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شكـر وتقديـر
نبينا محمد صمى اهلل عميو
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميفّ ،
كسمـ كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى ىديو إلى يكـ الديف .الحمد هلل الذم ىدانا ليذا كما كنا

لنيتدم لكل أف ىدانا اهلل.

العمي القدير
امتثالن لقكلو تعالى" :لئف شكرتـ ألزيدنكـ" سكرة ابراىيـ آية ( ،)7فإنني بدايةن أشكر اهلل
ّ
أمدني برعايتو كتكفيقو إلتماـ ىذه الرسالة ،فالحمد هلل الذم كفقني إلنجاز ىذا الجيد
الذم ّ
فإف أخطأت فمف نفسي كا ْف أصبت فمف اهلل كحده ،كما تكفيقي إلّ باهلل.
المتكاضعْ ،

"مف ل َيشكػر الناس ل َيشكر اهلل" ،فإنني
انطالقان مف قكؿ الرسكؿ عميو أفضؿ الصالة كالسالـ َ
أتكجو بالشك ػػر كالعرفػ ػ ػػاف إلى الدكتور /رامز عزمي بدير كالدكتور  /خميل إسماعيل ماضي
عمي بالجيد كالتكجيو ،فكانا نعـ المرشداف
لتفضميما باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،كالمذاف لـ يبخال ّ
المكجياف ،حيث كاف لتساع أفقيما العممي كتكجيياتيما المنيجية الفضؿ الكبير في إنجاز ىذه
ك ّ
الرسالة منذ أف كانت فكرة إلى أف أصبحت رسالة متكاممة.

كما كأتقدـ بعظيـ الشكر كالتقدير إلى األستاذ الدكتور /سامي أبو ناصر ,عمى تشريفو لي كمناقش

داخمي ،كالشكر مكصكؿ إلى الدكتور /يوسف بحر ،عمى تشريفو لي كمناقش خارجي ،كعمى
القيمة التي بال شؾ ستثرم الدراسة كتغنييا.
تكجيياتيما السديدة كنصائحيما العممية ّ
كأتقدـ كذلؾ بخالص الشكر كالعرفاف لمصرح التعميمي كالتربكم الشامخ جامعة األزىر – غزة،

كأخص بالشكر عمادة كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية  -قسـ إدارة األعماؿ ،ممثّمة بأساتذتي الكراـ ،

تعميمي في قطاع غزة يعمؿ عمى رفعة المجتمع مف خالؿ إعداد
كالذيف حافظكا عمى كجكد صرٍح
ٍ

كادر مؤىؿ يقكـ عميو المجتمع الفمسطيني.

الباحثة


ت

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية لدل العامميف

في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة .استخدمت الباحثة المنيج "الكصفي التحميمي"،
كاعتمدت الستبانة ،كتـ استخداـ أسمكب المسح الشامؿ لستطالع آراء مجتمع الدراسة ،كالتي بمغت

( )444مفردة ،لممدراء كالعامميف في الكظائؼ اإلشرافية في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة
كقد بمغ عدد الستبانات المستردة ( )363بنسبة استرداد (.)%94.75كاستخدمت أساليب اإلحصاء
الكصفي كتحميؿ الرتباط كتحميؿ النحدار المتعدد لمكصكؿ لنتائج الدراسة.

خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج ,والتي من أىميا:
أبدل أفراد مجتمع الدراسة كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى أبعاد مجاؿ "تكنكلكجيا المعمكمات"،

كىي (األجيزة كالمعدات ،البرمجيات ،شبكات التصاؿ كالنترنت ،قكاعد البيانات ،اإلجراءات)،

حيث حصمت ىذه األبعاد مجتمعة عمى كزف نسبي قدره ( .)%72.45ككاف الكزف النسبي لمثقافة
التنظيمية ىك ( )%69.35كىذا يدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة مف قبؿ أفراد المجتمع.
كأظيرت الدراسة كجكد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات
غير الحككمية في قطاع غزة .كما أشارت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند

مستكل ( )α≥ .0.5بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة التنظيمية

لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل لمبيانات الشخصية (الجنس ،العمر،
المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي ،مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات

في بيئة العمؿ الحالية) ،ككجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ( )α≥ .0.5بيف متكسطات
آراء المبحكثيف حكؿ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة

تعزل لمبيانات الشخصية (المسمى الكظيفي).

قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات ,والتي من أىميا:
ّ
تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات بأفضؿ صكرة داخؿ المنظمة مف خالؿ العتماد عمى مبرمجيف داخمييف
يتمتعكف بمستكل جيد مف الكفاءة كقادريف عمى تطكير البرمجيات المستخدمة ،تكفير نظاـ حماية
لمبيانات كالمعمكمات المضمنة في برامج قكاعد البيانات المستخدمة في المنظمات ،إنشاء دائرة
مستقمة كمتخصصة بتكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات التي ل يكجد بيا ،إضافة إلى الىتماـ
المستمر بإجراء الصيانة الدكرية لألجيزة في المنظمات عند حدكث األعطاؿ.


ث

ABSTRACT
This study aimed to explore the impact of information technology on the
organizational culture of NGO workers in the Gaza Strip. The researcher
used the descriptive analysis approach and relied on the questionnaire.
Census is used to explore the opinions of the study population of 044
persons of managers, and employees in supervising postions in NGOs in the
Gaza Strip. Reponses were 363 with return rate of 90.75%. The researcher
used descriptive analysis, correlation and multiple regression to reach the
results of the study.
Research has concluded with a number of results, among which:
The population expressed a high degree of agreement on the dimensions of
"Information Technology" : Hardware, software, networks and internet,
databases and procedures. The weighted average of dimensions of IT was
72.45%. The weighted average of organizational culture was 69.35%. The
study showed that there was an impact of information technology on the
organizational culture of NGO workers in Gaza Strip. The study showed
that there are no significant differences at a significant level (α ≤ 0.05) in
the responses of the research population about information technology and
organizational culture among NGO workers in Gaza Strip. Those
differences are due to personal factor: gender, age, education degree, the
number of years of experience in the current field of work, the level of
using information technology in the current work environment. The study
showed that there are significant differences at a significant level (α ≤ 0.05)
in the responses of the research population about information technology
due to job title.
Research has introduced a number of recommendations, among which:
Employing information technology in the best possible way inside the
organization through depend on well-trained internal programmers who is
capable of developing the software used, providing data and information
protection system included in the database programs used in the
organizations, create a specialized department caring about IT in
organizations that do not have one. In addition to continuous attention to
the periodic maintenance of devices in organizations when the breakdown
occurs.
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مقدمة
حجر األساس في المنظمات،
ا
تمثؿ تكنكلكجيا المعمكمات إلى جانب الثقافة التنظيمية لممنظمة
جدا في ىذه األياـ تجاىؿ الصمة الكثيقة بيف تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة
كسيككف مف الصعب ن
التنظيمية ،حيث تسعى المنظمات إلى تأكيد دكر تكنكلكجيا المعمكمات في الثقافة التنظيمية بسبب
ما تـ فرضو مف إتباع أساليب العمؿ في قطاع األعماؿ ،بيدؼ رفع اإلنتاجية كتغيير صكرتيا

الذىنية لدل المكاطنيف كمكاجية تحديات المتغيرات المتسارعة كالستفادة مف الفرص المتاحة بشكؿ

أمثؿ ،كعمى ذلؾ تعد تكنكلكجيا المعمكمات محك انر أساسيان كىامان في ىذا المجاؿ.

فقد كاف لدخكؿ تكنكلكجيا المعمكمات لحياتنا آثار كبيرة سكاء عمى المستكل الجزئي أك الكمي حيث

أدت إلى ظيكر ما يعرؼ بعصر المعمكمات كالمعرفة .عصر أصبحت فييا المعرفة مكردان أساسيان
ل يقؿ أىمية عف باقي مكارد اإلنتاج .كىذا الكضع الجديد فرض عمى المنظمات تحديات جديدة،

كتزداد شدة ىذه التحديات عمى الدكؿ النامية أكثر مف الدكؿ المتطكرة نظ انر لمتأخير المسجؿ في

الميداف التكنكلكجي عمكمان ،كتكنكلكجيا المعمكمات خصكصان ،لكف ىذا ل يعني أف ىذه الدكؿ لـ
تتأثر بما أفرزتو ىذه التكنكلكجيا خاصة في عالـ األعماؿ فالعالـ اليكـ كبفضؿ التسييالت كالمزايا

التي حققتيا التكنكلكجيا أصبح قرية صغيرة .لذلؾ فالمنظمات مطالبة اليكـ بمتابعة ىذه التطكرات
ككذلؾ التكيؼ معيا لمكاجية تحديات العصر كىذا ل يأتي إل بتكفير بيئة بحثية قكية تسمح

باستيعاب التطكرات الحاصمة في ىذا المجاؿ كبتأىيؿ المكارد البشرية بحيث تككف قادرة عمى األخذ

بزماـ األمكر مف أجؿ ضماف استم اررية في ىذا النيج (عككر.)22:2011 ،

كما تمعب الثقافة التنظيمية دك انر جكىريان في تنمية كتطكير المنظمات فيي تمثؿ األصؿ السمككي في
المنظمة الذم يمكف مف خاللو تكقع األحداث ،ك تعتبر المحرؾ األساسي لمطاقات كالقدرات فيي

تؤثر بالدرجة األكلى عمى األداء كتحقيؽ اإلنتاجية المرتفعة نتيجة لختيار الكسائؿ كاألنماط

كأساليب التحرؾ الفعاؿ ،كتعتبر نقطة ميمة ل يمكف إىماليا عند إحداث التغيير سكاء كانت

التغيرات التنظيمية أك ىيكمية أك تكنكلكجية نظ انر لالرتباط الكثيؽ بيف اإلطار القيمي كالمكاقؼ
كالنظاـ التنظيمي كالتكنكلكجي لممنظمة (العزاـ. )22:2414،

كفي ضكء ما تقدـ تعمد الباحثة إلى الكشؼ عف طبيعة أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة

التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة.

2

أوالً :مشكمة الدراسة
قد ركز العديد مف الباحثيف مؤخ انر عمى "الثقافة" بكصفيا بناء لتمكيف المديريف مف تحسيف السيطرة

كادارة منظماتيـ ،فثقافة المنظمات ىي انعكاس لمقيـ كأكلكيات كبار القادة ،كلكف غالبان ما يككف

أكثر مف ذلؾ بكثير ،فيك في جكىر شخصية المنظمة كالمبادئ التكجييية غير المكتكبة (صديقي،
.)56 :2013

كتساعد تكنكلكجيا المعمكمات في تعزيز الثقافات في المنظمات ،حيث أنيا خمقت برامج جديدة عمى

النترنت لتبادؿ األفكار ،كخمؽ المشاريع .فاليكـ تعيش معظـ المنظمات اليكـ في حمقات كثكرات
التقدـ التكنكلكجي كالطفرات العممية التي تسيـ بشكؿ كبير في تجسيد ىكية كثقافة المنظمة كذلؾ لبمكغ
أىداؼ المنظمة .فتكنكلكجيا المعمكمات ىي القادرة عمى تكفير اإلطار الذم يبيف أسمكب العمؿ في

المنظمات كتجعمو ممي انز عف غيره مف المنظمات األخرل (.)Madesn&Desai,2010:452

في إطار الدراسة كالبحث كتحديد بعض المصادر التي تعتبر مؤشرات تدلؿ عمى كجكد مشكمة

الدراسة ،كالتي قد تمثؿ دعمان كتكضيحان ألسباب القياـ بيذه الدراسة فقد استندت الباحثة إلى مجمكعة
مف مصادر الشعكر بالمشكمة كالتي كاف

أ .

منيا :

دراسة استكشافية قامت بيا الباحثة عمى عينة عشكائية ( 34منظمة) مف المنظمات غير

الحككمية بقطاع غزة كجدت مف خالليا أف ىنالؾ عدـ التزاـ مف قبؿ العامميف عمى تطبيؽ ما
تنص عميو األنظمة كالقكانيف المعتمدة ،كل تتيح المنظمة حرية كبيرة في عممية تقديـ األفكار التي

تسعى إلى تطكير إجراءات كنظـ العمؿ ،كما اتضح أف السياسات كاإلجراءات المتبعة في
المنظمة ل تسيـ بدرجة كبيرة بتحقيؽ أىدافيا ،كىناؾ اىتماـ ضعيؼ مف قبؿ العامميف بأىمية
عامؿ الكقت إلنجاز المياـ كالكاجبات في الفترة الزمنية المحددة ليـ ،كما كل يحظى جميع

العامميف بفرص متساكية لمترقية في المنظمة حسب األنظمة المعتمدة في المنظمة ،كل يسعي

المدراء بشكؿ كبير كمستمر نحك تطكير النمط السمككي الذم يساىـ في إنجاز المياـ الكظيفية.
كترل الباحثة أف ىذا مؤشر لعدـ إدراؾ المنظمات ألىمية الثقافة التنظيمية كأف ىذه تعتبر مشكمة

حقيقية تستحؽ الىتماـ كالبحث.

ة .العتماد عمى تكصيات كمقترحات لبعض الدراسات ذات العالقة بالمكضكع كيمكف عرض ما

جاء فييا عمى النحك التالي :قدمت دراسة ( Sobhani )2010تكصيات بضركرة إجراء الدراسات
كالبحكث مف ِقبؿ الباحثيف لتحديد أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية .كقدمت دراسة

بكراس ( ،)2014كدراسة عسكر ( ،)2012كدراسة ساعد ( ،)2016كدراسة أبك حجر (،)2016

تكصيات بضركرة عمؿ دراسات مستمرة لمعرفة العكامؿ التي مف شأنيا التأثير عمى الثقافة
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التنظيمية ،كما كاقترحت دراسة عككر ( )2411إجراء مزيدان مف الدراسات التي تحدد ما ىي أثر

تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية.

ج .مف خالؿ لقاء مع مجمكعة مف مدراء المنظمات غير حككمية فقد أكدت كؿ مف مدير مركز

شئكف المرأة (أ .آماؿ صياـ) كمدير جمعية فمسطيف التربكية (أ .محمكد الددح) عمى أف استخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات ضركرة ممحة في جميع مناحي الحياة نتيجة التطكر السريع كاليائؿ في

المنظمات غير الحككمية ،كىناؾ انعكاس كاضح لستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة

التنظيمية ،إذ أنو ُيشكؿ قيـ كعادات تؤثر بشكؿ مباشر في تحسيف الخدمات المقدمة لممستفيديف
كتسييؿ التصاؿ ك التكاصؿ كالترابط كالتكجيو داخؿ المنظمة ،كأف ىذا التطكر في تكنكلكجيا
المعمكمات يتطمب مف اإلدارات العميا في المنظمات أف تمتمؾ المعمكمات كالميارات لتفعيؿ

تكنكلكجيا المعمكمات في النظاـ اإلدارم ألف تككيف الثقافة تساعد عمى تطبيقو كتؤثر عمى جكدة

الخدمات المقدمة.

كمف خالؿ عمؿ الباحثة في المنظمات غير الحككمية

في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كمع

الطالع عمى مدل تدخؿ تكنكلكجيا المعمكمات في مختمؼ المجالت الكظيفية المتنكعة ،كجدت

الباحثة أف تكنكلكجيا المعمكمات قد اكتسبت أىمية خاصة كاىتماـ كاسع مف قبؿ العامميف كيجب
عمى المنظمات غير الحككمية أف تسعى إلى تشجيع كتحفيز العامميف عمى استخداـ تكنكلكجيا

المعمكمات ،كىك ما أتاح الفرصة في إجراء ىذه الدراسة مف أجؿ التعرؼ عمى مدل أثر تكنكلكجيا
المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

تقكـ المنظمات غير الحككمية باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بيدؼ زيادة مستكل كفاءة عممياتيا
مما سيجعؿ الثقافة التنظيمية في تمؾ المنظمات عرضو لمتأثير لذلؾ فانو كبناء عمى ما سبؽ تكمف
مشكمة الدراسة في اثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير

الحككمية ،ك يمكف صياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ السؤاؿ الرئيس التالي:

ىل يوجد أثر لتكنولوجيا المعمومات عمى الثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير

الحكومية بقطاع غزة؟

كيشتؽ منو مجمكعة تساؤلت فرعية أىميا:
 -1ما مدل تكافر مككنات تكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات غير الحككمية؟
 -2ما مستكل الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية؟

 -3ما العالقة بيف تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة التنظيمية في المنظمات غير الحككمية؟
 -4ما أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية في المنظمات غير الحككمية؟

 -5ما الفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة (تكنكلكجيا
المعمكمات ،الثقافة التنظيمية) تعزل لممتغيرات الديمكغرافية؟
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ثانياً :متغيرات الدراسة
 .1المتغير المستقل :تكنولوجيا المعمومات
مف خالؿ اطالع الباحثة عمى أدبيات المكضكع (أصرؼ( ،)2015 ،أبك كريـ،)2013 ،

)( ،)Berntsen،2017العالؽ( ،)2012،الشكابكة )2011،اعتمدت الباحثة ىذه األبعاد إلجراء
ىذه الدراسة:
أ.

األجيزة كالمعدات

ب.

البرمجيات

ج.

قكاعد البيانات

د.
ه.

شبكات التصاؿ كالنترنت

اإلجراءات

 .2المتغير التابع :الثقافة التنظيمية
 .3نموذج الدراسة:

المتغيراتالشخصية
(الجنس,العمر ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخدمة ,المؤىل العممي ,مستوى استخدام التكنولوجيا في بيئة العمل الحالية)

المتغير التابع

المتغير المستقل

الثقافةالتنظيمية

تكنولوجياالمعلومات
األجهزةوالمعدات
البرمجيات
قواعدالبيانات
شبكات االتصال واالنترنت
اإلجراءات

شكل رقم ( :)1متغيرات الدراسة
المصدر :أعد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى الدراسات السابقة (الشوابكة(,)2011,العالق(,)2012,أبو
كريم( ,)2013,ساعد( ,)Berntsen,2017) ,)2016,القريوتي)2012,

5

ثالثاً :فرضيات الدراسة
 الفرضية الرئيسة األولى:
تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )α≥0.05بيف تكنكلكجيا المعمكمات (األجيزة
كالمعدات ،البرمجيات ،قكاعد البيانات ،شبكات التصاؿ كالنترنت ،اإلجراءات) ك الثقافة التنظيمية

لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.
 الفرضية الرئيسة الثانية:

يكجد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )α≥0.05لتكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة
التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
أ.

يكجد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )α≥0.05بيف األجيزة كالمعدات كالثقافة

ب.

يكجد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )α≥0.05بيف البرمجيات كالثقافة التنظيمية

ج.

يكجد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )α≥0.05بيف قكاعد البيانات كالثقافة

التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.
د.

يكجد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )α≥0.05بيف شبكات التصاؿ كالنترنت
كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

ه.

يكجد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )α≥0.05بيف اإلجراءات كالثقافة التنظيمية

لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.
 الفرضية الرئيسة الثالثة:

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
تكنكلكجيا المعمكمات لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل لمبيانات

الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة في مكاف العمؿ الحالي ،المسمى

الكظيفي ،مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية).
 الفرضية الرئيسة الرابعة:

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل لمبيانات الشخصية
(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة في مكاف العمؿ الحالي ،المسمى الكظيفي،

مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية).
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رابعاً :أىداف الدراسة
 .1التعرؼ عمى مستكل تكنكلكجيا المعمكمات كمستكل الثقافة التنظيمية في المنظمات غير
الحككمية بقطاع غزة.

 .2اختبار العالقة بيف تكنكلكجيا المعمكمات كمستكل الثقافة التنظيمية في المنظمات غير الحككمية
بقطاع غزة

 .3قياس أثر تكنكلكجيا المعمكمات المتمثمة في (األجيزة كالمعدات  ،البرمجيات  ،قكاعد البيانات ،

شبكات التصاؿ كالنترنت  ،اإلجراءات) عمى الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات
غير الحككمية في قطاع غزة.

 .4تحديد الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ أثر تكنكلكجيا المعمكمات تعزل لممتغيرات
الشخصية.

 .5تحديد الفركؽ في استجابات المبحكثيف عمى مجاؿ الثقافة التنظيمية تعزل لممتغيرات الشخصية.
 .6تقديـ تكصيات ىامة تفيد متخذم الق اررات في المنظمات غير الحككمية في ضكء النتائج التي
تتكصؿ إلييا الباحثة.
خامساً :أىمية الدراسة
تبرز أىمية الدراسة إلى العديد من الجوانب ومنيا :
 .1من الناحية العممية:
أ .تتمثّؿ األىمية العممية لمدراسة في أف ىذا المكضكع ُيمقي الضكء عمى قضية ىامة كىي
أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية لدل العامميف ،حيث أنو يعتبر مكضكعان
كجديدا ،كعمى حد عمـ الباحثة أنيا مف أكلى الدراسات التي تطرقت ليذا المكضكع
حديثنا
ن
كجمعت بيف المتغيريف.

اء لمجانب العممي كالبحثي لممكتبة العربية كمراكز البحث العممي،
ب .تعد ىذه الدراسة إثر ن
كلممجتمع الفمسطيني عمى كجو الخصكص ،مما ينعكس إيجابان عمى الجانب الميني
كالعممي لدييا.

 .2من الناحية العممية :
أ .تكمف أىمية الدراسة التطبيقية ،في أف ىذه الدراسة سكؼ تساعد صناع القرار في

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة عمى التعرؼ عمى أىمية تكنكلكجيا المعمكمات
كعالقتيا بالثقافة التنظيمية .كما يمكف لصناع القرار في المنظمات غير الحككمية لفيـ

ماىية تكنكلكجيا المعمكمات ككيفية عمميا  ،كالفائدة مف كجكدىا كاستخداميا مف قبؿ
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اإلدارات لزيادة الفاعمية كتحسيف األداء في منظمات الغير الحككمية بقطاع غزة ،كاعتماد
نتائج الدراسة لتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات الذم سينعكس عمى الثقافة التنظيمية.

ب .الىتماـ المتزايد بتكنكلكجيا المعمكمات كأىميتيا التطبيقية في المنظمات غير الحككمية
في قطاع غزة.

 .3من ناحية الباحثة :
تساىـ ىذه الدراسة في إثراء معمكمات الباحثة حكؿ أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة
التنظيمية مف خالؿ الطالع عمى أدبيات الدراسة ،وحصىل انببحثت عهى درجتانمبجستٍرفًإدارة
األعمبل.
سادساً :مصطمحات الدراسة
تحقيقان ألغراض الدراسة ،تـ تعريؼ المصطمحات التالية:

 -1تكنولوجيا المعمومات :ىي عبارة عف كؿ التقنيات المتطكرة التي تستخدـ في تحكيؿ البيانات
بمختمؼ أشكاليا إلى معمكمات بمختمؼ أنكاعيا كالتي تستخدـ مف قبؿ المستفيديف منيا في

كافة مجالت الحياة (السالمي.)4:2411 ،

 -2األجيزة والمعدات :كىي تشمؿ جميع األدكات كاألجيزة التي تستخدـ في معالجة البيانات
كتخزينيا كبثيا كأىـ ىذه األجيزة كأشيرىا كأكثرىا استخداما ىك الحاسكب (جرادات

كآخركف.)15 :2009 ،

 -3البرمجيات :مجمكعة مف البرامج التي تمكف الحاسكب مف إدخاؿ البيانات كمعالجتيا بناء
عمى تعميمات معينة بصكرة تؤدم إلى الحصكؿ عمى النتائج بشكؿ دقيؽ كسميـ كل يمكف

لممككنات المادية أف تؤدم عمميا بدكف المككنات البرمجية (الشكابكة.)187 :2011،

 -4قواعد البيانات :ىي عبارة عف مستكدع كبير لتخزيف البيانات المختمفة ،كتتككف مف
مجمكعة مف الجداكؿ ،كيتألؼ الجدكؿ مف أعمدة أك حقكؿ ،كصفكؼ أك سجالت  ،كيؤدم
تقاطع العمكد مع الصؼ إلى تككيف الخمية ،حيث يتـ تخزيف معمكمة كاحدة فقط في الخمية

الكاحدة (تعمب.) 95 :2011،

 -5شبكات االتصال واالنترنت :شبكة التصالت ىي عبارة عف كسائؿ التقنية التي تُستخدـ لنقؿ
البيانات مف حاسكب إلى حاسكب آخر ،كاتاحة الفرصة لالستفادة مف جميع البيانات المكجكدة

عمى جميع المحطات الطرفية كالحاسكب المركزم ،ضمف حدكد الستخداـ المتعمقة

المنظمة( .الشكابكة .)211 :2011،ك يعرؼ تعمب ()238:2411
بالمستخدـ داخؿ ُ
ُ
االنترنت عمى أنو حصيمة جيكد كاسيامات مشتركة لعدد كبير مف المنظمات كالمؤسسات
كالمعاىد التي تُسيـ بأنظمتيا المحكسبة كبمكاردىا في خدمة كصيانة كتحديث ىذه الشبكة (
.)2411:238
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 -6اإلجراءات :كىي مجمكعة مف التعميمات عف كيفية دمج األجيزة كالبرمجيات كالبيانات
كالشبكة لغرض معالجة البيانات كتكليد المخرجات (شبيؿ.)54 :2048 ،

 -7الثقافة التنظيمية :ىي الفتراضات ك القيـ األساسية التي تطكرىا جماعة معينة  ،مف اجؿ
التكيؼ كالتعامؿ مع المؤثرات الخارجية كالداخمية ،ك التي يتـ التفاؽ عمييا ك عمى ضركرة
تعميميا لمعامميف الجدد ،كمف اجؿ إدراؾ األشياء ك التفكير بيا بطريقة معينة تخدـ األىداؼ

الرسمية (القريكتي .)172: 2012 ،
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

المبحث األول :تكنولوجيا المعمومات
المبحث الثاني :الثقافة التنظيمية
المبحث الثالث :أثر تكنولوجيا المعمومات عمى الثقافة التنظيمية.
المبحث الرابع :المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
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المبحث األول :تكنولوجيا المعمومات
مقدمة:
التكنكلكجيا بأشكاليا ىي المطمب األساسي مف مطالب العصر كأصبح التقدـ التكنكلكجي يدخؿ في

كؿ المجالت ،كأصبح لتكنكلكجيا المعمكمات دكر كبير في صياغة الحاضر كتشكيؿ المستقبؿ،
كبناء مجتمع متطكر ،كيزداد الطمب يكما بعد يكـ عمى استخداـ التقنيات الجديدة لتكنكلكجيا

المعمكمات في تطكير كتحديث كتطكير األنظمة في القرف الحادم كالعشريف (الزيكدم،)86:2012،
كالحقيقة التي ل تقبؿ الشؾ انو كمما أمكف اإلنساف إدخاؿ تطكر جديد في مجاؿ تكنكلكجيا

المعمكمات كمما كسب معرفة أك معارؼ جديدة في صراعو مع التحديات الطبيعية ككمما تمكف مف

إيجاد كسائؿ جديدة لحؿ مشاكؿ شبو مستعصية.

كمف ىذا المنطمؽ ،ستتطرؽ الباحثة في ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى مفيكـ كمككنات تكنكلكجيا

المعمكمات ،كأىمية تكنكلكجيا المعمكمات كعمى كجو التحديد في المنظمات ،كمزايا استخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات ،كالدكافع كراء انتشار تكنكلكجيا المعمكمات ،كمتطمبات تكنكلكجيا المعمكمات

كمعكقات استخداميا في المنظمات.
أوالً  :مفيوم تكنولوجيا المعمومات

إف ما نشيده اليكـ مف تغيرات ميمة في المنظمات كالمجتمعات ما كاف ليحدث لكل التطكرات
التكنكلكجية الكاسعة كالتي تسارعت بصكرة كبيرة مما زاد مف صعكبة كضع تعريؼ محدد ليا مف

قبؿ الباحثيف كالمختصيف لـ تحظ كغيرىا مف المصطمحات بتعريؼ مكحد ،بؿ تعددت ىذه

التعريفات كتنكعت تبعا لرؤية كفمسفة كؿ شخص ليا ،لذا سندرج عدة تعريفات ليا منيا:
عرفت مجمكعة تقنية المعمكمات األمريكية ( )2414تكنكلكجيا المعمكمات بأنيا دراسة  ،تصميـ
فقد ّ
 ،تطكير ،تفعيؿ  ،دعـ أك تسيير أنظمة المعمكمات التي تعتمد عمى أجيزة الحكاسيب ،كيتـ
استخداميا كتطبيقيا عمى الحكاسيب كالتطبيقات البرمجية ،كتعمؿ ىذه التطبيقات عمى تحكيؿ،

كتخزيف ،كمعالجة كارساؿ  ،كاسترجاع آمف لممعمكمات بشتى أنكاعيا .

في حيف يرل قنديمجي كالسامرائي ( )13:2010أف تكنكلكجيا المعمكمات ىي العمميات كالتقنيات
كالمكائف كاألعماؿ المستخدمة لتحكيؿ المدخالت (المكارد،المعمكمات كاألفكار) إلى مخػرجات

(المنتجات كالخدمات).
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كأشار ( Mathew & Murugeshan )2413:55إلى أف تكنكلكجيا المعمكمات ىي مجمكعة مف
األدكات كالعمميات كالمنيجيات (مثؿ الترميز أك البرمجة ،كاتصالت البيانات ،كتحكيؿ البيانات
كتخزينيا كاسترجاعيا ،تحميؿ كتصميـ النظـ ،نظـ التحكـ) كالمعدات المرتبطة بيا تستخدـ لتجميع
كمعالجة المعمكمات الحالية .كبصفة عامة ،فإنو يشمؿ أيضا أتمتة المكاتب ،كالكسائط المتعددة،

كالتصالت السمكية كالالسمكية.
أما عابده ( )18:2013فقد عرؼ أف تكنكلكجيا المعمكمات ىي التكنكلكجيا المتعمقة بالمعمكمات
كالتي تساعد عمى تطكير أنظمة التعامؿ مع المعمكمات كمعالجتيا بمختمؼ أنكاع العمميات كالجمع
كالتخزيف كالتصنيؼ كالبحث كالترتيب كاإلرساؿ كغيرىا مف العمميات التي تنفذ عمى المعمكمات"
كأكضحتا ( Laudon & Laudon )2014:23بأف تكنكلكجيا المعمكمات ىي جميع نظـ
المعمكمات المعتمدة عمى الحاسكب كالمستخدمة مف قبؿ المنظمات كتقنياتيا األساسية كىي استخداـ
أم مف أجيزة الكمبيكتر كالتخزيف كالشبكات كاألجيزة المادية األخرل ،كالبنية التحتية كالعمميات

إلنشاء كمعالجة كتخزيف كآمنة كتبادؿ كؿ أشكاؿ البيانات اإللكتركنية.

كيرل مسمـ ( )25:2015بأنو مصطمح مستحدث عمى لغتنا العر ّبية ،كيقصد بو استخداـ التقنية
الضخـ مف البيانات المرتبطة بكافّة نكاحي
الحديثة مف عمكـ الحاسب كالتّحميؿ ّ
الفني في ترتيب الكـ ّ

سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية أك..الخ.
الحياة ،سكاء أكانت
ّ

كمف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف لمباحثة القكؿ بأف تكنكلكجيا المعمكمات ىي التقنية التي تتمثؿ
في جميع األجيزة كاألدكات كالكسائؿ التي تستخدـ بيدؼ جمع كمعالجة البيانات كتخزيف كتحميؿ

كتفسير المعمكمات بيدؼ تكفير مخرجات ذات قيمة لممستخدـ النيائي في الكقت كالمكاف المناسب.
ثانياً :أىمية تكنولوجيا المعمومات
تعد تكنكلكجيا المعمكمات العصب الحيكم لنشاط المنظمة  ،كتنبع أىمية تكنكلكجيا المعمكمات
بالنسبة إلى المنظمات مف خالؿ ما تقدمو مف دعـ يساعد الجميع في الكصكؿ إلى تحقيؽ

أىدافيـ ،ككنيا تكافر الكسائؿ كاألدكات كالتقنيات المساعدة في ىذا المجاؿ (الصيرفي)43:2009،
إذ بات مف الصعب إدارة المنظمات الكبيرة بأساليب اإلدارة المألكفة  ،إذ كجدت المنظمات العكف
فيما أبدعتو الثكرة العممية كالتقنية في مجالي المعمكمات كالتصالت .كاستطاعت تكنكلكجيا

المعمكمات أف تدفع بالمنظمات إلى النيكض بعممية نمك ىائمة صاحبتيا فرص عمؿ جديدة مف

خالؿ إجبار المنظمات عمى إعادة التفكير باألكلكيات اإلستراتيجية ألعماليا كاجراء تغيير في
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القتصاديات الجديدة لممعمكمات كفي الييكؿ الكمي لمصناعات كفي األساليب التي تتنافس بيا
كتكمف أىمية تكنكلكجيا المعمكمات بالنسبة إلى المنظمات كالتالي :

التكيؼ مع متطمبات البيئة حيث أف تطبيؽ مفيكـ كأساليب
 .1تدفع بالمنظمة لالستجابة ك ّ
تكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات يحتـ عمييا المحاؽ بركب التطكر تجنبان لحتمالت
العزلة كالتخمؼ عف مكاكبة عصر المعمكماتية (حسيف)55:2414،

 .2تساعد في تنمية الميارات كالمعارؼ التي تعمؿ عمى إثراء الجانب الفكرم لمعامميف األمر

الذم يساعد في تقييـ أعماؿ كأفكار مبدعة ،كما أنيا تسيـ في القتصاد في التكاليؼ
الناتجة عف الفكائد التي تقدميا كىي السرعة كالثبات كالدقة كالمكثكقية ،كىي تنعكس عمى

كفاءة األداء ()Huang, 2011:59

 .3مكنت تكنكلكجيا المعمكمات المنظمات مف زيادة قدرة التنسيؽ بيف أقساميا كبيف المنظمات
مع بعضيا مف خالؿ ما تكفره شبكات التصالت الحديثة كربط الحكاسيب مع بعضيا
)(Lu & Ramamurthy,2011:56
 .4تحسف عممية اتخاذ الق اررات حيث أف تكنكلكجيا المعمكمات غالبا ما تحسف األعماؿ كتخمؽ
مناخا يمبي طمكحات كافة األطراؼ كتجسد عالقات عمؿ أكثر ديناميكية كطكيمة المدل
مبنية عمى المصمحة المشتركة مف خالؿ تكفير المعمكمات بالدقة كالكقت المناسب لمتخذ
القرار ،كتكفير قنكات اتصاؿ جيدة تساعد في زيادة تدفؽ كتبادؿ المعمكمات (عمؾ ،حافظ

.)53:2014،

تعد تكنكلكجيا المعمكمات أداة فعالة في تقميص حجـ المنظمات كتقميص عدد المستكيات
ّ .5
تبني
اإلدارية كتبني اليياكؿ التنظيمية الشبكية بدلن مف التقميدية ككذلؾ ساعدت عمى ّ
مداخؿ حديثة في تخطيط كتنظيـ األعماؿ(حسيف.)55:2010،

 .6تساعد المنظمة عمى بناء قاعدة معمكمات إستراتيجيات بما تتمتع بو مف قدرات فائقة
بالتعامؿ مع المعمكمات بما يكسب المنظمة الميزة التنافسية كتقديـ الدعـ المباشر
إلستراتيجية المنظمة بما تكفره مف معمكمات عف عكامؿ المنافسة لتخطييا حكاجز الزمف

كالمكاف (.)Huang2011:59

 .7تعمؿ تكنكلكجيا المعمكمات عمى تمكيف المنظمة مف إدارة العديد مف المخاطر المحتممة
كخفض حدكثيا مف خالؿ البحث العممي كالتنظيـ كالقدرات التنظيمية ،كالمساعدة في

كشؼ النحرافات في العممية اإلنتاجية في كقت مبكر ،بيدؼ كضع المعالجات الدقيقة لو

كذلؾ مف خالؿ ما تكفره التكنكلكجيا مف قاعدة معمكمات مستقبمية
).(Lu & Ramamurthy,2011:56
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كترل الباحثة مف خالؿ كؿ ما سبؽ أف تكنكلكجيا المعمكمات أصبحت المطمب األساسي مف
مطالب العصر كأصبح التقدـ التكنكلكجي يدخؿ في كؿ المجالت ،فيي تشتمؿ عمى أدكات

كتطبيقات متعددة تساعد في الحصكؿ عمى المعمكمات كمعالجتيا كخزنيا كاسترجاعيا بطرؽ مختمفة

تحقؽ الدقة كالسرعة في انجاز األعماؿ اإلدارية في كافة المنظمات ،كىذا يدعك المنظمات كافة

لالستفادة مف ىذه التكنكلكجيا كتأثيراتيا اإليجابية الفعالة في أساليب العمؿ اإلدارم كالعمميات

اإلدارية بأكمميا ،مف خالؿ تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات بطريقة مخططة كشاممة كفعالة.
ثالثاً :مكونات تكنولوجيا المعمومات:

أجمع معظـ الباحثيف أمثاؿ ()،)Laudon & Laudon ،2014:175عابده، )26:2013،

(الشكابكة(، )162:2011،العالؽ )45:2012،أف تكنكلكجيا المعمكمات تتككف مف عدة مككنات

أساسية كىي التي اعتمدتيا الدراسة كمتغير مستقؿ:
 -1األجيزة والمعدات:

كىي تشمؿ جميع األدكات كاألجيزة التي لكؿ منيا كظيفة محددة كتستخدـ في معالجة البيانات

كتخزينيا كبثيا كأىـ ىذه األجيزة كأشيرىا كأكثرىا استخداما ىك الحاسكب).عابده ،)28:2013،كما

كيعرؼ ( Leon and others )2013:85األجيزة كالمعدات عمى أنيا المككنات المادية التي
تشكؿ بمجمكعيا الكمي الحاسكب" .كيعرؼ العالؽ ) )45:2012الحاسكب بأنو ىك عبارة عف
جياز إلكتركني متعدد األغراض كالستعمالت ،فيك قادر عمى معالجة البيانات التي يستقبميا

جدا ،كما أنو قادر عمى تخزينيا في كسائط تخزيف معينة تككف مرتبطة معو.
بسرقة كبيرة ن
فالحاسكب قادر عمى إجراء المالييف مف العمميات الحسابية كالمنطقية في الثانية الكاحدة ،كقد
لخص الشكابكة ) )173-172:2011أىـ قدرات الحاسكب كما يمي:
أ .

يمتمؾ الحاسكب ذاكرة قكية إذ يستطيع أف يخزف البيانات كالمعمكمات في الذاكرة الرئيسية

أك الثانكية  -كاسترجاعيا في كقت يقاس بأجزاء مف الثانية.
ة.


معالجة الحاسكب لمبيانات بسرعة ىائمة جدان كتحميؿ البيانات باستخداـ نماذج التحميؿ

اإلحصائية البسيطة كالمعقدة كنماذج التنبؤ ك تمثيؿ المعمكمات كتقديميا في أشكاؿ متنكعة

مثؿ الجداكؿ أك الرسكـ البيانية.

ج.

د.

إجراء العمميات الحسابية كالمنطقية كبدكف أخطاء في حالة تغذيتو بالمعمكمات الصحيحة.

التصاؿ مف خالؿ كسائؿ التصاؿ المتاحة كذلؾ مف مكقع آلخر أك مف عممية ألخرل،
ككذلؾ التصاؿ بيف المستخدميف عف طريؽ البريد اللكتركني  E-mailكالفاكس Fax

كشبكة النترنت.
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ه .

إجراء عمميات تصنيؼ كفرز البيانات كذلؾ بتجميع عناصر البيانات المتشابية في

مجمكعات كترتيبيا ترتيبا  -منطقيا مثؿ الترتيب األبجدم أك التصاعدم أك التنازلي.

كترل الباحثة أف األجيزة كالمعدات ىي التي تككف البنية األساسية لمنظاـ بما فييا مف كحدات

المعالجة ككحدات اإلدخاؿ كاإلخراج كأكساط التخزيف المختمفة كالتي تمثؿ األجزاء المادية المممكسة في
نظاـ المعمكمات.
 -2البرمجيات:
ُيعرؼ الشكابكة ( )187:2011برمجيات الحاسكب أنيا مجمكعة مف البرامج التي تمكف الحاسكب
مف إدخاؿ البيانات كمعالجتيا بناء عمى تعميمات معينة بصكرة تؤدم إلى الحصكؿ عمى النتائج

كيسمى
بشكؿ دقيؽ كسميـ كل يمكف لممككنات المادية أف تؤدم عمميا بدكف المككنات البرمجيةُ .

الشخص الذم يصنع البرمجيات بالمبرمج.

كأشار السالمي ( )30:2014إلى أنيا مصطمح عاـ يطمؽ عمى أم برنامج منفرد أك مجمكعة مف

البرامج كالبيانات كالمعمكمات المخزنة.

كما يرل  )2413:64( Mathew & Murugeshanأنيا المككنات غير المادية كىي مجمكعة
مف األكامر المرتبة منطقيا  ،كيتـ تنفيذىا بكاسطة كحدة المعالجة المركزية لمحاسب اآللي.

كيصنؼ كالن مف (( ، )Laudon & Laudon ،2014:175عابده،)28:2013 ،

(العالؽ )45:2012،برمجيات الحاسكب إلى نكعيف كما يمي:
أ.

برمجيات النظاـ :ىي مجمكعة مف البرمجيات مسئكلة عف التعامؿ مع مككنات الحاسب
اآللي  ،كىي بذلؾ بمثابة الكسيط بيف المستخدـ اإلنساف كبيف مككنات الجياز ،كبعض ىذه

البرمجيات تُبنى داخؿ الحاسكب ،كبعضيا يخزف عمى األقراص الممغنطة كيجب شراؤىا
بشكؿ منفصؿ .كىي تتحكـ كتشرؼ كتدعـ معدات الحاسكب كالحزـ التطبيقية كل يمكف
ألم جياز حاسكب أف يعمؿ إل عند تكفرىا ،كما يقكـ بإدارة المصادر كالمياـ مثؿ إدارة

الذاكرة الرئيسة ككحدات اإلدخاؿ كاإلخراج كادارة كحدة المعالجة كادارة كحدات التخزيف
الثانكم كيقكـ بمراقبة النظاـ بأكممو كاعادة العمميات الغير مسمكح بيا كادارة الممفات
كتنظيميا في المجمدات كالفيارس كنسخيا كنقميا ،كالمحافظة عمى سرية النظاـ كمنع
الكصكؿ غير المخكؿ لبيانات برمجيات الجياز.

ة.


لتطكع الحاسكب مف
البرمجيات التطبيقية :كىي عبارة عف البرامج التي يعدىا المصممكف ّ
أجؿ تنفيذ كظائؼ مفيدة في مجالت مختمفة مثؿ برامج جداكؿ البيانات(اكسؿ) كبرامج
معالج النصكص (الككرد) كبرامج العركض التقديمية (البكربكينت) ،كبرمجيات تعدد
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الكسائط .كيتـ شراء ىذه البرمجيات حسب الطمب مف شركات الحاسكب المتخصصة في

ىذا المجاؿ.

كترل الباحثة أف البرمجيات ىي كؿ أنكاع األكامر كالتعميمات التي تكجو كتراقب كتجعؿ أجيزة
الحاسكب تقكـ بأداء مياـ المعالجة كالمياـ األخرل كافة المتعمقة بنظاـ الحاسكب.
 -3قواعد البيانات:
ُيعرؼ الشكابكة ( )187:2011قكاعد البيانات عمى أنيا الكعاء الذم يحتكم عمى الممفات المخزنة
عمى أجيزة الحاسكب ،كالتي تشكؿ المادة األكلية التي تتـ معالجتيا كتحديثيا كاسترجاعيا لمكصكؿ
إلى المعمكمات كىي مجمكعة بيانات مييكمة كمسجمة عمى كسط تخزيف يمكف الحصكؿ منيا عمى

المعمكمات بسيكلة كيسر .كيرل تعمب ( )95:2011بأنيا عبارة عف مستكدع كبير لتخزيف البيانات
المختمفة ،كتتككف مف مجمكعة مف الجداكؿ ،كيتألؼ الجدكؿ مف أعمدة أك حقكؿ ،كصفكؼ أك
سجالت  ،كيؤدم تقاطع العمكد مع الصؼ إلى تككيف الخمية ،حيث يتـ تخزيف معمكمة كاحدة فقط

في الخمية الكاحدة.

تمعب قكاعد البيانات دك انر ىامان في تنفيذ أعماؿ المنظمة كما أكضحيا ٍ
كؿ مف (الشكابكة،

( )197:2011تعمب )44:2010،Olson( )100:2011،كاآلتي:
أ.

تنظيـ كتكحيد كتنميط البيانات المجمعة بطريقة تمبي احتياجات المعمكمات التي يحتاج إلييا
المستخدمكف ك تمثيؿ البيانات تبعان لكاقع المنظمة ،إذ تككف المعمكمات المكجكدة في قكاعد
البيانات مطابقة لكضع المنظمة .كتطكير كسائط متعددة عف طريؽ تخزيف بيانات بأشكاؿ

متعددة مثؿ النصكص كاألصكات كالحركات ،كبالتالي خمؽ تفاعؿ مشترؾ بيف األفراد داخؿ
المنظمة كالمنظمات األخرل.

ة.


زيادة كفاءة كسرعة تنفيذ العمميات الداخمية في المنظمة عف طريؽ تنظيـ الممفات
كالسجالت بطريقة آلية كتحقيؽ استقاللية البيانات بحيث ل تؤثر عممية التعديؿ عمى تخزيف

البيانات.

ج.


تحقيؽ سالمة كاكتماؿ البيانات ،كتقميص تكرار البيانات كذلؾ لكجكد عالقات منطقية
تفرضيا أنظمة قكاعد البيانات ،كبالتالي تخفيض التكمفة ،كزيادة الدقة في البيانات كاختصار

كقت تنفيذىا.
د.

تساعد عمى تحقيؽ السرية الكاممة كحماية البيانات لمنع تمفيا أك دخكؿ غير المخكليف
بغرض إساءة استخداميا.
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كتشير الباحثة إلى أف قكاعد البيانات ىي خزاف لجميع البيانات ذات القيمة كاألىمية لمستخدمي

نظاـ المعمكمات ،كىي تجميع منطقي مادم لمممفات المكجكدة في خزانة الممفات كاألقراص كذاكرة

الحاسكب.

 -4شبكات االتصال واالنترنت:
شبكات التصاؿ :عرؼ الشكابكة ( )211:2011شبكة التصالت بأنيا عبارة عف كسائؿ
التقنية التي تُستخدـ لنقؿ البيانات مف حاسكب إلى حاسكب آخر أك مف محطة طرفية إلى
محطة طرفية أخرل ،كاتاحة الفرصة لالستفادة مف جميع البيانات المكجكدة عمى جميع

بالمستخدـ داخؿ
المحطات الطرفية كالحاسكب المركزم ،ضمف حدكد الستخداـ المتعمقة ُ
المنظمة .كما عرفيا السالمي ()88:2014ىي الكسيمة التي تتيح لمستخدمييا المشاركة في
ُ
المكارد المتاحة كنقؿ كتبادؿ المعمكمات ،إذ تتألؼ مف مجمكعة مف المحطات المتكاجدة في
مكاقع مختمفة كمرتبطة مع بعضيا بكسائط تتيح لممستفيد إجراء عممية اإلرساؿ كالتمقي  .كيجب
أف تقرر المنظمات نكع الشبكات المناسبة لعمميا مع ضركرة تطكير ميارات مكظفييا في

تكنكلكجيا المعمكمات باستمرار.

كترل الباحثة أف شبكة التصالت تشير لكيفية تدفؽ المعمكمات داخؿ المنظمة ،حيث أف

المعمكمات داخؿ المنظمة تتدفؽ بشكؿ عاـ مف خالؿ ىذا النظاـ ،بدل مف أف يككف التدفؽ حر.
كىذا يعني أف تدفؽ المعمكمات مدار كمنظـ كمييكؿ كل يككف عشكائيان.

كىناؾ أنكاع كأشكاؿ مختمفة لشبكات الحاسكب كلكف بشكؿ عاـ يمكف تقسيميا حسب حجميا

كالمساحة

التي

تغطييا

(النطاؽ

الجغرافي)

إلى

عدة

أنكاع

كما

يراىا

كؿ

مف

(الشكابكة:)99:2014، Hill( ، )513-500:2011،
أ.

شبكات محمية النطاؽ ): (Local Area Networks - LANs

تككف ىذه الشبكة محمية كمختصة ببناية فقط أك بيت ،كىي عادة تككف سريعة نسبيا ،كأقصى مدل

ليا يقارب  2-1كـ ،كما يمكف أف تصؿ سرعتيا مف 10إلى  1000مميكف ميغا بت في الثانية،
كالشبكات المحمية تنشأ مف قبؿ المنظمة لتعزيز التصالت بيف المكظفيف كلمشاركة مصادر

تكنكلكجيا المعمكمات.
ة.

شبكات كاسعة النطاؽ ): (Wide Area Networks - WANs

بحكـ المسافة التي تتعامؿ معيا ىذا الشبكات التي تصؿ أطراؼ العالـ ،تككف السرعة فييا أقؿ مف

الشبكات المحمية إذ تبدأ السرعة مف  10كيمك بت إلى  600مميكف بت ،كتككف نسبة األغالط
كضياع الرسائؿ فييا أكثر بكثير .يستخدـ ىذا النكع مف الشبكات لربط أطراؼ متباعدة جدا تمتد

لمسافات أكبر مف  2كيمكمتر  ،لذلؾ يحصؿ تباطؤ كمما زادت المسافة بسبب زيادة عدد الدكائر

التي تمر فييا الرسالة.
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ج.

شبكات المدف ): (Metropolitan Area Networks - WANs

تقكـ ىذه الشبكات بإيصاؿ شبكات محمية النطاؽ بعضيا البعض داخؿ مدينة معينة لتجنب مشاكؿ
كبطئ الشبكات الكاسعة النطاؽ .يمتد مدل ىذا النكع مف الشبكات مف  2إلى  50كـ ،كتصؿ

سرعتيا مف مميكف إلى  150مميكف بت في الثانية.
د.

 الشبكات الالسمكية): (Wireless Networks

تعتبر الشبكة الالسمكية نظامان مرنا لتكصيؿ البيانات كتستخدـ كامتداد أك كبديؿ لمشبكة السمكية (
شبكة تستخدـ الكبالت )  ،حيث تقكـ ىذه الشبكة ببث المعمكمات عف طريؽ تقنية ترددات أمكاج

الراديك عبر األثير  ،كىي بذلؾ تزيؿ الحاجة إلي التصالت السمكية كىكذا جمعت شبكة

التصالت الالسمكية بيف تكصيؿ البيانات كسيكلة الكصكؿ إلي المستخدـ في أم مكاف.

ثانيان :النترنت :ىك طريقة قياسية لتكصيؿ أجيزة الحاسكب معا إلنشاء الشبكات كىي حصيمة

جيكد كاسيامات مشتركة لعدد كبير مف المنظمات كالمؤسسات كالمعاىد التي تُسيـ بأنظمتيا
المحكسبة كبمكاردىا في خدمة كصيانة كتحديث ىذه الشبكة (تعمب ،) 574:2011 ،كلقد
أشار( Hill )149:2414إلى أف النترنت ىك شبكة اتصالت عالمية تسمح بتبادؿ المعمكمات بيف
شبكات أصغر تتصؿ مف خالليا الحكاسيب حكؿ العالـ تعمؿ كفؽ أنظمة محددة كيعرؼ
بالبركتكككؿ المكحد كىك بركتكككؿ إنترنت .كيرل ( Comino & Manenti )2014:177إلى أف

خدمة النترنت تقدـ لممنظمات العديد مف المزايا تتمثؿ في تحسيف الجكدة كتكفير التكمفة كتحقيؽ

مكاسب كبيرة.

كترل الباحثة أف اإلنترنت ىك نظاـ قد يككف سمكي أك لسمكي لالتصاؿ مف خاللو يمكف ألم
شخص أف يتمقي كينقؿ المعمكمات التي يمكف استخداميا لعمميات كاحدة أك متعددة.
 -5اإلجراءات :
كىي مجمكعة مف التعميمات عف كيفية دمج األجيزة كالبرمجيات كالبيانات كالشبكة لغرض معالجة

البيانات كتكليد المخرجات (شبيؿ ،)44:2008 ،كيرل (Comino & Manenti )2014:190
أف اإلجراءات ىي القكاعد أك المبادئ التكجييية لمناس إلتباعيا عند استخداـ البرمجيات كاألجيزة

كالبيانات  ،يتـ تكثيؽ ىذه اإلجراءات عادة في أدلة مكتكبة مف قبؿ متخصصيف الكمبيكتر .كيكفر

مصنعيف البرامج كاألجيزة كتيبات مع منتجاتيا .كتقدـ ىذه األدلة إما في شكؿ مطبكع أك إلكتركني.
كترل الباحثة أف اإلجراءات ىي السياسات التي تحكـ سير عمؿ نظاـ الكمبيكتر.
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رابعاً :الدوافع وراء انتشار تكنولوجيا المعمومات
تكنكلكجيا المعمكمات عامؿ ميـ يؤدم إلى البتكار كاإلبداع كىما السبيؿ إلى النجاح في عالـ
المنظمات. ،كقد رصدت الدراسات التي تناكلت مكضكع تكنكلكجيا المعمكمات عددان مف العكامؿ التي
كانت دافعان ميمان لنتشار استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ،كمف أىـ ىذه العكامؿ كما يرل كؿ مف

الالمي ( )46:2413كالسعدكف كالحمامي (:)84:2416
أ.

تعقد كتقمب بيئة األعماؿ :إف البيئة التي تعمؿ في ظميا المنظمات أصبحت أكثر تعقيدا
كتقمبا ،فالتقدـ في التصاؿ كالتكنكلكجيا خمؽ العديد مف التغيرات فضال عف التغيرات

األخرل الناتجة عف العكامؿ السياسية كالقتصادية ،مما جعؿ المنظمات تقكـ باألنشطة

اليادفة إلى تحسيف كحماية عممياتيا كإعادة اليندسة ،تحسيف عممية التنبؤ ،بناء تحالفات
إستراتيجية مع منظمات أخرل ،كذلؾ بالعتماد عمى تكنكلكجيا المعمكمات كأداة مدعمة

لكؿ ىذه األنشطة لضماف بقاء المنظمة كاستمرارىا في بيئة تتميز بالتعقد كعدـ الستقرار .

ة.


المنافسة القكية كالقتصاد العالمي :أدت الضغكط التي تمارسيا المنظمات الدكلية ككذلؾ
مف التكنكلكجيا المتقدمة إلى حدة المنافسة العالمية ،ىذه األخيرة التي أصبحت ل تركز فقط

عمى األسعار كانما عمى الجكدة ،مستكل الخدمة،سرعة التسميـ كتقديـ منتجات حسب طمب
العميؿ .كفي ىذا اإلطار تساعد تكنكلكجيا المعمكمات المنظمات العالمية في الحصكؿ عمى

مزايا متعددة كتحسيف اإلنتاجية ،رفع مستكل الخدمة كزيادة الربحية ،كالدخكؿ ألسكاؽ

جديدة.
ج.


تكقعات المستيمكيف :أصبح المستيمؾ اليكـ أكثر دراية كمعرفة بالسمع كالخدمات المتاحة
كجكدتيا مما جعمو يطمب أفضميا ،باإلضافة إلى المنتجات التي تنتج حسب طمبو.كمف
ناحية أخرل فإف المستيمؾ يطمب معمكمات أكثر تفضيال عف السمع التي يريدىا كىذا ما

جعؿ المنظمات في حاجة إلى أف تصبح قادرة عمى تكصيؿ المعمكمات بسرعة إلشباع

رغبات كحاجات المستيمؾ ،كمف ىنا ظير دكر تكنكلكجيا المعمكمات في تمكيف المنظمات
مف تحقيؽ ذلؾ.

د.

