خ  التع

  . حد الطرفينأالوساطة من 
يقوم على إجراء معاملة بين طرفين ال       ،  لقاء افتراضي 

  .يوجد سوى احدهما فقط 

طبيعة   
  اللقاء

 الطلبات أو   الفآتتميز بالتفاعل السريع إذ يمكنها استقبال         .تحتاج إلى أيام وأشهر 
  الرسائل في زمن قصير،وإرسال رسائل لعدد كبير 

  .تتفاعل بسرعة فائقة مع مراجعيها   . المعامالتنجازتاج إلى أيام وأشهر إلتح  التفاعل  

  .  ساعة يوميا24تقدم خدماتها   . محدودية ساعات الدوام الرسمي  السرعة  
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مدة   
  الخدمة

 المهام الخاصـة نتيجـة      إنجازصعوبة  
  .اإلجراءات المتداخلة

  . المهام الخاصة بيسر وسهولة إنجازسهولة 

يتوفر لها إمكانيـة االسـتفادة مـن        ال    المهام  
  . الموارد المعلوماتية 

  . تقوم على استثمار الموارد المعلوماتية وتخزينها

  

ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر الدولي للتنميـة اإلداريـة،الرياض،          .  بين النظرية والتطبيق   ةاإللكترونياإلدارة  .الحسن،حسين بن محمد  : المصدر
  ). بتصرف الباحث ( م2009 ،)9-6( ص ص،السعودية

  

  :ةاإللكتروني المحيطة باإلدارة بيئةال وخصائص معالم  -3.8

  :) ةاإللكترونياإلدارة ( بالمنظمة الرقميةمعالم وخصائص البيئة المحيطة من أهم   

 مهما كان حجمها أو مجـال عملهـا      الرقميةمن الضروري أن يوجد للمنظمة      : العولمة -1
لتـدفق   و الحد مـن المعوقـات        الحدود وتقليص   ةرونياإللكتتوجه عالمي نحو التجارة     

 .لمعلومات منها وإليهاا

 إنتاجيـة أو خدميـة،   ،  كانت صغيرة أو كبيرةسواءمنظمة للزيادة المنافسة  :المنافسة -2
أسعار أرخص وجودة    ، تكنولوجيا المعلومات المتقدمة   وتعتبر،  الخ..تجارية أو تعليمية،    

وسائل إبداعية ومبتكرة للوصـول إلـي العمـالء        تطبيق  وتسمح ب وخدمة أحسن،    أعلي
  . هم يحقق رضامماوتقديم ما يطلبونه 

 ،المعرفة تمثل القوة  ف ، األعمال بيئةلمعلومات في   تعاظم أهمية ا  :  كمورد رئيسي  المعلومات -3
  .فورية عنهم وصحيحة ودقيقةمعرفة المنافسين والعمالء والحصول علي معلومات عبر 

وهو قيام المنظمات بإعادة هيكلتها    : المعالجة الكمبيوترية عن بعد    العمل االفتراضي و   مكان -4
 فـرق عمـل     إنشاء ،استبعاد الحدود اإلدارية المبنية علي الوظائف     ،التحجيم الصحيح : عبر

 العمل االفتراضي، والمعالجة الكمبيوتريـة      ومكان والخدمات، والمصادر الخارجية     لإلنتاج
  : عن بعد، كما يليالكمبيوتريةلمعالجة  العمل االفتراضي باويترابط ،عن بعد

  متـى   و  كان  تكنولوجيا مدعمة لمكان العمل أينما     يمثل و:  االفتراضي العمل مكان  - أ
 . والزمان، فال توجد جدران، وال حدود الموقعينجز بغض النظر عن 

 تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت     استخدام تمثل  : عن بعد  الكمبيوترية المعالجة - ب
 .المركزيان غير الموقع للعمل في مك

 في المنزل أو موقع العمل أو أي        إما شخص ما يعمل لمنظمة ما       هو:المجتمعي العامل - ت
 .المعلوماتمكان يوجد فيه،بينما يرتبط بالمكتب الرئيسي في شكل ما تجسده تكنولوجيا 

  :علي ويشتمل هذا المدخل : ةاإللكتروني التجارة -5

 ، وألداء المحيطـة المنظمة مع السوق والبيئة     تفاعل  ل المعلومات   تكنولوجيا مساندة  - أ
 .المنظمةالوظائف والعمليات واإلجراءات الداخلية في 
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 ،اإللكتروني مثل التسويق  نترنتاإل واألفعال مع العمالء عبر شبكة التصرفات أداء - ب
 .الخ..الشراء والبيع وعقد الصفقات عن بعد، المعامالت المصرفية عن بعد، 

 ، إلكترونياًتبادل البيانات " األخرى واألفراد من خالل استخدام       المنظمات مع التعامل - ت
الخ مـن    ..الشراء،التي تمثل نقل المعلومات الخاصة باألفعال كالفواتير وطلبات         و

 .خركمبيوتر آل

 .التنافسي المتعلقة ببحوث أسواق العمالء والمنافسين من خالل المسح المعلومات جمع - ث

 .التفاعلية المتوقعين من خالل جهود اإلعالن والتسويق  علي العمالءالمعلومات توزيع - ج

  .العمالء الرقمية كالمعلومات والبرمجيات لمن يحتاجها من المنتجات إمداد - ح

  :يقوم عمال المعرفة بأداء التاليو:  المعرفةعمالة -6

 .فيه أينما يتواجدون وفي أي وقت يرغبون العمل للعمل الحاسبات استخدام  - أ

 . المعلوماتلحفظ،  ومستودعات البيانات،البيانات قواعد تطبيقات تطوير - ب

 .تطبيقاتهاالتي تسمح للوحدات اإلدارية تطوير وحفظ ،  الحاسباتشبكات إنشاء - ت

 . طلب السلع والخدماتفييمكن مساعدة العمالء  حتى ،  شبكة ويبمواقع إنشاء - ث

ارات  اتخاذ القـر   ، ليتمكن من   الوصول إلي المعلومات لمن يحتاجها     إمكانيات توفير - ج
 ).9-6،ص ص2004الهادي،(الصحيحة

  
  :ةاإللكتروني المنظمة  لقياماإللكتروني االستعداد أسس  -3.9

  : توفيرها للمجتمعات العربية في التاليالمطلوب اإللكتروني تحديد أسس ومعايير االستعداد يمكن  

ـ    الوصولإمكانية  وإتاحة شبكات الحاسبات والمعلومات     عبر  : التفاعلية -1 هولة  إليهـا، وس
 في تبادل المعلومات والخدمات مع كافة المنظمات والمنـشآت         قدراتها وزيادة استخدامها،

 .توافر البنيات األساسية و، واألفراد

 تكنولوجياوتوظيفها لل ،  التكنولوجية سد الفجوة    وذلك عبر دعم جهود    : ةاإللكتروني القيادة -2
لمنظمـات  لالشراكة بين اإلدارة العليا     ،وتأكيد  ةاإللكترونيلحكومة  لمهام  ال و باألعمالللقيام  

وضمان ،  متهاءومال وتقويم التشريعات والقوانين المعمول بها       مراجعة،والحكوميةوالقيادة  
   . نترنتاإلشبكة عبر  المنظمةوصول إلي سهولة ال

 بالبرمجيـات   المرتبطة الحماية والحجية القانونية     تقويةوذلك من خالل     : المعلومات أمن -3
 التشريعات التي تحمي خصوصية وسـرية المعلومـات للمنظمـات           سن و ،  بداعاتاإلو

 العقوبة الجنائيـة علـي جـرائم الكمبيـوتر والتوقيـع            تعظيم،وسواءواألفراد علي حد    
  . الخ ..،اإللكتروني والنشر اإللكتروني
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 سـتيعاب ا علي   قادرينقيادات ومديرين أكفاء    ل إدارة عليا    من خالل : المال البشري  رأس -4
لمنظمة الرقميـة   السياسات المؤثرة علي نشوء     ن ل محلليواالستعانة ب ،  كنولوجيالتطور الت 

العـاملين السـتيعاب وتعلـم التطبيقـات         وحث   تحفيزو ،والقوانينيفهمون التشريعات   
، كنولوجيا المعلومات ت لتطبيقات مستخدمينالووالفنيين   نمهندسيال واستقطاب ،التكنولوجية

  .إلبداعاة االبتكار والبيئة الخصبة لدعم ثقافوإيجاد 

ـ الالمنافسة الفعالة بين مقـدمي خـدمات        عبر تشجيع   :  األعمال مناخ -5  ونظـم   اتكنولوجي
  مخـاطر القـوانين    وتحديـد  ،   واالنفتاح الحكـومي   شفافية وال ،  المعلومات واالتصاالت 

 االنفتـاح و،   والقيـادي لهـا    السياسي االستقرار   ودعم،  والتشريعات التي تعمل في ظلها    
  ).25-22،ص ص2004الهادي،(لتشجيع على االستثمار،واالمالي

  

   :ةاإللكترونيمراحل التحول إلى اإلدارة   -3.10

  :من خالل الشكل التالي يمكن توضيح أبعاد التحول االلكتروني لإلدارة اإللكترونية �  

  )23(شكل رقم 

  اإللكترونية لإلدارة اإللكترونييوضح أبعاد التحول 

  
  ).222(م،ص2005معهد اإلدارة العامة،:الرياض. وأفاق تطبيقاتها العربيةاإللكترونيةاإلدارة .ياسين،سعد غالب: المصدر

  :ن ي الكامل بعدين أساسياإللكترونيتأخذ عملية التحول 

ويتعلق بنقل األنشطة والعمليات الداخلية للمنظمة إلى أنشطة وعمليات يـتم           : البعد األول  -1
  . نيةإلكترو وعبر وسائل إلكترونياًتنفيذها 

 . مع الزبائن والمستفيدينإلكترونياًويتضمن إدارة تدفقات العمل :البعد الثاني -2

ويتم ذلك من خالل إعادة تصميم العمليات وقنوات توزيع المنتجات والخدمات والمعلومات 
ن عملية التحول الـذي تقـوده       أباستخدام تكنولوجيا الشبكات واالتصال، وال بد أن نعلم ب        

  : ترتبط ببيئتين ةونياإللكتراإلدارة 

  .وتمثل بعد عالقة األعمال بالزبائن، وعالقة األعمال باألعمال :البيئة الخارجية  - أ

 ).222،ص2005ياسين،(وتمثل عالقة األعمال بالعاملين :البيئة الداخلية - ب
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 ألنشطة األعمال هو أكثر من مجرد بناء موقع علـى شـبكة الويـب               اإللكترونيإن التحول   
 محتوياته الن الموقع ليس إال نافذة تخفي بنية شبكية متطورة توفر قاعـدة               وتحديث ،  وإدارته

، هذه العملية تتقدم باستمرار     إلكترونيةتقنية معلوماتية لنقل أنشطة األعمال التقليدية إلى أعمال         
ويقع على عـاتق اإلدارة     . حتى تشمل جميع األنشطة الموجهة للزبائن، واألعمال، والعاملين       

  :تنفيذ مراحل التحول والتي تتضمن مهام تخطيط و

عبر تهيئة المستلزمات األساسية والموارد الضرورية من خالل نشر المعلومات          :النشـر -1
والزائرين عن المنظمـة وأنـشطتها       ،  وشركاء األعمال  ،  نوالمستفيدي ،  المفيدة للزبائن 
  .الرقمية الجديدة

 حيـث تـستفيد    ،   وباتجاهين مزدوجاً ويأخذ مسار الحركة الخطية للمعلومات طابعاً     :التفاعل -2

ودراسات ،  اإللكترونياإلدارة من معلومات التغذية العكسية للزائرين، وذلك عبر االستقصاء          
  .موالتعرف على اهتماماته، وتحليل احتياجاتهم، السوق، وتصنيف الزبائن

وردين، والم،   الموجهة للزبائن  ةاإللكترونيوتتضمن الدخول إلى أنشطة األعمال      :ذـالتنفي -3
وشركاء األعمال عن طريق عرض المنتجات والخدمات والمعلومات من خـالل موقـع             

 .المنظمة على شبكة الويب 

 تعمل إلكترونيةتبدأ المنظمة في تحويل كل أنشطة األعمال التقليدية إلى أنشطة    : املـالتك -4
أنـشطة   وإدارة عالقـات الزبـائن و  ، وفق شبكة للقيمة مرتبطة مع إدارة سلسلة التوريد   

 ).224-223،ص ص2005ياسين،(تخطيط موارد المشروع 

  :من خالل الشكل التالي ويمكن توضيح مراحل االنتقال إلى اإلدارة االلكترونية �

  )24(شكل رقم 

  اإللكترونيةيوضح مراحل االنتقال إلى األعمال 

  
  .)225(،صم2005معهد اإلدارة العامة،:الرياض. وأفاق تطبيقاتها العربيةاإللكترونيةاإلدارة .ياسين،سعد غالب: المصدر
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  :ةاإللكترونيتهيئة المنظمة لالنتقال إلى نموذج األعمال   -3.11

  :هي، ويتضمن أربعة مداخل متكاملة  

والتي ترتبط بنموذج األعمـال الجديـد    :ةاإللكتروني األعمال   ستراتيجيةإتطوير وتطبيق    -1
 .والبيئة التنظيمية ،اإللكترونيوق وبدراسة وتحليل مصادر الميزة التنافسية في الس

 والبنية  ةاإللكترونيوتتمثل بالموارد المادية والرقمية والجدارة       :ةاإللكترونيتنمية الموارد    -2
 .التحتية التقنية والمعلوماتية ورأس المال الفكري واإلنساني لصناع المعرفة 

ير منـسجمة مـع عـالم        جديدة ومعاي  ةتستند إلى قيم محوري    :ةاإللكترونيابتكار الثقافة    -3
مندمجة في نظـام     والتي تحمل معاني ورموز   ،  األعمال الرقمي واقتصاد المعرفة الجديد    

،  الرقميـة  ةالسرعة، والمنافسة، والرياد  :  رمزية مختلفة وجديدة مثل    متكامل يأخذ أشكاالً  
 .الحلول الشاملة والذكية ، ةاإللكترونيالقيادة ، االفتراضية

ـ     -4 بنـاء منظمـة أعمـال تـستند إلـى كثافـة المعرفـة              : ةاستقطاب ورعايـة المعرف
 ).227-226،ص ص2005ياسين،(والمعلومات

  :من خالل الشكل التالي ويمكن توضيح مداخل تهيئة المنظمة لألعمال اإللكترونية �

  )25(شكل رقم 

  اإللكترونيةمداخل تهيئة المنظمة لألعمال 

  
  ).226(م، ص2005معهد اإلدارة العامة،:الرياض. تطبيقاتها العربية وأفاقاإللكترونيةاإلدارة .ياسين،سعد غالب: المصدر

  

   :ةاإللكترونيأنظمة اإلدارة   -3.12

  :ى مجموعة من األنظمة تتمثل في اآلتي علةاإللكترونيتعتمد اإلدارة   

  .أنظمة المتابعة الفورية  -1
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 .اإللكترونيأنظمة الشراء  -2

 .أنظمة الخدمة المتكاملة  -3

 :ة وتشملالنظم غير التقليدي -4

  .نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم  - أ

 .نظم التصميم والجودة،والموردين ، نظم تطوير العملية اإلنتاجية - ب

 ).نقاط البيع ونظم إدارة العمالء(نظم تطوير عمليات التسويق والتوزيع  - ت

 ).39،ص2007عامر،(نظم تطوير العالقة مع مؤسسات التمويل مثل البنوك الدولية - ث

  

   :اإللكترونية اإلدارة ئد تطبيقفوا  -3.13

ـ أإلى توفير منظومة عمل متكاملة بما يحقق تقديم          اإلدارة اإللكترونية    تهدف    الخـدمات   ىرق
  : إضافة إلى االستغالل األمثل لموارد المنظمة من خالل ، للمستفيدين

  بذولالتخلص من حدة البيروقراطية،وتبسيط اإلجراءات،واختصار الخطوات،وتقليل الجهد الم -1

 .وتجويد الخدمات المقدمة، ترشيد الوقت المهدر في إدارة المعامالت اإلدارية -1

 .سهولة التواصل بين دوائر المؤسسة وسرعتها مما يرتقي باألداء داخل اإلدارة -2

 .الحد من األعباء اإلدارية في االعتماد على الورق وما يتبعه من حفظ وتوثيق -3

 .غير الفاعلين وفرز األفراد ، ترشيد األيدي العاملة -4

 .توفير المعلومات وسهولة استدعائها وتقديمها للجهات اإلدارية أو المراجعين  -5

 مما يجنب اإلدارات االختناقـات     اإلنترنت،   عبر شبكة    هتقديم الخدمة للمواطن وهو في منزل      -6
 .ويوفر مجهوداتها وإمكانياتها واالزدحمات التي تسببها الطوابير أمام منافذها،

 .تكلفة اإلجراءات والمعامالت على اإلدارة واألفراد وترشيد النفقات خفض أعباء  -7

 وتجاوز حالة الموظفين    ،  الوصول إلى وتيرة ثابتة ومستقره في أداء المؤسسات ألعمالها         -8
 .النفسية أو الصحية أو المزاجية والذي يؤثر على جودة الخدمة 

 مما يضمن دقـة     ،  موحدةتجميع قاعدة بيانات المؤسسة من مصادرها األصلية بصورة          -9
 . مما يوفر الثقة في قراراتها، بيانات المؤسسة وموثوقيتها، وعدم التضارب فيما بينها

 مع ، ودعمها بالثقة الالزمة،  إليها المراجعأتركيز اتخاذ القرار في نقاط العمل التي يلج -10
 . توافر ميزة التقييم والمراجعة والتصويب بشكل مستمر

فسية للمؤسسات عبر توافر القدرات المعلوماتية العالية،مما يمكنهـا مـن      زيادة القدرة التنا   -11
 ).28-26،ص ص2009الحسن،(معرفة رغبات المستهلكين،ويعينها على تطوير منتجاتها
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  :اإللكترونيةن أهداف اإلدارة إ
 .ا وحدة مركزية أنهإدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وك -1

 .كبر في مراقبتهاأي نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم تركيز نقطة اتخاذ القرار ف -2

 .تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة  -3

 .تقليص معوقات اتخاذ القرارات عن طريق توفير البيانات وربطها  -4

 .تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات اإلدارات المختلفة  -5

  يجابية لدى كافة العاملينإناء ثقافة مؤسسية  دعم وبأجلتوظيف تكنولوجيا المعلومات من  -6

 .زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا ومتابعة وإدارة كافة الموارد -7

 ).4،ص2004رضوان،(لومات للمستفيدين بصورة فوريةتوفير البيانات والمع -8

  :من خالل الشكل التالي مصادر البيانات منظمة ويسهل استرجاعهاويمكن توضيح  �

  )26(رقم شكل 

  يوضح مصادر البيانات مرتبة ومنظمة ويسهل استرجاعها

  
  ).4(م، ص2004مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،:القاهرة.اإللكترونيةاإلدارة .رضوان،رأفت: المصدر

  

  :اإللكترونيةمتطلبات تطبيق اإلدارة   -3.14

  :إن من أهم متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية   

  .وضع استراتيجيات وخطط التأسيس  -1
 .توفير البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية -2

 .تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت تدريجياً -3

 .تعليم وتدريب العاملين وتوعية وتثقيف المتعاملين  -4

 .إصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات الحالية وتطويرها -5

 ).19،ص2003العمري،(معلومات في اإلدارة اإللكترونيةضمان أمن وحماية ال -6
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  :عناصر وشروط أساسية لنجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية

ترتبط أنشطة األعمال اإللكترونية بجميع أنماط التكنولوجيا الرقمية        : التكنولوجيا الرقمية  -1
من وسائط وشبكات وأدوات، وربـط بعـض أنـشطة األعمـال بخـدمات األكـشاك                

  . ة،والتلفاز التفاعلي،وخدمات الهاتف الخلوي المتكاملة مع اإلنترنت وتقنياتهاالتفاعلي

وتولد من تحويل االرتباطات المادية والمهام الجزئية المجمعة في بنية : اإللكترونيةالعمليات  -2

العملية العادية إلى سلسلة قيمة من األنشطة الرقمية المصممة على أساس تدفق للمعلومـات              
 .ن خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقنيات شبكة اإلنترنتوالعمليات م

وتغطي أنشطة التحليل االستراتيجي لبيئة األعمال، التـصميم        : اإللكترونيةاإلستراتيجية   -3
واالختيار االستراتيجي، وتطبيق إستراتيجية األعمال اإللكترونية، وتحديد مصادر التميز         

 .عن المنافسين

ويرتكز على التوجه نحو الزبون والتحليل العميـق الحتياجاتـه،          : لكترونياإلالتسويق   -4
وتكوين صالت تفاعلية مباشرة معهم، واالنتقال من التسويق الموجه للجمهور الواسع إلى            

 . التسويق الموجه الحتياجات الزبون، وتوفير نظم للشراء والبيع اإللكتروني 

ية تتطلب وجود بنية تنظيمية حديثة ومرنه، أفقيـة         فاإلدارة اإللكترون  :الهيكل اإللكتروني  -5
وعمودية باتصاالتها، إضافة إلى بنية شبكية تستند إلى قاعدة تقنية ومعلومات متطـورة،             

 .وثقافة تنظيمية تتمحور حول قيمة االبتكار والمبادرة في إنجاز األعمال بكفاءة وفعالية

كفاءة وفعالية مع تكنولوجيـا المعلومـات   تطوير قيادة إدارية تتعامل ب  :اإللكترونيةالقيادة   -6
واالتصاالت، تمثل الكفاءات الجوهرية القادرة على االبتكار والتحديث، وإعادة هندسـة            
الثقافة التنظيمية، وصنع المعرفة، وإدارة عمليات التعلم التنظيمي في منظمة ساعية للتعلم            

 ).238-234ص ص،2005ياسين،(بصفة مستمرة ومؤكدة

  :من خالل الشكل التالي متطلبات نجاح اإلدارة اإللكترونيةويمكن توضيح  �

  )27(شكل رقم 

  اإللكترونيةيوضح المتطلبات الستة لإلدارة 

  
  ).234(م،ص2005معهد اإلدارة العامة،:الرياض. وأفاق تطبيقاتها العربيةاإللكترونيةاإلدارة .ياسين،سعد غالب: المصدر
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   :يةاإللكترونمعوقات تطبيق اإلدارة   -3.15

  :عوامل تعيق من تطبيق اإلدارة اإللكترونية   

التحول من العمل اإلداري التقليدي اليدوي إلى اإلدارة اإللكترونية التي تعتمد علـى              -1
 .التقنيات الرقمية الحديثة 

  قـرار فنـي،   ( اتخاذ القرار لإلقدام علـى التغييـر أو االنتقـال            تتداخل مسؤوليا  -2
 )إداري، استراتيجي

 .ات المالية للتطبيقات الحديثة قلة االعتماد -3

 .عدم االطالع على نماذج ناجحة في البيئة المجاورة  -4

 ى فئة معينة دون غيرهاعدم توفر اإلنترنت بشكل موسع في المؤسسات،أو اقتصارها عل -5

 .عائق اللغة في بعض األحيان والمصطلحات -6

 .عدم وجود ثقة كاملة بالتقنيات الحديثة في استمرارية عملها -7

 .لكفاءات البشرية الستخدام التقنياتقلة ا -8

النماذج الحالية القائمة على الحاسوب لم تغير من اإلجراءات اإلدارية التقليدية فـي              -9
 .التعامل، وبالتالي لم تقنع اآلخرين باالنتقال إلى النظام اإللكتروني الكامل

 .قلة وعي الجمهور بالمميزات المرجوة، والخوف من التغيير -10

 .ات وضعف التنسيق، وغياب التشريعات المناسبةتداخل المسؤولي -11

 .غياب الشفافية ونفوذ مجموعات المصالح الخاصة  -12

 .معوقات انتشار اإلنترنت  مثل التكلفة العالية واللغة االنجليزية -13

 ).55-54،ص ص2007عامر،(عدم توفر وسائل االتصاالت المناسبة -14

  :ل الشكل التاليمن خال ويمكن توضيح معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية �

  )28(شكل رقم

  اإللكترونيةيوضح معوقات التحول وتطبيق اإلدارة 

  
  ). بتصرف الباحث (م 2007دار السحاب للنشر والتوزيع،:القاهر.نماذج معاصرة:اإللكترونيةاإلدارة .عامر،طارق عبد الرؤوف: المصدر
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  : معوقات التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 
  .حتى داخل المنظمة الواحدةاختالف نظم اإلدارة  -1
 .عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته -2

عدم توافر الحافز القوي لدى األفراد إلنجاح عملية التحول، وعدم إحساسهم بـأنهم              -3
 .جزء من عملية التحول

 .صعوبة الوصول إلى اإلدارة اإللكترونية المتكاملة داخل المنظمات -4

 . األبواب المغلقة والخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتهاالطبيعة البشرية وثقافة -5

 عمليات تحديث البيانات مع تحمل األفراد المنوطين بها العـبء اإلداري            ةاستمراري -6
 .المعتاد

التوافق مع النظم اليدوية المعتادة في العمل ودوراتها المستندية ورفـض التحـديث              -7
 . والتغيير

 .الت الشخصيةعدم الثقة في حماية سرية وأمن التعام -8

 ).84-83،ص ص2007العجماوي،(عدم توافر بنية أساسية فنية جديدة  -9
  

   :اإللكترونيةف اإلدارة ـوظائ  -3.16
  

  :اإللكترونيالتخطيط   -3.16.1

  :ويمكن المقارنة بين التخطيط التقليدي والتخطيط اإللكتروني من خالل الشكل التالي �  

  )29(شكل رقم 

  اإللكترونيالتقليدي ويوضح مقارنه بين التخطيط 

  
  ).298(م،ص2009دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،:عمان.اإللكترونيةاإلدارة .أحمد،محمد سمير: المصدر

ن لعام عن التخطيط التقليـدي وذلـك أل        من حيث التحديد ا    اإللكترونيقد ال يختلف التخطيط     
ن االختالفات األساسية   أإال   وتحديد وسائل هذه األهداف،   ،  كالهما ينصب على وضع األهداف    
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  :يمكن أن ترد في ثالثة مجاالت

 عملية ديناميكية في اتجاه األهداف الواسعة والمرنـة وقـصيرة           اإللكترونيإن التخطيط    -1
 وقابلة للتحديد والتطوير المستمر خالفا للتخطيط التقليدي الذي يحدد األهداف من            ،  األمد
 .يير األهداف سلبا على كفاءة التخطيط  تغويؤثر تنفيذها في السنة القادمة أجل

فيتحـول  ء في الشركة إن المعلومات الرقمية دائمة التدفق تضفي استمرارية على كل شي        -2
 .إلى التخطيط المستمر) ير الفصليةوضع التقار( من التخطيط الزمني المنقطع التخطيط

 ، ألمامي ينفـذون  إن فكرة تقسيم العمل اإلداري التقليدي بين إدارة تخطط وعمال الخط ا            -3
فجميع العاملين يعملون عند الخط األمامي      اإللكترونية،  يتم تجاوزها تماما في ظل اإلدارة       

 مع كل فكرة تبزغ في      اإللكترونيوكلهم يمكن أن يساهموا بالتخطيط      ،  عند سطح المكتب  
  ).297،ص2009نجم،(ي كل وقت لكي تتحول إلى فرصة عملكل موقع وف

  

  :لكترونياإلالتنظيم   -3.16.2

 يحقق التنـسيق    م والعالقات الشبكية األفقية الذي    لسلطة والمها اهو اإلطار الفضفاض لتوزيع       
اآلني وفي كل مكان من أجل إنجاز الهدف المشترك ألطراف التنظيم،فهو يعتمد على البريـد               
 اإللكتروني وقاعدة ومستودع البيانات المشتركة وإدارة عالقات العاملين على أسـاس شـبكي    

  ).259،ص2009احمد،(داخل الشركة وإدارة العالقات الزبونية المتعلقة بالزائرين إلكترونياً

ويتطلب اإلنترنت  القيام باألعمال بطريقة ديناميكية ومن خالل مراكز قرار متعددة ال تتالءم              
مع خصائص التنظيم التقليدي القائم على الهيكل التنظيمي الصلب والهرمية الرسمية وغيرها            

ا يحد من المرونة وعدم القدرة على االستجابة الفائقة التي تترافـق مـع التـشبيك الفـائق                  م
لإلنترنت،  فمع اإلنترنت  يتم التحول من التنظيم التقليدي الـصلب إلـى التنظـيم الـشبكي                  
الفضفاض والواسع،  وكذلك التحول من منظمة التركيز على الهياكل والخصائص التنظيميـة             

  ).251-250،ص ص 2004نجم،(مة التركيز على الهدف الواحد المتقاسمالرسمية إلى منظ
  

  )2(جدول رقم 
   ذات العالقة بوظيفة التنظيمنترنتيوضح التأثيرات األساسية لإل

    إلـــى  مــــن  المكونات
  الهيكــل
  التنظيمـي

 .التنظيم العمودي �

 .الهيكل القائم على الوحدات الثابتة  �

 .الواحدةتنظيم الوحدة التنظيمية  �

 . أسفل–التنظيم أعلى  �

  .شركة ذات هيكل تنظيمي محدد �

 .التنظيم المصفوفي أو المشروعي �

 .الهياكل القائمة على الفرق �

 .تنظيم الوحدات المصغرة �

 .مخطط من اليمين إلى اليسار �

  .شركة بدون هيكل تنظيمي محدد �
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  التقسيـم
   اإلداري

 .التقسيم اإلداري على أساس األقسام أو الوحدات �

  .التقسيم اإلداري التقليدي �
 .التنظيم القائم على الفرق  �

  .التنظيم الخلوي القائم على تحالفات داخلية أو خارجية �

  

  سلسلــة 
  األوامـر

 .سلسلة األوامر اإلدارية أو السلطة الخطية �

 .سلسلة األوامر الخطية �

  .التنظيم أحادي الرئيس المباشر �

 .ريةالوحدات االستشارية أو السلطة االستشا �

 . الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتيا �

  .التنظيم ثنائي الرئيس المباشر أو تعدد الرؤساء المباشرين �

  

  الرسمية

 .اللوائح والسياسات التفضيلية �

 .القواعد واإلجراءات �

  .جداول العمل القياسية والمجدولة مسبقاً �

 .السياسات المرنة �

 .الفريق المدار ذاتياً أو إدارة الذات  �

  .داول العمل المرنة والمتغيرةج �

المركزيـة   
  والالمركزية

 .السلطة في القمة:المركزية �

  .السلطة الموزعة:الالمركزية �
 .تعدد مراكز السلطة �

  .الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتيا �

  القياسيــة   
  أو

  المعياريـة

 .تقسيم عمل كثيف �

 .قواعد وإجراءات أداء محددة �

  . المهامسلوكيات موحدة في أداء �

 .التنوع في المهام  �

 .توسيع العمل وإثرائه �

  .التمكين اإلداري �

  .312-311م،ص ص2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،:عمان.اإللكترونيةاإلدارة والمعرفة .نجم، نجم عبود: المصدر  

  

  :مع مراعاة النقاط التالية -

يمي األساسي وإنما يضيف وحدات     التنظيم المصفوفي أو المشروعي ال يغير الهيكل التنظ        -1
  .فنية أو وحدات مشروعات

الوحدات المصغرة هي التي تمثل وحدات أعمال لها سوقها وزبائنها وعاملوها ومواردها  -2
 .وجية والمالية واإلداريةفي شركة متعددة المنتجات واألسواق والتوزيعات التكنول

 إلى مخططـات    ،  لى إلى أسفل   من أع  أبعض الشركات تحول هياكلها التنظيمية التي تقر       -3
 . من اليمين إلى اليسار وبالعكسأتنظيمية تقر

 . بعض الشركات ال تضع خرائط تنظيمية لكي ال يتم تصورها كهيكل تنظيمي -4

التنظيم الخلوي يمكن أن يكون بدون هيكل تنظيمي حيث الشركة تتكون من خاليا تتشكل               -5
 . المهام المختلفة فيهاخارجية لتأديةحسب الظروف من تحالفات داخلية أو 

أو مـن أقـسام     ،  التنظيم على أساس الفرق يقوم على تكوين الفرق ضمن القسم الواحـد            -6
 ).312،ص2009نجم،(تنظيمية متعددة ليتجاوز اإلطار التنظيمي الرسمي

 ومع اإلنترنت ويمكن تحديد التغيرات العميقة التي تترافق مع إعادة التنظيم لمنظمات في ظل        
  :لكتروني، كاآلتياإلالتنظيم 

هو اإلنترنت  يصبح مع     لالتصال والتعاون بين األفراد،    أنه مرن التنظيم الشبكي الذي يتسم ب     -1
  .الشكل األساسي الذي يتالءم مع التشبيك الواسع وتبادل البيانات مقابل أشكال التنظيم التقليدي

 الشبكة الداخلية   اإلنترنت تحقق التشبيك الفائق والواسع بين جميع العاملين عن طريق         إن   -2
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وتؤدي إلى الصالت الفائقة اآلن وفي كل مكان في الشركة،  مما سيؤدي إلـى تجـاوز                 
 .هرمية االتصاالت السائدة في التنظيم التقليدي

مع شبكات األعمال واإلنترنت هي نمط جديد من الشركات يعمـل           الشركات االفتراضية    -3
ساسية للشركات األخرى من أجل إنتاج      على االستفادة من القدرات الجوهرية والمزايا األ      

السلع كما في المصنع االفتراضي،أو تقديم خدمات افتراضية عبر التوسط بين منظمـات             
 .أخرى والزبائن

إن اإلنترنت يؤدي إلى تغيرات مهمة في قوة العمل تتمثل فـي اسـتخدام عـاملين ذوي                  -4
 بشكل كبير وعميق    تخصصات ومهارات عالية، واستخدام العاملين عن بعد، مما ينعكس        

 .على التنظيم

إن اإلنترنت بفعل التشبيك الواسع مع الزبائن أخذت تحول السلطة من داخل الشركة إلى               -5
الزبون خارجها،  وتحول الزبائن من متلقين سلبيين إلى مشاركين فعالين فـي تـصميم               

ب فتقوم  المنتجات التي يطلبونها واختيار الخصائص وتوليفتها التي يحددوها عبر الحاسو         
 ).325-315،ص ص2009نجم،(الشركة بإنتاجها

  

   :اإللكترونيةالقيادة   -3.16.3

  :ويمكن توضيح تطور تركيز القيادة من خالل الشكل التالي �  

  )30(شكل رقم 

  يوضح تطور تركيز القيادة

  
  ).327(م،ص2009دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،:عمان.اإللكترونيةاإلدارة .أحمد،محمد سمير: المصدر

إن انتقال المنظمة إلى األعمال اإللكترونية ال بد من أن يؤثر على طريقة تأدية أعمالها، لذلك                
  :ال بد لها من أن تهتم بثالث أبعاد أساسية هي 

 أجـل  من   اإلنترنتا قيادة تقوم على استخدام تكنولوجيا       أنه :القيادة التكنولوجية الصلبة     -1
 :لمختلفة، والتي تتسم بالتالي وعالقاتها اإدارة أعمالها

فالقائد اإللكتروني ذو قدرة على تحسس أبعاد التطور         : ا قيادة حس التكنولوجيا   أنه  - أ
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  التكنولوجي المتسارع، ويعمل على توظيف مزاياها لتكوين ميزة تنافسية 

إن القائد اإللكتروني هو قائد زمني سـريع الحركـة          : اإلنترنت  حس الوقت على     - ب
مبادرة، تتجاوز أفكاره إجراءات العمل التعاقبي إلى إجراءات العمل         واالستجابة وال 

التزامني، وتخطي الفاصل الزمني المطلوب بين معلومات األدنى وقرارات األعلى          
 .إلى التفاعل اآللي بين الجميع 

 درجة 360فالقائد ال بد أن يفتح عينيه البشرية واإللكترونية بحدود     : حس الطوارئ  - ت
ر في نماذج األعمال الجديدة التي تأتي بالداخلين الجدد والخـدمات           ويستشعر التغيي 

 .واألساليب الجديدة التي تجعل الخدمات واألساليب السابقة متقادمة

ـ  ذات محتوى إنساني كبير رغم      اإللكترونيةفالقيادة   :القيادة البشرية الناعمة   -2 ا أكثـر  أنه
 :ي يتسم باآلتي، واعتمادها على البعد البشرتعويال على التكنولوجيا

الزبون الذي يستخدم اإلنترنت  في ظل المنافسة، للبحث عن السعر            : القائد الزبوني   - أ
فيجب معاملة الزبـائن    . األقل،  والخصوصية األكثر أماناً، جعلت منه الرقم األصعب        

كعاملين في المنظمة يتصلون بها لتقديم مالحظـاتهم عـن نـواقص المنتجـات أو               
ر ارتباطاً بالبحث عن قنوات ومجاالت المشاركة، ويتحول إلى         الخدمات، فيكونوا أكث  

  .زبون ذو والء

وهو الذي يوجد عالقة متميزة مع العاملين سواء كـانوا           : قائد عمال ومهني المعرفة    - ب
يؤدون وظائفهم على قرب أو بعد ويوجد لهم التسهيالت والمنافع والمزايـا فيكتـسب     

 .مة أهم أصولها والئهم وثقتهم ويحتفظ بهم ويحفظ للمنظ

مع التكاثر السريع لنماذج األعمال الجديدة، يكون مطلوب من القائد          : القائد التنافسي   - ت
 :التنافسي أن يتسم بقدرة على األداء التنافسي، وذلك بأن يكون 

 .األسرع في الوصول إلى السوق من المنافسين  -1

  .سيناألفضل في خدمة شركائه العاملين،الموردين،الزبائن من المناف -2
 .أكثر قدرة على التقليد االبتكاري والسطو الخالق بتحسين ما يأتي به المنافسون -3

 . أكثر قدرة من المنافسين على ابتكار الخدمات واألساليب والمنتجات الجديدة -4

 اإللكترونـي فـالرئيس التنفيـذي      :  ذو الخصائص األكثر مالئمة    اإللكترونيالقائد    - ث
كثيف  متعلم بتكنولوجيا األعمال،   صريح بقوة،  مرتاب، مطلوب منه أن يكون مبشر،    

 يعاني من قلق الفـصل بـين المجـاالت،         يحب الغموض، ،  التركيز، األسرع حركة  
 . ونموذج في الحكم الجيد

 لما هـو    ة مطلوب منه أن يتخذ قرارات سريعة وفوري       اإللكترونيفالقائد  : القيادة الذاتية    -3
إلى أن يطور اتجاهات وقواعـد خاصـة   مما يجعله بحاجة ، مطلوب اآلن وفي كل مكان 
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 :بالخصائص التاليةقادة الذات ويتصف ، للحاالت المختلفة

  .القدرة على تحفيز أنفسهم وإبقاء التركيز على إنجاز المهام  - أ
 .االستقامة التي تستدعي الوالء للشركة والرغبة في العمل حسب قيمتها ومعتقداتها  - ب

 .كالت فهم المنظمة ومساهمتها من أجل حل المش - ت

 . البراعة، المهارة، المرونة في التكيف مع البيئة المتغيرة - ث

 .المسؤولية عن مساراتهم المهنية وأنشطتهم وتطورهم - ج

 ).275-266،ص ص2009احمد،(الرغبة في المبادرة من أجل حل المشكالت - ح

  

   :اإللكترونيةالرقابة   -3.16.4

  ئمة على اإلنترنت،  تحولـت العمليـة        فعبر االستخدام الفعال ألنظمة وشبكات المعلومات القا        
  الرقابية من رقابة دورية في أوقات متباعدة إلى رقابة مستمرة بمـا يـوفر تـدفقا مـستمرا                 
   للمعلومات الرقابية في كل وقت، وتحققت الرقابة اآلنية بدالً مـن الرقابـة القائمـة علـى                

   عبـر معرفـة الجميـع        الماضي، فقلصت إلى الحد األدنى من المفاجآت الداخلية واألزمات        
  بما يوجد داخل المنظمة،  وحفزت العالقة القائمـة علـى الثقـة بـين المـدير والعـاملين،                   

وتوسعت الرقابة إلى عمليـة الـشراء،  والمـوردين، والزبـائن والعـاملين عـن بعـد،                    
  والشركات المشتركة في شبكة األعمال الخارجيـة،  وكـذلك فـي إمكـان المنظمـة عـن                 

  عمال الخارجيـة أن تـرتبط بـالموردين والزبـائن فـي عالقـة فوريـة                 طريق شبكة األ  
  بال حدود في المكان،  مما يوفر قـدرة أكبـر للرقابـة،  وتـوفر هـذه الـشبكة للزبـائن                      
  الفرصة ليتابعوا طلبياتهم أوالً بأول،  وبالتالي يساهموا في عملية الرقابة التـي تقـوم بهـا                 

  ).283-277،ص ص2009احمد،(المنظمة من أجل إنجاز هذه الطلبيات

  :ويمكن توضيح الفجوة الزمنية في الرقابة التقليدية واإللكترونية من خالل الشكل التالي �

  )31(شكل رقم 

  وفي الرقابة اإللكترونية الرقابة التقليدية  الفجوة الزمنية فييوضح

  
  ).344(،صم2009لعلمية للنشر والتوزيع،دار اليازوري ا:عمان.اإللكترونيةاإلدارة والمعرفة .نجم، نجم عبود: المصدر
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   :اإلنترنت إدارة األنشطة عبر   -3.17

لقد غيرت اإلنترنت  بيئة األعمال التي أصبحت قائمة على الخدمات الرقمية وكان تأثيره على         
  :داخل المنظمة ال يقل عن تأثيره خارجها، وذلك عبر أدوات أساسية، هي

