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 وعرفان شكر
 

سمـ عمى نبي األمة صمي وأ  رشو ومداد كمماتو, وأ  الحمد هلل عدد خمقو ورضا نفسو وزنة ع
 ومعمميا األوؿ محمد بف عبد اهلل وعمى آلو وصحبو أجمعيف,,,,,

إف الحمد والشكر هلل عز وجؿ الذي أعانني عمى انجاز ىذه الدراسة والذي يسر لي مف 
الشكر والعرفاف  عباده األخيار ذوي الفضؿ والعمـ إلتماـ ىذه الدراسة, فالشكر هلل أواًل ثـ جزيؿ

الفاضميف د.خميؿ حجاج ود.مرواف األغا المذاف تفضبل باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة,  ألستاذي  
 وعمى توجيياتيما القيمة التي كاف ليا األثر الكبير في إتماـ ىذه الدراسة.

 كما يسرني أف أتقدـ بالشكر والتقدير لؤلساتذة أعضاء لجنة المناقشة والحكـ الكراـ لتفضميـ
بقبوؿ المشاركة في المناقشة وأرجو مف اهلل أف تساـى مبلحظاتيـ السديدة في إغناء ىذه الدراسة 

ثرائيا.  وا 
غزة وأساتذتيا الكراـ -والشكر موصوؿ إلى كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية في جامعة األزىر

ويبارؾ في  وأخص بالذكر أعضاء ىيئة التدريس بقسـ إدارة األعماؿ, فأسأؿ اهلل أف يحفظيـ
 جيودىـ الكريمة مف أجؿ خدمة مسيرة العمـ.

لى كؿ  كما أتقدـ بالشكر لكؿ مف تعاوف وقدـ يد المساعدة في توفير البيانات والمعمومات وا 
 مف زودني بالنصح وبالتوجيو مما كاف لو األثر الواضح والجمي عمى ما تـ إنجازه.

رتي الذيف قدموا لي كؿ الدعـ والرعاية, وأتقدـ بخالص الشكر واالمتناف إلى جميع أفراد أس
 والصبر عمى انشغالي عنيـ أثناء الدراسة.

ـ كؿ الخير والتوفيؽ.  أسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيـ, وأف يجزيي
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 ممخص الدراسة
 

بعض المتغيرات التنظيمية وتطبيؽ اإلدارة بيف عبلقة الىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
 .االلكترونية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

ستبانة كأداة رئيسة في جمع اال يمي, واستخداـالمنيج الوصفي التحم قامت الباحثة باستخداـ
البيانات األولية, وطبقت الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية مف مجتمع الدراسة المكوف مف 

عمى أفراد عينة % مف مجتمع الدراسة 6>تمثؿ ( استبانة ==7( عامبًل, حيث تـ توزيع )8?8)
%, 7?تبانة, أي أف نسبة االستجابة بمغت ( اس7>7المستردة ) باناتالدراسة, وقد بمغ عدد االست

 ,%( مف حجـ عينة الدراسة::.><( استبانة لمتحميؿ, وىو ما يعادؿ )9;7وقد تـ اعتماد )
العديد مف األساليب اإلحصائية الختبار الفرضيات ومنيا )معامؿ وقامت الباحثة باستخداـ 

 .T)ار ارتباط بيرسوف, تحميؿ التبايف األحادي, اختبار شيفيو, اختب
 

 ليا الدراسة: توصمتومن أىم النتائج التي 
 موجبة بيف الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع  توجد عبلقة ارتباط

 .غزة وتطبيؽ تمؾ الجامعات لئلدارة االلكترونية
 ة موجبة بيف أنماط القيادة اإلدارية السائدة في الجامعات الفمسطيني توجد عبلقة ارتباط

 بقطاع غزة وتطبيؽ تمؾ الجامعات لئلدارة االلكترونية.
  يوجد اختبلؼ واضح في اىتماـ الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بتوفير متطمبات تطبيؽ

اإلدارة االلكترونية, حيث كاف ىناؾ قصور في اىتماميا بكؿ مف إصدار التشريعات 
ـ اإلداري وتدريب العامميف عمى  تطبيقات اإلدارة االلكترونية.  الضرورية وتطوير التنظي

  عند مستوى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةα=0.05))  بيف تقديرات أفراد عينة
المسمى الوظيفي, ئلدارة االلكترونية تعزى إلى العوامؿ الديمغرافية التالية )لالدراسة 

 دريبية(.المؤىؿ العممي, العمر, عدد سنوات الخبرة, نطاؽ اإلشراؼ, وعدد الدورات الت
 

 :الدراسة إلى جممة من التوصيات كان من أىميا توصمتو 
  ضرورة العمؿ عمى تطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواكب مع التعامبلت

 االلكترونية التي تفرضيا اإلدارة االلكترونية.

  توفير البنية التحتية المبلئمة لتطبيقات اإلدارة االلكترونية مف خبلؿيجب العمؿ عمى 
والفنية البلزمة لدعـ استخداـ تطبيقات اإلدارة والبشرية توفير كافة اإلمكانات المادية 

االلكترونية في كافة األعماؿ اإلدارية والخدمات التي تقدميا الجامعات الفمسطينية بقطاع 
 غزة.
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  إعادة تأىيؿ وتدريب العامميف في الجامعات الفمسطينية عمى تقنية المعمومات يجب
الحاسبات اآللية وذلؾ لرفع مستوى الوعي الحاسوبي لدييـ, وتنمية مياراتيـ  وتطبيقات

وقدراتيـ, ورفع جاىزيتيـ لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية, ونشر الثقافة االلكترونية بينيـ, 
وذلؾ مف خبلؿ إلحاؽ العامميف في الجامعات الفمسطينية بدورات تدريبية متقدمة في 

 ارة االلكترونية.مجاؿ استخداـ تطبيقات اإلد
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ABSTRACT 
 

  This study aimed at identifying the relationship between some 
organizational variables and the application of E-Management in the 

Palestinian universities in Gaza Strip.  
     The researcher used the descriptive analytical method, and used the 

questionnaire as the main tool in the collection of raw data.  The study 
was applied on a stratified random sample of the study population that 

consists of (292) employees, the researcher distributed (177) 
questionnaires that constitute 60% of the main study population to the 

members of the study sample. The number of the retrieved questionnaires 
was (161), that is, the response rate was 91%. The researcher adopted 

(153) questionnaires which equal (86.44%) of the sample size of the 
study for analysis,  and the researcher used a variety of statistical 

techniques to test hypotheses, including (Pearson correlation coefficient, 
ANOVA, Scheffe test, and T test). 

 

The most important results reached by the study are: 
•   There is a positive correlation between the prevailing organizational 

culture in the Palestinian universities in Gaza Strip and the 
application of E-Management by these universities. 

•    There is a positive correlation between the prevailing administrative 
leadership patterns in the Palestinian universities in Gaza Strip and 

the application of E-Management by these universities.  
•  There is a distinct difference in the interest of the Palestinian 

universities in Gaza Strip in providing the requirements of the 
application of E-Management where there was a lack of interest in 

the issuance of the necessary legislations and the development of 
management organization and training  the staff on the application 
of E-Management.  

 There is no statistically significant differences at the level of (α = 
0.05) between the estimates of the sample study of the E-

Management attributable to the following demographic factors (job 
title, qualification, age, number of years of experience, the scope of 

supervision, and the number of training courses). 
 

The study came up with a number of recommendations where the most 
important of  these are:  

 The need to work on the development of legislation and 
administrative regulations to coincide with the electronic trading 

imposed by the E-Management. 

 It is a must to work on the provision of adequate infrastructure for 

the E-Management applications through the provision of all 



 ش
 

material and human and technical resources required to support the 
use of E-Management applications in all management work and 

services provided by the Palestinian universities in the Gaza Strip . 

 It is a must to re-qualify and train workers in the Palestinian 

universities on information technology and applications of 

computers in order to raise  their awareness of computer, and 
develop their skills and abilities, and increase their readiness to 

implement E-Management, and dissemination of electronic culture 
among them, and that through enrolling the workers in the 

Palestinian universities in advanced training courses in the field of 
using E-Management applications. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لفــصــل األولا
 اإلطار العام

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 .المقدمةأواًل: 
 .مشكمة الدراسةثانيًا: 
 .أىداف الدراسةثالثًا: 
 .أىمية الدراسةرابعًا: 

 .مصطمحات الدراسةخامسًا: 
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 ةـدمـقـمأواًل: ال
تطورًا متسارعًا في المعطيات المعرفية والمعموماتية, وانتشار شبكة تشيد األلفية الثالثة 

التطورات والتغييرات المتبلحقة في وسائؿ التقنية سمة اإلنترنت عمى نحو واسع, أضحت معو 
 (;7, ص<866مف سمات العصر. )حمدي, 

وفي ظؿ ىذا التقدـ العممي والتطور التقني وظيور ما يعرؼ بالتقنية الرقمية, كاف البد 
لممنظمات في العالـ بأسره مف االستفادة مف ىذه التقنيات في المجاالت كافة, بما في ذلؾ 

 ( 8, ص>866اإلدارية. )القحطاني,  المجاالت
تقميدية إلى أنشطة في إطار توفر ىذه التقنيات أخذت األنشطة الحياتية تتحوؿ بالتدريج مف و 

مف أجؿ االستفادة مف مميزات ىذه األنشطة الجديدة في مجاؿ تقديـ الخدمات  ,أنشطة الكترونية
ـ  تعمؽ بيا مف عممياتما ييطمؽ عميو اإلدارة اإللكترونية, و أو ما  ,اإلدارية إدارية عف طريؽ تقدي
دارات خبلؿ تعامميا مما يترتب عميو كفاءة عمؿ اإل ,اإلجراءات المتعمقة بيا إلكترونياً و  العمميات

)السبيعي, سيولة التعامؿ مع ىذه التقنيات في ظؿ تطور برمجياتيا. مع األفراد والمنظمات, و 
 (8, ص;866

ساليب اإلدارية المعاصرة يتطمب إمكانات مادية وبشرية وتجدر اإلشارة إلى أف تطبيؽ األ
غير تقميدية, ويستمـز التييئة المناسبة لمقوماتيا العديدة, وتطوير البيئة الداخمية والخارجية 
لممنظمات اإلدارية لطبيعتيا وخصوصيتيا في التعامؿ مع األفراد, وتوفير الظروؼ المواتية 

باشر عمى األداء عبر تحقيؽ التوازف والتناسؽ المرغوب بيف لنجاح التطبيؽ, مما ينعكس بشكؿ م
التغيرات وسموؾ األفراد, والعبلقات بيف جماعات العمؿ وبيف أساليب ونظـ األداء. )الضافي, 

 (9, ص>866
وقد أدى كبًل مف الزيادة في حجـ المنظمات وتعقد أنشطتيا اإلدارية, وتطور وسائؿ اتخاذ 

إلى زيادة اىتماـ المدراء عمى اختبلؼ مستوياتيـ التنظيمية  القرارات في الوقت الحاضر
والوظيفية في الحصوؿ عمى المعمومات الدقيقة والمبلئمة وفي الوقت المناسب, مف أجؿ القياـ 
ـ  بميمات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات بكفاءة وفاعمية, لذلؾ أصبحت المعمومات والنظ

 ومات( موردًا أساسيًا مف موارد المنظمات عمى اختبلؼ أنواعيا.المسئولة عف إنتاجيا )نظـ المعم
 (8, ص;866)أبو رحمة, 

نما جاء لتحقيؽ مزايا وفوائد  ولـ يأت االىتماـ باستخداـ نظـ المعمومات اإلدارية مف فراغ, وا 
عديدة, حيث أف تطبيؽ اإلدارة االلكترونية يعمؿ عمى تبسيط اإلجراءات داخؿ المنظمات مما 

إيجابًا عمى مستوى الخدمات التي تقدـ لممستفيديف منيا لتصبح أكثر دقة وجودة, كما  ينعكس
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وتعمؿ عمى اختصار وقت تنفيذ المعامبلت اإلدارية المختمفة مع الدقة في التنفيذ. 
 (=9, ص>866)السالمي,

باشرة كما وتيدؼ اإلدارة االلكترونية إلى االستفادة مف المميزات الرئيسة لتطبيقيا, بصورة م
كالسرعة والدقة في إنجاز المعامبلت, وتقميؿ الوقت والجيد والتكمفة, وبصورة غير مباشرة في 
منع التزاحـ أماـ مكاتب الموظفيف, والقضاء عمى مشكمة تكدس األوراؽ وغيرىا مف السمبيات 

, =866ني,التي سيزوؿ أثرىا تدريجيًا بتطبيؽ اإلدارة االلكترونية عمى العمميات اإلدارية. )القر 
 (>7ص

 جميع تحتاجو حيث ,الحديث العصر سمات مف سمة أـى التنظيمي التغييرويعتبر 

 العالمية المستجدات ومواكبة التحديات لمواجية, والخاص العاـ القطاعيف في والدوائر المؤسسات

 عف معزؿ في دائرة أو مؤسسة أو دولة أي تعيش أف الممكف غير مف فأصبح ,المتسارعة

 (;7, ص8669الفرحاف, ) .التغيرات
 احتياجات لتمبية ,العالي التعمـي تقديـ خدمات عمى تعمؿ التي المنظمات تمؾ ىي والجامعات

 التنظيمية ثقافةال ومعرفة المتغيرات التنظيمية التي تؤثر عمييا بما فييا فيـ فإف ولذلؾ المجتمع,

 الفمسطينية الجامعات كانت ولما ,فياأىدا تحقيؽ في يساعدىا قدوأنماط القيادة اإلدارية السائدة 

المتغيرات  فإف ,البيئة نفس وفي العالي التعمـي مجاؿ تقديـ خدمات في تعمؿ غزة قطاع في
 لذا ,مع بعضيا البعض تماماً  متشابية وليست تماماً  مختمفة ليست الجامعات يذهل التنظيمية

ية الموجودة في الجامعات عمى عبلقة بعض المتغيرات التنظيم لمتعرؼ الدراسة ىذه جاءت
 الفمسطينية بإمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات.