تغير ىيكؿ المكارد :يرل أف عامؿ المعمكمات أدل إلى زيادة أىمية تكنكلكجيا المعمكمات،
ففي العصر الصناعي ساد العتقاد بأف ىناؾ أربع مكارد رئيسية لممنظمة ىي (المادية،

البشرية ،المالية ،المكاد الخاـ) أما اآلف فيكجد عامؿ رئيسي خامس ىك المعمكمات ،كمف ىنا
ظيرت أىمية تكنكلكجيا المعمكمات لمقياـ بمعالجة ىذه المعمكمات كالستفادة منيا خاصة

في ظؿ النفجار المعمكماتي الحالي .
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خامساً :مزايا استخدام تكنولوجيا المعمومات
تمتاز تكنكلكجيا المعمكمات بخصائص كمزايا فعالة جدان مما يسمح ليا باف تككف مف أىـ كأبرز

ا عتمادات المنظمة في كقتنا الحالي ،حيث تتكفر في ىذه التكنكلكجيا مف خصائص ما تمكنيا مف
حؿ بعض المشاكؿ ،كتتمثؿ ىذه المزايا في (الالمي،البياتي(،)154:2010،عككر،)63:2011،

(:) Hill,135:2014

 -1السرعة :فمف ناحية السرعة ،فإف تكنكلكجيا المعمكمات تؤدم عممية معالجة المعمكمة مف
تحكيؿ كمعالجة

كحساب بطريقة سريعة مقارنة مع اإلنساف .ىذه الخاصية سمحت

بتخفيض كقت معالجة المعمكمات بشكؿ كبير ،كذلؾ ساىمت في تجنب المياـ اليدكية

الخاصة بالحساب ،كمعالجة المياـ التي يصعب تنفيذىا يدكيا.

 -2تقريب المسافة :أما مف ىذه الناحية ،فقد سمحت باقتصاد معتبر في الكقت المستغرؽ في
التصاؿ عف بعد .ففي كقتنا

الحالي ،أصبح بإمكاف النقؿ الفكرم ألحجاـ كبيرة مف

المعطيات بيف أم نقطتيف مف العالـ كىذا بفضؿ تكنكلكجيا المعمكمات المتطكرة.

 -3القدرة عمى التخزيف :كيتضح ىذا مف خالؿ التطكر في الكسائط اللكتركنية المستعممة في
تخزيف المعمكمات ،ككذلؾ في التطكر المستمر في أنظمة تسيير قكاعد المعطيات كالكثائؽ

المكجكدة ،كالتي تسمح لكؿ مستعمؿ بالكصكؿ إلى كتمة كبيرة مف المعمكمات ميما كاف

مكاف تخزينيا.

 -4تسريع تطكير آليات فعالة لمنمك القتصادم :فتشجيع التنمية المستدامة يتـ مف خالؿ
تحكلت دكؿ العالـ اليكـ إلى تكنكلكجيا المعمكمات  ،كألدكات تكنكلكجيا المعمكمات

استخدامات ميمة تتراكح بيف تحسيف نكعية الحياة  ،كزيادات ضخمة في اإلنتاجية
القتصادية ،كخفض في نفقات التبادلت كالمعامالت التجارية.

 -5إدارة المستقبميات :يشغؿ مكضكع المستقبميات حي انز كبي انر مف الجيد الفكرم كاإلنساني في
عالمنا المعاصر كتتنافس الدكؿ كالمجتمعات فيما بينيا مف أجؿ ابتكار اآلليات لممعمكمات

التي تتيح ليا افتراض الصيغ المستقبمية األكثر قربان مف إيجاد مكطئ قدـ ليا في عالـ الغد
 ،كسيككف ىناؾ حاجة ماسة إلسناد دكر رئيس لتراكـ المعرفة كالبتكار التقني خالفان لمدكر

الثانكم الذم كانا يقكماف بو في ظركؼ السكؽ المعزكلة.

 -6استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات أتاح الفرصة لممنظمات النتفاع مف المكارد بشكؿ أفضؿ،
كلسيما حيف بدأ التعامؿ مع المعمكمات عمى أساس إنيا أحد المكارد التي يستكجب

التخطيط ليا كادارتيا لتحقيؽ أقصى استفادة.
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 -7زيادة القدرة عمى تنسيؽ األعماؿ بيف المنظمات المتعددة مف خالؿ تحديد قنكات التصاؿ

بيف المستكيات اإلدارية المختمفة في المنظمة  ،ككذلؾ التنسيؽ بيف أقساـ المنظمة نفسيا

كانتفاع جميع األنشطة منيا.
سادساً :متطمبات تكنولوجيا المعمومات في المنظمات

يؤكد الباحثكف عمى كجكد عدد مف المتطمبات المختمفة عند تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات في

المنظمات مف أجؿ تحقيؽ نجاح المنظمة ،كمف ىذه المتطمبات ىي (الالمي،البياتي:)171:2010،
 -1المتطمبات الفنية  ،كتشمؿ:

أ.

تكفير معدات كأجيزة حاسكب لمسيطرة عمي كافة عمميات ك معامالت المنظمة لتشغيؿ
بكفاءة كتحديثيا باستمرار.

ة.


ضركرة تكافر القدرة الفنية لدم العامميف لالستخداـ ك تشغيؿ الحاسكب لمتابعة ما يستحدث
في ىذا الصدد .

ج.


تكافر البرامج التدريبية التي تسعي لتنمية قدرات األفراد فيما يتعمؽ بالتفكير ك البتكار ك

د.

بناء قاعدة معمكماتية مرتبطة عمميان كاقميميان كدكليان .

اإلبداع ك التحكـ في أصكؿ ك تطبيقات الحاسب .

ه.

أف تحقؽ تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات تكقعات مستخدمييا فيما يتعمؽ بالنكاحي الفنية
لتصميـ النظاـ ك كذلؾ العمميات التطبيقية .

و.

العتماد عمي مصادر متعددة لتكفير الكفاءات المتخصصة في مجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات.

 -2المتطمبات القتصادية كتشمؿ (السعدكف كالحمامي( ،)84:2016،عمؾ كعباس،
: )169:2414
أ .تكفير الدعـ المالي المطمكب إلدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات بحسب متطمبات كؿ جية إدارية.
ة.

ج.


القياـ بالتحميؿ المالي الالزـ تجاه استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات لتحقيؽ اقتصاديات تشغيميا.

اعتماد دراسات الجدكل المالية ك القتصادية الالزمة قبؿ إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات لتأكيد

فكائدىا عمى المدل البعيد.

 -3متطمبات اجتماعية كنفسية كتشمؿ (قشطة:)55:2013،
أ.

العمؿ بركح الفريؽ ك تدعيـ ركح المعاكنة ك المساندة .

ة.


دعـ ك تنمية ميارات العامميف ك السعي لتكفير األفكار الجديدة ك إمدادىـ بالدعـ المعنكم .

ج.


تبني آليات التشجيع لألفراد لكي يككف لدييـ القدرة عمي التآلؼ مع أدكات اكتساب المعرفة
ك طرؽ الكصكؿ إلي المعمكمات .
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د.

زيادة قدرات العامميف عمي التعمـ ك حثيـ عمي التعرؼ عمي كؿ ما ىك حديث في مجاؿ
تكنكلكجيا المعمكمات.

 -4المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية كالبشرية كتشمؿ (السعدكف،الحمامي:)84:2016،
أ.

إنشاء كحدات تنظيمية تتكلى إدارة تطكير مستمزمات تكنكلكجيا المعمكمات .

ة.


الحد مف بيركقراطية العمؿ المكتبي ك تبسيط إجراءات العمؿ ك اعتماد اليياكؿ الالمركزية

ج.


تطبيؽ األساليب الحديثة ك المعاصرة في مختمؼ سياسات المكارد البشرية .

د.

إتاحة الفرصة لمترقية ك تنمية الكفاءات ك تنمية المسارات الكظيفية أماـ العامميف في مجاؿ

ه.

تدعيـ ك تأييد اإلدارة العميا لتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات عمي مستكم المنظمة كمؿ كتعييف

و.

تنمية نظاـ فعاؿ لممزايا ك األجكر لمعامميف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات يساعد عمي

كالمرنة.

تكنكلكجيا المعمكمات .

قيادات إدارية قادرة عمى التغيير.

إخراج كؿ ما لدييـ مف إبداعات ك طاقات .

ز.

النتقاؿ مف الكسائؿ التقميدية في تقييـ أداء العامميف إلي الكسائؿ الحديثة في التقييـ عمي
أساس فرؽ العمؿ .

ي.


تدعيـ كجكد الككادر البشرية ذات الستعداد ك اإلصرار في تبني تكنكلكجيا المعمكمات
كتطبيقيا .

 -5متطمبات أخرل كتشمؿ (الغالبي كالعسكرم(،)190:2002،الالمي،البياتي:)171:2010،
أ.

إصدار قكانيف كتشريعات تنظـ عممية التبادؿ عبر قنكات تكنكلكجيا المعمكمات كتحمي
مصالح األطراؼ.

ة.

ج.


تكفير مقكمات األمف كالخصكصية عمى الشبكات .

تكفير مبادئ حماية حقكؽ الممكية الفكرية كاحتراـ الخصكصيات .

سابعاً :معوقات تطبيق تكنولوجيا المعمومات في المنظمات

تمثؿ تكنكلكجيا المعمكمات فرصة ىائمة إلحداث تغيير إيجابي كبير كدائـ في المنظمات ،كمع ذلؾ،

يرافؽ

ىذه

الفرصة

الجديدة

تحديات

كبيرة

لممنظمات

منيا

(مسمـ،)92:2015،

((Comino, Manenti,2014:182( ، )Olson,44:2010
 -1ضعؼ اإلمكان ات التمكيمية :مف أىـ التحديات التي تكاجو المنظمات لستخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات التكاليؼ التي تتكبدىا المنظمة لجمب أجيزة كمعدات كبنية تحتية قكية

لتكنكلكجيا المعمكمات ،باإلضافة إلى تكاليؼ الشتراكات في النترنت ككسائؿ التصالت
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المختمفة كىذا يؤدم إلى ضعؼ البنية التحتية المعمكماتية لممنظمة ككثرة التكقفات كبطء

النترنت.

 -2عدـ اقتناع اإلدارة العميا :المسئكؿ الذم فاتو ركب تعمـ كالعمؿ بالحاسكب كتطبيقاتو،
كتكنكلكجيا المعمكمات طالسـ بالنسبة إليو ،كل قبكؿ لديو بأف يعممو كيدربو شاب فيك غير

مقتنع بالحديث كيعتبر تكنكلكجيا المعمكمات ترؼ كاكسسكارات باإلضافة إلى أف ىناؾ
خكؼ لدل العديد مف المسئكليف التقميدييف مف فقداف كظائفيـ ليحؿ محميـ آخركف .فبذلؾ

داخميا لدعـ كرعاية الستغالؿ الفعاؿ لتكنكلكجيا المعمكمات ،ألنيـ
لـ يتـ تجييز المنظمة
ن
ببساطة لـ يكف لدييـ المعرفة كالخبرة ،أك القدرة التنظيمية الالزمة لذلؾ .كغالبا ما ينظركا
إلى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بكصفيا اإلشكالية الشائكة المتعمقة بأنظمة المكاتب.

كعالكة عمى ذلؾ ،تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في كثير مف األحياف لدييا سمعة

مشككؾ فيو نتيجة لمبادرات فاشمة أك مكمفة مف قبؿ منظمات أخرل.

 -3التعميـ كالتدريب غير المنتشر :حيث أف قمة الخطط كالبرامج لمحك أمية الحاسكب لمعامميف
بالمنظمة أدل إلى أف العديد مف األفراد عمى جيؿ بما لتكنكلكجيا المعمكمات مف فكائد

كخدمات بسبب عدـ معايشتيـ ليا أك عدـ القتناع بيا.

 -4تنسيؽ البرمجيات المستخدمة بيف المنظمات :حيث نجد أف نظـ التقاطع الكظيفي ليست

دائمان متكافئة بسبب الختالؼ في الّمغة ،أك كيفية ُمعالجة األعماؿ بيف المنظمات
المختمفة.

خالصة:
استعرضت الباحثة في بداية ىذا المبحث المفاىيـ المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات كأىمية تكنكلكجيا

المعمكمات كما ك ذكرت الدكافع كراء انتشار تكنكلكجيا المعمكمات ك ذكرت أيضان المككنات
األساسية لتكنكلكجيا المعمكمات كأىـ مزايا استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كفي ختاـ المبحث تـ

استعراض المتطمبات األساسية لتكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات كمعكقات تطبيؽ تكنكلكجيا

المعمكمات في المنظمات.
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المبحث الثاني :الثقافة التنظيمية
مقدمة
تعد الثقافة التنظيمية عنص انر أساسيان في المنظمات المعاصرة يفرض عمى القادة كمديرييا أف يفيمكا
أبعادىا كعناصرىا الفرعية لككنيا الكسط البيئي الذم تعيش فيو المنظمات ،فالثقافة التنظيمية نتاج

ما اكتسبو العاممكف م ف أنماط سمككية كطرؽ تفكير كقيـ كعادات كاتجاىات كميارات تقنية قبؿ
انضماميـ لممنظمة التي يعممكف فييا ،ثـ تضفي المنظمة ذلؾ النسؽ الثقافي لمنسكبييا مف
خصائصيا كاىتماماتيا كسياساتيا كأىدافيا كقيميا ما يحدد شخصية المنظمة كيميزىا عف غيرىا

مف المنظمات .كلستيعاب دراسة مفيكـ الثقافة التنظيمية كلالستفادة منو في حياة العامميف
كالمنظمات ستتطرؽ الباحثة في ىذا المبحث إلى مفيكـ الثقافة التنظيمية كخصائصيا كأىميتيا ك

مصادرىا كمككناتيا كأىـ خصائصيا ك أنكاعيا ك عف كيفية تغيير الثقافة التنظيمية داخؿ المنظمة.
أوالً  :مفيوم الثقافة التنظيمية

إف مفيكـ الثقافة يحمؿ معو الكثير مف المعارؼ كالمعتقدات كالقيـ كالفنكف كالعادات كالتقاليد

كاألعراؼ التي تتكارثيا األجياؿ (ديرم ،)312 :2011 ،كالمثير لالىتماـ في ىذا الميداف ىك أف
الباحثيف المعنييف باألدب التنظيمي ينظركف إلى مصطمح الثقافة التنظيمية بكصفو أحد المتغيرات
الميمة كالمؤثرة في سمكؾ األفراد كشعكرىـ بالستقرار كاإلحساس باليكية التنظيمية كانت كمازالت

ميدانيا رحبا لألدب التنظيمي( .جالب ،)306:2011،كىناؾ عدة مفاىيـ لمثقافة التنظيمية في

مجاؿ المنظمات اإلدارية كمف أىميا:

كبالنظر إلى تعريؼ الثقافة التنظيمية األكثر شعبية ( .)Shien, 80:1985حيث عرؼ الثقافة
التنظيمية بأنيا نمط مف الفتراضات األساسية المشتركة التي كضعتيا مجمكعة معينة في التعمـ

لمتعامؿ مع مشاكؿ التكيؼ الخارجي كالتكامؿ الداخمي ،كلقد عممكا جيدا بما فيو الكفاية لتككف

صالحة لممجتمع ،كبالتالي ،يتـ تدريسيا لألعضاء الجدد لتككف ىي السبيؿ الصحيح إلدراؾ كالتفكير
كالشعكر فيما يتعمؽ بالمشاكؿ .كقاـ ( Shien )97:1985بنقاش أف ىناؾ ثالثة مستكيات مف

مظاىر الثقافة كىي:

 .1القيـ المالحظة (التحؼ البصرية لممنظمة) :كىي تضـ اليياكؿ التنظيمية كالعمميات كالتخطيط
المكتكب ،كالسمككيات المسمكعة ،كىذه يمكف مالحظتيا بسيكلة ،حيث مف الخارج سكؼ يفيمكف
كيؼ تتصرؼ المنظمة كلكنؾ ناد ار ما يمكف فيـ المنطؽ الكامف كراء لماذا تتصرؼ المنظمة بيذه،

كبالتالي فإنو مف الصعب تحميؿ ثقافة تنظيمية تستند فقط عمى ىذا المستكل.
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 .2القيـ الثقافية لممنظمة :الستراتيجيات كالقيـ التكاصمية كصياغة األىداؼ حيث أفراد المنظمة
يدرككف ىذه ،مثؿ فمسفة المنظمة كالقكاعد كالتبريرات ،عمى ىذا المستكل يتـ إنشاء صكرة المنظمة.

 .3الفتراضات األساسية :ىذه ىي المعتقدات العميقة التي تشكؿ جكىر الثقافة ،كىنا يككف مف
ا لصعب مراقبة كطرح األسئمة مباشرة حكؿ ىذه الفتراضات ،ألف الناس قد ل يفيـ حتى السؤاؿ،
لكنو ليس مف الضركرم لمناس لمتفكير في بنفس الطريقة تماما ،كلكف مف الميـ أف يككف ىناؾ

تقاسـ لمقيـ األساسية كالتي يتفؽ الجميع حكؿ كيفية تنفيذ العمؿ.

فقد عرفيا السكارنة ( )331:2011بأنيا مجمكعة مف األيدلكجيات كالفمسفات كالقيـ كالعتقادات
كالفتراضات كالتجاىات المشتركة كأنماط التكقعات التي تميز األفراد في تنظيـ ما.

كعرؼ ( Lunenburg )9:2011الثقافة التنظيمية بأنيا عبارة عف مجمكعة مف القيـ المشتركة
كالمعتقدات التي يتقاسميا العاممكف كمف ثـ تؤثر لقكاعد السمكؾ كالفعالية في المنظمة.
كعرفيا ( Alvesson )36:2013عمى أنيا مجمكعة مف القيـ كالتقاليد كالمعتقدات المغركسة كالتي
تؤثر عمى سمكؾ العامميف في المنظمة فيي مصطمح كاسع يضـ كيجسد جكانب عديدة مف المنظمة

تشمؿ النمط القيادم كالمتمثؿ في تحديد السمطة كالمسؤكلية كالسمكؾ كالدافعية كالتغير كاليياكؿ
كالنظـ كطريقة التصاؿ كالعمؿ الجماعي كتقييـ األداء كالمراقبة كالفحص كعمميات التغيير

كالتحسيف كتكجيو المستيمؾ نحك مخرجات المنظمة.
كعرفيا ( Schein & Schein )57:2016عمى أنيا ىي المكاقؼ ،كالصفات كاألنماط السمككية ك
المعتقدات كالمبادئ التي تحكـ طريقة عمؿ المكظفيف كيككف ليا تأثير عميؽ عمى المكظفيف
كعالقتيـ فيما بينيـ ،كىي تتطكر كتستقر عبر الزمف ،كصكل إلى مرحمة اإلدراؾ المشترؾ ،كطريقة

التفكير المكحد بيف أفراد المنظمة.

واجماالً يمكف لمباحثة القكؿ بأف الثقافة التنظيمية ىي نظاـ مف الفتراضات المشتركة ،كالقيـ،
كالمعتقدات ،كالذم يحكـ كيؼ يتصرؼ األفراد في المنظمات .ىذه القيـ المشتركة ليا تأثير قكم

عمى أفراد المنظمة في تنظيـ العمؿ كأداء كظائفيـ ،فالثقافة التنظيمية تككف بمثابة الغراء لدمج

أعضاء المنظمة لستمرار كنمك المنظمة كالتأقمـ مع البيئة كتحقيؽ التكامؿ الداخمي الذم يتيح القياـ
بالعمؿ اليكمي كالقدرة عمى التعمـ ،كترتكز الثقافة التنظيمية عمى المكاقؼ المشتركة كالمعتقدات

كالعادات كقكاعد مكتكبة كغير مكتكبة التي تـ تطكيرىا مع مركر الكقت.
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ثانياً :أىمية الثقافة التنظيمية
جانبا مقبكل كذا أكلكية في كثير مف المنظمات ،كلدل كثير مف المدراء،
لقد أصبحت الثقافة التنظيمية ن
كيؤكد عمى ذلؾ كؿ مف ( Waterman & Peters )87:2446فإف سيطرة كسيادة ،كتماسؾ،
كترابط الثقافة في المنظمات أثبت أنو عنصر الجكدة األساسي الذم يؤدم إلى النجاح ،فالكثير مف

المديريف في ىذه األياـ يعطكف األكلكية ،كالىتماـ الكافي لمثقافة التنظيمية في منظماتيـ ألنيـ

يعتبركف الثقافة كأصؿ ىاـ ،كعمى ذلؾ فالمنظمة الناجحة تحتاج أكثر مف مجرد كجكد استراتيجيات

فعالة ،حيث أف المنظمة تحتاج إلى ثقافة جيدة تدعـ تمؾ اإلستراتيجيات.
ّ

كيمك ف إيجاز أىمية الثقافة التنظيمية كدكرىا في األفراد كالمنظمات كما يمي ( :حمداف ،إدريس،
( ، )Lunenburg, 34:2013( ، )78:2007جالب(، )361:2011،العامرم ،الغالبي،

:)125:2008
 .1تعمؿ الثقافة عمى تكسيع أفؽ كمدارؾ األفراد العامميف حكؿ األحداث التي تحدث في
مرجعيا يقكـ األفراد بتفسير
إطار
المحيط الذم يعممكف بو ،أم أف ثقافة المنظمة تشكؿ نا
ن
األحداث كاألنشطة في ضكئو.

 .2تعزيز التماسؾ الجتماعي :حيث تكحد الثقافة السمككيات كتعطي معنى لألدكار كتعزز
القيـ المشتركة كمعايير األداء المتميز.

 .3تساعد في التنبؤ بسمكؾ األفراد كالجماعات  ،فمف المعركؼ أف الفرد عندما يكاجيو مكقفا

معينا أك مشكمة معينة فإنو يتصرؼ كفقنا لثقافتو  ،أم بدكف معرفة الثقافة التي ينتمي إلييا
ن
الفرد يصعب التنبؤ بسمككو .

 .4تطكير إحساس بالعضكية كالنتماء :كتتعزز ىذه العضكية مف خالؿ مجمكعة كبيرة مف

كظيفيا كتكضح جكانب الختيار الصحيح لمعامميف كتدريبيـ
ار
نظاـ العمؿ كتعطي استقرنا
ن
كتطكيرىـ .

 .5تقكـ بدكر مساند لدكر اإلدارة العميا في اتخاذ الق اررات  ،كفي إحداث التغيير  ،كما تكفر
أداة رقابية تستطيع اإلدارة مف خالليا تشكيؿ السمكؾ التنظيمي في المؤسسة ،كما تعتبر

كمساعدا ليا عمى تحقيؽ أىدافيا كطمكحاتيا ،كتككف الثقافة
عنصر فاعال كمؤيدان لإلدارة ،
نا
ن
قكية عندما يقبميا غالبية العامميف بالمنظمة كيرتضكف قيميا  ،كأحكاميا  ،كقكاعدىا،
كيتبعكف كؿ ذلؾ في سمككياتيـ كعالقاتيـ .

 .6ىي بمثابة دليؿ لإلدارة كالعامميف  ،تشكؿ ليـ نماذج السمكؾ كالعالقات التي يجب إتباعيا

كالسترشاد بيا ،كىي أيضان إطار فكرم يكجو أعضاء المنظمة الكاحدة كينظـ أعماليـ

كعالقاتيـ كانجازاتيـ .
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 .7تعتبر الثقافة التنظيمية مف المالمح المميزة لممنظمة عف غيرىا مف المنظمات  ،كىي كذلؾ

قيما معينة مثؿ البتكار كالتميز
مصدر فخر كاعتزاز لمعامميف بيا  ،كخاصة إذا كانت تؤكد ن
ك الريادة.

كتنبع أىمية الثقافة التنظيمية لممنظمة مف خالؿ تأثيرىا عمى الجكانب اآلتية كما أكردىا (الميثي،
( ، )17:2008ديرم:)Waterman & Peters ،101:2006( ، )322 :2011 ،
 .1التأثير عمى الحالة المعنكية لمعامميف  :حيث ترتفع الحالة المعنكية لمعامميف عندما يحصؿ
تكافؽ كتطابؽ بيف حاجات العامميف مف جية كالثقافة التنظيمية مف جية أخرل .

 .2التأثير في األداء  :ترتبط الثقافة التنظيمية برابطة قكية لمغاية باألداء الكمي لمشركة مف
خالؿ إحداث تغير فيو .

 .3المساعدة في تنفيذ إستراتيجية المنظمة  :ل يمكف تنفيذ أم إستراتيجية طالما أنيا تتعارض

كبير في المبادرة كتكجيو األحداث داخؿ المنظمة .
دكر نا
مع ثقافة المنظمة ألنيا تمعب نا
 .4منح المنظمة ىكية مميزة :حيث أف ثقافة المنظمة تعكس ىكيتيا كتمنحيا اإلحساس
بالشعكر كاألىمية نحك تحقيؽ األىداؼ المطمكبة .

 .5التأثير في السمكؾ الفردم كالجماعي  :تعتبر الثقافة قكة مؤثرة إلى حد كبير عمى السمكؾ
الفردم أك الجماعي فإنيا تحفز كتنشط السمكؾ الفردم أك الجماعي داخؿ المنظمة .

 .6التجاه نحك العكلمة :لقد أضافت العكلمة حيثيات جديدة تعزز مف أىمية الثقافة

التنظيمية .حيث أف حركة العكلمة تتطمب قد نار مف التبادؿ كالتفاعؿ القتصادم الذم يمغي
الحكاجز السياسية كالثقافية ،فمدير المنظمة اليكـ مطالب بأف يتفيـ كبعمؽ ثقافة المنظمات

األجنبية التي ينكم التعامؿ معيا.

 .7الثقافة التنظيمية ىي إطار فكرم يكجو أعضاء المنظمة الكاحدة كينظِّـ أعماليـ ،كعالقاتيـ،
كانجازاتيـ ،حيث أف العاممكف بالمنظمات ل يؤدكف أدكارىـ فرادل ،كانما في إطار تنظيمي

كاحد؛ لذلؾ فإف الثقافة بما تحكيو مف قكاعد سمككية تحدد ليؤلء العامميف السمكؾ الكظيفي
المتكقع منيـ ،كتحدد ليـ أنماط العالقات بينيـ كبيف بعضيـ ،كبينيـ كبيف الجيات األخرل
التي تعاممكف معيا ،حتى ممبسيـ ،كمظيرىـ ،كالمغة التي يتكممكنيا ،كمستكيات األداء،
كمنيجيتيـ في حؿ المشكالت تحددىا ثقافة المنظمة كتكافئيـ عمى أتباعيا.

ىاما في استجالب العامميف المالئميف ،فالمنظمات الرائدة تجذب
 .8تعتبر ثقافة المنظمة عامالن ن

العامميف الطمكحيف ،كالمنظمات التي تبني قيـ البتكار كالتفكؽ كتستيكم العامميف المبدعيف،

التميز كالتطكير ينضـ إلييا العاممكف المجتيدكف الذيف يرتفع لدييـ
كالمنظمات التي تكافئ ّ
دافع ثبات الذات.
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ثالثاً :مصادر الثقافة التنظيمية
ىناؾ العديد مف المصادر التي تستقي المنظمة ثقافتيا منيا كتؤسسيا بحيث تنصير مككنة ثقافة
خاصة بالمنظمة ،كأف كؿ منظمة تختمؼ في ثقافتيا عف األخرل ،فإف كثي انر مف الباحثيف كالكتاب في

مجاؿ اإلدارة يركف أف ىناؾ مصادر تستقي المنظمة منيا ثقافتيا كتعززىا بما يخدـ مصالحيا األمكر

التالية( :القريكتي( ،)39-37:2010،العامرم ،الغالبي،Schein & Schein( ، )135:2008 ،
:)97:2016

 -1العادات كالتقاليد كاألعراؼ :كىي تمثؿ قيـ المجتمع الذم يعيش فيو الفرد ،كىي تُعد مف أىـ
مديرا ،أـ مشرفنا ،أـ
مصادر الثقافة التنظيمية ،حيث تصبغ المكظؼ في المنظمة سك ن
اء أكاف ن

غيرا ،أـ عامالن ،كما أنيا تؤثر في شخصية الفرد ،كتحدد نمطو السمككي كفؽ ىذه
مكظفنا ص ن
التقاليد ،كحسب المكاقع الجغرافية ،كالبيئية التي يعيش فييا الفرد ،كتتكاجد فييا المنظمة.

 -2الطقكس كاحتفالت المناسبات :كتشمؿ المناسبات المحمية كالكطنية ككيفية الحتفاؿ بيا
كباإلضافة إلى المناسبات التي تنشأ داخؿ المنظمة كالحتفاؿ بالعيد بعد عكدة المكظفيف،

كالعامميف إلى العمؿ ،كالتقائيـ ببعض في احتفالت بداية العاـ أك نيايتو ،أك في تعارؼ

المكظفيف الجدد عمى المكظفيف القدماء ،أك في استقباؿ مدير جديد ،أك تكديع مكظفيف انتقمكا
إلى العمؿ في مكاف آخر .كتتمثؿ ىذه الطقكس ،كالحتفالت كذلؾ في :حفالت جكائز

المجديف ،كحفالت الرحالت ،كحفالت التخرج ،أك النشاطات
لممكظفيف المثالييف ،ك ّ
الجتماعية.
 -3األساطير :كىي حكايات خرافية تستخدـ كرمكز اجتماعية ،كيمكف تعريفيا عمى أنيا :

المعتقدات المشبعة أك المحممة بالقيـ كالمبادئ التي يعتنقيا الناس كالتي يعيشكف بيا أك مف
أجميا ،فيي عبارة عف أحداث ماضية اليدؼ منيا نقؿ أك تدعيـ بعض القيـ لدل عماؿ

المؤسسة فيي تحمؿ تعميمات ألفراد المنظمة في شكؿ صكر مثالية عف أشخاص غير

محدكديف سبؽ ليـ أف حققكا نتائج مرضية بالمنظمة كيسمى األشخاص الذيف تنسب إلييـ
كيتجسد الجانب
ىذه األساطير بأبطاؿ المنظمة .كليا كجياف :أحدىما إيجابي ،كاآلخر سمبي .
ّ

اإليجابي في ربط اإلنساف بتراثو ،كثقافتو القديمة ،كمجتمعو ،كتقديـ الدركس كالعبر لالستفادة

فيتجسد في خمط
منيا في مكاجية مشكالت الحاضر ،كالمستقبؿ .أما الجانب السمبي
ّ
األساطير بيف الحقائؽ ،كالخيالت ،كمبالغتيا ،كتكليد حالت مف الصراع ،أك اإلرباؾ ،كاخفاء

المعمكمات الحقيقية.

 -4المجاز ،كالطرائؼ ،كالنكت ،كاأللعاب :يجرم استخداميا كأساليب رمزية لمتعبير عف المحبة،
كاأللفة ،كتخفيؼ بعض الصراعات بيف العامميف ،كتنقية القمكب مف المشاحنات ،أك سكء

الظف ،أك عدـ الثقةُ .كتعد الطرائؼ ،كالنكت ،كاأللعاب ،كالمجاز بمثابة كسائؿ إنسانية تستخدـ
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في الحتفالت ،كالجتماعات؛ إلزاحة بعض العكائؽ في أثناء عممية التصاؿ بيف أعضاء

المنظمة ،كتيدؼ إلى تعديؿ بعض الممارسات اإلدارية ،أك السمككية لبعض األعضاء في
المنظمة .كتساعد عمى اإلبداع ،كالبتكار .كما تستخدـ األلعاب لتكثيؽ عرل الثقة ،كالصداقة
بيف العامميف في مختمؼ المستكيات اإلدارية بمنظمات العمؿ.

غالبا لتعكس رسالة معينة ،كمف خالليا تعتبر الشخصيات التي
 -5القصص كالحكايات :تستخدـ ن

تمثميا رمك انز تعزز مفيكـ الترابط الجتماعي لمفرد بمجتمعو كبيئتو المحيطة كالتعمـ منيا
كاستخالص الدركس كالحكـ المستفادة كتعزيزىا لصالح المنظمة كخصكصان في حؿ
المشاكؿ التي قد تعترض بعض عممياتيا ،مثؿ أف تحكي لممكظفيف كيفية تطكر جياز

إدارم ،أك منظمة معينة ،كالصعكبات التي كاجيت تطكر ،كنمك ىذا الجياز ،أك المنظمة،
ككيفية تنظيمو ،كعدد األفراد العامميف بو أثناء إنشائو مقارنة بكضعو الحالي .كيمكف عرض

صغيرا ،كطريقة كفاحو ،كمعاناتو في الدراسة،
قصة حياة أحد كبار المسئكليف منذ أف كاف
ن
ناجحا يضرب بو المثؿ ،كنحك
مدير
مشيكرا ،أك نا
كالحياة ،حتى أصبح كز نيرا ،أك رجؿ أعماؿ
ن
ن

ذلؾ ،حيث تقكـ ىذه القصص كالحكايات بتحفيز العامميف كتشجيعيـ عمى البتكار كاإلبداع
كالتفاني كاإلخالص في العمؿ لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية التي مف خالليا يتـ تحقيؽ

رغباتيـ كطمكحاتيـ.
كيتضح لمباحثة أف ىذه المصادر ليا األثر الكبير كالعظيـ في حياة المنظمة كسيرىا عمى النحك

األمثؿ  ،كذلؾ بتكجيو األفراد كالجماعات نحك تحقيؽ اليدؼ  ،كدكرىا الياـ في تطكير أداء القدرات

البشرية  ،مع إضفاء صبغة لممنظمة تميزىا عف المنظمات الفرعية  ،كبالتالي تشكؿ العادات

قدما
كالتقاليد  ،كالقصص  ،كالطقكس  ،كالرمكز  ،كالمغة  ،ماىية ىذه المنظمة كقدراتيا عمى السير ن

في خمؽ ثقافة تنظيمية قادرة عمى البقاء كالستم اررية نحك األفضؿ .
رابعاً :مكونات الثقافة التنظيمية

مفيكـ الثقافة التنظيمية يحتكم عمى العديد مف المككنات أك القكل التي ليا تأثير صريح عمى سمكؾ

األفراد العامميف داخؿ المنظمة كبالتالي ينعكس عمى أسمكب الممارسة التي تنتيجو اإلدارة في
تحقيؽ أىدافيا كاستراتيجياتيا.
كيشير

الكثير

مف

الباحثيف

(العمياف،)215-211:2414،

إلى

أنو

يمكف

اختزاؿ

(القربكتي)122:2010،

مككنات

الثقافة

(،جالب،)95-93:2011،

(السكارنة:)Zakersalehi and others, 2011:206-211( ،)141-98 :2011،
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التنظيمية

 -1القيـ التنظيمية :إف القيـ التنظيمية تمثؿ تفاىـ مشترؾ في منظمة ما أك بيئة عمؿ عمى
سمككيات كتكجيات معينة كمتعارؼ عمييا مثؿ الىتماـ بإدارة الكقت كاحتراـ العمالء

كالتعاكف بيف الزمالء .كىي جكىر فمسفة أية منظمة تسعى إلى تحقيؽ أىدافيا بكفاءة
كفعالية  .كأنيا تعكس شعكر العامميف كاتجاىاتيـ العامة نحك المنظمة ،كما تحدد الخطكط
العريضة ألنشطتيـ اليكمية ،كتستمد ىذه القيـ مف البيئة كمصادرىا التعاليـ الدينية كالتنشئة

الجتماعية كالخبرات السابقة كأنماط الجماعات التي ينتمي إلييا الفرد العامؿ .إف تنكع القيـ
الثقافية في المجتمعات يؤدم إلى اختالؼ كبير في استجابات الككادر اإلدارية ألنماط

قياداتيا ،كاذا كانت القيـ ىي بمثابة شخصية المنظمة فيجب عمى القيادات اإلدارية أف
تكافح كتناضؿ مف أجؿ تبني نظاـ القيـ الذم يعزز أك يحقؽ النجاح المنشكد.

 -2المعتقدات التنظيمية :كىي عبارة عف أفكار مشتركة حكؿ طبيعة العمؿ كالحياة الجتماعية
في بيئة العمؿ ،ككيفية إنجاز العمؿ كالمياـ التنظيمية  .كمف ىذه المعتقدات أىمية

المشاركة في عممية صنع الق اررات ،كالمساىمة في العمؿ الجماعي كأثر ذلؾ في تحقيؽ
األىداؼ التنظيمية.

 -3األعراؼ التنظيمية :كىي عبارة عف معايير يمتزـ بيا العاممكف في المنظمة عمى اعتبار أنيا
معايير مفيدة لممنظمة  .مثاؿ ذلؾ التزاـ المنظمة بعدـ تعييف األب كالبف في نفس

المنظمة ،كىي ما تـ التعارؼ عمية داخؿ أم منظمة عمؿ دكف الحاجة لكتابة تمؾ

األعراؼ ،حيث تسكد كيمتزـ الجميع بيا ،كاف لـ تكف مكتكبة  .فالجميع يرل أنيا كاجبة
التنفيذ كاللتزاـ بيا عمى اعتبار أنيا مفيدة لممنظمة كلبيئة العمؿ ،كذلؾ بغض النظر إف

كانت تمؾ األعراؼ ذات فائدة أك ل فائدة مثؿ عدـ تكظيؼ اثنيف مف نفس العائمة في مكاف
عمؿ كاحد ،أك عدـ السماح لمف يشغؿ منصب حساس في الحككمة بالزكاج مف جنسية

أجنبية.

 -4التكقعات التنظيمية :كىي التكقعات التي يتكقعيا الفرد مف المنظمة أك بالعكس ما تتكقعو
المنظمة مف األفراد العامميف بيا خالؿ فترة عمؿ الفرد في المنظمة ،فالكؿ يسعى ليدؼ ما،

معينا أك
فالفرد قد يككف تكقعو أف تقكـ المنظمة بتبني إبداعاتو أك بإعطائو كضعان
اجتماعيا ن
ن
قد يككف ىدفو تحقيؽ مستكل مف الرفاىية ألكلده ،كبالمقابؿ تتكقع المنظمة منو أف يعطي
أفضؿ ما لديو أك أف يطيع القكانيف كالمكائح المتبعة في المنظمة ،كقد تتكقع منو اإلبداع،

كىذا يختمؼ باختالؼ المنظمة كاألفراد كرغبتيـ كتطمعاتيـ ،كذلؾ يتكقع المكظؼ تكفير بيئة
تنظيمية تساعد كتدعـ احتياجات المكظؼ النفسية كالقتصادية.

 -5العادات كالتقاليد :ىي تمؾ األحداث كاألنشطة التي تمارس في المنظمة كالتي تعكس القيـ
كالمثاليات األساسية التي تسيـ في زيادة النتماء إلى المنظمة ،كطقكس التحاؽ مكظؼ
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جديد بالمنظمة ،كطريقة تحضير ك إدارة الجتماعات ،كطريقة الكالـ كالكتابة ،كطقكس

التكريـ لممكظؼ المثالي أك األداء المتميز.

 -6المكركث الثقافي لممنظمة :ىك تمؾ األحداث كالمكاقؼ التي مرت بيا المنظمة ،منيا ما ىك

إيجابي ،كالتي تحاكؿ المنظمة التركيز عميو كنشره كاعتباره مرجعان محف انز لألفراد ،كمنيا ما
ىك سمبي تحاكؿ المنظمة التغاضي عنو.

 -7األخالقيات التنظيمية :مككنان رئيسيان لمككنات الثقافة التنظيمية ،كما تشمؿ عميو مف قيـ
كطرؽ التفكير ،كأساليب التعامؿ بيف أفراد المنظمة كاألطراؼ الخارجية ،كعادة ما تتككف
أخالقيات المنظمة مف أخالقيات األفراد التي يستمدكنيا مف العائمة كالديف كاألصدقاء
كالمدرسة كالمجتمع ،أخالقيات المينة التي ترشد سمككيات األفراد في الكظيفة ،أخالقيات

المجتمع الناتجة مف النظاـ الرسمي القانكني ،كما ينتج عنو مف عادات كممارسات في

المجتمع.

كتخمص الباحثة أف المنظمات عمى اختالؼ أنكاعيا  ،كما تحكيو مف القيـ  ،كاألعراؼ  ،كالعادات
كالتقاليد  ،إما أف تككف رافعة حقيقية ليذه المنظمات أك سبب في تأخرىا  ،كاذا ما أرادت ىذه
المنظمات السير في ركب التقدـ فعمى قادتيا العمؿ تغيير ىذه الثقافة بما يخدميا  ،كالعمؿ عمى
تفعيؿ قيـ العدؿ كالمساكاة كتفعيؿ مبدأ العالقات اإلنسانية لتككيف نسيج اجتماعي متماسؾ كمترابط

كجسد كاحد  ،كايماف قادتيا بأىمية كفاعمية مشاركة العامميف في صنع كاتخاذ القرار لمكصكؿ إلى
ق اررات أفضؿ كنكعية  ،تصب في صالح ىذه المنظمات .

خامساً :خصائص الثقافة التنظيمية
كيرل البعض أف لمثقافة التنظيمية قكة اجتماعية تتحكـ في أنماط السمكؾ التنظيمي ،كذلؾ بتشكيؿ
مدارؾ كمعارؼ األعضاء لممعاني ،كالحقائؽ ،كامدادىـ بالطاقة الفاعمة لمتعبئة العممية ،كالتعرؼ عمى

شخصية الذيف ينتمكف لممنظمة ،كالذيف ل ينتمكف إلييا .كيرل آخركف أف الثقافة التنظيمية تستمد
خصائصيا مف خصائص الثقافة العامة مف ناحية ،كمف خصائص المنظمات اإلدارية .كلمثقافة

التنظيمية عدة خصائص مف أبرزىا ما يمي (العمياف( ،)124:2442،الساعاتي،)95:1998،

(حمكاني( ،)67:2009،القريكتي(،)87:2414،الميثي: )33:2448 ،

 -1اإلنسانية  :يعد اإلنساف ىك الكائف الحي الكحيد الذم يصنع الثقافة ،كيبدع عناصرىا ،كيرسـ

محتكاىا عبر العصكر ،كالثقافة بدكرىا تصنع اإلنساف ،كتشكؿ شخصيتو ،كالثقافة التنظيمية

ليا سمة اإلنسانية ،فيي تتشكؿ مف المعارؼ ،كالحقائؽ ،كالمدارؾ ،كالمعاني ،كالقيـ التي يأتي
بيا األفراد إلى التنظيـ ،أك التي تتككف لدييـ خالؿ تفاعميـ مع التنظيـ.
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 -2الكتساب كالتعمـ :الثقافة ليست غريزة فطرية ،كلكنيا مكتسبة مف المجتمع المحيط بالفرد،

فمكؿ مجتمع إنساني ثقافة معينة محددة ببعد زماني ،كآخر مكاني .كالفرد يكتسب ثقافتو مف
المجتمع الذم يعيش فيو ،كاألكساط الجتماعية التي ينتقؿ بينيا سكاء أكاف في األسرة ،أـ في

المدرسة ،أـ منظمة العمؿ .كيتـ اكتساب الثقافة عف طريؽ التعمـ المقصكد ،أك غير
المقصكد ،كمف خالؿ الخبرة ،كالتجربة ،كمف خالؿ صالتو ،كعالقاتو ،كتفاعمو مع اآلخريف.

 -3الستم اررية :تتسـ الثقافة بخاصية الستم اررية ،فالسمات الثقافية تحتفظ بكيانيا لعدة أجياؿ

رغـ ما تتعرض لو المجتمعات ،أك المنظمات اإلدارية مف تغيرات مفاجئة ،أك تدرجية ،كعمى
الرغـ مف فناء األجياؿ المتعاقبة ،إل أف الثقافة تبقى مف بعدىـ لتتكارثيا األجياؿ ،كتصبح

جزنءا مف ميراث الجماعة .كيساعد عمى استمرار الثقافة قدرتيا عمى اإلشباع ،كتزكيد األفراد
بالحد األدنى مف التكازف .كىذا اإلشباع ىك الذم يدعـ استمرار العادات كالتقاليد ،كطرؽ

التفكير ،كاألنماط السمككية ،كيؤدم اإلشباع إلى تدعيـ القيـ ،كالخبرات ،كالميارات .كالثقافة
التنظيمية رغـ تكاجدىا لدل األفراد ،إل أنيا تستمر في تأثيرىا عمى إدارة المنظمات اإلدارية
حتى بعد زكاؿ جيؿ مف العامميف ،كذلؾ لنتقاليا مف جيؿ إلى آخر متى كانت قادرة عمى

إشباع حاجات العامميف ،كتحقيؽ أىداؼ المنظمة التي يعممكف فييا.

 -4التراكمية :يترتب عمى استمرار الثقافة تراكـ السمات الثقافية خالؿ عصكر طكيمة مف الزمف،

كتعقد كتشابؾ العناصر الثقافية المككنة ليا ،كانتقاؿ األنماط الثقافية بيف األكساط الجتماعية

المختمفة .ىذا كتختمؼ الطريقة التي تتراكـ بيا خاصية ثقافة معينة عف الطريقة التي تتراكـ

بيا خاصية ثقافة أخرل .بمعنى أف الطبيعة التراكمية لمثقافة تالحظ بكضكح العناصر المادية

لمثقافة أكثر منيا في العناصر المعنكية لمثقافة.

 -5القابمية لالنتشار :يتـ انتقاؿ العناصر الثقافية بطريقة انتقالية كاعية داخؿ الثقافة نفسيا مف

جزء إلى أجزاء أخرل ،كمف ثقافة مجتمع إلى ثقافة مجتمع آخر .كيتـ النتشار مباشرة عف

طريؽ احتكاؾ األفراد ،كالجماعات بعضيا ببعض داخؿ المجتمع الكاحد ،أك عف طريؽ

كفعال عندما تحقؽ العناصر
يعا،
ن
احتكاؾ المجتمعات بعضيا ببعض .كىذا النتشار يككف سر ن

اسعا مف أفراد المجتمع لقدرتيا عمى حؿ بعض
الثقافية فائدة لممجتمع ،كحينما تمقى قبكلن ك ن
مشكالتيـ ،أك إشباع بعض حاجاتيـ .كبصفة عامة تنتشر العناصر المادية لمثقافة بسرعة
أكبر مف انتشار العناصر المعنكية ليا .تنتشر الثقافة التنظيمية بيف المنظمات اإلدارية،

كداخؿ الكحدات اإلدارية بالمنظمة الكاحدة ،كما أف انتقاؿ اليياكؿ التنظيمية ،كاإلجراءات،
كاألنماط القيادية يتـ بصكرة أسرع مف انتقاؿ المفاىيـ ،كالتجاىات ،كالعادات السمككية،

كغيرىا مما يتصؿ بأنماط السمكؾ التنظيمي.
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 -6المركنة :تتميز الثقافة بخاصية التغير استجابة لألحداث التي تتعرض ليا المجتمعات ،كتجعؿ
مف األشكاؿ الثقافية السائدة غير مناسبة إلشباع الحتياجات التي تفرضيا خبرات كأنماط

سمككية ،كبفضؿ ما تحذفو مف أساليب ،كأفكار ،كعناصر ثقافية غير قادرة عمى تحقيؽ
التكيؼ لممجتمع.

 -7التكاممية :تميؿ المككنات الثقافية إلى التحاد ،كاللتحاـ لتشكؿ نسقنا متكازننا ،كمتكامالن مع
السمات الثقافية يحقؽ بنجاح عممية التكيؼ مع التغيرات المختمفة التي تشيدىا المجتمعات.

 -8النتظاـ في السمكؾ ك التقيد بو :نتيجة التفاعؿ بيف أفراد المنظمة فإنيـ يستخدمكف لغة
كطقكسا مشتركة ذات عالقة بالسمكؾ مف حيث الحتراـ كالتصرؼ.
كمصطمحات كعبارات
ن
كبناء عمى ما ذكر تستنتج الباحثة بأف خصائص المنظمة مف الممكف أف تككف متشابية بيف
المنظمات ،كلكف مف غير الممكف أف تككف متطابقة ،حيث تقكـ كؿ منظمة بتطكير ثقافة خاصة

بيا مف خالؿ فمسفتيا كأنماط اتصاليا كاجراءاتيا كعممياتيا كنظـ العمؿ كطرؽ اتخاذ القرار
كالقصص كالحكايات كالقيـ كالتكقعات كالعتقادات ،كبمركر الكقت يصبح لممنظمة ثقافتيا الخاصة

التي يدركيا العامميف.
سادساً :أنواع الثقافة التنظيمية
أشار بعض الباحثيف في اإلدارة إلى أف أنكاع الثقافة التنظيمية تختمؼ مف منظمة إلى أخرل ،كمف
قطاع إلى قطاع آخر .كمف أبرز ىذه األنكاع:

(المطيرم:)Finchan and Rhodes, 2445) ،(2013،

(عبد المطيؼ كجكدة، )37:2010 ،

 .1مدل قدرة ثقافة المنظمة السائدة عمى عكس احتياجاتيا الحقيقية ()Handy, 1978:61-59
كتشمؿ:

أ .ثقافة القكة :يشير ىذا النكع إلى مركزية اتخاذ الق اررات كحصر جميع الصالحيات باإلدارة العميا

فقط بينما اإلدارات األخرل تعتبر تنفيذية كغالبان ما تشاىد ىذه في المنظمات صغيرة الحجـ ،كتبدأ

المشاكؿ أك التأثيرات عندما يصبح حجـ ىذه المنظمات كبي انر لمدرجة التي تشعر بيا اإلدارة العميا
بصعكبة الحتفاظ بالصالحيات بيدىا (المحافظة عمى المركزية) كذلؾ بسبب التعقيدات كالتفاصيؿ

الكثيرة كالظركؼ التي تكاجييا.

ب  .ثقافة الدكر :إف ما يميز ىذه الثقافة عف سابقتيا ىك تركيزىا ينصب عمى نكع التخصص

الكظيفي ،كبالتالي األدكار الكظيفية أكثر مف الفرد ،كتيتـ باألنظمة كالقكاعد ،كعدـ تفضيؿ المخاطرة

 ،كما أنيا تكفر األمف الكظيفي كالستم اررية كثبات األداء ،كالمشكمة الرئيسية في ثقافة الدكر أنيا
تككف مناسبة متى ما اتصفت الظركؼ البيئية بالستقرار كىك أمر نادر الحدكث.
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ج  .ثقافة الميمة :تركز ىذه الثقافة عمى اإلنجاز كأداء المياـ كاألعماؿ عف طريؽ الستخداـ

األمثؿ لممكارد مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ النتائج بأقؿ التكاليؼ (أم الىتماـ بالنتائج) ،كغالبان ما تميؿ
ىذه الثقافة إلى حؿ المشكالت بالعتماد عمى الخبرة كالعمؿ الجماعي مما يجعؿ المنظمات عالية

التكيؼ مع المتغيرات كالمستجدات ،إل أف المعضمة تكمف بصعكبة الرقابة ك احتمالية ضياع
المكارد.
د  .ثقافة العمميات :تقتصر ثقافة العمميات عمى الىتماـ بطريقة إنجاز العمؿ كليس عمى النتائج

التي تتحقؽ ،كالفرد الناجح في إطار ثقافة العمميات ىك األكثر دقة كتنظيمان كاىتمامان بتفاصيؿ عممو

اليكمي كالكمي .فينتشر الحذر ،كالحيطة بيف األفراد ،كالذيف يعممكف عمى حماية أنفسيـ.

ق  .ثقافة اإلنجاز :كتركز ىذه الثقافة التنظيمية عمى مستكيات النجاح كالنمك كالتميز لدل أفراد
المنظمة ،كيمكف القكؿ أف المنظمات تمتمؾ ثقافة اإلنجاز إذا كانت تعتمد عمى منيجية تعزيز

اإلنجازات مف خالؿ الحكافز أك الطقكس التكريمية أك شيادات التقدير كبالتالي زيادة حماس

المكظفيف لتقديـ المزيد مف األداء الناجح كالمميز.

 .2الثقافة التنظيمية تبعان لنمط القيادة اإلدارية (:)wallach, 1983:99-95
أ .الثقافة البيركقراطية :ىي التي تتحدد فييا المسؤكليات كالسمطات بشكؿ ىرمي كتقكـ عمى أساس

الرقابة ك التحكـ كالقكة كاإللزاـ بحيث يككف العمؿ منظمان كالتنسيؽ بيف الكحدات ظاى انر لمعياف.

ب  .الثقافة اإلبداعية :تقكـ ىذه الثقافة عمى تكفير بيئة عمؿ مساعدة عمى اإلبداع ،كىنا يتصؼ

أفرادىا بحب المخاطرة في اتخاذ الق اررات كمكاجية التحديات لخمؽ فكرة كطريقة عمؿ جديدة تنقؿ
المنظمة مف حالة إلى حالة أكثر نمكان كتطك انر مف ذم قبؿ.
ج  .الثقافة المساندة :تركز عمى العالقات الجتماعية كبيئة عمؿ تتميز بأجكاء األلفة كالمحبة
كالكد ،كيمكف أف تسكد المنظمة أجكاء الثقة كالمساكاة كالتعاكف ،كالعدؿ ،كاإلنصاؼ كاألماف ،كيككف

التركيز عمى الجانب اإلنساني في ىذه البيئة.

سابعاً :تغيير الثقافة التنظيمية في المنظمات
الثقافة التنظيمية ليست راكدة ،حيث أنيا تتفاعؿ مع مركر الكقت كمعرفة ما ينتج النجاح كما ل

يصمح  .عندما تؤدم تمؾ المعتقدات كالفتراضات إلى أقؿ مف نتائج ناجحة ،يجب أف تتطكر الثقافة
لتحافظ عمى أىميتيا في البيئة المتغيرة ،تغيير الثقافة التنظيمية ليست ميمة سيمة ،فالمكظفيف في
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كثير مف األحياف تقاكـ التغيير ،كبالتالي ،ىناؾ عكامؿ تساعد عمى تغيير ثقافة المنظمة كىي

(حريـ( ، )270:2013،القريكتي( ،)153:2010،حمكاني: )19:2009 ،

 -1التغيير في قادة المنظمة البارزيف عمى أف يتكافر لدل القادة الجدد رؤية بديمة كاضحة لما
يجب أ ف تككف عميو المنظمة ك صياغة رؤية إستراتيجية كاضحة تعطي النية كالتجاه
لتغيير الثقافة في المستقبؿ.

 -2مرحمة حياة المنظمة  :مرحمة انتقاؿ المنظمة إلى النمك ( التكسع )  ،ككذلؾ دخكؿ المنظمة
مرحمة النحدار  ،تعتبراف مرحمتيف مشجعتيف عمى تغيير ثقافة المنظمة .

 -3حجـ المنظمة :مف األسيؿ تغيير ثقافة المنظمة في المنظمات صغيرة الحجـ .
 -4قكة الثقافة الحالية :كمما زاد إجماع العامميف ك شدة تمسكيـ بالثقافة؛ زادت صعكبة تغيير
الثقافة.

 -5إعادة تنظيـ المنظمة بدمج كحدات معينة أك إنشاء كحدات جديدة أك إلغاء كحدات معينة ،
فيذا يعني أف اإلدارة مصممة عمى التغيير.

 -6إقناع العامميف كالمتأثريف بالتغيير بأىميتو كبالكسب المأمكؿ كالنتائج اإليجابية المترتبة عميو
لنشر التفاؤؿ في المنظمة حتى يقبؿ الناس عمى التغيير بحماس كيتقبمكنو.

 -7تطكير العادات كالتقاليد بحيث يتـ استخداـ األنشطة الجتماعية في ممارسة التغيير
الثقافي ،إذ أف تغييرىا يسيـ في تغيير الثقافة.