  :الويب من خالل الشكل التاليويمكن توضيح مجاالت إدارة موقع  �

  )32(شكل رقم 

  يوضح مجاالت إدارة موقع الويب

 
  ).364(م،ص2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،:عمان.اإللكترونيةاإلدارة والمعرفة .نجم، نجم عبود: المصدر

يعتبر موقع الويب جوهر الحضور اإللكتروني للمنظمة،وهو عبارة   : إدارة موقع الويب   -1
ن مجموعة من صفحات الويب المترابطة مع بعضها ارتباطا تشعبياً لتغطية موضوع            ع

متكامل معين أو تمثيل أنشطة المنظمة ومنتجاتها وخدماتها بطريقـة تـضمن تحقيـق              
 :ومن الممكن أن يتم التركيز على المجاالت التالية.أهدافها من الحضور اإللكتروني

كون للموقع مساهمة فعالة في تحقيق رؤيـة        أن ي : البعد االستراتيجي لموقع الويب     - أ
  .المنظمة وإستراتيجيتها

وذلك عبر تقديم الخدمة عبر مواقع جذابة وسهلة        :اإلنترنت  إدارة خصائص ومزايا     - ب
االستعمال وقابلة للتحديث بسهولة واالستفادة الفعالة من قدرات وخصائص اإلنترنت      

موقع واالرتباط التشعبي عبر توفير مثل السرعة الفائقة ومزايا وتسهيالت استخدام ال  
فرصة انتقال الزبون إلى الصفحة التي يريد والتفاعل مع الزبـون عبـر تحـديث               

 . الموقع بسرعة تتناسب مع التغيرات الحاصلة في السوق أو التعامل مع الزبائن

ألن النقرات هي زيارات أو تفضيالت أو صـفقات ممـا            : تحليل مجرى النقرات   - ت
مة أن تقوم بتحليلها ألنها بمثابة مسح لسوق الموقع وزبائنه مـن            يفرض على المنظ  

حيث حجم التعامالت والحاجات والتفضيالت واالستجابة وغيرها مما يعطي داللـة           
 .كبيرة في وصول الشركة إلى زبائنها

وهي حق الفرد في أن يترك وشأنه وحقـه فـي أال تـستعمل              :حماية الخصوصية  - ث
 بدون إذنه،  وبناء الثقة بين المنظمـة وزبائنهـا           معلوماته الشخصية ألية أغراض   
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 .تتطلب أن يدار الموقع على أسس واضحة لحماية الخصوصية

من أجل التوصل إلى طرق أفضل في تقديم الخدمات والمنـافع           :التحسين واالبتكار  - ج
واجتذاب الزبائن، مثل التوصل إلى نماذج أعمال جديدة،  والتقييم المستمر للموقـع             

 ).374-358،ص ص2009نجم،(ت وخبرات المنافسينفي ضوء قدرا

 

وهو تعريف مطبوع الكتروني بين األفراد واألعمال باستخدام         :اإللكترونيالبريد  إدارة   -2
الحواسيب الموصولة باإلنترنت،   وهو يقوم بوظائف مهمة مثل تبادل رسائل األخبـار        

اإلدارة من تحقيق نمـط     اإللكترونية والترويج اإللكتروني والتسويق االفتراضي فتتمكن       
االتصاالت الشبكية والصالت الفائقة بكل العاملين وبشكل آني وفوري،  وتحقق نمطـاً             
من العالقات اإلدارية الجديدة بين فروعها ووحداتها التنظيمية الموزعة جغرافيـا، وأن            
يمثل صندوقاً فعاالً للمقترحات والشكاوي، واستخدامه للوصول إلى عـدد كبيـر مـن              

ئن المستهدفين في عالقة متميزة عبر مدخل فرد لفرد،  وفيما يلي عرض إلمكانات              الزبا
 :استخدام البريد اإللكتروني 

وتتمتع بكل مزايا البريد اإللكتروني إضافة إلـى إمكانيـة خـزن            : قائمة الخدمة   - أ
  .الرسائل وتعقبها من حيث المرسل والتاريخ والموضوع 

 .محاورة بالصوت المباشر بين طرفين عبر ال: اإلنترنتالبريد الصوتي عبر  - ب

 كطريقة اجتماعات ولقاءات بين فريق عمل افتراضي عن بعد  :المؤتمرات السمعية - ت

 .عبر التواصل والمحادثات الصوتية المباشرة والكاملة للمشاركين:غرف التخاطب - ث

 .وهي وسيلة لتبادل المعلومات والوثائق بين أفراد الفريق :اإللكترونيةلوحات النشر  - ج

 .وهي اجتماعات على الشبكة بالصوت والصورة لفرق العمل:المؤتمرات الصوتية - ح

هي عقد مؤتمرات بين أعضاء الفريق واالستفادة من األنظمـة           : مؤتمرات الويب  - خ
المساندة لصنع القرار وأساليب الجماعة االسمية وتقاسم الوثائق واللوحات البيضاء          

 ).387-376 ص،ص2009نجم،(اإللكترونية وجدولة المالحظات

 

فكثير من المنظمات ذات المهام النمطية ال تستطيع أن تنجز مهامهـا             :البرمجياتإدارة   -3
بكفاءة عالية بدون برمجيات التطبيق التي أصبحت تمثل أصولها األساسية وبند اإلنفاق            
األكثر أهمية في ظل األعمال اإللكترونية فتقوم بتطـوير برامجهـا الخاصـة وفـق               

سب ميزة تنافسية، ذلك أن هذه البرمجيات تدير موارد الحاسوب، وتقـدم            احتياجاتها لتك 
األدوات الالزمة للمستفيدين لتوظيفها في عمليات ومهام جديدة،  فتعمل كوسـيط بـين              

 . المنظمة والمعلومات المخزنة 
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وإدارة البرمجيات تقوم على تحديد االحتياجات النمطية القابلة للتوصـيف والتقيـيس            
من خالل قواعد محدده أو نموذج محدد من أجل إدارتهـا كمهـام نمطيـة               والمعالجة  

وهذا يساعد اإلدارة على تحسين تعاملهـا مـع         . باستخدام برمجيات معده لهذا الغرض    
احتياجاتها وقراراتها من خالل التمييز بين ما يمكن إدارته من خالل برمجيات التطبيق             

  ).393-388،ص ص 2009نجم،(وما ال يمكن إدارته

ويمكن توضيح القرارات المبرمجة والغير المبرمجة ودور صانع القرار من خالل الشكل  �
  :التالي

  )33(شكل رقم 

 يوضح القرارات المبرمجة وغير المبرمجة ودور صانع القرار والبرمجة

  
  .)393(م،ص2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،:عمان.اإللكترونيةاإلدارة والمعرفة .نجم، نجم عبود: المصدر

  
 

  :وينحصر في ثالث أشكال: العمل عن بعد القائم على الحاسوب -4

وهي المعالجة البسيطة للمهام التي يؤديها العامل من منزلة مثل : العمل المنزلي  - أ
  .مهام إدخال البيانات 

مثل االستشارات أو البحث واالبتكار عبـر اسـتخدام قاعـدة        : العمل المعرفي  - ب
 .اتها من قبل العاملين عن بعد بيانات المنظمة وبرمجي

ويشير إلى العاملين الذين ينتقلون فـي جـزء مـن عملهـم              : العمل المتنقل  - ت
ــركتهم     ــالل ح ــات خ ــة المعلوم ــسجيل ومعالج ــى ت ــاجون إل ويحت

  ).401-394،ص ص2009نجم،(وتنقلهم
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   :مقدمة  - 4.1
  

سوف نتناول في هذا الجزء عدد من الدراسات السابقة والتي تعـرض قـسم منهـا للثقافـة         
المكتبـات  ، حيث تم الوصول إليها مـن خـالل          ةاإللكتروني لإلدارة   خرالتنظيمية والقسم اآل  

وقسمت هذه الدراسات إلى دراسات محلية ودراسات عربيـة          .  نترنتاإلشبكة  و ،  التقليدية
 ليتم إلقاء الضوء عليها من خالل توضيح مشكلة البحث لكل دراسة مـع              ،  ودراسات عالمية 

وذلـك  ،  ألحـدث  إلى ا  وقد رتبت الدراسات زمنيا من األقدم       ،  بيان أهم نتائجها وتوصياتها   
  : فصل بحسب الموضوع على النحو التاليبعرض من

  
  -:الدراسات المحلية   -4.2

  
واقع الثقافة التنظيمية السائدة فـي الجامعـات الفلـسطينية          " )2006،  عبد اإلله (دراسة    -4.2.1

  "دراسة مقارنه:بقطاع غزة وأثرها على مستوى التطوير التنظيمي للجامعات
، وجامعة  ثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسالمية     هدفت الدراسة إلى التعرف على نوع ال        

وجامعة األقصى بقطاع غزة،ومستوى التطوير التنظيمي فـي الجامعـات الثالثـة            األزهر،
ة التنظيمية السائدة في الجامعات الثالثة ومستوى التطوير فومعرفة العالقة بين الثقا، المذكورة
  :وأظهرت نتائج الدراسة.التنظيمي

 وثقافـة جـامعتي     ،  نجـاز افة التنظيمية في الجامعة اإلسالمية تميل إلى ثقافة اإل        إن الثق 
  .األزهر واألقصى تميل إلى ثقافة النظم واألدوار 

 .يشكلون ثقافة الجامعة) أعضاء مجلس الجامعة(إن اإلدارة العليا 

 ، زهر ومرتفع في جامعة األ، مستوى التطوير التنظيمي مرتفع جدا في الجامعة اإلسالمية
 .ومتوسط في جامعة األقصى 

  : وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 
  .ضرورة تخفيض شخصنه القرارات اإلدارية 

 .تعزيز العمل المؤسساتي من خالل االلتزام باألنظمة والقوانين 

 .زيادة مستوى التفويض 

 .االهتمام بتنمية الموارد البشرية 
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 من وجهـة نظـر      ةاإللكترونيمتطلبات نجاح مشروع الحكومة     " )2006الغوطي،(دراسة    -4.2.2
  "اإلدارة العليا في الوزارات الفلسطينية

ـ هدفت الدراسة التعرف على مدى توفر متطلبات نجاح مشروع الحكومة               فـي   ةاإللكتروني
  :وأظهرت نتائج الدراسةفلسطين 

   . لدى المبحوثينةاإللكترونيهناك غموض وقصور في مفهوم الحكومة  -1
ومـع ذلـك     ،  لم يشارك المسئولين في الوزارات في صياغة رؤية وخطة المشروع          -2

 .ةاإللكترونيم اظهروا اقتناعا كبيرا بأهمية ومزايا الحكومة فإنه

أظهرت الدراسة ضعف البنية التحتية لدى الـوزارات الفلـسطينية، وعـدم تـوافر               -3
 .الكفاءات البشرية بالشكل المطلوب

 .دفة لرفع كفاءة العاملين عدم وجود خطط تدريب ها -4

  .يوجد اقتناع كبير لدى المبحوثين بأهمية التوعية بالمشروع  -5
  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

  .ضرورة االهتمام بالكفاءات البشرية وتنميتها  -1
االهتمام بالبنية التحتية ووضع الخطط لتكاملها في جميع المؤسسات الحكومية مـع             -2

 .لكامل بين الوزارات وجود التنسيق ا

أهمية إشراك المسئولين في التخطيط للمشروع مع توفر القيادة الفاعلـة والمؤهلـة              -3
 .وإعطاءها الدعم القانوني والتشريعي الالزم 

االهتمام بالهيكليات التنظيمية والوظيفية لتتالءم مـع التغيـرات المطلوبـة للحكومـة              - 4
  .ةاإللكتروني

لالزمة لتقديم الخدمة وضرورة توافر أدلة إرشـادية        العمل على تخفيف اإلجراءات ا     -5
 .لتوعية المواطنين 

  
أثر العوامل الثقافية على عملية التفـاوض فـي المنـشآت          " )2006المشهراوي،(دراسة    -4.2.3

  "البالستيكية في قطاع غزة
ة التي تؤثر على عملية التفـاوض فـي         يهدفت الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل الثقاف         

ومقارنتها مع خصائص عملية التفاوض فـي الـصين         ،  الشركات البالستيكية في قطاع غزة    
ومعرفـة الممارسـات    ،  بهدف التعرف على مدى وجود نقاط اتفاق واختالف بين الثقـافتين          

والسلوكيات االيجابية والسلبية التي يمارسها المفاوض في الشركات البالستيكية فـي قطـاع             
  : وأظهرت نتائج الدراسة  . التفاوض مع اآلخرين غزة أثناء قيامهم بعملية

إن معظم السمات الثقافية التي تؤثر على عملية التفاوض في الشركات البالسـتيكية              -1
  .اتفقت مع السمات الثقافية التي يتسم بها الصينيون أثناء قيامهم بعملية التفاوض
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 .لتفاوضية يوجد قصور لدى الشركات البالستيكية من ناحية إدارة العملية ا -2

 .يوجد عالقة بين العوامل الثقافية وإنجاح عملية التفاوض -3

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 
  .ضرورة تعزيز بعض السمات الثقافية لدى الشركات البالستيكية  -1
تجنب السمات التي تؤثر سلبا على الموقف التفاوضـي للمفاوضـين فـي الـشركات                - 2

 .البالستيكية

  
 فـي إدارة مراكـز      اإللكترونـي متطلبات اسـتخدام التوقيـع      " )2007المصري،( اسةدر  -4.2.4

  "تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
 في إدارة مراكز تكنولوجيا     اإللكترونيهدفت الدراسة التعرف على متطلبات استخدام التوقيع          

 أمـن  وتوضيح أهميـة الحفـاظ علـى         المعلومات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة،      
   .ةاإللكتروني المراسالت ةالمعلومات واستخدام التقنية المتطورة في حماية خصوصي

  :وأظهرت نتائج الدراسة

 ال تستخدم في مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات     اإللكترونيإن تقنية التوقيع     -1
  . الفلسطينية في قطاع غزة 

ية المستخدمة في مراكز تكنولوجيا المعلومات بحاجـة        منإن المعدات والبرمجيات األ    -2
 . بكفاءة ةاإللكترونيإلى تحديث لتكون قادرة على حماية المعلومات 

 .اإللكترونيإن موظفي مراكز تكنولوجيا المعلومات لديهم قصور لمفهوم التوقيع  -3

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

مية باسـتخدام    الرس ةاإللكتروني العتماد المراسالت    إن الجامعات الفلسطينية بحاجة    -1
  .اإللكترونيالتوقيع 

 المعلومات المـستخدمة حاليـا فـي        أمنية وتطوير برمجيات    منتحديث المعدات األ   -2
 .مراكز تكنولوجيا المعلومات 

 المعلومات وتدريب موظفي مراكز تكنولوجيا      أمنتخصيص موازنة سنوية خاصة ب     -3
 .المعلومات أمنالمعلومات في مجال 

  . اإللكتروني المعلومات باستخدام التوقيع أمنوضع وتطوير سياسات خاصة ب -4

  
اثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية علـى االسـتعداد لمواجهـة           "  )2007شبير،( دراسة  -4.2.5

  "األزمات في مستشفى ناصر
د إلدارة األزمات   هدفت الدراسة إلى إبراز اثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية على االستعدا            

 في محاولة لتحليل ذلك الواقع وتحديد مسبباته للوصول إلـى جوانـب             ،  في مستشفى ناصر  
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 والعمل على رفـع مـستوى الخـدمات         ،   بهدف وضع أساليب للسيطرة علية     ،  القصور فيه 
  .المقدمة للمرضى وإيجاد الحلول المناسبة التي تساعد على زيادة كفاءة المستشفى

  :لدراسةوأظهرت نتائج ا

ضعفا إداريا يتعلق بالجوانب اإلنسانية والعالقات الشخـصية بـين العـاملين فـي               -1
  المستشفى 

 وبالتالي ، كما إن اإلدارة ال تعمل على االستفادة من أخطائها أو من تجارب اآلخرين -2
 ، عدم وجود استعداد لمواجهة األزمات وعدم وجود خطط طوارئ لمواجهة األزمات          

  .طاقم العمل لمواجهة األزمات حيث لم يتم تهيئة 
  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

ضرورة نشر ثقافة تنظيمية جديدة في مستشفى ناصر تعتمد على االستعداد لمواجهة             -1
 . ومعالجة األزمات قبل حدوثها، األزمات

ضرورة زيادة االهتمام بالعناصر البشرية لمواجهة األزمات واالهتمام باالسـتعداد            -2
  .لالزمات أكثر من مجرد مواجهة األزمات بعد وقوعها 

تكوين عالقات طيبة مع الجهات الخارجية التي يمكن أن تقدم يد العون فـي حالـة                 -3
 .األزمات 

ضرورة توفير نظم معلومات متكاملة عن كافة األزمات السابقة وكيفية مواجهتهـا             -4
 .ومحاولة االستفادة من األخطاء السابقة لعدم تكرارها

جيع العاملين على التفكير االبتكاري وإيجاد حلول جديدة مبتكرة قدر المـستطاع            تش -5
 لما لـذلك  ، والعمل على إشراك جميع العاملين في إيجاد حلول للمشاكل أو األزمات       

  .من اثر كبير في تبني األفكار المتفق عليها ومحاولة إنجاحها 
  
لحصول على الخدمات من خالل الحكومـة       مدى تقبل المواطنين ل   " )2007عدوان،(دراسة    -4.2.6

  "ةاإللكتروني
هدفت الدراسة للتعرف على مدى تقبل المواطنين في قطاع غزة للحصول على الخدمات من                

  :وأظهرت نتائج الدراسة ، ةاإللكترونيخالل الحكومة 
وجود تقبل شديد لدى المواطنين للحصول على الخـدمات مـن خـالل الحكومـة                -1

  .ةاإللكتروني
  .ةاإللكتروني قصور في استخدام آليات التوعية بتعريف الحكومة وجود -2

  .ةاإللكترونييوجد وعي لدى المواطنين بمزايا الحكومة  -3

  .ةاإللكترونيتتوافر البنية التحتية الالزمة الستخدام خدمات الحكومة  -4

 . كحل لكافة الخدمات التقليديةةاإللكترونيتوافر الثقة في الخدمات  -5
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  : إلى جملة توصيات من أهمها وخلصت الدراسة

   ةاإللكتروني من خالل الحكومة ةاإللكترونيأهمية البدء الجدي في إطالق الخدمات  -1
  ةاإللكتروني المتعلقة بالحكومة أهمية وضع برامج توعية متكاملة لتوضيح المفاهيم -2

  .ةاإللكترونيتوعية الطالب عبر المناهج الدراسية بطرق عمل خدمات الحكومة  -3

 . نترنتاإلر أماكن تدريب مجانية للمواطنين على مهارات استخدام الحاسوب وتوفي -4

 . لدى المواطنين ةاإللكترونيتوفير بنية تحتية الستخدام الخدمات  -5

إتباع سياسات الشفافية في العمل لتحقيق توقعات المواطنين وطمأنتهم حيال الخدمات            -6
 .ةاإللكتروني

ـ رق عمـل الخـدمات      سن التشريعات والقوانين التي تنظم ط      -7  وعالقـة   ةاإللكتروني
 .المواطنين بها،إضافة إلى تأهيل رجال القانون للتعامل مع القضايا المتعلقة بها

  
واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية          " )2007بركات،( دراسة  -4.2.7

  "السائدة في البنوك العاملة في قطاع غزة
لتعرف على واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية            هدفت الدراسة ا    

هو تبني البنوك العاملة    : وأظهرت نتائج الدراسة   ،  السائدة في البنوك العاملة في قطاع غزة      
  .في قطاع غزة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية السائدة فيها

  :ة توصيات من أهمها وخلصت الدراسة إلى جمل

 .تعزيز االهتمام بالتركيز على العميل -1

 .البعد عن روتين اإلجراءات اإلدارية في سبيل خدمة العمالء -2

 . زيادة االهتمام بتلبية احتياجات العاملين -3

العمل على األخذ بآراء العاملين قبل تغيير طرق أداء العمل كنوع من إشراكهم فـي             -4
 .العملية اإلدارية

 .مل على تحسين العمليات ضرورة الع -5

 .زيادة االهتمام باالحتياجات اإلدارية للمنافسة -6

التأكيد على أهمية واثر الثقافة التنظيمية والتي تؤدي إلى زيادة فعالية تطبيق أبعـاد               -7
 .  إدارة الجودة الشاملة

   
ة العامـة    في الهيئ  ةاإللكترونيمتطلبات نجاح نظام إدارة الوثائق      " )2008كساب،( دراسة  -4.2.8

  "فلسطين–للتامين والمعاشات 
هدفت الدراسة التعرف على واقع نظام إدارة الوثائق الحالي فـي الهيئـة العامـة للتـأمين                   

    :وأظهرت نتائج الدراسة فيها، ةاإللكترونيوالمعاشات ومتطلبات نجاح نظام إدارة الوثائق 



 74

 . قبل الهيئة  منةاإللكترونيوجود معرفة بمتطلبات نظام إدارة الوثائق  -1

 يمتاز بالسرعة والدقة والشفافية وقادر      اإللكترونيتوفر قناعة لدى الموظفين بان النظام        -2
على تقليل نسبة التلف وإهالك الملفات وضياع الوثائق بين الـدوائر ويوضـح مـسار               

 .تدفقها

  .اإللكترونيوجود ثقة في النظام  -3

 .توفر البنية التحتية التكنولوجية  -4

ين للسياسات واآلليات واإلجـراءات الالزمـة لتطبيـق نظـام إدارة الوثـائق              معرفة الموظف  -5
 .ةاإللكتروني

  : وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

زيادة االهتمام  والوعي بضرورة تطبيق السياسات واآلليات واإلجـراءات لـضمان          -1
  .ةاإللكترونينجاح إدارة الوثائق 

 .جية والمرحلية لتحقيقها بشكل دقيق ومدروس تحديد الهيئة ألهدافها اإلستراتي -2

 .البدء بتشغيل مركز التدريب في الهيئة ووضع الخطط المناسبة للتدريب -3

  .ةاإللكترونيوضح خطط وسياسات تتناسب مع مشروع الحكومة  -4

لفتح المجال أمام جميع فئات المجتمـع لالنتفـاع مـن           ،  تطوير خدمات المتقاعدين   -5
  .خدماتها

  
 دراسـة   ،  أثر الثقافة التنظيمية على مـستوى األداء الـوظيفي        ) "2008عكاشة،( دراسة  -4.2.9

  " في فلسطين  Paltelتطبيقية على شركة االتصاالت
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الثقافة التنظيمية في شـركة االتـصاالت الفلـسطينية                 

Paltel سة وأظهرت نتائج الدرا. وأثرها على مستوى األداء الوظيفي:  

يوجد اثر ايجابي للثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي في شركة االتصاالت             -1
  .الفلسطينية

إن العاملين بحاجة إلى تطوير مستوى المهـارات والقـدرات المتعلقـة بالجوانـب               -2
  .اإلبداعية واالبتكاريه بهدف القدرة على مواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة

  :ملة توصيات من أهمها وخلصت الدراسة إلى ج

  .زيادة درجة االهتمام بمجال الثقافة التنظيمية من قبل إدارة الشركة والعاملين  -1
  .زيادة درجة اهتمام العاملين بالقيم االيجابية التي تسهم في زيادة مستوى الكفاءة اإلدارية -2

ز مكانـة   زيادة درجة اهتمام العاملين باألنماط السلوكية الفعالة التي تساهم في تعزي           -3
 .الشركة وتطورها
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الثقافة التنظيمية وعالقتها بإدارة المعرفة في جامعة األقصى    ) "2009أبو حشيش، (دراسة    -4.2.10
  "بغزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

هدفت الدراسة التعرف على الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى وعالقتهـا بـإدارة                
  :وأظهرت نتائج الدراسة،  وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةالمعرفة وذلك من

 . ضعف الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة

 .ضعف مستوى إدارة المعرفة في الجامعة 

 .إن ضعف مستوى إدارة المعرفة في جامعة األقصى له عالقة بضعف الثقافة التنظيمية

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 
  .ركيز على تعزيز الثقافة التنظيمية المبدعة والديمقراطية والمحفزة للعاملين الت -1
إيجاد حوافز ومكافآت مادية ومعنوية ورفـع المـستوى االقتـصادي واالجتمـاعي         -2

 .للعاملين

 .تعميم قيم وقصص أخالقية ومهنية واجتماعية لتعزيز الثقافة التنظيمية بين العاملين -3

 .الجتماعي والنفسي بين أعضاء هيئة التدريس واإلدارةاالرتقاء بمستوى التعاون ا -4

تشجيع العمل البحثي وتسهيل عملية نشر البحوث والدراسـات واالهتمـام بتنظـيم              -5
  . الندوات والمؤتمرات داخل الجامعة

  
 فـي   HRM-e إلكترونيـاً واقع إدارة المـوارد البـشرية       "  )2009،  أبو أمونه ( دراسة  -4.2.11

  " قطاع غزة – النظامية الجامعات الفلسطينية
   فـي الجامعـات     إلكترونيـاً وهدفت الدراسة التعرف على واقـع إدارة المـوارد البـشرية              

الفلسطينية النظامية في قطاع غزة ووضوح أهميتها لدى المستويات اإلدارية المختلفة، ومدى            
ـ اإللالدعم المقدم من قبل اإلدارة العليـا للمـساعدة علـى التحـول إلـى اإلدارة                    ، ةكتروني

 هذا التحول نجازوالتعرف على البنية التحتية لمراكز تكنولوجيا المعلومات ومدى جاهزيتها إل
ـ  الخـدمات التعليميـة   والتعرف على أنظمة الموارد البشرية المستخدمة وأنظمة         ةاإللكتروني

  :وأظهرت نتائج الدراسة، 
لية التحول إلى اإلدارة    ن الوضوح والدعم متوفر من اإلدارة العليا ويساهمان في عم         إ -1

  .، وإدارة الموارد البشريةةاإللكتروني
  .e-HRMوجود تطبيق لوظائف وأنشطة  -2

 e-HRM وجود ضعف في استعمال الخدمات التعليمية في بعض وظائف وأنـشطة   -3
 .بالرغم من توافرها 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

   ةاإللكترونيي ما يخص التحول إلى اإلدارة ضرورة التنسيق والتعاون بين الجامعات ف -1
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 . ةاإللكترونيإعطاء األولوية لعملية التحول إلى اإلدارة  -2

 والحصول على اعتمـاد قـانوني   ، توفير الدعم المالي لمراكز تكنولوجيا المعلومات     -3
 المتوفرة حاليـا فـي تنفيـذ        ICT واالستفادة المثلى من أدوات      ،  اإللكترونيللتوقيع  

  .e-HRMئف أنشطة ووظا

  
 بوكالـة غـوث وتـشغيل       ةاإللكترونيمدى إمكانية تطبيق اإلدارة     " )2009عمار،(دراسة    -4.2.12

  "الالجئين بمكتب غزة اإلقليمي ودورها في تحسين أداء العاملين
 في وكالة غوث وتـشغيل      ةاإللكترونيهدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق اإلدارة           

 اإلقليمي من خالل التعرف على مدى توافر متطلبـات نجاحهـا مـن              الالجئين بمكتب غزة  
اإلمكانات المالية والتقنية والبشرية ومدى التزام ودعم اإلدارة العليا ومدى دورها في تحسين             

  : وأظهرت نتائج الدراسة.أداء العاملين في الوكالة 

  .نجاحها ومتطلبات ةاإللكترونيوجود معرفة من قبل موظفي الوكالة باإلدارة  -1
توفر المتطلبات والمستلزمات المالية والتقنية والبشرية واإلدارية الالزمـة لتطبيـق            -2

 .ةاإللكترونياإلدارة 

 .ةاإللكترونيوجود التزام ودعم من قبل اإلدارة العليا لسياسة تطبيق اإلدارة  -3

حرص اإلدارة على مواكبة المستجدات التقنية وتهيئة المـوظفين نفـسيا ومعنويـا              -4
 .ةاإللكترونيدام اإلدارة الستخ

 .يةمن من الناحية األةاإللكترونيتأييد األفراد لتطبيقات اإلدارة  -5

 يعمل على زيادة فاعلية وكفـاءة األداء        ةاإللكترونيتوفر القناعة بان استخدام اإلدارة       -6
 العمل ورفع اإلنتاجية وسرعة ودقـة       إنجازالوظيفي بدرجة كبيرة من خالل سرعة       

 .وتوفير وقت وجهد الموظفين ،تنفيذ التعليمات

 .اإللكترونيوجود ضعف في نظام الحوافز للمتميزين في العمل  -7

قصور اإلدارة العليا في مشاركة جميع المستويات اإلدارية فـي وضـع األهـداف               -8
 .ةاإللكترونيوالبرامج المتعلقة بتطبيق اإلدارة 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

   ةاإللكتروني على تطبيق اإلدارة ي الالزم لتدريب الموظفين وتأهيلهمزيادة الدعم المال -1
 .اإللكترونيوضع نظام حوافز فعال للمتميزين في العمل  -2

متابعة تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لضمان صالحيتها لتطبيق           -3
 . باستمرارةاإللكترونياإلدارة 

 .ةاإللكترونيافة العمل ضرورة أن تعمل اإلدارة على نشر ثق -4

 .االطالع على تجارب مؤسسات ناجحة في هذا المجال -5
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وضع تشريعات وسياسات واضحة لحمايـة الخـصوصية والحـد مـن التعـديات               -6
 . ةاإللكترونيوالمخالفات لزيادة الثقة في التعامالت 

مشاركة جميع المستويات اإلدارية في وضع األهداف والبرامج المتعلقـة بتطبيـق              -7
 . ةاإللكترونيرة اإلدا

  
 على كفاءة العمليات اإلدارية في      ةاإللكترونيأثر تطبيق اإلدارة    ) "2010 ،  بسيسو(دراسة    -4.2.13

  "غزة – وكالة الغوث الدولية ، نمشروع مسح سجالت الالجئين الفلسطينيي
اإلدارية  على كفاءة العمليات ةاإللكترونيوهدفت الدراسة إلى التعرف على اثر تطبيق اإلدارة           

 بوكالة الغوث الدولية بمكتب غزة اإلقليمـي        نفي مشروع مسح سجالت الالجئين الفلسطينيي     
  . الخاص بالمشروعةاإللكترونيمن خالل دراسة الجوانب االيجابية والسلبية لنظام اإلدارة 

  :وأظهرت نتائج الدراسة

  .ي المشروع يزيد من كفاءة عملية اتخاذ القرار فةاإللكترونيإن نظام اإلدارة  -1
 إلكترونية في المشروع يؤدي إلى خلق نظام رقابة ةاإللكترونيإن تطبيق نظام اإلدارة  -2

 .دقيق ومحكم مما يؤدي بدورة إلى زيادة حجم اإلنتاج وأيضا تحسن في جودة اإلنتاج

 يؤدي إلى تقليص المصاريف اإلدارية وأيضا إلى        ةاإللكترونيإن تطبيق نظام اإلدارة      -3
 .ريف الموارد البشرية إذا تم توظيفه بالشكل السليم انخفاض في مصا

 في المشروع يؤدي إلى العدالة في توزيع العمـل        ةاإللكترونيإن تطبيق نظام اإلدارة      -4
 .وتقييم الموظف مما يؤدي بدورة إلى الرضا الوظيفي 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

ي الخمس مناطق التي توجد فيهـا وكالـة الغـوث            الحالي ف  ةاإللكترونيتطبيق نظام اإلدارة    
وربطها ضمن شبكة مركزية واحدة بحيث تتمكن اإلدارة العليا والعاملين من االستفادة مـن              

  .الخبرات المختلفة لجميع المناطق
  

  -:الدراسات العربية   -4.3

  

  "البعد الوقتي لثقافة التنظيم )  " 1999السواط والعتيبي،(دراسة   -4.3.1

فت الدراسة إلى اكتشاف الطريقة التي يتعامل بها منسوبي جامعة الملك عبد العزيز مـع               هد  
وقياس اتجاهاتهم نحو أهمية بعض الضوابط الزمنية والى أي مدى         ،  أوقات العمل المتاحة لهم   

  :وأظهرت نتائج الدراسة ، يتم االلتزام بها والعمل بموجبها

لى التزامه بالوقت المحدد في الجدولـة       وجود أسباب خارجه عن إرادة الفرد تؤثر ع        -1
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 المهام والتي تعتمد على تحديد بداية ونهاية لكل نشاط تنظيمي،وكيفية    نجازالزمنية إل 
 . تتابع هذه األنشطة

 نمط من   أنهاء العمل في وقت محدد قد يفسر من بعض المنسوبين على            أنهإن طلب    -2
 . واإللحاح غير المرغوب فيهقالتضيي

وحدات اإلدارية في وضع تصورات وخطط مستقبلية فعاله بـسبب          إخفاق منسوبي ال   -3
ومركزيـة  ،  وعدم توفر الوقت الكافي،ونـدرة المعلومـات      ،  زيادة األعباء الوظيفية  

وجمـود األنظمـة    ،  السلطة، والخوف من المسؤولية ومحاولة الهروب من تحملها       
يـة عملـة    والقوانين التي تكبل الموظف وتعرض الموظف لعدة مقاطعات أثناء تأد         

 .اليومي 

ه بسبب عدم   نجازالتنفيذ الفعلي لألعمال يستغرق وقتا أطول مما هو محدد بالخطة إل           -4
تحديد وقت معين لكل نشاط ضمن األدوار التي يقوم بها الفرد، وعدم تحديد األولوية 

 .واألهمية لكل نشاط والوقت الذي يجب أن يخصص له 

 المنظمة والقيام بأي عمل رسمي خارج     عدم ميل األفراد لشغل وقتهم الخاص بأعمال       -5
وأن يعطـي   ،  أوقات الدوام المحددة،بما في ذلك استقبال االتصال الخاص بالعمـل         

 .أولوية للعمل إذا تعارض مع االحتياجات العائلية واالرتباطات االجتماعية 

واتجـاه اإلداريـون    ،  صعوبة تحكم القادة بأوقاتهم النشغالهم باألعمـال الروتينيـة         -6
 .ارة رؤسائهم في الرأي بدافع الخوف من اللوم والمسؤولية الستش

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

  .ربط مفهوم ندرة الوقت بندرة الموارد المتاحة لصعوبة إحالله أو تبديله أو وقفه  -1

 . تنمية مهارات االتزان في استخدام الوقت عبر أداء العمل بسرعة وبأقل تكلفة -2

 .يق الوحدات التنظيمية والمستويات اإلدارية للحد من ظاهرة هدر الوقتتكامل وتنس -3

 .االستفادة الجادة من التقنية المتاحة في مجال توفير الوقت  -4

 . التوزيع الفعال والموضوعي للوقت ألداء المهام على المستوى الفردي والجماعي -5

  

  "يةمنرضا الوظيفي في األجهزة األالالثقافة التنظيمية وعالقتها ب" )2001الفالح، (دراسة  -4.3.2

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى قيم الثقافة التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي لدى منسوبي               
  :وأظهرت نتائج الدراسة. هيئة التحقيق واالدعاء العام ومعرفة طبيعة العالقة بينهما

  .ارتفاع مستوى الثقافة التنظيمية بالهيئة  -1
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 .ا الوظيفي بالهيئة ارتفاع مستوى الرض -2

رضا الموظفين عن التفاعل الداري واالجتماعي وطبيعة العمل أكثر ايجابيـة مـن              -3
 .شعورهم بالرضا عن الراتب واالنتماء والتقدير واحترام الذات 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

  .ه سلوك العاملينتدريب القادة في الهيئة على استغالل قيم الثقافة التنظيمية في توجي -1

 .توجيه القادة إلى توفير المناخ التنظيمي لرفع مستويات الرضا الوظيفي  -2

إعادة النظر في نظام الحوافز بالهيئة لتحسين المكافآت وربطها بالكفاية والفعالية في             -3
 . المهامإنجاز

 .تدعيم العالقة الموجبة بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي  -4

  

دراسـة  :ةاإللكترونيية لتطبيق اإلدارة    منالمتطلبات اإلدارية واأل  " )2003العمري،( دراسة  -4.3.3
  "مسحية على المؤسسة العامة للمواني

 فـي  ةاإللكترونيية لتطبيق اإلدارة   منهدفت الدراسة إلى التعرف على المتطلبات اإلدارية واأل         
  . قد تواجهها المؤسسة العامة للمواني والتعرف على المعوقات والتحديات التي

  :وأظهرت نتائج الدراسة 

  . للعاملين اإللكتروني والعمل ةاإللكترونيوضوح مفهوم اإلدارة  -1

  .ةاإللكترونيرؤية العاملين بإمكانية تقديم المؤسسة للخدمات عبر اإلدارة  -2

 .ةاإللكترونيوجود معوقات تكنولوجية ومالية وبشرية وإدارية للتحول نحو اإلدارة  -3

   :سة إلى جملة توصيات من أهمها وخلصت الدرا 

  . المعلومات منمع تبني إستراتيجية وطنية أل، إيجاد نظام وطني للمعلومات -1

  .ةاإللكترونيحث المنظمات إلعداد الخطط لمشروع اإلدارة  -2

 .اإللكترونيية الالزمة للتحول نحو العمل منتوفير المتطلبات اإلدارية واأل -3

 .مل مع أجهزة الحاسوب تدريب وتأهيل العاملين على التعا -4

  

 الثقافة التنظيمية والتطوير اإلداري في مؤسسات القطاع العام         " )2003،الفرحان (دراسة  -4.3.4
  "األردني 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر الثقافة التنظيمية والتطوير اإلداري في مؤسسات               
،   تأثير حجم المؤسسة على هذه العالقاتومعرفة، القطاع العام األردني ودراسة العالقة بينهما
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  :وأظهرت نتائج الدراسة

 . توفر أبعاد الثقافة التنظيمية وأبعاد التطوير اإلداري بنسبة متوسطة -1

 .عدم إمكانية التطوير اإلداري في حالة غياب الثقافة التنظيمية  -2

إمكانيـة  الثقافة التنظيمية السائدة يمكن أن تساعد في تبسيط اإلجراءات أكثر مـن              -3
 .مساعدتها في تقبل التكنولوجيا التي مازالت متواضعة في معظم جوانبها

إن زيادة حجم المؤسسة يمكن أن يؤدي إلى ضعف في مستويات الثقافة التنظيميـة               -4
 .وأبعاد التطوير اإلداري

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

ية بشكل عام مع التركيز على األبعاد       االهتمام بتحسين مستويات أبعاد الثقافة التنظيم      -1
 .ذات المستويات المنخفضة كقيم الدعم والتشجيع 

االهتمام بتحسين واقع أبعاد التطوير اإلداري بشكل عام ومجـاالت تنميـة القـوى               -2
 .البشرية ووصف وتصنيف الوظائف بشكل خاص 

 . إيجاد ثقافة تنظيمية متجانسة تنخفض بها الفوارق بين المؤسسات  -3

  

  "يةمن في األجهزة األاإللكترونيالتوظيف اإلداري للبريد ) "2003الشتري،(دراسة   -4.3.5

 والتعـرف  اإللكترونيمجاالت التوظيف اإلداري للبريد أبرز هدفت الدراسة إلى الكشف عن       
  : وأظهرت نتائج الدراسة ، على أهم المشكالت التي تعوق عملية توظيفه اإلداري

  . ية من إداريا في األجهزة األاإللكترونييد ندرة مجال توظيف البر -1

 . في مجال اتخاذ القراراتاإللكترونيضعف استخدام المعلومات الواردة في البريد  -2

  .اإللكترونيضعف برامج الحماية للبريد  -3

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

   . مهارات العاملينلتطوير االهتمام ببرامج التدريب المتنوعة في المجال اإلداري والتقني -1

 . واستقطاب الكوادر المؤهلة للتعامل معها، تحديث وتطوير أجهزة الحاسوب -2

 .  بين جميع اإلداراتاإللكترونيتوسيع قاعدة استخدام البريد  -3

  

  "الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي" )2005الشلوي، (دراسة  -4.3.6

ستوى الثقافة التنظيمية بكلية الملك خالد العـسكرية ومـستوى    هدفت الدراسة التعرف على م      
  .وتحديد العالقة بين الثقافة التنظيميـة واالنتمـاء التنظيمـي           ،  االنتماء التنظيمي لمنسوبيها  
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  :وأظهرت نتائج الدراسة

  .ومستوى االنتماء التنظيمي، ارتفاع مستوى الثقافة التنظيمية السائدة

  :وصيات من أهمها وخلصت الدراسة إلى جملة ت 

ضرورة اهتمام القيادة العليا بالكلية بمفهوم الثقافة التنظيميـة واتخـاذ الـسياسات              -1
 .واإلجراءات التي تعمل على زيادة مستوى المنسوبين 

 .االهتمام بذوي القدرات اإلدارية وتشجيع اإلبداع  -2

 .إيجاد التنافس البناء بين اإلدارات لرفع مستوى األداء -3

 .رار الوظيفي لمنسوبي الكلية تحقيق االستق -4

 .جعل األداء هو المعيار األساسي لتقييم أداء العاملين ومكافئتهم -5

  

 في اإلدارة العامة للمرور من      ةاإللكترونيإمكانية تطبيق اإلدارة    " )2005السبيعي،(دراسة    -4.3.7
  "وجهة نظر العاملين فيها

والبشرية والمتطلبات اإلداريـة والفنيـة      هدفت الدراسة إلى التعرف على اإلمكانات المادية          
  :وأظهرت نتائج الدراسة ،  والمعوقات التي تحول دون تطبيقها، ةاإللكترونيلتطبيق اإلدارة 