 
 ثانيًا: مشكمة الدراسة

تسعى المنظمات دائمًا إلى تحقيؽ الرسالة التي قامت مف أجميا, والمتمثمة بالغرض األساسي 
في سبيؿ تحقيؽ تمؾ مف إنشائيا فيي تعمؿ عمى إتباع استراتيجيات وتكتيكات وسياسات مختمفة 

الرسالة, مما يتطمب توافر مجموعة مف المدخبلت المتمثمة في اآلالت واألمواؿ والمعمومات 
 (8, ص>866والموارد البشرية. )الشنطي, 

إف اإلدارة التقميدية لـ تعد قادرة عمى االستجابة لمتغيرات العصر ومتطمباتو, فقد أصبح 
 اً لكؿ الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء.التحوؿ نحو اإلدارة االلكترونية حتمي

أعلى  عف مدى جاىزية ;866أعدتو منظمة األمـ المتحدة عاـ  قد تـ االستعانة بتقريرلو  

تمييا الدنمارؾ  8>6?.6فبمغ مؤشر الواليات المتحدة  االلكترونية,في العالـ لئلدارة  دولة ;8
ـ المممكة المتحدة  9<?<.6ثـ السويد  <:6?.6  (;7, ص<866. )أبو حبيب, 6.8777ث
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لتوضيح مدى تطبيؽ اإلدارة  8669وفي دراسة قامت بيا وزارة االتصاالت الفمسطينية عاـ 
% مف الوزارات والمؤسسات الحكومية لدييا ?>االلكترونية في الوزارات الفمسطينية, تبيف أف 

ارات والمؤسسات % مف الوز 7<% ال يوجد لدييا شبكة حاسوب, كما أف 97شبكة حاسوب, و 
% لدييا موقع عمى شبكة االنترنت. )أبو حبيب, =;الحكومية لدييا اتصاؿ باالنترنت, و 

 (79, ص<866
في وحدات العامميف دراسة استطبلعية قامت بيا الباحثة حيث تـ مقابمة عدد مف  ومف خبلؿ

لفمسطينية بدأت الجامعات ا تبيف لمباحثة أف ,الجامعات الفمسطينيةتكنولوجيا المعمومات في 
بالعمؿ عمى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية مف خبلؿ تطوير البنية المعموماتية لمجامعات, إال أف 

 االستفادة منيا لـ ترؽ بعد إلى المستويات المنشودة.
وألف اإلدارة االلكترونية تعتبر مدخبًل تكامميًا الستثمار الوقت والجيد والماؿ وتحقيؽ رضا 

اتيا, مف خبلؿ توفيرىا عبر عمؿ مستمر ومبرمج غاية في الدقة, فيمكنيا المستفيديف عف خدم
 أف تتغمب عمى الكثير مف تمؾ السمبيات التي تعاني منيا الجامعات الفمسطينية.

ع المتغيرات التنظيمية وعناصرىا عمى الرغـ مف الدراسات العديدة التي تناولت موضو و 
لـ  –في حدود معرفة الباحثة  –إلدارة االلكترونية فإنو مفة, والدراسات التي تناولت موضوع االمخت

يتـ العثور عمى أي دراسة أو بحث تناوؿ توضيح العبلقة بيف المتغيرات التنظيمية وتطبيؽ 
 اإلدارة االلكترونية. 

ظيمية وأنماط وتتمثؿ مشكمة الدراسة في محاولة التعرؼ عمى العبلقة بيف كؿ مف الثقافة التن
مكانية تطو  يةالقيادة اإلدار  وبالتالي بيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة, ا 

  فإف مشكمة الدراسة تتبمور في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
"مـــــا ىـــــي العالقـــــة بـــــين بعـــــب المتغيـــــرات التنظيميـــــة وتطبيـــــق اإلدارة االلكترونيـــــة فـــــي 

 الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"
 
 ئيس مجموعة مف األسئمة الفرعية:ينبثؽ عف السؤاؿ الر و 

 مػػػػػػا العبلقػػػػػػػة بػػػػػػيف الثقافػػػػػػػة التنظيميػػػػػػة السػػػػػػػائدة فػػػػػػي الجامعػػػػػػػات الفمسػػػػػػطينية بقطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة  -7
 وتطبيؽ تمؾ الجامعات لئلدارة االلكترونية؟ 

مػػػػػػا العبلقػػػػػػػة بػػػػػػيف أنمػػػػػػػاط القيػػػػػػادة اإلداريػػػػػػػة السػػػػػػائدة فػػػػػػػي الجامعػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية بقطػػػػػػػاع  -8
 دارة االلكترونية؟غزة وتطبيؽ تمؾ الجامعات لئل
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 ثالثًا: أىداف الدراسة
 تيدؼ ىذه الدراسة لموقوؼ عمى عدة أىداؼ كما يمي:

معرفػػػػػػػة إذا مػػػػػػػا كانػػػػػػػت ىنػػػػػػػاؾ عبلقػػػػػػػة بػػػػػػػػيف الثقافػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة السػػػػػػػائدة فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػات  -7
مكانية تطبيؽ تمؾ الجامعات لئلدارة االلكترونية.  الفمسطينية بقطاع غزة وا 

قػػػػة بػػػػػيف أنمػػػػاط القيػػػػػادة اإلداريػػػػة السػػػػػائدة فػػػػي الجامعػػػػػات معرفػػػػة إذا مػػػػػا كانػػػػت ىنػػػػػاؾ عبل -8
مكانية تطبيؽ تمؾ الجامعات لئلدارة االلكترونية.  الفمسطينية بقطاع غزة وا 

تقػػػػػػػػػديـ عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػف التوصػػػػػػػػػػيات التػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػػػوف ذات فائػػػػػػػػػػدة إلدارة المنظمػػػػػػػػػػات  -9
 والباحثيف والميتميف بيذا المجاؿ.

 

 رابعًا: أىمية الدراسة
لدراسػػػػػة مػػػػػػف أىميػػػػػة اإلدارة االلكترونيػػػػػػة التػػػػػي تمكػػػػػػف المنظمػػػػػات مػػػػػػف اسػػػػػػتيعاب انبثقػػػػػت أىميػػػػػػة ا

 التقنية الحديثة في مجالي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات. 
 :أواًل: من الناحية العممية

ة التػػػػػػػي نالػػػػػػػت ثػػػػػػيعتبػػػػػػر موضػػػػػػػوع اإلدارة االلكترونيػػػػػػة مػػػػػػػف الموضػػػػػػوعات الحيويػػػػػػػة الحدي -7
مػػػػػػػاؿ ألىميتػػػػػػو فػػػػػػي مسػػػػػػاعدة منظمػػػػػػات األعث الحػػػػػػدياىتمػػػػػػاـ كبيػػػػػػر فػػػػػػي الفكػػػػػػر اإلداري 

 تكمفة.في تحقيؽ أىدافيا بأقؿ وقت وجيد و 
إثػػػػراء المكتبػػػػػة العربيػػػػػة ومراكػػػػز البحػػػػػث العممػػػػػي بمثػػػػػؿ ىػػػػذه الدراسػػػػػات المتعمقػػػػػة بػػػػػاإلدارة  -8

 االلكترونية نتيجة لمنقص الواضح فييا.

ف أف يسػػػػتمد ىػػػػذا البحػػػػث أىميتػػػػو بصػػػػفة عامػػػػة مػػػػف النتػػػػائج المتوقعػػػػة منػػػػو, والتػػػػي يمكػػػػ -9
تسػػػاىـ فػػػػي تقػػػديـ دليػػػػؿ عممػػػي عػػػػف العبلقػػػػة بػػػيف بعػػػػض المتغيػػػرات التنظيميػػػػة وتطبيػػػػؽ 

 اإلدارة االلكترونية.

 
 تطبيقية:من الناحية الثانيًا: 
ميػػػػػػػػػة موضػػػػػػػػوع اإلدارة االلكترونيػػػػػػػػػة الجامعػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطينية إلػػػػػػػػى أى لفػػػػػػػػت انتبػػػػػػػػاه إدارات -7

رة االلكترونيػػػػػة يػػػػػؽ اإلداتوضػػػػػيح أثػػػػػر تطبوتػػػػأثير المتغيػػػػػرات التنظيميػػػػػة عمػػػػػى تطبيقيػػػػا, و 
 .عمى تحقيؽ أىداؼ تمؾ المنظمات

تقػػػػػػػػػػػدـ الدراسػػػػػػػػػػػة تحمػػػػػػػػػػػػيبًل عمميػػػػػػػػػػػًا لواقػػػػػػػػػػػػع تطبيػػػػػػػػػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػػػات  -8
الفمسػػػػػػػػطينية وعبلقػػػػػػػػة تطبيقيػػػػػػػػا بكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الثقافػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػة وأنمػػػػػػػػاط القيػػػػػػػػادة اإلداريػػػػػػػػة 

دعميا وتعزيزىػػػػػػػا السػػػػػػائدة فػػػػػػي الجامعػػػػػػػات ممػػػػػػا يسػػػػػػاعد عمػػػػػػػى معرفػػػػػػة الجوانػػػػػػب القويػػػػػػػة لػػػػػػ
 والتعرؼ عمى الجوانب الضعيفة لمعالجتيا. 
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 تقػػػػػػػديـ المسػػػػػػػاعدة إلدارة الجامعػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية فػػػػػػػي تييئػػػػػػػة البيئػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة المناسػػػػػػػبة  -9
 لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية.

 
 خامسًا: مصطمحات الدراسة 

 E-management اإلدارة االلكترونية:

عمميػػػػػػة ميكنػػػػػػػة جميػػػػػػػع ميػػػػػػاـ وأنشػػػػػػػطة المؤسسػػػػػػػات يػػػػػػػا  ينظػػػػػػر إلػػػػػػػى اإلدارة االلكترونيػػػػػػة عمػػػػػػػى أن
اإلداريػػػػػػػػة باالعتمػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػع تقنيػػػػػػػػػات المعمومػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػرورية, لموصػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػؽ 
أىػػػػػػػػداؼ اإلدارة الجديػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػي تقميػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػتخداـ الػػػػػػػػورؽ وتبسػػػػػػػػػيط اإلجػػػػػػػػػراءات والقضػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى 

ة لربطيػػػػػػا مػػػػػػػع نجػػػػػػاز السػػػػػػػريع والػػػػػػدقيؽ لمميػػػػػػاـ والمعػػػػػػػامبلت لتكػػػػػػوف كػػػػػػؿ أداة جػػػػػػػاىز إلالػػػػػػروتيف وا
 (;79, ص8669. )السالمي,  الحكومة االلكترونية الحقاً 

اإلدارة االلكترونيػػػػػػة ىػػػػػػي اسػػػػػػتخداـ الجامعػػػػػػات الفمسػػػػػػطينية بقطػػػػػػاع : التعريػػػػػؼ اإلجرائػػػػػػي لمباحثػػػػػػة
غػػػػزة لتقنيػػػػػات االتصػػػػاالت والمعمومػػػػػات لمقيػػػػاـ بأنشػػػػػطتيا بػػػػالتحوؿ لمعمػػػػػؿ االلكترونػػػػي مػػػػػف أجػػػػػؿ 

اإلداريػػػػػػػػة, وتحقيػػػػػػػػؽ جػػػػػػػػودة الخػػػػػػػػدمات, وتحقيػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػػداؼ تطػػػػػػػػوير األداء وتطػػػػػػػػوير العمميػػػػػػػػات 
 بأقؿ وقت وجيد وتكمفة.

 
 Organizational Cultureالثقافة التنظيمية: 

 التاا   الت قعاا   الساال    معاا مم   القام  االتج هاا   ما  مكاا   مع فاا  إطاا   ىػي 

 (. 627ص ,2004 وباروف, جرينبرج (. المنظمة في الع مل   متق سمه 
 توقعػػػػػػات العػػػػػػػامميفنظػػػػػػاـ يشػػػػػػػمؿ قػػػػػػيـ ومعتقػػػػػػدات وأعػػػػػػػراؼ و : ىػػػػػػي ائػػػػػػي لمباحثػػػػػػػةالتعريػػػػػػؼ اإلجر 

األكاديميػػػػػػػػة واإلداريػػػػػػػػػة( فػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػات  رؤسػػػػػػػػاء األقسػػػػػػػػػاـ)عمػػػػػػػػداء الكميػػػػػػػػػات ومػػػػػػػػدراء الػػػػػػػػػدوائر و 
 .التي تؤثر عمى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في جامعاتيـالفمسطينية و 

 
 القيم التنظيمية: 

بينيـ,  لمثؿ العميا, التي يؤمف بيا الناس, ويتفقوف عمييا فيمامجموعة المبادئ والقواعد واىي  
 (8:, ص>??7. )طيطاوي,  المادية والمعنوية ويحكموف بيا عمى تصرفاتيـ

 
 المعتقدات التنظيمية:

أفكػػػػػػار مشػػػػػػػتركة حػػػػػػوؿ طبيعػػػػػػة العمػػػػػػػؿ, والحيػػػػػػاة االجتماعيػػػػػػة فػػػػػػػي بيئػػػػػػة العمػػػػػػؿ, وكيفيػػػػػػػة  ىػػػػػػي  
 (879-878, ص;866العمياف, . ) إنجاز العمؿ والمياـ التنظيمية
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 التوقعات التنظيمية:
, ;??7)المدىوف والجزراوي, .  التعاقد السيكولوجي الذي يتـ بيف الموظؼ والتنظيـىي   

 (67:ص
 

 Managerial Leadershipالقيادة اإلدارية: 

طػػػػػبلؽ طاقػػػػػاتيـ وتوجيييػػػػا فػػػػػي االتجػػػػػاه  ىػػػػي  عمميػػػػػة يػػػػتـ عػػػػػف طريقيػػػػػا إثػػػػارة اىتمػػػػػاـ اآلخػػػػريف وا 
 (Bass, 1985, P.90)رغوب . الم

 رؤسػػػػػػػػاء األقسػػػػػػػػاـ: ىػػػػػػػػي قػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػداء الكميػػػػػػػػات ومػػػػػػػػدراء الػػػػػػػدوائر و التعريػػػػػػػؼ اإلجرائػػػػػػػػي لمباحثػػػػػػػة
قنػػػػػػػػػاعيـ فػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػ األكاديميػػػػػػػػػة واإلداريػػػػػػػػػة طينية عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػأثير فػػػػػػػػػي مرؤوسػػػػػػػػػييـ وا 

نية العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػى تطبيػػػػػػؽ اإلدارة اإللكترونيػػػػػػػة فػػػػػػي الجامعػػػػػػات الفمسػػػػػػػطيوحػػػػػػثيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػاركة و 
 .في قطاع غزة
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 .المقدمة
 .مفيوم الثقافة التنظيميةأواًل: 

 .ات الثقافة التنظيميةثانيًا: مستوي
 .أبعاد الثقافة التنظيميةثالثًا: 
 .الثقافة التنظيمية ووظائف أىميةرابعًا: 

 .أنواع الثقافة التنظيميةخامسًا: 
 سادسًا: خصائص الثقافة التنظيمية.