كاجمالن يمكف لمباحثة القكؿ أف األكضاع الجديدة تتطمب كجكد منظمة تتالءـ ثقافتيا مع متطمبات

العصر الحالي المتطكرة يكمان بعد يكـ في ظؿ التطكر التكنكلكجي المتسارع ،ككجكد ىذه الثقافة في

المنظمة تدعميا لتككف منسجمة كمتجانسة مع الكاقع كاألكضاع الحالية ،ك تعديؿ الثقافة التنظيمية
الحالية في المنظمة أمر ل يمكف إحداثو إل بتمييد أذىاف العامميف كتييئتيـ نفسيا ك إقناعيـ بأف

في التغيير تتعاظـ مصالحيـ الذاتية كسيككنكف في كضع أفضؿ ،ك التغيير يحتاج إلى بيئة
ديمقراطية شفافة مدعمة آلليات التنافس مع العمؿ عمى خمؽ جيؿ جديد كقيـ ثقافية جديدة في إدارة

المنظمات ،جيؿ يؤمف بضركرة التغيير كبالمبادئ التي يريدكف ترسيخيا داخؿ المؤسسة ،جيؿ يممؾ

التخيؿ كالتفكير الستراتيجي كالبتكار كالمبادرة ،جيؿ لو الستقاللية كالعتماد عمى النفس ،الحاجة
العالية لإلنجاز،الميؿ إلى المخاطرة ،متحرر الفكر ،كلبد أف تنعكس ىذه القيـ عمى أدائو كعمى

سياسة المنظمات التي يعمؿ بيا.
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ثامناً :الثقافة التنظيمية في المنظمات العربية:
إف كاقع الثقافة التنظيمية في المنظمات العربية يختمؼ عف الثقافة التنظيمية في المنظمات في
الدكؿ المتقدمة؛ فمف المؤسؼ أف نجد الكثير مف منظماتنا في الدكؿ العربية تعاني مف أزمات قيمية
ك نككص في بناء ثقافة المنظمة عمى أسس سميمة ك بالػتأكيد سكؼ ينعكس ىذا األمر عمى كجكد

ممارسات ل تأخذ بعيف العتبار مصمحة المنظمة ك المجتمع .كاذا ما أردنا أف نعطي تصك ار عف

انحدار الثقافة في منظماتنا فيمكف أف نشير إلى ما يمي (حريـ:)231:2414،

 .1تشكش الفكر اإلستراتيجي أك غيابو في المنظمة ،األمر الذم انعكس عمى إمكانية صياغة
ك تحديد رؤية ك رسالة كأىداؼ المنظمة ،كذلؾ تجد اإلدارة نفسيا في مكاجية مشاكؿ
متعددة ل تمتمؾ كضكحا فكريا لمعالجتيا ك التمييز بيف األىـ ك الميـ في تحديد

األكلكيات.

 .2تكاد تككف معظـ المنظمات نظما مغمقة عمى نفسيا بحيث أف تكاصميا مع محيطيا يجرم
كفؽ اعتبارات ردكد الفعؿ السريعة ك غير القائمة عمى دراسات عممية ك منيجية منتظمة.

ك يتبع ىذا تكرار نفس المشاكؿ ك قصكر األساليب في معالجتيا ك النتقاؿ إلى حالت

متميزة أفضؿ.

 .3شيكع ثقافة إرضاء المسئكليف أكلن بغض النظر عف الجكانب المكضكعية في العمؿ ك عمى
ىذا األساس فإف منظماتنا ك خصكصا غير الحككمية منيا تبذؿ جيكدا إلرضاء المسئكليف

ك إىماؿ المتعامميف.

 .4تشبث المسئكليف الكبار بمناصبيـ اإلدارية في المنظمات ألطكؿ فترة ممكنة متبعيف أساليب
ك متخذيف ق اررات نمطية كتساند نظاـ حكميـ ؛ حيث أف بقاءىـ ل يرتبط باألداء ك النتائج

التي يحققكنيا.

 .5الىتماـ بالمناسبات المظيرية ك السياسية ك تكريس الحتفالت ليذه األمكر ك ناد ار ما
تحتفؿ باألداء المتميز ك الىتماـ بالمبدعيف ك إنجازاتيـ أك ترسيخ مناسبات خاصة

بالمنظمات ذاتيا تساىـ في خمؽ الشعكر بالنتماء لممنظمة.

 .6التركيز في العمؿ عمى المدخالت ك ممارسة السمطة ك الرقابة بعيدا عف اعتبارات الىتماـ
بتطكير العممي ات ك متابعة النتائج ك تقييميا ك حتى في حالة الىتماـ بالنتائج فإننا نجد
تركي از عمى الجانب الكمي ك ليس النكعي .

 .7عدـ الستفادة مف الفرص المتاحة في أغمب األحياف ك التركيز عمى اإلشكالت ك األزمات
القائمة ك تيكيميا ك عدـ القدرة عمى تحكيؿ األزمة إلى فرصة محتممة كما ىك الحاؿ في
منظمات العالـ المتقدـ .يضاؼ إلى ذلؾ  ،التردد ك التخكؼ مف حالت التغيير ك التجديد
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ك النظر لمقضايا ك المشاكؿ الحاصمة بككنيا تيديدات بجميع أشكاليا متناسيف كجكد العديد

مف الفرص في طيات ىذه اإلشكالت  .ك قد يفسر جانب مف ىذا األمر باعتبارات ثقافية
ك سياسية ك اجتماعية فثقافة الخكؼ ك التردد ك الحنيف لمماضي ك عدـ المركنة في التفكير
ك التغير السياسي البطيء ك عدـ كجكد الديمقراطية ك الحرية شكمت معطيات طبعت سمكؾ

األفراد ك بالتالي المنظمات.

 .8تفضيؿ الحمكؿ الجاىزة ك البتعاد عف تشجيع المبادرة ك اإلبداع .ك يتمثؿ ىذا األمر في
أف منظمة األعماؿ مثقمة بالنصكص ك اإلجراءات ك المكائح ك يصؿ البعض منيا إلى

صفة التقديس ،ك نرل كذلؾ عدـ الحرص عمى الكقت ك الىتماـ بالمصالح الشخصية

بعيدا عف الحس األخالقي ك القيمي ك ىكذا يبدك عمى العامميف شعكر بالغتراب في

منظمتيـ ك ل يتكلد لدييـ العتزاز الفخر بالنتماء إلييا.

 .9تكمف قكة منظمات األعماؿ لدينا كما يتصكر المسئكلكف فييا بما تمتمؾ مف رؤكس أمكاؿ
ضخمة ك مكجكدات عديدة ك ىي بعيدة كؿ البعد أف ترل أف قكتيا الحقيقية مكجكدة في

عقكؿ المكارد البشرية العاممة فييا  .مف جية أخرل لـ يسجؿ أم اىتماـ برأس الماؿ

المعرفي في منظماتنا ك بالتالي فإف المبالغ المخصصة لمبحث ك التطكير ك التدريب قميمة.
.10

في عصر التطكر التكنكلكجي نجد أف أغمب إدارات منظمات األعماؿ لدينا تتسابؽ

عمى اقتناء التكنكلكجيا ك التفاخر بالحصكؿ عمييا دكف ربط ذلؾ بمعرفة الحاجة الحقيقية
لقتنائيا ك استعابيا ك التعامؿ معيا  ،فقد تككف ىذه التكنكلكجيا عبئا ماليا ثقيال ل يحقؽ

المردكد المنتظر منو بسبب عدـ استجابة المكارد البشرية ك اليياكؿ التنظيمية الحالية ليذا

العنصر الداخؿ الجديد.

كترل الباحثة أف تغيير الثقافة التنظيمية ل يتأتى إل مف خالؿ قيادة متمكنة ينتج عنيا أسمكب

إدارم يعطي لألفراد قد انر مف الحرية إلبراز ما لدييـ مف قدرات كمكاىب ،كينتج عنيا بناء ىيكؿ
تنظيمي سميـ لتدفؽ المعمكمات كانتقاليا بيف أجزاء المنظمة لكي تصؿ في الكقت المناسب ،كقيادة

تيتـ بتنمية قدراتيـ كصقؿ مكاىبيـ إلى أعمى درجة ممكنة،كأف تعمؿ القيادة عمى جعؿ ىذه الثقافة

مرنة حتى تككف قابمة لمتطكير كالتغيير مع أم متغير داخمي أك خارجي لتحقيؽ أىداؼ المنظمة.
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خالصة
تحدثت الباحثة في ىذا المبحث عف مفاىيـ الثقافة التنظيمية المتعددة حيث أف الثقافة ل تؤثر فقط
عمى سمكؾ العامم يف كأسمكبيـ في التعامؿ بؿ أيضا تنعكس ىذه الثقافة في الييكؿ التنظيمي القائـ،
نمط اإلدارة السائد ،كنظـ التصالت كالمعمكمات  ،كطرؽ األفراد في حؿ المشكالت كاتخاذ

الق اررات ،بؿ كأيضا ليا تأثير لنجاح أك فشؿ الخطة اإلستراتيجية المطمكبة ،فقد يككف مصدر قكة

كتدعـ ال تغيرات اإلستراتيجية المطمكبة ،كقد تككف مصدر ضعؼ كتقؼ عائقا أماـ تنفيذ
اإلستراتيجية ،فالثقافة ىي الطاقة الجتماعية التي تدفع المنظمة لمعمؿ أك تعجز عف دفعيا لمعمؿ،

كاستعرضت الباحثة أىـ مصادر ىذه الثقافة ،كقامت بذكر أىـ مككناتيا كتـ التحدث عف أنكاع

الثقافة ال تنظيمية كتحدثت عف الخطكات األساسية عند تغيير ثقافة منظمة كتـ الحديث عف كاقع
الثقافة التنظيمية في المنظمات العربية.
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المبحث الثالث :تكنولوجيا المعمومات و الثقافة التنظيمية
مقدمة:
في محيط اقتصادم كاجتماعي يعرؼ تحكلت عميقة ،كجدت المنظمات نفسيا تكاجو تحديات كبرل

كطرؽ مختمفة في التسيير ،تستدعي منيا إيجاد سبؿ جديدة تمكنيا مف استيعاب ىذه المستجدات،

كرفع التحديات .خاصة مع انتشار العكلمة القتصادية ،التي جعمتيا مطالبة بتقديـ الجديد
كاألفضؿ ،عف طريؽ الخبرة كاإلبداع كالبتكار لتحقيؽ الجكدة كالنكعية ،فبالتالي أصبح استخداـ

تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة في عالـ األعماؿ مف الضركرات الممحة في العصر الحديث.
أوالً :تكنولوجيا المعمومات وأعمال المنظمة:

إف العتماد المتزايد عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاف لو األثر البالغ في المنظمة ،حيث أف تطبيؽ

تكنكلكجيا المعمكمات يحسف مف قدرة المشاريع عمى البتكار حتى تستطيع المنظمات البقاء ك

الستم اررية في األسكاؽ ،فبالتالي تبع ذلؾ تغير في ثقافة األفراد مف خالؿ تغيير طرؽ أساليب

العمؿ ،فاستخداـ التكنكلكجيا الحديثة سمحت بإدخاؿ فكرة العمؿ عف بعد ك كذلؾ إعطاء التكجيو

عف بعد مما ينعكس عمى كؿ مف عنصرم الزمف ك الكمفة ،كما ككاف نتيجة التطكر السريع أف
المنظمات أصبحت في حاجة ماسة إلى المعمكمات سكاء مف حيث الكـ أك الكيؼ أك السرعة في

الحصكؿ عمى المعمكمة ،بيدؼ اتخاذ أفضؿ الق اررات ك تكثيؽ عالقة ىذه المنظمات بالبيئة

المحيطة بيا ،األمر الذم برز مف خاللو أيضان األىمية المتزايدة لتكنكلكجيا المعمكمات ك قدرتيا
عمى إشباع حاجة المنظمات مف المعمكمات ،األمر الذم جعؿ تطكير ىذه التكنكلكجيا ك زيادة

فعاليتيا ك كفاءتيا إحدل ضركرات العصر ،كيتطمب استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات تغيير في

الميارات التي يمتمكيا العاممكف ،فكجكد كـ ىائؿ مف المعمكمات التي يصعب التعامؿ معيا بسيكلة
يتطمب ميارات خاصة في انتقاء العامميف في المنظمات كىذا أدل إلى تحرير العنصر البشرم مف

قيكد األعماؿ الركتينية ك منو إلى األعماؿ اإلبداعية ك الفكرية (نجيب.)22:2012،
ثانياً :تكنولوجيا المعمومات وتنوع ثقافة قوة العمل:

تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات يجعؿ ثقافة العامميف في المنظمة تتطمع لتحقيؽ الميزة التنافسية

المطمكبة التي تجعؿ المنظمة قادرة عمى منافسة األسكاؽ ك اإلبداع كذلؾ .لذلؾ يتعيف عمى ىذه
المنظمات أف تستجيب ليذه التغيرات المحيطة بيا برؤية إستراتيجية كاضحة تمكنيا مف اكتشاؼ
أىمية الفرص كتجنب التيديدات لتتمكف مف البقاء كتحقؽ النمك في ىذه األسكاؽ

(الغزالي.)56:2003:
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كنرل اليكـ أف تكنكلكجيا المعمكمات ىي التي تمتمؾ اليكـ مفاتيح الثقافة ،إذ أف التكنكلكجيا تحمؿ

الثقافة ،كالثقافة محمكلة عبر التكنكلكجيا ،التكنكلكجيا تقكـ بعممية الختراؽ الثقافي بسيطرة الثقافات
القكية تكنكلكجيان عمى الثقافات الضعيفة ..حيث أف الثقافة متأثرة بالتكنكلكجيا إلى ٍ
حد بعيد،
كبكاسطة التكنكلكجيا المتطكرة نجحت الدكؿ الغربية في نشر ثقافتيا عبر المحيطات كالقارات،

كالتركيج ألفكارىا كثقافاتيا عمى حساب اكتساح الثقافات المكجكدة ،ك ىذه التكنكلكجيا لـ تكلد مف
فراغ ،بؿ مف رحـ الثقافة نفسيا التي كانت سائدة عند أجدادنا .فالثقافة ىي الذاكرة التي حفظت كافة
نشاطات اإلنساف كراكمت خبراتو .مف تكنكلكجيا المجرفة التي أسيمت في تطكر الثكرة الزراعية،

حيث شعر اإلن ساف ألكؿ مرة بنعيـ الستقرار في العيكد الغابرة؛ إلى الياتؼ الذكي الذم نعيش
بكاسطتو في تكاصؿ مستمر مع أىمنا كأصدقائنا كأحبتنا ،فما بيف الثقافة كالتكنكلكجيا عالقة

تكافمية(نجيب.)29:2012،
تتسمؿ تكنكلكجيا المعمكمات إلى المنظمات بصكرة غير مرئية عمى َّأنيا خدمات راقية لإلنساف،
كتطكرات في السيطرة عمى الطبيعة لصالح اإلنساف ،كمكاسب جمة كعظمى لممنظمة ،كفكائدىا

جمية كظاىرة يتعذر الجداؿ فييا ،كلذلؾ َّ
فإنيا تتسرب إِلى المنظمات كالى العاممكف تسرب الغذاء في
دـ اإلنساف ،لذلؾ ل يجكز أف نحارب تطكر تكنكلكجيا المعمكمات ،كتطكر إنجازاتيا ،فيجب عمى

المنظمات كالعاممكف أف ل يحاربكا التطكر العممي كالتكنكلكجي ليس َّ
ألنيـ ل يستطيعكف ذلؾ بؿ
ألف التطكر العممي كالتكنكلكجي أمر ضركرم جدا يقدـ لممنظمات الكثير مف الفكائد الَّتي بات مف

المتعذر الستغناء عنيا مف جية ،كالَّتي يمكف أف تقكد إِلى فتكحات عممية ترتقي بالمنظمات إلى

مستكيات عالية (أحمد.)28:2013،

كل شؾ أف ما يحدث مف تغيير كتطكير في التكنكلكجيا في المنظمات  ،كؿ ىذا يؤثر عمى ثقافة

العامميف في المنظمة مما يحتـ عمى المسئكليف عف ىذه المجالت أف تككف لدييـ الخبرة الالزمة

لتقدير انعكاسات ىذه التغييرات عمى ثقافة العامميف بالمنظمة .فالىتماـ بالثقافة داخؿ المنظمة ليس
جديدا ،إنما ىك يبقى مف أصعب المكاضيع التي يكاجييا الباحثيف في عمـ الجتماع كعمـ النفس،

ألف منطؽ التكنيؾ كالسرعة طغى عمى المنطؽ العاـ لمتغيير الثقافي المخطط التدريجي ،الذم يقكـ
عمى أساس المحاكلة فالختالؿ كاضح بيف التقدـ في الميداف التكنكلكجي ك بيف الرككد أك التقدـ

البطيء في ميداف الثقافة (نجيب.)59:2412،

كلقد أظير تزايد الىتماـ بالدراسات التكنكلكجية ذلؾ النقص الكبير في الدراسات التي تعتني بالثقافة

التنظيمية كتأثرىا بيذه المستحدثات التكنكلكجية.ىذا النقص بدأ يثير مخاكؼ المثقفيف كالباحثيف
المختصيف فسعكا إلى محاكلة إيجاد نكع مف التكازف بيف المياديف الثقافية  ،مف أجؿ مساعدة العامؿ
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عمى إحداث التكازف مف حيث المستكل المادم كالمعنكم.فال جدكل مف التقدـ المادم "التكنكلكجي"

إذا لـ يكف مصحكبا بتقدـ مماثؿ في ميداف الكعي ك الثقافة بمحيطو (المغربي. )34:2006،
ثالثاً :تكنولوجيا المعمومات وثقافة المنظمات العربية:

كعمى الصعيد العربي لقد أصبحت الدكؿ النامية تكاجو تحديات كبرل ك متراكمة ،في عصر العكلمة
بحيث استخدـ التفكؽ التكنكلكجي حاليا ،كمحؾ آخر لمتمييز بيف المنظمات  ،فشغمت ىذه المسألة

اىتماـ الباحثيف في العمكـ الجتماعية أمثاؿ الذم حاكؿ تفسير الظاىرة عمى أساس أف التطكر المادم
(التكنكلكجي) أسرع تقدما مف التطكر الالمادم (الثقافي) ،حيث أف مع مركر الكقت تزايد تطبيؽ
أجيزة تكنكلكجيا المعمكمات كدخمت جميع عمميات اإلنتاج لتقكـ بمياـ كاف يعتقد إلى كقت قريب

أنيا مقصكرة عمى اإلنساف ،كما أنيا تستطيع القياـ بأعماؿ ل يمكف لإلنساف القياـ بيا مف حيث

الطاقة ك السرعة ،ليذا عرفت انتشا ار كاسعان كمؤيديف كثيريف .كادخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات تتطمب
كفاءات ك ميارات تمزـ مستخدمييا التدريب المستمر لكتساب الميارات التقنية لتسيير ك تشغيؿ

اآللت الحديثة ،كتقتضي اكتساب المعارؼ كالميارات الثقافية (نجيب.)41:2014،

فمف أجؿ تنمية الثقافة التنظيمية ،حاكؿ بعض المحمميف ك المختصيف في تنمية المكارد البشرية،

تقديـ بعض النماذج التي تدعكنا إلى التعرؼ عمى ميكانيزمات التحمي بالقيـ ك العادات البديمة
الناجحة ،الدالة عمى خصكصية البناء الثقافي القاعدم المتناسؽ ،ك المناسبة لثقافتنا المجتمعية التي
تعزز السمككيات الحضارية ك تؤمف بالجكدة ك الفعالية ،ك تترسخ مف خالؿ التحكيرات الضمنية في

سبؿ ك مناىج األعماؿ اإلنتاجية الفكرية ك اإلبداعية ،عمى أساس أنيا حركة تفاعمية ديناميكية لفكرة

نفعية تنمي الدافعية لمعمؿ الجاد ك المتكاصؿ ،أم أف التكنكلكجيا ىي مفتاح كاسع لمثقافة ،كأداة

اقتصادية قكية كفعالة ،تحقؽ أشياء كثيرة ،مف أىميا تنمية الجكانب الثقافية كالقتصادية لمعامؿ،
حيث أنيا تزيد مف ميارتو ،كتصقؿ مكاىبو المختمفة ،كتعمؿ عمى إثراء تقنيات العماؿ لحتكاء
التحديات كالرىانات مكازاة مع النمك التكنكلكجي السريع .الذم عجؿ بإعادة ثقافة المنظمات ،يأتي
ىذا تحت كطأة اإلنتاج الضخـ كاقتصاد السكؽ العالمي كتحت الضغكطات كالتحديات التكنكلكجية

العالمية(مسمـ.)54:2015،

رابعاً :تكنولوجيا المعمومات والثقافة التنظيمية:
أكرد كؿ مف عمي ( )28:2012كأحمد ( )38:2013مجمكعة نقاط ترتبط في أىمية كعالقة
تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة التنظيمية عمى النحك التالي:

أ .أصبحت المنظمات تستغؿ الفرص القميمة المتاحة ليا ،لتأخذ مكانا ليا في ىذا الجك التنافسي
الحاد .محاكلة الجمع بيف اإلمكانات التكنكلكجية المتاحة ك الكفاءات البشرية المحمية .كمال شؾ
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فيو أف العتماد المتزايد عمى التكنكلكجيا سيفرض عمى المنظمة ك العامؿ عمى السكاء التعامؿ

معيا ،عمى اعتبار أف التكنكلكجيا ىي تقنية كقيمة في نفس الكقت تتطمب معرفة تقنية.

ب .بعض المنظمات التي كاف لدييا القابمية الكافية لمتغيير ،كارادة كاضحة إلى قمب األمكر
لمصالحتيا ،نتج عف ىذه التغيرات التكنكلكجية اضمحالؿ عدة معتقدات كتقاليد كاف يعتقد يكما ما أنيا
التعبير األصؿ عف الطبيعة اإلنسانية األساسية ،بمعنى آخر إف تمؾ الحصانة التي يتمتع بيا المجتمع

التقميدم بدأت تزكؿ تدريجيا مف خالؿ التحكؿ نحك المكننة ،كصاحب ىذا التقدـ السريع تنظيـ ثقافي

مالئـ ،ك انكماش األساليب المحمية الشائعة ،كما تبعو مف بناء التحادات القابمة لمتغيير سعيا كراء
ثركة أك قكة جديدة ،كالسيطرة المتزايدة لألساليب الحضارية ،كىناؾ منظمات أخرل فقد حدث ليا جك

مف عدـ التكازف كالتخمخؿ بالتخمؼ الثقافي كىي حالة عدـ كجكد تالزـ في التغير بيف الجكانب المادية
كالالمادية لمثقافة ،كظير نتيجة لدكر التكنكلكجيا كالغزك العالمي لالختراع ك لالكتشاؼ بشكؿ سريع

في المجتمع الحديث .كصفيا بأف حالة طبيعية يتميز فييا الجانب المادم بالتغير كالتطكر السريع
كتتصؼ الجكانب الالمادية بالثبات كالستم اررية ،إل أنو حذر مف اتساع اليكة بينيما حيث يفقد

السيطرة عمى الكضع.

ج .عمى حد تعبير عمماء الجتماع ىي حالة مرضية لمبناء الثقافي الذم لـ يعد متماسكا كما كاف مف

قبؿ .كمف ثـ تنعكس آثاره عمى كفاءة تأديتو لكظيفتو في إشباع حاجات أفراد المجتمع ،كتكجيييـ

التكجيو المحكـ في تفكيرىـ ك اتجاىاتيـ كسمككيـ ،كتظير بذلؾ الجيكد التمقائية أك المقصكدة إلعادة
التكازف ك السعي نحك إحداث تغييرات في ثقافة المنظمة بيدؼ الكصكؿ إلى إحداث تكازف جديد لمثقافة

في كضعيا الحديث.

في حيف أشار جاد الرب ( )94:2009إلى مجمكعة مف النقاط اليامة ذات العالقة بتأثير تكنكلكجيا

المعمكمات عمى ديناميكية المنظمة لسيما الثقافة التنظيمية كبعض آلياتيا كمف ىذه النقاط ما يمي:

 -1أف المنظمة ىي نظاـ اجتماعي تكنكلكجي يتككف مف قيـ األفراد كمياـ كثقافة المنظمة
كىيكميا التنظيمي كالبيئة التنظيمية كالتي جميعيا تتأثر كبقكة بتكنكلكجيا المعمكمات إيجابان

كسمبان.

 -2أف نظـ تكنكلكجيا المعمكمات التي تتـ بمعزؿ عف مشاركة كمكافقة كدعـ العامميف ليا في

المنظمة ،يككف لو تأثير ضعيؼ كضيؽ عمى ثقافة المنظمة كعمى العالقات الجتماعية

بيف كمع األفراد العامميف في المنظمة.

 -3أف أم نظاـ يقكـ عمى تكنكلكجيا المعمكمات لبد أف يككف استخداـ ىدا النظاـ يدعـ الثقافة

التنظيمية لممنظمة كالتكاصؿ بيف األفراد ،كيقمؿ مف حدة كمقاكمة كرفض ىؤلء األفراد

لمتكنكلكجيا الجديدة.
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خالصة:
كفي ضكء كؿ ما سبؽ ترل الباحثة أف المديريف الناجحيف مستقبالن ىـ الذيف يمتمككف القدرة كالتنبؤ
في معرفة مدل تأثير تكنكلكجيا المعمكمات عمى كفاءة اإلدارة كالجكانب الثقافية المختمفة لممنظمة

كلألفراد ،كم ف ثـ العمؿ عمى استثمار تمؾ التكنكلكجيا استثمار أمثؿ كدمجيا ضمف مككنات الثقافة

التنظيمية لممنظمة.
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المبحث الرابع :المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
مقدمة
المنظمات غير الحككمية ىي منظمات غير ىادفة لمربح  ،تقكـ بتقديـ خدماتيا الى جميع شرائح
المجتمع التي تحتاج إلى مساعدة ىذه المنظمات ،في األغمب إف ىذه المنظمات تساىـ كبشكؿ
كبير في تغطية جكانب كبيرة ل تستطيع الحككمة تغطيتيا سكاء بشكؿ مادم أك معنكم بسبب

اتساع اليكة بيف مكارد الحككمات كازدياد احتياجات الشعكب ،كحيث لـ تعد الحككمات قادرة عمى

تكفير احتياجات أفرادىا كمجتمعاتيا سكاء في البمداف المتقدمة أك النامية كمع زيادة تعقيدات الظركؼ

الحياتية كازدياد حاجات المجتمع المتغيرة ،برز دكر المنظمات غير الحككمية لسد تمؾ الفجكة كبذلؾ
ظيرت جيات أخرل لمساندة الجيات الحككمية كتكممة دكرىا لتمبية الحتياجات الجتماعية ،لذلؾ ل
يمكف إغفاؿ أىمية المنظمات غير الحككمية كأىدافيا السامية التي تعمؿ مف أجميا( .البمبيسي،
)15:2412

كستخصص الباحثة ىذا المبحث لمحديث عف المنظمات غير الحككمية مف خالؿ التعريؼ بيا،

كتكضيح أىميتيا ،كتكضيح أىـ المعكقات كالتحديات التي تكاجييا كتكضيح سبؿ تطكيرىا
كستتحدث الباحثة عف مستكل تكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات غير الحككمية.
أوالً :تعريف المنظمات غير الحكومية
مصطمح المنظمات غير الحككمية أصبح مف المصطمحات شائعة الستخداـ في ظؿ تنامي

الحديث عف المجتمع المدني ،كتييئة المناخ لممبادرات الفردية كاألىمية بعيدا عف تعقيدات
البيركقراطية الحككمية ،كيظير الختالؼ في تعريؼ المنظمات غير الحككمية بحسب الجيات
المعرفة كاألزمنة كاألمكنة كالنظريات كالقناعات السياسية  ،لذلؾ تعددت مسمياتيا كتعددت

تعريفاتيا .فالبعض يطمؽ مصطمح (المنظمات غير الربحية) أك (المنظمات الطكعية الخاصة) ،أك

(المنظمات الكسيطة) كما يطمؽ عمييا في الكليات المتحدة األمريكية ،أك (المنظمات التطكعية أك

الخيرية) كما يطمؽ عمييا في بريطانيا ،أك (ككالت تطكعية) كما يطمؽ عمييا في اليند ،أك

(الجمعيات األىمية) كما يطمؽ عمييا في الدكؿ العربية كمنيا فمسطيف (أبك شمالة.)32 : 2015 ،
كتعرؼ المنظمات غير الحككمية حسب القانكف الفمسطيني حيث ينص قانكف الجمعيات الخيرية
كالييئات األىمية رقـ( )1لسنة  2000في المادة رقـ ( )2مف الفصؿ األكؿ عمى أف النشاط األىمي

ىك أم خدمة أك نشاط اجتماعي ،أك اقتصادم ،أك ثقافي ،أك تنمكم أك غيره ،يقدـ طكعان أك
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اختياريان كمف شأنو تحسيف مستكل المكاطنيف في المجتمع اجتماعيان أك مينيان أك ماديان أك ركحيان أك

فنيان أك ثقافيان أك تربكيان(.أبك دقة)15:2009،

كتعرفيا األمـ المتحدة بأنيا منظمات ليا رؤية محددة تيت بتقدم خدماتيا لمجماعات كاألفراد،
كتحسيف أكضاع الفئات التي تتجاكزىا التكجيات اإلنمائية ،كما يتحدد عمميا في مياديف المشاريع

اإلنمائية كالطكارئ كاعادة التأىيؿ ،ككذلؾ تيت بثقافة المجتمع كالدفاع عف الحقكؽ القتصادية
كالجتماعية لألفراد (شياب.)12 : 2013 ،

كترل الباحثة أف المنظمات غير الحككمية ىي منظمات مستقمة عف كؿ مف الحككمة كقطاع
األعماؿ كاألحزاب السياسية كىي تجمعات دكف غاية ربحية ك تنشط في مجالت مختمفة مثؿ

الصحة كالخدمات الجتماعية كحقكؽ اإلنساف كغيرىا  ،كىي تيدؼ لخدمة المصمحة العامة كخدمة
الشعب كتنشأ عمى أساس التطكع .كتقكـ المنظمات غير الحككمية بالبحث عف المتطكعيف ك أم

مكارد متاحة لتحقيؽ رؤيتيا كرسالتيا لخدمة العامة.
ثانياً :أىمية المنظمات غير الحكومية

تمعب المنظمات غير الحككمية دك انر كبي انر في مختمؼ المجتمعات اإلنسانية المعاصرة ،مف خالؿ
المساعدات الصحية كالتعميمية كالرعاية الجتماعية ،كيستفيد منيا المالييف مف الفقراء كالنساء
كاليتامى كالمعاقيف كالبؤساء ،كمف ىنا تبرز أىمية المنظمات غير الحككمية مف خالؿ الخدمات

التي تقدميا  ،حيث تقكـ بعدة خدمات منيا (حماد:)50:2010،
 .1تطكير كتشغيؿ البنية التحتية:حيث يمكف لممنظمات المجتمعية كالتعاكنيات اكتساب كتقسيـ
كتطكير األراضي ،كبناء المساكف ،كتكفير البنية التحتية كتشغيؿ كصيانة البنية التحتية مثؿ

اآلبار أك المراحيض العامة كخدمات جمع النفايات الصمبة.

 .2دعـ البتكار كالمشاريع التجريبية كالنمكذجية :المنظمات غير الحككمية لدييا ميزة اختيار
أماكف معينة لمشاريع مبتكرة كيحدد مسبقا طكؿ الفترة الزمنية التي سيتـ دعـ ىذا المشركع

كىنا يتـ التغمب عمى بعض أكجو القصكر التي تكاجو الحككمات في ىذا الصدد،

المنظمات غير الحككمية يككف لدييا القدرة عمى التحكـ بالعمؿ بسرعة أكبر مف
البيركقراطية الحككمية.

 .3تسييؿ التصالت :تقكـ المنظمات غير الحككمية باستخداـ أساليب التعامؿ مع اآلخريف
مف التصالت ،كدراسة المداخؿ الصحيحة حيث أنيا كسبت ثقة المجتمع الذم يسعى

لالستفادة منيا.
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 .4المساعدة التقنية كالتدريب :تقكـ المنظمات غير الحككمية بتدريب كتطكير القدرات كاستخداـ
ذلؾ لمساعدة كؿ مف منظمات المجتمع المدني كالحككمات.

 .5األبحاث كالرصد كالتقييـ :تحتاج إلى أف تككف مكثقة بعناية كتقاسـ األنشطة المبتكرة  -أف
رصد تشاركي فعاؿ تسمح تقاسـ النتائج مع الناس أنفسيـ ،ككذلؾ مع مكظفي المشركع.

 .6مساعدة الفقراء:

في بعض الحالت ،أصبحت المنظمات غير الحككمية متحدثيف

رسمييف أك أمناء المظالـ لمفقراء كمحاكلة التأثير في السياسات كالبرامج الحككمية نيابة

عنيـ.

ثالثاً :معوقات عمل المنظمات غير الحكومية

بالرغـ مف الدكر الكبير الذم تقكـ بو المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة في العديد مف المجالت

كالتي تـ ذكرىا سابقا ،إل أنيا تعاني مجمكعة مف المعكقات كالتحديات التي تعرقؿ عمميا كتزيد مف
صعكبتو ،كمنيا مف فقد القدرة عمى الستمرار نتيجة ىذه المعكقات التي نذكر منيا (حماد،
:)52-51:2414
 -1التمكيؿ :تعتبر مشكمة التمكيؿ مف أىـ العكامؿ التي تعرقؿ عمؿ المنظمات غير حككمية
كتقمؿ مف نشاطيا ،كتتأثر فرصة الحصكؿ عمى التمكيؿ بنكعية النشاط كالتكجييات
كاألىداؼ المعمنة مف قبؿ ىذه المنظمات سكاء كاف التمكيؿ مف جية محمية أك دكلية.

 -2ضعؼ أك غياب الممارسات الديمقراطية :إف نكعية المناخ السياسي كعدـ الستقرار
السياسي أك غياب الممارسات الديمقراطية داخؿ الييكؿ التنظيمي تعد مف العكامؿ التي

تؤثر عمى عمؿ كفعالية المنظمات غير الحككمية كتحد مف نشاطيا كاستقالليتيا كحريتيا

في الحركة كآلية اتخاذ القرار فييا كتضع قيكدان عمى إدارتيا.

 -3ضعؼ التنسيؽ كالتنظيـ بيف المنظمات غير الحككمية :يؤدم العمؿ المنفرد دكف التنسيؽ

المتبادؿ بيف المنظمات غير الحككمية كبخاصة العاممة في نفس القطاع أك في نفس النطاؽ
الجغرافي في كثير مف األحياف إلى تشتت الجيكد الالزمة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة ،كيضعؼ

مف جكدة العمؿ المؤسساتي ،كل يحقؽ اليدؼ العاـ المشترؾ لممنظمات غير الحككمية كىك
العمؿ الخيرم كاألىمي.
اربعاً :تصنيف وأعداد المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة:

أفاد الدليؿ الصادر عف ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني لعاـ 2016ـ أف إجمالي عدد المنظمات غير

الحككمية في محافظات قطاع غزة بمغ  868جمعية أىمية كأجنبية منيا  786جمعية أىمية ،ك
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يكضح الجدكؿ التال ي تكزيع المنظمات غير الحككمية المحمية كاألجنبية عمى محافظات قطاع غزة

الخمسة:

جدول رقم ( :)1تعداد المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
الترتيب

المحافظة

عدد الجمعيات األىمية

عدد الفركع األجنبية

اإلجمالي

1

محافظة غزة

448

82

494

2

محافظة الشماؿ

116

4

116

3

محافظة خانيكنس

95

4

95

4

محافظة الكسطى

93

4

93

5

محافظة رفح

74

4

74

اإلجمالي

786

82

868

جرد بواسطة الباحثة بناء عمى دليل وزارة الداخمية واألمن الوطني لمجمعيات األىمية واألجنبية لعام 2016

خامساً :سبل تطوير المنظمات غير الحكومية:
خمص المشارككف في مؤتمر "كاقع المؤسسات األىمية ..آفاؽ كتحديات" ()2012الذم نظمتو
شركاء لإلغاثة كالتنمية كالتطكير في مدينة غزة ،إلى جممة مف التكصيات ،تمثمت فيما يمي:
 .1العمؿ عمى عدـ تسييس التمكيؿ المقدـ لممؤسسات األىمية ،كأف ينطمؽ الممكؿ مف البعد
اإلنساني البحت كمف كاقع أكلكيات المجتمع الفمسطيني ،كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ عبر إعداد
خطة كطنية شاممة يشترؾ في إعدادىا كافة القطاعات بما فييا الممكليف كي يتـ التكامؿ

بيف العمؿ الحككمي كاألىمي كالممكليف كالقطاع الخاص .عمى أف يككف ىذا تكطئة لتقديـ

التمكيؿ لكؿ المؤسسات الجادة ذات البرامج التي تنسجـ مع أكلكيات الخطة الكطنية.

 .2استحداث دائرة أك كحدة خاصة بجكدة األداء لدل الجيات الرسمية المشرفة كالمتابعة
لمؤسسات العمؿ األىمي ،بحيث ل ينحصر دكر الجيات الرسمية فقط في المراجعة

كالمحاسبة بؿ يجب أف يتعداه إلى التطكير.

 .3تعميؽ استخداـ نظـ المعمكمات اللكتركنية ،كالعمؿ عمى إيجاد قاعدة بيانات كنظـ متطكرة
تساعد في إيجاد الربط اآللي بيف الجمعيات ،بما يعزز مف تعاكف المؤسسات مع بعضيا

البعض كي تككف عالقتيا تكاممية كليست تنافسية .
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 .4الستمرار بتكعية المؤسسات األىمية بضركرة كضع خطة إستراتيجية كاضحة ليـ مبنية
عمى دراسة احتياجات المجتمع الفمسطيني بشكؿ منطقي ،كتكعية المؤسسات حكؿ آليات
التخطيط المالي السميـ حسب الخطة اإلستراتيجية.

بناء عمى مقدرتيـ عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،مع
 .5أف يتـ انتخاب أعضاء مجالس اإلدارة ن
ضركرة إجراء انتخابات حقيقية بصكرة تتصؼ بالنزاىة كالمكاشفة كالشفافية مف خالؿ برامج
انتخابية تحقؽ األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة ،عمى أف تتصؼ مياراتيـ بالتنكع.

 .6تشجيع فرص التطكر المؤسسي الذاتي  ،كحفزىـ عمى تحسيف قدراتيـ التعميمية كخبراتيـ،
كتكفير منح دراسية داخمية كخارجية لمعامميف مف خالؿ التكاصؿ مع المؤسسات التعميمية

المحمية كالعربية كاألجنبية ،ككضع برامج تدريبية كاضحة.

سادساً :مستوى تكنولوجيا المعمومات في المنظمات غير الحكومية:

إزاء تطكر المجتمع المدني عالميان نحك مجتمع المعمكمات ،أصبح مف الضركرم أف تتخذ المنظمات
فعالة في العالـ اإللكتركني الفت ارضي لتكمؿ كتدعـ عممياتيا الفعمية .كمف
غير الحككمية مبادرات ّ
األىمية بمكاف أف تقكـ المنظمات غير الحككمية العربية التي تعمؿ في العالـ اإللكتركني أك
الفتراضي بربط أىدافيا األساسية بالكسائؿ الالزمة إلنجازىا .كيكتسب التزاـ المجتمع المدني

كانخراطو أىمية في خمؽ مجتمع معمكمات يتسـ باإلنصاؼ ،كفي تطبيؽ مبادرات ذات صمة
بتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت لتحقيؽ التنمية المنشكدة ،كذلؾ باعتبار المجتمع المدني شريكان
يؤدم دك انر بار انز في مجتمع المعمكمات .كبناء مجتمع افتراضي يأخذ شكؿ شبكة معمكمات أك شبكة
اجتماعية تدعميا المعمكماتية ىك الكسيمة لتمكيف المنظمات غير الحككمية العربية كتعزيز قدراتيا

عمى إنجاز مياميا .كالمجتمعات الفتراضية تتيح لمشبكة القائمة حاليان كالتي تضـ المنظمات غير

الحككمية العربية تطكير التعاكف كالتعاضد كالستفادة مف تجارب بعضيا بعضان .كفي إطار
المجتمعات الفتراضية تعمؿ المنظمات غير الحككمية ضمف مجمكعاتيا المستفيدة عمؿ الخاليا

العصبية غير الخاضعة لممعايير ،بحيث تتحسس ما يحدث ضمف المجتمع كتقيسو كتستجيب

لمؤثراتو .كيمكف تشبيو عمؿ المجتمع الفتراضي بعمؿ الشبكة العصبية ،فقكة ىذه الشبكة ليست

مستمدة مف أعضائيا بؿ مف قكة تفاعؿ ىذه األعضاء (العزاكم. )58:2010 ،

رافؽ النتقاؿ إلى مجتمع المعمكمات استحداث قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ،حيث ثبت
أف تمكيف المجتمعات عف طريؽ تعزيز النفاذ إلى تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت يمكف أف يككف

آلية فعالة لدعـ التنمية القتصادية كتضييؽ الفجكة الرقمية .كسيككف ىذا البرنامج أداة إلطالؽ عدد

مف التطبيقات التخصصية في مجالت الصحة اإللكتركنية ،كالتجارة اإللكتركنية ،كالحككمة
اإللكتركنية ،كالتعميـ اإللكتركني .كفي الكاقع ،يمكف لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت أف تخدـ
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األقميات الميمشة .كاذا استخدمت ىذه التكنكلكجيا استخدامان صحيحان ،يمكف أف تككف أداة لبناء
القدرات  ،كسيجرم اعتماد أساليب نفاذ متعددة لتمبية حاجات األقميات المحمية ،مثؿ مراكز

تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت الجتماعية كأكشاؾ اإلنترنت (الصيرفي.)88:2009،
خالصة

تناكلت الباحثة في ىذا المبحث مجتمع الدراسة كىك المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة ،فقامت

بعرض مجمكعة مف التعريفات ليذه المنظمات ،كما ذكرت الباحثة أىمية المنظمات غير الحككمية

عمى الساحة الفمسطينية كالتي كاف أبرزىا تقديـ الخدمات لمشعب الفمسطيني في ظؿ الكضع السيئ

الذم يعيشو ،كما تناكلت أىداؼ كخصائص المنظمات غير الحككمية ،مجالت عمؿ ىذه
المنظمات ،العقبات التي تكاجو ىذه المنظمات ،سبؿ تطكير ىده المنظمات ،تصنيؼ كأعداد

المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة كفؽ أخر دليؿ لممنظمات غير الحككمية بقطاع غزة الصادر عف
ك ازرة الداخمية بقطاع غزة لعاـ  ،2016كتـ الحديث عف مستكل تكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات

غير الحككمية.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة
أوالً :الدراسات التي تناولت تكنولوجيا المعمومات.
ثانياً :الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت عالقة تكنولوجيا المعمومات بالثقافة التنظيمية.
رابعاً :التعميق عمى الدراسات السابقة.
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مقدمة:
اطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات السابقة بالمغتيف العربية كاإلنجميزية ذات الصمة بمكضكع

الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ زيارتيا لممكتبات ،كبحثيا في المكاقع اللكتركنية كقكاعد البيانات البحثية
المختمفة .كقد انتقت الباحثة عددان مف ىذه الدراسات كالتي رأت أنيا األقرب لمكضكع الدراسة،
كذلؾ مف خالؿ ارتباطيا مع متغيرات الدراسة ،سكاء المتغير المستقؿ (تكنكلكجيا المعمكمات) أك

المتغير التابع (الثقافة التنظيمية) ،أك كالىما.
يحتكم ىذا الفصؿ عمى عدد مف الدراسات السابقة مصنفّة في ثالثة محاكر رئيسية كىي كالتالي:
المحكر األكؿ كيحتكم عمى الدراسات التي تناكلت تكنكلكجيا المعمكمات (المتغير المستقؿ) ،أما
المحكر الثاني فيحتكم عمى الدراسات التي تناكلت مكضكع الثقافة التنظيمية (المتغير التابع) ،بينما
يحتكم المحكر الثالث عمى الدراسات التي ربطت تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة التنظيمية ،أم التي

ربطت المتغير التابع بالمتغير المستقؿ.
كتصنؼ الباحثة الدراسات في كؿ محكر مف المحاكر الثالثة السابقة إلى ثالثة أصناؼ كذلؾ تبعان
ّ
لمجتمع الدراسة ،كالتصنيفات ىي كالتالي :دراسات محمية ،دراسات عربية ،دراسات أجنبية .في
لمتدرج التاريخي لمدراسات مف األحدث لألقدـ.
حيف يتـ ترتيب الدراسات داخؿ كؿ تصنيؼ كفقا ّ
التميز عف الدراسات السابقة.
كفي ختاـ ىذا الفصؿ تعمّؽ الباحثة عمى ىذه الدراسات كمدل ّ
أوالً :الدراسات التي تناولت تكنولوجيا المعمومات
 .1الدراسات المحمية:
أ.

دراسة(زقوت )2016 ,بعنوان" :مدى فاعمية استخدام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق
وأثره في تحسين جودة خدمة التدقيق في قطاع غزة (دراسة ميدانية عمى شركات ومكاتب

التدقيق العاممة في قطاع غزة)"
الدرسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في تحسيف جكدة
ىدفت ىذه ا
الدرسة ،
عممية التدقيؽ ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إتباع المنيج الكصفي التحميمي لمالئمتو لطبيعة ا

الدرسة كالمتمثؿ في كبرل شركات التدقيؽ المحمية
حيث تـ تصميـ كتكزيع إستبانة عمى مجتمع ا
الدرسة إلى مجمكعة مف النتائج
كالدكلية العاممة في قطاع غزة بعدد ( )11مكتب كشركة ،كخمصت ا

كاف مف أىميا :أىمية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في مرحمة التخطيط كمرحمة تنفيذ اختبارات

الرقابة كالختبارات األساسية لمعمميات ،مف خالؿ فيـ بيئة الرقابة الداخمية ،باإلضافة إلى قدرتيا

عمى تقييـ نتائج أعماؿ التدقيؽ بشكؿ أكثر جكدة كأكثر مصداقية ،مما يساىـ في تحسيف جكدة

عممية التدقيؽ ،استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في مرحمة استكماؿ عممية التدقيؽ كاصدار تقرير
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المدقؽ يؤدم إلى تحسيف جكدة عممية التدقيؽ ،باإلضافة إلى تحسيف جكدة أداء أعماؿ التدقيؽ
المرد تدقيقو ،كالكصكؿ إلى
كتكثيقيا ،كذلؾ مف خالؿ حصكؿ المدقؽ عمى أدلة أكثر تعمقا بالبند ا

التطكرت كمالحقة
ا
الدرسة بعدة توصيات أىميا :ضركرة مكاكبة
نتائج مكضكعية .كقد خرجت ا
األنظمة الحديثة كخاصة في مجالت تدقيؽ الحسابات كأنظمة الرقابة الداخمية ،كتدريب القائميف
آرئيـ بالعتبار عند
إشرؾ المدققيف كأخذ ا
كالعامميف عمييا مف خالؿ رفع الكفاءة لدييـ ،كضركرة ا
تطكير التقنيات اإللكتركنية المستخدمة في عممية التدقيؽ باعتبار ذلؾ مف المتطمبات األساسية

لمرقابة عمى الجكدة ،كضركرة استخداـ مكاتب التدقيؽ لكسائؿ كأساليب تكنكلكجيا المعمكمات كالنظـ
اإللكتركنية الحديثة لما ليا مف أثر في زيادة كفاءة كفعالية عممية التدقيؽ مف خالؿ تخفيض الكقت
كالجيد المبذكؿ في عممية التدقيؽ.
ب.

دراسة(أُصرف )2015 ,بعنوان" :تكنولوجيا المعمومات الُمستخدمة وعالقتيا باإلبداع اإلداري
من وجية نظر الموظفين العاممين لدى وزارة التربية والتعميم العالي – محافظات غزة"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة كبيف اإلبداع اإلدارم

في ك ازرة التربية كالتعميـ -محافظات غزة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كاعتمدت

عمى الستبانة لجمع البيانات ،حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )215عامؿ مف العامميف الذيف

يستخدمكف تكنكلكجيا المعمكمات في ك ازرة التربية كالتعميـ ،وتوصمت الدراسة إلى كجكد عالقة
ارتباطية طردية بيف جميع أبعاد تكنكلكجيا المعمكمات كاإلبداع اإلدارم في ك ازرة التربية كالتعميـ

العالي بمحافظات غزة ،كأف أبعاد تكنكلكجيا المعمكمات ( األجيزة كالمعدات ،البرمجيات ،شبكات
التصاؿ ،قكاعد البيانات) كانت مستكل المكافقة عمييا مرتفعة ،فكمما ارتفع مستكل تطبيؽ أبعاد

تكنكلكجيا المعمكمات أدل ذلؾ إلى ارتفاع درجة تطبيؽ اإلبداع اإلدارم .كقد خمصت الدراسة لعدد
مف التكصيات لعؿ أىميا ضركرة المكاكبة عمى تطكير تكنكلكجيا المعمكمات التي تمتمكيا ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي بشكؿ مستمر مما يؤثر عمى اإلبداع اإلدارم ،كما أكصت بضركرة الىتماـ

بالتخطيط كالمتابعة مف كافة إدارات كأقساـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي لمكضكع اإلبداع اإلدارم،
كضركرة تحفيز كتشجيع المكظفيف عمى اإلبداع كالمشاركة فيما بينيـ بالمعرفة ،كتبادؿ الخبرات،

كتقديـ أفضؿ الحمكؿ لممشكالت الحاصمة كالمتكقعة.
ث.

دراسة (قشطة )2013,بعنوان" :عالقة تكنولوجيا المعمومات المستخدمة بفاعمية نظام الرقابة
الداخمية في المصارف الوطنية -قطاع غزة"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة بفاعمية نظاـ الرقابة الداخمية

في المصارؼ الكطنية -قطاع غزة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ الباحث
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أسمكب الستبانة لجمع البيانات ،كقاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة الطبقية العشكائية كقد شممت

الدراسة ( )6مصارؼ كطنية ،كتـ تكزيع ( )244استبانة عمى عينة مف العامميف في المصارؼ الكطنية
بمسميات كظيفية مختمفة ،كقد أظيرت الدراسة نتائج أىميا :كجكد عالقة طردية بيف تكنكلكجيا

المعمكمات كفاعمية نظاـ الرقابة الداخمية في المصارؼ الكطنية العاممة بقطاع غزة ،كأف أبعاد
تكنكلكجيا المعمكمات (األجيزة المادية ،البرمجيات ،كالتصالت) قد حصمت عمى مستكل مكافقة

مرتفعة جدان ،كأكضحت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في آراء أفراد العينة حكؿ عالقة
تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة بفاعمية نظاـ الرقابة الداخمية في المصارؼ الكطنية العاممة بقطاع

غزة تعزل لممتغيرات الشخصية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،سنكات الخبرة) ،باستثناء
متغير (المسمى الكظيفي) الذم أظير فركقات ذات دللة إحصائية بيف المشغميف ككؿ مف مدراء

الفركع كالمراقبيف .كتوصمت الدراسة لمجمكعة مف التكصيات أىميا :التكاصؿ مع التطكرات العممية
الحديثة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات مف خالؿ الشتراؾ في المؤتمرات كالندكات كالدكرات
المتخصصة كمتابعة ما يستجد في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ،كتقييـ اإلجراءات الرقابية بشكؿ دكرم
مف أجؿ تحديد جكانب الضعؼ ككضع اإلجراءات المناسبة لمعالجتيا ،كالىتماـ مف قبؿ اإلدارة العميا

في المصارؼ الكطنية بالستغالؿ األمثؿ لكافة كسائؿ كأساليب تكنكلكجيا المعمكمات المرتبطة بفاعمية
الرقابة.
ج.

دراسة( أبو كريم )2013 ,بعنوان" :عالقة نظم المعمومات اإلدارية في تحسين األداء

اإلداري دراسة ميدانية بالتطبيق عمى المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة نظـ المعمكمات اإلدارية بتحسيف األداء اإلدارم في
المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة ،كذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،كلقد استخدـ
الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات ،فقد تـ تكزيع (  )172استبانة عمى المدراء في ىذه

المنظمات ،ك أظيرت الدراسة نتائج مف أىميا كجكد عالقة طردية قكية ذات دللة إحصائية بيف
نظـ المعمكمات اإلدارية (الختصاصيكف الفنيكف ،المستخدميف النيائييف ،األجيزة ،البرمجيات،

الشبكات ،قكاعد البيانات) كتحسيف األداء اإلدارم مف كجية نظر المدراء في المنظمات غير

الحككمية بقطاع غزة ،ككجدت أيضان أف األجيزة ىي أكثر نظـ المعمكمات التي تعمؿ عمى تحسيف
األداء اإلدارم ،يمييا المستخدميف الذيف يستخدمكف نظـ المعمكمات ،ثـ تمييا البرمجيات في الترتيب،

بينما كاف األقؿ تأثي ار عمى نظـ المعمكمات اإلدارية الختصاصيكف الفنيكف ،كقكاعد البيانات .كما

خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات المكجية لممنظمات غير الحككمية في قطاع غزة لتحسيف
أدائيا ،مف أىميا :التأكيد عمى أىمية كجكد قسـ لتكنكلكجيا المعمكمات ،كتعييف المكظفيف المختصيف،
كاشراكيـ في كضع السياسات العامة لممنظمة .كما يستمزـ تطكير البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات،

كعمى كجو الخصكص نظـ المعمكمات اإلدارية ،كمكاكبة الكسائؿ كالتقنيات التكنكلكجية الحديثة،
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كالعمؿ عمى تدريب المكظفيف عمى استخداميا ،كما تحث الدراسة عمى أف تعمؿ السياسات اإلدارية

المكجكدة في المنظمات غير الحككمية عمى تكجيو نظـ المعمكمات اإلدارية نحك تحسيف األداء لرفع
الكفاءة كالفعالية لممنظمة.
د.

دراسة (فرج اهلل )2012,بعنوان" :دور االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تطوير األداء
المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية".

ىدفت الدراسة إلى معرفة الدكر الذم يمعبو الستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير األداء

المؤسسي ،باإلضافة إلى معرفة طبيعة كقكة العالقة بيف الستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات بأبعاده
األربعة كتطكير األداء المؤسسي ،كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ الدراسة عمى الجامعات الفمسطينية العاممة
بقطاع غزة ،كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ()294مكظؼ

مف المكظفيف ذكم المناصب اإلدارية في الجامعات الفمسطينية ،حيث تـ اختيارىـ بطريقة العينة

العشكائية الطبقية ،كاستخدـ الباحث الستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات .كقد خمصت الدراسة إلى

مجمكعة مف النتائج أىميا :كجكد عالقة ايجابية قكية بيف الستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات

كأبعاده مع تطكير األداء المؤسسي حيث يسيـ الستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تحسيف
نكعية القرار كتسيؿ مياـ المدير ،كما كيعمؿ عمى سرعة ككفاءة انجاز المعامالت ،باإلضافة إلى
تحسيف فاعمية عناصر الرقابة كالمتابعة كالشفافية ،ككذلؾ تخفيؼ عبء العمؿ عف مكظفي الجامعة

مف خالؿ تبسيط إجراءات العمؿ .وأوصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا :العمؿ عمى

تطكير البرمجيات المستخدمة في الجامعات بحيث تعمؿ عمى تسييؿ عممية التصاؿ مع الطمبة
كمف ثـ سرعة الستجابة لرغباتيـ كتكقعاتيـ ،كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ أكبر لتكفير

أسس جيدة لتخطيط المكارد البشرية كالمالية في الجامعة ،كتشكيؿ فرؽ عمؿ متخصصة تعمؿ عمى
تقديـ القتراحات لتطكير العمؿ بشكؿ دائـ.
ه.