،  واإلمكانـات البـشرية بدرجـة قليلـة        ،  توفر اإلمكانات المادية بدرجة متوسطة     -1
  .والمتطلبات اإلدارية والفنية بدرجة متوسطة 

ختالف اإلجراءات اإلدارية داخل أقـسام اإلدارة، وغيـاب         ا: وكانت أهم المعوقات   -2
 .الحافز المادي،وعدم وجود بنية تحتية متكاملة 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

 في مجاالت التقنية والبشرية     ةاإللكترونيتهيئة البنية التحتية المناسبة لتطبيق اإلدارة        -1
  .عات المناسبة ودعمها بالتشري، والمادية واإلدارية

توفير الدعم المالي المناسب عبر تخصيص ميزانيـة لـشراء وتطـوير األجهـزة               -2
 .والبرمجيات الالزمة

 .توحيد اإلجراءات اإلدارية في أقسام ووحدات اإلدارة  -3

 .وربط فروع اإلدارة المختلفة عبر الحاسوب، نترنتاإلتوفير خطوط اتصاالت عبر  -4

وتهيئتهم نفـسيا   ،  ةاإللكتروني تطبيقات اإلدارة    إلحاق العاملين بدورات تدريب على     -5
 . مع وضع نظام حوافز للمتميزين منهم ، ومعنويا لذلك

  .استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة في هذا المجال  -6
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  "الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي " )2005العوفي، (دراسة  -4.3.8

دة المكونـة للثقافـة التنظيميـة فـي هيئـة الرقابـة             هدف البحث التعرف على القيم السائ       
والتحقيق،وأثرها على مستوى االلتزام التنظيمي لـدى المنـسوبين بـاختالف خصائـصهم             

  :وأظهرت نتائج الدراسةالشخصية 

  .توسط قيم الثقافة التنظيمية السائدة في هيئة الرقابة والتحقيق  -1

 . ية وااللتزام التنظيمي وجود عالقة قوية موجبة بين قيم الثقافة التنظيم -2

أهم القيم المكونة للثقافة التنظيمية التي تؤثر على االلتزام هي العدل والكفاءة وفـرق               -3
 العمل 

  

دراسة :الثقافة التنظيمية وتأثيرها على بناء المعرفة المؤسسية      ) " 2005عبيسات،(دراسة    -4.2.9
  "ميدانية لمؤسسة المناطق الحرة

يص تأثير الثقافة التنظيمية على بناء المعرفة المتمثـل فـي تبـادل             هدفت الدراسة إلى تشخ     
  : وأظهرت نتائج الدراسة، الموارد المعرفية بين العاملين في مؤسسة المناطق الحرة

ميل غالبية العاملين لالعتقاد بان مستوى تبادل الموارد بين العاملين وبالتالي مستوى           -1
 .بناء المعرفة التنظيمية فوق المتوسط

وجد عالقة بين الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسة وبين مستوى تبادل المـوارد             ي -2
 . بين العاملين وبالتالي بناء المعرفة التنظيمية 

إن مستوى تبادل الموارد بين العاملين ال يختلف باختالف كل من العمر والمؤهـل               -3
 .العلمي والوظيفة 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

االستفادة من نظرة الموظفين االيجابية حول إمكانية تبادل المعرفة من خالل إثـراء              -1
  .وإعداد ونشر دليل المواد والدورات التدريبية، اإللكترونيزاوية الحوار عبر الموقع 

، التركيز على بعد الثقافة الجماعية من خالل المشاركة الجماعية في وضع األهداف            -2
وإتاحة الفرصة  ،  ى مستوى المؤسسة والوحدات التنظيمية    وزيادة عدد االجتماعات عل   

 .للتعبير عن اآلراء

تعريف الموظفين بالخطة اإلستراتيجية للمؤسسة ونشرها علـى كافـة المـستويات             -3
اإلدارية،وتحفيز الذين يساهمون بنقل معارفهم إلضافة قيمة لتحسين العمل بالحوافز          

 . ين تكون المعرفة ركنا أساسيا فيهاالمادية والمعنوية،ووضع آلية لتدوير الموظف
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تنظيم دورات تساهم في بناء عالقات اجتماعية ايجابية في محيط العمـل وإشـراك               -4
 .اكبر عدد من الموظفين فيها 

تبني القيادات اإلدارية في المؤسسة لفكرة تبادل المعرفة وتدعيمها واإلشـارة إليهـا              -5
  .ة بشكل يعطي قيمة إضافية لمعنى المشاركة المعرفي

  

 فـي المديريـة العامـة       ةاإللكترونيمدى إمكانية تطبيق اإلدارة      " )2006الضافي،(دراسة  -4.3.10
  " للجوازات بمدينة الرياض

ـ هدفت الدراسة إلى معرفة أهم المزايا التي تترتب على تطبيق اإلدارة                وتحديـد   ةاإللكتروني
 المبـررات والمعوقـات       ومعرفـة أهـم    ةاإللكترونيمدى وعي العاملين بخصائص اإلدارة      

  :أظهرت نتائج الدراسةو للتحول،

   .ةاإللكترونيوجود وعي مرتفع بخصائص اإلدارة  -1

والعمل بنظام  ،  االستجابة للتقدم التقني   : ةاإللكترونيمن أهم مبررات تطبيق اإلدارة       -2
 .الجواز الجديد

وانتـشار  ،  وضعف البنية التحتيـة   ،  عدم توفر الدورات التدريبية   :من أهم المعوقات     -3
 .األمية الحاسوبية بين المواطنين

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

   . ةاإللكترونيتزويد المديرية العامة للجوازات بالبنية التحتية الالزمة لإلدارة  -1

استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة من مدربين ومستشارين وخبراء فـي مجـال             -2
 .ةاإللكترونيئة النفسية للعاملين للتعامل مع اإلدارة والتهي، ةاإللكترونياإلدارة 

 تعطي مساحة واسعة لمشاركة العاملين في اتخاذ ووضع         مرنةتوفير هياكل تنظيمية     -3
مع تبسيط اإلجراءات اإلدارية لتسهيل تطبيقها من خالل    ،  القرارات وتفويض السلطة  

  .ةاإللكترونياإلدارة 

 واالهتمـام   ،  ع نظام للحـوافز للمتميـزين     تخصيص الموارد المالية المناسبة ووض     -4
  .ةاإللكترونيبتطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية للتواكب مع المعامالت 

  

ـ تنمية الموارد البشرية ودورها في تفعيل اإلدارة         " )2007الرشيد، (دراسة  -4.3.11   :ةاإللكتروني
  "  العام بمدينة الرياضمندراسة تطبيقية على العاملين في األ

هدفت الدراسة التعرف على دور تنمية الموارد البشرية ومعايير نجاحها وأثرها على اإلدارة               
ـ  وجهودهـا فـي نجـاح تفعيـل اإلدارة           ،   ومعوقات نجاحهـا   ،  ةاإللكتروني   ، ةاإللكتروني
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  :وأظهرت نتائج الدراسة

   .ةاإللكترونيتخصيص ميزانية كافية لتطبيق وتفعيل اإلدارة  -1

 . للعاملين  نترنتاإلبية متخصصة في استخدام الحاسوب وتوفير أدوات تدري -2

 .تدريس مناهج جديدة تتالءم مع التقدم العلمي والتطور التقني -3

 . والحاسوب بين العاملين  نترنتاإلنشر ثقافة  -4

 . من خالل الحمالت اإلعالميةةاإللكترونينشر الوعي بأهمية اإلدارة  -5

  :ا وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمه 

   .ةاإللكترونيإزالة المعوقات التي تحد من تفعيل تطبيق اإلدارة  -1

  .ةاإللكترونياستقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال اإلدارة  -2

  ةاإللكترونيتهيئة بيئة عمل صالحة وسن اللوائح والنظم التي تدعم تطبيق اإلدارة  -3

ـ    ،  توفير فرص تدريب للعاملين    -4 شجيعية لتطبيـق اإلدارة    وإتباع سياسات تحفيزية وت
 .ةاإللكتروني

وتوفير خدمة االتـصال عبـر      ،  ةاإللكترونيتخصيص ميزانية كافية لتطبيق اإلدارة       -5
 .   نترنتاإلشبكة 

  

دراسـة ميدانيـة علـى ادارة        :ةاإللكترونيتطبيقات الحكومة    " )7200درويش،( دراسة  -4.3.12
  " الجنسية واإلقامة بدبي

 فـي إدارة الجنـسية      ةاإللكترونيف عن مجاالت تطبيقات الحكومة      هدفت الدراسة إلى الكش     
والتعرف على البنية اإلدارية والتنظيمية لتطبيقاتها والمعوقات التي تعتـرض          ،  واإلقامة بدبي 

  : وأظهرت نتائج الدراسةتطبيقها الجهود المبذولة لتنمية وتطوير العنصر البشري، 

 هي المعوقات التشريعية ةاإللكترونيحكومة إن أهم المعوقات تأثيرا على سير عمل ال -1
  .والثقافية والفنية واإلدارية والموارد 

إن أكثر المجموعات مواءمة للبنية البينية والتنظيميـة هـي المجموعـة الخاصـة               -2
بمواءمة الهيكل التعليمي يليها المجموعة المتعلقة بمواءمة التقنيـة المطبقـة تليهـا             

 .ة اإلداريةالمجموعة الخاصة بمواءمة البيئ

  .ةاإللكترونيتدني الخصائص العلمية للعاملين في مجاالت تطبيق الحكومة  -3

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

 .ةاإللكترونيوضع برامج تدريبية مكثفة في مجال الحاسب اآللي ومهارات تطبيق الحكومة  -1

 .ت وحاجات العمل إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لإلدارة بما يناسب تطلعا -2
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  .ةاإللكترونيتعظيم ما يحصل علية المستفيدين من مزايا نتيجة تطبيق الحكومة  -3

  ةاإللكترونيرفع مستوى ثقافة المجتمع من عاملون ومستفيدون من تطبيقات الحكومة  -4

 . وإتاحتها للجميع)  نترنتاإل (ةاإللكترونيتخفيض رسوم االشتراك في القنوات  -5

  

ـ يـة لتطبيقـات اإلدارة      مناألبعاد اإلدارية واأل   " )2007المالك،( دراسة  -4.3.13  فـي   ةاإللكتروني
  " المصارف السعودية

ـ ية لتطبيقات اإلدارة    منهدفت الدراسة التعرف على األبعاد اإلدارية واأل          واهـم   ةاإللكتروني
  :وأظهرت نتائج الدراسة ، متطلبات ومعوقات تطبيقاتها

 وإيجـاد   ةاإللكتروني في البنوك لسياسة تطبيق اإلدارة       يلزم توفر دعم اإلدارة العليا     -1
   .إلكترونياًخطة إستراتيجية زمنية لتقديم الخدمات المصرفية 

الحاجة الماسة لوضع إستراتيجية معلوماتية تساعد علـى فهـم طبيعـة العمـالء               -2
 .واحتياجاتهم وتعزيز القدرة االستيعابية لدى الموظفين للتحول نحو العمل التقني

  :لصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها وخ 

  .  كمفهوم وتطبيقات إداريهةاإللكترونيضرورة السعي إلى تطوير اإلدارة  -1

 . بين المواطنين والعمالء لتعزيز الوعيةاإللكترونياالهتمام بنشر الثقافة  -2

وتطوير الخبـرات   ،  بناء إستراتيجية تواكب التقنيات الحديثة في األعمال المصرفية        -3
 .ية وفق خطط مدروسة وتخصيص موازنات مالية كافية لهاالفن

  .منإقامة اطر تنظيمية وقانونية لمواجهة األمور المتعلقة بمخاطر األ -4

  

دراسة مسحية  :ية  من في األجهزة األ   ةاإللكترونيتطبيقات اإلدارة    " )2007القرني،( دراسة  -4.3.14
  " على ضباط شرطة منطقة الرياض

  ،  ومعوقاتها وسـبل تطويرهـا     ةاإللكترونيالتعرف على تطبيقات اإلدارة     هدفت الدراسة إلى      
  :وأظهرت نتائج الدراسة

   .ةاإللكترونينقص الحوافز المادية الالزمة لتشجيع تطبيق برامج اإلدارة  -1

  .ةاإللكترونيغياب الخبراء والمختصين بتطبيقات اإلدارة  -2

  .ةلكترونياإلنقص اإلمكانات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة  -3

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

 فـي المجـاالت اإلداريـة       ةاإللكترونيتهيئة البنية التحتية المناسبة لتطبيق اإلدارة        -1
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  .والبشرية والمادية والفنية ودعمها بالتشريعات المناسبة 

 .توفير الدعم المادي المناسب لشراء األجهزة والبرمجيات الالزمة -2

وضرورة إلحاق  ،  مع وضع نظام حوافز للمتميزين    ،  يم وتوصيف الوظائف  إعادة تصم  - 3
 . ةاإللكترونيوتشجيع القيادات على استخدام وتطبيق اإلدارة ، العاملين بدورات تدريبية

 .استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة في هذا المجال  -4

  

ـ      " )2008الخليفة، (دراسة  -4.3.15 دراسـة  :ع مـستوى األداء     الثقافة التنظيمية ودورها في رف
  " مسحية على ضباط كلية القيادة واألركان للقوات المسلحة السعودية

هدفت الدراسة التعرف على دور الثقافة التنظيمية في رفع مستويات األداء في ضوء الحاجة                
ومن ثـم   ،   ومساندة للعمليات التطويرية   مرنةلدعم العوامل التي تسهم في بناء ثقافة تنظيمية         

وتتيح جو من المشاركة الفعلية للعاملين في مواجهة المشكالت وحلها     ،  عم االبتكار واإلبداع  تد
   : وأظهرت نتائج الدراسة، وتطوير أساليب عمل تؤدي إلى تقليل الوقت والجهد والتكلفة

 .إدراك العاملين لرسالة وغايات وأهداف الكلية  -1

  .نقص اإلمكانات المادية الالزمة لتحسين األداء -2

 .لة الحوافز المادية الالزمة لتشجيع العاملين على األداء المتميز ق -3

 .نقص اإلمكانات الفنية الالزمة لتحسين األداء  -4

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

توفير مناخ تنظيمي يتسم بالمرونة داعم لإلبداع واالبتكار عبر نشر ثقافة تنظيميـة              -1
  .لالمركزية  تعتمد على اكبر قدر من امرنة

 .استقطاب المتميزين للعمل في كلية األركان  -2

 .المرونة في تطبيق األنظمة واللوائح الخاصة بنظام العمل  -3

 .توفير اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتطوير المناهج العملية والنظرية  -4

  .تخصيص حوافز ماديو ومعنوية للمتميزين  -5

   

 في التطـوير التنظيمـي بـاألجهزة        ةاإللكترونيدور اإلدارة    " )2008،  آل فطيح ( دراسة  -4.3.16
  " دراسة مسحية على ضباط شرطة المنطقة الشرقية:ية مناأل

 بشرطة منطقة الشرقية ودورها فـي       ةاإللكترونيهدفت الدراسة إلى معرفة تطبيقات اإلدارة         
  :ة وأظهرت نتائج الدراس، التطوير التنظيمي واهم العقبات التي تواجه ذلك
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  . تساهم إلى درجة عالية في تحقيق التطوير التنظيمي ةاإللكترونيإن اإلدارة  -1

،وعـدم دعـم اإلدارة     ةاإللكترونيإن من أهم العقبات ضعف الوعي بأهمية اإلدارة          -2
وقـصور  ،  ونقص الكوادر المتخصصة في تقنية المعلومـات واالتـصاالت        ،  العليا

 .لكترونياإلالتشريعات على تلبية متطلبات تنظيم العمل 

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

   .ةاإللكترونيضرورة دعم اإلدارة العليا لتفعيل تطبيقات اإلدارة  -1

 .  وبيئة التنظيم ةاإللكترونيالتنسيق بين برامج اإلدارة  -2

 . ةاإللكترونيتوفير الموارد المادية والبشرية الالزمة لتطبيقات اإلدارة  -3

 .وتكثيف البرامج التدريبية ، فعال للمبدعين والمتميزينإيجاد نظام حوافز  -4

 .اإللكترونيالتحديث المستمر لألنظمة واللوائح لتلبية متطلبات تنظيم العمل  -5

  

  "  من أين يبدأ التغيير في ثقافة المنظمة )"2009حلواني،(دراسة   -4.3.17

ائمة داخل أجهزة القطـاع     الدراسة إلى رصد جوانب القصور في الثقافة التنظيمية الق        هدفت    
  :وأظهرت نتائج الدراسة ، العام من خالل العاملين فيها والمتعاملين معها

 .مجاملة القياديين لنظرائهم في الجهات األخرى بهدف تبادل المصالح  -1

 .اقتناع القياديين الجدد بان موظفي القيادات السابقة غير مؤهلين لالستمرار معهم  -2

 .عها في التعامل مع الموظفين والمراجعين توظيف االنتماءات بأنوا -3

 .عدم احترام وقت العمل  -4

 .استغالل الوظيفة والنفوذ للحصول على مكاسب غير مشروعة قبل ترك المنصب -5

 .اقتناع كثير من الموظفين بان النفاق للرؤساء أمر مهم ومطلوب  -6

 .إهدار المال العام  -7

 .عبير عن عدم الرضا اعتقاد الموظفين إن التقصير يمكن أن يستخدم للت -8

 .النظر إلى الوظيفة كوسيلة إلضفاء الشعور باألهمية على شاغلها -9

 :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها
  .تكليف األجهزة المختصة بإعادة تشكيل وبناء الثقافة التنظيمية من خالل خطط متعددة -1

 .ه والتجاوب مع متطلباتهإقناع القياديين بأهمية التغيير الثقافي ودفعهم لتبني حمالت -2

 .التوعية اإلعالمية المكثفة باآلثار السلبية لمفاهيم الثقافة الحالية -3

االهتمام بالعدالة التنظيمية من خالل عدالة التعامل مع الموظفين وإجراءات ترقيتهم            -4
 . وعدالة توزيع المهام والمكافآت عليهم ، وتقييمهم

افة التنظيمية القائمة وتشجيعهم من خالل      إشراك الموظفين في التعريف بجوانب الثق      -5
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 .التحفيز المادي والمعنوي للمشاركة في تطوير القيم االيجابية ومحاربة القيم السلبية

  .وتجاه األعمال التي يؤدونها، إيجاد روح الوالء واالنتماء لدى الموظفين تجاه منظماتهم -6

  

 ومعوقاتها فـي إمـارة      ةاإللكترونيالت  مجاالت تطبيق التعام   " )2010القحطاني،( دراسة  -4.3.18
  " منطقة الرياض

ـ هدفت الدراسة التعـرف علـى مجـاالت تطبيـق التعـامالت                  ،  ومعوقاتهـا  ةاإللكتروني
  : وأظهرت نتائج الدراسة

 ربما يهدد مراكزهم،وضعف الوعي باستخدام      أنهمقاومة العاملين للتغيير العتقادهم ب     -1
  .ةاإللكترونيجدوى التعامالت الحاسوب،وعدم اقتناع بعض الرؤساء ب

ونقـص  ،   ونقص الكوادر البـشرية المتخصـصة      ،  محدودية الحوافز لدى العاملين    -2
 .الدورات التدريبية في المجال التقني

 الخاصة باسـتخدام التعـامالت      تعدم مشاركة المرؤوسين في صنع اتخاذ القرارا       -3
  ةاإللكتروني

ـ التعامالت  عدم قدرة التنظيم الحالي على استيعاب تقنيات         -4  مـن حيـث     ةاإللكتروني
اختالف اإلجراءات اإلدارية داخل الوحدات، وضـعف البنيـة التحتيـة الالزمـة             

 .إضافة إلى قصور التشريعات الحالية، لتطبيقها

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها  

شرات  من خالل الن   ةاإللكترونياالهتمام بتوعية القيادات اإلدارية بجدوى التعامالت        -1
  .ودورات التدريب

توفير الكوادر البشرية المتخصصة من خالل استقطاب أصحاب الكفاءة فـي هـذا              -2
 .المجال

الالزمـة لتطبيـق التعـامالت      ) األجهزة،البرامج،التقنيـات (توفير اإلمكانات التقنية   -3
 .ةاإللكتروني

  

جراءات العمل اإلداري    في إ  ةاإللكترونيمعوقات تطبيق اإلدارة     " )2010،  المغيرة( دراسة  -4.3.19
  " من وجهة نظر موظفي ديوان وزارة الداخلية السعودية

 في  ةاإللكترونيهدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات المتعددة التي تواجه تطبيق اإلدارة              
  : وأظهرت نتائج الدراسة، إجراءات العمل اإلداري في وزارة الداخلية

  .دارة العمل، وتعتبر من المعوقات التنظيميةاالعتماد على الخبرات الشخصية في إ -1
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 .قلة الحوافز المالية المقدمة للموظفين، وتعتبر من أهم المعوقات المالية -2

 .قلة دعم اإلدارة العليا  لنشاطات اإلبداع واالبتكار لدى الموظفين -3

  :وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها 

ة بما يتواءم مع متطلبات تطبيـق اإلدارة        تعديل األنظمة اإلدارية وجعلها أكثر مرون      -1
،ومحاولة القضاء على المركزية وإتاحة الفرصة للمرؤوسين للمـشاركة         ةاإللكتروني

  .في اتخاذ القرار،مع بيان اختصاص كل إدارة فيما يتعلق بإجراءات العمل

 ، مع تكثيف الدورات التدريبية في مجال التقنية       ،  إيجاد بنية تحتية متكاملة ومتطورة     -2
 . وحماية المعلومات أمنوالعمل على إيجاد وسائل 

وتوفير الدعم المالي المناسب لتـوفير      ،  العمل على توفير الحوافز المالية للموظفين      -3
 .األجهزة والتقنيات الحديثة 

دعم نشاطات اإلبداع واالبتكار لدى الموظفين والعمل على زيادة الوعي والمعرفـة             -4
 .لشعور باألمان الوظيفي وعدم الخوف من التغيير ومساعدة الموظف على ا، التقنية

  

  

  -:األجنبيةالدراسات   -4.4
  

4.4.1-  (Hofstede,1998).Attitudes, values and organizational culture: disentangling the 
concepts. 

الثقافة التنظيمية للتعرف على مدى التمييز ، القيم،  إلى تحليل مفاهيم االتجاهات   هدفت الدراسة   
 وكانت نتائج الدراسة الوصول إلى عـدة متغيـرات لهـا           ،  الموجود في فهم الفئة المستهدفة    

 و االتجاهات نحو ضغوط العمل،واالتجاهات      ،  مناخ االتصال : ارتباط بالثقافة التنظيمية هي   
 والقيم  ،  والقيم حول محتوى العمل    ،  واالتجاهات نحو الرئيس المباشر     ،نحو محتوى العمل  

 على المدى البعيد ربما تكون الثقافة التنظيمية        أنهوكذلك أظهرت ب  . إزاء بيئة العمل والنوع       
وكذلك إن التعاون واالتصال بين الموظفين يمكن أن يـؤثر          ،  المحدد لنجاح المنظمة أو فشلها    

  . على الثقافة التنظيميةبشكل ايجابي أو سلبي

  

4.4.2-  (Ritchie,2000) "Organizational Culture: An Examination of Its Effect on the 
Internalization Process and Member Performance" 

 وتحـويلهم  ، هدفت الدراسة إلى توضيح عملية إذابة ودمج الموظفين في داخل ثقافة المنظمة       
المنظمة، وكيفية استقبالهم للمعلومات التي تساعدهم على تقييم مـشاركتهم          إلى مشاركين في    
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  : وخلصت الدراسة إلى ثالث عوامل تساعد على ذوبان الموظفين في ثقافة المنظمة،السلوكية

  . إدراك الموظفين للسلوكيات التي تتوقعها المنظمة منهم -1

اعد محددة للعمل ينبغـي تعلمهـا        وضع مخطط للثقافة التنظيمية داخل المنظمة يشمل قو        -2
  .وتذكرها وإيصالها للموظفين كمحددات للسلوك المطلوب منهم 

ولتنشيط عمليـة   ،   بالمكافآت لترسيخ قواعد السلوك المقبول لدى الموظفين       دعم الموظفين -3
  .  ذوبانهم

  

4.4.3-  (Lok&Crawford,2003) "The effect of organizational culture and leadership 
style on job satisfaction and organizational  commitment" 

 واثر النمط القيادي علـى      ،  هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الثقافة التنظيمية السائدة بالمنظمات          
درجة الرضا الوظيفي والسلوك التنظيمي والتعرف على التأثيرات المتباينة ألنـواع الثقافـة             

وخلصت الدراسة ، ادة السائدة في المنظمات على درجة الرضا الوظيفي   وأنماط القي ،  التنظيمية
  : إلى عدد من النتائج منها 

 فالثقافـة   ،  الثقافة التنظيمية تؤثر على الرضا الوظيفي سواء بشكل ايجـابي أو سـلبي             -1
والثقافة التنظيمية المرنة ترفع نـسبة      ،  التنظيمية الجامدة تسبب انخفاض الرضا الوظيفي     

  .ظيفي الرضا الو

 العمل ويرفع درجـة الرضـا       إنجازالقيادة بالمشاركة تؤدي إلى تشجيع الموظفين على         -2
 .وزيادة اإلنتاجية، الوظيفي

،  والمتغيرات القيادية  ،  الثقافة الوطنية تؤثر بشكل متوسط على المتغيرات الديموجرافية        -3
  .والثقافة التنظيمية المؤثرة على الرضا الوظيفي واإلقبال على العمل 

  

4.4.4-  (Reddick ,2004) "A two-stage model of e-government growth: Theories and 
empirical evidence for U.S. cities" 

 مع تطبيق بعض القواعد     ةاإللكترونيهدفت الدراسة إلى وضع نموذج من مرحلتين للحكومة           
ـ كومة  وقامت هذه الدراسة بتحليل نمو الح     ،  ةاإللكترونيفي المواقع     فـي بعـض     ةاإللكتروني

:  وقد استخدمت الدراسة نموذج من مرحلتين لهـذا التحليـل            ةاإللكترونيالمواقع األمريكية   
 أما  ،  ةاإللكتروني هي تطبيق المعلومات التي يتم عرضها من خالل المواقع           :المرحلة األولى 
وتشير هذه الدراسة إلى ، اإللكتروني هي االنتهاء من المعامالت عبر الموقع : المرحلة الثانية   

والعالقـة بـين    ) G2C(مجموعة من العالقات في النموذج والعالقة بين الحكومة والمواطن        
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وقد طبقت الدراسة ) G2G(والعالقة المتبادلة بين الحكومة   ) G2B(الحكومة وقطاع األعمال  
م على مجموعة كبيرة من المـواطنين وأشـارت أن عالقـة            2002استطالع رأي في عام     

)G2C (ثم العالقة ، في المقام األول )G2G ( ثم عالقة)G2B.(   

  

4.4.5-  (Gil- García & Pardo , 2005) " E-government success factors: Mapping 
practical tools to theoretical foundations" 

ت  من خالل التعرف على أدواةاإللكترونيهدفت الدراسة التعرف على عوامل نجاح الحكومة       
وأشارت هذه الدراسة إلى أن هناك مجموعـة مـن التحـديات            ،  عملية لهذه األسس النظرية   

 تحـديات تكنولوجيـا     ،  تحديات البيانـات والمعلومـات    :  منها ةاإللكترونيلتطبيق الحكومة   
 ثم انتهت الدراسة إلى مجموعة مـن  ،  وتحديات بيئية، تحديات إدارية وتنظيمية  ،  المعلومات

  :تغلب على هذه التحديات االستراتيجيات لل

  . إستراتيجية قياس القيمة  -1

 .إستراتيجية تكوين واستخدام حالة األعمال لمشروعات تكنولوجية  -2

 . إستراتيجية حالة األعمال التمهيدية  -3

 .إستراتيجية االختبار الذكي لتكنولوجيا المعلومات  -4

  .  التحديات وانتهت الدراسة بمقارنه بين االستراتيجيات األربعة لكل تحدي من

  

-4.4.6  (Amburgey,2005).An analysis of the relationship between job satisfaction , 
organizational culture, and received leadership characteristics. 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين الرضا الوظيفي والثقافة التنظيمية والخصائص القيادية               
 خالل تبين العالقة بين الرضا الوظيفي والثقافة التنظيميـة والخـصائص القياديـة تعـزى                من

الختالف الجنس والمستوى التعليمي ومدة الخدمة الوظيفية الستنباط مـساهمة هـذه العوامـل              
  : وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها، والتأثيرات على التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات

لمبحوثين للعالقة بين الرضا الوظيفي والثقافة التنظيميـة والخـصائص          تشابه رؤية ا   -1
  .القيادية رغم اختالف المستوى التعليمي والجنس 

القيادة التحويلية خصائصها تظهر بشكل أكثر وضوح وتأثير اكبر مـن خـصائص              -2

  .القيادة التبادلية

 . الوظيفي تسهم الثقافة التنظيمية بدرجات متباينة في ارتفاع معدالت الرضا -3
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نمط القيادة التحويلية يساهم بدرجة اكبر من أنماط القيادة األخرى في تطوير الثقافـة               -4
  . التنظيمية وتحسين األداء

  

4.4.7-  (Alharbi,2006) "Perceptions of faculty and students toward the obstacles of 
implementing e-government in educational institutions in Saudi Arabia" 

ـ وهدفت الدراسة الكشف عن العقبات التي تحول دون تطبيق الحكومـة                داخـل   ةاإللكتروني
عقبات : وقد صنفت العقبات في ست فئات تمثلت في         . الجامعات بالمملكة العربية السعودية     

ئج وقد أشـارت نتـا    .  والتمويل   ،   وتكنولوجية ،   واجتماعية ،   وسياسية ،   وإدارية ،  تعليمية
 ،  هي العقبات اإلدارية   ةاإللكترونيالدراسة إن أولى العقبات التي تحول دون تطبيق الحكومة          

 وأخيـرا العقبـات   ،  ثـم التكنولوجيـة   ،   ثم السياسية  ،   ثم التمويلية  ،  يليها العقبات التعليمية  
كومة كما أشارت الدراسة إلى أن دعم الثقافة التنظيمية يعد ضرورة لتطبيق الح           . االجتماعية  

 كما إن السلوك التنظيمي االيجابي يعد ضرورة للتغلـب علـى            ،   داخل الجامعة  ةاإللكتروني
وقد أظهرت الدراسة أهمية تشجيع استثمار مجـاالت         . ةاإللكترونيمعوقات تطبيق الحكومة    

كما أوضحت الدراسة أهميـة تـدريب المـوظفين    .  في التعليم الجامعي ةاإللكترونيالحكومة  
 وتطبيقاتها وتوظيف ذلـك فـي       ةاإللكترونيخل الجامعة على مجاالت الحكومة      اإلداريين دا 
  .مجال عملهم

  

4.4.8-  (Maumbe&Owei&Alexander,2008) "Questioning the pace and pathway of      
 e-Government development in Africa: A case study of South Africa's Cape 
Gateway project" 

 في جنوب أفريقيـا مـن خـالل دراسـة البوابـة             ةاإللكتروني الدراسة إلى نقد الحكومة      هدفت  
وقد أشارت الدراسة إلى عجز .  في جنوب أفريقيا وتقييم الخدمات المقدمة من خاللها ةاإللكتروني

 البنية التحتية في تلك الحكومة وعدم قدرتها على احتواء التعددية الثقافية وعدم مراعاتها للبنيان             
 كما رصدت الدراسة مجموعة مـن التحـديات التـي تتعلـق             ،  االجتماعي واالقتصادي أحيانا  

وقد اعتمدت الدراسة على تحليـل المحتـوى للبوابـة          ،   في جنوب أفريقيا   ةاإللكترونيبالحكومة  
 كمـا   ةاإللكتروني بجنوب أفريقيا وأوصت الدراسة بمزيد من الدعم لبرامج الحكومة           ةاإللكتروني

  .ور اإلعالني متعدد الثقافات ومتعدد اللغات لدعم التعددية الثقافية في جنوب أفريقيا أوصت بالد
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  :تعقيب على الدراسات السابقة ال  -4.5

دراسـة  ) 8(دراسة عربيه، و  ) 19( و ،  دراسة محليه ) 13(دراسة منها   ) 40(تم  استعراض      
 بشكل منفـصل    ةاإللكترونيارة  وقد تناولت موضوع الثقافة التنظيمية و موضوع اإلد       ،  أجنبية

 وقد تفاوت فيما بينها في تناول هذه المواضيع من زوايـا مختلفـة وفـي                ،  وكال على حدة  
 فمنها من تناول المحور األول في هذه الدراسـة وهـو الثقافـة              ،  قطاعات مجتمعية متباينة  

علـى  التنظيمية كأحد متغيرات الدراسة بهدف الكشف عن أبعادها وعناصـرها وتأثيرهـا             
 ، )2009أبـو حـشيش،   (دراسة  : وذلك مثل ،  ى أو تأثرها بهذه المتغيرات    آخرمتغيرات إدارية   

  ،)2007بركات،(دراسة   ،)2008الخليفة،(، دراسة   )2008عكاشة،(دراسة   ،)2009حلواني،(دراسة  
ــة ــبير،(دراس ــة ،)2007ش ــشهراوي،(دراس ــة)2006الم ــه، (، دراس ــد اإلل ، )2006عب
ــة ــسات،(دراس ــ)2005عبي ــوفي،(ة ، دراس ــة )2005الع ــشلوي،(، دراس ــة )2005ال ، دراس

)Amburgey،2005( ،دراسة ) ،(، دراسـة  )2003الفرحـانLok & Crawford،2003( ،  دراسـة 
ــالح،( ــي،( دراســة ، )Ritchie ،2000( دراســة ، )2001الف ــسواط والعتيب  دراســة ،)1999ال
)Hofstede،1998 .(  

دراسـة  : ، وذلك مثل ةاإللكترونيومنها من تناول المحور الثاني في هذه الدراسة وهو اإلدارة           

 ، )2009عمـار، (دراسـة    ،)2010القحطـاني، (دراسة   ،)2010المغيرة،(دراسة  ،  )2010بسيسو،(

 ،)2008كـساب، (دراسة  ،)Maumbe&Owei&Alexander،2008( دراسة،)2009أبو امونة، (دراسة  

ــة ــيح،(   دراس ــدوان،(دراســة ،)2008ال فط ــة)2007ع ، )2007المــصري،(، دراس
، )2007الرشـيد، (، دراسة   )2007درويش،(، دراسة   )2007المالك،(، دراسة   )2007القرني،(دراسة
 -Gil( دراسـة  ،2006)، Alharbi( دراسـة  ،)2006الـضافي، (، دراسة )2006الغوطي،(دراسة 

García&Pardo  ،2005( ، دراسة ) ،(دراسـة   ،  )2005الـسبيعيReddick  ،2004(   ،    دراسـة  
  ).2003العمري،(دراسة  ،)2003الشتري،(

 قـد نالـت     ةاإللكترونيويتضح مما تم عرضه سابقا إن موضوعي الثقافة التنظيمية واإلدارة           
 وقد تبين مـن خـالل اسـتعراض         ، قد تم تناولهما بشكل منفصل     أنه رغم   ،اهتمام الباحثين 

  : ت السابقة ما يلي الدراسا

إن جزء من هذه الدراسات قد استهدف التعريف بالثقافة التنظيمية عبر الجوانب المهمـة           -1
  .المتعلقة بهذا المحور سعيا إلى فهم عميق للعناصر المكونة له 

 سعيا إلى فهم  ةاإللكتروني من هذه الدراسات استهدف التعرف على اإلدارة         خروالجزء اآل  -2
 و المتطلبـات الالزمـة لـه        ،  المكونة له وللعوامل المؤثرة فيـه     عميق حول العناصر    

ومن ثم تفسير ما يحيط بهذا المفهـوم مـن غمـوض            ،  والمعوقات التي تحد من وجودة    
 .وترجمة عناصره ومفرداته بما يتالءم مع العمل في الميدان اإلداري
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لـبعض   عربـي وا   خر بعضها محلي واآل   ،  إن هذه الدراسات أجريت في بيئات مختلفة       -3
 خر والبعض اآل  ،   كما إن بعضا منها اجري في قطاعات عامة        ،   في بيئات أجنبية   خراآل

 . يةأمن في قطاعات وأخرى ، اجري في قطاعات خاصة

 وتكوين تـصور    ،  ساعدت الدراسات السابقة في إرشادي  في اإلطار النظري للدراسة          -4
 ، لتحليـل البيانـات   وتحديد األساليب اإلحـصائية المناسـبة       ،  شامل لموضوع الدراسة  

 .والتعرف على بيئات مختلفة 

إسهام هذه الدراسات في دعم التطور اإلداري في المؤسسات واإلدارات كأحد مقومـات              -5
االستمرار والبقاء في ظل التطور الكبير والتغيرات الهائلة المتـسارعه فـي قطـاعي              

حقة في شتى المجاالت    المعرفة والتكنولوجيا سعيا منها في مواكبة هذه المتغيرات المتال        
 .لرفع كفاءتها وفاعليتها

اختالف هذه الدراسات فيما بينها ضمن كل محور من محاورهـا مـن حيـث األبعـاد            -6
 مما ترك المجـال     ،  والعناصر والمتغيرات التي تم التركيز عليها من جانب كل دراسة         

ـ                ب المعرفـي  واسعا أمام الباحثين لسد هذه الثغرات البحثية وإسهامهم في إثـراء الجان
 .و التطبيقي لكال من محوري هذا البحث

 

 : عن الدراسات السابقةأهم ما يميز الدراسة الحالية �

دور الثقافة ناول تأنها تعتبر أولى الدراسات في البيئة المحلية على حد علم الباحث التي ت -1
ـ       التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية         –الي في وزارة التربيـة والتعلـيم الع

 .محافظات غزة

القـيم التنظيميـة، والمعتقـدات      (العالقة بين عناصر الثقافة التنظيميـة       تنفرد بدراسة    -2
وبـين تفعيـل تطبيـق اإلدارة     ) التنظيمية، واألعراف التنظيمية، والتوقعات التنظيميـة     

 .االلكترونية

ئـة المنـاخ    تهي و  لزيادة االهتمام بـه    لكتروني، بتسليط الضوء على بيئة العمل اإل      تقوم  -3
لخروج بالتوصيات الالزمـة لتفعيـل تطبيـق        ، ول واإلتقان األداءالمناسب لزيادة فعالية    

  .  محافظات غزة–اإلدارة االلكترونية في وزارة التربية والتعليم 
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  :مقدمة -5.1

 في  ةاإللكترونيهدفت الدراسة إلى التعرف على دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة              
اول طريقـة وإجـراءات      تم تن  ذلكولتحقيق   ،  محافظات غزة  –وزارة التربية والتعليم العالي   

ثبـات   ،  صدق االستبانة  ،  أداة الدراسة  ،  مجتمع وعينة الدراسة  : تشتمل على   والتي  الدراسة  
  .األساليب اإلحصائية المستخدمة البحث ، االستبانة

 

 : أسلوب الدراسة  -5.2

ة التنظيميـة   دور الثقاف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول وصف وتقييم           
،  محافظـات غـزة    -وزارة التربية والتعليم العـالي     في   ةاإللكترونيفي تفعيل تطبيق اإلدارة     

ويفسر ويقيم أمال في التوصل إلى تعميمات ذات معنى يزيـد بهـا رصـيد المعرفـة عـن                   
  .الموضوع

  :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات 
 :المصادر األولية  -1 

 التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية مـن            لمعالجة الجوانب  
 ووزعـت علـى     ،  صممت خصيصا لهذا الغرض   ،  خالل االستبانة  كأداة رئيسية للبحث     

  . محافظات غزة  -وزارة التربية والتعليم العاليموظف يعملون في )294(
 :المصادر الثانوية  -2

ظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية والتي       حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار الن      
 والـدوريات والمقـاالت     ،  تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبيـة ذات العالقـة         

 والبحـث   ،  واألبحاث والدراسات السابقة  التي تناولـت موضـوع الدراسـة          ،  والتقارير
  . المختلفة نترنتاإلوالمطالعة في مواقع 

   
  :لدراسة اوعينة مجتمع  -5.3

 في ةاإللكترونيبأسلوب اإلدارة اإلداريين المتعاملين يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين  
موظف ) 294(وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة      ،   محافظات غزة  -وزارة التربية والتعليم العالي   

ت علـى   ولجمع البيانات تم استخدام أسلوب الحصر الشامل وقد تم توزيع االستبيانا          . وموظفة
وبعد تفحص االسـتبانات تـم      ،  استبانة) 247( وقد تم استرداد     ،  جميع أفراد مجتمع الدراسة   

 وبذلك يكون ، نظرا لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيانات استبان) 6(استبعاد 
  .%81.9 أي بنسبة ،استبانة) 241(عدد االستبانات الخاضعة للدراسة 

  .التساق الداخلي وثبات االستبانة الختبار ااستبانة،) 30(عية حجمها نة استطالوتم توزيع عي
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  :أداة الدراسة  -5.4
وزارة  فـي    ةاإللكترونيتم إعداد استبانة حول دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة             

  :  وتتكون االستبانة من قسمين رئيسين هما ، محافظات غزة -التربية والتعليم العالي 

 . فقرات) 7(يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من  : القسم األول -1

فقـرة  ) 61( وتتكون االستبانة من     ،  وهو عبارة عن مجاالت الدراسة     : القسم الثاني  -2
  :  رئيسين هما جزئينموزعة على 

 ويندرج تحت   ،  فقرة )49(الثقافة التنظيمية ويتكون في مجملة من       :  األول الجزء �
  :ا المجال أربعة مجاالت فرعية هذ

