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ممخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الهٌكل التنظٌمً من حٌث (الرسمٌة – الالمركزٌة – التعقٌد)
والثقافة التنظٌمٌة من حٌث (القٌم التنظٌمٌة  -المعتقدات التنظٌمٌة – األعراف التنظٌمٌة – التوقعات التنظٌمٌة) فً
تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة فً الوزارات الفلسطٌنٌة فً غزة.
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً إلجراء الدراسة ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف ذكم
العبلقة بمجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات الفمسطينية في غزة كالبالغ عددىـ ( )198مكظؼ ،كقد تـ استخداـ
أسمكب المسح الشامؿ لتشمؿ الدراسة جميع مفردات المجتمع .حيث تمكنت الباحثة مف استرداد ( )186استبانة
بنسبة استرداد بمغت  ،%94كىذه ىي العينة التي خضعت لمتحميؿ في ىذه الدراسة .وتم استخدام برنامج SPSS
اإلحصائً لتحلٌل البٌانات.
وقد أظهرت الدراسة تكافر أبعاد الييكؿ التنظيمي في األقساـ ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات في
الكزرات الفمسطينية في غزة بشكؿ متقارب بنسب متكسطة ،حيث بمغ الكزف النسبي لكؿ مف ىذه األبعاد كالتالي:
ا
مستكل التعقيد  ،%17.46مستكل الرسمية  ،%18.37مستكل البلمركزية  .%99.53كما أظيرت الدراسة عدـ
تكافر كبلن مف القيـ التنظيمية كاألعراؼ التنظيمية كالتكقعات التنظيمية في األقساـ ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات
في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،حيث بمغت األكزاف النسبية لكؿ مف ىذه األبعاد كالتالي،%94.33 ،%99.85 :

 %93.69لكؿ منيا عمى التكالي .بينما بينت الدراسة تكافر المعتقدات التنظيمية بدرجة متكسطة حيث بمغ الكزف
النسبي .%16.15
كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا ،ضركرة العمؿ عمى مراجعة الكصؼ الكظيفي لكظائؼ
تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ دكرم كتعديمو حسب متغيرات الكظيفة ،تشجيع المكظؼ عمى اقتراح األفكار كالحمكؿ
الجديدة كالمبتكرة ،العمؿ عمى مشاكرة المكظؼ كمسئكلو المباشر قبؿ عممية تدكيره أك تحديث ميامو ،ضركرة إشراؾ
المكظؼ في إعداد الخطط التشغيمية كاالستراتيجية لمشركع الحككمة اإللكتركنية ،ضركرة أف تعمؿ الك ازرات عمى

تكفير مراكز دعـ لمجميكر خاصة بخدمات الحككمة اإللكتركنية ،كما يجب عمى الك ازرات العمؿ عمى االىتماـ بشكؿ
أكبر بآليات إشعار المستفيديف مف خبلؿ البريد اإللكتركني أك الرسائؿ القصيرة عف حالة المعامبلت اإللكتركنية
المقدمة مف قبميـ ،كذلؾ ليتمكف المستفيديف مف استخداـ تمؾ الخدمات بالشكؿ األمثؿ كالفعاؿ .وأٌضا ً العمؿ عمى
إيجاد آليات إلعبلـ المستفيديف عف أية تحديثات عمى الخدمات المقدمة إلكتركنيان.
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Abstract
The study aimed to identify the role of organizational structure in terms of (formality
- decentralization - complexity) and organizational culture in terms of (organizational
values - organizational beliefs - organizational norms - organizational expectations) in
the application of e - government in the Palestinian ministries in Gaza.
The researcher adopted the analytical descriptive method for conducting the study.
The study population consists of the employees work in the field of information
technology in the Palestinian ministries in Gaza, and their count is (198) employee. The
comprehensive survey method was used in the study to include all the members of the
society. Where the researcher was able to recover (186) questionnaire with a recovery
rate of 94%, and this is the sample that have been analyzed in this study. The SPSS
statistical program was used for data analysis.
The study showed that the dimensions of the organizational structure in the IT
departments in the Palestinian ministries in Gaza were relatively close. The relative
weight of each of these dimensions was as follows: Complexity level 64.71%, formality
level 63.84%, decentralization level 55.98%. The study also revealed the lack of
organizational values, organizational norms and organizational expectations in the IT
departments in the Palestinian ministries in Gaza. The relative weights of each of these
dimensions were 55.39%, 57.88% and 58.15% respectively. While the study showed the
availability of organizational beliefs in a medium degree with a relative weight of
61.09%.
The study has reached a number of recommendations, the most important of which is
the need to review the job description of the IT functions periodically and to modify it
according to the job changes, encouraging the employee to propose new and innovative
ideas and solutions, working on the consultation of the employee and his immediate
supervisor before the process of recycling or updating his tasks during the preparation of
operational and strategic plans for the e-government project, the need for ministries to
provide centers of support for the public for e-government services, and ministries
should work to pay greater attention to the mechanisms of notification of beneficiaries
through Mail or SMS to inform them about the status of electronic transactions
submitted by them, so as to be able to benefit from the use of such services as optimal
and effective. As well as work to find mechanisms to inform beneficiaries of any updates
to the services provided electronically.
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 1.1مقدمة :
تعتبر الحككمة اإللكتركنية مف أىـ الطرؽ الحديثة كالمتطكرة التي تتعامؿ بيا حككمات الدكؿ لتزكيد
مكاطنييا بأفضؿ اآلليات كأسرع الطرؽ كأدقيا كأيسرىا لمكصكؿ لمخدمات كالمعامبلت كالمعمكمات التي تقدميا
الحككمة مف خبلؿ استخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت الحديثة ،كما تعطييـ فرصة أفضؿ لممشاركة بآرائيـ

كمقترحاتيـ كتقديـ الشكاكل بما يساىـ في تحسيف جكدة الخدمات المقدمة كبناء مجتمع معمكماتي (الخطة
اإلستراتيجية لمحككمة اإللكتركنية الفمسطينية .)2015 – 2013
كبناء عمى ذلؾ يعد تفعيؿ مشركع الحككمة اإللكتركنية في المؤسسات كالدكائر الحككمية جزءان أساسيان مف
ن
السعي لمٌحاؽ بركب التطكر اليائؿ في عالـ المعمكمات كاالتصاالت الحديثة كالدخكؿ إلى ذلؾ العالـ مف أكسع
األبكاب مف خبلؿ التفاعؿ مع متغيرات كخصائص القرف الحادم كالعشريف الذم تكاجو فيو المؤسسات عمى اختبلؼ
أنكاعيا كأحجاميا تحديات ىائمة في مجاالت التنمية اإلدارية كاالقتصادية كالسياسية كالتقنية.
جدير بالذكر أف تطكر الحككمة اإللكتركنية بدأ عمى مستكل العالـ في أكاخر  ،1995فقد طبقتيا ىيئة

البريد اإللكتركني عمى إدارتيا في فمكريدا ،كما تعد الب ارزيؿ أكؿ دكلة تعتمد نظاـ التصريح الضريبي عبر اإلنترنت
عاـ  ،1999غير أف الميبلد الرسمي كالسياسي ليذا المفيكـ كاف في مؤتمر نابكلي بإيطاليا في مارس  ،2001أما
في الكطف العربي فقد ظيرت في  2001في مصر ،كاألردف ،كدبي ،كسكريا ،لتتبناىا فيما بعد بقية الدكؿ (ياسيف،
.)15 :2005
كأصبح التحكؿ لمشركع الحككمة اإللكتركنية أم انر حتميان لكؿ الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء نظ انر لما

ليذا التحكؿ مف إيجابيات كفكائد متعددة نذكر منيا فعالية تقديـ الخدمات ،تقميؿ التكاليؼ ،الشفافية ،سيكلة الكصكؿ
كدكاـ اإلتاحة ،التنمية االقتصادية ،كالتركيز عمى المكاطنيف ( ،)Al-Shafi, 2009: 37إضافةن إلى المساعدة في

خمؽ بيئة أعماؿ تجارية أفضؿ ،تعزيز الحكـ الرشيد كتكسيع مشاركة الجميكر ،تحسيف اإلنتاجية كالفعالية لممؤسسات
الحككمية ،كتحسيف جكدة الحياة (.)Fallahi, 2007: 12
كايمان ػان بأىميػػة كحيكيػػة مكضػػكع الحككمػػة اإللكتركنيػػة فقػػػد سػػعت الػػك ازرات الفمسػػطينية إلػػى تطبيقػػو كذل ػػؾ

لطبيعػػة الميػػاـ كاألعمػػاؿ التػػي تؤدييػػا فػػي خدمػػة الم ػكاطنيف ،كمػػا يترتػػب عم ػػى ذل ػػؾ مػػف ضػػركرة تحسػػيف الخػػدمات
المقدمة ،كالكيفية التي تتـ بيا تأدية ىذه المياـ كاألعماؿ.

فػػي حػػيف كجػػد الباحػػث  (1987) Longmأف  %61فقػػط مػػف مشػػاريع نظػػـ المعمكمػػات الفاشػػمة يعػػكد فػػي

الحقيقػة إلػى أسػباب فنيػة ،كأف  %51مػف أسػباب الفشػؿ ليػػذه المشػاريع تكػكف إداريػة كانسػانية .كمػا أف نتػائب البػػاحثيف
 (1994) Ewusi-Mensah&Przansakiتؤك ػػد أف األس ػػباب األساس ػػية كراء ىجػ ػراف كعػػدـ إكم ػػاؿ تط ػػكير نظ ػػـ
المعمكمات ىي في الغالب إنسانية كادارية .كمػا أظيػرت نتػائب االسػتبياف الػذم قػاـ بػو الباحثػاف King & Doherty

) (1998أف  %11مف المدراء التنفيػذييف لػنظـ المعمكمػات يشػعركف أف العكامػؿ اإلنسػانية كاإلداريػة ىػي فػي الحقيقػة
أىـ مف العكامؿ الفنية في تحقيؽ نجاح مشاريع تطكير نظـ المعمكمات( .مشيط.)8 :3118 ،
كتناكلت العديػد مػف الد ارسػات مكضػكع المعكقػات كالتحػديات التػي تكاجػو تطبيػؽ الحككمػة اإللكتركنيػة ،حيػث
اتفقت معظـ ىذه الدراسات عمى أف تمؾ المعكقات تتمثؿ في المعكقات التنظيمية كالبشرية كالماليػة كالتقنيػة كالتشػريعية
3

كالبيئي ػػة كاألمني ػػة كالثقافي ػػة كاالجتماعي ػػة ،ن ػػذكر مني ػػا عم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ ال الحص ػػر (المغيػ ػره( ،)2010 ،الحس ػػنات،
( ،)2011المسعكدم( ،)2010 ،عدكاف)2007 ،
(Alkadi, 2013), (Zeleti, 2010), (Fallahi, 2007), (Al-Shboul et al., 2014), (Sarrayrih et
al., 2015).
كتعد المعكقات التنظيمية أحػد أىػـ المعكقػات التػي تقيػد تطبيػؽ الحككمػة اإللكتركنيػة ،حيػث إف ىنػاؾ عبلقػة
ارتب ػػاط قكي ػػة ب ػػيف تطبي ػػؽ الحككم ػػة اإللكتركني ػػة كب ػػيف العكام ػػؿ التنظيمي ػػة بالمنظم ػػات الحككمي ػػة م ػػف حي ػػث ( الثقاف ػػة
التنظيمية–الييكؿ التنظيمي– نمط القيادة–نظـ المعمكمػات – إجراءات العمؿ كأسػاليبو) (زكػي .)239 :2007 ،ككفقػان
لدراسة المسعكدم ( )8 :3161جاءت المعكقات اإلدارية في المرتبة األكلى مف حيث األىمية.

و
بشكؿ عػاـ
كتعد العكامؿ أك المتغيرات التنظيمية كاحدة مف أىـ محددات نجاح مشاريع تكنكلكجيا المعمكمات

( )Barzekar et al, 2014: 1كمشػركع الحككمػة اإللكتركنيػة عمػى كجػو الخصػكص ( Kachwamba et al.,
 )2009: 5ل ػػذا س ػػيتـ ف ػػي ى ػػذه الد ارسػػة تن ػػاكؿ دكر اثن ػػيف م ػػف أى ػػـ ىػػذه العكام ػػؿ التنظيمي ػػة ف ػػي تطبي ػػؽ الحككم ػػة
اإللكتركنية ىما الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية.

حيث إف الييكػؿ التنظيمػي يعتبػر مػف المػؤثرات الميمػة التػي تسػاىـ فػي نجػاح تطبيػؽ الحككمػة اإللكتركنيػة
فنجد أف دراسة لبد ( )611 :3169كاف مف تكصياتيا المتعمقة بالجانب اإلدارم مراجعة اليياكؿ اإلدارية في الك ازرات
الفمسػػطينية كمػػدل مبلئمتيػػا فػػي ظػػؿ التحػػكؿ اإللكتركنػػي ،كاعػػادة ىيكمػػة كحػػدات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي الػػك ازرات
المختمفة.

كمػػا أف الثقافػػة تمثػػؿ تحػػديان رئيس ػان لتطبيػػؽ الحككمػػة اإللكتركنيػػة فػػي القطػػاع العػػاـ (Maniatopoulos,

) 2005كقد تجمى تأثير الثقافة التنظيمية عمى المبادرات القائمة عمػى التكنكلكجيػا مػف خػبلؿ العبلقػة االنعكاسػية بػيف
ثقافة المؤسسة كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ).)Kanungo et al., 2011: 37( .(Oslon, 1982
كيقػكؿ جػكاد كأبػك زيػد أف الثقافػة تمعػب دك انر أساسػيان كميمػان فػي نشػر تطبيػؽ الحككمػة اإللكتركنيػة سػكاء عمػػى

مسػ ػػتكل الم ػ ػكاطنيف أـ العػ ػػامميف .كمػ ػػا تعػ ػػد التكعيػ ػػة االجتماعيػ ػػة بثقافػ ػػة اإلدارة اإللكتركنيػ ػػة متطمب ػ ػان أساسػ ػػيان لمتحػ ػػكؿ
التكنكلكجيا الجديدة مف خبلؿ تطبيقيا (بسيسك.)65 :3161 ،

 1.2مشكمة الدراسة:

ت كاجو الك ازرات الفمسطينية الكثير مف التحديات كالضغكط في ظؿ التطكر السػريع الػذم تشػيده مثيبلتيػا مػف
الػك ازرات فػي الػدكؿ العربيػػة ككػذلؾ األجنبيػة لػذا فإنػػو البػد مػف مكاكبػػة ىػذا التطػكر كالبػد مػػف االسػتجابة السػريعة ليػػذه
التحديات عف طريؽ تطبيؽ المبادئ كالمفاىيـ اإلدارية المعاصرة ،حيث إف اإلدارة بشكميا التقميػدم لػـ تعػد قػادرة عمػى

االنسػجاـ مػع متغيػرات العصػر كمتطمباتػو لػذا كػاف التحػػكؿ نحػك اإلدارة اإللكتركنيػة بشػكؿ عػاـ كتبنػي كتطبيػؽ مفيػػكـ
الحككمة اإللكتركنية بشكؿ خاص أم انر حتميان ال بد منو.

كنظ انر لحداثة تطبيؽ مفيكـ الحككمة اإللكتركنية  -إلى ح وػد مػا  -فػي المؤسسػات الحككميػة فػي قطػاع غػزة،

كجب التركيز عمى متطمبات تطبيقيا كالمعكقات التي تحكؿ دكف ذلؾ ،ككفقان لمتكصيات التي خرجت بيا دراسة الػرزم

( )2012فػػإف عمػػى المؤسسػػات الحككمي ػة فػػي قط ػاع غ ػزة إيجػػاد الحمػػكؿ لممعكقػػات التػػي تحػػكؿ دكف تطبيػػؽ الحككمػػة
اإللكتركنيػػة ،مػػع أخ ػذىا بع ػيف االعتبػػار ثػػـ محاكلػػة عبلجيػػا ،كمػػف ضػػمف تمػػؾ الحمػػكؿ :ترسػػيل المفػػاىيـ الصػػحيحة
كاألسػػس العمميػػة كالتػػي تبنػػى عمييػػا الحككمػػة اإللكتركنيػػة ،كاحػػداث تغييػرات عمػػى مسػػتكل المؤسسػػات كاألقسػػاـ كاعػػادة
تكزيع المياـ كاالختصاصات ،ثـ العمؿ عمى التخمص مف البيركقراطية كتعقد اإلجراءات التنظيمية.
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كيعد العنصر التنظيمي أك اإلدارم مف أىـ المرتكزات التي يبنى عمييا مشركع الحككمة اإللكتركنية ،حيث
إف مف األىداؼ كالغايات الرئيسة لمخطة اإلستراتيجية لمحككمة اإللكتركنية  2015-2013تطبيؽ مفاىيـ الحككمة
الداعمة لمحككمة اإللكتركنية مف خبلؿ إيجاد ىيكؿ تنظيمي إلدارة مشركع الحككمة اإللكتركنية ،كتطكير الييكميات

اإلدارية إلدارات كدكائر تكنكلكجيا المعمكمات في الدكائر الحككمية ،كتعزيز إجراءات المتابعة كالتقييـ لقطاع
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الحككمة( .المكقع اإللكتركني لك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات بغزة،
.)2016

ككفق ػان لمد ارسػػة االستقصػػائية لؤلمػػـ المتحػػدة الخاصػػة بالحككمػػة اإللكتركنيػػة لعػػاـ  2016فػػإف متكسػػط معػػدؿ

الدكؿ العربية في مؤشر تنمية الحككمة اإللكتركنية ىك  0.45524كىك متكسػط معػدؿ متكسػط كلكنػو يعتبػر مػنخفض
مقارنة بمعدالت أخرل تصؿ إلى  0.7241كىك متكسط معدؿ تنمية الحككمة اإللكتركنية في االتحاد األكركبي حيػث
إف ىذا المعدؿ يعتبر مرتفع جدان.

كسجمت فمسطيف  4.67نقطة عمى مؤشر تنمية تكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاالت ،كيسػتخدـ ىػذا المؤشػر

لقياس مقدار المستجدات في ىذا القطاع كمستكل التقدـ كمقدار الفجكة الرقمية باإلضافة إلى إمكانية البمػداف لتطػكير

قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات .كمف المبلحظ ارتفاع مقدار ىذا المؤشر لعاـ  2015حيث سػجمت فمسػطيف
 4.67مف أصؿ  10نقاط عمى ىذا المؤشر (تقريػر كاقػع قطػاع االتصػاالت كتكنكلكجيػا المعمكمػات فػي فمسػطيف لعػاـ
 ،2015مكقػػع ك ازرة االتصػػاالت كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات) ،كبػػالرغـ مػػف ىػػذا االرتفػػاع إال أنػػو يعتبػػر مػػنخفض نكع ػان مػػا

مقارنة مع غيرىا مف الدكؿ.

جدير بالذكر أنو تمت مناقشة مكضكع فشؿ تطبيقات الحككمة اإللكتركنية في الدكؿ النامية في العديد مف

الدراسات نذكر منيا )Kumar et al ،Dada (2006) ،Heeks (2005) ،Hwang et al (2008
) .Stanforth (2010) ،Schuppan (2009) ،(2006كقد تكصؿ الباحثكف إلى أف  %85مف مشاريع
الحككمة اإللكتركنية فشمت في تحقيؽ أىدافيا الرئيسة ،منيا  %35تنتيي بالفشؿ الكمي ك  %50بالفشؿ الجزئي.
كعميو فإف عمميات تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الدكؿ النامية ال تزاؿ في مراحميا األكلى ( Al-Naimat et al.,

.)2012: 878
كفي مقابمة مع (حمادة )6102 ،تـ تأكيد كجكد خطكات كانجازات ال يمكف إغفاليا في مشركع الحككمة
اإللكتركنية ،إال أنو ما زاؿ ىناؾ معكقات تكاجو اكتماؿ التطبيؽ ليذا المشركع.
مػػف ى ػػذا المنطم ػػؽ تس ػػعى ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى كاق ػػع بع ػػض المتغيػ ػرات التنظيمي ػػة ف ػػي ال ػػك ازرات

الفمسطينية في غزة ،كتحديدان كاقع الييكؿ التنظيمي ككاقع الثقافة التنظيمية ،كدكر ىذيف المتغيريف في تطبيؽ الحككمة

اإللكتركنية.

كتتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما دور الييكل التنظيمي والثقافة التنظيمية في تطبيق الحكومة اإللكترونية؟

 1.3متغيرات الدراسة :
 .1المتغير المستقؿ :بعض العكامؿ التنظيمية المؤثرة في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كالتي تـ جمعيا
باالعتماد عمى بعض الدراسات السابقة كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ( )1.1كتشمؿ:


أبعاد الييكؿ التنظيمي.
 -الرسمية.
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 المركزية. التعقيد.

أبعاد الثقافة التنظيمية.

 القيـ التنظيمية. المعتقدات التنظيمية. األعراؼ التنظيمية. -التكقعات التنظيمية.

 .2المتغير التابع :تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية.
 .3المتغيرات الضابطة :المتغيرات الشخصية كتشمؿ (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات العمؿ،
المسمى الكظيفي ،جية العمؿ).

جدول رقم ( :)1.1الدراسات التي تم االعتماد عمييا في تجميع متغيرات الدراسة المستقمة.
المتغير المستقل

الييكؿ التنظيمي

الثقافة التنظيمية

الدراسات
لبد ( ،)2015الرزي ( ،)2012الحسنات ( ،)2011البشري ( ،)2010المغٌرة
( ،)2010آل دحوان ( ،)2008المسعودي ( ،)2008زكً ( ،)2007الغوطً
(.)2005
Alrawabdeh and Zeglat (2014), Barzekar et al. (2014), Rahman
et al. (2014), Elkadi (2013), Naimat (2012), Nurdin et al.
(2012), Nurdin et al. (2011), El-Shafi (2009), Rezaei et al.
(2009), Esteves et al. (2008), Ang et al. (2001).
األغا وآخرون ( ،)6106العاجز ( ،)6100السهلً (.)6112
Alomiri (2015), Almutairi (2014), Alrawabdeh and
Zeglat(2014), Kanungo et al(2011), Nurdin et al. (2012),
Esteves et al. (2008).

شكل رقم ( :)1.1نموذج الدراسة.
انعىامم انتنظٍمٍت
الييكل التنظيمي.

تطبٍك انحكىمت اإلنكترونٍت

الثقافة التنظيمية.

انمتغٍراث انشخصٍت

انعمر – انجنس  -انمؤهم انعهمً  -عذد سنىاث انعمم – انمسمى
انىظٍفً – جهت انعمم.

المصدر 5جرد بواسطة الباحثة
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 1.4فرضيات الدراسة:
 .1يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5ألبعاد الييكؿ التنظيمي عمى تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5لمرسمية عمى تطبيؽ الحككمةاإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.

 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف لممركزية عمى تطبيؽ الحككمةاإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5لمتعقيد عمى تطبيؽ الحككمةاإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.

 .2يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5ألبعاد الثقافة التنظيمية عمى تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5لمقيـ التنظيمية عمى تطبيؽ الحككمةاإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.

 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5لممعتقدات التنظيمية عمى تطبيؽالحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5لؤلعراؼ التنظيمية عمى تطبيؽالحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.

 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5لمتكقعات التنظيمية عمى تطبيؽالحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الييكؿ التنظيمي في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرات (العمر  -الجنس – المؤىؿ العممي – عدد سنكات العمؿ – المسمى

الكظيفي – جية العمؿ).

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الثقافة التنظيمية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرات (العمر  -الجنس – المؤىؿ العممي – عدد سنكات العمؿ – المسمى
الكظيفي – جية العمؿ).

 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرات (العمر  -الجنس – المؤىؿ العممي – عدد سنكات العمؿ –
المسمى الكظيفي – جية العمؿ).

 1.5أىداف الدراسة :
تتمخص أىداؼ الدراسة في األمكر التالية:
 .1التعرؼ عمى كاقع و
كؿ مف الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية في الك ازرات الفمسطينية في غزة كجية نظر
المكظفيف ذكم العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات.
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 .2التعرؼ عمى مستكل تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة مف كجية نظر المكظفيف
ذكم العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات.
 .3الكشؼ عف أثر و
كؿ مف الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية عمى تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة مف كجية نظر المكظفيف ذكم العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات.

 .4الكشؼ عف الفركؽ بيف كجيات نظر المكظفيف ذكم العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات الفمسطينية
حكؿ كاقع و
كؿ مف الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية كتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كفقان لمتغيرات الدراسة.

 .5الخركج بنتائب كتكصيات مف شأنيا تطكير كرفع مستكيات األداء لدل الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بشكؿ
عاـ.

 1.6أىمية الدراسة:
يمكف تمخيص أىمية الدراسة كمبرراتيا كما يمي:
أ) من الناحية العممية:

 .1ستككف الدراسة مرجعان ميمان لمباحثيف كالميتميف في ىذا المجاؿ.

ب) من الناحية التطبيقية:

 .1مف خبلؿ ىذه الدراسة تستطيع الك ازرات الفمسطينية في غزة معرفة كاقع بعض العكامؿ التنظيميػة (الييكػؿ
التنظيمي – الثقافة التنظيمية).
 .2لفػػت أنظػػار المسػػئكليف فػػي الػػك ازرات الفمسػػطينية فػػي غ ػزة إلػػى أىميػػة االىتمػػاـ بمتابعػػة كتطػػكير العكامػػؿ
التنظيميػػة (الييكػػؿ التنظيمػػي – الثقاف ػػة التنظيميػػة) لمػػا ل ػػو مػػف أث ػػر ف ػػي تحسػػيف أداء العػػامميف كالفعالي ػػة
التنظيمية كاالرتقاء بمكانة المؤسسات الحككمية عمى المستكل المحمي كاإلقميمي.

الدرسػػة الميدانيػػة تسػػتطيع الػػك ازرات الفمسػػطينية فػػي غ ػزة التعػػرؼ عمػػى جكانػػب القصػػكر
 .3مػػف خػػبلؿ نتػػائب ا
كالمعكقات في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية.

 .4تأمؿ الباحثة أف تسيـ ىذه الدراسة في تقديـ تكصيات كاقتراحات تساعد في الكقكؼ عمى دكر و
كؿ مف
الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
ت) من الناحية التطبيقية:

 .1تيػػتـ الباحثػػة بدرجػػة كبيػرة بتطػػكير خبرتيػػا المعرفيػػة فػػي مجػػالي المتغيػرات التنظيميػػة (الييكػػؿ التنظيمػػي
كالثقافة التنظيمية) كالحككمة اإللكتركنية.

 .2سكؼ تثرم ىذه الدراسة الجانب العممي كالبحثي لدل الباحثة ،مما ينعكس إيجابان عمػى الجانػب المينػي
كالعممي لدييا عمى و
حد سكاء.

 1.7حدود الدراسة:
 .1الحد المكاني:
أيجريت ىذه الدراسة عمى الك ازرات الفمسطينية في غزة كتحديدان األقساـ أك الدكائر أك اإلدارات ذات العبلقة

بتكنكلكجيا المعمكمات.
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 .2الحد الزماني:
أيجريت ىذه الدراسة خبلؿ العاـ الدراسي .2017 – 2016
 .3الحد المكضكعي:
التزمت الباحثة بالمتغيرات المستقمة كىي بعض العكامؿ التنظيمية (الييكؿ التنظيمي – الثقافة التنظيمية)
التي تـ جمعيا مف األدبيات كالدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع كأثرىا عمى تطبيؽ الحككمة

اإللكتركنية.

 1.8إجراءات الدراسة:
أوالً :منيج الدراسة:

قامت الباحثة باستخداـ المنيب الكصفي التحميمي كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتحقؽ مف فرضياتيا.

كيعرؼ الحمداني ( )100 :2006المنيب الكصفي التحميمي بأنو ”المنيب 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 “.فيما اعتمدت الباحثة عمى مصدريف في جمع البيانات ىما:


المصادر األكلية:
عف طريؽ استبانة أعدت خصيصان لذلؾ باالستعانة بدراسات سابقة.



المصادر الثانكية:

مف خبلؿ مراجعة الكتب كالرسائؿ كالدكريات كالمجبلت العممية كالمكاقع اإللكتركنية المتعمقة

بمكضكع الدراسة ،كالتي مكنت الباحثة أيضان مف التعرؼ عمى أسس كتابة األبحاث العممية.
ثانياً :مجتمع الدراسة :

يتمثؿ مجتمع الد ارسػة فػي جميػع العػامميف فػي مجػاؿ تكنكلكجيػا المعمكمػات فػي الػك ازرات الفمسػطينية فػي غػزة،
قامت الباحثة باستخداـ طريقة المسح الشػامؿ نظػ انر لصػغر حجػـ مجتمػع الد ارسػة كسػيكلة الكصػكؿ إلػى الفئػة

المستيدفة ،كأيضان لما مف مجتمع الدراسة مف دكر مباشر في تطبيػؽ مشػركع الحككمػة اإللكتركنيػة ،حيػث تػـ

تكزيػػع االسػػتبياف عمػػى أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة كاف ػةن كالبػػالغ عػػددىـ  653مكظف ػان .الجػػدكؿ رقػػـ ( )1.2يكضػػح
تكزيع مجتمع الدراسة.

جدول رقم ( :)1.2توزيع موظفي الو ازرات المستيدفة حسب اإلدارات ذات العالقة بمجال تكنولوجيا المعمومات.
الوزارة

العدد الكمي

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

24

وزارة األشغال العامة واإلسكان

5

وزارة النقل والمواصالت

15

ديوان الموظفين العام

13

وزارة الصحة

17
9

وزارة العدل

8

وزارة العمل

8

وزارة المالية

11

الحكم المحمي

8

سمطة األراضي

6

سمطة الطاقة

6

وزارة االقتصاد الوطني

9

وزارة التربية والتعميم

13

وزارة الثقافة

4

وزارة الداخمية

14

وزارة الزراعة

4

وزارة الشباب والرياضة

8

وزارة الشؤون االجتماعية

13

وزارة األوقاف والشؤون الدينية

7

وزارة األسرى

3

وزارة المرأة

2

العدد الكمي
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المصدر :أعد بكاسطة الباحثة بالتكاصؿ مع دائرة الييكميات الكظيفية في ديكاف المكظفيف العاـ ()2017
ثالثاً :األدوات :

اعتمدت الباحثة االستبياف كأداة بحثية كىك عبارة عف مجمكعة مف األسئمة المتنكعة كالمترابطة بشكؿ يحقؽ
اليدؼ الذم تسعى إليو الباحثة ،حيث تـ إعداد استبياف حكؿ ” دور الييكل التنظيمي والثقافة التنظيمية
في تطبيق الحكومة اإللكترونية :دراسة تطبيقية عمى الو ازرات الفمسطينية في غزة “.

 1.9مصطمحات الدراسة:
 )1العوامل التنظيمية” :تعرؼ العكامؿ التنظيمية بأنيا تمؾ العكامؿ أك الخصائص ذات التأثير المتبادؿ كالتي
تجعؿ المنظمة تختمؼ باختبلفيا كتتأثر في ترتيب كاجباتيا التي تستخدـ مف أجؿ تنظيـ أعماليا التي

ينبغي إنجازىا“( .الدىش .)10 :2006 ،ونظ ارً لتعدد تمك العوامل فإن ىذه الدراسة سوف تقتصر عمى متغيرين

ىما:

أ-

الييكل التنظيمي :ىك اآللية الرسمية التي يتـ مف خبلليا إدارة المنظمة عبر تحديد خطكط

السمطة كاالتصاؿ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف (العمياف ،)205 :2004 ،كيعرؼ أيضان بأنو نظاـ

لمسمطة كالمساءلة كالعبلقات بيف الكحدات التنظيمية الذم يحدد شكؿ كطبيعة العمؿ البلزـ
لممنظمة (العمياف .)205 :2004 ،أما إجرائيان فيمكف تعريؼ الييكؿ التنظيمي بأنو األسمكب
الذم يتـ مف خبللو تنظيـ المياـ كاألدكار في الك ازرات الفمسطينية كتجميعيا في مستكيات إدارية
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ككحدات تنظيمية ،كتحديد اآلليات التي يتـ مف خبلليا التنسيؽ بيف األفراد كتبادؿ المعمكمات
بالشكؿ الذم يساىـ في تحقيؽ األىداؼ المرجكة.
ب -الثقافة التنظيمية :عرفيا  wheelenبأنيا عبارة عف مجمكعة االعتقادات كالتكقعات كالقيـ التي
يشترؾ بيا أعضاء المنظمة كعرفيا  shermerbornبأنيا نظاـ مف القيـ كالمعتقدات يشترؾ بيا
العاممكف في المنظمة بحيث ينمك ىذا النظاـ ضمف المنظمة الكاحدة ،كما يعرفيا  Kossenبأنيا
مجمكعة القيـ التي يجمبيا أعضاء المنظمة (رؤساء كمرؤكسيف) مف البيئة الخارجية إلى البيئة
الداخمية لتمؾ المنظمة (العمياف .)139 :2004 ،أما إجرائياً فيمكف تعريؼ الثقافة التنظيمية
عمى أنيا مجمكعة القيـ كالمعتقدات كاألعراؼ كالتكقعات التنظيمية التي يشترؾ بيا العاممكف في

الك ازرات الفمسطينية كالتي تساعدىـ في أداء كتحسيف أعماليـ كتحقيؽ العديد مف النتائب
اإليجابية.
 )2الحكومة اإللكترونية :عرفيا (القحطاني” )2010 ،بأنيا قدرة القطاعات كاألجيزة الحككمية المختمفة عمى
تقديـ الخدمات كالمعمكمات لممستفيديف منو إلكتركنيان كبشفافية ،مساكاة ،كبسرعة متناىية كدقة عالية في أم

كقت كأم مكاف باستخداـ التقنيات الحديثة المتطكرة مع ضماف سرية كأمف المعمكمات “.كما كيمكف تعريفيا
عمى أنيا ”نظاـ حككمي إلكتركني يستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في أداء األعماؿ كالخدمات
بكؿ كفاءة كفعالية ،كتقديميا لممستفيديف منيا ،سكاء كػانكا مػكاطنيف أك جيػات حككمية ،كذلؾ باعتماد
شبكات االتصاؿ كالمعمكمات لخفض التكمفة كسرعة اإلنجاز كتحػسيف األداء( “.العمار .(2008 ،أما

إجرائياً فيمكف تعريؼ الحككمة اإللكتركنية عمى أنيا قياـ الك ازرات الفمسطينية في غزة بتقديـ خدماتيا
التقميدية لممستفيديف بطرؽ إلكتركنية باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بيدؼ تحسيف جكدة
الخدمات كتمكيف مختمؼ األطراؼ المستفيدة منيا مف الكصكؿ لتمؾ الخدمات بكؿ يسر كدقة كسرعة.
وقامت الباحثة – مف أجؿ أغراض البحث – باستخداـ مفاىيـ اإلدارة اإللكتركنية ،الخدمات اإللكتركنية،
المعامبلت اإللكتركنية ،كتكنكلكجيا المعمكمات كمفاىيـ تصب في نفس اإلطار العاـ لمصطمح الحككمة

اإللكتركنية.
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انفصم انثانً
اإلطار اننظري نهذراست
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المبحث األول
الهٌكل التنظٌمً
1.2.2

مقدمة.

1.2.1

مفيوم الييكل التنظيمي.

1.2.2

أىمية الييكل التنظيمي.

1.2.3

مراحل بناء الييكل التنظيمي.

1.2.4

أنواع الييكل التنظيمي.

1.2.5

نماذج الييكل التنظيمي.

1.2.6

أبعاد الييكل التنظيمي.

1.2.7

الييكل التنظيمي وتطبيق الحكومة اإللكترونية.

1.2.8

واقع الييكل التنظيمي وعالقتو بتطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات محل

1.2.22

ممخص.

الدراسة.
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 1.2.2مقدمة.
يعد الييكؿ التنظيمي كسيمة إدارية ميمة يمكف لممنظمات مف خبلليا تكضيح مياميا كأعماليا ،كذلؾ مف
ٌ
خبلؿ تحديد أساليب التنسيؽ كأنماط التفاعؿ البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة عمى الكجو األكمؿ ،ىذا التفاعؿ أك
االتصاؿ يتـ مف خبلؿ تبادؿ المعمكمات كاألفكار كالخبرات بيف المستكيات اإلدارية المختمفة التي يحددىا كينظميا
الييكؿ التنظيمي.
كقد أظيرت الدراسات المتعمقة بالمنظمات الناجحة أف كاحدان مف أىـ العكامؿ كأكثرىا فعالية في بناء األبعاد

المختمفة لمتكجو بالمبادرة في المنظمات ىك الييكؿ التنظيمي لتمؾ المنظمات ( Shoghi and Safieepoor,
.)2013: 91
لذلؾ فقد شغؿ ،كال يزاؿ ،مكضكع الييكؿ التنظيمي مساحة ميمة في الفكر اإلدارم كالتنظيمي ،كال يزاؿ

يحظى باىتماـ متزايد مف قبؿ المفكريف كاالستشارييف كالمديريف كذلؾ ألنو يعد كسيمة حيكية لمساعدة المنظمات في

إنجاز كتحقيؽ أىدافيا بكفاءة كفعالية ،لككنو مؤث انر رئيسان في العديد مف المتغيرات كالجكانب التنظيمية ألم منظمة.
كقد تركز اىتماـ المفكريف كالباحثيف عمى تحديد أبعاد الييكؿ التنظيمي كمدل عبلقتو بأداء المنظمة ككفاءتيا

كفعاليتيا كمركنتيا كتكيفيا كغير ذلؾ مف معايير نجاح المنظمات التي كردت في العديد مف الدراسات المتعمقة
بقياس أداء المنظمات كنجاحيا (حريـ كالخشالي.)677 :3111 ،
يتناكؿ ىذا المبحث المفاىيـ األساسية المتعمقة بالييكؿ التنظيمي ،حيث سيتـ الكقكؼ عمى مفيكـ الييكؿ

التنظيمي كتكضيح أىميتو كأنكاعو كنماذجو كمراحؿ تصميمو ،كاستعراض أبعاده مف حيث التعريؼ كالمزايا كالعيكب
لكؿ و
بعد منيا.

 1.2.1مفيوم الييكل التنظيمي.
و
بشكؿ
يكجد آراء كتعريفات عديدة كمختمفة حكؿ الييكؿ التنظيمي ،كلفيـ ىذا المصطمح اإلدارم الميـ
مفصؿ سيتـ سرد عدد مف آراء الباحثيف كعمماء اإلدارة في ىذا الصدد.
قاـ ) (John Child, 1977بتعريؼ الييكؿ التنظيمي بأنو“ :التكزيع الرسمي ألدكار العمؿ كاآلليات
اإلدارية لمتحكـ في ،كتحقيؽ تكامؿ أنشطة العمؿ ،كيتضمف ذلؾ تمؾ األنشطة التي تتعدل حدكد المنظمة”
) (Anderson and King, 2002ترجمة محمكد حسني.
كيرل  (2003: 5) Robbinsأف الييكؿ التنظيمي ىك“ :الطريقة التي يتـ مف خبلليا تنظيـ المياـ كتحديد األدكار
الرئيسة لمعامميف ،كتكضيح نظاـ تبادؿ المعمكمات كتحديد آليات التنسيؽ كأنماط التفاعؿ البلزمة بيف األقساـ المختمفة
كالعامميف فييا”.
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كيقكؿ العمياف ( )319 :3119أف الييكؿ التنظيمي عبارة عف“ :إطار يحدد اإلدارات كاألقساـ الداخمية
المختمفة لممنظمة ،فمف خبلؿ الييكؿ التنظيمي تتحدد خطكط السمطة كانسيابيا بيف الكظائؼ ،ككذلؾ يبيف لنا الييكؿ
التنظيمي لمكحدات اإلدارية المختمفة التي تعمؿ معان عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة”.
أما  (2007: 190) Daftفقد عرؼ الييكؿ التنظيمي عمى أنو “اإلطار الذم يحدد التقسيمات اإلدارية
الرسمية كالتي تتضمف عدد المستكيات اليرمية كنطاؽ اإلشراؼ لممديريف كالمشرفيف ،ككذلؾ تقسيـ األفراد كتكزيعيـ
عمى األقساـ المختمفة ،إضافةن إلى تصميـ أنظمة لمتأكد مف كجكد اتصاؿ كتنسيؽ كتكامؿ فعاؿ لمجيد بيف األقساـ”.
كعرفو عكاد ( )345 :3163بأنو“ :العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد كتجميع مختمؼ أكجو النشاط
كاألعماؿ الضركرية لتحقيؽ أىداؼ المشركع ككضعيا في ىيكؿ يتـ شغمو باألفراد المؤىميف كتزكيدىـ بالمكارد
كاالحتياجات التي تمكنيـ مف أداء عمميـ بكفاءة كفعالية”.
مف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف لمباحثة القكؿ بأف تعريؼ الييكؿ التنظيمي اشتمؿ عمى المحاكر التالية:


تحديد كتنظيـ كتكزيع األنشطة كاألعماؿ كالمياـ كاألدكار التي يقكـ بيا العاممكف في المنظمة.



يتحدد مف خبللو نظاـ تبادؿ المعمكمات كآليات التنسيؽ كالتفاعؿ بيف العامميف في المنظمة.



نظاـ يتـ مف خبللو المساىمة في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.



تجميع لمكظائؼ كالعامميف في مستكيات إدارية ككحدات تنظيمية.
مف ىذا المنطمؽ ترل الباحثة أنو يمكف تعريؼ الييكؿ التنظيمي بأنو“ :تحديد لؤلنشطة كالمياـ كاألدكار

التي يقكـ بيا العاممكف في المنظمة ،كتنظيميا كتجميعيا في مستكيات إدارية ككحدات تنظيمية بحيث يتـ تحديد آلية
لتبادؿ المعم كمات كالتنسيؽ كالتفاعؿ بيف العامميف في تمؾ الكحدات التنظيمية بالشكؿ الذم يضمف المساىمة في
تحقيؽ أىداؼ المنظمة”.

 1.2.2أىمية الييكل التنظيمي.
بالرغـ مف اختبلؼ الباحثيف كعمماء اإلدارة حكؿ تعريؼ محدد لمييكؿ التنظيمي إال أنيـ جميعان يتفقكف

عمى أنو كسيمة إدارية ميمة تساعد المنظمة في تحقيؽ أىدافيا.

كتسعى المنظمة مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية( :المكزم)48 :2002 ،
 .1تكضيح اإلدارات كاألقساـ كالكحدات داخؿ المنظمة.
 .2تكضيح المستكيات اإلدارية داخؿ المنظمة كاختصاصات كمسئكليات كؿ مستكل.
 .3إبراز مبدأ التخصص كتقسيـ العمؿ.
 .4تكضيح خطكط السمطة.

 .5تكضيح العبلقات الرسمية.
 .6تكضيح نطاؽ اإلشراؼ.
 .7تقميؿ االزدكاجية.
 .8تكضيح خطكط االتصاؿ.
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 .9ترتيب الكظائؼ كالتنسيؽ بينيا.
 .10تسييؿ عمميات بناء الكحدات كاألقساـ كاإلدارات.
كبيف بعض ال يكتاب أىمية الييكؿ التنظيمي السميـ مف خبلؿ استع ارض اآلثار السمبية التي قد تنشأ عف كجكد

ىيكؿ تنظيمي غير سميـ (حريـ ،)49 :2000 ،فمف غير كجكد ىيكؿ تنظيمي سميـ كمناسب ،فإف العمميات
التنظيمية تسير بشكؿ فكضكم ال يستند إلى أساس عممي (المكزم .)49 :2002 ،فالييكؿ التنظيمي غير المناسب
يترتب عميو آثار سمبية عديدة منيا:
 .1تدني معنكيات كحافزية العامميف.
 .2اتخاذ ق اررات غير سميمة.

 .3تزايد النزاعات التنظيمية كالكظيفية.
 .4قتؿ اإلبداع كالطمكح.
 .5تزايد النفقات.
كالمفيكـ المعاصر لميياكؿ التنظيمية ال يقؼ عند حد اعتباره خريطة تنظيمية تكضح التبعية اإلدارية،
المككنة لمتنظيـ المعني ،كانما
كالمسئكلية اإلشرافية أك مجرد تحديد منضبط لبلختصاصات الكظيفية لمكحدات اإلدارية
ِّ
يمثؿ مع كؿ ىذا أداة ىدفيا النيائي إلغاء القكل التي تعرقؿ أداء المنظمات كتحد مف انطبلقيا نحك غاياتيا (الممتقى
العربي الثاني.)3119 ،

 1.2.3مراحل بناء الييكل التنظيمي.
مف البدييي أف بناء ىيكؿ تنظيمي سميـ يتطمب مف القائميف عمى ىذا األمر في المنظمة االلتزاـ بخطكات
كمراحؿ معينة لضماف صحة كسبلمة ىذا البناء.
كفقان لعكاد ( )285 – 282 :2012فإف خطكات بناء كاعداد الييكؿ التنظيمي ىي التالية:
 .1تحديد األنشطة الرئيسة لممنظمة.
 .2تحديد األىداؼ التنظيمية.

 .3تحديد األنشطة االستشارية المعاكنة (أنشطة نمطية).
 .4بياف األسس كاالعتبارات التي يجب مراعاتيا عند تجميع أكجو النشاط الرئيسة كالفرعية في كحدات
تنظيمية.
 .5اختيار األساس المناسب لتجميع أكجو النشاط.
أما حريـ ( )76 :2000فيرل أف تصميـ الييكؿ التنظيمي ألم منظمة يمكف أف يتـ كفؽ المراحؿ التالية مرتبة
بتسمسؿ منطقي:
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 .1تحديد األنشطة البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة كتقسيميا كتجزئتيا لتككيف أعماؿ /كظائؼ ،كتحديد مياـ
ككاجبات كؿ عمؿ /كظيفة (تطبيؽ مبدأ تقسيـ العمؿ أك التخصص).
 .2تجميع األعماؿ /الكظائؼ – تككيف الكحدات التنظيمية.
 .3تحديد كتكزيع السمطات.

 .4التنسيؽ كالربط بيف الكحدات التنظيمية المختمفة.

 1.2.4أنواع الييكل التنظيمي.
تسعى جميع المنظمات لتحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ ضماف انتظاـ كاستمرار األنشطة المكجية لتحقيؽ ىذه
األىداؼ كبصفة خاصة أنشطة تخصيص األعماؿ كاإلشراؼ كالتنسيؽ كىػذا االنتظاـ يمثؿ ما يسمى بالييكؿ ،كحيث
إف ىذه األنشطة يمكف ترتيبيا بعدة طرؽ لذلؾ فإف المنظمات تستخدـ ىياكؿ متباينة كمختمفة .كمف ىذه اليياكؿ
التنظيمية ما يمي( :الف ار كالمكح)746 :3114 ،
أ .اليياكل التنظيمية الرسمية كىي التي تعكس الييكؿ التنظيمي الرسمي لممنظمة كتحدد فيو األعماؿ
كاألنشطة التي يجب القياـ بيا كتقسيميا كالعبلقات الكظيفية كالسمطة كالمسئكلية.

ب .اليياكل التنظيمية غير الرسمية كىي عبارة عف خرائط كىمية تنشأ بطريقة عفكية نتيجة التفاعؿ الطبيعي

بيف األفراد العامميف بالمنظمة ،كييتـ التنظيـ غير الرسمي بالعنصر اإلنساني كيحدث تفاعبلت مختمفة
داخؿ الييكؿ التنظيمي كيؤثر في تشكيؿ أنماط سمكؾ العامميف ،كما أنو يييئ الظركؼ التي تمكف التنظيـ

الرسمي مف أف يمارس أعمالو في ظمو.
كيكضح الجدكؿ التالي أكجو االختبلؼ بيف اليياكؿ التنظيمية الرسمية كاليياكؿ التنظيمية غير الرسمية.
جدول رقم ( :)1.2أوجو االختالف بين اليياكل التنظيمية الرسمية واليياكل التنظيمية غير الرسمية.
اليياكل التنظيمية غير الرسمية

اليياكل التنظيمية الرسمية

 -يتككف بطريقة عفكية غير منظمة.

 -يتككف بطريقة مخطط ليا كمدركسة مسبقان.

 -يقكـ عمى أساس العبلقات الشخصية.

 -يتحدد مف خبلؿ مبادئ كمعايير مكتكبة.

 القكاعد كالمعايير المكتكبة التي يحددىا الييكؿالتنظيمي الرسمي ىي ما يشكؿ قكة الضغط

في المنظمة.

 تشكؿ العبلقات الشخصية قكة ضغط عمىاألشخاص العامميف في المنظمة مف أجؿ تبني
مكاقؼ كاتجاىات معينة.

 أىداؼ األشخاص العامميف في المنظمة القياـبالكجبات كالمياـ الكظيفية.

 يككف الدافع الرئيس لؤلشخاص العامميف فيالمنظمة

ىك

كاالجتماعية.
المصدر( :العميان)120 – 108 :1004 ،
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إشباع

حاجاتيـ

النفسية

 1.2.5نماذج الييكل التنظيمي.
يصنؼ الكتاب كالباحثكف أنكاع اليياكؿ التنظيمية إلي نمكذجيف رئيسيف يقعاف عمى نيايتي خط مستقيـ
كىما :النمكذج اآللي  /البيركقراطي  /الكبلسيكي  Mechanistic Modelكالنمكذج العضكم ، Organic Model
كسنناقش باختصار ىذيف النمكذجيف .كيكضح الجدكؿ التالي أكجو االختبلؼ بيف المنظمات الميكانيكية كالمنظمات
العضكية.
جدول رقم ( :)1.1أوجو االختالف بين المنظمات الميكانيكية والمنظمات العضوية.
المنظمات العضوية (الحركية)

المنظمات الميكانيكية (اآللية)

 -الميمة متغيرة كمتنكعة كاألداء حسب متطمبات

 -الميمة محددة كثابتة كميمات األداء محددة

العمؿ.

بشكؿ تفصيمي.

 -تكزيع العمؿ حسب المياـ كمتطمبات العمؿ

 -تكزيع األعماؿ يككف بشكؿ تفصيمي/

كيتغير مف ميمة إلى أخرل.

تخصصي كدقيؽ.

 -تخكيؿ كاسع لمصبلحيات كمركنة عالية في

 -السمطات في المنظمات رسمية كثابتة.

استخداـ السمطات.
 -االلتزاـ بتعميمات كقكاعد كضكابط العمؿ كفؽ

 -االنصياع الكامؿ لمتعميمات كالقكاعد كالضكابط

األداء لمميمة المطمكبة.

في المنظمة.
 -جميع التعميمات كاإلجراءات كاألكامر مكتكبة.

 -طبيعة العمؿ في أكثر مجاالتو استشارم.

 -االتصاالت عمكدية كتتبع التسمسؿ اإلدارم

 -االتصاالت مفتكحة في جميع االتجاىات.

الرسمي.
 -المركزية العالية  /الشديدة في اتخاذ الق اررات.

 -البلمركزية في اتخاذ الق اررات.

 -حجـ التغيرات في المنظمة قميمة كبطيئة.

 حجـ التغيرات في المنظمة عالية كمتكررةكسريعة.

 -الرقابة المركزية عمى األداء ىي قاعدة النظاـ

 -الرقابة الذاتية عمى األداء مف قبؿ العامميف

 -الضكابط كاإلجراءات كالتعميمات مستقرة

 -الضكابط كاإلجراءات متغيرة حسب ظركؼ

 -الييكؿ التنظيمي ىرمي كعمكدم فيما يخص

 -الييكؿ التنظيمي منبسط كمرف فيما يخص

كالكحدات الييكمية.

الرقابي.

العمؿ.

كتصدر عف القيادة العميا في المنظمة.

السيطرة كالسمطة كاالتصاالت.

السيطرة ،كالسمطة كاالتصاالت.

 -التركيز في المنظمة عمى االلتزاـ كاالندفاع في

 -التركيز في المنظمة عمى الكالء لممنظمة

تحقيؽ أىداؼ المنظمة أكثر مف الكالء

كالطاعة لممسئكليف.

كالطاعة.
 -المعمكمات تأخذ شكبلن عمميان كتنتشر في عمكـ

 -المعمكمات تأخذ شكبلن رسميان كانسيابيتيا تككف

المنظمة كتبادليا مفتكح.

عبر ىرـ السمطة.
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 -التكجييات تأخذ شكؿ معمكمات  /نصيحة /

 -التكجييات تأخذ صيغة األكامر كبشكؿ ق اررات

تكجيو  /تذكير.

نيائية.

المصدر( :عقيمي وقيس)165 :2012 ،
ذكر ك هؿ مف  Burns and Stalkerأف الييكؿ التنظيمي يجب أف يككف مرتبطان بالبيئة التي تعمؿ مف

خبلليا المنظمة ،حيث إنو عندما تككف بيئة المنظمة مستقرة جدان كيمكف التنبؤ بيا ،يككف الييكؿ الميكانيكي ىك

المناسب ،كعندما تككف البيئة التنظيمية تتسـ بالتغير كعدـ القابمية لمتنبؤ بيا ،فإف اليياكؿ التنظيمية تفتقر إلى

المركنة لبلنسجاـ مع ذلؾ ،كيصبح الييكؿ العضكم ىك القابؿ لمتطبيؽ ( Anderson and King, 2002:
.)204
كيعد تكفير ىياكؿ تنظيمية مرنة تعطي مساحة كاسعة لمشاركة العامميف في اتخاذ ككضع الق اررات كتفكيض
السمطة ،مع تبسيط اإلجراءات اإلدارية مف أىـ المتطمبات التنظيمية البلزمة لتسييؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية

(الضافي )387 :3111 ،لذا يجب إعادة النظر في الييكؿ التنظيمي لئلدارة بما يناسب تطمعات كحاجات العمؿ
(دركيش.)679 :3114 ،
و
يعد نمكذج الييكؿ التنظيمي العضكم بميزاتو التي تـ
مف ىنا يمكف لمباحثة القكؿ بأنو –
كبشكؿ عاـ ٌ -
ذكرىا ىك األكثر مبلئمة لتطبيؽ خدمات الحككمة اإللكتركنية ،حيث إف مف متطمبات استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
كجكد ىياكؿ تنظيمية تتميز بدرجة متدنية مف التعقيد.

 1.2.6أبعاد الييكل التنظيمي.
ىناؾ آراء متعددة حكؿ أبعاد الييكؿ التنظيمي ،إذ يشير  Daftإلى كجكد ستة أبعاد ىي التخصص –
التشعيب – سمسمة األكامر – نطاؽ التحكـ – المركزية كالبلمركزية – الرسمية ( Robbins and Coulter,
.)2012: 265
بينما يرل  Toyebأف ىناؾ ثبلثة أبعاد تشكؿ الييكؿ التنظيمي ،كىذه األبعاد ىي المركزية – الرسمية –
التعقيد (المكزم.)91 :3113 ،
كما حددىا أيضان ك هؿ مف العمياف ( – )99 – 97 :3119كالذم أشار إلييا بمصطمح الخصائص – كعبد

ربو ( )73 – 76 :3168باألبعاد الثبلثة المشار إلييا سابقان.

كسيتـ الحديث عف ىذه األبعاد مف حيث المفيكـ كالمزايا كالعيكب في الفقرات التالية:
 .2المركزية والالمركزية:
يتفؽ معظـ الباحثي ف عمى أف المركزية تشير إلى تركيز سمطة اتخاذ القرار في المستكيات اإلدارية العميا
( .)Shoghi and Safieepoor, 2013: 92
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كيمكف القكؿ بأف مف القضايا االستراتيجية التي تنشأ عند تصميـ مؤسسات الحككمة اإللكتركنية ىي درجة
المركزية ،حيث يتـ طرح مجمكعة مف األسئمة المتعمقة بيذا المكضكع ىي)Hanna et al., 2009: 85( :


كـ ينبغي لمحككمات أف تركز عمى المركزية أك البلمركزية في التخطيط كصنع الق اررات في استثمارات
الحككمة اإللكتركنية؟



ما ىي عناصر الحككمة اإللكتركنية التي يمكف تكجيييا إلى التنسيؽ المركزم ،كأييا مف األفضؿ تركيا
لممبادرات مف األقساـ الدنيا كاإلبداع البلمركزم؟



ما ىي الترتيبات المؤسسية البلزمة لتعزيز االبتكار مف القاعدة إلى القمة (مف األقساـ الدنيا إلى األقساـ
العميا)؟



كيؼ يمكف لممؤسسات تنفيذ ىذا المستكل األمثؿ مف الدمب بيف أسمكبي المركزية كالبلمركزية البلزـ
لمتطبيؽ الناجح لمحككمة اإللكتركنية؟
كتزداد درجة البلمركزية في المنظمات في الحاالت التالية( :عريقات كآخركف)613 :3166 ،


عندما يزداد عدد الق اررات التي يتـ اتخاذىا في المستكيات اإلدارية الدنيا.



عندما تزداد أىمية الق اررات التي يتـ اتخاذىا في المستكيات اإلدارية الدنيا.



عندما يككف ىناؾ عمميات لممنظمة منتشرة جغرافيان كمتباعدة.



عندما تقؿ حاالت رجكع المرؤكسيف لرؤسائيـ قبؿ اتخاذ القرار.



عندما يزداد عدد الكظائؼ كالنشاطات التي تتأثر بالق اررات التي يتـ اتخاذىا في المستكيات اإلدارية

الدنيا.

العوامل التي تؤثر في اتباع مبدأ المركزية أو الالمركزية:
يقكؿ كتٌاب اإلدارة األكائؿ إف درجة المركزية في المنظمة تعتمد عمى الكضع القائـ .حيث إف ىدفيـ ىك
االستخداـ األمثؿ كالفعاؿ لممكظفيف .نجد أف المنظمات التقميدية قد تمت ىيكمتيا في شكؿ ىرـ ،كالذم تككف فيو
القكة كالسمطة تتركز بالقرب مف أعمى المنظمة .كبالنظر ليذا الييكؿ ،فإف الق اررات المركزية ىي األبرز ،لكف
منظمات اليكـ أصبحت أكثر تعقيدان كتستجيب لمتغيرات الديناميكية في بيئاتيا .كعمى ىذا األساس ،يعتقد العديد مف
المديريف أف ىناؾ حاجة إلى أف تيتخذ الق اررات مف قبؿ األفراد األقرب إلى المشاكؿ ،بغض النظر عف مستكاىـ
التنظيمي (.)Robbins and Coulter, 2012: 272
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كيكضح الجدكؿ التالي بعض العكامؿ التي تؤثر عمى استخداـ المؤسسة المركزية أك البلمركزية.
جدول رقم ( :)1.2بعض العوامل التي تؤثر عمى استخدام المؤسسة المركزية أو الالمركزية.
المركزية أكبر

مركزية أكبر
-

بيئة مستقرة.

-

بيئة معقدة ،غير مؤكدة.

-

المدراء في المستويات الدنيا ليسوا بنفس القدرة

-

المدراء في المستكيات الدنيا لدييـ القدرة كالخبرة في

أو الخبرة في اتخاذ القرار مثل المدراء في
المستويات العميا.

-

اتخاذ القرار.
-

الق اررات.

عدم رغبة المدراء في المستويات الدنيا بالمشاركة
في الق اررات.

-

قيمة الق اررات قميمة نسبياً.

-

تواجو المنظمة أزمة أو خطر فشل المنظمة.

رغبة المدراء في المستكيات الدنيا بالمشاركة في

-

الق اررات ذات أىمية.

-

ثقافة المشاركة كالتي تسمح لممدراء بالبكح بما
يجرم في المنظمة

-

شركة كبيرة.

-

الشركة منتشرة جغرافيان

-

الفعال لمشركة.
التنفيذ َّ

-

التنفيذ الفعاؿ لمشركة.

حيث إن اإلستراتيجية تعتمد عمى مدراء يتكتمون
عمى ما يجري في المنظمة.

حيث إف اإلستراتيجية تعتمد عمى مدراء لدييـ
مشاركة كمركنة في صنع القرار.

المصدر)Robbins & Coulter, 2012: 272( :
مزايا المركزية :
ال شؾ أف إلتباع أسمكب المركزية العديد مف المزايا نذكر منيا( :أكشاش)89 :3161 ،
 .1تسمح باالستفادة مف خبرات المستكيات اإلدارية العميا في المؤسسة كقد ارتيا.
 .2إفساح المجاؿ لكضع سياسات كاتخاذ ق اررات مكحدة.
 .3تمنح المستكيات اإلدارية العميا القكة كالمكانة.
 .4تسمح بتخفيض ازدكاجية الكظائؼ إلى أدنى حد ممكف.
 .5ال تستمزـ إجراءات رقابية مكثفة.

 .6التقميؿ مف األخطار الناجمة عف حصكؿ انحرافات في األداء الفعمي عف ما ىك مخطط ،بحكـ الخبرة عمى
مستكل اإلدارة العميا في معالجة ىذه األمكر.
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 .7تناسب المنظمات الصغيرة حيث تككف نشاطاتيا كامكاناتيا المادية محدكدة ،مما يعني أف تكمفة تطبيؽ
المركزية تككف في العادة قميمة (الطراكنة كآخركف.)160 :2012 ،
عيوب المركزية:
عمى الرغـ مما تـ ذكره مف مميزات عدة إلتباع أسمكب المركزية في اإلدارة إال أف ىناؾ بعض العيكب التي تنتب عف
ىذا األسمكب يمكف سردىا فيما يمي( :المنديؿ)85 :3118 ،
 .1عدـ تككيف صؼ و
ثاف أك تنمية طبقة بديمة مف متخذم الق اررات في المنظمة.
 .2انخفاض الركح المعنكية لممدراء عمى المستكيات اإلدارية األدنى.

 .3قد يغفؿ متخذ القرار في المستكل األعمى عف بعض العكامؿ الميمة التي تعايشيا المستكيات األقؿ.
 .4خطكرة القرار الفاشؿ تمتد لتشمؿ قطاعان كبي انر أك المنظمة بأكمميا.

 .5قد تؤدم المركزية إلى نكع مف االتكالية أك االعتماد عند أعضاء المستكيات اإلدارية الدنيا ،فبل يتصرفكف
في أم مكقؼ انتظا انر لمق اررات مف اإلدارة العميا ،األمر الذم يعطؿ االبتكار كيضيع األفكار الجديدة.
قياس المركزية والالمركزية:
إف باإلمكاف تحديد أم مف األسمكبيف (المركزية أك البلمركزية) يتـ تطبيقو في منظمة معينة مف خبلؿ اإلجابة عمى
عدد مف األسئمة ىي)Nedovic and Bozinovic, 2013: 4( :
 ما عدد الق اررات التي يتـ اتخاذىا في المستكيات الدنيا؟ عدد كبير مف الق اررات يشير إلى درجة أكبر مفالبلمركزية.
 ما مدل أىمية الق اررات التي يتـ اتخاذىا في المستكيات الدنيا؟ إذا كانت ىذه الق اررات ميمة فيذا مؤشرعمى البلمركزية كالعكس صحيح.

 ما مدل تأثير الق اررات التي يتـ اتخاذىا في المستكيات الدنيا؟ كجكد تأثير قميؿ أك عدـ كجكد تأثير ليا يدؿعمى مركزية أكبر في اتخاذ القرار.
 -ما ىي درجة مراجعة اإلدارات العميا لممرؤكسيف؟

 .1الرسمية:
تشير ىذه الخاصية /البعد إلى مدل اعتماد المنظمة عمى القكانيف كاألنظمة كالقكاعد كالتعميمات كالق اررات

كاإلجراءات كالمعايير التفصيمية في تكجيو كضبط سمكؾ الفرد كأفعالو كتصرفاتو أثناء أدائو لعممو (حريـ:3111 ،
.)94
الرسمية ىي درجة تعريؼ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالشركط كاألكصاؼ الكظيفية التي تعد جزءان مف

المنظمة (.)Shoghi and Safieepoor, 2013: 92
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كيرل  )012 :6102( Salimbahrami et al.أف الرسمية في الييكؿ التنظيمي تعني تحديد العبلقات

و
بشكؿ دقيؽ كبالتالي تجعؿ الحرية في ممارسة األنشطة في حدىا األدنى.
التنظيمية بيف العامميف في المنظمة
كما أكد المكزم ( )91 :3113أف الرسمية تشير إلى درجة االلتزاـ باألنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا.
العوامل التي تحدد درجة الرسمية:

تتفاكت درجة الرسمية التي يجب أف تعتمدىا المنظمة مف منظمة إلى أخرل باختبلؼ العكامؿ التالية:
(ليتيـ كعنصر)333 - 336 :3161 ،
 .1حجم المنظمة :حيث إنو يرتبط بعبلقة إيجابية قكية مع الرسمية ،فغالبان ما تمجأ المنظمة الكبيرة إلى
و
بشكؿ أكبر عمى المكائح كالقكاعد كاإلجراءات لمحاكلة ضبط سمككيات العامميف كالرقابة عمييـ،
االعتماد
نفس الشيء ينطبؽ عمى تنميط العمميات ،أما بالنسبة لممنظمات الصغيرة فالسيطرة كاإلشراؼ عمى العماؿ

يتـ عف طريؽ العبلقات المباشرة.
 .2البيئة :كمما كانت بيئة المنظمة أكثر استق ار انر كانت درجة الرسمية عالية كالعكس صحيح أيضان فالرسمية
تتناسب مع البيئة المستقرة كال تتناسب مع البيئة الدينامية كالمضطربة.