دراسة (الحناوي ) 2011,بعنوان" :دور تكنولوجيا المعمومات في إدارة الوقت لدى مديري
مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعيمو".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر تكنكلكجيا المعمكمات في إدارة الكقت لدل مديرم مدارس ككالة

الغكث بمحافظات غزة ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كاشتممت عينة الدراسة
عمى جميع مديرم مدارس ككالة الغكث كالبالغ عددىـ ( ) 248مدي ار كمديرة  ،كقد أظيرت الدراسة

عدة نتائج أىميا :أف درجة مساىمة تكنكلكجيا المعمكمات في إدارة الكقت لدل مديرم مدارس ككالة
الغكث بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو بمحافظات غزة جاءت بدرجة عالية ،كأف أبعاد تكنكلكجيا
المعمكمات (النترنت ،قكاعد البيانات) كانت مستكل المكافقة عمييا مرتفعة أما بعد البرمجيات فقد
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كانت درجة المكافقة عمييا مرتفعة جداَ ،وأوضحت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا :دعـ ك

تشجيع القيادات اإلدارية بككالة الغكث لتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات في المدارس بشكؿ أكسع،

كتكفير التدريب المناسب كالمستمر لمديرم المدارس عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كتكظيفيا في

إدارة الكقت لدييـ ،كالىتماـ بتكفير البرمجيات الحديثة كالضركرية لخدمة اإلدارة المدرسية كالستفادة
مف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات لزيادة السرعة كالدقة في إنجاز المياـ المطمكبة.

و.

دراسة(الناظر )2011,بعنوان" :عالقة استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الميزة
التنافسية من وجية نظر العاممين في شركة جوال في الضفة الغربية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في تحقيؽ الميزة التنافسية
مف كجية نظر العامميف في شركة جكاؿ في الضفة الغربية ،كقد اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي ،كاستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات المتعمقة بالبحث ،كقد تككف مجتمع البحث مف
جميع العامميف في شركة جكاؿ في الضفة الغربية ،كلتنفيذ الدراسة تـ استخداـ العينة الطبقية
العشكائية ،حيث بمغ حجـ العينة ( )242مكظفان ،كقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كاف
مف أىميا :كجكد عالقة طردية قكية جدان ذات دللة إحصائية بيف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في

شركة جكاؿ كالميزة التنافسية مف كجية نظر العامميف ،بحيث كمما ازداد استخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات ازدادت الميزة التنافسية كالعكس صحيح .كأيضا كجكد عالقة طردية قكية جدان ذات دللة

إحصائية بيف أبعاد استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات (األجيزة ،قكاعد البيانات) في شركة جكاؿ

كاإلبداع كالتطكير كميزة تنافسية مف كجية نظر العامميف ،بحيث كمما ازداد استخداـ تكنكلكجيا

المعمكمات ازدادت درجة اإلبداع كالتطكير كميزة تنافسية ،كما قدمت الدراسة عددا من التوصيات
كاف مف أىميا أف تكلي اإلدارة العميا اىتماما خاصا بالمكارد البشرية العاممة في دائرة تكنكلكجيا

المعمكمات لما تمثمو مف عنصر حيكم في إنجاح العمؿ ،ضركرة عمؿ تحسينات مستمرة عمى العممية
اإلدارية كتكنكلكجيا المعمكمات في الشركة ،مف اجؿ زيادة الفرص المتاحة أماـ إدارة الشركة لتحقيؽ
نجاح أفضؿ.
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 .2الدراسات العربية
أ.

دراسة ( )Al-Shbiei & Al-Olimat,2016بعنوان" :أثر تقنية المعمومات عمى الميزة

التنافسية في البنوك التجارية األردنية .فعالية نظام المعمومات المحاسبية كمتغير وسيط"
Impact of Information Technology on Competitive Advantage in
Jordanian Commercial Banks. Accounting Information System
Effectiveness as a Mediating Variable.

ىدفت ىذه الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى أثػر تكنكلكجيػا المعمكمػات عمػى الميػزة التنافسػية ،كتػأثير فعاليػة

نظػػاـ المعمكمػػات المحاسػػبية عمػػى المي ػزة التنافسػػية فػػي المصػػارؼ التجاريػػة األردنيػػة .كتكػػكف مجتمػػع
الد ارسػػة مػػف المػػدراء المػػالييف كن ػكابيـ كمػػديرم التػػدقيؽ الػػداخمي كمػػديرم أنظمػػة المعمكمػػات كرؤسػػاء
اإلدارات فػػي جميػػع البنػػكؾ األردنيػػة كالبػػالغ عػػددىا ( )13بنػػؾ ،كاسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيج الكصػػفي

التحميمػػي ،كتػػـ العتمػػاد عمػػى السػػتبانة لجمػػع البيانػػات ،حيػػث تػػـ تكزيعيػػا عمػػى جميػػع أف ػراد عينػػة

الدراسة البالغ عددىـ ( ، )65كمف أىـ نتائج الدراسة حيث كجد الباحثاف أف ىناؾ تأثير قكم لتقنية
المعمكمػػات كأبعادىػػا المتمثمػػة فػػي األجيػزة كالمعػػدات ،البرمجيػػات عمػػى الميػزة التنافسػػية ،كىنػػاؾ تػػأثير
لفعاليػة نظػػاـ المعمكمػػات المحاسػبية عمػػى الميػزة التنافسػية فػػي البنػػكؾ التجاريػة األردنيػػة .كاسػػتنادان إلػػى

نتػػائج الد ارسػػة ،يوصــي الباحثــان بتنفيػػذ الد ارسػػة فػػي سػػياؽ آخػػر (عربػػي أك أجنبػػي) لمقارنتيػػا بنتػػائج
الد ارسػػة الحاليػػة .كمػػا يمكػػف إج ػراء د ارسػػات أخػػرل لستكشػػاؼ متغي ػرات كسػػيطة أخػػرل مثػػؿ إدارة
المعرفػػة بػػدل مػػف نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية ،أك يمكػػف إج ػراء نفػػس الد ارسػػة عمػػى قطػػاع آخػػر مثػػؿ

الشركات الصناعية المساىمة العامة.
ب.

دراسة (الدليمي واألسدي )2014,بعنوان " :فاعمية تطبيق تقنية المعمومات لجودة األداء
الجامعي -دراسة جامعة بابل العراقية"

تيػػدؼ الد ارسػػة إلػػى معرفػػة فاعميػػة تطبيػػؽ تقنيػػة المعمكمػػات لجػػكدة األداء الجػػامعي ،باإلضػػافة إلػػى

التعػػرؼ عمػػى أثػػر تطبيقػػات تقنيػػة المعمكمػػات عمػػى فاعميػػة األداء الجػػامعي ،اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج

الكصفي التحميمي ،كتـ العتماد عمى الستبانة لجمع البيانات ،حيث تككنت عينة الدراسة مػف ()59

ف ػػردا م ػػف جامع ػػة باب ػػؿ ،كتوصـــمت الدراســـة إل ػػى أف الجامع ػػة تي ػػتـ بش ػػكؿ متػ ػكازف ف ػػي مككن ػػات تقنيػ ػة
المعمكمػػات حسػػب كجيػػة نظػػر أف ػراد عينػػة الد ارسػػة كتكصػػمت لكجػػكد عالقػػة ارتبػػاط قكيػػة كطرديػػة بػػيف
متغيرات تقنية المعمكمات (األجيزة كالمعدات ،قكاعد البيانػات ،الميػارات البشػرية ،اإلجػراءات) كاألداء

الج ػػامعي كى ػػذا يش ػػير إل ػػى أن ػػو كمم ػػا اس ػػتخدمت تقني ػػة المعمكم ػػات بش ػػكؿ متط ػػكر كح ػػديث ازداد األداء

الجامعي رصانة ،ككمما انخفض الىتمػاـ بتقنيػة المعمكمػات انخفػض األداء الجػامعي ،أمػا متغيػر تقنيػة

المعمكمات (البرمجيات ،شبكات التصػاؿ) فقػد حصػؿ عمػى مسػتكل مكافقػة متكسػط حسػب رأم أفػراد
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العينػػة .كمػػف أىػػـ التوصـــيات التـــي أوصـــت بيـــا الدراســـة اعتمػػاد نظػػاـ مػػالي يتسػػـ بالشػػفافية كتحمػػؿ
المسػػؤكلية ،فػػإف لػػـ يتػػكفر مثػػؿ ىػػذا النظػػاـ ،سػػيبقى كػػؿ مػػا قيػػؿ عػػف األداء الجػػامعي مػػف بػػاب الكػػالـ

النظرم ،كقػد أثبتػت التجػارب أف مػردكد تطبيػؽ نظػاـ إدارة الجػكدة الشػاممة سػيعكد بػالنفع عمػى المؤسسػة

التعميميػػة بشػػكؿ يفػػكؽ مػػا تػػـ إنفاقػػو ،كاعتمػػاد أنظمػػة كق ػكانيف ارسػػخة ف ػي الجامعػػة تغطػػي كػػؿ مجػػالت
األداء في الجامعة.

ج.

دراسة (الالمي )2013 ,بعنوان" :تحميل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات دراسة
استطالعية في بيئة عمل عراقية".

ىػ ػػدفت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة إلػ ػػى د ارسػ ػػة كاقػ ػػع البنيػ ػػة التحتيػ ػػة لتكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات فػ ػػي الشػ ػػركة العامػ ػػة
لمص ػػناعات الجمدي ػػة ف ػػي بغ ػػداد متم ػػثال بالمككن ػػات المادي ػػة كالبرمجي ػػات كش ػػبكات التص ػػاؿ كقكاع ػػد
البيانات كالميارات البشرية .حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ الستبانة كػأداة

لجمع البيانات كالمعمكمات الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات كطبقت عمػى عينػة مككنػة مػف ( )50فػرداَ

م ػػف الع ػػامميف ف ػػي الش ػػركة .وتوصـــمت الدراســـة إل ػػى ع ػػدد م ػػف النت ػػائج ك ػػاف م ػػف أبرزى ػػا أف مس ػػتكل
تكنكلكجيػا المعمكمػات فػي الشػركة المبحكثػػة كػاف مرتفػع حيػث كانػت مسػػتكل المكافقػة مرتفػع عمػى كػػؿ
مف األجيزة كالمعدات كالبرمجيات ،أما بالنسبة إلى قكاعد البيانات كالنترنػت فكانػت مسػتكل المكافقػة

عميو منخفض ،كمف أىـ التوصيات التي قدمتيا الدراسة كركزت عمييا ضركرة استمرار تطكير البنيػة
تفعؿ أداء العمؿ نحك األفضؿ،كتكظيؼ عناصر تكنكلكجيا
التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كلسيما التي ّ

المعمكمات كاستثمار المزايا بما يحسف أداء الشركة المبحكثة.
د.

دراسة (الونداوي )2012,بعنوان "أثر القدرات التكنولوجية عمى نجاح المنظمة – دراسة
تطبيقية عمى شركات االتصاالت الخموية بالمممكة األردنية الياشمية".

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى بي ػػاف أث ػػر الق ػػدرات التكنكلكجي ػػة عم ػػى نج ػػاح ش ػػركات التص ػػالت الخمكي ػػة

بالمممكة األردنية الياشمية ،حيث استخدـ الباحػث اسػتبانة كاتبػع المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتككنػت
عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )3شػػركات مػػف شػػركات التصػػالت الخمكيػػة فػػي المممكػػة الردنيػػة الياشػػمية كتػػـ

تكزيػػع ( )84اسػػتبانة عمػػى كافػػة المػػدراء كرؤسػػاء األقسػػاـ لمعػػامميف فػػي الشػػركات .كتوصــمت الدراســة
إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا :كجكد أثر ذم دللة إحصائية لقدرات الشػبكات عمػى نجػاح المنظمػة

لشػ ػػركات التصػ ػػالت الخمكيػ ػػة بالمممكػ ػػة األردنيػ ػػة الياشػ ػػمية ،باإلضػ ػػافة إلػ ػػى كجػ ػػكد أثػ ػػر ذم دللػ ػػة
إحص ػػائية لق ػػدرات التص ػػاؿ عم ػػى نج ػػاح المنظم ػػة لش ػػركات التص ػػالت الخمكي ػػة بالمممك ػػة األردني ػػة

الياشمية بدرجة مرتفعة ،كمف أىػـ التوصـيات التـي أوصـت بيـا الدراسـة تػكفير بيئػة عمػؿ فعالػة فػي
شػػركات التصػػاؿ الخمكيػػة تركػػز عمػػى تكنكلكجيػػا المعمكمػػات التػػي مػػف خالليػػا تكػػكف الشػػركات قػػادرة
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عمى تحقيؽ مزايا تنافسية عمى المدل البعيد ألف التركيز عمى ىذه التكنكلكجيا يػكفر معمكمػات تمكػف

الشػػركات مػػف كضػػع ق ػ اررات مناسػػبة كاسػػتراتيجية تػػدعـ األداء فػػي مختمػػؼ الكحػػدات الكظيفيػػة ،كمػػا
كأكص ػػت بزي ػػادة الس ػػتثمار ف ػػي التكنكلكجي ػػا كالق ػػدرات التكنكلكجي ػػة ف ػػي ش ػػركات التص ػػالت الخمكي ػػة

ألىميتيا في تكفير المعمكمات بسرعة أكبر كتحكيميا إلى نجاحات عمى المدل البعيد.
ه.

دراسة(الزيودي )2012,بعنوان" :دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمشروع تطوير
التعميم نحو االقتصاد المعرفي( (ERfKEفي تنمية الميارات الحياتية لطمبة المدارس

الحكومية األردنية".
ىدفت الدراسة إلى قياس دكر تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت  ICTالمشركع تطكير التعميـ نحك
القتصاد المعرفي  ERfKEفي تنمية الميارات الحياتية لطمبة المدارس الحككمية األردنية .كتككنت

عينة الدراسة مف ( )1419طالب كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية العنقكدية ،كقد تـ تصميـ

أداة الدراسة كىي عبارة عف استبانة كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كأظيرت الدراسة نتائج

عدة مف أىميا أف دكر تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في تنمية الميارات الحياتية لطمبة

المدارس الحككمية األردنية كاف بدرجة عالية .كفي ضكء النتائج خرجت الدراسة بالعديد من

التوصيات ،منيا :ضركرة تعزيز إمكانات مدارس إقميـ الجنكب مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ كلسيما
البنية التحتية في مجاؿ ( ،)ICTكضركرة تكعية كتدريب معممي مدارس الذككر عمى إكساب الطمبة
كتنمية الميارات الحياتية لدييـ.

و.

دراسة (الخفاجي )2012,بعنوان" :توظيف تكنولوجيا المعمومات في تحسين جودة الخدمات
المصرفية دراسة تطبيقية مقارنة بين المصارف الحكومية واألىمية "

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفية تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات في تحسيف جكدة الخدمات

المصرفية كىي دراسة تطبيقية مقارنة بيف المصارؼ الحككمية كاألىمية ،كاستخدمت الدراسة المنيج
الكصفي التحميمي ،كاعتمدت عمى الستبانة لجمع البيانات ،حيث تككنت عينة الدراسة مف ()87

عامؿ كزبكف في ستة مصارؼ حككمية كأىمية  ،كتوصمت الدراسة إلى كجكد عالقة تأثير
لتكنكلكجيا المعمكمات في تحسيف جكدة الخدمات المصرفية .كأظيرت الدراسة إف ىناؾ تفاكت في
استخداـ أدكات تكنكلكجيا المعمكمات بيف المصارؼ كسبب ىذا التفاكت يرجع إلى الختالؼ في

فمسفة كرغبة إدارات المصارؼ لمتغيير كاختالؼ مكاردىا المالية فضال عف الختالؼ في البنية
كالتركيب الداخمي لممصارؼ كأسمكب تعامؿ العامميف عمى مستكل السمكؾ الفردم كالجماعي كمدل

تكفر كسائؿ الراحة لمزبائف ،خمصت الدراسة لعدد من التوصيات لعؿ أىميا تحسيف جكدة الخدمات

المصرفية مف خالؿ استخداـ أجيزة التصاؿ الحديثة كالفاكس كالبريد اللكتركني كغيرىا كتشجيع
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المصارؼ عمى استخداـ أدكات تكنكلكجيا المعمكمات المتنكعة في تقديـ الخدمات المصرفية ،كيجب

إشراؾ العامميف في المصارؼ الحككمية كاألىمية في دكرات تدريبية متخصصة في تكنكلكجيا
المعمكمات المصرفية كأساليب تقديـ الخدمة المصرفية كاكتساب الخبرات الالزمة لمنيكض كالرتقاء
جكدة الخدمة المصرفية المقدمة.

ي.

دراسة (حسين )2010,بعنوان " :تكنولوجيا المعمومات وتأثيرىا في تحسين مستوى أداء
الخدمة الفندقية (دراسة تطبيقية في فندق السدير)"

تيػػدؼ الد ارسػػة إلػػى تحديػػد أثػػر تكنكلكجيػػا المعمكمػػات بمسػػتكل أداء الخدمػػة الفندقيػػة فػػي فنػػدؽ السػػدير
"مجتمع السدير" ،كاستخدـ البحث اإلستبانة كػأداة رئيسػة لجمػع البيانػات عمػى عينػة مككنػة مػف ( ) 54

شخص مف األفػراد العػامميف فػي فنػدؽ السػدير  ،كاتبعػت الد ارسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي ،وتوصـمت

الدراسة إلى انخفاض مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كأبعادىا فػي الفنػدؽ المبحػكث (السػدير) ،
كانخفاض كفاءة ميارات المكارد البشرية لدييا  ،كضعؼ العتماد عمػى الشػبكات الداخميػة ،كعػدـ كجػكد

تعػػاكف بػػيف العػػامميف كالمنظمػػة المبحكثػػة فػػي بنػػاء قكاعػػد البيانػػات ،ككجػػكد العالقػػة الطرديػػة الضػػعيفة
لمتغيرات تكنكلكجيا المعمكمات (األجيزة كالمعدات  ،ميارات المػكارد البشػرية  ،البرمجيػات  ،اإلجػراءات

 ،الشبكات  ،قكاعد البيانػات) مػع مسػتكل األداء الفنػدقي كمػا توصـمت إلـى جممـة مـن االسـتنتاجات أنػو
ضعؼ الىتماـ بمستكل األداء الفندقي لضعؼ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمػات فػي الفنػدؽ كفػؽ األسػس
العمميػػة الصػػحيحة ممػػا أدل إلػػى انخفػػاض مسػػتكل األداء كبالتػػالي عػػدـ تحقيػػؽ الفنػػدؽ ألىدافػػو ،كأىػػـ

التوصــيات التػػي قػػدمتيا الد ارسػػة تػػكفير اإلمكانيػػات الماديػػة كالبشػرية كالميػػارات الكػػؼء  ،كتػػكفير البنيػػة
التحتيػة كتطبيقيػا تطبيقػان صػحيحان لسػتثمار األمػكاؿ بشػكؿ يسػيـ فػي زيػادة ربحيػة الفنػدؽ ،ك حػث إدارة

الفنػػدؽ عمػػى اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعػػدات (األجيػزة كالمعػػدات  ،ميػػارات المػكارد البشػرية  ،البرمجيػػات ،
اإلجراءات  ،الشبكات  ،قكاعد البيانات) لما ليا أىمية في رفع مستكل األداء الفندقي.
ز.

دراسة (جبوري )2009,بعنوان " :أثر تكنولوجيا المعمومات في األداء المنظمي  -دراسة
ميدانية في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى األداء المنظمي مف كجية نظر

العامميف في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية في العراؽ ،كقد اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي ،كاستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات المتعمقة بالبحث ،كقد تككف مجتمع البحث مف
المدراء ك العامميف في قسـ المعمكماتية كالبحث كالتطكير في الشركة المبحكثة حيث بمغ حجـ العينة

( )64مكظفان ،كقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كاف مف أىميا أف ناتج العالقة بيف
متغيرم البحث الرئيسييف تكنكلكجيا المعمكمات ( األجيزة كالمعدات ،البرمجيات ،النترنت ،قكاعد
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البيانات) كاألداء المنظمي كاف متكسط كذا تأثير متكسط ،كما قدمت الدراسة عددا من التوصيات
كاف مف أىميا حث الشركة المبحكثة  ،لتطكير ميارات كخبرات منتسبييا في استخداـ األجيزة
كالتقنيات الحديثة التي يشيدىا اليكـ عالـ التكنكلكجيا كاألسكاؽ كالمنتجات ،اعتبار تكنكلكجيا

المعمكمات كالقدرة في استخداميا كادارتيا الحد األدنى لتكظيؼ الميارات المطمكبة أك المرشحة
لمعمؿ في الشركة المبحكثة ،صياغة نمكذج معرفي لتقييـ األداء المنظمي مف خالؿ استخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات ،الستثمار الفاعؿ لمعامميف في الشركة ،كاتاحة الفرص أماميـ لنجاز مياميـ

الكظيفية كزيادة إدراكيـ بقيمة عمميـ كاحساسيـ بالتقدـ كالنجاح .
 .3الدراسات األجنبية
أ.

دراسة ( ) Sewanu,2015بعنوان " :أثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى النطاق

الصغير والمتوسط لممشاريع اإلنتاجية في نيجيريا".
“The Impact of Information Communication Technology on Small
”and Medium Scale Enterprise Productivity in Nigeria

ىدفت ىذه الدراسة لبياف كصؼ الخصائص العامة لممشاريع الصغيرة كالمتكسطة الحجـ كاستكشاؼ

آثار تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى إنتاجية الشركات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ في نيجيريا،
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ العتماد عمى الستبانة لجمع البيانات ،حيث

تككنت عينة الدراسة مف ( )80فردا مف أفراد الشركات الصغيرة كالمتكسطة في نيجيريا  ،وتوصمت

ىذه الدراسة إلى أف الشركات الصغيرة كالمتكسطة في نيجيريا تتحسف عممياتيا كمنتجاتيا مع استخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت .كعالكة عمى ذلؾ ،تعزز تكنكلكجيا التصالت المعمكماتية عممية

اإلنتاج في المنظمات ،مما يقمؿ مف التكمفة كيزيد مف القدرات التنظيمية كيساعد أيضا عمى تشكيؿ

التنسيؽ فيما بيف المنظمات .كبناء عمى ذلؾ أوصت ىذه الدراسة عمى أف إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت في عممياتيا يحسف عممياتيا كيزيد إنتاجيتيا مما يعزز الربحية ،كأكدت أف استخداـ

تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف قبؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ يفتح فرص جديدة

لمعمؿ  ،كتقميؿ المخزكف باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ،فضال عف جعؿ خدماتيا أكثر
قابمية لمتداكؿ.
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ب.

دراسة( )Margarido,2015بعنوان " :تأثير المنافع التكنولوجية عمى تجربة العمالء في
الفنادق الراقية".

"The Impact Of Technological Amenities On Customer Experience In
"Upscale Hotels.
ىدفت ىذه الدراسة لتحميؿ تأثير التكنكلكجيات الحالية كتقييـ إمكانات أحدث التقنيات عمى تجربة

العمالء ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ العتماد عمى الستبانة لجمع البيانات،

حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )310عميالن لمفنادؽ ،وتوصمت ىذه الدراسة إلى أف الكصكؿ إلى

اإلنترنت ىك أىـ كسيمة مف كسائؿ التكنكلكجيا لكؿ مف المسافريف بغرض الترفيو كاألعماؿ ،كغالبية

المجيبيف يكدكف إضافة تكنكلكجيات جديدة أك تغيير بعض التكنكلكجيات القائمة لمتكنكلكجيات الجديدة
مف أجؿ تحسيف تجربتيـ ،كتظير النتائج أيضا أف تثبيت تكنكلكجيا جديدة محددة يمكف أف يككف ليا
تأثير كبير عمى تعزيز تجربة العميؿ ،ك أوصت ىذه الدراسة لضركرة مكاكبة التطكر التكنكلكجي

المتسارع في ىذه اآلكنة لالستمرار بتقديـ خدمة تناؿ رضا العمالء.
ج.

دراسة ( )Gakuo,2011بعنوان " :تأثير استثمار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى
أداء الشركة :حالة دراسية عمى شركة مياه في نيروبي"

"Impact of Information and Communication Technology Investment
on Organizational Performance: A case study of Nairobi Water
"Company
ىدفت ىذه الدراسة لبياف تأثير استثمار تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى أداء شركة مياه في
نيركبي ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ العتماد عمى الستبانة لجمع البيانات ،حيث

تككنت عينة الدراسة مف ( )36فردا العامميف بشركة المياه  ،وتوصمت ىذه الدراسة إلى أف الستثمار

في تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت (األجيزة كالمعدات ،النترنت ،قكاعد البيانات) أثر بشكؿ قكم
في متكسط األداء التنظيمي لمشركة ،منذ بدء العمؿ باستراتيجية تطكير تكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت فقد تحققت العديد مف اإلنجازات كالشركة تحسنت العائدات اإلجمالية ليا ،كتشير الدراسة

إلى أف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت يمكف أف تستخدـ لتعزيز التعاكف مع الشركاء ،ك

تشير الدراسة إلى أف أدكات تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت تدعـ العمميات كاألنشطة المختمفة التي
تؤدم إلى ابتكار المنتجات ،كمف أىـ التوصيات التي أوصت بيا الدراسة الستمرار بتدريب المكظفيف

المعنييف ،كىذا يدعـ بناء القدرات كالمتابعة كالمراجعة كاستدامة التغيير فيما يتعمؽ العمميات ،كاألدكار،
كالحدكد كالمنشآت ،كما تحتاج إدارة التغيير أف تككف مرتبطة بتقييـ دكرم كينبغي أف تشمؿ عممية

برنامج إدارة التغيير اختيار برنامج لالختيار كالرقابة كالتقييـ.
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د.

دراسة ( )Agbolade, 2011بعنوان" :العالقة بين الربحية و تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت في البنوك في نيجيريا".

banks

and

Technology

"Information and Communication
"Profitability in Nigeria.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة القائمة بيف البنكؾ الربحية كاعتماد تكنكلكجيا

المعمكمات كالتصالت في تمؾ البنكؾ في نيجيريا ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ
العتماد عمى الستبانة لجمع البيانات ،حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )94فردا مف العامميف في

البنكؾ ،كأظيرت الدراسة أنو يكجد عالقة ايجابية قكية بيف تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت
(األجيزة المادية ،البرمجيات) كالبنكؾ الربحية في نيجيريا ككانت مستكل المكافقة مرتفع جدان في
بعدم شبكات التصاؿ كالنترنت كاإلجراءات  ،كىذا يعني أف تغيي ار ىامشيا في مستكل الستثمار

في تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت سكؼ يؤدم إلى زيادة مناسبة في مستكل األرباح ،كىذا ما
يؤكده مستكل معامؿ النحدار ككذلؾ تحميؿ العكامؿ التي تدؿ عمى أف حجـ األرباح ضئيمة لمغاية

مف دكف كجكد إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ،كتـ الحصكؿ عمى مصادر البيانات األكلية

مف خالؿ استبيانات تـ تكزيعيا عمى بنكؾ مختارة في جنكب غرب نيجيريا ،كمف أىـ التوصيات التي

أوصت بيا الدراسة الستمرار بالىتماـ بتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت التي تؤثر بشكؿ مباشر
عمى كفاءة العمميات داخؿ البنكؾ.
ه.

دراسة ( )Han and Hsieh,2011بعنوان" :تأثير االستثمار في تكنولوجيا المعمومات عمى
إنتاجية العاممين في قطاع الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية"

“Information Technology Investment and Manufacturing Worker
”Productivity in industrial sector in USA
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تأثير الستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات عمى إنتاجية العامميف في

قطاع الصناعة في الكليات المتحدة األمريكية ،كذلؾ لتحسيف أداء المكارد البشرية ،كقد استخدـ المنيج

الكصفي التحميمي لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة ،حيث قاـ الباحث بجمع كتحميؿ البيانات مف عينة
مقدارىا ( )322شركة مف الشركات مكضع الدراسة خالؿ فترة زمنية محددة .كقد توصمت الدراسة إلى
عدة نتائج مف أىميا :أف الستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات يسيـ في تحسيف إنتاجية العامميف في

قطاع الصناعة ككشفت الدراسة عف العالقة الطردية القكية جدان بيف المتغيريف ،باإلضافة إلى أف
العامميف في الصناعات التي تعتمد في تطكرىا عمى تكنكلكجيا المعمكمات أكثر فعالية مف العامميف في

الصناعات األخرل ،كمف أىـ التوصيات التي أوصت بيا الدراسة ضركرة الستمرار بمكاكبة كؿ ما
ىك جديد بمجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كتدريب المكظفيف المعنييف عمى ىذه التكنكلكجيا.
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و.

دراسة( (Geoffrey, 2010بعنوان":تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى تعميم
الطالب :حالة دراسية عمى جامعة غولو"

’Of Information And Communication Technology On Students
”Learning: A Case Of Gulu University
“Effects

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة تأثير تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى تعميـ الطالب (حالة

دراسية عمى جامعة غكلك) .كىدفت إلى تحديد العالقة بيف تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ك تعميـ
الطالب لسيما بالنظر إلى تكافر كسيكلة الحصكؿ عمييا كسيكلة قدرة مكارد تكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت في ىذه جامعة غكلك ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ إلى نتائج

الدراسة ،كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف الصعكبات التي تكاجو الطالب في دراستيـ تزداد بسبب
صعكبة الكصكؿ كاستخداـ مكارد تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ،كقد تـ جمع البيانات باستخداـ
الستبيانات ،كقد تـ تكزيع ( )275طالب مف الجامعة ،كقد توصمت الدراسة إلى أف تكافر مكارد
تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت( األجيزة المادية) في الجامعة غير كافية جدا لمطالب لستخداميا،
نظ ار لكجكد عدد محدكد مف أجيزة الكمبيكتر كظيفية ،كقد تبيف أف التدريب كاف محدكد كمقتصر عمى

إدخاؿ المفاىيـ األساسية لتكنكلكجيا المعمكمات ،كخمص الباحث إلى أف تكافر كسيكلة الحصكؿ عمى
مكارد تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت تؤثر تأثي انر كبي انر عمى تعمـ الطالب في جامعة غكلك .وأوصت

الدراسة بأف الجامعة بحاجة إلى زيادة الستثمار في أجيزة الكمبيكتر كالتكنكلكجيا ذات الصمة ،كأف
الكصكؿ إلى أدكات تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ل يجب أف تقتصر فقط في المختبرات كالمكتبة
كلكف يجب أف تُكسع مف خالؿ إنشاء مركز لمكارد تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت..
ثانياً :الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية
 .1الدراسات المحمية
أ.

دراسة(النويري )2016,بعنوان " :درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة في المدارس الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتيا بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة فييا"

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ درجة تكافر أبعاد المنظمة المتعممة في المدارس الثانكية بمحافظات غزة
كعالقتيا بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة فييا مف كجية نظر مديرييا ،كاستخدمت الباحثة المنيج

الكصفي التحميمي ،كاعتمدت عمى الستبانة لجمع البيانات ،وتوصمت الدراسة إلى أف درجة تكافر
أبعاد المنظمة المتعممة في المدارس الثانكية بمحافظات غزة جاءت بدرجة كبيرة ،كأنو ل تكجد فركؽ
ذات دللة إحصائية عند مستكل تقدير مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لدرجة تكافر أبعاد

المنظمة المتعممة في مدارسيـ كاألنماط الثقافية السائدة تعزل لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المؤىؿ

العممي ،سنكات الخدمة) .كقد خمصت الدراسة لعدد مف التكصيات لعؿ أىميا أف تتبنى ك ازرة التربية
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كالتعميـ خطة إستراتيجية إلدخاؿ مفيكـ المنظمة المتعممة في المدارس تعتمد عمى نشر مفيكـ التعمـ

المستداـ ،كتعزيز العامميف الذيف يبحثكف عف فرص التعمـ كيستثمركنيا في تحسيف التعميـ ماديان
كمعنكيان مثؿ :زيادة في الراتب كاعطائيـ ترقيات ،كما أكصت بتعريؼ العامميف في المدارس بمفيكـ
الثقافة التنظيمية كأىميتيا مف خالؿ النشرات أك الدكرات ككرش العمؿ كالندكات ،باإلضافة إلى

تدريب مديرم المدارس عمى تقييـ ثقافة مدارسيـ ،كتبني الثقافة اإليجابية التي تسيـ في تطكير
كتحسيف العمؿ المدرسي.

ب.

دراسة(أبو حجر )2016,بعنوان " :درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بمحافظات غزة إلدارة األزمات وعالقتيا بالثقافة التنظيمية السائدة لدييم"

ىدفت الدراسة إلى قياس درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة إلدارة

األزمات كتحديد عالقتيا بالثقافة التنظيمية السائدة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج

الكصفي التحميمي ،كقامت الباحثة بتصميـ استبانة ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي
كمعممات مدارس ككالة الغكث الدكلية في ثالث مديريات ،كقامت الباحثة باختيار عينة طبقية

عشكائية بحث أصبح عددىـ ( )425معمـ كمعممة ،كقد توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية
كىي كجكد عالقة ارتباطيو طردية قكية جدان بيف متكسط تقديرات العينة لدرجة ممارسة إدارة األزمات
لدل مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية كبيف متكسط تقديراتيـ ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة

لدييـ ،كما وأوصت الدراسة بعقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس كنكابيـ ،كخاصة المديريف الجدد
لزيادة معرفتيـ بآليات إدارة األزمات المدرسية المتنكعة التي قد تصيب المدرسة ،كادخاؿ مادة الثقافة
التنظيمية ضمف المكاد التدريبية ،إنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة بإدارة األزمات في كؿ مديرية،
كقاعدة بيانات فرعية في كؿ مدرسة كربطيا بجميع مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة ،لتكثيؽ

األزمات التي مرت بيا المدارس كآليات التغمب عمييا لتعزيز ثقافة القكة.
ج.

دراسة(ساعد )2016,بعنوان" :دور القيادة اإلبداعية في تحسين مستوى الثقافة التنظيمية
في وزارة الصحة الفمسطينية"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تكافر سمات القيادة اإلبداعية لدل المسئكليف في ك ازرة الصحة

الفمسطينية ،كالتعرؼ عمى مستكل الثقافة التنظيمية السائدة في ك ازرة الصحة الفمسطينية ،كما ىدفت

إلى اختبار طبيعة العالقة بيف القيادة اإلبداعية كالثقافة التنظيمية بك ازرة الصحة الفمسطينية ،كتـ

إتباع المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدمت الستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات األكلية ،كما

مدير ممف يشغمكف منصب مدير
أُستخدـ أسمكب المسح الشامؿ حيث كزعت الستبانة عمى  178نا
عاـ كمدير كحدة كمدير دائرة في ك ازرة الصحة الفمسطينية بالمحافظات الجنكبية ،كقد خمصت
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الدراسة إلى العديد مف النتائج كمف أىميا أف ىناؾ عالقة طردية قكية ذات دللة إحصائية بيف
القيادة اإلبداعية ب أبعادىا المختمفة كبيف الدرجة الكمية لمثقافة التنظيمية السائدة في ك ازرة الصحة
الفمسطينية بالمحافظات الجنكبية ،كمف أىـ توصيات الدراسة العمؿ عمى تعزيز كرفع مستكل أداء

مديرم الك ازرة مف خالؿ إلحاقيـ بالدكرات التدريبية في مجاؿ القيادة ك لسيما القيادة اإلبداعية ،عمى
أف تأخذ ىذه الدكرات صفة الستم اررية كالمتابعة الجادة ،كأف يكلي صانعك القرار في ك ازرة الصحة
اإلبداع القيادم ما يستحؽ مف أىمية عند اختيارىـ لمف يشغؿ منصب مدير ،كاعتماد معايير

كآليات تضمف كصكؿ أصحاب الكفاءات كالمبدعيف إلى ىذه الكظيفة.
د.

دراسة (حويحي )2015 ,بعنوان" :الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري (دراسة مقارنة
بين الجامعات العامة والخاصة – محافظات غزة)"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة الثقافة التنظيمية باإلبداع اإلدارم في الجامعات
الفمسطينية العامة كالخاصة – محافظات غزة ،كقد اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي،
كتـ استخدـ الستبانة كأداة لمدراسة ،كقاـ باستخداـ العينة العشكائية الطبقية كتمثؿ مجتمع البحث
مف جميع المكظفيف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظائؼ إدارية في الجامعات العامة (جامعة األزىر

كالجامعة اإلسالمية) كالجامعات الخاصة (جامعة غزة ،كجامعة فمسطيف) حيث تـ تكزيع الستبانات

عمى ( )286مكظؼ ،كقد توصمت الدراسة إلى كجكد عالقة طردية بيف أبعاد الثقافة التنظيمية ك
اإلبداع اإلدارم في الجامعات العامة كالخاصة – محافظات غزة ،وقدمت الدراسة عدد من

التوصيات أىميا ضركرة التعرؼ بشكؿ أفضؿ عمى ميكؿ المكظفيف كرغباتيـ كاتجاىاتيـ لتحسيف
مستكل األداء ،كاستثمار الطاقات كالقدرات الكامنة لدل المكظفيف بإشراكيـ في عممية اتخاذ القرار،
كتعزيز األعراؼ التنظيمية التي تعمؿ عمى تييئة المناخ الذم يشجع عمى اإلبداع كالبتكار

باإلضافة إلى تزكيد المكظفيف بالمعمكمات الالزمة لتطكير استخداـ األساليب الحديثة.
ه.

دراسة (عسكر)2012 ,بعنوان" :القيادة التشاركية وعالقتيا بالثقافة التنظيمية لدى مديري
المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى القيادة التشاركية كعالقتيا بالثقافة التنظيمية لدل مديرم المدارس

الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف  ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات
معمما كمعممة تـ
المدارس الحككمية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي ،كبمغت عينة الدراسة (  ) 727ن
اختيارىـ بطريقة عشكائية ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كمف أىـ النتائج التي توصمت
ليا الدراسة كجكد عالقة طردية ذات دللة إحصائية بيف القيادة التشاركية بجميع مجالتيا كدرجتيا

الكمية كبيف الثقافة التنظيمية بجميع مجالتيا كدرجتيا الكمية ،كمف أىـ التوصيات التي خمصت بيا
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الدراسة ىي العمؿ عمى تعزيز كرفع مستكل أداء مديرم المدارس مف خالؿ إلحاقيـ بالدكرات التدريبية
المستمرة في مجاؿ القيادة كلسيما القيادة التشاركية ،كالعمؿ عمى تنمية ثقافة تنظيمية ايجابية داخؿ

المدرسة مف خالؿ تحسيف نظاـ البيئة المدرسية  ،كتكفير أجكاء مريحة لمعمؿ كاقامة عالقات طيبة مع
كافة أفراد المجتمع المدرسي ،كخمؽ مناخ تنظيمي يشجع عمى النجاز كالتميز ،باإلضافة إلى ضركرة

إشراؾ المعمميف بشكؿ أكبر في عممية صنع كاتخاذ الق اررات المدرسية  ،مما يعزز الركح المعنكية لدييـ
 ،كيعزز انتمائيـ لممدرسة  ،كبالتالي رفع مستكل الثقافة التنظيمية المدرسية .
و.

دراسة (العاجز )2011,بعنوان" :دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية
(دراسة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي – محافظات غزة)"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في ك ازرة
التربية التعميـ العالي -محافظات غزة ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كلجأ إلى جمع البيانات
األكلية مف خالؿ الستبانة كأداة رئيسية لمبحث ،كتـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ حيث كزعت
الستبانة عمى جميع المكظفيف اإلدارييف المتعامميف بأسمكب اإلدارة اإللكتركنية في ك ازرة التربية كالتعميـ

العالي -محافظات غزة كعددىـ ( )294مكظؼ ،وخمصت الدراسة إلى نتائج مف أىميا كجكد عالقة
طردية ذات دللة إحصائية بيف عناصر الثقافة التنظيمية (القيـ التنظيمية ،المعتقدات التنظيمية،

األعراؼ التنظيمية ،التكقعات التنظيمية) كبيف تفعيؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ،في ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي – محافظات غزة ،كتـ التكصؿ إلى انو ل يتاح لممكظؼ اتخاذ الق اررات المتعمقة بعممو

دكف الرجكع إلى رئيسو المباشر ضمف بيئة العمؿ اإللكتركني ،كل يتـ تكريـ أك تحفيز المكظفيف
المتميزيف في بناء كنشر العمؿ اإللكتركني بالك ازرة ،وخمصت الدراسة إلى جممة توصيات مف أىميا
اعتبار أف مكقع الك ازرة اإللكتركني يمثؿ ىكية الك ازرة كرسالتيا كاستراتيجيتيا كأنشطتيا كخدماتيا ،كأنو

أكبر مف مجرد كاجية إلكتركنية لمك ازرة ،كيجب تشجيع المكظفيف عمى إبداء رأييـ في القيـ كالمعتقدات
كاألعراؼ كالتكقعات المعمكؿ بيا داخؿ الك ازرة لتطكيرىا بما يالئـ بيئة العمؿ اللكتركني ،كتعميميا
باستمرار الكتركنيا بعبارات تعبر عف ثقافة الك ازرة.
ز.

دراسة(المصري )2011,بعنوان " :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة
لمتخطيط اإلستراتيجي وعالقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيم"

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لمتخطيط
اإلستراتيجي كعالقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيـ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع

الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات ،كتككف مجتمع

الدراسة كىك جميع مديرم كمديرات المدارس الثانكية بقطاع غزة البالغ عددىـ  134مدي انر كمديرة
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مدرسة .كقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف جميع أبعاد
مقياس التخطيط الستراتيجي كأنماط الثقافة التنظيمية .كمف أىـ التوصيات التي حثت عمييا

الدراسة ىي إنشاء كحدة لمتخطيط الستراتيجي في كؿ مدرسة تشمؿ أعضاء مف الييئة التدريسية
كيرأسيا مدير المدرسة ،تفعيؿ الحاسكب في عممية التخطيط مف خالؿ العمؿ عمى تصميـ قاعدة

بيانات كاضحة كنظـ معمكمات متطكرة كربطيا عبر شبكة المعمكمات لجميع المدارس ،أف يعمؿ
مديرك المدارس عمى تكفير كافة المتطمبات التي تؤدم إلى تعزيز كتنمية ثقافة تنظيمية إيجابية

داخؿ المدرسة مف خالؿ خمؽ مناخ يشجع عمى الكضكح كيثير دكافع التحدم كالنجاز.
س.

دراسة (أبو ىين )2010,بعنوان" :الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديرين
المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الثقافة التنظيمية كعالقتيا باإلبداع اإلدارم لدى مديرين المدارس
الثانكية بمحافظات غزة كذلؾ مف خالؿ كجية نظر المعمميف ،كاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة

المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ الستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات األكلية ،كطبقت عمى
عينة طبقية عشكائية مككنة مف ( )450معمماَ كمعممة ،كقد توصمت الدراسة أف ىناؾ عالقة
ارتباطية مكجبة بيف جميع أبعاد مقياس الثقافة التنظيمية كالدرجة الكمية لمقياس اإلبداع اإلدارم،

عدا بعد ثقافة القكة لـ يظير ارتباطان دالن بينو كبيف كؿ مف المركنة كالحساسية لممشكالت كقبكؿ

المخاطرة .وقدمت الدراسة عدد من التوصيات أىميا ضركرة العمؿ عمى زيادة كعي كمعرفة مديرم
المدارس الثانكية بالثقافة التنظيمية التي تساعد عمى اإلبداع اإلدارم مف خالؿ التدريب العممي

الميداني كضركرة التعاكف مع أعضاء كىيئة التدريس في الجامعات كخاصة في أقساـ اإلدارة
كالتخطيط التربكم إلعطاء دكرات تدريبية لتزكيد المديريف بخبرات جديدة متطكرة ترفع مف مستكل

أدائيـ ،كيجب إشراؾ

التنظيمية بمدارسيـ.

المعمميف بشكؿ أكبر في اتخاذ الق اررات المدرسية كىذا يحسف الثقافة

 .2الدراسات العربية
أ.

دراسة (الخاليمة ,ىمشري )2015 ,بعنوان" :الثقافة التنظيمية وعالقتيا بدرجة ممارسة إدارة
الجودة الشاممة في المكتبات الجامعية الحكومية في األردن من وجية نظر العاممين فييا"

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بيف الثقافة التنظيمية كدرجة ممارسة إدارة الجكدة الشاممة في

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع
المكتبات الجامعية الحككمية في األردف مف كجية نظر العامميف فيياّ ،

العامميف في المكتبات الجامعية الحككمية كعددىـ ( )415مكظفان ،مثمكا عينة الدراسة ،كاستخدـ

الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ الستبانة كأداة بحث لجمع البيانات ،وأظيرت النتائج َّ
أف
67

مستكل الثقافة التنظيمية السائدة في المكتبات الجامعية الحككمية في األردف مف كجية نظر العامميف

فييا كاف متكسطان ،كحازت جميع مجالتيا عمى درجة تكافر متكسطة أيضا ،كأف درجة ممارسة إدارة

الجكدة الشاممة فييا كانت متكسطة ،كحازت جميع مبادئيا عمى درجة ممارسة متكسطة أيضان ،وأوصت

الدراسة بضركرة الىتماـ بتطكير الثقافة التنظيمية السائدة في المكتبات مجتمع الدراسة كتعزيزىا؛
كذلؾ بتييئة المناخ التنظيمي المناسب لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة.
ب.

دراسة (بوراس )2014,بعنوان" :دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى
العاممين  -دراسة ميدانية بالمركب المنجمي لمفوسفات جبل العنق بئر العاتر تبسة".

ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدل العامميف  ،كاستخدـ

الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ الستبانة كأداة بحث لجمع البيانات كقد تـ تكزيع ()144
استبانة عمى العامميف مف جميع مستكيات المنظمة ،كمف أىـ نتائج الدراسة ىي إف تعامؿ القيادة
اإلدارية كتفاعميا مع العامميف يكفر لدل العامػؿ الثقػة كالطمئنػاف كالمصداقية ليـ ،مما يساعدىـ

عمى التكيؼ كالتأقمـ مع البيئة الجديدة ،كاف لعالقة القيادة اإلدارية ىي بمثابة الجسر الذم مف

خاللو تستطيع أف تخمؽ كتنمػي ثقافة قكية لدل العامميف ،كمف أىـ توصيات الدراسة ىك أف نجاح
المؤسسة يعتمد عمى مجمكعة مف اآلليات ،كالتي تحػاكؿ مف خاللو أف تحقؽ التفكؽ كالتميز عف
باقي المؤسسات ،كتتجمى ىذه اآلليات عػادة في الثقافة التنظيمية ،البيئة الداخمية ،البيئة الخارجية،

حيث تعمؿ القيادة في المؤسسة عمى تطكيرىا كتنميتيا كىذا ل يتأتى إل مف خالؿ قيادة حكيمة

تعمػؿ عمػى تحكػيـ الػرؤل كتكحيد الجيكد كارساء أرضية مالئمة يتـ مف خالليا تناكؿ مفػردات كقػيـ
المؤسسػة كالعمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا.
ث.

دراسة (العزام )2014 ,بعنوان" :أثر الثقافة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في
بمدية الوسطية في محافظة إربد باألردن"

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األثر الذم تمحقو الثقافة التنظيمية عمى تبني كتحفيز سمكؾ المكاطنة

التنظيمية لدل العامميف في بمدية الكسطية في محافظة إربد ،كما أنيا جاءت لمعرفة درجة مستكل
الثقافة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية في بمدية الكسطية ،كالتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف
الثقافة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية .كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ

الستبانة كأداة بحث كتـ تكزيع ( )183استبانة عمى العامميف في البمدية ،كلقد توصمت الدراسة إلى

أف ىناؾ مستكيات متكسطة لمثقافة التنظيمية كمستكيات عالية مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية في بمدية
الكسطية ،ككجكد أثر لممتغير المستقؿ (الثقافة التنظيمية) في المتغير التابع (سمكؾ المكاطنة
التنظيمية) ،ككاف ُبعد الرؤية المشتركة األكثر تأثي ار في سمكؾ المكاطنة التنظيمية في بمدية الكسطية،
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كقد اقترحت الدراسة عدد من التوصيات أىميا العمؿ عمى الستثمار في القيادة اإلدارية كالتي تعتبر
المحرؾ األساسي كالعامؿ المحكرم في تحفيز العامميف عمى تبني سمككيات المكاطنة التنظيمية مف
خالؿ معالجة كتسييؿ التأثيرات الثقافية عمى العامميف ،كتعزيز األنماط القيادية األكثر تأثي انر في

المنظمة كفي سمكؾ العامميف ،كما كأكصت بضركرة دراسة األنماط الثقافية األخرل كالعكامؿ التي
ترتبط بيا كأثرىا عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية كالرضا الكظيفي ،كالكلء الكظيفي ،كالمناخ التنظيمي،
كالعدالة التنظيمية ،كالتقدـ التكنكلكجي كأثره عمى السمكؾ البشرم داخؿ المنظمة.
ج.

دراسة (جمولي )2012,بعنوان" :أثر الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع اإلداري لدى العاممين في
مؤسسات التعميم العالي الجزائرية دراسة حالة :جامعة محمد خيضر – بسكرة"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات العامميف في جامعة بسكرة نحك مستكل الثقافة

التنظيمية السائدة كالتعرؼ أيضا عمى مستكل اإلبداع اإلدارم السائد لدييـ ،ىذا بإضافة إلى معرفة
أثر الثقافة التنظيمية بأبعادىا المختمفة في اإلبداع اإلدارم لدل العامميف ،كاتبع الباحث المنيج

الكصفي التحميمي ،ك يتككف مجتمع الدراسة المستيدؼ مف العماؿ اإلدارييف بجامعة بسكرة

كاستخدمت الباحثة طريقة العينة العشكائية البسيطة كالتي بمغ حجميا (  )234عامؿ كعاممة ،حيث تـ

تكزيع الستبانة عمييـ ،كتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا أف مستكل الثقافة التنظيمية السائد
في جامعة بسكرة جاء مرتفعا ،كما كاف مستكل اإلبداع اإلدارم لدل العامميف بنفس الجامعة مستكل
مرتفع ،وتوصمت الدراسة إلى العديد مف التكصيات أىميا :عمى إدارة الجامعة تشجيع حالة التنافس
العممي كتكريـ المبدعيف كترسيخ النيج الديمقراطي بيف المدرسيف ك الطمبة كالعامميف .كعمى إدارة

الجامعة أيضا أف تخصص األمكاؿ الكافية لتنفيذ كمتابعة األفكار التي تتسـ بمخاطرة عالية كتشجيع
العامميف عمى العمؿ ضمف فرؽ العمؿ تسكدىا ركح المخاطرة.
د.

دراسة (الفراج )2011 ,بعنوان" :نموذج مقترح لخصائص الثقافة التنظيمية المالئمة في
مؤسسات القطاع العام في سورية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ سمات الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات العامة السكرية،
ككذلؾ تمؾ المفضمة مف كجية نظر المبحكثيف ،ثـ مقارنة ىذه الخصائص بيف المؤسسات المختمفة مف

حيث طبيعة نشاطيا ،لمكصكؿ إلى نمكذج عاـ يتفؽ عميو المبحكثيف .حيث يجسد ىذه النمكذج العاـ
المالمح األساسية لمجمكعة القيـ الجكىرية التي يجب أف تسكد في المؤسسات .كلمكصكؿ إلى ىذه
الغاية ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ الستبانة كأداة لجمع البيانات

كتككنت العينة مف ( )293مبحكثان لمتعبير عف آرائيـ كترتيب أفضمياتيـ لسمات الثقافة التنظيمية

الحالية كالمفضمة ،كقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا أف اإلطار العاـ لمثقافة التنظيمية المفضمة
69

لدل العامميف في المؤسسات ،ارتكز عمى أربعة محاكر أساسية تتعمؽ بالعامميف كالمديريف كبيئة العمؿ
كاألىداؼ المنشكدة ،كقد تبيف أنو يجب تكضيح مياـ العامميف كطريقة أدائيا كتعزيز اللتزاـ الذاتي
بتحقيؽ األىداؼ ،فيما يجب عمى المديريف أف ينظركا إلى الفرد المتميز عمى أنو ذك الكفاءة كالفاعمية
كاإلنتاجية األعمى كأف يتـ اتخاذ الق اررات بمشاركة العامميف كأف تتخذ رغباتيـ كمقدراتيـ بالحسباف في

أثناء تكميفيـ بمياـ العمؿ كقيادتيـ مف خالؿ تعميـ المعرفة عمييـ ،وتوصمت الدراسة إلى العديد مف
التكصيات فيما يتعمؽ ببيئة العمؿ فإنو يجب عمى اإلدارة خمؽ بيئة محفزة لمرغبة في اإلنجاز كاإلبداع،
كسيادة عالقات التعاكف ،كمعالجة الصراعات الداخمية بالنقاش اليادؼ إلى حميا .كأخي انر فإف األىداؼ
يجب صياغتيا بمشاركة العامميف.
 .3الدراسات األجنبية
أ.

دراسة ( )Miminoshvili,2016بعنوان" :دور القيادة في تغير الثقافة التنظيمية في

مؤسسات الحكم الذاتي المحمية".
"The Leadership Role on the organizational culture change at the local
"self-government institutions.
ىدفت الدراسة إلى التحقيؽ في دكر القيادة عمى تغيير ثقافة المنظمة في مؤسسات الحكـ الذاتي

المحمية ،كىدفت إلى فيـ كيؼ يؤثر القادة في ثقافة المنظمة كقدراتيـ العالية لممساعدة في تحقيؽ
استراتيجيات المنظمة كأىدافيا ،لتسييؿ التغييرات الالزمة لتحقيؽ األداء العالي .حيث استخدـ

الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ الستبانة كأداة لجمع البيانات كتككنت العينة مف ()193

مبحكثان مف مؤسسات الحكـ الذاتي ،كأظيرت نتائج ىذه الدراسة أف البمديات قادرة جدان عمى التغيير
كالمركنة ،كالثقافات قابمة لمتكيؼ ،كمتسقة لمغاية كيمكف التنبؤ بيا ،كأف القادة يتبعكف الخطة

اإلستراتيجية حيث ليا أىداؼ كاضحة ،كالمكظفيف لدييـ الفيـ الصحيح ليا كلدييـ الكثير مف

األنشط ة ،ك القادة دائما في محاكلة لمسعي مف أجؿ مزيد مف التطكير كالتحسيف ،كمتابعة ىذه
الخطة كاضافة أحدث البتكارات ليا .وأوصت ىذه الدراسة القادة مف تأكد تدفؽ المعمكمات

ككصكليا لمف ىـ بحاجة إلييا لتخاذ قرار مناسب ،كأكدت عمى تطكير كتنفيذ التغييرات عمى كامؿ

نطاؽ المنظمة.

ب .دراسة ) (Abdi, &Senin, 2014بعنوان " :تأثير الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع المنظمي"
"Investigation on the Impact of Organizational Culture on
"Organization Innovation
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف الثقافة التنظيمية كاإلبداع التنظيمي ،كاختبار تأثير

الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع التنظيمي مباشرة أك مف خالؿ كساطة متغير التعمـ التنظيمي ،كلقد تـ
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استخداـ نمكذج لبحث العالقة كاختبارىا ،كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ

الباحثاف الستبانة كأداة لجمع البيانات كتككنت العينة مف ( )177مبحكثان .أىـ نتائج الدراسة أف

الثقافة التنظيمية تمارس تأثي انر كامؿ عمى اإلبداع التنظيمي مف خالؿ تعميـ المنظمة ،كمف ناحية
أخرل فإف أعضاء التنظيـ سيحصمكف عمى خبرة كثقافة تنظيمية تعزز أداء المنظمة ،وتوصمت

الدراسة إلى تكصيات أىميا أف الثقافة التنظيمية تمعب دك ار ىاما في مجاؿ اإلبداع كانو مف الميـ
لكؿ مف المتخصصيف في الثقافة التنظيمية كاإلبداع فيـ العالقة النظامية بيف ىذه المفاىيـ كالقيمة

التي مف الممكف تخمفيا كالتي تعطي ميزة تنافسية.
ج.