  . فقرة) 11( القيــــم التنظيمية، وتتكون من -أ
  . فقرة) 12( وتتكون من ،  المعتقدات التنظيمية-ب
  .فقرة) 13( األعـراف التنظيمية، وتتكون من -ج
 . فقرة) 13( التوقعـات التنظيمية، وتتكون من -د

 .فقرة) 12(تكون من  ويةاإللكترونيتفعيل اإلدارة   : الثانيالجزء �

 حيـث اختـار     ،  وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة         
 كما هو موضح بجدول     ،    لغير موافق بشدة  ) 1( والدرجة   ،  لموافق بشدة ) 5(الباحث الدرجة   

  ).3(رقم 
  )3(جدول رقم 

  يوضح مقياس ليكرت

  
  

  غير موافق بشدة  وافقغير م  محايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة

  :صدق األداة -5.5
 وقام الباحث بالتأكد مـن      ،  يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه          

  :صدق االستبانة بطريقتين 

  :رأي المحكمين -1

متخـصص فـي   ) 12(عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت مـن   
 وقد اسـتجاب الباحـث ألراء       ،  )1( وأسماء المحكمين بالملحق رقم    ،  ارة واإلحصاء اإلد

  .المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة
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 :صدق المقياس  -2

   :Internal Validity االتساق الداخلي :أوال

انة مع المجال الـذي  يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستب       
تنتمي إلية هذه الفقرة،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خـالل              
حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االسـتبانة والدرجـة الكليـة               

  .للمجال نفسه
  

 :نتائج االتساق الداخلي - 
  

ل فقـرة مـن فقـرات المجـال األول          معامل االرتباط بين ك   ) 4(يوضح جدول رقم     • 
 0.816 والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة تتراوح بين          ،  والدرجة الكلية للمجال  

 وبذلك يعتبر المجال صـادقا      ،  α =0.05 وهي دالة عند مستوى معنوية       ،  0.464و  
 .لما وضع لقياسه

  )4(جدول رقم 
  التنظيمية والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال القيم 

  الفقـــــرة  م

معامـل 
سبيرمان 
  لالرتباط

القيمة 
  االحتمالية

)Sig.(  

  *0.026  0.464  للوزارةاإللكتروني جوهر الحضور أنهتنظر اإلدارة إلى موقع الويب على   -1

  *0.000  0.688 يتم تشجيع الموظفين على تنمية أفكار جديدة والتقدم بها لإلدارة   -2

يتقاسم الموظفين المعلومات والمعارف التكنولوجية وهم منفتحين علـى           -3
 .األفكار الجديدة

0.657  0.001*  

تهتم اإلدارة بتوسيع دائرة مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القـرارات             -4
 . ةاإللكترونياإلدارية ضمن بيئة العمل 

0.789  0.000*  

وصور ولوحات جداريـه توضـح      تهتم اإلدارة بنشر شعارات ورموز        -5
 . ةاإللكترونيتبنيها ألسلوب اإلدارة 

0.781  0.000*  

 اإللكترونـي يتم تكريم الموظفين الذي يساهمون في بناء ونشر العمـل             -6
 .بالوزارة

0.649  0.001*  

يتم إعطاء فرصة للموظفين لشرح وتوضيح أساليب خالقـة ابتـدعوها             -7
 . الذي يستخدمونهاإللكترونيج لتطوير نظم واليات العمل بالبرنام

0.710  0.000*  

 بشكل يجعل الموظفين أكثر استمتاعا  اإللكترونيتم تصميم برنامج العمل       -8
 .م يقومون بعمل له قيمة ومعنىأنهبه ويشعرهم ب

0.766  0.000*  

تقوم اإلدارة بإشراك الموظفين في وضع مقترحـات ألشـكال وأنـواع              -9
 . جمهور الخدمات الممكن توفيرها لل

0.800  0.000*  
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 بـشكل   إلكترونيةتعمل اإلدارة على إشراكك كموظف في عملية تخطيط           -10
 . واضحةإلكترونيةدائم ومستمر عبر آلية 

0.816  0.000*  

تدربت كموظف على أساليب تقلل من الضغوط الناتجـة عـن العمـل               -11
واالسترخاء، واإلدارة الفعالة للوقـت، وإدارة      ،  التأمل:  مثل اإللكتروني
 .الخ..نمط الحياة 

0.559  0.006*  

  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال الثـاني            ) 5(ويوضح جدول رقم     •
 0.816وح بـين     والذي يبين بأن معامالت االرتباط  تتـرا        ،  والدرجة الكلية للمجال  

 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما      ،  α =0.05هي دالة عند مستوى معنوية      و ،  0.439و
 .وضع لقياسه

  )5(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعتقدات التنظيمية والدرجة الكلية للمجال 

  الفقـــــرة  م

معامـل 
سبيرمان 

  لالرتباط

القيمة 
  االحتمالية

)Sig.(  

يوجد قناعات مشتركة لدى الموظفين بأهمية المشاركة في عملية اتخاذ            -1
 .القرار

0.557  0.006*  

 مهـام   نجازتمتلك كموظف المهارات والقدرات الالزمة التي تؤهلك إل         -2
 وظيفتك ذاتيا بدون الحاجة إلى توضيح أو استفسار من اإلدارة العليا

0.439  0.036*  

مزايا على أساس ما يتعلمه الموظف من مهـارات         يتم ربط الحوافز وال     -3
 . تقنية وتكنولوجية ضرورية ونافعة لعملة

0.565  0.005*  

  *0.028  0.458 .تعتقد بان نظام عملك اإلداري الورقي قد تحول إلى نظام عمل الكتروني  -4

 األعمـال   إنجازتتناسب الصالحيات اإلدارية الممنوحة لك مع أسلوب          -5
 .ذي يعتمد على سرعة االستجابة ودقة األداء الةاإللكتروني

0.757  0.000*  

، تهتم اإلدارة بتعريفك بالمشاكل والتحديات التـي تواجههـا الـوزارة            -6
 . وتشجعك على تنمية مداخل جديدة للتعامل معها بطريقه ابتكاريه

0.635  0.001*  

ـ         ةاإللكترونيالخدمات    -7 ى  المقدمة للجمهور عبر موقع الويب بحاجـة إل
 . تطوير وإضافات جديدة

0.501  0.015*  

 اوجد بين الموظفين لغة خاصة يتبادلونها فيما بيـنهم          اإللكترونيالعمل    -8
 .للتعبير عما يقومون به

0.816  0.000*  

 المعمول بـه    ةاإللكترونيالتطورات التي استحدثت على برنامج اإلدارة         -9
 .حاليا كانت نتاج خبرات وتجارب الموظفين 

0.521  0.011*  

 تغلب على ظاهرة التكاسل االجتماعي باتكـال        إلكترونياً األعمال   إنجاز  -10
 . األعمال المكلفين بهاإنجازبعض الموظفين على زمالئهم في 

0.441  0.040*  
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  باعتبارها خبـرة تعليميـة       إلكترونياً أعمالك   إنجازتنظر كموظف إلى      -11
 .ح في عملكتكتسب من خاللها مهارات متنوعة تؤهلك للنجا

0.539  0.008*  

يوجد تكافؤ بين السلطة والمسؤولية المعطاة للموظفين في بيئة العمـل             -12
 .اإللكتروني

0.727  0.000*  

  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
  
معامل االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال الثالـث             ) 6(يوضح جدول رقم     •

     0.928 والذي يبين بأن معامالت االرتباط  تتـراوح بـين            ،  جالوالدرجة الكلية للم  
 وبذلك يعتبر المجال صـادقا      ،  α =0.05 وهي دالة عند مستوى معنوية       ،  0.429و  

 .لما وضع لقياسه
 

  )6(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال األعراف التنظيمية والدرجة الكلية للمجال 

  الفقـــــرة  م

معامـل 
سبيرمان 
  لالرتباط

القيمة 
  االحتمالية

)Sig.(  

األعراف السائدة بين الموظفين  تسعي إلـى التكيـف مـع التطـورات           -1
 .التكنولوجية المستحدثة في بيئة العمل

0.712  0.000*  

ـ يلتزم الموظفون األكثر خبرة وتجربة في األعمال       -2  بمتابعـة  ةاإللكتروني
 .   واإلشراف على تأهيلهموإرشاد زمالئهم األقل خبره

0.622  0.002*  

األعراف السائدة بين الموظفين سهلت عملية االنتقـال مـن األعمـال              -3
 . في الوزارةةاإللكترونيالتقليدية إلى األعمال 

0.707  0.000*  

 المعايير السائدة بين الموظفين تساعد  على تهيئة مناخ يـشجع علـى               -4
 .اإلبداع واالبتكار

0.928  0.000*  

يلتزم الموظفون بمعايير تشجع على التحدي والمخاطرة وفتح أفاق جديدة            -5
 . العملإنجازأمام أساليب 

0.762  0.000*  

  *0.001  0.631 ينظر المدراء إلى الخطأ باعتباره مصدر من مصادر التعلم   -6

  *0.006  0.558 .األعراف السائدة تساعد على زيادة التعاون بين الموظفين  -7

تلتزم اإلدارة بتحفيز الموظفين المبدعين والمتميزين بـالحوافز الماديـة            -8
 .والمعنوية

0.750  0.000*  

  *0.000  0.679 إلكترونياً األعمال إنجازاألعراف السائدة بين الموظفين تعمل على تفعيل   -9

 لتطوير اسـتخدامهم    ةتلتزم اإلدارة بتزويد الموظفين بالمعلومات الالزم       -10
  .ةاإللكتروني اإلدارة لتطبيقات

0.572  0.004*  

 األفضل بين الموظفين    ةاإللكترونيتعمل اإلدارة على تشجيع الممارسات        -11
 .وتنشرها فيما بينهم كنموذج يحتذي به

0.672  0.000*  
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يهتم المدراء بتبسيط وتسهيل إجراءات العمـل اإلداري بـشكل يناسـب        -12
  .ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة 

0.445  0.034*  

اتهم إنجازوإبراز أعمالهم و  ،  تلتزم اإلدارة بنشر قصص نجاح الموظفين       -13
 .اإللكترونيإلى جانب صورهم الشخصية على موقع الوزارة 

0.429  0.041*  

  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
  

ـ            ) 7(يوضح جدول رقم     • ع معامل االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال الراب
 0.659 والذي يبين بأن معامالت االرتباط  تتـراوح بـين            ،  والدرجة الكلية للمجال  

 وبذلك يعتبر المجال صـادقا      ،  α =0.05 وهي دالة عند مستوى معنوية       ،    0.435و
 .لما وضع لقياسه

 
  

  )7(جدول رقم 
  جال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال التوقعات التنظيمية والدرجة الكلية للم

  الفقـــــرة  م

معامـل 
 سبيرمان
  لالرتباط

القيمة 
  االحتمالية

)Sig.(  

يبادر الموظفون ذاتيا بااللتحاق بدورات التأهيل التقني رغبه في استيعاب           -1
 . التطورات التقنية والتكنولوجية ذات الصلة بأعمالهم

0.435  0.038*  

ويضهم بالصالحيات الموظفون قادرون من خالل استخدام التكنولوجيا وتف  -2
 .اإلدارية على االستجابة السريعة لمهامهم دون اخذ تعليمات

0.436  0.038*  

 عبر صـفحة الويـب لتتـيح        ةاإللكترونيتخطط اإلدارة لزيادة القنوات       -3
 .حصول الجمهور على المعلومات التي يحتاجها وتمكينه من إدارتها

0.607  0.002*  

د الجمهور على االستفادة مـن الخـدمات         ساع إلكترونياً األعمال   إنجاز  -4
الموفرة له بوسائل إلكترونيه وحل مشاكل االزدحام وأعباء التعامل وجها          

 .لوجه مع الموظفين

0.624  0.001*  

 عمل معـين فرصـة اتخـاذ معظـم          إنجازيتاح للموظف المسئول عن       -5
 .القرارات المتعلقة بالعمل دون الرجوع إلى رئيسة المباشر

0.611  0.002*  

موقع الويب حسن من صورة الوزارة ونجح في ترك انطباع جيد عنهـا           -6
 .ينخرلدى اآل

0.633  0.001*  

 حسن من شعورك كموظف بعدالة تقييم أدائـك         إلكترونياً األعمال   إنجاز  -7
 .كإنجازوالحكم الدقيق على مستوى 

0.559  0.006*  

 بعد تحوله إلى    يدرك الموظف اتساع المدى الذي تغطية واجبات وظيفته         -8
 .اإللكترونيأسلوب العمل 

0.659  0.001*  

تتجه اإلدارة لتوسيع دائرة مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القـرارات          -9
 . ةاإللكترونياإلدارية ضمن بيئة العمل 

0.551  0.006*  
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 وظـائفهم   إنجـاز  مكنت الموظفين مـن اسـتكمال        ةاإللكترونياألعمال    -10
 .ة الدوام الرسمي خارج فترإلكترونياً

0.543  0.007*  

 خارج أوقـات    اإللكترونيال يوجد لديك مانع من الرد على بريد العمل            -11
  .الدوام الرسمي 

0.488  0.021*  

 المتبقي من مهامك الوظيفية بالـدخول إلـى         إنجازال تمانع من استكمال       -12
  . خارج أوقات الدوام الرسمي  نترنتاإل عبر اإللكترونينظام عملك 

0.512  0.013*  

 العمل فـي    إنجاز جعل كل موظف مسئوال عن       إلكترونياً األعمال   إنجاز  -13
 .شكل عملية متكاملة وليس فقط عن جزء منه

0.642  0.001*  

  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال الخـامس            ) 8(يوضح جدول رقم     •
 0.723 والذي يبين بأن معامالت االرتباط  تتـراوح بـين            ،  لدرجة الكلية للمجال  وا
 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما      ،  α =0.05 وهي دالة عند مستوى معنوية       ،  0.437و

  .وضع لقياسه
  )8(جدول رقم 

  ية للمجال والدرجة الكلةاإللكترونيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تفعيل تطبيق اإلدارة 

  الفقـــــرة  م

معامـل 
سبيرمان 

  لالرتباط

القيمة 
  االحتمالية

)Sig.(  

تعمل اإلدارة على استقطاب أصحاب الخبرات والمهارات في مجال العمل            -1
 .اإللكتروني

0.581  0.004*  

يتم تشجيع الجهور على امتالك بريد الكتروني رسـمي للتواصـل مـع                -2
 . الوزارة

0.573  0.004*  

م تحفيز الجمهور للتكامل مع الوزارة من خالل تحويل كل األعمال التقليدية            يت  -3
 .إلكترونية يمكن أن يتفاعل معها عن بعد بوسائل إلكترونيةإلى أعمال 

0.570  0.005*  

  *0.022  0.477  .ةاإللكترونييوجد للموظف توقيع الكتروني خاص به لتوثيق أعماله   -4

لنجاح واإلبداع عن تجربة االنتقال للعمـل       يتبادل الموظفون سرد قصص ا      -5
 . بالوزارةاإللكتروني

0.703  0.000*  

يتمتع المدراء بسرعة الحركة واالستجابة والمبادرة فـي تنفيـذ مهـامهم              -6
 . وواجباتهم اإلدارية

0.645  0.001*  

 اإللكترونيتستفيد اإلدارة من معلومات التغذية الراجعة التي يتيحها الموقع            -7
 .رة عن حجم التعامالت والتفضيالت والحاجات لدى الجمهورللوزا

0.723  0.000*  

 وأنت   نترنتاإل عبر شبكة    اإللكترونييسمح لك بالدخول إلى نظام عملك         -8
 . خارج مكان العمل

0.453  0.030*  

توفر اإلدارة للجمهور شروح توضيحية إرشادية وعـروض بوربوينـت            -9
 .اإللكترونيلويب وعمل اشتراك للبريد تعليمية لكيفية استخدام موقع ا

0.676  0.000*  
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 المـستمرة بتزويـد المـوظفين       ةاإللكترونيتقوم اإلدارة من خالل الرقابة        -10
  .بتغذية عكسية راجعة عن أدائهم

0.715  0.000*  

 عمـل إضـافي إذا      إنجازالموظفين لديهم الوقت الكافي الذي يسمح لهم ب         -11
  .تطلب األمر ذلك

0.437  0.037*  

 وتفويض الصالحيات دفع اإلدارة إلـى تبنـي أسـلوب           اإللكترونيالعمل    -12
 . المستمرةةاإللكترونيالرقابة 

0.621  0.002*  

  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

  
   الصدق والثبات:انيا ث -

  
 Structural Validity الصدق البنائي -1 

مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريـد           يعتبر الصدق البنائي احد       
الدرجـة الكليـة    األداة الوصول إليها،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة ب          

  .لفقرات االستبانة
أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة  دال إحصائيا عند ) 9(يبين جدول 

  .لك يعتبر جميع مجاالت االستبانة  صادقة لما وضع لقياسهوبذ α =0.05مستوى معنوية 
   

  )9(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت الدراسة والدرجة الكلية لالستبانة 

معامل سبيرمان   المجـــال  م
  االرتباط

  القيمة االحتمالية
)Sig.(  

  *0.000  0.925  . القيــم  التنظيمية  -1

  *0.000  0.812  .  التنظيميةالمعتقدات  -2

  *0.000  0.930  . األعراف التنظيمية  -3

  *0.000  0.866  . التوقعات التنظيمية  -4

  *0.000  0.759  .ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة   -5
  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

  
  : Reliabilityثبات االستبانة  -2 
انة  أن تعطي هذه االستبانة  نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة  أكثر يقصد بثبات االستب 

 أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة  يعني االستقرار          ،  من مرة تحت نفس الظروف والشروط     
في نتائجها وعدم تغيير هذه النتائج بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة                 

  .ترة زمنية معينةمرات خالل ف
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  :وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقتين كما يلي 
  : Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ طريقة معامل ألفا  - أ

 وكانت النتائج كما هي مبينـة   ،  استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة       
  )10(في جدول 

  

  )10(جدول رقم 
   ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانةمعامل

  محتوى المحور  م
  عدد 
  الفقرات

  معامل
  ألفا كرونباخ

  *الثبات

  0.947  0.897  11  . القيــم  التنظيمية  -1

  0.931  0.866  12  . المعتقدات التنظيمية  -2

  0.960  0.921  13  . األعراف التنظيمية  -3

  0.917  0.840  13  . التوقعات التنظيمية  -4

  0.912  0.834  12  .ةاإللكترونيعيل تطبيق اإلدارة تف  -5

  0.982  0.966  61  جميع فقرات االستبانة

  .الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الثبات *     
  

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعه لكل        ) 10(يتبين من النتائج الموضحة في جدول       
 كذلك كانت قيمة    ،  لكل مجال من مجاالت االستبانة      0.921 ،  0.834مجال وتتراوح بين    

 وكذلك قيمة الثبات كانـت مرتفعـه   ، 0.966معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة     
كذلك كانت  .    لكل مجال من مجاالت االستبانة      0.960 ،  0.912لكل مجال وتتراوح بين     

 وتكون  ،  ن معامل الثبات مرتفع     وهذا يعني إ    0.982قيمة الثبات لجميع فقرات االستبانة        
 وبذلك يكون الباحث    ،  قابلة للتوزيع () االستبانة  في صورتها النهائية كما هي في الملحق          

قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقـة تامـة بـصحة االسـتبانة                  
  .وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  

 : Split-Half Method طريقة التجزئة النصفية  - ب

 واألسئلة ذات   ،  األسئلة ذات األرقام الفردية     (نحيث تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزئيي      
ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسـئلة الفرديـة ودرجـات            ) األرقام الزوجية 
 - باستخدام معادلـة سـبيرمان        وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط      ،  األسئلة الزوجية 

=معامل االرتباط المعـدل      (Spearman-Brownبراون  
1

2

+r

r (    حيـثr   معامـل 

 وتـم الحـصول علـى    ، االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية       
  ).11(النتائج الموضحة في جدول 
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  )11(جدول رقم 
   ثبات االستبانة طريقة التجزئة النصفية لقياس

  المجال  م
  عدد

  الفقرات
معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المعدل

  0.947  0.899  11  . القيــم  التنظيمية  -1

  0.870  0.771  12  . المعتقدات التنظيمية  -2

  0.955  0.913  13  . األعراف التنظيمية  -3

  0.779  0.637  13  . التوقعات التنظيمية  -4

  0.832  0.712  12  .ةاإللكترونيرة تفعيل تطبيق اإلدا  -5
  

 -سبيرمان   أن قيمة معامل االرتباط المعدل      ) 11(يتضح من النتائج الموضحة في جدول       
  . مقبول ودال إحصائياً Spearman- Brownبراون 

  

  :األساليب والمعالجات اإلحصائية  -5.6

 
 Statisticalحـصائي  قام الباحث بتفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنـامج التحليـل اإل  

Package For Social Science (SPSS) ،   وحيث إن مقياس ليكرت هو مقياس ترتيبـي
 :تم استخدام األدوات اإلحصائية التاليةو  ،  تم استخدام االختبارات اإلحصائية الالمعمليةفإنه

 
معرفة  أجل والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي من تالنسب المئوية والتكرارا -1

 .وإفادة الباحث في وصف عينة الدراسة، تكرار فئات متغير معين

وطريقة التجزئة     (Cronbach's Alpha Coefficient)ألفا كرونباخ معامل اختبار  -2
 . لمعرفة ثبات فقرات االستبانةSplit-Half Method) (النصفية

،  درجة االرتبـاط لقياس) Spearman Correlation Coefficient(معامل ارتباط سبيرمان -3
 .ويستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات في حالة البيانات الالمعلمية

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت  ) Sign Test(اختبار اإلشارة  -4
 .أم ال) 3(إلى درجة الحياد وهي 

 كان هناك فروق ذات   لمعرفة ما إذا) (Mann – Whitney Test وتني –اختبار مان  -5
 .داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية

لمعرفة ما إذا كـان هنـاك     )Kruskal – Wallis Test( واالس –اختبار كروسكال  -6
  .فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية
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  السادسالفصل 

 نية وتفسيرهانتائج الدراسة الميدا

  
 

  .الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة -6.1

  .تحليل البيانات -6.2

  .اختبار الفرضيات -6.3
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  الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة
  

  :مقدمة   -6.1
 ووفق الخصائص   ،  فيما يلي الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق خصائص وسمات المنظمة           

  .بناء على إجابات القسم األول والثاني من االستبانة، وذلك  الشخصية لمجتمع الدراسةوالسمات 
  

  -:المعلومات الشخصية :  الجزء األول -
  :                                   الجنــس توزيع أفراد العينة حسب  -1 

  )12(جدول رقم 
  يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس

  النسبة المئوية  كرارالت الجنس

 73.0 176  ذكر 

 27.0 65  أنثى

 100.0 241 المجموع

 من %27 وأن ، "الذكور"من عينة الدراسة من % 73ما نسبته  أن  ) 12(يبين جدول رقم    
 محدودية مشاركة المرأة في القوى العاملة     وتعكس هذه النتيجة     . "اإلناث"عينة الدراسة من    

النساء في القوى العاملة خالل السنوات العشر الماضية،  اركةعلى الرغم من ارتفاع نسبة مش
 2010 من مجمل اإلناث المشاركات في القوى العاملة في العـام % 15حيث بلغت حوالي 

  أضعاف4وما زالت مشاركة الرجال تزيد بأكثر من . 2001في العام % 10مقابل حوالي 

  ).2011عوض،(ذه الفترةمشاركة النساء والفجوة مازالت ثابتة تقريبا خالل ه
  

  :العمـــر توزيع أفراد العينة حسب  -2 
  )13(جدول رقم  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

  النسبة المئوية  التكرار العمر

 37.3 90  سنة30أقل من 

 32.0 77   سنة40 إلى أقل من 30من 

 23.7 57  سنة50 إلى أقل من 40من 

 7.0 17  سنة فأكثر50

 100.0 241 المجموع

 ، " سـنة  30أقل من   " كانت   من عينة الدراسة  % 37.3 ما نسبته    أن) 13(يبين جدول رقم    
 ، " سـنة  40 إلـى أقـل مـن        30مـن   " أعمارهم   تتراوح من عينة الدراسة     %32وان  
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  وان ،  " سـنة  50 إلى أقل من     40من  " أعمارهم   تتراوحمن عينة الدراسة    % 23.7 وان  
على التنوع  العمري ذلك يدل و، "فأكثرسنة  50 "سة بلغت أعمارهم من عينة الدرا7.0%

 سـنة،   50من مجتمع الدراسة اقل من      % 93 كما ويالحظ بان     ،  ألفراد مجتمع الدراسة  
  . وهذا يدل على أن الجسم اإلداري في الوزارة جسم شاب وقوي قادر على البذل والعطاء

  
  :عية الحالة االجتماتوزيع أفراد العينة حسب  -3 
  )14(جدول رقم  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية

  النسبة المئوية  التكرار  الحالة االجتماعية 

 78.4 189  متزوج

 20.3 49  أعزب

 0.4 1  مطلق

 0.8 2  أرمل

 100.0 241  المجموع

عينـة  من  % 20.3 وأن ،  "متزوجين" من عينة الدراسة     %78أن  ) 14(يبين جدول رقم    
 مـن عينـة     %8  وأن ،  "مطلـق "من عينة الدراسة    % 4  وأن ،"غير متزوجين "الدراسة  
ذلك لطبيعة المجتمع الفلسطيني، حيث إن الفرد بمجرد استقرار          ويعود   " .أرمل"الدراسة  

 هذه النتيجة تعطي مؤشر     وان ،   يسعى للزواج واالستقرار االجتماعي    فإنهوضعه المادي   
  .  بية عينة الدراسة لديهم استقرار اجتماعي ونفسي ايجابي وذلك بسبب أن غال

  
  :المؤهل العلمي توزيع أفراد العينة حسب  -4 
  )15(جدول رقم  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

 9.5 23    دراسات عليا 

 54.4 131  بكالوريوس

 34.4 83  دبلوم 

 1.7 4  انوية عامةث

 100.0 241  المجموع

ماجستير  ("دراسات عليا " من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي       %9.5 أن) 15(يبين جدول رقم    
 من %34.4 وأن ، "بكالوريوس" من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي  %54.4 وان،  )أو دكتوراه 
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  ".ثانوية عامة"ة مؤهلهم  من عينة الدراس%1.7 وان ،"دبلوم"عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 
يعود لقـوانين    " دبلوم"و  " بكالوريوس"  بان كبر نسبة حملة المؤهل العلمي        ويمكن االستنتاج 

 حيث يشترط لشاغل الوظائف اإلدارية      ،  االختيار والتعيين المعمول بها في مؤسسات السلطة      
ـ          ،  حملة شهادة البكالوريوس    هـذا   ،  دبلوم ويشترط لشاغل وظيفة سكرتير  حملة شـهادة ال

باإلضافة لزيادة نسبة المتجهين نحو تطوير أنفسهم أكاديميا للحصول على مـؤهالت علميـة     
ويدل هذا على توفر شروط التعليم االعتيادي العام كمتطلب مهم عند إشغال      . عليا كالماجستير 

 وهو يعطي مؤشرا على أن مجتمع الدراسة مؤهل بدرجة علمية جيدة لكي           ،  الوظائف اإلدارية 
  .يكون مدركا للقضايا محل البحث

  
  : المستوى الوظيفي توزيع أفراد العينة حسب  -5 
  )16(جدول رقم  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الوظيفي 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى الوظيفي 

 1.7 4  مدير 

 0.8 2  نائب مدير 

 1.2 3  مدير دائرة

 22.8 55  رئيس قسم 

 0.8 2  ائب رئيس قسم ن

 15.4 37  رئيس شعبة 

 29.0 70  إداري

 28.2 68  سكرتير

 100.0 241  المجموع

أفراد العينة هم فـي مـسمى        من   %1.7أن  ) 16(جدول رقم   تبين النتائج الموضحة في     
منهم في % 1.2و أن ، "نائب مدير "منهم في مسمى وظيفي    %0.8 و أن    ،  "مدير"وظيفي  

 و أن   ،  "رئيس قسم  "منهم في مسمى وظيفي    %22.8 و أن    ،  "دائرةمدير   "مسمى وظيفي 
 منهم في مسمى وظيفي    %15.4، و أن    "نائب رئيس قسم   "منهم في مسمى وظيفي    0.8%

 مـنهم فـي     %28.2و أن   ،  "إداري "منهم في مسمى وظيفي    %29، و أن    "رئيس شعبة "
   ".سكرتير"مسمى وظيفي 
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  :وات الخدمة عدد سن توزيع أفراد العينة حسب -6 
  )17(جدول رقم  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة 

  التكرار  عدد سنوات الخدمة 
النسبة 
  المئوية

 44.4 107   سنوات5أقل من 

 18.7 45   سنوات10 أقل من – 5من 

 18.3 44   سنة15 أقل من – 10من 

 18.7 45   سنة فأكثر15

 100.0 241  المجموع

ـ  من عينة الدراسة عدد سنوات       %44.4ما نسبته   أن  ) 17(جدول رقم   من  ن  بيتي  هخدمت
 ، " سـنوات  10أقل مـن    سنوات إلى    5 من  "تتراوح   %18.7 وأن   ،  " سنوات 5أقل من   "

 مـن عينـة     %18.7 وأن   ،  " سنه 15سنوات إلى أقل من      10من  "تتراوح   %18.3وأن  
وهذا يبين أن جزء كبيـر مـن         ."كثر سنة فأ  15"  لديهم   خدمةالالدراسة بلغ عدد سنوات     

 وذلك يدل على اسـتقطاب الـوزارة   ، " سنوات5قل من أ"المبحوثين لديهم سنوات خدمة  
االنقـسام الـداخلي     لملئ شواغر العمل الناتجة عـن        لعدد كبير من الخريجين الجامعين    

  .رتفاع نسبة حملة البكالوريوسالو ، الفلسطيني
   

  :مكان العمل  توزيع أفراد العينة حسب -7 
  )18(جدول رقم  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان العمل 

  التكرار  مكان العمل 
النسبة 
  المئوية

 12.9 31  مقر الوزارة

 14.1 34  مديرية شمال غزة

 16.6 40  مديرية غرب غزة

 18.7 45  مديرية شرق غزة 

 13.7 33  مديرية الوسطى

 12.9 31  مديرية خانيونس

 11.2 27  رية رفحمدي

 100.0 241  المجموع
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 وأن  ،  "مقـر الـوزارة   " من عينة الدراسة مكـان عملـه         %12.9أن  ) 18(يبين جدول رقم    
 من عينة الدراسة    %16.6 وأن   ،  "مديرية شمال غزة  " من عينة الدراسة مكان عمله       14.1%

يرية شرق  مد" من عينة الدراسة مكان عمله       %18.7 وأن   ،  "مديرية غرب غزة  "مكان عمله   
 مـن   %12.9 وأن   ،  "مديرية الوسـطى  " من عينة الدراسة مكان عمله       %13.7 وأن   ،  "غزة

 من عينة الدراسة مكـان عملـه        %11.2، وأن   "مديرية خانيونس "عينة الدراسة مكان عمله     
 ، من عينة الدراسة مكان عملها محافظة غـزة       % 48.2 بان   ويمكن االستنتاج  ".مديرية رفح "

 عاصمة الجنوب الفلسطيني والمقر الرئيسي للوزارات والمؤسسات العامـة          ا تعتبر نهوذلك أل 
  .في جميع المحافظات الجنوبية العاملة والخاصة
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  e&%$� ا)d+$0+ت وا08b+ر ا)a.`$+ت
 

  :مقدمة  -6.2
فيما يلي نتائج استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كـان المتوسـط الحـسابي لدرجـة                  

أم ) 3( من فقرات محاور االستبانة تساوي القيمـة المتوسـطة وهـي             االستجابة لكل فقرة  
وفي هذه الحالة يتم اختبـار الفرضـية        . تختلف عنها اختالفا جوهريا أي بصورة واضحة      

  :اإلحصائية التالية
  

  : الفرضية الصفرية -
) محايـد (وهي تقابل موافق بدرجة متوسطة      ) 3(اختبار إن متوسط درجة اإلجابة يساوي        

  .ب مقياس ليكرت المستخدمحس
  

  : الفرضية البديلة  -
   أكبر من مستوى الداللـة     Sig.(p-value)إذا كانت   ) 3(متوسط درجة اإلجابة ال يساوي       

 0.05= α)  حسب نتائج برنامجSPSS (ال يمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في فإنه 
دراسة ال يختلف جوهريا عن     هذه الحالة متوسط أراء أفراد العينة حول الظاهرة موضوع ال         

 أقل من مستوى    Sig.(p-value)  أما إذا كانت      ،  محايد) 3(موافق بدرجة متوسطة وهي     
 فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسـط            α =0.05الداللة  

 الحالـة    وفي هذه  ،  )محايد(أراء أفراد العينة يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة          
يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الموافقة               

فإذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه     ،  وذلك من خالل إشارة قيمة االختبار     ،  )المحايد(المتوسطة  
  .والعكس صحيح) المحايد(أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة 

  
  :التحليل باستخدام المتوسطات الحسابية واختبار اإلشارة : أوال  -6.2.1

  
  الثقافة التنظيمية:  تحليل فقرات الجزء الثاني -1 

  
  :القيم التنظيمية :المحور األول -

تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـى                 
  ).19(النتائج موضحة في جدول .  أم ال 3وهي ) المحايد(درجة الموافقة المتوسطة 

  
 



 113

  )19(جدول رقم  
   لكل فقرة من فقرات مجال القيم التنظيمية ).Sig(االحتمال المتوسط الحسابي وقيمة 

المتوسط   الفقـــــرة  م

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

قيمــة 

  االختبار

القيمة 

االحتمالية 

)Sig.(  

  الرتبة

 جـوهر   أنهر اإلدارة إلى موقع الويب على       تنظ  -1
 . للوزارةاإللكترونيالحضور 

3.9046  78.10  12.156   0.000*  1  

يتم تشجيع الموظفين على تنمية أفكـار جديـدة           -2
 .والتقدم بها لإلدارة

3.5394  70.79  7.074   0.000*  3  

ــارف    -3 ــات والمع ــوظفين المعلوم ــم الم يتقاس
 . األفكار الجديدةالتكنولوجية وهم منفتحين على

3.5228  70.46  8.000   0.000*  2  

تهتم اإلدارة بتوسيع دائرة مشاركة الموظفين في         -4
عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ضمن بيئة العمل       

 . ةاإللكتروني

3.0954  61.91  1.857   0.063  6  

تهتم اإلدارة بنشر شعارات ورمـوز وصـور          -5
اإلدارة ولوحات جداريه توضح تبنيها ألسـلوب       

 . ةاإللكتروني

3.1577  63.15  2.265   0.024*  5  

يتم تكريم الموظفين الذي يساهمون فـي بنـاء           -6
 . بالوزارةاإللكترونيونشر العمل 

2.8921  57.84  1.779-  0.075  9  

يتم إعطاء فرصة للموظفين لـشرح وتوضـيح          -7
أساليب خالقة ابتدعوها لتطوير نظـم واليـات        

 . الذي يستخدمونهترونياإللكالعمل بالبرنامج 

3.0581  61.16  1.437   0.151  7  

 بشكل يجعل   اإللكترونيتم تصميم برنامج العمل       -8
ـ         م أنهالموظفين أكثر استمتاعا بـه ويـشعرهم ب

 .يقومون بعمل له قيمة ومعنى

3.4855  69.71  7.312   0.000*  4  

تقوم اإلدارة بإشـراك المـوظفين فـي وضـع          -9
لخـدمات الممكـن    مقترحات ألشكال وأنـواع ا    

 . توفيرها للجمهور

2.9544  59.09  0.473-  0.636  8  

تعمل اإلدارة على إشراكك كموظف في عمليـة          -10
 بشكل دائم ومستمر عبر آليـة       إلكترونيةتخطيط  
 . واضحةإلكترونية

2.7635  55.27  3.202-  0.001*  10  

تدربت كموظف على أساليب تقلل من الضغوط         -11
، التأمـل :  مثـل  لكترونـي اإلالناتجة عن العمل    

واالسترخاء، واإلدارة الفعالة للوقت، وإدارة نمط   
 .الخ..الحياة 

2.6888  53.78  3.055-  0.001*  11  

    *0.007   2.703  63.75  3.1875  جميع فقرات المجال معاً  

  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
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لذي يبين أراء أفراد عينة الدراسة في فقـرات المحـور            وا ،  )19(من النتائج المبينة في جدول       
  : يمكن استخالص ما يلي، مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة" ةالقيم التنظيمي"األول 

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.9046يـساوي    ) 1(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -1
 وأن القيمـة    ،    12.156شـارة    قيمة اختبار اإل   ،    %78.10المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

نـة   من قبل أفراد العي    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 ". للـوزارة  اإللكتروني جوهر الحضور    أنهتنظر اإلدارة إلى موقع الويب على        "أنهعلى  

 يمثـل هويـة     نـه وذلك أل  ، للوزارة إلكترونيةموقع الويب هو اكبر من مجرد واجهه        ف
 مما يستلزم أن يكون لموقع الويـب إدارة متخصـصة   ،الوزارة ورسالتها وإستراتيجيتها 

لتقديم الدعم اإلداري المطلـوب     ف مستمر من اإلدارة العليا      فعالة وكفوءة إلى جانب إشرا    
 .اهتمام الوزارة وسياساتها العلياإلبقاء موقع الويب في مركز 

والتي أظهرت حرص اإلدارة على مواكبـة       ) 2009عمار،(ويتفق مع ذلك جزئيا دراسة    
 . المستجدات التقنية

أي أن  ) 5جـة الكليـة مـن       الدر  (3.5394يساوي   ) 2(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -2
 وأن القيمـة    ،  7.074 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %70.79المتوسط الحسابي النسبي    

  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفراد العينـة      موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد( المتوسطة   الموافقة
في بيئة  ف ".يتم تشجيع الموظفين على تنمية أفكار جديدة والتقدم بها لإلدارة            " أنهعلى  

 من المهم جدا العمل على تعصيف المشاكل كأداة الكتـشاف األفكـار             ةاإللكترونيالعمل  
ع الموظفين على طرح أفكارهم الجديدة بحرية كاملة مـع          الجديدة وذلك من خالل تشجي    

وقبول التعليقـات عليهـا مهمـا       ا غير مقبولة،  أنهوقبولها ولو بدت    ،  ضمان عدم انتقادها  
تعددت، والبناء عليها من قبل اآلخرين لتنمية أفكار خاصة بهـم، ومـنح المكافـآت فقـط              

 وذلك لتـتمكن    ،نوا أصحابها أم ال   للمشاركين في تنفيذ هذه األفكار بغض النظر عما إذا كا         
 .األفكار من اجتذاب من ينفذوها إيمانا منهم بفاعليتها ونجاحها

والتي أظهرت ضعف في تشجيع العاملين على التفكير  )2007شبير،(ويختلف ذلك مع دراسة   
  .االبتكاري واالكتفاء بتلقي التعليمات وتنفيذها لخشية العاملين من االنتقاد وعدم الحماية

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.5228يـساوي    ) 3(توسط الحسابي للفقرة رقم     الم -3
 وأن القيمة االحتمالية    8.000 قيمة اختبار اإلشارة     ،  %70.46المتوسط الحسابي النسبي    
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)sig. ( 0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.000تساوي= α ، 
الستجابة لهذه الفقرة قـد زاد عـن درجـة الموافقـة            مما يدل على أن متوسط درجة ا      

 أنـه  من قبل أفراد العينة على       موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(المتوسطة  
يتقاسم الموظفين المعلومات والمعارف التكنولوجية وهـم منفتحـين علـى األفكـار             "

ن حريـة انتقـال      يعتمد نجاح عملها علـى ضـما       ةاإللكترونيبيئة العمل    نأل". الجديدة
ومشاركتها بين الموظفين، وعلى زيادة مستوى االعتماد المتبادل        ،  المعلومات والمعارف 

 وتشجيع ذلك من خالل تعظيم العائد على كل المـوظفين           ،  لتحقيق النتائج بين الموظفين   
 باإلضافة إلى انفتاح الموظفين وتقبلهم ألفكار عمل وأساليب         ،    ذوي االتجاهات التعاونية  

 . دائمة التطور والتجديدجازإن

والتي أظهرت ميـل غالبيـة العـاملين        ) 2005عبيسات،(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة    
لالعتقاد بان مستوى تبادل الموارد بين العاملين وبالتالي مستوي بناء المعرفة التنظيمية            

 .فوق المتوسط

أي أن  ) 5مـن   الدرجـة الكليـة      (3.4855يـساوي    ) 8(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -4
 وأن القيمـة    ،  7.312 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %69.71المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفراد العينـة      موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 بشكل يجعل الموظفين أكثر استمتاعا به       اإللكترونيتم تصميم برنامج العمل      " أنهعلى  

 تصميم برنامج العمـل ودعمـه       ألن ".م يقومون بعمل له قيمة ومعنى       أنهويشعرهم ب 
لعمل يجعل المتعامل معها أكثر راحة      بالبيئات الرسوميه واالعتناء بتصميم شكل صفحة ا      

 وذلك ال يقل أهمية عن تصميم نموذج خصائص العمل والـذي            ،  وانسجامها وتالفا معها  
 ووحدة العمل الذي يؤديه الموظف مـن        ،  يتضمن تنوع المهارات المطلوبة ألداء العمل     

 ،  وشعور الموظف بأهميـة هـذا العمـل وتـأثيره علـى الغيـر              ،  البداية إلى النهاية  
 . هإنجازوإتاحة المعلومات المرتدة الكافية عن أداء الموظف و، واالستقاللية