 .3المستوى اإلداري :تختمؼ درجة التقنيف كالرسمية مف تنظيـ إلى آخر باختبلؼ طبيعة العمؿ كالمستكل
اإلدارم ،إذ إف مف السيؿ تقنيف األعماؿ الركتينية في المسػتكيات اإلدارية األدنى بالمقارنة مع صعكبة

تقنيف األعماؿ المينية كاالستشارية في المستكيات اإلدارية العميا.
 .4درجة التخصص في العمل :ىناؾ عبلقة كثيقة بيف الرسمية كالتخصص ،فاألعماؿ المتخصصة كالمتكررة
تصبح معيارية كمتشابية كمكحدة ،كىذا ألف تصرفاتيـ الكظيفية كي تصبح متخصصة ال بد أف تخضع
إلى عدد كبير مف القكاعد كاإلجراءات الرسمية.
 .5التكنولوجيا :ترتبط التكنكلكجيا الركتينية بعبلقة طردية مع درجة الرسمية ،حيث تككف المنظمة بحاجة إلى
قكاعد كاجراءات ككصؼ لؤلعماؿ تمكف اإلدارة مف تنفيذ األعماؿ عمى أسس معركفة مسبقان ،أما في حالة
التكنكلكجيا غير الركتينية فتقؿ درجة الرسمية كتعتمد أنظمة رقابة مرنة تسمح بحرية التصرؼ.

 .6تنوع األنشطة والتنبؤ بيا :كمما كانت األعماؿ نمطية كركتينية ،زادت درجة الرسمية (حريـ:2000 ،
.)58

مزايا وعيوب الرسمية:
بالرغـ مف أف البعض يقكلكف بأف كؿ منظمة مجبرة عمى استخداـ كؿ مف السياسات كالقكاعد كاإلجراءات كأنو شر ال
تعد ذلؾ أم انر ال يمكف تغييره أك مخالفتو كأف ذلؾ لو مزايا كعيكب
بد مف إال أف الغالبية العظمى مف المنظمات ٌ
(الطركانة كآخركف.)617 :3163 ،
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أوالً :المزايا:
يمكف تمخيص مزايا الرسمية في النقاط التالية( :الزبيدم كحسف)14 :2010 ،
 .1إزالة غمكض الدكر الذم يؤديو الفرد.

 .2تكزيع الكاجبات الرسمية عمى أعضاء التنظيـ.
 .3تخصيص الكظائؼ كفؽ معايير محددة كثابتة.
 .4بناء ىرمي لمسمطة يتضمف تسمسبلن إداريان كاضحان.

 .5التحاؽ المكظفيف بالتنظيـ يتـ عمى أساس التعييف.
 .6طرؽ كثكابت محددة ألداء العمؿ كاحتراؼ الكظيفة.
 .7أداء العمؿ كفؽ سجبلت كمستندات رسمية.

 .8الرسمية تككف ميمة في المؤسسات كبيرة الحجـ إذ تمكنيا مف التحكـ في المؤسسة.
 .9تمكف مف التنبؤ بسمكؾ المكظفيف بدرجة كبيرة كضماف التنسيؽ كالتناغـ في العمؿ.
ثانياً :العيوب:
بالرغـ مف المزايا المتعددة لمرسمية كالتي سبؽ ذكرىا ،إال أف ىذا البعد ال يخمك مف بعض السمبيات منيا:
()Moorhead and Griffin, 2014: 446
 .1تؤثر الرسمية عمى تصميـ الكظائؼ في المنظمة ألنيا قد تحد مف حرية األفراد في صنع كاتخاذ القرار.
 .2قد تقمؿ الرسمية مف القدرة عمى اإلبداع كالتشجيع عمى المبادرة.
 .3تقمؿ الرسمية مف التفاعؿ بيف مجمكعات العمؿ.
 .4الرسمية تجعؿ الق اررات بطيئة.
كيضيؼ الطراكنة كآخركف ( )165 :2012عمى ما سبؽ أف تركيز المدراء كالعامميف عمى االلتزاـ الحرفي الزائد
يجعميـ يعجزكف عف االرتباط باألىداؼ حيث يركزكف عمى الكسائؿ دكف االىتماـ بالنتائب ،كما أف إف التزاـ
المدراء كالعامميف يجعميـ في مكقؼ سمبي أماـ العمبلء.
 .2التعقيد:
يقصد بمفيكـ التعقيد ىك درجة االختبلؼ أك التمايز المكجكدة في المنظمة أفقيان ،عمكديان ،كجغرافيان

(الطراكنة كآخركف.)54 :3163 ،

إف درجة التعقيد في المنظمة ترتبط بدرجة التكزيع /التنكع /التشتت المتحققة في مياـ كفعاليات كاجراءات
كأداء المنظمة كالتعقيد ينجـ عف ثبلثة أنكاع مف التكزيع في المنظمة ىي :التكزيعات األفقية ،كالتكزيعات العمكدية،
كالتكزيعات االنتشارية (الجغرافية) (عقيمي كالمكمني.)51 :3163 ،
كيتفؽ القريكتي ( )677 :3161مع ما سبؽ حيث يرل أف التعقيد التنظيمي محصمة أسباب كثيرة أىميا
تنكع الكحدات اإلدارية أفقيان ،كعمكديان ،كجغرافيان.
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تككف درجة التعقيد كىي :التقسيـ
ككذلؾ حريـ ( )99 :3111حيث يقكؿ إف ىناؾ ثبلثة عناصر ِّ

كالتخصص األفقي ،التقسيـ الرأسي كالتقسيـ الجغرافي.
كفيما يمي تفصيؿ ليذه العناصر الثبلث:
 .2التقسيم األفقي:

يشير التنظيـ األفقي إلى إنشاء عدد مف الكحدات اإلدارية يتكلى ك هؿ منيا القياـ بكظيفة متخصصة مف
كظائؼ التنظيـ مثؿ إدارة البحث كالتطكير ،اإلدارة المالية ،إدارة المكارد البشرية إذ يقتضي التنظيـ نكعان مف

التخصص الكظيفي (القريكتي.)144 :2010 ،

ككمما تكسعت التكزيعات األفقية زادت درجة التعقيد بسبب ازدياد الحاجة إلى عمميات التنسيؽ كالرقابة

كاالتصاؿ (عقيمي كالمكمني.)91 :2012 ،
 .1التقسيم العمودي:

يعنى بو البعد العمكدم ل مييكؿ أك عمؽ الييكؿ فالتمايز يزداد بزيادة عدد المستكيات اإلدارية في المنظمة،
فكمما ازداد عدد المستكيات اإلدارية بيف اإلدارة العميا كالدنيا ازدادت درجة التشكيش كعدـ الدقة في
االتصاؿ بينيما (عبد ربو ،)43 – 42 :2013 ،ككمما كاف التنظيـ أقرب لشكؿ اليرـ كاف نطاؽ اإلشراؼ
أكثر إحكامان ،كلكف تزداد صعكبة التنسيؽ كاالتصاالت ،كالعكس صحيح (الطراكنة كآخركف:2012 ،

.)145

 .2التقسيم الجغرافي (االنتشاري):

يقصد بو انتشار مكاتب المنظمة كفركعيا عمى مساحة جغرافية كاسعة ،إذان ىك مدل التباعد المكاني بيف
الكحدات التنظيمية لممنظمة أك بيف األفراد ككمما زاد االنتشار الجغرافي بيف الكحدات ازداد التعقيد (عبد

ربو.)43 – 42 :2013 ،
محددات درجة التعقيد:
تتحدد درجة التعقيد في المنظمة مف خبلؿ( :عقيمي كالمكمني)35 – 33 :3163 ،
 .1التضاعف :التضاعؼ في المنظمة يرتبط بحجـ العبلقات التبادلية كمضاعفاتيا التركيبية ،كخاصة عند

ظيكر متطمبات كعبلقات جديدة ،أك مف خبلؿ إضافة عكامؿ بشرية كمادية جديدة لممنظمة ،أك بسبب
و
بشكؿ كبير عمى درجة التعقيد في المنظمة مف خبلؿ خمؽ تركيبات
حدكث تغييرات فييا مما يؤثر

كعبلقات جديدة تضاعؼ مف متطمبات التنسيؽ كالرقابة كاالتصاؿ كالمعمكمات في المنظمة.
 .2درجة التوافقية في المخرجات :درجة التكافقية في المخرجات مرتبطة إلى و
حد و
كبير بدرجات التنسيؽ العالي
في المنظمة لضماف كحدة العمؿ كأطره كاتجاىاتو في اإلنتاج كاألداء كيتطمب ىذا جيكدان عاليةن لضماف

االتجاه المكحد ألداء األفراد كتكحيد اختصاصاتيـ ،ككذلؾ تكجيو المتطمبات المادية كالتكنكلكجية لممنظمة
بنفس اإلطار المكحد لتحقيؽ كحدة المنتب ،كىذا كمو يجعؿ المنظمة معقدة في أطرىا األساسية التنظيمية

كاألدائية كاإلنتاجية.

 .3درجة اختالف المدخالت :اختبلؼ المدخبلت يخمؽ درجة عالية مف التعقيد في المنظمة كذلؾ ألف ىذا
االختبلؼ يتطمب عمميات متشعبة كمتنكعة كجيكد تنسيقية كرقابية كأدائية عالية لتكحيدىا.
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ىذه المحددات تشير إلى أف ىناؾ ثبلثة عناصر أساسية في المنظمة تتأثر بعممية التعقيد بشكؿ مباشر،
كىذه العناصر ىي( :عقيمي كالمكمني)51 - 35 :3163 ،
 .1االتصاالت :التعددية كالتشعب كبالتالي التعقيد في العبلقات األدائية كالتبادلية في المنظمة يؤدم إلى تشعب
نظاـ االتصاالت في المنظمة كتعقيده أحيانان.

 .2التنسيق :تككف عممية التنسيؽ لممنظمات المعقدة – حيث تككف العبلقات متشعبة كالمدخبلت متنكعة –
عممية معقدة كمتشعبة كبالتالي تتطمب جيكدان كاجراءات كاسعة كاعتماد أسس تنظيمية كاجرائية كأدائية دقيقة
لمكصكؿ إلى التناسؽ الفعاؿ في المنظمة.

و
بشكؿ مباشر عمى نظـ كاجراءات السيطرة كدرجة كفاءتيا
 .3السيطرة :درجة التعقيد في المنظمة تؤثر
كفعاليتيا مما يتطمب معو استخداـ طرؽ ككسائؿ رقابية متعددة ،كبناء نظـ رقابية متطكرة لمكاجية ذلؾ.

عيوب التعقيد:
مػػف الكاضػػح أنػػو كممػػا ازدادت درجػػة تعقيػػد الييكػػؿ التنظيمػػي ازدادت الحاجػػة لبلتصػػاالت كالتنسػػيؽ كالرقابػػة
الفعالة ،كىػذا يضػع عبئػان مت ازيػدان عمػى المػديريف لمعالجػة مشػكبلت االتصػاؿ كالتنسػيؽ كالرقابػة ( Robbins, 1990:
.)65
كم ػػا أف التعقي ػػد ي ػػؤث ر عم ػػى المركن ػػة كيح ػػبط م ػػف ق ػػدرة المنظم ػػة عم ػػى المنافس ػػة ف ػػي البيئ ػػة الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى الكق ػػت
(.)Qunhui and Yang, 2011: 60

بشكؿ عاـ ،فإف مستكل أعمػى مػف التعقيػد يجعػؿ التكامػؿ الػداخمي أكثػر صػعكبة بسػبب االنقسػاـ الكبيػر بػيف
العماؿ كاإلدارة ،كزيادة التمايز بيف اإلدارات الكظيفية ،كباإلضافة إلى ذلػؾ ،التعقيػد يعيػؽ قػدرة أعضػاء المنظمػة عمػى
التعرؼ كالعمؿ عمى القضايا ذات األىمية االستراتيجية (.)Koufteros, et al., 2014: 3 - 4
إف المنظمػػات التػػي تحتػػكم عمػػى أنظمػػة فرعيػػة بحاجػػة إلػػى اتصػػاالت كتنسػػيؽ إذا أردنػػا أف تكػػكف منظمػػات

فعالػػة فعػبلن ككممػػا ازداد التعقيػػد فػػي المنظمػػات سػػتزداد حاجتنػػا إلػػى اتصػػاالت جيػػدة أم أف زيػػادة تعقيػػد المنظمػػة تػػؤدم
إلػػى زيػػادة حاجػػة اإلدارة العميػػا إلػػى ضػػماف أف كػبلن مػػف التمػػايز األفقػػي كالعمػػكدم كالجغ ارفػػي تعمػػؿ معػان باتجػػاه تحقيػػؽ

أىداؼ المنظمة (يكسؼ.)68 :3169 ،
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 1.2.7الييكل التنظيمي وتطبيق الحكومة اإللكترونية.
يعد الييكؿ التنظيمي أحد أىـ مككنات المنظمة التي تساعدىا في تحقيؽ أىدافيا لذلؾ فإنو مػف الميػـ أخػذ
ٌ
أىداؼ المنظمة ككيفية تحقيؽ ىذه األىداؼ بعيف االعتبػار عنػد تصػميـ الييكػؿ التنظيمػي ليكػكف قػاد انر عمػى تحقيقيػا

كنجاحيػػا بصػػكرة فعالػػة كبأقػػؿ صػػعكبات ممكنػة .كمػػع تقػػدـ ثػػكرة المعمكمػػات كظيػػكر عصػػر المعرفػػة ،لػػـ تعػػد اليياكػػؿ
التنظيمية التقميدية قادرة عمى مكاجية التحديات التي تكاجو الحككمات اليكـ (.)UNPAN, 2010

كمف الكسائؿ الميمة التػي تسػتخدميا الحككمػات التػي تسػعى لتحقيػؽ التقػدـ كالتنافسػية فػي خدمػة المتعػامميف

كتحقيػػؽ رضػػاىـ مػػا يسػػمى بالحككمػػة اإللكتركنيػػة ،فيػػي تعػ ٌػد أحػػد المفػػاىيـ التػػي تشػػكؿ أىميػػة كضػػركرة لحككمػػات ىػػذا
العصر نظ انر لممنافع الجمة التي يمكف تحقيقيا مف خبلليا.
لػػذلؾ فإنػػو مػػف األىميػػة بمكػػاف إحػػداث التغيي ػرات المناسػػبة فػػي اليياكػػؿ التنظيميػػة بمػػا يتناسػػب مػػع تطبيػػؽ
مشػػركع الحككمػػة اإللكتركنيػػة كبالشػػكؿ الػػذم يقمػػؿ العقبػػات التػػي تحػػكؿ دكف التطبيػػؽ النػػاجح كاألمثػػؿ ليػػذا المشػػركع
الميـ .كنجد أنو مػف أىػـ األىػداؼ التػي كضػعت لممسػاعدة فػي المضػي فػي تطبيػؽ الحككمػة اإللكتركنيػة إيجػاد ىيكػؿ
تنظيم ػػي إلدارة مش ػػركع الحككم ػػة اإللكتركني ػػة كتط ػػكير الييكمي ػػات اإلداري ػػة إلدارات كدكائ ػػر تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات ف ػػي
الدكائر الحككمية (الخطة االستراتيجية لمحككمة اإللكتركنية.)3169 – 3168 ،
كال شؾ أف المستكل التكنكلكجي يؤثر عمى الييكؿ التنظيمي كما يشير المكزم ( )98 :3113أف ىناؾ

ىياكؿ تنظيمية أكثر مبلئمة لممستكيات التكنكلكجية عف غيرىا حيث ترتبط التكنكلكجيا ارتباطان إيجابيان مع درجة

متدنية مف التعقيد ألف زيادة المستكل الركتيني يترتب عمييا تراجع المستكيات التدريبية كانخفاض درجة التعقيد.

كتعػ ٌػد التكنكلكجيػػا مػػف القػػكل المػػؤثرة فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي حيػػث تحػػدد نػػكع الكظػػائؼ كمتطمبػػات العمػػؿ مػػف
إج ػراءات كاحتياجػػات ماديػػة كبش ػرية ،كتسػػاعد فػػي تسػػييؿ االتصػػاؿ بػػيف األف ػراد كالمسػػاعدة فػػي تحديػػد صػػبلحيات كػػؿ
مركز كظيفي ،فالغالبيػة العظمػى مػف المؤسسػات مػا ازلػت تعتمػد عمػى اليياكػؿ اليرميػة التقميديػة كالتػي تقػؼ عائقػان فػي
تطبيؽ التقنيات الحديثة كاالستفادة مف معطياتيا في تطكير منظماتيا (لبد.)84 – 81 :3161 ،

كنبلح ػػظ أف الد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناكل ػػت مكض ػػكع متطمب ػػات كمقكم ػػات أك تح ػػديات كمعيق ػػات الحككم ػػة
اإللكتركنيػػة اتفقػػت – إلػػى حػ وػد كبيػػر – عمػػى كجػػكب مراجعػػة اليياكػػؿ التنظيميػػة فػػي الػػك ازرات كمػػدل مبلئمتيػػا فػػي ظػػؿ
االنتقػػاؿ لمعم ػػؿ اإللكتركن ػػي كتطبي ػػؽ الحككم ػػة اإللكتركني ػػة ،كتص ػػميـ تم ػػؾ اليياك ػػؿ بالش ػػكؿ ال ػػذم ي ػػتبلءـ م ػػع تطبي ػػؽ
خػػدمات مشػػركع الحككمػػة اإللكتركنيػػة مػػف حيػػث درجػػة المركنػػة كاعػػادة تصػػميـ أقسػػاـ المنظمػػة كخصكص ػان كحػػدات

ػتك جيػد مػف التنسػيؽ بػيف اإلدارات المختمفػة ،نػذكر مػف تمػؾ
تكنكلكجيا المعمكمات كالتكجػو نحػك البلمركزيػة كتحقيػؽ مس ن
الد ارسػ ػػات :لبػ ػػد ( ،)3161الػ ػػرزم ( ،)3163الحسػ ػػنات ( ،)3166القحطػ ػػاني ( ،)3161آؿ دح ػ ػكاف ( ،)3113زكػ ػػي
( ،)3114الغكطي ( ،El-Shafi (2009) ،Naimat (2012) ،)3119كغيرىا.
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 1.2.8واقع الييكل التنظيمي وعالقتو بتطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات محل الدراسة.
يحتكم الييكؿ التنظيمي لمك ازرات الفمسطينية عمى دكائر أك أقساـ خاصة بمجػاؿ تكنكلكجيػا المعمكمػات تأخػذ
عمػػى عاتقيػػا ميػػاـ حكسػػبة أنشػػطة كاج ػراءات المنظمػػة ،كىيكميػػة ىػػذه اإلدارات كالػػدكائر كاألقسػػاـ تختمػػؼ مػػف مؤسسػػة
حككميػػة إلػػى أخػػرل ،حيػػث يرجػػع سػػبب ىػػذا االخػػتبلؼ إلػػى حجػػـ المؤسسػػة الحككميػػة كدرجػػة أىميػػة الخػػدمات التػػي
تقدميا كمدل تعقيدىا كالحاجة إلى حكسبتيا.
كلكف مع نشأة مشػركع الحككمػة اإللكتركنيػة كادراؾ مػا لػو مػف أىميػة كبيػرة كجػب العمػؿ عمػى تكحيػد جيػكد

كأعمػاؿ تمػؾ اإلدارات كالػدكائر كاألقسػاـ فػػي سػبيؿ تحقيػؽ األىػداؼ المرجػكة مػػف ذلػؾ المشػركع الميػـ كالتطبيػؽ األمثػػؿ
كالفعاؿ لو.
ػاء عمػػى مػػا سػػبؽ كػػاف ال بػػد مػػف كجػػكد جيػػة حككميػػة مختصػػة مػػف مياميػػا العمػػؿ عمػػى تنفيػػذ الخطػػة
كبنػ ن
االسػػتراتيجية لمحككمػػة اإللكتركنيػػة ،كالتػػي مػػف أىػػـ أىػػدافيا العمػػؿ عمػػى إيجػػاد ىيكػػؿ تنظيمػػي إلدارة مشػػركع الحككمػػة
اإللكتركنيػػة لػػذلؾ تػػـ اعتمػػاد اإلدارة العامػػة لمحككمػػة اإللكتركني ػة فػػي ك ازرة االتصػػاالت كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كجيػػة
مسئكلة عف التنفيذ كاإلشراؼ كالمتابعة لبرامب الخطة االستراتيجية لمشركع الحككمة اإللكتركنية( .قرار مجمس الػكزراء
رقـ "/66/873/3ـ.ك/إ.ق")3167 ،
كيكضح الشكؿ التالي ىيكمية اإلدارة العامة لمحككمة اإللكتركنية ،كالتي مف الجدير بالذكر أنو لـ يتـ تفعيميا
بالفعؿ عمى أرض الكاقع.
الشكل رقم ( :)2.1ىيكمية اإلدارة العامة لمحكومة اإللكترونية.

المصدر 5برنامج شؤون الموظفٌن – اإلدارة العامة للمعلوماتٌة.
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كمف الجدير بالذكر الطبيعة السياسية لممارسات بناء الدكلػة كالعمالػة أدت إلػى ىيكػؿ تنظيمػي يمكػف كصػفو
ف ػػي العدي ػػد م ػػف الح ػػاالت بأن ػػو (ى ػػرـ مقم ػػكب) حي ػػث ت ػػـ إنش ػػاء ع ػػدد كبي ػػر م ػػف كظ ػػائؼ المس ػػتكيات اإلداري ػػة العمي ػػا
كالمسػتكيات اإلداريػة المتكسػطة .كأدت أنمػػاط العمالػة السػائدة أيضػان إلػى صػعكبة فػي كضػػع تكصػيفات لمكظػائؼ عمػػى
أساس سميـ مف اإلدارة العقبلنية (.)Said And Badawi, 2004: 9
يغمب عمى طبيعة الييكؿ التنظيمي لمك ازرات ارتفاع درجة المركزية كالتعقيد كدرجة متكسطة مف المركزية
كىذا يعكد إلى إف التغيرات الك ازرية الناتجة عف عدـ استقرار البيئة كلـ تساعد ىذه التغيرات عمى االستغبلؿ األمثؿ
لممكارد البشرية (المكح كالفرا )81 :3114 ،األمر الذم مف شأنو بالضركرة أف يؤثر بشكؿ سمبي عمى عمميات تطكير
مشركع الحككمة اإللكتركنية ،حيث أف األسمكب المركزم لئلدارة ال يتناسب مع البعد اإلبداعي لمحككمة اإللكتركنية.

 1.2.20ممخص.
تـ في ىذا المبحث الكقكؼ عمى بعض المفاىيـ األساسية المتعمقة بمكضكع الييكؿ التنظيمي ،حيث تـ
الحديث عف مفيكـ الييكؿ التنظيمي ،أىميتو ،مراحؿ بنائو ،أنكاعو ،نماذجو ،كعبلقتو مع تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية.
يعد مف أحد أىـ المؤثرات التنظيمية التي تؤثر عمى نجاح أك فشؿ
كمما ال شؾ فيو أف الييكؿ التنظيمي ٌ
مشركع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية لذا يجب عمؿ إدارات المؤسسات الحككمية التركيز بشكؿ كبير عمى عممية
مراجعة اليياكؿ التنظيمية كبنائيا بالصكرة التي تتبلءـ مع تطبيؽ الخدمات اإللكتركنية ،حيث يجب مراعاة كجكد
نسبة كبيرة مف المركنة مف خبلؿ تقميؿ التعقيد لزيادة التكامؿ الداخمي ،كالتكجو ألسمكب البلمركزية في اإلدارة
كخصكصاي في التعامؿ مع المكظفيف ذكم العبلقة بمجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كمشركع الحككمة اإللكتركنية.
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 1.1.2مقدمة:
تعد الثقافة التنظيمية عنص انر رئيسان في المؤسسات المعاصرة ،حيث إنيا تؤدم دك انر ميمان مف خبلؿ التأثير

عمى سمكؾ العامميف الفردم كذلؾ مف خبلؿ تركيزىا عمى قيـ كمعتقدات كاتجاىات كأفكار كميارات ترغب اإلدارة في
تركيزىا في أذىانيـ لصالح المؤسسة .فالثقافة المرنة تعمؿ عمى تشجيع المشاركة كالعمؿ الجماعي كاإلبداع
كاإلخبلص في العمؿ كغيرىا مف األمكر اإليجابية في بيئة العمؿ.
إف الثقافة التنظيمية التي يعتنقيا األفراد في المنظمات ليا تأثي انر قكيان كمباش انر عمى سمككيـ كأدائيـ ألعماليـ

كعبلقاتيـ برؤسائيـ كمرؤكسييـ كزمبلئيـ كالمتعاممكف معيـ كتعكس ىذه القيـ كالمعتقدات درجة التماسؾ كالتكامؿ

بيف أعضاء المنظمة كأنيا نظاـ رقابة داخمي يدؽ األجراس عندما يخرج السمكؾ عف الحدكد التي رسمت لو كمف ثـ
فإف ىذه القيـ تعبر عف قدرة المنظمة عمى إيجاد قيـ أساسية يمكف أف تتحرؾ حكليا كؿ الجيكد كعمى جميع
المستكيات في المنظمة.
كذكرت عبداهلل ( )5 :3113أف السبب الذم أدل إلى تزايد االىتماـ بمفيكـ الثقافة التنظيمية ىك ما حققتو
المنظمات اليابانية الناجحة في مجاؿ استخداـ القيـ الثقافية في أداء المنظمات ،مثؿ اعتمادىا عمى جماعية العمؿ،
كالمشاركة القائمة عمى الثقة ،كاالىتماـ بالعامميف ،كتنمية مياراتيـ كقدراتيـ االبتكارية ،إضافةن إلى المكدة كالتفاىـ بيف
أعضاء المنظمة.

كنظ انر ألىمية الثقافة التنظيمية كدكرىا الميـ في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،تيدؼ الباحثة مف خبلؿ ىذا

المبحث إلى التطرؽ لبعض أدبيات البحث ذات العبلقة بالثقافة التنظيمية ،حيث سيتناكؿ ىذا المبحث مفيكـ الثقافة
التنظيمية كأىميتيا كخصائصيا كأنكاعيا بشكؿ مفصؿ.

 1.1.1مفيوم الثقافة وخصائصيا:
تعريف الثقافة:
كعرفيا المكزم ( )339 :3113نقبلن عف  Edward Taylorبأنيا ”كؿ مركب يتضمف المعرفة

كالمعتقدات كالفنكف كاألخبلؽ كالقانكف كاألعراؼ كغير ذلؾ مف اإلمكانيات كالعادات التي يكتسبيا اإلنساف باعتباره
عضكان في المجتمع“.
عرؼ العمياف ( )815 :3119الثقافة بأنيا ”مزيب مف مجمكعة مكتسبة سكاء بطريقة مباشرة أك بطريقة

غير مباشرة ،نتيجة التفاعؿ كاالحتكاؾ بيف األفراد أم أف الثقافة أم شيء يتعممو اإلنساف كيشاركو فيو أعضاء

و
بشكؿ عاـ“.
المجتمع

كفقان لمعجـ  Websterفإف الثقافة ىي األفكار ،العادات ،الميارات ،كالفنكف كغيرىا لمجمكعة معينة مف

الناس خبلؿ فترة معينة (.)Singh, 2016: 196
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أك يمكف القكؿ أف الثقافة ىي نمط مف االفتراضات األساسية المشتركة التي تـ تعمميا مف قبؿ مجمكعة مف
الناس مف خبلؿ حميـ لمشاكؿ التكيؼ الخارجي كالتكامؿ الداخمي (منتب التعمـ المشترؾ A product of joint
.)Galindo, 2016: 7( )learning
كعرفتيا درنكني ( )02 :6102بأنيا ”جميع السمات الركحية كالمادية كالفكرية كالعاطفية التي تميز
مجتمعان عف غيره ،كىي تشمؿ الفنكف كاآلداب كطرائؽ الحياة ،كما تشمؿ النظـ كالقيـ كالتقاليد كالمعتقدات“.
مف ىنا يمكف لمباحثة القكؿ بأف الثقافة ىي منظكمة المعرفة كالمعتقدات كالتقاليد كاألخبلؽ كاألفكار التي

يكتسبيا جماعة مف الناس في إطار محاكلتيـ التكيؼ مع المجتمع الخارجي كتكامميـ مع بعضيـ البعض داخؿ
المجمكعة ،كبالتالي يتميزكف بيا عف غيرىـ مف الجماعات كتككف اإلطار العاـ الذم يحكـ كيكجو سمككيـ كطريقة
تفكيرىـ.
خصائص الثقافة:
ىناؾ عدة خصائص لمثقافة يمكف تحديدىا كفقان لمتعاريؼ التي كتبيا األدب اإلدارم بما يمي( :المكزم:3113 ،

)331

 .1أف الثقافة ىي نماذج.
 .2أنيا شيء قابؿ لمتعمـ.
 .3أنيا قابمة لبلنتقاؿ مف مكاف إلى مكاف.
 .4أنيا شيء يشترؾ بيا الناس.

 .5أنيا تختمؼ مف مجتمع إلى مجتمع.
 .6أنيا شيء غير مممكس كال يمكف تعمميا عف طريؽ اإلحساس بؿ مف خبلؿ مبلحظة األثر الذم تحدثو.
كما حددىا العمياف ( )861 :3119بالسمات التالية:
 .1أنيا عممية مكتسبة.
 .2أنيا عممية إنسانية.
 .3الثقافة متغيرة.

 .4ليا دكر كبير في تحديد نمط الحياة لمفرد.
 .5الثقافة عممية قابمة لبلنتقاؿ مف جيؿ إلى آخر.
 .6الثقافة عممية رضاء نفسي.
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 1.1.2مفيوم الثقافة التنظيمية:
تتعدد التعريفات لمف يكـ الثقافة التنظيمية لتشمؿ منظكمة القيـ األساسية التي تتبناىا المنظمة كالفمسفة التي
تحكـ سياساتيا تجاه المكظفيف كالعمبلء ،كالطريقة التي يتـ بيا إنجاز المياـ ،كاالفتراضات كالمعتقدات التي يشترؾ
أعضاء المنظمة في اإليماف بيا كااللتفاؼ حكليا .كيمكف القكؿ بأف الثقافة التنظيمية تشير إلى منظكمة المعاني
كالرمكز السائدة في التنظيـ (القريكتي.)696 :3111 ،
أما  Gibsonكزمبلؤه فقد عرفيا بأنيا تعني شيئان مشابيان لثقافة المجتمع ،إذ تتككف ثقافة المجتمع مف قيـ

كاعتقادات كمدركات كافتراضات كقكاعد كمعايير كأشياء مف صنع اإلنساف ،كأنماط سمككية مشتركة .كتـ تعريفيا

أيضان بأنيا مزيب مف القيـ كاالعتقادات كاالفتراضات كالمعاني كالتكقعات التي يشترؾ فييا أفراد منظمة أك جماعة أك
كحدة معينة ،كيستخدمكنيا في تكجيو سمككيـ كحؿ المشكبلت (حريـ.)833 - 834: 3117 ،

كعرفيا  Scottبأنيا ”مجمكعة القيـ كاالعتقادات المتمسؾ بيا (المشتركة) بيف أعضاء التنظيـ بدالن مف

تنكيع التصكرات الفردية كالتي مف خبلليا يتـ رسـ السمكؾ العاـ“ (السكارنة.)895 :3115 ،

كعرؼ العزاـ ( )611 :3169الثقافة التنظيمية بأنيا ”منظكمة متكاممة مف القيـ كالعادات كالمعتقدات
كالتقاليد كاألنماط السمككية كأنماط التفكير األخرل التي يجتمع عمييا العامميف في المنظمات كتؤثر عمى سمككيـ
كتشكؿ كتصقؿ شخصياتيـ كىكية المنظمة كبالتالي تؤثر في إنتاجية المنظمة كقدرتيا عمى التطكر كالتغيير“.
كما أف الثقافة التنظيمية مفيكـ متعدد األبعاد كالذم ظير في العديد مف التخصصات التي تتراكح بيف
األنثركبكلكجيا االجتماعية إلى عمـ النفس التنظيمي ،ككصؼ  Ravasi and Sclzultzالثقافة التنظيمية بأنيا

مجمكعة مف االفتراضات المشتركة التي تكجِّو ما يحدث في المنظمات أثناء تحديد السمكؾ المناسب لمكاقؼ كحاالت
مختمفة (.)Rovithis et al., 2016: 1

كبناء عمى ما ذكر مف تعريفات الثقافة التنظيمية يمكف االستنتاج بأنيا عبارة عف "مجمكعة القيـ
ن
كاالعتقادات كالتكقعات كاالفتراضات كاالتجاىات كالمعايير كالطقكس كالممارسات كالمعاني كالرمكز التي يشترؾ بيا
أعضاء المنظمة الكاحدة ،كالتي تـ جمبيا مف خبلليـ مف بيئاتيـ الخارجية إلى البيئة الداخمية لتمؾ المنظمة ،كالتي
تحكـ سمككيـ كطريقة تفكيرىـ كأدائيـ ألعماليـ".

 1.1.3أىمية الثقافة التنظيمية:
بالرغـ مف عدـ اتفاؽ الباحثيف عمى تعريؼ معيف لمثقافة التنظيمية ،إال أف ىناؾ إجماع فيما بينيـ عمى
أىمية الثقافة التنظيمية كعنص ر مؤثر عمى العديد مف النكاحي اإلدارية في المنظمات ،فنجد أف العديد مف الدراسات
السابقة تناكلت الثقافة التنظيمية كعامؿ لو دكر في اإلنتاجية كااللتزاـ الكظيفي كالرضا الكظيفي كاإلبداع كغير ذلؾ.
أما الرخمي فقد ذكر بأف أىمية الثقافة التنظيمية ترجع إلى دكرىا في( :الخميفة)36 :3113 ،
أ-

تككيف دليؿ إرشادم لئلدارة كالعامميف لتحديد نماذج السمكؾ كالعبلقات التي يجب اتباعيا.

ب -تنظيـ اإلطار الفكرم الخاص بتكجيو أعضاء المنظمة الكاحدة ،كتنظيـ أعماليـ كانجازاتيـ.
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ت -تمييز مبلمح المنظمة عف غيرىا مف المنظمات.
ث -تيسير ميمة اإلدارة كمساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا.
ج -منح المنظمة الميزة التنافسية إذا كانت تؤكد عمى سمككيات خبلقة مثؿ التفاني في العمؿ ،كخدمة
العميؿ.

ح -استقطاب العامميف المتميزيف كالمبدعيف.
خ -زيادة قابمية المنظمة لمتغيير ،كرفع قدرتيا عمى مكاكبة التطكرات الجارية مف حكليا.
د-

تشكيميا ضغكطان عمى العامميف بالمنظمة لممضي قدمان في عممية التفكير كالتصرؼ بطرؽ تنسجـ
مع الثقافة السائدة بالمنظمة.

كمف جية أخرل يشير الكاتباف  Kreinter & Kinickiإلى أف ثقافة المنظمة تخدـ أربع كظائؼ ىي:
(العمياف)867 :3119 ،
أ-

تعطي األفراد العامميف ىكية منظمية.

ب -تيسيؿ االلتزاـ الجماعي.
ت -تعزز استقرار النظاـ االجتماعي.
ث -تشكؿ السمكؾ.

 1.1.4خصائص الثقافة التنظيمية:
مف األىمية بمكاف إدراؾ أنو ال تكجد منظمة ثقافتيا مشابية لثقافة منظمة أخرل حتى لك كانت تعمؿ في
نفس القطاع .فيناؾ جكانب عديدة تختمؼ فييا ثقافة المنظمات فكؿ منظمة تحاكؿ تطكير ثقافتيا الخاصة بيا .كمف
جكانب االختبلؼ بيف المنظمات :عمر المنظمة كأنماط اتصاالتيا كنظـ العمؿ كاإلجراءات ،كعممية ممارسة السمطة،
كأسمكب القيادة ،كالقيـ كالمعتقدات .كاذا ما أرادت منظمة ما حماية ثقافتيا كترسيخيا فإنيا تسعى باستمرار إلى جذب
قكل بشرية ممف تتكافؽ مع قيـ كمعتقدات المنظمة كفمسفتيا (العمياف.)869 – 867 :3119 ،
ككفقان لػً  )2013: 512 - 513( Robbins and Judgeفإنو يكجد سبعة خصائص رئيسة لمثقافة

التنظيمية ىي:

 .1االبتكار كقبكؿ المخاطرة :درجة تشجيع المكظفيف عمى المبادرة كاالبتكار كالمخاطرة.
 .2االىتماـ بالتفاصيؿ :درجة إظيار المكظفيف لمدقة ،التحميؿ كاالنتباه لمتفاصيؿ.
 .3التركيز عمى النتائب :درجة تركيز اإلدارة عمى النتائب أك المخرجات بدالن مف التقنيات كالعمميات
المستخدمة لمكصكؿ إلى تمؾ المخرجات.

 .4التركيز عمى العامميف :درجة أخذ الق اررات اإلدارية بعيف االعتبار أثر المخرجات عمى العامميف
في المنظمة.
 .5التركيز عمى الفريؽ :درجة تنظيـ أنشطة العمؿ إلى فرؽ عمؿ بدالن مف أفراد.

 .6االندفاعية :درجة أك مدل اندفاعية المكظفيف لمعمؿ كالتنافس بينيـ بدالن مف التساىؿ كعدـ
المباالة.
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 .7االستقرار :درجة تركيز أنشطة المنظمة عمى المحافظة عمى الكضع الراىف بدالن مف النمك.
أما جبلب ( )607 – 606 :2011فقد تحدث عف الخصائص الصحية كغير الصحية لمثقافة التنظيمية،

حيث إف الثقافة التنظيمية لممنظمات تتميز بعدد مف الخصائص الصحية ىي:
 .1تسييؿ عممية نقؿ المعرفة كعممية التحسيف المستمر.
 .2التسريع في عممية االبتكار كفي مختمؼ المستكيات التنظيمية.
 .3تشجيع اإلبداع كتبني المخاطر مف قبؿ األفراد.
 .4تمكيف األفراد.

باإلضافة إلى الخصائص الخمس األكلى مف الخصائص السبع السابقة.
أما الخصائص غير الصحية لمثقافة التنظيمية فيي:
 .1التكجو نحك البيئة الداخمية.

 .2مقاكمة التغيير كرفض األفراد المبادريف.
 .3التقيد بحدكد المكازنات كاقتصاد نطاؽ الرقابة في حدكد القسـ المعني.
 .4عدـ تحبيذ النظر إلى خارج المنظمة بقصد التعرؼ عمى الممارسات كالمداخؿ المتميزة التي
تعتمدىا المنظمات األخرل.

 1.1.5أنواع الثقافة التنظيمية:
سنعرض تصنيفيف شاع تداكليما ،األكؿ يصنؼ المنظمات كفؽ خصائص الفرد الذم يطيعو اآلخركف،

كالثاني يصنؼ الفرد كفؽ قيـ كمعتقدات كسمكؾ الفرد حسبما تتطمبو خصائص السكؽ كالقطاع الذم تعمؿ فيو
المنظمة ،كما يمي( :الطراكنة كآخركف)354 – 358 :3163 ،
أوالً /تصنيف الثقافة التنظيمية وفق خصائص الفرد الذي يطيعو اآلخرون:


ثقافة القوة :كىي ثقافة منظمة يعمؿ فييا شخص أك مجمكعة أفراد يمتمككف قكة كتأثير كبيريف كيطيعكنو
جميع العامميف كيحبكنو ،كىذ النكع أكضح ما يككف في المنظمات صغير الحجـ التي ال تمتمؾ قكانيف عمؿ

كاجراءات إدارية معقدة .يشبو الييكؿ التنظيمي فييا نسيب العنكبكت ،حيث يقبع ىذا الشخص في المركز
الكسط مثؿ العنكبكت يقبع في كسط الشبكة ما يجعؿ مف المركز الكسط محك انر لمرقابة كالطاعة كالقكة.



ثقافة الدور :كىي ثقافة منظمة تغرس قيـ احتراـ كطاعة أصحاب أدكار أك مراكز إدارية محددة في الييكؿ
التنظيمي ،كىك أكضح ما يككف في المنظمة الكبلسيكية البيركقراطية ،حيث يشكؿ الخبراء كالمختصكف

مصد انر لمقكة كالشرعية .كىذه الثقافة غير مرنة تمامان بحيث ال تساعد عمى التكيؼ مع التغيرات الجذرية
الشاممة.



ثقافة الفرد :كىي ثقافة تجعؿ مف الفرد محكر اىتماـ كمحط أنظار تسعى المنظمة مف خبلليا إلى خمؽ
ىالة حكؿ شخص معيف قائد أك خبير بحيث تشكؿ ىذه الشخصية مركز جذب كأداة تأثير ،كأكضح ما

تككف في المنظمات السياسية أك الفنية.
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 ثقافة الميمة :كىي ثقافة تركز عمى تنفيذ المشركع كالميمة ،كتركز عمى المركنة كالقدرة عمى التكيؼ،
كتعمي مف قيمة االتصاالت الجانبية كليس الرأسية ،كتعطي قيمة إلنجاز الفرد كالجماعة ،كتيتـ بالدرجة

األكلى بالميارات كتمكيف العامميف لمقياـ بالمياـ عمى أكمؿ كجو ،كنجد ىذه الثقافة غالبان في المنظمات
الريادية كاإلبداعية التي تركز عمى الميارات البلزمة لتنفيذ المياـ كليس عمى دكر أك شخص معيف.

ثانياً /تصنيف الثقافة التنظيمية وفق خصائص السوق:


ثقافة الشجاع/القوي :كىي ثقافة تناسب منظمة تعمؿ في بيئة خطرة ،فيي تتطمب شجاعة كجرأة ،كتتميز



كالمبادرة إلى تصكيبو .كأكضح ما تككف في المنظمات المالية كاألجيزة األمنية كالقطاع الصحي.
الم ِح ّد/المحب لمعمل الشاق :ىي ثقافة تناسب منظمة تعمؿ في بيئة تنطكم عمى أعماؿ كتحديات
ثقافة ُ
محدكدة ،كتكفر ىذه البيئة معمكمات مرتدة سريعة ،فيي تغرس في العامميف قيـ البذؿ كالعمؿ الجاد كالتمذذ

البيئة ىنا بقدرة تكفير المعمكمات المرتدة بسرعة كبيرة تمكف الفرد الشجاع مف تقييـ سمككو أكالن بأكؿ

باإلنجاز .كأكضح ما يككف ىذا النمكذج في المنظمات التي تنتب سمعان استيبلكية ليا سكؽ كبير

كمضمكف.


ثقافة المغامر (المقامر) :كىي ثقافة تناسب سكقاه تنطكم عمى فرص كبيرة كمخاطر كبيرة ،كتحصؿ

المنظمة عمى تغذية راجعة بعد فترة طكيمة ،نسبيان ،كأكضح ما يككف ىذا النمكذج في الشركات التي تنقب

عف النفط ،مثبلن ،أك تمؾ التي تحفر مناجـ لمتنقيب عف المعادف الثمينة ،إذ تعتبر كمفة استثمار الماؿ في

مثؿ ىذه النشاطات عالية جدان ،كأف القرار الخاطئ فييا يمكف أف يكدم بالمنظمة كيخرجيا مف السكؽ.


ثقافة الكفاءة/العمميات :ىي ثقافة تناسب سكقان ينطكم عمى مخاطر محسكبة ،كتكفر تغذية راجعة سريعة،
كأكضح ما يككف ىذا النمكذج في البنكؾ كشركات التأميف .عامؿ النجاح ليذه المنظمات ىك إجراءات

العمؿ فييا لذا عمى ىذه المنظمات أف تيتـ دائمان بتطكير إجراءات العمؿ فييا كتعطي األكلكية لعمميات

تطكير كفاءة العامميف كالعمميات.

أما العمياف ( )861 :3119فقد تحدث عف أنكاع الثقافة التنظيمية بشكؿ مختمؼ ،فقد ذكر أنو يكجد
نكعاف مف الثقافة :ثقافة قوية ،وثقافة ضعيفة .كتعتمد الثقافة القكية عمى ما يمي:


عنصر الشدة كيرمز ىذا العنصر إلى قكة أك شدة تمسؾ أعضاء المنظمة بالقيـ كالمعتقدات.



عنصر اإلجماع كالمشاركة لنفس القيـ كالمعتقدات في المنظمة مف قبؿ األعضاء ،كيعتمد اإلجماع
عمى تعريؼ األفراد بالقيـ السائدة في المنظمة ،كعمى الحكافز مف عكائد كمكافآت تمنح لؤلفراد

الممتزميف.

كىناؾ ثبلث عكامؿ تسيـ في حصكؿ المنظمة عمى ثقافة تنظيمية قكية ىي( :جبلب)610 :2011 ،


كجكد قائد أك مؤسس قكم.



كجكد بيئة داخمية تدفع باتجاه اتخاذ الق اررات كصياغة االستراتيجيات في ضكء المعايير الثقافية.



اىتماـ حقيقي كصادؽ بالزبائف كاألفراد العامميف كأصحاب المصالح اآلخريف.

36

إف المنظمة ذات األداء كالفعالية العالية لدييا ثقافة قكية بيف أعضائيا إذ أدت الثقافة القكية إلى عدـ
االعتماد عمى األنظمة كالتعميمات كالقكاعد ،فاألفراد يعرفكف ما يجب القياـ بو .بينما في الثقافات الضعيفة فإف األفراد
يسيركف في طرؽ مبيمة غير كاضحة المعالـ كيتمقكف تعميمات متناقضة كبالتالي يفشمكف في اتخاذ ق اررات مناسبة
كمكائمة لقيـ كاتجاىات األفراد العامميف (العمياف.)864 :3119 ،
أما الثقافة الضعيفة ىي التي ال يتـ اعتناقيا بقكة مف طرؼ أعضاء المنظمة ك ال تحظى بالقبكؿ ك الثقة
منيـ ك تفتقر المنظمة إلى التمسؾ المشترؾ بالقيـ ك المعتقدات ،ك ىنا فإف العامميف سيجدكف صعكبة في التكافؽ
كالتكحد مع المنظمة أك مع أىدافيا كقيميا (يزغش.)34 :3114 ،
كىناؾ مف يرل بأف الثقافة التنظيمية تنقسـ إلى نكعيف حسب قدرتيا عمى التكيؼ مع البيئة المحيطة
كالمستجدات ،كىذاف النكعاف ىما( :المربع)93 – 94 :3113 ،
 .1الثقافة المرنة :كىي التي تتضمف اتخاذ إجراءات تمنح المنظمة القدرة عمى التكيؼ مع التغيرات
البيئية ،فضبلن عف تشجيع العامميف عمى إيجاد كاغتناـ الفرص الجديدة لتطكير كفاءات المنظمة مف
أجؿ استغبلؿ ما يمكح مف فرص بيئية .فالقادة الذيف ينتيجكف الثقافات المرنة يكتسبكف القدرة عمى

طرح تغييرات عمى نظـ تشغيؿ المنظمة بما في ذلؾ التغييرات في استراتيجية المنظمة كىيكميا ،مما
يمكف المنظمة مف التكيؼ مع التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية ،كمف ثـ تتيح الثقافة المرنة
الفرصة لممنظمات التي تنتيجيا أف تبقى كتستمر في البيئات المتغيرة اعتمادان عمى أدائيا العالي.

 .2الثقافة الجامدة :تعاني المنظمات التي تنتيب األنماط الثقافية الجامدة مف العديد مف المشكبلت
االستراتيجية التي مف أىميا عجز قيادة المنظمة عمى اتخاذ اتجاه استراتيجي جديد نظ انر إلمكانية

تغيير البيئة ،ككجكد منافسيف جدد أك تقنية جديدة تتطمب مثؿ ىذا التغيير .كما أف الثقافات الجامدة ال
يترتب عمييا تطكير اليياكؿ التنظيمية حسب احتياجات اإلدارات كاألقساـ المختمفة ،حيث يعتاد القادة
بعد االنتياء مف تشكيؿ ىياكميـ التنظيمية عمى استخداـ الطرؽ التقميدية في إدارة العمؿ ،كناد انر ما
يتعرفكف عمى تأثير اليياكؿ العامة عمى القكاعد السمككية كالقيـ الثقافية ،حيث إف الييكؿ التنظيمي
لممنظمة قد يعزز القصكر الذاتي.
كما يمكف تقسيـ الثقافة التنظيمية مف حيث الشمكلية إلى( :عبد المطيؼ كجكدة)124 :2010 ،
 .1الثقافة السائدة :كىي الثقافة التي يشترؾ فييا معظـ أعضاء المنظمة كتكجو سمككيـ ،حيث يككف
انتشارىا بينيـ عمى نطاؽ كاسع.

 .2الثقافة الجزئية :ىي الثقافة التي يشترؾ فييا مجمكعات صغيرة مف العامميف ،قد تككف عمى مستكل
دكائر المنظمة كقد تككف عمى مستكل المجمكعات المينية كالميندسيف كالمحاسبيف.
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 1.1.6نظريات الثقافة التنظيمية:
كأم ظاىرة تنظيمية أك إدارية فإنو البد مف كجكد خمفية نظرية تساعد في فيـ كتحميؿ ىذه الظاىرة
كاالستفادة منيا كالعمؿ عمى تكجيييا بما يخدـ مصمحة التنظيـ اإلدارم ،كتتمثؿ ىذه النظريات في( :المكزم:3113 ،
)335 – 333


نظرية الثقافة القوية.

تشير ىذه النظرية إلى أف قكة ثقافتيا الناتجة عف إجماع كمكافقة كؿ العامميف عمى قيمتيا ،كمفاىيميا،

كع اداتيا كقكاعدىا السمككية ،األمر الذم يعني أف ىذه القكة تنعكس بشكؿ جيد عمى األداء ككف البناء
المؤسسي بكؿ عناصره متماسؾ كقكم ،كيترتب عمى ىذه القكة أداء كانجاز جيد مف خبلؿ:
 األىداؼ مشتركة لجميع العامميف. األىداؼ المشتركة يترتب عمييا دكافع كحكافز قكية.

نظرية التوافق.

كتشير ىذه النظرية إلى مفيكـ القكانيف كالتكامؿ بيف ما تقدمو المؤسسة مف سمع كخدمات كبيف أىدافيا

كسياساتيا كاستراتيجياتيا المعمكؿ بيا ،حيث تتأثر الثقافة ىنا بعدة خصائص منيا :بيئة المؤسسة المكجكدة
بيا إذا كانت ساكنة أك متحركة ،كمتطمبات الجميكر الخارجي ،كالتكقعات االجتماعية ،كيساعد ىذا التكافؽ
كالتجانس اإلدارة عمى اتخاذ الق اررات اإلدارية الناجحة.


نظرية التكيف.

كضمف ىذه النظرية يككف تميز المؤسسات ذات األداء المتميز نتيجة لكجكد ثقافات تساعدىا في القدرة

عمى التكيؼ مع التغيرات المحيطة ،فكجكد ما يسمى بالثقافة المؤسسية التكيفية يترتب عميو تكافر درجة
عالية مف المركنة في بيئة العمؿ كىي التي تساىـ في زيادة كفاءة كفعالية العمميات المؤسسية ،كتخمؽ ىذه
اح منيا :زيادة التزاـ العامميف بالعمؿ ،كزيادة انتمائيـ
الثقافة لدل العامميف شعك انر إيجابيان يتمثؿ في عدة نك و

كشعكرىـ باالرتباط كالكالء كاإلبداع.

 1.1.7عناصر الثقافة التنظيمية:
أوالً :القيم التنظيمية:

القيـ ىي اتفاقات مشتركة بيف أعضاء التنظيـ االجتماعي الكاحد بيف ما ىك مرغكب أك غير

مرغكب ،أما القيـ التنظيمية فيي تمثؿ القيـ في بيئة العمؿ ،بحيث تعمؿ ىذه القيـ عمى تكجيو سمكؾ
الع امميف ضمف الظركؼ التنظيمية المختمفة .مف ىذه القيـ العدالة بيف العامميف ،االىتماـ بإدارة الكقت،
كالحفاظ عمى مبدأ العبلقات اإلنسانية (الحريرم.)96 :3166 ،
ك يقكؿ النعمي بأف ىذا العنصر مف عناصر الثقافة التنظيمية تمثؿ القيـ الركيزة الرئيسة في أية
ثقافة تنظيمية ،كأنيا جكىر فمسفة أية منظمة تسعى إلى تحقيؽ أىدافيا بكفاءة كفعالية كأنيا تعكس شعكر
العامميف كاتجاىاتيـ العامة نحك المنظمة ،كما تحدد الخطكط العريضة ألنشطتيـ اليكمية لذا يعتقد بأف
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نجاح المنظمات يتكقؼ عمى كيفية إدراؾ منتسبييا لتؾ القيـ التنظيمية كالعمؿ بمكجبيا (العكفي :3119
.)68
ثانياً :المعتقدات التنظيمية:

ىي أفكار مشتركة بيف العامميف في بيئة عمؿ كاحدة يعتقدكف بيا كيسعكف لتطبيقيا في بيئة

العمؿ ألنيا تتعمؽ بكيفية إنجاز العمؿ كالقياـ بالميمات المككمة ليـ داخؿ المنظمة (المدىكف كالجزاكم،
.)711 :6559
ثالثاً :األعراف التنظيمية:

كىي عبارة عف معايير يمتزـ بيا العاممكف في المنظمة عمى اعتبار أنيا معايير مفيدة لممنظمة،

مثاؿ ذلؾ التزاـ المنظمة بعدـ تعييف األب كاالبف في نفس المنظمة ،كيفترض أف تككف ىذه األعراؼ غير
مكتكبة ككاجبة اإلتباع (الفاعكرم.)697 :3119 ،
رابعاً :التوقعات التنظيمية:

تتمثؿ التكقعات التنظيمية بالتعاقد السيككلكجي غير المكتكب ،كالذم يعني مجمكعة مف

التكقعات ،يحددىا أك يتكقعيا الفرد مف المنظمة ،ككذلؾ تتكقعيا المنظمة ،خبلؿ فترة عمؿ الفرد في

المنظمة ،مثاؿ ذلؾ التكقعات المتبادلة بيف الرئيس كالمرؤكس ،كبيف الزمبلء فيما بينيـ ،كالمتمثمة بالتقدير

كاالحتراـ المتبادؿ ،كتكفر بيئة تنظيمية كمناخ تنظيمي ،يساعد كيدعـ

احتياجات

الفرد

النفسية كاالقتصادية (العمياف.)868 :3161 ،

 1.1.8أبعاد الثقافة التنظيمية:
كفي ىذا الجزء قامت الباحثة بتصنيؼ أبعاد الثقافة التنظيمية ضمف مؤثراتيا عمى أنماط السمكؾ
داخؿ المنظمة مف كجية نظرىا عمى النحك التالي:
سيتـ الحديث بداية عف نمكذج دينيسكف لمثقافة التنظيمية كالذم تـ تطكيره مف قبؿ Daniel R. Dension
 .and William S. Nealeكيستند ىذا النمكذج عمى أربع عكائد ثقافية لممنظمة)Alas & Mousa, 2016: 2( :
 .6المشاركة  :Involvementكيقصد بيا درجة تأثير المكظفيف في جميع المستكيات اإلدارية عمى
الق اررات التنظيمية كدرجة ارتباطيـ المباشر باألىداؼ التنظيمية.
 .3التناسؽ  :Consistencyدرجة فيـ المكظفيف لمنظاـ المشترؾ لممعتقدات في منظمتيـ كبالتالي
قدرتيـ عمى التصرؼ بطريقة يمكف التنبؤ بيا حتى عند مكاجية المكاقؼ غير المألكفة.
 .8القدرة عمى التكيؼ  :Adaptabilityدرجة استجابة المنظمة لكؿ مف العمبلء الداخمييف كالبيئة
الخارجية .القدرة عمى التكيؼ غالبان ما تعزز التعمـ التنظيمي.
 .7الميمة  :Missionدرجة معرفة المكظفيف كمشاركتيـ لغرض ،أىداؼ ،كرؤية منظمتيـ.
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كالشكؿ رقـ ( )3.3يكضح بشكؿ أكثر تفصيبلن نمكذج دينيسكف لمثقافة التنظيمية
شكؿ رقـ ( :)3.3نمكذج دينيسكف لمثقافة التنظيمية.

المصدر)Alomiri, 2015: 68( :
كنبلحظ مف الشكؿ رقـ ( )3.38أف التعمـ التنظيمي مكجكد كأحد عناصر التكيؼ.
ككفقان لنمكذج  Macintosh and Doherty, 2009فإف اإلبداع يعد أحد أبعاد الثقافة التنظيمية
(.)Alomiri, 2015: 72
أوالً -:االلتزام:
يرتبط نجاح أم منظمة أك مؤسسة بزيادة إنتاجيتيا كقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا ،كىذا ببل شؾ
يعتمد بشكؿ كبير عمى مدل قدرة أفرادىا ككفاءتيـ كقكة أدائيـ ،ككمما كاف العاممكف في المنظمة عمى
مستك و
عاؿ مف االلتزاـ بعمميـ كمما استطاعت ىذه المنظمة القياـ بدكرىا كتحقيؽ أىدافيا المرجكة (فممباف،
ن
.)33 :3113
تعريف االلتزام الوظيفي:
يعتبر  Porter, Smith & Beckerأكؿ مف تناكؿ مفيكـ االلتزاـ التنظيمي ،حيث يعِّرؼ بأنو:

النزعة المستمرة لممشاركة في نشاطات معينة داخؿ المنظمة نتيجة استثمار الفرد داخميا ،مما يخشى فقدانو
إذا قاـ بتركيا .كحسب ) (Tolentino & Rebecca, 2013فيك ارتباط كثيؽ بأىداؼ المنظمة كقيميا،

كقبكؿ األىداؼ كالقيـ كالرغبة في بذؿ جيد معقكؿ بالنيابة عف المنظمة كالرغبة القكية بالبقاء كاالستمرار
في عضكيتيا ،كتـ تعريفو مف منظكر نفسي عمى أنو :الربط النفسي الذم يربط الفرد بالمنظمة ،مما يدفعو
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إلى االندماج في العمؿ كتبني قيـ المنظمة ،مما يؤثر في إنتاجية المنظمة كفاعميتيا (عيسى كابازيد،
.)817 :3167
أىمية االلتزام الوظيفي:
إف الكثير مف األنماط السمككية التي تؤدم إلى كمفة عالية كخدمة سيئة في المنظمات مرجعيا
إلى عدـ االلتزاـ التنظيمي مف قبؿ المديريف كالعامميف ،كذلؾ الرتباطو بعدد مف العكامؿ جاء ذكرىا لدل
) (Bateman & Strasser, 1984كمف أىميا( :فممباف)73 :3113 ،


سمكؾ الفرد كنشاطاتو مثؿ :التحكؿ الكظيفي كالغياب كالفاعمية.



ارتباطو بالييكؿ المعرفي مثؿ :الرضا الكظيفي كالمشاركة كالتكتر الكظيفي.



ارتباطو بسمات كدكر المكظؼ بما فييا :االستقبللية كالمسؤكلية كنكع الكظيفة كصراع األدكار



ارتباطو بالسمات الشخصية لممكظؼ مثؿ :العمر كالجنس كالحاجة لئلنجاز.



ىذه العبلقات تمتقي مع االعتقاد أف االلتزاـ الكظيفي مكقؼ مستقر نسبيان مع الكقت.

كالغمكض.

كؿ ما سبؽ يعطي االلتزاـ أىمية ،فكؿ عامؿ مف ىذه العكامؿ يرتبط بإنتاجية الفرد كبالتالي إنتاجية
المنظمة كفاعميتيا.
خصائص اال لتزام الوظيفي:
كمف خبلؿ االستعراض السابؽ لتعريؼ االلتزاـ التنظيمي يمكف سرد الخصائص المشتركة التالية كالخاصة
بو كىي( :البقمي)65 – 63 :3163 ،


يي ِّ
عبر االلتزاـ التنظيمي عف استعداد الفرد لبذؿ أقصى جيد ممكف لصالح المنظمة ،كرغبتو الشديدة في
البقاء بيا ،كمف ثـ قبكلو كايمانو بأىدافيا كقيميا.



يشير االلتزاـ التنظيمي إلى الرغبة التي يبدييا الفرد لمتفاعؿ االجتماعي مػف أجؿ تزكيد المنظمة بالحيكية



يمثؿ االلتزاـ التنظيمي شعكر داخمي يضغط عمى الفرد لبلرتباط بالمنظمة كلمعمؿ بالطريقة التي يمكف مف

كالنشاط كمنحيا الكالء.

خبلليا تحقيؽ مصالح المنظمة.


يتضمف االلتزاـ التنظيمي ثبلثة أبعاد رئيسة كىي الرباط العاطفي أك الكجداني بيف الفرد كالمنظمة،



يعبر االلتزاـ التنظيمي عف حالة غير محسكسة يستدؿ عمييا مف خبلؿ ظكاىر تنظيمية معينة تتضمف

كاالستمرار كالبقاء في العمؿ ،كالشعكر بالكاجب اتجاه المنظمة.

سمكؾ األفراد كتصرفاتيـ كتجسد مدل كالئيـ لمنظماتيـ.


يستغرؽ االلتزاـ التنظيمي في تحقيقو كقتان طكيبلن ألنو يجسد حالة قناعة تامة لمفرد ،كما أف التخمي عنو ال



يتأثر االلتزاـ التنظيمي بمجمكعة الصفات الشخصية كالعكامؿ التنظيمية كالظركؼ الخارجية المحيطة

يككف نتيجة لتأثير عكامؿ سطحية طارئة ،بؿ قد يككف نتيجة لتأثيرات استراتيجية ضاغطة.
بالعمؿ.
41



تتمثؿ مخرجات االلتزاـ التنظيمي في البقاء داخؿ المنظمة كعدـ تركيا كدرجة انتظاـ كحضكر العامميف
كاألداء الكظيفي كالحماس لمعمؿ كاإلخبلص لممنظمة.

العوامل المساعدة في تكوين االلتزام الوظيفي:
تعتبر دراسات ركبرت "مارش كمانارم" مف الدراسات المتميزة التي أشارت الى العكامؿ المساعدة عمى تشكيؿ
كتككيف االلتزاـ التنظيمي كىي( :عاشكرم)11 – 93 :3169 ،


السياسات :ضركرة العمؿ عمى تبني سياسات داخمية تساعد عمى إشباع حاجات األفراد العامميف في التنظيـ،
األمر الذم سيترتب عميو إتباع نمط سمككي إيجابي بشكؿ يساعد عمى تككيف ما يسمى بالسمكؾ المتكازف،

كتتفاكت ىذه الحاجات عند األفراد العامميف مف األىمية كاألكلكية في العمؿ عمى إشباعيا.


وضوح األىداف :يساعد كضكح األىداؼ التنظيمية عمى زيادة االلتزاـ التنظيمي لدل األفراد العامميف ،فكمما



العمل عمى تنمية مشاركة األفراد العاممين في التنظيم :إف المشاركة تعمؿ عمى زيادة الكالء كااللتزاـ التنظيمي،



العمل عمى تحسين المناخ التنظيمي :إف المناخ التنظيمي الجيد يشجع عمى خمؽ جك عمؿ إيجابي يعمؿ عمى

كانت األىداؼ كاضحة كمحددة ،كمما كانت عممية إدراؾ كفيـ األفراد لبللتزاـ أك الكالء التنظيمي أكبر.
كتجعؿ األفراد العامميف يرتبطكف ببيئة عمميـ بشكؿ أكبر.

تحقيؽ االستقرار لؤلفراد كالتنظيـ ،كيجعؿ العامميف يشعركف بأىميتيـ في العمؿ مف حيث المشاركة في اتخاذ
الق اررات كرسـ السياسات كالشعكر بكجكد درجة عالية مف الثقة المتبادلة.