دراسة ) )Zhu, & Engels, 2014بعنوان" :العالقة بين االبداعات التعميمية والثقافة

التنظيمة في التعميم العالي"
"Organizational culture and instructional innovations in higher
"education Perceptions and reactions of teachers and students
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كجيات نظر المعمميف كالطالب حكؿ الثقافة التنظيمية في
جامعاتيـ ككجيات نظرىـ حكليا كردكد الفعؿ حكؿ اإلبداعات التعميمية ،كالتعمـ التعاكني كاستخداـ
التقنيات التعميمية المبتكرة ،شممت الدراسة ستة مف الجامعات الصينية ،كاتبعت الدراسة المنيج

الكصفي التحميمي ،كاستخدـ الباحثاف الستبانة كأداة لجمع البيانات حيث شارؾ في الدراسة

المسحية( )1015مف مجمكع الطالب كالمعمميف .كمف أىـ نتائج الدراسة أف مالمح الثقافة
التنظيمية تؤثر في حاجة الطالب كالمعمميف عمى اإلبداع ك كجيات نظرىـ حكؿ األساليب المبتكرة

لمتعمـ كالستجابة إلى اإلبداعات التعميمية كمستكل تنفيذىا كأكدت الدراسة عمى كجكد عالقة طردية

قكية بيف متغيريف الدراسة .،وتوصمت الدراسة إلى تكصيات أىميا زيادة الىتماـ بالبداعات مف
قبؿ الجامعة ألف ىذه اإلبداعات ليا دكر كبير في تنمية الثقافة التنظيمية داخؿ الجامعة.
د.

دراسة ) )Abdullaha, et al., 2013بعنوان " :العالقة بين الثقافة التنظيمية وابتكار

المنتجات".
"The Relationship between Organizational Culture and Product
"Innovativeness
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة العالقة بيف الثقافة التنظيمية مف خالؿ أبعادىا(الرتباط ،التماسؾ،

التكيؼ ،الميمة) كابتكار المنتجات في الشركة الصغيرة كالمتكسطة في المنطقة الجنكبية مف ماليزيا.

كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،حيث شارؾ في الدراسة ( )36شركة صغيرة مف خالؿ

الستجابة ألداة الدراسة كىي الستبانة ،ك أظيرت نتائج الدراسة أف ثالثة أبعاد لمثقافة التنظيمية
كىي (رسالة الشركة ،كالتناسؽ ،كالمشاركة) ليا عالقة ذات دللة إحصائية مع ابتكار المنتج.

وتوصمت الدراسة إلى تكصيات أىميا :أىمية إنشاء ثقافة تنظيمية تنافسية بيف الشركات الصغيرة
71

كالمتكسطة مف خالؿ التركيز عمى أبعاد (رسالة الشركة ،كالتناسؽ ،كالمشاركة) ،ككذلؾ دعـ برامج

تنمية الميارات القيادية ألصحاب المشاريع ،كالعمؿ عمى إدماج الكفاءات لضماف استدامة المشاريع
الصغيرة كالمتكسطة.
ه.

دراسة ) (Rankouh& Poor, 2013بعنوان" :فحص العالقة بين الثقافة التنظيمية وابداع

المحاضرين"
"Examine the Relationship between Organizational Culture and
"Creativity of Lecturers
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف الثقافة التنظيمية كتشجيع اإلبداع لدل المحاضريف

في جامعة آزاد اإلسالمية .كما كىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ الثقافة التنظيمية لمجمكعات التدريب

كعالقتيا مع تنمية إبداع المحاضر كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كحيث استخدـ

الستبانة كأداة الدراسة ،وأظيرت الدراسة كجكد عالقة مباشر بيف الثقافة التنظيمية كتعزيز إبداع
المحاضريف ،كما بينت الدراسة كجكد اختالؼ بيف ثقافة الكميات كفركع الجامعة مف حيث فعالية
الثقافة التنظيمية ،حيث ىناؾ كميات تميزت بتكفير ثقافة فعالة تدعـ إبداع المحاضريف ،وتوصمت

الدراسة إلى تكصيات أىميا جعؿ المدراء كالمحاضريف ذك عالقة بالثقافة التنظيمية كمككناتيا مف
خالؿ المجالت كأكراؽ العمؿ كالمؤتمرات كفي الكقت المناسب حكؿ تقدـ أنشطة العمؿ.
و.

دراسة( ) Keijzers,2012بعنوان " :تأثير االختالفات الثقافية في عمميات االندماج عمى أداء

الموظفين"
“The Relationship between Organizational Culture Differences and
”Employee Performance in Mergers
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير الختالفات الثقافية في عمميات الندماج عمى أداء المكظفيف،

كتيدؼ إلى سد ىذه الفجكة في مجاؿ البحكث كمحاكلت إلقامة عالقة كاضحة بيف الختالفات الثقافية
كأداء المكظفيف ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ الباحث الستبانة كأداة

بحث ،كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ كجكد لعالقة خطية مباشرة بيف الختالفات الثقافية كأداء

المكظفيف ل يمكف أف تنشأ عمى األقؿ ليس في المدل الطكيؿ بعد عممية الدمج .كىذا يشير إلى أف
الختالفات الثقافية العالية ليا تأثير سمبي عمى األداء ،كلكف الختالفات الثقافية المنخفضة تزيد األداء
عمى المدل الطكيؿ ،كمف أىـ التوصيات التي قدمتيا الدراسة أنو يمكف الحد مف مشاكؿ التكامؿ

لمرحمة ما بعد الندماج مف خالؿ تحفيز استخداـ الشبكة الجتماعية ،كبالتالي محاكلة لتقميص الفجكة
بيف الثقافتيف التنظيمية.
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ثالثاً :الدراسات التي تناولت كالً من تكنولوجيا المعمومات و الثقافة التنظيمية

 .1الدراسات العربية
أ.

دراسة (عكور )2011 ,بعنوان" :أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات في أنماط الثقافة

التنظيمية السائدة في وزارة الداخمية األردنية"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في أنماط الثقافة التنظيمية
السائدة في ك ازرة الداخمية األردنية ،حيث تمثمت أبعاد تكنكلكجيا المعمكمات في (أجيزة الحاسكب ،

برامج الحاسكب  ،شبكات التصاؿ  ،قكاعد البيانات) في حيف تمثمت أبعاد الثقافة التنظيمية في (

الثقافة البيركقراطية  ،الثقافة اإلبداعية  ،ثقافة الميمة  ،الثقافة الداعمة) ،كاستخدـ الباحث المنيج
الكصفي التحميمي  ،كاستخدـ الستبانة كأداة بحث كقاـ بتكزيع ( )199استبانة عمى المكظفيف
كاإلدارييف في ك ازرة الداخمية "إقميـ الشماؿ" ،كمف أىـ النتائج التي أظيرتيا الدراسة أف ىناؾ أثر

لستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في ك ازرة الداخمية األردنية،

بناء عمى نتائج الدراسة ،كالتي تؤكد عمى أف تقكـ
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ن
ك ازرة الداخمية األردنية بربط كافة كحداتيا اإلدارية كمديرياتيا بشبكات اتصاؿ حاسكبية متقدمة،

إضافة إلى العمؿ عمى تعزيز ركح اإلبداع لدل المكظفيف مف خالؿ تكفير البيئة المالئمة لتحقيؽ
اإلبداع كانعكاس ذلؾ عمى األداء كالتميز في العمؿ.

 .2الدراسات األجنبية
أ.

دراسة ( )Berntsen,2017بعنوان " :استخدام مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات

وتأثيرىا عمى الثقافة التنظيمية".
""The use of ITIL and its effect on organizational culture.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير مكتبة البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة
التنظيمية ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ك استخدـ الباحث الستبانة كأداة ،كبمغ حجـ

العينة ( ) 199مكظفا مف المديريف التنفيذييف لتكنكلكجيا المعمكمات أك المستشاريف أك المديريف في
المنظمات النركيجية ،كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف مككنات البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات

تؤثر عمى الثقافة التنظيمية مف خالؿ زيادة استخداـ اإلجراءات كالتكحيد كالمكائح ،كغالبا ما تؤدل

ىذه المككنات في التركيز عمى الخدمات التي تقدميا المنظمة ،ككانت مستكل الثقافة التنظيمية في
المنظمات المبحكثة متكسط .ككجدت الدراسة أيضان أف البرمجيات في المنظمة تفتقر إلى القدرة
عمى التكيؼ مع األشخاص الذيف يستخدمكنو كؿ يكـ .كمف أىـ التوصيات التي قدمتيا ىذه

الدراسة بأنو يجب إجراء بحكث شاممة بشأف أنكاع مختمفة مف البرمجيات كاشراؾ المكظفيف في
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اتخاذ الق اررات .كأخيرا ،يكصى بأف تزيد إدارة المنظمة الىتماـ بالبنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات

كمكاءمتو مع العمميات التجارية القائمة ،فضال عف خفض معايير التكثيؽ لممكظفيف .كينبغي أف

يككف ىدؼ تكنكلكجيا المعمكمات دعـ اإلطار كالحفاظ عميو باستمرار بعد التنفيذ.
ب.

دراسة ) )Smit& Dellemijn, 2011بعنوان " :العالقة بين الثقافة التنظيمية وادارة نظم

المعمومات"
“The Relationship Between Information Systems Management and
"Organizational Culture.
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف الثقافة التنظيمية بأبعادىا المتمثمة في (القيادة

 ،الستراتيجية ،العالقات ،التنسيؽ ،التكيؼ) كادارة نظـ المعمكمات ( تكنكلكجيا المعمكمات،
استراتيجية األعماؿ ،عمميات األعماؿ ،نظـ المعمكمات) ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،

ك استخدـ الباحث الستبانة كأداة ،كبمغ حجـ العينة ( )192مكظفا مف خمس منظمات في ىكلندا،

كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة أنو ىناؾ عالقة قكية بيف الثقافة التنظيمية كقدرة المنظمة إلدارة نظـ
المعمكمات ،كلذلؾ المنظمات التي لدييا ثقافة إيجابية قكية لدييا قدرات قكية إلدارة نظـ المعمكمات.
عممياَ ىذا يعني بدكره أف المنظمات التي تعالج قضايا الثقافة التنظيمية أك المشاكؿ المحتممة لنرل

تحسنا في قدرتيـ عمى إدارة نظـ المعمكمات ،كيكشؼ التحميؿ أف العديد مف المتغيرات مف داخؿ كؿ

اثنيف مف المفاىيـ الرئيسية الثقافة التنظيمية كادارة نظـ المعمكمات ىي مرتبطة ،كمف أىـ التوصيات
التي قدمتيا ىذه الدراسة ىي الىتماـ بتطكير الثقافة التنظيمية لمعامميف داخؿ المنظمات ،كمكاكبة
التطكرات الجديدة لنظـ المعمكمات المستخدمة في المنظمة.

رابعاً:التعميق عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية:

اتضح لمباحثة مف خالؿ عرضيا لمدراسات السابقة كجكد اىتماـ كبير كتكجيات إيجابية نحك

مكضكعي تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة التنظيمية .تعرض الباحثة فيما يمي أكجو اإلفادة مف
تميز ىذه الدراسة عف غيرىا
الدراسات السابقة ،كأكجو التفاؽ كالختالؼ فييا ،كما تشير إلى مدل ّ
مف الدراسات السابقة.
 .1أوجو اإلفادة من الدراسات السابقة
أفادت نتائج الدراسات السابقة  ،الدراسة الحالية  ،حيث كانت نقطة انطالؽ لمكضكع ىذه الدراسة كالتي
أعانت الباحثة عمى إثراء ىده الدراسة مف خالؿ المعمكمات التي تضمنتيا ىذه الدراسات ،حيث
ساعدت الباحثة فيما يمي:
أ.
ة.

تحديد مشكمة كأسئمة الدراسة.
تحديد متغيرات الدراسة.

74

ج.

صياغة فرضيات الدراسة كأىدافو.

د.

تحديد مجتمع الدراسة.

ه.

اختيار منيجية الدراسة  ،أدكاتو ،كاألساليب اإلحصائية.

 و.

بناء اإلطار النظرم الدراسة.

 ز.

صياغة فقرات الستبانة.

ح.
ط.

تكجيو الباحثة لمراجع مختمفة عربية أك أجنبية.

الربط بيف نتائج ىذه الدراسة كالد ارسات السابقة.

 .2أوجو االختالف واالتفاق بين الدراسات السابقة:
التحدث عف أكجو التشابو كالختالؼ بيف
الجدكؿ رقـ ( )2كالذم يكضح الفجكة البحثية كذلؾ مف خالؿ ّ

الدراسة الحالية كالدراسات السابقة التي تناكلت بعض الجكانب المتعمقة بالدراسة الحالية.

جدول رقم(  :) 2التعقيب عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

#

أوجـــــو المقارنة

أوجـــــو التشابو االختالف مع الدراسات السابقة

الدراســــة الحاليــــــة

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عككر كدراسة & Smit
 Dellemijnكدراسة ()Berntsen,2017في تحديد
تكنكلكجيا المعمكمات متغير مستقؿ كالثقافة التنظيمية
كمتغير تابع،

ك اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة

أصرؼ كقشطة كالحناكم كحسيف كالدليمي كاألسدم

كالالمي ك Gakuoك Agboladeفي تحديد تكنكلكجيا
المعمكمات كمتغير مستقؿ ،كاتفقت الدراسة الحالية مع

تناولت ىذه الدراسة

دراسة بكراس كعسكر في استخداـ الثقافة التنظيمية

متغيرين:

.1

متغيرات الدراسة

كالنكيرم كساعد كمتغير تابع.

 .1المتغير المستقل:

كقد اختمفت الدراسة الحالية في اعتبار أف الثقافة

تكنكلكجيا المعمكمات

التنظيمية متغير مستقؿ مع دراسة حكيحي ك العاجز ك

 .2المتغير التابع:

العزاـ ك خاليمة كىمشرم ك  Keijzersك & Abdi

الثقافة التنظيمية

 Seninك  Abdullahaك .Rankouh
من جية أخرى :اتفقت الدراسة الحالية واختمفت مع
الدراسات السابقة في أبعاد تكنولوجيا المعمومات

كالتالي:

الدراسة الحالية( :األجيزة كالمعدات ،البرمجيات ،قكاعد
البيانات ،شبكات التصاؿ كالنترنت ،اإلجراءات)

حيث اتفقت مع دراسة أصرؼ في األبعاد ( األجيزة
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المادية ،البرمجيات ،قكاعد البيانات ،شبكات التصاؿ)
كركزت دراسة قشطة عمى األبعاد ( األجيزة المادية،
التصالت المستخدمة ،الخدمات

البرمجيات،

المصرفية عبر النترنت) كركزت دراسة الحناكم عمى

األبعاد (البرمجيات ،قكاعد البيانات ،النترنت ،البريد
اللكتركني)

كركزت دراسة حسيف عمى األبعاد (

برمجيات  ،اإلجراءات ،شبكات التصاؿ ،قكاعد
البيانات ،الميارات البشرية) كركزت دراسة كؿ مف

الدليمي كاألسدم كدراسة الالمي عمى األبعاد (األجيزة
كالمعدات،

البرمجيات ،قكاعد

البيانات ،شبكات

التصاؿ ،كالميارات البشرية) كاختمفت مع دراسة
 Gakuoفي أبعاد تكنكلكجيا المعمكمات حيث ركزت
الدراسة عمى أبعاد( التصالت ،التعاكف ،المعمكمات،

األتمتة).
.2

منيج الدراسة

.3

حدود الدراسة:

أ .الحد الموضوعي

المنيج الكصفي التحميمي

اتفقت مع جميع الدراسات في استخداميا المنيج
الكصفي التحميمي.

سيتـ دراسة أثر تكنكلكجيا اتفقت مع دراسة  Smit & Dellemijnبشكؿ مباشر
المعمكمات

الثقافة في الحد المكضكعي لمدراسة ،بينما اختمفت مع دراسة

عمى

التنظيمية لدم العامميف في عككر حيث كانت الدراسة ىي دراسة حالة عمى ك ازرة

المنظمات

غير

الحككمية الداخمية األردنية.

بقطاع غزة
ب .الحد المكاني
.4

مصطمحات الدراسة

.5

مجتمع الدراسة

.6

أداة الدراسة

في األراضي الفمسطينية

اختمفت مع الدراسات السابقة في الحد المكاني.

( قطاع غزة)
تكنكلكجيا المعمكمات،

اتفقت مع جميع الدراسات في المصطمحات

األجيزة كالمعدات،

البرمجيات ،قكاعد البيانات،
شبكات التصاؿ كالنترنت،
اإلجراءات ،الثقافة التنظيمية.
المنظمات غير الحككمية
بقطاع غزة

اختمفت مع دراسة عككر التي ركزت عمى العامميف في

ك ازرة الداخمية األردنية ،كاختمفت مع دراسة أصرؼ
التي ركزت عمى المكظفيف بك ازرة التربية كالتعميـ،
كاختمفت مع دراسة قشطة التي ركزت عمى المصارؼ
الكطنية
اتفقت مع جميع الدراسات في استخداـ الستبانة.

الستبانة
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.7

األساليب اإلحصائية

معامؿ الرتباط بيرسكف

اختمفت مع دراسة عككر ك الحناكم ك الالمي ك Han

كنمكذج النحدار الخطي

Hsieh

المتعدد مف خالؿ البرنامج

& ك Dellemijn

&

 Smitكد ارسػ ػػة

 Berntsenحيث تـ استخداـ النحدار الخطي البسيط

الحصائي SPSS

المصدر( :جرد بواسطة الباحثة بعد الرجوع لمدراسات السابقة)

كيكضح الجدكؿ رقـ ( )3متغيرات الدراسة كأبعادىا تبعان لمدراسات السابقة.
متغيرات الدراسة

جدول رقم ( :)3متغيرات الدراسة وأبعادىا تبعان لمدراسات السابقة

الدراسات السابقة

(أصرؼ( ،)2015 ،الالمي(،)2013 ،أبك كريـ( ،)2013 ،الدليمي
األجيزة والمعدات

كاألسدم( ،)2014،جبكرم( ،)2009،قشطة،)2013،

(حسيف، )2009،

()Agbolade,2011( ، )Han & Hsieh,2011
(أصرؼ( ،)2015 ،الالمي(،)2013 ،أبك كريـ( ،)2013 ،الخفاجي،)2012 ،

المتغير األول

تكنولوجيا المعمومات

البرمجيات

(جبكرم( ،)2009،قشطة( ،)2013،الحناكم( ، )2011،الدليمي كاألسدم،)2014،
()Berntsen,2017(،)Han & Hsieh,2011( ،)Geoffrey,2010

(أصرؼ( ،)2015 ،الكنداكم( ،)2012 ،أبك كريـ( ،)2013 ،الالمي،)2013 ،
شبكات االتصال
واالنترنت

(جبكرم( ،)2009،قشطة( ،)2013،الدليمي كاألسدم،)2014،
(، (Agbolade,2011) ،)Han & Hsieh,2011( ،)Geoffrey,2010
()Berntsen,2017
(أصرؼ( ،)2015 ،الحناكم( ،)2011 ،أبك كريـ( ،)2013 ،الدليمي

قواعد البيانات

كاألسدم( ،)2014،الالمي( )2013 ،جبكرم( ،)2009،الناظر،)2011،
(حسيف)Han & Hsieh,2011( ،)Gakuo, 2011( ، )2010،
(الدليمي كاألسدم( ،)2014،حسيف( ،)2010،الخفاجي،)2012 ،

اإلجراءات

()Geoffrey,2010( ،(Agbolade,2011) ، )Han & Hsieh,2011
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المتغير الثاني

الثقافة التنظيمية

(العاجز( ،)2011،عسكر( ،)2012،المصرم( ،)2011،ساعد( ،)2016،النكيرم( ،)2016،العزاـ،)2014،

المحور الثالث
أثر تكنولوجيا

(حكيحي( ،)2015،أبك حجر( ،)2416،الفراج( ،)2411،عسكر( ،)2012،جمكلي( ،)2012،بكراس،)2014،
(أبك ىيف،)2010،
)،(Abdullaha, et al., 2013) ، (Abdi, &Senin, 2014
).)Keijzers,2012( ، (Rankouh& Poor, 2013) ، (Zhu, & Engels, 2014

(عككر)Berntsen,2017( ،(Smit and Dellemijn, 2011) ،)2011 ،

المعمومات عمى
الثقافة التنظيمية

المصدر( :جرد بواسطة الباحثة بعد الرجوع لمدراسات السابقة)

 .3ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
تعتبر ىذه الدراسة مف أكائؿ الدراسات التي ألقت الضكء كجمعت المتغيريف معان (تكنكلكجيا المعمكمات
كالثقافة التنظيمية) كذلؾ لختبارىما كمعرفة مدل أثر أبعاد تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية

لدل العامميف بالمنظمات غير الحككمية بقطاع غزة .ككما ذكرنا في السابؽ بأنيا دراسة نادرة مف
نكعيا ،حيث ركزت الدراسة الحالية بشكؿ أساسي عمى  5أبعاد مستقمة ألبعاد تكنكلكجيا المعمكمات

(األجيزة كالمعدات ،البرمجيات ،قكاعد البيانات ،شبكات التصاؿ كالنترنت ،اإلجراءات) .لختبار
أثرىا عمى الثقافة التنظيمية كمتغير تابع .كما أف ىذه الدراسة طُبقت عمى المنظمات غير الحككمية
بقطاع غزة.
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ممخص الفصل الثالث
تناكؿ ىذا الفصؿ مجمكعة مف الدراسات السابقة التي تناكلت جكانب ىذه الدراسة بمتغيرييا المستقؿ
تكنكلكجيا المعمكمات ،كالتابع الثقافة التنظيمية .حيث استعرضت الباحثة في الدراسات التي تناكلت

تكنكلكجيا المعمكمات ،ك الدراسات التي تناكلت الثقافة التنظيمية  ،كالدراسات التي ربطت بيف تكنكلكجيا

صّنفت الدراسات في كؿ جزء مف األجزاء الدراسات لثالثة تصنيفات
المعمكمات كالثقافة التنظيمية .كما ُ
(محمية ،عربية ،أجنبية) ،حيث لقت الباحثة قصك انر في الدراسات المحمية التي تناكلت تكنكلكجيا

المعمكمات كالثقافة التنظيمية .كفي ختاـ الفصؿ تـ التعقيب عمى الدراسات السابقة ،حيث ُكضحت
تميز ىذه الدراسة
أكجو الستفادة مف ىذه الدراسات ،كأكجو الختالؼ كالتفاؽ بينيا ،كما ّبينت مدل ّ
عف ىذه الدراسات.
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الفصل الرابع
إجراءات ومنيجية الدراسة
مقدمة.

أوالً :منيج الدراسة.

ثانياً :مجتمع الدراسة.
ثالثاً :أدوات الدراسة.

رابعاً :صدق االستبانة

خامساً :ثبات االستبانة.

سادساً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة.
سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة.
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مقدمة:
تعتبر منيجية الد ارسة كاجراءاتيا محك ار رئيسا يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة،
كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى النتائج

التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي
تسعى إلى تحقيقيا.
كبناء عمى ذلؾ تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لممنيج المتبع كمجتمع الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة
ن
المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا ،كينتيي الفصؿ
بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخالص النتائج ،كفيما يمي كصؼ

ليذه اإلجراءات.
أوالً :منيج الدراسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يحاكؿ مف

خاللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياناتيا ،كالعالقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح
حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا.

كيعرؼ الحمداني ( )144:2446المنيج الكصفي التحميمي بأنو "المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر
أك األحداث المعاصرة ،أك الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك

مشكمة ،كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع ،كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة

كالظكاىر التي ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:

 .1المصـــادر الثانويـــة :حي ػػث اتجيػػت الباحث ػػة ف ػػي معالج ػػة اإلطػػار النظ ػػرم لمد ارس ػػة إل ػػى مص ػػادر
البيانػػات الثانكيػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب كالم ارجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العالقػػة ،كالػػدكريات
كالمقػ ػػالت كالتقػ ػػارير ،كاألبحػ ػػاث كالد ارسػ ػػات السػ ػػابقة التػ ػػي تناكلػ ػػت مكضػ ػػكع الدارسػ ػػة ،كالبحػ ػػث

كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجػأت الباحثػة إلػى جمػع البيانػات
األكلية مف خالؿ اإلستبانة كأداة كحيدة لمدراسة ،صممت خصيصان ليذا الغرض.
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ثانياً :مجتمع الدراسة :
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث ،كبناءا عمى مشكمة الدراسة
كأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتككف مف المدراء كالعامميف في الكظائؼ اإلشرافية في المنظمات
غير الحككمية في قطاع غزة كالتي يبمغ عدد العامميف فييا ( )15عامؿ فأكثر ،كتزيد ميزانيتيا عف

( )544ألؼ شيكؿ لعاـ ( ،)2015كقد مضى عمى تأسيسيا ( )10سنكات فأكثر ،كبالتالي فإف
مجتمع الدراسة يتككف مف ( )43منظمة كلقد بمغ عدد المدراء ك العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

( )444عامؿ حسب إحصائيات دائرة الجمعيات لك ازرة الداخمية في العاـ ( )2416كما ىك مكضح
في ممحؽ رقـ (.)3
قامت الباحثة باستخداـ أسمكب الحصر الشامؿ لممدراء ك العامميف في الكظائؼ اإلشرافية ،حيث تـ
تكزيع  444إستبانة عمى مجتمع الدراسة كقد تـ استرداد  363إستبانة بنسبة .%94.75
ثالثاً :أدوات الدراسة:
تمثمت أدكات الدراسة بالستبانة كفيما يمي تكضيح ألدكات الدراسة:
أ .إعداد االستبانة:
قامػت الباحثػػة بإعػداد أداة الد ارسػػة لمعرفػة " أثػػر تكنكلكجيػػا المعمكمػات عمػػى الثقافػة التنظيميػػة :د ارسػػة
تطبيقيػػة عمػػى المنظمػػات غيػػر الحككميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة " ،كاتبعػػت الباحثػػة الخط ػكات التاليػػة لبنػػاء
اإلستبانة-:
 -1اإلطالع عمػى األدب اإلدارم كالد ارسػات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الد ارسػة ،كالسػتفادة منيػا
في بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا.

 -2استشارت الباحثة عددان مف أساتذة الجامعات كالمشرفيف في تحديد مجالت اإلستبانة كفقراتيا.
 -3تحديد المجالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -5تـ تصميـ اإلستبانة في صكرتيا األكلية.

 -6تـ مراجعة كتنقيح الستبانة مف قبؿ المشرؼ.
 -7تػـ عػػرض اإلسػػتبانة عمػػى ( ) 12مػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػة التػػدريس فػػي جامعػػة األزىػػر،
الجامعة اإلسالمية ،جامعة القدس المفتكحة ،جامعة األقصى كمدراء المنظمات غير الحككمية.

 -8ف ػػي ض ػػكء أراء المحكم ػػيف ت ػػـ تع ػػديؿ بع ػػض فقػ ػرات اإلس ػػتبانة م ػػف حي ػػث الح ػػذؼ أك اإلض ػػافة
كالتعديؿ ،لتستقر اإلستبانة في صكرتيا النيائية ،ممحؽ رقـ (.)2
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ب .مكونات االستبانة

تككنت أداة الدارسة (الستبانة) مف قسميف رئيسييف:
ّ
القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيبيف(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
عدد سنكات الخبرة في مكاف العمؿ الحالي ،المسمى الكظيفي ،مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات

في بيئة العمؿ الحالية).

القسم الثاني :كىك عبارة عف تكنولوجيا المعمومات ,كيتككف مف  44فقرة ،مكزع عمى  5مجالت :
المجال األول :األجيزة والمعدات ,كيتككف مف ( )9فقرات.
المجال الثاني :البرمجيات ،كيتككف مف ( )9فقرات.
المجال الثالث :شبكات االتصال واالنترنت ،كيتككف مف ( )14فقرات.
المجال الرابع :قواعد البيانات ,كيتككف مف ( )9فقرات.
المجال الخامس :اإلجراءات ,كيتككف مف ( )7فقرات.
القسم الثالث :كىك عبارة الثقافة التنظيمية ،كيتككف مف ( )19فقرة.
ج .تصحيح االستبانة
استخدمت الباحثة المقياس العشرم مف  1.-1لتصحيح أداة الدراسة (الستبانة) ،بحيث تـ عرض

فقرات الستبانة عمى أفراد مجتمع الدراسة  ،بحيث كمما اقتربت الدرجة مف  10دؿ عمى المكافقة
العالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس صحيح ،كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ (.)4
جدول رقم( :)4درجات المقياس المستخدم في االستبانة
موافق
االستجابة

موافق بدرجة

بدرجة قميمة

كبيرة جدا

جدا
الدرجة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

كلتحديد مستكل المكافقة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ،ككؿ مجاؿ مف مجالت ضمف أداة الدراسة ،فقد

يكضح مستكيات
تـ العتماد عمى قيمة الكسط الحسابي كقيمة الكزف النسبي كالجدكؿ رقـ ( )5أدناه ّ
المكافقة استنادان لخمس مستكيات (منخفضة جدان ،منخفضة ،متكسطة ،مرتفعة ،مرتفعة جدان).
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جدول رقم(:)5مستويات الموافقة عمى فقرات ومجاالت الدراسة
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة

مف 2.8 -1

مف 28% -10%

منخفضة جدان

أكبر مف 4.6 - 2.8

أكبر مف 46% - 28%

منخفضة

أكبر مف 6.4 - 4.6

أكبر مف 64%- %46

متكسطة

أكبر مف 8.2 – 6.4

أكبر مف 82%- 64%

مرتفعة

أكبر مف 10 – 8.2

أكبر مف 100 %-82%

مرتفعة جدان

كالجدكؿ السابؽ يعطي دللة كاضحة عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف ( )2.80تدؿ عمى كجكد

درجة منخفضة جدان مف المكافقة عمى الفقرة أك البعد أك المجاؿ بمعنى كجكد درجة مرتفعة جدان مف
عدـ المكافقة ،أما المتكسطات التي تتراكح بيف ( )4.6-2.80فيي تدؿ عمى كجكد درجة منخفضة
مف المكافقة بمعنى درجة مرتفعة مف عدـ المكافقة عمى الفقرات أك األبعاد كالمجالت ،بينما

المتكسطات التي تتراكح بيف ( )6.4-4.6فيي تدؿ عمى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة أك كجكد

درجة حيادية تجاه الفقرة أك البعد أك المجاؿ المقصكد ،كما أف المتكسطات التي تتراكح بيف (-6.4

 )8.2تدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة ،في حيف أف المتكسطات التي تساكم كتزيد عف
( )8.2تدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة جدان مف المكافقة.
رابعاً :صدق االستبانة:
صدؽ الستبانة يعني " أف يقيس الستبياف ما كضع لقياسو" (الجرجاكم ،)105 :2010،كما
يقصد بالصدؽ "شمكؿ الستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،
ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات

كآخركف .)179:2001 ،كقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:
 -1رأي المحكمين "الصدق الظاىري":

عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة
يقصد بصدؽ المحكميف "ىك أف يختار الباحث ن
أك المشكمة مكضكع الدراسة" (الجرجاكم )107 :2010،حيث تـ عرض اإلستبانة عمى مجمكعة
مف المحكميف تألفت مف  12متخصص كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)2كقد استجابت الباحثة
آلراء المحكميف كقامت بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج

الستبياف في صكرتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)1
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 -2صدق المقياس:

أوال :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ التساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إلية
ىذه الفقرة ،كقد قامت الباحثة بحساب التساؽ الداخمي لإلستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت

الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 -االتساق الداخمي ل " تكنولوجيا المعمومات "

يكضح جدكؿ رقـ ( )6معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " األجيزة كالمعدات " كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 4.45كبذلؾ

يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول رقم(  :)6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األجيزة والمعدات " والدرجة الكمية لممجال
معامل

م

بيرسون

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

يتناسب عدد أجيزة الحاسكب مع طبيعة أك حجـ العمؿ في المنظمة.

.759

*0.000

.2

تمتمؾ المنظمة أجيزة كمعدات تمكنيا مف أف تككف رائدة في عمميا.

.846

*0.000

.3

تكفر األجيزة المكجكدة في المنظمة معالجة دقيقة لمبيانات المطمكبة.

.720

*0.000

.4

القدرة التخزينية لألجيزة المستخدمة مناسبة كتؤدم أغراض الحفظ بكفاءة.

.673

*0.000

.5

تحرص المنظمة عمى تكظيؼ كؿ ما ىك جديد مف كسائؿ كمعدات.

.834

*0.000

.6

تساعد أجيزة تكنكلكجيا المعمكمات عمى زيادة المصداقية في العمؿ.

.777

*0.000

.517

*0.000

.513

*0.000

.400

*0.002

تكفر األجيزة كالمعدات التكنكلكجية حالة مف الثقة بيف األشخاص(الزبائف) كبيف العامميف في
.7

.8

المنظمة.
يقمؿ استخداـ األجيزة كالمعدات التكنكلكجية مف الكقت المطمكب إلنجاز المياـ في المنظمة.
تتكفر بدائؿ كافية لستمرار تشغيؿ األجيزة المادية المستخدمة في المنظمة عند انقطاع التيار

.9

الكيربائي.
* الرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05
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يكضح جدكؿ رقـ ( )7معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " البرمجيات " كالدرجة الكمية

لممجاؿ ,كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 4.45كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
جدول رقم ( :)7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البرمجيات " والدرجة الكمية لممجال
معامل
م

بيرسون

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.770

*0.000

.690

*0.000

.813

*0.000

.823

*0.000

.5

تتكافؽ البرمجيات المستخدمة مع األجيزة التي يتـ استخداميا في العمؿ لدل المنظمة.

.680

*0.000

.6

تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطمبات العمؿ في المنظمة.

.660

*0.000

.7

تمتمؾ المنظمة مبرمجيف يستطيعكف تطكير البرمجيات كتكييفيا كفؽ احتياج المنظمة.

.602

*0.000

.8

تمتاز البرمجيات المستخدمة بالمركنة إذ يسيؿ إجراء التعديالت عمييا.

.725

*0.000

.9

يمتمؾ األفراد في المنظمة ميارات استخداـ الحاسكب كبرمجياتو.

.499

*0.000

.1

تستخدـ المنظمة في عمميا برمجيات حاسكبية حديثة.
تستخدـ المنظمة برمجيات ذات قدرة عالية عمى التصاؿ بعدد كبير مف المستخدميف في آف

.2

.3

كاحد.
تمكف أنكاع البرمجيات المستخدمة مف تبادؿ المعمكمات بيف العامميف.
ساعدت البرمجيات في المنظمة عمى التخفيؼ مف أعباء األعماؿ الكرقية الركتينية التي يقكـ

 .4بيا العاممكف.

*الرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

يكضح جدكؿ رقـ ( )8أدناه معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " شبكات التصاؿ

كالنترنت " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية
 α ≥ 4.45كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
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جدول رقم( :)8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " شبكات االتصال واالنترنت " والدرجة الكمية لممجال
معامل
م

بيرسون

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.807

*0.000

.782

*0.000

.702

*0.000

.675

*0.000

.812

*0.000

.6

تتصؿ شبكة المنظمة الداخمية بشبكة النترنت.

.703

*0.000

.7

يتيح اإلنترنت متابعة األنشطة اليكمية التي يقكـ بيا العاممكف في المنظمة.

.754

*0.000

.712

*0.000

.9

يساىـ اإلنترنت في تحديث أدكات العمؿ اإلدارم في المنظمة كأساليبيا.

.720

*0.000

.14

يتـ العتماد عمى مصادر المعمكمات المختمفة مف خالؿ شبكة اإلنترنت.

.693

*0.000

.1

تستخدـ المنظمة شبكات اتصاؿ لربط كافة األقساـ في المنظمة.
يتـ تبادؿ المعمكمات بسيكلة ما بيف األقساـ في المنظمة مف خالؿ كسائؿ التصاؿ المتكفرة

 .2لدييا.
تمتاز إدارة المنظمة بمقدرتيا عمى تنفيذ برامجيا كخططيا مف خالؿ كجكد شبكات اتصاؿ
.3

.4

فعالة.
ترتبط جميع فركع المنظمة بشبكة كاحدة تسيـ في مراقبة سير العمميات اليكمية كضبطيا.
تحرص المنظمة عمى تحقيؽ أمف الشبكات لغرض حماية المعمكمات كالبيانات كالحفاظ عمى

.5

سريتيا.

تزيد دافعية العامميف بسبب قدرة النترنت عمى مساعدتيـ بالحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة
 .8بكقت قصير.

* الرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 4.45


يكضح جدكؿ رقـ ( )9أدناه معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " قكاعد البيانات "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية ≥ 4.45

 αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ( :)9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " قواعد البيانات " والدرجة الكمية لممجال
معامل
م

بيرسون

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.789

*0.000

.2

تحرص اإلدارة عمى تحديث قاعدة البيانات بشكؿ مستمر.

.696

*0.000

.3

تكفر قاعدة البيانات الدقة ك القدرة الفائقة عمى تخزيف ك استرجاع المعمكمات.

.875

*0.000

.4

تحرص المنظمة عمى انتقاء البيانات المفيدة ليا مف غير المفيدة قبؿ معالجتيا.

.830

*0.000

.833

*0.000

.867

*0.000

.7

تراعي قكاعد البيانات المستخدمة في النظـ عدـ تكرار البيانات .المخزنة.

.893

*0.000

.8

تساعد قكاعد البيانات المستخدمة في التعرؼ إلى المشكمة كايجاد الحمكؿ السريعة ليا.

.873

*0.000

.9

تقمؿ قكاعد البيانات الكقت المستغرؽ في إنجاز األعماؿ.

.798

*0.000

تمكف قكاعد البيانات مف الكصكؿ إلى البيانات في الكقت المناسب مف قبؿ األعضاء
.1

العامميف في المنظمة.

تتميز المعمكمات المخزنة في قكاعد البيانات بأنيا متاحة لكافة العامميف في األقساـ
.5

ذات العالقة بعممية تقديـ خدمات المنظمة.
يتـ الستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصكؿ عمى المعمكمات المناسبة ك تقديـ

.6

الخدمات الالزمة.

* الرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

يكضح جدكؿ رقـ ( )14أدناه معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " اإلجراءات " كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ

يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
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جدول رقم( :)10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلجراءات " والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

تتكفر لمعامميف جميع التعميمات الالزمة لتشغيؿ البرامج الالزمة في أداء العمؿ.

.754

*0.000

.2

تكفر المنظمة دليؿ اإلجراءات لستخداـ البرمجيات.

.787

*0.000

.3

يتـ تحديث اإلجراءات بصكرة مستمرة بما يتالءـ مع طبيعة البرمجيات.

.727

*0.000

.4

يتـ تحديث إجراءات استخداـ أجيزة تكنكلكجيا المعمكمات مع تطكر ىذه األجيزة.

.826

*0.000

.747

*0.000

.617

*0.000

.865

*0.000

الفقرة

م

تكفر إدارة المنظمة اإلجراءات الالزمة لتأميف المعدات ك أجيزة التخزيف الحساسة مف
.5

خطر الضرر.
تكفر إدارة المنظمة إجراءات لسترداد النظاـ في حالة ظيكر عطؿ أك خمؿ في األجيزة

.6

أك البرامج.
تكفر إدارة المنظمة إجراءات لكيفية التعامؿ مع األجيزة كالمعدات لفريؽ الطكارئ

.7

كالككارث في المنظمة.

* الرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

 -االتساق الداخمي ل " الثقافة التنظيمية"

يكضح جدكؿ رقـ ( )11أدناه معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " الثقافة التنظيمية "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 0.05

≥  αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
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جدول رقم( :)11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الثقافة التنظيمية " والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

يتقبؿ العاممكف الضغكط كالمخاطر مف أجؿ مصمحة المنظمة كتطكرىا.

.702

*0.000

.2

يتكفر لدل العامميف الميارة كالقدرة الكافية عمى التكيؼ مع المتغيرات كالتطكرات الجديدة.

.576

*0.000

.3

يدرؾ العاممكف أىمية عامؿ الكقت إلنجاز المياـ كالكاجبات في الفترة الزمنية المحددة.

.471

*0.000

.4

يمتزـ العاممكف في المنظمة بمكاعيد العمؿ الرسمية حسب النظاـ اإلدارم المعتمد.

.294

*0.019

.602

*0.000

.6

تسعي إدارة المنظمة لتمبية ما يتكقعو العامؿ مف المنظمة مف عالكات كحكافز كمكافآت.

.329

*0.010

.7

يتكقع العاممكف بأف تطبؽ القكاعد كالتعميمات التنظيمية في المنظمة بعدالة.

.482

*0.000

.8

يتكفر لدل العامميف تكجيات نحك اإلبداع كالتطكير.

.378

*0.003

.9

تطكر المنظمة عمميا باستمرار لتعزيز مكقعيا التنافسي لممنظمة.

.501

*0.000

.14

تعمؿ المنظمة عمى تطكير المسار الكظيفي لمعامميف لمكاكبة التطكرات كالمتغيرات الجديدة.

.648

*0.000

.11

يكجد قناعات مشتركة لدل العامميف بأىمية المشاركة في عممية اتخاذ الق اررات.

.397

*0.002

.511

*0.000

يبادر العاممكف ذاتيان في اللتحاؽ بالدكرات التدريبية رغبة في تطكير أداء العمؿ.
.13

.295

*0.019

يتبنى العاممكف أساليب كطرقان حديثة لتأدية مياميـ الكظيفية.
.14

.277

*0.026

.15

يعتقد العامؿ أف نظاـ العمؿ اإللكتركني أفضؿ مف نظاـ العمؿ الكرقي.

.559

*0.000

.16

يتكيؼ العاممكف مع كافة المستجدات كالتطكرات في بيئة العمؿ.

.654

*0.000

.571

*0.000

الفقرة

م

يتكقع الرؤساء مف العامؿ أف يقكـ بكافة كاجباتو طالما أنو يحصؿ عمى كافة حقكقو
.5

الكظيفية التي تنص عمييا األنظمة كالقكانيف.

يعتقد العاممكف بأف ثقافة المنظمة تساىـ في إنجاز المياـ كالكاجبات بالجكدة كالكفاءة
 .12المطمكبة.

 .17تسيؿ األعراؼ السائدة بيف العامميف عممية النتقاؿ مف األساليب التقميدية إلى األساليب
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األكثر تطك انر في العمؿ.
.18

تعمؿ األعراؼ السائدة بيف العامميف عمى تفعيؿ إنجاز األعماؿ بطرؽ كأساليب حديثة.
تحرص اإلدارة عمى تزكيد العامميف بالمعمكمات الالزمة لتطكير استخداميـ لألساليب

 .19الحديثة.

.516

*0.000

.371

*0.004

* الرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة
الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.
يبيف جدكؿ رقـ ( )12أف جميع معامالت الرتباط في جميع مجالت اإلستبانة دالة إحصائيان عند

مستكل معنكية  α ≥ 4.45كبذلؾ تعتبر جميع مجالت اإلستبانة صادقو لما كضعت لقياسو.
جدول رقم( :)12معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة
معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

األجيزة كالمعدات.

.520

*0.000

البرمجيات.

.796

*0.000

شبكات التصاؿ كالنترنت.

.839

*0.000

قكاعد البيانات.

.777

*0.000

اإلجراءات.

.747

*0.000

تكنولوجيا المعمومات.

.966

*0.000

الثقافة التنظيمية.

.450

*0.001

المجال

* الرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05
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خامساً :ثبات اإلستبانة:
يقصػد بثبػات السػتبانة ىػك أف يعطػي السػتبياف نفػس النتػائج إذا أعيػد تطبيقػو عػدة مػرات متتاليػة،
كيقصد بو أيضا إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييػا ،أك مػا ىػي

درجػػة اتسػػاقو كانسػػجامو كاسػػتم ارريتو عنػػد تك ػرار اسػػتخدامو فػػي أكقػػات مختمفػػة (الجرجػػاكم:2010،
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كقد تحققت الباحثة مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كركنباخ Cronbach's Alpha

 ،Coefficientككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)13

جدول رقم( :)13معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد الفقرات

المجال

معامل ألفا
كرونباخ

األجيزة كالمعدات.

9

0.854

البرمجيات.

9

0.867

شبكات التصاؿ كالنترنت.

10

0.902

قكاعد البيانات.

9

0.944

اإلجراءات.

7

0.876

تكنولوجيا المعمومات.

44

0.946

الثقافة التنظيمية.

19

0.819

جميع المجاالت معا

63

0.938

مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )13أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث

تتراكح بيف ( ،)0.946،0.819بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة ( .)0.938كىذا يعنى أف الثبات
مرتفع كداؿ إحصائيان.

كبذلؾ تككف اإلستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )2قابمة لمتكزيع .كتككف الباحثة قد

تأكػػدت مػػف صػػدؽ كثبػػات إسػػتبانة الد ارسػػة ممػػا يجعميػػا عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة اإلسػػتبانة كصػػالحيتيا
لتحميؿ النتائج كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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سادساً :اختبار التوزيع الطبيعي:
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سػمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلختبػار
مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو ،ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي جػػدكؿ

(.)14

جدول رقم ( :)14نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة االختبار

المجال

القيمة االحتمالية
)(Sig.

األجيزة كالمعدات.

1.037

0.232

البرمجيات.

0.603

0.860

شبكات التصاؿ كالنترنت.

0.999

0.271

قكاعد البيانات.

1.128

0.157

اإلجراءات.

0.835

0.488

تكنولوجيا المعمومات.

0.498

0.965

الثقافة التنظيمية.

0.551

0.921

جميع مجاالت االستبانة

0.658

0.779

كمف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )14أف القيمة الحتمالية ) (Sig.لجميع مجالت

الدراسة أكبر مف مستكل الدللة  0.05كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجالت يتبع التكزيع
الطبيعي حيث تـ استخداـ الختبارات المعممية لختبار فرضيات الدراسة.
سابعاً  :األساليب اإلحصائية المستخدمة:
اعتمدت ىذه الدراسة عمى استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ الجتماعية ()SPSS V.23
 Statistical Package for the Social Sciencesلمعالجة كتحميؿ البيانات إحصائيان كاختبار

صحة فرضيات الدراسة .وفيما يمي مجموعة األساليب اإلحصائية التي تم استخداميا في الدراسة:
 .1النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ عينة الدراسة.
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 .2المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالنحراؼ المعيارم.

 .3اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .4اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 .5معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة الرتباط:

يقكـ ىذا الختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف .كقد استخدمتو الباحثة لحساب التساؽ

الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة ككذلؾ لدراسة العالقة بيف المجالت.

 .6نمكذج تحميؿ النحدار الخطي المتعدد (،)Multiple Linear Regression- Model
إليجاد تأثير المتغيرات المستقمة مجتمعة عمى التابع.

 .7اختبػار  Tفػي حالػة عينتػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ
فركقات ذات دللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 .8اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم) )One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفػػة م ػػا إذا ك ػػاف ىن ػػاؾ فركق ػػات ذات دلل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف ث ػػالث مجمكع ػػات أك أكث ػػر م ػػف

البيانات.

ممخص الفصل الرابع
استعرضت الباحثة في ىذا الفصؿ منيجية الدراسة كاجراءاتيا ،حيث تـ اعتماد "األسمكب الكصفي
التحميمي" حيث أنو أكثر األساليب مناسبة لمكضكع الدراسة .كما تـ ايضاح المصادر التي استخدمتيا

في الدراسة بنكعييا الثانكية كاألكلية .كاستعرضت مجتمع الدراسة الذم أكضحت أنو يتككف مجتمع

الدراسة مف المدراء كالعامميف في الكظائؼ اإلشرافية في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة
كيتككف مجتمع الدراسة مف  43منظمة حيث ستقكـ الباحثة باستخداـ أسمكب الحصر الشامؿ المدراء
كالعامميف في الكظائؼ اإلشرافية في تمؾ المنظمات حيث تـ تكزيع  400استبانة عمى مجتمع الدراسة

كقد تـ استرداد  363استبانة أم بنسبة استرداد .%94.75

كأكضحت الخطكات التي اتبعتيا إلعداد الستبانة بشكميا النيائي ،بدايةن مف مراجعة األدبيات كصكلن

لتكزيع الستبانة عمى مجتمع الدراسة كجمعيا ،مكضحةن مككنات الستبانة النيائية كأقساميا .كما

استعرضت الباحثة المقياس المستخدـ في تصحيح أداة الستبانة كىك المقياس العشرم ،كأكضحت

الطرؽ التي تـ استخداميا لمتحقؽ مف صدؽ كثبات الستبانة ،كأشارت النتائج لكجكد درجة مرتفعة مف

الصدؽ ،كما أشارت لكجكد درجة مرتفعة مف الثبات.كتـ اختتاـ الفصؿ بتكضيح األساليب اإلحصائية

التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة.
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الفصل الخامس

تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا

مقدمة
أوالً :الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة.
ثانياً :تحميل فقرات االستبانة( .تحميل مجاالت الدراسة)
ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة.
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مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف
أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج الستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا،
كالكقكؼ عمى البيانات الشخصية عف المستجيبيف التي اشتممت عمى (الجنس ،العمر ،المؤىؿ

العممي ،عدد سنكات الخبرة في مكاف العمؿ الحالي ،المسمى الكظيفي ،مستكل استخداـ تكنكلكجيا

المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية) ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف

استبانة الدراسة ,إذ تـ استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية لمدراسات الجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ
عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

أوالً :الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة
 .1الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق البيانات الشخصية.
يتضمف تحميؿ خصائص مجتمع الدراسة الكصؼ اإلحصائي لو كفؽ الخصائص كالسمات

الشخصية كالتي تمثّمت بكؿ مف (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة في مكاف
العمؿ الحالي ،المسمى الكظيفي ،مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية)،

كفيما يمي عرض لنتائج مجتمع الدراسة كفؽ ىذه الخصائص في الجدكؿ رقـ ( )15المكضح أدناه:
جدول رقم(:)15خصائص مجتمع الدراسة
الفئة

العدد

النسبة

المتغير

ذكر

222

%61.2

أنثى

141

%38.8

363

%100

أقؿ مف  30سنة

141

38.8%

 -30أقؿ مف  40سنة

150

41.3%

 -40أقؿ مف  50سنة

48

13.2%

 50سنة فأكثر

24

6.6%

363

%100

الجنس

المجموع

العمر

المجموع
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الفئة

العدد

النسبة

المتغير

دبمكـ فأقؿ

70

19.3%

بكالكريكس

218

60.1%

ماجستير

73

20.1%

دكتكراه

2

0.6%

363

%100

أقؿ مف  5سنكات

112

30.9%

سنوات الخبرة في

مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات

143

39.4%

المكان الحالي

مف  10إلى أقؿ مف  15سنة

60

16.5%

 15سنة فأكثر

48

13.2%

363

%100

مدير عاـ /نائب مدير عاـ

65

417.9%

منسؽ مشركع

45

12.40%

رئيس قسـ

40

11.02%

مدير برنامج/نائب مدير برنامج

75

20.66%

مدير تنفيذم

78

21.49%

غير ذلؾ

60

16.53%

363

%100

محدكد

15

4.1%

أحيانان

15

4.1%

المؤىل العممي

المجموع

المجموع

المسمى الوظيفي

المجموع
مستوى استخدام
تكنولوجيا المعمومات
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في البيئة الحالية

متكسط

121

33.3%

كاسع

212

58.4%

363

%100

المجموع

كفيما يمػي تكضػيحان لنتػائج خصػائص مجتمػع الد ارسػة ،حيػث تكضػح الباحثػة ىػذه النتػائج كتبػيف سػبب
حصكليا عمى تمؾ النسب مف كجية نظرىا.
 .1توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )15المتعمؽ بتكزيػع أفػراد مجتمػع الد ارسػة حسػب متغيػر الجػنس ،أف غالبيػة
أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة كػػانكا مػػف الػػذككر بنسػػبة ( )%61.2بكاقػػع ( )222مكظػػؼ ،فػػي حػػيف ش ػ ّكمت
اإلناث مف مجتمع الدراسة نسبة تبمغ ( )%38.8بكاقع ( )141مكظفة.

وترى الباحثة أف ذلؾ يعكد إلى العادات كالتقاليد السائدة في المجتمع الفمسطيني كالتي في بعض
تفضؿ الذككر عمى اإلناث في العمؿ ،باعتبارىـ أف قدرات الذككر تتمثّؿ بشكؿ أكبر في
األحياف ّ
تحمؿ ضغكط كظركؼ العمؿ ،كىذا يجعؿ عدد العامالت اإلناث في المنظمات مجتمع الدراسة أقؿ
مف عدد العامميف الذككر.

كتتكافػػؽ ىػػذه البيانػػات مػػع التقػػارير اإلحصػػائية الصػػادرة عػػف الجيػػاز المركػػزم لإلحصػػاء الفمسػػطيني،

حيث أصدر الجياز تقري انر صحفيان في 2016ـ في اليكـ العػالمي لمسػكاف أشػار فيػو إلػى كجػكد فجػكة
كبيرة بيف الذككر كاإلناث في نسبة المشاركة في القكل العاممة ،حيث بمغت النسبة  %74.2لمذككر،

مقابؿ  %19.8لإلناث)www.pcbs.gov.ps(.
.2

توزيع مجتمع الدراسة حسب العمر

تالحظ الباحثة مف الجدكؿ رقـ ( )15حكؿ تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر ،أف

معظـ أفراد مجتمع الدراسة أم بنسبة ( )%41.3تتراكح أعمارىـ ما بيف  30سنة إلى أقؿ مف 40

سنة بكاقع ( )150عامؿ كقد جاءت في المرتبة األكلى  ،كأف ما نسبتو ( )%38.8مف أفراد مجتمع
الدراسة تتراكح أعمارىـ ما بيف  25سنة إلى أقؿ مف  30سنة بكاقع ( )141عامؿ قد حصمت عمى

المرتبة الثانية.

وترى الباحثة أف ذلؾ يشير إلى أف أكبر فئة مف العامميف تتمثؿ في فئة الشباب كالتي تتمتع بقدر
كافي مف الخبرات كالميارات العممية ،كبذلؾ فيي تجمع بيف الطاقات كالقدرات اإلبداعية كبيف ركح
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التطكير كالتحديث مما يساعدىـ في تبني مفاىيـ كأساليب إدارية حديثة بمركنة كبيرة ،كأيضان أف
تركيبة مجتمع الدراسة يغمب عؿیىا فئة الشباب بما یتكافؽ مع تركيبة الشعب الفمسطيني الفتي،
حيث يعزل ذلؾ أف ىذه الفئة العمرية ىـ األقدر عمى مكاكبة كاستخداـ التكنكلكجيا خالؼ الفئات

العمرية األكبر.

 .3توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
تالحظ الباحثة مف الجدكؿ رقـ ( )15لتكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المؤىؿ العممي ،أف ما

نسبتو (  ) %60.1مف مجتمع الدراسة مؤىميـ العممي "بكالوريوس" بكاقع ( )218مكظؼ ،كما

نسبتو ( )%20.1مؤىميـ العممي "ماجستير" بكاقع ( )73مكظؼ ،كما نسبتو ( )%19.3مؤىميـ

العممي "دبموم" بكاقع ( )70مكظؼ ،كما نسبتو ( )%4.6مؤىميـ العممي "دكتوراه" بكاقع ()2
مكظؼ.
وتــرى الباحثــة أف المسػػتجيبيف مػػؤىالتيـ العمميػػة تتػراكح بػػيف البكػػالكريكس كالماجسػػتير كالػػدبمكـ كذلػػؾ
يعكس مدل اىتماـ اإلدارة العميػا فػي تعػيف أصػحاب الشػيادات الجامعيػة لمػا يتمتعػكف بػو مػف الػكعي

كيعػزل ذلػؾ إلػى كبػر نسػبة حممػة
كالثقافة كالقدرة عمى التطكير كالتغيير كتبني أساليب إدارية حديثةُ ،
البكالكريكس لقكانيف الختيار كالتعييف المعمكؿ بيا في المنظمات غير الحككمية حيث تشترط لشغؿ
كظيفة إدارية أك مدير حممة شيادة البكالكريكس كحد أدنى ىذا باإلضافة لزيادة نسبة المتجيػيف نحػك
تطكير أنفسيـ أكاديميا لمحصكؿ عمى مؤىالت عممية عميا كدرجة الماجستير.