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.1577يـساوي    ) 5(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -5
  وأن القيمـة     2.265 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %63.15المتوسط الحسابي النسبي    

هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة        لذلك تعتبر    0.024تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفراد العينـة      موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
تبنيهـا  تهتم اإلدارة بنشر شعارات ورموز وصور ولوحات جداريه توضـح            "أنهعلى  
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الشعارات والرموز والصور التي تعبـر عـن   باالستعانة ف". ةاإللكترونيألسلوب اإلدارة   
 يـستطيع أن يـنعكس علـى سـلوك          ،  إلكترونياً األعمال   إنجازإتباع اإلدارة ألسلوب    

 ليمثل ذلك تفاهم مشترك فيما بينهم على سـلوكيات          ،الموظفين في شكل قبول واستجابة    
 . اإللكتروني العمل وتوجهات تتناسب مع بيئة

التي دعت لوضع مخطط للثقافـة التنظيميـة        ) Ritchie,2000(ويتفق مع ذلك دراسة     
داخل المنظمة يشمل قواعد محددة للعمل ينبغي تعلمها وتذكرها وإيـصالها للمـوظفين             

 .كمحددات للسلوك المطلوب منهم

ـ      (3.0954يـساوي    ) 4(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -6 أي أن  ) 5ن  الدرجـة الكليـة م
 وأن القيمة االحتماليـة     1.857 قيمة اختبار اإلشارة     ،  61.91المتوسط الحسابي النسبي    

)sig. (  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة      0.063تساوي 
=α  ،  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة هي درجة الموافقة المتوسطة 
 تهتم اإلدارة    "أنه يدل على    لم يكونوا رأي   وهذا يعني أن أفراد العينة       3وهي  ) المحايد(

بتوسيع دائرة مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ضمن بيئة العمـل             
من عينة الدراسة كانت تنتمـي لفئـة اإلداريـين          % 57.2 فقد لوحظ بان  ". ةاإللكتروني

تنتاج بعدم اتجاه اإلدارة لتوسيع دائرة مشاركة المـوظفين          مما يدفعنا لالس   ،  والسكرتارية
 إلى جانب عدم    ،  في المستويات اإلدارية الدنيا في عملية اتخاذ القرار الخاصة بوظائفهم         

وضوح هذا المفهوم لدى هذه المستويات بما يتناسب وطبيعة أعملهم وما يتطلبه ذلك من               
ـ عارض مع أسلوب اإلدارة      علما بان هذا يت    ،  صالحيات في حدود وظائفهم     ةاإللكتروني

القائم على مدخل تمكين المستويات الدنيا من اتخاذ القرارات الهامة المرتبطة بوظـائفهم             
 والن  ،   أعمالهم بدرجة عالية من الكفـاءة      نجاز إل ،  دون الحصول على موافقة رؤسائهم    

 .يكونوا أكثر التزاما بأعمالهم

 التي دعت إلى إتاحـة الفرصـة للمرؤوسـين          )2010المغيرة،(ويتفق ذلك مع دراسة     
 .للمشاركة في اتخاذ القرار 

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.0581يـساوي    ) 7(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -7
 وأن القيمة االحتمالية    1.437 قيمة اختبار اإلشارة     ،  %61.16المتوسط الحسابي النسبي    

)sig. (  0.05 غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة   لذلك تعتبر هذه الفقرة    0.151تساوي 
=α  ،  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة هي درجة الموافقة المتوسطة 
يتم إعطـاء     "أنه يدل على    لم يكونوا رأي   وهذا يعني أن أفراد العينة       3وهي  ) المحايد(

 واليـات العمـل   فرصة للموظفين لشرح وتوضيح أساليب خالقة ابتدعوها لتطوير نظم  
ذلك بسبب عدم قيام اإلدارة بتوسيع      وقد يكون    ". الذي يستخدمونه  اإللكترونيبالبرنامج  
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 فرصة لتوضيح وشرح أرائهم في وسـائل        ادائرة الموظفين الذين من الممكن أن يعطو      
 رغم الحاجة   ،   األعمال في الوزارة لتشتمل على المستويات اإلدارية الدنيا        إنجازوطرق  
 إضافة إلى االفتقار لوجود آليـة واضـحة         ،  ى قدر كبير من التفكير االبتكاري     الملحة إل 

داخل الوزارة قادرة على استيعاب اآلراء واألفكار المتعددة وفرزها لتحديد المثمر منها،            
 .  إلى القادرين على صقلها وتطويرها بما يالئم طبيعة العملاليتم بعد ذلك تمرريه

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (2.9544يـساوي    ) 9 (المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -8
 وأن القيمـة    -0.473 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %59.09المتوسط الحسابي النسبي    

  لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستوى           0.636تساوي  ) .sig(االحتمالية  
قرة قد قل عن درجة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الف         ،  α =0.05داللة  

 من قبل أفراد    ال توجد هناك موافقة    أنه وهذا يعني    3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 تقوم اإلدارة بإشراك الموظفين في وضع مقترحات ألشـكال وأنـواع            " أنهالعينة على   

في ذلك دعوة لإلدارة ألدراك أهميـة مـشاركة         و . "الخدمات الممكن توفيرها للجمهور   
 لما يمثلونه كنمـوذج مـصغر عـن         ،  ن في وضع مقترحاتهم واستنباط أرائهم     الموظفي

 وليعكس جوهر فلسفة الوزارة في ، المجتمع الخارجي يستطيع أن يعكس رؤيته وحاجاته   
 .سعيها إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (2.8921يـساوي    ) 6(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -9
 وأن القيمـة    -1.779 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %57.84وسط الحسابي النسبي    المت

 لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستوى          0.075تساوي  ) .sig(االحتمالية  
 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة           ،  α =0.05داللة  

 من قبل أفراد    ال توجد هناك موافقة    أنه وهذا يعني    3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 اإللكترونـي  يساهمون في بناء ونشر العمل  نيتم تكريم الموظفين الذي     "أنهالعينة على   

في ذلك دعوه لإلدارة لالنتباه واالهتمام بضرورة إشباع حاجـات التقـدير            و".  بالوزارة
، والتـي   إلكترونيـاً  األعمال   نجازإلدى الموظفين الذين ساهموا في االنتقال إلى أسلوب         

تتضمن حاجتهم لتنمية احترام الذات والرغبة في تحقيق النجاح والحصول على مكانـة             
مرموقة والشهرة بين الناس، وكذلك اهتمامها ببذل ما يلزم للمحافظة على ثقافتها وقيمها             

 إنجـاز إلى  عن طريق االحتفال بتكريم المميزين الذين ساهموا في تحقيق هدف االنتقال            
 ئها بالقيم التي تبنتها الوزارة واحتفاإلكترونياًاألعمال 

والتي أظهرت وجود ضعف فـي نظـام الحـوافز    ) 2009عمار،(ويتفق مع ذلك دراسة   
التي دعت لدعم الموظفين    ) Ritchie,2000( ودراسة   ،اإللكترونيللمتميزين في العمل    

 . م في داخل ثقافة المنظمةنهانشيط ذوببالمكافآت لترسيخ قواعد السلوك المقبول لديهم ولت
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أي أن ) 5الدرجة الكليـة مـن    (2.7635يساوي  ) 10(المتوسط الحسابي للفقرة رقم   -10
 وأن القيمـة    -3.202 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %55.27المتوسط الحسابي النسبي    

اللة  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى د         0.001تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،              وبما أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الموافقـة 

 من قبل أفـراد العينـة   ال توجد هناك موافقة أنه فهذا يعني   3وهي  ) المحايد(المتوسطة  
 بشكل دائـم    إلكترونيةتعمل اإلدارة على إشراكك كموظف في عملية تخطيط          " أنهعلى  

 ذلك إلى استمرار سريان فكرة تقسيم       وقد يرجع  ".  واضحة نيةإلكتروومستمر عبر آلية    
العمل اإلداري التقليدية بين إدارة تخطط وموظفين ينفذون، والتي تم تجاوزها تماما في             

هم ألعمالهم يمكن أن يساهموا في      إنجاز فالموظفين إلى جانب     ،  ةاإللكترونيظل اإلدارة   
 . وفي كل وقت،  في أماكن عملهم مع كل فكرة تبزغ لديهماإللكترونيالتخطيط 

والتي أظهرت قصور لدى اإلدارة العليا في مشاركة        ) 2009عمار،(ويتفق ذلك مع دراسة     
 .ةاإللكترونيجميع المستويات اإلدارية في وضع األهداف والبرامج المتعلقة بتطبيق اإلدارة 

المـشاركة  والتي أظهرت بان القيادة ب    ) Lok&Crawford,2003(ويختلف ذلك مع دراسة   
 .وزيادة اإلنتاجية  الرضا الوظيفي،ويرفع درجة  العمل،إنجاز الموظفين على تشجع

أي أن  ) 5الدرجة الكلية مـن      (2.6888يساوي   ) 11(المتوسط الحسابي للفقرة رقم       -11
 وأن القيمـة    -3.055 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %53.78المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.001تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،              وبما أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الموافقـة 

 من قبل أفـراد العينـة   ال توجد هناك موافقة أنه فهذا يعني   3وهي  ) المحايد(المتوسطة  
 اإللكترونيلناتجة عن العمل     على أساليب تقلل من الضغوط ا       تدربت كموظف   "أنهعلى  
في ذلك  و".  الخ..واالسترخاء، واإلدارة الفعالة للوقت، وإدارة نمط الحياة        ،  التأمل: مثل

دعوة لإلدارة لالهتمام بتنمية قدرة الموظفين على التكيف مع الـضغوط الناتجـة عـن               
كه التسمر ساعات أمام شاشات العمل في أوضاع جلوس غير مريحة، وما يمكن أن يتر             

آالم الظهـر   (ذلك من أثار سلبية ضاره على صحة الموظفين في شكل إصابات بدنيـة              
، حيث من الممكـن     )التوتر،االكتئاب،  الضغط(ونفسية) إصابات األيدي واألذرع  ،  والعنق

تجنب هذه المشاكل من خالل برامج تدريبية بسيطة ونشرات تعريفية وإرشادات صحية            
 .توزع في مكان العمل

 وأن المتوسط الحسابي    3.1875 يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي         وبشكل عام  �
  وأن   2.703 قيمة اختبـار اإلشـارة       ،  %63.75النسبي لجميع فقرات المجال يساوي      

 دال إحصائيا   القيم التنظيمية  لذلك يعتبر مجال     0.007تساوي  ) .Sig(القيمة االحتمالية   
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أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجـال        مما يدل على     ،  α =0.05عند مستوى داللة    
 وهذا يعنـي أن هنـاك       3وهي  ) المحايد(يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة       

 أنـه  ب وهذا يعنـي  . موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال          
 بدرجة ياإللكترونيوجد تفاهم في بيئة العمل على سلوكيات وتوجهات تدعم بيئة العمل           

 . ولكنها بحاجة إلى تطويرمقبولة

والتي أوصت بزيادة درجة اهتمام العاملين بـالقيم    ) 2008عكاشة،(ويتفق ذلك مع دراسة   
والتي ) 2005العوفي،(االيجابية التي تسهم في زيادة مستوى الكفاءة اإلدارية،  ودراسة           

 دراسـة   ،  لتحقيـق أظهرت توسط قيم الثقافة التنظيمية السائدة فـي هيئـة الرقابـة وا            
  .والتي أظهرت ارتفاع مستوى قيم الثقافة التنظيمية بالهيئة) 2001الفالح،(

  

  :المعتقدات التنظيمية :  المحور الثاني -
تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـى درجـة                  

  ).20(نتائج موضحة في جدول ال.  أم ال 3وهي ) المحايد(الموافقة المتوسطة 
  

  )20(جدول رقم  
   لكل فقرة من فقرات مجال المعتقدات التنظيمية ).Sig( المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال

المتوسط   الفقـــــرة  م

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 
  النسبي

قيمــة 

  االختبار

القيمة 
 االحتمالية

)Sig.(  

  الرتبة

ـ       -1 وظفين بأهميـة   يوجد قناعات مشتركة لدى الم
  .المشاركة في عملية اتخاذ القرار

3.8714  77.428  11.300  0.000*  4  

تمتلك كموظف المهارات والقدرات الالزمة التي        -2
 مهام وظيفتك ذاتيا بدون الحاجـة       نجازتؤهلك إل 

 .إلى توضيح أو استفسار من اإلدارة العليا

3.8382  77.64  11.078  0.000*  3  

لمزايا على أساس ما يتعلمـه      يتم ربط الحوافز وا     -3
الموظف من مهارات تقنية وتكنولوجية ضرورية      

 . ونافعة لعملة

2.9212  58.424  1.296-  0.195  12  

تعتقد بان نظام عملك اإلداري الورقي قد تحـول           -4
 .إلى نظام عمل الكتروني

3.5602  71.204  8.164  0.000*  7  

تتناسب الصالحيات اإلدارية الممنوحة لـك مـع          -5
 الـذي يعتمـد     ةاإللكتروني األعمال   إنجازأسلوب  

 .على سرعة االستجابة ودقة األداء

3.6307  72.614  9.621  0.000*  5  

تهتم اإلدارة بتعريفك بالمشاكل والتحديات التـي         -6
وتشجعك على تنميـة مـداخل      ،  تواجهها الوزارة 

 . جديدة للتعامل معها بطريقه ابتكاريه

3.0290  60.58  0.798  0.425  11  
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 المقدمة للجمهور عبر موقع     ةاإللكترونيالخدمات    -7
 . الويب بحاجة إلى تطوير وإضافات جديدة

3.9461  78.922  11.764  0.000*  1  

 اوجد بين الموظفين لغة خاصة      اإللكترونيالعمل    -8
 .يتبادلونها فيما بينهم للتعبير عما يقومون به

3.5270  70.54  8.320  0.000*  8  

ي استحدثت علـى برنـامج اإلدارة       التطورات الت   -9
 المعمول به حاليا كانت نتاج خبـرات       ةاإللكتروني

 .وتجارب الموظفين

3.6125  72.25  9.165  0.000*  6  

 تغلـب علـى ظـاهرة       إلكترونياً األعمال   إنجاز  -10
التكاسل االجتماعي باتكال بعض الموظفين علـى       

 . األعمال المكلفين بهاإنجاززمالئهم في 

3.4606  69.212  7.136  0.000*  9  

  إلكترونيـاً  أعمالـك    إنجـاز تنظر كموظف إلى      -11
باعتبارها خبرة تعليمية تكتـسب مـن خاللهـا         

 .مهارات متنوعة تؤهلك للنجاح في عملك

3.9253  78.506  12.174  0.000*  2  

يوجد تكافؤ بين الـسلطة والمـسؤولية المعطـاة           -12
 .اإللكترونيللموظفين في بيئة العمل 

3.2697  65.394  4.310  0.000*  10  

    *0.000  11.923  70.984  3.5492  جميع فقرات المجال معاً  

  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

 
 والذي يبين أراء أفراد عينة الدراسة في فقـرات المحـور            ،  )20(من النتائج المبينة في جدول      

 يمكن استخالص مـا     ،  ا حسب الوزن النسبي لكل فقرة     مرتبة تنازلي " ةالمعتقدات التنظيمي "الثاني  
  :يلي

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.9461يـساوي   ) 7(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -1
 وأن القيمـة    ،  11.764 قيمة اختبار اإلشـارة        ،  %78.922المتوسط الحسابي النسبي    

صائيا عند مستوى داللة     لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إح      0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 المقدمة للجمهور عبر موقع الويب بحاجة إلى تطـوير          ةاإللكترونيالخدمات  " على أن   
 أهمية ومكانة موقع الويب في تمثيل أنشطة الوزارة وخـدماتها           ألن ."ت جديدة   وإضافا

بطريقة تضمن تحقيقها ألهدافها من خالل المحافظة على حضور الكتروني فعال وقـوي          
 واالستجابة السريعة لحاجات الجمهـور فـي التحـسين          ،  يكون مكمال لنشاطها المادي   

لخدمات في ظل إعادة تقييم مستمرة للخدمات       واالبتكار وصوال ألفضل الطرق في تقديم ا      
 .والنتائج

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.9253يساوي   ) 11(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -2
 وأن القيمـة    ،    12.174 قيمة اختبار اإلشـارة      ،  %78.506المتوسط الحسابي النسبي    
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صائيا عند مستوى داللة     لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إح      0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
  باعتبارها خبرة تعليمية تكتـسب       إلكترونياً أعمالك   إنجازتنظر كموظف إلى      "أنهعلى  
 إنجـاز في ظـل أسـلوب      ألنه   ."خاللها مهارات متنوعة تؤهلك للنجاح في عملك        من  

 أصبح يتحتم على الموظف ضرورة اكتساب المهـارات والخبـرات           إلكترونياًاألعمال  
 في ،  وذلك حتى يحافظ على قيمته الوظيفية في مكان عملة، التقنية التي تحتاجها وظيفته 

لمنظمات من حيث الحجم وعدد المستويات اإلدارية ظل التغيرات الكبيرة التي تحدث في ا
 إضافة إلى تسارع التطورات التقنية والتكنولوجيـة        ،  ونظام العمل ونمط اتخاذ القرارات    

 .المستخدمة في األعمال اإلدارية

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.8382يـساوي   ) 2(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -3
 وأن القيمـة    ،  11.078 قيمة اختبـار اإلشـارة         ،  %77.64المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة    ةموافق وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 مهام وظيفتك   نجازتمتلك كموظف المهارات والقدرات الالزمة التي تؤهلك إل         "أنهعلى  

 ذلـك علـى     وقد يـدل   . "ذاتيا بدون الحاجة إلى توضيح أو استفسار من اإلدارة العليا         
 ويحدد إلى أية درجـة هـم        ،  المهنية العالية التي يمتلكها الموظفين حسب وجهة نظرهم       

 وقـدر  ، م في حاجة إلى قدر محدود من التوجيهـات أنه و،  عدين لتحمل مسؤولياتهم  مست
 ولذلك يعتبر أسلوب التفويض الكامل من خالل إعطائهم سلطة  ،  محدود من الدعم النفسي   

  .اتخاذ القرار وتنفيذه من انسب األساليب التي يمكن أن تتبعها اإلدارة معهم

تي أظهرت معرفة الموظفين للسياسات واآلليات      وال) 2008كساب،(ويتفق مع ذلك دراسة   
) 2008عكاشـة، ( ودراسة   ،ةاإللكترونيواإلجراءات الالزمة لتطبيق نظام إدارة الوثائق       

 .والتي أظهرت بان العاملين لديهم معرفة وإلمام بطبيعة األعمال الموكلة إليهم

أي أن ) 5 الدرجـة الكليـة مـن    (3.8714يـساوي   ) 1(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -4
 وأن القيمـة    ،  11.300 قيمة اختبار اإلشـارة        ،  %77.428المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
يوجد قناعات مشتركة لدى الموظفين بأهمية المشاركة فـي عمليـة اتخـاذ              " أنهعلى  
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ذلك يعكس رغبة الموظفين في توجه اإلدارة نحـو الالمركزيـة وتفـويض             و ."القرار  
م حرية اكبر فـي التـصرف       السلطات في جميع المستويات اإلدارية، من خالل إعطائه       

هم للعمل وتفاصـيله،    إنجاز ودون تدخل من اإلدارة العليا في أسلوب         ،  تواتخاذ القرارا 
 .على أن يتم مساءلتهم عن النتائج

والتي أظهرت بان العاملين لديهم قناعات بـشأن        ) 2008عكاشة،(ويتفق ذلك مع دراسة     
  .المشاركة في عملية اتخاذ القرارات

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.6307يـساوي   ) 5(ي للفقرة رقم  المتوسط الحساب  -5
 وأن القيمـة    ،    9.621 قيمة اختبـار اإلشـارة       ،  %72.614المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،       ة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة          مما يدل على أن متوسط درجة االستجاب

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 األعمـال   إنجـاز تتناسب الصالحيات اإلدارية الممنوحة لـك مـع أسـلوب            " أنهعلى  

 ذلك يدعم مدخل تمكـين    و ." الذي يعتمد على سرعة االستجابة ودقة األداء         ةاإللكتروني
المستويات اإلدارية المختلفة، وتحويلها إلى نقاط عمل قوية قادرة على الفعـل والتـأثير              

 . ضمن حدودها الوظيفية

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.6125يـساوي   ) 9(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -6
 وأن القيمـة    ،  9.165 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %72.25المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(ة  االحتمالي
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 المعمول به حاليـا     ةاإللكترونيلى برنامج اإلدارة    التطورات التي استحدثت ع    "على أن   

الموظفين إلـى أن برنـامج العمـل        نظرة  ألن   ."كانت نتاج خبرات وتجارب الموظفين    
 مستخلصة  ةاإللكترونيوان بيئة عملهم    ،   هو نتاج خبراتهم وتجاربهم الوظيفية     اإللكتروني

 وعدم الحكم بالقطع    اإللكترونيدافعا كافيا الندماجهم في بيئة العمل       ،  من خبراتهم السابقة  
 اإللكترونـي  بل النظر إلى تجربـة العمـل         ،  والفصل ما بين تجاربهم السابقة والحالية     

 .كامتداد لتجربة عملهم السابقة

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.5602يـساوي   ) 4(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -7
 وأن القيمـة    ،    8.164شـارة    قيمة اختبـار اإل    ،  %71.204المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 
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ـ  موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة    ة  من قبل أفـراد العين
 ."  تعتقد بان نظام عملك اإلداري الورقي قد تحول إلى نظام عمل الكترونـي              "أنهعلى  

 من خالل   إلكترونياً األعمال   إنجازذلك يدعم توجه اإلدارة لالنتقال الكامل نحو أسلوب         و
 القائم علـى االسـتخدام      اإللكتروني وإحالل المكتب    ،  االستغناء عن المعامالت الورقية   

 وشبكات األعمال   نترنتوتوظيف اإلمكانيات المتميزة لإل   ،  يا المعلومات الواسع لتكنولوج 
في تحسين مستويات أداء الوزارة ورفع كفاءتها وتعزيز فعاليتها في تحقيـق األهـداف              

 .المرجوة منها

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.5270يـساوي   ) 8(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -8
 وأن القيمـة    ،  8.320 قيمـة اختبـار اإلشـارة          ،  %70.54المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 اوجد بين الموظفين لغة خاصة يتبادلونها فيما بينهم للتعبير          اإللكترونيالعمل   "على أن   

 اللغة الخاصة التي تستخدم في االتصال اليومي بين المـوظفين           ألن . "عما يقومون به  
 حية في الوزارة، وتعمل بمـرور الوقـت         اإللكترونيتعمل على االحتفاظ بثقافة العمل      
ولو بدت تلك التعبيرات غريبة بالنسبة لمن هم خارج         ،  كعامل مشترك يجمع العاملين معا    

 .الوزارة

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.4606يساوي   ) 10(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -9
وأن القيمـة   ،  7.136قيمـة اختبـار اإلشـارة         ،  %69.212المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
ة التكاسل االجتماعي باتكال بعـض       تغلب على ظاهر   إلكترونياً األعمال   إنجاز "على أن   

يمكـن  وبنـاء علـى ذلـك        . " األعمال المكلفين بها   إنجازالموظفين على زمالئهم في     
 خطر تأثير هذه الظاهرة على مـستوى        فإن ،اإللكتروني ضمن بيئة العمل     أنهب االستنتاج

 .الوزارة قد تالشىاألداء اإلداري في 

أي أن  ) 5الدرجة الكليـة مـن       (3.2697ي  يساو ) 12( المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -10
 وأن القيمـة    ،  4.310 قيمة اختبـار اإلشـارة       ،  %65.394المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،             درجـة    مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن 
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 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
يوجد تكافؤ بين السلطة والمسؤولية المعطاة للمـوظفين فـي بيئـة العمـل         "أنهعلى  

 التي تتجـه نحـو الحـد مـن          ةاإللكترونيذلك يتوافق مع أسلوب اإلدارة      و ."اإللكتروني
 مما يخفف العـبء  ،وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار اإلداري   ،  البيروقراطية اإلدارية 

ويخلصها من مهمـات وتفاصـيل األعمـال البيروقراطيـة          ،  اإلداري عن اإلدارة العليا   
 .الروتينية، ويتيح لها التفرغ لرسم سياسات الوزارة

والتي أظهرت عدم وجود تكافؤ بين الـسلطة        ) 2006عبد اإلله، (ويختلف ذلك مع دراسة   
 .لجامعة اإلسالمية فلم يكونوا رأيمسئولية في جامعتي األزهر واألقصى أم اوال

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.0290يساوي   ) 6( المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -11
 وأن القيمـة    ،    0.798 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %60.58المتوسط الحسابي النسبي    

هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مـستوى         لذلك تعتبر    0.425تساوي  ) .sig(االحتمالية  
 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة كان قريب مـن              ،  α =0.05داللة  

 لم يكونوا رأي يدل وهذا يعني أن أفراد العينة 3وهي ) المحايد(درجة الموافقة المتوسطة 
وتـشجعك  ،  هها الوزارة  تهتم اإلدارة بتعريفك بالمشاكل والتحديات التي تواج        "أنهعلى  

ذلك يدفع اإلدارة لالتجاه نحو و . "على تنمية مداخل جديدة للتعامل معها بطريقه ابتكاريه
 من خـالل    ،  تعريف الموظفين العاملين فيها بالمشاكل والتحديات التي تواجهها الوزارة        

صنع بيئة داخلية تنشر فيها هذه المشاكل والتحديات على شكل قصص وحكايات تمكـن              
 التعامـل   نالموظفين من فهمها واستيعابها ودفعهم لتكوين حلول خالقة تمكن الوزارة م          

 .معها بطرق ابتكاريه

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (2.9212يساوي   ) 3( المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -12
 وأن القيمـة    ،    -1.296 قيمة اختبار اإلشـارة      ،  %58.424المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مـستوى           0.195تساوي  ) .sig(االحتمالية  
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة              ،  α =0.05داللة  

 من قبل أفراد    ال توجد هناك موافقة    أنه وهذا يعني    3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
افز والمزايا على أساس ما يتعلمه الموظف من مهـارات          يتم ربط الحو    "أنهالعينة على   

 ربط الحوافز والمزايا على أساس فمن المهم ." تقنية وتكنولوجية ضرورية ونافعة لعملة
 لما يحققه ذلـك مـن       ،  ما يتعلمه الموظف من مهارات تقنية وتكنولوجية نافعة للوزارة        

 ،  بالوزارةاإللكترونينجاح العمل مزايا تساعد على تنمية المهارات األساسية الضرورية ل  
ويحفزهم لاللتحاق بالمزيد من دورات التدريب والتأهيل التي تصقل مهاراتهم وتزيد من            

 .قدراتهم
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التي أظهرت قلة الحوافز المادية الالزمة لتـشجيع        ) 2008الخليفة،(ويتفق مع ذلك دراسة     
أظهرت نقص الحوافز المادية    التي  ) 2007القرني،(العاملين على األداء المتميز، ودراسة      

 .ةاإللكترونيالالزمة لتشجيع تطبيق اإلدارة 

 وأن المتوسط الحـسابي     3.5492وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي          �
  وأن   11.923 قيمة اختبار اإلشـارة      ،  %70.984النسبي لجميع فقرات المجال يساوي      

 دال  المعتقـدات التنظيميـة   ك يعتبر مجـال      لذل 0.000تساوي  ) .Sig(القيمة االحتمالية   
 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهـذا          ،  α =0.05إحصائيا عند مستوى داللة     

وهـذا يعنـي أن      3وهي  ) المحايد(المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة        
 أنـه ذا يعني ب  وه. هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال           

 إنجـاز يوجد أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية في بيئة العمل وكيفيـة              
 . ولكنها بحاجة الى تطويربدرجة مقبولة اإللكترونيالعمل والمهام التنظيمية في بيئة العمل 

التي اظهر وجود معتقدات لـدى العـاملين بـان          ) 2008عكاشة،(ويتفق ذلك مع دراسة   
 ،  المهـام والواجبـات بـالجودة والكفـاءة المطلوبـة          إنجازالوظيفي يساهم في    الرضا  

واعتقادهم بأهمية تطوير عالقات العمل بين األقسام والدوائر المختلفـة لتجـسيد روح              
  .التعاون والتكامل أثناء تأدية المهام الوظيفية

  

  :األعراف التنظيمية :  المحور الثالث- 
رة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـى درجـة              تم استخدام اختبار اإلشا    

  ).21(النتائج موضحة في جدول .  أم ال 3وهي ) المحايد(الموافقة المتوسطة 
  )21(جدول رقم 

   لكل فقرة من فقرات مجال األعراف التنظيمية ).Sig(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

المتوسط   الفقـــــرة  م

  الحسابي

متوسط ال

الحسابي 
  النسبي

قيمة 

  االختبار

القيمة 

االحتمالية 
)Sig.(  

  الرتبة

األعراف السائدة بين المـوظفين  تـسعي إلـى            -1
التكيف مع التطورات التكنولوجية المستحدثة في      

 .بيئة العمل

3.7510  75.02  11.245  0.000*  1  

يلتزم الموظفون األكثر خبـرة وتجربـة فـي           -2
بمتابعة وإرشاد زمالئهـم     ةاإللكترونياألعمال  

 .  األقل خبره واإلشراف على تأهيلهم

3.6639  73.29  9.310  0.000*  2  

األعراف السائدة بين الموظفين سهلت عمليـة         -3
االنتقال من األعمال التقليديـة إلـى األعمـال         

3.5892  71.78  9.271  0.000*  3  
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  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

ين تـساعد علـى      المعايير السائدة بين الموظف     -4
 .تهيئة مناخ يشجع على اإلبداع واالبتكار

3.3154  66.31  4.853  0.000*  9  

يلتزم الموظفون بمعايير تشجع علـى التحـدي          -5
 إنجازوالمخاطرة وفتح أفاق جديدة أمام أساليب       

 .العمل

3.1992  63.98  2.976  0.003*  10  

ينظر المدراء إلى الخطأ باعتباره مصدر مـن          -6
 . علممصادر الت

3.2614  65.23  2.410  0.016*  8  

األعراف السائدة تساعد على زيادة التعاون بين         -7
 .الموظفين

3.5228  70.46  7.870  0.000*  4  

تلتـزم اإلدارة بتحفيـز المـوظفين المبـدعين       -8
 .والمتميزين بالحوافز المادية والمعنوية

2.8340  56.68  2.794-  0.005*  12  

الموظفين تعمـل علـى     األعراف السائدة بين      -9
  .إلكترونياً األعمال إنجازتفعيل 

3.3693  67.39  6.047  0.000*  7  

 ةالالزم تلتزم اإلدارة بتزويد الموظفين بالمعلومات  -10
 .ةاإللكترونيلتطوير استخدامهم لتطبيقات اإلدارة 

3.3776  67.55  5.352  0.000*  6  

ــات    -11 ــشجيع الممارس ــى ت ــل اإلدارة عل تعم
 األفضل بين الموظفين وتنشرها فيما ةاإللكتروني

 .بينهم كنموذج يحتذي به

3.1950  63.90  2.769  0.006*  11  

يهتم المدراء بتبسيط وتسهيل إجـراءات العمـل          -12
  .ةاإللكترونياإلداري بشكل يناسب تطبيق اإلدارة 

3.4274  68.55  6.521  0.000*  5  

، تلتزم اإلدارة بنشر قصص نجـاح المـوظفين       -13
اتهم إلى جانب صورهم    إنجاز أعمالهم و  وإبراز

 .اإللكترونيالشخصية على موقع الوزارة 

2.8340  56.68  1.755-  0.079  13  

    *0.000  5.687  66.68  3.3339  جميع فقرات المجال معاً  

 
فراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني     والذي يبين أراء أ   ،  )21(من النتائج المبينة في جدول      

  :يمكن استخالص ما يلي، مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة" ةاألعراف التنظيمي"

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.7510يساوي   ) 1(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -1
وأن القيمـة    ،  11.245 قيمة اختبـار اإلشـارة       ،  %75.02المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
اف السائدة بين الموظفين  تسعي إلى التكيف مع التطورات التكنولوجيـة            األعر"على أن 

ذلك يدعم سرعة انتقال وتكيف الموظفين في الوزارة إلـى          و ."المستحدثة في بيئة العمل   
 .ةاإللكترونيبيئة األعمال 
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أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.6639يـساوي   ) 2(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -2
 وأن القيمـة    ،  9.310 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %73.29 النسبي   المتوسط الحسابي 

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة هناك    وهذا يعني أن   3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 بمتابعة وإرشاد   ةاإللكترونييلتزم الموظفون األكثر خبرة وتجربة في األعمال          "أنهعلى  

 لتأهيل الموظفين  مهم جداًدور الراعيف . "زمالئهم األقل خبره واإلشراف على تـأهيلهم    
ـ      نه أل اإللكترونيضمن بيئة العمل      ،دعم العـاطفي   يعطي للشخص المشمول بالرعاية ال

 ويحميه من نتائج ،  ويعطيه الفرصة إلظهار قدراته ومواهبه،ويبث في نفسه الثقة واألمل
 بل يجب أن يكون ،  لذلك ال يجب أن تترك هذه العملية للصدفة      ،  األخطاء الغير مقصودة  

 .هناك برنامج رسمي تتم من خالله هذه العملية

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.5892يـساوي   ) 3(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -3
 وأن القيمـة    ،  9.271 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %71.78المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،               مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة  

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
األعراف السائدة بين الموظفين سهلت عملية االنتقال من األعمال التقليديـة            "على أن   

 األعراف السائدة وان لـم تكـن مكتوبـة،          ألن  ." في الوزارة  ةاإللكترونيإلى األعمال   
ا مفيدة للوزارة وبيئـة     أنهواجبة اإلتباع وااللتزام بها على اعتبار       ا  أنهفالموظفين يرون   

 .اإللكترونيالعمل 

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.5228يـساوي   ) 7(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -4
 وأن القيمـة    ،  7.870 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %70.46المتوسط الحسابي النسبي    

ذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          ل 0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
يجـب  ألنـه    . "لمـوظفين  األعراف السائدة تساعد على زيادة التعاون بين ا        "على أن   

استثمار األعراف الداعمة على زيادة التعاون في داخل الوزارة والتأكيد عليها من خالل             
 .ثقافة المنظمة

والتي دعـت إلـى االرتقـاء       ) 2009أبو حشيش، (ويتفق مع ذلك ما أوصت به دراسة        
 ، بمستوى التعـاون االجتمـاعي والنفـسي بـين أعـضاء هيئـة التـدريس واإلدارة               
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والتي أظهرت إدراك الموظفين للـسلوكيات التـي تتوقعهـا          ) Ritchie,2000(سةودرا
 .المنظمة منهم

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.4274يساوي   ) 12(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -5
 وأن القيمـة    ،  6.521 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %68.55المتوسط الحسابي النسبي    

ذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          ل 0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
اري بشكل يناسب تطبيـق      يهتم المدراء بتبسيط وتسهيل إجراءات العمل اإلد       "على أن   
ـ اإلدارة    تبسيط اإلجراءات والتخفيف من التعقيدات اإلدارية من أهـم    ألن ." ةاإللكتروني

 مع التأكيد علـى ضـرورة       ،   في الوزارة  اإللكترونيمقومات نجاح وفعالية بيئة العمل      
عمـل  استشعار اإلدارة للمظاهر التي قد تشير إلى تعقيد اإلجراءات اإلدارية ودراستها وال       

 .على تبسيطها للرفع من كفاءة وفعالية أداء الوزارة

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.3776يساوي   ) 10(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -6
 وأن القيمـة    ،  5.352 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %67.55المتوسط الحسابي النسبي    

صائيا عند مستوى داللة     لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إح      0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
ـ       "على أنة     لتطـوير اسـتخدامهم     ة تلتزم اإلدارة بتزويد الموظفين بالمعلومات الالزم

ن ذلك يساعد على نشر المعرفة بين المـوظفين فـي           أل ." ةاإللكترونيات اإلدارة   لتطبيق
 والتي يستطيعوا من خاللها     ،   ويعمل على تغذيتهم بالمعلومات الالزمة لهم      ،  مكان العمل 

 إنجـاز وضع سياق معرفي وثقافي صادق في ضوء رؤية واضحة وسوية تساعدهم في             
 ويستخدم كأداة لحجـب     ،  قض مع المعايير والكفاءات    وتجنبهم التعتيم الذي يتنا    ،  أعمالهم

 مما يؤدي إلى غياب البعد المؤسسي وبروز المزاجية واالرتجال في           ،  المخالفات والفساد 
 .تسيير العمل وإدارته

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.3693يـساوي   ) 9(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -7
 وأن القيمـة    ،  %6.047اختبـار اإلشـارة      قيمة   ،  %67.39المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

فـراد العينـة    من قبل أموافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
  ." إلكترونيـاً  األعمال   إنجاز األعراف السائدة بين الموظفين تعمل على تفعيل         "على أن   
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 ،إلكترونياً األعمال   إنجاز ذلك يدل على إن البيئة الداخلية في الوزارة صالحة لتفعيل            ألن
 .ةاإللكترونيوان األعراف السائدة بين الموظفين تشجعهم على التفاعل مع األعمال 

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.2614يـساوي   ) 6(لمتوسط الحسابي للفقرة رقم   ا -8
 وأن القيمـة    ،  2.410 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %65.23المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.016تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،      جة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة           مما يدل على أن متوسط در

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
نظـرة   ألن   ."  ينظر المدراء إلى الخطأ باعتباره مصدر من مـصادر الـتعلم           "على أن   

بر داعمة لبيئتي    تعت مقصود باعتباره مصدر من مصادر التعلم     الغير    الخطأ المدراء إلى 
 بـسبب   الن ما يطبقه الموظف ويخفق فيه لن يعاود تكراره مرة أخرى          ،  اإلبداع والتعلم 

 بحاجة إلى المجاهدة مع المشاكل التي يمر بها لفترة          أنهاكتشافه لطريقة ال تعمل، ويدرك      
لن علما بان الموظف إن لم يكن لدية استعداد لتقبل ارتكاب األخطاء والتعلم منها ف            ،  أطول

 .يكون لدية القدرة على ابتكار األفكار المبدعة

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.3154يـساوي   ) 4(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -9
 وأن القيمـة    ،  4.853 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %66.31المتوسط الحسابي النسبي    

عند مستوى داللة    لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا        0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 المعايير السائدة بين الموظفين تساعد على تهيئة مناخ يشجع على اإلبـداع             "على أن   
 قادر  نه أل إلكترونياً األعمال   إنجاز هذه المعايير ضرورة الزمة ألسلوب       ألن ." واالبتكار

 والتي تدفعهم باتجاه صنع بيئـة عمـل   ، على زرع بذور الثقافة اإلبداعية بين الموظفين  
 ، تساعدهم على اإلبداع واالبتكار، ومتابعة كل جديد في عالم التقنية الدائم النمو والتقـدم             

 .المخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحدياتويتسم أفرادها بحب 

والتي أظهرت بان الثقافة السائد فـي الجامعـة         ) 2006عبد اإلله، (ويتفق ذلك مع دراسة   
 . نجازاإلسالمية تميل إلى ثقافة اإل

والتي أظهرت قلة دعم اإلدارة العليا  لنشاطات        ) 2010المغيرة،(ويختلف ذلك مع دراسة     
والتي أظهرت بان العـاملين   ) 2008عكاشة،( ودراسة   ،  ى الموظفين اإلبداع واالبتكار لد  

بحاجة إلى تطوير مستوى المهارات والقدرات المتعلقة بالجوانب اإلبداعية واالبتكاريـه           
  .بهدف زيادة قدرتهم على مواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة

أي أن  ) 5مـن   الدرجـة الكليـة      (3.1992يساوي   ) 5(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -10
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 وأن القيمـة    ،  2.976 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %63.98المتوسط الحسابي النسبي    
 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.003تساوي  ) .sig(االحتمالية  

0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 
 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   

 يلتزم الموظفون بمعايير تشجع على التحدي والمخاطرة وفتح أفـاق جديـدة             "على أن   
ودفعهـا لزيـادة    ،  ن هذا االلتزام هام لديناميكية المنظمـة      أل ."  العمل إنجازأمام أساليب   

وتطوير قـدرتها علـى التكيـف       ،  ر الفاعل اهتمامها بأنشطة التطوير والبحث عن التغيي     
واالستجابة للتغيرات المحيطة بها، وذلك باالعتماد على الخبرات والمعلومات الحديثـة،           

 .مع الحرص على أال يتعارض ذلك مع موارد المنظمة المحدودة

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.1950يساوي  ) 11(المتوسط الحسابي للفقرة رقم   -11
 وأن القيمـة    ،  2.769 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %63.90بي النسبي   المتوسط الحسا 

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.006تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة    موافقةأن هناك    وهذا يعني    3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 األفـضل بـين المـوظفين       ةاإللكتروني تعمل اإلدارة على تشجيع الممارسات        "أنهعلى  

ن أسلوب التعلم من خالل المالحظة وتقليد       أل ." وتنشرها فيما بينهم كنموذج يحتذي به     
ميتها فـي داخـل     من أساليب التعلم الهامة التي يجب االهتمام بها وتن        " النمذجة"اآلخرين  

 ولتغيير طريقة أدائهـم     ،  الوزارة،  وذلك لتدريب الموظفين على مهارات وظيفية جديدة        
 ولنشر الظروف البيئة التي تشجع الموظفين علـى الجـد والنـشاط             ،  لواجبات وظائفهم 