تطبيق أنظمة حوافز مناسبة :إف تكافر األنظمة المناسبة يؤدم إلى زيادة الرضا الكظيفي كبالتالي زيادة االلتزاـ



العمل عمى بناء ثقافة مؤسسية :إف االىتماـ بإشباع حاجات العامميف كالنظر إلييـ كأعضاء في بيئة عمؿ

كارتفاع معدالت األداء كاإلنتاج كتقميؿ التكاليؼ.

كاحدة ترسل معايير أداء متميز ألفرادىا ،كتعمؿ عمى تكفير درجة كبيرة مف االحتراـ المتبادؿ بيف اإلدارة كاألفراد
العامميف.


نمط القيادة :إف اإلدارة الناجحة ىي اإلدارة القادرة عمى كسب التأييد الجماعي إلنجاز األعماؿ مف خبلؿ تنمية

ميارات األفراد اإلدارية باستخداـ أنظمة حكافز مناسبة ،كالقائد الناجح ىك الذم يستطيع زيادة درجات االلتزاـ
لدل األفراد.


المكانة االجتماعية :كيقصد بيا المرتبة االجتماعية لمشخص مقارنة بآخريف في أم نظاـ اجتماعي كقد تككف
المكانة مكانة رسمية أك مرتبة اجتماعية تضفييا الجماعة عمى شخص ما تعبي انر عف شعكرىـ نحكه فتككف مكانة

غير رسمية.


الرضا الوظيفي :يقصد بالرضا الكظيفي المشاعر التي يبدييا الفرد نحك عممو في التنظيـ ،كينشأ الرضا مف
إدراؾ الفرد لمفرؽ بيف ما تقدمو لو الكظيفة كما يجب عمييا أف تقدمو.

ثانياً -:اإلبداع:
تسعى المنظمات عمى نحك متزايد لتعزيز اإلبداع ألنو مصدر ميـ مف مصادر االبتكار التنظيمي ككذلؾ
يعد ميزة تنافسية ميمة ،كقد تمت مناقشة مفيكـ اإلبداع عمى نطاؽ كاسع عمى مدل العقكد الماضية في مجمكعة
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متنكعة مف التخصصات بما في ذلؾ عمـ النفس كعمـ االجتماع كالسمكؾ التنظيمي كأنظمة المعمكمات
(.)Beheshtifar and Kamani-Fard, 2013: 99
تعريف اإلبداع التنظيمي:
يرل  )2011( Bechky and Okhuysenأف اإلبداع التنظيمي ضركرم لخمؽ سمككيات جديدة كتفسير
المكاقؼ غير المتكقعة التي يصعب التخطيط ليا أك التنبؤ بيا كما عرفو  )2012( Zhou and Renبأنو تكليد
األفكار الجديدة كالمفيدة التي تتعمؽ بالمنتجات كالخدمات كالممارسات اإلدارية ،كنماذج األعماؿ كاالستراتيجيات
التنافسية

( .)Olszak and Kisielnicki, 2016: 105

كفي تعريؼ آخر اإلبداع ىك عممية تتضمف النظر إلى الظكاىر كالمشكبلت بمنظكر كعبلقات جديدة غير

مألكفة يتفاعؿ فييا الفرد كالعمؿ كبيئة المنظمة كالبيئة العامة كيقكـ الفرد (أك الجماعة أك المنظمة) بالبحث
كاالستقصاء كالربط بيف األشياء مما يؤدم إلى إنتاج شيء جديد كأصيؿ ذك قيمة لممجتمع (حاكم.)98 :3166 ،
مصادر اإلبداع:
المنظـ يعني مراقبة سبعة مصادر لفرص اإلبداع كىذه المصادر ىي( :العمياف)856 :3119 ،
إف اإلبداع ي
 .1النجاح غير المتكقع ،الفشؿ غير المتكقع ،كاألحداث الخارجية غير المتكقعة.
 .2عدـ انسجاـ الكاقع الفعمي مع ما ىك مفترض أك ما يجب أف يككف عميو الحاؿ.
 .3اإلبداع الناجـ عف الحاجة إلى تغيير في العممية.
 .4التغير في بنية قطاع العمؿ أك في بنية السكؽ.
 .5التغير في العكامؿ الديمكغرافية.
 .6التغير في اإلدراؾ ،األمزجة ،كالمعاني.
 .7المعرفة الجديدة.
معوقات اإلبداع:
أكالن  /معكقات فردية( :أبك عفش)11 - 95 :3167 ،
أ .معكقات نفسية :كتتمثؿ في أمكر مثؿ الخضكع لمطرؽ المألكفة في الحؿ ،كمقاكمتنا لمتغيير  -اإليماف

بأف قكل خارجية تتحكـ بنا مثؿ القكانيف أك الرئيس  -نقص الثقة بالنفس كبأفكارنا كتصكراتنا -
الخكؼ مف الخطأ كالمكـ كالسخرية  -عدـ الجرأة كاعبلف الرأم المخالؼ ما داـ الجميع متفقيف عمى
غيره  -اإلحساس بالعجز عف تغيير الكاقع  -التكرار كاالعتياد كالخكؼ مف الجديد  -العزلة كعدـ
االنفتاح عمى اآلخريف.

ب .معكقات ذىنية :مثؿ التصاؽ فكرة كجكد إجابة كاحدة صحيحة لممشكمة فقط  -السماح لآلخريف باف
يقرركا لنا ما ىك صكاب كما ىك خطأ  -إصدار األحكاـ المسبقة كغير المدركسة  -ضعؼ المبلحظة
كالنظر لؤلمكر نظرة سطحية  -عادات التفكير كالنمطية  -النظرة الجزئية غير الشمكلية لؤلمكر -
القيكد كقمة الحرية الفكرية.
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ت .معكقات بيئية خارجية :تتمثؿ في العمؿ كالمجتمع مثؿ جك اإلدارة الردمء  -التضييؽ اإلدارم التقكيـ
كالضغط النفسي  -عدـ كفاية المكارد كالمصادر  -الضغط الزمني كقيكد الكقت  -التركيز عمى
المحافظة عمى الكقت القائـ  -المنافسة المضرة بالمصمحة العامة  -قياـ البعض بالنقد كالتجريح

كالمعارضة كاليجكـ عمى األفكار الجديدة.
ثانيان  /معكقات تنظيمية( :حكيحي)95 :3169 ،
 .1االلتزاـ الحرفي بالقكانيف كاألنظمة كاإلجراءات.
 .2عدـ كجكد قيادة إدارية مؤىمة.
 .3تطبيؽ ىيكؿ تنظيمي غير سميـ.

 .4سكء إدارة الصراع كالمعبة التنظيمية في المؤسسة.
 .5العمميات اإلدارية غير السميمة في اتخاذ الق اررات كاالتصاالت.
 .6عدـ تكافر المكارد البلزمة.
 .7عدـ تكفر دعـ كمساندة اإلدارة لممبادرة كاختبار الحمكؿ كاألفكار الجديدة.
ثالثاً -:ثقافة التعمم التنظيمي:
تكجيت أبحاث التعمـ التنظيمي كساىمت في تطكير مجمكعة متنكعة مف المجاالت بما في ذلؾ السمكؾ

التنظيمي كالنظرية التنظيمية كعمـ النفس المعرفي كاالجتماعي كعمـ االجتماع كاالقتصاد كنظـ المعمكمات ،كاإلدارة
اإلستراتيجية ،كاليندسة .ىذا التكجو متعدد التخصصات يجعؿ مكضكع التعمـ التنظيمي مناسب لمعمكـ الخاصة
بالمنظمة ،كالتي تيدؼ إلى تعزيز المعرفة حكؿ المنظمات مف خبلؿ سد ىذه التخصصات كالمعارؼ ( & Argote
.)Miron-Spektor, 2011: 2
يساعد التعمـ التنظيمي المنظمات إلى حد كبير عمى تحسيف عممياتيا مف خبلؿ إعادة استخداـ الخبرات،
مما يجعؿ المعرفة في متناكؿ المنظمة بأكمميا .كفي مجاؿ ىندسة البرمجيات مف الميـ أف يتـ تخزيف المعرفة
كاستخداميا بشكؿ منتظـ .عمى مر السنيف ،ركزت العديد مف األبحاث عمى تحسيف التعمـ التنظيمي في مجاؿ
ىندسة البرمجيات ،كذلؾ مف خبلؿ معالجة تقنيات كمكاضيع مختمفة .إال أنو ،في ىندسة البرمجيات دائمان ما يتـ
اقتراح أساليب كتقنيات جديدة يمكف تطبيقيا لتحسيف التعمـ التنظيمي (.)Menolli, 2016: 1

كىذا ما يجعؿ عممية التعمـ التنظيمي أحد أبرز العمميات التي تستند إلييا المنظمة ،إذ تعتمد فعالية
المنظمة المتعممة عمى مدل نجاح ىذه العممية في مختمؼ المستكيات الفردية كالجماعية كالتنظيمية ،كمف مبرراتيا:
المعرفة المتسارعة ،كالتغيير في تقنيات التعمـ كأساليبو كمراكزه كفي بنكؾ المعمكمات ،كالمنافسة الشديدة ،كالتغيير

السريع كالتكاصؿ في البيئة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية الذم يتطمب تغيي انر في مطالب الناس سكاء كانكا
عامميف أـ متعامميف مع ىذه المنظمات كتغيير أذكاقيـ كطمكحاتيـ كقيميـ( .ديكب)681 :3168 ،
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تعريف التعمم التنظيمي:
يعرؼ ىيجاف التعمـ التنظيمي عمى أنو عممية استثمار خبرات كتجارب المنظمة كاألفراد العامميف بيا،

كرصد المعمكمات الناجمة عف ىذه الخبرات كالتجارب في ذاكرة المنظمة ،ثـ مراجعتيا مف حيف آلخر لبلستفادة منيا
في حؿ المشكبلت التي تكاجييا (العصيمي.)3 :3114 ،
كيمكف تعريؼ التعمـ التنظيمي بأنو اختبار مستمر لمخبرة كتحكيميا إلى معرفة تككف في متناكؿ المنظمة بأكمميا
كذات صمة بأىداؼ المنظمة األساسية (.)Menolli, 2016: 1 - 2
مف الناحية التنظيمية ،التعمـ ىك التركيز عمى اكتساب العادات ككجيات النظر ،كاالستراتيجيات كالتركيز عمى نقؿ
المعرفة في كؿ االتجاىات .كما أف التعمـ يأتي في السياؽ مع االبتكار ،كاالعتراؼ ،كاإلبداع ،كاكتشاؼ كانتاج
المعرفة الجديدة (.)Keshtmand and Hatami, 2016: 56
أىمية التعمم التنظيمي:
أشار معظـ الباحثكف إلى أىمية التعمـ التنظيمي لمفرد كلممنظمات ،كيمكف تكضيح ىذه األىمية مف خبلؿ النقاط
التالية( :الكبيسي كدىاـ)676 – 671 :3114 ،
 .6التعمـ يسيـ في تطكير الشخصية مف خبلؿ مساعدة الفرد في إدراؾ ذاتو كفيـ اآلخريف كالتفاعؿ معيـ
كتحسيف ميارتو في العبلقات اإلنسانية كتحسيف خبرتو في الحياة كتحقيؽ التكافؽ مع المتطمبات الثقافية
كاالجتماعية كالبيئية.
 .2كالتعمـ يعد كسيمة فعالة لتحقيؽ أىداؼ األفراد في الحصكؿ عمى المكافآت أك المكانة أك السمطة كالقكة
كيعد التعمـ بالنسبة لممنظمة األداة الفعالة إلدارة التغيير.

 .3إف التعمـ بالنسبة لممنظمة يعد المتغير الحرج في قدرتيا عمى التعامؿ الناجح مع التغير المستمر في
بيئتيا.
 .4كلمتعمـ التنظيمي أىمية بالغة في صنع القرار بكصفو كسيمة المنظمة في الكصكؿ كالحصكؿ عمى
المعمكمات كالمعرفة كاستيعابيا كمعالجتيا ،كتجاكز األفكار القديمة كاستبداليا بأخرل جديدة كاالستماع إلى

اآلخريف كاالىتماـ بآرائيـ
 .5إف قدرة المنظمات عمى التعمـ كالتكيؼ كالتغيير أصبحت كفاءة جكىرية لمبقاء.
.6

كلمتعمـ التنظيمي كاكتساب المعرفة كنشرىا دكر ميـ في تحسيف المنتجات كالخدمات.

 .7أف التعمـ التنظيمي ىك الكسيمة لمتحسيف المستمر لمكفاءة كالجكدة كاإلبداع كاالستجابة لمزبكف.
 .8أف التعمـ يمثؿ الجسر بيف العمؿ كاإلبداع.
 .9يشدد أغمب الباحثيف عمى أىمية التعمـ التنظيمي في الحصكؿ عمى الميزة التنافسية كذلؾ مف خبلؿ الدكر
الميـ الذم يؤديو في تطكير مكجكدات استراتيجية كربط العكامؿ الداخمية كالخارجية كمعالجة المعمكمات
كتطكير المؤىبلت كحفظ المعرفة كالمشاركة فييا ،كفي تحكيؿ المكارد كالمعرفة الضمنية إلى كفاءات
جكىرية ،كبدكنو قد ال تتمكف المنظمات مف صقؿ مياراتيا كقدراتيا الفريدة.
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خصائص التعمم التنظيمي:
لقد استنتب ىيجاف جممة مف الخصائص المتعمقة بمفيكـ التعمـ التنظيمي يمكف إيجازىا في( :رايس)1 :3166 ،
 .1التعمـ التنظيمي عممية مستمرة تحدث بصكرة تمقائية كجزء مف نشاط كثقافة المنظمة كال يعتبرىا األفراد شيئان
مضافان إلى أعماليا اليكمية.

 .2يعتبر كجكد رؤية مشتركة بيف أفراد المنظمة حكؿ ىدؼ كمستقبؿ المنظمة عنص انر أساسيان في عممية التعمـ.

 .3التعمـ ىك نتاج الخبرة كالتجارب الداخمية كالخارجية لممنظمة ،كالخبرة كحدىا ىي التي تساىـ في عممية
التعمـ التنظيمي ،كتمكف المنظمة مف إدراؾ المعاني القيمة المستمدة مف تجاربيا كممارساتيا.
 .4التعمـ التنظيمي عممية تتضمف عددان مف العمميات الفرعية المتمثمة في اكتساب المعمكمات كتخزينيا في
ذاكرة المنظمة ثـ الكصكؿ إلى ىذه المعمكمات كتنقيحيا لبلستفادة منيا في حؿ المشكبلت الحالية

كالمستقبمية.
 .5ال يمكف لعممية التعمـ التنظيمي أف تحقؽ النتائب المرجكة منيا دكف مساندة مف قيادة المنظمة التي يجب
أف تككف قدكة لآلخريف.

 1.1.8الثقافة التنظيمية وتطبيق الحكومة اإللكترونية.
تؤدم الثقافة التنظيمية دك انر ميمان كرئيسان في المنظمات ،كتؤثر بشكؿ سمبي أك إيجابي في السمكؾ العاـ

لمعامميف في المنظمة بحسب طبيعة كنكع الثقافة السائدة ،كتختمؼ ىذه الثقافة مف منظمة إلى أخرل ،كلكنيا ميما
اختمفت تظؿ أحد أىـ أسباب االستقرار في المنظمات ،كيعتبر كجكد ثقافة تنظيمية إيجابية يساعد عمى التحسيف
المستمر كالتطكير كيدفع العامميف نحك ممارسة السمكؾ اإليجابي الذم بدكره يصب في اتجاه أىداؼ المنظمة.
إف التخمؼ ال يككف فقط في العناصر المادية في التنظيـ كالمباني كاآلالت كلكنو قد يككف أيضان في

العناصر االجتماعية كالسيككلكجية كفي الثقافة التنظيمية (الغكطي .)97 :3119 ،كبما أف مفيكـ الحككمة

اإللكتركنية مف المفاىيـ الميمة التي تمقى اىتمامان كاضحان مف الحككمات المعاصرة ،فإف تطبيؽ ىذا المفيكـ يحتاج
إلى ثقافة تنظيمية تدفع لئلبداع كالتجديد كتستكعب العديد مف األفكار التي تساعد في عممية التطبيؽ ،حيث إف
الحككمة اإللكتركنية تحتاج إلى ثقافة اإلبداع كاالبتكار كاالنفتاح كالمركنة بمعنى النظر خارج الصندكؽ إلى جانب
تكفير فرص المشاركة في إنتا ج كنقؿ المعرفة التنظيمية كالتعميـ المستمر مف تكنكلكجيا كتطبيقات األعماؿ في
االنترنت (السكاط.)59 :3169 ،
كمف أىـ الجكانب الثقافية البلزمة لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ىك جانب الثقافة اإللكتركنية كيتمثؿ فيما
يمي( :القحطاني)87 :3161 ،
 .1نشر التكعية بأىمية استخداـ التقنية الحديثة.
 .2تثقيؼ العامميف بمعنى العمؿ اإللكتركني.

 .3تثقيؼ العامميف بفكائد اإلدارة اإللكتركنية .
 .4تثقيؼ العامميف بمعنى شبكة اإلنترنت.
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 .5تثقيؼ العامميف بمعنى الشبكة الداخمية.
 .6تثقيؼ العامميف بمعنى مصطمح البكابة اإللكتركنية.
 .7تثقيؼ العامميف بمعنى األرشفة اإللكتركنية.
 .8تثقيؼ العامميف بمعنى التكقيع اإللكتركني.

 .9زيادة درجة الثقة لدل العامميف بالتعامبلت اإللكتركنية بدالن مػف التعامبلت الكرقية.

 1.1.20واقع الثقافة التنظيمية وعالقتو بتطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات محل الدراسة.
تناكلت العديد مف الدراسات السابقة كاقع الثقافة التنظيمية في المؤسسات الحككمية مف أىميا دراسة
(العاجز )3166 ،كالتي بينت كجكد درجة متكسطة مف الثقافة التنظيمية كالتي تـ تطبيقيا عمى ك ازرة التربية كالتعميـ
العالي ،حيث أظيرت إنو ال يتـ تكريـ أك تحفيز المكظفيف المتميزيف في بناء كنشر العمؿ اإللكتركني بالك ازرة ،كانو

ال يتـ إعطاء المكظفيف فرصة المشاركة في تطكير نظـ كآليات العمػؿ بالبرنػامب اإللكتركنػي الػذم يستخدمكنو
كبالتالي يجب أف تعمؿ الك ازرة عمى إشباع حاجات التقدير لدل المكظفيف كربط الحكافز المادية كالمعنكية بإنجػازاتيـ
الكظيفيػة إلكتركنيػان ،كتييئة مناخ مناسب يشجع عمى اإلبداع كاالبتكار كالتعمـ كاتخاذ الق اررات كمكاجية التحديات

ضمف بيئة األعماؿ اإللكتركنية.

كما بينت دراسة مشارقة كمصمح ( )84 :3169أف الثقافة البيركقراطية ىي السمة السائدة في الك ازرات

الفمسطينية ،في حيف كانت الثقافة اإلبداعية كالثقافة المساندة ىي األقؿ تطبيقان .كأظيرت أف ىناؾ ضعفان في الثقافة

اإلبداعية لدل العامميف في الك ازرات الفمسطينية بسبب المناخ التنظيمي السائد فييا الناجـ عف نقص الحكافز .كأيضان

دراسة السحباني ( )641 :3161بينت ضعؼ السمكؾ اإلبداعي كالعمؿ الجماعي لدل المكظفيف ،كأظيرت دراسة
عكاد ( )631 :3167ضعؼ التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ بيف أكساط المكظفيف.

كبصفة عامة ،إف الثقافة التنظيمية عامؿ ميـ يجب مراعاتو في عمميات التغيير المتعمقة بالحككمة
اإللكتركنية (.)Schütten, 2008: 7
كمف الجدير بالذكر أف ىناؾ قمة في الدكرات التدريبية المتخصصة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ،حيث
إنو كبالتكاصؿ مع دائرة التدريب التقني في ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات تبيف أف ما مجمكعو  61دكرات

تدريبية متخصصة فقط تـ عقدىا منذ عاـ  3169كىذا العدد يعتبر قميؿ بالمقارنة مع حجـ التطكرات كالتحديثات
الكبي ر في عالـ تكنكلكجيا المعمكمات ،إذ أف مكاكبة مشركع كبير كميـ مثؿ مشركع الحككمة اإللكتركنية يتطمب
االطبلع الكاسع كالكبير عمى كافة التطكرات التكنكلكجية المستحدثة حكؿ العالـ كضركرة جمبيا كالتعامؿ بيا.
كمف ىنا ترل الباحثة أنو يجب عمى اإلدارات إعطاء مزيد مف االىتماـ لجانب تدريب كتطكير المكظفيف
كتأىيميـ بالشكؿ الذم يخدـ مشركع الحككمة اإللكتركنية ،كما يجب التركيز أيضان عمى جانب زيادة التحفيز المادم

كالمعنكم لممكظفيف لزيادة الثقافة اإلبداعية لدييـ كحثيـ عمى االنسجاـ مع الطبيعة االبتكارية كالمتجددة لمشركع
الحككمة اإللكتركنية.
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 1.1.22ممخص:
تـ في ىذا المبحث الكقكؼ عؿ العديد مف المفاىيـ األساسية ذات العبلقة بمكضكع الثقافة التنظيمية ،حيث
تـ الحديث بشيء مف التفصيؿ عف مفيكـ كخصائص الثقافة ،مفيكـ الثقافة التنظيمية ،أىميتيا ،خصائصيا،
أنكاعيا ،نظرياتيا ،عناصرىا ،أبعادىا كعبلقتيا مع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية.
و
بشكؿ عاـ ،كفي مشركع
كمما ال شؾ فيو أف الثقافة التنظيمية تمعب دك انر ميمان كرئيسان في المنظمات
و
بشكؿ خاص ،حيث إف مفاىيـ مثؿ نقؿ المعرفة التكنكلكجية ،ثقافة اإلبداع كاالبتكار ،تبني
الحككمة اإللكتركنية
تعد مف المفاىيـ الكاجب
األفكار الجديدة ،التحفيز ،التدريب ،الشعكر باالنتماء لممنظمة كمشاريعيا ،كغير ذلؾٌ ،
تكافرىا في بيئة عمؿ الخدمات اإللكتركنية ليتـ إنجازىا عمى النحك األفضؿ.
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المبحث الثالث
الحكومة اإللكترونٌة

1.2.2

مقدمة.

1.2.1

مفيوم الحكومة اإللكترونية.

1.2.2

أىمية ومزايا الحكومة اإللكترونية.

1.2.3

سمبيات تطبيق الحكومة اإللكترونية.

1.2.4

متطمبات ومعوقات نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية.

1.2.5

مبادئ تطبيق الحكومة اإللكترونية.

1.2.6

مراحل التحول نحو الحكومة اإللكترونية.

1.2.7

الحكومة الذكية – ما بعد الحكومة اإللكترونية.

1.2.8

واقع الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة.

 1.2.22ممخص.
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 1.2.2مقدمة:
و
بصفة عامة ،نشأت
في ضكء التقدـ العممي كالتغيرات االقتصادية الكبيرة كظيكر التعامبلت اإللكتركنية
فكرة الحككمة اإللكتركنية ،التي تسعى إلى تبسيط كتسييؿ التعامؿ بيف الحككمة مف جية كاألفراد كالمؤسسات

و
بشكؿ متكامؿ كسريع لتحسيف أداء األجيزة الحككمية ،كتسييؿ حصكؿ
الخاصة مف جية أخرل ،كتكفير المعمكمات

المكاطف عمى الخدمة بأقؿ تكمفة كجيد ككقت ،األمر الذم مف شأنو زيادة ثقة المكاطنيف كمؤسسات األعماؿ بالعمؿ
الحككمي كجعمو أكثر شفافية كفعالية ككفاءة كقدرة عمى تحقيؽ رضا المتعامميف.
كالحككمة اإللكتركنية ىي مقدرة الحككمة عمى تحسيف الخدمات المقدمة إلى المكاطنيف باستخداـ

التكنكلكجيا .كما أف مضمكف مصطمح الحككمة اإللكتركنية ارتبط باستخداـ نتائب الثكرة التكنكلكجية في تطكير
أىداؼ عمؿ المؤسسات الحككمية ،فضبلن عف تكسيع قاعدة المستفيديف مف الخدمات العامة ،كاتسع مفيكـ الحككمة
اإللكتركنية مف مجرد ككنيا كجكد حكاسيب كبرمجيات كانترنت كغيرىا مف تقنيات ،إذ إنيا إدارة شاكمة لمختمؼ أكجو

العمميات المكجستية كاألعماؿ اإللكتركنية التجارة اإللكتركنية كادارة اإلمداد كادارة العبلقات العامة كتمبية حاجات
عميؿ الحككمة كىك المكاطف كتنظيـ العبلقات غير الرسمية ،كما تشمؿ الحككمة اإللكتركنية كذلؾ تمكيف المؤسسات

المختمفة مف تمشية أعماليا إلكتركنيان دكف العكدة في مياـ كثيرة إلى المراكز القيادية العميا (أحمد– 34 :3115 ،

.)33

و
و
مفصؿ عمى مفيكـ الحككمة
بشكؿ
مف ىنا تسعى الباحثة مف خبلؿ ىذا المبحث إلى إلقاء الضكء
اإللكتركنية كعناصرىا األساسية كما ليا مف أىمية كمزايا كعيكب ،باإلضافة إلى متطمبات التطبيؽ كالمعكقات التي
تحكؿ دكف ذلؾ.

 1.2.1مفيوم الحكومة اإللكترونية:
يمكف تعريفيا بأنيا "استغبلؿ اإلدارة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في القياـ بمياـ كمسئكليات الجياز
اإلدارم بيدؼ تحسيف كتطكير العمميات اإلدارية ،كميكنة كافة النشاطات اإلدارية ،كتبسيط اإلجراءات ،كتيسير تبادؿ
المعمكمات كتقديـ الخدمات لممكاطنيف كقطاع األعماؿ ،كتكفير الكقت كالجيد كالتكمفة في إنجاز المعامبلت بيدؼ
تحقيؽ أىداؼ المنظمات اإلدارية بأقؿ كقت كجيد كتكمفة"( .العقيبي.)88 – 86 :3111 ،
كيعرؼ سميماف ( )38 :3161الحككمة اإللكتركنية بأنيا "عممية تغيير كتحكيؿ العبلقات بيف المؤسسات
الحككمية كالمكاطنيف كرجاؿ األعماؿ مف خبلؿ تكنكلكجيا المعمكمات بيدؼ تقديـ خدمات أفضؿ لممكاطنيف ،تحسيف
العامؿ كالتفاعؿ مع رجاؿ األعماؿ كمجتمع الصناعة ،كتمكيف المكاطنيف مف الكصكؿ لممعمكمات مما يكفر مزيدان مف
الشفافية ،كادارة المؤسسات الحككمية بطريقة أكثر كفاءة ،تحجيـ الفساد كزيادة الشفافية ،كتعظيـ العائد ككؿ أك
تخفيض النفقات كزيادة قناعة المكاطف بدكر المنظمات الحككمية في حياتو".
أما الكادم كالكدام ( )811 :3166فقد عرفا الحككمة اإللكتركنية بأنيا "تطبيؽ تقنية المعمكمات

كاالتصاالت لتحقيؽ الكفاءة كالشفافية كصحة المعمكمات كتبادالت المعمكمات داخؿ الحككمة ،كبيف الحككمة

كالمؤسسات الفرعية التابعة ليا كالتشعيبات ،كبيف المكاطنيف كالمؤسسات العامة كالمنظمات غير الحككمية ،كتعزيز
قدرة المكاطنيف في الكصكؿ لممعمكمات كاستخداميا".
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كيقرر البعض بأف المقصكد بالحككمة اإللكتركنية ىك "قدرة القطاعات الحككمية عمى تبادؿ المعمكمات
كتكفير الخدمات فيما بينيا كبيف المكاطف كبيف قطاعات األعماؿ ،بسرعة كدقة عالية ،كبأقؿ تكمفة عبر شبكة
االنترنت ،مع ضماف سرية كأمف المعمكمات المتناقمة معتمدة عمى مبدأيف ىما :األكؿ تقني :كيتمثؿ في إعداد

المعمكمات إلكتركنيان كتناقميا عبر شبكة االنترنت كضماف دقتيا كسريتيا .الثاني إجرائي :كيتمثؿ في تنفيذ المعامبلت
كالخدمات عف بعد مع ضماف صحتيا كمصداقيتيا"( .مطر)89 :3168 ،

كعرفيا البنؾ الدكلي  )3161( World bankبأنيا "عممية استخداـ المؤسسات الحككمية لتكنكلكجيا
المعمكمات (مثؿ الشبكات كاسعة النطاؽ ،كشبكة االنترنت ،كأساليب االتصاؿ عبر الياتؼ المحمكؿ) كالتي لدييا
القدرة عمى تغيير كتحكيؿ العبلقات مع المكاطنيف كرجاؿ األعماؿ كمختمؼ المؤسسات الحككمية .كىذه التكنكلكجيا
يمكنيا خدمة مجمكعة متنكعة مف الغايات مثؿ :تحسيف تقديـ الخدمات الحككمية لممكاطنيف ،كتحسيف التفاعؿ مع

قطاع األعماؿ كالصناعة ،كتمكيف المكاطنيف مف خبلؿ الكصكؿ إلى المعمكمات ،أك إدارة أكثر كفاءة لممؤسسات
الحككمية .كما أف الفكائد الناتجة يمكف أف تككف تحجيـ الفساد ،كزيادة الشفافية ،كنمك االيرادات أك خفض التكاليؼ".
كيعرفيا  )2013( Karokola, et al.,بأنيا أنظمة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الحككمية لتحكيؿ
العبلقات مع المكاطنيف ،كالقطاع الخاص ،كالجيات الحككمية األخرل مف أجؿ تعزيز تمكيف المكاطنيف ،ككفاءة
الحككمة كتقديـ الخدمات ،كزيادة الشفافية كالمساءلة)Baeuo, et al., 2016: 2( .
كترل الباحثة أف تعريؼ البنؾ الدكلي مف أفضؿ التعريفات ألنو قدـ صكرة شاممة لمفيكـ الحككمة
اإللكتركنية مف حيث المعنى كاألدكات ،كىك أقرب ما يمكف إلى ما تراه الباحثة عمى أرض الكاقع مف خبلؿ عمميا
في مجاؿ أنشطة كخدمات الحككمة اإللكتركنية.

 1.2.2أىمية ومزايا الحكومة اإللكترونية:
تنبع أىمية مشركع الحككمة اإللكتركنية مف المزايا كالفكائد التي يمكف أف يجنييا ك هؿ مف الحككمة كالمكاطف

كمؤسسات األعماؿ حيث إف المميزات الرئيسة لتطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية تتمثؿ بصكرة مباشرة في السرعة
كالدقة في إنجاز المعامبلت كتقميؿ الكقت كالجيد كالتكمفة.
لمحككمة اإللكتركنية أىمية خاصة سكاء عمى مستكل المكاطف أك عمى مستكل الحككمة نفسيا ،كالتي يمكف
حصرىا فيما يمي( :الرقب)81 – 35 :3161 ،
أ .القدرة عمى تحسيف أداء المنظمات الحككمية مف خبلؿ:
 .1تخفيض اإلنفاؽ الحككمي كالتكاليؼ المباشرة حيث يمكف خفض تكمفة الخدمات الحككمية
بصكرة فعالة ،كخاصة تكمفة العامميف كالبريد كالطباعة كاإلعبلف كعمميات الشراء الحككمي
التي تمثؿ حجمان ىائبلن مف اإلنفاؽ الحككمي.

 .2تحقيؽ التنسيؽ بيف المنظمات الحككمية مع بعضيا البعض ،فمف خبلؿ االنترنت يمكف
إجراء تبادؿ المعمكمات بيف الجيات الحككمية في إطار مف التأميف كالسرية ،مما يساعد
عمى سرعة اإلجراءات.
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 .3االنفتاح عمى العالـ الخارجي كالتعرؼ عمى التكنكلكجيا الحديثة في تقديـ الخدمات كتبسيط
اإلجراءات الحككمية في أقؿ كقت ممكف.
 .4خفض دكرة الكقت المرتبطة بإنتاج كتكصيؿ الخدمات كذلؾ لطبيعتيا الفكرية.

 .5تقديـ الخدمات مف خبلؿ عدد محدكد مف العمالة اإلدارية ذات كفاءة كميارة خاصة في
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.
 .6عدـ كجكد مستكيات إدارية متعددة مما يساعد عمى السرعة في اتخاذ القرار كتقديـ
الخدمات.

 .7تحسيف الخدمات مف خبلؿ التقارير الكاردة بالبريد اإللكتركني لمتعرؼ عمى أىـ معكقات
الخدمة ككيفية مكاجيتيا كتطكيرىا بما يحقؽ مقدار مف الثقة كالثبات لممنتفعيف.
ب .تقديـ نماذج جديدة مف الخدمات اإللكتركنية مثؿ التعميـ اإللكتركني ،مف خبلؿ الحكاسيب
كبرمجياتيا المختمفة.

ج .تقديـ خدمات إلكتركنية ذات طابع دكلي حيث يتـ تقديـ الخدمات مف خبلؿ االنترنت كالذم ال
يعرؼ الحدكد الزمانية أك المكانية.
د .غياب المستندات الكرقية لمخدمات اإللكتركنية حيث يتـ مؿء نماذج الخدمة كدفع الرسكـ
كاستبلـ المكافقات دكف تبادؿ مستندات كرقية.
ق .التعامؿ دكف الكشؼ عف ىكية المتعامميف أك التيقف منيـ في بعض الخدمات التي ال تقتضي
التعرؼ عمى صاحب الخدمة أك طالبيا.
كيمكف القكؿ بأف اليدؼ االستراتيجي لمحككمة اإللكتركنية يتمثؿ في دعـ كتبسيط الخدمات الحككمية لكؿ
األطراؼ المعنية :الحككمة ،المكاطنيف ،كمنشآت األعماؿ .كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت يساعد في
ربط كؿ األطراؼ الثبلثة معا كتدعيـ األنشطة كالعمميات .أم أنو في الحككمة اإللكتركنية تساند الكسائؿ اإللكتركنية،
كتسيـ في تدعيـ جكدة األعماؿ التي تقدميا لؤلطراؼ الثبلثة المعنية .كعمي ذلؾ ،فإف أىداؼ الحككمة اإللكتركنية
تشبو إلي حد كبير أىداؼ الحككمة الجيدة (مرعي.)3164 ،

 1.2.3سمبيات تطبيق الحكومة اإللكترونية.
عمى الرغـ مف الفكائد كالمزايا الجمة التي يمكف االستفادة منيا في حاؿ التطبيؽ الناجح لمشركع الحككمة
اإللكتركنية – كالتي أشرنا إلييا سابقان – إال أف األمر ال يخمك مف كجكد العديد مف السمبيات أيضان.
كذكر  (2013: 92) Khamaysehبعضاٌ مف تمؾ السمبيات التي يمكف مكاجيتيا كنتيجة لتطبيؽ مشركع

الحككمة اإللكتركنية ىي)Darwazeh, 2016: 25( :

 جرائـ االنترنت كارتفاع تكمفة إعداد البنية التحتية التي ىي شرط أساسي ،صعكبة تكظيؼ أشخاص مفذكم الخبرة كالميارة لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية.

 البطالة :حيث يتـ االعتماد عمى األجيزة اإللكتركنية بدالن مف األفراد األمر الذم يؤثر سمبان عمى سكؽالعمؿ ،كحيث أيضان أف ىناؾ بعض الشركات تخطط لئلبقاء عمى  %20فقط مف القكل العاممة المتاحة.
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 التفكؾ االجتماعي :الحد مف التكاصؿ كالعبلقات العامة بيف الناس بسبب االعتماد الكامؿ عمىالمعمكماتية ،األمر الذم يقمؿ العبلقات االجتماعية.
 ضغكط العمؿ :حيث إف االعتماد عمى تكنكلكجيا المعمكمات يؤدم إلى زيادة العبء الكمي لمكظيفة الناتبعف عدـ القدرة عمى مكاكبة التطكرات في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات.

 ارتفاع تكمفة بناء مشركع الحككمة اإللكتركنية :بناء مشركع الحككمة اإللكتركنية يتطمب ميزانية خاصةإلنشاء ىذا التحكؿ ،مثؿ البنية التحتية كالخدمات المساندة كالتدريب كالتأىيؿ ،األمر الذم يثقؿ كاىؿ
ميزانيات الدكلة.
كيضيؼ الرقب ( )85 – 83 :3161إلى تمؾ السمبيات ما يمي:
-

التفاعؿ االجتماعي :حيث إف التقسيـ الزائد لمعمؿ ككضع معايير لمكظائؼ كغيرىا مف التغيرات التي
أحدثتيا تكنكلكجيا المعمكمات أدت إلى جعؿ العبلقات بيف األفراد تتسـ بالفتكر كالتجريد ،كيرجع ذلؾ
إلى الخطأ في استخداـ نفس اليياكؿ التنظيمية لمجماعة كعدـ تعديميا بما يتبلءـ مع الكضع الجديد.

-

الرضا الكظيفي :مع التقدـ المذىؿ لتكنكلكجيا المعمكمات أصبح الفرد أقؿ رضا عف عممو ،بسبب
ارتفاع أك انخفاض عبء الدكر ،غمكض الدكر نتيجة افتقار الفرد إلى المعمكمات التي يحتاجيا في
أداء دكره في المنظمة ،تعدد نظـ المراقبة اإللكتركنية المستخدمة في متابعة كمراقبة العامميف،
استخداـ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية مع الحاجة إلى عمميات اإلقناع كاالتصاالت غير المفظية.

كتعد تطبيقات الحككمة اإللكتركنية مثميا مثؿ أم مبادرة أك منيجية ليا جكانبيا اإليجابية ،كما أف ليا

جكانبيا السمبية التي ال تؤثر بالضركرة عمى تبني المشركع كالتكجو نحك تفعيمو عمى الكجو األمثؿ كاحبللو بدالن مف

تطبيقات الحككمة التقميدية ،لكف مع األخذ بعيف االعتبار تفعيؿ كتغميب اإليجابيات كتحجيـ كالتغمب عمى السمبيات
عمى النحك الذم يتـ مف خبللو تعظيـ المنفعة إلى الحد األقصى.

 1.2.4متطمبات ومعوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية.
يكاجو مشركع الحككمة اإللكتركنية عددان مف التحديات كالعكائؽ التي تحد مف التطبيؽ األمثؿ ليذا المشركع،

كيمكف القكؿ بأف عدـ تكفر أم متطمب مف متطمبات تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية يعتبر في حد ذاتو مف معكقات
التطبيؽ حيث إف إنجاز مشركع حيكم كميـ كمشركع الحككمة اإللكتركنية كاالستفادة مف مزاياه عمى الكجو األكمؿ
يتطمب تكفر عدد مف المتطمبات التي تعد حجر األساس لسبلمة التطبيؽ.
كفيما يمي بعض التفصيؿ ليذه المعكقات( :مطر)99 – 98 :3168 ،
أكالن :معكقات إدارية:
 .1تعقيد اإلجراءات اإلدارية كانعداـ مركنة اليياكؿ التنظيمية.
 .2انعداـ التخطيط لبرامب الحككمة اإللكتركنية.

 .3كجكد مخاكؼ عمى مستكل القيادات اإلدارية العميا في بعض الدكؿ مف تنفيذ مشركع الحككمة اإللكتركنية.
 .4غياب التنسيؽ اإلدارات الحككمية المختمفة.
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ثانيان :معكقات بشرية:
 .1انخفاض الخبرات التكنكلكجية ،كالكفاءة العالية في تقديـ الخدمات.
 .2عدـ كفاية التدريبات البلزمة لمعامميف عمى األجيزة اإللكتركنية ،حيث يقتصر تدريبيـ عمى الشرح النظرم
دكف أف يرتبط ذلؾ بالتنفيذ الفعمي ليا ،أك بمعنى آخر ممارسة النشاط عمى ىذه األجيزة كفقا لمشكؿ

التقميدم دكف أف يتطكر ىذا األسمكب إلى المستكل المطمكب.

 .3عدـ تطكر طرؽ اختيار القائميف عمى األجيزة اإللكتركنية ،حيث يتـ اختيارىـ اعتمادان عمى المقابمة
الشخصية ،دكف أف يقترف ذلؾ بممارسة عممية عمى ىذه األجيزة.

 .4ضعؼ طرؽ تقييـ الخدمات التي تقكـ بيا الككادر البشرية حيث يتـ تقييميا بصكرة شكمية بحتة دكف النظر
إلى الجانب المكضكعي أساس الخدمة.
 .5انعداـ أك ضعؼ الكعي بأىمية التكنكلكجيا ك تطبيقاتيا ،بؿ كتبنى مكاقؼ سمبية منيا.
ثالثان :معكقات مالية:
 .1قمة المكارد المالية لتكفر البنية التحتية فيما يتعمؽ بشراء األجيزة كالبرامب التطبيقية ،كمجاالت تطكر
الحاسبات اآللية ،كانشاء المكاقع كربط الشبكات.
 .2عدـ كجكد مخصصات مالية كافية لتدريب العامميف في مجاؿ نظـ المعمكمات.
 .3ارتفاع تكاليؼ خدمة الصيانة ألجيزة الحاسبات اآللية ،كنقص عدد المتخصصيف في إجراء ىذه الخدمات.
رابعان :معكقات فنية كقانكنية:
 .1عدـ متابعة التقدـ التقني في مجاؿ الحاسب اآللي ،حيث ارتفعت معدالت التغيير في تكنكلكجيا االتصاالت
كالمعمكمات بصكرة كبيرة ،في الكقت الذم يبحث فيو األفراد عف االستقرار النسبي.
 .2عدـ كجكد مكاصفات ك معايير ثابتة ألجيزة الحاسب اآللي المستخدمة في انجاز الخدمات.

 .3عدـ اعتماد الكثائؽ اإللكتركنية كبديؿ عف الكثائؽ التقميدية في إجراء المعامبلت سكاء ما تعمؽ منيا
بالعقكد أك تكثيؽ الحقكؽ كااللتزامات.
 .4ازدياد حجـ المخالفات كالجرائـ الكاقعة عمى المعمكمات ،منيا ما يتعمؽ بسرقة البريد اإللكتركني ،أك سرقة
بطاقات االئتماف ،ككذلؾ سرقة التكقيع اإللكتركني.

 .5استبعاد النشر اإللكتركني مف كسائؿ كطرؽ اإلعبلف عف المناقصات الحككمية يعد مف عيكب التنظيـ
القانكني لمخدمات الحككمية ،كلذا فإنو ينبغي تنظيـ المناقصات كالمزايدات إلكتركنيا ،كذلؾ بالنص عمييا
صراحة في القانكف.
كتعد منيجية  ITPOSMOمف الطرؽ التي تـ تبنييا لمتعرؼ عمى عكامؿ النجاح كالفشؿ عند تطبيؽ
مشركع الحككمة اإللكتركنية في الدكؿ النامية ،ىذه المنيجية تغطي العكامؿ السبع التاليةElkadi, ( :
)2013: 168
 .1المعمكمات  :Informationالعكامؿ المتعمقة بالجكدة كالشركط المسبقة مف مدخبلت كمخرجات النظاـ.
 .2التكنكلكجيا  :Technologyمثؿ تكافر تكافؽ البرمجيات كاألجيزة.
54

 .3العمميات  :Processesالتكافؽ كالتكامؿ بيف النظاـ كالعمميات القائمة أك الجديدة لتحقيؽ األىداؼ
المعمنة.
 .4األىداؼ كالقيـ كالتحفيز  :Objectives, Values, and Motivationمثؿ الثقافة التنظيمية كالقيـ
المك ًجية.

 .5الكادر الكظيفي كالميارات  :Staffing and Skillsعكامؿ مثؿ تكافر العمالة الماىرة ككفاية التدريب
المقدـ الستخداـ النظاـ.
 .6اإلدارة كاليياكؿ  :Management and Structuresعكامؿ مثؿ الممارسات اإلدارية كالمركنة في
اليياكؿ التنظيمية.

 .7مكارد أخرل  :Other Resourcesمثؿ الكقت كاألمكاؿ.
كيكضح الشكؿ التالي عناصر نمكذج  ITPOSMOبتقسيميا عمى فئات التكنكلكجيا كاإلنسانية كالتنظيمية.
شكل ( :)1.2عناصر نموذج .ITPOSMO
عنبصر نمىرج ITPOSMO

Processes
العمليبث

Staffing and Skills
الكبدر الىظيفي والمهبراث

Other Resources
مىارد أخري

Information
المعلىمبث

Technology
التكنىلىجيب

Objectives, Values, and Motivation
األهذاف ،القيم ،والتحفيز

Management and Structures
اإلدارة والهيبكل

التكنىلىجيب Technology

إنسبنيت Human

تنظيميت
Organizational

المصدر.)Elkadi, 2013: 168( :
ككجد مف خبلؿ فحص عدد كبير مف حاالت فشؿ أنظمة المعمكمات كخدمات الحككمة اإللكتركنية أف
ي
السبب الرئيس ليذا الفشؿ ىك عدـ التطابؽ بيف الكاقع الحالي كالتصميـ المستقبمي لنظاـ الحككمة اإللكتركنية،
كفرص الفشؿ تزداد بنمك الفجكة بينيما (.)Dada, 2006: 3 - 4
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 1.2.5مبادئ الحكومة اإللكترونية:
تكجد مبادئ أساسية تحكـ عممية تطكير مشركع الحككمة اإللكتركنية ،حيث يجب أخذ ىذه المبادئ في
الحسباف كإطار عاـ كخارطة طريؽ أثناء تنفيذ مبادرات الحككمة اإللكتركنية ،كتمثؿ ىذه المبادئ أيضان معايير ميمة
لتقييـ مستكل النجاح المتحقؽ أثناء كبعد عممية تطكير كتطبيؽ البرامب الجديدة المرتبطة بالمشركع.

كمف أىـ المبادئ اليادية لتطبيؽ مبادرات الحككمة اإللكتركنية ما يمي( :أحمد)31 – 37 :3115 ،
 .1التفكير بالمستفيد ال بالدائرة الحككمية :حيث تتكلى الحككمة اإللكتركنية ميمة إعادة التفكير بكيفية تنظيـ
الحككمة مف منظكر المكاطف كالمستفيد كالكظائؼ التي يجب أف تقدميا ليـ ،كلمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ
يجب أف تركز الحككمة عمى احتياجات الزبائف قبؿ كؿ شيء.

 .2إعادة ىندسة عمميات الحككمة كليس حكسبتيا :إذ إف الحككمة اإللكتركنية ال تعني نقؿ المعامبلت مف
طرؽ التنفيذ التقميدية إلى طرؽ التنفيذ اإللكتركنية عمى شبكة االنترنت ،كلكف أف ترافؽ مبادرات الحككمة
اإللكتركنية برامب اليندسة اإلدارية كاإلنسانية ضمف مشركع طىمكح لمتحديث كالتنمية.

 .3الرؤية االستراتيجية لمحككمة :مشركع كبير مثؿ مشركع الحككمة اإللكتركنية يتطمب كجكد رؤية استراتيجية
شاممة كأىداؼ استراتيجية قابمة لمتحقيؽ في المدل الزمني المستيدؼ.

 .4االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات :حيث سيؤدم ىذا االستثمار إلى تحقيؽ عائد في األجؿ المتكسط
كالبعيد ،كىذا يعني أف كؿ ما ينفؽ عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت – كالذم يعد جزءان مف مشركع

الحككمة اإللكتركنية  -يجب النظر إليو عمى أنو استثمار سيعكد بالعائد اإليجابي السريع.

 .5تطبيقات ذات قيمة مضافة كتكمفة منخفضة :إف اعتماد برامب كمبادرات الحككمة اإللكتركنية عمى

تكنكلكجيا االنترنت كالشبكات الداعمة األخرل يساعد في بناء نظـ إلكتركنية مرنة كمفتكحة لتنفيذ األنشطة

ذات القيمة المضافة بجكدة عالية كتكمفة منخفضة بالمقارنة مع تكمفة المعامبلت التقميدية.
 .6التكازف بيف شفافية المعمكمات كخصكصية المكاطف :تكفر مبادرات الحككمة اإللكتركنية بيئة مفتكحة لتبادؿ
كنشر كتكزيع المعمكمات ،كلكف يجب احتراـ حقكؽ المكاطف في الخصكصية كحقكؽ المكاطف األساسية مف

خبلؿ التشريعات كالقكانيف المنظمة لعمؿ الحككمة اإللكتركنية.

 .7الحككمة اإللكتركنية ليست بديبلن لمكسائؿ التقميدية :إذ إف الخدمات التي تقكـ بتقديميا الحككمة اإللكتركنية
لممكاطنيف كاألعماؿ كفي إدارات كىيئات كمؤسسات الدكلة ال يمكف أف تككف بديبلن نيائيان لمكسائؿ التقميدية

في تخزيف كتكثيؽ البيانات كمعالجتيا خاصةن في المراحؿ األكلى مف تطكير نظـ الحككمة اإللكتركنية.

مف و
جية أخرل نجد أف مجمس التميز الحككمي في الكاليات المتحدة األمريكية قد كضع سبعة مبادئ
إرشادية حكؿ ماىية الحككمة اإللكتركنية ،كتتمخص فيما يمي( :بف صغير)3161 ،
 .1سيكلة االستعماؿ :يتجمى ذلؾ مف خبلؿ ربط الجميكر بحككماتيـ الكطنية أك اإلقميمية أك العالمية حسب
احتياجاتيـ كرغباتيـ.

 .2اإلتاحة لمجميع :يجب أف تككف متاحة لمجميع في المنزؿ ،العمؿ كالمدارس ،المكتبات حتى يتسنى لمجميع
التكاصؿ مع الحككمة اإللكتركنية ،أك مف أم مكقع يناسب المستخدـ.
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 .3الخصكصية كاألماف :البد مف التمتع بمعايير الخصكصية كالسرية المناسبة كاألمف كالمصداقية األمر
الذم يؤدم إلى النمك كالتطكير في مجاؿ خدمات الجميكر.
 .4التحديث كالتركيز عمى النتائب :مف خبلؿ االتصاؼ بالسرعة لمكاكبة التغيرات كالتطكرات الحديثة كالمتطكرة
في التقنية.

 .5التعاكف كالمشاركة :كذلؾ مف خبلؿ مشاركة كافة المنظمات الفاعمة في المجتمع مف منظمات حككمية
كغير حككمية ،أك الخاصة مف أجؿ كضع الحمكؿ المجتمعة كالمتطكرة كؿ حسب خبرتو كتجربتو.
 .6قمة التكاليؼ :مف خبلؿ االستراتيجيات االستثمارية التي تؤدم إلى تحقيؽ الكفاءة كاألداء المستمر مما
يؤدم بدكره إلى تقميؿ التكاليؼ.

 .7التغيير المستمر :يعتبر أسمكب العمؿ الحككمي ليس لتمكيؿ الممارسات التطبيقية الحالية فقط ،كذلؾ لمعمؿ
عمى استخداـ التقنية كتطبيقيا كتحقيقيا عمى المستكل الفردم السطحي.

 1.2.6مراحل التحول نحو الحكومة اإللكترونية:
يمر الحككمة التقميدية إلى حككمة إلكتركنية بمراحؿ متعاقبة بحيث ترتقي الحككمة شيئان فشيئان حتى تنتقؿ

إلى الحككمة اإللكتركنية ،كفيما يمي عرض لبعض التقسيمات األكثر شيكعان في ىذا المجاؿ.
أكالن :نجد أف البعض قسـ التحكؿ إلى أربع مراحؿ ىي( :إسماعيؿ)668 – 611 :3161 ،
 .6مرحمة النشر كالفيرسة اإللكتركنية:

تقكـ ىذه المرحمة عمى أساس المجيكدات األكلية لمحككمة التي تككف مركزة عمى إيجاد ظيكر ليا عمى
االنترنت ،فتبدأ الحككمة بتأسيس الدليؿ المتسمسؿ أك المفيرس أك ما يعرؼ بمرقـ الصفحات عمى االنترنت
أك عمى مكقع البكابة المحمية كالتي تككف فيو الكثائؽ اإللكتركنية مبعثرة ،كنظ انر ألىمية ىذه المرحمة فبل بد
و
بشكؿ جذاب كجيد كسيؿ كأف تككف المعمكمات محدكدة.
أف يككف ظيكرىا
 .3التفاعؿ مف خبلؿ تكسيع المشاركة المدنية في الحككمة:
في ىذه المرحمة يجب أف تككف مبادرات الحككمة مركزة عمى ربط أنظمة الحككمة الداخمية بمكاجيات
مباشرة عمى االنترنت بحيث تسمح لممكاطنيف بإنجاز معامبلتيـ مع الجيات الحككمية إلكتركنيان ،كترتكز

جيكد الحككمة عمى كضع التعايش كعمؿ مباشر لكصبلت قكاعد البيانات المرتبطة باالنترنت ،عمى سبيؿ

المثاؿ يستطيع المكاطف تجديد رخص القيادة كدفع الغرامات عمى االنترنت.
 .8التكامؿ العمكدم:
يشير التكامؿ الرأسي (العمكدم) لؤلجيزة الحككمية المحمية لممدف أك المحافظات إلى ربط الكظائؼ أك
الخدمات الحككمية المختمفة حيث يستطيع طالب الخدمة إنياء كافة معامبلتو مف جية كاحدة بالرغـ مف
تعدد كحداتيا حيث يتـ االستفادة مف المعمكمات بشكؿ أكثر عمؽ كفي أكثر مف مرحمة.
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مثاؿ :نظاـ تسجيؿ رخصة القيادة في إدارة المرمر يمكف ربطيا إلى قاعدة البيانات الكطنية التابعة إلدارة
الرخص الخاصة كالعامة المجازيف لمتدقيؽ.
 .7التكامؿ األفقي:
يعرؼ التكامؿ األفقي كتكامؿ عبر كظائؼ كخدمات مختمفة كىي مرحمة معقدة تتطمب قكاعد بيانات
عمبلقة عف كافة األفراد كالمؤسسات حيث يستطيع طالب الخدمة الحصكؿ عمى خدماتو مف خبلؿ أم
كحدة لتقديـ الخدمة ميما تعددت الجيات التي يتعامؿ معيا كىي ما يطمؽ عميو  One Stop Shopأك

نقطة كاحدة لمحصكؿ عمى كافة الخدمات فيذه المرحمة تحتاج إلى تكمفة عالية جدان كتكاجييا حتى اآلف
عقبات إدارية كتكنكلكجية عديدة.

مثاؿ :مؤسسة ترغب في دفع مصاريؼ حككمية أك غرامات أك رسكـ إلى ككالة حككمية كاحدة كترغب في
دفع الزكاة أك مصاريؼ أخرل إلى ككالة حككمية أخرل في نفس الكقت ،يمكنيا ذلؾ ألف األنظمة في
ىاتيف الككالتيف تعمبلف مف نفس قاعدة البيانات.
كيكضح الشكؿ التالي أبعاد كمراحؿ تطكير الحككمة اإللكتركنية كفؽ الخطكات األربعة آنفة الذكر.
شكل ( :)1.3أبعاد ومراحل تطوير الحكومة اإللكترونية.

معقذ

التكبمل األفقي
 التكبمل عبر الفعبليبث المختلفت. -خطىة واحذة للمىاطن.

التعقيذ التقني والتنظيمي

التكبمل الرأسي
 النظم المحليت مرتبطتبنظم عبليت الذرجت.
 -فعبليبث متشببهت.

التعبمل
 خذمبث ونمبرج تعبأ مببشرة. -قبعذة بيبنبث لذعم المعبمالث.

الفهرست
 -حضىر مببشر.

بسيط

 عرض فهرس. -تنزيل نمبرج.

كبمل

التــكبمـــــل

المصدر( :بن صادق وآخرون.)70 :1005 ،
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ضئيل

كمف خبلؿ استعراض ىذه المراحؿ كمقارنتيا بما ىك مكجكد عمى أرض الكاقع يمكننا أف نبلحظ أف العديد
مف خدمات كأنظمة مشركع الحككمة اإللكتركنية – كخاصةن في الدكؿ النامية – ال زالت في المرحمتيف األكلى

كالثانية نظ انر لحداثة المشركع كارتفاع تكمفة تطبيقو.

أما البنؾ الدكلي فقد قسـ مراحؿ تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية إلى المراحؿ التالية( :أبك زيد كحجازم،
)69 :3114
 .6مرحمة النشر :كيتـ ىنا نشر كـ ىائؿ مف المعمكمات مثؿ التشريعات كاألنظمة كالنماذج مف خبلؿ االنترنت
ككسائؿ التكنكلكجيا المتقدمة كتككف ىذه المعمكمات مكجية لممكاطنيف كرجاؿ األعماؿ.
 .3مرحمة التفاعؿ :كتتيح االتصاؿ المتبادؿ بيف الحككمة كالمكاطنيف مف خبلؿ استخداـ البريد اإللكتركني،
كمشاركة المكاطف في عممية الحككمة مف خبلؿ التفاعؿ مع صانعي القرار.
 .8مرحمة التبادؿ :كتسمح بعممية التبادؿ المالي بيف المكاطف كالحككمة كىي تشبو التجارة اإللكتركنية في
القطاع الخاص.
كيرل  )2002( Lanvinأف عممية تطكير كبناء مشركع الحككمة اإللكتركنية تتألؼ مف ثبلث مراحؿ
أساسية ال تعتمد بعضيا عمى بعض ،كال تكجد ضركرة أك حاجة إلنجاز مرحمة قبؿ أخرل .كتتمثؿ ىذه المراحؿ فيما
يمي)Lanvin, 2002: 3 - 4( :


التكسع في نشر المعمكمات الحككمية كالكصكؿ إلييا عبر الكيب:
ترتبط ىذه المرحمة بالنشر باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لتكسيع قاعدة الكصكؿ لممعمكمات

ضخما مف
قدر
كالخدمات الحككمية ،حيث يتدفؽ مف أداء المصالح كالدكائر الحككمية المختمفة كالمتنكعة نا
ن
المعمكمات التي ليا فائدة كبيرة لجميكر المستخدميف مف المكاطنيف ،كمنشآت األعماؿ ،كالمنظمات المدنية
األخرل.


تكسيع المشاركة المدنية في تطكير الحككمة اإللكتركنية:

إف تكسيع مبدأ المشاركة المدنية كالتكسع فييا يؤدم إلي بناء الثقة بالحككمة كمشركعاتيا .كتتضمف
بدءا بالكظائؼ األساسية كاالتصاؿ عبر البريد
الحككمة اإللكتركنية كجكد اتصاالت ذات اتجاىيف ن
اإللكتركني لبلستفسار عف معمكمات ،أك الحصكؿ عمي نماذج كاستمارات مف المكظفيف العمكمييف لمتغذية
العكسية المرتدة لتقديـ الخدمات المستفسر عنيا.


تكفير الخدمات الحككمية عمى الخط المباشر:

مع تطكر المكاقع اإللكتركنية لمحككمة ،تزداد قناعة المكظفيف كالمكاطنيف بأىمية قيمة الشبكة المعمكماتية
كقناة خدماتية ،مما يشجع المكاطنيف عمى إجراء المعامبلت عمى الخط المباشر  onlineبدالن مف الذىاب

إلى أماكف محددة إلنجاز أعماؿ كرقية كبذلؾ يتؾ تكفير ساعات طكيمة مف تعب االنتظار في طكابير
مممة .كتستخدـ الشبكة المعمكماتية إلنجاز العديد مف األنشطة إلكتركنيان كالخدمات المباشرة مثؿ :استبلـ

طمبات الرخص كالشيادات ،كدفع الضرائب ،كتسجيؿ العقارات ،كدفع المخالفات المركرية ،كالغرامات
كالفكاتير البريدية كالكيرباء ،كنشر القكانيف كالمكائح التنفيذية.
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 1.2.7الحكومة الذكية – ما بعد الحكومة اإللكترونية:
إف التحكؿ إلى حككمة ذكية ىي المرحمة التالية بعد الحككمة اإللكتركنية ،حيث إف الحككمة الذكية ىي
التطكر الطبيعي لنمكذج الحككمة اإللكتركنية.
كمف الجدير بالذكر أف الحككمة الذكية ال تحؿ محؿ الحككمة اإللكتركنية ،إنما تكمميا كتشكؿ امتدادان ليا،

كيتعايش ىذاف المفيكماف كيتضافراف لتحقيؽ أىداؼ متكاممة تتمثؿ في إسعاد المكاطف كتسييؿ حياتو كتعزيز الحيكية
االقتصادية كالتنافسية (حككمة دكلة اإلمارات العربية المتحدة – نحك حككمة ذكية.)84 :3167 ،
تتضمف الحككمة الذكية االستخداـ االستراتيجي لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت المتقدمة ،كتقنيات
األجيزة المتحركة لتقديـ الخدمات العامة .كبالرغـ مف أف استخداـ تقنيات األجيزة المتحركة يقع في صمب تنفيذ أية

غالبا ما تشير إلى االستخداـ التدريجي ليذه التقنيات لتقديـ خدمات ذكية كتفاعمية
حككمة ذكية ،فإف الحككمة الذكية ن
أيضا االتصاؿ بيف اآللة كاإلنساف كبيف اآلالت .كتعد عممية تطكير حككمة ذكية
كمستندة عمى السياؽ ،كتتضمف ن
عمى نطاؽ الدكلة ميمة تتسـ بالتحدم ألم حككمة في العالـ (خارطة طريؽ الحككمة الذكية ،ىيئة تنظيـ قطاع

االتصاالت بدكلة اإلمارات).
تحتاج الحككمة الذكية إلى قاعدة تقنية صمبة تكفر مزايا التكامؿ كالتفاعؿ كتبادؿ البيانات كالمعامبلت
بدرجة عالية مف الحماية كاالعتمادية (حككمة دكلة اإلمارات العربية المتحدة – نحك حككمة ذكية.)34 :3167 ،
تعريف الحكومة الذكية
يمكف تعريؼ الحككمة الذكية بأنيا االستخداـ المكثؼ لمتكنكلكجيا الذكية ألداء المياـ الحككمية ( Cellary,

.)2016: 2
كتعتبر الحككمة الذكية مزيب خبلؽ مف التكنكلكجيات الناشئة كاالبتكار في القطاع العاـ ( Gil-Garcia,

.)2014: 12
مف ىنا يمكف القكؿ بأف الحككمة الذكية ىي امتداد لمحككمة اإللكتركنية بحيث يجرم تكفير الخدمات
الحككمية مف أم مكاف كفي أم كقت عبر أدكات ذكية (تطبيقات الياتؼ المحمكؿ كأجيزة الكمبيكتر المحمكلة كأجيزة
المساعد الرقمي الشخصي كغيرىا) لخدمة المتعامؿ بكفاءة كفاعمية.
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مالمح وخصائص الحكومة الذكية:
تتميز الحككمة الذكية باعتبارىا مرحمة متقدمة عف الحككمة اإللكتركنية بعدة خصائص مميزة تعكس

أىميتيا كفكائدىا المميزة في خدمة الجيات المتعاممة مع الخدمات الحككمية ،كيكضح الجدكؿ التالي ىذه المبلمح
بالمقارنة مع و
كؿ مف الحككمة التقميدية كالحككمة اإللكتركنية مف حيث الكسائؿ ،مدة تقديـ الخدمة ،مكقع تقديـ
الخدمة ،كشكؿ الخدمة.
جدول ( :)1.3مالمح الحكومة الذكية.

الوسائل

الحكومة التقميدية

الحكومة اإللكترونية

الحكومة الذكية

عممية بيركقراطية

استخداـ تقنية المعمكمات

التكامؿ كالربط مع

(ىاتؼ كفاكس).

(جياز الحاسب

الخدمات البلسمكية.

كاالنترنت).
مدة تقديم الخدمة

 2ساعات في اليكـ لمدة

 62ساعة في اليكـ لمدة

موقع تقديم الخدمة

زيارة مكاتب الخدمة ،عف

عف طريؽ منزؿ كمكتب

مكقع المتعامؿ كمكانو

طريؽ الفاكس أك الياتؼ.

المتعامؿ باستخداـ

الفعمي.

 7أياـ في األسبكع.

 5أياـ في األسبكع.

 62ساعة في اليكـ لمدة

 525يكـ في السنة دكف
تكقؼ.

االنترنت.
عدة زيارات لمكاتب تزكيد

شكل الخدمة

عدة نقرات عمى بكابة
الخدمات

الخدمة.

الكصكؿ لمخدمة المطمكبة
مف المرة األكلى.

المصدر :الييئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت ،الحكومة الذكية22 :
كيكضح الشكؿ التالي خصائص نمكذج الحككمة الذكية البارزة كالتي تدؿ عمى مدل أىميتيا كالمركنة التي
تتمتع بيا عند التعامؿ بيا.
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شكل ( :)1.4خصائص الحكومة الذكية.