 .4توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في مكان العمل الحالي
تالحػػظ الباحثػػة مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )15لتكزيػػع أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة حسػػب عػػدد سػػنكات الخب ػرة فػػي
مجاؿ العمؿ بأف أف ما نسبتو ( )%39.4مف أفراد مجتمع الد ارسػة الػذيف تتػراكح سػنكات خبػرتيـ مػف

 - 5أقؿ مف  10سػنكات بكاقػع ( )143مكظػؼ ،كبنسػبة( ) %30.9كانػت سػنكات خبػرتيـ أقػؿ مػف

 5سنكات بكاقع ( )112مكظؼ ،بينمػا( ) %16.5تتػراكح سػنكات خبػرتيـ مػف  10إلػى أقػؿ مػف 15

سنة بكاقع ( )60مكظؼ.

وتــرى الباحثــة أف النسػػبة األعمػػى لألفػراد الػػذيف تتػراكح سػػنكات خبػرتيـ مػػف  - 5أقػػؿ مػػف  10سػػنكات
ممػا يػدؿ عمػى كجػػكد كػكادر بشػرية يتمتعػكف بخبػرة جيػدة كلػدييـ معرفػة كافيػػة بالعمػؿ ممػا يسػاىـ فػػي
زيػػادة إدراكيػػـ ألىميػػة نظػػاـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كأىميػػة اسػػتخدامو ،كيؤكػػد ذلػػؾ عمػػى كعػػي أف ػراد
المجتمع المستجيبيف باستخداـ كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات.
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 .5توزيع مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )15لتكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الكظيفي :أف ما نسبتو
( )%21.49مف أفراد مجتمع الد ارسة مسماىـ الكظيفي مدير تنفيذم بكاقع ( )78عامؿ ،كأف ما
نسبتو ( )%20.66مف أفراد مجتمع الدراسة مسماىـ الكظيفي مدير برنامج /نائب مدير برنامج
بكاقع ( )75عامؿ ،كأف ما نسبتو ( )%17.90مف أفراد مجتمع الدراسة مسماىـ الكظيفي مدير
عاـ /نائب مدير عاـ بكاقع ( )65عامؿ ،كأف ما نسبتو ( )%11.02مف أفراد مجتمع الدراسة

مسماىـ الكظيفي رئيس قسـ بكاقع ( )40عامؿ.

وتفسر الباحثة بأف النسب المبينة ىي تتناسب مع طبيعة العمؿ في المنظمات غير الحككمية التي
ّ
تتطمب كجكد ىيكؿ تنظيمي يضـ مكاقع تنظيمية بالنسب المبينة ،كتعزك الباحثة ارتفاع نسبة المدراء
التنفيذييف مف أفراد مجتمع الدراسة ألف طبيعة عمؿ المنظمات غير الحككمية يحتاج إلى مدير

تنفيذم مما يجعؿ ىذا المسمى الكظيفي يحتؿ جزءان كبي انر ضمف الييكؿ التنظيمي لممنظمات غير
الحككمية ،كيميو المسمى الكظيفي " مدير برنامج /نائب مدير برنامج" بنسبة  % 15.5كذلؾ ألف
العمؿ يخضع لتطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات مما يدعك إلى كثرة عدد المشغميف الذيف يتعاممكف مع

جياز الحاسكب ،ثـ يمي بعد ذلؾ المسميات الكظيفية األخرل بنسب متفاكتة كالتي يقتصر مياميا

عمى عدد عامميف قميؿ في كؿ منظمة عمى حدة مثؿ (مدير عاـ ،نائب مدير عاـ ...إلخ).

 .6توزيع مجتمع الدراسـة حسـب مسـتوى اسـتخدام تكنولوجيـا المعمومـات فـي بيئـة العمـل
الحالية

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )15لتكزيػػع أفػراد مجتمػػع الد ارسػػة :أف مػػا نسػػبتو ( )%58.4يكػػكف مسػػتكل
اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي بيئػػة العمػػؿ الحاليػػة كاسػػع بكاقػػع ( )212عامػػؿ ،كأف مػػا نس ػبتو

( )%33.3يككف مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية متكسط بكاقع ()121
عامؿ.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ منظمات مجتمع الدراسة بمكضكع تكنكلكجيا المعمكمات ،كادراكيـ
التطكر التكنكلكجي الذم يشيده العصر الحالي ،حيث أصبحت التكنكلكجيا
ألىميتو كخاصة مع
ّ
فعاؿ في تنمية ىذا الىتماـ لدل
ضركرة ل غنى عنيا في ىذا العصر ،كما ترل أف لممنظمات دكر ّ
العامميف الذيف يستخدمكف النظاـ التكنكلكجي.
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ثانياً :تحميل فقرات االستبانة
أوال :نتائج تحميل مجاالت الدراسة (فقرات االستبانة)
تعرض الباحثة فيما يمي نتائج تحميؿ مجالت الدراسة (فقرات الستبانة) ،حيث تستعرض في البداية

تحميؿ النتائج المتعمقة بالمجالت التي تمثّؿ المتغير المستقؿ تكنكلكجيا المعمكمات.

كمف الجدير بالذكر أف الباحثة تقكـ بالتعميؽ عمى أعمى فقرة ،كأدنى فقرة في نتائج التحميؿ

تبيف اتفاؽ أك اختالؼ
اإلحصائي مكضحةن سبب حصكليا عمى ذلؾ الترتيب مف كجية نظرىا ،كما ّ
تمؾ النتائج مع نتائج الدراسات السابقة.
 .1تحميل فقرات مجال " األجيزة والمعدات "

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األكؿ "األجيزة والمعدات"  ،حيث تـ
حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي (الكزف النسبي) لكؿ فقرة
مف فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم ك المتكسط الحسابي

النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ ،كالجدكؿ رقـ ( )16يكضح نتائج التحميؿ.

جدول رقم( :)17نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات مجال "األجيزة والمعدات"

م

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

القيمة
االحتمالية
().Sig

يتناسب عدد أجيزة الحاسكب مع طبيعة أك
 .1حجـ العمؿ في المنظمة.
تمتمؾ المنظمة أجيزة كمعدات تمكنيا مف أف
 .2تككف رائدة في عمميا.
تكفر األجيزة المكجكدة في المنظمة معالجة
 .3دقيقة لمبيانات المطمكبة.
القدرة التخزينية لألجيزة المستخدمة مناسبة
 .4كتؤدم أغراض الحفظ بكفاءة.
.5

تحرص المنظمة عمى تكظيؼ كؿ ما ىك

8.18

1.79

81.82

2

مرتفعة

0.000

7.81

1.89

78.07

7

مرتفعة

0.000

7.49

1.80

74.90

8

مرتفعة

0.000

7.83

1.81

78.32

6

مرتفعة

0.000

7.41

1.82

74.10

9

مرتفعة

0.000
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جديد مف كسائؿ كمعدات.
تساعد أجيزة تكنكلكجيا المعمكمات عمى
 .6زيادة المصداقية في العمؿ.

1.65

8.18

81.79

3

مرتفعة

0.000

تكفر األجيزة كالمعدات التكنكلكجية حالة مف
.7

الثقة بيف األشخاص(الزبائف) كبيف العامميف

1.68

7.92

79.23

5

في المنظمة.
يقمؿ استخداـ األجيزة كالمعدات التكنكلكجية

.8

مرتفعة

0.000

مف الكقت المطمكب إلنجاز المياـ في

1.80

8.23

82.35

1

المنظمة.

مرتفعة
جدا

0.000

تتكفر بدائؿ كافية لستمرار تشغيؿ األجيزة
.9

المادية المستخدمة في المنظمة عند انقطاع

1.79

8.14

81.38

4

مرتفعة

0.000

التيار الكيربائي.
جميع فقرات المجال معاً

1.24

7.91

79.11

مرتفعة

0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α≥0.05
مف الجدكؿ رقـ(  )16يمكف استخالص ما يمي:
الفقرة الثامنة من فقرات المجال والتي تنص عمى " يقمل استخدام األجيزة والمعدات التكنولوجية
من الوقت المطموب إلنجاز الميام في المنظمة ".جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة

المتكسط الحسابي التي بمغت ( 8.23مف  ،)10أم أف الكزف النسبي  %82.35كيشير ذلؾ لكجكد

درجة مرتفعة جداً من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة ،كذلؾ تبعان لجدكؿ رقـ

يكضح مستكيات المكافقة عمى فقرات كمجالت الدراسة.
( ،)5كالذم ّ

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف ىذه األجيزة كالمعدات المتكفرة تسيؿ عممية جمع كمعالجة كتخزيف
كاسترجاع كميات كبيرة مف المعمكمات كالبيانات عند كقت الحاجة ،كما تعمؿ عمى تطكير معارؼ

فنية كمالية كتكنكلكجية تستخدـ في إيجاد حمكؿ عممية ككاقعية لمخدمات التي تقدميا المنظمة ،كما
كتعمؿ عمى تطكير خدمات مميزة كجديدة مف خالؿ بناء القكاعد المعرفية كالبرامج الخبيرة.

الفقرة الخامسة من فقرات المجال والتي تنص عمى" تحرص المنظمة عمى توظيف كل ما ىو
جديد من وسائل ومعدات ".جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتكسط الحسابي التي بمغت
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( 7.41مف  ،)10أم أف الكزف النسبي

،%74.10

كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة من الموافقة

يكضح مستكيات
عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان لجدكؿ رقـ ( ،)5كالذم ّ
المكافقة عمى فقرات كمجالت الدراسة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ كحرص المنظمات غير الحككمية عمى تكفير أحدث النظـ
المحكسبة كالتقنيات المتقدمة بيدؼ إنجاز األعماؿ ،كترل الباحثة أف اإلدارة تقكـ بتخصيص كافة

المكارد الالزمة مف أجؿ تكفير أحدث التقنيات كاألجيزة المتطكرة لمكظفييا ،بيدؼ إنجاز األعماؿ
بالكفاءة كالدقة كالسرعة المطمكبة.
كبشكؿ عاـ يالحظ أف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 7.91مف  )10بكزف نسبي

 %79.11كيشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى فقرات مجاؿ " األجيزة والمعدات "
مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة تيتـ بتطكير األجيزة كمتابعة كؿ
ما ىك جديد بتكنكلكجيا المعمكمات ،إضافة إلى ارتباطيا إلى حد ما في التعامؿ مع المنظمات

الدكلية خارج حدكد الكطف.

كيعزل إلى أف ىذه الدراسة قد أجريت عمى مجتمع
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الالميُ )2013،
دراسة يعمؿ في مجاؿ الصناعة كالمرتبطة باألجيزة المادية التكنكلكجية ،كأيضا اتفقت مع دراسة

(أبك كريـ )2013 ،التي أجريت عمى مجتمع دراسة خدماتي كما ىك الحاؿ في ىذه الدراسة،

كاتفقت مع دراسة( أصرؼ ،)2015 ،كدراسة (الدليمي كاألسدم )2014،كدراسة ( Agbolade,
.)2011
وتعزو الباحثة ىذا التفاؽ لالىتماـ الدائـ كالمستمر لدل مجتمعات الدراسة بتطكير األجيزة كمتابعة
كؿ ما ىك جديد بتكنكلكجيا المعمكمات لما ليا دكر كبير في تحسيف مستكل الثقافة كالمنظمة مف
خالؿ تكجيو قيـ كأعراؼ العمؿ لستيعاب أف التكنكلكجيا ىي سبب أساسي في ضماف كنجاح

كاستم اررية العمؿ.

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (قشطة )2413،ك دراسة ( )Han and Hsieh,2011التي

أظيرت مستكل مكافقة مرتفع جدا وترى الباحثة أف سبب الختالؼ يكمف في اختالؼ مجتمع الدراسة
الذم يضـ مجمكعة مف البنكؾ التي تعتبر األجيزة المادية التكنكلكجية مف أىـ دعائـ العمؿ .كأيضا
اختمفت مع دراسة (جبكرم )2009 ،التي أظيرت مستكل مكافقة متكسط ،كأيضا اختمفت مع دراسة

(حسيف )2014 ،التي أظيرت مستكل مكافقة منخفض ،حيث أف ىذا الختالؼ يكمف في اختالؼ
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مجتمع كبيئة عمؿ الدراسة حيث أف الدراسة المذككرة قد أُجريت عمى شركة خاصة كفندؽ حيث كجد أف
بيئة العمؿ لدييا قصكر في تبني الجكانب التكنكلكجية بسبب األكضاع المالية.

 .2تحميل فقرات مجال " البرمجيات "

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األكؿ "البرمجيات"  ،حيث تـ حساب
المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي (الكزف النسبي) لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم ك المتكسط الحسابي

النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ،كالجدكؿ رقـ ( )17يكضح نتائج التحميؿ.

جدول رقم(:)18نتائج التحميل االحصائي لفقرات مجال "البرمجيات"
الفقرة

م

تستخدـ المنظمة في عمميا برمجيات
 .1حاسكبية حديثة.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

7.34

2.04

73.44

الترتيب

2

درجة

القيمة

الموافقة

االحتمالية

مرتفعة

0.000

تستخدـ المنظمة برمجيات ذات قدرة عالية
.2

عمى التصاؿ بعدد كبير مف المستخدميف في

2.04

6.92

69.20

7

مرتفعة

0.000

آف كاحد.
تمكف أنكاع البرمجيات المستخدمة مف تبادؿ

 .3المعمكمات بيف العامميف.

2.04

7.07

70.69

5

مرتفعة

0.000

ساعدت البرمجيات في المنظمة عمى
.4

التخفيؼ مف أعباء األعماؿ الكرقية الركتينية

1.94

7.37

73.75

1

مرتفعة

0.000

التي يقكـ بيا العاممكف.
تتكافؽ البرمجيات المستخدمة مع األجيزة

 .5التي يتـ استخداميا في العمؿ لدل المنظمة.
تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطمبات
 .6العمؿ في المنظمة.
تمتمؾ المنظمة مبرمجيف يستطيعكف تطكير
 .7البرمجيات كتكييفيا كفؽ احتياج المنظمة.

7.10

1.83

71.02

4

مرتفعة

0.000

7.05

1.87

70.50

6

مرتفعة

0.000

6.09

2.46

60.88

9

متكسطة

0.000
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تمتاز البرمجيات المستخدمة بالمركنة إذ
 .8يسيؿ إجراء التعديالت عمييا.
يمتمؾ األفراد في المنظمة ميارات استخداـ
 .9الحاسكب كبرمجياتو.
جميع فقرات المجال معاً

6.86

2.15

68.62

8

مرتفعة

0.000

7.31

1.77

73.06

3

مرتفعة

0.000

7.01

1.48

70.13

مرتفعة

0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α≥0.05

مف الجدكؿ رقـ( )17يمكف استخالص ما يمي:
الفقرة الرابعة من فقرات المجال والتي تنص عمى " ساعدت البرمجيات في المنظمة عمى التخفيف
من أعباء األعمال الورقية الروتينية التي يقوم بيا العاممون ".جاءت في المرتبة األولى مف

حيث قيمة المتكسط الحسابي التي بمغت ( 7.37مف  ،)10أم أف الكزف النسبي

%73.75

كيشير

ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان
يكضح مستكيات المكافقة عمى فقرات كمجالت الدراسة.
لجدكؿ رقـ ( ،)5كالذم ّ

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف ىذه البرمجيات تعمؿ عمى مساعدة المنظمة في القياـ بأعماليا ،كتقكـ
بعدة كظائؼ مف المساعدة المكتبية كالقياـ بالميمات المحاسبية ك تنظيـ الجتماعات مف خالؿ
تكفر المعمكمات عف الماضي ك الحاضر فيما يتعمؽ بأنشطة المنظمة لمساعدة اإلدارة في أداء

عمميا .كما أف ىذه البرمجيات تتغمب عمى العديد مف السمبيات لمعمؿ البشرم التي قد يتسبب بيا
الممؿ مف العمؿ الركتيني ،كما تساعد عمى تقميص اعتماد المؤسسة عمى األعماؿ الكرقية مف خالؿ

تخزيف المعمكمات عمى البرمجيات الخاصة بالمنظمة كامكانية تغييرىا كتعديميا كتحديثيا بسيكلة،

كيحكؿ
كما إف استخداـ البرمجيات يقمؿ عدد الخطكات في الركتيف المطمكب لتنفيذ األعماؿ،
ّ
الكظائؼ اليدكية إلى تمقائية ،فبذلؾ يقمؿ مف استخداـ الكرؽ كتنقؿ المعامالت بيف المكظفيف.

الفقرة السابعة من فقرات المجال والتي تنص عمى " تمتمك المنظمة مبرمجين يستطيعون تطوير

البرمجيات وتكييفيا وفق احتياج المنظمة".جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتكسط
الحسابي التي بمغت ( 6.09مف  ،)10أم أف المتكسط الحسابي النسبي  %64.88كيشير ذلؾ

لكجكد درجة متوسطة من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان لجدكؿ

يكضح مستكيات المكافقة عمى فقرات كمجالت الدراسة.
رقـ ( ،)5كالذم ّ

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أنو رغـ اىتماـ المنظمات بعممية استقطاب كاستيعاب أفضؿ األفراد ذكم
الميارات كالخبرات العالية إلى أنو يتـ تصميـ برمجيات يصعب عمى العامميف استخداميا فيعتقد
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العامميف بأف تصميـ ىذه البرمجيات ل تمبي حاجتيـ كاعتقادىـ بأف المبرمجيف غير قادريف عمى

إعطائيـ برمجيات تساعدىـ في عمميـ.

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " البرمجيات " يساكم  7.01أم أف الكزف
النسبي  ،%70.13كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ.

كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،وتشير الباحثة إلى أف
المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة تتمتع بمستكل مرتفع مف استخداـ كتطبيؽ برمجيات في إدخاؿ
البيانات كمعالجتيا كتخزينيا.

واتفقت ىذه الدراسة في مستكل المكافقة المرتفع مع دراسة (الالمي )2013،كدراسة (أبك
كريـ )2413،كدراسة (أصرؼ )2415،كدراسة (الخفاجي )2413،ك كدراسة ((Geoffrey, 2414
كترل الباحثة أف ىذا التفاؽ يؤكد عمى أىمية البرمجيات داخؿ المنظمات غير الحككمية.

واختمفت مع دراسة كؿ مف (قشطة(، )2413،الحناكم )2411،ك (الدليمي كاألسدم )2014،ك
دراسة ( )Han and Hsieh,2011الالتي أظيرت مستكل مرتفع جدا ،كما اختمفت مع دراسة

(جبكرم )2009 ،التي أظيرت مستكل مكافقة متكسط وتعزو الباحثة ذلؾ الختالؼ بسبب مجتمع
الدراسة حيث الدراسة أجريت عمى الشركة العامة لمصناعات الكيربائية التي تتطمب كجكد طكاقـ
ميرة مف المبرمجيف لبرمجة تطبيقات تسيؿ العمؿ ،كاختمفت مع دراسة ( )Berntsen,2017التي

أظيرت مستكل مكافقة متكسط.

 .3تحميل فقرات مجال " شبكات االتصال واالنترنت"

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األكؿ " شبكات االتصال واالنترنت " ،
حيث تـ حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي (الكزف

النسبي)لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم ك
المتكسط الحسابي النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ ،كالجدكؿ رقـ ( )18يكضح نتائج التحميؿ.
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جدول رقم(:)18نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات مجال " شبكات االتصال واالنترنت "
الفقرة

م

تستخدـ المنظمة شبكات اتصاؿ لربط كافة

 .1األقساـ في المنظمة.

المتوسط

االنحراف

الوزن

7.12

2.44

71.21

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

8

درجة

القيمة

الموافقة

االحتمالية

مرتفعة

0.000

يتـ تبادؿ المعمكمات بسيكلة ما بيف األقساـ

 .2في المنظمة مف خالؿ كسائؿ التصاؿ
المتكفرة لدييا.

2.16

7.38

73.83

3

مرتفعة

0.000

تمتاز إدارة المنظمة بمقدرتيا عمى تنفيذ

 .3برامجيا كخططيا مف خالؿ كجكد شبكات
اتصاؿ فعالة.

ترتبط جميع فركع المنظمة بشبكة كاحدة تسيـ

 .4في مراقبة سير العمميات اليكمية كضبطيا.

7.26

2.05

72.56

6

مرتفعة

0.000

6.34

2.51

63.42

10

متكسطة

0.000

تحرص المنظمة عمى تحقيؽ أمف الشبكات

 .5لغرض حماية المعمكمات كالبيانات كالحفاظ
عمى سريتيا.
تتصؿ شبكة المنظمة الداخمية بشبكة

 .6النترنت.

يتيح اإلنترنت متابعة األنشطة اليكمية التي

 .7يقكـ بيا العاممكف في المنظمة.

6.98

2.11

69.81

9

مرتفعة

0.000

7.63

2.33

76.34

1

مرتفعة

0.000

7.18

2.09

71.82

7

مرتفعة

0.000

تزيد دافعية العامميف بسبب قدرة النترنت

 .8عمى مساعدتيـ بالحصكؿ عمى المعمكمات
الالزمة بكقت قصير.
يساىـ اإلنترنت في تحديث أدكات العمؿ

 .9اإلدارم في المنظمة كأساليبيا.

يتـ العتماد عمى مصادر المعمكمات

 .14المختمفة مف خالؿ شبكة اإلنترنت.
جميع فقرات المجال معاً

7.52

1.93

75.18

2

مرتفعة

0.000

7.38

1.81

73.83

3

مرتفعة

0.000

7.33

1.97

73.31

5

مرتفعة

0.000

7.21

1.56

72.12

مرتفعة

0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α≥0.05
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مف الجدكؿ رقـ( )18يمكف استخالص ما يمي:
الفقرة السادسة من فقرات المجال والتي تنص عمى " تتصل شبكة المنظمة الداخمية بشبكة

االنترنت ".جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة المتكسط الحسابي التي بمغت ( 7.63مف

 ،)10أم أف الكزف النسبي  %76.34كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة
يكضح مستكيات المكافقة عمى
مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان لجدكؿ رقـ ( ،)5كالذم
ّ
فقرات كمجالت الدراسة.
وتعزو الباحثة ذلؾ عمى تكجو ممحكظ لممنظمة نحك استخداـ شبكات التصاؿ الحديثة كاستثمارىا
في تحسيف تبادؿ المعمكمات كسرعة كسيكلة حصكليا عمى المكارد عبر النترنت ،كما كأف ىناؾ
رغبة مف العامميف بتطكير الذات كاكتساب الميارات اإلدارية كالفنية كتحسيف عمميـ األساسي كزيادة
ثقافتيـ كمعمكماتيـ ككعييـ ،فنجد أف استخداـ العامؿ لإلنترنت يتطكر بشكؿ سريع إلحساسو بنتائج

استخدامو ليذه التقنية سكاء عمى المستكل الشخصي أك عمى مستكل عممو.

الفقرة الرابعة من فقرات المجال والتي تنص عمى " ترتبط جميع فروع المنظمة بشبكة واحدة
تسيم في مراقبة سير العمميات اليومية وضبطيا ".جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة

المتكسط الحسابي التي بمغت ( 6.34مف  ،)10أم أف المتكسط الحسابي النسبي  %63.42كيشير

ذلؾ لكجكد درجة متوسطة من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان
يكضح مستكيات المكافقة عمى فقرات كمجالت الدراسة.
لجدكؿ رقـ ( ،)5كالذم ّ

وتشير الباحثة إلى أف إمكانات المنظمات غير الحككمية المتاحة ليست كافية تماما بصكرة تمكف
مراقبة سير العمميات اليكمية ،كىناؾ حاجة إلى الىتماـ كاستخداـ أكسع ك استحداث شبكات

اتصاؿ حديثة بما يم ّكف المنظمات مف مجاراة التقدـ كالتطكر المتسارع في ىذا المجاؿ ألثره الكبير

في تقدـ المنظمات.

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " شبكات التصاؿ كالنترنت " يساكم 7.21
أم أف الكزف النسبي  ،%72.12كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة مرتفعة مف قبؿ أفراد العينة

عمى فقرات ىذا المجاؿ.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة تتمتع بمستكل مرتفع مف تفعيؿ
دكر التصالت ليسيؿ األعماؿ كتكفير الكقت كتقديـ الخدمات.
واتفقت ىذه الدراسة في مستكل المكافقة المرتفع مع دراسة (أصرؼ )2415 ،كدراسة (الكنداكم،

 )2012كدراسة (أبك كريـ ،)2413 ،كدراسة ( (Geoffrey, 2414وترى الباحثة أف ذلؾ يعكس
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مدل اىتماـ مجتمعات الدراسة ألىمية التصاؿ داخميا بيف األقساـ كاألفرع كخارجيا مع ما يحيط بيا

لتحقيؽ التمييز المستمر كمكاكبة التطكرات الجديدة.

واختمفت مع دراسة (قشطة )2413 ،التي أظيرت مستكل مرتفع جدا كيفسر ذلؾ إلى أف مجتمع
الدراسة مككف مف مجمكعة مف البنكؾ كمف المعمكـ أف ىذه المؤسسات المالية الربحية تعتمد عمى
جميع المصادر المتاحة في الحصكؿ عمى المعمكمات كليس فقط النترنت ،ك دراسة (الالمي،

 )2413كدراسة (الدليمي كاألسدم )2014،المتاف أظيرتا مستكل مرتفع جدان ،في حيف (جبكرم،

 )2009أظيرت مستكل مكافقة متكسط ،كأيضان اختمفت ىذه النتائج مع كال مف دراسة

( ، )Agbolade, 2011كدراسة ( )Han and Hsieh,2011المتاف أظيرتا مستكل مكافقة مرتفع
كيعزل ذلؾ إلى بيئة العمؿ.
جدا ُ ،

 .4تحميل فقرات مجال " قواعد البيانات "

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األكؿ " قواعد البيانات "  ،حيث تـ
حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي (الكزف النسبي) لكؿ فقرة

مف فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم ك المتكسط الحسابي

النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ ،كالجدكؿ رقـ ( )19يكضح نتائج التحميؿ.
جدول رقم(:)19نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات مجال " قواعد البيانات "
الفقرة

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

تمكف قكاعد البيانات مف الكصكؿ إلى

 .1البيانات في الكقت المناسب مف قبؿ
األعضاء العامميف في المنظمة.

تحرص اإلدارة عمى تحديث قاعدة البيانات

 .2بشكؿ مستمر.

تكفر قاعدة البيانات الدقة ك القدرة الفائقة

 .3عمى تخزيف ك استرجاع المعمكمات.

تحرص المنظمة عمى انتقاء البيانات المفيدة

 .4ليا مف غير المفيدة قبؿ معالجتيا.

درجة

القيمة

الموافقة

االحتمالية

7.46

2.10

74.61

2

مرتفعة

0.000

7.45

1.83

74.46

3

مرتفعة

0.000

7.42

1.79

74.17

4

مرتفعة

0.000

7.17

1.78

71.69

5

مرتفعة

0.000

تتميز المعمكمات المخزنة في قكاعد البيانات

 .5بأنيا متاحة لكافة العامميف في األقساـ ذات
العالقة بعممية تقديـ خدمات المنظمة.

2.04

6.87
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68.67

9

مرتفعة

0.000

يتـ الستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في

 .6الحصكؿ عمى المعمكمات المناسبة ك تقديـ
الخدمات الالزمة.

تراعي قكاعد البيانات المستخدمة في النظـ

 .7عدـ تكرار البيانات .المخزنة.

تساعد قكاعد البيانات المستخدمة في التعرؼ

 .8إلى المشكمة كايجاد الحمكؿ السريعة ليا.

تقمؿ قكاعد البيانات الكقت المستغرؽ في

 .9إنجاز األعماؿ.

جميع فقرات المجال معاً

6.98

2.12

69.83

7

مرتفعة

0.000

6.94

2.15

69.42

8

مرتفعة

0.000

6.99

2.07

69.92

6

مرتفعة

0.000

7.50

2.04

75.03

1

مرتفعة

0.000

7.20

1.55

71.97

مرتفعة

0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α≥0.05

مف الجدكؿ رقـ( )19يمكف استخالص ما يمي:
الفقرة التاسعة من فقرات المجال والتي تنص عمى " تقمل قواعد البيانات الوقت المستغرق في

إنجاز األعمال ".جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة المتكسط الحسابي التي بمغت (7.50

مف  ،)10أم أف الكزف النسبي  %75.03كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه

يكضح مستكيات المكافقة
الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان لجدكؿ رقـ ( ،)5كالذم
ّ
عمى فقرات كمجالت الدراسة.
عممية الكصكؿ إلى البيانات
وتعزو الباحثة ذلؾ ألف قكاعد البيانات تعمؿ كبشكؿ كبير عمى تسريع ّ
الالزمة بحيث تُسيّؿ
تتضمنيا ،بدلن مف البحث عنيا بطريقة عشكائية،
التي
كيتـ تجميع البيانات ّ
ّ
ّ
كمعالجتيا أك تكظيفيا في أعماؿ مختمفة ،كتُسيّؿ قكاعد البيانات كبشكؿ كبير
ّ
عممية الكلكج إلييا ُ
ٍ
عممية إجراء التّحديثات
المستقبؿ ،كما تُسيّؿ
ّ
كبشكؿ كبير ّ
جدان ّ
عممية التّعديؿ عمى ىذه البيانات في ُ
لعمميات الحذؼ أك اإلضافة ،كتساعد قكاعد البيانات في اإلجابة
الضركرّية ،باإلضافة إلى تسييميا
ّ
أم استفياـ أك استفسار يتعمؽ مباشرةن بالبيانات التي تـ حفظيا كتخزينيا ضمف ىذه القكاعد،
عف ّ
الضخمة بشكؿ ىرمي ليسيؿ إدارتيا
كفي أم كقت كاف ،كما ك تساعد عمى تنسيؽ كتجميع البيانات ّ

كاسترجاعيا.

الفقرة الخامسة من فقرات المجال والتي تنص عمى " تتميز المعمومات المخزنة في قواعد

البيانات بأنيا متاحة لكافة العاممين في األقسام ذات العالقة بعممية تقديم خدمات المنظمة".

جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتكسط الحسابي التي بمغت ( 6.87مف  ،)10أم أف
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الكزف النسبي  %68.67كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد
يكضح مستكيات المكافقة عمى فقرات كمجالت
مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان لجدكؿ رقـ ( ،)5كالذم ّ
الدراسة.
وترى الباحثة أف ذلؾ يدؿ عمى نشر المعرفة بيف العامميف في مكاف العمؿ ،كيعمؿ عمى تغذيتيـ
بالمعمكمات الالزمة ليـ ،كالتي يستطيعكا مف خالليا كضع سياؽ معرفي صادؽ في ضكء رؤية
كاضحة كسكية تساعدىـ في إنجاز أعماليـ ،كتجنبيـ التعتيـ الذم يتناقض مع المعايير كالكفاءات،

كيستخدـ كأداة لحجب المخالفات كالفساد ،مما يؤدم إلى غياب البعد المؤسسي كبركز المزاجية

كالرتجاؿ في تسيير العمؿ كادارتو ،كيشير أيضان إلى حرية انتقاؿ المعمكمات كالمعارؼ كمشاركتيا
بيف العامميف كىذا يدؿ عمى حرص المنظمات عمى تمكيف العامميف ك إشراكيـ في عممية اتخاذ

القرار عالية.
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " قكاعػد البيانػات " يسػاكم

7.20

أم أف الػكزف

النسػػبي  ،%71.97كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة مرتفعػػة مػػف قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػػى فقػرات ىػػذا

المجاؿ.

وتعزو الباحثة ذلؾ لكجكد درجة كبيرة مف المكافقة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة ،مما يدلؿ عمى أف
المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة لدييا القدرة عمى امتالؾ قكاعد البيانات كتخزيف كمعالجة
المعمكمات ليتسنى الكصكؿ إلييا عند الحاجة.
اتفقت ىذه الدراسة في مستكل المكافقة المرتفع مع دراسة (أصرؼ ،)2015 ،كدراسة
(الحناكم ،)2011،كدراسة (أبك كريـ )2413 ،كدراسة (الدليمي كاألسدم )2414 ،ودراست
( )Gakuo,2011كيعزل ذلؾ ألف مجتمع الدراسة في الدراسات لديو القدرة عمى امتالؾ قكاعد
البيانات كتخزيف كمعالجة المعمكمات ليتسنى الكصكؿ إلييا عند الحاجة.
واختمفت مع دراسة (الالمي )2413 ،التي أظيرت مستكل مرتفع جدان ،في حيف (جبكرم)2009 ،

أظيرت مستكل مكافقة متكسط ،كاختمفت أيضان مع دراسة ( )Han and Hsieh,2011كمع دراسة

(الناظر )2411،كتُشير أف ىذا الختالؼ بسبب مجتمع دراسة الناظر كىك شركة جكاؿ تميؿ بدرجة
مرتفعة جدا إلى حكسبة النظاـ كمعامالت المشتركيف لدييا.
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 .5تحميل فقرات مجال " اإلجراءات "

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األكؿ " اإلجراءات "  ،حيث تـ
حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي (الكزف النسبي)لكؿ فقرة
مف فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم ك المتكسط الحسابي

النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ ،كالجدكؿ رقـ ( )24يكضح نتائج التحميؿ.

جدول رقم( :)20نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات مجال " اإلجراءات "
الفقرة

م

 .1لتشغيؿ البرامج الالزمة في أداء العمؿ.

تكفر المنظمة دليؿ اإلجراءات لستخداـ

 .2البرمجيات.

يتـ تحديث اإلجراءات بصكرة مستمرة بما

 .3يتالءـ مع طبيعة البرمجيات.
يتـ

تحديث

الموافقة

االحتمالية

7.33

1.91

73.29

1

مرتفعة

0.000

6.81

2.05

68.09

4

مرتفعة

0.000

6.53

2.29

65.35

6

مرتفعة

0.000

6.31

2.34

63.11

7

متكسطة

0.000

الحسابي

تتكفر لمعامميف جميع التعميمات الالزمة

إجراءات

المتوسط

االنحراف

الوزن

استخداـ

أجيزة

 .4تكنكلكجيا المعمكمات مع تطكر ىذه األجيزة.

الترتيب

درجة

القيمة

المعياري

النسبي

تكفر إدارة المنظمة اإلجراءات الالزمة

 .5لتأميف المعدات ك أجيزة التخزيف الحساسة
مف خطر الضرر.

2.26

6.85

68.48

3

مرتفعة

0.000

تكفر إدارة المنظمة إجراءات لسترداد النظاـ

 .6في حالة ظيكر عطؿ أك خمؿ في األجيزة
أك البرامج.

2.01

6.99

69.89

2

تكفر إدارة المنظمة إجراءات لكيفية التعامؿ

 .7مع األجيزة كالمعدات لفريؽ الطكارئ
كالككارث في المنظمة.
جميع فقرات المجال معاً

6.68

2.23

66.82

6.79

1.71

67.86

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α≥0.05
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5

مرتفعة

0.000

مرتفعة

0.000

مرتفعة

0.000

مف الجدكؿ رقـ( )24يمكف استخالص ما يمي:
الفقرة األولى من فقرات المجال والتي تنص عمى " تتوفر لمعاممين جميع التعميمات الالزمة

لتشغيل البرامج الالزمة في أداء العمل ".يساكم ( 7.33مف  )10أم أف الكزف النسبي %73.29
كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ

يكضح مستكيات المكافقة عمى فقرات كمجالت الدراسة.
تبعان لجدكؿ رقـ ( ،)5كالذم ّ
وترى الباحثة أف ىناؾ دراية كمعرفة لدل العامميف باإلجراءات المعتمدة ،كمعرفة العامميف بطبيعة
اإلجراءات يأتي في إطار اىتماـ الفرد بأداء المياـ كالكاجبات طبقنا لإلجراءات المعتمدة في الشركة،
وتعتقد الباحثة بأف ىناؾ تكجيو مف قبؿ إدارة المنظمة لعاممييا بضركرة معرفة طبيعة اإلجراءات
المعتمدة ك حرص المنظمات عمى كجكد إجراءات محددة يجب تطبيقيا مف قبؿ العامميف بالمنظمة
لمحفاظ عمى األجيزة كالمعدات داخؿ المنظمة

الفقرة الرابعة من فقرات المجال والتي تنص عمى " يتم تحديث إجراءات استخدام أجيزة تكنولوجيا

المعمومات مع تطور ىذه األجيزة ".جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتكسط الحسابي
التي بمغت ( 6.81مف  )10أم أف الكزف النسبي  ،%68.49كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة
يكضح مستكيات المكافقة
متكسطة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان لجدكؿ رقـ ( ،)5كالذم ّ
عمى فقرات كمجالت الدراسة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى عدـ اىتماـ إدارة المنظمة بتحديث اإلجراءات عند قياميا بتطكير األجيزة
كتبقى عمى اإلجراءات المتعمقة باألجيزة القديمة.
كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي لمجػػاؿ " اإلجػراءات " يسػػاكم  6.79أم أف الػػكزف

النسبي  ،%67.86كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجػة مرتفعػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى فقػرات ىػذا

المجاؿ.

اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الدليمي كاألسدم )2014،التي أظيرت مكافقة

بدرجة مرتفعة وتعزو الباحثة ىذا إلى اىتماـ مجتمع الدراسة كىي جامعة بابؿ باإلجراءات المتبعة
لستخداـ األجيزة كالمعدات فييا.

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (حسيف )2010،التي أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة ك تعزو

الباحثة ذلؾ اختالؼ مكاف الدراسة كمجتمع الدراسة حيث أجريت ىذه الدراسة عمى فندؽ في العراؽ
ككاف ىناؾ عدـ اىتماـ كاضح باإلجراءات الخاصة باألجيزة التابعة لمفندؽ ،كما كاختمفت مع دراسة
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كؿ مف ( )Han and Hsieh,2011ك دراسة ( )Agbolade, 2011كدراسة ((Geoffrey,2414
كدراسة (الخفاجي )2012،المكاتي أظيرف مكافقة بدرجة مرتفعة جدان.
 تحميل جميع فقرات تكنولوجيا المعمومات
تـ استخداـ المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة،
كالنتائج مكضحة في جدكؿ رقـ (.)21
جدول رقم ( :)21نتائج التحميل اإلحصائي المتعمقة بالدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد " تكنولوجيا المعمومات "
البند

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

القيمة

الموافقة

االحتمالية

األجيزة كالمعدات.

7.91

1.24

79.11

1

مرتفعة

0.000

البرمجيات.

7.01

1.48

70.13

4

مرتفعة

0.000

شبكات التصاؿ كالنترنت.

7.21

1.56

72.12

2

مرتفعة

0.000

قكاعد البيانات.

7.20

1.55

71.97

3

مرتفعة

0.000

اإلجراءات.

6.79

1.71

67.86

5

مرتفعة

0.000

تكنولوجيا المعمومات.

7.25

1.18

72.45

مرتفعة

0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α≥0.05

كممػػا سػػبؽ ،فػػإف الجػػدكؿ رقػػـ ( )21يمخػػص نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائي ألبعػػاد تكنكلكجيػػا المعمكمػػات
المستخدمة في المنظمػات غيػر الحككميػة بقطػاع غػزة الخمسػة ،كمػدل تػكافر ىػذه األبعػاد ،إذ يالحػظ

أف البعد األكؿ "األجيزة كالمعدات" جاء في المرتبة األكلى مف بيف باقي األبعاد كذلؾ بكسط حسابي

( 7.91مف  )10بكزف نسبي ( ،)%79.11حيػث تشػير ىػذه القيمػة لكجػكد درجػة كبيػرة مػف المكافقػة
عمػػى ىػػذا البعػػد مػػف كجيػػة نظػػر أف ػراد عينػػة الد ارسػػة .بينمػػا فػػي المرتبػػة الثانيػػة جػػاء بعػػد " شػػبكات

التصػػاؿ كالنترن ػت " بكسػػط حسػػابي ( 7.21مػػف  )10بػػكزف نسػػبي ( ،)%72.12حيػػث تشػػير ىػػذه
القيمػػة لكجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف المكافقػػة عمػػى ىػػذا البعػػد مػػف كجيػػة نظػػر أف ػراد عينػػة الد ارسػػة ،كفػػي

المرتبػ ػ ػػة الثالثػ ػ ػػة جػ ػ ػػاء بعػ ػ ػػد " قكاعػ ػ ػػد البيانػ ػ ػػات " بكسػ ػ ػػط حسػ ػ ػػابي ( 7.20مػ ػ ػػف  )10بػ ػ ػػكزف نسػ ػ ػػبي

( ،)%71.97حيػػث تشػػير ىػػذه القيمػػة لكجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف المكافقػػة عمػػى ىػػذا البعػػد مػػف كجيػػة
نظػػر أف ػراد عينػػة الد ارسػػة ،كفػػي المرتبػػة الرابعػػة جػػاء بعػػد " البرمجيػػات " بكسػػط حسػػابي ( 7.21مػػف

 )10بػكزف نسػػبي ( ،)%72.12حيػػث تشػير ىػػذا القيمػػة لكجػكد درجػػة مرتفعػػة مػف المكافقػػة عمػػى ىػػذا
البعد ،كفي المرتبة األخيرة كىي المرتبة الخامسة جاء بعد " اإلجػراءات " بكسػط حسػابي ( 6.79مػف
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 )10بػكزف نسػػبي ( ،)%67.86حيػػث تشػير ىػػذا القيمػػة لكجػكد درجػػة مرتفعػػة مػف المكافقػػة عمػػى ىػػذا

البعد.

كيسػػتدؿ مػػف الدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ،أف الكسػػط الحسػػابي الكمػػي لإلجابػػات عمػػى
ى ػػذا المج ػػاؿ بم ػػغ ( 7.25م ػػف  )10كب ػػكزف نس ػػبي ( )% 72.45كتش ػػير ى ػػذه القيم ػػة لكج ػػكد درج ػػة
مرتفعة ،فكما ىك كاضح أف ىػذه الد ارسػة تسػتيدؼ المنظمػات غيػر الحككميػة بقطػاع غػزة ،كأف ىكػذا
مجتمع يعتمد عمى استخداـ التكنكلكجيا أساسا لمعمػؿ ،كلػذلؾ فػإف المنظمػات تحػرص عمػى أف تكػكف

تكنكلكجيا المعمكمات متكافرة بدرجة كبيرة فما فكؽ.
اتفقت ىذه الد ارسػة بمسػتكل المكافقػة الكميػة الكبيػرة لمجػاؿ تكنكلكجيػا المعمكمػات مػع د ارسػة (الالمػي،
 )2413أجري ػػت عم ػػى ش ػػركة ص ػػناعات جمدي ػػة تق ػػكـ بتكظي ػػؼ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات لتط ػػكير نم ػػط
الصػ ػػناعة كتحسػ ػػيف طػ ػػرؽ األداء .كمػ ػػا اتفقػ ػػت مػ ػػع د ارسػ ػػة كػ ػػؿ مػ ػػف (فػ ػػرج اهلل )2412،ك (الػ ػػدليمي

كاألسدم )2014،كالمتػاف أُجريتػا عمػى مجتمعػات د ارسػة يضػـ مجمكعػة مػف العػامميف فػي الجامعػات،
كيعزل ىذا التفاؽ إلى التشابو النسػبي فػي بعػض صػفات مجتمػع ىػاتيف الد ارسػتيف كمجتمػع الد ارسػة

الحالية ،حيث أنيما يعمالف في مجاؿ تقديـ الخدمات ،كقػد تػـ اختيػار عينػات الد ارسػة ممػف يحممػكف

مناصب إدارية كما ىك الحػاؿ فػي ىػذه الد ارسػة ،كاتفقػت أيضػا مػع د ارسػة (أبػك كػريـ )2013 ،كالتػي
أجريت عمى مدراء المنظمات غير الحككمية فػي قطػاع غػزة ،كيعػزل ىػذا التفػاؽ إلػى أف المنظمػات

غي ػػر الحككمي ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة تمتم ػػؾ مػ ػكارد كمقكم ػػات تمكني ػػا م ػػف ت ػػكفير م ػػا يمزمي ػػا كخصكص ػػا
تكنكلكجيا المعمكمات كما أف المكارد في ىذه المنظمات لدييـ مف الكثير المتيازات التي تميزىـ عف

بػػاقي العػػامميف ،كاتفقػػت أيضػػا مػػع د ارسػػة كػػؿ مػػف (أصػػرؼ )2016 ،ك د ارسػػة (الزيػػكدم)2412 ،

الالتػػي أجريػػت عمػػى مػػكظفيف كمكظفػػات ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ كتعــزو الباحثــة ذلػػؾ إلػػى أف مجتم ػع
الدراسة ييتـ ك يعمؿ عمى إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات لدعـ كتطػكير عمميػة التعمػيـ كىػك مػا أظيرتػو

نتائج الدراستيف.
واختمفــت ىػػذه الد ارسػػة بمسػػتكل المكافقػػة الكميػػة لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات مػػع كػػؿ مػػف (قشػػطة)2413 ،
ك(النػاظر )2411 ،ك (الخفػاجي  )2412 ،ك ( )Gakuo,2011ك ( )Geoffry,2010ك ( Han
 )& Hsieh,2011فػي درجػة تطبيػؽ تكنكلكجيػا المعمكمػات ،حيػث إف ىػذه الد ارسػات أظيػرت درجػة
مرتفعة جػدا مػف مسػتكل تػكافر تكنكلكجيػا المعمكمػات ،كتعػزك ذلػؾ إلػى أف مجتمعػات الد ارسػات تعمػؿ
في مجاؿ المصارؼ كالربحية بحيث يعتبر مستكل تقدـ التكنكلكجيػا ىنػا مػف كسػائؿ تحسػيف كتطػكير

األداء كبالتالي فيي تسعى إلى تعظيـ الربحية.
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كمػػا اختمفـــت مػػع د ارسػػتي (الحنػػاكم )2411،كالتػػي أظيػػرت أيض ػان مسػػتكل مرتفػػع جػػدان مػػف تطبيػػؽ

التكنكلكجيػػا ،بحيػػث تناكلػػت ىػػذه الد ارسػػة مجتمػػع د ارسػػة يضػػـ مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث ،وتعــزو

الباحثة ذلؾ إلى أف ككالة الغكث تقكـ بتقديـ كتكفير كؿ ما يمزـ مف تكنكلكجيا المعمكمات كذلؾ مػف
أجؿ إدارة الكقػت كتسػييؿ الميػاـ .ككمػا اختمفػت مػع د ارسػة (جبػكرم )2449 ،كالتػي أظيػرت مسػتكل
تطبيؽ مرتفع جدا مف التكنكلكجيا كالتي تـ تطبيقيا عمى مجمكعة مػف العػامميف فػي قسػـ المعمكمػات

كالبحث كالتطكير في شركة صناعات كيربائية كيعزل ذلؾ أف ىذه الشركة تتابع تطكرات التكنكلكجيا
أكؿ بأكؿ مف أجؿ القدرة عمى مكاكبة كؿ ما ىك جديد في المجاؿ الذم تعمؿ فيو.

كالجدكؿ رقـ ( )22يمخص اتفاؽ كاختالؼ نتائج مجاؿ "تكنكلكجيا المعمكمات" مع الدراسات السابقة:
جدول رقم ( :)22اتفاق واختالف نتائج مجال "تكنولوجيا المعمومات" مع الدراسات السابقة
مجاالت
م

1

تكنولوجيا

المعمومات

األجيزة

والمعدات

درجة

الموافقة

الدراسات السابقة التي
الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجيا مع نتائج ىذه الدراسة

(أصرؼ( ،)2015 ،الالمي(،)2013 ،أبك كريـ،)2013 ،
مرتفع

(الدليمي كاألسدم)Agbolade,2011( ،)2014،

اختمفت نتائجيا مع نتائج
ىذه الدراسة

(جبكرم،)2009،
(قشطة،)2013،
(حسيف، )2010،
()Han & Hsieh,2011
(جبكرم،)2009،

(أصرؼ( ،)2015 ،الالمي(،)2013 ،أبك كريـ،)2013 ،
2

البرمجيات

مرتفع

(الخفاجي، )Geoffrey,2010( ،)2012 ،
()Berntsen,2017

(قشطة،)2013،
(الحناكم، )2011،
(الدليمي
كاألسدم،)2014،
()Han & Hsieh,2011
(الالمي)2013 ،

شبكات

3

االتصال

(أصرؼ( ،)2015 ،الكنداكم( ،)2012 ،أبك كريـ،)2013 ،
مرتفع

()Geoffrey,2010

واالنترنت

(جبكرم،)2009،
(قشطة،)2013،
(الدليمي
كاألسدم،)2014،
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()Han & Hsieh,2011
)(Agbolade,2011
()Berntsen,2017

قواعد

4

البيانات

مرتفع

(الالمي)2013 ،

(أصرؼ( ،)2015 ،الحناكم( ،)2011 ،أبك كريـ،)2013 ،

(جبكرم،)2009،

(الدليمي كاألسدم)Gakuo, 2011( ،)2014،

(الناظر،)2011،
(حسيف)2010،
()Han & Hsieh,2011
(حسيف،)2010،

اإلجراءات

5

مرتفع

(الخفاجي)2012 ،

(الدليمي كاألسدم)Berntsen,2017( ،)2014،

()Han & Hsieh,2011
،(Agbolade,2011) ،
()Geoffrey,2010

المصدرُ :جرد بكاسطة الباحثة بالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية كالدراسات السابقة
ثانياً :نتائج التحميل لفقرات مجال " الثقافة التنظيمية "
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ الثاني " الثقافة التنظيمية "  ،حيث تـ
حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي (الكزف النسبي) لكؿ فقرة

مف فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ حساب المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم ك المتكسط الحسابي
النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ ،كالجدكؿ رقـ ( )23يكضح نتائج التحميؿ.
جدول رقم (  :) 23نتائج التحميل اإلحصائي المتعمقة بالمجال الثاني " الثقافة التنظيمية "
م

الفقرة
يتقبؿ العاممكف الضغكط كالمخاطر مف أجؿ

 .1مصمحة المنظمة كتطكرىا.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

7.17

1.70

71.74

الترتيب

5

درجة

القيمة

الموافقة

االحتمالية

مرتفعة

0.000

يتكفر لدل العامميف الميارة كالقدرة الكافية

 .2عمى التكيؼ مع المتغيرات كالتطكرات
الجديدة.

1.60

7.22
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72.23

3

مرتفعة

0.000

يدرؾ العاممكف أىمية عامؿ الكقت إلنجاز

 .3المياـ كالكاجبات في الفترة الزمنية المحددة.

يمتزـ العاممكف في المنظمة بمكاعيد العمؿ

 .4الرسمية حسب النظاـ اإلدارم المعتمد.

7.04

1.83

70.44

11

مرتفعة

0.000

7.14

1.89

71.35

9

مرتفعة

0.000

يتكقع الرؤساء مف العامؿ أف يقكـ بكافة
كاجباتو طالما أنو يحصؿ عمى كافة حقكقو

 .5الكظيفية

التي

تنص

عمييا

األنظمة

1.94

7.15

71.47

8

مرتفعة

0.000

كالقكانيف.
تسعي إدارة المنظمة لتمبية ما يتكقعو العامؿ

 .6مف المنظمة مف عالكات كحكافز كمكافآت.

يتكقع العاممكف بأف تطبؽ القكاعد كالتعميمات

 .7التنظيمية في المنظمة بعدالة.

يتكفر لدل العامميف تكجيات نحك اإلبداع

 .8كالتطكير.

تطكر المنظمة عمميا باستمرار لتعزيز

 .9مكقعيا التنافسي لممنظمة.

5.59

2.42

55.90

19

متكسطة

0.481

7.17

1.70

71.68

6

مرتفعة

0.000

6.88

1.71

68.76

17

مرتفعة

0.000

7.36

1.65

73.55

2

مرتفعة

0.000

تعمؿ المنظمة عمى تطكير المسار الكظيفي

 .14لمعامميف

لمكاكبة

التطكرات

كالمتغيرات

1.69

6.93

69.26

15

مرتفعة

16

مرتفعة

الجديدة.

يكجد قناعات مشتركة لدل العامميف بأىمية

 .11المشاركة في عممية اتخاذ الق اررات.

1.76

6.90

68.95

0.000

0.000

يعتقد العاممكف بأف ثقافة المنظمة تساىـ في
كالكفاءة

6.94

1.64

69.39

13

مرتفعة

0.000

 .12إنجاز المياـ كالكاجبات بالجكدة
المطمكبة.

يبادر العاممكف ذاتيان في اللتحاؽ بالدكرات

6.85

1.89

68.54

18

مرتفعة

0.000

يتبنى العاممكف أساليب كطرقان حديثة لتأدية

6.95

1.48

69.53

12

مرتفعة

0.000

7.38

1.56

73.80

1

مرتفعة

0.000

 .13التدريبية رغبة في تطكير أداء العمؿ.
 .14مياميـ الكظيفية.

يعتقد العامؿ أف نظاـ العمؿ اإللكتركني

 .15أفضؿ مف نظاـ العمؿ الكرقي.
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يتكيؼ العاممكف مع كافة المستجدات

 .16كالتطكرات في بيئة العمؿ.

1.52

7.19

71.93

4

مرتفعة

0.000

تسيؿ األعراؼ السائدة بيف العامميف عممية

 .17النتقاؿ مف األساليب التقميدية إلى األساليب
األكثر تطك انر في العمؿ.

تعمؿ األعراؼ السائدة بيف العامميف عمى

 .18تفعيؿ إنجاز األعماؿ بطرؽ كأساليب حديثة.
تحرص

اإلدارة

عمى

تزكيد

7.16

1.48

71.60

7

مرتفعة

0.000

العامميف

 .19بالمعمكمات الالزمة لتطكير استخداميـ
لألساليب الحديثة.
جميع فقرات المجال معاً

7.13

1.50

71.35

10

مرتفعة

0.000

6.94

1.68

69.39

6.94

1.18

69.35

13

مرتفعة

0.000

مرتفعة

0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α≥0.05

مف الجدكؿ رقـ( )23يمكف استخالص ما يمي:
الفقرة الخامسة عشر من فقرات المجال والتي تنص عمى " يعتقد العامل أن نظام العمل

اإللكتروني أفضل من نظام العمل الورقي " جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة المتكسط

الحسابي الذم بمغ

(7.38

مف  )10أم أف الكزف النسبي  ،%73.80كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة

من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان لجدكؿ رقـ ( ،)5كالذم
يكضح مستكيات المكافقة عمى فقرات كمجالت الدراسة.
ّ

وترى الباحثة أف أفراد المجتمع متفقكف عمى أف نظاـ العمؿ اللكتركني أفضؿ مف نظاـ العمؿ
إلكتركنيا مف خالؿ
الكرقي ،كذلؾ يدعـ تكجو اإلدارة لالنتقاؿ الكامؿ نحك أسمكب إنجاز األعماؿ
ن
الستغناء عف المعامالت الكرقية ،كاحالؿ المكتب اإللكتركني القائـ عمى الستخداـ الكاسع
لتكنكلكجيا المعمكمات ،كتكظيؼ اإلمكانيات المتميزة لإلنترنت كشبكات األعماؿ في تحسيف

مستكيات أداء المنظمة كرفع كفاءتيا كتعزيز فعاليتيا في تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا.