 لثقافة التنظيمية  والمحافظة عمييا.سابعًا: آليات خمق ا
 .الثقافة التنظيمية ثامنًا: العوامل المؤثرة في

 الخالصة.
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 المقدمة
مػػػػػػف أفػػػػػراد تجمعيػػػػـػ أىػػػػػػداؼ عامػػػػػة  أىػػػػػداؼ المنظمػػػػػػة  وأىػػػػػداؼ خاصػػػػػػة تتكػػػػػوف المنظمػػػػػات 

 أىػػػػػداؼ شخصػػػػػػية  حيػػػػػػث يػػػػػػأتي ىػػػػػػؤالء األفػػػػػػراد مػػػػػػف عػػػػػػدة بيئػػػػػػات بخمفيػػػػػػات ثقافيػػػػػػة واجتماعيػػػػػػة 
, :??7رؼ بالثقافػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػة. )العسػػػػػػػػػػػكر,واقتصػػػػػػػػػػادية مختمفػػػػػػػػػػة, ويشػػػػػػػػػػكموف بػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػ

 ( 89ص
إف الثقافػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة تعبػػػػػػػػر عػػػػػػػف مجموعػػػػػػػػة مشػػػػػػػتركة مػػػػػػػف المعتقػػػػػػػػدات والقػػػػػػػيـ والمػػػػػػػػدركات 
التػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػكؿ انطباعػػػػػػػػػػات, وترسػػػػػػػػػا اتجاىػػػػػػػػػػات, ويترتػػػػػػػػػب عمييػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػموكيات تشػػػػػػػػػكؿ القواعػػػػػػػػػػد 

دعـ كعناصػػػػػػػػر تػػػػػػػػ ,األساسػػػػػػػػية ألداء العػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػات وفػػػػػػػػؽ أسػػػػػػػػس الفاعميػػػػػػػػة والكفػػػػػػػػاءة
األداء الجيػػػػػد إذا كانػػػػػػت الثقافػػػػػة التنظيميػػػػػػة السػػػػػػائدة تشػػػػػجع عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ, فقػػػػػد اكتسػػػػػػب مصػػػػػػطمح 
الثقافػػػػػة التنظيميػػػػػة أىميتػػػػػػو كعامػػػػػؿ مػػػػػػؤثر فػػػػػي توجيػػػػػػات المنظمػػػػػات وتطػػػػػػور أو تخمػػػػػؼ مسػػػػػػتوى 

 أدائيا. 
كمػػػػػػػػػػػا أف دور الثقافػػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػػػة ال يقتصػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػػػػيف األنمػػػػػػػػػػػاط السػػػػػػػػػػػموكية فػػػػػػػػػػػػي 

األحػػػػػػداث وفيػػػػػـػ مواقػػػػػػؼ األفػػػػػػراد ومسػػػػػػاعدة المنظمػػػػػػة فػػػػػػي التغمػػػػػػػب المنظمػػػػػػة, مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ توقػػػػػػع 
يجػػػػػػػاد البيئػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػة والمنػػػػػػػاخ التنظيمػػػػػػػي المبلئػػػػػػػـػ  عمػػػػػػػى التحػػػػػػػديات الداخميػػػػػػػة والخارجيػػػػػػػػة, وا 
لمعمػػػػػػػػؿ واإلنجػػػػػػػػاز واإلبػػػػػػػػػداع واالبتكػػػػػػػػار والتطػػػػػػػػػوير واالسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػف مميػػػػػػػػػزات العمػػػػػػػػؿ الجمػػػػػػػػػاعي 

ؿ االسػػػػػتفادة مػػػػف التغذيػػػػػة الراجعػػػػة التػػػػػي تفيػػػػػد خػػػػبلؿ فػػػػػرؽ العمػػػػؿ المػػػػػدارة ذاتيػػػػًا, بػػػػػؿ يمتػػػػػد ليشػػػػم
أعضػػػػػاء الفريػػػػػػؽ والفريػػػػػػؽ نفسػػػػػو, وتسػػػػػػاعدىـ عمػػػػػػى تصػػػػػػحيح األخطػػػػػاء واالنحرافػػػػػػات, ومػػػػػػف ثػػػػػـػ 
االحتفػػػػػػػاظ بمسػػػػػػػػتوى أداء فاعػػػػػػػػؿ يعػػػػػػػػالج االنحرافػػػػػػػػات أواًل بػػػػػػػأوؿ والتعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبؿ تطػػػػػػػػوير 

 (6<8-?=8, ص8668وتحسيف األداء. )توفيؽ, 
 

 ظيميةأواًل: مفيوم الثقافة التن
التنظػػيـ  داخػؿ واألنشػطة المسػػتويات جميػع عمػى اً رئيسػػ دوراً  التنظيميػة الثقافػة تمعػب
, التنظيمػي المنػاخ خمػؽ فػي تسػاىـ حيػث اإلداري, وتطػوير  تحسػيف عمػى يعمػؿ الػذي المبلئـػ
 والتنظيمية.  والجماعية الفردية األىداؼ تحقيؽ عمى يساعد مما وفعاؿ, مبلئـ بشكؿ األداء

  8667ويذكر ىمشري )ديد مف الكتاب بوضع تعريفات متنوعة لمفيـو الثقافة, قاـ العوقد ,
الكؿ المعقد الذي يشمؿ تعريؼ لمثقافة بأنيا  ذلؾ  قدـ العالـ الشيير )تايمور(( أف 7;7ص

العقيدة والفف واألخبلؽ والقانوف والعادة وأية قدرات يكتسبيا اإلنساف كعضو في المعرفة و 
 المجتمع . 
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 ىا وتطويرىا مف ؤ الثقافة بشكؿ عاـ عمى أنيا  طرؽ أو أنماط الحياة يتـ بنا ريؼوقد تـ تع
, ;??7, المدىوف والجزراوي. ) قبؿ جماعة مف الناس, ويتـ توارثيا مف جيؿ إلى جيؿ

 (.>?9ص
 الثقافة بمعناىا الواسع يمكف أف ينظر إلييا عمى أنيا جميع السمات  ويذكر اليونسكو أف 

الفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعًا بعينو أو فئة اجتماعية بعينيا, وىي الروحية المادية و 
ـ  تشمؿ الفنوف واآلداب وطرائؽ الحياة كما تشمؿ الحقوؽ األساسية لئلنساف ونظـ القي

 ( =8, ص8668)السيد وآخروف, المعتقدات . والتقاليد و 
 

 أما الثقافة التنظيمية فتعرف بأنيا:
  يذكر Robbins (1998, P.595) النظاـ إلى ترجع المنظمات ثقافة بأف اتفاؽ أف ىناؾ 

 أعضاء بيف سائدة تكوف التي والتقاليد واألعراؼ المفاىيـ المشتركة نظاـ خبلؿ مف المطبؽ
  أخرى. عف منظمات تميزىا والتي المنظمة

 ؾسمو  وتحدد مشتركة وقد عرفت الثقافة التنظيمية بأنيا  تتكوف مف قيـ ومعتقدات وتصورات 
 وكانت مشتركة والتصورات والمعتقدات القيـ ىذه استخدـا زاد حيث كمما المنظمة, أعضاء
 سموؾ عمى تحديد السيطرة في كبير أثر ليا ويكوف المنظمة, لثقافة أقوى كانت كمما

 ((Mainiero & Tromley ,1989 , p.382 .المنظمة 
  والقيـ األساسية االفتراضاتأف الثقافة التنظيمية ىي   (151ص , (2000القريوتيويذكر 

 والداخمية, الخارجية المؤثرات مع والتعامؿ التكيؼ أجؿ مف معينة, جماعة تطورىا التي
ـ, في الجدد لمعامميف تعميميا ضرورة وعمى عمييا االتفاؽ يـت والتي  أجؿ إدراؾ مف التنظي

  .الرسمية األىداؼ تخدـ معينة بطريقة بيا والتفكير األشياء
 ريؼ الثقافة التنظيمية عمى أنيا  نمط مف االفتراضات األساسية مبتدعة أو مكتشفة كما تـ تع

أو مطورة مف قبؿ جماعة كما تعممتيا مف خبلؿ مبلئمتيا مع مشكبلت العالـ الخارجي 
وضرورات المبلئمة الداخمية, والتي أثبتت صبلحيتيا لكي تعتبر قيمة ويجب تعميميا 

تبارىا طرؽ صحيحة لئلدراؾ والتفكير واإلحساس فيما يتعمؽ لؤلعضاء الجدد في المنظمة باع
 (Schackleton, 1985, P.2بالمشكبلت . )

 
معًا بأنيا تركز عمى وميما تنوعت تعريفات الثقافة التنظيمية فإف جميع التعريفات تشترؾ 

ـي إلى وتشير ىذه الق ,المختمفة لمثقافة ريفاتالقيـ والتي تمثؿ القاسـ المشترؾ بيف تمؾ التع
ـ ي منظمة معينة, ولذلؾ تعتبر القيـ المفيو فاالتجاىات والمعتقدات واألفكار  ـ األساس لتقيي

 (978-977, ص;866)العمياف,  .تصرفات األفراد وسموكيـ في المنظماتمواقؼ و 
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ف المصدر الرئيس لمثقافة ىو النسيج االجتماعي والثقافي الذي يتشابؾ مع الكثير مف إ
قافة الفرد وفمسفتو ومقدار ما يحممو منيا في عقمو, ومف ـث تنتقؿ ىذه المكونات المتغيرات مثؿ ث

مع الفرد عندما يمتحؽ بالمنظمة فيتأثر بثقافة تمؾ المنظمة, وعندما يتبوأ ىذا الفرد مرتبة في سمـ 
 اإلدارة العميا تصبح ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليو متفاعمة مع ثقافة المنظمة التي يعمؿ بيا

 لتمثؿ فيما بعد الثقافة السائدة.
تعريؼ لمثقافة التنظيمية يجب أف يتناوؿ القيـ والمعتقدات واألفكار واالفتراضات  كما أف أي

  .لتكوينياكعناصر أساسية 
 

مجموعة مف القيـ والعادات والتقاليد واألنظمة أف الثقافة التنظيمية ىي  وبالتالي ترى الباحثة
سموؾ العامميف وفي األسموب الذي يمارسونو في إدارة المنظمة واتخاذ  والقوانيف التي تؤثر في

 .ا وسياساتيا وممارساتيا اإلداريةالقرارات فييا, مف أجؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ أىدافي
 

 ثانيًا: مستويات الثقافة التنظيمية
أف الثقافة التنظيمية تشتمؿ عمى مكونات ظاىرة وأخرى  Pervaize (1999, P.73)ذكر  
منية, مف خبلؿ تقسيميا إلى مستويات وشرح التداخؿ بينيا, ويمكف توضيح تمؾ المستويات ض

 كما يمي:
( وتمثؿ الحقائؽ التي يمكف Explicit Cultureالمستوى األوؿ )الثقافة الظاىرة  -7

 مبلحظتيا مثؿ التكنولوجيا والفنوف ورموز الحياة التنظيمية وأنماط السموؾ اإلنساني.
( وتشتمؿ عمى القيـ, والمعتقدات Implicit Cultureالثاني )الثقافة الضمنية المستوى  -8

 والمعايير الضابطة لمسموؾ اإلنساني.
( وىي عبارة عف Basic Assumptionsالمستوى الثالث )البديييات األساسية  -9

البديييات واالفتراضات األساسية حوؿ الكيفية التي تعمؿ بيا المنظمة, وتحديد اليدؼ 
ألساسي ليا, وكيفية تعامميا مع البيئة الخارجية, باإلضافة إلى كيفية تعامؿ الموظفيف ا

ـ وما ىي المشكبلت الرئيسة التي تواجييا تمؾ المنظمة.   داخؿ المنظمة الواحدة فيما بيني
 

ما يعرؼ بنظرية المستويات لمثقافة التنظيمية,  Fombrun (1983, P.403-421)ووضع 
لثقافة تـ تناقميا عبر األجياؿ والمجتمعات, لذا يعتبر المجتمع ىو المصدر حيث ذكر أف أصؿ ا

ـ,  األوؿ ليا مف خبلؿ )الديف, المعتقدات, األعراؼ, التقاليد, المغة, الطقوس, الشعائر, القي
طبيعة التفكير, وأنماط الحياة(, ومنيا انتقمت إلى المستوى اآلخر الذي يسمى بمستوى الجماعة, 

مف خبلؿ مشاركة أفراد الجماعة في مضموف مفردات ىذه الثقافة والتي ت كوف ثقافات ويرتسـ ذلؾ 
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فرعية ثـ تنحصر ضمف الفرد ذاتو, ويظير المستوى الثالث مف خبلؿ ما يحممو الفرد مف آثار 
إيجابية داخؿ أفراد المنظمة, وعميو يمكف تصور ىذه النظرية مف خبلؿ ثقافة المجتمع وأثرىا في 

عة معينة ومف ثـ تتخصص مثؿ ىذه الثقافة بطابع إداري بحت لتعرؼ عندئٍذ بثقافة ثقافة صنا
 مؤسسة ما. 