المصدر :مركز دراسات الحكومة اإللكترونية :)1223( .تعريف الحكومة اإللكترونية
أنواع التحسينات العامة التي تدخميا الحكومة الذكية عمى الحكومة اإللكترونية.
مف الضركرم فيـ التحسينات التي تميز الحككمة الذكية لتحديد نكعية الخدمات التي يجب أخذىا بعيف
االعتبار عند تطكير الخدمات الذكية .فيما يمي أربعة أنكاع مف التحسينات المختمفة التي تدخميا الحككمة الذكية عمى
الطريقة التقميدية التي تتبعيا الجيات الحككمية عند تقديـ خدماتيا( :الحككمة الذكية – دليؿ إرشادم)7 :3168 ،


تحكيؿ مباشر لبعض خدمات بكابة الحككمة اإللكتركنية :تحكيؿ خدمات مناسبة مف بيف الخدمات القائمة

التي تكفرىا بكابة الحككمة اإللكتركنية إلى خدمات الحككمة الذكية ،كىي عبارة عف خدمات إلكتركنية
تقميدية يتـ تكفيرىا عمى المنصة الذكية.


خدمات ذكية جديدة يتـ تكفيرىا لمجميكر :كىي خدمات مميزة قد ال تككف متاحة في الحككمة اإللكتركنية
التقميدية كأصبحت ممكنة بسبب التقنيات الذكية .مف أمثمة ىذه الخدمات :دفع رسكـ كسائؿ المكاصبلت
العامة كمكاقؼ السيارات باستخداـ الياتؼ المتحرؾ ،إضافة إلى الخدمات التي تعتمد عمى تحديد المكقع
الجغرافي.



خدمات لممكظفيف الميدانييف :كتعني أتمتو القكل العاممة الميدانية حيث يتـ تزكيد المكظفيف الحككمييف

الذم يعممكف خارج مكاتبيـ (مثؿ مكظفي خدمات الطكارئ كالتفتيش ،كمف يعممكف عمى رعاية المرضى في
المنازؿ) بأجيزة كتقنيات ذكية.
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ساعات العمؿ المرنة :كتتعمؽ بتشجيع الجيات الحككمية لمعمؿ عف بعد مثؿ العمؿ مف المنزؿ كالسماح
لممكظفيف باستخداـ األجيزة الذكية داخؿ المكتب ،عبلكة عمى استخداـ أسمكب التشارؾ في الحيز المكتبي
(.)hot desking
ال تنطكم تمؾ التحسينات المقترحة بأم حاؿ مف األحكاؿ عمى مجمكعة كاممة مف المياـ التي ينبغي عمى

كؿ جية حككمية القياـ بيا ،كانما قد تتطمب اإلجراءات األكلية لتطبيؽ الحككمة الذكية تحكيؿ الخدمات
اإللكتركنية إلى خدمات ذكية ،مع التركيز عمى التطبيقات المتعمقة بالمكاطنيف.

 1.2.8واقع الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة
إف جيكد الحككمة الفمسطينية في غزة في مجاؿ التحكؿ إلى اإلدارة اإللكتركنية تعكد لسنكات سابقة ،حيث

أكدت الحككمة عمى لساف كزير االتصاالت السابؽ د .ـ .أسامة العيسكم – خبلؿ افتتاح فعاليات ممتقى
تكنكلكجيا المعمكمات الثاني -الذم تنظمو كمية العمكـ كالتكنكلكجيا :أف الحككمة إذ تنظر إلى تطكر قطاع
دائما عمى
تكنكلكجيا المعمكمات بأنو مف مؤشرات تطكر األمـ ،كمف مظاىر رقييا الحضارم ،فأنيا تعمؿ جاىدة ن
تفعيؿ ىذا القطاع ،الذم يمس كافة شرائح المجتمع كيقدـ خدماتو لكؿ المكاطنيف (الرأم .)3163 ،كما أكد عمى
أف الحككمة لف تتكانى في تنفيذ الخطط كالمشاريع ككضع الق اررات التي تساىـ في تعزيز صمكد المكاطف
الفمسطيني ،كالكصكؿ إلى مجتمع معمكمات فمسطيني قائـ عمى إتاحة المعرفة لمجميع ،كتسخير أدكات كسائؿ
تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات لدعـ التنمية الشاممة ك المستدامة (مكقع ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا
المعمكمات.)3168 ،
كبيف ـ .إسماعيؿ حمادة أنو كمع بداية عاـ  3163شكمت الك ازرة لجنة حككمية ممثمة مف  5مؤسسات
حككمية لدراسة الكضع الحالي كتحديد الفرص كالتيديدات ككضع خطة استراتيجية شاممة لمشركع الحككمية

اإللكتركنية الفمسطينية ،حيث تمخصت رؤية الحككمة لمشركع الحككمة اإللكتركنية في السعي نحك تحقيؽ التميز

اإلقميمي في تقديـ الخدمات الحككمية الكتركنيان كبجكدة شاممة كتسعى مف خبلؿ رسالتيا إلى تقديـ الخدمات
الحككمية إلكتركنيا لجميع مككنات المجتمع مف خبلؿ االعتماد عمى طكاقـ بشرية مميزة كباستخداـ تقنيات

االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات (المكقع اإللكتركني لك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات.)3167 ،
كمف مظاىر اىتماـ الحككمة الفمسطينية بمشركع الحككمة اإللكتركنية اتخاذ بعض الخطكات نحك تفعيؿ
ىذا المشركع بالشكؿ المطمكب نذكر منيا( :شعت)93 – 91 :3167 ،
-

تشكيؿ لجنة األرشفة اإللكتركنية الحككمية :التي تسعى إلى أرشفة البيانات الكرقية الحككمية إلى
بيانات إلكتركنية ،تساعد عمى تسييؿ حفظ كاسترجاع المعمكمات.

-

لجنة االحتياجات الحككمية التكنكلكجية :التي تسعى إلى دراسة احتياجات الك ازرات المختمفة البلزمة
لمتحكؿ اإللكتركني كتحديد االحتياجات البلزمة لمك ازرات المختمفة مف معدات كأجيزة حاسكب ،بشكؿ

مركزم في الحككمة.
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-

لجنة تكامؿ البيانات الحككمية :كىي لجنة دائمة لتكامؿ البيانات الحككمية ،أنشئت بقرار مف مجمس
الكزراء كمشكمة مف عدد مف الك ازرات كالمؤسسات الحككمية ،ككاف مف أىـ ثمارىا إنشاء قاعدة
البيانات الحككمية المركزية ،كالتي ساىمت في تقديـ العديد مف الخدمات اإللكتركنية الميمة لممكاطف
الفمسطيني.

-

تشكيؿ ىيئة الحككمة اإللكتركنية :استكماالن لما تـ إنجازه مف خطكات في مشركع الحككمة

اإللكتركنية ،جاء قرار مجمس الكزراء الذم يقضي بتكميؼ ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

بالتنسيؽ مع الك ازرات كالمؤسسات الحككمية ،كذلؾ إلعداد خطة إستراتيجية لمحككمة اإللكتركنية
( .)3169 – 3168كاعتبار ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات المرجعية الرئيسة لمشركع
الحككمة إللكتركنية.
-

اعتماد اإلستراتيجية الكطنية لبلتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات :سعت الحككمة لكضع ىذه
اإلستراتيجية ،كالتي تأتي استكماالن لجيكد سابقة سكاء مف جانب الحككمة ،أك القطاع الخاص.

-

الدخكؿ المكحد لمخدمات اإللكتركنية الحككمية :بحيث يتمكف المكاطف كالجيات المستفيدة مف
الدخكؿ باستخداـ معرؼ إلكتركني كاحد ،كتساىـ في دعـ مشركع الحككمة اإللكتركنية الفمسطينية.

-

تطبيقات المحمكؿ :قامت الك ازرات الفمسطينية بتطكير بعض الخدمات الخاصة بالمحمكؿ كبداية
لمدخكؿ في ىذا المجاؿ كتأكيدان عمى أىميتو.

كمف الميـ األخذ بعيف االعتبار ضركرة أف يتككف الييكؿ التنظيمي لمحككمة االلكتركنية مف لجنة تكجييية
عميا برئاسة الجية المشرفة عمى الحككمة االلكتركنية ،لدييا صبلحيات إدارية لتنظيـ كاعادة الييكمة في مجاؿ
تكنكلكجيا المعمكمات (الغفير.)3164 ،

 1.2.20ممخص.
تناكؿ ىذا المبحث مفاىيـ تتعمؽ بمكضكع الحككمة اإللكتركنية ،حيث تـ الحديث عف مفيكـ الحككمة
اإللكتركنية ،أىمييا كمزاياىا ،سمبياتيا ،متطمباتيا كمعكقاتيا ،مبادئيا ،مراحؿ التحكؿ نحكىا ،كما تـ الحديث عف
الحككمة الذكية كمرحمة متقدمة تمي الحككمة اإللكتركنية ،ككاقع الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية.
تيدؼ الحككمة اإللكتركنية إلى تحقيؽ التحكؿ اإللكتركني الكامؿ لضماف مجتمع معرفي مستداـ ،كما تسعى
إلى تحسيف جكدة الخدمات الحككمية كطرؽ تقديميا كفؽ ضكابط كمعايير كمراحؿ زمنية محددة كذلؾ لضماف تكافقيا
مع أىداؼ تبسيط إجراءات الخدمات لمجيات الحككمية كمجتمع األعماؿ كالمكاطنيف.
تعد الحككمة اإللكتركنية مشركعان ميمان يجب تطبيقو بالشكؿ األمثؿ مف خبلؿ تطكيع كؿ
مف ىذا المنطمؽ ٌ
اإلمكانيات الممكنة ككضع حمكؿ مناسبة لممعيقات التي تحكؿ دكف ذلؾ.
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انفصم انثانث
انذراساث انسابقت
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أوالً :الدراسات المتعمقة بالمتغيرات المستقمة (الييكل التنظيمي – الثقافة التنظيمية):


الدراسات المتعمقة بمتغير الييكل التنظيمي:

أ .الدراسات المحمية:

 .2دراسة البكري ( )1225بعنوان:
أثر فعالية الييكل التنظيمي عمى نجاح شركات المساىمة العامة في بورصة فمسطين في

تطبيق استراتيجيتيا.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر فعالية الييكؿ التنظيمي عمى نجاح شركات المساىمة
العامة في بكرصة فمسطيف في تطبيؽ استراتيجيتيا ،استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي،
تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائب أىميا كجكد أثر ذك داللة إحصائية لكؿ مف الرسمية،
التخصص ،التعقيد ،كالمركزية في الييكؿ التنظيمي عمى نجاح شركات المساىمة العامة في

بكرصة فمسطيف في تطبيؽ استراتيجيتيا .قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات أىميا العمؿ عمى
التقميؿ مف المركزية كالتعقيد في اليياكؿ التنظيمية لمشركات الفمسطينية كزيادة درجة الرسمية
كذلؾ مف أجؿ السرعة في إنجاز الخدمات التي تقدميا ،كضركرة أال يتـ تعييف أك ترقية أم
مكظؼ سكاء أكانت كظيفة عميا أك كسطى أك دنيا إال في حاؿ كجكد كظيفة شاغرة عمى الييكؿ
التنظيمي كمف خبلؿ إعبلنات كمسابقات كذلؾ الختيار أفضؿ الكفاءات مع محاكلة الحد مف

عكائؽ تطبيؽ اإلستراتيجية مثؿ صراع المصالح لؤلفراد أك اإلدارات كالبيركقراطية كقمة المكارد
المتاحة لتطبيؽ اإلستراتيجية.
حماد ( )1225بعنوان:
 .1دراسة َّ

دور محددات تصميم اليياكل التنظيمية في تحسين جودة اتخاذ القرارات اإلدارية في جياز

الشرطة الفمسطينية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر محددات تصميـ اليياكؿ التنظيمية في تحسيف جكدة
اتخاذ الق اررات اإلدارية في جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة ،استخدـ الباحث المنيب
الكصفي التحميمي ،تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائب نذكر منيا أف إدارات الشرطة ترتكز

كبدرجة كبيرة عمى مصدر كاحد التخاذ الق اررات اإلدارية الحاسمة كىك مدير الشرطة ،كأف
التغيرات في الييكؿ التنظيمي تستند إلى كاقع الظركؼ الداخمية أكثر منيا الخارجية ،لمساىمة
الييكؿ التنظيمي في تحديد سقؼ العمؿ لكؿ مستكم تنظيمي .كتكصمت الدراسة إلى عدد مف
التكصيات مف أىميا ضركرة االىتماـ بشكؿ أكبر بتطبيؽ محددات التصميـ الييكؿ التنظيمي
كبشكؿ عممي عند الحاجة لرسـ ىيكؿ تنظيمي لمشرطة الفمسطينية ،مراجعة الييكؿ التنظيمي
بصكرة مستمرة لبلبتعاد عف الفجكة ما بيف الكاقع كالمخطط لو ،التركيز عمى األنشطة كمياـ
العممية اإلدارية عند إعادة الييكمة كليس عمى التسمسؿ اإلدارم المجرد منعان مف ازدكاجية المياـ

كالمسؤكليات ،ضركرة تكفير ميزانية لمكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي في عصر السرعة ككثافة

المعمكمات ،استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في إعادة تصميـ العمميات اإلدارية حيث الفصؿ
كالتجزئة كعدـ الربط بيف اإلدا ارت ىك السائد في العمؿ في جياز الشرطة حاليا.
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 .2دراسة رضوان ( )1224بعنوان:

أثر أبعاد الييكل التنظيمي عمى إدارة المعرفة – دراسة حالة وزارة الشئون االجتماعية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر أبعاد الييكؿ التنظيمي عمى إدارة المعرفة في ك ازرة

الشئكف االجتماعية في قطاع غزة ،استخدمت الباحثة المنيب الكصفي التحميمي .أظيرت نتائب
الدراسة كجكد تفاكت في تكافر أبعاد الييكؿ التنظيمي في ك ازرة الشئكف االجتماعية حيث إف
المتكسط الحسابي النسبي لبعد الرسمية كاف األعمى يميو التعقيد ثـ التخصص ثـ جماعات
الممارسات كأخي انر بعد البلمركزية ،كبينت الدراسة تفاكت في تكافر عمميات إدارة المعرفة في ك ازرة
الشئكف االجتماعية حيث جاء ترتيب المتكسط الحسابي النسبي ليذه العمميات كالتالي :التخزيف،
التكزيع ،التشخيص ،التطبيؽ ،التكليد ،كأظيرت الدراسة كجكد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية
بيف أبعاد الييكؿ التنظيمي كادارة المعرفة كأف أبعاد الييكؿ التنظيمي تفسر  %60مف التبايف
الكمي في إدارة المعرفة .كخرجت الباحثة بعدد مف التكصيات أىميا ضركرة استثمار إيجابيات

الرسمية في تعزيز إدارة المعرفة بتفعيؿ دليؿ إجراءات العمؿ كتطكيره بصكرة تخصصية لكافة
الخدمات كضماف كصكلو لجميع المستكيات اإلدارية كاستم اررية تحديثو ،ككضع كصؼ كظيفي
محدد لمكظائؼ اإلشرافية ،كالعمؿ عمى تعزيز بعد التخصص مف خبلؿ إشراؾ المكظؼ في كرش
عمؿ كحصكلو عمى تدريب يرتبطاف بتخصصو في العمؿ.
 .3دراسة الشنطي ( )1224بعنوان:

دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين الييكل التنظيمي واألداء الوظيفي.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تكافر أبعاد الييكؿ التنظيمي في الك ازرات الفمسطينية

بقطاع غزة ،كقياس مستكل األداء الكظيفي ،ككذلؾ تحديد طبيعة العبلقة بيف أبعاد الييكؿ التنظيمي
(المركزية ،الرسمية ،التخصص) كاألداء الكظيفي .باإلضافة إلى التحقؽ مف تأثير االستغراؽ
الكظيفي كمتغير كسيط في العبلقة بيف الييكؿ التنظيمي كاألداء الكظيفي ،استخدـ الباحث المنيب
الكصفي التحميمي .كقد خمصت الدراسة إلى أف مستكل األداء الكظيفي كاف متكسطان ،كمستكل

تكافر أبعاد اليياكؿ التنظيمية مرتفعان .كأظيرت النتائب كجكد عبلقة عكسية دالة إحصائيان بيف أبعاد
الييكؿ التنظيمي كاألداء الكظيفي .عبلكةن عمى ذلؾ ،كشفت الدراسة أف االستغراؽ الكظيفي يتكسط

كميان العبلقة بيف يبعد المركزية كاألداء الكظيفي ،بينما يتكسط االستغراؽ الكظيفي جزئي نا بيف يبعدم
الرسمية كالتخصص كاألداء الكظيفي .كبنا نء عمى نتائب الدراسة ،اقترح الباحث بعض التكصيات

لتحسيف األداء الكظيفي مثؿ ،ضركرة اىتماـ صناع القرار بأبعاد الييكؿ التنظيمي كتزكيد العامميف

بالحاجات المادية كالمعمكماتية ،كاعادة تصميـ اليياكؿ التنظيمية لتككف متبلئمة مع الخطة
اإلست ارتيجية لكؿ ك ازرة.
 .4دراسة وزوز ( )1222بعنوان:
دور الييكل التنظيمي المرن في بناء المنظمة المتعممة – دراسة حالة عمى الجامعات

الفمسطينية العامة في الضفة الغربية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الييكؿ التنظيمي المرف أك العضكم في بناء المنظمة

المتعممة في الجامعات الفمسطينية العامة في الضفة الغربية ،استخدمت الباحثة المنيب الكصفي
التحميمي .كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائب أىميا كجكد عبلقة قكية ذات داللة إحصائية بيف
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الييكؿ التنظيمي المرف كبيف المنظمة المتعممة في الجامعات الفمسطينية العامة في الضفة
الغربية ،كأف الجامعات الفمسطينية العامة في الضفة الغربية تنطبؽ عمييا خصائص الييكؿ
بمستك متكسط ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تصكرات أفراد عينة
التنظيمي المرف
ن
الدراسة لتطابؽ خصائص الييكؿ التنظيمي المرف عمى الجامعات الفمسطينية باختبلؼ الجامعة.
كقدمت الباحثة عددان مف التكصيات نذكر منيا ضركرة زيادة كعي إدارات الجامعات الفمسطينية
بأىمية الييكؿ التنظيمي المرف ،كضركرة تحكيؿ ىياكميا التقميدية إلى ىياكؿ تنظيمية مرنة أك

ىياكؿ عضكية تتبلءـ مع البيئات المتغيرة بشكؿ متسارع كمستمر ،كضركرة اىتماـ إدارات

الجامعات بمشاركة أعضاء ىيئة التدريس في كضع أىداؼ الجامعة كاستراتيجياتيا.
 .5دراسة أبو كويك ( )1221بعنوان:

دور اليياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء األجيزة األمنية – دراسة تطبيقية عمى

ضباط األجيزة األمنية في قطاع غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر اليياكؿ التنظيمية كاألنظمة اإلدارية في تطكير أداء
األجيزة األمنية في قطاع غزة ،استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي .خمصت الدراسة إلى

عدد مف النتائب مف أىميا كجكد تبايف في آراء عينة الدراسة تمثمت في كجكد عبلقة متكسطة بيف

اليياكؿ التنظيمية كاألنظمة اإلدارية المطبقة كبيف أداء الضباط بك ازرة الداخمية كاألمف الكطني،
ككجكد عبلقة كبدرجة كبيرة بيف سياسات االختيار كالتعييف الحالية كبيف أداء الضباط بك ازرة
الداخمية كاألمف الكطني ،ككانت مف أىـ التكصيات العمؿ عمى اعتماد اليياكؿ التنظيمية لؤلجيزة
األمنية كتسكيف المكاقع التنظيمية فييا بالتكافؽ مع ك ازرة التخطيط كمشاركة مختصيف مينييف

كأمنييف بحسب تخصص عمؿ كؿ جياز ،كالعمؿ عمى تحديد كاعادة تكزيع المكارد البشرية عمى
الييكؿ التنظيمي بما يتناسب مع االحتياج ليذه المياـ لكؿ مكقع في الييكؿ التنظيمي.
 .6دراسة الف ار والموح ( )1226بعنوان:

تطور اليياكل التنظيمية لمو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة وأثره عمى الكفاءة اإلدارية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التطكرات التي حصمت عمى الييكؿ التنظيمي لمك ازرات
الفمسطينية كأثر ىذا التغير عمى الكفاءة اإلدارية لمك ازرات ،حيث مرت ىذه الك ازرات بتغيرات مستمرة

خبلؿ التشكيبلت الحككمية المتعاقبة كفي فترات زمنية قصيرة .استخدـ الباحثاف المنيب الكصفي.
ككاف مف أىـ نتائب الدراسة بأنو يكجد خمؿ في اليياكؿ التنظيمية لمك ازرات الفمسطينية ناتب عف
التغيرات الك ازرية المتبلحقة كعدـ كفاءة القائميف عمى إعداد اليياكؿ ،ككاف ليذا الخمؿ األثر البالغ

في قدرة الك ازرات الفمسطينية عمى تطكير أدائيا اإلدارم مما يستكجب األمر إعادة دراسة ىذه

الييكميات بما يتفؽ مع استراتيجية ىذه الك ازرات ،ككاف مف أىـ تكصيات ىذه الدراسة ىك عدـ ترؾ
المجاؿ مفتكح نا لكؿ كزير جديد أف يعدؿ في الييكؿ التنظيمي لمك ازرة حسب أىكائو الشخصية كبدكف
دراسات معمقة ،ككذلؾ ضركرة إعادة تكزيع المكظفيف كتكضيح المياـ الكظيفية ليـ لتجنب تداخؿ
الصبلحيات.
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ب .الدراسات العربية:
 .2دراسة القراي ( )1223بعنوان:

الدور المعدل لمييكل التنظيمي في العالقة بين التوجو االستراتيجي وأداء الشركات السودانية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الييكؿ التنظيمي كمتغير معدؿ لمعبلقة بيف التكجو
االستراتيجي (التكجو التسكيقي كالتكجو اإلبداعي) كأداء الشركات السكدانية (رضا العامميف

كالعمبلء) ،حيث استخدـ الباحث المنيب الكصفي .كأظيرت نتائب الدراسة كجكد عبلقة إيجابية
بيف بعدم التكجو االست ارتيجي كاألداء ،إال أف نسبة التأثير تختمؼ مف متغير إلى آخر ،كأف
التعقيد يعدؿ العبلقة بيف التكجو التسكيقي كرضا العامميف ،كما أف المركزية أيضان تعدؿ العبلقة

بيف التكجو التسكيقي كرضا العمبلء .كتكصمت الدراسة إلى عدة تكصيات نظرية كتطبيقية
لمتخذم القرار خاصة مدراء الشركات السكدانية كذلؾ مف خبلؿ سعييـ لخمؽ مناخ تنظيمي
داخؿ المنظمة لدعـ استراتيجيات التكجو التسكيقي كالتكجو اإلبداعي مما يككف ليما أثر كبير في
رضا العامميف كالعمبلء عمى حد سكاء كما يمكف إجراء تطبيقات أخرل مماثمة لنفس مكضكع

الدراسة بذات المقياس المعتمد عمى منظمات أخرل خدمية مثؿ المصارؼ ،الجامعات،
المستشفيات  ...الل.
 .1دراسة أوشاش ( )1222بعنوان:

العالقة بين الييكل التنظيمي واالستراتيجية – دراسة حالة مؤسسة ميمتك.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الييكؿ التنظيمي كاالستراتيجية .استخدـ الباحث

المنيب الكصفي ،تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائب منيا أف ىناؾ متغيرات تؤثر عمي الييكؿ
التنظيمي كاالستراتيجية المتبعة مف طرؼ المؤسسة لكف ىذا التغير يجب أف يستغؿ في األمكر،
كمف خبلؿ ذلؾ تظير قكة ك فعالية المؤسسة مف خبلؿ مدل قدرتيا عمى التكيؼ كالتأقمـ مع ىذه
المتغيرات كجعميا تؤثر باإليجاب عمى كؿ مف ىيكميا كاستراتيجيتيا ك نظاميا ،فيجب أف تككف

عمى درجة كبيرة مف المركنة مف أجؿ التأقمـ بسرعة مع ىذه المتغيرات .كخرج الباحث بعدد مف
كبناء مف خبلؿ التدريب عمى
التكصيات نذكر منيا ضركرة تدريب العماؿ كالككادر تدريبان دكري نا
ن
أحدث التكنكلكجيا المتاحة كذلؾ مف أجؿ العمؿ عمى خمؽ االنسجاـ في العبلقة بيف الييكؿ
التنظيمي كاالستراتيجية مما يزيد مف القدرة كالفيـ عمى استيعاب الييكؿ التنظيمي لبلستراتيجية

مف تصكر كفيـ لمبيئة الخارجية ،ضركرة أف تككف اإلستراتيجية المتبناة مصاغة عمي ضكء

تشخيص لمبيئة الداخمية ك الخارجية ،كما أف كضع الييكمية يجب أف تتسـ بالمركنة كالديناميكية ك
دعميا بالكفاءة مف اإلطارات كالعماؿ مف أجؿ استيعاب التصكر االستراتيجي لتحقيؽ األىداؼ
العامة لممؤسسة.
 .2دراسة جودة ( )1222بعنوان:

أثر أبعاد الييكل التنظيمي عمى الشعور بالتمكين – دراسة ميدانية عمى فنادق الخمس نجوم

في مدينة عمان.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر أبعاد الييكؿ التنظيمي عمى شعكر العامميف في فنادؽ

الخمس نجكـ في مدينة عماف بالتمكيف ،استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي ،تكصمت
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الدراسة إلى عدة نتائب أىميا كجكد تأثير معنكم لتصميـ الييكؿ التنظيمي بأبعاده الخمسة
(المركزية – االتصاؿ – الرسمية – التخصص – المعيارية) في تمكيف العامميف .ككانت مف أىـ
التكصيات ضركرة اىتماـ المسئكليف بأبعاد الييكؿ التنظيمي كزيادة كعييـ بأسمكب التمكيف مف

خبلؿ الندكات كاالجتماعات كالبرامب التدريبية ،كضركرة تسييؿ مشاركة كافة العامميف بالمعمكمات
حيث تعد أىـ العكامؿ التي تمكنيـ مف اتخاذ الق اررات المناسبة لحؿ المشكبلت التي تكاجييـ.
 .3دراسة حريم والخشالي ( )1225بعنوان:

أثر أبعاد الييكل التنظيمي في بناء المعرفة التنظيمي  -دراسة ميدانية في المستشفيات

األردنية الخاصة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تأثير أبعاد الييكؿ التنظيمي (التخصص ،تجميع
األعماؿ ،الرسمية ،المركزية ،أنماط االتصاؿ ،جماعات الممارسة ،كمسؤكلية إدارة المعرفة) في بناء
المعرفة التنظيمية في المستشفيات األردنية الخاصة .استخدـ الباحثاف المنيب الكصفي التحميمي.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ مستكيات مختمفة لتكافر أبعاد الييكؿ التنظيمي ،ككانت المركزية
أكثرىا ارتفاعان ،يمي ذلؾ تجميع األعماؿ ،كالتخصص ،كالرسمية عمى التكالي ،فيما كاف مستكل
أنماط االتصاؿ متكسطان .أما جماعات الممارسة كمسؤكلية إدارة المعرفة فكانت أدنى مف ذلؾ .أما
بالنسبة لمستكل بناء المعرفة التنظيمية فكاف جيدان .كما أظيرت نتائب الدراسة كجكد تأثير معنكم
سمبي لثبلثة مف أبعاد الييكؿ التنظيمي في بناء المعرفة التنظيمية كىي :التخصص ،ك تجميع
األعماؿ ،كالرسمية ،فيما كاف التأثير معنكيان كلكف إيجابيان لؤلبعاد األربعة المتبقية كىي :المركزية،
أنماط االتصاؿ ،جماعات الممارسة ،مسؤكلية إدارة المعرفة .كما تضمنت الدراسة بعض التكصيات
التي أشارت إلى بعض مكاطف الخمؿ ككيفية تجاكزىا مف قبؿ المستشفيات مكضكع الدراسة.

ج .الدراسات األجنبية:
 .2دراسة ) Walala et al., (2015بعنوان:
Effect of Organizational Structure on the Delivery of Education Quality
in Public Technical and Vocational Education Institutions in Kenya.
أثر الييكل التنظيمي عمى جودة التعميم في مؤسسات التعميم التقني والميني العامة في كينيا.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الييكؿ التنظيمي عمى جكدة التعميـ في مؤسسات التعميـ
التقني كالميني العامة في كينيا ،استخدـ الباحثكف المنيب الكصفي التحميمي .كقد تكصمت الدراسة إلى

عدد مف النتائب مف أىميا أف الييكؿ التنظيمي لمؤسسات التعميـ التقني كالميني العامة في كينيا كاف
ضمنيان كبيركقراطيان بينما كصفو عدد قميؿ مف المبحكثيف بالمركنة ،ككجكد عبلقة ارتباطية غير قكية
بيف الييكؿ التنظيمي كجكدة التعميـ .أكصت الدراسة بأف مؤسسات التعميـ التقني كالميني العامة في

كينيا ينبغي ىيكمتيا بشكؿ يتناسب مع عمميات اإلصبلح مف أجؿ الفعالية كتحقيؽ النتائب المرجكة مف
تحسيف نكعية التعميـ التقني.
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 .1دراسة ) Holagh et al., (2014بعنوان:
The effect of organizational structure on organizational creativity and
commitment within the Iranian municipalities.
أثر الييكل التنظيمي عمى اإلبداع التنظيمي وااللتزام التنظيمي في البمديات اإليرانية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الييكؿ التنظيمي عمى اإلبداع التنظيمي كااللتزاـ التنظيمي

في البمديات اإليرانية ،استخدـ الباحثكف المنيب الكصفي التحميمي .أظيرت نتائب الدراسة كجكد عبلقة
طردية مكجبة بيف عناصر الييكؿ التنظيمي (المركزية – الرسمية – التكمؼ) كاإلبداع التنظيمي ،ككاف
العنصر األكثر تأثي انر ىك المركزية بينما باقي العناصر ال يكجد ليا تأثير ذك معنى عمى اإلبداع

التنظيمي ،كما أظيرت النتائب كجكد عبلقة طردية مكجبة بيف عناصر الييكؿ التنظيمي كااللتزاـ

التنظيمي ،كأيضان كجكد عبلقة مكجبة بيف اإلبداع التنظيمي كااللتزاـ التنظيمي .كقدـ الباحثكف عدد مف
التكصيات نذكر منيا ضركرة تركيز اإلدارة العميا عمى محاكلة الحصكؿ عمى ىيكؿ تنظيمي مرف مف

أجؿ تقميؿ المركزية كالتكمؼ في المنظمة حيث إنو مع كجكد المركنة في الييكؿ التنظيمي يمكف زيادة
التكيؼ كاإلبداع في المنظمة ،ضركرة تحسيف االلتزاـ التنظيمي

مف خبلؿ زيادة مستكل التعمؽ

العاطفي لممكظؼ بكظائفيـ كمؤسستيـ مف خبلؿ عكامؿ مثؿ مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات،
كالقضاء عمى العقبات الكظيفية ،ككجكد طرؽ فعالة لممكافأة كالعقاب كغيرىا ،يجب عمى المنظمات
التي تبحث عف التطكر أف تفيـ أف أم تحسف يجب أف تبدأ مف إدارة المكارد البشرية ،ألف ىذا الجزء
مف المنظمة لديو األثر األكبر عمى اإلبداع التنظيمي كاالبتكار.
 .2دراسة ) Lai (2013بعنوان:
The Moderating Effect of Organizational Structure in Knowledge
Management for International Ports in Taiwan.
األثر الوسيط لمييكل التنظيمي في إدارة المعرفة في الموانئ الدولية في تايوان.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الييكؿ التنظيمي الكسيط في العبلقة بيف القدرة عمى إدارة
المعرفة كاألداء الكظيفي في المكانئ الدكلية في تايكاف .استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي
حيث تـ بناء االستبانة باالعتماد عمى دراسات سابقة استخدمت أرشيؼ بيانات البحكث المسحية

) (SRDAالمقدمة مف أكاديمية سينيكا.مف نتائب الدراسة أف القدرة عمى إدارة المعرفة ليا أثر إيجابي
عمى األداء الكظيفي ،كالييكؿ التنظيمي لو أثر إيجابي في العبلقة بيف القدرة عمى إدارة المعرفة

و
بشكؿ مباشر،
كاألداء الكظيفي ،كأنو عمى الرغـ مف أف الييكؿ التنظيمي ال يؤثر عمى األداء الكظيفي
إال أنو ال يزاؿ يمعب دك انر ميمان في مجاؿ إدارة المعرفة.

 .3دراسة ) Shoghi and Safieepoor, (2013بعنوان:
The Effects of Organizational Structure on the Entrepreneurial
Orientation of the Employees.
آثار الييكل التنظيمي عمى التوجيات الريادية لمموظفين.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى آثار الييكؿ التنظيمي مف حيث (التعقيد – المركزية – الرسمية)
عمى التكجيات الريادية لمعامميف مف حيث (االستقبللية – االبتكار – المجازفة – الريادية – النيب

العدكاني) في الصناعات المعدنية مف المدينة الصناعية كاكه إيراف .كقد استخدـ الباحثاف المنيب
الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ البحث .أظيرت نتائب الدراسة أف الييكؿ التنظيمي لو أثر إيجابي
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كبير عمى التكجيات الريادية كركح المبادرة لدل العامميف في المنظمة .قدـ الباحثاف مجمكعة مف
التكصيات منيا ضركرة قياـ مديرم صناعة المعادف بالتعرؼ عمى نقاط الضعؼ كنقاط القكة في
ىيكميا التنظيمي كالتعرؼ عمى اتجاىات العامميف كالسمككيات تجاه األنشطة الريادية.

 الدراسات المتعمقة بمتغير الثقافة التنظيمية:
أ .الدراسات المحمية:

 .2دراسة الطيبي ( )1225بعنوان:

واقع الثقافة التنظيمية في شركات المقاوالت في قطاع غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الثقافة التنظيمية كمعاينة سماتيا كمبلمحيا ،كتحديد

نكعيا السائد في شركات المقاكالت في قطاع غزة .كقد استخدـ الباحث لذلؾ مقياس تشارلز
ىاندم .تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائب نذكر منيا أف نمط الثقافة التنظيمية السائد لدل

شركات المقاكالت في قطاع غزة ىك ثقافة اإلنجاز ،يميو ثقافة النظـ كاألدكار ،ثـ ثقافة التعاطؼ
اإلنساني ،كأخي انر ثقافة القكة ،كما تكصمت الدراسة إلى أف ما نسبتو  %83.3مف شركات

المقاكالت في قطاع غزة لدييا خطة استراتيجية كاضحة ،بينما ما نسبتو  %91.5مف شركات
المقاكالت في قطاع غزة يكجد فييا ىيكمية كاضحة .كقد أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالثقافة

التنظيمية لما لدييا مف دكر كبير في نجاح الشركات كاستمرارىا كقدرتيا عمى المنافسة ،تعزيز
ثقافة اإلنجاز مف خبلؿ تعزيز اإلمكانات ،كتطكير ميارات المكظفيف مف خبلؿ البرامب التدريبية.
 .1دراسة حجازي ( )1224بعنوان:

أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وعالقتيا بإدارة

المعرفة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة أنماط الثقافة التنظيمية التالية (ثقافة القكة ،ثقافة

النظـ كاألدكار ،ثقافة التعاطؼ اإلنساني ،ثقافة اإلنجاز) بإدارة المعرفة (تكليد المعرفة ،تنظيـ

المعرفة ،تشارؾ المعرفة ،تطبيؽ المعرفة) لدل أعضاء ىيئة تدريس الجامعات الفمسطينية في

قطاع غزة .استخدمت الباحثة المنيب الكصفي التحميمي ،تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائب
منيا أف نمط الثقافة التنظيمية السائد في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ىك ثقافة النظـ
كاألدكار يميو ثقافة اإلنجاز ثـ ثقافة القكة ،كأخي انر ثقافة التعاطؼ اإلنساني ،كما أف ترتيب ممارسة
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لعمميات إدارة المعرفة عمى النحك
التالي :تشارؾ المعرفة حصؿ عمى المرتبة األكلى يميو تنظيـ المعرفة ثـ تطبيؽ المعرفة ،كأخي انر

تكليد المعرفة .قدمت الباحثة عددان مف التكصيات منيا ضركرة استيعاب مفيكـ الثقافة التنظيمية

كمفيكـ إدارم مف قبؿ القيادات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية باعتبارىا مرتك انز نً ميمان يعتمد
عمييا نجاح أك فشؿ تطبيؽ إدارة المعرفة ،إقامة البرامب التدريبية التي تساعد في فيـ الثقافة
التنظيمية ،كاالستفادة مف تجارب اآلخريف في إدارة المعرفة ،ككضع نظاـ لممكافآت كالتحفيز
مرتبط بتطبيؽ أنشطة إدارة المعرفة.
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 .2دراسة حويحي ( )1224بعنوان:

الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري – دراسة مقارنة بين الجامعات العامة والخاصة في

محافظات غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة الثقافة التنظيمية باإلبداع اإلدارم بالجامعات
الفمسطينية العامة كالخاصة في قطاع غزة ،استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي ،تكصؿ

الباحث إلى عدد مف النتائب نذكر منيا كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الييكؿ
التنظيمي كاإلبداع اإلدارم في الجامعات الفمسطينية العامة كالخاصة في قطاع غزة ،ككجكد درجة
مرتفعة مف المكافقة مف أفراد العينة عمى المجاؿ المتعمؽ باإلبداع اإلدارم ،ككجكد درجة مرتفعة
مف المكافقة مف أفراد العينة عمى مجاؿ الثقافة التنظيمية .كقدـ الباحث عددان مف التكصيات
أىميا ضركرة التعرؼ بشكؿ أفضؿ عمى ميكؿ المكظفيف كرغباتيـ كاتجاىاتيـ لتحسيف مستكل
األداء ،كاستثمار الطاقات كالقدرات الكامنة لدل المكظفيف بإشراكيـ بعممية اتخاذ الق اررات ،تعزيز
األعراؼ التنظيمية التي تعمؿ عمى تييئة مناخ يشجع عمى اإلبداع كاالبتكار ،تعزيز تكقعات
المكظفيف بتزكيدىـ بالمعمكمات البلزمة لتطكير استخداـ األساليب الحديثة ،كالعمؿ عمى تنمية

استراتيجية رأس الماؿ اإلبداعي في الجامعات الفمسطينية.
 .3دراسة عواد ( )1223بعنوان:

مدى مساىمة الثقافة التنظيمية في مواجية األزمات – دراسة تطبيقية عمى وزارة االقتصاد

الوطني بالمحافظات الجنوبية من وجية نظر المدراء التنفيذيين.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الثقافة التنظيمية المتمثمة في التعاكف كجماعية العمؿ
بركح الفريؽ كمشاركة العامميف في اتخاذ القرار كالتفكير االبتكارم في حؿ المشكبلت كاحتراـ
الكقت كاالنضباط في العمؿ كعبلقتيا بإدارة األزمات في ك ازرة االقتصاد الكطني – المحافظات

الجنكبية ،كقد استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي .كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف
النتائب مف أىميا أف المكظفيف في ك ازرة االقتصاد الكطني يتمتعكف بمستكل فكؽ المتكسط مف
الثقافة التنظيمية ،كما أف المتكسط الحسابي النسبي لكاقع إدارة األزمات في ك ازرة االقتصاد
كبناء عميو فقد خرجت الدراسة بعدد مف التكصيات أىميا الحرص عمى
الكطني فكؽ المتكسط.
ن
التعمـ مف العبر كالدركس مف األزمات السابقة التي تمت مكاجيتيا ،تكثيؽ األزمات بما يساعد
عمى تطكير الثقافة التنظيمية السائدة ،العمؿ عمى إشراؾ المكظفيف في عمميات صنع القرار كمنح
المكظفيف صبلحيات في اتخاذ القرار ،تييئة الثقافة التنظيمية كالبيئة المناسبة في الك ازرة لمتفكير
االبتكارم في حؿ المشكبلت ،زيادة االىتماـ بإعداد كتنظيـ دكرات كبرامب تدريبية متخصصة في
مجاؿ إدارة األزمات.
 .4دراسة صالحية ( )1222بعنوان:
مدى مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكميات الجامعية – قطاع غزة لتطبيق إدارة الجودة

الشاممة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مبلئمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكميات الجامعية
في قطاع غزة لتطبيؽ إدارة الجكدة ،كاستخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي ،تكصمت الدراسة
إلى مجمكعة مف النتائب أىميا أف ىناؾ قصكر لدل اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في إيجاد
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آليات فعالة لتطبيؽ األنظمة كالتعميمات بصكرتيا الصحيحة مما يؤدم إلى التأخر في إنجاز
األعماؿ ،ىناؾ برامب تدريبية متعددة في الكميات الجامعية لكنيا بحاجة إلى التركيز في
التخصصات كالميارات لمكصكؿ إلى الجكدة الشاممة ،خدمة المستفيد جاءت في مرتبة متأخرة مف

التقييـ مما يعني كجكد قصكر لدل اإلدارة العميا في ىذا الجانب مما ينعكس عمى المكظفيف

كمستكل أدائيـ تجاه المستفيد .كخرج الباحث بعدد مف التكصيات منيا ضركرة استيعاب مفيكـ
الثقافة التنظيمية كمفيكـ إدارم مف قبؿ اإلدارة العميا في الكميات الجامعية باعتباره مرتك از ميمان
يعتمد عميو فشؿ أك نجاح الكمية ،عمى اإلدارة العميا أف تعمؿ عمى خمؽ ثقافة تنظيمية فعالة مف

خبلؿ إيجاد سياسات إدارية كاضحة تتبع الكاقع اإلدارم ،االلتزاـ بالمعيار الكطني لمجكدة الشاممة
في التعميـ العالي الذم تقكـ عمى أساسو عممية التقكيـ ،ربط كحدات كأقساـ الرقابة بكحدات
كأقساـ إدارة الجكدة الشاممة ألىمية العممية التكاممية بينيما.

ب .الدراسات العربية:

 .2دراسة ) Kassem et al., (2016بعنوان:
The Relationship Between Organizational Culture and Business Excellence:
Case Study from United Arab Emirates.
العالقة بين الثقافة التنظيمية وتميز األعمال التجارية – دراسة حالة اإلمارات العربية المتحدة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الثقافة التنظيمية كالتميز المؤسسي كدكر

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كمتغير كسيط .استخدـ الباحثكف المنيب الكصفي التحميمي
حيث تـ تكزيع استبانة عمى اإلدارة الكسطى في كاحدة مف المؤسسات الفائزة بالجائزة الذىبية في

مسابقة تميز األعماؿ التجارية في اإلمارات العربية المتحدة .أظيرت النتائب أف ىناؾ عبلقة
إيجابية بيف مككنات الثقافة التنظيمية (ثقافة الميمة ،االتساؽ ،المشاركة) كالتميز في العمؿ
بشكؿ عاـ ،حيث إف ثقافة الميمة كاف لدييا العبلقة األكثر أىمية في المقابؿ ثقافة القدرة عمى
التكيؼ لـ يككف ليا عبلقة إيجابية ،أيضان أظيرت النتائب كجكد دكر لتكنكلكجيا المعمكمات

كاالتصاالت كمتغير كسيط .قدـ الباحثكف تكصيات منيا ضركرة تركيز مدراء اإلدارات الكسطى
عمى مككنات الثقافة التنظيمية التي كاف ليا ارتباط إيجابي قكم مع التميز المؤسسي ،تعزيز دكر

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كمحفز لخمؽ تميز مؤسسي.
 .1دراسة درنوني ( )1224بعنوان:

دور الثقافة التنظيمية في تحقيق االلتزام التنظيمي  -دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الكوابل

الكيربائية بسكرة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الثقافة التنظيمية مف حيث (القيـ التنظيمية – التكقعات

التنظيمية – الممارسات اإلدارية) في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي مف حيث (االلتزاـ العاطفي –
االلتزاـ المستمر – االلتزاـ المعيارم) في مؤسسة صناعة الككابؿ الكيربائية بسكرة في الجزائر.
استخدمت الباحثة المنيب الكصفي التحميمي .خرجت الدراسة بالنتائب التالية سيادة درجة متكسطة
لمثقافة التنظيمية في المؤسسة الصناعية ،سيادة درجة متكسطة لبللتزاـ التنظيمي في المؤسسة
الصناعية ،مساىمة القيـ التنظيمية في ترسيل االلتزاـ التنظيمي بالمؤسسة الصناعية ،عمؿ

الممارسات اإلدارية عمى زيادة مستكل االلتزاـ التنظيمي بالمؤسسة الصناعية ،أف التكقعات
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التنظيمية تؤدم إلى تعزيز االلتزاـ التنظيمي بالمؤسسة الصناعية .كقدمت الباحثة عددان مف

التكصيات تتمحكر حكؿ ضركرة االىتماـ بالجانب الثقافي لممنظمات لما لو مف دكر جكىرم في
نجاح أك فشؿ المنظمات ،إضافة إلى ضركرة االىتماـ بااللتزاـ الكظيفي في المنظمة باعتبارىا

مف أىـ المحددات التي تقكدىا لمتميز كالتفكؽ.

العزام ( )1224بعنوان:
 .2دراسة ّ
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 كالتعرؼ عمى طبيعة العبلقة

بيف المتغير المستقؿ (الثقافة التنظيمية) كالمتغير التابع (سمكؾ المكاطنة التنظيمية) .استخدـ
الباحث المنيب الكصفي التحميمي .تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائب منيا أف ىناؾ مستكيات
متكسطة لمثقافة التنظيمية كمستكيات عالية مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية في بمدية الكسطية،
ككجكد عبلقة ارتباط قكية دالة إحصائيان بيف كؿ يبعد مف أبعاد الثقافة التنظيمية الثقة ،كالتعاكف،
كالرؤية المشتركة ،كتأثيرات ممارسة اإلدارة ،كالمعايير الثقافية المشتركة كسمكؾ المكاطنة
التنظيمية ،ككجكد أثر لمثقافة التنظيمية في سمكؾ المكاطنة التنظيمية .كقد أكصت الدراسة
بضركرة العمؿ عمى االىتماـ بالقيادات اإلدارية كاعطائيـ المزيد مف الدكرات التدريبية في مجاؿ
التغيير كالتطكير التنظيمي ككيفية التعامؿ مع التغيير المخطط لو كالتغيير المفاجئ المؤثر في
المنظمة ،أيضان العمؿ عمى إعطاء العامميف المزيد مف الصبلحيات كزيادة تمكينيـ في مجاؿ

العمؿ كمشاركتيـ بالق اررات اإلدارية ككضع األىداؼ مما يخمؽ الثقة كااللتزاـ كالكالء تجاه تحقيؽ
ىذه األىداؼ.
 .3دراسة قاسم ( )1223بعنوان:

دور الثقافة التنظيمية في الحد من مقاومة العاممين لمتغيير دراسة ميدانية عمى العاممين في

مجمس مدينة الالذقية

ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى دكر الثقافة التنظيمية في الحد مف مقاكمة العامميف لمتغيير
مف خبلؿ دراسة العبلقة بيف أبعاد الثقافة التنظيمية ،كأسباب مقاكمة العامميف لمتغيير في مجمس
مدينة البلذقية .كلتحقيؽ أىداؼ البحث استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي .تـ التكصؿ
إلى عدد مف النتائب أىميا :ىناؾ عبلقة عكسية متينة كدالة إحصائيان بيف و
كؿ مف عناصر يبعد

االحتكاء كالترابط ،كعناصر يبعد االتساؽ ،كعناصر البعد اإلنساني ،كعناصر يبعد المناخ
التنظيمي كبيف الحد مف مقاكمة العامميف لمتغيير .قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات منيا
ضركرة إشراؾ العامميف في عممية التغيير عف طريؽ عقد االجتماعات معيـ كاشراكيـ في اتخاذ

الق اررات كمنحيـ المزيد مف الصبلحيات كغيرىا ،التركيز عمى مبدأ اإلثراء الكظيفي حيث يتـ
تكسيع كظيفة الفرد ضمف نطاؽ صبلحياتو بقصد إطبلؽ طاقاتو الكامنة ،تبني بعض الممارسات
اإلدارية التي يمكف أف تؤثر عمى القيـ كالمعايير السمككية كاتجاىات األفراد كميكليـ ،اعتماد مبدأ
التغذية العكسية كمدخؿ لمحد مف مقاكمة التغيير ،تبني المدخؿ الفني االجتماعي لنجاح عممية

التغيير عف طريؽ إحداث التكافؽ بيف طرفي اإلنتاج.
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 .4دراسة عمي وآخرون ( )1222بعنوان:

دور الثقافة التنظيمية في تعزيز االلتزام التنظيمي  -دراسة استطالعية في جامعة كربالء.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمىدكر الثقافة التنظيمية في تعزيز االلتزاـ التنظيمي في جامعة

كرببلء .استخدـ الباحثاف المنيب الكصفي التحميمي ،كقد أظيرت الدراسة عددان مف النتائب مف

أبرزىا كجكد عبلقة ارتباط معنكية بيف الثقافة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي كظير أف ىناؾ تأثير

معنكم لمثقافة التنظيمية في االلتزاـ التنظيمي ،كفي إطار مناقشة النتائب أكدت الدراسة التطبيقية
أىمية كؿ مف الثقافة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي األمر الذم يستمزـ مف الكميات محؿ البحث أف

تيتـ بتعزيز الثقافة التنظيمية داخؿ الكميات مف أجؿ رسـ أنمكذج ثقافة لممنظمة كذلؾ ككنيا عامبلن

ميمان في رفع أداء الكميات عبر تعزيز التزاـ العامميف بعمميـ كبالتالي رفع مستكل األداء اإلدارم

كالكظيفي في الكميات العراقية ،دفع العامميف إلى التأقمـ فيما بينيـ كالعمؿ بشكؿ جماعي يزيد مف
ركح العمؿ الجماعي ،إناطة المسؤكليات كالمياـ لممكظفيف كفقان لما يتناسب مع خصائصيـ

األخبلقية كالثقافية كما يمتمككف مف ميارات في مجاؿ العمؿ سيؤدم إلى التزاميـ بشكؿ أفضؿ في

إنجاز كاجباتيـ عمى الشكؿ األمثؿ.
 .5دراسة النسور ( )1221بعنوان:

دور الثقافة التنظيمية في تحسين أداء العاممين في القطاع المصرفي األردني.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دكر الثقافة التنظيمية في تحسيف أداء العامميف لدل البنكؾ األردنية،
استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي .كتكصمت الدراسة إلى أف مككنات الثقافة التنظيمية

متكفرة بنسبة متكسطة ،حيث احتؿ يبعد القيـ كالمعتقدات التنظيمية المرتبة األكلى ،كما أف مستكل
أداء العامميف كاف بنسبة متكسطة ،كجكد أثر ذك داللة إحصائية لمككنات الثقافة التنظيمية
(التكقعات التنظيمية ،القيـ كالمعتقدات التنظيمية ،المعايير التنظيمية) في تحسيف أداء العامميف في
القطاع المصرفي .قدـ الباحث عدد مف التكصيات منيا ضركرة تعزيز الثقافة التنظيمية لمعامميف

في البنكؾ األردنية لتصبح سمككان ذاتيان داخميان يمارسو المكظؼ بتمقائية كبصكرة يكمية ،أف يتـ مكافأة
أداء العامميف المتميز في البنكؾ األردنية بصكرة مناسبة كعادلة ،كخصكصان المكظفيف المميزيف

بتطبيؽ الثقافة التنظيمية بصكرة دائمة في عمميـ ،عقد دكرات تدريبية لمعاميف لزيادة فاعمية

التكقعات التنظيمية لمعامميف في البنكؾ األردنية ،ربط أداء العامميف كتقييميـ بصكرة مستمرة مف

خبلؿ مدل التزاميـ بتطبيؽ المعايير التنظيمية عند أدائيـ لعمميـ ،كربط ذلؾ بحكافز كتعزيزات
مادية مف خبلؿ إدارة كؿ بنؾ.
 .6دراسة عبد المطيف وجودة ( )1222بعنوان:

دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة اليوية التنظيمية  -دراسة ميدانية عمى أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعات األردنية الخاصة.

ىدفت الدراسة إلى تحديد دكر الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقكة اليكية التنظيمية .كلتحقيؽ ىذا

اليدؼ استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي .كقد استطاعت الدراسة بناء نمكذج يتككف مف
كؿ األبعاد الداخمة في التحميؿ (التعاكف ،كاالبتكار ،كااللتزاـ ،كالفاعمية) حيث تمكف النمكذج مف
تصنيؼ المبحكثيف إلى مجمكعتيف :مف لدييـ شعكر ضعيؼ باليكية التنظيمية كمف لدييـ شعكر
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قكم بيا .كتـ تقديـ عدة تكصيات تتعمؽ بضركرة تعزيز الكعي بأىمية اليكية التنظيمية باإلضافة
إلى تكفير الثقافة التنظيمية الداعمة لئلبداع كالعمؿ الجماعي.

ج .الدراسات األجنبية:
 .2دراسة ) Kao et al., (2016بعنوان:
Organizational Culture on Customer Delight in the Hospitality Industry.
دور الثقافة التنظيمية عمى رضا العمالء في قطاع الضيافة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الثقافة التنظيمية عمى رضا العمبلء في قطاع الضيافة

في تايكاف .استخدـ الباحثكف المنيب الكصفي التحميمي حيث اعتمد الباحثكف عمى إجراء مقاببلت
متعمقة .نتب عف ىذه الدراسة تطكير إطار لثقافة رضا العمبلء ييدؼ إلى فيـ نظرة الثقافة
التنظيمية في رضا العمبلء ،تككف ىذا اإلطار مف  12فئة ،كتـ تصنيؼ جميع الكحدات المسماة

إلى أربع مجاالت ثقافية ىي القيـ المشتركة األساسية ،األعراؼ ،الحقائؽ ،كالسمككيات .يمكف
لمنتائب التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة أف تساعد إدارة الفندؽ لفيـ مفيكـ ثقافة رضا العمبلء،
كما أف الممارسات اإلدارية المقدمة يمكف تطبيقيا لخمؽ ثقافة تساعد في تقديـ خبرات مرضية
لمعمبلء .باإلضافة إلى بناء ثقافة تنظيمية تؤثر عمى سمكؾ رضا العمبلء لدل المكظؼ،

كبالتالي ،تصبح أداة قكية لمبقاء في سكؽ الضيافة الذم يتميز بالتنافسية القكية.
 .1دراسة ) Janićijević (2013بعنوان:
The Mutual Impact of Organizational Culture and Structure.
التأثير المتبادل بين الثقافة التنظيمية والييكل التنظيمي.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الثقافة التنظيمية كالييكؿ التنظيمي لممنظمة.

استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي .أظيرت النتائب أف العبلقة بيف الثقافة التنظيمية
كالييكؿ التنظيمي ىي عبلقة ثنائية متبادلة ،حيث إف الثقافة التنظيمية تؤثر عمى تصميـ كتطبيؽ
الييكؿ التنظيمي حيث إف الثقافة تخمؽ السياؽ كاإلطار المرجعي المستخدـ مف قبؿ أكلئؾ الذيف
يصممكف الييكؿ التنظيمي .أيضان يمكف لمسياؽ الثقافي أف يسيؿ بدرجة كبيرة أك يعيؽ كيطيؿ

تنفيذ ىيكؿ تنظيمي مختار في مرحمة التنفيذ ،أيضان الثقافة التنظيمية تضفي الشرعية عمى السمكؾ
كالق اررات المفركضة عمى المكظفيف كاإلدارة مف قبؿ الييكؿ التنظيمي في إطار مف القيـ كقكاعد
السمكؾ الصالحة .مف جية أخرل الييكؿ التنظيمي يرسل الثقافة كمع ذلؾ ،يمكف لمييكؿ
التنظيمي تعزيز أك حتى تغيير الثقافة التنظيمية القائمة .ثقافة الدكر أك ثقافة "برج إيفؿ" تعني

ضمنيان تنفيذ النمكذج البيركقراطي لممنظمة .ثقافة الميمة أك ثقافة "الصاركخ المكجو" يتكافؽ مع
النمكذج الميني لممنظمة .ثقافة السمطة أك ثقافة األسرة ،يتكافؽ مع تنفيذ النمكذج البسيط مف

الييكؿ التنظيمي .كثقافة الناس أك الثقافة الحاضنة ،يعني تنفيذ النمكذج األدىقراطي.
 .2دراسة ) Moradi et al., (2012بعنوان:
The relationship between organizational culture and knowledge
management.
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العالقة بين الثقافة التنظيمية وادارة المعرفة – دراسة تطبيقية عمى جامعة الوسائط المتعددة في
ماليزيا.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الثقافة التنظيمية كادارة المعرفة مف كجية نظر
األكاديمييف العامميف في جامعة الكسائط المتعددة في ماليزيا .استخدـ الباحثكف المنيب الكصفي
التحميمي .تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائب منيا كجكد ارتباط سمبي بيف الثقافة التنظيمية

كادارة المعرفة ،كجكد عبلقة إيجابية بيف الثقافة التنظيمية المفضمة كادارة المعرفة ،كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية حكؿ الثقافة التنظيمية كبيف الثقافة التنظيمية المفضمة كادارة المعرفة تعزل

لمتغير العمر ،كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية حكؿ الثقافة التنظيمية القائمة كالثقافة التنظيمية

المفضمة تعزل إلى متغير سنكات العمؿ ،كالى متغير المؤىؿ العممي.

ثانياً :الدراسات المتعمقة بالحكومة اإللكترونية:
أ .الدراسات المحمية:

 .2دراسة الغفير ( )1226بعنوان:

مدى جاىزية المؤسسات الفمسطينية الحكومية لتطبيق الحكومة اإللكترونية

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل جاىزية المؤسسات الحككمية لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية مف خبلؿ

مؤشرات تستند إلى محاكر الخطة االستراتيجية لمحككمة اإللكتركنية كىي (الحككمة الداعمة – اإلطار
اإلدارم كالمالي – اإلطار القانكني – المكارد البشرية – الكعي كالثقافة – البنية التحتية الفنية – قكاعد
البيانات المركزية – األنظمة المحكسبة – الخدمات اإللكتركنية) .استخدـ الباحث المنيب الكصفي
التحميمي ،تكصمت الدراسة إلى النتائب التالية :تكافر محاكر جاىزية المؤسسات الحككمية لتطبيؽ

الحككمة اإللكتركنية بدرجة متكسطة ككاف أقؿ محكر درجةن ىك تكفر الكعي كالثقافة إلجراءات
المعامبلت اإللكتركنية .أكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا أف يشرؼ عمى الييكؿ
التنظيمي لمحككمة اإللكتركنية لجنة تكجييية عميا ،إعادة الييكمة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات مف
أجؿ تكحيد جيكد المؤسسات كالك ازرات الحككمية ،تعزيز التكجو نحك تطبيؽ الحككمة الذكية.
 .1دراسة لبد ( )1224بعنوان:

مقومات نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية من وجية نظر اإلدارة العميا في الو ازرات الفمسطينية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مقكمات نجاح تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في فمسطيف ،كقد
استخدـ الباحث المنيجية المختمطة (كصفي – كمي) باستخداـ االستبانة كالمقاببلت كأدكات بحث.
تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائب نذكر منيا أف مف أبرز مقكمات نجاح التطبيؽ :تكفر الرؤية
كالبنية اإلدارية ك التقنية باإلضافة لمكادر البشرم كالقكانيف كالتشريعات الكافية كالتكعية بالحككمة

اإللكتركنية كخدماتيا كاشراؾ مؤسسات المجتمع المدني ،كمف المعيقات التي تكاجو التطبيؽ :عدـ
كحدة الجيكد المبذكلة بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ،ضعؼ إشراؾ اإلدارة العميا في الك ازرات كأيضان
و
كاؼ في عممية التخطيط كالتنفيذ ،باإلضافة لكجكد ضعؼ في
مؤسسات المجتمع المدني بشكؿ
الجانب اإلدارم كالتقني ،كعدـ تكفر قكانيف كتشريعات كافية تغطي كافة مجاالت الحككمة اإللكتركنية،
كالحاجة لككادر بشرية متخصصة ،كقصكر في التكعية حكؿ خدمات الحككمة اإللكتركنية .كخرج
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الباحث بعدة تكصيات منيا ضركرة تكحيد استراتيجية كجيكد تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية بيف الضفة
الغربية كقطاع غزة ،كاشراؾ اإلدارة العميا في الك ازرات في عممية التخطيط كالتنفيذ ،كسف قكانيف
كتشريعات كافية لتغطية القضايا المتعمقة بالحككمة اإللكتركنية ،كالحاجة إلصبلح إدارم كتكفير
المتطمبات التقنية ،كتطكير الكادر البشرم ،كتكعية المكاطنيف حكؿ الحككمة اإللكتركنية كخدماتيا.

 .2دراسة حمادة ( )1223بعنوان:

دور المعامالت اإللكترونية في تطوير األداء اإلداري الحكومي  -دراسة حالة وزارة االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات – قطاع غزة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دكر المعامبلت اإللكتركنية في تطكير األداء اإلدارم الحككمي مف

حيث زيادة الكفاءة كالفاعمية ،تعزيز الشفافية ،كزيادة جكدة الخدمات الحككمية ،كما كىدفت ىذه

الدراسة إلى معرفة مدل تطبيؽ المعامبلت اإللكتركنية في ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

باإلضافة إلى تحديد أبرز المشاكؿ التي تكاجو ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في التحكؿ
نحك المعامبلت اإللكتركنية .كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائب أىميا أف المتطمبات
البلزمة لتطبيؽ المعامبلت اإللكتركنية في ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كالمتعمقة

بالمتطمبات اإلدارية كالبنية الفنية كالمكارد المالية كالككادر البشرية المؤىمة كالمدربة عمى التطبيقات

كاألنظمة المحكسبة متكفرة .كخرجت الدراسة بعدد مف التكصيات منيا ضركرة تعزيز ميارات كقدرات
المكظفيف البلزمة لتطبيؽ المعامبلت اإللكتركنية مف خبلؿ خطة لمتدريب.
 .3دراسة مطر ( )1222بعنوان:

دور تنمية الموارد البشرية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية  -دراسة ميدانية عمى وزارة األشغال

العامة واإلسكان بقطاع غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر تنمية المكارد البشرية في تفعيؿ اإلدارة اإللكتركنية في ك ازرة
األشغاؿ العامة كاإلسكاف في قطاع غزة مف خبلؿ دراسة سياسات تنمية المكارد البشرية المتبعة في

الك ازرة كمدل تكافر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في الك ازرة .كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف
النتائب أىميا كجكد ضعؼ في السياسات المتبعة في تنمية المكارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية
بصفة عامة في ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ،كىناؾ تكافر لبعض متطمبات تطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية .كقد أكصت الرسالة بمجمكعة مف التكصيات أىميا ضركرة تطكير أساليب كسياسات
تنمية المكارد البشرية المتبعة في ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف كربطيا بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية،
ضركرة تطكير كتعزيز متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ،ضركرة
تبني اإلدارة العميا لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية كاعطائيا األكلكية كتقديـ الدعـ الكامؿ ليا ،ضركرة رفع
مستكل التكعية الثقافية بأىمية التحكؿ إلى اإلدارة اإللكتركنية ،كاالستفادة مف تجارب اآلخريف في
مجاؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في الك ازرة كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى تجارب المؤسسات المحمية

كالدكؿ العربية كاألجنبية.
 .4دراسة الرزي ( )1221بعنوان:

الحكومة اإللكترونية ومعوقات تطبيقيا  -دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أىمية تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في مؤسسات السمطة الكطنية
الفمسطينية في قطاع غزة ،ككذلؾ معرفة األسباب كالمعيقات التي تحد مف تطبيؽ المشركع كطرؽ
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عبلجيا ،كقد استخدمت الباحثة المنيب الكصفي التحميمي ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد بعض
المتطمبات لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية مع عدـ كجكد بعضيا بنسب مختمفة ،كلبناء حككمة إلكتركنية
قكية تحتاج إلى تكفر متطمباتيا كمقكماتيا ،لكي يكتب ليا النجاح .ككانت مف أىـ التكصيات ضركرة

العمؿ عمى تكفير البنية التحتية البلزمة لبناء حككمة إلكتركنية قكية األركاف ،مف خبلؿ تكفير نظـ

اتصاالت فعالة لنقؿ البيانات مف كالى المؤسسات الحككمية كاألفراد كالمجتمع بأكممو ،كىنا تقع
المسئكلية عمى عاتؽ مؤسسة االتصاالت في تكفير كصيانة شبكات المؤسسات الحككمية باستمرار،
ألف تمؾ الخدمات ال تتـ إال عف طريؽ الشبكات.
 .5دراسة أبو جابر ( )1222بعنوان:
Strategic analysis and Development of Electronic Government Strategies
for the Palestinian Municipalities.
التحميل االستراتيجي وتطوير استراتيجيات الحكومة االلكترونية في البمديات الفمسطينية.