 .وتؤدي إلى تحسين كفاءتهم اإلنتاجية

 إلى التركيز علـى   والتي دعت ) 2009أبو حشيش، (ويتفق ذلك مع ما أوصت به دراسة        
 .تعزيز الثقافة التنظيمية المبدعة والديمقراطية والمحفزة للعاملين

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (2.8340يساوي   ) 8(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -12
، وأن القيمـة    -2.794 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %56.68المتوسط الحسابي النسبي    

لك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          لذ 0.005تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قـل عـن درجـة 

 من قبل أفراد العينـة      عدم موافقة  وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 ."تميزين بالحوافز المادية والمعنويةتلتزم اإلدارة بتحفيز الموظفين المبدعين والم "أنهعلى 

ات نجـاز ن ذلك يؤكد على ضرورة اهتمام اإلدارة بربط الحوافز المادية والمعنويـة باإل            أل
 .ةاإللكترونيالوظيفية  للموظفين وتحقيقهم لألهداف المنوط بهم تحقيقها ضمن بيئة أعمالهم 
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 ، لحوافز لدى العـاملين والتي أظهرت محدودية ا) 2010القحطاني،(ويتفق ذلك مع دراسة   
 .والتي أظهرت قلة الحوافز المالية المقدمة للموظفين) 2010المغيرة،(ومع دراسة 

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (2.8340يساوي  ) 13(المتوسط الحسابي للفقرة رقم   -13
 وأن القيمـة    ،  -1.755 قيمة اختبـار اإلشـارة       ،  %56.68المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مـستوى           0.079تساوي  ) .sig(االحتمالية  
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة              ،  α =0.05داللة  

 من قبـل أفـراد      عدم موافقة  وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
اتهم إنجازوإبراز أعمالهم و،  صص نجاح الموظفين  تلتزم اإلدارة بنشر ق    " أنهالعينة على   

ن ذلك يـدفع اإلدارة  أل . "اإللكترونـي إلى جانب صورهم الشخصية على موقع الوزارة  
ات الموظفين في الوزارة على صفحات      إنجازلبذل مزيد من الجهد باتجاه إبراز أعمال و       

ز مـن مـستوى أداء       لما سيتركه ذلك من اثر جيد على أدائهم ويعز         ،اإللكترونيموقعها  
 .زمالئهم

والتي دعت إلـى تعمـيم قـيم      ) 2009أبو حشيش، (ويتفق مع ذلك ما أوصت به دراسة        
  .وقصص أخالقية ومهنية واجتماعية لتعزيز الثقافة التنظيمية بين العاملين

 وأن المتوسط الحـسابي     3.3339وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي          �
  وأن القيمة 5.687 قيمة اختبار اإلشارة ، %66.68 المجال يساوي النسبي لجميع فقرات

 دال إحصائيا عند    األعراف التنظيمية  لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي  ) .Sig(االحتمالية  
 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف           ،  α =0.05مستوى داللة   

 موافقـة  وهذا يعني أن هنـاك       3وهي  ) يدالمحا(جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة      
المـوظفين  وهذا يعني بان    . بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال         

  بدرجة مقبولـة   اإللكترونيب بيئة العمل    اسيلتزمون في بيئة العمل بمعايير وأعراف تن      
 .ولكنها بحاجة الى تطوير

  

  :التوقعات التنظيمية : المحور الرابع  -
تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـى درجـة                  

  ).22(النتائج موضحة في جدول .  أم ال 3وهي ) المحايد(الموافقة المتوسطة 
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  )22(جدول رقم 
    لكل فقرة من فقرات مجال التوقعات التنظيمية).Sig(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

المتوسط   الفقـــــرة  م

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

قيمـة 
  االختبار

القيمة 
 االحتمالية

)Sig.(  

  الرتبة

يبادر الموظفون ذاتيا بااللتحاق بدورات التأهيل        -1
التقني رغبه في اسـتيعاب التطـورات التقنيـة         

 . والتكنولوجية ذات الصلة بأعمالهم

3.5228  70.46  7.216  0.000*  8  

الموظفون قادرون من خالل استخدام التكنولوجيا        -2
وتفويضهم بالصالحيات اإلدارية على االستجابة     

 .السريعة لمهامهم دون اخذ تعليمات

3.4689  69.38  6.533  0.000*  9  

 عبـر   ةاإللكترونيتخطط اإلدارة لزيادة القنوات       -3
صفحة الويب لتتيح حـصول الجمهـور علـى         

 .كينه من إدارتهاالمعلومات التي يحتاجها وتم

3.4274  68.55  7.202  0.000*  11  

 ساعد الجمهـور علـى      إلكترونياً األعمال   إنجاز  -4
االستفادة من الخدمات المـوفرة لـه بوسـائل         
إلكترونيه وحل مشاكل االزدحام وأعباء التعامل      

 .وجها لوجه مع الموظفين

3.7427  74.85  9.985  0.000*  4  

 عمـل معـين   ازإنجيتاح للموظف المسئول عن      -5
فرصة اتخاذ معظم القرارات المتعلقـة بالعمـل        

 .دون الرجوع إلى رئيسة المباشر

2.9876  59.75  0.301

-  
0.764  13  

موقع الويب حسن من صورة الوزارة ونجح في          -6
 .ترك انطباع جيد عنها لدى اآلخرين

3.6680  73.36  9.531  0.000*  5  

ك  حـسن مـن شـعور      إلكترونياً األعمال   إنجاز  -7
كموظف بعدالة تقييم أدائك والحكم الدقيق علـى        

 .كإنجازمستوى 

3.4315  68.63  6.673  0.000*  10  

يدرك الموظف اتساع المدى الذي تغطية واجبات      -8
 .اإللكترونيوظيفته بعد تحوله إلى أسلوب العمل 

3.5892  71.78  9.363  0.000*  7  

تتجه اإلدارة لتوسيع دائرة مشاركة الموظفين في         -9
عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ضمن بيئة العمل       

 . ةاإللكتروني

3.1577  63.15  2.224  0.026*  12  

ـ األعمال    -10  مكنـت المـوظفين مـن       ةاإللكتروني
 خـارج فتـرة   إلكترونياً وظائفهم  إنجازاستكمال  

 .الدوام الرسمي

3.7510  75.02  9.799  0.000*  3  

العمـل  ال يوجد لديك مانع من الرد على بريـد            -11
  . خارج أوقات الدوام الرسمياإللكتروني

3.7925  75.85  9.646  0.000*  1  

 المتبقي من مهامـك     إنجازال تمانع من استكمال       -12
 اإللكترونـي الوظيفية بالدخول إلى نظام عملك      

  . خارج أوقات الدوام الرسمي نترنتاإلعبر 

3.7676  75.35  9.357  0.000*  2  
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 جعل كل موظف مسئوال اًإلكتروني األعمال إنجاز  -13
 العمل في شكل عملية متكاملة وليس إنجازعن 

 .فقط عن جزء منه

3.6598  73.20  9.166  0.000*  6  

    *0.000  10.352  70.72  3.5359  جميع فقرات المجال معاً  

  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

 
 أراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع والذي يبين، )22(من النتائج المبينة في جدول     

  :مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة، يمكن استخالص ما يلي" ةالتوقعات التنظيمي"

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.7925يساوي   ) 11(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -1
 وأن القيمـة    ،  9.646 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %75.85المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 خارج أوقات الـدوام     اإللكترونيال يوجد لديك مانع من الرد على بريد العمل           "أن  على  

 األعمال، وذلك من إنجازاستجابة الموظف لذلك يضيف بعدا زمنيا لوقت      ألن  . " الرسمي
 إلى الوقـت    إلكترونياً األعمال   إنجازخالل االنتقال من وقت العمل الرسمي المحدود في         

 .محدود بفترات زمنية ضيقةال غيرورسمي الالشخصي وغير 

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.7676يساوي   ) 12(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -2
 وأن القيمـة    ،  9.357 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %75.35المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 المتبقي من مهامك الوظيفية بالدخول إلى نظـام         إنجازال تمانع من استكمال      "على أن   

موافقة الموظفين  تعتبر  و ." خارج أوقات الدوام الرسمي     نترنتاإل عبر   اإللكترونيعملك  
حيث إن يـوم    ،  مؤشر هام لقبولهم استثمار جزء من وقتهم غير الرسمي لصالح الوزارة          

 ساعة وهو يمثل ثلثي الوقت المتـاح      18 ساعات والوقت غير الرسمي      6العمل الرسمي   
مرتبط بزمن  ال غير   رونياًإلكت األعمال   إنجاز وهو يتماشى بشكل كبير مع أسلوب        ،  يوميا

 .معين أو مقيد بمكان

والتي أظهرت استعداد العـاملين وجـاهزيتهم       ) 2008عكاشة،( ويتفق ذلك مع دراسة     
 .  حجم العمل المطلوبإنجاز أجلللعمل خارج أوقات العمل الرسمي من 

والتي أظهرت عدم ميل األفراد لشغل      ) 1999السواط والعتيبي، (مع دراسة   ذلك  ويختلف  
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 بما ، قتهم الخاص بأعمال المنظمة والقيام بأي عمل رسمي خارج أوقات الدوام المحددة     و
 وان يعطي أولوية للعمل إذا تعـارض مـع          ،  في ذلك استقبال االتصال الخاص بالعمل     

 .االحتياجات العائلية واالرتباطات االجتماعية

أي أن  ) 5 مـن    الدرجـة الكليـة    (3.7510يساوي   ) 10(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -3
 وأن القيمـة    ،  9.799 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %75.02المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 إلكترونيـاً  وظـائفهم  إنجاز مكنت الموظفين من استكمال     ةاإللكترونياألعمال   "على أن   

، ذلك يمثل اتساع للمكان الذي يمكن أن ينجز فيه العمـل          و ." خارج فترة الدوام الرسمي   
جود في أي مكان يوجد به جهاز كمبيوتر         أصبح مو  اإللكترونيحيث أن مكتب الموظف     

، مما يفتح األبواب مشرعة أمام تغير ثقافة الدوام الرسمي ذو الـساعات             إنترنتووصلة  
لالنتقال إلى أسلوب الدوام    ،  الثابتة والمكان الثابت المرتبط مع أسلوب اإلدارة بالتعليمات       
 وما يمكن أن ينتج     ،األهدافالمفتوح في الالزمان والالمكان المرتبط مع أسلوب اإلدارة ب        

، والمـساهمة فـي تجنيـد    )اإللكترونيالتوظيف   (عن ذلك من توفير فرص عمل عديدة      
بدون تحميل الوزارة ألي تكاليف إضافية لتجهيز مكاتب        ،  واستثمار طاقات عمل عظيمة   

 .عمل والمباني وأماكن استيعاب للموظفين

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن    ( 3.7427يـساوي   ) 4(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -4
 وأن القيمـة    ،  9.985 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %74.85المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 
 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(افقة المتوسطة   المو

 ساعد الجمهور على االستفادة من الخدمات الموفرة        إلكترونياً األعمال   إنجاز "على أن   
 ." له بوسائل إلكترونيه وحل مشاكل االزدحام وأعباء التعامل وجها لوجه مع الموظفين           

 حيث ال يلتقي مراجع اإلدارة      ،   ليست مباشرة  إلكترونياًاألعمال   إنجازبما إن إجراءات    و
 الذي يقوم على اإللكتروني موظفا على مكتبة وإنما يتفاعل من خالل البرنامج ةاإللكتروني

 ذلك قد أتاح البعـد    فإنإجراء المعاملة بين طرفين ال يوجد أثناء إجراءها سوى احدهما،           
اءات لالرتياح أو التعب أو الواسطة أو العرقلة        عن المعامالت الشخصية وخضوع اإلجر    

والتأخير، إضافة إلى فك االختناقات التي تعاني منها اإلدارات والطوابير التي ال تنتهـي              
 .أمام منافذها المختلفة
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أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.6680يـساوي   ) 6(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -5
 وأن القيمـة    ،  9.531يمـة اختبـار اإلشـارة        ق ،  %73.36المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

ل أفـراد العينـة    من قبموافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
موقع الويب حسن من صورة الوزارة ونجح في ترك انطباع جيد عنها لـدى               "على أن   
 إضافية على اإلدارة لتتابع بعيون مفتوحة كل التطورات         ءذلك يضيف أعبا  و . "اآلخرين

 والدفع نحو اسـتمرار تطـوير موقـع         ،  الحديثة الغنية بالمبادرات واالبتكارات الجديدة    
 .مل على تذليل كل العقبات التي يمكن أن تعيق ذلك والع،الوزارة

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.6598يساوي   ) 13(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -6
 وأن القيمة االحتمالية ، 9.166، قيمة اختبار اإلشارة %73.20المتوسط الحسابي النسبي 

)sig. (  0.05ند مستوى داللة     لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا ع       0.000تساوي= α ، 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قـد زاد عـن درجـة الموافقـة                  

 " من قبل أفراد العينة علـى أن         موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(المتوسطة  
 العمل فـي شـكل عمليـة        إنجاز جعل كل موظف مسئوال عن       إلكترونياً األعمال   إنجاز

 عمليـة التوسـع     إنجاز يدل على قيام اإلدارة ب     وهذا ."وليس فقط عن جزء منه    متكاملة  
 حيث يعاد تصميم العمل بشكل      ،  إلكترونياً األعمال   إنجازاألفقي للوظيفة في ظل أسلوب      

يجعل الوظيفة تتضمن مجموعة متنوعة من الواجبات من نفس المستوى بدال من القيـام              
 .بجزء بسيط من العملية طوال الوقت

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.5892يـساوي   ) 8(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -7
 وأن القيمـة    ،  9.363 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %71.78المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،      رجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة           مما يدل على أن متوسط د

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
يدرك الموظف اتساع المدى الذي تغطية واجبات وظيفته بعـد تحولـه إلـى               "على أن   

ت وظيفته بعـد  هذا يدل على معرفة الموظف بجديد متطلبا     و ." اإللكترونيأسلوب العمل   
اتساع مداها وتضمنها لمجموعة متنوعة من الواجبات والتي تنجز فـي شـكل عمليـة               

 إنجازهـا   والتي اختلفت عـن أسـلوب        إلكترونياً األعمال   إنجازمتكاملة ضمن أسلوب    
 .التقليدي في السابق

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.5228يـساوي   ) 1(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -8
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 وأن القيمة االحتمالية ، 7.216، قيمة اختبار اإلشارة %70.46ط الحسابي النسبي  المتوس
)sig. (  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة           0.000تساوي= α ، 

مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قـد زاد عـن درجـة الموافقـة                  
يبادر "  من قبل أفراد العينة على أن      موافقة يعني أن هناك      وهذا 3وهي  ) المحايد (المتوسطة

الموظفون ذاتيا بااللتحاق بدورات التأهيل التقني رغبه في اسـتيعاب التطـورات التقنيـة           
ذلك مؤشر جيد يدل على توجه عام لدى المـوظفين          و. "والتكنولوجية ذات الصلة بأعمالهم   

 مما يدفع اإلدارة لتـوجيههم نحـو     ،قيق ذلك لتطوير أنفسهم واهتمامهم بالتدريب كوسيلة لتح     
 .تلبية حاجات الوزارة وتذليل العقبات والمعيقات المالية والوظيفية والمكانية أمامهم

والتي أظهرت نقص الدورات التدريبية فـي       ) 2010القحطاني،(ويختلف ذلك مع دراسة     
 .المجال التقني

أي أن ) 5درجـة الكليـة مـن    ال (3.4689يـساوي   ) 2(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -9
 وأن القيمـة    ،  6.533 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %69.38المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 
 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(ة المتوسطة   الموافق

الموظفون قادرون من خالل استخدام التكنولوجيا وتفويـضهم بالـصالحيات           "على أن   
ذلـك يعكـس رأي     و . "اإلدارية على االستجابة السريعة لمهامهم دون اخذ تعليمـات        

 مما يؤكد على أهمية ، ة والسريعة لمهام عملهمالموظفين في قدرتهم على االستجابة الذاتي
 أعمالهـا   نجـاز اتجاه اإلدارة لمزيد من تفويض الصالحيات وتمكين المستويات الدنيا إل         

 .باستقاللية اكبر

 استخدام اإلدارة   بأنوالتي أظهرت وجود قناعات     ) 2009عمار،(ويتفق مع ذلك دراسة     
ألداء الوظيفي بدرجة كبيرة من خالل سرعة  يعمل على زيادة فاعلية وكفاءة اةاإللكتروني

وسرعة ودقة تنفيذ التعليمـات، وتـوفير وقـت وجهـد           ،  ورفع اإلنتاجية ،   العمل إنجاز
 العاملين في الـشركة لـديهم       بأنوالتي أظهرت   )2008عكاشة،(ومع دراسة   ،  الموظفين

 .المهارات والقدرة على حل مشكالت العمل اليومية

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.4315يساوي   ) 7(م  المتوسط الحسابي للفقرة رق    -10
 وأن القيمـة    ،  6.673 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %68.63المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،         قد زاد عـن درجـة        مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 

 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
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 حسن من شعورك كموظف بعدالة تقييم أدائك والحكم         إلكترونياً األعمال   إنجاز "على أن   
 يوثـق بـه     إلكترونياً األعمال   إنجازذلك يعود إلى أن     و ." كإنجازالدقيق على مستوى    

 هذا باإلضافة إلـى أن برنـامج        ،  ط الوظيفي لكل موظف بالساعة والدقيقة والثانية      النشا
 ويمكن لإلدارة االستفادة منه باستخراج      ،  ات واالجتهادات واألخطاء  نجازالعمل يرصد اإل  

 مما يساعدها على تقييم أداء أفـضل لموظفيهـا،          ،   كل موظف  إنجازكشف دوري عن    
نة وصادقة تقيم بها أنشطة موظفيها بعيدا عن أسلوب         وبالتالي يصبح لإلدارة أداة مضمو    

في اإلدارات التقليدية والمنطوية على     المتابعة بالمذكرات والتقارير التي يرفعها المشرفون       
 .مشكالت كثيرة مثل انعدام الشفافية، وبطء األسلوب

 ةونياإللكتر تطبيق نظام اإلدارة بأنوالتي أظهرت ) 2010بسيسو،(ويتفق ذلك مع دراسة   
 .يؤدي إلى العدالة في توزيع العمل وتقييم الموظف مما يؤدي بدورة إلى الرضا الوظيفي

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.4274يساوي   ) 3(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -11
 وأن القيمـة    ،  7.202 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %68.55المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
ر صفحة الويب لتتـيح حـصول        عب ةاإللكترونيتخطط اإلدارة لزيادة القنوات      "على أن   

 بـأن يمكن االسـتنتاج    و . "الجمهور على المعلومات التي يحتاجها وتمكينه من إدارتها       
 ومثـال   ،  الدافع إلى ذلك هو الحاجة المتنامية للجمهور للمعلومات والبيانات الخاصة به          

ور مـن   تمكن أولياء األماإللكتروني يوجد خدمة متاحة حاليا على موقع الوزارة  أنهذلك  
 وما يمكن أن تـصل إليـة هـذه          ،  متابعة أبنائهم بعرض درجاتهم ومستواهم األكاديمي     

 ،  خاصة به  إلكترونيةالخدمة مستقبال من تطور، حيث يمكن أن يكون لكل طالب صفحة            
 وإمكانية المتابعة الدورية بين     ،  وتقييم مدرسية ،  تحتوي على نسخه من أوراق امتحاناته     

 أو  اإللكتروني والتواصل من خالل البريد       نترنتاإلكل مادة عبر    أولياء األمور ومدرس    
 إضافة إلى إمكانية توفير ملفات صوتية أو فيديو تحتوي على شـروح             ،الوسائط السمعية 

 .الخ...نموذجيه للدروس المنهجية تعين الطالب على المراجعة والتقوية

أي أن  ) 5لكليـة مـن     الدرجـة ا   (3.1577يساوي   ) 9(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -12
 وأن القيمـة    ،  2.224 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %63.15المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(وسطة  الموافقة المت 
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تتجه اإلدارة لتوسيع دائرة مشاركة الموظفين في عمليـة اتخـاذ القـرارات             "أنهعلى  
توجه اإلدارة يصب في اتجاه التوسيع الراسي       و ." ةاإللكترونياإلدارية ضمن بيئة العمل     

ويض السلطة، بحيث يتاح للموظف المسئول عن تنفيذ  يتم التوسع في تفبأنللوظيفة وذلك 
 .عمل معين فرصة اتخاذ معظم القرارات المتعلقة بالعمل دون الرجوع لرئيسة المباشر

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (2.9876يساوي   ) 5(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -13
أن القيمة االحتمالية  و، -0.301 قيمة اختبار اإلشارة ، 59.75المتوسط الحسابي النسبي 

)sig. (  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة            0.764تساوي 
=α  ،                 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجـة الموافقـة

 من قبل أفراد العينة علـى       عدم موافقة  وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(المتوسطة  
 عمل معين فرصة اتخاذ معظم القرارات المتعلقة        إنجازيتاح للموظف المسئول عن      " هأن

وجود فئـة   وبناء على ذلك يمكن االستنتاج ب      . "بالعمل دون الرجوع إلى رئيسة المباشر     
هم ألعمالهم الوظيفية المتابعة مـع مـسئوليهم        إنجازمن الموظفين مفروض عليهم أثناء      

  كما   ،هإنجازعرفتهم باإلجراءات المتبعة والمطلوب عملة و      رغم م  ،  واخذ تعليمات منهم  
 ).2(من المجال ) 2(أكدته موافقتهم على الفقرة رقم 

والتي أظهرت عدم مشاركة المرؤوسـين فـي   ) 2010القحطاني،(ويتفق ذلك مع دراسة   
  .ةاإللكترونيصنع اتخاذ القرارات الخاصة باستخدام التعامالت 

 القيـادة   بـأن والتـي أظهـرت     ) Lok&Crawford,2003(ويختلف ذلك مع دراسة     
 ،  ويرفع درجة الرضا الوظيفي ،   العمل إنجازبالمشاركة تؤدي إلى تشجيع الموظفين على       

 .وزيادة اإلنتاجية

 وأن المتوسط الحـسابي     3.5359 المتوسط الحسابي يساوي     بأنوبشكل عام يمكن القول      �
  وأن   10.352 اختبـار اإلشـارة       قيمة ،  %70.72النسبي لجميع فقرات المجال يساوي      

 دال  التوقعـات التنظيميـة    لذلك يعتبر مجـال      0.000تساوي  ) .Sig(القيمة االحتمالية   
 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهـذا          ،  α =0.05إحصائيا عند مستوى داللة     

 وهـذا يعنـي أن   3وهي ) المحايد(المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة      
وهذا يعنـي   .  بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال          موافقةاك  هن
يتوقعها الموظفين من المنظمة ومما تتوقعه المنظمة من المـوظفين           التوقعات التي  بأن

  . ولكنها بحاجة الى تطوير متوفرة بدرجة مقبولةاإللكترونيالعاملين بها في بيئة العمل 

 أجل العاملين يقومون ببذل الجهود الالزمة من        بأن) 2008كاشة،ع(ويتفق مع ذلك دراسة     
ات التي تتوقعها الشركة من الموظف وكذلك تسعى إدارة الشركة دوما لتلبية          نجازتحقيق اإل 

  .ما يتوقعه الموظف من الشركة من عالوات وحوافز ومكافآت 
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  الثقافة التنظيمية: تحليل جميع فقرات الجزء الثاني مجتمعة   -
تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـى درجـة                   

  ).23(النتائج موضحة في جدول .  أم ال 3وهي ) المحايد(الموافقة المتوسطة 
  )23(جدول رقم 

  ت الثقافة التنظيميةمن مجاالمجال  لكل ).Sig(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

المتوسط   الفقـــــرة  م
  الحسابي

  المتوسط 

  الحسابي 

  النسبي

  قيمــة
   االختبار

  القيمة
 االحتمالية 

)Sig.(  

  *0.007  2.703  63.75  3.1875  القيم التنظيمية   -1
  *0.000  11.923   70.98  3.5492  المعتقدات التنظيمية   -2
  *0.000  5.687  66.68  3.3339  األعراف التنظيمية   -3
  *0.000  10.352  70.72  3.5359  التوقعات التنظيمية   -4

  *0.000  7.843  68.15  3.4073  جميع الفقرات معا  

  .α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة *           
  

 وأن المتوسط الحسابي النسبي     3.4073 المتوسط الحسابي يساوي     بأنوبشكل عام يمكن القول     
  وأن القيمة االحتماليـة  7.843تبار اإلشارة   قيمة اخ  ،  %68.15لجميع فقرات المجال يساوي     

)Sig. ( 0.05 لذلك تعتبر الثقافة التنظيمية داله إحصائيا عند مستوى داللة 0.000تساوي= α ، 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لها يختلف جوهريا عن درجة الموافقـة المتوسـطة     

فقرات من قبل أفراد العينة على      توسطة   وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة م       3وهي  ) المحايد(
 يلتـزم بـه     اإللكتروني لها دور في بيئة العمل       ةالثقافة التنظيمي  بأنوهذا يعني   . هذا المجال 

وبناء على مـا ذكـر  يمكـن         . محافظات غزة -العاليالموظفين في وزارة التربية والتعليم      
لمشاركة في حلقات نقاش منظمـة       ا علىتشجيع الموظفين   ب العليا   اإلدارةبأهمية قيام   االستنتاج  

 داخل الوزارة لتطويرها بما     السائدةوإبداء رأيهم في القيم، والمعتقدات، واألعراف، والتوقعات        
يالءم بيئة العمل االلكتروني، على أن يتم تعميمها عليهم الكترونيا بشكل دائم ومستمر في شكل     

 وفـي  مناسبةوتذكيرهم بها في كل وقت جمل وعبارات تعبر عن الثقافة التنظيمية للوزارة ، و        
   .أي مكان

  

  دور في بيئة عمـل     ةأن للثقافة التنظيمي  في  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التالية         �
    :، وهي ن يلتزم به الموظفو هذه المنظماتاإلداري في

 فـي   يوجد اثر ايجابي للثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي        ) 2008عكاشة،(دراسة -
 .شركة االتصاالت الفلسطينية

، نجـاز  الثقافة في الجامعة اإلسالمية تميل إلى ثقافـة اإل         بأنوذلك  ) 2006عبد اإلله، (دراسة -
 .وفي كال من جامعتي األزهر واألقصى تميل إلى ثقافة النظم واألدوار
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 .لدوالتي أظهرت ارتفاع مستوى الثقافة التنظيمية في كلية الملك خا)2005الشلوي،(دراسة -

والتي أظهرت إسهام الثقافة التنظيمية في ارتفاع معدالت الرضا         )Ambugey,2005(دراسة -
 .الوظيفي

 ة الرقابة والتحقيق  سائدة في هيئ متوسطةوذلك بوجود ثقافة تنظيمية) 2005العوفي،(دراسة -

 المنظمة يشمل قواعد فيوالتي طالبت بوضع مخطط للثقافة التنظيمية )Ritchie,2000(دراسة -
 .فين كمحددات للسلوك المطلوب منهمحددة للعمل ينبغي تعلمها وتذكرها وإيصالها للموظم

 . الثقافة التنظيمية هي المحدد لنجاح المنظمة أو فشلها بأن) Hofstede,1998(دراسة -
  

 دور في   ةأنه لم يكن للثقافة التنظيمي     في   وتختلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التالية       �
  :، وهي نو هذه المنظمات يلتزم به الموظفداري في اإلعملالبيئة 

 .والتي أظهرت ضعف الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى) 2009أبو حشيش،(دراسة -

 .والتي طالبت بإعادة بناء الثقافة التنظيمية من خالل خطط متعددة) 2009حلواني،(دراسة -

 التنظيمية المرنة التي تعتمد على      والتي أوصت بضرورة نشر الثقافة    ) 2008الخليفة،(دراسة -
 .إتاحة  قدر اكبر من الالمركزية والمشاركة في كلية القيادة واألركان

التي أوصت بضرورة نشر ثقافة تنظيمية جديدة في مستـشفى ناصـر            ) 2007شبير،(دراسة -
 . ومعالجة األزمات قبل حدوثها، تعتمد على االستعداد لمواجهة األزمات

والتي أوصت بالتأكيد على أهمية واثر الثقافة التنظيمية والتي تـؤدي        ) 2007بركات،(دراسة -
 .إلى زيادة فعالية تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة

 .ةاإللكترونيدعم الثقافة التنظيمية لتطبيق الحكومة إلى والتي دعت ) Alharabi,2006(دراسة -

 . الشركات البالستيكيةالتي أوصت بتعزيز بعض السمات الثقافية لدى) 2006(المشهراوي -

  
    ةاإللكترونيتفعيل اإلدارة :  تحليل فقرات الجزء الثالث -2  
تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـى درجـة                  

  ).24(النتائج موضحة في جدول .  أم ال 3وهي ) المحايد(الموافقة المتوسطة 
  

  )24(جدول رقم 

  ةاإللكتروني لكل فقرة من فقرات مجال تفعيل اإلدارة ).Sig(متوسط الحسابي وقيمة االحتمال ال

  الفقـــــرة  م
المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

  النسبي

قيمـة 
  االختبار

القيمة 
 االحتمالية

)Sig.(  

  

  الرتبة

تعمل اإلدارة على استقطاب أصحاب الخبرات    -1
 .لكترونياإلوالمهارات في مجال العمل 

3.6598  73.20  9.019  0.000*  3  

يتم تشجيع الجمهـور علـى امـتالك بريـد            -2
 .الكتروني رسمي للتواصل مع الوزارة 

3.7137  74.27  9.829  0.000*  2  
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يتم تحفيز الجمهور للتكامل مع الوزارة مـن          -3
خالل تحويل كل األعمال التقليدية إلى أعمال       

 بعـد    يمكن أن يتفاعل معهـا عـن       إلكترونية
 .إلكترونيةبوسائل 

3.5975  71.95  8.569  0.000*  4  

يوجد للموظف توقيع الكتروني خـاص بـه          -4
  .ةاإللكترونيلتوثيق أعماله 

2.9544  59.09  0.293-  0.770  12  

يتبادل الموظفون سرد قصص النجاح واإلبداع        -5
 . بالوزارةاإللكترونيعن تجربة االنتقال للعمل 

3.0539  61.08  1.041  0.298  11  

يتمتع المدراء بـسرعة الحركـة واالسـتجابة          -6
 . والمبادرة في تنفيذ مهامهم وواجباتهم اإلدارية

3.4730  69.46  7.318  0.000*  6  

تستفيد اإلدارة من معلومات التغذية الراجعـة         -7
 للوزارة عـن    اإللكترونيالتي يتيحها الموقع    

حجم التعامالت والتفضيالت والحاجات لـدى      
 الجمهور

3.4979  69.96  8.065  0.000*  5  

 اإللكترونييسمح لك بالدخول إلى نظام عملك         -8
 وأنـت خـارج مكـان        نترنتاإلعبر شبكة   

 . العمل

3.7718  75.44  10.357  0.000*  1  

توفر اإلدارة للجمهـور شـروح توضـيحية          -9
إرشادية وعروض بوربوينت تعليمية لكيفيـة      

يـد  استخدام موقع الويب وعمل اشتراك للبر     
 .اإللكتروني

3.1660  63.32  2.556  0.011*  9  

ـ تقوم اإلدارة من خالل الرقابـة         -10  ةاإللكتروني
المستمرة بتزويد الموظفين بتغذيـة عكـسية       

  .راجعة عن أدائهم

3.1245  62.49  2.088  0.037*  10  

الموظفين لديهم الوقت الكافي الذي يسمح لهم         -11
  . عمل إضافي إذا تطلب األمر ذلكإنجازب

3.3942  67.88  5.735  0.000*  7  

 وتفويض الصالحيات دفـع     اإللكترونيالعمل    -12
ـ اإلدارة إلى تبني أسلوب الرقابة        ةاإللكتروني

 .المستمرة

3.2988  65.98  4.827  0.000*  8  

    *0.000  6.851  67.84  3.3921  جميع فقرات المجال معاً  

  . α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
  

 
 والذي يبين أراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المجال الثاني         ،  )24(من النتائج المبينة في جدول      

 يمكن استخالص مـا     ،  مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة       " ةاإللكترونيتفعيل اإلدارة    "
  :يلي

أن أي ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.7718يـساوي   ) 8(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -1
 وأن القيمـة    ،  10.357 قيمة اختبـار اإلشـارة       ،  %75.44المتوسط الحسابي النسبي    
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 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك     3 وهي   )المحايد(الموافقة المتوسطة   
 وأنـت    نترنـت اإل عبر شبكة    اإللكترونييسمح لك بالدخول إلى نظام عملك         "أنهعلى  

ذلك يدل على االتجاه نحو ربط الموظفين بوظـائفهم وتـسهيل            و . " خارج مكان العمل  
 .نجازى سرعة اإل وانعكاس ذلك علةاإللكترونيعملية وصولهم إلى مكاتب عملهم 

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.7137يـساوي   ) 2(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -2
 وأن القيمـة    ،  9.829 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %74.27المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،  ل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة               مما يد

 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
يتم تشجيع الجمهور على امتالك بريـد الكترونـي رسـمي للتواصـل مـع        "أنهعلى  

 اإللكترونيمهور من خالل البريد ذلك يدل على اتجاه اإلدارة للتواصل مع الجو ."الوزارة
لما تمثله هذه األداة المجانية من سرعة في التواصل وسهولة فـي تبـادل المعلومـات                

 ويزيد من فعالية هذه األداة فريق       ،    ومشاركتها في الوقت الذي يناسب أي من الطرفين       
 ويحـافظ علـى     ،  عمل مثابر ومتابع يعطي أولوية عالية للرد على رسـائل الجمهـور           

 ويدعم ذلك توجه الموظفين فـي الفقـرة         ،  التواصل معهم في كل األوقات وبدون تأخير      
 اإللكترونـي من خالل إبداء موافقتهم على الرد على بريد العمـل           ) 4(في المجال   ) 11(

 .خارج أوقات العمل الرسمية

التي أظهرت ندرة مجـال توظيـف البريـد         ) 2003الشتري،(ختلف ذلك مع دراسة     يو
ية، وكذلك ضعف استخدام المعلومات الـواردة فـي         من إداريا في األجهزة األ    اإللكتروني

 . في مجال اتخاذ القراراتاإللكترونيالبريد 

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.6598يـساوي   ) 1(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -3
مالية  وأن القيمة االحت، 9.019، قيمة اختبار اإلشارة %73.20المتوسط الحسابي النسبي 

)sig. (  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة           0.000تساوي= α ، 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قـد زاد عـن درجـة الموافقـة                  

  "أنـه  من قبل أفراد العينة على موافقة وهذا يعني أن هناك     3وهي  ) المحايد(المتوسطة  

 ." اإللكترونيستقطاب أصحاب الخبرات والمهارات في مجال العمل        تعمل اإلدارة على ا   
 ودعم روافـد هـذا   إلكترونياً األعمال  إنجازذلك يدل على اهتمام اإلدارة باالنتقال نحو        و

 .البناء بالموظفين المؤهلين وأصحاب الخبرات في المجال المعلوماتي والتقني
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أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.5975يـساوي   ) 3(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -4
 وأن القيمـة    ،  8.569 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %71.95المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(وافقة المتوسطة   الم
يتم تحفيز الجمهور للتكامل مع الوزارة من خالل تحويل كل األعمال التقليدية              "أنهعلى  

ذلك يدل على و . "إلكترونية يمكن أن يتفاعل معها عن بعد بوسائل       إلكترونيةإلى أعمال   
وعملها المستمر على زيادة بوابات      إلكترونيةاصل مع الجمهور بأساليب     اتجاه اإلدارة للتو  

 . للوزارةاإللكتروني على الموقع ةاإللكترونيخدماتها 

والتي أوصت بإتباع سياسات الشفافية فـي العمـل   ) 2007عدوان،(ويتفق مع ذلك دراسة   
 .ةاإللكترونيلتحقيق توقعات المواطنين وطمأنتهم حيال الخدمات 

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.4979يـساوي   ) 7(ط الحسابي للفقرة رقم   المتوس -5
 وأن القيمـة    ،  8.065 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %69.96المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،       ستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة          مما يدل على أن متوسط درجة اال

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 اإللكترونـي تستفيد اإلدارة من معلومات التغذية الراجعة التي يتيحها الموقع            "أنهعلى  

ذلك يـدل علـى     و . "للوزارة عن حجم التعامالت والتفضيالت والحاجات لدى الجمهور       
 من خالل توظيف برامج خاصة تحلل       ،  االهتمام باستشعار حاجات واهتمامات الجمهور    

نقرات الزائرين وتستدل على تفضيالتهم وما يريدون، والصفحات التـي تـم زيارتهـا              
 توجيـه التمويـل المـالي       أجل ومن   ،   وذلك ألغراض تحسين الجودة    ،  والوصول إليها 

 مع ضـرورة قيـام إدارة الموقـع         ،  مح التطور المستقبلي،  والجهود البشرية لرسم مال   
 والظروف التي سيتم فيها جمع المعلومات عن حركـة          ةباإلعالن عن سياسة الخصوصي   
 .الجمهور، وضوابط استخدامها

أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.4730يـساوي   ) 6(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -6
ـ  ،  %69.46المتوسط الحسابي النسبي      وأن القيمـة    ،  7.318ة اختبـار اإلشـارة       قيم

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

أفـراد العينـة    من قبل موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
يتمتع المدراء بسرعة الحركة واالستجابة والمبـادرة فـي تنفيـذ مهـامهم              "على أن   
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 مما يقلل   ،اإللكترونيذلك يدل على تفاعل المدراء مع بيئة العمل         و ." وواجباتهم اإلدارية 
 . العمليات اإلدارية مع المحافظ على الجودة العاليةنجازمن الزمن الالزم إل

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.3942يساوي   ) 11(ي للفقرة رقم    المتوسط الحساب  -7
 وأن القيمـة    ،  5.735 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %67.88المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،       لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة          مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة 

 من قبل أفـراد العينـة   موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 عمل إضافي إذا تطلب     إنجاز الموظفين لديهم الوقت الكافي الذي يسمح لهم ب        "على أن   
لموظفين  نجح في ترشيد وقت ا     إلكترونياً األعمال   إنجازذلك يدل على إن     و . "األمر ذلك 

 وظائفهم بشكل سمح بوقت إضافي صالح لالستثمار مـن          نجازواختصر الزمن الالزم إل   
 يتم التوسع في تفويض السلطة بحيـث يتـاح          بأنخالل التوسيع الراسي للوظيفة وذلك      

للموظف المسئول عن تنفيذ عمل معين فرصة اتخاذ معظم القرارات المتعلقة بالعمل دون           
) 2( الموظفين قد ابدوا استعدادهم لذلك فـي الفقـرة           بأنعلما  الرجوع لرئيسة المباشر،    

وذلك في ظل توجه المنظمات نحو التسطح وتقليل        ،  )4(مجال  ) 2(وفي الفقرة ) 2(مجال
 .إلكترونياً األعمال إنجازالمستويات اإلدارية ضمن أسلوب 

أن أي  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (3.2988يساوي   ) 12(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -8
 وأن القيمـة    ،  4.827 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %65.98المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.000تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 وتفويض الصالحيات دفع اإلدارة إلى تبني أسلوب الرقابـة          اإللكتروني العمل   "على أن   
ذلك يدل على التحول من مفهوم الرقابة كرصيد إلى الرقابـة           و ."  المستمرة ةاإللكتروني

علومات مع الموظفين في الوقت الحقيقي       وبالتالي قيام المدراء بتبادل الم     ،  كعملية مستمرة 
 وهذا ،  وخفض حاالت سوء الفهم،  والقيام بالتصحيح أوال بأول، هم ألعمالهمإنجازأثناء 
 ،  المسؤولية اإلدارية للمديرين والتنفيذية للموظفين قد تتـداخل بـشكل كبيـر            بأنيعني  

 .ؤولية وفي نفس المس،  وفي نفس المهمة، فالجميع يعملون في نفس الوقت

 ةاإللكتروني تطبيق نظام اإلدارة بأنوالتي أظهرت ) 2010بسيسو،(ويتفق ذلك مع دراسة   
 مما يؤدي بدورة إلى زيادة حجم اإلنتـاج         ،   دقيق ومحكم  إلكترونيةيؤدي إلى خلق رقابة     

  .وتحسين في جودة اإلنتاج
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أي أن ) 5الدرجـة الكليـة مـن     (3.1660يـساوي   ) 9(المتوسط الحسابي للفقرة رقم    -9
 وأن القيمـة    ،  2.556 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %63.32المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة          0.011تساوي  ) .sig(االحتمالية  
0.05= α  ،                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة 

 من قبل أفـراد العينـة    موافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) دالمحاي(الموافقة المتوسطة   
توفر اإلدارة للجمهور شروح توضيحية إرشادية وعروض بوربوينت تعليمية           "أنهعلى  

ذلك مؤشر على توجه     و . "اإللكترونيلكيفية استخدام موقع الويب وعمل اشتراك للبريد        
 ومن خالل وسـائل     إلكترونياًارة   معامالته مع الوز   نجازاإلدارة نحو تشجيع الجمهور إل    

 للـوزارة شـروحات     اإللكتروني وسيزيد من فعالية ذلك أن يكون على الموقع          إلكترونية
إرشادية وعروض بوربوينت لكيفية استخدام الموقع واالستفادة من الخـدمات المتـوفرة            
وإرشادهم لخطوات عمل اشتراك بريد الكتروني مجاني ولكيفية تواصـلهم مـع اإلدارة             