 
عمى شكؿ جبؿ التنظيمية مستويات الثقافة  Bowman (1995, P.150-160) وأيضًا حدد

 جميدي تتغير مبلمحو بيف الحيف واآلخر مف خبلؿ: 
, القصػػػػػػػػص, )مسػػػػػػػتوى القمػػػػػػػة: يشػػػػػػػػمؿ الرمػػػػػػػوز الظػػػػػػػػاىرة  -7 الشػػػػػػػعارات, السػػػػػػػػموؾ, المراسػػػػػػـػ

 . (والممبس والوضع المادي

 المستوى المغمور: يشمؿ القيـ, االفتراضات, المعتقدات, واالتجاىات.  -8
 

 ثالثًا: أبعاد الثقافة التنظيمية
 اتفؽ الكتاب عمى أف لمثقافة التنظيمية أبعاد مختمفة تتجسد فيما يمي:

ؿ الجيد لمموظفيف, تأثر الموظفيف, المدير الجيد, المشرؼ الجيد, الموظؼ الجيد, العم -7
مراقبة األنشطة, قواعد إنجاز المياـ, ما يوفره العمؿ, روح الفريؽ, المنافسة, الصراع, 

-Harrison, 1978, P.119)تنفيذ القرارات, تدفؽ االتصاالت, واالستجابة لمبيئة. 

128) 
 & Deal)ة العمؿ. القيـ, الطقوس, الشعائر, شبكات العمؿ الثقافية, الروتيف, وبيئ -8

Kennedy, 1982, P.12-24) 
صنع القرار, الرقابة التنظيمية, التدخؿ الحكومي, معنوية الدور اإلداري, معتقدات  -9

الوصوؿ إلى السمطة, السياسة المحافظة, والحماية وضماف الحقوؽ الشخصية. 
(Jenner, 1982, P.307-325)  

 (Thompson, 1993, P.254-336)متعاظـ. الرموز, الفمسفة, الديانة, والنشاط ال -: 
التركيز الخارجي مقابؿ التركيز الداخمي, التركيز عمى الميمات مقابؿ التركيز  -;

االجتماعي, األماف مقابؿ المخاطرة, التماسؾ مقابؿ التفكؾ, الفردية مقابؿ الجماعية, 
مركزية, الحدس مقابؿ الجماعية, المركزية مقابؿ البل االنفراد في القرارات مقابؿ المشاركة

التخطيط, الثبات مقابؿ اإلبداع, التعاوف مقابؿ المنافسة, البساطة مقابؿ التعقيد, 
 ,Reynolds, 1986)الجيؿ مقابؿ المعرفة. و , الرسمية مقابؿ الغير رسميةاإلجراءات 

P.334-336) 
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بلقة, الترتيب القيـ, البطوالت, الطقوس, الشعائر, تجميع الموارد, المكافآت, تنوع الع ->
-DuBrin, 1988, P.395)اليرمي, الممارسات اإلدارية, وشبكات العمؿ الثقافية. 

397)  
 ,Johnson & Scholes)الروتيف, الطقوس, الشعائر, الرموز, القوة, وأنظمة الرقابة.  -= 

1989, P.50-61) 
 ((Hofstede, 1994, P.12-14الرموز, األبطاؿ, الطقوس, والقيـ.  -<

 
أف القيـ التنظيمية والمعتقدات التنظيمية والتوقعات التنظيمية ىي أكثر ىذه الباحثوف  ويذكر

 وتتميز ىذه األبعاد بما يمي:األبعاد تأثيرًا عمى تحديد أنماط السموؾ التنظيمي 
  :القيم التنظيمية -أ

ويتفقوف تعرؼ القيـ بأنيا مجموعة المبادئ والقواعد والمثؿ العميا, التي يؤمف بيا الناس, 
 (8:, ص>??7المادية والمعنوية. )طيطاوي,  بينيـ, ويحكموف بيا عمى تصرفاتيـ عمييا فيما

التعاليـ الدينية والتنشئة االجتماعية وتعتبر وال تأتي القيـ مف فراغ فيي مستمدة مف البيئة, 
, 8666, )القريوتي .مف أىـ مصادر القيـ والخبرة السابقة والجماعة التي ينتمي إلييا الفرد

 (7>7-;?7ص
لخص واتفؽ العمماء عمى ضرورة توافر عدة شروط في القيـ لتشكؿ جوىر الثقافة التنظيمية, و 

 تمؾ الشروط فيما يمي: (:8, ص8667الفالح )
أف تكوف مقنعة ومختارة مف عدة بدائؿ حتى يتـ تبنييا وااللتزاـ بيا مف قبؿ العامميف عمى  -7

 المستويات كافة.
 تناسقة فكريًا وسموكياً مع قيـ األفراد العامميف بالمنظمة.أف تكوف م -8
 أف تكوف محددة العدد وواضحة اليدؼ, يمكف إدراكيا وتحديد ما تتضمنو مف سموؾ. -9
أف تكوف عممية وثابتة في كؿ األحواؿ والمواقؼ حتى يسيؿ ترجمتيا إلى واقع, ألف القيـ  -:

 فة.التي يستحيؿ ترجمتيا إلى واقع ىي قيـ ضعي
 أف تعزز األداء الذي يحقؽ أىداؼ المنظمة وأىداؼ العامميف. -;
 أف تكوف مدونة حتى تصبح واضحة بالقدر الكافي وممزمة لمعامميف بالمنظمة.  ->
 

  :المعتقدات التنظيمية -ب
المعتقدات بشكؿ عاـ ىي عبارة عف أفكار مشتركة متعمقة بطبيعة الفرد, وحياتو االجتماعية. 

دات التنظيمية فيي عبارة عف أفكار مشتركة حوؿ طبيعة العمؿ, والحياة االجتماعية أما المعتق
في بيئة العمؿ, وكيفية إنجاز العمؿ والمياـ التنظيمية. ومف ىذه المعتقدات أىمية المشاركة في 
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عممية صنع القرارات, بحيث تؤدي إلى قرارات أفضؿ والمساىمة في العمؿ الجماعي وأثر ذلؾ 
 ( 879-878, ص;866العمياف, األىداؼ التنظيمية. )في تحقيؽ 

 
  :التوقعات التنظيمية -ج

تتمثؿ التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي الذي يتـ بيف الموظؼ والتنظيـ. ومف 
التوقعات المختمفة داخؿ التنظيـ توقعات الرؤساء مف المرؤوسيف, والزمبلء مف الزمبلء اآلخريف 

سيف مف الرؤساء والمتمثمة باالحتراـ والتقدير المتبادؿ, باإلضافة إلى توفير في التنظيـ, المرؤو 
)المدىوف بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعـ احتياجات الموظؼ النفسية واالقتصادية. 

 (67:, ص;??7والجزراوي, 
 

 الثقافة التنظيميةووظائف أىمية رابعًا: 
نظمات األعماؿ, حيث تزود المنظمة العامميف فييا تقـو الثقافة التنظيمية بدور ىاـ في م

اإلحساس باليوية, وكمما كاف مف الممكف التعرؼ عمى األفكار والقيـ التي تسود في المنظمة 
 (96>, ص:866)جرينبرج وباروف,  .قوياً برسالة المنظمةارتباطاً  وفكمما ارتبط العامم

 :فيما يمي ؿ أىمياالتنظيمية نجم وضح العديد مف الكتاب أىمية ووظائؼ الثقافةأوقد 
السموؾ مف خبلؿ مساعدة األفراد عمى فيـ ما يدور حوليـ, حيث الثقافة التنظيمية تشكؿ  -7

, :866حريـ, ) .توفر مصدرًا لممعاني المشتركة التي تفسر لماذا تحدث األشياء
 (997ص

ة حاالت ال يستطيعوف مف عند مواجيبو  تمثؿ الثقافة التنظيمية إطارًا مرجعيًا لبلستعانة -8
ى خبلليا إدراؾ مغزى النشاطات اإلدارية التي يصعب عمييـ إدراؾ مغزاىا إلعطاء معن

 (6<, ص>??7واضحًا وفاعبًل لنشاط المنظمة. )القطاميف, 
ؤكد وجودىا تساىـ الثقافة التنظيمية في تحقيؽ عممية االستقرار داخؿ المنظمة, بحيث ت -9

وتنمي الثقافة التنظيمية الواضحة الشعور بالذاتية وتحدد اليوية  كنظاـ اجتماعي متكامؿ,
 (:?, ص8666الخاصة بالعامميف. )الحسيني, 

 ةً دعا الناس تفكير حيث أف المنظمة برسالة االلتزاـ تقوية تساعد الثقافة التنظيمية عمى -:
 الثقافة بفعؿ لممنظمة القوي باالنتماء شعروا إذا إال عمييـ شخصًيا يؤثر ما حوؿ ينحصر

 مف أكبر إلييا ينتموف التي المنظمة اىتمامات أف يشعروف وعند ذلؾ المسيطرة, العامة

 بالنسبة شيء أىـ ىي منظمتيـ بأف تذكرىـ الثقافة أف ذلؾ الشخصية, ويعني اىتماماتيـ

 (.96>, ص:866)جرينبرج وباروف,  .ليـ
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حيث تعتبر  مف خبلؿ معايير الجماعةكنظاـ لمرقابة التنظيمية تعمؿ الثقافة التنظيمية  -;
 (;78, ص<??7)حجي,  مصدرًا تتحدد في ضوئو مسئوليات األعضاء.

تعتبر الثقافة التنظيمية قوة مؤثرة داخؿ التنظيـ, حيث أنيا تحفز أو تثبط أنواعًا محددة  ->
مف السموؾ الفردي والجماعي داخؿ المنظمات, كما أنيا تمعب دورًا ميمًا في تماسؾ 

امميف وانسجاميـ مف خبلؿ منظومة مشتركة مف القيـ والمعتقدات, كما تمثؿ مصدرًا الع
لمشعور المشترؾ بالرؤى المستقبمية واألىداؼ لمتنظيـ, وىي في كؿ ىذا تساىـ إسيامًا 
واضحًا بوحدة التنظيـ وتكاممو مف خبلؿ التقاء العامميف حوؿ عناصر الثقافة التنظيمية. 

 (>?9-;?9, 8667)الطعامنة, 
 

فة التنظيمية في أربع وظائؼ وظائؼ الثقا  Kinicki & Kreitner (1994, P.710)وقد لخص
 ة ىي:رئيس
 والمدركات والقيـ المعايير نفس العامميف مشاركة إف تعطي أفراد المنظمة ىوية تنظيمية: -7

 .مشترؾ بغرض اإلحساس تطوير عمى يساعد مما بالتوحد, الشعور يمنحيـ
 مف جانب مف القوي االلتزاـ يشجع المشترؾ باليدؼ الشعور إف تزاـ الجماعي:تسيؿ االل -8

 .الثقافة ىذه يقبموف
 المنظمة أعضاء بيف الدائميف والتعاوف التنسيؽ عمى الثقافة تشجع النظاـ: استقرار تعزز -9 

 .وااللتزاـ المشتركة باليوية الشعور تشجيع خبلؿ مف وذلؾ
 حوليـ.  مف يدور ما فيـ عمى األفراد اعدةمس خبلؿ مف السموؾ: تشكؿ -:

 

نجاز الجماعات واألفراد, وىذا بالتالي  وترى الباحثة أف الثقافة التنظيمية تؤثر في مستوى أداء وا 
تزويد , فمكؿ منظمة ثقافتيا الخاصة بيا والتي تعمؿ عمى يحدد نجاح المنظمة بشكؿ كبير

العامميف برسالة المنظمة, وزيادة االلتزاـ التنظيمي  الشعور باليوية مما يزيد مف ارتباطبالعامميف 
مما يساعد عمى  يـتحديد السموكيات المتوقعة والمسئوليات المطموبة من ىلدييـ, كما تعمؿ عم

 تحقيؽ االستقرار في المنظمة. 
 
 

 خامسًا: أنواع الثقافة التنظيمية 
مف منظمة إلى و  مف مكاف إلى آخر اتفؽ الكتاب عمى تقسيـ الثقافة التنظيمية لعدة أنواع تختمؼ

 , ويمكف حصر أىـ ىذه األنواع كما يمي:أخرى ومف قطاع إلى آخر
ثقافة النفوذ أو القوة: إذ تعني أف عممية الضبط في مركز المنظمة واتخاذ القرارات يكوف  -7

 بيد عدد محدد مف األفراد البارزيف وتكوف القوة والنفوذ بيد مف يتحكـ بالمنظمة ويشبو لحد
 كبير نسيج العنكبوت. 
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تـ مف خبلؿ ينيا موجية نحو العمؿ واإلنجاز والحكـ بأثقافة المشروع )الميمة(: وتتسـ  -8
جراءات كثيرة, وىناؾ صمة  ,النتائج وقوتيا تعتمد عمى خبرة أفرادىا وال تحتاج لقواعد وا 

 (Harrison, 1991, P.525) وثيقة بيف أقساميا, لذا فيي تشبو الشبكة.

وية: يكوف فييا إدراؾ العامميف لمقيـ والمعتقدات واالتجاىات اإلدارية مرتفع, ثقافة عض -9
ومف خصائصيا التوجو نحو العبلقات العاطفية واالئتبلفية, واحتراـ الفردية, وتحمؿ 

 ((Tichy, 1983, P.253-254المخاطرة والوالء الداخمي. 
عمى اإلنجاز والمخاطرة وفي ثقافة إبداعية: تتركز في المنظمات التي يبعث العمؿ فييا  -:

رىاؽ العامميف وتكوف مجازفة كونيا  حالة زيادة الضغوط المستمرة تؤدي إلى توتر وا 
 خبلقة ومتحدية.

نحو العبلقات  والتوجو ,ثقافة داعمة: حيث تتسـ بالتفاعؿ والتماسؾ كالعمؿ بروح الفريؽ -;
-Wallsh, 1983, P.29) والتعاوف والحرية الفردية ومراعاة المبادئ اإلنسانية والعمؿ.