تناكلت الباحثة في دراستيا أىمية تبني الحككمة اإللكتركنية ،كذلؾ لجعؿ أداء الحككمات أفضؿ كأسرع

كأكثر راحة كشفافية كبكفاءة عالية ،باإلضافة إلى ضماف إمكانية الكصكؿ إلى الخدمات الحككمية
لممستفيديف مف خدماتيا كىـ المكاطنكف كأصحاب األعماؿ .كأكدت الدراسة عمى ضركرة تكفير
مجمكعة مف المتطمبات التي تشكؿ القاعدة األساسية لنجاح تطكير كتطبيؽ مشركع الحككمة

اإللكتركنية .كقد تـ تقسيـ ىذه المتطمبات إلى :تنظيمية ،كانسانية كنفسية ،كتقنية ،كقانكنية كسياسية،
كمالية كاقتصادية ،كأخي انر متطمبات تركيجية لمبادرات الحككمة اإللكتركنية ،باإلضافة إلى التركيز عمى
أىمية التخطيط كاإلدارة اإلستراتيجية كالتي يتـ التقميؿ مف أىميتيا حيث أكصت الباحثة بضركرة

صياغة مجمكعة مف االستراتيجيات التي تحتاج البمديات إلى تطبيقيا بطريقة صحيحة كفعالة لمكصكؿ
إلى األىداؼ كاالستراتيجيات المرجكة لمحككمة اإللكتركنية في البمديات الفمسطينية.

ب .الدراسات العربية:
 .2دراسة عبان ( )1225بعنوان:
تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائر – دراسة سوسيولوجية ببمدية الكاليتوس العاصمة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التحديات التي تكاجييا اإلدارة اإللكتركنية في الجزائر ،استخدـ
الباحث المنيب الكصفي التحميمي ،تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائب نذكر منيا أف ىناؾ العديد مف
التحديات التي تكاجو اإلدارة اإللكتركنية في الجزائر منيا التحديات البشرية كالتي تخص عدـ تكفر

األيدم العاممة المؤىمة إلكتركنيان ،كالتحديات التنظيمية التي تخص نقص اإلجراءات كاالستراتيجيات
اإلدارية ،كالتحديات االجتماعية التي تخص انخفاض كعي المكاطنيف بالتكنكلكجيا الحديثة ،كالتحديات
التقنية التي تخص عد تكفر األجيزة التكنكلكجية بالشكؿ اليسير الذم مف شأنو أف يساىـ في تكفير
جك كبناء بنية تحتية لئلدارة اإللكتركنية .كما أف مف نتائب ىذه الدراسة أف اإلدارة اإللكتركنية تساىـ

بشكؿ كبير في عصرنة اإلدارة اإللكتركنية في الجزائر مف خبلؿ تحسيف خدماتيا كترقية أداء العامميف
فييا كتسريع كتيرة العمؿ فييا.
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 .1دراسة حرز اهلل ( )1222بعنوان:

الحكومة اإللكترونية في الجزائر – دراسة في إمكانية التطبيق.

تيدؼ ىذه الدراسة لمبحث في متطمبات إمكانية تطبيؽ مشركع الحككمة االلكتركنية في الجزائر،
كاإلجابة عمى تساؤالت الدراسة التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى كاقع الحككمة اإللكتركنية في الجزائر مف
خبلؿ الجيكد المبذكلة في التخطيط ليذا المشركع كتكفير الكسائؿ المادية كالمكارد البشرم أك
التشريعات .استخدـ الباحث المنيب الكصفي .خرجت الدراسة بعدد مف النتائب منيا أف مشركع
الحككمة اإللكتركنية يعاني مف صعكبات ترتبط بالجانب اإلدارم كالتقني ك البشرم ك التشريعي ك

األمني .كأكصت الدراسة بأف ىذا المشركع ليس مطمبان ظرفيان أك ترفان ،األمر الذم يتطمب إعادة بعثو

مف جديد ك إيجاد الحمكؿ لمعقبات التي تكاجيو مع االىتماـ بالعنصر البشرم باعتباره أساس التحكؿ
اإللكتركني الناجح.
 .2دراسة حسين ( )1222بعنوان:
الحكومة اإللكترونية.

ىدفت الدراسة إلى بناء تأطير شامؿ عف الحككمة اإللكتركنية كامكانية تكظيفيا ألدكات تكنكلكجيا
المعمكمات في المؤسسات المختمفة كتقديـ عرض تعريفي لمفيكـ الحككمة اإللكتركنية كرفع الكعي

كاالىتماـ بيا .تـ تحديد عينة البحث في اختيار تجارب بعض البمداف في الحككمية اإللكتركنية  ،مع
التركيز عمى تجربة العراؽ .كقد تكصمت الباحثة مجمكعة مف النتائب نذكر منيا :أف تطبيؽ الحككمة

اإللكتركنية يتطمب إعادة ىيكمة اإلدارات بما يبلئـ متطمبات الحككمة اإللكتركنية ،يتكجب عمى

الحككمات التي تستخدـ تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كضع التشريعات القانكنية المبلئمة لتطبيؽ
الحككمة االلكتركنية كاعتماد تكقيع الكتركني كي يككف معتمدان رسميان كتأخذ الكتب الطابع الرسمي،

ضركرة القياـ بدراسة معكقات تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في تجارب الدكؿ المتقدمة كالنامية .كخرجت

الباحثة بمجمكعة مف التكصيات منيا ضركرة مبلئمة متطمبات الحككمة اإللكتركنية بما يتماشى
كمتطمبات التغيير كيتبلءـ مع تطبيقات مشاريع الحككمة اإللكتركنية ، ،تكفير برامب حماية البيانات
كالمعمكمات التي تخص المكاطنيف في كافة التعامبلت عف طريؽ كضع التشريعات القانكنية البلزمة
كاعتماد التكقيع االلكتركني ،قبؿ البدء في تطبيؽ الحككمة االلكتركنية التعرؼ عمى تجارب الحككمات
االلكتركنية في الدكؿ المتقدمة كالنامية لتبلقي المعكقات التي قد تسبب بعدـ نجاح المشركع.
 .3دراسة المغيره ( )1222بعنوان:

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إجراءات العمل اإلداري من وجية نظر موظفي ديوان وزارة

الداخمية السعودية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المعكقات المتعددة – سكاء كانت تنظيمية أك بشرية أك فنية أك

مالية – التي تكاجو تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في إجراءات العمؿ اإلدارم مف كجية نظر مكظفي
ديكاف ك ازرة الداخمية السعكدية .استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي .كاف مف أىـ نتائب الدراسة
أف مف أىـ المعكقات التنظيمية التي تكاجو تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في إجراءات العمؿ اإلدارم

االعتماد عمى الخبرات الشخصية في إدارة العمؿ ،كمف أىـ المعكقات المالية قمة الحكافز المادية
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المقدمة لممكظفيف .كتكصمت الدراسة إلى عدد مف التكصيات مف أىميا تعديؿ األنظمة اإلدارية
كجعميا أكثر مركنة بما يتبلءـ مع متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية.
 .4دراسة ) Al-Shafi (2009بعنوان:
Factors affecting E-government implementation and adoption in the state of
Qatar.
العوامل المؤثرة عمى تطبيق وتقبل مشروع الحكومة اإللكترونية في دولة قطر

ىذه الدراسة تيدؼ لمبحث عف التحديات التي تؤثر عمى تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كعكامؿ تأقمـ
السكاف المكاطنيف في دكلة قطر معيا ،كتيدؼ لتككيف فيـ أفضؿ لمفجكة بيف تطبيؽ الحككمة

اإللكتركنية كتأقمـ المكاطنيف معيا مف خبلؿ تقديـ نمكذج لؤلسس المكحدة كالتي يمكف استخداميا
كمرجع لممؤسسات الحككمية التي تبحث عف تأسيس أك إلغاء نظاـ الحككمة اإللكتركنية ،كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ قاـ الباحث باستخداـ نمكذجيف ىما النظرية التأسيسية (لفيـ
تككيف كبناء الحككمة اإللكتركنية) كالنظرية المكحدة لقبكؿ كاستخداـ التكنكلكجيا (لفيـ التأقمـ) ،قاـ
الباحث بالجمع بيف أسمكب المقاببلت كأسمكب االستبانة كأدكات بحث لمكصكؿ لئلجابة عف أسئمة
الدراسة.
 .5دراسة الكبيسي ( )1227بعنوان:

متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مركز نظم المعمومات التابع لمحكومة اإللكترونية في دولة

قطر.

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية كمجاالت تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية

كالمعكقات التي تكاجو تطبيقيا كآلية التغمب عمى ىذه المعكقات في مركز نظـ المعمكمات التابع
لمحككمة اإللكتركنية في دكلة قطر ،كقد استخدـ الباحث المنيب المسحي االرتباطي ،كتكصمت الدراسة
إلى عدة نتائب أىميا :كجكد عدة معكقات تكاجو تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية منيا ضعؼ البنية التحتية
لبلتصاالت كالمعمكمات ،انتشار األمية التكنكلكجية بيف قطاعات غير قميمة مف المتعامميف مع الجيات

الحككمية ،عدـ قدرة التشريعات كنظـ المعمكمات عمى مكاكبة المستجدات في ىذا المضمار ،ضعؼ
الكعي العاـ بأىمية تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في القطاعات الحككمية ،عدـ كجكد ىياكؿ تنظيمية

محددة ككاضحة كشاممة لكافة أنشطة القطاعات الحككمية ،باإلضافة إلى ضعؼ دعـ اإلدارة العميا
لتطبيقات اإلدارة اإللكتركنية العتقادىـ بأنيا تقمؿ مف سمطاتيـ اإلدارية ،كنقص التأىيؿ العممي
كالتدريب لمعامميف بالقطاعات الحككمية .كخرجت الدراسة بعدد مف التكصيات أىميا :ضركرة تأسيس

بنية متينة لبلتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات عمى مستكل الدكلة ،إعادة بناء اليياكؿ التنظيمية
كتصميـ الكظائؼ بشكؿ يمبي متطمبات التغيير كاعادة تخطيط المكارد البشرية العاممة.
 .6دراسة زكي ( )1226بعنوان:

إطار متكامل لفاعمية تطبيق الحكومة اإللكترونية في مصر  -دراسة تطبيقية لوزارة التنمية

اإلدارية.

ىدفت الدراسة إلى زيادة فاعمية التطبيؽ العممي لمحككمة اإللكتركنية في مصر كذلؾ مف خبلؿ اقتراح

إطار يستند إلى األسس العممية السميمة الكاجب إتباعيا لمتحكؿ مرحميان إلى الحككمة اإللكتركنية.
82

استخدمت الباحثة المنيب الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة .كتكصمت الباحثة إلى عدد مف
النتائب منيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اىتماـ المخططيف لمحككمة اإللكتركنية بإعداد البنية
األساسية التكنكلكجية كتقديـ الخدمات اإللكتركنية كالحككمة اإللكتركنية نظ ار لتركيزىـ عمى تقديـ

الخدمات اإللكتركنية ،كجكد عبلقة ارتباط قكية بيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كبيف العكامؿ
التنظيمية بالمنظمات الحككمية مف حيث (الثقافة التنظيمية – الييكؿ التنظيمي – نمط القيادة – نظـ
المعمكمات – إجراءات العمؿ كأساليبو) ،كجكد عبلقة ارتباط قكية بيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كبيف
إدارة المكارد البشرية (نظـ الحكافز – نظـ تقييـ األداء – نظـ التدريب) .كما تكصمت الباحثة إلى

اقتراح إطار متكامؿ يمكف االسترشاد بو عند تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في مصر ،كيتككف مف ثبلث
مراحؿ أساسية كىي تييئة المجتمع ( البنية األساسية التكنكلكجية – الحماية القانكنية -زيادة القدرة
التكنكلكجية لممكاطنيف) ،تقديـ الخدمات اإللكتركنية كتقترح الباحثة في ىذه المرحمة تطبيؽ المنيب
التسكيقي ،تطكير المنظمات الحككمية مف حيث عناصر المناخ التنظيمي (الثقافة – الييكؿ
التنظيمي– القيادة – إجراءات العمؿ – نظـ المعمكمات).
 .7دراسة المير ( )1226بعنوان:

متطمبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق الحكومة اإللكترونية.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى سياسات تنمية المكارد البشرية المطمكبة لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية،

كعمى التخطيط لتنمية المكارد البشرية لتييئة تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ،ككيفية تحديد االحتياجات
التدريبية لتأىيؿ العامميف ،كعمى اإلجراءات المتبعة لتصميـ البرامب التدريبية ،كعمى كيفية متابعة
كتقكيـ جيكد التدريب لمتحكؿ لئلدارة اإللكتركنية باإلدارة العامة لممركر بك ازرة الداخمية في مممكة

البحريف.كقد استخدـ الباحث المنيب الكصفي بمدخميو (الكثائقي( ك(المسح االجتماعي) كذلؾ باستخداـ
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كتكصمت الدراسة إلى نتائب مف أىميا تكفر سياسات تنمية المكارد
البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ،كجكد تخطيط لتنمية المكارد البشرية لتطبيؽ العمؿ باإلدارة
اإللكتركنية ،أىمية أساليب تحديد االحتياجات التدريبية لمعمؿ باإلدارة اإللكتركنية ،ضركرة كجكد طرؽ
تقكم مجيكد التدريب لمتحكؿ لئلدارة اإللكتركنية.

ت .الدراسات األجنبية:
 .2دراسة ) Liu et al., (2012بعنوان:
Organizational Factors’ Effects on the Success of E-Learning Systems
and Organizational Benefits: An Empirical Study in Taiwan.
دور المتغيرات التنظيمية في نجاح أنظمة التعمم اإللكتروني والفوائد التنظيمية :دراسة حالة تايوان.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير العكامؿ التنظيمية عمى جكدة كخدمة أنظمة التعمـ اإللكتركني

ككيفية تأثير ىذه العكامؿ عمى الفكائد التنظيمية في ضكء نمكذج نجاح أنظمة المعمكمات كالنظرية
القائمة عمى المكارد .اعتمد الباحثكف عمى المنيب التحميمي الكصفي حيث تـ تكزيع استبانة 120

شركة تايكانية .تـ اختبار أربعة عكامؿ تنظيمية ىي دعـ القيادة العميا ،ثقافة التعمـ التنظيمي ،سياسة
أمف المعمكمات ،السياسة المؤسسية .كأظيرت النتائب أف دعـ اإلدارة العميا ،سياسة أمف المعمكمات،
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كالسياسة المؤسسية ترتبط إيجابيا مع جكدة النظاـ ،في حيف أف دعـ اإلدارة العميا ،ثقافة التعمـ
التنظيمي ،كالسياسات المؤسسية ترتبط بشكؿ إيجابي مع خدمة النظاـ .باإلضافة إلى ذلؾ ،يرتبط
خدمة النظاـ بشكؿ كبير مع الفكائد التنظيمية.
 .1دراسة ) Nurdin et al., (2012بعنوان:
Internal Organizational Factors Influencing Sustainable Implementation of
Information Systems: Experiences from a Local Government in Indonesia.
العوامل التنظيمية الداخمية المؤثرة عمى التطبيق المستدام ألنظمة المعمومات :دراسة حالة الحكومة
اإللكترونية في إندونيسيا.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العكامؿ التنظيمية الداخمية التي تمعب دك انر في التنمية المستدامة
لمشاريع الحككمة اإللكتركنية مف خبلؿ دراسة حالة الحككمة اإللكتركنية في إندكنيسيا ،كما كتيدؼ
إلى معرفة كيفية مساىمة ىذه العكامؿ في النظـ المستدامة مف خبلؿ تقكية التزاـ المتعامميف عف
طريؽ إعطائيـ مسئكليات تشعرىـ باالنتماء لممشركع .كقد استخدـ الباحثكف المنيب الكصفي عف
طريؽ إجراء مقاببلت .العكامؿ التنظيمية التي تـ استخداميا في الدراسة ىي التنسيؽ ،التعاكف ،تكزيع
المسئكليات ،االلتزاـ .خمصت ىذه الدراسة إلى أف العكامؿ التنظيمية الداخمية تساىـ في العمؿ
الجماعي الذم بدكره يؤثر عمى التنفيذ المستداـ لنظـ المعمكمات.
 .2دراسة ) Liang and Lu (2012بعنوان:
Adoption of e-government services: an empirical study of the online tax
filing system in Taiwan.
تبني خدمات الحكومة اإللكترونية :دراسة تطبيقية عمى نظام الدفع اإللكتروني لمضرائب في تايوان.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف العكامؿ التي تؤثر في رغبة الجميكر لتبني الخدمات اإللكتركنية
لمضريبة في تايكاف .كقد تكصمت الدراسة إلى أف األعراؼ االجتماعية تؤثر في تبني الجميكر
دكر ميمان في
الستخداـ النظاـ اإللكتركني لمضريبة مما يعني أف العكامؿ كالمعايير االجتماعية تمعب ان

نشر االبتكار حكؿ التعامؿ مع نظاـ الدفع اإللكتركني لمضرائب .كأكصت الدراسة بضركرة ربط النظاـ
مع األنظمة المختمفة كأف ال يقتصر النظاـ عمى تكفير المعمكمات فقط حيث إف عممية الربط ستقمؿ
العمؿ اإلدارم في عدد مف اإلدارات ،كمنع الثغرات في المعمكمات كىذا الربط سيعزز كفاءة النظاـ
كسيقمؿ مف الكقت المستغرؽ .باإلضافة لتبني استراتيجية لتشجيع اعتماد النظاـ اإللكتركني لمضريبة
حيث يجب عمى الحككمة تكفير اإلصدارات المختمفة مف أنظمة التشغيؿ القادرة عمى تحميؿ كتحديث
البرامب تمقائيان حيث يساىـ ذلؾ في تقميؿ اإلزعاج مف تحميؿ تحديثات النظاـ في كؿ مرة يستخدمكف

فييا النظاـ.

 .3دراسة ) Gokmen (2010بعنوان:
Developments and prospects in e-government Implementation in Turkey.
التطورات واآلفاق لمحكومة اإللكترونية في تركيا.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التقدـ الجارم كآخر التطكرات في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في

تركيا ،كاستخدـ الباحث لتحقيؽ ىدؼ الدراسة المنيب الكصفي التحميمي مف خبلؿ مراجعة التقارير
كاإلحصائيات الصادرة عف الحككمة التركية ذات الصمة بمشركع الحككمة اإللكتركنية كتطبيقاتيا ،كقد
تكصمت الدراسة إلى عدة نتائب منيا :عدـ كجكد الخبرة الكافية لدل الفريؽ القائـ عمى تطبيؽ الحككمة
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اإللكتركنية في تركيا ،عدـ كجكد الكقت الكافي لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية حيث اعتمدت الحككمة
خطة زمنية سريعة ،كقد خمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أىميا :ضركرة العمؿ عمى معالجة
األخطاء الحاصمة كذلؾ بتطبيؽ األساليب الحديثة ،كالعمؿ عمى استدراؾ التأخير بالتطبيؽ كالذم ال
يتـ إال مف خبلؿ دعـ قكم مف اإلدارة العميا.
 .4دراسة ) Seresht et al., (2008بعنوان:
E-management: Barriers and challenges in Iran.
العوائق والتحديات التي تواجو اإلدارة اإللكترونية في إيران.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ المعيقات كالتحديات التي تكاجو تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في

إيراف ،حيث تـ تصنيؼ ىذه المعيقات إلى ستة أبعاد ىي :اإلدارية كاإلنسانية كالتنظيمية كالتكنكلكجية

كالثقافية كالبيئية ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيب الكصفي التحميمي كذلؾ عف طريؽ تصميـ استبياف
تـ تكزيعو عمى  200شخص مف الخبراء في جميع المجاالت ،كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف
النتائب أىميا :أف العائؽ الثقافي ىك التحدم األكبر لئلدارة اإللكتركنية يميو العائؽ التنظيمي ثـ
اإلدارم ثـ البيئي ثـ اإلنساني كأخي انر العائؽ التكنكلكجي ،كقد خرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات

نذكر منيا :ضركرة زيادة الكعي لدل المكاطنيف بأىمية اإلدارة اإللكتركنية ،كضركرة تطكير البنية
التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،كتحفيز كتدريب المكظفيف لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية.

ثالثاً :الدراسات المتعمقة بـِ (الييكل التنظيمي أو الثقافة التنظيمية) والحكومة اإللكترونية:
أ .الدراسات المحمية:
 .2دراسة شحيبر ( )1226بعنوان

دور الثقافة التكنولوجية في تحسين الخدمات اإللكترونية من وجية نظر مقدم الخدمة  -دراسة
تطبيقية عمى الوزارات الحكومية -قطاع غزة.

ىدؼ الدراسة إلى معرفة دكر الثقافة التكنكلكجية في تحسيف الخدمات اإللكتركنية مف كجية نظر مقدـ
الخدمة ،كما كتيدؼ إلى معرفة كاقع الخدمات اإللكتركنية في الك ازرات التي تقدـ ىذه الخدمات لفئة

المكظفيف الحككمييف كىي :ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ،ك ازرة المالية ،ديكاف المكظفيف
العاـ في قطاع غزة ،باإلضافة إلى تكضيح الكسائؿ الكاجب تكفرىا لتعزيز كنشر الثقافة التكنكلكجية
بيف المستفيديف .استخدمت الباحثة المنيب الكصفي التحميمي .كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائب
أىميا أف ىناؾ تفاكت مف كجية نظر مقدـ الخدمة بيف مستكيات أبعاد الثقافة التكنكلكجية لدل
المستفيديف مف الخدمات اإللكتركنية المقدمة مف الك ازرات محؿ الدراسة ،كما بينت الدراسة تكفر كسائؿ

لمتعريؼ بالخدمات اإللكتركنية في الك ازرات محؿ الدراسة تساىـ في نشر الثقافة التكنكلكجية بيف
المستفيديف مثؿ المكقع اإللكتركني لمك ازرة كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كالبريد اإللكتركني كغيرىا،
ككذلؾ أظيرت الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل الثقافة التكنكلكجية كتطبيؽ
الخدمات اإللكتركنية .كمف أىـ تكصيات الدراسة تعميـ األنظمة كالمكائح التي تحكـ الخدمات
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اإللكتركنية عمى جميع المكظفيف ،كحثيـ عمى تطبيقيا عند تقديـ الخدمات اإللكتركنية ،ككذلؾ تكفير
منظكمة خاصة بالدعـ الفني لجميع الخدمات اإللكتركنية

كعمى مستكل جميع الك ازرات المقدمة

لمخدمة ،باإلضافة إلى تشجيع الك ازرات عمى نشر الثقافة التكنكلكجية البلزمة لتطبيؽ الخدمات

اإللكتركنية ،كذلؾ مف خبلؿ إعطاء دكرات تدريبية في الخدمات التي يتـ إطبلقيا بشكؿ جديد.
 .1األغا وآخرون ( )1221بعنوان

العالقة بين بعض المتغيرات التنظيمية وتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية في

قطاع غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف بعض المتغيرات التنظيمية (الثقافة التنظيمية – القيادة

اإلدارية) كتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة .قاـ الباحثكف باستخداـ

المنيب الكصفي التحميمي .مف أىـ النتائب التي تكصمت ليا الدراسة كجكد عبلقة ارتباط مكجبة بيف

و
كؿ مف الثقافة التنظيمية كأنماط القيادة اإلدارية السائدة في الجامعات الفمسطينية كتطبيؽ اإلدارة
اإللكتركنية ،كجكد اختبلؼ كاضح في اىتماـ الجامعات الفمسطينية بتكفير متطمبات اإلدارة
اإللكتركنية ،حيث كاف ىناؾ قصكر في اىتماميا و
بكؿ مف إصدار التشريعات الضركرية كتطكير

التنظيـ اإلدارم كتدريب العامميف عمى تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية .كتكصمت الدراسة إلى جممة مف

التكصيات منيا ضركرة العمؿ عمى تطكير التشريعات كاألنظمة اإلدارية لتتكاكب مع التعامبلت
اإللكتركنية التي تفرضيا اإلدارة اإللكتركنية ،يجب العمؿ عمى تكفير البنية التحتية المبلئمة لتطبيقات
اإلدارة اإللكتركنية مف خبلؿ تكفير اإلمكانيات المادية كالبشرية كالفنية لدعـ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية،
يجب إعادة تأىيؿ كتدريب العامميف في الجامعات الفمسطينية لرفع مستكل الكعي الحاسكبي
كالتكنكلكجي لدييـ كرفع جاىزيتيـ لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية.

 .2دراسة العاجز ( )1222بعنوان:

دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية  -دراسة ميدانية عمى وزارة التربية

والتعميم العالي – محافظات غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيػؽ اإلدارة اإللكتركنيػة فػي ك ازرة

التربية التعميـ العالي -محافظات غزة ،كاتبع الباحث المنيب الكصفي التحميمي ،كلجأ إلى جمع

البيانات األكليػة مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث .كخمصت الدراسة إلى نتائب مف أىميا كجكد
عبلقة طردية بيف كظائؼ الثقافة التنظيمية (القيـ التنظيمية – المعتقدات التنظيمية – األعراؼ
التنظيمية – التكقعات التنظيمية) كبيف تفعيؿ تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كأنو ال يتاح لممكظؼ اتخاذ
الق اررات المتعمقة بعممو دكف الرجكع إلى رئيسو المباشر ضمف بيئة العمؿ اإللكتركني ،كما ال يتـ تكريـ
أك تحفيز المكظفيف المتميزيف في بناء كنشر العمؿ اإللكتركني بالك ازرة ،كال يتـ إعطاء المكظفيف فرصة

المشاركة في تطكير نظـ كاليات العمؿ بالبرنامب االلكتركني الذم يستخدمكنو .كتكصمت الدراسة إلى
عدد مف التكصيات نذكر منيا تشجيع المكظفيف عمى

إبداء رأييـ في القيـ كالمعتقدات كاألعراؼ

كالتكقعات المعمكؿ بيا داخؿ الك ازرة لتطكيرىا بما يبلءـ بيئة العمؿ االلكتركني ،كتعميميا باستمرار
الكتركنيا بعبارات تعبر عف ثقافة الك ازرة ،دعـ اإلدارة ألسمكب التعمـ مف خبلؿ المبلحظة لتشجيع

الممارسات اإللكتركنية األفضؿ بيف المكظفيف كنشرىا فيما بينيـ كنمكذج يحتذل بو ،إشباع حاجات

86

التقدير لدل المكظفيف كربط الحكافز المادية كالمعنكية بإنجازاتيـ الكظيفية إلكتركنيا ،كتييئة مناخ ناسب
يشجع عمى اإلبداع كاالبتكار كالتعمـ كاتخاذ الق اررات كمكاجية التحديات ضمف بيئة األعماؿ اإللكتركنية.

ب .الدراسات العربية:
 .2دراسة معتز باهلل ( )1224بعنوان:

دور الثقافة التنظيمية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية  -دراسة ميدانية بكمية العموم اإل نسانية
واالجتماعية بسكرة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي الدكر الذل تمعبو الثقافة التنظيمية كالمتمثمة في أبعادىا (القيـ
التنظيمية – المعتقدات التنظيمية – األعراؼ التنظيمية – التكقعات التنظيمية) في تطبيؽ اإلدارة
اإللكتركنية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية – جامعة بسكرة في الجزائر ،كقد استخدـ الباحث
المنيب الكصفي التحميمي .كتكصمت الدراسة مجمكعة مف النتائب أىميا أف الثقافة التنظيمية ترتكز
عمى تكفر القيـ كالمعتقدات كالتكقعات كاألعراؼ التنظيمية في الكمية محؿ الدراسة ،ككذلؾ ىناؾ

تركيز قميؿ عمى اإلدارة اإللكتركنية في كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،كتكصمت أيضان إلى كجكد

تأثير ذك داللة معنكية لممتغير المستقؿ الثقافة التنظيمية عمى المتغير التابع اإلدارة اإللكتركنية .كقد
أكصت الدراسة بضركرة ترسيل مفيكـ الثقافة التنظيمية كخصكصان التي تعمؿ عمى تفعيؿ العمؿ
اإللكتركني في الكمية ،كاالىتماـ بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية لما تكفره مف سرعة في اإلنجاز كدقة في

األداء.

 .1دراسة السواط ( )1224بعنوان:

الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعميم العام من وجية نظر معممات

ومديرات المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الثقافة التنظيمية كعبلقتيا باإلدارة اإللكتركنية في مؤسسات التعميـ

العاـ مف كجية نظر معممات كمديرات المرحمة المتكسطة بمدينة مكة المكرمة ،استخدمت الباحثة
المنيب الكصفي التحميمي .أظيرت النتائب أف درجة ممارسة الثقافة التنظيمية كانت بدرجة كبيرة،

كدرجة تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية كانت بدرجة متكسطة ،تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف كؿ مف ثقافة
النظـ كاألدكار كثقافة اإلنجاز كثقافة التعاطؼ اإلنساني كبيف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية بينما ال تكجد
عبلقة ارتباطية بيف ثقافة القكة كبيف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية .كمف أىـ تكصيات الدراسة تكفير كادر
فني مؤىؿ يتناسب مع حجـ مشركع اإلدارة اإللكتركنية.
 .2دراسة  )2015( Alomiriبعنوان:
The impact of leadership style and organizational culture in the
implementation of e-services: An Empirical Study in Saudi Arabia.
أثر نمط القيادة والثقافة التنظيمية في تطبيق الخدمات اإللكترونية :دراسة حالة المممكة العربية

السعودية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط القيادة البلزمة لتشكيؿ الثقافة التنظيمية التي تسيؿ كتعزز

تنفيذ كاستخداـ الحككمة اإللكتركنية في المؤسسات الحككمية في المممكة العربية السعكدية .استخدمت
الدراسة المنيب الكصفي التحميمي حيث تـ استخداـ االستبانة كأداة بحث ،كما كتـ قياس جكدة
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الخدمات اإللكتركنية مف خبلؿ المكاقع اإللكتركنية الرسمية لممؤسسات الحككمية .تكصمت الدراسة إلى
مجمكعة مف النتائب نذكر منيا أف أساليب قيادة محددة ليا أثر مباشر كايجابي عمى تنفيذ الخدمات
اإللكتركنية ،كأثر غير مباشر ككسيط في خمؽ الثقافة التنظيمية كالثقافة الكطنية ،كما أف أنماط قيادة

معينة ليا دكر حاسـ في التأثير عمى العمميات كالنتائب داخؿ المنظمات ،ككفقا ليذه النتائب ،الخدمات
اإللكتركنية تختمؼ مف مؤسسة ألخرل ،كىذه االختبلفات مرتبطة بأساليب القيادة كالثقافة التنظيمية،
أساليب القيادة الثبلثة (التحكيمية ،المعامبلت ،كالقيادة الخادمة) ىي األنماط المناسبة التي تعمؿ بشكؿ
جيد في مشاريع تنفيذ الخدمات اإللكتركنية ،كما كجد أف أبعاد الثقافة التنظيمية الستة تدعـ بشكؿ

ممحكظ تنفيذ الخدمات اإللكتركنية كىي(االلتزاـ ،الرسالة ،االبتكار ،التكجو بالميمة ،كالبيركقراطية،
كالتكجو بالمستقبؿ).
 .3دراسة  )2014( Alrawabdeh and Zeglatبعنوان:
The Impact of Organizational Factors on e-government
Implementation: The Case Study of Jordan.
أثر المتغيرات التنظيمية عمى تطبيق الحكومة اإللكترونية :دراسة حالة األردن.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى كاقع تنفيذ الحككمة اإللكتركنية في األردف كأثر بعض
الخصائص التنظيمية التي تعتبر ميمة في تبني مشركع الحككمة اإللكتركنية .كالغرض مف ىذه الكرقة
البحثية ىك تحديد كدراسة تأثير العكامؿ التنظيمية عمى تنفيذ الحككمة اإللكتركنية كتقديـ تكصيات

لصناع القرار التي تدعـ تبني ىذا المشركع .كقد اعتمد الباحثكف المنيب الكصفي حيث تـ اعتماد
االستبياف كأداة بحث .ككجدت الدراسة أف خمسة عكامؿ تنظيمية مف أصؿ سبعة تؤثر عمى تنفيذ
الحككمة اإللكتركنية في األردف .ىذه العكامؿ ىي ثقافة المنظمة ،كدعـ اإلدارة العميا ،كاستراتيجية
المنظمة ،كميارة العامميف ،كحجـ المنظمة ،بينما عامؿ الييكؿ التنظيمي كعامؿ إدارة المعرفة كانا ذا

تأثير ضعيؼ.

 .4دراسة  )2014( Almutairiبعنوان:
The Impact of Organizational Culture on the Adoption of EManagement "Evidence from Public Authority for Applied Education
and Training (PAAET) in Kuwait.
تأثير الثقافة التنظيمية عمى تبني اإلدارة اإللكترونية "دليل من الييئة العامة لمتعميم والتدريب
التطبيقي في الكويت".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الثقافة التنظيمية عمى تبني اإلدارة اإللكتركنية في الييئة
العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب .استخدـ الباحث المنيب الكصفي التحميمي ،حيث تـ استخداـ

االستبانة لتحقيؽ أىداؼ البحث .خرجت الدراسة بعدد مف النتائب منيا أف ىناؾ ارتباط مكجب بيف

عناصر الثقافة التنظيمية كىي القيـ التنظيمية ،المعتقدات التنظيمية ،األعراؼ التنظيمية ،التكقعات
التنظيمية كبيف تبني اإلدارة اإللكتركنية ،كأف المكظؼ ال يمكنو اتخاذ القرار في ظؿ ثقافة المركزية في
الييئة العامة لمتعميـ كالتدريب التطبيقي في الككيت بدكف الرجكع إلى رئيسو المباشر حتى في ظؿ
الحككمة اإللكتركنية ،كما أف اإلدارة ال تيتـ أك تعمؿ عمى تحفيز الكادر الكظيفي لمتميز في ىيكمة ك
نشر اإلدارة اإللكتركنية في الييئة العامة لمتعميـ كالتدريب التطبيقي في الككيت.
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 .5دراسة ) Shannak (2013بعنوان:
The Impact of E-government Implementation on the Organizational
Structure – The Case of Jordan.
أثر تطبيق الحكومة اإللكترونية عمى الييكل التنظيمي – دراسة حالة األردن.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في األردف كالتغيرات في

الييكؿ التنظيمي لممؤسسات الحككمية البلزمة لمكصكؿ إلى خدمة الزبائف المثالية .استخدـ الباحث

المنيب الكصفي لتحقيؽ أغراض البحث .كجدت الدراسة أف مستكل تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كاف
تقميدم مع بعض التقدـ في التكامؿ الرأسي ،كاألثر عمى الييكؿ التنظيمي ليس كاضحان إال مف بعض

بناء عمى التغيرات في طرؽ
المناصب الجديدة ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات كالتي طرأت ن
التكاصؿ االتصاؿ.

 .6دراسة حسن ( )1222بعنوان:

دور الثقافة التنظيمية في التوجو المعاصر نحو تطبيقات اإلدارة اإللكترونية – دراسة ميدانية في
جامعة ميسان.

ىدفت الدراسة إلى قياس أبعاد الثقافة التنظيمية كدكرىا في مشركع تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ،أيجريت
الدراسة عمى عينة مف المديريف في قطاع التعميـ العالي في جامعة ميساف في العراؽ .استخدـ الباحث
المنيب الكصفي التحميمي حيث تـ بناء استبياف يناسب طبيعة البحث كأىدافو .كتكصمت الدراسة إلى

مجمكعة مف النتائب أىميا أف الثقافة التنظيمية السائدة لدل المنظمة محؿ البحث تتصؼ بالقكة
كالتماسؾ إذ جاءت بدرجة أىمية بمستكل ميـ عمى مساحة المقياس .كخرجت الدراسة بجممة مف
التكصيات كاف مف أىميا المبادرة الجادة نحك تأسيس الجامعة اإللكتركنية عمى أف تتضمف
تخصصات في إدارة األعماؿ اإللكتركنية كادارة المعرفة كالمعمكماتية كتقنيات الحاسكب كالبرمجيات.

ت .الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ) Barzekar and Karami (2014بعنوان:
Organizational Factors that Affect the Implementation of Information
Technology: Perspectives of Middle Managers in Iran.
العوامل التنظيمية المؤثرة عمى تطبيق تكنولوجيا المعمومات من وجية نظر اإلدارة الوسطى في
إيران.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ التنظيمية المؤثرة عمى تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات في
المستشفيات في إيراف .استخدـ الباحثاف المنيب الكصفي التحميمي حيث تـ تكزيع استبانة عمى 110
مكظؼ مف اإلدارة الكسطى في المستشفيات التعميمية .مف نتائب ىذه الدراسة أف ىناؾ عبلقة طردية
قكية بيف و
كؿ مف مكارد المنظمة ،التعمـ التنظيمي ،العمميات اإلدارية ،الييكمية اإلدارية ،كالقيـ
كاألىداؼ كبيف تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات.
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 .2دراسة ) Rahman et al., (2014بعنوان:
Determining Factors of E-government Implementation: A multi-criteria
Decision-making Approach.
تحديد عوامل نجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية  :نيج متعدد المعايير التخاذ القرار.
تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى العكامؿ الميمة المرتبطة بتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في بنغبلديش.
استخدـ الباحثكف المنيب الكصفي التحميمي حيث استخدـ استبانة لتحقيؽ أىداؼ البحث .قسـ الباحثكف
العكامؿ محؿ الدراسة إلى عكامؿ مؤسسية ،عكامؿ ذات صمة بالمكارد ،عكامؿ ذات صمة بالكصكؿ،
كعكامؿ قانكنية ،ككانت العكامؿ المؤسسية ىي األكثر أىمية بالنسبة لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية،
كالتي تضمنت االلتزاـ السياسي ،القيادة اإلدارية ،كالييكؿ التنظيمي .تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ
فئتيف مف العكامؿ الحرجة التي ترتبط بالتطبيؽ الناجح لمحككمة اإللكتركنية في بنغبلديش ىي العكامؿ

المؤسسية كالعكامؿ ذات الصمة بالكصكؿ ( .)accessعكامؿ مثؿ االلتزاـ السياسي كالكعي كانت
األكثر أىمية بينما عكامؿ مثؿ األمف ،كالخصكصية ،القضايا االقتصادية كانت أقؿ أىمية .أكصت
الدراسة بضركرة االىتماـ بشكؿ أكبر بالعكامؿ المرتبطة بنجاح تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كخصكصان
الدكؿ النامية التي لدييا التزاـ أقؿ بالعكامؿ المؤسسية.

 .2دراسة ) Kanungo and Jain (2011بعنوان:
Organizational Culture and e-government Performance: An Empirical
Study.
الثقافة التنظيمية وأداء الحكومة اإللكترونية :دراسة تطبيقية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الثقافة التنظيمية عمى نجاح مبادرات الحككمة اإللكتركنية،

استخدـ الباحثكف المنيب الكصفي التحميمي حيث تـ مسح بيانات  315مكظؼ مف  13منظمة
حككمية في اليند .أظيرت النتائب أف المؤسسات الحككمية التي تقكـ بتنفيذ الحككمة اإللكتركنية بشكؿ
جيد تحمؿ سمات ثقافية معينة .كما أشارت النتائب إلى أف البعد البيركقراطي ،كالذم يعد بعد ثقافي
سائد في المنظمات الحككمية ،مرتبط بشكؿ إيجابي كسمبي بأبعاد أداء الحككمة اإللكتركنية .كما أف
بعدم الدعـ كاالبتكار في الثقافة التنظيمية ترتبط بشكؿ إيجابي بتحسيف العمؿ كالرضا الكظيفي لدل

المستخدميف المرتبطيف بمشاريع الحككمة اإللكتركنية .كما أظيرت النتائب أنو في حيف يمكف

لممنظمات الحككمية كالقطاع العاـ استخداـ الثقافة لمتأثير إيجابيان عمى أبعاد كفاءة أداء الحككمة

اإللكتركنية ،إال أف بعد الثقافة البيركقراطية السائد سكؼ يميؿ إلى عرقمة أداء الحككمة اإللكتركنية

النظامية كعمى مستكل المؤسسة.
 .4دراسة ) Senarathna and Wickramasuriya, (2011بعنوان:
Organizational Factors Affecting E-commerce Adoption in Small and
Medium-sized Enterprises.
العوامل التنظٌمٌة المؤثرة فً تبنً التجارة اإللكترونٌة فً الشركات الصغٌرة والمتوسطة الحجم.

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف العكامؿ التنظيمية كتبني التجارة اإللكتركنية .استخدـ
الباحثاف المنيب الكصفي التحميمي حيث تـ تكزيع استبانة عمى  200شركة متكسطة الحجـ في
سيريبلنؾ .العامؿ األساسي الذم تـ اختباره ىك الثقافة التنظيمية .أظيرت الدراسة كجكد عبلقة طردية
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مكجبة بيف الخصائص الديمقراطية كمستكل تبني التجارة اإللكتركنية ،ككجكد عبلقة سالبة بيف
التسمسؿ اليرمي ك مستكل تبني التجارة اإللكتركنية في الشركات متكسطة الحجـ .كخرجت الدراسة
بتكصيات منيا ضركرة تشجيع ثقافة االبتكار كقبكؿ المخاطر الذم مف شأنو أف يحقؽ الدعـ البلزـ

مف الكصكؿ لمستكيات أعمى مف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ،ضركرة دعـ القيادة العميا لبلبتكار
كاإلبداع في سبيؿ التأثير عمى طريقة سير العمؿ في الشركة.
 .4دراسة ) Rezaei et al., (2009بعنوان:
The impact of organizational factors on management information
system success: An investigation in the Iran’s agricultural extension
providers.
أثر العوامل التنظٌمٌة على نجاح أنظمة المعلومات اإلدارٌة :دراسة حالة مقدمً خدمة اإلرشاد الزراعً فً
إٌران.

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر العكامؿ التنظيمية عمى نجاح أنظمة المعمكمات اإلدارية .استخدـ

الباحثكف المنيب الكصفي التحميمي حيث تـ تكزيع استبانة عمى  132مدير مف مقدمي خدمة اإلرشاد
الزراعي في إيراف .تـ استخداـ سبعة عكامؿ تنظيمية لقياس أثرىا عمى نجاح أنظمة المعمكمات
اإلدارية ىي ىيكمية قسـ نظـ المعمكمات ،دعـ اإلدارة العميا ،نمط اإلدارة ،المعرفة اإلدارية بتكنكلكجيا
المعمكمات ،اتساؽ اليدؼ ،تخصيص المكارد ،كالبنية التحتية لنظـ المعمكمات .كخمصت الدراسة إلى
أف ىذه العكامؿ جميعيا ليا أثر ميـ ككبير في نجاح أنظمة المعمكمات اإلدارية.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أظيرت الدراسات السابقة اىتمامان جميان بمتغيرات الدراسة محؿ البحث (الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية،

كالحككمة اإللكتركنية) ،كما يمكف أف تحققو ىذه المتغيرات مف فكائد كمنافع في المنظمات عمى اختبلؼ رسائميا
كىكياتيا ،فشممت الدراسات السابقة مؤسسات خدماتية كأمنية كربحية كغيرىا.
كتأتي ىذه الدراسة عمى غرار الدراسات السابقة في مضمكنيا كفي اليدؼ العاـ المرجك منيا ،كلكف
كبحسب ما قامت بو الباحثة مف استطبلع كبحث دقيقيف فإف ىذه الدراسة تعتبر األكلى محميان التي تجمع بيف الييكؿ
التنظيمي كالثقافة التنظيمية – بأبعادىما المستخدمة في ىذه الدراسة  -كبيف الحككمة اإللكتركنية في رسالة كاحدة،

كىذا أىـ ما يميزىا عف الرسائؿ األخرل.
أوالً :التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بالييكل التنظيمي:
كبالنسبة لمدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الييكؿ التنظيمي فقد تنكعت األىداؼ الرئيسة لتمؾ
الدراسات ،ككما ىك الحاؿ مع ىذه الدراسة ظير مفيكـ الييكؿ التنظيمي باالقتراف مع مفاىيـ أخرل ،فنجد أف الييكؿ
التنظيمي قد تمت دراسة أثره عمى أك العبلقة بينو كبيف متغيرات تنظيمية عديدة مثؿ نجاح تطبيؽ اإلستراتيجية،

تحسيف جكدة اتخاذ الق اررات ،إدارة المعرفة ،األداء التنظيمي ،اإلنتاجية ،بناء المنظمة المتعممة ،تطكير األداء،
الكفاءة اإلدارية ،التمكيف ،بناء المعرفة التنظيمية ،جكدة التعميـ ،اإلبداع التنظيمي ،االلتزاـ التنظيمي ،الثقة التنظيمية
كالفعالية التنظيمية ،التكجيات الريادية لممكظفيف.
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كعف متغيرات الدراسة نجد أف ىذه الدراسة تتفؽ مع دراسة و
كؿ مف (البكرم( ،)2016 ،حماد،)2016 ،
(رضكاف( ،)2015 ،الشنطي( ،)2015 ،حرزاهلل( ،)2014 ،كزكز( ،)2013 ،أبكككيؾ( ،)2012 ،الف ار كآخركف،
( ،)2007فؤاد ( ،)2011،جكدة( ،)2010 ،حريـ كآخركف(Walala et al., 2015), (Holag et al., ،)2006 ،

) 2014), (Latifi et al., 2014), (Shoghi et al., 2013في اختيار الييكؿ التنظيمي كمتغير مستقؿ .أما

دراسة (القرام )2014 ،فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر الييكؿ التنظيمي كمتغير معدؿ لمعبلقة بيف التكجو
االستراتيجي كأداء الشركات ،كذلؾ دراسة ) (Lai, 2013ىدفت لمتعرؼ عمى األثر الكسيط لمييكؿ التنظيمي عمى
العبلقة بيف إدارة المعرفة كاألداء الكظيفي.
كاتفقت ىذه الدراسة مع جميع الدراسات الكاردة مف حيث منيجية الدراسة كىي المنيب الكصفي التحميمي ما
عدا دراسة (أكشاش )2011 ،فقد اعتمدت عمى المنيب الكصفي فقط.
ثانياً :التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بالثقافة التنظيمية:
تنكعت الدراسات التي تناكلت مكضكع الثقافة التنظيمية في أىدافيا ،فنجد منيا ما ىدفت إلى التعرؼ عمى
كاقع الثقافة التنظيمية مثؿ دراسة (الطيبي ،)2016 ،كنجد أف مجمكعة أخرل مف الدراسات ىدفت لمعرفة أثر الثقافة
التنظيمية أك عبلقتيا بمتغيرات تنظيمية عدة مثؿ إدارة المعرفة ،اإلبداع اإلدارم ،مكاجية األزمات ،تطبيؽ الجكدة
الشاممة ،االلتزاـ الكظيفي ،سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،الحد مف مقاكمة العامميف لمتغير ،تحسيف أداء العامميف ،التنبؤ
بقكة اليكية التنظيمية ،رضا العامميف ،تميز األعماؿ التجارية.
كعف متغيرات الدراسة نجد أف ىذه الدراسة تتفؽ مع جميع الدراسات السابقة في اختيار الثقافة التنظيمية
كمتغير مستقؿ .كاتفقت ىذه الدراسة مع جميع الدراسات الكاردة مف حيث منيجية الدراسة حيث استخدمت المنيب
الكصفي التحميمي.
ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بالحكومة اإللكترونية:
ركزت الدراسات السابقة المتعمقة بالحككمة اإللكتركنية عمى أىداؼ مختمفة أىميا التعرؼ عمى معكقات

التطبيؽ كتحدياتو أك متطمبات التطبيؽ أك بناء نمكذج أك إطار لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية .كىدفت دراسات أخرل
إلى ربط الحككمة اإللكتركنية بمتغيرات تنظيمية مختمفة مثؿ تطكير األداء اإلدارم الحككمي ،تنمية المكارد البشرية،
التحميؿ االستراتيجي ،التطكير اإلدارم كغيرىا.

كعف متغيرات الدراسة نجد أف ىذه الدراسة تتفؽ مع دراسة و
كؿ مف (مطر )2013 ،في اختيار الحككمة
اإللكتركنية كمتغير تابع .أما دراسة (حمادة )2014 ،فقد تناكلت مكضكع الحككمة اإللكتركنية كمتغير مستقؿ حيث
ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر المعامبلت اإللكتركنية في تطكير األداء اإلدارم الحككمي.
كاتفقت ىذه الدراسة مع جميع الدراسات الكاردة مف حيث منيجية الدراسة حيث استخدمت المنيب الكصفي
التحميمي.
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التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بـ (الييكل التنظيمي أو الثقافة التنظيمية) والحكومة اإللكترونية
وأىم ما يميز ىذه الدراسة:
بالنسبة لمدراسات السابقة التي تناكلت بعدم الييكؿ التنظيمي أك الثقافة التنظيمية مع تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية أك المفاىيـ ذات الصمة ،نجد أف الدراسات التي تناكلت بعد الييكؿ التنظيمي كمتغير مستقؿ اختبرتو
بشكؿ عاـ كليس بأبعاده المستخدمة في ىذه الدراسة فنجد مثبلن أف دراسة كؿ مف Alrawabdeh and Zeglat

) (2014كدراسة  (2014) Barzakar et al.,كدراسة  (2009) Rezaei et al.,استخدمكا الييكؿ التنظيمي
كأحد العكامؿ المؤثرة في تطبيؽ الحككمة أك الخدمات اإللكتركنية.
أما الدراسات التي تناكلت الثقافة التنظيمية كمتغير مستقؿ ذك عبلقة أك لو أثر عمى تطبيؽ الحككمة

اإللكتركنية ،استخدمت أبعاد مختمفة ،فنجد أف دراسة األغا ( )2011استخدمت أبعاد (القيـ التنظيمية ،المعتقدات
التنظيمية ،كالتكقعات التنظيمية) ،أما دراسة العاجز ( )2011كدراسة ) Almutairi (2014فقد استخدمت
باإلضافة إلى تمؾ األبعاد بعد األعراؼ التنظيمية ،أما دراسة ) Alomiri (2015فقد استخدمت أبعاد مختمفة كىي
التمكيف ،ثقافة التكجو بالفريؽ ،ثقافة تنمية القدرات ،ثقافة التكجو بالمستقبؿ ،ثقافة التكجو االستراتيجي ،ثقافة التكجو
باألىداؼ ،ثقافة االبتكار ،كالثقافة البيركقراطية .أما دراسة السكاط ( )2015فقد تناكلت عبلقة الثقافة التنظيمية
باإلدارة اإللكتركنية مف حيث ثقافة النظـ كاألدكار ،ثقافة اإلنجاز ،ثقافة التعاطؼ اإلنساني ،كثقافة القكة.
كتتميز ىذه الدراسة بميزتيف ميمتيف األكلى ىي تناكؿ متغير الييكؿ التنظيمي بشكؿ أكثر تعمقان مف حيث

األبعاد حيث استخدمت أبعاد (الرسمية – البلمركزية – التعقيد) ،كالثانية ىي التركيز عمى المكظفيف ذكم العبلقة
بمجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات – كمجتمع دراسة – لما ليـ مف دكر فعاؿ كحيكم كمباشر في تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية.
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كفيما يمي جدكؿ يكضح الفجكة البحثية.
جدول رقم ( :)2.2يوضح الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 -ركزت الدراسات السابقة المتعمقة  -لـ تركز الدراسات السابقة عمى  -تناكلت ىذه متغير الييكؿ

بالحككمة اإللكتركنية عمى أىداؼ المكظفيف

العبلقة

ذكم

بمجاؿ التنظيمي بشكؿ أكثر تعمقان مف حيث

مختمفة أىميا التعرؼ عمى معكقات تكنكلكجيا المعمكمات بؿ تـ التركيز األبعاد
التطبيؽ

كتحدياتو

أك

متطمبات عمى مؤسسة حككمية بعينيا بشكؿ (الرسمية – البلمركزية – التعقيد).

التطبيؽ أك بناء نمكذج أك إطار عاـ.
لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية .كىدفت
دراسات أخرل إلى ربط الحككمة

اإللكتركنية

بمتغيرات

تنظيمية

مختمفة مثؿ تطكير األداء اإلدارم
الحككمي ،تنمية المكارد البشرية،
التحميؿ

االستراتيجي،

حيث

استخدمت

أبعاد

التطكير

 -التركيز عمى المكظفيف ذكم

 لـ يتـ تفصيؿ أبعاد الييكؿ العبلقة بمجاؿ تكنكلكجيا المعمكماتالتنظيمي كمتغير مستقؿ يؤثر في – كمجتمع دراسة – لما ليـ مف دكر

تطبيؽ مشركع الحككمة اإللكتركنية ،فعاؿ كحيكم كمباشر في تطبيؽ

بؿ تـ اعتباره كبعد ضمف متغيرات الحككمة اإللكتركنية.
أخرل.

اإلدارم كغيرىا.
 -بالنسبة لمدراسات السابقة التي

تناكلت بعدم الييكؿ التنظيمي أك
الثقافة التنظيمية مع تطبيؽ الحككمة

اإللكتركنية أك المفاىيـ ذات الصمة،
نجد أف الدراسات التي تناكلت بعد
الييكؿ التنظيمي كمتغير مستقؿ
اختبرتو بشكؿ عاـ كليس بأبعاده
المستخدمة في ىذه الدراسة.
بناء عمى الدراسات السابقة.
المصدر :إعداد الباحثة ً
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انفصم الرابع
منهجٌة الدراسة
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الفصل الرابع
منيجية الدراسة

4.1

مقدمة.

4.2

منيج الدراسة.

4.3

مصادر المعمومات.

4.4

مجتمع وعينة الدراسة.

4.5

أداة الدراسة.

4.6

خطوات بناء االستبانة.

4.7

صدق االستبانة.

4.8

ثبات االستبانة.

4.9

المحك المعتمد في الدراسة.

4.10

األساليب االحصائية المستخدمة.

96

 4.1مقدمة :
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيب الدراسة كأفراد مجتمع الدراسة كعينتيا ،ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة

كطرؽ إعدادىا كصدقيا كثباتيا ،كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفان لئلجراءات التي قامت بيا الباحثة في تقنيف أدكات
الدراسة كتطبيقيا ،كأخي انر المعالجات اإلحصائية التي اعتمدت عمييا الباحثة في تحميؿ ىذه الدراسة.

 4.2منيج الدراسة:
تـ استخداـ المنيب الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة ،كذلؾ الف المنيب الكصفي التحميمي ييدؼ إلى

دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيق نا كيعبر عنيا تعبي ار كيفيان ككميان ،كيعمؿ عمى جمع
الحقائؽ كالمعمكمات عنيا كمف ثـ تحميميا لمكصكؿ إلى النتائب كالتكصيات.

 4.3مصادر المعمومات:
تـ الحصكؿ عمى البيانات عف طريؽ المصادر الثانكية كمصادر البيانات األكلية كما يمي:
 .1مصادر البيانات الثانكية:
حصمت الباحثة عمى البيانات عف طريؽ المصادر الثانكية المتمثمة في الكتب ،كالمراجع العربية
كاألجنبية ،كالدكريات كالمقاالت ،كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة كالمجبلت العممية
كالمينية المتخصصة ،كبعض المكاقع ذات الصمة عمى شبكة االنترنت.
 .2مصادر البيانات األكلية:

حصمت الباحثة عمى البيانات األكلية مف خبلؿ تصميـ استبياف كأداة رئيسة لمبحث ،كمف ثـ تفريغ

كتحميؿ االستبياف مف خبلؿ برنامب  SPSSاإلحصائي.

 4.4مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مػف المػكظفيف ذكم العبلقػة بمجػاؿ تكنكلكجيػا المعمكمػات فػي الػك ازرات الفمسػطينية فػي
غػزة كالبػالغ عػددىـ ( )198مكظػؼ ،حيػث تمكنػت الباحثػة مػف اسػترداد ( )186اسػتبانة بنسػبة اسػترداد بمغػػت ،%94
كىذه ىي العينة التي خضعت لمتحميؿ في ىذه الدراسة ،كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
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جدول رقم ( :)4.1يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر.
العمر

التكرار

النسبة المئوية %

أقل من  30سنة

46

24.7

 40 – 31سنة

122

65.6

من  50 - 41سنة

18

9.7

المجموع

186

100

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف  %65.6مف أفراد العينة تتراكح أعمارىـ ما بيف  31سنة إلي 40

سنة ،ك %24.7متكسط أعمارىـ أقؿ مف  30سنة ،ك %9.7تتراكح أعمارىـ ما بيف  41سنة إلي  50سنة .كترل
الباحثة أف ىذا التكزيع يعكس أمريف األكؿ تكلي فئة الشباب (مف  31إلى  40سنة) معظـ الكظائؼ في مجاؿ
تكنكلكجيا المعمكمات نظ انر لطبيعة ىذا المجاؿ الذم يتميز بالحداثة كالتطكير المستمر لذا فإف ىذه الفئة ىي األكثر

تطر في مجاؿ تكنكلكجيا
قدرة عمى مكاكبة ىذا التطكر السريع كىـ األكثر استجابة كمركنة لمتغيرات المستمرة التي أ
المعمكمات .أما األمر الثاني فيرجع مف كجية نظر الباحثة إلى أف معظـ المكظفيف ىـ مف الخريجيف الجدد الذيف تـ

تعيينيـ في الك ازرات الفمسطينية في غزة بعد عاـ  2007نتيجة االنقساـ السياسي الداخمي.
جدول رقم ( :)4.2يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس.
الجنس

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

144

77.4

أنثى

42

22.6

المجموع

186

100

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف  %77.4مف أفراد العينة ذككر ،ك %22.6إناث .كترل الباحثة – مف

خبلؿ عمميا في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات – أف ىيمنة العنصر الذكرم عمى الكظائؼ في مجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات ترجع إلى تطمب بعض تمؾ الكظائؼ بطبيعتيا لمذككر مثؿ الدعـ الفني كأعماؿ تطكير كصيانة الشبكات
كاألنظمة الحككمية ،حيث قد يصؿ األمر في بعض األحياف إلى التأخير بعد ساعات العمؿ الرسمية األمر الذم
ينعكس بالضركرة عمى تفضيؿ العنصر الذكرم عمى عنصر اإلناث في التكظيؼ.
جدول رقم ( :)4.3يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي.
المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية %

دبموم فأقل

16

8.6

بكالوريوس

137

73.7

ماجستير

33

17.7

المجموع

186

100

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف  %73.7مف أفراد العينة حاصميف عمى مؤىؿ عممي بكالكريكس،

ك %17.7ماجستير ،ك %8.6دبمكـ فأقؿ .كتعزك الباحثة ارتفاع نسبة مؤىؿ البكالكريكس إلى أف أغمب الكظائؼ في

مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ىي تخصصية ،حيث إف شركط كمكاصفات الكظيفة في معظـ الكظائؼ في مجاؿ
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تكنكلكجيا المعمكمات  -كالتي يتـ اإلعبلف عنيا عبر المكقع اإللكتركني الرسمي لديكاف المكظفيف – تتطمب كتنص
عمى ضركرة حصكؿ المتقدـ عمى درجة البكالكريكس.
جدول رقم ( :)4.4يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات العمل.
سنوات العمل

التكرار

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

25

13.4

من  10 – 5سنة

110

59.1

من  15 -11سنة

35

18.8

من  16سنة فأكثر

16

8.6

المجموع

186

100

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف  %59.1مف أفراد العينة تتراكح سنكات العمؿ لدييـ ما بيف  5سنكات
إلي  10سنكات ،ك %18.8تتراكح سنكات العمؿ لدييـ ما بيف  11سنة إلي  15سنة ،ك %13.4متكسط سنكات
العمؿ لدييـ أقؿ مف  5سنكات ،ك %8.6متكسط سنكات العمؿ لدييـ مف  16سنة فأكثر .مف خبلؿ النتائب يتضح
أف النسبة األعمى مف المكظفيف ىي الفئة التي تتراكح خبراتيـ ما بيف ( )10 – 5سنكات ،كىك األمر الذم تعزكه
الباحثة إلى حداثة التعييف الذم رافؽ االنقساـ السياسي الداخمي بعد عاـ  2007األمر الذم استدعى تعيينات جديدة
لسد الفراغ الذم ساد الك ازرات الفمسطينية في غزة في ذلؾ الكقت.
جدول رقم ( :)4.5يوضح توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي.
المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية %

مدير عام

6

3.2

مدير دائرة

30

16.1

رئيس قسم

40

21.5

رئيس شعبة

12

6.5

أخرى

98

52.7

المجموع

186

100

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف  %52.7مف أفراد العينة مسمياتيـ الكظيفية مف فئة أخرل (مكظؼ)،
ك %21.5مسمياتيـ الكظيفية رئيس قسـ ،ك %16.1مسمياتيـ الكظيفية مدير دائرة ،ك %6.5مسمياتيـ الكظيفية
رئيس شعبة ،ك %3.2مسمياتيـ الكظيفية مدير عاـ .كتعزك الباحثة كجكد مسميات إشرافيو بدرجة ال تتناسب مع
حجـ المكظفيف تحت مسمي أخرم إلى كجكد شكاغر في الييكؿ التنظيمي المعد مف سنة  2005لذلؾ تـ شغؿ ىذه
الشكاغر حسب الييكؿ التنظيمي.
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جدول رقم ( :)4.6يوضح توزيع أفراد العينة حسب جية العمل.
جية العمل

التكرار

النسبة المئوية %

وزارة الثقافة

3

1.6

وزارة العدل

4

2.2

وزارة المالية

9

4.8

سمطة الطاقة والموارد الطبيعية

7

3.8

وزارة الشباب والرياضة

5

2.7

وزارة العمل

7

3.8

وزارة شؤون األسرى والمحررين

5

2.7

وزارة التربية والتعميم

16

8.6

وزارة النقل والمواصالت

7

3.8

سمطة األراضي

7

3.8

ديوان الموظفين العام

7

3.8

وزارة الزراعة

6

3.2

وزارة الحكم المحمي

3

1.6

وزارة شؤون المرأة

2

1.1

وزارة األشغال العامة واإلسكان

8

4.3

وزارة األوقاف والشؤون الدينية

8

4.3

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

24

12.9

وزارة الشؤون االجتماعية

10

5.4

وزارة الصحة

19

10.2

وزارة الداخمية الشق المدني

17

9.1

وزارة االقتصاد الوطني

12

6.5

المجموع

186

100

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نبلحظ أف ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات احتمت الترتيب األكؿ .كتعزك
الباحثة ىذا التكزيع إلى الدكر الرائد لك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في مشركع الحككمة اإللكتركنية حيث

إنيا تعتبر مرجعية لجميع الك ازرات في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات .كما نبلحظ أف الك ازرات الثبلثة (الصحة – التربية
كالتعميـ – الداخمية) احتمت المراتب الثانية كالثالثة كالرابعة في ىذا التكزيع ،كيرجع سبب ذلؾ مف كجية نظر الباحثة
إلى أف ىذه الك ازرات تعتبر سيادية حيث تتميز بكبر حجميا كتأثيرىا كدكرىا في المجتمع الفمسطيني.

 4.6أداة الدراسة:
لتحقيؽ ىدؼ الدراسة المتمثؿ في التعرؼ عمى دور الييكل التنظيمي والثقافة التنظيمية في تطبيق

الحكومة اإل لكترونية تـ بناء كتصميـ استبانة لمدراسة كذلؾ باالستفادة مف األدبيات السابقة المشابية كاستشارة ذكم
الخبرة كاالختصاص في ىذا المجاؿ في الحقؿ الميني.
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كقد اشتممت االستبانة عمى جزأيف:
الجزء األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (العمر ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،عدد

سنكات العمؿ ،المسمى الكظيفي ،جية العمؿ).

الجزء الثاني :كىك عبارة عف فقرات االستبانة بعنكاف " ما دور الييكل التنظيمي والثقافة التنظيمية في

تطبيق الحكومة اإللكترونية " كتككنت مف  57فقرة مكزعة كالتالي:

القسم األول /تقييـ أبعاد الييكؿ التنظيمي كاشتمؿ ىذا القسـ عمى  17فقرة مكزعة عمى  3محاكر كالتالي:


المحكر األكؿ :دكر الرسمية كاشتممت عمى  7فقرات.