 . لهاموإيصال استفساراته

والتي أظهرت وجود قصور في استخدام آليات       ) 2007عدوان،(ويختلف ذلك مع دراسة     
 .ةاإللكترونيالتوعية بتعريف الحكومة 

أي أن  ) 5الدرجة الكليـة مـن       (3.1245يساوي   ) 10( المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -10
 وأن القيمة االحتمالية    ،  2.088  قيمة اختبار اإلشارة   ،  62.49المتوسط الحسابي النسبي    

)sig. (  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة           0.037تساوي= α ، 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قـد زاد عـن درجـة الموافقـة                  

  "أنـه   من قبل أفراد العينة علىموافقة وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(المتوسطة  

 المستمرة بتزويد الموظفين بتغذيـة عكـسية   ةاإللكترونيتقوم اإلدارة من خالل الرقابة     
ذلك يدل على زيادة قدرة الرقابة على معرفة المتغيرات الخاصـة           و ."راجعة عن أدائهم  

 الن المعلومات التي تسجل فور التنفيذ تكون عند         ،  بالتنفيذ أوال بأول وفي الوقت الحقيقي     
 وبالتالي فهو مطلع على اتجاهـات النـشاط وجـاهز التخـاذ             ،   نفس الوقت  المدير في 

إجراءات التصحيح ومعالجة االنحرافات، والتي تصل في نفس الوقت إلـى المـوظفين             
 . بشكل يتجاوز الفجوة الزمنية ويساعد على تجاوز فجوة األداء، المسئولين عن التنفيذ

 اإلدارة تؤكد علـى الرؤسـاء       بأنت  والتي أظهر ) 2008عكاشة،(ويتفق ذلك مع دراسة   
ضرورة اطالع الموظف على درجة تقييم أدائه ليتعرف على نقاط قوته وضعفه بهـدف              

 .تنمية وتطوير أداء العاملين

أي أن  ) 5الدرجة الكليـة مـن       (3.0539يساوي   ) 5(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -11
 وأن القيمـة    ،  1.041 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،  %61.08المتوسط الحسابي النسبي    
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 لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مـستوى           0.298تساوي  ) .sig(االحتمالية  
 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة يساوي درجـة             ،  α =0.05داللة  

 لـم يكونـوا رأي     وهذا يعني أن هناك أفراد العينة        3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
 يتبادل الموظفون سرد قصص النجاح واإلبداع عن تجربة االنتقـال للعمـل              "نهأعلى  

ال بد أن يتم تشجيع الموظفين على نشر القصص التي تـروى            ف ."  بالوزارة اإللكتروني
 لتوضح هذه   ،   سواء تم ذلك بطريق رسمي أو غير رسمي        اإللكترونيعن تجربة العمل    

 مع االنتباه   ،  اإللكتروني تدعم تجربة العمل     القصص أهم خصائص الثقافة التنظيمية التي     
 إضـافة إلـى توظيـف       ،   ال ضرورة الن تتضمن هذه القصص أحداثا عظيمة        أنهإلى  

أو شعارات، أو أمثال، وذلك الن المطلـوب إيـصال رسـالة            ،  عبارات بكلمات بسيطة  
 .المنظمة بكفاءة وان يتقبلها الموظفين ويتفهموها

والتي دعت إلـى تعمـيم قـيم      ) 2009أبو حشيش، (سة  ويتفق مع ذلك ما أوصت به درا      
 .وقصص أخالقية ومهنية واجتماعية لتعزيز الثقافة التنظيمية بين العاملين

أي أن  ) 5الدرجة الكليـة مـن       (2.9544يساوي   ) 4(المتوسط الحسابي للفقرة رقم      -12
 وأن القيمـة    ،  -0.293، قيمـة اختبـار اإلشـارة        %59.09المتوسط الحسابي النسبي    

 لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مـستوى           0.770تساوي  ) .sig(الحتمالية  ا
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة              ،  α =0.05داللة  

 من قبـل أفـراد      عدم موافقة  وهذا يعني أن هناك      3وهي  ) المحايد(الموافقة المتوسطة   
ـ وظف توقيع الكتروني خاص به لتوثيق أعماله        يوجد للم " أنهالعينة على     ."ةاإللكتروني

ذلك يؤكد على ضرورة إعادة النظر في المستويات اإلدارية المسموح لهـا بالحـصول        و
 المنجزة في أي مستوى إداري بحاجـة        ةاإللكترونيالن األعمال    ،  على توقيع الكتروني  

 ،  الداخلية ةاإللكترونيمعامالت  إلى توثيق الكتروني يدل على صاحبها ضمن آلية تبادل ال         
 .ةاإللكترونيمما يساعد على بناء شخصية الموظف 

 ال تـستخدم فـي      اإللكتروني تقنية التوقيع    بأن) 2007المصري،(ويتفق ذلك مع دراسة     
 .مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 وأن المتوسط الحـسابي     3.3921اوي   المتوسط الحسابي يس   بأنوبشكل عام يمكن القول      �
  وأن القيمة 6.851 قيمة اختبار اإلشارة ، %67.84النسبي لجميع فقرات المجال يساوي 

ـ تفعيـل اإلدارة   لذلك يعتبـر مجـال      0.000تساوي  ) .Sig(االحتمالية   دال  ةاإللكتروني
لهـذا   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة         ،  α =0.05إحصائيا عند مستوى داللة     

 وهـذا يعنـي أن   3وهي ) المحايد(المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة   
وهذا يعنـي   .  بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال          موافقةهناك  
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 في بيئـة العمـل اإلداري       ةاإللكترونيتعمل على تفعيل تطبيق اإلدارة      العليا  اإلدارة   بأن
 . تطويرإلى ولكنها بحاجة ة مقبولةداخل الوزارة بدرج

 تعمل على تفعيـل تطبيـق      العليا اإلدارة  بأن وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التالية       �
 :وهي  في منظماتها، في بيئة العمل اإلدارياإللكترونيةاإلدارة 

هم والتي أظهرت توفر الوضوح والدعم من اإلدارة العليا مما يسا         ) 2009أبو أمونه، (دراسة   -
 .إلكترونياًوإدارة الموارد البشرية ، ةاإللكترونيفي عملية التحول إلى اإلدارة 

والتي أظهرت وجود التزام ودعم من قبل اإلدارة العليا لسياسة تطبيق           ) 2009‘عمار(دراسة   -
 .ةاإللكترونياإلدارة 

 في بيئـة     تطبيق اإلدارة اإللكترونية   أن ب وتختلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التالية       �
 :وهي مختلفة،القبات مجموعه من التحديات والعالعمل اإلداري في منظماتها يواجه 

التي دعت إلى تعديل األنظمة اإلدارية وجعلها أكثر مرونة بما يتواءم ) 2010المغيرة،(دراسة -
  ةاإللكترونيمع متطلبات تطبيق اإلدارة 

بـشرية والماديـة لتطبيـق اإلدارة       التي دعت لتوفير اإلمكانات ال    ) 2010،القحطاني(دراسة -
 .ةاإللكتروني

 مثـل ضـعف     ةاإللكترونيالتي أظهرت عقبات أمام تطبيق اإلدارة       ) 2008ال فطيح، (دراسة -
 .ونقص الكوادر، وقصور التشريعات، وعدم دعم اإلدارة العليا، الوعي

والتي أظهرت عجز البنية التحتية فـي       ) Maumbe&Owei&Alexander,2008(دراسة -
 وعدم قدرتها على احتواء التعددية الثقافية، وعـدم مراعاتهـا للبنيـان             ةاإللكترونية  الحكوم

 .االجتماعي واالقتصادي

 .ةاإللكترونيوالتي دعت إلى إزالة المعوقات التي تحد من تفعيل اإلدارة ) 2007الرشيد،(دراسة -

 هي  ةرونياإللكتوالتي أظهرت وجود عقبات أمام تطبيق الحكومة        ) Alharabi,2006(دراسة -
 .العقبات اإلدارية والتعليمية والتمويلية والسياسية والتكنولوجية واالجتماعية

ـ التي أظهرت وجود معوقات لتطبيـق اإلدارة        ) 2005السبيعي،(دراسة   -  مثـل   ةاإللكتروني
وغياب الحافز المادي،وعدم وجـود بنيـة       ،  اختالف اإلجراءات اإلدارية داخل أقسام اإلدارة     

 .تحتية متكاملة

والتي أظهرت مجموعه من التحديات لتطبيق الحكومة )Gil-Garcia&Pardo,2005(راسةد -
 منها تحديات البيانات والمعلومات، وتحديات تكنولوجيا المعلومـات، وتحـديات           ةاإللكتروني

 .إدارية وتنظيمية، وتحديات بيئية

داريـة  والتي أظهرت وجود معوقات تكنولوجية ومالية وبـشرية وإ        ) 2003العمري،(دراسة -
  .ةاإللكترونيللتحول نحو اإلدارة 
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  :اختبار الفرضيات  -

  :الفرضية الرئيسية األولى :أوال  

بين الثقافة التنظيمية وتفعيل    ) 0.05(يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         
   .ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة 

  :ة التالية ونشتق من الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات الفرعي
  

  

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم التنظيمية وتفعيل  تطبيق : الفرضية الفرعية األولى   -
   .ةاإللكترونياإلدارة 

وفقرات الجزء  " القيم التنظيمية "تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الفرعي األول           
  ".ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة "الثالث 

  )25(جدول رقم 
  ةاإللكترونيمعامل االرتباط بين القيم التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة 

 (.Sig)القيمة االحتمالية   معامل سبيرمان لالرتباط  المجال

  *0.000  0.671  القيم التنظيمية
  .α=0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة *    
  

  

رة عامة بين القيم التنظيمية وتفعيل تطبيـق اإلدارة         أن معامل االرتباط بصو   ) 25(يبين جدول   
 وهي اقـل مـن      0.000تساوي  ) .Sig( وان القيمة االحتمالية     ،  0.671 يساوي   ةاإللكتروني

  وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بـين القـيم            α=0.05مستوى الداللة   
  . ةاإللكترونيالتنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة 

 ترجع هذه العالقة الطردية إلى إن القيم التنظيمية السائدة أنهبء على ما ذكر يمكن االستنتاج وبنا
  : في الوزارة

  .اإللكترونيتعمل على توجيه سلوك الموظفين للتفاعل مع أنظمة العمل  -1

  .اإللكترونيتشجع الموظفين على تنمية أفكار جديدة تناسب بيئة العمل  -2

 .عريضة ألنشطتهم وممارساتهم اليوميةتحدد للموظفين الخطوط ال -3

 .توسع مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية المتعلقة بأعمالهم  -4

توفر بيئة يتشارك فيها الموظفين المعلومات والمعارف التكنولوجية الالزمـة لزيـادة             -5
  .ةاإللكترونيمهاراتهم التقنية ضمن بيئة العمل 

 من حيث اسـتمتاعهم بالعمـل       ةاإللكترونيحو بيئة العمل    تعكس شعورهم واتجاهاتهم ن    -6
 . عملهم له قيمة ومعنى بأن وشعورهم  اإللكترونيعلى برنامج العمل 
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تعمل على إعطائهم الفرصة لشرح وتوضيح أساليب خالقة ابتدعوها لتطوير برنـامج             -7
م  مستنبطين تلك األساليب من تجربتهم الشخـصية نتيجـة لتفـاعله           اإللكترونيالعمل  

 .اإللكترونياليومي مع برنامج العمل 

  
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعتقدات التنظيمية وتفعيـل          : الفرضية الفرعية الثانية     -

  .ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة 
وفقرات " المعتقدات التنظيمية " تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الفرعي الثاني            

  ".ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة "الجزء الثالث 
  )26(جدول رقم 

  ةاإللكترونيمعامل االرتباط بين المعتقدات التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة 

 (.Sig)القيمة االحتمالية   معامل سبيرمان لالرتباط  المجال

  *0.000  0.628  المعتقدات التنظيمية
  .α=0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة *    

  
أن معامل االرتباط بصورة عامة بين المعتقدات التنظيمية وتفعيـل تطبيـق            ) 26(يبين جدول   

 وهي اقـل  0.000تساوي  ) .Sig( وان القيمة االحتمالية     ،  0.628 يساوي   ةاإللكترونياإلدارة  
   وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحـصائية بـين              α=0.05من مستوى الداللة    

  . ةاإللكترونيت التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة المعتقدا

 ترجع هذه العالقة الطردية إلى أن المعتقـدات التنظيميـة   أنهبوبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج    
  :السائدة في الوزارة 

مثلت وجود قناعات مشتركة لدى الموظفين بأهمية مشاركتهم فـي اتخـاذ القـرارات               -1
 القائم على دقة األداء وسرعة      اإللكتروني بيئة العمل    الخاصة بوظائفهم وأعمالهم ضمن   

 .نجازاإل

 مما يدل على اسـتيعابهم      ،   وظائفهم كاملة ذاتيا   نجازم مؤهلين إل  أنهاعتقاد الموظفين ب   -2
 تدفع  إلكترونيةم قادرين على القيام بها في بيئة عمل         أنهلمتطلبات وظائفهم وإدراكهم ب   

ها بالصالحيات اإلدارية الالزمة لتحويلها إلى نقاط       باتجاه تقوية النقاط الوظيفية وتفويض    
 .وظيفية قوية

 عملهم اإلداري التقليدي الورقي قد تحـول إلـى نظـام عمـل              بأنشعور الموظفين    -3
 .إلكترونياً األعمال إنجازتقالهم إلى أسلوب بأنمما يعزز قناعاتهم ، الكتروني

لخاص بالوزارة وتوسـيعه    وجود قناعات بضرورة قيام اإلدارة بتطوير موقع الويب ا         -4
ولتمكين الموظفين من الوصول إلـى بيئـة        ،  لالعتماد علية في التواصل مع الجمهور     
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 مما يعمل علـى إلغـاء       ،   خاصة بهم  إلكترونية من خالل بوابات     ةاإللكترونيأعمالهم  
حواجز المكان والزمان وصوال إلى الالمكان والالزمان في التفاعـل مـع الجمهـور              

 .والموظفين

 يتبادلون مفرداتها اإللكترونيقاد الموظفين بنشوء لغة خاصة بينهم ضمن بيئة العمل اعت -5
للتعبير عن أعمال يقومون بها مما يزيد من تفاعلهم مع أعمـالهم ويعـزز شـعورهم                

 .بخصوصية بيئتهم الوظيفية وتميزهم عن اآلخرين

ون من خالله كان     الذين يعمل  اإللكتروني برنامج العمل    بأنوجود أفكار لدى الموظفين      -6
 وان بيئة عملهم الحديثة دمجت ما بـين خبـراتهم   ، ثمرة لخبراتهم وتجاربهم الوظيفية   

 .إلكترونياً األعمال إنجازالسابقة وأسلوب 

 تغلب على ظاهرة التكاسل االجتماعي من خالل اإللكتروني العمل بأنشعور الموظفين   -7
 وذلك بسبب أن لكل     ،  المكلفين بها  أعمالهم   نجازاتكال بعض الموظفين على زمالئهم إل     

 .موظف اسم مستخدم وكلمة سر ليصل إلى بيئة عمله الخاصة به

 باعتباره خبرة تعليمية يكتـسبون مـن خاللهـا     اإللكترونينظرة الموظفين إلى العمل      -8
مهارات وظيفية عديدة تؤهلهم الن يكونوا قادرين للعمل والنجاح ضمن أي بيئة عمـل              

 الوظيفي إلى مرحلـة     منوبالتالي انتقالهم من مرحلة شعورهم باأل      ، مستقبلية إلكترونية
  .     المتالكهم خبرات ومهارات وظيفيةمنشعورهم باأل

  
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األعراف التنظيميـة وتفعيـل           : الفرضية الفرعية الثالثة     -

  .ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة 
وفقـرات  " األعراف التنظيمية"  فقرات المجال الفرعي الثالث تم اختبار هذه الفرضية من خالل      

  ".ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة "الجزء الثالث  
  )27(جدول رقم 

  ةاإللكترونيمعامل االرتباط بين األعراف التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة 

 (.Sig)القيمة االحتمالية   معامل سبيرمان لالرتباط  المجال

  *0.000  0.746  نظيميةاألعراف الت
  .α=0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة *     

  
أن معامل االرتباط بصورة عامة بين األعراف التنظيمية وتفعيـل تطبيـق            ) 27(يبين جدول   

 وهي اقـل  0.000تساوي  ) .Sig( وان القيمة االحتمالية     ،  0.746 يساوي   ةاإللكترونياإلدارة  
   وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحـصائية بـين              α=0.05من مستوى الداللة    

  . ةاإللكترونياألعراف التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة 
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 ترجع هذه العالقة الطردية إلى األعـراف التنظيميـة          أنهبوبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج       
  : السائدة في الوزارة

رات التكنولوجية التي استحدثت فـي  دعمت الموظفين وشجعتهم على التكيف مع التطو       -1
 .اإللكتروني مما ساعد على سرعة اندماجهم في بيئة العمل ، بيئة عملهم

دفعت الموظفين األكثر خبرة وتجربة لإلشراف على زمالئهم األقل خبرة ومتـابعتهم             -2
 دائمـة   إلكترونيـة  وذلك ضمن بيئة عمل      ،  وإرشادهم وصوال بهم إلى مرحلة اإلتقان     

 .  على المتعاملين معها دوام التطور والتقدم وتعلم واستيعاب كل جديدالتطور تفرض

 ودعمتها بمعايير نظرة    ،  أوجدت لدى الموظفين معايير تشجع على التحدي والمخاطرة        -3
 فهيئـت   ،  المدراء إلى الخطاء باعتباره مصدر من مصادر التعلم واكتساب الخبـرات          

 .ب جديدة أمام طرق لم تعبد بعدمناخ يشجع على اإلبداع واالبتكار ليفتح أبوا

دعمت زيادة التعاون بين الموظفين الالزمة لتكوين بيئة تساعد على نمو فرق العمـل               -4
 . ةاإللكتروني مما يعمل على زيادة فعالية اإلدارة ، التي تلتزم بتحقيق األهداف

وتجنـب  ،  شجعت المدراء على االهتمام بتبسيط وتسهيل إجـراءات العمـل اإلداري           -5
 والتغلب عليها مـن خـالل أسـلوب العمـل           ،  ات وسلبيات النظام البيروقراطي   تعقيد

 . اإللكتروني

ألزمت اإلدارة على تزويد الموظفين بالمعلومات الالزمـة والتـي يحتاجونهـا لـدعم        -6
 .ةاإللكترونيوتطوير استخدامهم لتطبيقات اإلدارة 

 األفـضل بـين     ةرونياإللكتعملت من خالل اإلدارة على االهتمام بتشجيع الممارسات          -7
 .    أعمالهمإنجازالموظفين ونشرها فيما بينهم كنموذج يحتذى به في 

  
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التوقعات التنظيمية وتفعيـل          : الفرضية الفرعية الرابعة     -

  .ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة 
وفقـرات  " التوقعات التنظيمية " تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الفرعي الرابع            

  ".ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة "الجزء الثالث 
  )28(جدول رقم 

  ةاإللكترونيمعامل االرتباط بين التوقعات التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة 

 (.Sig)القيمة االحتمالية   معامل سبيرمان لالرتباط  المجال

  *0.000  0.747  التوقعات التنظيمية
  .α=0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة *    

  

أن معامل االرتباط بصورة عامة بين التوقعات التنظيمية وتفعيـل تطبيـق            ) 28(يبين جدول   
 وهي اقـل  0.000تساوي  ) .Sig( وان القيمة االحتمالية     ،  0.747 يساوي   ةاإللكترونياإلدارة  
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قة طردية ذات داللة إحـصائية بـين          وهذا يدل على وجود عال       α=0.05من مستوى الداللة    
  . ةاإللكترونيالتوقعات التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة 

  

 ترجع هذه العالقة الطردية إلى إن التوقعات التنظيميـة          أنهبوبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج       
  :السائدة في الوزارة 

تقني رغبة مـنهم    شجعت الموظفين على أن يبادرون ذاتيا لاللتحاق بدورات التأهيل ال          -1
 .في استيعاب التطورات التقنية والتكنولوجية المرتبطة بأعمالهم

 خارج أوقات   اإللكترونيأوجدت لدى الموظفين عدم ممانعة في الرد على بريد العمل            -2
 ال تتفق مع التأخير والتأجيل وغير مرتبطـة  إلكترونية في بيئة عمل  ،  الدوام الرسمي 

 .بفترة عمل أو مكان عمل

خارج أوقات الدوام   ،   المتبقي من مهامهم الوظيفية    إنجازالموظفين في استكمال    رغبت   -3
 .   نترنتاإل من خالل ةاإللكتروني بالدخول إلى بيئة عملهم ، الرسمي

 من خارج مكان    إلكترونياً وظائفهم   إنجازدفعت اإلدارة لتمكين الموظفين من استكمال        -4
 . نترنتاإل من خالل ةاإللكترونيالعمل والسماح لهم بالدخول إلى بيئة عملهم 

 عملة في شـكل     إنجازشجعت اإلدارة على تمكين الموظف من أن يكون مسئوال عن            -5
ه غير مرتبط بنشاط اآلخرين     جازفإنعملية متكاملة وليس فقط عن جزء منه، وبالتالي         

 .ولكن بنشاطه هو فقط

تخدام التكنولوجيا   فهم قادرين من خالل اس     ،  عززت من ثقة الموظفين بأنفسهم وأدائهم      -6
وتفويضهم بالصالحيات اإلدارية المناسبة على االستجابة السريعة لمهامهم دون اخـذ           

 . تعليمات

شجعت اإلدارة للتوجه نحو توسيع دائرة مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرارات             -7
 .ةاإللكترونياإلدارية ضمن بيئة العمل 

لذي تغطية واجبـات وظيفتـه بعـد        عززت شعور الموظف وإدراكه التساع المدى ا       -8
 . اإللكترونيالتحول ألسلوب العمل 

، بعدالـة تقيـيم اإلدارة      ةاإللكتروني ضمن بيئة العمل     ،   حسنت من شعور الموظفين    -9
هم ألعمـالهم   إنجـاز  وزيادة قدرتها على الحكم الدقيق على مستوى وحجم          ،  ألدائهم

 . ق فيه كل شيء بالدقيقة والثانية يوثإلكترونياً األعمال إنجازالن أسلوب ، الوظيفية

 وذلك من خـالل     ،  حفزت اإلدارة لمحاولة إشباع حاجات جمهور الوزارة المتنامية        -10
 ح لتتـي  ،   المقدمة لهم عبر صفحة الويب     ةاإللكترونيتخططيها لزيادة قنوات الخدامات     

لهم الحصول على المعلومات التي يحتاجونها وتمكنهم من إدارتهـا عبـر صـفحات              
 .لكل منهمخاصة 
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دفع اإلدارة لتيسير وتسهيل استفادة الجمهور من خدمات الوزارة المقدمة لـه مـن               -11
،فحل إلكترونيـة ،يمكنه أن يتفاعل معها بوسـائل       إلكترونيةخالل توفيرها له بوسائل     

مشاكل تكدسهم في طوابير أمام نقاط محددة لمكاتب الموظفين وفـي أوقـات قـد ال                
 عامل وجها لوجه مع الموظفين وما يسببه ذلك من معناه         إضافة إلى عبء الت    ،  تناسبهم
 . للطرفين

  
  

  : الفرضية الرئيسية الثانية : ثانيا  -
  بين إجابات المبحوثين عن      α=0.05يوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية          

ـ دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة         تعلـيم   فـي وزارة التربيـة ال      ةاإللكتروني
المؤهـل  ،  الحالـة االجتماعيـة   ،   العمر ،الجنس(بمحافظات غزة تعزى للعوامل الشخصية      

  ).سنوات الخدمة، مكان العمل ، المستوى الوظيفي، العلمي
  

  

 لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهـو            "وتني-مان"تم استخدام اختبار    
كذلك تـم اسـتخدام     . عتين من البيانات    اختبار غير معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجمو      

 لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللـة إحـصائية وهـذا          " واالس –كروسكال  "اختبار  
  .متوسطات أو أكثر) 3(االختبار الالمعلمي يصلح لمقارنة 

  
  : ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية -

  
ثين عن دور الثقافة التنظيمية في تفعيـل        يوجد فروق ذات دالله إحصائية بين إجابات المبحو        -1

 في وزارة التربية التعليم بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس عند           ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   
  .α=0.05مستوى معنوية 

) .sig(تبين أن القيمـة االحتماليـة       " وتني-مان" باستخدام اختبار    أنه) 29(يوضح جدول    
 ال توجـد    فإنهومن ثم      α=0.05 من مستوى الداللة     لجميع مجاالت الدراسة كانت اكبر    

فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول دور الثقافة التنظيمية فـي تفعيـل               
  . تعزى إلى متغير الجنس ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة 

دور أن لدى أفراد مجتمع الدراسة رؤية متـشابهه نحـو           وبناء على ذلك يمكن االستنتاج ب     
وهذا مؤشر    بغض النظر عن الجنس،    ةاإللكترونيقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة       الث

وهذا دليل على إن الثقافة التنظيمية  ،على أن الجنس ال يؤثر في رؤية أفراد مجتمع الدراسة     
  . من وجهة نظر الجنسينةاإللكترونيلها دور مهم في التأثير على تفعيل تطبيق اإلدارة 
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  )29(جدول رقم 

   متغير الجنس–نتائج الفرضية الرئيسية الثانية 

  ).sig(القيمة االحتمالية   قيمة االختبار  المجال  م

  0.464   0.731  القيم التنظيمية   -1

  0.137   1.487  المعتقدات التنظيمية   -2

  0.207   1.263  األعراف التنظيمية   -3

  0.081   1.744  التوقعات التنظيمية   -4

  0.882   0.148  ةاإللكترونيارة تفعيل اإلد  -5

  .α=0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *       
  

والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللـة     ) 2008عكاشة،(وتتفق هذه النتائج مع دراسة      
 في استجابة المبحوثين حول اثر الثقافة التنظيمية على α=0.05إحصائية عند مستوى داللة 

والتي أظهـرت عـدم     ) 2007شبير،( ومع دراسة    ،  وى األداء الوظيفي تعزى للجنس    مست
 في استجابة المبحوثين حول     α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         

اثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية على االستعداد لمواجهة األزمات في مستشفى ناصـر             
  .تعزى للجنس

  
له إحصائية بين إجابات المبحوثين عن دور الثقافة التنظيمية في تفعيـل            يوجد فروق ذات دال    -2

 في وزارة التربية التعليم بمحافظات غزة تعزى لمتغير العمر عنـد            ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   
  .α=0.05مستوى معنوية 

) .sig(تبين أن القيمة االحتمالية     " واالس-كروسكال" باستخدام اختبار    أنه) 30(يوضح جدول    
ة توجد فروق ذات فإن  ومن ثم  α =0.05كانت اقل من مستوى الداللة      " القيم التنظيمية "لمجال  

  . داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين للدراسة حول مجال القيم التنظيمية تعزى إلى العمر

 كانت اكبـر مـن    ) .sig(أما بالنسبة لباقي مجاالت الدراسة فقد تبين أن القيمة االحتمالية           
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين إجابـات   فإنهومن ثم    ،  α=0.05مستوى الداللة   

  . تعزى إلى العمرةاإللكترونيالمبحوثين حول دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة 
دور الثقافة التنظيمية في تفعيل     وهذا يعني أن لدى أفراد مجتمع الدراسة رؤية مختلفة نحو           

أن بوبناء على ذلك يمكن االستنتاج ،  باختالف مستوياتهم الوظيفيةاإللكترونيةإلدارة تطبيق ا
 يؤثر في رؤية أفراد مجتمع الدراسة حول دور الثقافة التنظيمية في تفعيـل تطبـق                العمر

   .محافظات غزة –وزارة التربية والتعليم العالي في اإللكترونيةاإلدارة 
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  )30(جدول رقم 

   متغير العمر–الرئيسية الثانية نتائج الفرضية 

قيمة   المجــــال  م
  االختبار

درجة 
  الحرية

القيمة االحتمالية 
)sig.(  

  * 0.025    3  9.341  القيم التنظيمية   -1

  0.554  3  2.091  المعتقدات التنظيمية   -2

  0.076  3  6.870  األعراف التنظيمية   -3

  0.930  3  0.450  التوقعات التنظيمية   -4

  0.685  3  1.488  ةاإللكترونيل اإلدارة تفعي  -5

  .α=0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *    
  

والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللـة        ) 2008عكاشة،( هذه النتائج مع دراسة      وتختلف
ـ         α=0.05إحصائية عند مستوى داللة      ى  في استجابة المبحوثين حول اثر الثقافة التنظيمية عل

والتي أظهرت عدم وجـود     ) 2007شبير،(مستوى األداء الوظيفي تعزى للعمر، ومع دراسة        
 في استجابة المبحوثين حول اثر بعض       α=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        

  .عناصر الثقافة التنظيمية على االستعداد لمواجهة األزمات في مستشفى ناصر تعزى للعمر
  

ن متوسطات الرتب الستجابة المبحوثين للدراسة حـول دور الثقافـة           يبي) 31(جدول رقم   
  . تعزى إلى متغير العمرةاإللكترونيالتنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة 

  

  )31(جدول
   متغير العمر–متوسطات رتب الفرضية الرئيسية الثانية 

  متوسطــات الرتــب    

   إلى30من   30أقل من   المجــــال  م
  40اقل من 

 إلى    40من 
  50اقل من 

   فأكثر50

  135.32  138.63  103.36  122.22  القيم التنظيمية   -1

  120.94  128.76  112.14  123.68  المعتقدات التنظيمية   -2

  121.29  140.80  109.40  118.33  األعراف التنظيمية   -3

  112.68  119.91  124.42  120.34  التوقعات التنظيمية   -4

  119.32  130.81  117.95  117.71  ةرونياإللكتتفعيل اإلدارة   -5
  

 كان القيم التنظيمية بالنسبة لمجال أنهتبين ) 31(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول 
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اكبـر  "  50 إلى اقل من 40من "متوسط الرتبة الستجابة المبحوثين للدراسة في الفئة العمرية        
كان اكبـر   " القيم التنظيمية "حول مجال   هذا يعني إن درجة الموافقة      . من فئات العمر األخرى   

وبناء على ذلك يمكن االستنتاج     ".  50 إلى اقل من     40من  "لدى المبحوثين في الفئة العمرية      
  .كون غالبيتها من الموظفين القدامىكبر تجاه الوزارة أالتزام هذه الفئة لديها أن ب

  
 دور الثقافة التنظيمية في تفعيل       يوجد فروق ذات دالله إحصائية بين إجابات المبحوثين عن         -3

 في وزارة التربية التعليم بمحافظات غزة تعـزى لمتغيـر الحالـة             ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   
  .α=0.05االجتماعية عند مستوى معنوية 

تبين أن القيمـة االحتماليـة      " واالس-كروسكال" باستخدام اختبار    أنه) 32(يوضح جدول    
)sig. (  0.05ة كانت اكبر من مستوى الداللة       لجميع مجاالت الدراس=α      ال  فإنهومن ثم 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول دور الثقافة التنظيميـة فـي               
  . تعزى إلى متغير الحالة االجتماعيةةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة 

لثقافة التنظيمية في تفعيل    دور ا وهذا يعني أن لدى أفراد مجتمع الدراسة رؤية متشابهه نحو           
وهذا مؤشر على أن الحالة     ،   بغض النظر عن الحالة االجتماعية     ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   

 بـأن وبناء على ذلك يمكن االستنتاج       ،  االجتماعية ال يؤثر في رؤية أفراد مجتمع الدراسة       
   ."المتزوجين"سبب ذلك أن الغالبية العظمى من مجتمع الدراسة هم من فئة 

  

  

  )32(جدول رقم 
  الحالة االجتماعية متغير –الثانية نتائج الفرضية الرئيسية 

قيمة   المجــــال  م
  االختبار

درجة 
  الحرية

القيمة االحتمالية 
)sig.(  

  0.276  3  3.868  القيم التنظيمية   -1

  0.688  3  1.473  المعتقدات التنظيمية   -2

  0.572  3  2.004  األعراف التنظيمية   -3

  0.696  3  1.442  توقعات التنظيمية ال  -4

  0.234  3  4.266  ةاإللكترونيتفعيل اإلدارة   -5

  .α=0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *    
  

  
والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللـة     ) 2008عكاشة،(وتتفق هذه النتائج مع دراسة      
ة المبحوثين حول اثر الثقافة التنظيمية على  في استجابα=0.05إحصائية عند مستوى داللة 

  .مستوى األداء الوظيفي يعزى للحالة االجتماعية
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هـل   في وزارة التربية التعليم بمحافظات غزة تعـزى لمتغيـر المؤ   ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   
  .α=0.05العلمي عند مستوى معنوية 

تبين أن القيمـة االحتماليـة      " واالس-كروسكال" باستخدام اختبار    أنه) 33(يوضح جدول    
)sig. ( 0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت اكبر من مستوى الداللة=α   ، ال فإنه ومن ثم 

افة التنظيميـة فـي     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول دور الثق          
  . تعزى إلى المؤهل العلمي ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة 

دور الثقافة التنظيميـة فـي      وهذا يعني أن لدى أفراد مجتمع الدراسة رؤية متشابهه حول           
وهذا مؤشـر علـى أن      ،   بغض النظر عن المؤهل العلمي     ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة    

وبناء على مـا ذكـر  يمكـن     ، ي رؤية أفراد مجتمع الدراسة    المستوى التعليمي ال يؤثر ف    
 ،  تعتبر من المفاهيم اإلدارية الحديثة     ةاإللكترونياإلدارة  أن مفاهيم    ذلك بسبب    بأناالستنتاج  

 وبالتالي ،  في الوزارة اإلداريهمعملفين بعد أن تم تطبيقها في بيئة وقد تعرف عليها الموظ
   .ابات المبحوثينلم يؤثر المؤهل العلمي على إج

  
  )33(جدول رقم 

   متغير المؤهل العلمي –نتائج الفرضية الرئيسية الثانية 

قيمة   المجــــال  م
  االختبار

درجة 
  الحرية

القيمة االحتمالية 
)sig.(  

  0.309  3  3.593  القيم التنظيمية   -1

  0.144  3  5.407  المعتقدات التنظيمية   -2

  0.118  3  5.867  األعراف التنظيمية   -3

  0.460  3  2.588  التوقعات التنظيمية   -4

  0.574  3  1.995  ةاإللكترونيتفعيل اإلدارة   -5

  .α=0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *     
  

والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللـة     ) 2008عكاشة،(وتتفق هذه النتائج مع دراسة      
 في استجابة المبحوثين حول اثر الثقافة التنظيمية على α=0.05إحصائية عند مستوى داللة 

  .مستوى األداء الوظيفي تعزى للمؤهل العلمي
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غيـر المـستوى    في وزارة التربية التعليم بمحافظات غزة تعزى لمت   ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   
  .α=0.05الوظيفي عند مستوى معنوية 

تبين أن القيمـة االحتماليـة      " واالس-كروسكال" باستخدام اختبار    أنه) 34(يوضح جدول    
)sig. (   0.05لمجال المعتقدات التنظيمية كانت اكبر من مستوى الداللة=α  ،  أما بالنـسبة 

كانت أصغر من مستوى الداللة ) .sig (لباقي مجاالت الدراسة فقد تبين أن القيمة االحتمالية      
0.05=α  ،    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول دور           فإنهومن ثم 

  . تعزى إلى متغير المستوى الوظيفيةاإللكترونيالثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة 
لثقافة التنظيمية في تفعيل    دور ا وهذا يعني أن لدى أفراد مجتمع الدراسة رؤية مختلفة نحو           

وبناء على ذلك يمكن االسـتنتاج       ،   باختالف مستوياتهم الوظيفية   ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   
أن المستوى الوظيفي يؤثر في رؤية أفراد مجتمع الدراسة حول دور الثقافة التنظيمية في              ب

   .محافظات غزة–وزارة التربية والتعليم العالي في ةاإللكترونيتفعيل تطبق اإلدارة 
  

  )34(جدول رقم 
   متغير المستوى الوظيفي–نتائج الفرضية الرئيسية الثانية 

قيمة   المجــــال  م
  االختبار

درجة 
  الحرية

القيمة االحتمالية 
)sig.(  

  *0.004  7  21.059  القيم التنظيمية   -1

  0.161  7  10.524  المعتقدات التنظيمية   -2

  *0.002  7  22.251  األعراف التنظيمية   -3

  *0.015  7  17.482  التوقعات التنظيمية   -4

  0.007  7  19.520  ةاإللكترونيتفعيل اإلدارة   -5

  .α=0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *     
  

والتي أظهرت عدم وجـود فـروق ذات        )  2008عكاشة،(وتختلف هذه النتائج مع دراسة      
 في استجابة المبحـوثين حـول اثـر الثقافـة           α=0.05لة  داللة إحصائية عند مستوى دال    

 ومـع دراسـة   ، التنظيمية على مـستوى األداء الـوظيفي تعـزى للمـستوى الـوظيفي        
والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة             ) 2007شبير،(

0.05=α           السـتعداد   في استجابة المبحوثين حول اثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية على ا
  .لمواجهة األزمات في مستشفى ناصر تعزى للفئة الوظيفية
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يبين متوسطات الرتب الستجابة المبحوثين للدراسة حـول دور الثقافـة           ) 35(جدول رقم   
  .متغير المستوى الوظيفي تعزى إلى ةاإللكترونيالتنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة 

  
  

  )35(جدول
   متغير المستوى الوظيفي–الثانية متوسطات رتب الفرضية الرئيسية 

  متوسطــات الرتــب    

نائب   مدير  المجــــال  م
  مدير

مدير 
  دائرة

رئيس 
  قسم

نائب 

رئيس 

  قسم 

رئيس 
  شعبة

  سكرتير  إداري

  133.97  95.33  116.97  97.25  130.90  185.00  207.50  171.50  القيم التنظيمية   -1

  134.49  109.95  113.09  69.50  119.24  203.17  147.75  133.25  المعتقدات التنظيمية   -2

  137.55  93.42  114.16  90.50  134.45  193.17  177.25  133.50  األعراف التنظيمية   -3

  124.16  97.11  126.23  59.00  141.35  174.00  166.25  125.75  التوقعات التنظيمية   -4

  128.33  95.46  123.03  79.25  135.70  192.33  192.75  153.88  ةاإللكترونيتفعيل اإلدارة   -5
  

  
 كان القيم التنظيمية بالنسبة لمجال أنهتبين ) 35(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول 

اكبـر مـن   " نائـب مـدير  "متوسط الرتبة الستجابة المبحوثين للدراسة في المستوى الوظيفي   
كـان  " قيم التنظيمية ال"هذا يعني إن درجة الموافقة حول مجال        و ،المستويات الوظيفية األخرى  

األعـراف   بالنسبة لمجـال     أنهتبين   و ".نائب مدير "اكبر لدى المبحوثين في المستوى الوظيفي       

" مدير دائـرة " كان متوسط الرتبة الستجابة المبحوثين للدراسة في المستوى الوظيفي    التنظيمية
األعـراف  "ل   هذا يعني إن درجة الموافقة حول مجـا        ،اكبر من المستويات الوظيفية األخرى    

 بالنـسبة   أنـه وتبين   ".مدير دائرة "كان اكبر لدى المبحوثين في المستوى الوظيفي        " التنظيمية
 كان متوسط الرتبة الستجابة المبحوثين للدراسـة فـي المـستوى            التوقعات التنظيمية لمجال  

قـة  هذا يعني إن درجـة المواف     ، و اكبر من المستويات الوظيفية األخرى    " مدير دائرة "الوظيفي  
 ".مدير دائرة "كان اكبر لدى المبحوثين في المستوى الوظيفي        " التوقعات التنظيمية "حول مجال   

ـ تفعيل تطبيق اإلدارة  بالنسبة لمجال  أنهوتبين     كان متوسـط الرتبـة السـتجابة    ةاإللكتروني
 ،اكبر من المستويات الوظيفية األخـرى     " نائب مدير "المبحوثين للدراسة في المستوى الوظيفي      

 كـان اكبـر لـدى       ةاإللكترونيهذا يعني إن درجة الموافقة حول مجال تفعيل تطبيق اإلدارة           
  ".نائب مدير"المبحوثين في المستوى الوظيفي 

 تكان "مدير دائرة "و" نائب مدير "أن المستوى الوظيفي    بوبناء على ما ذكر  يمكن االستنتاج        
 مـن  يعتبرانما  نهوذلك أل  ،  مبحوثينالباقي  إجابات  أكبر من    ذات دالله إحصائية     اإجاباتهم

  بموضوع الدراسة إدارية ومعرفة  خبرة أكثر امأنهبان  ويتميزاإلشرافية اإلداريةالمستويات 
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 بمحافظات غزة تعـزى لمتغيـر سـنوات       في وزارة التربية التعليم    ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   
  .α=0.05الخدمة عند مستوى معنوية 

تبين أن القيمـة االحتماليـة      " واالس-كروسكال" باستخدام اختبار    أنه) 36(يوضح جدول    
)sig. (         0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت اكبر من مستوى الداللة=α      ال  فإنهومن ثم 

ابات المبحوثين حول دور الثقافة التنظيميـة فـي         توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إج      
  . تعزى إلى سنوات الخدمةةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة 

دور الثقافة التنظيمية في تفعيل     وهذا يعني أن لدى أفراد مجتمع الدراسة رؤية متشابهه نحو           
د سنوات  وهذا مؤشر على أن عد     ،  سنوات خدمتهم  مهما اختلفت    ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   