36) 

انعداـ الثقة بيف القائد ومرؤوسيو لوجود بالروتيف, و ثقافة بيروقراطية: تعتمد عمى التمسؾ  ->
بالجمود والرقابة الشديدة, أما قادتيا ىذه الثقافة إذ تتسـ  ,الشؾ وعدـ االستقرار في العمؿ

ويميموف إلى العبلقات  ,فيـ يحتاجوف لمسيطرة والرقابة والييمنة بدوف مبررات موضوعية
ـ قراراتيا بأنيا غير حاسمة.  (<?7-=?7, ص8669)الصرايرة, االجتماعية وتتس

ثقافة العمميات: وينحصر اىتماـ ىذه الثقافة في طريقة انجاز العمؿ وليس النتائج التي  -= 
 تتحقؽ, فينتشر الحذر والحيطة بيف األفراد الذيف يعمموف عمى حماية أنفسيـ, والفرد

ـ بالتفاصيؿ في عممو.اً متنظيناجح ىو الذي يكوف أكثر دقة و ال  , وييت

ية أكثر ظيفثقافة الدور: وينصب تركيزىا عمى نوع التخصص الوظيفي وبالتالي األدوار الو  -<
مف الفرد, وتيتـ بالقواعد واألنظمة, كما أنيا توفر األمف الوظيفي واالستمرارية وثبات 

 األداء.

يز بيئة العمؿ بالصداقة والمساعدة فيما بيف العامميف فيسود جو األسرة تتم ثقافة مساندة: -?
المتعاونة, وتوفر المنظمة الثقة والمساواة والتعاوف, ويكوف التركيز عمى الجانب اإلنساني 

 (Bouno & Lewis, 1995, P.482فييا. )
 

ارتباطًا بشكؿ مباشر  كما أف الثقافة التنظيمية القوية أكثر تأثيرًا عمى سموؾ العامميف وأكثر
بدوراف العمالة, حيث تؤدي النخفاض معدؿ دوراف العمالة. إذ أف الثقافة القوية تشير إلى اتفاؽ 
ـ  عاٍؿ بيف العامميف حوؿ ما تمثمو المنظمة. ففي الثقافة التنظيمية القوية يزداد التمسؾ وبشدة بالقي

عضاء, وكمما ازداد قبوؿ األعضاء الجوىرية لممنظمة والتي تكوف مشتركة بشكؿ كبير بيف األ
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لمقيـ الجوىرية, وازداد تمسكيـ بيذه القيـ, يكوف ليا تأثير أكبر عمى سموؾ العامميف بسبب 
الدرجة العالية مف المشاركة, مما يؤدي لخمؽ مناخ داخمي مف السيطرة العالية عمى السموؾ. 

لتزاـ التنظيمي, مما يؤدي لتقميؿ ويؤدي ىذا اإلجماع حوؿ الغرض لزيادة التماسؾ والوالء واال
 (Robbins, 2003, P.233ميؿ العامميف لترؾ المنظمة. )

فالثقافة القوية  ,ومف ىنا تبرز أىمية ظيور ثقافة تنظيمية قوية تعمؿ عمى الوحدة التنظيمية
ي ألنو إذا لـ تثؽ الثقافات الفرعية المتعددة الموجودة ف ,ال تسمح بتعدد ثقافات فرعية متباينة

ولـ تتعاوف فإف ذلؾ سيقود إلى صراعات تنظيمية وبالتأكيد ستؤثر  ,المنظمة ببعضيا البعض
الثقافة التنظيمية ليا تأثير إيجابي عمى المنظمة والسموؾ فعمى الفاعمية واألداء لممنظمة. 

ميقاً. بيا إيمانًا ع وفالتنظيمي والفعالية التنظيمية, عندما تكوف مشتركة بيف العامميف بحيث يؤمن
 (=97->97, ص;866)العمياف, 

 

 سادسًا: خصائص الثقافة التنظيمية
إذ نجد أف ىنالؾ  ,ال توجد في أي مجتمع ثقافة واحدة, وكذلؾ األمر بالنسبة لثقافة المنظمة

وىي مجموعة قيـ رئيسية يشترؾ فييا غالبية أعضاء Dominant Cultur) ثقافة سائدة )
لوحدات أو مجموعات وظيفية )مثؿ  Subculturesفرعية المنظمة, وىنالؾ أيضًا ثقافات 

الميندسيف والمحاسبيف ....( وقد يعتقد البعض أف الثقافات الفرعية في المنظمة ممكف أف 
واألىداؼ العامة لممنظمة, ولكف الواقع  سائدةتضعؼ المنظمة إذا كانت تتعارض مع الثقافة ال

لمساعدة مجموعة معينة مف العامميف عمى مواجية عكس ذلؾ فالكثير مف الثقافات الفرعية تكوف 
 (?98, ص:866مشكبلت يومية محددة تواجو المجموعة. )حريـ, 

وىي الثقافات التي تمارس فمسفة وقيماً  Counterculturesإف وجود ثقافات معاكسة 
ى تتعارض مع الثقافة السائدة, تنشأ مف االندماجات أو االستحواذات لمنظمتيف ألف موظفي إحد

يحمموف قيمًا وافتراضات تتعارض مع نظرائيـ مف المنظمة األخرى, وىذا قد المنظمتيف ومديرييا 
 ,Schermerborn& Hunt& Osborn, 1998ما يعرؼ بصراع ثقافات المنظمة. )

P.P180-181) 
ف الخصائص التي تستمدىا مف خصائص الثقافة العامة متتصؼ الثقافة التنظيمية بمجموعة و 

يمكف حصر أىـ ىذه و , ومف خصائص المنظمات اإلدارية مف ناحية أخرىمف ناحية, 
 الخصائص في النقاط التالية:

قيـ متحكمة تتبناىا المنظمة وتتوقع مف األعضاء أف يشاركوىا في ذلؾ, مثؿ تحقيؽ  -7
 (897-896, ص>866جودة عالية, والغياب القميؿ, والكفاءة العالية. )المساعد وحريـ, 



7? 
 

 لتشكيؿ ثقافة البعض بعضيا مع تتفاعؿ التي الفرعية المكونات مف عدد مف ثقافةال تتكوف  -8

والجانب  واألفكار, والمعتقدات واألخبلؽ القيـ مف المعنوي الجانب وتشمؿ ,المنظمة
 أشياء مف المادي والجانب عممية, وممارسات وفنوف وآداب وتقاليد عادات مف السموكي

 .وغيرىا واألطعمة عداتوالم واألدوات كالمباني ممموسة
تغير  أي المختمفة, عناصرىا بيف االنسجاـ خمؽ إلى باستمرار تتجو مركب كياف الثقافة ىي -9

 صنع مف ولكونيا مكوناتيا, باقي عمى أثره ينعكس أف يمبث ال جوانبو أحد يطرأ عمى

 يعمؿ المنظمة في جيؿ كؿ فإف المنظمة, أعضاء كؿ بواسطة تمارسو  اإلنساف وخمقو,

 بطريقة آخر جيؿ إلى جيؿ مف تنتقؿ ال أنيا مراعاة مع البلحقة تسميميا لؤلجياؿ عمى

نما أو فطرية  التعمـ طريؽ عف المنظمة في األجياؿ عبر توريثياو  تعمميا يتـ غريزية, وا 

 (799-798ص ,8666 بكر, أبو) .والمحاكاة
اتجاىات محددة تسيـ بنجاح التزاـ وتبني كافة العامميف في المنظمة لسموكيات ومعايير و  -:

 وفاعمية وحداتيـ التنظيمية.
الثبات أو ما يسمى بالتكامؿ المعياري والذي يشير إلى تبني سموكيات واتجاىات ومعايير  -;

  (Pervaize, 1999, P.88)بصورة تتصؼ بالديمومة وعدـ التذبذب. 

طويمة مف الزمف, وتعقد يترتب عمى استمرار الثقافة تراكـ السمات الثقافية خبلؿ عصور  ->
وتشابؾ العناصر الثقافية المكونة ليا وانتقاؿ األنماط الثقافية بيف األوساط االجتماعية 

  (9?, ص<??7الساعاتي, المختمفة. )
 

أف مف أىـ خصائص الثقافة التنظيمية اىتماميا بالعنصر اإلنساني ألنو المصدر  وترى الباحثة
أنيا ليست غريزة فطرية ولكنيا مكتسبة مف المجتمع المحيط بالفرد الرئيسي لمثقافة التنظيمية, كما 

مف خبلؿ التفاعؿ واالحتكاؾ مع اآلخريف, ومف ثـ تصبح ىذه الثقافة جزءًا مف سموكو. وأيضًا 
 البد أف تكوف ثقافة المنظمة مرنة قابمة لمتكيؼ مع أىداؼ المنظمة ومطالب البيئة المتغيرة.

 

 التنظيمية والمحافظة عمييا فةالثقا خمق آلياتسابعًا: 
( كما 999, ص8669يمكف خمؽ الثقافة التنظيمية مف خبلؿ ثبلث خطوات أوردتيا العطية )

 يمي:
ف الذيف يفكروف ويشعروف بنفس طريقتيـ ويعمموف عمى و يقـو المؤسسوف بتوظيؼ العامم -7

 االحتفاظ بيـ في المنظمة.
 ميف عمى التفكير والشعور بنفس طريقتيـ.يحاوؿ المسئولوف أف ينشئوا ىؤالء العام -8
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السموؾ الشخصي لممؤسسيف يكوف نموذجًا لمدور والذي يشجع العامميف عمى التوحد  -9
معيـ, وبذلؾ يدخموف معتقداتيـ وقيميـ وافتراضاتيـ في المنظمة, وحينما تنجح 
ؾ المنظمة, تصبح رؤية المؤسسيف عمى أنيا المحدد األساسي الذي أدى لتحقيؽ ذل

 النجاح, وبذلؾ تتضح الشخصية الكمية لممؤسسيف في الثقافة التنظيمية. 
 

 : في النقاط التالية التنظيمية الثقافة الرئيسة لممحافظة عمى اآللياتويمكف حصر 

 الحقيقي االختبار تبقى الممارسات أف إال المعمنة, القيـ أىمية رغـ: العميا اإلدارة ممارسات -7

 يـت ذيال السموؾ أنواع الممارسات خبلؿ ومف يتضح إذ السائدة, ظيميةالثقافة التن لطبيعة

 . لمعامميف واضحة مؤشرات ذلؾ ويشكؿ ومعاقبتيا, استنكارىا يتـ التي والسموكياتمكافأتو 
التنظيمية,  الثقافة تشكيؿ في رئيسة خطوة العامميف اختيار عممية تعتبر: العامميف اختيار -8

 لدييـ أف المنظمات ترى الذيف األفراد عمى التعرؼ يـت االختيار عممية ومف خبلؿ أنو ذلؾ

 والتوجيات واالستعدادات الثقافية, والخمفيات السموكية, واألنماط مف الصفات مجموعة

 قيـ مع يتفقوف الذيف األشخاص اختيار األمر نياية في تعني التعييف فعممية. ليا المناسبة

   163) ص , 2000 , )القريوتي . المنظمة
 تعرؼ ال العناصر ىذه فإف المنظمة في جديدة عناصر اختيار عند: االجتماعية المخالطة -9

 األفراد عمى الجدد الموظفيف عرؼت   أف اإلدارة عاتؽ عمى يقع وبالتالي ,المنظمة ثقافة

 المنظمة. )العمياف, أداء يتغير ال حتى ضروري أمر وىذا ,ثقافة المنظمة وعمى العامميف

 319 ).ص , 2002
 

 مل المؤثرة في الثقافة التنظيميةالعوا ثامنًا:
 :كما يميSchine (1985, P.9)  اعوامؿ عدة أوردىالثقافة التنظيمية  تؤثر عمى

األنماط اإلدارية والتي تؤثر بدورىا في سموؾ األفراد, والطريقة  يؤثر فيتعاقب األجياؿ:  -7
 التي تقدـ بيا المنظمة خدماتيا لممستفيديف.

يادة اإلدارية: التي تمعب دورًا بارزًا في إيجاد ثقافة تنظيمية ذات طابع معيف ينسجـ مع الق -8
 معطيات ىذه القيادة.

النمط اإلداري السائد: الذي يمثؿ الواجية الحقيقية لثقافة المنظمة, ومف السيولة فرضو  -9
 المنظمة. العامميف فيعمى باقي 

ـ التقنية زيادة الكفاءة اإلنتاجية, ومف ثـ استخداـ التقنية: ويترتب عمى تشجيع استخدا -:
 تقديـ خدمات ومنتجات أفضؿ. 
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ولكي توفر المنظمة ثقافة تنظيمية طويمة األمد البد ليا مف التركيز عمى الجوانب التالية لما ليا 
 مف تأثير واضح عمى استمراريتيا:

ا اآلنية الوضوح التنظيمي: فيـ واستيعاب العامميف في المنظمة ألىدافيا وخططي -7
 والمستقبمية, ودرجة مساىمتيـ في وضعيا وتنفيذىا.

البناء الييكمي لصناعة القرار: توفير المرونة البلزمة لتبادؿ المعمومات بيف أجزاء التنظيـ  -8
 لتصؿ بوضوح لمراكز اتخاذ القرار, لتيسير عممية اتخاذ القرار.

ت التنظيـ المختمفة لتحقيؽ التكامؿ التنظيمي: مدى التعاوف واالتصاؿ الفاعؿ بيف وحدا -9
 أىداؼ المنظمة ونجاحيا في التفاعؿ مع بيئتيا الخارجية.

تاريا المنظمة: مدى إلماـ العامميف بتاريا المنظمة وأساليب العمؿ بيا وقدرتيا عمى  -:
 تجاوز األزمات والمشكبلت.

ر عف األسموب اإلداري: التوازف واالستقرار اإلداري الذي يشجع العامميف عمى التعبي -;
آرائيـ بحرية, الستثمار قدراتيـ ومواىبيـ ضمف إطار عاـ مف االنضباط الوظيفي. 