المحكر الثاني :دكر المركزية كاشتممت عمى  5فقرات.



المحكر الثالث :دكر التعقيد كاشتممت عمى  5فقرات.

القسم الثاني /تقييـ أبعاد الثقافة التنظيمية كاشتمؿ ىذا القسـ عمى  23فقرة مكزعة عمى  4محاكر كالتالي:


المحكر األكؿ :دكر القيـ التنظيمية كاشتممت عمى  6فقرات.



المحكر الثاني :دكر المعتقدات التنظيمية كاشتممت عمى  6فقرات.



المحكر الثالث :دكر األعراؼ التنظيمية كاشتممت عمى  7فقرات.



المحكر الرابع :دكر التكقعات التنظيمية كاشتممت عمى  4فقرات.

القسم الثالث /تقييـ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كاشتممت عمى  17فقرة.
كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي المككف مف خمس درجات لتحديد أىمية كؿ فقرة مف فقرات
االستبانة كذلؾ لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبانة حسب الجدكؿ التالي:
جدول رقم ( :)4.7درجات مقياس ليكرت
الخماسي

االستجابة

كبيرة جداً

كبيرة

كل فقرات االستبانة

5

4

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

3

2

1

 4.7خطوات بناء االستبانة:
تـ إعداد االستبانة عمى النحك التالي:
 .1االطبلع عمى الدراسات السابقة كاالستفادة منيا مف أجؿ بناء االستبانة.

 .2استطبلع رأم عدد مف المتخصصيف في مجاؿ الدراسة مف أجؿ تحديد المجاالت الرئيسة لبلستبانة
كالفقرات الخاصة بكؿ محكر.
 .3إعداد االستبانة األكلية مف أجؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات.
 .4عرض االستبانة عمى المشرؼ مف أجؿ اختبار مدل مبلءمتيا لجمع البيانات.
 .5تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.
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 .6تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف ،كالذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد ،كاجراء
التعديبلت البلزمة.
 .7إجراء دراسة استطبلعية ميدانية أكلية لبلستبانة لفحص صدؽ كثبات األداة كتككنت العينة االستطبلعية

مف ( )30مفردة مف المكظفيف ذكم العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات الفمسطينية في غزة كالذيف
ىـ جزء مف المجتمع مكضع الدراسة.

 .8تكزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة ،ثـ جمعيا كاجراء التحميؿ
اإلحصائي.

 4.8صدق االستبانة:
يقصد بصدؽ االستبانة ”أف تقيس أسئمة االستبياف ما كضعت لقياسو“ (الجرجاكم ،)105 :2010 ،كتـ
استخداـ طريقتيف لمتأكد مف صدؽ االستبانة:
 .1الصدؽ مف كجية المحكميف:
ىك أف تختار الباحثة عددان مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أك المشكمة مكضع الدراسة
(الجرجاكم .)107 :2010 ،كلقد تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ()13
متخصص في اإلدارة ،كذلؾ لبلسترشاد بآرائيـ حكؿ مدل مبلئمة فقرات االستبانة مع اليدؼ المرجك منيا،
ككذلؾ لمتأكد مف صحة الصياغة المغكية ككضكحيا ،كقد تمت االستجابة آلراء المحكميف مف إضافة أك
حذؼ أك تعديؿ لبعض الفقرات ،كبذلؾ خرجت االستبانة في صكرتيا النيائية.
 .2صدؽ المقياس:
كذلؾ بأف يككف المقياس قاد انر عمى قياس الجانب الذم أعد مف أجؿ قياسو (الف ار كمقداد،
 ،)134 :2011كأنكاعو كالتالي:
أ .االتساؽ الداخمي:
لمتأكد مف صدؽ المقياس تـ تطبيقو عمى عينة تجريبية مككنة مف ( )30مكظؼ مف المكظفيف
ذكم العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
كىك قكة االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االستبياف ،كالدرجة الكمية لممحكر الرئيس الذم تنتمي
إليو ،أم يقيس مدل صدؽ فقرات المقياس لقياس األىداؼ ،كتـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة
مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كما يمي:
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نتائب االتساؽ الداخمي:
تقييم أبعاد الييكل التنظيمي
المحكر األكؿ /دكر الرسمية:
جدول رقم ( :)4.8معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المحور األول مع الدرجة الكمية لمحور
الرسمية.

الرقم

معامل بيرسون

الفقـــــــــرة

لالرتباط

القيمة االحتمالية
sig

1

يكجد في القسـ كصؼ كظيفي محدد ككاضح لممياـ كالكاجبات كالمسئكليات المطمكبة منؾ.

0.698

**0.00

2

تتبع الك ازرة األنظمة كاإلجراءات المكتكبة لتنظيـ العمؿ كضبط تصرفات كسمكؾ المكظفيف.

0.746

**0.00

3

يغمب الطابع الرسمي عمى العمؿ داخؿ الك ازرة.

0.694

**0.00

4

يكجد نماذج محددة كمكحدة لكؿ مف يعمؿ بنفس الكظيفة.

0.775

**0.00

5

تحرص الك ازرة عمى تكضيح األنظمة كالمكائح لممكظؼ منذ بداية عممو.

0.713

**0.00

6

تمتزـ كمكظؼ بإتباع التسمسؿ اإلدارم كفؽ الييكؿ التنظيمي لئلدارة.

0.618

**0.00

7

يتـ عمؿ مراجعات دكرية لمكصؼ الكظيفي كتعديميا حسب متغيرات الكظيفة.

0.645

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر األكؿ " دكر الرسمية " مرتبط مع جميع الفقرات التي تقيسو ،كجميعيا دالة
إحصائيا عند مستكل داللة معنكية ( ،)α= 0.05كتدؿ عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحكر األكؿ  ،مما يعني
ن
أنيا متسقة داخميا مع المحكر الذم تقيسو ،كىي أساسية في قياسو.
المحكر الثاني :دكر البلمركزية:
جدول رقم ( :)4.9معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المحور الثاني مع الدرجة الكمية لمحور
الالمركزية.

الرقم
8
9

معامل بيرسون

الفقـــــــــرة

لالرتباط

يتـ إشراكؾ كمكظؼ في إعداد الخطة االستراتيجية كالتشغيمية.
يككف لؾ كمكظؼ صبلحية اتخاذ الق اررات المتعمقة بتنظيـ العمؿ كتكزيع المسئكليات دكف
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القيمة االحتمالية
sig

0.783

**0.00

0.580

**0.00

الرجكع إلى الرئيس المباشر إال في حاالت معينة.
10
11
12

تتـ مشاكرة المكظؼ كمسئكلو المباشر قبؿ عممية تدكيره أك تحديث مياـ عممو.
تنسؽ اإلدارات العميا مع المكظؼ كمسئكلو المباشر في تحديد االحتياجات التدريبية المطمكبة.
تشعر كمكظؼ بحرية اقتراح أفكار كحمكؿ جديدة كمبتكرة لتحسيف العمؿ.

0.766

**0.00

0.767

**0.00

0.713

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر الثاني " دكر البلمركزية " مرتبط مع جميع الفقرات التي تقيسو ،كجميعيا دالة
إحصائيا عند مستكل داللة معنكية ( ،)α= 0.05كتدؿ عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحكر الثاني  ،مما يعني
ن
أنيا متسقة داخميا مع المحكر الذم تقيسو ،كىي أساسية في قياسو.
المحكر الثالث :دكر التعقيد:
جدول رقم ( :)4.10معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المحور الثالث مع الدرجة الكمية
لمحور التعقيد.
الرقم
13
14
15
16
17

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقـــــــرة

0.689

**0.00

يكجد في قسمؾ عدد كبير مف الكحدات اإلدارية كالتنظيمية المتخصصة.

0.664

**0.00

تكجد في الك ازرة كحدات إدارية منتشرة جغرافيان في قطاع غزة.

0.753

**0.00

تشجع الك ازرة إنجاز المياـ المعقدة مف خبلؿ فرؽ العمؿ.

0.613

**0.00

0.401

**0.00

تعتبر الكظائؼ المكجكدة في قسمؾ معقدة ،كتحتاج إلى معرفة متخصصة

كميارات عالية.

تكجد صعكبة في عرض اآلراء كاألفكار أك الشكاكم عمى اإلدارة العميا بسبب

المركر عبر سمسمة متعددة مف المستكيات اإلدارية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر الثالث " دكر التعقيد " مرتبط مع جميع الفقرات التي تقيسو ،كجميعيا دالة
إحصائيا عند مستكل داللة معنكية ( ،)α= 0.05كتدؿ عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحكر الثالث ،مما يعني
ن
أنيا متسقة داخميا مع المحكر الذم تقيسو ،كىي أساسية في قياسو.
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تقييم أبعاد الثقافة التنظيمية:
المحكر األكؿ :دكر القيـ التنظيمية:
جدول رقم ( :)4.11معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المحور االول مع الدرجة الكمية
لممحور.
الرقم
1
2
3
4
5

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقـــــــرة
يتـ تشجيع المكظفيف عمى تطكير أفكار جديدة كتقديميا لئلدارة.

0.796

**0.00

يتشارؾ المكظفكف المعمكمات كالمعرفة التكنكلكجية فيما بينيـ.

0.598

**0.00

0.823

**0.00

0.767

**0.00

0.766

**0.00

تتبنى الك ازرة األفكار اإلبداعية اليادفة لتطكير كدعـ مشركع الحككمة

اإللكتركنية.

تقكـ اإلدارة بتكريـ مكظفي القسـ الذيف يساىمكف في بناء كنشر خدمات

الحككمة اإللكتركنية.

تعمؿ اإلدارة عمى إشراكؾ كمكظؼ في عممية التخطيط لمشاريع الحككمة

اإللكتركنية بشكؿ دائـ.

تدربت كمكظؼ عمى أساليب تقمؿ مف الضغكط الناتجة عف العمؿ في مجاؿ
6

تكنكلكجيا المعمكمات مثؿ :التأمؿ ،االسترخاء ،اإلدارة الفعالة لمكقت ،إدارة نمط

الحياة ،كغير ذلؾ.

0.744

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر االكؿ " دكر القيـ التنظيمية " مرتبط مع جميع الفقرات التي تقيسو ،كجميعيا
إحصائيا عند مستكل داللة معنكية ( ،)α= 0.05كتدؿ عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحكر األكؿ ،مما
دالة
ن

داخميا مع المحكر الذم تقيسو ،كىي أساسية في قياسو.
يعني أنيا متسقة
ن
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المحكر الثاني :دكر المعتقدات التنظيمية:
جدول رقم ( :)4.12معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المحور الثاني مع الدرجة الكمية
لمحور المعتقدات التنظيمية.

الرقم
7
8
9
10
11
12

معامل بيرسون

الفقـــــــــرة

لالرتباط

يكجد قناعات مشتركة لدل المكظفيف بأىمية المشاركة في عممية اتخاذ الق اررات.
يبادر المكظفكف مف تمقاء أنفسيـ بااللتحاؽ بالدكرات التدريبية رغبةن منيـ في تطكير أداء

العمؿ.

تكجد عدالة في تقييـ األداء كحكـ دقيؽ عمى مستكل اإلنجاز بحيث ييحسِّف ذلؾ مف شعكر
المكظفيف كيدفعيـ لتحسيف أدائيـ.
يتـ ربط الحكافز كالمزايا عمى أساس ما يتعممو المكظؼ مف ميارات تكنكلكجية ضركرية كنافعة

إلنجاز كتحسيف خدمات الحككمة اإللكتركنية.

تتناسب الصبلحيات الممنكحة لؾ مع طبيعة عممؾ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالذم يعتمد

عمى سرعة االستجابة كالتكاصؿ الفعاؿ مع المستفيديف.

يكجد لدل المكظفيف قناعة بجدكل الدكرات التدريبية التي يمتحقكف بيا.

0.573
0.677
0.544
0.724

القيمة االحتمالية
sig
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

0.556

**0.00

0.653

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر الثاني " دكر المعتقدات التنظيمية " مرتبط مع جميع الفقرات التي تقيسو،
إحصائيا عند مستكل داللة معنكية ( ،)α= 0.05كتدؿ عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحكر الثاني،
كجميعيا دالة
ن

داخميا مع المحكر الذم تقيسو ،كىي أساسية في قياسو.
مما يعني أنيا متسقة
ن
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المحكر الثالث :دكر األعراؼ التنظيمية:
جدول رقم ( :)4.13معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المحور الثالث مع الدرجة الكمية
لمحور األعراف التنظيمية.
الرقم
13
14
15
16
17
18
19

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقـــــــرة

0.761

**0.00

0.671

**0.00

ينقؿ المكظفيف معرفتيـ كخبراتيـ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات لزمبلئيـ.

0.721

**0.00

ينظر المدراء إلى الخطأ باعتباره مصد انر مف مصادر التعمـ.

0.819

**0.00

تساعد األعراؼ السائدة بيف المكظفيف عمى زيادة التعاكف بيف المكظفيف.

0.722

**0.00

تمتزـ اإلدارة بتحفيز المكظفيف المبدعيف كالمتميزيف بالحكافز المادية.

0.724

**0.00

تمتزـ اإلدارة بتحفيز المكظفيف المبدعيف كالمتميزيف بالحكافز المعنكية.

0.660

**0.00

تتمثؿ األعراؼ السائدة بيف المكظفيف في التكيؼ مع كافة المستجدات

كالتطكرات في بيئة العمؿ.

تسيؿ األعراؼ السائدة بيف المكظفيف عممية االنتقاؿ مف األساليب التقميدية

إلى األساليب األكثر تطك انر في العمؿ.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر الثالث " دكر األعراؼ التنظيمية " مرتبط مع جميع الفقرات التي تقيسو،
إحصائيا عند مستكل داللة معنكية ( ،)α= 0.05كتدؿ عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحكر الثالث،
كجميعيا دالة
ن

مما يعني أنيا متسقة داخميا مع المحكر الذم تقيسو ،كىي أساسية في قياسو.
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المحكر الرابع :دكر التكقعات التنظيمية:
جدول رقم ( :)4.14معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المحور الرابع مع الدرجة الكمية
لمحور التوقعات التنظيمية.
الرقم
20
21
22
23

الفقـــــــرة
يتكقع المكظفكف تزكيدىـ بالمعمكمات البلزمة لتطكير استخداماتيـ لؤلساليب
الحديثة في مجاؿ خدمات الحككمة اإللكتركنية.

يتـ الرد عمى بريد العمؿ اإللكتركني أك المراسبلت اإلدارية اإللكتركنية خارج

أكقات الدكاـ الرسمي.

يتـ استكماؿ إنجاز ما تبقى لديؾ مف مياـ كظيفية خارج أكقات الدكاـ

الرسمي.

يتكقع المكظفكف بأف تتناسب الصبلحيات الممنكحة ليـ مع حجـ مسؤكلياتيـ.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

0.773

**0.00

0.839

**0.00

0.823

**0.00

0.505

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي دال لة .α=0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر الرابع " دكر التكقعات التنظيمية " مرتبط مع جميع الفقرات التي تقيسو،
إحصائيا عند مستكل داللة معنكية ( ،)α= 0.05كتدؿ عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحكر الرابع،
كجميعيا دالة
ن

داخميا مع المحكر الذم تقيسو ،كىي أساسية في قياسو.
مما يعني أنيا متسقة
ن
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تقييم واقع تطبيق الحكومة االلكترونية:
جدول رقم ( :)4.15معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات واقع تطبيق الحكومة االلكترونية مع
الدرجة الكمية.
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقـــــــرة

0.787

**0.00

تغطي الخدمات اإللكتركنية كافة المعامبلت التقميدية الخاصة بالك ازرة.

0.760

**0.00

تمتزـ الك ازرة بمعايير جكدة الخدمات اإللكتركنية لمحككمة.

0.837

**0.00

تمتزـ الك ازرة بسياسة أمف المعمكمات عند تطكير الخدمات اإللكتركنية.

0.762

**0.00

0.703

**0.00

يتكفر دليؿ إجراءات كاضح كمرفؽ لكؿ معاممة إلكتركنية.

0.787

**0.00

تتابع الك ازرة التطكر التكنكلكجي لخدماتيا اإللكتركنية بشكؿ مستمر.

0.782

**0.00

0.650

**0.00

يتكفر نظاـ خاص بتقديـ الدعـ الفني بشكؿ إلكتركني.

0.668

**0.00

تتـ االستجابة لشكاكل كاستفسارات المستفيديف بسرعة كفعالية.

0.660

**0.00

0.559

**0.00

تتكفر في الك ازرة أنظمة إلكتركنية إلدارة أعماؿ كمياـ الك ازرة كتقدـ لفئات
مختمفة مف المستفيديف.

تتـ مراعاة خصكصية المستفيد بحيث يشعر بالثقة كاألماف عند استخداـ

الخدمات اإللكتركنية.

يتكفر نظاـ خاص بالدفع اإللكتركني لتسييؿ المعامبلت التي تحتاج لرسكـ

مالية.

تمتزـ الك ازرة باالعتراؼ بتكقيع المستفيديف إلكتركنيان عند الحصكؿ عمى
الخدمات اإللكتركنية.

يتـ اإلعبلف عف الخدمات اإللكتركنية بشكؿ مناسب عبر الكسائؿ التسكيقية

كاإلعبلنية المختمفة.

يتكفر مركز دعـ لمجميكر خاص بالخدمات اإللكتركنية.
يتـ إعبلـ المستفيديف عف حدكث أم تحديثات عمى الخدمات اإللكتركنية.
يتـ إشعار المستفيديف مف خبلؿ البريد اإللكتركني كالرسائؿ القصيرة عف حالة

الطمب بشكؿ آلي.

يتكفر لممستفيديف إمكانية أداء كمتابعة المعامبلت اإللكتركنية عف بعد.
تيتـ الك ازرة بتطكير كتحسيف ميارات المكظفيف البلزمة لتطبيؽ مشركع

الحككمة اإللكتركنية ،كتحديث خطة التدريب بشكؿ دكرم.
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0.692

**0.00

0.764

**0.00

0.781

**0.00

0.778

**0.00

0.768

**0.00

0.735

**0.00

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف " فقرات كاقع تطبيؽ الحككمة االلكتركنية " مرتبطة مع جميع الفقرات التي تقيسو،
إحصائيا عند مستكل داللة معنكية ( ،)α= 0.05كتدؿ عمى ارتباط الفقرات التي تقيس الفقرات ،مما
كجميعيا دالة
ن

داخميا مع المجاؿ الذم تقيسو ،كىي أساسية في قياسو.
يعني أنيا متسقة
ن
ب .الصدؽ البنائي:

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة الكصكؿ إلييا،
كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة .كيكضح الجدكؿ التالي رقـ
( )4.16مدل ارتباط كؿ محكر مف محاكر الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة  ،كعبلقتيا القكية باليدؼ العاـ
لمدراسة ،كبذلؾ يككف المقياس يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ.
جدول رقم ( :)4.16معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل محور من المحاور والدرجة الكمية
لالستبانة.
معامل االرتباط

مستوى الداللة

الرقم

المجــــــــــــــــــــــــــال

0.875

**0.00

0.725

**0.00

2

المحكر الثاني :دكر البلمركزية

0.808

**0.00

3

المحكر الثالث :دكر التعقيد

0.683

**0.00

تقييـ أبعاد الثقافة التنظيمية

0.924

**0.00

1

المحكر األكؿ :دكر القيـ التنظيمية

0.861

**0.00

2

المحكر الثاني :دكر المعتقدات التنظيمية

0.828

**0.00

3

المحكر الثالث :دكر األعراؼ التنظيمية

0.933

**0.00

4

المحكر الرابع :دكر التكقعات التنظيمية

0.843

**0.00

تقييـ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية

0.919

**0.00

تقييـ أبعاد الييكؿ التنظيمي
1

المحكر األكؿ  :دكر الرسمية

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

110

 4.9ثبات االستبانة:
لمتأكد مف ثبات المقياس تـ تطبيقو عمى عينة تجريبية مككنة مف ( )30مكظؼ مف المكظفيف ذكم العبلقة
بتكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،كمف ثـ استخدـ طريقة الثبات بطريقة ألفا – كركنباخ التالية:
تـ حساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات كؿ محكر مف محاكر المقياس عمى حدة ،باإلضافة إلى حساب
ثبات المقياس ككؿ .كتتراكح قيمة معامؿ ألفا بيف ( ،)1-0ككمما اقتربت مف الكاحد دلت عمى كجكد ثبات عالي،
ككمما اقتربت مف الصفر دلت عمى عدـ كجكد ثبات ،كيبيف الجدكؿ رقـ ( )4.17معامبلت الثبات لمحاكر مقياس
الدراسة.
جدول رقم ( :)4.17معامالت الثبات لمحاور القياس.
الرقم

عدد الفقرات

المجـــــــــــــــــــــــال

57

جميع المحاور

1

تقييـ أبعاد الييكؿ التنظيمي

17

المحكر األكؿ  :دكر الرسمية

7

2

المحكر الثاني :دكر البلمركزية

3

المحكر الثالث :دكر التعقيد

5
5
23

تقييـ أبعاد الثقافة التنظيمية
1

المحكر األكؿ :دكر القيـ التنظيمية

2

المحكر الثاني :دكر المعتقدات التنظيمية

3

المحكر الثالث :دكر األعراؼ التنظيمية

4

المحكر الرابع :دكر التكقعات التنظيمية

6
6
7
4
17

تقييـ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية

قيمة معامل

الصدق

ألفا كرونباخ

الذاتي *

0.962

0.981

0.820
0.823
0.771
0.710
0.926
0.846
0.701
0.848
0.727
0.945

0.906
0.907
0.878
0.843
0.962
0.920
0.837
0.921
0.853
0.972

*الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

تشير النتائب المبينة في الجدكؿ رقـ ( )4.17إلى أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لجميع فقرات االستبانة حيث
بمغت ( .)0.962ككذلؾ قيمة الصدؽ مرتفعة لجميع فقرات االستبانة حيث بمغت ( .)0.981كبالتالي يمكف القكؿ
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بأف المقاييس المستخدمة تتمتع بالثبات الداخمي .كبذلؾ أصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية صالحة لمتطبيؽ عمى
عينة الدراسة ،كذلؾ بعد التأكد مف صدؽ كثبات المقياس.


الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
بعد تطبيؽ االستبانة تـ تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأيف كىما الفقرات ذات األرقاـ الفردية ،كالفقرات ذات

األرقاـ الزكجية ،ثـ تـ احتساب معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية كدرجات الفقرات الزكجية كبعد ذلؾ تـ
تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف  :Spearman Brownمعامؿ االرتباط المعدؿ =

2r
1 r

حيث  rمعامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية ،كالنتائب مكضحة في جدكؿ التالي:
جدول رقم ( :)4.18معامالت الثبات وفقا لطريقة التجزئة النصفية.
م

1
2
3

االستبانة

معامل االرتباط

معامل االرتباط المعدل

إجمالي المحاور

0.840

0.913

تقييـ أبعاد الييكؿ التنظيمي

0.711

0.831

المحكر األكؿ  :دكر الرسمية

0.702

0.825

0.601

0.751

0.669

0.802

0.836

0.911

0.606

0.755

0.612

0.760

0.603

0.752

0.600

0.750

0.794

0.885

المحكر الثاني :دكر البلمركزية
المحكر الثالث :دكر التعقيد
تقييـ أبعاد الثقافة التنظيمية

1
2
3
4

المحكر األكؿ :دكر القيـ التنظيمية
المحكر الثاني :دكر المعتقدات التنظيمية
المحكر الثالث :دكر األعراؼ التنظيمية
المحكر الرابع :دكر التكقعات التنظيمية
تقييـ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية

تبػيف مػف النتػائب المكضػحة فػي الجػدكؿ السػابؽ أف قيمػة معامػؿ االرتبػاط المعػدؿ ( )Spearman Brownلبلسػتبانة
إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.
مرتفعة كدالة
ن
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 4.10المحك المعتمد في الدراسة:
كلتفسير نتائب الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة تـ االعتماد عمى المحؾ المكضح في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ( :)4.19يوضح المحك المعتمد في الدراسة
درجة الموافقة

المتوسط الحسابي النسبي المقابل لو

طول الفترة

قميمة جدا

مف %36 - %20

مف 1.80 – 1

قميمة

أكبر مف %52 - %36

أكبر مف 2.60 – 1.80

متوسطة

أكبر مف %68 - %52

أكبر مف 3.40 – 2.60

كبيرة

أكبر مف %84 - %68

أكبر مف 4.20 – 3.40

كبيرة جدا

أكبر مف %100 - %84

أكبر مف 5 - 4.20

المصدر( :حسن)40 :2006 ،

 4.11األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامب التحميؿ اإلحصائي SPSS (Statistical Package for
) ،the Social Scienceكتـ استخداـ االختبارات اإلحصائية كذلؾ ألف مقياس ليكرت ىك مقياس ترتيبي كقد تـ
استخداـ األدكات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئكية كالتك اررات كاالنحرافات المعيارية كالمتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي :يستخدـ ىذا
األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ،مما يفيد في كصؼ عينة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كركنباخ ) (Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبياف.
 .3معامؿ ارتباط بيرسكف ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط ،كيستخدـ ىذا

االختبار لدراسة العبلقة بيف متغيريف ،كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي

لبلستبانة.
 .4اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي
الدرجة المتكسطة كىي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ .كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة

مف فقرات االستبانة.

 .5اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات
داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.
 .6اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما إذا
كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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انفصم الخامس
نتائج الدراسة وتحهٍهها
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتحميميا

4.2

مقدمة.

4.1

النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس.

4.2

نتائج تحميل الفرضيات.
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نتائج تحلٌل فقرات وفرضٌات الدراسة وتفسٌرها
 4.2مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائب الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز
نتائب االستبانة التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،بيدؼ التعرؼ عمى (دكر الييكؿ التنظيمي كالثقافة
التنظيمية في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة) كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي
اشتممت عمى (العمر – الجنس – المؤىؿ العممي – عدد سنكات العمؿ  -المسمى الكظيفي – جية العمؿ) ،كقد تـ
إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة باستخداـ برنامب الرزـ اإلحصائية لمبيانات
االجتماعية ( )SPSSلمحصكؿ عمى نتائب الدراسة كالتي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

 4.1النتائج المتعلقة بالسؤال الرئٌس:


ينص السؤاؿ الرئيس لمدراسة عمى ” :ما دور الييكل التنظيمي والثقافة التنظيمية في تطبيق الحكومة
اإللكترونية ؟ “
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالترتيب ليذا
السؤاؿ ،كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
أوالً :دور الييكل التنظيمي:

تحميل فقرات كل محور من بعد ”الييكل التنظيمي“:
تـ تحميؿ فقرات كؿ محكر مف محاكر ىذا البعد باستخداـ اختبار "ت" لمعرفة ما إذا كانت

متكسط درجة المكافقة قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ.
أوالً :محور الرسمية:

جدول رقم (:)4.2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لفقرات محور " الرسمية "
الفقرة

م

المتوسط االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الحسابي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

يوجد في القسم وصف وظيفي محدد
 2وواضح لمميام والواجبات والمسئوليات

3.403

1.052

68.06

6.52

.000

2

المطموبة منك.

تتبع الوزارة األنظمة واإلجراءات المكتوبة
 1لتنظيم العمل وضبط تصرفات وسموك

3.376

1.028

67.53

6.32

.000

3

الموظفين.

2

يغمب الطابع الرسمي عمى العمل داخل
الوزارة.

3.333
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0.904

66.67

6.53

.000

4

3
4
5
6

يوجد نماذج محددة وموحدة لكل من يعمل

بنفس الوظيفة.

تحرص الوزارة عمى توضيح األنظمة

والموائح لمموظف منذ بداية عممو.

تمتزم كموظف بإتباع التسمسل اإلداري

وفق الييكل التنظيمي لإلدارة.

يتم عمل مراجعات دورية لموصف الوظيفي

وتعديميا حسب متغيرات الوظيفة.
المتوسط العام

2.935

0.968

58.71

2.50

.038

5

2.984

1.117

59.68

3.02

.027

6

3.758

0.942

75.16

12.42

.000

1

2.554

0.992

51.08

-4.76

.000

7

3.192

1.000

63.840

4.65

0.01

مف النتائب المبينة في جدكؿ ( )21كالذم يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحكر األكؿ "الرسمية"،
يمكف استخبلص ما يمي:


أعمى فقرة ىي:
الفقرة رقـ ( )6حيث نبلحظ أف المتكسط الحسابي ليذه الفقرة يساكم ( 3.758الدرجة الكمية مف  )5أم
أف الكزف النسبي  ،%75.16قيمة اختبار "ت"  ،12.42كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم 000.

كىي أقؿ مف  0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ، α = 0.05مما يدؿ
عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي 3

كىذا يعني أنو ىناؾ موافقة مرتفعة مف قبؿ أفراد العينة عمى أنو " تمتزم كموظف بإتباع التسمسل
اإلداري وفق الييكل التنظيمي لإلدارة " .كىذا يدؿ عمى التزاـ المكظفيف بما نص عميو قانكف الخدمة

الم دنية كالذم يؤكد عمى أف " مف كاجبات المكظؼ احتراـ التسمسؿ اإلدارم في اتصاالتو " ،كتتفؽ
ىذه النتيجة مع دراسة رضكاف ( )2015حيث أظيرت ىذه الدراسة أف المكظؼ يمتزـ باتباع التسمسؿ
اإلدارم كفؽ الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بنسبة  .%75.8كما كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة البكرم
( ) 2016حيث بينت أنو تحكـ سمكؾ أعضاء المنظمة األنظمة كالقكانيف كالقكاعد المكتكبة بكزف نسبي
.%83.063
أدنى فقرة ىي:

الفقرة رقـ ( )7حيث نبلحظ أف المتكسط الحسابي ليذه الفقرة يساكم ( 2.554الدرجة الكمية مف  )5أم
أف الكزف النسبي  ،%51.08قيمة اختبار ت  ،4.76-كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم 000.

كىي أقؿ مف  0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ، α = 0.05مما يدؿ
عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي 3

كىذا يعني أنو ال توجد موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى أنو " يتم عمل مراجعات دورية لموصف
الوظيفي وتعديميا حسب متغيرات الوظيفة " .كىذا يدؿ عمى عدـ مكاكبة الك ازرات الفمسطينية لمتغيرات

الحاصمة في طبيعة الكظائؼ كخصكصان التكنكلكجية منيا كالتي تتطمب المراجعة المستمرة كالدكرية ليا

نظ انر لطبيعتيا التي تتصؼ بالتطكر المستمر.
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كىذه النتيجة تختمؼ مع دراسة (حماد )2016 ،كتعزك الباحثة ىذا االختبلؼ إلى أف تمؾ الدراسة قد
تناكلت جياز الشرطة الفمسطينية حيث يتصؼ بطبيعتو المستقرة – إلى حد ما – مف حيث الكظائؼ.
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بػأف المتكسػط الحسػابي لمحػكر الرسـمية يسػاكم  3.192كأف الػكزف النسػبي لجميػع

فقرات المحكر يساكم  ،%63.84قيمػة اختبػار اإلشػارة  4.65كأف القيمػة االحتماليػة ( )sig.تسػاكم 0.01

كىػي أقػؿ مػف  0.05لػذلؾ يعتبػر محػكر الرسػمية داؿ إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة  ،α = 0.05ممػا يػػدؿ
عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحػكر قػد زاد عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة (المحايػد) كىػي  3كىػذا

يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقـــة متوســـطة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى فق ػرات ىػػذا المحػػكر .كىػػذا يعنػػي أف القكاعػػد

الرسمية تتحكـ بعممية اتخاذ الق اررات كعبلقات العمؿ ضمف إطار المنظمة بدرجة متكسطة.
كتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة كػ وػؿ مػػف (رضػكاف )2015 ،بػػكزف نسػػبي  %71ك (البكػػرم )2016 ،بػػكزف
نسبي  %83.036ك (دريـ كالخشالي )2006 ،بكزف نسبي .%70

كتتفػؽ مػع د ارسػة (المػكح كالفػرا )2007 ،بػكزف نسػبي  %64.2كد ارسػة ( Shoghi and Safieepoor,

 )2013بكزف نسبي .%60.7
ثانياً :محور الالمركزية:

جدول رقم (:)4.1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لفقرات محور " الالمركزية "
م

7

الفقرة

يتم إشراكك كموظف في إعداد الخطة

االستراتيجية والتشغيمية.

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

2.683

1.218

53.66

قيمة
اختبار
"ت"

-2.43

مستوى
الداللة

*.016

الترتيب

4

يكون لك كموظف صالحية اتخاذ الق اررات
8

المتعمقة بتنظيم العمل وتوزيع المسئوليات

دون الرجوع إلى الرئيس المباشر إال في

2.930

0.959

58.60

3.43

**.003

2

حاالت معينة.
22

تتم مشاورة الموظف ومسئولو المباشر

قبل عممية تدويره أو تحديث ميام عممو.
تنسق

اإلدارات

العميا

مع

2.581

1.094

51.61

-3.98

**.000

5

الموظف

 22ومسئولو المباشر في تحديد االحتياجات

2.715

0.941

54.30

-2.68

**.008

3

التدريبية المطموبة.

21

تشعر كموظف بحرية اقتراح أفكار وحمول
جديدة ومبتكرة لتحسين العمل.
المتوسط العام

3.086

0.972

61.72

2.799

1.037

55.98
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2.61

*.010

0.007** -0.611

1

مف النتائب المبينة في جدكؿ ( )22كالذم يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحكر الثاني
"البلمركزية" ،يمكف استخبلص ما يمي:


أعمى فقرة ىي:

الفق ػرة رقػػـ ( )63حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمفق ػرة ( 8.131الدرجػػة الكميػػة مػػف  )9أم أف الػػكزف النسػػبي

 ،%16.43قيمػػة اختبػػار ت  ،3.16كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )sig.تسػػاكم  161.كىػػي أقػػؿ مػػف  1.19لػػذلؾ

تعتبر ىذه الفقرة دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة  ، α = 1.19ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة
ليذه الفقرة قد قػارب درجػة المكافقػة المتكسػطة (المحايػد) كىػي  8كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقـة متوسـطة مػف

قبؿ أفراد العينة عمى أنو " تشعر كموظف بحرية اقتراح أفكار وحمول جديدة ومبتكرة لتحسين العمل ".

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ( )Lai, 2013حيث أظيرت أف معظـ المكظفيف يتمتعكف بإمكانية طرح أفكار

كمنيجيات جديدة بكزف نسبي .%41


أدنى فقرة ىي:
الفق ػرة رقػػـ ( )10حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمفق ػرة ( 2.581الدرجػػة الكميػػة مػػف  )5أم أف الػػكزف النسػػبي
 ،%51.61قيمة اختبار ت  ،3.98-كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم  000.كىي أقػؿ مػف  0.01لػذلؾ
تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة  ، α = 0.01ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة
ليذه الفقرة قد قػؿ عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة (المحايػد) كىػي  3كىػذا يعنػي أنػو ال توجـد موافقـة مػف قبػؿ

أفراد العينة عمى أنو " تتم مشاورة الموظف ومسئولو المباشر قبل عممية تدويره أو تحديث ميام عممو ".

كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (رض ػكاف )2015 ،حيػػث بينػػت أف المػػكظفيف ال تػػتـ مشػػاكرتيـ قبػػؿ عمميػػة
تدكيرىـ أك تحديت بياناتيـ بنسبة .%44.6
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بػأف المتكسػط الحسػابي يسػاكم  2.799كأف الػكزف النسػبي لجميػع فقػرات المحػكر يسػاكم

 ،%55.98قيمػػة اختبػػار ت  0.611-كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )sig.تسػػاكم  0.007كىػػي أقػػؿ مػػف  0.01لػػذلؾ
يعتبر محكر البلمركزية داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ،α = 0.01مما يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة
ليذا المحكر قد قؿ عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنو ال توجد موافقـة مػف قبػؿ أفػراد

العينػػة عمػػى فق ػرات محػػكر الالمركزيـــة .بمعنػػى آخػػر يمكػػف لمباحثػػة الق ػػكؿ بػػأف الػػك ازرات الفمسػػطينية تعػػاني مػػف
المركزية في اليياكؿ التنظيمية .حيث أف تكزيع سػمطة اتخػاذ القػرار فػي المنظمػة كفػؽ اليػرـ التنظيمػي مركػزة فػي

المسػتكيات العميػا .كتتفػؽ ىػػذه النتيجػة مػع د ارسػػة ( )Walala et. al., 2013حيػػث أظيػرت مكافقػة المبحػػكثيف
بنسبة  %45.5عمى تبني المؤسسات لمييكؿ البيركقراطي في اإلدارة ،كما كتتفؽ ىذه النتيجػة مػع د ارسػة ك وػؿ مػف
(رضكاف )2015 ،بكزف نسبي  ،%48.6ك(البكرم )2016 ،حيث أظيػرت كجػكد المركزيػة فػي الييكػؿ التنظيمػي

بػػكزف نسػػبي  ،%73.25ك( )Shoghi and Safieepoor, 2013بػػكزف نسػػبي  %86ك(ح ػريـ كالخشػػالي،
 )2006بكزف نسبي  %74ك(الف ار كالمكح )2007 ،بمتكسط حسابي .%2.64
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ثالثاً :محور التعقيد:

جدول رقم (:)5.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لفقرات محور " التعقيد "
م

22

23
24
25

الفقرة
تعتبر الوظائف الموجودة في قسمك معقدة،
وتحتاج إلى معرفة متخصصة وميارات عالية.
يوجد في قسمك عدد كبير من الوحدات اإلدارية
والتنظيمية المتخصصة.
توجد في الوزارة وحدات إدارية منتشرة جغرافياً في

قطاع غزة.

تشجع الوزارة إنجاز الميام المعقدة من خالل فرق
العمل.

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

3.661

1.080

73.23

9.62

**.000

1

2.715

0.924

54.30

-2.73

**.007

5

3.274

1.354

65.48

3.77

**.000

2

3.269

0.949

65.38

5.30

**.000

3

توجد صعوبة في عرض اآلراء واألفكار أو
 26الشكاوي عمى اإلدارة العميا بسبب المرور عبر 3.258

0.935

65.16

5.22

**.000

4

سمسمة متعددة من المستويات اإلدارية.
المتوسط العام

3.235

1.048

64.71

4.24

**0.001

مف النتائب المبينة في جدكؿ ( )23كالذم يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحكر الثالث "التعقيد"،

يمكف استخبلص ما يمي:


أعمى فقرة ىي:
الفقرة رقـ ( )13حيث بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة ( 3.661الدرجة الكمية مف  )5أم أف الكزف النسبي
 ،%73.23قيمة اختبار ت  ،9.62كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم  000.كىي أقؿ مف 0.01
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ، α = 0.01مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ

موافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى أنو " تعتبر الوظائف الموجودة في قسمك معقدة ،وتحتاج إلى
معرفة متخصصة وميارات عالية " .كيرجع السبب في ذلؾ حسب ما تراه الباحثة طبيعة الكظائؼ في

مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالتي تتصؼ بأىمية التخصص في المجاؿ كمكاكبة التطكر المستمر

كاكتساب الميارات البلزمة لذلؾ.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (رضكاف )2015 ،حيث أظيرت الدراسة أنو يكجد في الك ازرة عدد كبير

مف الكظائؼ التخصصية التي تقكـ بكظائؼ محددة بكزف نسبي  ،%65.5ككذلؾ مع دراسة (البكرم،
 )2016بكزف نسبي .%64.14


أدنى فقرة ىي:
الفقرة رقـ ( )14حيث بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة ( 2.715الدرجة الكمية مف  )5أم أف الكزف النسبي
 ،%54.30قيمة اختبار ت  2.73-كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم  007.كىي أقؿ مف 0.01
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لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ، α = 0.01مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنو ال توجد

موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى أنو " يوجد في قسمك عدد كبير من الوحدات اإلدارية والتنظيمية

المتخصصة " .كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (رضكاف )2015 ،حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة
الثانية في تمؾ الدراسة بكزف نسبي  ،%65كيرجع ىذا االختبلؼ إلى التبايف في مجتمع الدراسة بيف

الدراستيف ،حيث تناكلت تمؾ الدراسة ك ازرة الشئكف االجتماعية – مؤسسة بأكمميا – كىي مؤسسة يكجد
بيا عدد كبير مف الكحدات اإلدارية أما ىذه الدراسة فقد تناكلت أقساـ بعينيا في كؿ ك ازرة.

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمحكر "التعقيد" يساكم  3.235كأف الكزف النسبي

لجميع فقرات المحكر يساكم  ،%64.71قيمة اختبار ت  4.24كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم

 0.001كىي أقؿ مف  0.01لذلؾ يعتبر محكر التعقيد داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ،α = 0.01مما
يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي 3

كىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا محكر التعقيد.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (رضكاف )2015 ،بكزف نسبي  ،%63كدراسة (المكح كالفرا)2007 ،

بمتكسط حسابي  ،2.61كدراسة ( )Shoghi and Safieepoor, 2013بكزف نسبي .%74
كتختمؼ مع دراسة (البكرم )2015 ،حيث أظيرت عدـ مكافقة أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ بكزف

نسبي  %58.48كترجع الباحثة ىذا االختبلؼ إلى أف معظـ الشركات الفمسطينية ىي شركات حجميا
متكسط حيث تتصؼ بقمة العامميف فييا مما يجعميا تميؿ إلى التعقيد.
جدول رقم (:)4.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لمحاور الييكل التنظيمي
م

البعد

2

المحور األول /الرسمية

1

المحور الثاني/

2

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

3.192

1.000

63.84

4.65

*0.01

2

2.799

1.037

55.98

-2.611

**0.007

3

المحور الثالث /التعقيد

3.235

1.048

64.71

4.24

**0.001

1

المتوسط العام

3.075

1.028

61.51

2.76

**0.006

الالمركزية

** دالة عند  * 0.01دالة عند // 0.00غير دالة عند 0.00

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )20أف:
-

احتؿ المحكر الثالث ”التعقيد“ المرتبة األكلى بكزف نسبي.%17.21

-

احتؿ المحكر األكؿ ”الرسمية“ المرتبة الثانية بكزف نسبي .%63.84
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-

احتؿ المحكر الثاني ”الالمركزية“ المرتبة الثالثة بكزف نسبي .%00.43
كحيث إف درجة التعقيد كالرسمية العالية تؤدم إلى البطء في إنجاز المياـ ،إذ إنيا تحد مف حرية

األفراد في صنع كاتخاذ القرار كبالتالي تجعؿ الق اررات بطيئة ،ترل الباحثة أف عمى اإلدارة العميا أف تمنح
اإلدارتيف المتكسطة كالدنيا قد انر مف الصبلحيات التخاذ الق اررات لضماف إنجاز المياـ بشكؿ سريع يتناغـ
مع طبيعة العمؿ في أقساـ تكنكلكجيا المعمكمات التي تتميز بضركرة سرعة االستجابة لممياـ كالشكاكم

كالتكاصؿ الفعاؿ.

كتختمؼ ىذه النتائب مع دراسة (حريـ كآخركف )2006 ،حيث جاءت المركزية في المرتبة األكلى
بينما جاءت الرسمية في المرتبة الرابعة ،كتعزك الباحثة ىذا االختبلؼ إلى أف تمؾ الدراسة تناكلت
المستشفيات األردنية ،كىي منظمات تتميز بكجكد أعداد كبيرة مف العامميف مكزعيف عمى تخصصات
كمستكيات إدارية مختمفة ،مما يجعؿ مف الصعب تبني البلمركزية في إدارتيا حيث يمكف أف يؤدم ذلؾ

إلى كقكع الفكضى اإلدارية ،حيث إف ىناؾ خطكرة لمقرار الفاشؿ قد تشمؿ آثاره المنظمة بأكمميا.
كما كتختمؼ مع دراسة (الشنطي )2015 ،حيث جاءت المركزية في المرتبة األكلى تمييا الرسمية
في المرتبة الثانية ،كعمى الرغـ مف تكافؽ تمؾ الدراسة مع دراستي ىذه بتناكؿ الك ازرات الفمسطينية بشكؿ

عاـ ،إال أف االختبلؼ يمكف أف يرجع مف كجية نظر الباحثة إلى التبايف في طبيعة الفئة المستيدفة بشكؿ
خاص ،حيث استيدفت دراستي المكظفيف ذكم العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات كىـ مكزعكف عمى إدارات

كدكائر كأقساـ محددة في الك ازرات ،بينما استيدفت دراسة (الشنطي )2015 ،الك ازرات الفمسطينية ككؿ كىي
منظمات تسكدىا البيركقراطية كتعاني مف تركز السمطات في المستكيات العميا مما يجعؿ ىياكميا
التنظيمية أكثر مركزية.

كأيضان تختمؼ مع دراسة (البكرم )2016 ،حيث جاءت الرسمية في المرتبة األكلى كالمركزية في

المرتبة الثالثة كأخي انر التعقيد في المرتبة الرابعة كاألخيرة بكزف نسبي  ،%78كيرجع ذلؾ مف كجية نظر
الباحثة إلى أف تمؾ الدراسة تناكلت شركات المساىمة العامة في بكرصة فمسطيف كىي بشكؿ عاـ شركات

متكسطة الحجـ تتصؼ بقمة العامميف مما يجعميا تميؿ إلى عدـ التعقيد

كما كتختمؼ مع دراسة كؿ مف ( )Holagh et al., 2014كالتي تناكلت البمديات اإليرانية

كدراسة ( )Shogi et al., 2013كالتي تناكلت الصناعات المعدنية في إيراف ،حيث إف المركزية تحتؿ
المرتبة األكلى ،كتعزك الباحثة ىذا االختبلؼ إلى خصائص بيئة الدراسة كمجتمعاتيا المختمفة.
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع أبعاد ” الييكل التنظيمي “ يساكم

 3.075كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم  ،%61.51قيمة اختبار "ت" تساكم  2.67كأف القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.006لذلؾ تعتبر جميػع أبعاد ” الييكل التنظيمي “ دالة إحصائيان عند مستكل
داللة  α = 0.001مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لجميع األبعاد قد قارب درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى بعد ” الييكل

التنظيمي “ .
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ثانياً :دور الثقافة التنظيمية:
المحور األول /دور القيم التنظيمية:
جدول رقم ( :)4.4المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لمحور "القيم التنظيمية".
المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
2
1
2

يتم تشجيع الموظفين عمى تطوير أفكار

جديدة وتقديميا لإلدارة.

يتشارك الموظفون المعمومات والمعرفة

التكنولوجية فيما بينيم.

تتبنى الوزارة األفكار اإلبداعية اليادفة
لتطوير ودعم مشروع الحكومة اإللكترونية.

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار
"ت

مستوى
الداللة

الترتيب

2.957

1.013

59.14

-2.58

.041

3

3.425

0.881

68.49

6.58

.000

1

3.161

1.093

63.23

2.01

.046

2

تقوم اإلدارة بتكريم موظفي القسم الذين

 3يساىمون في بناء ونشر خدمات الحكومة

2.382

1.070

47.63

-7.88

.000

5

اإللكترونية.
تعمل اإلدارة عمى إشراكك كموظف في

 4عممية

التخطيط

لمشاريع

الحكومة

2.505

1.126

50.11

-5.99

.000

4

اإللكترونية بشكل دائم.
تدربت كموظف عمى أساليب تقمل من

الضغوط الناتجة عن العمل في مجال

 5تكنولوجيا

المعمومات

مثل:

التأمل،

2.188

1.111

43.76

-9.96

.000

6

االسترخاء ،اإلدارة الفعالة لموقت ،إدارة نمط

الحياة ،وغير ذلك.

المتوسط العام

2.770

1.049

55.39

-2.97

0.014

** دالة عند  * 0.01دالة عند  // 0.00غير دالة عند 0.00
مػػف النتػػائب المبينػػة فػػي جػػدكؿ ( )25كالػػذم يبػػيف آراء أف ػراد عينػػة الد ارسػػة فػػي فق ػرات المحػػكر األكؿ "القــيم التنظيميــة" ،يمكػػف
استخبلص ما يمي:



أعمى فقرة ىي:
الفق ػرة رقػػـ ( )2بمتكسػػط حسػػابي يسػػاكم ( 3.425الدرجػػة الكميػػة مػػف  )5أم أف الػػكزف النسػػبي ،%68.49

قيمػػة اختبػػار ت  ،6.58كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )sig.تسػػاكم  000.لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائيان
عنػد مسػتكل داللػة  ، α = 0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف درجػة
123

المكافقػػة المتكسػػطة (المحايػػد) كىػػي  3كىػػذا يعنػػي أنػػو ىنػػاؾ موافقــة كبيــرة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى أنػػو

"يتشارك الموظفون المعمومات والمعرفة التكنولوجية فيما بيـنيم" .كتػرل الباحثػة أف ذلػؾ يتكافػؽ مػع طبيعػة
بيئة العمؿ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات التي تتصؼ بالتحديث كالتطكر المستمريف ،كبالتػالي يتطمػب ىػذا
المجػػاؿ مسػػتك عػ و
ػاؿ مػػف مشػػاركة المعػػارؼ كالمعمكمػػات كانفتػػاح المػػكظفيف كتقػػبميـ لتبػػادؿ أسػػاليب كمنيجيػػات
ن
العمؿ المختمفة لضماف التطكير كالتحسيف.



أدنى فقرة ىي:
الفق ػرة رقػػـ ( )6بمتكسػػط حسػػابي يسػػاكم ( 2.188الدرجػػة الكميػػة مػػف  )5أم أف الػػكزف النسػػبي ،%43.76
قيمة اختبار ت  ،9.96-كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم  000.لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائيان
عنػد مسػتكل داللػة  ، α = 0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد قػؿ عػف درجػة
المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعنػي أنػو ال توجـد موافقـة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى أنػو "تـدربت
كموظف عمى أساليب تقمل من الضغوط الناتجة عن العمل في مجال تكنولوجيـا المعمومـات مثـل :التأمـل،

االســترخاء ،اإلدارة الفعالــة لموقــت ،إدارة نمــط الحيــاة وغيــر ذلــك" .كىػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ اىتمػػاـ الػػك ازرات

الفمسطينية بالجانػب المعنػكم لممػكظفيف .كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة ( )Almutairi, 2014حيػث احتمػت
ىذه الفقرة الترتيب األخير بكزف نسبي .54.54
كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي يسػػاكم  2.770كأف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي لجميػػع فق ػرات
المحػكر يسػػاكم  ،%55.39قيمػة اختبػػار ت  2.97-كأف القيمػة االحتماليػػة ( )sig.تسػاكم  0.014لػػذلؾ تعتبػػر
فقػرات محػػكر القػػيـ التنظيميػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة  ،α = 0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط درجػػة
االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايػد) كىػي  3كىػذا يعنػي أنػو ال توجـد موافقـة مػف

قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحكر .بمعنى آخر يمكف القكؿ بأنػو ال يوجـد تفاىمـاً مشـتركاً فـي بيئـة العمـل

حول سموكيات وتوجيات معينة متعارف عمييا لدى العاممين.

تختمف ىذه النتيجة مع دراسة و
كؿ مف (حكيحي )2015 ،كدرنكني ( )2015ك(األغا كآخركف )2012 ،كدراسة

(النسػػكر )2012 ،كد ارسػػة ( )Almutairi, 2014كيرجػػع ىػػذا االخػػتبلؼ مػػف كجيػػة نظػػر الباحػػة إلػػى اخػػتبلؼ
مجتمعػػات الد ارسػػة حيػػث إن ػو مػػف الكاضػػح أف المنظمػػات بػػاختبلؼ أنكاعي ػػا (جامع ػػات – بنػػكؾ) تػػكلي اىتمامػػان
كاضحان بترسيل القيـ التنظيمية لممحافظػة عمػى ثقافتيػا .كمػا كتختمػؼ مػع د ارسػة (العػاجز )2011 ،كيمكػف القػكؿ
بأف ذلؾ يعزل إلػى تنػاكؿ تمػؾ الد ارسػة منظمػة كاحػدة بأكمميػا كىػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ ،حيػث بينػت الد ارسػة أف
ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة عمػػى فقػرات ىػػذا المجػػاؿ ،أمػػا د ارسػػتي ىػػذه فقػػد تناكلػػت أقسػػاـ مختمفػػة مكزعػػة عمػػى
عدة ك ازرات كيبدك أنو ال يكجد اىتماـ مف قبؿ الك ازرات بتعزيػز القػيـ التنظيميػة فػي األقسػاـ المبحكثػة ،كخصكصػان

أف معظػػـ المػػكظفيف فػػي األقسػػاـ ذات العبلقػػة بتكنكلكجيػػا المعمكمػػات مػػف الخػػريجيف الجػػدد نسػػبيان نظ ػ انر لحداثػػة
األقس ػػاـ م ػػف جي ػػة كلظ ػػركؼ االنقس ػػاـ السياس ػػي م ػػف جي ػػة أخ ػػرل .كيمك ػػف تفس ػػير ذل ػػؾ انطبلقػ ػان م ػػف ك ػػكف الق ػػيـ

التنظيمية ما ىي إال مجمكعة مف المبادئ كالرؤل ككجيات النظر التي تختمؼ مف عامؿ إلى آخر كمف مصمحة

إلى أخرل في الكظيفة نفسيا.
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المحور الثاني /دور المعتقدات التنظيمية:
جدول رقم ( :)5.6المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لمحور المعتقدات التنظيمية.
المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
7

يوجد قناعات مشتركة لدى الموظفين
بأىمية المشاركة في عممية اتخاذ الق اررات.

يبادر

من

الموظفون

تمقاء

3.349

1.040

الوزن

النسبي
66.99

قيمة

اختبار
"ت

4.58

مستوى
الداللة
.000

أنفسيم

 8بااللتحاق بالدورات التدريبية رغب ًة منيم

3.011

1.148

60.22

2.13

.047

الترتيب

1

4

في تطوير أداء العمل.

توجد عدالة في تقييم األداء وحكم دقيق

حسن ذلك من
 9عمى مستوى اإلنجاز بحيث ُي ِّ

2.984

1.078

59.68

-2.20

.045

5

شعور الموظفين ويدفعيم لتحسين أدائيم.

يتم ربط الحوافز والمزايا عمى أساس ما

10

يتعممو الموظف من ميارات تكنولوجية
ضرورية ونافعة إلنجاز وتحسين خدمات

2.349

0.982

46.99

-9.04

.000

6

الحكومة اإللكترونية.

تتناسب الصالحيات الممنوحة لك مع
طبيعة

عممك

في

مجال

تكنولوجيا

 11المعمومات والذي يعتمد عمى سرعة
االستجابة

المستفيدين.
12

والتواصل

الفعال

مع

يوجد لدى الموظفين قناعة بجدوى الدورات
التدريبية التي يمتحقون بيا.

المتوسط العام

3.328

1.005

66.56

4.45

.000

2

3.306

1.109

66.13

3.77

.000

3.055

1.060

61.09

0.61

0.015

3

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
مف النتائب المبينة في جدكؿ ( )5.6كالذم يبيف آراء أفراد عينة الد ارسة في فقرات المحكر الثػاني "المعتقـدات التنظيميـة" ،يمكػف
استخبلص ما يمي:



أعمى فقرة ىي:
الفق ػرة رقػػـ ( )7بمتكسػػط حسػػابي يسػػاكم ( 3.349الدرجػػة الكميػػة مػػف  )5أم أف الػػكزف النسػػبي ،%66.99

قيمػػة اختبػػار ت  ،4.58كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )sig.تسػػاكم  000.لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائيان
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عنػد مسػتكل داللػة  ، α = 0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف درجػة
المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنو ىناؾ موافقة متوسـطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى أنػو "

يوجد قناعات مشتركة لدى الموظفين بأىمية المشاركة فـي عمميـة اتخـاذ القـ اررات" .كذلػؾ يػدؿ عمػى كعػي
بأىمية المشػاركة كرغبػتيـ فػي كػكف أسػمكب البلمركزيػة ىػك السػائد فػي أقسػاميـ حيػث تفػكيض السػمطات فػي
جميػع المسػتكيات اإلداريػة ،مػف خػػبلؿ إعطػائيـ حريػة أكبػر فػي التصػػرؼ كاتخػاذ القػ اررات ،كدكف تػدخؿ مػػف
اإلدارة العميػا فػػي أسػػمكب إنجػازىـ لمعمػػؿ كتفاصػػيمو كخصكصػان أف طبيعػػة عمميػػـ تتطمػب االسػػتجابة السػريعة

لممياـ كالشػكاكم دكف الرجػكع إلػى الػرئيس المباشػر ،عمػى أف يػتـ مكافػاتيـ باإلنجػازات كالنتػائب بعػد ذلػؾ فػي

التقارير الدكرية .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (العػاجز )2011 ،حيػث أظيػرت بػأف المػكظفيف لػدييـ قناعػة
بأىمية المشاركة اتخاذ الق اررات بنسبة كبيرة بمغت %77.4


أدنى فقرة ىي:
الفقرة رقـ ( )10بمتكسػط حسػابي يسػاكم ( 2.349الدرجػة الكميػة مػف  )5أم أف الػكزف النسػبي ،%46.99
قيمة اختبار ت  ،9.04-كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم  000.لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائيان

عنػد مسػتكل داللػة  ، α = 0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد قػؿ عػف درجػة
المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنو ال توجد موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى أنو " يتم ربط
الحوافز والمزايا عمى أساس ما يتعممو الموظف من ميارات تكنولوجية ضرورية ونافعـة إلنجـاز وتحسـين

خدمات الحكومة اإللكترونية".

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ الكضع المادم نتيجة الحصار المتكاصؿ منػذ سػنكات عمػى قطػاع غػزة ،ممػا
أدل إلى عدـ المقدرة مف قبػؿ الحككمػة عمػى تػكفير أجػكر لممػكظفيف ،ككػذلؾ ضػعؼ العمػؿ بنظػاـ الحػكافز.

كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة ( )Almutairi, 2014كالتػي أظيػرت أيضػان عػدـ ربػط الحػكافز كالم ازيػا عمػى
أساس ما يتعممو المكظؼ مف ميارات تقنية كتكنكلكجية نافعة لمك ازرة.

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسػابي لمحػكر المعتقـدات التنظيميـة يسػاكم  3.055كأف الػكزف النسػبي

لجميػع فقػرات المحػكر يسػاكم  ،%61.09قيمػة اختبػار ت  0.61كأف القيمػة االحتماليػة ( )sig.تسػػاكم 0.015

لػذلؾ تعتبػر فقػرة المعتقػدات التنظيميػة دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة  ،α = 0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط
درجة االستجابة ليذه الفقرة كاف زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقـة

متوسطة عمى فقرات ىذا المحكر ،كىذا يعنػي أف ىنـاك أفكـار مشـتركة حـول طبيعـة العمـل والحيـاة االجتماعيـة

في بيئة العمل وكيفية إنجاز العمل والميام التنظيمية ولكنيا بحاجة إلى تطوير ومزيداً من االىتمام.
وتختمف ىذه النتيجـة مػع د ارسػة ك وػؿ مػف (العػاجز )2011 ،بػكزف نسػبي  %70.4ك(النسػكر )2012 ،بمتكسػط

حسػ ػػابي  4.07ك(حػ ػػكيحي )2015 ،بػ ػػكزف نسػ ػػبي  %74ك(األغػ ػػا كآخػ ػػركف )2012 ،بػ ػػكزف نسػ ػػبي %69.6

كجميعيػػا أظي ػػرت كجػػكد درج ػػة مرتفعػػة م ػػف المكافقػػة عم ػػى بع ػػد المعتق ػػدات التنظيمي ػػة مػػف قب ػػؿ أفػ ػراد العين ػػة ف ػػي

المنظمات المبحكثة .كلكف ىذا االختبلؼ ليس جكىريان.
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المحور الثالث /دور األعراف التنظيمية:
جدول رقم ( :)5.7المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لمحور األعراف التنظيمية.
المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار
"ت

مستوى
الداللة

الترتيب

تتمثل األعراف السائدة بين الموظفين

 13في

التكيف

مع

كافة

والتطورات في بيئة العمل.

المستجدات

3.296

0.949

65.91

4.25

.000

2

تسيل األعراف السائدة بين الموظفين
 14عممية االنتقال من األساليب التقميدية

3.129

0.933

62.58

1.99

.049

3

إلى األساليب األكثر تطو ارً في العمل.

15
16
17
18
19

ينقل الموظفين معرفتيم وخبراتيم في
مجال تكنولوجيا المعمومات لزمالئيم.

ينظر المدراء إلى الخطأ باعتباره مصد ارً
من مصادر التعمم.

تساعد األعراف السائدة بين الموظفين

عمى زيادة التعاون بين الموظفين.

تمتزم اإلدارة بتحفيز الموظفين المبدعين
والمتميزين بالحوافز المادية.
تمتزم اإلدارة بتحفيز الموظفين المبدعين

والمتميزين بالحوافز المعنوية.
المتوسط العام

3.301

0.951

66.02

4.32

.000

1

2.952

0.993

59.03

-2.66

.038

5

3.102

0.962

62.04

2.45

.042

4

2.043

1.059

40.86

-12.32

.000

7

2.435

1.080

48.71

-7.13

.000

6

2.894

0.990

57.88

-1.30

0.018

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
مػف النتػػائب المبينػة فػػي جػدكؿ ( )27كالػػذم يبػػيف آراء أفػراد عينػػة الد ارسػة فػػي فقػرات المحػكر األكؿ "األعـراف التنظيميــة" ،يمكػػف
استخبلص ما يمي:


أعمى فقرة ىي:

الفقرة رقـ ( )15بمتكسػط حسػابي يسػاكم ( 3.301الدرجػة الكميػة مػف  )5أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي
 ،%66.02قيمة اختبار ت  ،4.32كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم  000.لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة
إحصائيان عند مستكل داللة  ، α = 0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف
درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنو ىناؾ موافقة متوسطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى

أنو " ينقل الموظفين معرفتيم وخبـراتيم فـي مجـال تكنولوجيـا المعمومـات لـزمالئيم " .كىػذه النتيجػة تنسػجـ
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مػػع طبيعػػة بيئػػة العمػػؿ فػػي مجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتػػي تتصػػؼ بػػالتطكر كالتحػػديث المسػػتمر ،األمػػر
الذم يستمزـ مشاركة كنقؿ المعرفة الخبرات بيف المكظفيف لمكاكبة كؿ جديد.


أدنى فقرة ىي:
الفق ػ ػرة رقػ ػػـ ( )18بمتكسػ ػػط حسػ ػػابي ( 2.043الدرجػ ػػة الكميػ ػػة مػ ػػف  )5أم أف المتكسػ ػػط الحسػ ػػابي النسػ ػػبي

 ،%40.86قيمة اختبار ت  ،12.32-كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تسػاكم  000.لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة
دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ، α = 0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقػرة قػد قػؿ
عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنو ال توجد موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى أنو

" تمتــزم اإلدارة بتحفيــز المــوظفين المبــدعين والمتميــزين بــالحوافز الماديــة " .كيرجػػع ذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػر
الباحثة إلى األزمة المالية التي تعاني منيا الحككمة مما يؤثر بالسمب عمى منح الحػكافز الماديػة لممػكظفيف.

تتف ػػؽ ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة (الغفي ػػر )2017 ،حي ػػث بين ػػت ت ػػكفر نظ ػػاـ حػ ػكافز فع ػػاؿ لممتميػ ػزيف بدرج ػػة
منخفضػػة ،كتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (حػػكيحي )2015 ،حيػػث جػػاءت اسػػتجابة أف ػراد العينػػة حياديػػة
اتجاه ىذه الفقرة.

كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي لمحػػكر األع ـراف التنظيميــة يسػػاكم  2.894أف الػػكزف النسػػبي

لجميع فقرات المحكر يساكم  ،%57.88قيمة اختبار ت  1.30-كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تسػاكم 0.018

لػذلؾ تعتبػر فقػرة األعػراؼ التنظيميػة دالػػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة  ،α = 0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػػط
درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنػو ال توجد موافقة

مف قبؿ أفراد العينة عمػى فقػرات ىػذا المحػكر .كىػذا يعنػي بػأف المـوظفين ال يمتزمـون بمعـايير وأعـراف باعتبـار

أنيا مفيدة لممنظمة ولبيئة العمل.