 بـأن وبناء على ما ذكر  يمكن االستنتاج        ،  الخدمة ال يؤثر في رؤية أفراد مجتمع الدراسة       
 بعد أن تـم     إلكترونياً األعمال   إنجازحداثة تعامل الموظفين مع أسلوب      يعود إلى   سبب ذلك   

تكونت خـالل   والتي   مما نتج عنه تشابه خبراتهم في هذه المجال          ،  تطبيقه في مكان عملهم   
  .واحدة تقريبافترة 

  )36(دول رقم ج
   متغير سنوات الخدمة–نتائج الفرضية الرئيسية الثانية 

قيمة   المجــــال  م
  االختبار

درجة 
  الحرية

القيمة االحتمالية 
)sig.(  

  0.121  3  5.805  القيم التنظيمية   -1

  0.477  3  2.491  المعتقدات التنظيمية   -2

  0.363  3  3.190  األعراف التنظيمية   -3

  0.104  3  6.160  التوقعات التنظيمية   -4

  0.421  3  2.813  ةاإللكترونيتفعيل اإلدارة   -5

  .α=0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *    

  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد        ) 2008عكاشة،(وتتفق هذه النتائج مع دراسة      

ثين حول اثر الثقافة التنظيمية علـى مـستوى          في استجابة المبحو   α=0.05مستوى داللة   
والتي أظهـرت عـدم     ) 2007شبير،( ومع دراسة    ،  األداء الوظيفي تعزى لسنوات الخدمة    

 في استجابة المبحوثين حول     α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         
ستشفى ناصـر   اثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية على االستعداد لمواجهة األزمات في م          

  .تعزى لسنوات الخدمة
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 في وزارة التربية التعليم بمحافظات غزة تعزى لمتغير مكان العمل           ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   
  .α=0.05عند مستوى معنوية 

تبين أن القيمـة االحتماليـة      " واالس-كروسكال"خدام اختبار    باست أنه) 37(يوضح جدول    
)sig. (              0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت أصغر من أو تـساوي مـستوى الداللـة=α   

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حـول دور الثقافـة               فإنهومن ثم   
  .لى مكان العمل تعزى إةاإللكترونيالتنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة 

دور الثقافة التنظيمية في تفعيل     وهذا يعني أن لدى أفراد مجتمع الدراسة رؤية مختلفة نحو           
وهذا مؤشر على أن مكان العمل  يـؤثر         ،   باختالف مكان العمل   ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   

   .في رؤية أفراد مجتمع الدراسة 
  
  )37(جدول رقم 

   متغير مكان العمل–نتائج الفرضية الرئيسية الثانية 

قيمة   المجــــال  م
  االختبار

درجة 
  الحرية

القيمة االحتمالية 
)sig.(  

  *0.000  6  26.396  القيم التنظيمية   -1

  0.051  6  12.517  المعتقدات التنظيمية   -2

  *0.000  6  30.656  األعراف التنظيمية   -3

  *0.001  6  23.455  التوقعات التنظيمية   -4

  *0.000  6  26.873  ةاإللكتروني تفعيل اإلدارة  -5
  .α=0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *     
  

والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ) 2008عكاشة،(وتختلف هذه النتائج مع دراسة     
 في استجابة المبحوثين حول اثر الثقافة التنظيمية على α=0.05إحصائية عند مستوى داللة 

  . ى األداء الوظيفي تعزى لمكان العملمستو
  
  

يبين متوسطات الرتب الستجابة المبحوثين للدراسة حـول دور الثقافـة           ) 38(جدول رقم   
  .متغير مكان العمل تعزى إلى ةاإللكترونيالتنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة 
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  )38(جدول
   متغير مكان العمل–متوسطات رتب الفرضية الرئيسية الثانية 

  توسطــات الرتــبم    

شمال   الوزارة  المجــــال  م

  غزة

غرب 

  غزة

شرق 

  غزة

  رفح  خانيونس  الوسطى

  123.30  131.37  126.21  104.38  160.66  83.49  117.18  القيم التنظيمية   -1

  115.15  128.42  132.71  117.06  137.59  86.63  128.23  المعتقدات التنظيمية   -2

  111.74  146.08  133.23  115.46  148.04  69.15  121.00  األعراف التنظيمية   -3

  108.07  140.68  127.98  116.33  149.33  78.15  122.37  التوقعات التنظيمية   -4

ــل اإلدارة   -5 تفعيـــ

  ةاإللكتروني

117.50  76.81  154.80  112.41  128.15  140.32  113.98  

  
 القيم التنظيمية ال   بالنسبة لمج  أنهتبين  ) 38(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        

" لمديرية غرب غزة"كان متوسط الرتبة الستجابة المبحوثين للدراسة في متغير مكان العمل           
هذا يعني إن درجة الموافقة حول مجـال        . اكبر من متغير مكان العمل للمديريات األخرى      

بة لمجال   بالنس أنهوتبين   ".مديرية غرب غزة  "كان اكبر لدى المبحوثين في      " القيم التنظيمية "
 كان متوسط الرتبة الستجابة المبحوثين للدراسة في متغير مكان العمل           األعراف التنظيمية 

هذا يعني إن درجـة     . اكبر من متغير مكان العمل للمديريات األخرى      " لمديرية غرب غزة  "
 ".مديرية غرب غزة"كان اكبر لدى المبحوثين في   " األعراف التنظيمية "الموافقة حول مجال    

 كان متوسط الرتبة الستجابة المبحوثين للدراسة التوقعات التنظيمية بالنسبة لمجال أنه وتبين
اكبر من متغيـر مكـان العمـل للمـديريات          " لمديرية غرب غزة  "في متغير مكان العمل     

كـان اكبـر لـدى      " التوقعات التنظيمية "هذا يعني إن درجة الموافقة حول مجال        . األخرى
تفعيـل تطبيـق اإلدارة      بالنـسبة لمجـال      أنـه وتبين   ". غزة مديرية غرب "المبحوثين في   

لمديرية " كان متوسط الرتبة الستجابة المبحوثين للدراسة في متغير مكان العمل            ةاإللكتروني
هذا يعني إن درجة الموافقـة      . اكبر من متغير مكان العمل للمديريات األخرى      " غرب غزة 

مديرية غـرب  " كان اكبر لدى المبحوثين في       "ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة    "حول مجال   
  ".غزة

 كانـت    "مديرية غرب غـزة   " الموظفين العاملين في     بأنوبناء على ذلك يمكن االستنتاج      
 حـول دور    األخرى ذات دالله إحصائية اكبر من زمالئهم العاملين في المديريات           إجاباتهم

ي وزارة التربية التعليم بمحافظـات       ف ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة    الثقافة التنظيمية في    
" مديريـة غـرب غـزة     " ذلك يعكس صورة ايجابية عن أداء اإلدارة العليا في           أنو ،  غزة

   .إلكترونياً األعمال إنجازوجهودها لتطبيق أسلوب 
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  :نتائج الدراسة -7.1
دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق      بناء على الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث حول           

في محافظات غزة،تم التوصل    وزارة التربية والتعليم العالي      لدى موظفي    ةاإللكترونياإلدارة  
  :إلى النتائج التالية

   
 وكانت ،ةاإللكترونيوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة    ي  -1

 أن القـيم    إلىترجع   هذه العالقة    بأنوبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج        هذه العالقة طردية،  
   : السائدة في الوزارة التنظيمية
  .اإللكتروني تعمل على توجيه سلوك الموظفين للتفاعل مع أنظمة العمل -1

  .اإللكترونيتشجع الموظفين على تنمية أفكار جديدة تناسب بيئة العمل  -2

 .تحدد للموظفين الخطوط العريضة ألنشطتهم وممارساتهم اليومية -3

 .توسع مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية المتعلقة بأعمالهم  -4

معارف التكنولوجية الالزمة لزيـادة     توفر بيئة يتشارك فيها الموظفين المعلومات وال       -5
  .ةاإللكترونيمهاراتهم التقنية ضمن بيئة العمل 

 من حيث استمتاعهم بالعمل     ةاإللكترونيتعكس شعورهم واتجاهاتهم نحو بيئة العمل        -6
 . عملهم له قيمة ومعنى بأن وشعورهم  اإللكترونيعلى برنامج العمل 

يب خالقة ابتدعوها لتطوير برنامج تعمل على إعطائهم الفرصة لشرح وتوضيح أسال -7
 مستنبطين تلك األساليب من تجربتهم الشخصية نتيجة لتفـاعلهم          اإللكترونيالعمل  

 .اإللكترونياليومي مع برنامج العمل 

  
ـ يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعتقدات التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة      -2  ،ةاإللكتروني

 هذه العالقة ترجع إلى أن      بأنوبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج        وكانت هذه العالقة طردية،   
  :المعتقدات التنظيمية السائدة في الوزارة 

مثلت وجود قناعات مشتركة لدى الموظفين بأهمية مشاركتهم في اتخاذ القـرارات             -1
 القائم علـى دقـة األداء       اإللكترونيالخاصة بوظائفهم وأعمالهم ضمن بيئة العمل       

 .جازنوسرعة اإل

 مما يدل على استيعابهم     ،   وظائفهم كاملة ذاتيا   نجازم مؤهلين إل  هبأناعتقاد الموظفين    -2
 إلكترونيـة م قادرين على القيام بها في بيئة عمل         أنهلمتطلبات وظائفهم وإدراكهم ب   

تدفع باتجاه تقوية النقاط الوظيفية وتفويضها بالصالحيات اإلدارية الالزمة لتحويلها          
 . قويةإلى نقاط وظيفية
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 عملهم اإلداري التقليدي الورقي قد تحول إلـى نظـام عمـل             بأنشعور الموظفين    -3
 .إلكترونياً األعمال إنجازتقالهم إلى أسلوب بأنمما يعزز قناعاتهم ، الكتروني

وجود قناعات بضرورة قيام اإلدارة بتطوير موقع الويب الخاص بالوزارة وتوسيعه            -4
ولتمكين الموظفين من الوصول إلى بيئـة  ، ورلالعتماد علية في التواصل مع الجمه     

 مما يعمل على إلغـاء      ،   خاصة بهم  إلكترونية من خالل بوابات     ةاإللكترونيأعمالهم  
حواجز المكان والزمان وصوال إلى الالمكان والالزمان في التفاعل مع الجمهـور            

 .والموظفين

 يتبـادلون   رونـي اإللكتاعتقاد الموظفين بنشوء لغة خاصة بينهم ضمن بيئة العمل           -5
مفرداتها للتعبير عن أعمال يقومون بها مما يزيد من تفاعلهم مع أعمالهم ويعـزز              

 .شعورهم بخصوصية بيئتهم الوظيفية وتميزهم عن اآلخرين

 الذين يعملون من خاللـه      اإللكتروني برنامج العمل    بأنوجود أفكار لدى الموظفين      -6
يئة عملهم الحديثة دمجت مـا بـين         وان ب  ،  كان ثمرة لخبراتهم وتجاربهم الوظيفية    

 .إلكترونياً األعمال إنجازخبراتهم السابقة وأسلوب 

 تغلب على ظاهرة التكاسل االجتماعي مـن        اإللكتروني العمل   بأنشعور الموظفين    -7
 وذلـك   ،   أعمالهم المكلفين بهـا    نجازخالل اتكال بعض الموظفين على زمالئهم إل      
  .ر ليصل إلى بيئة عمله الخاصة بهبسبب أن لكل موظف اسم مستخدم وكلمة س

 باعتباره خبرة تعليمية يكتسبون من خاللهـا        اإللكترونينظرة الموظفين إلى العمل      -8
مهارات وظيفية عديدة تؤهلهم الن يكونوا قادرين للعمل والنجاح ضـمن أي بيئـة              

 الوظيفي إلى   منوبالتالي انتقالهم من مرحلة شعورهم باأل     ،   مستقبلية إلكترونيةعمل  
 .   المتالكهم خبرات ومهارات وظيفيةمنرحلة شعورهم باألم

    
ـ يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األعراف التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة              -3  ،ةاإللكتروني

 هذه العالقة ترجع إلى أن      هبأنوبناء على ما ذكر يمكن االستنتاج        وكانت هذه العالقة طردية،   
  :  في الوزارةاألعراف التنظيمية السائدة

دعمت الموظفين وشجعتهم على التكيف مع التطورات التكنولوجية التي استحدثت في        -1
 .اإللكتروني مما ساعد على سرعة اندماجهم في بيئة العمل ، بيئة عملهم

دفعت الموظفين األكثر خبرة وتجربة لإلشراف على زمالئهم األقل خبرة ومتابعتهم            -2
 دائمـة   إلكترونية وذلك ضمن بيئة عمل      ،  اإلتقانوإرشادهم وصوال بهم إلى مرحلة      

 . التطور تفرض على المتعاملين معها دوام التطور والتقدم وتعلم واستيعاب كل جديد

 ودعمتهـا بمعـايير     ،  أوجدت لدى الموظفين معايير تشجع على التحدي والمخاطرة        -3
 ، بـرات نظرة المدراء إلى الخطاء باعتباره مصدر من مصادر التعلم واكتـساب الخ           
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 .فهيئت مناخ يشجع على اإلبداع واالبتكار ليفتح أبواب جديدة أمام طرق لم تعبد بعد

دعمت زيادة التعاون بين الموظفين الالزمة لتكوين بيئة تساعد على نمو فرق العمل              -4
 . ةاإللكتروني مما يعمل على زيادة فعالية اإلدارة ، التي تلتزم بتحقيق األهداف

وتجنـب  ،  هتمام بتبسيط وتسهيل إجراءات العمـل اإلداري      شجعت المدراء على اال    -5
 والتغلب عليها من خـالل أسـلوب العمـل          ،  تعقيدات وسلبيات النظام البيروقراطي   

 . اإللكتروني

ألزمت اإلدارة على تزويد الموظفين بالمعلومات الالزمة والتـي يحتاجونهـا لـدعم       -6
 .ةاإللكترونيوتطوير استخدامهم لتطبيقات اإلدارة 

 األفضل بـين    ةاإللكترونيلت من خالل اإلدارة على االهتمام بتشجيع الممارسات         عم -7
 .  أعمالهمإنجازالموظفين ونشرها فيما بينهم كنموذج يحتذى به في 

    
ـ يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التوقعات التنظيمية وتفعيل تطبيق اإلدارة              -4  ،ةاإللكتروني

 هذه العالقة ترجع إلى إن      هبأنء على ما ذكر يمكن االستنتاج       وبنا وكانت هذه العالقة طردية،   
  :التوقعات التنظيمية السائدة في الوزارة 

شجعت الموظفين على أن يبادرون ذاتيا لاللتحاق بدورات التأهيل التقني رغبة منهم             -1
 .في استيعاب التطورات التقنية والتكنولوجية المرتبطة بأعمالهم

 خارج أوقات اإللكترونيممانعة في الرد على بريد العمل أوجدت لدى الموظفين عدم  -2
 ال تتفق مع التأخير والتأجيل وغير مرتبطة        إلكترونية في بيئة عمل     ،  الدوام الرسمي 

 .بفترة عمل أو مكان عمل

خـارج أوقـات    ،   المتبقي من مهامهم الوظيفية    إنجازرغبت الموظفين في استكمال      -3
 .   نترنتاإل من خالل ةاإللكترونيعملهم  بالدخول إلى بيئة ، الدوام الرسمي

 من خارج مكان إلكترونياً وظائفهم إنجازدفعت اإلدارة لتمكين الموظفين من استكمال  -4
 . نترنتاإل من خالل ةاإللكترونيالعمل والسماح لهم بالدخول إلى بيئة عملهم 

ل  عملة في شك   إنجازشجعت اإلدارة على تمكين الموظف من أن يكون مسئوال عن            -5
ه غير مرتبط بنشاط اآلخرين جازفإنعملية متكاملة وليس فقط عن جزء منه، وبالتالي 

 .ولكن بنشاطه هو فقط

 فهـم قـادرين مـن خـالل اسـتخدام           ،  فسهم وأدائهم بأنعززت من ثقة الموظفين      -6
التكنولوجيا وتفويضهم بالصالحيات اإلدارية المناسبة علـى االسـتجابة الـسريعة           

 . ماتلمهامهم دون اخذ تعلي

شجعت اإلدارة للتوجه نحو توسيع دائرة مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرارات             -7
 .ةاإللكترونياإلدارية ضمن بيئة العمل 
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عززت شعور الموظف وإدراكه التساع المدى الذي تغطية واجبات وظيفتـه بعـد              -8
 . اإللكترونيالتحول ألسلوب العمل 

، بعدالـة تقيـيم اإلدارة      ةاإللكترونيمل   ضمن بيئة الع   ،   حسنت من شعور الموظفين    -9
هم ألعمـالهم   إنجـاز  وزيادة قدرتها على الحكم الدقيق على مستوى وحجم          ،  ألدائهم

 .  يوثق فيه كل شيء بالدقيقة والثانيةإلكترونياً األعمال إنجازالن أسلوب ، الوظيفية

ن خالل   وذلك م  ،  حفزت اإلدارة لمحاولة إشباع حاجات جمهور الوزارة المتنامية        -10
 ح لتتي ،   المقدمة لهم عبر صفحة الويب     ةاإللكترونيتخططيها لزيادة قنوات الخدامات     

لهم الحصول على المعلومات التي يحتاجونها وتمكنهم من إدارتها عبـر صـفحات             
 .خاصة لكل منهم

دفع اإلدارة لتيسير وتسهيل استفادة الجمهور من خدمات الوزارة المقدمة له مـن              -11
،فحل إلكترونيـة ،يمكنه أن يتفاعل معها بوسـائل       إلكترونية بوسائل   خالل توفيرها له  

مشاكل تكدسهم في طوابير أمام نقاط محددة لمكاتب الموظفين وفي أوقـات قـد ال               
 إضافة إلى عبء التعامل وجها لوجه مع الموظفين وما يسببه ذلـك مـن               ،  تناسبهم

 .معناه للطرفين

  

دور الثقافة التنظيميـة فـي       إجابات المبحوثين عن      إحصائية بين  ةال يوجد فروق ذات دالل     -5
 تعـزى   بمحافظات غـزة   العالي في وزارة التربية التعليم      ةاإللكترونيتفعيل تطبيق اإلدارة    

  ".سنوات الخدمة"، و"المؤهل العلمي"، و"الحالة االجتماعية" و،"الجنس" لمتغير

  
دور الثقافة التنظيمية في تفعيل     عن   إحصائية بين إجابات المبحوثين      ةيوجد فروق ذات دالل    -6

   تعـزى لمتغيـر     بمحافظات غزة   العالي  في وزارة التربية التعليم    ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة   
   ".مكان العمل"و، "العمر"، و"المستوى الوظيفي" 
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  :توصيات الدراسة   -7.2

  :يمكن إيجاز التوصيات التي يؤكد عليها الباحث فيما يلي 

 يمثل هوية الوزارة ورسالتها وإستراتيجيتها وأنـشطتها        اإللكترونيأن موقع الوزارة    اعتبار   -1
  . للوزارةإلكترونية أكبر من مجرد واجهة أنهوخدماتها، و

 في ظل إشـراف اإلدارة      اإللكترونيفرز فريق عمل متكامل المهارات إلدارة موقع الوزارة          -2
  .العليا

ومراجعة الوزارة مـن خـالل موقعهـا    الكتروني رسمي الجمهور على امتالك بريد تشجيع   -3
توفير شروح توضيحية إرشادية وعروض بوربوينت تعليمية لكيفية استخدام         اإللكتروني، مع   

  . المجانيالموقع، وطريقة عمل اشتراك في البريد اإللكتروني

تيح حصوله  وزيادة القنوات اإللكترونية عبر صفحة الويب والتي ت       استشعار حاجات الجمهور     -4
   .على المعلومات التي يحتاجها وتلبي حاجاته وتمكينه من إدارتها

المحافظة على استمرار تطوير برنامج العمل اإللكتروني ودعمه بالبيئات الرسومية واالعتناء            -5
  . بشكل صفحة العمل، باإلضافة إلى تطوير نموذج خصائص العمل

قترحات لتطوير برنامج العمل اإللكترونـي وطـرح        تشجيع الموظفين على التقدم لإلدارة بم      -6
أفكار عمل جديدة بحرية كاملة مع ضمان عدم انتقادها، ومنح المكافآت للمشاركين في تنفيذها             
بغض النظر عما إذا كانوا أصحابها أم ال،  وذلك لتتمكن األفكار من اجتذاب مـن ينفـذوها                  

  .إيمانا منهم بفاعليتها ونجاحها

تقال المعلومات والمعارف، ومشاركتها بين الموظفين،والعمـل علـى زيـادة      ضمان حرية ان   -7
مستوى االعتماد المتبادل فيما بينهم، ليتمكنوا من صنع رؤية تساعدهم في إنجـاز أعمـالهم،     

  .وتجنبهم التعتيم الذي يتناقض مع المعايير والكفاءات

الخطأ الغير مقـصود بأنـه فرصـة        دعم اإلدارة لبيئتي اإلبداع والتعلم من خالل النظر إلى            -8
زرع بذور الثقافة اإلبداعية بين تهيئة مناخ يشجع على اإلبداع واالبتكار، من خالل       ، و تعليمية

  .الموظفين وتشجيعهم على حب المخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات

على أسـاس مـا     وية  وربط الحوافز المادية والمعن   فتح أفاق جديدة أمام أساليب إنجاز العمل          -9
 لألهداف المنوط    وتحقيقه  الوظيفية يتعلمه الموظف من مهارات تقنية وتكنولوجية ، وانجازاته       

  . اإللكترونيةعملهبه تحقيقها ضمن بيئة 
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استشعار اإلدارة للمظاهر التي قد تشير إلى تعقيد اإلجراءات اإلدارية ودراستها والعمل على               -10
 اإللكتروني، واالهتمام بتعريف الموظفين بالمشاكل والتحديات التي        تبسيطها لتفعيل بيئة العمل   

  .تواجهها الوزارة، ودفعهم لتكوين حلول خالقة تمكنها من التعامل معها بطرق ابتكاريه

اهتمام اإلدارة بإشباع حاجات التقدير لدى الموظفين الذين ساهموا في االنتقال إلـى أسـلوب                -11
  . ، وتكريم المميزين منهمإنجاز األعمال إلكترونياً

تشجيع الموظفين على المشاركة في حلقات نقاش منظمة وإبداء رأيهم في القيم، والمعتقدات،               -12
واألعراف، والتوقعات المعمول بها داخل الوزارة لتطويرها بما يالءم بيئة العمل االلكتروني،            

ـ           ارات تعبـر عـن ثقافـة       وتعميمها عليهم الكترونيا بشكل دائم ومستمر في شكل جمل وعب
  .  الوزارة

، توظيف الشعارات والرموز والصور التي تدعم توجه الوزارة نحـو العمـل اإللكترونـي               -13
وتشجيع الموظفين على استحداث لغة خاصة بهم لالحتفاظ بثقافة العمل اإللكتروني حية فـي              

   .الوزارة

 عملهم اإللكترونية عبر اإلنترنـت      استثمار التسهيالت الموفرة لوصول الموظفين إلى مكاتب        -14
راسة أسلوب إنجاز األعمال عن بعـد وإمكانيـة تـوفيره           وديجاد بيئة وظيفية أكثر مرونة،    إل

بدون تحمل أي تكاليف إضافية لتجهيز مكاتب العمل        ) التنظيم اإللكتروني (لفرص عمل عديدة    
  .والمباني الستيعاب للموظفين

ين وإبراز أعمالهم وإنجازاتهم إلـى جانـب صـورهم     العمل على نشر قصص نجاح الموظف       -15
 على نشر قصص نجاح تجربة العمـل        همتشجيع، و الشخصية على موقع الوزارة اإللكتروني    

اإللكتروني من خالل توظيف عبارات بسيطة، أو شعارات، أو أمثال، تـستطيع أن توصـل               
  .رسالة المنظمة

الرسمي لصالح الوزارة ضمن خطة عمل      العمل على استثمار جزء من وقت الموظفين غير           -16
  .مرنة تنسجم مع أسلوب إنجاز األعمال إلكترونياً، وتوفير الدعم والتشجيع الالزم لهم

التفويض من خالل إعطاء الموظفين سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه، مع زيادة دراسة تبني أسلوب   -17
ساءلتهم عن النتائج، وذلك العتقاد توفير قدر محدود من التوجيه والدعم النفسي، على أن يتم م

، ورغبتهم في أن يشاركوا في      الموظفين بمهنيتهم العالية، ودرجة استعدادهم لتحمل المسؤولية      
  .عملية اتخاذ القرار

تسهيل حصول الموظفين في المستويات اإلدارية المختلفة على توقيع الكتروني يساعدهم  في               -18
  . شخصيتهم اإللكترونية، وبما يتالئم مع مصلحة العملتوثيق أعمالهم اإللكترونية ويبرز
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تمكين الموظفين من المساهمة في التخطيط اإللكتروني مع كل فكرة تبزغ لديهم في أمـاكن                 -19
  .عملهم، وفي كل وقت

الرقابـة  (دعم عملية التحول من مفهوم الرقابة كرصـيد إلـى الرقابـة كعمليـة مـستمرة                   -20
ا كبديل عن أسلوب المتابعة بالمـذكرات والتقـارير التـي يرفعهـا             ، وتوظيفه )اإللكترونية

تزويد الموظفين بتغذية عكسية راجعـة      المشرفون في اإلدارات التقليدية، واالستفادة منها في        
  .عن أدائهم

عقد دورات تدريبية لمساعدة الموظفين للتغلب على اآلثار الـسلبية الناتجـة عـن العمـل                  -21
آالم الظهر والعنق، إصابات    ( الممكن أن تظهر في شكل إصابات بدنية         اإللكتروني والتي من  

  ).الضغط، التوتر،االكتئاب(ونفسية) األيدي واألذرع

دعم نظرة الموظف إلى وظيفته على أنها فرصة تعليمية، وتشجيعه على اكتساب المهـارات                -22
الية والوظيفيـة والمكانيـة   والخبرات التقنية التي تحتاجها وظيفته من خالل تذليل العقبات الم  

  .أمامهم

دعم اإلدارة لدور الراعي ضمن بيئة العمل اإللكتروني، والتوجه نحو عدم ترك هذه العمليـة                 -23
  .للصدفة وان يكون هناك برنامج رسمي تتم من خالله

 ،  لتـشجيع   "النمذجـة "دعم اإلدارة ألسلوب التعلم من خالل المالحظـة وتقليـد اآلخـرين               -24
  .سات اإللكترونية األفضل بين الموظفين ونشرها فيما بينهم كنموذج يحتذى بهالممار

  
 

  :مقترحات الدراسات المستقبلية  -8.3

  .دور التخطيط اإللكتروني في صنع القرارات اإلدارية في المنظمات المعاصرة   �

  .متطلبات ومعيقات نجاح نظام الرقابة اإللكترونية   �

  . إللكترونية في تقييم أداء العاملينمدى فاعلية نظام الرقابة ا   �

  . مدى إمكانية التوظيف اإلداري للتنظيم اإللكتروني في المؤسسات العامة   �

  .واقع توظيف المواقع اإللكترونية في خدمة الوزارات العاملة في محافظات غزة   �

  .دور إدارة المعرفة في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية   �

  . التدريب اإللكتروني في تأهيل موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية توظيف امكانيةمدى    �

  .مدى تأثير اإلدارة اإللكترونية على تطوير الهياكل التنظيمية في الوزارات الفلسطينية    �

  .دور الوظائف اإلدارية في تفعيل إدارة مواقع الويب اإللكترونية   �
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  قياسل أنهاستب

  ةاإللكترونيدور الثقافة التنظيميـة في تفعيل تطبيق اإلدارة  
    محافظات غزة–وزارة التربية والتعليم العاليدراسة تطبيقية على 

  
   الموظفةأختي  / أخي الموظف

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته       
  

 وذلك استكمال لمتطلبات الحـصول علـى        ،  أعالهالموضوع  دراسة ميدانية حول    عمل  يقوم الباحث ب  
ــزة        ــالمية بغـ ــة اإلسـ ــن الجامعـ ــال مـ ــي إدارة األعمـ ــستير فـ ــة الماجـ   .درجـ

لبحـث  دعـم ا  في جهدكممقدرا لكم  ، ها على فقراتاإلجابةيرجى التكرم ب ،  لهذا الغرض  أنهباست إعدادتم  قد  و
  ألغـراض  هذه البيانات سوف تستخدم      بأن ماًعل،  لص لدعم مسيرة التعليم في فلسطين     والتعاون المخ  ،  العلمي

  .  البحث العلمي فقط
  

  ..شاكرا لكم حسن تعاونكم 
   والتقدير وتقبلوا فائق االحترام

  
  ثــــالباح

   فاروق مصباح العاجزإيهاب
 

          بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم  

  
   غزة–الجامعة اإلســالمية 

  ـة التجــــارةـكليـــ
  م الدراســات العليــاـقس

    ر إدارة األعمــالـماجستي

  
  

  /     /  : التاريخ 
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  -:البيانات الشخصية  : أوال 
  
   - :في المربع الذي ينطبق عليك( / ) الرجاء وضع إشارة  -

  
 

  
  

      .أنثى( )     .ذكر( )   : س ـــــالجن  -

  إلى اقل 30من ( )   . سنه30أقل من ( )   : ر ــــــالعم  -
  .ــة سن40 من    

   إلى اقل 40من  ( )
  .ـة سن50من     

  . سنه فأكثر50 ( )

  .أرمـل( )   .مطلـق( )   .زبـأع( )     .زوجـمت( )   : الحالة االجتماعية   -

  . ثانوية عامة( )  .دبلـوم ( )   .بكالوريوس( )   . عليادراسات( )   : يـل العلمـالمؤه  -

  . مـديـر( )  :المستوى الوظيفي  -

  . نائب رئيس قسم( )

   نائب مدير ( )

  .رئيس شعبة ( )

  .مدير دائرة ) (

  .إداري ( )

  .  رئيس قسـم( )

. ............ ( )  

  ى اقل ـإل 5 من( )  . سنوات5 اقل من ( )  :ةـوات الخدمـسن  -
 . سنوات10من     

   إلى اقل10 من( ) 
 .ةـ سن15  من   

  . فأكثر سنة15 ( )

  مديرية شرق غزة ( )  . مديرية غرب غزة( )  .مديرية شمال غزة( )  .  الــوزارة( )  :مكـان العمــل  -

    . مديرية رفح( )  .  مديرية خانيونس( )  . مديرية الوسطى( )    
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      . للوزارةاإللكتروني جوهر الحضور أنهتنظر اإلدارة إلى موقع الويب على   -1

      . يتم تشجيع الموظفين على تنمية أفكار جديدة والتقدم بها لإلدارة  -2

يتقاسم الموظفين المعلومات والمعارف التكنولوجية وهم منفتحين علـى األفكـار            -3
 .الجديدة

     

تهتم اإلدارة بتوسيع دائرة مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرارات اإلداريـة              -4
  ةاإللكترونيمن بيئة العمل ض

     

تهتم اإلدارة بنشر شعارات ورموز وصور ولوحات جداريـه توضـح تبنيهـا               -5
 . ةاإللكترونيألسلوب اإلدارة 

     

      . بالوزارةاإللكترونييتم تكريم الموظفين الذي يساهمون في بناء ونشر العمل   -6

ليب خالقة ابتدعوها لتطوير نظم     يتم إعطاء فرصة للموظفين لشرح وتوضيح أسا        -7
 . الذي يستخدمونهاإللكترونيواليات العمل بالبرنامج 

     

 بشكل يجعل الموظفين أكثر اسـتمتاعا بـه         اإللكترونيتم تصميم برنامج العمل       -8
 .م يقومون بعمل له قيمة ومعنىهبأنويشعرهم 

     

ال وأنـواع الخـدمات     تقوم اإلدارة بإشراك الموظفين في وضع مقترحات ألشك         -9
 . الممكن توفيرها للجمهور

     

 بـشكل دائـم   إلكترونيـة تعمل اإلدارة على إشراكك كموظف في عملية تخطيط         -10
 . واضحةإلكترونيةومستمر عبر آلية 

     

 اإللكترونـي تدربت كموظف على أساليب تقلل من الضغوط الناتجة عن العمـل       -11
 .الخ..دارة الفعالة للوقت، وإدارة نمط الحياة واالسترخاء، واإل، التأمل: مثل

     

 

  م
  ةــدات التنظيميــالمعتق: المحور الثاني 
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      .يوجد قناعات مشتركة لدى الموظفين بأهمية المشاركة في عملية اتخاذ القرار  -1

 مهـام وظيفتـك     نجازتمتلك كموظف المهارات والقدرات الالزمة التي تؤهلك إل         -2
 .ذاتيا بدون الحاجة إلى توضيح أو استفسار من اإلدارة العليا

     

 ما يتعلمه الموظف مـن مهـارات تقنيـة          يتم ربط الحوافز والمزايا على أساس       -3
 . وتكنولوجية ضرورية ونافعة لعملة

     

      . نظام عملك اإلداري الورقي قد تحول إلى نظام عمل الكترونيبأنتعتقد   -4

 ةاإللكتروني األعمال   إنجازتتناسب الصالحيات اإلدارية الممنوحة لك مع أسلوب          -5
 .قة األداءالذي يعتمد على سرعة االستجابة ود

     



 182

وتشجعك علـى  ، تهتم اإلدارة بتعريفك بالمشاكل والتحديات التي تواجهها الوزارة      -6
 . تنمية مداخل جديدة للتعامل معها بطريقه ابتكاريه

     

 المقدمة للجمهور عبر موقع الويب بحاجـة إلـى تطـوير            ةاإللكترونيالخدمات    -7
 . وإضافات جديدة

     

 اوجد بين الموظفين لغة خاصة يتبادلونها فيما بينهم للتعبير عما        ونياإللكترالعمل    -8
 .يقومون به

     

 المعمول به حاليا كانت     ةاإللكترونيالتطورات التي استحدثت على برنامج اإلدارة         -9
 .نتاج خبرات وتجارب الموظفين 

     

 باتكـال بعـض      تغلب على ظاهرة التكاسل االجتماعي     إلكترونياً األعمال   إنجاز  -10
 . األعمال المكلفين بهاإنجازالموظفين على زمالئهم في 

     

  باعتبارها خبرة تعليمية تكتسب مـن        إلكترونياً أعمالك   إنجازتنظر كموظف إلى      -11
 .خاللها مهارات متنوعة تؤهلك للنجاح في عملك

     

           .اإللكتروني العمل يوجد تكافؤ بين السلطة والمسؤولية المعطاة للموظفين في بيئة  -12

  

  م
  ةــراف التنظيميــاألع: المحور الثالث
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عي إلى التكيف مع التطـورات التكنولوجيـة        األعراف السائدة بين الموظفين  تس       -1
 .المستحدثة في بيئة العمل

     

 بمتابعـة وإرشـاد     ةاإللكترونييلتزم الموظفون األكثر خبرة وتجربة في األعمال          -2
 .  زمالئهم األقل خبره واإلشراف على تأهيلهم

     

التقليدية إلـى   األعراف السائدة بين الموظفين سهلت عملية االنتقال من األعمال            -3
 . في الوزارةةاإللكترونياألعمال 

     

 المعايير السائدة بين الموظفين تساعد  على تهيئة مناخ يـشجع علـى اإلبـداع                 -4
 .واالبتكار

     

يلتزم الموظفون بمعايير تشجع على التحدي والمخاطرة وفتح أفاق جديـدة أمـام      -5
 . العملإنجازأساليب 

     

       إلى الخطأ باعتباره مصدر من مصادر التعلم ينظر المدراء  -6

      .األعراف السائدة تساعد على زيادة التعاون بين الموظفين  -7

      .تلتزم اإلدارة بتحفيز الموظفين المبدعين والمتميزين بالحوافز المادية والمعنوية  -8

       .إلكترونياًال  األعمإنجازاألعراف السائدة بين الموظفين تعمل على تفعيل   -9

 لتطوير استخدامهم لتطبيقـات     ةتلتزم اإلدارة بتزويد الموظفين بالمعلومات الالزم       -10
  ةاإللكترونياإلدارة 

     

 األفضل بين الموظفين وتنشرها     ةاإللكترونيتعمل اإلدارة على تشجيع الممارسات        -11
 .فيما بينهم كنموذج يحتذي به
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بتبسيط وتسهيل إجراءات العمل اإلداري بـشكل يناسـب تطبيـق           يهتم المدراء     -12
  .ةاإللكترونياإلدارة 

          

اتهم إلـى   إنجـاز وإبراز أعمالهم و  ،  تلتزم اإلدارة بنشر قصص نجاح الموظفين       -13
 .اإللكترونيجانب صورهم الشخصية على موقع الوزارة 

     

  

  ةــات التنظيميــالتوقع: المحور الرابع   م
ا^Wp\~ xm ih¢ghت ا^�` W�p\~�r ا^�cد xm ا^ih¢gh أو zp\~�� Wm ه` ا^�و(

 W�y xT�mWp^اد اcatا( 

واف
م

ــ
جدا

ق 
  

واف
م

ــ
ــ

  ق

حاي
م

ــ
ــ

  د

واف
 م

ير
غ

قــ   

ق 
واف

 م
ير

غ
طال

إ
  قا

يبادر الموظفون ذاتيا بااللتحاق بدورات التأهيل التقنـي رغبـه فـي اسـتيعاب                -1
 .  بأعمالهمالتطورات التقنية والتكنولوجية ذات الصلة

     

الموظفون قادرون من خالل اسـتخدام التكنولوجيـا وتفويـضهم بالـصالحيات             -2
 .اإلدارية على االستجابة السريعة لمهامهم دون اخذ تعليمات

     

 عبر صفحة الويـب لتتـيح حـصول         ةاإللكترونيتخطط اإلدارة لزيادة القنوات       -3
 .نه من إدارتهاالجمهور على المعلومات التي يحتاجها وتمكي

     

 ساعد الجمهور على االستفادة من الخدمات الموفرة لـه          إلكترونياً األعمال   إنجاز  -4
بوسائل إلكترونيه وحل مشاكل االزدحام وأعبـاء التعامـل وجهـا لوجـه مـع          

 .الموظفين

     

 عمل معين فرصة اتخـاذ معظـم القـرارات          إنجازيتاح للموظف المسئول عن       -5
 .عمل دون الرجوع إلى رئيسة المباشرالمتعلقة بال

     

موقع الويب حسن من صورة الوزارة ونجح في ترك انطباع جيد عنهـا لـدى                 -6
 .اآلخرين

     

 حسن من شعورك كموظف بعدالة تقييم أدائك والحكـم          إلكترونياً األعمال   إنجاز  -7
 .كإنجازالدقيق على مستوى 

     

 تغطية واجبات وظيفته بعد تحوله إلى أسلوب        يدرك الموظف اتساع المدى الذي      -8
 .اإللكترونيالعمل 

     

تتجه اإلدارة لتوسيع دائرة مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية             -9
 . ةاإللكترونيضمن بيئة العمل 

     

  خارج إلكترونياً وظائفهم   إنجاز مكنت الموظفين من استكمال      ةاإللكترونياألعمال    -10
 .فترة الدوام الرسمي

     

 خارج أوقـات الـدوام      اإللكترونيال يوجد لديك مانع من الرد على بريد العمل            -11
  .الرسمي 

     

 المتبقي من مهامك الوظيفية بالدخول إلى نظام عملك         إنجازال تمانع من استكمال       -12
  . خارج أوقات الدوام الرسمي  نترنتاإل عبر اإللكتروني

          

 العمل فـي شـكل      إنجاز جعل كل موظف مسئوال عن       إلكترونياً األعمال   إنجاز  -13
 .عملية متكاملة وليس فقط عن جزء منه
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ى استقطاب أصحاب الخبرات والمهارات فـي مجـال العمـل           تعمل اإلدارة عل    -1
 .اإللكتروني

     

      .يتم تشجيع الجهور على امتالك بريد الكتروني رسمي للتواصل مع الوزارة   -2

يتم تحفيز الجمهور للتكامل مع الوزارة من خالل تحويل كل األعمـال التقليديـة      -3
 .إلكترونيةا عن بعد بوسائل  يمكن أن يتفاعل معهإلكترونيةإلى أعمال 

     

       .ةاإللكترونييوجد للموظف توقيع الكتروني خاص به لتوثيق أعماله   -4

يتبادل الموظفون سرد قصص النجاح واإلبداع عـن تجربـة االنتقـال للعمـل                -5
 . بالوزارةاإللكتروني

     

ذ مهامهم وواجبـاتهم    يتمتع المدراء بسرعة الحركة واالستجابة والمبادرة في تنفي         -6
 . اإلدارية

     

 اإللكترونـي تستفيد اإلدارة من معلومات التغذية الراجعة التي يتيحهـا الموقـع              -7
 .للوزارة عن حجم التعامالت والتفضيالت والحاجات لدى الجمهور

     

 وأنت خارج    نترنتاإل عبر شبكة    اإللكترونييسمح لك بالدخول إلى نظام عملك         -8
 . ملمكان الع

     

توفر اإلدارة للجمهور شروح توضيحية إرشادية وعروض بوربوينـت تعليميـة             -9
 .اإللكترونيلكيفية استخدام موقع الويب وعمل اشتراك للبريد 

     

 المستمرة بتزويـد المـوظفين بتغذيـة    ةاإللكترونيتقوم اإلدارة من خالل الرقابة      -10
  .عكسية راجعة عن أدائهم

     

 عمل إضـافي إذا تطلـب       إنجازظفين لديهم الوقت الكافي الذي يسمح لهم ب       المو  -11
  .األمر ذلك

     

 وتفويض الصالحيات دفع اإلدارة إلى تبني أسـلوب الرقابـة           اإللكترونيالعمل    -12
 . المستمرةةاإللكتروني

          

 