 (<9-=9, ص?866)السيمي, 

البناء التنظيمي: نوعية القواعد واألنظمة ومقدار الرقابة المفروضة عمى سموكيات  ->
 .عامميفال

 .التشجيع: مدى توفر الدعـ والمساندة مف قبؿ الرؤساء والمشرفيف لمرؤوسييـ -=

 االنتماء: درجة انتماء العامؿ لممنظمة وليس لجماعة أو مينة. -<

درجة تحمؿ الخبلؼ والصراع: مدى توافر التضارب والخبلفات بيف العامميف  -?
والمجموعات, وقابمية العامميف لتبادؿ المشاعر بأمانة وصدؽ وقبوؿ اختبلؼ اآلراء فيما 

 ( <=, ص<866بينيـ. )المربع, 
 

 الخالصة:
أف لمثقافة التنظيمية أىمية قصوى في حياة المنظمات مف خبلؿ إشراؾ  سبؽ نستخمص مما

العامميف في تحقيؽ أىدافيا, حيث تعمؿ الثقافة التنظيمية اإليجابية عمى بناء القيـ والمعتقدات 
والتوقعات التنظيمية التي تخدـ أىداؼ المنظمة وتساعد عمى تحقيقيا, ألنيا المحرؾ الرئيس 

 العامميف سموؾ توجيو عمى التي تعمؿ السموؾ التنظيمي مف خبلؿ القيـ التنظيميةلتنظيـ وتوجيو 
وتوسيع آفاؽ ومدارؾ العامميف حوؿ ما يدور حوليـ مف  المختمفة التنظيمية الظروؼ ضمف

 أحداث.
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ويمكف لمثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة أف تكوف عنصرًا إيجابيًا وفاعبًل في عممية 
ة االلكترونية, ألف تطبيؽ اإلدارة االلكترونية يحتاج إلى ثقافة تؤمف بالتجديد تطبيؽ اإلدار 

ـ الجديدة والتي تساعد عمى نجاح عممية التطبيؽ.  واالبتكار وتستوعب الكثير مف المفاىي
وبالتالي تعتبر الثقافة التنظيمية ىي معيار الحكـ لمدى قبوؿ بيئة المنظمة إلدخاؿ فكرة أو 

ث أنيا تعكس قدرة المنظمة عمى التكيؼ مع أساليب وممارسات جديدة كاإلدارة نموذج جديد, حي
 االلكترونية.
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 المبحث الثاني
 القيادة اإلدارية

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 .المقدمة
 .مفيوم القيادة اإلداريةأواًل: 
 لممؤسسات. أىمية القيادة اإلداريةثانيًا: 
 .أنواع وأنماط القيادة اإلدارية ثالثًا:
 الناجحة. خصائص القيادة اإلداريةرابعًا: 

 خامسًا: مصادر قوة تأثير القائد.
 .موك القائدالعوامل المؤثرة عمى سسادسًا: 
 .الخالصة
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 مقدمةال
 أو الحروب في سواء والفشؿ بيف النجاح الفرؽ أف القديمة, التاريا عصور منذ اإلنساف عرؼ

 كؿ أف حيث القيادة, كفاءة إلى مدى منو كبير جانب في يرجع اإلنسانية الحياة مياديف مختمؼ يف

تشكؿ القيادة محورًا ميمًا ترتكز عميو مختمؼ و  ,قيادة إلى تحتاج دولة أو منظمة أو جماعة
 (979, ص>866لنمر وآخروف, النشاطات في المنظمات العامة والخاصة عمى حد سواء. )ا

 تحقيؽ نحو كافة الموارد توجو أف شأنيا مف إذ لمنظمة,ا نجاح عناصر أىـ مف ادةالقي وتعد
 البشرية وتنظيميا الموارد توجيو عمى قادر غير قيادي عجز مع المادية الموارد توفر , فعنداألىداؼ

 تحقيؽ األىداؼ مستوى ويتناسب .أىدافيا تحقيؽ في المنظمة لتمؾ النجاح يكتب لف فإنو وتنسيقيا

عف  والكشؼ دافعيتيـ, إثارة خبلؿ مف العامميف طاقات مف االستفادة في القيادة قوة مستوى مع
  . التنظيمي االلتزاـ مف عاؿٍ  مستوى إلى لموصوؿ لدييـ الكامنة الطاقات
فف التعامؿ مع الناس, ويتمثؿ ىذا الفف بالنشاط اإلشرافي الذي يمارسو  ىي القيادة إف

ساليب معينة لتحقيؽ أىداؼ محددة, فالقائد الناجح ىو الذي يتقف شخص معيف عمى اآلخريف, بأ
ىذا الفف فيسعى مع العامميف عف طريؽ االتصاؿ بيـ, وتوجيييـ, ومراقبتيـ إلى تحقيؽ أىداؼ 

فالقيادة ىي عبارة عف تفاعؿ مستمر بيف القائد ومرءوسيو, ويتوقؼ نجاح القائد عمى  ,المنظمة
 (<?, ص7??7ش, حبيمدى نجاح ىذا التفاعؿ. )

شباعيا,  ومواجيتيا احتياجاتيـ إدراؾ عمى العامميف تساعد التي ىي الناجحة القيادةو  وا 
 ألف وأىدافيا, غاياتيا لتحقيؽ الحديثة إلييا المنظمة تستند التي الحقيقية الدعامة ـى فالعامموف

 كما المختمفة, بأنواعيا ةوالمكافأ والتقبؿ والتشجيع التقدير إلى يحتاجوف أفراد ـى العامميف ىؤالء

ذا وشخصي, ميني نمو إلى يحتاجوف , ?<?7القيادة تحقؽ النجاح. )المنيع,  ىذه توفرت ما وا 
 (878ص

 
 أواًل: مفيوم القيادة اإلدارية

ال تزاؿ القيادة موضوعًا غامضًا, فمـ يتمكف العمماء والكتاب مف االتفاؽ عمى تعريؼ موحد 
تختمؼ باختبلؼ الزوايا التي ينظر منيا ىؤالء الكتاب والباحثوف,  لمفيـو القيادة ألف التعريفات
ـ التي وردت لمقيادة:وسوؼ تعرض الباحثة أىـ ا  لمفاىي

  عرؼBass (1985, P.90)  القيادة بأنيا  عممية يتـ عف طريقيا إثارة اىتماـ اآلخريف
طبلؽ طاقاتيـ وتوجيييا في االتجاه المرغوب .   وا 

 مارس في المنظمة لتوجيو العامميف عف طريؽ ثير أو السمطة التي ت  كما عرفت بأنيا  التأ
 (Sergiovsnni, 1980, P.265قنوات االتصاؿ لتحقيؽ أىداؼ معينة . )
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  أف مفيـو القيادة يعني  قدرة تأثير شخص ما عمى ( 7<7, ص8666)يرى القريوتي
, وذلؾ العترافيـ بدوره اآلخريف, بحيث يجعميـ يقبموف قيادتو طواعية, ودونما إلزاـ قانوني

في تحقيؽ أىدافيـ, وكونو معبرًا عف آماليـ وطموحاتيـ, مما يتيح لو القدرة عمى قيادة 
أفراد الجماعة بالشكؿ الذي يراه مناسبًا, فالقائد اإلداري الناجح ىو مف يستطيع كسب 

قناعيـ ب ـ  ف في تحقيقيـ ألىداؼأتعاوف العامميف معو, وتحقيؽ التجانس بينيـ, وا  التنظي
   .يكوف نجاح شخصي ليـ وتحقيؽ ألىدافيـ

  صدار وتعرؼ القيادة اإلدارية بأنيا  النشاط الذي يمارسو القائد اإلداري في مجاؿ اتخاذ وا 
صدار األوامر واإلشراؼ اإلداري عمى اآلخريف باستخداـ السمطة الرسمية عف  القرار وا 

  (;8, ص=866)عبوي, طريؽ التأثير واالستمالة بقصد تحقيؽ ىدؼ معيف . 
 مف المعيف أو الجماعة قبؿ مف المنتخب الشخص صبلحية  نياأب اإلدارية القيادة تعرؼ كما 

 المنظمة بيف التوازف تحقيؽ تستيدؼ فعالة قرارات التخاذ والموائح القوانيف بمقتضى خارجيا

شباع رغبات  أحدث ذلؾ في اً مستخدم واإلقناع التأثير عمى مقدرة مف لو بما التابعيف وا 

 ( 8=, ص=??7)اليواري,   .ممكنة إنتاجية أكبر لتحقيؽ والتكنولوجية العممية األساليب
  تحقيؽ أىداؼ  عمىعممية إنسانية تجمع العامميف وتحفزـى  كما تعتبر القيادة اإلدارية

التنظيـ, فيي ليست خاصية شخصية, ولكنيا إنتاج لمركب معقد مف القائد, وجماعة 
 ( 889, ص=<?7)السممي,   .التنظيـ, ووظيفتيا األساسيةالعمؿ, وظروؼ 

 
 وعميو فإنو يمكف إيجاز عناصر تعريؼ القيادة اإلدارية في النقاط التالية:

ولدييـ ىدؼ مشترؾ يسعوف إلى  معيف تنظيـ في يعمموف مجموعة مف األفراد وجود -7
 تحقيقو.

 باقي األفراد.  سموؾ في اإليجابي رالتأثي عمى الجماعة لديو القدرة أفراد مف قائد وجود -8
 القيادة تقـو بعممية توجيو أفراد الجماعة وتوحيد جيودىـ وتنشيطيـ. -9
لتحقيؽ اليدؼ  اً عجمي العوامؿ ىذه بيف التفاعؿ إحداث عمى القائد يساعد القيادي موقؼال -:

 المطموب.
 

عممية إنسانية يقـو مف خبلليا يا القيادة اإلدارية عمى أن تستطيع تعريؼوبناًء عميو فإن الباحثة 
القائد بالتأثير بشكؿ إيجابي عمى المرؤوسيف مف خبلؿ توحيد جيودىـ وحفز ىمميـ مف أجؿ 

 تحقيؽ األىداؼ التنظيمية المرجوة.
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 لممؤسسات أىمية القيادة اإلداريةثانيًا: 
ـ القيادة اإلدارية ىي جوىر العممية اإلدارية وأف أىمية مكانتيا ودورىا نا بع مف كونيا تقو

بدور أساسي يسري في كؿ جوانب العممية اإلدارية, فتجعؿ اإلدارة أكثر ديناميكية وفعالية, 
حدد عمى وقد أصبحت القيادة اإلدارية المعيار الذي ي   ,وتعمؿ كأداة محركة ليا لتحقيؽ أىدافيا

ـ إداري  (;77, ص8676)السكارنة,  .ضوئو نجاح أي تنظي
 خبلؿ مسؤوليات مف ,لئلدارة اإلنساني الجانب في خاص بشكؿ تبرز دةالقيا أىمية أف كما

واحتراـ  مرؤوسيو, وبيف بينو المتبادؿ التفاـى عمى القائمة اإلنسانية العبلقات تطوير في القائد
شعار القيمة, اقتراحاتيـ وتقبؿ شؤونيـ يمس ما مناقشة في المرؤوسيف  المناسب بالتقدير منيـ كؿ وا 

 أقصى لتقديـ ورضا بحماس العمؿ عمى العامميف وحفز ,مجموعتو نشاط في جيود مف لما يبذلو

شباع ,في العمؿ طاقاتيـ  (778 -777, ص?866)كنعاف,  .ومتطمباتيـ المرؤوسيف حاجات وا 
 
  :أنيا فياإلدارية  القيادة أىمية وتكمف
 .المستقبمية وتصوراتيا المؤسسة خطط وبيف العامميف بيف الوصؿ حمقة ىي  -7

 .اإلمكاف قدر السمبية الجوانب وتقميص المؤسسة في اإليجابية القوى تدعيـ عممية نياأ  -8
 .اآلراء بيف والترجيح الخبلفات وحسـ ميا,وح العمؿ مشكبلت عمى السيطرة عمى ليا القدرة  -9
, )العساؼ .نظمةلمم مورد أىـ باعتبارىـ ورعايتيـ وتدريبيـ عامميفال تنمية ليا القدرة عمى  -:

  (8, ص8668
 لى نتائج.إلمقائد اإلداري لتحويؿ األىداؼ المطموبة منو  عنيا الوسيمة التي ال غنى  -;
يفقد كؿ مف  بدوف القيادة اإلدارية تفقد المنظمة قدرتيا عمى تصور المستقبؿ, وبالتالي ->

 التأثير في تحقيؽ أىداؼ المنظمة كما تفقد كؿ العناصر التخطيط والتنظيـ والرقابة
 اإلنتاجية فاعميتيا.

ة الخارجية والتي ييصعب عمى المنظمة التعامؿ مع المتغيرات البيئ القيادة اإلدارية بدوف -=
 تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيؽ المنظمة ألىدافيا المرسومة.

وتدفعيـ إلى تحقيؽ أىداؼ  عامميفأف تصرفات القائد اإلداري وسموكو ىي التي تحفز ال -<
 (767, ص8666عبلقي, منظمة. )ال

 
وىي المعيار  ,قيادة المنظمة ىي روحيا التي تتوقؼ عمييا فاعميتيا واستمرار وجودىا إف
مف خبلؿ فيي تؤثر في كؿ جوانب العممية اإلدارية , حدد عمى ضوئو نجاح أي تنظيـيالذي 
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بة إلى نتائج, كما اتخاذ القرارات الشجاعة والممتزمة بالنظـ مف أجؿ تحويؿ األىداؼ المطمو 
ـ واالزدىار المستقبمي لممنظمة.  تساعد عمى تصور المستقبؿ ووضع الخطط التي تساىـ في التقد

 
 اإلدارية القيادة وأنماط أنواعثالثًا: 

 رأى أنيا تختمؼ باختبلؼ المركزاختمؼ الكتاب في تحديد أنواع القيادة اإلدارية فمنيـ مف 
ـ توضيح ذلؾ كاآلتي:الوظيفي لمقائد ومنيـ مف رأى أن  يا تختمؼ وفقاً لنمط شخصية القائد وسيت

 ع القيادة وفقاً لممركز الوظيفيأواًل: أنوا
ـ >8, ص=866ذكر عبوي )  إلى:وفقًا لممركز الوظيفي ( أف القيادة اإلدارية تنقس

انيف( وىي القيادة التي تمارس مياميا وفقًا لمنيج التنظيـ )الموائح والقو  القيادة الرسمية: -7
التي تنظـ أعماؿ المنظمة, فالقائد الذي يمارس ميامو مف ىذا المنطمؽ تكوف سمطاتو 

 الموائح المعموؿ بيا.ف قبؿ مركزه الوظيفي والقوانيف و ومسئولياتو محددة م
وىي تمؾ القيادة التي يمارسيا بعض األفراد في التنظيـ وفقاً  القيادة غير الرسمية: -8

يادية وليس مف مركزىـ ووضعيـ الوظيفي, فقد يكوف البعض منيـ لقدراتيـ ومواىبيـ الق
في مستوى اإلدارة التنفيذية إال أف مواىبو القيادية وقوة شخصيتو بيف زمبلئو وقدرتو عمى 
التصرؼ والحركة والمناقشة واإلقناع يجعؿ منو قائدًا ناجحًا, فيناؾ الكثير مف النقابييف 

ادية تشكؿ قوة ضاغطة عمى اإلدارة في تمؾ في بعض المنظمات يممكوف مواىب قي
 المنظمات.