وتختمـــف ىـــذه النتيجـــة م ػػع د ارس ػػة ك ػػؿ م ػػف (الع ػػاجز )2011 ،ب ػػكزف نس ػػبي متكس ػػط بم ػػغ  %66.68كد ارس ػػة
( )Almutairi, 2014بكزف نسبي  ،67.54كدراسة (حكيحي )2015 ،بكزف نسبي مرتفع بمغ .%73
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المحور الرابع /دور التوقعات التنظيمية:
الجدول رقم ( :)5.8المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لمحور التوقعات التنظيمية.
المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي

قيمة

مستوى

اختبار "ت الداللة

الترتيب

يتوقع الموظفون تزويدىم بالمعمومات الالزمة

 20لتطوير استخداماتيم لألساليب الحديثة في مجال

3.140

0.954

62.80

2.00

.047

2

خدمات الحكومة اإللكترونية.
21
22
23

يتم الرد عمى بريد العمل اإللكتروني أو المراسالت
اإلدارية اإللكترونية خارج أوقات الدوام الرسمي.
يتم استكمال إنجاز ما تبقى لديك من ميام وظيفية
خارج أوقات الدوام الرسمي.
يتوقع الموظفون بأن تتناسب الصالحيات الممنوحة
ليم مع حجم مسؤولياتيم.
المتوسط العام

2.511

1.209

50.22

-5.52

.000

4

2.634

1.267

52.69

-3.93

.000

3

3.344

0.959

66.88

4.90

.000

1

2.907

1.097

58.15

-0.64

0.012

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05

مف النتائب المبينػة فػي جػدكؿ ( )28كالػذم يبػيف آراء أفػراد عينػة الد ارسػة فػي فقػرات المحػكر األكؿ "التوقعـات التنظيميـة" ،يمكػف
استخبلص ما يمي:


أعمى فقرة ىي:

الفقرة رقـ ( )23بمتكسػط حسػابي يسػاكم ( 3.344الدرجػة الكميػة مػف  )5أم أف الػكزف النسػبي ،%66.88
قيمػػة اختبػػار ت  ،4.90كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )sig.تسػػاكم  000.لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائيان
عنػد مسػتكل داللػة  ، α = 0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف درجػة
المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنو ىناؾ موافقة متوسـطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى أنػو "
يتوقع الموظفون بأن تتناسـب الصـالحيات الممنوحـة ليـم مـع حجـم مسـؤولياتيم " .كىػذا يػدؿ عمػى كجػكد

كعي كادراؾ بدرجة متكسطة لدل المكظفيف بماىية مسئكلياتيـ ككاجباتيـ الكظيفية كالتي يتكقعػكف مػف كجيػة

نظػرىـ أف يػتـ مػػنحيـ الصػبلحيات التػػي تػتبلءـ مػع حجػػـ تمػؾ المسػػئكليات ليتمكنػكا مػف إنجازىػػا عمػى الكجػػو
األكمػػؿ .كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة – مػػف حيػػث المكافقػػة  -مػػع د ارسػػة (العػػاجز )2011 ،حيػػث كػػاف أف ػراد العينػػة
مكافقكف بنسبة  %72عمى ىػذه الفقػرة ،كمػا كتتفػؽ مػع د ارسػة (حػكيحي )2015 ،حيػث كانػت المكافقػة عمػى
ىذه الفقرة بكزف نسبي .%73


أما أدنى فقرة فيي:
الفقرة ( )21بمتكسط حسابي يساكم ( 2.511الدرجة الكمية مف  )5أم أف الػكزف النسػبي  ،%50.22قيمػة
اختبار ت  ،5.52-كأف القيمة االحتماليػة ( ).sigتسػاكم  000.لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائيان عنػد

مستكل داللة  ، α = 0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عػف درجػة المكافقػة
المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنو ال توجـد موافقـة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى أنػو " يـتم الـرد عمـى
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بريـد العمــل اإللكترونـي أو المراســالت اإلداريـة اإللكترونيــة خـارج أوقــات الـدوام الرســمي" .كىػذا يػدؿ عمػػى

ا رتباط المكظؼ بأكقات العمؿ الرسمي كعدـ اسػتعداده إلتمػاـ العمػؿ خػارج أكقػات الػدكاـ كالرسػمي ،كتختمػؼ
ىذه النتيجة مع دراسة (العاجز )2011 ،كدراسة ( )Almutairi, 2014كالتي بينت أف ىنػاؾ مكافقػة بنسػبة
كبيرة عمى ىذه الفقرة ،كتعزك الباحثة ىذا االختبلؼ إلػى أزمػة الركاتػب التػي بػدأت منػذ  3سػنكات ،حيػث إف
و
المكظؼ ال يشعر بأف ىناؾ حافز و
كمجد يشجعو عمى العمؿ خارج أكقات الدكاـ.
كاؼ
كبشػكؿ عػاـ يمكػف القػكؿ بػأف المتكسػط الحسػابي لمحػكر التوقعـات التنظيميـة يسػاكم  2.907كأف الػكزف النسػبي

لجميع فقرات المحكر يساكم  ،%58.15قيمة اختبار ت  0.64-كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تسػاكم 0.012

لػذلؾ يعتبػر محػكر التكقعػات التنظيميػة داؿ إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة  ،α = 0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط
درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أنػو ال توجد موافقة

مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحكر .كىػذا يعنػي بػأف التوقعـات التـي يتوقعيـا الموظفـون مـن المنظمـة
وما تتوقعو المنظمة من الموظفين غير متوفرة وأنيا بحاجة إلى تطوير كبير.

وتختمــــف ىــــذه النتيجــــة م ػػع د ارس ػػة ك ػ وػؿ م ػػف ( )Almutairi,2014ك(الع ػػاجز )2011 ،ك(ح ػػكيحي)2015 ،

ك(النس ػػكر )2013 ،حي ػػث أظي ػػرت كج ػػكد مكافق ػػة بدرج ػػة مرتفع ػػة أك متكس ػػطة م ػػف قب ػػؿ أفػ ػراد العين ػػة عم ػػى بع ػػد
التكقعات التنظيمية.
جدول رقم (:)4.8

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لمحاور الثقافة التنظيمية.
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

قيمة

مستوى

المتوسط

2

المحور األول /دور "القيم التنظيمية"

2.770

1.049

55.39

-2.97

0.014

4

1

المحور الثاني /دور "المعتقدات التنظيمية"

3.055

1.060

61.09

0.61

0.015

1

2

المحور الثالث /دور "األعراف التنظيمية"

2.894

0.990

57.88

-1.30

0.018

3

3

المحور الرابع /دور "التوقعات التنظيمية"

2.907

1.097

58.15

-0.64

0.012

2

المتوسط العام

2.906

1.049

58.13

-1.07

0.015

النسبي اختبار "ت الداللة

** دالة عند  * 1.16دالة عند  // 1.19غير دالة عند 1.19
مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف:


احتؿ المحكر الثاني ” المعتقدات التنظيمية “ المرتبة األكلى بكزف نسبي .%16.15



احتؿ المحكر الرابع ” التوقعات التنظيمية “ المرتبة الثانية بكزف نسبي .%93.69



احتؿ المحكر الثالث ” األعراف التنظيمية “ المرتبة الثالثة بكزف نسبي .%94.33



احتؿ المحكر األكؿ ” القيم التنظيمية “ المرتبة الرابعة بكزف نسبي .%99.85

تحميل فقرات كل محور من بعد ”الثقافة التنظيمية“:
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الترتيب

تـ تحميؿ فقرات كؿ محكر مف محاكر ىذا البعد باستخداـ اختبار "ت" لمعرفة ما إذا كانت
متكسط درجة المكافقة قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ.

ثالثاً :واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية:
كقد استيدفت الباحثة مف خبلؿ ىذا المحكر التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية مف كجية نظر المكظفيف ذكم العبلقة بمجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ،كيبيف جدكؿ رقـ ( )29إجابات أفراد
العينة حكؿ ىذا المحكر.
جدول رقم ( :)5.10المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لمحور واقع تطبيق الحكومة
اإللكترونية.

المتوسط االنحراف

1

تتوفر في الوزارة أنظمة إلكترونية إلدارة أعمال وميام

الحسابي

المعياري

الوزن النسبي

قيمة

مستوى

اختبار "ت الداللة

الترتيب

3.817

0.980

76.34

11.37

.000

1

3.258

1.085

65.16

3.25

.001

5

3.263

1.055

65.27

3.40

.001

4

3.387

0.936

67.74

5.64

.000

3

3.500

0.977

70.00

6.98

.000

2

2.774

1.041

55.48

-2.96

.004

13

3.242

1.050

64.84

3.14

.002

6

1.978

1.129

39.57

.000 -12.34

17

 9يتوفر نظام خاص بتقديم الدعم الفني بشكل إلكتروني2.785 .

1.238

55.70

-2.37

.019

12

 10تتم االستجابة لشكاوى واستفسارات المستفيدين بسرعة 3.172

0.977

63.44

2.40

.017

7

2
3
4
5
6
7
8

الوزارة وتقدم لفئات مختمفة من المستفيدين.
تغطي الخدمات اإللكترونية كافة المعامالت التقميدية

الخاصة بالوزارة.

تمتزم الوزارة بمعايير جودة الخدمات اإللكترونية
لمحكومة.
تمتزم الوزارة بسياسة أمن المعمومات عند تطوير
الخدمات اإللكترونية.
تتم مراعاة خصوصية المستفيد بحيث يشعر بالثقة
واألمان عند استخدام الخدمات اإللكترونية.
يتوفر دليل إجراءات واضح ومرفق لكل معاممة

إلكترونية.

تتابع الوزارة التطور التكنولوجي لخدماتيا اإللكترونية
بشكل مستمر.
يتوفر نظام خاص بالدفع اإللكتروني لتسييل
المعامالت التي تحتاج لرسوم مالية.
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وفعالية.
11
12
13
14
15
16

تمتزم الوزارة باالعتراف بتوقيع المستفيدين إلكترونياً
عند الحصول عمى الخدمات اإللكترونية.

يتم اإلعالن عن الخدمات اإللكترونية بشكل مناسب
عبر الوسائل التسويقية واإلعالنية المختمفة.
يتوفر مركز دعم لمجميور خاص بالخدمات
اإللكترونية.
يتم إعالم المستفيدين عن حدوث أي تحديثات عمى

الخدمات اإللكترونية.

يتم إشعار المستفيدين من خالل البريد اإللكتروني
والرسائل القصيرة عن حالة الطمب بشكل آلي.
يتوفر لممستفيدين إمكانية أداء ومتابعة المعامالت
اإللكترونية عن بعد.

2.704

1.097

54.09

-3.68

.000

14

2.903

1.014

58.06

-2.30

.048

9

2.575

1.238

51.51

-4.68

.000

16

2.801

1.129

56.02

-2.40

.017

11

2.699

1.132

53.98

-3.63

.000

15

2.849

1.157

56.99

-1.97

.050

10

تيتم الوزارة بتطوير وتحسين ميارات الموظفين
 17الالزمة لتطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية ،وتحديث

2.968

1.065

59.35

-2.41

.047

8

خطة التدريب بشكل دوري.
المتوسط العام

2.981

1.077

59.62

0.012 -0.150

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
مف النتائب المبينة في جػدكؿ ( )29كالػذم يبػيف آراء أفػراد عينػة الد ارسػة فػي فقػرات محػكر "واقـع تطبيـق الحكومـة اإللكترونيـة"،

يمكف استخبلص ما يمي:



أعمى فقرتين ىما:

 .1احتمت الفقرة رقػـ ( )1الترتيػب األكؿ بمتكسػط حسػابي يسػاكم ( 3.817الدرجػة الكميػة مػف  )5أم أف الػكزف
النسػػبي  ،%76.34قيمػػة اختبػػار "ت"  ،11.37كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )sig.تسػػاكم  000.كىػػي أقػػؿ مػػف

 0.05لػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػتكل داللػػة  ، α = 0.05ممػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط
درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفق ػرة قػػد زاد عػػف درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة (المحايػػد) كىػػي  3كىػػذا يعنػػي أنػػو ىنػػاؾ

موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى أنو " تتوفر في الوزارة أنظمة إلكترونية إلدارة أعمال وميام الوزارة وتقـدم

لفئـــات مختمفـــة مـــن المســـتفيدين " .كىػػذه النتيجػػة تعكػػس اىتم ػػاـ الػػك ازرات بحكسػػبة إجراءاتيػػا كمعامبلتيػػا
كخطكة في اتجاه تعميـ كاعتماد العمؿ اإللكتركني بدالن عف العمؿ التقميدم في إنجاز العمؿ.

 .2احتمت الفقرة رقـ ( )5الترتيب الثػاني بمتكسػط حسػابي يسػاكم ( 3.500الدرجػة الكميػة مػف  )5أم أف الػكزف
النس ػػبي  ،%70قيم ػػة اختبػػػار "ت"  ،6.98كأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sig.تس ػػاكم  0.000كى ػػي أق ػػؿ م ػػف
 0.05لػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػتكل داللػػة  ، α = 0.05ممػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط
درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفق ػرة قػػد زاد عػػف درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة (المحايػػد) كىػػي  3كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ

موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمػى أنػو " تـتم مراعـاة خصوصـية المسـتفيد بحيـث يشـعر بالثقـة واألمـان عنـد
اســـتخدام الخـــدمات اإللكترونيـــة " .كتع ػػزك الباحث ػػة ذل ػػؾ إل ػػى كج ػػكد سياس ػػة حككمي ػػة ألم ػػف المعمكم ػػات ت ػػـ
اعتمادىػا عػػاـ  ،2013كتػـ تعميميػػا عمػى كافػػة المؤسسػات الحككميػػة ليػتـ تطبيقيػػا عنػد تطػػكير أم منظكمػػة
ضمف مشركع الحككمة اإللكتركنية .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الغفير )2017 ،كالتي أظيرت أنػو يكجػد
132

لدل المكظفيف معرفة جيدة بسياسات أمف المعمكمات الحككمية بنسبة متكسطة ،كدراسة (حمادة )2014 ،ك
د ارسػػة (الػػرزم ،)2012 ،كمػػا كتتفػػؽ مػػع د ارسػػة (مطػػر )2013 ،حيػػث إف ىنػػاؾ مكافقػػة بنسػػبة  %61عمػػى
أنو يحترـ المكظفيف خصكصية سرية المعمكمات بحيث ال يطمع عمييا إال المكظؼ المختص.


أدنى فقرتين ىما:

 .1الفقرة رقـ ( )13حيث إف المتكسط الحسابي ليذه الفقرة يساكم ( 2.575الدرجة الكمية مف  )5أم أف الكزف
النسبي  ،%51.51قيمة اختبار "ت"  ،-4.68كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم  0.000كىي أقػؿ مػف
 0.05لػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائيان عنػد مسػتكل داللػػة  ، α = 0.05ممػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط
درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قؿ عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة (المحايػد) كىػي  3كىػذا يعنػي أنـو ال توجـد

موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى أنو " يتوفر مركز دعم لمجميور خاص بالخدمات اإللكترونية ".

 .2الفقرة رقـ ( )8حيث إف المتكسط الحسابي ليػذه الفقػرة يسػاكم ( 1.978الدرجػة الكميػة مػف  )5أم أف الػكزف
النسبي  ،%39.57قيمة اختبار "ت"  ،-12.34كأف القيمة االحتمالية ( )sig.تساكم  0.00كىي أقػؿ مػف
 0.05لػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػتكل داللػػة  ، α = 0.05ممػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط
درجة االستجابة ليذه الفقرة قد قػؿ عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة (المحايػد) كىػي  3كىػذا يعنػي أنػو ال توجـد

موافقــة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى أنػػو " يتــوفر نظــام خــاص بالــدفع اإللكترونــي لتســييل المعــامالت التــي

تحتاج لرسوم مالية " .كترل الباحثة أف ذلؾ يرجع إلى عدـ تكفر نظاـ كامؿ متخصص بالدفع اإللكتركني،

كانم ػػا – حس ػػب اط ػػبلع الباحث ػػة م ػػف خ ػػبلؿ مج ػػاؿ عمم ػػو – ف ػػإف ىن ػػاؾ خ ػػدمات جزئي ػػة تابع ػػة لنظ ػػاـ ال ػػدفع
اإللكتركني كىي الخصـ المباشر مػف الحسػاب ك الطػابع اإللكتركنػي ،كتعتبػر ىػذه خطػكة مبدئيػة لتفعيػؿ ىػذا
النظػػاـ الميػػـ ضػػمف مشػػركع الحككمػػة اإللكتركنيػػة .كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة بعػػدـ تػػكفر نظػػاـ دفػػع إلكتركنػػي مػػع
د ارسػػة (حمػػادة )2014 ،كد ارسػػة (الػػرزم ،)2012 ،كاختمفػػت مػػع د ارسػػة (لبػػد )2015 ،كالتػػي أظيػػرت أف

 %60مف أفراد العينة يكافقكف عمى كجكد نظاـ دفع إلكتركني ،كتعزك الباحثة ىذا االختبلؼ إلى أف مجتمع
الدراسة في تمؾ الدراسة اشتمؿ أيضان عمى الك ازرات فػي الضػفة الغربيػة .كاختمفػت أيضػان مػع د ارسػة (الغفيػر،

 )2017كالتي بينت تكفر نظاـ دفع إلكتركني لتسديد المعامبلت اإللكتركنية الحككمية بنسبة متكسطة.

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمحكر "واقع تطبيـق الحكومـة اإللكترونيـة" يسػاكم 2.981

كأف الػػكزف النسػػبي لجميػػع فقػرات المحػػكر يسػػاكم  ،%59.62قيمػػة اختبػػار "ت"  -0.150كأف القيمػػة االحتماليػػة

( )sig.تساكم  0.012كىػي أقػؿ مػف  0.05لػذلؾ يعتبػر محػكر كاقػع تطبيػؽ الحككمػة اإللكتركنيػة داؿ إحصػائيان
عند مستكل داللة  ،α = 0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر قد قؿ عف درجة المكافقة
المتكسطة (المحايد) كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ ال توجد موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحكر.

وتختمــف ىــذه النتيجــة مػػع د ارسػػة (حمػػادة )2014 ،كتعػػزك الباحثػػة ىػػذا االخػػتبلؼ إلػػى أف تمػػؾ الد ارسػػة تناكلػػت

مكظفي ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كالتي تعتبر الرائدة كالمرجع لجميع الك ازرات في مشػركع الحككمػة
اإللكتركني ػػة ،كتختم ػػؼ أيضػ ػان م ػػع د ارس ػػة (الغفي ػػر )2017 ،،كالتػ ػػي أظيػػػرت تػ ػكافر الجاىزي ػػة لتطبيػػػؽ الحككم ػػة
اإللكتركنيػة بدرجػة متكسػطة ،كمػا كتختمػؼ مػع د ارسػة (العػاجز )2011 ،كالتػي أظيػرت أف اإلدارة العميػا تعمػؿ

عمػى تفعيػؿ تطبيػؽ اإلدارة اإللكتركنيػة فػي بيئػة العمػؿ اإلدارم داخػؿ الػك ازرة بدرجػة مقبكلػة كلكنيػا بحاجػة إلػى
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تطكير ،كتختمؼ مع دراسة (مطر )2013 ،كالتي بينت أف ىناؾ تكافر لمحد األدنى مػف متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة
اإللكتركنية .وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الػرزم )2012 ،كالتػي أظيػرت أف المؤسسػات الحككميػة فػي قطػاع

غزة ال تتكفر لدييا العناصر كالمتطمبات األساسية لتطبيؽ الحككمة االلكتركنية.

 5.3نتائج تحميل الفرضيات
النتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسة األولى:
” يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف أبعاد الييكؿ التنظيمي كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية
في الك ازرات الفمسطينية في غزة “
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف.
جدول رقم (:)4.22

يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة بين أبعاد الييكل التنظيمي وتطبيق الحكومة
اإللكترونية

العدد
أبعاد الييكل التنظيمي

275

تطبيق الحكومة االلكترونية

275

**دالة عند 2.22

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

2.465

**2.222

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ≤ α
 ) 0.05بيف أبعاد الييكؿ التنظيمي كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة حيث كانت
قيمة معامؿ االرتباط  ،0.576كىذا يعني أنو كمما زادت أبعاد الييكؿ التنظيمي كمما زاد تطبيؽ الحككمة االلكتركنية
في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
تحميل االنحدار المتعدد:
التحقؽ مف تحميؿ االنحدار لمعرفة األثر بيف أبعاد الييكؿ التنظيمي (الرسمية ،البلمركزية ،التعقيد) كبيف تطبيؽ
الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول رقم ( :)4.21يوضح تحميل االنحدار المتعدد ألبعاد الييكل التنظيمي
مستوى الداللة

المعامالت

2.328

2.111

2.222

-0.446
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الثابت
الرسمية

2.234

2.235

الالمركزية

2.222

2.175

التعقيد

2.232

قيمة معامل التحديد

22.155

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معادلة خط االنحدار المتعدد:
تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية =  * 0.446 - 0.222الرسمية  * 0.146 +البلمركزية  * 0.286 +التعقيد
كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضان أف مستكل الداللة لممعامبلت (الرسمية ،البلمركزية ،التعقيد) دالة إحصائيا
بمعنى أف أبعاد الييكؿ التنظيمي تفصيبلن ليا تأثير طردم في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كمستكل الداللة الختبار
"ؼ" أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يعني أنو يوجد أثر طردي ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α < 0.4بين
أبعاد الييكل التنظيمي تفصيالً وبين تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة.
كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة ( )Alrawabdeh et al., 2014كالتي بينت أف عامؿ الييكؿ التنظيمي كاف ذك
تأثير ضعيؼ عمى تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كاتفقت مع دراسة ( )Barzekar et al., 2014كالتي كجدت أف
ىناؾ عبلقة طردية قكية بيف الييكمية اإلدارية كبيف تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات ،كأيضان اتفقت مع دراسة ( Rezaei

 )et al., 2009كالتي كجدت أف ىيكمية قسـ نظـ المعمكمات لو أثر ميـ ككبير في نجاح أنظمة المعمكمات اإلدارية.

النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية األولى:
” يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α< 0.5بيف الرسمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة “.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.22يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة لبعد الرسمية.
العدد

قيمة معامل االرتباط

الرسمية

275

تطبيق الحكومة االلكترونية

0.278-

275

**دالة عند 2.22

*دالة عند // 2.24غير دالة
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مستوى الداللة
**2.222

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تكجد عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05
بيف الرسمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط -
 1.835كىذا يعني أنو كمما قمت الرسمية كمما زاد تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
تحميل االنحدار الخطي:
التحقؽ مف تحميؿ االنحدار لمعرفة األثر بيف الرسمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في
غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول رقم ( :)4.23يوضح تحميل االنحدار الخطي البسيط لبعد الرسمية.
مستوى الداللة

المعامالت

2.222

2.216

الثابت

2.222

2.377-

دور الرسمية

2.412

قيمة معامل االرتباط

57.262

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معادلة خط االنحدار البسيط:
تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية =  * 0.488- 1.127دكر الرسمية
كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضان أف مستكل الداللة لممعامبلت (دكر الرسمية) دالة إحصائيان بمعنى أف دكر
الرسمية ليا تأثير عكسي في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كمستكل الداللة الختبار "ؼ" أقؿ مف مستكل الداللة
 0.05كىذا يعني أنو يوجد أثر عكسي ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α < 0.4بين الرسمية وبين تطبيق
الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة.
كترل الباحثة أف ىذه النتيجة تتكافؽ مع اإلطار النظرم حيث إنو مف الميـ كجكد كصؼ كظيفي محدد ككاضح
لممياـ كالمسئكليات المطمكبة مف المكظؼ ،كالتي تمكنو مف اتخاذ الق اررات المتعمقة بعممو بشكؿ دقيؽ كبعيدان عف
األىكاء الشخصية ،األمر الذم يؤدم إلى الدقة كالسرعة في إنجاز المياـ ،إال أنو ترتبط التكنكلكجيا الركتينية بعبلقة
طردية مع درجة الرسمية ،حيث تككف المنظمة بحاجة إلى قكاعد كاجراءات ككصؼ لؤلعماؿ تمكف اإلدارة مف تنفيذ
األعماؿ عمى أسس معركفة مسبقان ،أما في حالة التكنكلكجيا غير الركتينية ،كىك أمر يتصؼ بو مشركع الحككمة
اإللكتركنية ،فتقؿ درجة الرسمية كتعتمد أنظمة رقابة مرنة تسمح بحرية التصرؼ.
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النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثانية:
” يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α< 0.5بيف البلمركزية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة “.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.24يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة لبعد الالمركزية.
العدد
الالمركزية

275

تطبيق الحكومة االلكترونية

275

**دالة عند 2.22

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

2.254

**2.222

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05
بيف البلمركزية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط
 ،1.819كىذا يعني أنو كمما زادت البلمركزية كمما زاد تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
تحميل االنحدار الخطي:
التحقؽ مف تحميؿ االنحدار الخطي لمعرفة األثر بيف البلمركزية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.

جدول رقم ( :)4.25يوضح تحميل االنحدار الخطي البسيط لبعد الالمركزية.
مستوى الداللة

المعامالت

2.222

2.755

الثابت

2.222

2.287

دور الالمركزية

2.254

قيمة معامل االرتباط

17.242

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معادلة خط االنحدار البسيط:
تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية =  * 0.398 + 1.866دكر البلمركزية
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كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضان أف مستكل الداللة لممعامبلت (دكر البلمركزية) دالة إحصائيان بمعنى أف دكر
البلمركزية ليا تأثير طردم في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كمستكل الداللة الختبار "ؼ" أقؿ مف مستكل الداللة
 0.05كىذا يعني أنو يوجد أثر طردي ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α < 0.4بين الالمركزية وبين تطبيق
الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع اإلطار النظرم حيث إف تزايد البلمركزية في المنظمة يزيد مف مركنة الييكؿ التنظيمي
كبالتالي يعظـ مف فرص مشاركة المعرفة كتبادؿ الخبرة كالمعمكمات بيف المكظفيف ،كما كيشعر المكظؼ بحرية
اقتراح أفكار كحمكؿ جديدة كمبتكرة لتحسيف العمؿ ،األمر الذم ينعكس إيجابان عمى نجاح مشركع الحككمة
اإللكتركنية .حيث إف البيئة العامة لمشركع الحككمة اإللكتركنية يجب أف تطغى عمييا ثقافة اإلبداع كالتي تتميز
بالبلمركزية كقكتيا تككف بسرعة التكيؼ كالتغيير كفييا تركيز كبير عمى االبتكار كالمخاطرة كاإلبداعية كخصائصيا
تتضمف التكييؼ كالدعـ الخارجي كالنمك كالتبصر كاالبتكار.
النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثالثة:
” يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α< 0.5بيف التعقيد كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة “.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف.
جدول ( :)4.26يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة لبعد التعقيد.
العدد
التعقيد

275

تطبيق الحكومة االلكترونية

275

**دالة عند 2.22

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

2.288

**2.222

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05
بيف التعقيد كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط

 ،1.855كىذا يعني أنو كمما زاد دكر التعقيد كمما زاد تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
تحميل االنحدار الخطي:
التحقؽ مف تحميؿ االنحدار لمعرفة األثر بيف دكر التعقيد كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية
في غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
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جدول رقم ( :)4.27يوضح تحميل االنحدار الخطي البسيط لبعد التعقيد
مستوى الداللة

المعامالت

2.222

2.362

الثابت

2.222

2.355

دور التعقيد

2.288

قيمة معامل االرتباط

23.721

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معادلة خط االنحدار البسيط:
تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية =  * 0.466 + 1.473التعقيد
كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضا أف مستكل الداللة لممعامبلت (دكر التعقيد) دالة إحصائيان بمعنى أف التعقيد
ليا تأثير طردم في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كمستكل الداللة الختبار "ؼ" أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا
يعني أنو يوجد أثر طردي ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α < 0.4بين دور التعقيد وبين تطبيق الحكومة
اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة
كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ يرجع إلى أف مشركع الحككمة اإللكتركنية يتطمب كجكد كظائؼ متخصصة كمعقدة
إلى و
حد ما نظ انر لطبيعة مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات الذم يتميز بالتطكر كالتحديث المستمر ككثرة كظائفو المتنكعة.
بمعنى أف التقسيـ األفقي لمييكؿ التنظيمي مطمكب كأحد عكامؿ نجاح مشركع الحككمة اإللكتركنية.
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النتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسة الثانية:
” يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 1.9بيف أبعاد الثقافة التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية
في الك ازرات الفمسطينية في غزة “.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف.
جدول رقم (:)4.28

يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة بين أبعاد الثقافة التنظيمية وتطبيق الحكومة
اإللكترونية

العدد
أبعاد الثقافة التنظيمية

275

تطبيق الحكومة االلكترونية

275

**دالة عند 2.22

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

2.554

**2.222

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05

بيف أبعاد الثقافة التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة حيث كانت قيمة معامؿ
االرتباط  ،0.665كىذا يعني أنو كمما زادت أبعاد الثقافة التنظيمية كمما زاد تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة .كتتكافؽ ىذه النتيجة مع دراسة (األغا كآخركف )2012 ،كدراسة (العاجز )2011،كدراسة
(السكاط )2015 ،كدراسة ( )Alomiri, 2015كدراسة ( )Alrawabdeh et al., 2014كدراسة ( Almutairi,
 )2014كدراسة (معتز باهلل )2015 ،كدراسة (حسف.)2013 ،

تحميل االنحدار المتعدد:
يستخدـ تحميؿ االنحدار المتعدد لمعرفة األثر بيف أبعاد الثقافة التنظيمية (القيـ التنظيمية ،المعتقدات التنظيمية،
األ عراؼ التنظيمية ،التكقعات التنظيمية) كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة كالجدكؿ
التالي يكضح ذلؾ.
جدول رقم (:)4.12

يوضح تحميل االنحدار الخطي المتعدد ألبعاد الثقافة التنظيمية
مستوى الداللة

المعامالت

2.222

2.746

الثابت

2.222

2.248

القيم التنظيمية

2.122

2.222-

المعتقدات التنظيمية

2.222

2.272

األعراف التنظيمية

2.232

2.217

التوقعات التنظيمية
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2.363

قيمة معامل التحديد

31.611

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معادلة خط االنحدار المتعدد:
تطبيؽ الحككمة االلكتركنية =  * 0.359 + 0.857القيـ التنظيمية  * 0.113 -المعتقدات التنظيمية 0.380 +
* االعراؼ التنظيمية  * 0.128 +التكقعات التنظيمية
كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضا أف مستكل الداللة لممعامبلت (القيـ التنظيمية ،المعتقدات التنظيمية،
األعراؼ التنظيمية ،التكقعات التنظيمية) دالة إحصائيان بمعنى أف أبعاد الثقافة التنظيمية تفصيبلن ليا تأثير طردم
في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كمستكل الداللة الختبار "ؼ" أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يعني أنو يوجد أثر
طردي ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α < 0.5بين أبعاد الثقافة التنظيمية تفصيالً وبين تطبيق الحكومة
اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة.

تحميل االنحدار المتعدد ألبعاد الييكل التنظيمي والثقافة التنظيمية مجتمعة:
لتحقؽ مف تحميؿ االنحدار لمعرفة االثر بيف أبعاد الييكؿ التنظيمي (دكر الرسمية ،دكر المركزية ،دكر التعقيد)
كأبعاد الثقافة التنظيمية (دكر القيـ التنظيمية .دكر المعتقدات التنظيمية ،دكر األعراؼ التنظيمية ،دكر التكقعات
التنظيمية) كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول ( :)4.12يوضح تحميل االنحدار المتعدد ألبعاد الييكل التنظيمي والثقافة التنظيمية مجتمعةً.
مستوى الداللة

المعامالت

2.227

2.328

الثابت

2.224

-2.125

دور الرسمية

2.135

2.273

دور المركزية

2.267

2.213

دور التعقيد

2.222

2.254

دور القيم التنظيمية

2.235

-2.222

دور المعتقدات التنظيمية

2.226

2.166

دور األعراف التنظيمية

2.222

2.222

دور التوقعات التنظيمية

2.428

قيمة معامل التحديد

16.358

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح اف معادلة خط االنحدار المتعدد ألبعاد الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية مجتمعةن:
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تطبيؽ الحككمة االلكتركنية =  * 0.216 - 0.419دكر رسمي  * 0.084 +دكر مركزم  * 0.124 +دكر
تعقيدم  * 0.365+دكر القيـ التنظيمية –  * 0.130دكر المعتقدات التنظيمية  * 0.277 +دكر األعراؼ
التنظيمية  * 0.101 +دكر التكقعات التنظيمية
كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضا أف مستكل الداللة لممعامبلت (دكر الرسمية ،دكر المركزية ،دكر التعقيد،
دكر القيـ التنظيمية .دكر المعتقدات التنظيمية ،دكر األعراؼ التنظيمية ،دكر التكقعات التنظيمية) دالة إحصائيان
بمعنى أف أبعاد الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية تفصيبلن ليا تأثير طردم في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية،
كمستكل الداللة الختبار "ؼ" أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يعني أنو يكجد أثر طردم ذك داللة إحصائية عند
مستكل ( )α < 0.5بيف أبعاد الييكؿ التنظيمي (دكر المركزية ،دكر التعقيد) ك أبعاد الثقافة التنظيمية (دكر القيـ
التنظيمية ،دكر األعراؼ التنظيمية ،دكر التكقعات التنظيمية) تفصيبلن كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة.
كأنو يكجد أثر عكسي ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف بعد الييكؿ التنظيمي (دكر الرسمية) ك أبعاد
الثقافة التنظيمية (دكر المعتقدات التنظيمية) كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية األولى:
” يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α< 0.5بيف القيـ التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة “
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف.
جدول رقم (:)4.11

يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة بين القيم التنظيمية وتطبيق الحكومة اإللكترونية.
العدد
القيم التنظيمية

275

تطبيق الحكومة االلكترونية

275

**دالة عند 2.22

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

2.532

**2.222

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05
بيف القيـ التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة حيث كانت قيمة معامؿ

االرتباط  ،1.176كىذا يعني أنو كمما زادت القيـ التنظيمية كمما زاد تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة.
تحميل االنحدار الخطي:
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يستخدـ تحميؿ االنحدار الخطي لمعرفة األثر بيف القيـ التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول رقم (:)4.12

يوضح تحميل االنحدار الخطي البسيط لمقيم التنظيمية
مستوى الداللة

المعامالت

2.222

2.282

الثابت

2.222

2.535

القيم التنظيمية

2.532

قيمة معامل االرتباط

217.546

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معادلة خط االنحدار البسيط:
تطبيؽ الحككمة االلكتركنية =  * 1.171 + 6.658القيـ التنظيمية
كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضا أف مستكل الداللة لممعامبلت (القيـ التنظيمية) دالة إحصائيا بمعنى أف القيـ
التنظيمية مجتمعة ليا تأثير طردم في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كمستكل الداللة الختبار "ؼ" أقؿ مف مستكل
الداللة  1.19كىذا يعني أنو يوجد أثر طردي ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α < 0.4بين القيم التنظيمية وبين
تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة.
مما سبؽ يتضح لمباحثة أف القيـ التنظيمية السائدة في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،كالتي تثؿ تفاىمان مشتركان في بيئة
العمؿ حكؿ سمككيات كتكجيات معينة متعارؼ عمييا لدل العامميف كالمتمثمة في:
-

تشارؾ المكظفكف المعمكمات كالمعرفة التكنكلكجية فيما بينيـ.

-

تبني الك ازرة األفكار اإلبداعية اليادفة لتطكير كدعـ مشركع الحككمة اإللكتركنية.

-

قياـ اإلدارة العميا بتشجع المكظفيف عمى األفكار اإلبداعية التي تكاكب التطكر المستمر في مجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات.
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النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثانية:
” يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α< 1.9بيف المعتقدات التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة “.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.13يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة لممعتقدات التنظيمية
العدد
المعتقدات التنظيمية

275

تطبيق الحكومة االلكترونية

275

**دالة عند 2.22

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

2.322

**2.222

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05
بيف المعتقدات التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة حيث كانت قيمة معامؿ

االرتباط  ،1.781كىذا يعني أنو كمما زادت المعتقدات التنظيمية كمما زاد تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة.
تحميل االنحدار الخطي:
يستخدـ تحميؿ االنحدار الخطي لمعرفة األثر بيف المعتقدات التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول رقم ( :)4.14يوضح تحميل االنحدار الخطي البسيط لممعتقدات التنظيمية
مستوى الدال لة

المعامالت

2.222

2.411

الثابت

2.222

2.367

المعتقدات التنظيمية

2.322

قيمة معامل االرتباط

32.622

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معادلة خط االنحدار البسيط:
تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية =  * 0.478 + 1.522المعتقدات التنظيمية
كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضان أف مستكل الداللة لممعامبلت (المعتقدات التنظيمية) دالة إحصائيان بمعنى أف
المعتقدات التنظيمية مجتمعة ليا تأثير طردم في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كمستكل الداللة الختبار "ؼ" أقؿ مف
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مستكل الداللة  0.05كىذا يعني أنو يوجد أثر طردي ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α < 0.4بين المعتقدات
التنظيمية وبين تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة.
تشير النتائب السابقة إلى أف المعتقدات التنظيمية السائدة في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،كالتي ىي في أفكار
مشتركة حكؿ طبيعة العمؿ كالحياة االجتماعية في بيئة العمؿ ككيفية إنجاز العمؿ كالمياـ التنظيمية ،تتمثؿ في:
-

كجكد قناعات مشتركة بيف المكظفيف بأىمية المشاركة في عممية اتخاذ الق اررات.

-

الصبلحيات الممنكحة لممكظؼ تتناسب مع طبيعة عممو في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالذم يعتمد عمى
سرعة االستجابة كالتكاصؿ الفعاؿ مع المستفيديف.

-

كجكد قناعة لدل المكظفيف بجدكل الدكرات التدريبية التي يمتحقكف بيا ،كما كيبادر المكظفكف مف تمقاء
أنفسيـ بااللتحاؽ بالدكرات التدريبية.

-

كجكد عدالة في تقييـ األداء كحكـ دقيؽ عمى مستكل اإلنجاز بحيث يحسف ذلؾ مف شعكر المكظفيف
كيدفعيـ لتحسيف أدائيـ.
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النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثالثة:
” يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α< 0.5بيف األعراؼ التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة “.
لتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف.
جدول ( :)4.15يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة لألعراف التنظيمية.
العدد
األعراف التنظيمية

275

تطبيق الحكومة االلكترونية

275

**دالة عند 2.22

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

2.532

**2.222

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05

بيف األ عراؼ التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة حيث كانت قيمة معامؿ
االرتباط  ،1.176كىذا يعني أنو كمما زادت األعراؼ التنظيمية كمما زاد تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة.
تحميل االنحدار الخطي:
يستخدـ تحميؿ االنحدار الخطي لمعرفة األثر بيف األعراؼ التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول ( :)4.16يوضح تحميل االنحدار الخطي البسيط لبعد األعراف التنظيمية
مستوى الداللة

المعامالت

2.222

2.222

الثابت

2.222

2.573

األعراف التنظيمية

2.532

قيمة معامل االرتباط

217.527

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معادلة خط االنحدار البسيط:
تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية =  * 0.684 + 1.001األعراؼ التنظيمية
كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضا أف مستكل الداللة لممعامبلت (األعراؼ التنظيمية) دالة إحصائيان بمعنى أف
األعراؼ التنظيمية مجتمعة ليا تأثير طردم في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كمستكل الداللة الختبار "ؼ" أقؿ مف
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مستكل الداللة  0.05كىذا يعني أنو يوجد أثر طردي ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α < 0.4بين األعراف
التنظيمية وبين تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة.
كترل الباحثة أف األعراؼ التنظيمية السائدة في الك از ارت الفمسطينية في غزة ،كالتي ىي معايير يمتزـ بيا العاممكف في
المنظمة عمى اعتبار أنيا معايير مفيدة لممنظمة كلبيئة العمؿ ،تتمثؿ فيما يمي:
-

التكيؼ مع كافة المستجدات كالتطكرات في بيئة العمؿ.

-

قياـ المكظفيف بنقؿ معارفيـ كخبراتيـ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات لزمبلئيـ في العمؿ ،ككجكد درجة
كبيرة مف التعاكف بيف المكظفيف.

-

سيكلة االنتقاؿ مف األساليب التقميدية إلى األساليب األكثر تطك انر في العمؿ.
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النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الرابعة:
” يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α< 0.5بيف التكقعات التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة “.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.17يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة لمتوقعات التنظيمية.
العدد
التوقعات التنظيمية

275

تطبيق الحكومة االلكترونية

275

**دالة عند 2.22

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

2.428

**2.222

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05

بيف التكقعات التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة حيث كانت قيمة معامؿ
االرتباط  ،1.965كىذا يعني أنو كمما زادت التكقعات التنظيمية كمما زاد تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة.
تحميل االنحدار الخطي:
يستخدـ تحميؿ االنحدار الخطي لمعرفة األثر بيف التكقعات التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول رقم ( :)4.18يوضح تحميل االنحدار الخطي البسيط لمتوقعات التنظيمية
مستوى الداللة

المعامالت

2.222

2.468

الثابت

2.222

2.371

التوقعات التنظيمية

2.428

قيمة معامل االرتباط

56.622

قيمة اختبار "ف"

2.222

مستوى الداللة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معادلة خط االنحدار البسيط:
تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية =  * 0.482 + 1.579التكقعات التنظيمية
كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أيضان أف مستكل الداللة لممعامبلت (التكقعات التنظيمية) دالة إحصائيان بمعنى أف
التكقعات التنظيمية مجتمعة ليا تأثير طردم في تطبيؽ الحككمة االلكتركنية ،كمستكل الداللة الختبار "ؼ" أقؿ مف
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مستكل الداللة  0.05كىذا يعني أنو يوجد أثر طردي ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α < 0.4بين التوقعات
التنظيمية وبين تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة.
تشير النتائب السابقة إلى أف التكقعات التنظيمية السائدة في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،كىي التكقعات التي يتكقعيا
الفرد مف المنظمة أك ما تتكقعو المنظمة مف األفراد العامميف بيا ،تتمثؿ في:
-

يتكقع المكظفكف باف تتناسب الصبلحيات الممنكحة ليـ مع حجـ مسئكلياتيـ.

-

يتكقع المكظفكف تزكيدىـ بالمعمكمات البلزمة لتطكير استخداماتيـ لؤلساليب الحديثة في مجاؿ خدمات
الحككمة اإللكتركنية.

النتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسة الثالثة:
” ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الييكؿ التنظيمي في الك ازرات الفمسطينية
في غزة تعزل لمتغيرات (العمر  -الجنس – المؤىؿ العممي – عدد سنكات العمؿ – المسمى الكظيفي – جية العمؿ)
“.
أوالً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الييكؿ التنظيمي في الك ازرات الفمسطينية
في غزة تعزل لمتغير العمر.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.20يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى
الداللة لمتغير العمر.
درجة الحرية

متوسط

مجموع

بين المجموعات

.096

2

.048

داخل المجموعات

88.883

183

.486

المجموع

88.979

185

بين المجموعات

1.576

2

.788

داخل المجموعات

91.824

183

.502

المجموع

93.400

185

بين المجموعات

1.841

2

.921

داخل المجموعات

79.485

183

.434

المجموع

81.326

185

المربعات
دور الرسمية

دور المركزية

دور التعقيد

المربعات

قيمة اختبار
"ف"

.099

1.570

2.120
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مستوى الداللة
.906
//

.211
//

.123
//

اإلجمالي

بين المجموعات

.332

2

.166

داخل المجموعات

48.170

183

.263

المجموع

48.502

185

**دالة عند 2.22

.534
//

.630

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الييكل التنظيمي (دور الرسمية ،دور المركزية ،دور التعقيد ،اإلجمالي) في الو ازرات
الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير العمر.
ثانياً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الييكؿ التنظيمي في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير الجنس.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ت" " "Independent sample T testلمعرفة
الفركؽ بيف المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.22يوضح العدد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة
لمتغير الجنس.
النوع

دور الرسمية
دور المركزية
دور التعقيد
اإلجمالي
**دالة عند 2.22

المتوسط

االنحراف

قيمة اختبار

الحسابي

المعياري

"ت"

ذكر

144

3.163

0.695

انثى

42

3.293

0.688

ذكر

144

2.775

0.736

انثى

42

2.881

0.615

ذكر

144

3.275

0.661

انثى

42

3.100

0.661

ذكر

144

3.071

0.532

انثى

42

3.091

0.444

العدد

مستوى الداللة

2.257-

//2.176

2.742-

//2.286

2.422

//2.222

2.114-

2.711

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الييكل التنظيمي (دور الرسمية ،دور المركزية ،دور التعقيد ،اإلجمالي) في الو ازرات
الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير الجنس.
ثالثاً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الييكؿ التنظيمي في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
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لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" "  One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.21يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير المؤىل العممي.
مجموع

المربعات
دور الرسمية

دور المركزية

دور التعقيد

اإلجمالي

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

2.301

2

1.150

داخل المجموعات

86.678

183

.474

المجموع

88.979

185

بين المجموعات

1.871

2

.936

داخل المجموعات

91.529

183

.500

المجموع

93.400

185

بين المجموعات

1.156

2

.578

داخل المجموعات

80.170

183

.438

المجموع

81.326

185

بين المجموعات

.322

2

.161

داخل المجموعات

48.180

183

.263

المجموع

48.502

185

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

2.429

1.871

1.319

.611

مستوى الداللة
.091
//

.157
//

.270
//

.544
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الييكل التنظيمي (دور الرسمية ،دور المركزية ،دور التعقيد ،االجمالي) في الو ازرات
الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي.
رابعاً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الييكؿ التنظيمي في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " " One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
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جدول رقم ( :)4.22يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى
الداللة لمتغير عدد سنوات العمل.
درجة الحرية

متوسط

مجموع

بين المجموعات

.769

3

.256

داخل المجموعات

88.211

182

.485

المجموع

88.979

185

بين المجموعات

.277

3

.092

داخل المجموعات

93.123

182

.512

المجموع

93.400

185

بين المجموعات

.560

3

.187

داخل المجموعات

80.765

182

.444

المجموع

81.326

185

بين المجموعات

.068

3

.023

داخل المجموعات

48.434

182

.266

المجموع

48.502

185

المربعات
دور الرسمية

دور المركزية

دور التعقيد

اإلجمالي

**دالة عند 2.22

المربعات

قيمة اختبار
"ف"

.529

.181

.421

.085

مستوى الداللة
.663
//

.909
//

.738
//

.968
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الييكل التنظيمي (دور الرسمية ،دور المركزية ،دور التعقيد ،اإلجمالي) في الو ازرات
الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير عدد سنوات العمل.

خامساً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الييكؿ التنظيمي في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " " One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.23يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير المسمى الوظيفي.
متوسط

قيمة اختبار

مجموع

المربعات

"ف"

بين المجموعات

2.361

4

.590

1.233

داخل المجموعات

86.618

181

.479

المربعات
دور الرسمية

درجة الحرية
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مستوى الداللة
.298
//

دور المركزية

دور التعقيد

اإلجمالي

المجموع

88.979

185

بين المجموعات

2.255

4

.564

داخل المجموعات

91.145

181

.504

المجموع

93.400

185

بين المجموعات

1.850

4

.462

داخل المجموعات

79.476

181

.439

المجموع

81.326

185

بين المجموعات

.879

4

.220

داخل المجموعات

47.623

181

.263

المجموع

48.502

185

**دالة عند 2.22

1.120

1.053

.836

.349
//

.381
//

.504
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الييكل التنظيمي (دور الرسمية ،دور المركزية ،دور التعقيد ،اإلجمالي) في الو ازرات
الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
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سادساً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الييكؿ التنظيمي في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير جية العمؿ.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " " One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.24يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير جية العمل.
مجموع

المربعات
دور الرسمية

دور المركزية

دور التعقيد

اإلجمالي

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

18.116

20

.906

داخل المجموعات

70.863

165

.429

المجموع

88.979

185

بين المجموعات

10.165

20

.508

داخل المجموعات

83.235

165

.504

المجموع

93.400

185

بين المجموعات

14.742

20

.737

داخل المجموعات

66.584

165

.404

المجموع

81.326

185

بين المجموعات

5.465

20

.273

داخل المجموعات

43.037

165

.261

المجموع

48.502

185

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

2.109

1.007

1.827

1.048

مستوى الداللة
.006
**

.456
//

.021
*

.410
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الييكل التنظيمي (دور المركزية ،اإلجمالي) في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير
جية العمل ،وأنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين حول واقع
الييكل التنظيمي (دور الرسمية ،دور التعقيد) في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير جية العمل وكانت
النتيجة لم تحدد لصالح أي من الو ازرات.
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النتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسة الثالثة:
” ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الثقافة التنظيمية في الك ازرات الفمسطينية
في غزة تعزل لمتغيرات (العمر  -الجنس – المؤىؿ العممي – عدد سنكات العمؿ – المسمى الكظيفي – جية
العمؿ)“.
أوالً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الثقافة التنظيمية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير العمر.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.25يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير العمر.
مجموع
المربعات
القيم التنظيمية

المعتقدات
التنظيمية

األع ارف التنظيمية

التوقعات التنظيمية

اإلجمالي

درجة الحرية

متوسط

قيمة اختبار

المربعات

"ف"

بين المجموعات

4.013

2

2.006

داخل المجموعات

105.651

183

.577

المجموع

109.664

185

بين المجموعات

1.569

2

.784

داخل المجموعات

88.403

183

.483

المجموع

89.972

185

بين المجموعات

2.590

2

1.295

داخل المجموعات

95.034

183

.519

المجموع

97.625

185

بين المجموعات

1.915

2

.957

داخل المجموعات

126.548

183

.692

المجموع

128.463

185

بين المجموعات

2.254

2

1.127

داخل المجموعات

72.554

183

.396

المجموع

74.808

185

**دالة عند 2.22

3.475

1.624

2.494

1.384

2.843

مستوى الدال لة
.033
*

.200
//

.085
//

.253
//

.061
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (المعتقدات التنظيمية ،األعراف التنظيمية ،التوقعات التنظيمية ،اإلجمالي)
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في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير العمر ،وأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤ α
 )0.05في استجابات المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية) في الو ازرات الفمسطينية في غزة
تعزى لمتغير العمر ،كلتكضيح الفركقات استخدمت الباحثة اختبار شيفية كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول رقم ( :)4.26يوضح الفروقات بين فئات العمر.
أقل من  22سنة

 32-22سنة

 42- 32سنة

أقل من  22سنة

-

*2.235-

2.111-

 32-22سنة

*2.235

-

2.213

من  42-32سنة

2.111

2.2313-

-

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.04بين فئات العمر
بين (أقل من  20سنة 30-22 ،سنة) لصالح أقل من  20سنة.
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ثانياً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الثقافة التنظيمية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير الجنس.
لتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ت" " "Independent Sample Testلمعرفة الفركؽ
بيف المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.27يوضح العدد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة
لمتغير الجنس.
المتوسط

االنحراف

النوع

العدد

ذكر

144

2.765

أنثى

42

2.786

0.646

ذكر

144

3.056

0.720

التنظيمية

أنثى

42

3.052

0.622

األعراف

ذكر

144

2.898

0.750

التنظيمية

أنثى

42

2.881

0.647

التوقعات

ذكر

144

2.932

0.857

أنثى

42

2.821

0.750

ذكر

144

2.913

0.659

أنثى

42

2.885

0.557

القيم التنظيمية
المعتقدات

التنظيمية
اإلجمالي
**دالة عند 2.22

الحسابي

المعياري
0.804

قيمة اختبار
"ت"

مستوى الداللة

2.242-

//2.768

2.221

//2.863

2.221

//2.784

2.647

//2.342

2.137

//2.723

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية ،المعتقدات التنظيمية ،األعراف التنظيمية ،و التوقعات
التنظيمية ،اإلجمالي) في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير الجنس.
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ثالثاً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الثقافة التنظيمية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.28يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير المؤىل العممي.
مجموع

المربعات
القيم التنظيمية

المعتقدات
التنظيمية

األعراف التنظيمية

المربعات

بين المجموعات

.200

2

.100

داخل المجموعات

109.464

183

.598

المجموع

109.664

185

بين المجموعات

3.232

2

1.616

داخل المجموعات

86.740

183

.474

المجموع

89.972

185

بين المجموعات

.568

2

.284

داخل المجموعات

97.056

183

.530

المجموع

97.625

185

بين المجموعات

1.174

2

.587

127.289

183

.696

المجموع

128.463

185

بين المجموعات

.972

2

.486

داخل المجموعات

73.836

183

.403

المجموع

74.808

185

التوقعات التنظيمية داخل المجموعات

اإلجمالي

درجة الحرية

متوسط

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

.167

3.410

.536

.844

1.205

مستوى الداللة
.846
//

.035
*

.586
//

.432
//

.302
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية ،األعراف التنظيمية ،التوقعات التنظيمية ،واإلجمالي) في
الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي ،وأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤ α

 ) 0.05في استجابات المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (المعتقدات التنظيمية) في الوزارات الفمسطينية في
غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي ،كلتكضيح الفركقات استخدمت الباحثة اختبار شيفية كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
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جدول رقم ( :)4.30يوضح الفروقات بين فئات المؤىل العممي
دبموم فأقل

بكالوريوس

ماجستير

دبموم فأقل

-

*2.362

2.355

بكالوريوس

*2.362-

-

2.224-

ماجستير

2.355-

2.224

-

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.04بين فئات المؤىل
العممي بين (بكالوريوس ،دبموم فأقل) لصالح البكالوريوس.
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رابعاً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الثقافة التنظيمية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.32يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير عدد سنوات العمل.
مجموع

المربعات
القيم التنظيمية

المعتقدات
التنظيمية

األعراف التنظيمية

المربعات

بين المجموعات

2.988

3

.996

داخل المجموعات

106.676

182

.586

المجموع

109.664

185

بين المجموعات

3.643

3

1.214

داخل المجموعات

86.329

182

.474

المجموع

89.972

185

بين المجموعات

5.635

3

1.878

داخل المجموعات

91.990

182

.505

المجموع

97.625

185

بين المجموعات

2.420

3

.807

126.043

182

.693

المجموع

128.463

185

بين المجموعات

3.161

3

1.054

داخل المجموعات

71.648

182

.394

المجموع

74.808

185

التوقعات التنظيمية داخل المجموعات

اإلجمالي

درجة الحرية

متوسط

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

1.699

2.560

3.716

1.165

2.676

مستوى الداللة
.169
//

.056
//

.013
*

.325
//

.049
*

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية ،المعتقدات التنظيمية ،و التوقعات التنظيمية) في الو ازرات
الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير عدد سنوات العمل ،وأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤ α
 ) 0.05في استجابات المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (األعراف

التنظيمية ،اإلجمالي) في الوزارات

الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير عدد سنوات العمل ،كلتكضيح الفركقات استخدمت الباحثة اختبار شيفية كالجدكؿ
التالي يكضح ذلؾ.
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جدول رقم ( :)4.31يوضح الفروقات بين فئات المؤىل العممي.
أقل من 4

من 22-4

من 24-22

من  25فأكثر

أقل من  4سنوات

-

2.312-

2.283-

*2.627-

من  22 – 4سنة

2.312

-

2.218

2.184-

من  24-22سنة

2.283

2.217-

-

2.212-

من  25سنة فأكثر

*2.627

2.184

2.323

-

أقل من  4سنوات

-

2.248-

2.223-

2.373-

من  22 – 4سنة

2.248

-

2.235

2.213-

من  24-22سنة

2.223

2.235-

-

2.262-

من  25سنة فأكثر

2.373

2.213

2.262

-

سنوات

األعراف

التنظيمية

اإلجمالي

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.04بين فئات عدد
سنوات العمل في محور اإلجمالي ،وأنو يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  0.04بين فئات عدد
سنوات العمل في محور األعراف التنظيمية بين (أقل من  4سنوات ،من  25سنة فأكثر) لصالح أقل من 4
سنوات.
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خامساً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الثقافة التنظيمية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.32يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير المسمى الوظيفي.
مجموع

المربعات
القيم التنظيمية

المعتقدات
التنظيمية

األعراف التنظيمية

المربعات

بين المجموعات

5.509

4

1.377

داخل المجموعات

104.155

181

.575

المجموع

109.664

185

بين المجموعات

.383

4

.096

داخل المجموعات

89.589

181

.495

المجموع

89.972

185

بين المجموعات

3.957

4

.989

داخل المجموعات

93.668

181

.518

المجموع

97.625

185

بين المجموعات

4.491

4

1.123

123.972

181

.685

المجموع

128.463

185

بين المجموعات

2.461

4

.615

داخل المجموعات

72.347

181

.400

المجموع

74.808

185

التوقعات التنظيمية داخل المجموعات

اإلجمالي

درجة الحرية

متوسط

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

2.394

.193

1.911

1.639

1.539

مستوى الداللة
.052
//

.942
//

.110
//

.166
//

.193
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية ،المعتقدات التنظيمية ،األعراف التنظيمية ،و التوقعات
التنظيمية ،اإلجمالي) في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
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سادساً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الثقافة التنظيمية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير جية العمؿ.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.33يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير جية العمل.
مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

15.966

20

.798

داخل المجموعات

93.698

165

.568

المجموع

109.664

185

بين المجموعات

12.832

20

.642

داخل المجموعات

77.140

165

.468

المجموع

89.972

185

بين المجموعات

16.795

20

.840

داخل المجموعات

80.830

165

.490

المجموع

97.625

185

بين المجموعات

23.518

20

1.176

التوقعات التنظيمية داخل المجموعات

104.944

165

.636

المجموع

128.463

185

بين المجموعات

11.104

20

.555

داخل المجموعات

63.705

165

.386

المجموع

74.808

185

القيم التنظيمية

المعتقدات
التنظيمية

األعراف التنظيمية

اإلجمالي

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

1.406

1.372

1.714

1.849

1.438

مستوى الداللة
.126
//

.143
//

.035
*

.019
*

.111
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية ،المعتقدات التنظيمية ،اإلجمالي) في الو ازرات الفمسطينية

في غزة تعزى لمتغير جية العمل ،وأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع الثقافة التنظيمية (األعراف التنظيمية ،والتوقعات التنظيمية) في الو ازرات الفمسطينية في غزة
تعزى لمتغير جية العمل كانت النتيجة غير معروفة لصالح جية العمل.
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النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الخامسة:

” ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرات (العمر  -الجنس – المؤىؿ العممي – عدد سنكات العمؿ –

المسمى الكظيفي – جية العمؿ) “.

أوالً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير العمر.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.34يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير العمر.
مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

1.224

2

0.612

داخل المجموعات

109.872

183

0.6

المجموع

111.096

185

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

1.019

مستوى الداللة
0.363
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات

المبحوثين حول واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير العمر.
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ثانياً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير الجنس.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ت" " "Independent Sample T Testلمعرفة
الفركؽ بيف المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.35يوضح العدد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة
لمتغير الجنس.
المتوسط

النوع

العدد

ذكر

144

2.976

أنثى

42

2.999

**دالة عند 2.22

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.797
0.704

قيمة اختبار
"ت"

--0.167

مستوى الداللة
//0.868

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير الجنس.
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ثالثاً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول ( :)4.36يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير المؤىل العممي.
مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

1.255

2

.628

داخل المجموعات

109.840

183

.600

المجموع

111.096

185

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

1.046

مستوى الداللة
.354
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات

المبحوثين حول واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي.
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رابعاً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.37يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير عدد سنوات العمل.
مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

3.033

3

1.011

داخل المجموعات

108.063

182

.594

المجموع

111.096

185

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

1.703

مستوى الداللة
.168
//

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير عدد سنوات

العمل.
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خامساً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.38يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير المسمى الوظيفي.
مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

10.649

4

2.662

داخل المجموعات

100.447

181

.555

المجموع

111.096

185

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

4.797

مستوى الداللة
.001
**

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
كلتكضيح الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفية كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول رقم ( :)4.40يوضح الفروق بين فئات المؤىل العممي.
مدير عام

مدير دائرة

رئيس قسم

رئيس شعبة

أخرى

مدير عام

-

2.327

2.122

2.585

2.618

مدير دائرة

2.327-

-

2.127-

2.167

2.221

رئيس قسم

2.122-

2.127

-

2.385

*2.418

رئيس شعبة

2.585-

2.167-

2.385-

-

2.223

أخرى

2.618-

2.221-

2.418*-

2.223-

-

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.04بين فئات المستوى
الوظيفي (أخرى ،رئيس قسم) لصالح أخرى.
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سادساً :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغير جية العمؿ.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار "ؼ" " "One Way ANOVAلمعرفة الفركؽ بيف
المتغيريف.
جدول رقم ( :)4.42يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ف" ومستوى الداللة
لمتغير جية العمل.
مجموع

المربعات

متوسط

درجة الحرية

المربعات

بين المجموعات

32.117

20

1.606

داخل المجموعات

78.978
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.479

المجموع

111.096

185

**دالة عند 2.22

قيمة اختبار
"ف"

3.355

مستوى الداللة
.000
**

*دالة عند // 2.24غير دالة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المبحوثين حول واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغير جية العمل ،و
كانت النتيجة غير معروفة لصالح جية العمل.

جدكؿ رقـ ( :)9.93يكضح مدل تحقيؽ أىداؼ الدراسة.
كيفية التحقق

اليدف

 .1التعرؼ عمى كاقع و
كؿ مف الييكؿ التنظيمي بينت الدراسة تكافر أبعاد الييكؿ التنظيمي في األقساـ

كالثقافة التنظيمية في الك ازرات الفمسطينية في ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات
غزة كجية نظر المكظفيف ذكم العبلقة الفمسطينية في غزة بشكؿ متقارب بنسب متكسطة،

بتكنكلكجيا المعمكمات .

حيث بمغ الكزف النسبي لكؿ مف ىذه األبعاد كالتالي:
مستكل التعقيد  ،%64.71مستكل الرسمية ،%63.84
مستكل البلمركزية  .%55.98

كما بينت الدراسة عدـ تكافر كبلن مف القيـ التنظيمية
كاألعراؼ التنظيمية كالتكقعات التنظيمية في األقساـ
ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات
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الفمسطينية في غزة ،حيث بمغت األكزاف النسبية لكؿ
مف ىذه األبعاد كالتالي،%57.88 ،%55.39 :
 %58.15لكؿ منيا عمى التكالي .بينما بينت الدراسة
تكافر المعتقدات التنظيمية بدرجة متكسطة حيث بمغ
الكزف النسبي  .%61.09

 .2التعرؼ

عمى

مستكل

تطبيؽ

الحككمة بينت الدراسة عدـ تكافر أبعاد تطبيؽ الحككمة

اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة اإللكتركنية في األقساـ ذات العبلقة بتكنكلكجيا
مف كجية نظر المكظفيف ذكم العبلقة المعمكمات في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،حيث بمغ

بتكنكلكجيا المعمكمات .

الكزف النسبي  .%59.62

 .3الكشؼ عف أثر و
كؿ مف الييكؿ التنظيمي كشفت الدراسة عف كجكد أثر عكسي لمرسمية عمى
كالثقافة التنظيمية عمى تطبيؽ الحككمة تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في
اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة غزة.
مف كجية نظر المكظفيف ذكم العبلقة

بتكنكلكجيا المعمكمات .

ككشفت أيضان عف كجكد أثر طردم و
لكؿ مف البلمركزية
كالتعقيد عمى تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة.
كما كشفت عف كجكد أثر طردم و
لكؿ مف القيـ
التنظيمية ك المعتقدات التنظيمية كاألعراؼ التنظيمية
كالتكقعات التنظيمية عمى تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية
في الك ازرات الفمسطينية في غزة .

 .4الكشؼ عف الفركؽ بيف كجيات نظر بينت الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
المكظفيف ذكم العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات عند مستكل ( )α ≤ 0.05في استجابات المبحكثيف
في الك ازرات الفمسطينية حكؿ كاقع و
كؿ مف حكؿ كاقع و
كؿ مف الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية
الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية كتطبيؽ

الحككمة اإللكتركنية ،كفقان لمتغيرات الدراسة .

في الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرات
(العمر ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات العمؿ،
المسمى الكظيفي ،جية العمؿ).
كبينت أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

( )α ≤ 0.05في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع
تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في
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غزة تعزل لمتغيرم المسمى الكظيفي كجية العمؿ.
كما بينت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل ( )α ≤ 0.05في استجابات المبحكثيف حكؿ
كاقع تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرات العمر ،الجنس،
المؤىؿ العممي ،عدد سنكات العمؿ .
 .5الخركج بنتائب كتكصيات مف شأنيا تطكير خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات ،كالتي
كرفع

مستكيات

األداء

لدل

كالمؤسسات الحككمية بشكؿ عاـ.

الك ازرات مف شأنيا تساىـ في تعريؼ اإلدارة العميا في الك ازرات

الفمسطينية بأىمية و
كؿ مف الييكؿ التنظيمي كالثقافة
التنظيمية كأثرىما عمى تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية 
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انفصم السادس
اننتائج وانتىصٍاث
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

5.2

مقدمة.

5.1

نتائج الدراسة.

5.2

توصيات الدراسة.

5.3

الدراسات المستقبمية المقترحة.
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نتائج تحلٌل فقرات وفرضٌات الدراسة وتفسٌرها
 5.2مقدمة:
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض أىـ نتائب الدراسة التي تكصمت إلييا الباحثة بعد تحميؿ البيانات كاختبار
فرضيات الدراسة كالكقكؼ عمى خصائص الييكؿ التنظيمي كخصائص الثقافة التنظيمية ككاقع تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية في األقساـ ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،ثـ تقدـ الباحثة تكصياتيا

المقترحة في ضكء نتائب الدراسة لتحقيؽ غاية البحث.

 5.1نتائج الدراسة:
أوالً :نتائج الدراسة من حيث محاور االستبانة:
بعد تحميل وتفسير البيانات خمصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات كما يمي:
أ -النتائج المتعمقة بواقع الييكل التنظيمي:


بينت الدراسة تكافر أبعاد الييكؿ التنظيمي في األقساـ ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات
الفمسطينية في غزة بشكؿ متقارب بنسب متكسطة.



التزاـ المكظفيف باتباع التسمسؿ اإلدارم كفؽ الييكؿ التنظيمي لئلدارة ،ككجكد كصؼ كظيفي محدد ككاضح
لممياـ كالكاجبات كالمسئكليات المطمكبة منيـ.



ىناؾ قصكر مف قبؿ الك ازرات الفمسطينية في عمؿ مراجعات دكرية لمكصؼ الكظيفي الخاص بالكظائؼ
المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات.



تعاني اليياك ؿ التنظيمية مف المركزية في اتخاذ الق اررات ،حيث ال تتـ مشاكرة المكظؼ أك مسئكلو المباشر
قبؿ عممية تدكيره ،كما ال يتـ إشراؾ المكظؼ في إعداد الخطط االستراتيجية كالتشغيمية الخاصة بمشركع

الحككمة اإللكتركنية.


يشعر المكظؼ  -بدرجة متكسطة  -بحرية اقتراح حمكؿ كأفكار إبداعية كمبتكرة لتحسيف العمؿ ،كلكف تكجد
صعكبة في عرض تمؾ األفكار عمى اإلدارة العميا بسبب المركر عبر سمسمة متعددة مف المستكيات
اإلدارية التي تعزل إلى اتباع أسمكب المركزية في اإلدارة.



تتصؼ الكظائؼ ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات بالتعقيد كالحاجة إلى المعرفة المتخصصة كالميارات
العالية.
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ب -النتائج المتعمقة بواقع الثقافة التنظيمية:


بينت الدراسة عدـ تكافر كبلن مف القيـ التنظيمية كاألعراؼ التنظيمية كالتكقعات التنظيمية في األقساـ ذات

العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،بينما بينت الدراسة تكافر المعتقدات

التنظيمية بدرجة متكسطة.


يقكـ المكظفكف بمشاركة المعرفة كالميارات التكنكلكجية فيما بينيـ.



يكجد قصكر في االىتماـ بالجانب النفسي لممكظفيف لمتقميؿ مف الضغكط الناتجة عف العمؿ في مجاؿ
تكنكلكجيا المعمكمات.



يكجد ضعؼ في أنظمة الحكافز سكاء المادية أك المعنكية ،كما كال يتـ ربط الحكافز  -في حاؿ كجدت –
بما يتـ إنجازه في مشركع الحككمة اإللكتركنية.



يعاني نظاـ تقييـ األداء المتبع عدـ الحكـ الدقيؽ عمى مستكل إنجاز المكظؼ ،مما يجعؿ المكظؼ يشعر
بالظمـ كعدـ الرضا الكظيفي ،األمر الذم ينعكس بالسمب عمى أداء العمؿ.



يكجد كعي لدل المكظفيف بأىمية المشاركة في اتخاذ الق اررات ،كرغبتيـ في ككف أسمكب البلمركزية ىك
السائد في أقساميـ ،كما كيتكقع المكظفكف بأف تتناسب الصبلحيات الممنكحة ليـ مع حجـ مسئكلياتيـ.



إيماف المكظفيف بأىمية تزكيدىـ بالمعمكمات البلزمة لتطكير استخداميـ لؤلساليب الحديثة في مجاؿ
تكنكلكجيا المعمكمات.

ت -النتائج المتعمقة بواقع تطبيق الحكومة اإللكترونية:


بينت الدراسة عدـ تكافر أبعاد تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في األقساـ ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات
في الك ازرات الفمسطينية في غزة.



ال يتكفر في الك ازرات نظاـ خاص بالدفع اإللكتركني لتسييؿ المعامبلت التي تحتاج إلى رسكـ.



ال يتكفر مركز دعـ لمجميكر خاص بالخدمات اإللكتركنية ،كما كال يتـ إشعار المستفيديف مف خبلؿ البريد
اإللكتركني كالرسائؿ القصيرة عف حالة الطمب بشكؿ آلي.



ال تمتزـ الك ازرات باالعتراؼ بتكقيع المستفيديف إلكتركنيان عند الحصكؿ عمى الخدمات اإللكتركنية.



يكجد قصكر في تكفير دليؿ إجراءات كاضح كمرفؽ لكؿ معاممة إلكتركنية ،كما كيكجد ضعؼ في األنظمة
اإللكتركنية الخاصة بالدعـ الفني.



تتكفر في الك ازرات أنظمة إلكتركنية إلدارة أعماؿ كمياـ الك ازرة بدرجة كبيرة ،كتقدـ لفئات مختمفة مف
المستفيديف.
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تكجد لدل الك ازرات سياسة مكحدة لضماف سبلمة المعمكمات كسريتيا كخصكصيتيا ،تـ إعدادىا كاعتمادىا
مف قبؿ الطكاقـ المختصة في ك ازرة تكنكلكجيا المعمكمات كتعميميا عمى الدكائر الحككمية كافة.



تمتزـ الك ازرات بمعايير جكدة الخدمات اإللكتركنية الحككمية ،حيث تـ إعداد نمكذج لتقييـ خدمات الحككمة
اإللكتركنية عاـ  3167كنشره عمى مكقع ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات.

ثانياً :نتائج الدراسة من حيث الفرضيات:
أ -الفرضية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.5ألبعاد الييكل التنظيمي عمى
تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة:


يكجد أثر عكسي ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.5لمرسمية كبيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية
عمى الك ازرات الفمسطينية في غزة.



يكجد أثر طردم ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.5لبلمركزية عمى تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية
في الك ازرات الفمسطينية في غزة.



يكجد أثر طردم ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.5لمتعقيد عمى تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في
الك ازرات الفمسطينية في غزة.

ب -الفرضية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.5ألبعاد الثقافة التنظيمية عمى
تطبيق الحكومة اإللكترونية في الو ازرات الفمسطينية في غزة:



يكجد أثر طردم ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.5لمقيـ التنظيمية عمى تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.



يكجد أثر طردم ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.5لممعتقدات التنظيمية عمى تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.



يكجد أثر طردم ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.5لؤلعراؼ التنظيمية عمى تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.



يكجد أثر طردم ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.5لمتكقعات التنظيمية عمى تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.

ت -الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين

حول واقع الييكل التنظيمي في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغيرات (العمر ،الجنس ،المؤىل
العممي ،عدد سنوات العمل ،المسمى الوظيفي ،جية العمل).
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ث -الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين

حول واقع الثقافة التنظيمية في الو ازرات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغيرات (العمر ،الجنس ،المؤىل

العممي ،عدد سنوات العمل ،المسمى الوظيفي ،جية العمل).
ج -الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين

حول واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الوزارات الفمسطينية في غزة تعزى لمتغيرات (العمر ،الجنس،
المؤىل العممي ،عدد سنوات العمل ،المسمى الوظيفي ،جية العمل).



توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.05في استجابات المبحكثيف حكؿ واقع تطبيق



ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.05في استجابات المبحكثيف حكؿ واقع تطبيق

الحكومة اإللكترونية في الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرم المسمى الوظيفي وجية العمل.

الحكومة اإللكترونية في الك ازرات الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرات العمر ،الجنس ،المؤىل العممي ،عدد

سنوات العمل.

 5.2توصٌات الدراسة:
لقد خمصت الباحثة إلى مجمكعة مف التكصيات ،كالتي قد تساىـ في تعريؼ اإلدارة العميا في الك ازرات
الفمسطينية بأىمية كبلن مف الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية كدكرىما في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ،كذلؾ عمى

النحك التالي:

أكالن :التكصيات المتعمقة بمحكر الييكؿ التنظيمي:
 .6ضركرة العمؿ عمى مراجعة الكصؼ الكظيفي لكظائؼ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ دكرم كتعديمو حسب
متغيرات الكظيفة كذلؾ لمكاكبة التطكرات المستمرة الحاصمة في تمؾ الكظائؼ.
 .3تشجيع المكظؼ عمى اقتراح األفكار كالحمكؿ الجديدة كالمبتكرة ،كمنحو الحرية المطمقة لئلبداع كتحسيف
العمؿ ،كأف تتبنى اإلدارة العميا تمؾ األفكار اإلبداعية اليادفة لتطكير مشركع الحككمة اإللكتركنية.
 .8العمؿ عمى مشاكرة المكظؼ كمسئكلو المباشر قبؿ عممية تدكيره أك تحديث ميامو ،حيث إف ىذا األمر
يشعر المكظؼ بأىميتو كتتـ تييئتو معنكيان مما يؤدم إلى سرعة التكيؼ مع التغيير كتحسيف إنجاز األعماؿ

كالمياـ.

 .7ضركرة إشراؾ المكظؼ في إعداد الخطط التشغيمية كاالستراتيجية لمشركع الحككمة اإللكتركنية ،كأف يشعر
المكظؼ بأنو جزء ميـ في بناء الخطط كليس فقط جية منفذة أك متمقية لؤلكامر كالتكجييات.
 .9العمؿ عمى زيادة درجة البلمركزية بحيث يتـ تسييؿ عرض اآلراء كاألفكار أك الشكاكم عمى اإلدارة العميا،
كأف تككف سمسمة المستكيات اإلدارية مف المكظؼ في أقساـ تكنكلكجيا المعمكمات إلى اإلدارة العميا قصيرة.
 .1التركيز عمى تطكير الميارات لدل المكظفيف في أقساـ تكنكلكجيا المعمكمات كخمؽ معرفة متخصصة
تتبلءـ مع طبيعة عمميـ.
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 .4التأكيد عمى أىمية فرؽ العمؿ كأحد االستراتيجيات التي يمكف اتباعيا إلنجاز المياـ المعقدة كتطبيؽ
خدمات الحككمة اإللكتركنية.
 .3االىتماـ بتبني األساليب التي تقمؿ مف ضغكط العمؿ الناتجة عف العمؿ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات،
كتدريب المكظؼ عمييا.
 .5ضركرة جعؿ اليياكؿ التنظيمية أكثر مركنة بحيث يتـ منح مساحة أكسع مف الصبلحيات كسمطة اتخاذ
الق ارر في دكائر كأقساـ تكنكلكجيا المعمكمات ،كذلؾ لتعزيز االستجابة السريعة كالتكاصؿ الفعاؿ لدل
المكظفيف.
ثانيان :التكصيات المتعمقة بمحكر الثقافة التنظيمية:
.6

كضع نظاـ لممكافآت كالتحفيز المادم كالمعنكم مرتبط بالمساىمة في بناء كنشر خدمات الحككمة
اإللكتركنية ،كباكتساب الميارات الضركرية إلنجاز كتحسيف تمؾ الخدمات.

 .3تكفير برامب تدريبية متخصصة مخطط ليا بعناية ،حيث تتـ مشاكرة المكظفيف حكؿ مدل جدكاىا كافادتيا
ليـ في مجاؿ عمميـ كتطكير خدمات الحككمة اإللكتركنية.
.8

مراجعة كتعديؿ نماذج تقييـ األداء الخاصة بتقييـ أداء المكظفيف ذكم العبلقة بمجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات
بحيث تتصؼ بالحكـ الدقيؽ كالعادؿ عمى مستكل اإلنجاز في العمؿ.

.7

العمؿ عمى تشجيع المكظفيف عمى تبادؿ المعرفة كالخبرات كزيادة التعاكف فيما بينيـ ألىمية ذلؾ في
تحسيف األداء بشكؿ عاـ.

 .9ضركرة تبني اإلدارة العميا لبيئة التعمـ مف خبلؿ اعتبار األخطاء التي تقع أثناء العمؿ كانجاز المياـ بشكؿ
غير مقصكد فرصة لمتعمـ كاضافة جيدة إلى الخبرة التراكمية لممكظؼ.
ثالثان :التكصيات المتعمقة بمحكر الحككمة اإللكتركنية:
 .6العمؿ عمى تطكير أنظمة الدفع اإللكتركني كأحد الخدمات الميمة جدان في مشركع الحككمة اإللكتركنية،
كضركرة التزاـ الك ازرات باالعتراؼ بالتكقيع اإللكتركني لممستفيديف.

.3

ضركرة أف تعمؿ الك ازرات عمى تكفير مراكز دعـ لمجميكر خاصة بخدمات الحككمة اإللكتركنية ،كما
يجب عمى الك ازرات العمؿ عمى االىتماـ بشكؿ أكبر بآليات إشعار المستفيديف مف خبلؿ البريد اإللكتركني

أك الرسائؿ القصيرة عف حالة المعامبلت اإللكتركنية المقدمة مف قبميـ ،كذلؾ ليتمكف المستفيديف مف
استخداـ تمؾ الخدمات بالشكؿ األمثؿ كالفعاؿ .وأٌضا ً العمؿ عمى إيجاد آليات إلعبلـ المستفيديف عف أية
تحديثات عمى الخدمات المقدمة إلكتركنيان.
 .8االىتماـ بتكفير دليؿ إجراءات كاضح كمرفؽ لكؿ معاممة إلكتركنية يتـ مف خبللو الشرح بالتفصيؿ عف آلية
كخطكات المعاممة كذلؾ لتسييؿ استخداـ الخدمة عمى المستفيديف.
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جدكؿ رقـ ( :)1.6يكضح آلية مقترحة لتنفيذ بعض تكصيات الدراسة.
مقترح لتنفيذىا

التكصية

 .1ضركرة العمؿ عمى مراجعة الكصؼ الكظيفي إعداد لجنة خاصة يتـ تشكيؿ أعضاءىا مف اإلدارة

لكظائؼ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ دكرم العميا في أقساـ تكنكلكجيا المعمكمات تككف ميمتيا

كتعديمو حسب متغيرات الكظيفة كذلؾ لمكاكبة الرئيسة مراجعة الكصؼ الكظيفي لكظائؼ تكنكلكجيا
التطكرات المستمرة الحاصمة في تمؾ الكظائؼ.

المعمكمات بشكؿ دكرم كتعديمو حسب متغيرات الكظيفة.

 .2تشجيع المكظؼ عمى اقتراح األفكار كالحمكؿ إطبلؽ مسابقات تكنكلكجية يككف ىدفيا تطكير مشركع
الجديدة كالمبتكرة ،كمنحو الحرية المطمقة الحككمة اإللكتركنية كتشجيع المكظؼ عمى اقتراح
لئلبداع كتحسيف العمؿ ،كأف تتبنى اإلدارة العميا األفكار كالحمكؿ الجديدة كالمبتكرة ،بحيث تتبنى اإلدارة

تمؾ األفكار اإلبداعية اليادفة لتطكير مشركع العميا النتائب المعمنة.
الحككمة اإللكتركنية.

 .3العمؿ عمى زيادة درجة البلمركزية بحيث يتـ عقد اجتماعات دكرية ذات طابع غير رسمي يككف ىدفيا
تسييؿ عرض اآلراء كاألفكار أك الشكاكم عمى تكاصؿ اإلدارة العميا مع المكظفيف كاالستماع إلى أفكارىـ
اإلدارة العميا ،كأف تككف سمسمة المستكيات كشككاىـ.

اإلدارية مف المكظؼ في أقساـ تكنكلكجيا
المعمكمات إلى اإلدارة العميا قصيرة.
 .4التأكيد

عمى

أىمية

فرؽ

العمؿ

كأحد تشكيؿ فرؽ عمؿ مف مختمؼ مكظفي األقساـ إلنجاز

االستراتيجيات التي يمكف اتباعيا إلنجاز مشاريع الحككمة اإللكتركنية ،مع التركيز عمى ضركرة

المياـ المعقدة كتطبيؽ خدمات الحككمة تغيير أعضاء فرؽ العمؿ في كؿ مشركع كذلؾ لتبادؿ
اإللكتركنية.

مختمؼ الخبرات كالمعرفة بيف المكظفيف في كؿ مشركع.

 .5االىتماـ بتبني األساليب التي تقمؿ مف ضغكط تنظيـ رحبلت ترفييية لممكظؼ ،إعطاء المكظؼ مساحة
العمؿ الناتجة عف العمؿ في مجاؿ تكنكلكجيا لبلستراحة كاالسترخاء خبلؿ يكـ العمؿ.

المعمكمات ،كتدريب المكظؼ عمييا.
 .6العمؿ عمى تشجيع المكظفيف عمى تبادؿ التركيز عمى أسمكب إنجاز المياـ مف خبلؿ فرؽ العمؿ
المعرفة كالخبرات كزيادة التعاكف فيما بينيـ

حيث مف شأنيا المساعدة في تبادؿ الخبرات كالمعرفة

ألىمية ذلؾ في تحسيف األداء بشكؿ عاـ.

بيف المكظفيف ،عقد جمسات عممية دكرية بحيث يقكـ
المكظفيف بطرح آخر المستجدات كالتحديثات في مجاؿ

تكنكلكجيا المعمكمات كالتشاكر حكؿ كيفية االستفادة منيا
في تطكير العمؿ.
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 5.3الدراسات المستقبلٌة المقترحة:
حرصا ً من الباحثة على إثراء موضوع الحكومة اإللكترونٌة بالبحوث ذات الصلة فإن الباحثة تقترح ما
ٌلً5


دكر إدارة المعرفة في تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية.



دكر خدمات الحككمة اإللكتركنية في تطكير اليياكؿ التنظيمية لمك ازرات الفمسطينية.
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آوة قرآنية
بظم هللا السخمً السخُم
كاٌ حعالى:
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المراجع بالمغة العربية:


أبك زيد ،محمد خير كحجازم ،ىيثـ :)2007( .أثر تطبيق الحكومة اإللكترونية وأبعاد إدارة الجودة الشاممة
في تحسين مستوى جودة الخدمة – دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية األردنية ،مجمة البحكث المالية

كالتجارية ،جامعة قناة السكيس ،العدد ( ،)2ص – 1ص.28


أبك عفش ،مؤيد :)2014( .دور المنظمة المتعممة في تشجيع اإلبداع اإلداري لدى العاممين في الو ازرات



أبك ككيؾ ،حسف :)2012( .دور اليياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء األجيزة األمنية –

الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة.

دراسة تطبيقية عمى ضباط األجيزة األمنية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية،
فمسطيف ،غزة.


أحمد ،محمد :)2009( .اإلدارة اإللكترونية ،عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،الطبعة األكلى.



األغا ،مركاف كآخركف :)2012( .العالقة بين بعض المتغيرات التنظيمية وتطبيق اإلدارة اإللكترونية في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،مجمة جامعة األزىر ،سمسة العمكـ اإلنسانية ،المجمد ( ،)14العدد ( ،)1ص

 – 73ص .102


آؿ دحكاف ،عبداهلل :)2008( .دور إدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة اإللكترونية :دراسة مسحية عمى
العاممين في رئاسة الييئة الممكية لمجبيل وينبع ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.



إسماعيؿ ،محمد صادؽ :)2010( .الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتيا في الدول العربية ،القاىرة :العربي لمنشر



أكشاش ،فؤاد :)2011( .العالقة بين الييكل التنظيمي و اإلستراتيجية  -دراسة حالة مؤسسة ميمتك ،مذكرة

كالتكزيع.

مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير قسـ عمكـ التسيير ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ
التسيير ،جامعة الجزائر ،الجزائر.


بسيسك ،محمد :)2010( .أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية عمى كفاءة العمميات اإلدارية في مشروع مسح
سجالت الالجئين الفمسطينيين في وكالة الغوث الدولية – غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.


البشرم ،منى :)2010( .معوقات تطبيق اإلدارة اإل لكترونية في إدارات جامعة أم القرى بمدينة مكة
المكرمة من وجية نظر اإلداريات وعضوات ىيئة التدريس بالجامعة ،رسالة ماجستير غير

منشكرة جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،السعكدية.


البقمي ،سعد :)2012( .االلتزام التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي لمعاممين بجوازات منطقة مكة المكرمة،



البكرم ،إحساف :)2016( .أثر فعالية الييكل التنظيمي عمى نجاح شركات المساىمة العامة في بورصة

رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،السعكدية.

فمسطين في تطبيق إستراتيجيتيا ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف ،غزة.


بف طالب ،تركي :)2010( .دور تنمية الموارد البشرية في تفعيل الحكومة اإللكترونية في أمانة منطقة
الرياض ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.
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الجرجاكم ،زياد :)2010( .القواعد المنيجية التربوية لبناء االستبيان ،مطبعة أبناء الجراح ،غزة ،فمسطيف،
الطبعة الثانية.



جبلب ،إحساف :)2011( .إدارة السموك التنظيمي في عصر التغيير ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.



جكدة ،محفكظ :)2010( .أثر أبعاد الييكل التنظيمي عمى الشعور بالتمكين – دراسة ميدانية عمى فنادق



حاكم ،إيماف :)2011( .اإلبداع التنظيمي وتأثيره في األداء الوظيفي – دراسة تطبيقية في مستشفى ابن

الخمس نجوم في مدينة عمان ،مجمة األردف لمعمكـ التطبيقية ،المجمد ( ،)12المجمد ( ،)1ص .78 - 57

ماجد العامة ،هجلت دوريت ًصف سٌىيت تصدر عي كليت اإلدارة واالقتصاد ،المجمد ( ،)4العدد ( ،)8ص 49

– ص .66


حجازم ،ركال :)2015( .أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وعالقتيا
بإدارة المعرفة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف ،غزة.



الحريرم ،رافدة :)2011( .إدارة التغيير في المؤسسات التربوية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،
الطبعة األكلى.



حرز اهلل ،حسف :)2013( .الحكومة اإللكترونية في الجزائر – دراسة في إمكانية التطبيق ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.



حريـ ،حسيف .كالخشالي ،شاكر :)2006( .أثر أبعاد الييكل التنظيمي في بناء المعرفة التنظيمية – دراسة
تطبيقية ميدانية في المستشفيات األردنية الخاصة ،مجمة الزرقاء لمبحكث كالدراسات ،المجمد ( ،)8العدد (،)1
ص .171 – 141



حريـ ،حسيف :)2004( .السموك التنظيمي :سموك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،دار الحامد لمنشر



حريـ ،حسيف :)2000( .تصميم المنظمة – الييكل التنظيمي واجراءات العمل ،دار الحامد ،األردف ،الطبعة



حسف ،السيد :)2006( .الخصائص السيككمترية ألدكات القياس في البحكث النفسية كالتربكية باستخداـ

كالتكزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة األكلى.
الثانية.

 ،SPSSكمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد.


حسف ،فاضؿ :)2013( .دور الثقافة التنظيمية في التوجو المعاصر نحو تطبيقات اإلدارة اإللكترونية :دراسة
ميدانية في جامعة ميسان .مجمة الككت لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية ،العدد ( ،)9ص .255 - 221



الحسنات ،سارم :)2011( .معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة الدكؿ العربية ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.



حسيف ،مريـ :)2013( .الحكومة اإللكترونية ،مجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية ،العدد الخاص بمؤتمر
الكمية ،ص.460 – 439



حماد ،منصكر :)2016( .دور محددات تصميم اليياكل التنظيمية في تحسين جودة اتخاذ القرارات اإلدارية
في جياز الشرطة الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا،
فمسطيف ،غزة.
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حماد ،منصكر :)2016( .دور محددات تصميم اليياكل التنظيمية في تحسين جودة اتخاذ الق اررات اإلدارية
في جياز الشرطة الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا،
فمسطيف.



حمادة ،إسماعيؿ :)2014( .دور المعامالت اإللكترونية في تطوير األداء اإلداري الحكومي – دراسة حالة
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة
لمدراسات العميا ،فمسطيف.




الحمداني ،مكفؽ :)2006( .مناىج البحث العممي ،عماف :مؤسسة الكراؽ لمنشر.

حكيحي ،إسماعيؿ :)2015( .الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري – دراسة مقارنة بين الجامعات
العامة والخاصة في محافظات غزة ،دراسة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،فمسطيف ،غزة.



الخميفة ،زياد :)2008( .الثقافة التنظيمية ودورىا في رفع مستوى األداء – دراسة مسحية عمى ضباط كمية
القيادة واألركان لمقوات المسمحة السعودية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،

الرياض.


درنكني ،ىدل :)2015( .دور الثقافة التنظيمية في تحقيق االلتزام التنظيمي  -دراسة ميدانية بمؤسسة
صناعة الكوابل الكيربائية بسكرة ،رسالة دكتكراه ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.



دركيش ،عمي :)2005( .تطبيقات الحكومة اإللكترونية  -دراسة ميدانية عمى إدارة الجنسية واإلقامة بدبي،



الدىش ،زياد :)2006( .المتغيرات التنظيمية والوظيفية وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي وفقاً لنظرية

رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،السعكدية.

ىيرزبيرج :دراسة استطالعية عمى العاممين اإلداريين بالشئون الصحية بالحرس الوطني بالرياض ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنية ،الرياض.


ديكب ،أيمف :)2013( .أثر التعمم التنظيمي في تطوير المسار الوظيفي  -دراسة تطبيقية في قطاع

المصارف ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية واإلنسانية ،المجمد ( ،)29العدد ( ،)2ص– 121

ص.150


رايس ،كفاء :)2011( .دور التعمم التنظيمي في تحسين األداء التنافسي لمنظمات األعمال ،كرقة عمؿ مقدمة
إلى الممتقى الدكلي حكؿ رأس الماؿ الفكرم في منظمات األعماؿ العربية في االقتصاديات الحديثة ،جامعة

حسيبة بف بكعمي شمؼ ،الجزائر.


الرزم ،دياال :)2012( .الحكومة اإللكترونية ومعوقات تطبيقيا – دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية
في قطاع غزة ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات االقتصادية كاإلدارية ،المجمد ( ،)20العدد ( ،)1ص – 189
.227



رضكاف ،صفاء :)2015( .أثر أبعاد الييكل التنظيمي عمى إدارة المعرفة – دراسة حالة و ازرة الشئون
االجتماعية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف ،غزة.



الرقب ،إبراىيـ :)2010( .الحكومة اإللكترونية ،عماف :دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى.

184



زكي ،إيماف :)2007( .إطار متكامم نفاعهٍت تطبٍك انحكىمت اإلنكترونٍت فً مصر دراست تطبٍقٍت نىزارة
انتنمٍت اإلدارٌت ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.



زكي ،إيماف :)2009( .الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكامل ،مصر :منشكرات المنظمة العربية لمتنمية



الزبيدم ،غني كحسف ،رضا :)2010( .العالقة بين الرسمية والمركزية وتأثيرىما عمى جودة الخدمة الصحية

اإلدارية.

– دراسة استطالعية آلراء عينة من العاممين والمرضى في بعض مستشفيات بغداد  /الرصافة ،مجمة كمية

بغداد لمعمكـ االقتصادية ،العدد ( ،)24ص  – 107ص .142


السحباني ،حساـ :)2016( .الثقافة التنظيمية وتأثيرىا عمى تنمية السموك اإلبداعي في الو ازرات الفمسطينية



السكارنة ،ببلؿ :)2009( .التطوير التنظيمي واإلداري ،دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،األردف ،الطبعة



سميماف ،إبراىيـ :)2010( .الحكومة اإللكترونية ،دار يافا العممية لمنشر ك التكزيع ،األردف ،الطبعة األكلى.



السيمي ،فيد :)2009( .دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيقات اإلدارة االلكترونية في إمارة



السكاط ،سامية :)2015( .الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعميم العام من

بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا بقطاع غزة ،غزة.
األكلى.

منطقة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الرياض ،أكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.

وجية نظر معممات ومديرات المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة أـ
القرل ،السعكدية.



شحيبر ،سناء :)2017( .دور الثقافة التكنولوجية في تحسين الخدمات اإل لكترونية من وجية نظر مقدم
الخدمة دراسة تطبيقية عمى الو ازرات الحكومية  -قطاع غزة ،رسالة ماجػستير غير منشكرة ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.



شعت ،أحمد :)2014( .مقترح لتطبيق السحابة الحكومية لتطوير اإلدارة اإللكترونية في الحكومة الفمسطينية



الشنطي ،محمكد :)2015( .دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين الييكل التنظيمي واألداء

في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

الوظيفي ،مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،المجمد ( ،)17العدد ( - 2ب) ،ص .180 – 147


صالحية ،رائد :)2013( .مدى مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكميات الجامعية – قطاع غزة لتطبيق
إدارة الجودة الشاممة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.



الضافي ،محمد :)2006( .مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المديرية العامة لمجوازات بمدينة



الطراكنة ،حسيف ،كآخركف :)2012( .نظرية المنظمة ،دار الحامد ،عماف ،الطبعة األكلى.

الرياض ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،السعكدية.


الطيبي ،مركاف :)2016( .واقع الثقافة التنظيمية في شركات المقاوالت في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.
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العاجز ،إيياب :)2011( .دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق لحكومة اإللكترونية – دراسة تطبيقية
عمى وزارة التربية والتعميم العالي – محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف.



عاشكرم ،ابتساـ :)2015( .االلتزام الوظيفي داخل المؤسسة وعالقتو بالثقافة التنظيمية – دراسة ميدانية

بمؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري بمدينة الجمفة (المديرية العامة) ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.


عباف ،عبد القادر :)2016( .تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائر – دراسة سوسيولوجية ببمدية الكاليتوس
العاصمة ،رسالة دكتكراه ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.



عبداهلل ،نجبلء :)2002( .القيم التنظيمية لممديرين في الجياز الحكومي القطري وعالقتيا باألداء الوظيفي،



عبد ربو ،رائد :)2013( .نظرية المنظمة والمؤسسات ،دار الجنادرية لمنشر كالتكزيع ،األردف ،الطبعة األكلى.

رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية ،األردف.
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ممحق رقم ()1
قائمة بأسماء المحكمين
م.

جية العمل

االسم

جامعة غزة

.1

د .إبراىيـ أبك رحمة.

.2

د .خالد الدىميز.

الجامعة اإلسبلمية

.3

د .سامي أبك الركس

الجامعة اإلسبلمية

.4

د .عبدالقادر مسمـ.

كمية فمسطيف التقنية

.5

د .آماؿ الحيمة.

كمية فمسطيف التقنية

.6

د .كفيؽ األغا.

جامعة األزىر

.7

د .ببلؿ البشيتي.

جامعة األزىر

.8

د .شادم التمباني.

جامعة األزىر

.9

د .محمد فارس.

جامعة األزىر

.10

د .إبراىيـ عابديف.

غير متفرغ

.11

د .خميؿ ماضي.

غير متفرغ

.12

د .نبيؿ المكح.

.13

ـ .إسماعيؿ حمادة.

نائب مدير عاـ دائرة التدريب في ديكاف المكظفيف العاـ
مدير عاـ اإلدارة العامة لممعمكماتية في ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا
المعمكمات
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ممحق رقم ()2
االستبانة قبل التحكيم

جــــــامــعـــــة األزهـــــــر – غـــــــزة
عمادة الدراسات العلٌا والبحث العلمً
كلٌــة االقتصــــاد والعــلــوم اإلدارٌــة
مـــاجــــســـــتـــٌـــر إدارة أعــــمــــال

الموضوع :طمب تحكيم استبيان
الدكتور ............................................. /المحترم.
الس م علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،،
رغبة فً االستفادة من علمكم الواسع وخبرتكم الوفٌرةٌ ،شرفنً أن أضع بٌن ٌدي سٌادتكم
هذا االستبٌان كأداة لجمع البٌانات المتعلقة بالجزء التطبٌقً لدراستً كمتطلب لنٌل درجة الماجستٌر
فً إدارة األعمال ،وهً بعنوان5
”دور الهٌكل التنظٌمً والثقافة التنظٌمٌة فً تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة – دراسة مٌدانٌة
على الوزارات الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة “
تحت إشراف الدكتور وائل ثابت حفظه هللا
وعلٌه أرجو التكرم بإفادتً عن مدى مالئمة الفقرات الواردة فً االستبٌان المرفق مع
المحاور الخاصة بها ،واقتراح التعدٌل على الفقرات التً تحتاج إلى ذلك من وجهة نظركم؛ حتى
ٌحقق هذا االستبٌان الهدف الذي وضع ألجله.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدٌر،،،،
الباحثة /دعاء محمود البحٌصً.
1955181173
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فرضيات الدراسة-:
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف أبعاد الييكؿ التنظيمي كبيف تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة ،كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف الرسمية كبيف تطبيؽ الحككمةاإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف المركزية كبيف تطبيؽ الحككمةاإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف التعقيد كبيف تطبيؽ الحككمةاإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.

 .6تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف أبعاد الثقافة التنظيمية كبيف تطبيؽ الحككمة
اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف القيـ التنظيمية كبيف تطبيؽالحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف المعتقدات التنظيمية كبيفتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف األعراؼ التنظيمية كبيفتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α < 0.5بيف التكقعات التنظيمية كبيفتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية في الك ازرات الفمسطينية في غزة.

 .7ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الييكؿ التنظيمي في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرات (الجنس – العمر – المسمى الكظيفي – سنكات الخبرة).
 .8ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع الثقافة التنظيمية في الك ازرات
الفمسطينية في غزة تعزل لمتغيرات (الجنس – العمر – المسمى الكظيفي – سنكات الخبرة).
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ً
أوال :البيانات الشخصية:
يرجى إلاجابة على ألاسئلة بوضع إشارة (.)X
العمر:
 oمً  30طىت ئلى أكل مً  40طىت.
 oأهثر مً  50طىت.

 oأكل مً  30طىت.
 oمً  40طىت ئلى أكل مً  50طىت.

الجنس:
 oأهثى.

 oذهس.

املؤهل العلمي:
 oبيالىزٍىض.
 oدهخىزاه.

 oدبلىم فأكل.
 oماحظخير.

عدد سنوات العمل:
 oمً  5ئلى أكل مً 10طىىاث.
 oأهثر مً  15طىت.

 oأكل مً  5طىىاث.
 oمً  10ئلى أكل مً  15طىت.
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ً
ثانيا :ثقييم أبعاد الهيكل التنظيمي:
ول مً البىسي ( ،)2016زطىان ( ،)2015حاطم ( ،)2012الفسا واللىح (،)2007
مالخظت /جم جصمُم فلساث هرا البعد باالعخماد على دزاطت ٍ
).Nedovic & Bozinovic (2013
جلِع الفلسة الخالُت أبعاد الهُيل الخىظُمي التي جم جىاولها خالٌ الدزاطت وهي (السطمُت ،اإلاسهصٍت ،الخعلُد)ً ،سجى الخىسم باخخُاز ؤلاحابت
اإلاىاطبت بعد كساءة الفلساث الخالُت.

السكم

هبيرة حدا

هبيرة

مخىططت

كلُلت

الفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساث

كلُلت حدا

دزح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاىافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

الرسمية :جم حعسٍفها في الدزاطت بأنها الدزحت التي جخدىم بها اللىاعد السطمُت بعملُت اجخاذ اللسازاث وعالكاث العمل طمً ئطاز اإلاىظمت.

1
2

ًىحد في اللظم وصف وظُفي مددد وواضح للمهام والىاحباث واإلاظئىلُاث اإلاطلىبت مً اإلاىظف.
جدبع الىشازة ألاهظمت ،واللىاهين ،وؤلاحساءاث الىاضحت واإلاىخىبت لخىظُم العمل وطبط جصسفاث
وطلىن اإلاىظفين.

3

العمل داخل الىشازة ٌغلب علُه الطابع السطمي.

4

ًىحد هماذج مدددة ومىخدة ليل مً ٌعمل بىفع الىظُفت.

5

جدسص ئدازة اإلاإطظت على جىطُذ ألاهظمت واللىائذ للعاملين مىر بداًت عملهم.

6

ًلتزم اإلاىظف باجباع الدظلظل ؤلادازي وفم الهُيل الخىظُمي لإلدازة.

املركزية :جم حعسٍفها في الدزاطت بأنها دزحت جىشَع طلطت اجخاذ اللساز في اإلاىظمت وفم الهسم الخىظُمي للظلطت فيها ،فيلما واهذ عملُت اجخاذ
اللساز مسهصة في اإلاظخىٍاث العلُا واهذ اإلاىظمت مسهصٍت.

7
8
9

ًخم ئشسان اإلاىظف في ئعداد الخطت الاطتراجُجُت والدشغُلُت.
ًيىن للمىظف صالخُت اجخاذ اللسازاث اإلاخعللت بدىظُم العمل وجىشَع اإلاظئىلُاث دون السحىع ئلى
السئِع اإلاباشس ئال في خاالث معُىت.
جخم مشاوزة اإلاىظف ومظئىله اإلاباشس كبل عملُت جدوٍسه أو جددًث مهام عمله.
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10

جيظم ؤلادازاث العلُا مع اإلاىظف ومظئىله اإلاباشس في جددًد الاخخُاحاث الخدزٍيُت اإلاطلىبت.

11

ٌشعس اإلاىظف بدسٍت اكتراح أفياز وخلىٌ حدًدة ومبخىسة لخدظين العمل.

التعقيد :جم حعسٍفه في الدزاطت بأهه ذلً البعد في الهُيل الخىظُمي الري ٌشير ئلى عدد الىظائف والىخداث الخىظُمُت وألاوشطت اإلاخخلفت داخل
اإلاىظمت.

12

الىظائف اإلاىحىدة في كظمً معلدة ،وجدخاج ئلى معسفت مخخصصت ومهازاث عالُت.

13

ًىحد في كظمً عدد هبير مً الىخداث ؤلادازٍت والخىظُمُت اإلاخخصصت.

14

جخميز الىشازة بىثرة الىخداث ؤلادازٍت اإلاىدشسة حغسافُا في كطاع غصة.

15
16

هىان صعىبت في عسض آلازاء وألافياز أو الشياوي على ؤلادازة العلُا بظيب اإلاسوز عبر طلظلت
مخعددة مً اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت.
حشجع الىشازة ئهجاش اإلاهام اإلاعلدة مً خالٌ فسق العمل.

ً
ثالثا :ثقييم أبعاد الثقافة التنظيمية:
ول مً خىٍحي ( ،)2015صالحُت ( ،)2014العاحص (.Almutairi (2014) ،)2011
مالخظت /جم جصمُم فلساث هرا البعد باالعخماد على دزاطت ٍ
جلِع الفلسة الخالُت أبعاد الثلافت الخىظُمُت التي جم جىاولها خالٌ الدزاطت وهي (اللُم الخىظُمُت ،اإلاعخلداث الخىظُمُت ،ألاعساف الخىظُمُت،
الخىكعاث الخىظُمُت)ً ،سجى الخىسم باخخُاز ؤلاحابت اإلاىاطبت بعد كساءة الفلساث الخالُت.

السكم

هبيرة حدا

1

ًخم حشجُع اإلاىظفين على جطىٍس أفياز حدًدة وجلدًمها لإلدازة.

2

ًدشازن اإلاىظفىن اإلاعلىماث واإلاعسفت الخىىىلىحُت فُما بُنهم ،هما أنهم مىفخدىن على ألافياز
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مخىططت

هبيرة

القيم التنظيمية :وهي جمثل جفاهما مشتروا في بِئت العمل خىٌ طلىهُاث وجىحهاث معُىت مخعازف عليها لدي العاملين.

كلُلت

الفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساث

كلُلت حدا

دزح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاىافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

الجدًدة.

3

ًلىم اللظم باعطاء الفسص للمىظفين لخىطُذ وشسح الطسق الخالكت اإلابخىسة لخطىٍس ألاهظمت
وآلُاث البرامج ؤلالىتروهُت.

4

جلىم ؤلادازة بخىسٍم مىظفي اللظم الرًً ٌظاهمىن في بىاء ووشس خدماث الحيىمت ؤلالىتروهُت.

5

حعمل ؤلادازة على ئشساهً همىظف في عملُت الخخطُط إلاشازَع الحيىمت ؤلالىتروهُت بشيل دائم.

6

جدزبذ همىظف على أطالُب جللل مً الظغىط الىاججت عً العمل في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث
مثل :الخأمل ،الاطترخاء ،ؤلادازة الفعالت للىكذ ،ئدازة همط الحُاة ،وغير ذلً.

املعتقدات التنظيمية :وهي أفياز مشترهت خىٌ طبُعت العمل والحُاة الاحخماعُت في بِئت العمل وهُفُت ئهجاش العمل واإلاهام الخىظُمُت.

7

ًىحد كىاعاث مشترهت لدي اإلاىظفين بأهمُت اإلاشازهت في عملُت اجخاذ اللسازاث.

8

ًبادز اإلاىظفىن مً جللاء أهفظهم بااللخداق بالدوزاث الخدزٍيُت زغبت منهم في جطىٍس أداء العمل.

9

عدالت جلُُم ألاداء والحىم الدكُم على مظخىي ؤلاهجاش ًُ ّ
دظً مً شعىز اإلاىظفين وٍدفعهم
ِ
لخدظين أدائهم.

10
11

ًخم زبط الحىافص واإلاصاًا على أطاض ما ًخعلمه اإلاىظف جىىىلىحُت طسوزٍت وهافعت إلهجاش وجدظين
خدماث الحيىمت ؤلالىتروهُت.
جدىاطب الصالخُاث اإلامىىخت لً مع طبُعت عملً في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث والري ٌعخمد على
طسعت الاطخجابت والخىاصل الفعاٌ مع اإلاظخفُدًً.

ألاعراف التنظيمية :وهي معاًير ًلتزم بها العاملىن في اإلاىظمت على اعخباز أنها معاًير مفُدة للمىظمت ولبِئت العمل.

12
13
14

جخمثل ألاعساف الظائدة بين اإلاىظفين في الخىُف مع وافت اإلاظخجداث والخطىزاث في بِئت العمل.
حظهل ألاعساف الظائدة بين اإلاىظفين عملُت الاهخلاٌ مً ألاطالُب الخللُدًت ئلى ألاطالُب ألاهثر
جطىزا في العمل.
ًلتزم اإلاىظفين ألاهثر خبرة ومعسفت في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث بمخابعت وئزشاد شمالئهم ألاكل خبرة
وؤلاشساف على جأهُلهم.
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15

ًىظس اإلادزاء ئلى الخطأ باعخبازه مصدزا مً مصادز الخعلم.

16

ألاعساف الظائدة بين اإلاىظفين حظاعد على شٍادة الخعاون بين اإلاىظفين.

17

جلتزم ؤلادازة بخدفيز اإلاىظفين اإلابدعين واإلاخميزًً بالحىافص اإلاادًت واإلاعىىٍت.

التوقعات التنظيمية :وهي الخىكعاث التي ًخىكعها الفسد مً اإلاىظمت أو ما جخىكعه اإلاىظمت مً ألافساد العاملين بها.

18
19

ًخىكع اإلاىظفىن بأن ًخم جصوٍدهم باإلاعلىماث الالشمت لخطىٍس اطخخداماتهم لألطالُب الحدًثت في
مجاٌ خدماث الحيىمت ؤلالىتروهُت.
ال ًىحد لدًً ماوع مً السد على بسٍد العمل ؤلالىترووي أو اإلاساطالث ؤلادازٍت ؤلالىتروهُت خازج
أوكاث الدوام السطمي.

20

ال ًىحد لدًً ماوع مً اطخىماٌ ئهجاش ما جبلى لدًً مً مهام وظُفُت خازج أوكاث الدوام السطمي.

21

ًخىكع اإلاىظفىن بأن جدىاطب الصالخُاث اإلامىىخت لهم مع حجم مظإولُاتهم.

ً
رابعا :ثقييم واقع ثطبيق الحكومة إلالكترونية:
ول مً شحُبر ( ،)2017خمادة ( ،)2014العاحص ( ،)2011اللدطاوي (.)2010
جم بىاء هرا الجصء مً الاطخيُان باالعخماد على دزاطت ٍ
جلِع الفلسة الخالُت واكع جطبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت والتي جم حعسٍفها في هره الدزاطت بأنها عملُت اطخخدام اإلاإطظاث الحيىمُت لخىىىلىحُا
اإلاعلىماث والتي لديها اللدزة على حغُير وجدىٍل العالكاث مع اإلاىاطىين وزحاٌ ألاعماٌ ومخخلف اإلاإطظاث الحيىمُت .وهره الخىىىلىحُا ًمىنها
خدمت مجمىعت مخىىعت مً الغاًاث.
ًسجى الخىسم باخخُاز ؤلاحابت اإلاىاطبت بعد كساءة الفلساث الخالُت:
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هبيرة

مخىططت

هبيرة حدا

جخىفس في الىشازة أهظمت ئلىتروهُت إلدازة أعماٌ ومهام الىشازة وجلدم لفئاث مخخلفت مً اإلاظخفُدًً.

كلُلت

السكم
1

الفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساث

كلُلت حدا

دزح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاىافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

2
3
4

حغطي الخدماث ؤلالىتروهُت طمً مشسوع الحيىمت ؤلالىتروهُت وافت اإلاعامالث الخللُدًت الخاصت
بالىشازة.
جلتزم الىشازة بمعاًير حىدة الخدماث ؤلالىتروهُت للحيىمت.
جلتزم الىشازة بظُاطت أمً اإلاعلىماث عىد جطىٍس الخدماث ؤلالىتروهُت طمً مشسوع الحيىمت
ؤلالىتروهُت.

5

ًسي اإلاظخفُد أن الفترة الصمىُت للحصىٌ على الخدمت مىاطبت.

6

ًسي اإلاظخفُد أن دلُل ؤلاحساءاث اإلاخبعت إلهجاش معاملخه واضحت وطهلت.

7

ًىحد دلُل ئحساءاث واضح ومسفم ليل معاملت ئلىتروهُت.

8

ٌشعس اإلاظخفُد بالثلت وألامان بشأن خصىصِخه عىد اطخخدام خدماث الحيىمت ؤلالىتروهُت.

9

ًسي اإلاظخفُد أن ئحساءاث جلدًم الخدمت جخم في الىكذ اإلاددد.

10

ًخم ئشعاز اإلاظخفُد مً خالٌ البرًد ؤلالىترووي والسطائل اللصيرة عً خالت الطلب بشيل آلي.

11

ًخم ئعالم اإلاظخفُد عً خدور أي جددًثاث على الخدماث ؤلالىتروهُت.

12

جخابع الىشازة الخطىز الخىىىلىجي لخدماتها ؤلالىتروهُت بشيل مظخمس.

13

ًخىفس للمظخفُد ئمياهُت أداء ومخابعت اإلاعامالث ؤلالىتروهُت عً بعد.

14

ًىحد هظام خاص بالدفع ؤلالىترووي لدظهُل اإلاعامالث التي جدخاج لسطىم مالُت.

15

حظخجُب الىشازة لشياوي اإلاظخفُدًً بظسعت وفعالُت.

16

جلتزم الىشازة باالعتراف بخىكُع اإلاظخفُدًً ئلىتروهُا عىد الحصىٌ على الخدماث ؤلالىتروهُت.

17

ًخم ؤلاعالن عً اإلاعامالث ؤلالىتروهُت بشيل مىاطب عبر الىطائل الدظىٍلُت وؤلاعالهُت اإلاخخلفت.

18

تهخم الىشازة بخطىٍس وجدظين مهازاث اإلاىظفين الالشمت لخطبُم مشسوع الحيىمت ؤلالىتروهُت،
وجددًث خطت الخدزٍب بشيل دوزي.
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19

اإلاىظفىن لديهم الىكذ اليافي إلهجاش عمل ئطافي ئذا جطلب العمل ذلً.

20

ًدبادٌ اإلاىظفىن طسد كصص الىجاح وؤلابداع عً ججسبت الاهخلاٌ للعمل ؤلالىترووي في الىشازة.
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ممحق ()3
االستبانة بصورتيا النيائية

جــــــامــعـــــة األزهـــــــر – غـــــــزة
عمادة الدراسات العلٌا والبحث العلمً
كلٌــة االقتصــــاد والعــلــوم اإلدارٌــة
مـــاجــــســـــتـــٌـــر إدارة أعــــمــــال

السادة المحترمٌن
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
تقوم الباحثة بدراسة تحمل عنوان “ دور الهٌكل التنظٌمً والثقافة التنظٌمٌة فً تطبٌق
الحكومة اإللكترونٌة – دراسة مٌدانٌة على الوزارات الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة ” وذلك استكماالً
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر من كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة – قسم إدارة أعمال
من جامعة األزهر بغزة.
حٌث تتطلب الدراسة تطبٌق المقٌاس الذي بٌن أٌدٌكم ،فنرجو منكم مشكورٌن بمنحنا جزءاً
ٌسٌراً من وقتكم الثمٌن لإلجابة على هذا االستبٌان بوضع عالمة (√) فً المكان المناسب الذي
ٌعبر عن إجابتكم ،علما ً بأن إجابتكم هً محط سرٌة تامة ولن تستخدم إال فً أغراض البحث
العلمً.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدٌر،
الباحثة /دعاء محمود البحٌصً.
1955181173
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ً
أوال :البيانات الشخصية:
يرجى إلاجابة على ألاسئلة بوضع إشارة (√).
العمر:
( ) أكل مً  30طىت.

( ) مً  30طىت ئلى أكل مً  40طىت.

( ) مً  40طىت ئلى أكل مً  50طىت.

( )  50طىت فأهثر.

الجنس:
( ) ذهس.

( ) أهثى.

املؤهل العلمي:
( ) دبلىم فأكل.

( ) بيالىزٍىض.

( ) ماحظخير.

( ) دهخىزاه.

عدد سنوات العمل:
( ) أكل مً  5طىىاث.

( ) مً  5ئلى أكل مً 10طىىاث.

( ) مً  10ئلى أكل مً  15طىت.

( )  15طىت فأهثر.

املسمى الوظيفي:
( ) مدًس عام.

( ) مدًس دائسة.

( ) زئِع كظم.

( ) زئِع شعبت
( ) أخسي _______________.

جهة العمل:
اطم الىشازة ___________________________________________________________.
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ً
ثانيا :ثقييم أبعاد الهيكل التنظيمي:
جلِع الفلسة الخالُت أبعاد الهُيل الخىظُمي التي جم جىاولها خالٌ الدزاطت وهي (السطمُت ،اإلاسهصٍت ،الخعلُد)ً ،سجى الخىسم باخخُاز ؤلاحابت اإلاىاطبت
بعد كساءة الفلساث الخالُت.

السكم

هبيرة حدا

هبيرة

مخىططت

كلُلت

الفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساث

كلُلت حدا

دزح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاىافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

اإلادىز ألاوٌ /دوز "الرسمية" هأخد أبعاد الهُيل الخىظُمي والتي جم حعسٍفها في الدزاطت بأنها الدزحت التي جخدىم بها اللىاعد السطمُت بعملُت
اجخاذ اللسازاث وعالكاث العمل طمً ئطاز اإلاىظمت.

1

ًىحد في اللظم وصف وظُفي مددد وواضح للمهام والىاحباث واإلاظئىلُاث اإلاطلىبت مىً.

2

جدبع الىشازة ألاهظمت وؤلاحساءاث اإلاىخىبت لخىظُم العمل وطبط جصسفاث وطلىن اإلاىظفين.

3

ٌغلب الطابع السطمي على العمل داخل الىشازة.

4

ًىحد هماذج مدددة ومىخدة ليل مً ٌعمل بىفع الىظُفت.

5

جدسص الىشازة على جىطُذ ألاهظمت واللىائذ للمىظف مىر بداًت عمله.

6

جلتزم همىظف باجباع الدظلظل ؤلادازي وفم الهُيل الخىظُمي لإلدازة.

7

ًخم عمل مساحعاث دوزٍت للىصف الىظُفي وحعدًلها خظب مخغيراث الىظُفت.

اإلادىز الثاوي /دوز "الالمركزية" هأخد أبعاد الهُيل الخىظُمي والتي جم حعسٍفها في الدزاطت بأنها دزحت جىشَع طلطت اجخاذ اللساز في اإلاىظمت وفم
الهسم الخىظُمي للظلطت فيها ،فيلما واهذ عملُت اجخاذ اللساز مسهصة في اإلاظخىٍاث العلُا واهذ اإلاىظمت مسهصٍت.

8
9
10

ًخم ئشساهً همىظف في ئعداد الخطت الاطتراجُجُت والدشغُلُت.
ًيىن لً همىظف صالخُت اجخاذ اللسازاث اإلاخعللت بدىظُم العمل وجىشَع اإلاظئىلُاث دون السحىع
ئلى السئِع اإلاباشس ئال في خاالث معُىت.
جخم مشاوزة اإلاىظف ومظئىله اإلاباشس كبل عملُت جدوٍسه أو جددًث مهام عمله.
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11

جيظم ؤلادازاث العلُا مع اإلاىظف ومظئىله اإلاباشس في جددًد الاخخُاحاث الخدزٍيُت اإلاطلىبت.

12

حشعس همىظف بدسٍت اكتراح أفياز وخلىٌ حدًدة ومبخىسة لخدظين العمل.

اإلادىز الثالث /دوز "التعقيد" هأخد أبعاد الهُيل الخىظُمي والري جم حعسٍفه في الدزاطت بأهه ذلً البعد في الهُيل الخىظُمي الري ٌشير ئلى
عدد الىظائف والىخداث الخىظُمُت وألاوشطت اإلاخخلفت داخل اإلاىظمت.

13

حعخبر الىظائف اإلاىحىدة في كظمً معلدة ،وجدخاج ئلى معسفت مخخصصت ومهازاث عالُت.

14

ًىحد في كظمً عدد هبير مً الىخداث ؤلادازٍت والخىظُمُت اإلاخخصصت.

15

جىحد في الىشازة وخداث ئدازٍت مىدشسة حغسافُا في كطاع غصة.

16

حشجع الىشازة ئهجاش اإلاهام اإلاعلدة مً خالٌ فسق العمل.

17

جىحد صعىبت في عسض آلازاء وألافياز أو الشياوي على ؤلادازة العلُا بظيب اإلاسوز عبر طلظلت
مخعددة مً اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت.

ً
ثالثا :ثقييم أبعاد الثقافة التنظيمية:
جلِع الفلسة الخالُت أبعاد الثلافت الخىظُمُت التي جم جىاولها خالٌ الدزاطت وهي (اللُم الخىظُمُت ،اإلاعخلداث الخىظُمُت ،ألاعساف الخىظُمُت،
الخىكعاث الخىظُمُت)ً ،سجى الخىسم باخخُاز ؤلاحابت اإلاىاطبت بعد كساءة الفلساث الخالُت.

السكم

هبيرة حدا

هبيرة

مخىططت

كلُلت

الفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساث

كلُلت حدا

دزح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاىافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

اإلادىز ألاوٌ /دوز "القيم التنظيمية" هأخد أبعاد الثلافت الخىظُمُت وهي جمثل جفاهما مشتروا في بِئت العمل خىٌ طلىهُاث وجىحهاث معُىت
مخعازف عليها لدي العاملين.

1

ًخم حشجُع اإلاىظفين على جطىٍس أفياز حدًدة وجلدًمها لإلدازة.

2

ًدشازن اإلاىظفىن اإلاعلىماث واإلاعسفت الخىىىلىحُت فُما بُنهم.
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3

جدبجى الىشازة ألافياز ؤلابداعُت الهادفت لخطىٍس ودعم مشسوع الحيىمت ؤلالىتروهُت.

4

جلىم ؤلادازة بخىسٍم مىظفي اللظم الرًً ٌظاهمىن في بىاء ووشس خدماث الحيىمت ؤلالىتروهُت.

5

حعمل ؤلادازة على ئشساهً همىظف في عملُت الخخطُط إلاشازَع الحيىمت ؤلالىتروهُت بشيل دائم.

6

جدزبذ همىظف على أطالُب جللل مً الظغىط الىاججت عً العمل في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث
مثل :الخأمل ،الاطترخاء ،ؤلادازة الفعالت للىكذ ،ئدازة همط الحُاة ،وغير ذلً.

اإلادىز الثاوي /دوز "املعتقدات التنظيمية" هأخد أبعاد الثلافت الخىظُمُت وهي أفياز مشترهت خىٌ طبُعت العمل والحُاة الاحخماعُت في بِئت
العمل وهُفُت ئهجاش العمل واإلاهام الخىظُمُت.

7

ًىحد كىاعاث مشترهت لدي اإلاىظفين بأهمُت اإلاشازهت في عملُت اجخاذ اللسازاث.

8

ًبادز اإلاىظفىن مً جللاء أهفظهم بااللخداق بالدوزاث الخدزٍيُت زغبت منهم في جطىٍس أداء العمل.

9
10
11
12

جىحد عدالت في جلُُم ألاداء وخىم دكُم على مظخىي ؤلاهجاش بدُث ًُ ّ
دظً ذلً مً شعىز
ِ
اإلاىظفين وٍدفعهم لخدظين أدائهم.
ًخم زبط الحىافص واإلاصاًا على أطاض ما ًخعلمه اإلاىظف مً مهازاث جىىىلىحُت طسوزٍت وهافعت
إلهجاش وجدظين خدماث الحيىمت ؤلالىتروهُت.
جدىاطب الصالخُاث اإلامىىخت لً مع طبُعت عملً في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث والري ٌعخمد على
طسعت الاطخجابت والخىاصل الفعاٌ مع اإلاظخفُدًً.
ًىحد لدي اإلاىظفين كىاعت بجدوي الدوزاث الخدزٍيُت التي ًلخدلىن بها.

اإلادىز الثالث /دوز "ألاعراف التنظيمية" هأخد أبعاد الثلافت الخىظُمُت وهي معاًير ًلتزم بها العاملىن في اإلاىظمت على اعخباز أنها معاًير مفُدة
للمىظمت ولبِئت العمل.

13
14
15

جخمثل ألاعساف الظائدة بين اإلاىظفين في الخىُف مع وافت اإلاظخجداث والخطىزاث في بِئت العمل.
حظهل ألاعساف الظائدة بين اإلاىظفين عملُت الاهخلاٌ مً ألاطالُب الخللُدًت ئلى ألاطالُب ألاهثر
جطىزا في العمل.
ًىلل اإلاىظفين معسفتهم وخبراتهم في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث لصمالئهم.
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16

ًىظس اإلادزاء ئلى الخطأ باعخبازه مصدزا مً مصادز الخعلم.

17

حظاعد ألاعساف الظائدة بين اإلاىظفين على شٍادة الخعاون بين اإلاىظفين.

18

جلتزم ؤلادازة بخدفيز اإلاىظفين اإلابدعين واإلاخميزًً بالحىافص اإلاادًت.

19

جلتزم ؤلادازة بخدفيز اإلاىظفين اإلابدعين واإلاخميزًً بالحىافص اإلاعىىٍت.

اإلادىز السابع /دوز "التوقعات التنظيمية" هأخد أبعاد الثلافت الخىظُمُت وهي الخىكعاث التي ًخىكعها الفسد مً اإلاىظمت أو ما جخىكعه اإلاىظمت
مً ألافساد العاملين بها.

20

ًخىكع اإلاىظفىن جصوٍدهم باإلاعلىماث الالشمت لخطىٍس اطخخداماتهم لألطالُب الحدًثت في مجاٌ
خدماث الحيىمت ؤلالىتروهُت.

21

ًخم السد على بسٍد العمل ؤلالىترووي أو اإلاساطالث ؤلادازٍت ؤلالىتروهُت خازج أوكاث الدوام السطمي.

22

ًخم اطخىماٌ ئهجاش ما جبلى لدًً مً مهام وظُفُت خازج أوكاث الدوام السطمي.

23

ًخىكع اإلاىظفىن بأن جدىاطب الصالخُاث اإلامىىخت لهم مع حجم مظإولُاتهم.

ً
رابعا :ثقييم واقع ثطبيق الحكومة إلالكترونية:
جلِع الفلسة الخالُت واكع جطبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت والتي جم حعسٍفها في هره الدزاطت بأنها عملُت اطخخدام اإلاإطظاث الحيىمُت لخىىىلىحُا
اإلاعلىماث والتي لديها اللدزة على حغُير وجدىٍل العالكاث مع اإلاىاطىين وزحاٌ ألاعماٌ ومخخلف اإلاإطظاث الحيىمُت .وهره الخىىىلىحُا ًمىنها
خدمت مجمىعت مخىىعت مً الغاًاث.
ًسجى الخىسم باخخُاز ؤلاحابت اإلاىاطبت بعد كساءة الفلساث الخالُت:
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هبيرة

مخىططت

هبيرة حدا

جخىفس في الىشازة أهظمت ئلىتروهُت إلدازة أعماٌ ومهام الىشازة وجلدم لفئاث مخخلفت مً اإلاظخفُدًً.

كلُلت

السكم
1

الفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساث

كلُلت حدا

دزح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاىافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

2

حغطي الخدماث ؤلالىتروهُت وافت اإلاعامالث الخللُدًت الخاصت بالىشازة.

3

جلتزم الىشازة بمعاًير حىدة الخدماث ؤلالىتروهُت للحيىمت.

4

جلتزم الىشازة بظُاطت أمً اإلاعلىماث عىد جطىٍس الخدماث ؤلالىتروهُت.

5

جخم مساعاة خصىصُت اإلاظخفُد بدُث ٌشعس بالثلت وألامان عىد اطخخدام الخدماث ؤلالىتروهُت.

6

ًخىفس دلُل ئحساءاث واضح ومسفم ليل معاملت ئلىتروهُت.

7

جخابع الىشازة الخطىز الخىىىلىجي لخدماتها ؤلالىتروهُت بشيل مظخمس.

8

ًخىفس هظام خاص بالدفع ؤلالىترووي لدظهُل اإلاعامالث التي جدخاج لسطىم مالُت.

9

ًخىفس هظام خاص بخلدًم الدعم الفجي بشيل ئلىترووي.

10

جخم الاطخجابت لشياوي واطخفظازاث اإلاظخفُدًً بظسعت وفعالُت.

11

جلتزم الىشازة باالعتراف بخىكُع اإلاظخفُدًً ئلىتروهُا عىد الحصىٌ على الخدماث ؤلالىتروهُت.

12

ًخم ؤلاعالن عً الخدماث ؤلالىتروهُت بشيل مىاطب عبر الىطائل الدظىٍلُت وؤلاعالهُت اإلاخخلفت.

13

ًخىفس مسهص دعم للجمهىز خاص بالخدماث ؤلالىتروهُت.

14

ًخم ئعالم اإلاظخفُدًً عً خدور أي جددًثاث على الخدماث ؤلالىتروهُت.

15

ًخم ئشعاز اإلاظخفُدًً مً خالٌ البرًد ؤلالىترووي والسطائل اللصيرة عً خالت الطلب بشيل آلي.

16

ًخىفس للمظخفُدًً ئمياهُت أداء ومخابعت اإلاعامالث ؤلالىتروهُت عً بعد.

17

تهخم الىشازة بخطىٍس وجدظين مهازاث اإلاىظفين الالشمت لخطبُم مشسوع الحيىمت ؤلالىتروهُت،
وجددًث خطت الخدزٍب بشيل دوزي.
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