بينما الفقرة السادسة من فقرات المجال والتي تنص عمى " تسعي إدارة المنظمة لتمبية ما يتوقعو
العامل من المنظمة من عال وات وحوافز ومكافآت ".جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة

المتكسط الحسابي التي بمغت (  5.59مف  )10أم أف الكزف النسبي  ،%55.94كيشير ذلؾ لكجكد

درجة متوسطة من الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة  ،كذلؾ تبعان لجدكؿ رقـ

يكضح مستكيات المكافقة عمى فقرات كمجالت الدراسة.
( ،)5كالذم ّ
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وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف ىذا العتقاد تكلد لدل األفراد نتيجة الظركؼ القتصادية السائدة كنتيجة
غالء األسعار داخؿ المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة ،كتعتقد الباحثة أف العامميف لدييـ تطمعات
يدا مف الحكافز كالمزايا كالعالكات الكظيفية.
بأف تقكـ إدارة المنظمة بمنحيـ مز ن

كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي لمجػػاؿ " الثقافػػة التنظيميػػة " يسػػاكم  6.94أم أف

الػػكزف النسػػبي  ،%69.35كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة مرتفعػػة مػػف قبػػؿ أف ػراد المجتمػػع عمػػى
فقرات ىذا المجاؿ.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المنظمات غير الحككمية تيتـ بالثقافة التنظيمية السائدة داخؿ المنظمة
فتتمثؿ أىمية الثقافة التنظيمية في ككنيا تكفر إطا انر لتنظيـ كتكجيو السمكؾ التنظيمي  ،بمعنى أف
الثقافة التنظيمية تؤثر عمى العامميف كعمى تككيف السمكؾ المطمكب منيـ داخؿ المنظمة ،كىذا

يساعد األفراد العامميف في المنظمة عمى التكيؼ مع الظركؼ البيئية الداخمية ك الخارجية لممنظمة

كتقكـ بغرس القيـ التي تساعدىـ عمى الرتباط بيا مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا .
اتفقت

ىذه النتائج مع

بعض الدراسات كدراسة (عسكر( ،)2012،ساعد،)2016،

(المصرم )2011،حيث كاف مستكل المكافقة مرتفعة
واختمفت مع دراسة كؿ مف (النكيرم )2016،ك (أبك حجر )2016 ،حيث كاف مستكل المكافقة
مرتفعة جدان حيث أجريت ىذه الدراسة عمى مديرم المدارس الذيف كانكا ييتمكف اىتماما كبي انر
بالثقافة داخؿ المدارس ،كاختمفت مع دراسة (بكراس )2014 ،حيث كاف مستكل المكافقة متكسط

كيعزل ىذا الختالؼ بأف الثقافة التنظيمية ل تالءـ عمؿ المنظمة مستقبالن مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا
اإلستراتيجية المكضكعة.
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ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

تستعرض الباحثة فيما يمي نتائج اختبار الفرضيات لمدراسة:

الفرضية الرئيسة األولى:

تنص الفرضية الرئيسة األكلى لمدراسة " توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α ≥ 0.05بين تكنولوجيا المعمومات والثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير
الحكومية في قطاع غزة.

لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ بيرسكف لالرتباط كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول رقم ( :)24معامل االرتباط بين مجال تكنولوجيا المعمومات والثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير
الحكومية في قطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية
تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

( )α ≥ 0.05بيف

األجيزة كالمعدات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية

.258

*0.000

في قطاع غزة.
تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة

( )α ≥ 0.05بيف

البرمجيات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في

.335

*0.000

قطاع غزة.
تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة

( )α ≥ 0.05بيف

شبكات التصاؿ كالنترنت كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير

.260

*0.000

الحككمية في قطاع غزة.
تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة

( )α ≥ 0.05بيف

قكاعد البيانات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في

.369

*0.000

قطاع غزة.
تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة

( )α ≥ 0.05بيف

الجراءات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في

.322

*0.000

قطاع غزة.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α ≥ 0.05بين

مجال تكنولوجيا المعمومات والثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير

الحكومية في قطاع غزة.

* الرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05
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.396

*0.000

يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )24أف معامؿ الرتباط بيرسكف يساكم ( ،)4.396كأف القيمة

الحتمالية ( ).Sigتساكم ( )0.000كىي أقؿ مف مستكل الدللة ( )0.05كىذا يدؿ عمى كجكد
عالقة ذات دللة إحصائية بيف مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الثقافة التنظيمية ليست ثابتة كانما تتأثر بصكرة أك بأخرل بعدة عكامؿ
سكاء مف داخؿ أك خارج المنظمة كاحدل أىـ ىذه العكامؿ الخارجية ىي ثكرات التقدـ التكنكلكجي
كالطفرات العممية كىك عامؿ يسيـ بشكؿ كبير في تجسيد كتشكيؿ ثقافة المنظمة ،كعميو فإف الثقافة

التنظيمية ستؤثر كتتأثر مف خالؿ مستكل تكنكلكجيا المعمكمات المستخدـ داخؿ المنظمة.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عككر )2011،ك دراسة ( Smit and
 )Dellemijn, 2011ك دراسة ( )Berntsen,2017حيث تـ التفاؽ عمى كجكد عالقة بيف
تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة التنظيمية.
الفرضية الرئيسة الثانية:
تنص الفرضية الرئيسة الثانية لمدراسة "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥ 0.05

 )αلتكنولوجيا المعمومات عمى الثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في
قطاع غزة.
لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ "النحدار الخطي المتعدد" لمعرفة أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى
الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة:
 -معادلة النحدار :

الثقافة التنظيمية =  X 0.106 + 3.961األجيزة كالمعدات  X 0.089 +البرمجيات -
 X 0.070شبكات التصاؿ كالنترنت  X 0.164 +قكاعد البيانات  X 0.121 +اإلجراءات
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جدول رقم ( :)25تحميل االنحدار الخطي المتعدد -الفرضية الرئيسة الثانية
المتغيرات المستقمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المقدار الثابت

3.961

9.653

0.000

األجيزة كالمعدات.

0.106

1.747

4.441

البرمجيات.

0.089

1.360

0.175

شبكات التصاؿ كالنترنت.

-0.070

-1.311

0.191

قكاعد البيانات.

0.164

3.320

0.001

اإلجراءات.

0.121

2.875

0.004

معامؿ الرتباط = 0.423

معامؿ التحديد الم َّ
عدؿ= 0.179
ُ

قيمة الختبار 15.431 = F

القيمة الحتمالية = 0.000

كقد تبيف ما يمي:
الم َّ
عدؿ( ،0.179 =)R2كىذا يعني أف %17.9
 -معامؿ الرتباط =  ،0.423كمعامؿ التحديد ُ

مف التغير في الثقافة التنظيمية تـ تفسيره مف خالؿ العالقة الخطية كالنسبة المتبقية قد ترجع إلى
عكامؿ أخرل تؤثر في الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع

غزة.

 قيمة الختبار  Fالمحسكبة بمغت  ،15.431كما أف القيمة الحتمالية تساكم  0.000مما يعنيرفض الفرضية الصفرية والقبول بكجكد أثر ذك دللة إحصائية بيف تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة

التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة .كيشير ذلؾ لوجود عالقة

طردية ايجابية بيف أبعاد تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير
الحككمية في قطاع غزة
 وبذلك تستنتج الباحثة رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تفترض " بكجكد أثرذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05لتكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية
لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة .وىذه النتيجة تدل عمى صحة فرضية

الدراسة .بمعنى أف تكنكلكجيا المعمكمات تؤثر عمى الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات
غير الحككمية في قطاع غزة.
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وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف تكنكلكجيا المعمكمات ليا دكر في تككيف الثقافة التنظيمية ،كل يتجمى ىذا
إل بتييئة البيئة الخصبة التي تسمح بنمك كتميز تكنكلكجيا المعمكمات في المنظمة كمف خالؿ دعـ

إيجابا نحك
اإلدارة العميا ليا ،كالتي تتكصؿ بحكمتيا كمقدرتيا عمى استثمار تمؾ الثقافات المتنكعة
ن
مصالح المنظمة لتتكامؿ أىدافيا مع أىداؼ العامميف ،فكمما كاف ىناؾ تبني قكم مف قبؿ اإلدارة
لمتالؾ تكنكلكجيا المعمكمات ناجحة ك قكية تستطيع مف خالليا خمؽ ثقافة تنظيمية قكية ،كعميو
فإف الثقافة التنظيمية ستتأثر بتكنكلكجيا المعمكمات.
اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (عككر )2011 ،كدراسة ( )Smit and Dellemijn,2011حيث
أكدت ىذه الدراسات عمى أف ىناؾ أثر لتكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية.
كتنشتؽ مف الفرضية الرئيسية الثانية الفرضيات الفرعية التالية:
 .1الفرضية الفرعية األولى:

كالتي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين األجيزة
والمعدات والثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة".
لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ "النحدار الخطي المتعدد" لمعرفة أثر األجيزة كالمعدات عمى

الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة ،كقد تبيف ما يمي:

 كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05لألجيزة كالمعدات عمى الثقافةالتنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة  ،حيث تبيف أف القيمة
الحتمالية لختبار  Tتساكم ( ، )1.747كما أف القيمة الحتمالية تساكم ( )4.444كىي أقؿ

مف مستكل الدللة (.)4.45

 وبذلك تستنتج الباحثة رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تفترض "يكجد أثر ذكدللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05بيف األجيزة كالمعدات كالثقافة التنظيمية لدل

العامميف في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة" .وىذه النتيجة تدل عمى صحة فرضية

الدراسة .كىذا يعني كجكد تأثير ايجابي لألجيزة كالمعدات في الثقافة التنظيمية لدل العامميف في
المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى حيث إف العمؿ عمى تكفير المعدات الحديثة كالمتطكرة يسيـ في تعزيز
الثقافة التنظيمية بشكؿ أكبر ،كتمؾ األجيزة كالمعدات تكفر مناخ مالئـ يسيـ في تنمية كتطكير
الثقافة لدل العامميف مف خالؿ معرفة أف تمؾ األجيزة تقكـ بانجاز األعماؿ بشكؿ سيؿ كسريع

كدقيؽ ،كىذا يساعد المنظمة في تحقيؽ أىدافيا ،كمف خالؿ تمؾ األجيزة أيضان يقكـ العاممكف
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بالمنظمة بالتركيز في العمؿ عمى المدخالت طبقان لممعايير المحددة بعيدان عف أم اعتبارات إلرضاء

المسئكليف ،كما يتـ الىتماـ بتطكير العمميات ك متابعة النتائج ك تقييميا مف خالؿ األجيزة.

 اتفقــت ىػػذه النتػػائج مػػع د ارسػػة (عكػػكر )2011،التػػي أكػػدت عمػػى أىميػػة األجيػزة كالمعػػدات عمػػىتأثيرى ػ ػػا عم ػ ػػى ثقاف ػ ػػة الع ػ ػػامميف ،كم ػ ػػا اختمفـــــت ى ػ ػػذه النت ػ ػػائج م ػ ػػع د ارس ػ ػػة (

and

Smit

 )Dellemijn,2011التي لـ تجد أثر لألجيزة كالمعدات عمى ثقافة العامميف.
 .2الفرضية الفرعية الثانية:

كالتي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين

البرمجيات والثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة".
لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ "النحدار الخطي المتعدد" لمعرفة أثر البرمجيات عمى الثقافة

التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة ،كقد تبيف ما يمي:

 عدـ كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05لمبرمجيات عمى الثقافةالتنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة  ،حيث تبيف أف القيمة
الحتمالية لختبار  Tتساكم ( ، )1.364كما أف القيمة الحتمالية تساكم ( )4.175كىي أكبر

مف مستكل الدللة (.)4.45

 وبذلك تستنتج الباحثة قبكؿ الفرضية العدمية كرفض الفرضية البديمة التي تفترض "يكجد أثر ذكدللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥4.45بيف البرمجيات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف

في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة" .وىذه النتيجة تدل عمى عدم صحة فرضية الدراسة.

كىذا يعني عدـ كجكد أثر لمبرمجيات في الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير

الحككمية في قطاع غزة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف البرمجيات المكجكدة في المنظمات ليست ممبية لحتياجات المنظمة كل
تتالءـ مع طبيعة كظركؼ عمؿ المنظمات كاألفراد ،كما أف تمؾ المنظمات ل تمتمؾ فريقا ذك ميارات

عالية مف المبرمجيف يقكمكف بتكييؼ تمؾ البرمجيات حسب متطمبات المنظمة.

 اتفقــت ىػػذه النتػػائج مػػع د ارسػػة (عكػػكر )2011،كد ارسػػة ( )Berntsen,2017ككمػػا اختمفــت ىػػذهالنتػػائج مػػع د ارسػػة ( )Smit and Dellemijn,2011التػػي أكػػدت عمػػى أىميػػة البرمجيػػات عمػػى

الثقاف ػة لػػدل العػػامميف بالشػػركة ،حيػػث كجػػدت أف إدخػػاؿ تطبيقػػات التكنكلكجيػػا الجديػػدة غيػػر فػػي قػػيـ
كمعتقدات كتكقعات العامميف بمجتمػع الد ارسػة حيػث تػـ المكافقػة كالقبػكؿ مػف قػبميـ لمعمػؿ عمػى تمػؾ

التطبيقات.
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 .3الفرضية الفرعية الثالثة:

كالتي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين شبكات
االتصال واالنترنت والثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة".
لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ "النحدار الخطي المتعدد" لمعرفة أثر شبكات التصاؿ كالنترنت
عمى الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة ،كقد تبيف ما يمي:
 عدـ كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05لشبكات التصاؿ كالنترنتعمى الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة  ،حيث تبيف أف

القيمة الحتمالية لختبار  Tتساكم ( ، )-1.311كما أف القيمة الحتمالية تساكم ()4.191

كىي أكبر مف مستكل الدللة (.)4.45
 وبذلك تستنتج الباحثة قبكؿ الفرضية العدمية كرفض الفرضية البديمة التي تفترض "يكجد أثر ذكدللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05بيف شبكات التصاؿ كالنترنت كالثقافة

التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة" .وىذه النتيجة تدل عمى عدم

صحة فرضية الدراسة .كىذا يعني عدـ كجكد أثر لشبكات التصاؿ كالنترنت في الثقافة
التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف معظـ المنظمات نظمان مغمقة عمى نفسيا بحيث أف تكاصميا مع محيطيا
يجرم كفؽ اعتبارات ردكد الفعؿ السريعة ك غير القائمة عمى دراسات عممية ك منيجية منتظمة .ك يتبع
ىذا تكرار نفس المشاكؿ ك قصكر األساليب في معالجتيا كىذا يؤدم لعدـ كجكد صكرة كاضحة عف

الفكر اإلستراتيجي  ،األمر الذم ينعكس عمى إمكانية صياغة ك تحديد رؤية ك رسالة كأىداؼ المنظمة
ك بالتالي عدـ القدرة عمى تشخيص السمككيات األخالقية التي يجب أف يمتزـ بيا العاممكف داخؿ

المنظمة ،كذلؾ تجد اإلدارة نفسيا في مكاجية مشاكؿ متعددة ل تمتمؾ كضكحا فكريا لمعالجتيا ك
التمييز بيف األىـ ك الميـ في تحديد األكلكيات.

 اتفقـت ىػذه النتػائج مػع د ارسػة ( )Smit and Dellemijn,2011كمػا اختمفـت ىػذه النتػائج مػعدراسة (عككر )2011 ،التي أكدت عمى أىمية دكر شبكات التصاؿ كالنترنت في التأثير عمى
ثقافػػة العػػامميف فػػي المنظمػػة ،كاختمفػػت مػػع د ارسػػة ( )Berntsen,2017التػػي أكػػدت عمػػى تػػأثير
شبكة التصاؿ كالنترنت عمى الثقافػة كخصكصػا األنمػاط السػمككية لمعػامميف فػي المنظمػة حيػث

لحػػظ تحػػكؿ كتغيػػر فػػي أنمػػاط التفاعػػؿ الفػػردم كالعالقػػات مػػف خػػالؿ شػػبكات التصػػاؿ بيػػنيـ،
ككجدت الدراسة أف الشبكات داخؿ المنظمة تحكلػت بشػكؿ كبيػر ،مػف حيػث ارتبػاط العػامميف مػع
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بعضػػيـ فػػي المنظمػػة فقػػد أصػػبحكا مرتبطػػكف بشػػكؿ منػػتظـ ،كأصػػبحت ىيكميػػة المنظمػػة مرسػػكمة

بشكؿ كاضح.

 .4الفرضية الفرعية الرابعة:

كالتي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين قواعد

البيانات األجيزة والمعدات والثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في

قطاع غزة".
لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ "النحدار الخطي المتعدد" لمعرفة أثر األجيزة كالمعدات عمى
الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة ،كقد تبيف ما يمي:
 كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05لقكاعد البيانات عمى الثقافةالتنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة  ،حيث تبيف أف القيمة
الحتمالية لختبار  Tتساكم ( ، )3.324كما أف القيمة الحتمالية تساكم ( )4.441كىي أقؿ

مف مستكل الدللة (.)4.45
 وبذلك تستنتج الباحثة رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تفترض "يكجد أثر ذكدللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05بيف قكاعد البيانات كالثقافة التنظيمية لدل

العامميف في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة" .وىذه النتيجة تدل عمى صحة فرضية

الدراسة .كىذا يعني كجكد أثر ايجابي لقكاعد البيانات في الثقافة التنظيمية لدل العامميف في
المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف قكاعد البيانات تساعد في اإلجابة عف أم استفياـ أك استفسار يتعمؽ
مباشرة بالبيانات التي تـ حفظيا كتخزينيا ضمف ىذه القكاعد ،ك ىذا يؤدم إلى إعطاء نتائج

كبسرعة قصكل ألصحاب األعماؿ ،حيث يمكنيـ مف خالؿ ىذه البيانات المعالجة اتخاذ الق اررات
المناسبة ليـ في أعماليـ ككظائفيـ المختمفة كتقضي عمى شيكع ثقافة إرضاء المسئكليف ك إىماؿ

المتعامميف كتزيد مف ثقة العامميف بمبادئ عمؿ المنظمة.

 اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (عككر )2011،كدراسة ()Smit and Dellemijn,2011حيث أنو كمما زادت كمية كدقة البيانات كامكانيات تحديثيا كسيكلة الكصكؿ إلييا في

الكقت المناسب  ،أدل ذلؾ لتحسيف مستكل الثقافة التنظيمية.
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 .5الفرضية الفرعية الخامسة:

كالتي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين اإلجراءات
والثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة".

لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ "النحدار الخطي المتعدد" لمعرفة أثر اإلجراءات عمى الثقافة
التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة ،كقد تبيف ما يمي:
 كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05لإلجراءات عمى الثقافة التنظيميةلدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة  ،حيث تبيف أف القيمة الحتمالية
لختبار  Tتساكم ( ، )2.875كما أف القيمة الحتمالية تساكم ( )4.444كىي أقؿ مف مستكل

الدللة (.)4.45
 وبذلك تستنتج الباحثة رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تفترض "يكجد أثر ذكدللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05بيف اإلجراءات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف
في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة" .وىذه النتيجة تدل عمى صحة فرضية الدراسة .كىذا

يعني كجكد أثر ايجابي لإلجراءات في الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير
الحككمية في قطاع غزة.
وترى الباحثة أف طبيعة اإلجراءات السائدة في المنظمات تنسجـ مع طبيعة األنشطة كالعمميات
كالخطط داخؿ المنظمات ،كتعتقد بأف ىناؾ تكجيو مستمر مف قبؿ الرؤساء لممرؤكسيف بأىمية تنفيذ
األنشطة كالمياـ بما يتالءـ مع اإلجراءات المعتمدة ،كأف التزاـ العامميف كادارة المنظمة بنصكص
اإلجراءات المعتمدة يؤثر بشكؿ إيجابي عمى مستكل الثقافة في المنظمة ألف اإلجراءات داخؿ المنظمة
تقكـ بدكر ىاـ في تحقيؽ معايير الجكدة المطمكبة ،كتسيـ في تكفير المناخ المالئـ لمعامميف في تنفيذ

المياـ الكظيفية بشكؿ سيؿ ك يسر  ،حيث أف إجراءات العمؿ تشكؿ المرجعية كالدليؿ بالنسبة لمعامميف
أثناء تنفيذ الخطط كالبرامج المعتمدة.

 اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ( )Berntsen,2017التي أكدت عمى ضركرة تطكيراإلجراءات ليتمكف الفرد مف تنفيذ مسئكلياتو كعممو عمى أكمؿ كجو.

كقد تبيف مما سبؽ أف متغير " قكاعد البيانات" ىك أكثر المتغيرات أىمية في التأثير في الثقافة
التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة ،يميو متغير " اإلجراءات " ،ثـ

يميو متغير "األجيزة كالمعدات " ،كأخي ار متغيرم " البرمجيات كشبكات التصاؿ كالنترنت " كذلؾ

حسب قيمة اختبار  tالمطمقة .
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كترل الباحثة أف أىمية قكاعد البيانات تنبع بسبب زيادة حجـ البيانات المؤرشفة بشكؿ كبير ،حيث

عدـ الستفادة مف ىذه البيانات كاستثمارىا بالشكؿ األمثؿ ينعكس سمبان عمى سرعة كنكعية أداء

األعماؿ كعمى أمثمة الق اررات اإلدارية المتخذة ،كأدل إلى كضع الخطط بشكؿ ارتجالي اعتمادان عمى

الحدس كالتقدير ،مما يؤدم إلى جعؿ تنفيذ ىذه الخطط محفكفان بالمخاطر كمكضع عدـ ثقة مف قبؿ
العامميف كالمتعامميف مع المنظمة.

 -الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

استجابات المبحوثين حول تكنولوجيا المعمومات لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في
قطاع غزة تعزى لمبيانات الشخصية (الجنس ,العمر ,المؤىل العممي ,عدد سنوات الخبرة في

مكان العمل الحالي ,المسمى الوظيفي ,مستوى استخدام تكنولوجيا المعمومات في بيئة العمل

الحالية).

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية فإنو قد تـ استخداـ ما يمي:

 تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائيةكىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ استخداـ اختبار

التبايف األحادم ) (One WayANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائية
كىذا الختبار معممي يصمح لمقارنة  3متكسطات أك أكثر كقد تـ استخدامو لختبار الفركؽ

التي تعزل لممتغيرات األخرل التي تتككف مف أكثر مف مجمكعتيف.

مف ناحية إحصائية كباستخداـ الختباريف السابقيف ،فإنو يتـ اختبار الفرضية العدمية التي تفترض
عدـ فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت تكنكلكجيا المعمكمات تعزل

لممتغير الشخصي ،مقابؿ الفرضية البديمة التي تفترض كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في
استجابات المبحكثيف عمى مجالت تكنكلكجيا المعمكمات تعزل لممتغير الشخصي ،كيتـ الحكـ عمى

بناء عمى قيمة مستكل الدللة المحسكبة لالختبار ( ،)Sigكما يمي:
نتيجة الختبار ن

 -في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأقؿ مف مستكل  ،0.05يتـ رفض الفرضية العدمية كالتكصؿ لصحة

الفرضية البديمة ،كيقاؿ عندىا أف الختبار معنكم ،كيعني ذلؾ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية.

 -في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأعمى مف  ،0.05يتـ قبكؿ الفرضية العدمية ،كيعني ذلؾ عدـ كجكد

فركؽ ذات دللة إحصائية.

كفيما يمي اختبار الفرضية الثالثة كفقان لمعكامؿ (المتغيرات) الشخصية ك ّؿ عمى حدة.
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 .1بالنسبة لمتغير الجنس
" -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات

المبحوثين حول تكنولوجيا المعمومات لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع

غزة تعزى إلى الجنس".

تـ استخداـ اختبار متكسط عينتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T-testلختبار
الفرضية العدمية ) (H0التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات
المبحكثيف عمى مجالت تكنكلكجيا المعمكمات تعزل إلى الجنس ،مقابؿ الفرضية البديمة ) (H1التي
تكنكلكجيا

تفترض كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت

المعمكمات تعزل إلى الجنس ،كالجدكؿ رقـ ( )26أدناه يكضح نتيجة الختبار.
جدول رقم (  :) 26نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " لمتحقق من الفروق تبعاً لمتغير الجنس
المتوسطات
المجال

ذكر

أنثى

قيمة االختبار

القيمة

االحتمالية
().Sig

األجيزة كالمعدات.

7.96

6.95

0.902

0.368

البرمجيات.

7.05

6.95

0.635

0.526

شبكات التصاؿ كالنترنت.

7.14

7.32

-1.063

0.289

قكاعد البيانات.

7.27

7.08

1.111

0.267

اإلجراءات.

6.75

6.85

-0.526

0.599

تكنولوجيا المعمومات.

7.25

7.23

0.187

0.852

مف النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ ( ) 26أعاله تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة

لختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " تساكم  0.852أم أنيا أكبر مف مستكل الدللة

0.05

لجميع

كبناء عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة عدـ كجكد فركؽ
المجالت كمجالت تكنكلكجيا المعمكمات معان
ن
ذات دلل ة إحصائية بيف متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذه المجالت كمجالت تكنكلكجيا
المعمكمات معان تعزل إلى الجنس.
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تعزو الباحثة ذلك إلى حرص إدارة المنظمات غير الحككمية عمى تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات
كدمجيا في استراتيجياتيا كترجمتيا بأىداؼ كاجراءات فاعمو ،كيؤكد ذلؾ اختيار المكظفيف طبقا
لمعايير محددة لمجميع بغض النظر عف الجنس كما أنيـ يمارسكف مياميـ الكظيفية بدكف تمييز.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أصرؼ )2415 ،كدراسة (أبك كريـ )2013 ،في
عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ مدل استخداـ نظـ المعمكمات

اإلدارية في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى الكعي الكافي لدل

المنظمات التي سمحت بشكؿ كبير لمشاركة المرأة بجانب الرجؿ في كافة األنشطة كاألعماؿ في
كؿ مجالت العمؿ .كأيضان اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (الحناكم )2011،التي أظيرت عدـ كجكد
عالقة ذات دللة إحصائية في متكسطات تقديرات مديرم مدارس ككالة الغكث لدكر تكنكلكجيا

المعمكمات في إدارة كقتيـ تعزل لمتغير الجنس ،كيعزل ذلؾ إلى مركزية اإلدارة في ككالة الغكث
الدكلية حيث تعتبر دائرة التربية كالتعميـ ىي المرجعية لمديرم المدارس سكاء ذككر أك إناث ،كاتفقت

ىذه الدراسة مع دراسة الناظر( )2411ك اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (الزيكدم )2412 ،ك
( )Geoffrey,2010كيعزل ذلؾ إلى إدراؾ كال الجنسيف أىمية استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في
رفع األداء اإلدارم ،إذ بات استخداميا كتفعيميا مف أىـ مستمزمات اإلدارة الناجحة في الكقت

الحاضر.
واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (فرج اهلل ) 2412 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية
بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجالت استثمار تكنكلكجيا المعمكمات في دعـ القرار،
كالتصالت ،كفي تقديـ الخدمات كالعمميات التشغيمية تعزل إلى الجنس لصالح الذككر.
 .2بالنسبة لمتغير العمر
" -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات

المبحوثين حول تكنولوجيا المعمومات لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع

غزة تعزى إلى العمر".

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية

( )H0التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت
تكنكلكجيا المعمكمات تعزل إلى العمر ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H0التي تفترض كجكد فركؽ ذات

دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت تكنكلكجيا المعمكمات تعزل إلى العمر،
كالجدكؿ رقـ ( )27أدناه يكضح نتيجة الختبار.
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جدول رقم ( :)27نتائج اختبار" التباين األحادي " لمتحقق من الفروق تبعاً إلى العمر
المتوسطات
المجال

-30

-40أقل

أقل من

أقل من

من 50

 30سنة

40

سنة

فأكثر

سنة

 50سنة

قيمة
االختبار

القيمة

االحتمالية
().Sig

األجيزة كالمعدات.

7.76

7.93

8.10

8.28

1.779

0.151

البرمجيات.

6.82

7.07

7.30

7.22

1.655

0.176

شبكات التصاؿ كالنترنت.

7.03

7.28

7.52

7.28

1.390

0.246

قكاعد البيانات.

6.90

7.34

7.48

7.47

2.954

*0.033

اإلجراءات.

6.68

6.90

6.74

6.80

0.403

0.751

تكنولوجيا المعمومات.

7.06

7.32

7.46

7.44

2.177

0.090

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

كمف النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ ( )27أعاله يمكف استنتاج ما يمي:

تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الدللة

0.05

لمجاؿ " قكاعد البيانات " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات

تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى العمر كذلؾ لصالح الذيف أعمارىـ تتراكح مف

 -40أقؿ مف  50سنة ،حيث ترى الباحثة أف العامميف الذيف أعمارىـ  40سنة فأكثر ىـ الفئة
األكثر خبرة كلدييـ معمكمات أكثر حكؿ كيفية استخداـ قكاعد البيانات في المنظمات.
أما بالنسبة لباقي المجالت كمجالت تكنكلكجيا المعمكمات معا فقد تبيف أف القيمة الحتمالية
كبناء عمى ذلؾ ،استنتجت الباحثة عدـ صحة الفرضية التي
) (Sig.أكبر مف مستكل الدللة 0.05
ن
تنص عمى "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات
المبحوثين حول تكنولوجيا المعمومات لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

تعزى إلى العمر ".أم أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة
حكؿ ىذه المجالت كمجالت تكنكلكجيا المعمكمات معا تعزل إلى العمر.

اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (أبك كريـ )2413 ،ك دراسة (أصرؼ )2415،ك دراسة
(الناظر )2411،ك دراسة ( )Han & Hsieh,2011وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف متغير الفئات
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العمرية ليس لو أثر جكىرم عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ،كتأتي اكتساب الخبرات مف خالؿ
المشاركة في فرؽ العمؿ داخؿ المنظمات.

واختمفت الدراسة مع دراسة (فرج اهلل )2012 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ دكر الستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير األداء

المؤسسي في الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة تعزل إلى متغير العمر لصالح الذيف

أعمارىـ مف  30كأقؿ مف  40سنة ،كيعزل ذلؾ إلى تكجيات ىذه الفئة العمرية نحك استخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ أكبر كتكجيييا في مصمحة عمميـ.

 .3بالنسبة لمتغير المؤىل العممي

 “توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات المبحوثينحول تكنولوجيا المعمومات لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تعزى

إلى المؤىل العممي”.

تـ استخداـ اختبار متكسط عينتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T-testلختبار

الفرضية العدمية ( (H0التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
عمى مجالت تكنكلكجيا المعمكمات تعزل إلى المؤىؿ العممي ،مقابؿ الفرضية البديمة التي تفترض

كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت تكنكلكجيا المعمكمات تعزل

إلى المؤىؿ العممي ،كالجدكؿ رقـ ( )28يكضح نتيجة الختبار.

جدول رقم (  :)28نتائج اختبار " التباين األحادي " لمتحقق من الفروق تبعاً إلى المؤىل العممي
المتوسطات
المجال

دبموم

قيمة

القيمة

االحتمالية

دراسات

االختبار

األجيزة كالمعدات.

7.66

7.93

8.09

2.299

0.102

البرمجيات.

6.72

7.13

6.95

2.054

0.130

شبكات التصاؿ كالنترنت.

7.08

7.24

7.26

0.315

0.730

قكاعد البيانات.

7.06

7.20

7.32

0.503

0.605

اإلجراءات.

6.93

6.75

6.76

0.320

0.727

تكنولوجيا المعمومات.

7.10

7.27

7.31

0.705

0.495

فأقل
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بكالوريوس

عميا

().Sig

مف النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ ( )28أعاله تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة

لختبار"  Tلعينتيف مستقمتيف " تساكم  0.495أم أكبر مف مستكل الدللة  0.05لجميع المجالت
معا.كبناء عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف
كالمجالت مجتمعة
ن
متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذه المجالت كالمجالت مجتمعة معا تعزل إلى المؤىؿ

العممي ،ك أعتقد أف ذلؾ يرجع إلى اىتماـ المنظمات مجتمع الدراسة في تكظيؼ كادر مؤىؿ
بدرجات عممية مرتفعة.
اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (الناظر )2411،ك دراسة (أصرؼ )2415،ك دراسة (قشطة)2413 ،
كدراسة ( )Gakuo,2011كدراسة ( )Han & hsieh,2011الالتي لخصت إلى عدـ كجكد عالقة

ذات دللة إحصائية بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي.

واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (أبك كريـ )2013 ،كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية
لمتغير المؤىؿ العممي لصالح درجة الماجستير ،وترى الباحثة إلى أف المبحكثيف مف حممة
الماجستير يككنكف في المكاقع اإلدارية العميا كما أنيـ قد حصمكا عمى فرصة اطالع أكسع كتعميـ

أكثر .كأيضان اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (فرج اهلل )2412 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ الستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير

األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي
لصالح الذيف مؤىميـ العممي بكالكريكس ،كيعزل ذلؾ إلى أف المكظفيف الحاصميف عمى درجة
البكالكريكس غالبيتيـ مف الفئة الشابة التي ترعرعت عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاستخداـ

الحاسكب كبرمجياتو.

 .4بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة في المكان الحالي
 "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات المبحوثينحول تكنولوجيا المعمومات لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تعزى

إلى عدد سنوات الخبرة في مكان العمل الحالي".

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية

(

(H0التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت
تكنكلكجيا المعمكمات تعزل إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي  ،مقابؿ الفرضية البديمة

التي تفترض كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت تكنكلكجيا

المعمكمات تعزل إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي  ،كالجدكؿ رقـ ( )29أدناه يكضح

نتيجة الختبار.
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جدول رقم ( :) 29نتائج اختبار " التباين األحادي" لمتحقق من الفروق تبعاً إلى سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي
المتوسطات
المجال

أقل من

 -5أقل

 -10أقل

15

سنوات

سنوات

سنة

فأكثر

5

من 10

من 15

سنة

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
().Sig

األجيزة كالمعدات.

7.73

7.97

8.01

8.04

1.140

0.333

البرمجيات.

6.83

6.99

7.27

7.17

1.353

0.257

شبكات التصاؿ كالنترنت.

7.02

7.14

7.51

7.49

1.916

0.127

قكاعد البيانات.

7.04

7.20

7.21

7.54

1.154

0.327

اإلجراءات.

6.63

6.84

6.64

7.19

1.407

0.240

تكنولوجيا المعمومات.

7.07

7.25

7.36

7.50

1.789

0.149

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )29تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف

كبناء
األحادم " أكبر مف مستكل الدللة  0.05لجميع المجالت كمجالت تكنكلكجيا المعمكمات معا،
ن
عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات مجتمع
الدراسة حكؿ ىذه المجالت كالمجالت مجتمعة معا تعزل إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ

الحالي ،كيعزل ذلؾ إلى أف أغمب المشاركيف بالدراسة ىـ مف ذكم الخبرة العالية كبالتالي ىـ أكثر
اتفاقان عمى دكر كأىمية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات.

اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (أصرؼ ،)2015 ،ك دراسة (أبك كريـ ،)2413 ،ك دراسة (قشطة،
 )2413كدراسة (الحناكم )2411،ك دراسة (الزيكدم )2412 ،التي لخصت إلى عدـ كجكد عالقة
ذات دللة إحصائية بالنسبة لمتغير سنكات الخبرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى الىتماـ بأخذ العديد مف
الدكرات التدريبية لتزكيد بميارات استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في مكاف العمؿ الحالي ،كالمضي

في متابعة كؿ ما ىك جديد كمتطكر في ىذا المجاؿ.

واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (فرج اهلل )2412 ،حيث تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لمتكسطات
تقديرات عينة الدراسة حكؿ دكر الستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير األداء المؤسسي في

الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة تعزل إلى متغير سنكات الخبرة لصالح الذيف لدييـ
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سنكات خبرة أكثر مف  4سنكات .تعزك ذلؾ إلى أنو مع زيادة سنكات الخبرة يرتفع المستكل الميني
لممكظفيف كتزداد األعباء الكظيفية مما يحتـ عمييـ التعامؿ مع تكنكلكجيا المعمكمات.
 .5بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات المبحوثينحول تكنولوجيا المعمومات لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تعزى

إلى المسمى الوظيفي.

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية

التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت

تكنكلكجيا المعمكمات تعزل إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي  ،مقابؿ الفرضية البديمة
التي تفترض كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت تكنكلكجيا

المعمكمات تعزل إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي  ،كالجدكؿ رقـ ( )34أدناه يكضح
نتيجة الختبار.
جدول رقم( :)30نتائج اختبار " التباين األحادي" لمتحقق من الفروق تبعاً إلى المسمى الوظيفي
المتوسطات
مدير
المجال

مدير
عام/نائب

مدير عام

منسق

رئيس

مشروع

قسم

برنامج
/نائب
مدير

مدير

غير

تنفيذي

ذلك

قيمة

االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

برنامج
األجيزة كالمعدات.

7.89

7.84

7.80

7.93

8.10

7.96

0.357

0.878

البرمجيات.

6.80

7.03

6.94

7.07

6.91

7.16

0.426

0.830

شبكات التصاؿ كالنترنت.

7.03

7.33

6.89

7.50

6.98

7.34

1.516

0.184

قكاعد البيانات.

6.89

7.28

7.05

7.38

7.12

7.30

0.786

0.560

اإلجراءات.

6.73

7.21

6.41

6.88

6.78

6.70

1.526

0.181

تكنولوجيا المعمومات.

7.08

7.34

7.04

7.38

7.20

7.32

0.907

0.477

136

مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )34تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار"

التبايف األحادم " تساكم  0.477أكبر مف مستكل الدللة  0.05لجميع المجالت كمجالت تكنكلكجيا
كبناء عمى ذلؾ ،تستنتج الباحثة عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف
المعمكمات معا،
ن
متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذه المجالت كالمجالت مجتمعة معا تعزل إلى المسمى

الكظيفي .كتعزو ذلؾ إلى أف العامميف الذيف قامكا بتعبئة الستبانة في المنظمات مجتمع الدراسة ذكم

مسميات كمكاقع كظيفية تساىـ في اتخاذ الق اررات كالتي ييميـ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
لمتحسيف مف ثقافة المنظمات .لذا فإف آرائيـ متقاربة.
اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (أصرؼ ،)2015 ،ك دراسة أبك كريـ ( ،)2013كدراسة
( )Gakuo,2011الالتي أظيرف عدـ كجكد فركؽ ذات دللة احصائية في استجابات المبحكثيف
لمتغير المسمى الكظيفي لمدراء المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة ،كيعزك ذلؾ إلى أف المسمى

الكظيفي قريب بيف أفراد عينة الدراسة فجميعيـ يصنفكا مف اإلدارة العميا لممنظمات.
واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (الناظر )2011،التي أظيرت كجكد عالقة ذات دللة إحصائية في
عالقة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في شركة جكاؿ في تحقيؽ الميزة التنافسية مف كجية نظر

العامميف تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي كانت بيف العامميف مف قادة الفرؽ كاإلدارييف ،لصالح
قادة الفرؽ ،كيعزل ذلؾ إلى أف قادة الفرؽ في شركة جكاؿ يمتمككف صالحيات كخبرة أكبر مف
اإلدارييف ،كأنيـ يحتككف بأنظمة الشركة كالتكنكلكجيا بشكؿ أكبر باإلضافة إلى أف قادة الفرؽ

التحقكا بدكرات تدريبية أكثر مف اإلدارييف خاصة بتكنكلكجيا المعمكمات .كأيضا اختمؼ ىذه الدراسة

مع دراسة (فرج اهلل )2012 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات

عينة الدراسة تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي لصالح المدراء ،كيعزل ذلؾ إلى الختالؼ في

الصالحيات كالمسؤكليات بيف المستكيات الكظيفية المختمفة ،كبالتالي إذا اختمفت درجة المسؤكليات

كالصالحيات المفكضة لممكظؼ فإنو مف الطبيعي أف تختمؼ درجة العتماد عمى تكنكلكجيا
المعمكمات .كأيضا اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (قشطة )2013،التي أظيرت كجكد فركقات ذات
دللة إحصائية بيف المشغميف ككؿ مف مدراء الفركع كالمراقبيف.

137

 .6بالنسبة لمتغير مستوى استخدام تكنولوجيا المعمومات في بيئة العمل الحالية
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات المبحوثينحول تكنولوجيا المعمومات لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تعزى

إلى مستوى استخدام تكنولوجيا المعمومات في بيئة العمل الحالية.

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAلختبار الفرضية العدمية

التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت
تكنكلكجيا المعمكمات تعزل إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي  ،مقابؿ الفرضية البديمة

التي تفترض كج كد فركؽ ذات دللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى مجالت تكنكلكجيا
المعمكمات تعزل إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ الحالي  ،كالجدكؿ رقـ ( )31أدناه يكضح

نتيجة الختبار.
جدول رقم ( :)31نتائج اختبار " التباين األحادي" لمتحقق من الفروق تبعاً إلى مستوى استخدام تكنولوجيا المعمومات في
بيئة العمل الحالية

المتوسطات
المجال

محدود/
أحيانا

قيمة
متوسط

واسع

االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

األجيزة كالمعدات.

7.62

7.74

8.05

3.454

*0.033

البرمجيات.

6.58

6.88

7.15

2.723

0.067

شبكات التصاؿ كالنترنت.

6.86

7.14

7.30

1.253

0.287

قكاعد البيانات.

7.19

7.23

7.18

0.047

0.954

اإلجراءات.

6.58

6.74

6.84

0.358

0.699

تكنولوجيا المعمومات.

6.98

7.16

7.33

1.578

0.208

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

مف النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ ( )31تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار"
التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الدللة  0.05لمجاؿ " األجيزة كالمعدات " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو
تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى

مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية كذلؾ لصالح الذيف مستكل استخداميـ
لتكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية كاسع .وترى الباحثة أف كجكد ىذه الفركؽ ألف الذيف
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يستخدمكف ىذه األجيزة كالمعدات بشكؿ كاسع ىـ عمى معرفة كبيرة باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات

أكثر ككيفية كأساليب اعتماد كتطبيؽ ىذه المنيجية في المنظمات.

أما بالنسبة لباقي المجالت كمجالت تكنكلكجيا المعمكمات معا فقد تبيف أف القيمة الحتمالية
) (Sig.أكبر مف مستكل الدللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية
بيف متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة حكؿ ىذه المجالت كمجالت تكنكلكجيا المعمكمات معا

تعزل إلى مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الزيكدم ،)2012،التي لخصت أنو ل تكجد فركؽ
ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجالت كمجالت تكنكلكجيا

المعمكمات معا تعزل إلى مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية.
كفيما يمي جدكؿ رقـ ( )32أدناه يمخص نتائج الفرضية الثالثة:
جدول رقم ( :)32ممخص لنتائج الفرضية الثالثة

م.

المتغير

1

الجنس

2

العمر

الفرضية

النتيجة

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات

المبحكثيف حكؿ تكنكلكجيا المعمكمات لدل

العامميف في المنظمات غير الحككمية في
قطاع غزة تعزل إلى الجنس

المبحكثيف حكؿ تكنكلكجيا المعمكمات لدل

العامميف في المنظمات غير الحككمية في
قطاع غزة تعزل إلى العمر

عدـ

صحة

الفرضية

عدـ

صحة

الفرضية

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات
3

المؤىل
العممي

المبحكثيف حكؿ تكنكلكجيا المعمكمات لدل
العامميف في المنظمات غير الحككمية في

قطاع غزة تعزل إلى المؤىؿ العممي

نتيجة الدراسة

نتيجة الدراسة

(أبك كريـ،)2013،

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات

الدراسات التي اتفقت مع

الدراسات التي اختمفت مع

عدـ

صحة

الفرضية
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(أصرؼ،)2015،

(الزيكدم،)2012،

(فرج اهلل)2012،

(الحناكم،)2011،

(الناظر،)2011،
()Geoffrey,2010
(أبك كريـ،)2013،

(أصرؼ،)2015،
)(Han & Hsieh, 2011
،

(فرج اهلل)2012،

(الناظر)2011،

(أصرؼ،)2015،

2011)،(Han & Hsieh,
(الناظر،)2011،

(قشطة،)2013،
(،)Gakuo,2011

(فرج اهلل،)2012،
(أبك كريـ)2013،

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

عدد سنوات
4

الخبرة في

مجال العمل
الحالي

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات

المبحكثيف حكؿ تكنكلكجيا المعمكمات لدل

العامميف في المنظمات غير الحككمية في

قطاع غزة تعزل إلى عدد سنكات الخبرة في

(أصرؼ،)2015،

عدـ

صحة

الفرضية

(أبك كريـ،)2013،
(الزيكدم،)2012،

(الحناكم،)2011،
(قشطة)2013،

مجاؿ العمؿ الحالي.
تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات
5

المسمى

الوظيفي

مستوى

استخدام
6

المبحكثيف حكؿ تكنكلكجيا المعمكمات لدل

العامميف في المنظمات غير الحككمية في
قطاع غزة تعزل إلى المسمى الكظيفي

(فرج اهلل)2012،

(الناظر،)2011،
عدـ

صحة

الفرضية

(أصرؼ،)2015،

(أبك كريـ،)2013،
()Gakuo,2011

(فرج اهلل،)2012،
(قشطة)2013،

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات

تكنولوجيا

المبحكثيف حكؿ تكنكلكجيا المعمكمات لدل

الحالية

تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية.

المعمومات في العامميف في المنظمات غير الحككمية في
قطاع غزة تعزل إلى مستكل استخداـ
بيئة العمل

عدـ

صحة

(انسٌىدي)2402،

الفرضية

المصدرُ :جّرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة

الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
استجابات المبحوثين حول الثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع

غزة تعزى لمبيانات الشخصية (الجنس ,العمر ,المؤىل العممي ,عدد سنوات الخبرة في مكان
العمل الحالي ,المسمى الوظيفي ,مستوى استخدام تكنولوجيا المعمومات في بيئة العمل الحالية).
لختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ
ذات دللة إحصائية كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ
استخداـ اختبار " التبايف األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائية كىذا

الختبار معممي يصمح لمقارنة  3متكسطات أك أكثر.

ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
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 .1بالنسبة لمتغير الجنس

" -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات

المبحوثين حول الثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

تعزى إلى الجنس"

جدول رقم ( :) 33نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقمتين " لمتحقق من الفروق تبعاً إلى الجنس
المتوسطات
المجال

الثقافة التنظيمية.

ذكر

أنثى

6.89

7.00

القيمة

قيمة االختبار

االحتمالية

-0.836

0.403

().Sig

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )33تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" - T

لعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستكل الدللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى الجنس .وترى الباحثة أف ىذا يعزل إلى

اىتماـ جميع العامميف سكاء ذككر أك إناث في تبني الثقافة التنظيمية ك أف الجنس ل يؤثر في رؤية

أفراد مجتمع

الدراسة .

واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (ساعد )2416 ،ك دراسة (العزاـ )2414 ،كدراسة (المصرم)2411 ،

ك دراسة عسكر( )2012كدراسة (العاجز )2411 ،ك دراسة ( حكيحي )2015 ،كدراسة (النكيرم،

 )2416حيث ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف تعزل إلى متغير الجنس .
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف مجتمع الدراسة لدييـ قكة الحضكر ،كالمقدرة الكافية عمى الىتماـ كالعناية
بأنفسيـ كبالعامميف داخؿ بيئة العمؿ ،ك أف مجتمعات الدراسة ل يتعاممكف بفرض آرائيـ أك تسمطيـ

عمى العامميف ،بؿ لدييـ اإليماف القكم كالراسخ بالحكار كتبادؿ األفكار ،مما أدم إلى تمسؾ العامميف

بيذه الثقافة مف قيـ كأعراؼ كمعتقدات داعمة لمعمؿ الجماعي .

واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ( أبك حجر ) 2016 ،كالتي أشارت إلى كجكد فرؽ ذم دللة
إحصائية عند مستكل الدللة (  ) 0.05بيف متكسط أداء المديريف الذككر كمتكسط أداء المديريف

اإلناث في األداء عمى استبياف الدراسة في مدارس الككالة .

141

 .2بالنسبة لمتغير العمر:
 "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجاباتالمبحوثين حول الثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

تعزى إلى العمر".

جدول رقم( :)34نتائج اختبار" التباين األحادي " للتحمك من الفروق تبعا إلى العمر
المتوسطات
المجال

الثقافة التنظيمية.

-30

-40أقل

أقل من

أقل من

من 50

 30سنة

40

سنة

فأكثر

6.823

6.951

7.104

7.158

سنة

 50سنة

قيمة
االختبار

1.048

القيمة
االحتمالية
().Sig

0.371

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )34تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الدللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى العمر وترى الباحثة أف مجتمع الدراسة لو

رؤية متشابية نحك الثقافة التنظيمية ميما اختمؼ أعمارىـ.
كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة (عسكر ،) 2012 ،كدراسة (النكيرم ،)2016،كدراسة

(العزاـ ،)2014،كدراسة (الفراج ،)2011،كدراسة ) (Abdi, &Senin, 2014كالتي أظيرت عدـ
كجكد فركؽ ذات دللة في استجابة المبحكثيف تعزل لمعمر.
واختمفت مع دراسة (العاجز )2011 ،التي أظيرت ككجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف إجابات
المبحكثيف حكؿ دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية تعزل إلى العمر .كىذا
يعني أف لدل أفراد مجتمع الدراسة رؤية مختمفة نحك دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية باختالؼ مستكياتيـ الكظيفية ،كبناء عمى ذلؾ يمكف الستنتاج بأف العمر يؤثر في رؤية
أفراد مجتمع الدراسة حكؿ دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبؽ اإلدارة اإللكتركنية في ك ازرة التربية

كالتعميـ العالي– محافظات غزة .كاختمفت مع دراسة (حكيحي )2015،التي أظيرت ككجد فركؽ ذات
دللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف تعزل إلى العمر كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف المكظفيف األكبر
في العمر ىـ المؤسسيف لمثقافة التنظيمية يعتبركنيا إرثان كىـ األكثر تمسكان بيا.
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 .3بالنسبة لممتغير المؤىل العممي:
" -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات المبحوثين

حول الثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تعزى إلى

المؤىل العممي".

جدول رقم ( :)35نتائج اختبار " التباين األحادي " للتحمك من الفروق تبعا إلى المؤىل العممي
المتوسطات
المجال

دبموم
فأقل

الثقافة التنظيمية.

بكالوريوس

6.90

6.96

قيمة

دراسات

االختبار

6.90

0.103

عميا

القيمة

االحتمالية
().Sig
0.902

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )35تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الدللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية
بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى المؤىؿ العممي ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف ىذه

النسبة مف الجامعييف ستساعد المنظمة عمى التغيير كتطكير أساليب جديدة في العمؿ اإلدارم يؤدم

إلى تنمية الثقافة التنظيمية ليـ.

واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (بكراس )2414 ،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية
بيف إجابات المبحكثيف تعزل إلى المؤىؿ العممي كترل الباحثة أف مجتمع الدراسة عمى قدر كبير مف
الكعي بأىمية كجكد ثقافة تنظيمية داعمة لمتفاىـ كالحكار كتبادؿ اآلراء في مناقشة القضايا اإلدارية

كالتربكية دكف تسمط أك خكؼ ،كما كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة العاجز(  )2011ك دراسة (عسكر،
 ،)2012ك دراسة (النكيرم ) 2016 ،ك دراسة ) (Abdi, &Senin, 2014ك دراسة Abdullaha,
) )et al., 2013الالتي أظيرف عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف تعزل

إلى المؤىؿ العممي .

كاختمفت مع دراسة ( المصرم  ) 2011 ،حيث أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية تعزل
لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة شيادة الدكتكراه  ،كمع دراسة (حكيحي )2015،أظيرت فركؽ

ذات دللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة شيادة الثانكية العامة وتعزو الباحثة
ذلؾ ألنيـ يعممكف في كظائؼ إدارية بالمستكيات الدنيا كيعتبركا متمقييف لمثقافة التنظيمية كليس مف

المؤثريف فييا لذلؾ تختمؼ رؤيتيـ حكؿ الثقافة التنظيمية.
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 .4بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة في مكان العمل الحالي:
" -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال لة ( )α ≥ 0.05بين استجابات

المبحوثين حول الثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في مكان العمل الحالي".

جدول رقم( :)36نتائج اختبار " التباين األحادي" للتحمك من الفروق تبعا إلى سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي
المتوسطات
المجال

الثقافة التنظيمية.

أقل من

 -5أقل

 -10أقل

15

سنوات

سنوات

سنة

فأكثر

6.88

6.92

6.83

7.26

5

من 10

من 15

سنة

قيمة

االختبار

1.462

القيمة

االحتمالية
().Sig

0.225

مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )36تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار"

التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الدللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى سنكات الخبرة .وترى الباحثة أنو عمى

اختالؼ سنكات خدمتيـ لدييـ الخبرة كالمعرفة كالدراية بجميع القكانيف اإلدارية كالفنية الخاصة بيـ ،

كالتي تعمؿ عمى سير العممية اإلدارية بخطى ثابتة نحك النتماء لممنظمة كالرقي بيا .

اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (النكيرم ،)2016 ،كدراسة (العاجز ،)2411 ،كدراسة

(عسكر ،)2012،كدراسة (المصرم ،)2011 ،كدراسة (أبك حجر ،)2016 ،كدراسة (بكراس،
 ،)2014كدراسة(حكيحي )2015،ك دراسة ) )Zhu, & Engels, 2014الالتي أظيرف عدـ كجكد

فركؽ ذات دللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف تعزل إلى سنكات الخبرة ،كىذا يعني أف لدل أفراد

مجتمع الدراسة رؤية متشابيو ميما اختمفت سنكات خدمتيـ ،كىذا مؤشر عمى أف عدد سنكات

الخدمة ل يؤثر في رؤية أفراد مجتمع الدراسة.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ( أبك ىيف  ) 2014 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة
إحصائية بيف إجابات المبحكثيف تعزل إلى سنكات الخبرة لصالح الذيف لدييـ خبرة أكثر مف 10

سنكات ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى اختالؼ مجتمع الدراسة المتمثؿ في مدراء المدارس الثانكية حيث

أف ىذه الفئة قد احتكت بفئات كثيرة عمى مدار سنكات العمؿ مما أدل إلى اكتسابيا خبرات كبيرة

كمتنكعة.
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 .5بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجابات المبحوثين

حول الثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تعزى إلى

المسمى الوظيفي.

جدول رقم ( :)37نتائج اختبار " التباين األحادي" لمتحقق من الفروق تبعاً إلى المسمى الوظيفي
المتوسطات
المجال

مدير

عام/نائب
مدير عام

الثقافة التنظيمية.

6.35

منسق

رئيس

مشروع

قسم

6.73

7.25

مدير برنامج/
نائب مدير

مدير

غير

تنفيذي

ذلك

6.83

36.7

6.73

برنامج

قيمة
االختبار

6.506

القيمة

االحتمالية
().Sig

*0.000

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )37تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف

األحادم " أقؿ مف مستكل الدللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية
بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى المسمى الكظيفي كذلؾ لصالح الذيف مسماىـ مدير

تنفيذم ،وترى الباحثة أف لدل أفراد مجتمع الدراسة رؤية مختمفة حكؿ الثقافة التنظيمية باختالؼ
مستكياتيـ الكظيفية حيث أف مسمى مدير تنفيذم يتميز بأنو مف أىـ المناصب في ىيكمية المنظمة
تأثي انر عمى العامميف كأكثر خبرة إدارية كمعرفة بمكضكع الدراسة.
اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (العاجز )2411 ،حيث أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات دللة
إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية
تعزل إلى متغير المستكل الكظيفي .كبناء عمى ذلؾ يمكف الستنتاج بأف المسمى الكظيفي يؤثر في

رؤية أفراد مجتمع الدراسة حكؿ دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبؽ اإلدارة اإللكتركنية في ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي–محافظات غزة.

واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (حكيحي ،)2015،كدراسة (النكيرم،)2016 ،
كدراسة (جمكلي ،)2012 ،كدراسة ) (Rankouh& Poor, 2013حيث أظيرت الدراستيف عدـ

كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي وتعزو

الباحثة ذلؾ إلى أف الثقافة التنظيمية ىي مجمكعة قيـ كمعتقدات تحدد سمكؾ المنظمة العاـ كينبغي
أف تككف مكحدة.
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 .6بالنسبة إلى متغير مستوى استخدام تكنولوجيا المعمومات في بيئة العمل الحالية
 "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استجاباتالمبحوثين عمى مجال الثقافة التنظيمية لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع

غزة تعزى إلى مستوى استخدام تكنولوجيا المعمومات في بيئة العمل الحالية".

جدول رقم ( :)38نتائج اختبار " التباين األحادي" – مستوى استخدام تكنولوجيا المعمومات في بيئة العمل الحالية
المتوسطات
المجال

محدود/
أحيانا

الثقافة التنظيمية.

7.09

قيمة

متوسط

واسع

7.00

6.88

االختبار

0.642

القيمة
االحتمالية
().Sig

0.527

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )38تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الدللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية
بيف متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة تعزل إلى مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة

العمؿ الحالية .وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف أفراد مجتمع الدراسة لدييـ رؤية مشابية حكؿ الثقافة
التنظيمية بغض النظر عف مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة(أبك حجر ،)2016،ك دراسة() Keijzers,2012
الالتي أظيرف أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل
إلى مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية.
كفيما يمي جدكؿ رقـ ( )39أدناه يمخص نتائج الفرضية الرابعة:
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جدول رقم ( :)39ممخص لنتائج الفرضية الرابعة

م.

المتغير

1

الجنس

2

العمر

3

المؤىل العممي

النتيجة

الفرضية

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات المبحكثيف
حكؿ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل
إلى الجنس

الدراسات التي اتفقت مع نتيجة

الدراسات التي اختمفت

الدراسة

مع نتيجة الدراسة

(العاجز،)2011،

عدـ

صحة

الفرضية

(عسكر،)2012،

(المصرم،)2011،
(ساعد،)2016،

(أبك حجر)2416،

(النكيرم،)2016،
(العزاـ،)2014،

(حكيحي،)2015،
تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات المبحكثيف
حكؿ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل
إلى العمر

عدـ

صحة

الفرضية

دللة ( )α ≥ 4.45بيف استجابات المبحكثيف
حكؿ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل
إلى المؤىؿ العممي

عدـ

صحة

الفرضية

4

الحالي

(الفراج،)2411،

(حكيحي)2015،

حكؿ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل

إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ
الحالي.

(عسكر،)2012،

(بكراس،)2014،

(النكيرم،)2016،

(حكيحي،)2015،

(المصرم ،)2011 ،

)(Abdi, &Senin, 2014
(Abdullaha, et al.,
)2013
(العاجز،)2011،

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات المبحكثيف

مجال العمل

(العزاـ،)2414،

(العاجز،)2011،

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

الخبرة في

(النكيرم،)2416،

(العاجز،)2011،

)(Abdi, &Senin, 2014

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

عدد سنوات

(عسكر،)2012،

(حكيحي،)2015،
عدـ

صحة

الفرضية

(عسكر،)2012،

(المصرم،)2011،
(بكراس،)2014،

(أبك ىيف،)2010،

(أبك حجر ،)2016،

(النكيرم ،)2016،
(Zhu, & Engels,

)2014
5

المسمى

الوظيفي

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

دللة ( )α ≥ 4.45بيف استجابات المبحكثيف
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صحة

الفرضية

(العاجز)2411،

(النكيرم،)2016،
(جمكلي،)2012،

(حكيحي،)2015،

حكؿ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في
المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل

(Rankouh& Poor,
)2013

إلى المسمى الكظيفي
مستوى

استخدام
تكنولوجيا

6

المعمومات في
بيئة العمل
الحالية

تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل

دللة ( )α ≥ 0.05بيف استجابات المبحكثيف
حكؿ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل

إلى مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في

عدـ

(( ، )Keijzers,2012أبك

صحة

حجر،)2016،

الفرضية

بيئة العمؿ الحالية.

المصدرُ :جّرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة

ممخص الفصل الخامس
استعرضت الباحثة خالؿ ىذا الفصؿ تحميؿ خصائص مجتمع الدراسة ،كالتي تضمنت الكصؼ

اإلحصائي لممجتمع كفقان لسمات الشخصية كالتي تمثّمت بكؿ مف (الجنس ،العمر ،المسمى

الكظيفي ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في البيئة الحالية).

كنتائج تحميؿ مجالت الدراسة حيث أشارت إلى النتائج المتعمقة بالمجاؿ األكؿ كالمتمثّؿ بالمتغير
المستقؿ (تكنكلكجيا المعمكمات) كأبعاده الخمسة (األجيزة كالمعدات ،البرمجيات ،شبكات التصاؿ

كبينت النتائج كجكد درجة مرتفعة مف أفراد مجتمع الدراسة
كالنترنت ،قكاعد البيانات ،اإلجراءات) ّ
تجاه ىذا المجاؿ .كتـ التعميؽ عمى النتائج التي حازت عمى المرتبة األكلى كالمرتبة األخيرة مف

حيث قيمة المتكسط الحسابي "الكسيط" ،مكضحةن سبب حصكليا عمى ىذه المرتبة مف كجية نظرىا،
كما ربطتيا مع نتائج الدراسات السابقة ،سكاء مف حيث التفاؽ أك الختالؼ معيا .كما استعرضت

نتائج اختبار فرضيات الدراسة ،كناقشتيا مكضحة اتفاقيا كاختالفيا مع الدراسات السابقة المشابية
ليا في مكضكع الدراسة.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
مقدمة
أوالً :النتائج.
ثانياً :التوصيات.
ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة.
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مقدمة

بناء عمى الدراسة التي أ ِ
ُجريت حكؿ أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية في المنظمات غير
ن

الحككمية في قطاع غزة ،كمف خالؿ ما تطرقت إليو مف المفاىيـ كالجكانب المتعددة في اإلطار النظرم
كأدبيات الدراسة ,إضافة إلى ما تـ جمعوُ مف بيانات مف خالؿ الستبانة ،كبعد نتائج التحميؿ
اإلحصائي المناسب لمجالت الدراسة مف بيانات الستبانة الممثمة لممتغير المستقؿ كالمتغير التابع،
كتفسير ىذه النتائج كربطيا بالدراسات السابقة ،خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات

كما يظير في ىذا الفصؿ.
أوالً :النتائج

مصنفة كالتالي :النتائج المتعمقة بالمتغير المستقؿ(تكنكلكجيا
خمصت الدراسة لمجمكعة مف النتائج
ّ
المعمكمات) ،كالنتائج المتعمقة بالمتغير التابع (الثقافة التنظيمية) ،كالنتائج المتعمقة باختبار

الفرضيات ،كنتائج تحقيؽ األىداؼ .

 النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل(تكنولوجيا المعمومات):
 .1أظيرت نتائج الدراسة اىتماـ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة
بتكنكلكجيا المعمكمات بأبعادىا الخمسة ،حيث اتضح ذلؾ مف خالؿ حصكؿ مجاؿ

تكنكلكجيا المعمكمات ككؿ عمى كزف نسبي (.)%72.45

 .2كشفت نتائج الدراسة عف اىتماـ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة
بدعـ األجيزة كالمعدات  ،كىذا يدؿ عمى كجكد إدارة كاعية كمثقفة كمدركة ألىمية مكاكبة

التطكر التكنكلكجي ،حيث حصؿ ىذا البعد عمى المرتبة األكلى بيف أبعاد تكنكلكجيا

المعمكمات بكزف نسبي (.)%79.11

 .3أشارت النتائج لىتماـ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة بشبكات
التصاؿ كالنترنت ،كىذا يشير إلى كجكد حرص كمتابعو دائمة لما ىك جديد .حيث حصؿ
ىذا البعد عمى كزف نسبي (.)%72.12

ّ .4بينت النتائج اىتماـ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة بقكاعد البيانات،
كىذا يدؿ عمى حرص المنظمات عمى بناء قاعدة بيانات تحتفظ بالبيانات .حيث حصؿ ىذا
البعد عمى كزف نسبي (.)%71.97

 .5تكصمت النتائج لكجكد اىتماـ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة
باإلجراءات ،كحصؿ ىذا البعد عؿ المرتبة األخيرة بيف أبعاد تكنكلكجيا المعمكمات بكزف

نسبي (.)%67.86
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 .6أشارت النتائج لىتماـ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة بالبرمجيات،

كىذا يشير إلى أىمية كجكد البرمجيات التي تساعد عمى تنسيؽ كترتيب المعمكمات التابعة

لممنظمة .حيث حصؿ ىذا البعد عمى كزف نسبي (.)%74.13
 النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (الثقافة التنظيمية):
 .1المتكسط الحسابي لمثقافة التنظيمية يساكم ما نسبتو  %6094لممنظمات غير الحككمية مجتمع
الدراسة ،كىي تعبر عف كجكد ثقافة في المنظمة بنسبة جيدة.
 النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات:
 .1أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05بيف
تكنكلكجيا المعمكمات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

 .2أظيرت نتائج الدراسة كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05لتكنكلكجيا
المعمكمات عمى الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

 .3أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05بيف
األجيزة كالمعدات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

 .4أظيرت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ()α≥0.05
بيف البرمجيات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

بمعنى أف البرمجيات ل تؤثر عمى الثقافة التنظيمية في المنظمة.

 .5أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05بيف

شبكات التصاؿ كالنترنت كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في

قطاع غزة.

 .6أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05بيف
قكاعد البيانات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

 .7أظيرت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ()α≥0.05
بيف اإلجراءات كالثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

المالية".

 .8كشفت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل( )α≥ .0.5بيف
استجابات المبحكثيف حكؿ تكنكلكجيا المعمكمات لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في

قطاع غزة تعزل إلى البيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة

في المكاف الحالي ،المسمى الكظيفي ،مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ
الحالية).
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 .9كشفت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل( )α≥ .0.5بيف
استجابات المبحكثيف حكؿ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في

قطاع غزة تعزل إلى البيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة

في المكاف الحالي).

 .14أظيرت نتائج الدراسة فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل( )α≥ .0.5بيف استجابات
المبحكثيف حكؿ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة

تعزل إلى البيانات الشخصية (المسمى الكظيفي) .حيث كانت النتائج لصالح الذيف مسمياتيـ
مدير تنفيذم.

 النتائج المتعمقة بتحقيق األىداف:
الجدكؿ التالي يكضح النتائج المتعمقة باألىداؼ فكؿ ىدؼ مكضح مدل تحققو كمجاؿ تحققو في
الدراسة.
جدول رقم(:)40نتائج تحقيق أىداف الدراسة
الرقم

1

2
3

4

5

مدى

اليدف

تحققو

مجال تحققو
مف خالؿ تحميؿ مجالت الدراسة (فقرات

التعرؼ عمى مستكل تكنكلكجيا المعمكمات في

تحقق

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة
التعرؼ عمى مستكل الثقافة التنظيمية في

تحقق

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة
قياس أثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة

تحقق

التنظيمية

تحديد أىـ الفركؽ بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
تكنكلكجيا المعمكمات تعزل لممتغيرات الشخصية.
تحديد أىـ الفركؽ بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
الثقافة التنظيمية تعزل لممتغيرات الشخصية.

تحقق

تحقق

الستبانة).كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ
(.)22(،)21(،)24(،)19(،)18(،)17
مف خالؿ تحميؿ مجالت الدراسة (فقرات
الستبانة).كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ (.)24
نتائج اختبار الفرضية األكلى ،الثانية كما ىك مكضح
في جدكؿ رقـ ()26(،)25

نتائج اختبار الفرضية الثالثة كما ىك مكضح في
جدكؿ رقـ ()33
نتائج اختبار الفرضية الرابعة كما ىك مكضح في
جدكؿ رقـ ()34

العمؿ عمى تقديـ تكصيات عممية يمكف الستفادة
منيا في تكنكلكجيا المعمكمات لدل العامميف في
6

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة األراضي

بناء عمى أثرىا عمى الثقافة التنظيمية
الفمسطينية ن
كذلؾ لتحسيف الثقافة في المنظمة.

تحقق

التكصيات التي كضعتيا الباحثة في ضكء نتائج

المصدرُ :جّرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية
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الدراسة.

ثانياً :التوصيات
بناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،تقترح الباحثة فيما يمي عددان مف التكصيات التي تتعمؽ
ن
بتكنكلكجيا المعمكمات لممنظمات غير الحككمية في قطاع غزة نظاـ إدارة الجكدة الشاممة لمشركات،
باإلضافة إلى بعض الجكانب التي مف شأنيا تحسيف الثقافة التنظيمية لممنظمات غير الحككمية في

قطاع غزة ،كفقان لرؤل سميمة:
التوصيات العامة:

جدول رقم(:)41
التوصيات العامة لكافة أبعاد تكنولوجيا المعمومات والثقافة التنظيمية في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

التوصيات المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات
أوالً :األجيزة والمعدات:

 .1الستمرار نحك تجديد المنظمة لألجيزة كالمعدات التكنكلكجية لتطكير مكاردىا البشرية مف
جية ،كتحسيف أدائيا مف جية أخرل كلالستفادة مف المميزات التي تكفرىا ىذه التكنكلكجيا،
كتجنب العيكب التي قد تنجـ عنيا.

 .2اعتبار تكنكلكجيا المعمكمات كالقدرة في استخداـ أجيزتيا كمعداتيا كادارتيا الحد األدنى
لتكظيؼ الميارات المطمكبة أك المرشحة لمعمؿ في المنظمات.

 .3الىتماـ المستمر بإجراء الصيانة الدكرية لألجيزة في المنظمات عند حدكث األعطاؿ.
ثانياً :البرمجيات:

 .1الىتماـ بامتالؾ اإلمكانات البشرية المناسبة لتكنكلكجيا المعمكمات الختصاصيكف الفنيكف
كالمستخدمكف النيائييف مف خالؿ تنكع تخصصات العامميف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات،

حيث يؤدم إلى تأثير كاضح عمى العمؿ داخؿ المنظمة كمف ثـ انعكاسو عمى عممية تحسيف
عمى الثقافة السائدة في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة.

 .2العمؿ عمى تطكير البرمجيات المستخدمة في المنظمات بحيث تعمؿ عمى تسييؿ عممية
التكاصؿ بيف المستفيديف كمف ثـ سرعة الستجابة لرغباتيـ كتكقعاتيـ.

 .3الحرص عمى تكظيؼ مبرمجيف داخمييف يتمتعكف بمستكل جيد مف الكفاءة كقادريف عمى
تطكير البرمجيات المستخدمة.

 .4استخداـ برمجيات تسمح لمعامميف بالحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة لو لمقياـ بعممو عمى
أكمؿ كجو.
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ثالثاً :شبكات االتصال واالنترنت:

 .1ضركرة العمؿ عمى تكفير برامج الحماية كاألماف ألجيزة كبرمجيات كشبكات كحماية المنظمات
مف ( )Hackersالحاسكب كحمايتيا مف المتسمميف كالقراصنة مف العبث كالتدمير.

 .2العمؿ عمى الستفادة مف مكارد الشبكة العالمية (النترنت) في تقديـ الخدمات لكافة
الفئات المستيدفة.

 .3تكظيؼ شبكة النترنت في المنظمة لمكاكبة الجديد مف الخدمات لضماف الرتقاء بجكدة
الخدمة في المنظمات محؿ الدراسة.

 .4عمؿ شبكة خاصة لممنظمة تربط جميع فركعيا لمتابعة األنشطة كضبط سير العمؿ داخؿ
المنظمة.

 .5تصميـ صفحة انترنت خاصة بكؿ منظمة مما يتيح نشر المعمكمات كاألنشطة كالفعاليات
كتبادؿ اآلراء كالخبرات كتفعيؿ التصاؿ كالتكاصؿ بيف العامميف داخؿ المنظمة كالفئات

المستيدفة.

 .6متابعة كتطكير كتحديث الشبكات باستمرار كالعمؿ عمى زيادة سرعة النترنت.
رابعاً :قواعد البيانات:

 .1تبني نظاـ لتكنكلكجيا المعمكمات يعمؿ عمى جمع المعمكمات حكؿ مختمؼ المتغيرات البيئية
المحيطة كنشرىا كتبادليا كالستفادة منيا جميع األقساـ في المنظمة كذلؾ مف خالؿ تأسيس
قاعدة بيانات عف مختمؼ المتغيرات البيئية مما يمكف المنظمة مف استخداـ تكنكلكجيا

المعمكمات كالستفادة مف مزاياىا.

 .2تشجيع المسئكليف في إدارة المنظمات عمى تكفير بيئة تكنكلكجية قكية لسيما الشتراؾ بقكاعد
بيانات خارجية بيدؼ تحقيؽ تعاكف إلكتركني متبادؿ عمى المستكيات العربية كاألجنبية مما

يسمح لممنظمات الطالع عمى آخر المستجدات باإلضافة إلى كيفية التعامؿ مع متغيرات بيئة

التجارة اإللكتركنية التي تتسـ بسرعة التطكر كالتغيير.

 .3تقديـ دكرات تدريبية لمعامميف في المنظمات عمى استخداـ قكاعد البيانات المتكفرة بشكؿ
أفضؿ.

 .4العمؿ الدائـ عمى ربط برامج قكاعد البيانات المستخدمة في المنظمات بشبكة النترنت
إلتاحة استخداميا كالتعامؿ معيا مف خارج المنظمة.
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خامساً :اإلجراءات:

 .1تقييـ اإلجراءات بشكؿ دكرم مف أجؿ تحديد جكانب الضعؼ ككضع اإلجراءات المناسبة
لمعالجتيا،تتالءـ مع طبيعة كتطكير استخداـ األجيزة بالمنظمة.
التوصيات المتعمقة بالثقافة التنظيمية

إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث لدراسة العكامؿ التي مف الممكف أف تؤدم لتحسيف مستكل

الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة ،لسيما أف النتائج أكدت
كجكد عكامؿ أخرل مف الممكف أف تؤدم إلى تحسيف الثقافة التنظيمية.
توصيات عامة وىامة

 .1ضركرة دمج تكنكلكجيا المعمكمات في جميع أنشطة المنظمة لمكاكبة التطكر المتسارع في عالـ
التكنكلكجيا.

 .2مف األىمية العمؿ عمى إنشاء دائرة مستقمة كمتخصصة بتكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات
التي ل يكجد بيا.

 .3تعييف عامميف متخصصيف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات مسئكليف عف كؿ ما يتعمؽ
بسياسات تكنكلكجيا المعمكمات في المنظمة.

 .4تعزيز مستكل التشجيع المقدـ مف المنظمة ألم مبادرة تيدؼ لتحسيف الثقافة التنظيمية.
 .5التكاصؿ مع التطكرات العممية الحديثة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات مف خالؿ المشاركة في
المؤتمرات كالندكات كالدكرات المتخصصة كمتابعة ما يستجد في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات.

 .6ضركرة قياـ المنظمات غير الحككمية بإجراء دراسات دكرية لمتعرؼ إلى نقاط الضعؼ ،كنقاط
القكة المتعمقة باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كأثرىا في تحسيف أداء العمؿ مف كجية نظر
العامميف كالمستفيديف.

 .7العمؿ عمى أف تككف ىناؾ خطة طكيمة المدل لتكنكلكجيا المعمكمات ،تحدد فييا األىداؼ المرجكة
مف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ،كأثر ىذا الستخداـ عمى كؿ مف المنظمة كالعامميف بيا،
كالمتطمبات التي يجب تكافرىا في مخرجات ىذه التكنكلكجيا.

 .8تخصيص المسئكليف في إدارة المنظمة ميزانية كافية لتكفير متطمبات استخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات في المنظمات.

 .9الىتماـ بإجراء الصيانة الدكرية لألجيزة كالبرمجيات في المنظمات كتطكير مراكز الصيانة
كزيادة أعداد الككادر الفنية المؤىمة.
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ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة
بناء عمى إطالع الباحثة عمى اإلطار النظرم ،كالدراسات السابقة ،كتحميميا كمناقشتيا لنتائج ىذه
ن
الدراسة كتحميؿ بياناتيا ،فيي تكصي ببعض الدراسات المستقبمية المقترحة التالية:
 .1دراسة العكامؿ المؤثرة عمى تحسيف الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المنظمات غير
الحككمية في قطاع غزة.

 .2دراسة عالقة تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة بكفاءة العمميات في المنظمات غير الحككمية
في قطاع غزة.

 .3دراسة معكقات استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة.

 .4دراسة عالقة تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة باإلبداع كالتطكير في المنظمات غير
الحككمية في قطاع غزة.

 .5دراسة مدل مساىمة تكنكلكجيا المعمكمات في تعزيز الميزة التنافسية في المنظمات غير
الحككمية في قطاع غزة.

ممخص الفصل السادس
بناء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي،
استعرضت الباحثة في ىذا الفصؿ النتائج التي تكصمت إلييا ن
كتـ تصنيفيا إلى نتائج متعمقة بالمتغير المستقؿ(تكنكلكجيا المعمكمات) ،نتائج متعمقة بالمتغير

التابع(الثقافة التنظيمية) ،نتائج متعمقة باختبار الفرضيات ،نتائج متعمقة بتحقيؽ أىداؼ الدراسة،
كبينت نتائج
أشارت النتائج لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى كافة أبعاد تكنكلكجيا المعمكماتّ .
الدراسة كجكد أثر ذك دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α≥0.05لتكنكلكجيا المعمكمات عمى

الثقافة التنظيمية .كاقترحت الباحثة مجمكعة مف التكصيات المتعمقة بمكضكع الدراسة .كفي ختاـ

الفصؿ اقترحت مجمكعة مف العناكيف لدراسات مستقبمية مقترحة لتكنكلكجيا المعمكمات عمى الثقافة

التنظيمية.
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المصادر والمراجع
أوالً :المصادر


القرآن الكريم

ثانياً:المراجع العربية:
أ.

الكتب

 تعمب ،سيد " .)2011 (.نظم المعمومات اإلدارية " .ط ،1دار الفكر ناشركف كمكزعكف.عماف.األردف.

 الجرجاكم ،زياد(" .)2010القواعد المنيجية لبناء االستبيان" ،ط ،2مطبعة أبناء الجراح،فمسطيف.

 جالب ،حسيف (" .)2011إدارة السموك التنظيمي في عصر التغيير" .ط .1دار الصفاءلمنشر كالتكزيع .عماف .األردف.

 حريـ ،حسيف (" .)2010إدارة المنظمات –منظور كمي" .دار المنيؿ لمنشر ك التكزيع  ،عمافاألردف.
 حريـ ،حسيف (" .)2013السموك التنظيمي:سموك األفراد والجماعات في منظمات األعمال".ط .4دار الحامد لمنشر كالتكزيع .عماف .األردف.
 الحمامي ،عالء ،السعدكف ،غصكف (" .)2016تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في األعمالاإللكترونية المتطورة" .ط ،1دار كائؿ لمنشر كالتكزيع .عماف .األردف.

 حمداف ،خالد ،ادريس ،كائؿ ( " .)2007اإلستراتيجية و التخطيط االستراتيجي منيجمعاصر :مفاىيم معاصرة " .دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع .عماف .األردف.
 -الحمداني ،مكفؽ (":)2006مناىج البحث العممي" ,األردف ،عماف ،مؤسسة الكراؽ لمنشر.

 ديرم،زاىد (" .)2011السموك التنظيمي" .ط .1دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة .عماف.األردف.

 الساعاتي .سامية (")1998الثقافة الشخصية :بحث في عمم االجتماع الثقافي" ،دار الفكرالعربي ،القاىرة ،مصر.

 -السالمي ،عالء (" .)2014تكنولوجيا المعمومات" .دار المناىج .عماف .األردف.

 السكارنة ،بالؿ (" .)2011اإلبداع اإلداري" .ط .1دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.عماف .األردف.

 نجيب ،محمد (" .)2412انعكاسات التكنولوجيا عمى العنصر البشري في المنظمات العربية".ط .3دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة .عماف .األردف.
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 الشكابكة ،عدناف ( " .)2011دور نظم وتكنولوجيا المعمومات في اتخاذ الق اررات اإلدارية".دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع .عماف .األردف.

 الصيرفي ،محمد (" .)2009إدارة تكنولوجيا المعمومات" .ط ،1دار الفكر الجامعي ،القاىرة،مصر.

 الظاىر ،نعيـ (" .)2011اإلدارة الحديثة نظريات ومفاىيم" .ط .1عالـ الكتب الحديثة لمنشركالتكزيع .إربد .األردف.

 عابده ،حساف ( " .)2013أثر تكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات المكتبية" .دار المعتزلمنشر كالتكزيع .عماف .األردف.

 العامرم ،صالح ،الغالبي ،طاىر" .)2008( ،اإلدارة واألعمال " .دار المنيؿ لمنشر كالتكزيع.عماف .األردف.
 جاد الرب ،السيد ( " .)2449نظم المعمومات اإلدارية" .ط .1دار النيضة لمنشر كالتكزيع.السماعيمية .مصر.

 عبيدات ،ذكقاف كعدس ،عبد الرحمف ،كعبد الحؽ ،كايد (" .)2001البحث العممي -مفيومووأدواتو وأساليبو" ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 العالؽ ،بشير (" .)2012تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في األعمال –مدخل تسويقي".مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع .القاىرة .مصر.

 عمؾ ،عبد الناصر ،حافظ ،عباس (" .)2014نظم المعمومات اإلدارية بالتركيز عمى وظائفالمنظمة" .ط ،1دار المنيؿ ،عماف ،األردف.

 العمياف ،محمكد ( " .)2002السموك التنظيمي في منظمات األعمال محكم من الجامعةاألردنية" .ط .1دار كائؿ لمنشر كالتكزيع .عماف .األردف.

 أحمد ،محمد (" .)2413ثقافة المؤسسة والتغير " ،دار النكر لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،الجزائر.

 القريكتي ،محمد (" .)2012نظرية المنظمة والتنظيم" .ط .4دار كائؿ لمنشر كالتكزيع .عماف.األردف.

 قنديمجي ،عامر ،السامرائي ،إيماف (" .)2010تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا" .مؤسسةالكراؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.

 الالمي ،غساف ،البياتي ،أميرة (" .)2010تكنولوجيا المعمومات في منظمات األعمال" .ط،1مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع .القاىرة .مصر.

 مسمـ ،عبد اهلل (" .)2015إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات" .دار المعتز لمنشر كالتكزيع،عماف ،األردف.
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 المغربي ،عبد الحميد (" .)2446نظم المعمومات اإلدارية األسس والمبادئ" ،المكتبة العصريةلمنشر كالتكزيع ،المنصكرة ،مصر.

 جرادات ،عبد الناصر ،الشامي ،لبناف( " .)2449تطبيقات الحاسوب في اإلدارة والتسويق"،ط ،1دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
ب.

الرسائل والمجالت العممية:

 أبك حجر ،نسريف ( " :)2416درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية يمحافظاتغزة إلدارة األزمات وعالقتيا بالثقافة التنظيمية السائدة لدييم" ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 -أبك حماد ،ناىض (" :)2011التمويل الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره عمى

التنمية السياسية في قطاع غزة  2000م : 2010 -دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة.

 أبك رمضاف ،محسف )  ":)2414آليات العمل األىمي الفمسطيني  -تحميل الدور والفعالية"،كرقة عمؿ مقدمة مف خالؿ مؤتمر العمؿ األىمي في فمسطيف آليات كمتغيرات ،نظمتو مؤسسة

الضمير لحقكؽ النساف ،غزة.

 -أبك كريـ  ،أيمف محمد (":)2413عالقة نظم المعمومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري

دراسة -ميدانية بالتطبيق عمى المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة "رسالة ماجستير غير
منشكرة  ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 أبك ىيف ،كداد".)2010(.الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديرين المدارسالثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين " .رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطيف.

 زقكت ،محمكد".)2416(.مدى فاعمية استخدام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق وأثرهفي تحسين جودة خدمة التدقيق في قطاع غزة (دارسة ميدانية عمى شركات ومكاتب التدقيق

العاممة في قطاع غزة)" ,رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 أصرؼ ،أريج ( " :)2015تكنولوجيا المعمومات الُمستخدمة وعالقتيا باإلبداع اإلداري منوجية نظر الموظفين العاممين لدى وزارة التربية والتعميم العالي – محافظات غزة " ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة.

 البمبيسي ،أسامة (" :)2012جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين فيالمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة" ,رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسالمية،

غزة.
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 -صديقي ،أمينة ( " .)2013تأثير الثقافة التنظيمية عمى أداء الموارد البشرية دراسة حالة

لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية ورقمة ".رسالة ماجستير ،جامعة قاصدم

مرباح ،الجزائر.

 بكراس ،نكر الديف ".)2014(.دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدىالعاممين -دراسة ميدانية بالمركب المنجمي لمفوسفات جبل العنق بئر العاتر تبسة ".رسالة
ماجستير ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،الجزائر.

 -جمكلي ،أسماء (" .)2012أثر الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع اإلداري لدى العاممين في

مؤسسات التعميم العالي الجزائرية دراسة حالة :جامعة محمد خيضر – بسكرة ".رسالة

ماجستير ،جامعة محمد خيضر – بسكرة  ،الجزائر.

 حسيف ،يسرل ( " .)2010تكنولوجيا المعمومات وتأثيرىا في تحسين مستوى أداء الخدمةالفندقية (دراسة تطبيقية في فندق السدير) ".مجمة اإلدارة كالقتصاد ،العدد الخامس

كالثمانكف ،العراؽ.

 ندل ،جبكرم ( " .)2449أثر تكنولوجيا المعمومات في األداء المنظمي  -دراسة ميدانية فيالشركة العامة لمصناعات الكيربائية ,".رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراؽ.

 حماد ،رشاد حماد( ":)2010تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة"،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 الحناكم ،ايناس ( " :)2011دور تكنولوجيا المعمومات في إدارة الوقت لدى مديري مدارسوكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعيمو ،".رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

السالمية ،غزة ،فمسطيف.

 حكيحي ،اسماعيؿ ".)2015(.الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري  -دراسة مقارنةبين الجامعات العامة والخاصة – محافظات غزة " .رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطيف.

 -الخفاجي ،عمي ( ":)2012توظيف تكنولوجيا المعمومات في تحسين جودة الخدمات

المصرفية دراسة تطبيقية مقارنة بين المصارف الحكومية واألىمية" ،جامعة الكربالء،

العراؽ.

 -الخاليمة ،ايماف ،ىمشرم ،احمد ( ":)2015الثقافة التنظيمية وعالقتيا بدرجة ممارسة إدارة

الجودة الشاممة في المكتبات الجامعية الحكومية في األردن من وجية نظر العاممين فييا"

رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.

 الدليمي ،جناف  ،األسدم ،عدم ( " :)2014فاعمية تطبيق تقنية المعمومات لجودة األداءالجامعي -دراسة جامعة بابل العراقية" ,رسالة ماجستیر  ،جامعة بابؿ ،بابؿ ،العراؽ.
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 -الزيكدم ،ماجد (" .)2012دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعميم

نحو االقتصاد المعرفي ( )ERfKEفي تنمية الميارات الحياتية لطمبة المدارس الحكومية

األردنية" ,المجمة العربية لتطكير التفكؽ ،العدد  ،5،2012السعكدية.

 ساعد ،نيى ( " :)2016دور القيادة اإلبداعية في تحسين مستوى الثقافة التنظيمية فيوزارة الصحة الفمسطينية" ،رسالة ماجستیر ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا،

غزة ،فمسطيف.

 شبيؿ  ،محمد حسف عبد المنعـ " .)2008(.أثر تقانة المعمومات في األداء المنظمي" ،دراسة استطالعية آلراء عينة مف المديريف في الييئة العامة لمضرائب  ،دبمكـ عالي تقني،
الكمية التقنية اإلدارية( ،غير منشكرة).

 -الطيراكم ،عبد المنعـ (" :)2010دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء

المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة"  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة
السالمية غزة

 العاجز ،إيياب (" .)2011دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية(دراسة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي– محافظات غزة)".رسالة ماجستير،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 -عبد المطيؼ ،عبد المطيؼ ،جكدة ،محفكظ(" .)2010دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة

اليوية التنظيمية :دراسة ميدانية عمى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة".
مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ القتصادية كالقانكنية ،المجمد  26العدد الثاني ،دمشؽ ،سكريا.

 العزاـ ،زياد ( " :)2014أثر الثقافة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في بمديةالوسطية في محافظة إربد باألردن" ,رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.

 عسكر ،عبد العزيز ".)2012(.القيادة التشاركية وعالقتيا بالثقافة التنظيمية لدى مديريالمدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظر العاممين" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،

جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 عككر ،منذر (" .)2011أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات في أنماط الثقافة التنظيميةالسائدة في وزارة الداخمية األردنية ".رسالة ماجستير ،جامعة آؿ البيت ،المفرؽ ،األردف.

 الغالبي ،طاىر محسف ،العسكرم ،احمد شاكر (".)2002تكنولوجيا المعمومات ودورىا فيالتنمية االقتصادية" .المؤتمر العممي السنكم الثاني ،جامعة الزيتكنة ،عماف ،األردف.

 الغكؿ ،نبيؿ إبراىيـ (" :)2011العالقة بين توظيف العاممين ومالئمة األفراد لمنظماتيم فيالمنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة"  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة
األزىر ،غزة.
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 الفراج ،أسامة (" .)2011نموذج مقترح لخصائص الثقافة التنظيمية المالئمة في مؤسساتالقطاع العام في سورية ".مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ القتصادية كالقانكنية ،المجمد(،)27
العدد األكؿ ،دمشؽ ،سكرية.
 فرج اهلل ،أحمد ( " :)2012دور االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تطوير األداءالمؤسسي في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

السالمية ،غزة ،فمسطيف.

 قشطة ،عصاـ".)2013(.عالقة تكنولوجيا المعمومات المستخدمة بفاعمية نظام الرقابةالداخمية في المصارف الوطنية -قطاع غزة " .رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطيف.

 الالمي ،غساف( " .)2013تحميل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات دراسةاستطالعية في بيئة عمل عراقية".مجمة كمية بغداد لمعمكـ القتصادية،العدد الخاص بمؤتمر

الكمية ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراؽ.
 -الميثي ،محمد ( " .)2008الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في اإلبداع اإلداري من

وجية نظر مديري مدارس التعميم االبتدائي بالعاصمة المقدسة" رسالة ماجستير ،جامعة أـ

القرل ،المممكة العربية السعكدية.

 المصرم ،كماؿ ".)2011(.درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزةلمتخطيط اإلستراتيجي وعالقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيم " .رسالة
ماجستير ،الجامعة السالمية ،غزة ،فمسطيف.

 المطيرم ،محمد ( " .)2013مكونات الثقافة التنظيمية وعالقتيا بدوافع التعمم الذاتي لدىالعاممين في قطاع حرس الحدود بالخفجي".رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ
األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 الفالح ،نايؼ ( ":)2441الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي في األجيزة األمنية،".رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 الناظر ،سيريف ( ":)2011عالقة استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الميزة التنافسيةمن وجية نظر العاممين في شركة جوال في الضفة الغربية ،".رسالة ماجستير غير منشكرة،

جامعة بيرزيت ،فمسطيف.

 النكيرم ،عبير ( " :)2016درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة في المدارس الثانويةبمحافظات غزة وعالقتيا بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة فييا" ،رسالة ماجستير ،الجامعة

السالمية ،غزة ،فمسطيف.
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. قطاع غزة، قسم المنظمات األىمية, دائرة الشئون العامة: ( 2412 )  ك ازرة الداخمية الفمسطينية-

" أثر القدرات التكنولوجية عمى نجاح المنظمة – دراسة تطبيقية:)2012( أكس،  الكنداكم جامعة،  رسالة ماجستير."عمى شركات االتصاالت الخموية بالمممكة األردنية الياشمية
. األردف، عماف،الشرؽ األكسط
: المراجع األجنبية:ًثالثا

-

-

-

-
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المالحق
أوالً :االستبانة النيائية
ثانياً :قائمة بأسماء المحكمين
ثالثاَ :مجتمع الدراسة
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أوالً :ممحق رقم ()1
االستبانة النيائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامــــــــــــــــــــعة األزىــــــــــر -غــــــــــــــــــــزة
عمــــــــــــادة الدراســــــــــــــــات العميـــــــــــــــــا
كميــة االقتصـــــــــــاد والعـمــــــوم اإلدارية
ماجســـــــتير إدارة األعــمــــــــــــــــــــــــــــــــال
السيد/ة الفاضل/ة  ..................................حفظو اهلل
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ,,,

الموضوع :استبانة
تتشرؼ الباحثة أف تضع بيف أيديكـ استبانة إلجراء دراسة بعنكاف:

" أثر تكنولوجيا المعمومات عمى الثقافة التنظيمية :دراسة تطبيقية عمى المنظمات غير الحكومية
في قطاع غزة ".
كذلؾ استكمالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية قسـ إدارة أعماؿ مف

جامعة األزىر  -غزة .حيث تتطمب الدراسة تطبيؽ المقياس الذم بيف أيديكـ ،فنرجك منكـ مشككريف بمنحنا جزءان يسي انر

مف كقتكـ الثميف لإلجابة عف ىذه الستبانة بكضع عالمة مف ( )1. – 1بحيث يعبر الرقـ  1.عمى أعمى قيمة ك 1
يعبر عف أقؿ قيمة ،عممان بأف إجابتكـ ىي محط سرية تامة ،كلف تستخدـ إل في أغراض البحث العممي .

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير,,,
الباحثة :أثير محمد أبو زنيد
البريد االلكترونيatheer200688@gmail.com :
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أوالً -البيانات الشخصية:
 -1الجنس:
أنثى

ذكر
 -2العمر:
 أقؿ مف  3.سنة

 – 3.اقؿ مف  4.سنة

– 4. أقؿ مف  5.سنة

 5.سنة فأكثر

 -3المؤىؿ العممي:
 دبمكـ فأقؿ

 بكالكريكس

 ماجستير

 دكتكراه

 -4عدد سنكات الخبرة في مكاف العمؿ الحالي:
 أقؿ مف  5سنكات

 5 سنكات – أقؿ مف  1.سنكات

 1. سنكات – أقؿ مف  15سنة

 15 سنة فأكثر

 -5المسمى الكظيفي:
 مدير عاـ  /نائب مدير عاـ

 منسؽ مشركع

 رئيس قسـ

 مدير برنامج  /نائب مدير برنامج

 مدير تنفيذم

 غير ذلؾ................ :

 .6مستكل استخدامي لتكنكلكجيا المعمكمات في بيئة العمؿ الحالية:
 محدكد
 متكسط



 أحيانان

 كاسع
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ثانياً -تكنولوجيا المعمومات:
 .1األجيزة والمعدات :كىي تشمؿ جميع األدكات كاألجيزة التي تستخدـ في معالجة البيانات كتخزينيا كبثيا كأىـ مثؿ
الحاسكب كالطابعات كالماسحات الضكئية.

العبارة

الرلم
-1

يتناسب عدد أجيزة الحاسكب مع طبيعة أك حجـ العمؿ في المنظمة.

-2

تمتمؾ المنظمة أجيزة كمعدات تمكنيا مف أف تككف رائدة في عمميا.

-3

تكفر األجيزة المكجكدة في المنظمة معالجة دقيقة لمبيانات المطمكبة.

-4

القدرة التخزينية لألجيزة المستخدمة مناسبة كتؤدم أغراض الحفظ بكفاءة.

-5

تحرص المنظمة عمى تكظيؼ كؿ ما ىك جديد مف كسائؿ كمعدات.

-6

تساعد أجيزة تكنكلكجيا المعمكمات عمى زيادة المصداقية في العمؿ.

-7

تكفر األجيزة كالمعدات التكنكلكجية حالة مف الثقة بيف األشخاص(الزبائف) كبيف العامميف في المنظمة.

-8

يقمؿ استخداـ األجيزة كالمعدات التكنكلكجية مف الكقت المطمكب إلنجاز المياـ في المنظمة.

-9

تتكفر بدائؿ كافية لستمرار تشغيؿ األجيزة المادية المستخدمة في المنظمة عند انقطاع التيار الكيربائي.
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 .2البرمجيات :كىي مجمكعة مف البرامج التي تمكف الحاسكب مف إدخاؿ البيانات كمعالجتيا لمحصكؿ عمى النتائج
بشكؿ دقيؽ كسميـ.

العبارة

الرلم
 -1

تستخدـ المنظمة في عمميا برمجيات حاسكبية حديثة.

 -2

تستخدـ المنظمة برمجيات ذات قدرة عالية عمى التصاؿ بعدد كبير مف المستخدميف في آف كاحد.

 -3

تمكف أنكاع البرمجيات المستخدمة مف تبادؿ المعمكمات بيف العامميف .

 -4

ساعدت البرمجيات في المنظمة عمى التخفيؼ مف أعباء األعماؿ الكرقية الركتينية التي يقكـ بيا العاممكف.

-5

تتكافؽ البرمجيات المستخدمة مع األجيزة التي يتـ استخداميا في العمؿ لدل المنظمة.

-6

تتناسب البرمجيات المستخدمة مع متطمبات العمؿ في المنظمة.

-7

تمتمؾ المنظمة مبرمجيف يستطيعكف تطكير البرمجيات كتكييفيا كفؽ احتياج المنظمة.

-8

تمتاز البرمجيات المستخدمة بالمركنة إذ يسيؿ إجراء التعديالت عمييا.

-9

يمتمؾ األفراد في المنظمة ميارات استخداـ الحاسكب كبرمجياتو .
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 .3شبكات االتصال واإلنترنت :شبكة التصاؿ ىي عبارة عف كسائؿ التقنية التي تُستخدـ لنقؿ البيانات مف حاسكب إلى
حاسكب آخر ،أما اإلنترنت فيك شبكة اتصالت عالمية تسمح بتبادؿ المعمكمات بيف شبكات أصغر تتصؿ مف
خالليا الحكاسيب حكؿ العالـ.
العبارة

الرلم
-1

تستخدـ المنظمة شبكات اتصاؿ لربط كافة األقساـ في المنظمة .

-2

يتـ تبادؿ المعمكمات بسيكلة ما بيف األقساـ في المنظمة مف خالؿ كسائؿ التصاؿ المتكفرة لدييا.

-3

تمتاز إدارة المنظمة بمقدرتيا عمى تنفيذ برامجيا كخططيا مف خالؿ كجكد شبكات اتصاؿ فعالة.

-4

ترتبط جميع فركع المنظمة بشبكة كاحدة تسيـ في مراقبة سير العمميات اليكمية كضبطيا.

-5

تحرص المنظمة عمى تحقيؽ أمف الشبكات لغرض حماية المعمكمات كالبيانات كالحفاظ عمى سريتيا.

-6

تتصمشبكتانمنظمتانداخهٍتبشبكتاالنترنت.

-7

يتيح اإلنترنت متابعة األنشطة اليكمية التي يقكـ بيا العاممكف في المنظمة.

-8

تزيد دافعية العامميف بسبب قدرة النترنت عمى مساعدتيـ بالحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة بكقت قصير.

-9

يساىـ اإلنترنت في تحديث أدكات العمؿ اإلدارم في المنظمة كأساليبيا.

-1.

يتـ العتماد عمى مصادر المعمكمات المختمفة مف خالؿ شبكة اإلنترنت.
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 .4قواعد البيانات :إنيا الكعاء الذم يحتكم عمى الممفات المخزنة عمى أجيزة الحاسكب ،كىي مجمكعة الممفات

المرتبطة مع بعضيا كالتي نخزف فييا البيانات التي تتـ معالجتيا كتحديثيا كاسترجاعيا لمكصكؿ إلى المعمكمات.

الرلم
-1

العبارة
تمكف قكاعد البيانات مف الكصكؿ إلى البيانات في الكقت المناسب مف قبؿ األعضاء العامميف في
المنظمة.

-2

تحرص اإلدارة عمى تحديث قاعدة البيانات بشكؿ مستمر.

-3

تكفر قاعدة البيانات الدقة ك القدرة الفائقة عمى تخزيف ك استرجاع المعمكمات.

-4

تحرص المنظمة عمى انتقاء البيانات المفيدة ليا مف غير المفيدة قبؿ معالجتيا.

-5

تتميز المعمكمات المخزنة في قكاعد البيانات بأنيا متاحة لكافة العامميف في األقساـ ذات العالقة بعممية

تقديـ خدمات المنظمة.

-6

يتـ الستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصكؿ عمى المعمكمات المناسبة ك تقديـ الخدمات الالزمة.

-7

تراعي قكاعد البيانات المستخدمة في النظـ عدـ تكرار البيانات .المخزنة.

-8

تساعد قكاعد البيانات المستخدمة في التعرؼ إلى المشكمة كايجاد الحمكؿ السريعة ليا.

-9

تقمؿ قكاعد البيانات الكقت المستغرؽ في إنجاز األعماؿ.
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 .5اإلجراءات :كىي مجمكعة مف التعميمات عف كيفية دمج األجيزة كالبرمجيات كالبيانات كالشبكة لغرض معالجة
البيانات كتكليد المخرجات.

العبارة

الرلم
-1

تتكفر لمعامميف جميع التعميمات الالزمة لتشغيؿ البرامج الالزمة في أداء العمؿ.

-2

تكفر المنظمة دليؿ اإلجراءات لستخداـ البرمجيات.

-3

يتـ تحديث اإلجراءات بصكرة مستمرة بما يتالءـ مع طبيعة البرمجيات.

-4

يتـ تحديث إجراءات استخداـ أجيزة تكنكلكجيا المعمكمات مع تطكر ىذه األجيزة.

-5

تكفر إدارة المنظمة اإلجراءات الالزمة لتأميف المعدات ك أجيزة التخزيف الحساسة مف خطر الضرر.

-6

تكفر إدارة المنظمة إجراءات لسترداد النظاـ في حالة ظيكر عطؿ أك خمؿ في األجيزة أك البرامج.

-7

تكفر إدارة المنظمة إجراءات لكيفية التعامؿ مع األجيزة كالمعدات لفريؽ الطكارئ كالككارث في المنظمة.
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ثالثاً -الثقافة التنظيمية:
الثقافة التنظيمية :مجمكعة القيـ كالمعتقدات كالتقاليد كالتجاىات التي تخمؽ مجال شامال يؤثر في بناء سمكؾ العامميف كتفكيرىـ

كطريقة أدائيـ ألعماليـ.

العبارة

الرلم
-1

يتقبؿ العاممكف الضغكط كالمخاطر مف أجؿ مصمحة المنظمة كتطكرىا.

-2

يتكفر لدل العامميف الميارة كالقدرة الكافية عمى التكيؼ مع المتغيرات كالتطكرات الجديدة.

-3

يدرؾ العاممكف أىمية عامؿ الكقت إلنجاز المياـ كالكاجبات في الفترة الزمنية المحددة.

-4

يمتزـ العاممكف في المنظمة بمكاعيد العمؿ الرسمية حسب النظاـ اإلدارم المعتمد.

-5

يتكقع الرؤساء مف العامؿ أف يقكـ بكافة كاجباتو طالما أنو يحصؿ عمى كافة حقكقو الكظيفية التي تنص
عمييا األنظمة كالقكانيف.

-6

تسعي إدارة المنظمة لتمبية ما يتكقعو العامؿ مف المنظمة مف عالكات كحكافز كمكافآت.

-7

يتكقع العاممكف بأف تطبؽ القكاعد كالتعميمات التنظيمية في المنظمة بعدالة.

-8

يتكفر لدل العامميف تكجيات نحك اإلبداع كالتطكير.

-9

تطكر المنظمة عمميا باستمرار لتعزيز مكقعيا التنافسي لممنظمة.

-14

تعمؿ المنظمة عمى تطكير المسار الكظيفي لمعامميف لمكاكبة التطكرات كالمتغيرات الجديدة.

-11

يكجد قناعات مشتركة لدل العامميف بأىمية المشاركة في عممية اتخاذ الق اررات.

-12
-13

يعتقد العاممكف بأف ثقافة المنظمة تساىـ في إنجاز المياـ كالكاجبات بالجكدة كالكفاءة المطمكبة.
يبادر العاممكف ذاتيان في اللتحاؽ بالدكرات التدريبية رغبة في تطكير أداء العمؿ.
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-1
10

انرقم
-14

العبارة

-1
10

يتبنى العاممكف أساليب كطرقان حديثة لتأدية مياميـ الكظيفية.

-15

يعتقد العامؿ أف نظاـ العمؿ اإللكتركني أفضؿ مف نظاـ العمؿ الكرقي.

-16

يتكيؼ العاممكف مع كافة المستجدات كالتطكرات في بيئة العمؿ.

-17

تسيؿ األعراؼ السائدة بيف العامميف عممية النتقاؿ مف األساليب التقميدية إلى األساليب األكثر تطك انر في

-18

تعمؿ األعراؼ السائدة بيف العامميف عمى تفعيؿ إنجاز األعماؿ بطرؽ كأساليب حديثة.

-19

تحرص اإلدارة عمى تزكيد العامميف بالمعمكمات الالزمة لتطكير استخداميـ لألساليب الحديثة.

العمؿ.

 ٌرجىاإلجببتعهىاألسئهتانتبنٍتمنوجهتنظرك-: .1في رأيؾ كيؼ يمكف لتكنكلكجيا المعمكمات مف تعزيز الثقافة التنظيمية السائدة؟
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 .2ما المقترحات األخرل التي مف الممكف أف تسيـ في تطكير الثقافة التنظيمية كتنميتيا؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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ثانياً :ممحق رقم ()2
قائمة بأسماء المحكمين
م.

الجية التي يتبعيا

اسم المحكم

.1

د .أحمد محمكد

جامعة األزىر  -غزة

.2

د .خالد الدىميز

الجامعة اإلسالمية – غزة

.3

د .سامي أبك الركس

الجامعة اإلسالمية – غزة

.4

أ .د .سامي أبك ناصر

جامعة األزىر  -غزة

.5

د .سميماف الطالع

جامعة األزىر  -غزة

.6

أ .سمير الجبكر

.7

د .عالء الديف السيد

جامعة األقصى – غزة

.8

د .محمد أبك الجبيف

جامعة القدس المفتكحة – غزة

.9

د .محمد فارس

 .14د .محمكد الشنطي
 .11د .محمكد محمد الددح

مدير جمعية تنمية كتطكير قاع القريف

جامعة األزىر  -غزة
أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا –غزة
مدير جمعية فمسطيف التربكية لحماية البيئة
الجامعة اإلسالمية – غزة

 .12د .كسيـ اليابيؿ
* تـ ترتيب األسماء أبجدي نا
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ثالثاً :ممحق رقم ()3
مجتمع الدراست
م

اسم المنظمة

المحافظة

عدد العاممين

عدد المدراء والعاممين في
الوظائف اإلشرافية

1

جمعية تطكير بيت لىيا

محافظ ػػة الشماؿ

33

10

2

جمعية السالمة الخيرية

محافظ ػػة الشماؿ

39

9

3

جمعية الكئاـ الخيرية

محافظ ػػة الشماؿ

59

9

4

جمعية جباليا لمتأىيؿ

محافظ ػػة الشماؿ

63

11

5

جمعية الفالح الخيرية

محافظ ػػة الشماؿ

72

9

6

جمعية نكر المعرفة

محافظة الػكسطى

41

9

7

جمعية دار اليتيـ الفمسطيني

محافظة الػكسطى

15

6

8

جمعية دير البمح لتأىيؿ المعاقيف

محافظة الػكسطى

60

9

9

جمعية الرحمة الخيرية

محافظة خانيكنس

43

8

محافظة خانيكنس

64

9

11

جمعية مؤسسة الثقافة كالفكر الحر

محافظة خانيكنس

70

10

12

جمعية إعمار لمتنمية كالتأىيؿ

محافظة خانيكنس

15

7

13

جمعية دار الكتاب كالسنو

محافظة خانيكنس

183

17

14

جمعية ابف باز الخيرية

محافظ ػ ػ ػػة رفح

78

10

15

جمعية مركز الشباب الفمسطيني

مح ػػافظػ ػػة غزة

25

9

مح ػػافظػ ػػة غزة

25

7

17

جمعية الخريجات الجامعيات

مح ػػافظػ ػػة غزة

29

5

18

الييئة األىمية لرعاية األسرة

مح ػػافظػ ػػة غزة

30

5

مح ػػافظػ ػػة غزة

33

7

مح ػػافظػ ػػة غزة

33

8

مح ػػافظػ ػػة غزة

33

7

مح ػػافظػ ػػة غزة

35

8

14

16

19
24
21
22

جمعية المجمس العممي لمدعكة
السمفية

جمعية مركز المكارد العمالية
الخيرية

جمعية مؤسسة عبد المحسف قطاف

فرع أجنبي

جمعية أطباء بال حدكد -فرنسا -
فرع أجنبيو
جمعية الرعاية كالرتقاء الفمسطينية
الخيرية
الجمعية الكطنية لتأىيؿ المعاقيف
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اسم المنظمة

م

عدد العاممين

المحافظة

عدد المدراء والعاممين في
الوظائف االشرافية

23

جمعية رعاية األطفاؿ المعكقيف

مح ػػافظػ ػػة غزة

46

8

24

جمعية مجمع الصحابة الطبي

مح ػػافظػ ػػة غزة

52

8

مح ػػافظػ ػػة غزة

65

9

مح ػػافظػ ػػة غزة

66

11

مح ػػافظػ ػػة غزة

70

11

مح ػػافظػ ػػة غزة

77

12

مح ػػافظػ ػػة غزة

84

12

34

جمعية مبرة الرحمة

مح ػػافظػ ػػة غزة

93

13

31

جمعية اليالؿ األحمر

مح ػػافظػ ػػة غزة

106

11

32

جمعية الكداد لمتأىيؿ المجتمعي

مح ػػافظػ ػػة غزة

112

9

مح ػػافظػ ػػة غزة

150

9

34

جمعية أصدقاء المريض

مح ػػافظػ ػػة غزة

162

15

35

جمعية أطفالنا لمصـ

مح ػػافظػ ػػة غزة

172

9

36

جمعية الكفاء الخيرية

مح ػػافظػ ػػة غزة

178

13

مح ػػافظػ ػػة غزة

183

11

مح ػػافظػ ػػة غزة

231

10

مح ػػافظػ ػػة غزة

293

13

محافظة غزة

20

8

41

جمعية مركز شؤكف المرأة

مح ػػافظػ ػػة غزة

14

5

42

جمعية إنقاذ المستقبؿ الشبابي

مح ػػافظػ ػػة غزة

16

8

مح ػػافظػ ػػة غزة

19

6

25
26
27
28
29

33

37
38
39
44

43

جمعية خدمات اإلغاثة الكاثكليكية

 CRSفرع أجنبي

جمعية اإلغاثة اإلسالمية فرع
أجنبي  /لندف
جمعية أرض اإلنساف الفمسطينية
الخيرية
جمعية برنامج غزه لمصحة النفسية
جمعية إتحاد الكنائس العالمي "
فرع أجنبي "

جمعية التحاد العاـ لممراكز
الثقافية

جمعية الصحابة لتحفيظ القرآف
الكريـ كالعمكـ الشرعية
جمعية إتحاد لجاف العمؿ الصحي
جمعية الخدمة العامة ألحياء
مدينة غزة
مركز األبحاث كالستشارات
القانكنية

جمعية مستشفى ماريكحنا لمعيكف "

ساف جكف " فرع أجنبي

المجمكع

444

175