و في المنظمة فالقيادة الرسمية وبشكؿ عاـ فإف كبًل مف ىذيف النوعيف مف القيادة ال غنى عن
حياف لتحقيؽ أىداؼ المنظمة وقمما أف تجتمعاف في اف في كثير مف األتغير الرسمية متعاونو 

 شخص واحد. 
 

 القائدرية وفقا لنمط شخصية ثانيًا: أنواع القيادة اإلدا
 إلى الثقافية ونظرتـي وخمفياتـي خبراتيـ واتساع العممية درجاتيـ باختبلؼ القادة أنماط تختمؼ

 لمقيادة, متعددة وىناؾ تصنيفات, العمؿ بمكاف المحيط االجتماعي المناخ اختبلؼ وكذلؾ القيادة

 القائد استخداـ وأسموب طريقة أساس عمى يستند القيادة ألنماط بالنسبة والغالب الشائع والتصنيؼ

 في المرؤوسيف.  التأثير في وطريقتو لو الممنوحة لمسمطة
 : ىي أنماط  أربعة في في ىذه الدراسة القيادية األنماط وتنحصر

 الديمقراطي.             النمط -8 األوتوقراطي.       النمط -7
 مي.   النمط التحوي -:              الحر. النمط -9 
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 ةالقيادة األوتوقراطي ول:النمط األ 
أو التحكمية أو التسمطية فإف القائد ىو ذلؾ النوع مف  ةطبقًا لمفيـو القيادة األوتوقراطي

المديريف الذي يتخذ القرارات بمفرده ثـ يأمر مرؤوسيو تنفيذ مضموف ىذه القرارات دوف مناقشة أو 
بتنفيذ مضموف القرارات فإف المدير يمجأ إلى أسموب مراجعة, ولضماف االلتزاـ مف قبؿ الموظفيف 

ىنا قوتو في إصدار القرارات  القائدالترىيب أو التخويؼ سواء كاف ذلؾ تمميحًا أو تطبيقًا, ويستمد 
ـ اإلداري  (6?9, ص8666عبلقي, ) .مف السمطة الرسمية الممنوحة لو بحكـ مركزه في التنظي

 
 أشكال القيادة األوتوقراطية

 :المتسمطة األوتوقراطية قيادةال -1 
 النظر بغض اإلنتاج مصادر مف ومصدر لمعمؿ كآلة اإلنساف إلى بنظرتو النمط ىذا يتميز 
 يستخدـ فإف القائد ولذا واالجتماعية, النفسية بالعوامؿ يتأثر اجتماعي مخموؽ كونو عف

 دوف بمفرده, لقرارات, ويصنع المرؤوسيفا عمى تأثيره في الرسمي مركزه مف المستمدة صبلحياتو
 الخطط ويرسـ المرؤوسيف يحدد سياسة الذي وىو شيئا, يعرفوف ال أنيـ منو اً ظن مرؤوسيو مشاورة
 ال حتى المرؤوسيف لسموؾ ومتابع أسفؿ, إلى أعمى مف المركزي االتصاؿ ويستخدـ الرئيسة
 أف يظف ألنو ,مرؤوسيفال مشاعر يراعي أف دوف التيديد عمى يعتمد األخطاء, وىو في يقعوف
كنعاف, ). معيـ اإلنسانية العبلقات بقيمة مباؿٍ  غير معيـ التعامؿ في ىو المثالي األسموب ىذا

 (160 , ص2009
 

 :الصالحة أو الخيرة األوتوقراطية القيادة -2 
يكوف القائد ىنا أقؿ استبدادًا مف القائد األوتوقراطي المتسمط فيو ينفرد باتخاذ القرارات  
متعاونًا وقادرًا عمى خمؽ المناخ المبلئـ لدى مرؤوسيو  ؿ في الوقت نفسو أف يكوف لبقاً يحاو ولكنو 

, 2006النمر وآخروف, لتقبميـ لقراراتو وآرائو وتخفيؼ ردود الفعؿ السمبية التي قد تظير. )
 (327ص

 

 :المبقة أو المناورة األوتوقراطية القيادة -3
ـ في اتخاذ القرار وىو في الواقع يكوف قد انفرد ىو القائد الذي يوىـ مرؤوسيو بأنو يشركي

 (609, ص1993باتخاذه. )الشاويش, 
ويتميز بمباقتو في التعامؿ مع مرؤوسيو واعتماده عمى اتصاالتو الشخصية معيـ إلنجاز 
العمؿ ومرونتو في معالجة المشكبلت التي تواجيو في العمؿ ويعتقد أف مشاركة مرؤوسيو لو في 

سيمة غير عممية بؿ وغير محببة, ولذلؾ فإنو يحاوؿ خمؽ اإلحساس لدى أداء ميامو ىي و 
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مرؤوسيو بأنيـ يشاركونو دوف أف يتركيـ فعبًل, وأسموبو في ذلؾ ىو المؤتمرات حيث يخبر 
مرؤوسيو ويزودىـ بما توصؿ إليو مف حموؿ ويحاوؿ الحصوؿ عمى موافقتيـ عمى ما ينوي 

 ( 146, ص 2010اتخاذه مف قرارات. )العجمي, 
ومف خبلؿ انفراده بوظيفة اتخاذ القرارات, ووضع السياسات  ألوتوقراطيويبلحظ أف القائد ا

والخطط دوف مشاركة مف مرؤوسيو, أو حتى استشارتيـ في ذلؾ, فإنو في الغالب ما تكوف ىناؾ 
نتائج سمبية تظير مف خبلؿ تجمعات غير رسمية بيف المرؤوسيف داخؿ التنظيـ الرسمي نتيجة 

 ( <>7, ص;??7)كنعاف, . حباط والتوتر وانخفاض الروح المعنويةاإل
 كريمة مف إنسانية عبلقة بيـ تربطو ال مجموعتو, عف منفرداً  األوتوقراطي القائد ويكوف

 العمؿ وزيادة وانتظاـ السمطة إحكاـ إلى يؤدى القيادة مف النوع ىذا أف ومع والمحبة, التعارؼ

 مرىوناً  تماسؾ العمؿ ويظؿ األفراد, ةشخصي عمى كبيرة سمبية آثار اسبانعك يتميز أنو إال اإلنتاج,

 ( 7;7 ص , 2001 )مرسي, القائد. بوجود
, حيث يكوف عامميفوبشكؿ عاـ فإف ىذا النمط يعطي اىتمامًا كبيرًا لممياـ, واىتمامًا أقؿ لم
, فقط لعمؿ العاجؿذلؾ السموؾ غير مناسب, وليس ليذا القائد ثقة في اآلخريف, كما أنو ييتـ با

ويبلحظ أنو في ىذا النمط يبقى اتخاذ القرار حقًا لمقائد وحده وىذا يحجـ عف تفويض سمطة اتخاذ 
, =??7سويمـ, القرار إلى غيره, ويركزىا في يده بحيث تنتيي عنده كافة العمميات اإلدارية. )

 (9?8ص
 

  : األوتوقراطي القائد خصائص

 مرؤوسيو. مشاورة دوف وخططيا سةالمؤس أساسيات منفرداً  يحدد -7
 قرر. فيما لمناقشتو فرصة مرؤوسيو يعطى ال -8
 (8?8, ص<<?7)الشيباني, . المرؤوسيف إلى اإلدارية سمطاتو يفوض ال -9
 127)ص , 1980المرؤوسيف. )كنعاف, حاجات بإشباع ييتـ ال -:
 3) ,ص 1996 وآخروف, نادرًا. )عدس إال المرؤوسيف نحو طيبو مشاعر يبدى ال -;
 (>87, ص;??7المغربي,  (العمؿ. انجاز عمى اىتمامو يركز ->

 الوحيد. المسئوؿ أنو تشير رسمية بطريقة المرؤوسيف مع يتحدث -=
, 8667, سميماف). واألوامر القرارات إلصدار مجاالً  المرؤوسيف مع االجتماعات يتخذ -<

 (;<9ص
 , 1982)عساؼ, الخاصة. االمتيازات ىعم المرؤوسيف لحصوؿ مقياساً  لو الوالء يعتبر -? 

 (.?>?ص
 (.=79ص ,2000)حجي, .العامميف قبؿ مف مكروىاً  األغمب في يكوف األوتوقراطي القائد -76
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 ,7??7)النورى,  واألىداؼ. التعميمات في والغموض واإلرغاـ الفرض أساليب يستخدـ -77
 (.;;;ص

 
 أف مف أىـ صفات القائد األوتوقراطي: وترى الباحثة

 . واألوامر التعميمات في والغموض شديدال التعصب مع بالرأي يستبد  -7

 .المرؤوسيف لتوجيو الصادرة األوامر مف يكثر  -8

 . ما مشكمة حؿ في فشؿ إذا المسؤولية مف يتنصؿ  -9

 . مرؤوسيو مع تعاممو في وصارماً  قاسياً  يكوف  -:
 
 : األوتوقراطي النمط تقييم

  :وقراطياألوت النمط مزايا  -أ
 قد بؿ أحيانا األحواؿ  جميع في سمبياً  ليس األوتوقراطي القيادة نمط أف الدراسات نتائج أوضحت

 ليذا يكوف القيادة وعندئذ أنماط مف النمط ىذا مثؿ تطبيؽ المواقؼ وبعض الظروؼ بعض تقتضى

 : مثؿ مزايا النمط
 التي الطارئة الظروؼ في أو ماتاألز  خبلؿ التطبيؽ في ناجحاً  األوتوقراطي النمط يكوف قد -7

 469) ص , 1982)عساؼ, والشدة. الحـز تتطمب

 معيـ ال يجدي الذيف المرؤوسيف بعض مع التطبيؽ في ناجحاً  األوتوقراطي النمط يكوف قد -8

 134) ص , 1980)كنعاف, الديمقراطي. النمط
بطريقة  إال أداؤىا مكفي ال إنجازىا المراد األعماؿ تكوف عندما النمط ىذا استخداـ يمكف -9

والرأي  لبلجتياد مجاؿ يوجد ال حيث الخبراء بمعرفة درست التي األعماؿ وخاصة واحدة,
 152) ص ,6??7 )كيث, الشخصي.

 
 :األوتوقراطي النمط عمى مآخذ -ب

 .المرؤوسيف لدى واالبتكار المبادرة روح يقتؿ -7
 13) ص , 1980)كنعاف, مؿ.الع وضد قائدىـ نحو المرؤوسيف لدى الكراىية يولد -8 
 . نشاط بأي القياـ عف يحجموف فيـ , باإلحباط المرؤوسيف شعور -9
 152)ص , 1990)كيث, المستقبؿ. قادة يصبحوا لكي المرؤوسيف لدى الفرصة يضعؼ -:
 , 1982عساؼ, (.نظمةالم داخؿ المرؤوسيف بيف رسمية غير تجمعات إلى يؤدى -;

 (.?>:ص
 55)ص , 8668)مصطفى, المرؤوسيف. لدى المعنوية روحال انخفاض إلى يؤدى ->
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, <<?7قيادتيـ. )الشيباني,  عف القائد تخمى إذا المرؤوسيف بيف وفوضى فراغاً  يحدث -=
 (9?7ص

 
ف سمبية نتائج يؤدى إلى النمط ىذا أف لمباحثة يتضح  بعض في نجاحاً  يمقى أف الممكف مف كاف وا 

 مع يتماشى يعد لـ أنو كما اإلنتاج, وعمى المرؤوسيف عمى سمبية أثار إلى يؤدى إال أنو الحاالت

 . لعملا في اإلنسانية الناحية وتراعى والديمقراطية التشاور عمى تقـو التي الحديثة اإلدارة أسس
 

وفي الواقع ال يمكف تطبيؽ األسموب األوتوقراطي المتسمط بشكؿ كبير في المنظمات 
كوينيا ال يسمح لمقادة بممارسة ىذا األسموب, فالقائد ال الحديثة, ذلؾ أف وضع ىذه المنظمات وت

يممؾ السمطة المطمقة التي تمكنو مف التصرؼ المطمؽ بكؿ شيء, كما أف كبر حجـ المنظمة 
و, مرؤوسييحد مف مدى إشراؼ القائد عمييا مما يدفعو إلى تفويض سمطة اتخاذ القرارات إلى 

وسيف يجعميـ أقؿ قابمية لؤلساليب التسمطية في القيادة. وأخيرًا فإف زيادة المستوى الثقافي لممرؤ 
 (76>, ص9??7)الشاويش, 

 
 ةالديمقراطي الثاني: القيادة النمط

يتمثؿ أسموب القيادة الديمقراطية بالقيادة التي تعتمد عمى العبلقات اإلنسانية, والمشاركة, 
ات اإلنسانية السميمة بيف القائد وتفويض السمطة, فالقيادة الديمقراطية تعتمد أساسًا عمى العبلق

ومرؤوسيو التي تقـو عمى إشباعو لحاجاتيـ وخمؽ التعاوف فيما بينيـ وحؿ مشكبلتيـ, كما تعتمد 
عمى إشراؾ المرؤوسيف في بعض المياـ القيادية كحؿ بعض المشكبلت واتخاذ القرارات, وىي 

قادروف بحكـ كفاءتيـ وخبرتيـ بالتالي تعتمد عمى تفويض السمطة لممرؤوسيف الذيف ترى أنيـ 
عمى ممارستيا, مما يتيح لمقائد الديمقراطي الوقت والجيد لبلضطبلع بالمياـ القيادية اليامة. 

 (8<7, ص?866)كنعاف, 
والقيادة الديمقراطية يمكنيا أف تخمؽ الجو النفسي والموقؼ المبلئـ الذي يحفز العامميف عمى 

لئلنتاج, كما يمكنيا التوفيؽ بيف مصالح ورغبات بذؿ أقصى جيدىـ لتحقيؽ أعمى مستوى 
, وأف إمكانية تحقيؽ فيالمرؤوسالعامميف ومصالح التنظيـ مف خبلؿ توسيع الدور الذي يقـو بو 

ذلؾ ال تأتي إال عف طريؽ المشاركة التي تتمثؿ في أخذ القائد بالتوصيات واالقتراحات الفردية 
ي تيسر بالتالي تحديد األىداؼ والمسئوليات, واتخاذ والجماعية التي يبدييا المرؤوسوف, والت

القرارات, وتمكنو مف تحقيؽ التكامؿ بيف النشاطات المتعددة ألقساـ التنظيـ الذي يقوده. 
((Emery, 1962, P. 331-336  
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ومساعدتيـ عمى  ,ومف أىـ صفات القائد الديمقراطي االىتماـ بآراء اآلخريف واالستفادة منيا
ـ التعبير عف آ رائيـ ويقدـ ليـ المعمومات والتوجييات واإلرشادات التي تشجعيـ عمى مناقشة وتقيي

األمور بمعايير سميمة دوف مجاممة أو خوؼ. لذلؾ فيو يمعب دورًا فعااًل في تنمية االبتكار 
ظيار قدرات المرؤوسيف وطاقاتيـ, ويتمتع القائد الديمقراطي برضا  وتحقيؽ المشاركة والتعاوف وا 

وسيف عف قيادتو وىو يسعى إلى جذبيـ إليو ومشاركتو المسؤولية, ويظير ىذا القائد غالباً المرؤ 
عمى أنو أحد أفراد الجماعة وال يركز عمى سمطاتو وموقفو فقط ولكنو يركز عمى عضويتو في 

 (:9, ص;866)ىبلؿ, الجماعة بدرجة أكثر. 
 

 :أنواع القيادة الديمقراطية
 ىما: رئيسياف لمقيادة الديمقراطية نوعاف

 القيادة الجماعية: حيث يشترؾ في ىذا النوع عدد مف القادة وتصدر قراراتيـ باتفاقيـ. -7
القيادة الفردية مع االستعانة بالمستشاريف: حيث ال يتخذ القائد قرارًا إال بعد أف يستشير  -8

ثـ يتخذ  مـ بكافة اآلراء والحموؿفي ذلؾ معاونيو ليتعرؼ عمى مختمؼ وجيات النظر وي  
في النياية قرارًا بعد أف يكوف قد تكونت عنده خمفية واسعة مف المعمومات مف خبلؿ 

 (  =89, ص8667استشارة ومعاونة اآلخريف. )الشامي ونينو, 
 

 نماذج القيادة الديمقراطية:
 كما يمي: ( نماذج القيادة األوتوقراطية8<7, ص;??7لخص كنعاف )

ذي يتيح قدرًا مف الحرية لممرؤوسيف لمشاركتو في عممية صنع نموذج القائد الديمقراطي ال -7
القرار, فيو يضع المشكمة التي تواجيو أماـ مرؤوسيو ويطمب منيـ مشاركتو في اتخاذ 

 القرار المناسب.
نموذج القائد الديمقراطي الذي يضع حدودًا معينة ويطمب مف مرؤوسيو اتخاذ القرار  -8

شكمة ويرسـ أبعادىا ويعطي مرؤوسيو قدرًا مف الحرية ضمف ىذه الحدود, فيو يحدد الم
 في اتخاذ القرار.

نموذج القائد الديمقراطي الذي يتخذ القرار بنفسو ولكنو يحرص عمى إثارة الحوار والنقاش  -9
 لمعرفة مدى قبوؿ مرؤوسيو ليذا القرار.

ف لمشاركتو في نموذج القائد الديمقراطي الذي يتخذ القرار ثـ يعطي الفرصة لممرؤوسي -:
 تنفيذ القرار.

نموذج القائد الديمقراطي الذي يتيح لمرؤوسيو حرية كبيرة في اتخاذ القرار وينحصر دوره  -;
 في الموافقة عميو وىذا النموذج يمثؿ أقصى قدر مف حرية التصرؼ لممرؤوسيف. 
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 :تقييم النمط الديمقراطي
 :مزايا النمط الديمقراطي -أ

مقراطية مشاعر العامميف وتتممس مشاكميـ وتعالجيا وتحاوؿ إشباع تتفيـ القيادة الدي -7
  الحاجات اإلنسانية ليـ, مما يولد لدييـ الرضا والشعور باالرتياح ورفع الروح المعنوية.

, ?866تعتبر المنظمات التي بيا قادة ديمقراطيوف أكثر إنتاجًا مف غيرىا. )كنعاف,  -8
 (::8-8:8ص

ة صنع القرارات تساعد عمى ترشيد عممية اتخاذ القرار مف حيث إف المشاركة في عممي -9
 تحسيف نوع القرار.

إف إشراؾ المرؤوسيف في وضع الخطط والسياسات واألىداؼ وفي عممية صنع القرار  -:
يتيح ليـ المجاؿ لمتعبير عف آرائيـ واإلسياـ باقتراحاتيـ مما يؤثر عمى مستوى أدائيـ. 

 (>=, ص :866)حسف, 
 
 :عمى النمط الديمقراطي خذمآ -ب

 تخمي القائد عف بعض واجباتو القيادية التي يكفميا لو مركزه الرسمي. -7
 األخذ برأي العامميف أسموب غير عممي وال يتوافؽ مع البيروقراطية لمقادة. -8
أف التركيز عمى العامميف ال يؤدي بالضرورة إلى رفع روحيـ المعنوية ألف القائد عندما  -9

ىتمامو عف اإلنتاج ومسئوليتو عنو يكوف لذلؾ أثر عمى الروح المعنوية لمعامميف يصرؼ ا
 (7>8, ص;866وعمى إنتاجييـ. )العمياف, 

 
أف أسموب القيادة الديمقراطية يعتمد عمى العبلقات اإلنسانية بيف القائد ومرؤوسيو  وترى الباحثة

تو أو معاممة مرؤوسيو برفؽ في كؿ ولكف ىذه العبلقات ال تؤدي إلى تنازؿ القائد عف مسؤوليا
المواقؼ, ولكنيا تقـو عمى إشباع حاجات العامميف وخمؽ التعاوف فيما بينيـ وحؿ مشاكميـ 

 واالىتماـ بحقوقيـ مع اإلصرار عمى أدائيـ لمعمؿ المطموب منيـ.
 

 النمط الثالث: القيادة الحرة أو المنطمقة
 النمط ىذا ويقـو  والمتساىمة قةمالموجية والمنط رالقيادة غي"أيضًا عمى القيادة الحرة  ويطمؽ

 عف لمرؤوسيو القائد وفييا يتنازؿ يشاء, ما ليفعؿ كاممة الحرية عامؿال إعطاء عمى القيادة مف
 وال مرؤوسيو عمى أية سمطة يمارس ال المستشار, حكـ في القائد ويصبح القرارات, اتخاذ سمطة
 (133-132, ص1996فييـ. )ياغي,  يؤثر
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 شكال القيادة الحرة: أ
 ( أىميا كما يمي:878, ص?866لمقيادة الحرة أشكاؿ عدة أورد كنعاف )

صدار نشاطاتيـ لممارسة لمرؤوسيو الحرية مف قدر أكبر إعطاء إلى القائد اتجاه -1  وا 
تباع القرارات  .العمؿ إلنجاز مبلئمة يرونيا التي اإلجراءات وا 

سناد رؤوسيولم السمطة تفويض إلى القائد اتجاه -2  غير عامة بطريقة إلييـ الواجبات وا 
 .محددة

 فرصة لممرؤوس تتيح العامة التعميمات أف الحر األسموب يتبع الذي القائد اعتقاد -3
الصائبة  القرارات إصدار عبر المسؤولية تحمؿ في خبرة وتكسبو نفسو,عمى االعتماد

.النتائج تقييـو 
 الحرة القيادة أسموب يتبع الذي فالقائد االتصاالت في حالمفتو  الباب سياسة القائد إتباع -4

 لمرؤوسيو مفتوحاً  بابو جعؿ إذا إال اً يمجديكوف لف اإلدارة في الحرية أسموب أف يرى
 أو فيميا عمييـ تبسيم التي واألفكار اآلراء لتوضيح بو, االتصاؿ سبؿليـ  يسيؿحتى

 ممارستيـ ضوء عمى التصرؼ حرية لممرؤوسيف يترؾ ىنا حميا, فالقائد عمييـ يصعب
  .العمؿ في وتجربتيـ

 
 تقييم النمط الحر:

 :مزايا القيادة الحرة -أ
األخذ بيذا النمط قد يؤدي إلى نتائج جيدة إذا تحققت الظروؼ المناسبة والميارات  -7

القيادية لدى القائد, حيث يشجع ذلؾ عمى االبتكار والتميز الشخصي والحصوؿ عمى 
 الخبرة.

الذيف يتعامؿ معيـ القائد مف ذوي المستويات  لعامميفنجاح ىذا النمط عمى أف ايعتمد  -8
 (?=-==, ص:866)حسف, العقمية والعممية العالية. 

 
 ذ القيادة الحرة:مآخ -ب

التسيب والتذمر والقمؽ مف سمات المنظمة التي يشيع فييا ىذا النمط وبروز العدوانية  -7
 (8>8, ص;866نتاجيتيـ. )العمياف, والتنافر بيف العامميف وضعؼ مستوى إ

 تصرفاتـي تتعارض قد الذيف المرؤوسيف أيدي في األمور فيترؾ مسؤوليتو مف القائد يتيرب -2

, وبالتالي عدـ تقريباً  سمطاتو كؿ القائد تفويض نتيجة وذلؾ ,ببعضيا تصطدـ قد أو
 559)ص , 1991 , النورى) سيطرتو عمى المرؤوسيف.
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النمط مف القيادة ىو أسموب غير عممي لمقيادة, ففييا يتنازؿ القائد  أف ىذا وترى الباحثة
لمرؤوسيو عف سمطة اتخاذ القرار وبالتالي يفقد القائد القدرة عمى االحتفاظ بالمناخ اإلداري 

حيث يشجع عمى التيرب مف المسئولية ويكوف االىتماـ بالعمؿ ضئيبًل مما يؤدي إلى  ,الكؼء
في محيط العمؿ حيث ال يوجد توجيو حقيقي فعاؿ أو رقابة فعالة مف قبؿ حالة مف القمؽ والتوتر 

 القائد مما يؤدي إلى الفشؿ.
 

 النمط الرابع: القيادة التحويمية
ىي القيادة التي ليا قدرة فائقة في اإليحاء لممرؤوسيف لمقياـ بأفضؿ ما يمكف مف جيود 

عمى صعيد المرؤوسيف والمنظمة فضبًل عف  لصالح المنظمة لبلرتقاء باألداء, فتخمؽ تغييرًا ميماً 
قدرتيا عمى قيادة التغيير في رسالة المنظمة واستراتيجياتيا وىيكميا وثقافتيا وكذلؾ االرتقاء 

 ( =::, ص=866باإلبداع التكنولوجي. )العامري والغالبي, 
إلى  وقد عرفت القيادة التحويمية عمى أنيا  عممية يسعى مف خبلليا القائد والمرؤوسيف

 ,Burns, 1978النيوض بكؿ منيـ اآلخر لموصوؿ إلى أعمى مستويات الدافعية واألخبلؽ . )

P.20) 
فيرى أف القيادة التحويمية تسعى إلى النيوض بشعور  Bass (1985, P.281)أما 

المرؤوسيف وذلؾ مف خبلؿ االحتكاـ إلى أفكار وقيـ أخبلقية مثؿ الحرية والعدالة والمساواة 
اإلنسانية, فسموؾ القيادة التحويمية يبدأ مف القيـ والمعتقدات الشخصية لمقائد وليس عمى والسبلـ و 

 تبادؿ مصالح مع المرؤوسيف. 
 

 أبعاد القيادة التحويمية:

استبانة متعددة العناصر بنيت عمى نظرية أف  Bass and Avolio (1994, P.3-4)وقد طور 
 القيادة التحويمية تتضمف أربعة أبعاد:

الجاذبية )التأثير المثالي(: حيث تصؼ سموؾ القائد الذي يحظى بإعجاب واحتراـ وتقدير  -7
المرؤوسيف. ويتطمب ذلؾ المشاركة في المخاطر مف قبؿ القائد, وتقديـ احتياجات 

 المرؤوسيف قبؿ االحتياجات الشخصية لمقائد, والقياـ بتصرفات ذات طابع أخبلقي.
لبعد عمى تصرفات وسموكيات القائد التي تثير في المرؤوسيف الحفز اإلليامي: يركز ىذا ا -8

حب التحدي, وتمؾ السموكيات تعمؿ عمى إيضاح التوقعات لممرؤوسيف, وتصؼ االلتزاـ 
 باألىداؼ التنظيمية واستثارة روح الفريؽ مف خبلؿ الحماسة والمثالية.



9< 
 

ف األفكار الجديدة وتشجيع االستثارة الفكرية: وفييا يعمؿ القائد التحويمي عمى البحث ع -9
حؿ المشاكؿ بطريقة إبداعية مف قبؿ المرؤوسيف, ودعـ النماذج الجديدة والخبلقة ألداء 

 العمؿ.
االعتبار الفردي: وتظير ىذه الصفة مف خبلؿ أسموب القائد الذي يستمع بمطؼ, ويولي  -:

اتيجيات اىتماـ خاص الحتياجات المرؤوسيف وكذلؾ انجازاتيـ مف خبلؿ تبني استر 
 التقدير واإلطراء. 

 
 :خصائص القائد التحويمي

 تتميز القيادة التحويمية بالعديد مف الخصائص يمكف حصر أىميا كما يمي:
لو رؤية مستقبمية فيو يقدـ رؤية مشرقة ومثيرة لممدى المثالي الذي يجب أف تبمغو اإلدارة  -7

 أو المنظمة مستقببلً وكيؼ تبمغو. 
موعة بالقدرة والثقة بالنفس: فعادة يساعد القائد أعضاء المجموعة يشعر أعضاء المج -8

عمى النجاح مف خبلؿ وضع مياـ أو معايير أداء مناسبة أو في مستوى قدراتيـ, وىكذا 
يزرع في مرؤوسيو صورة إلدراؾ الذات, وعندما ينجحوف يبدي تقديره, ثـ يعطييـ مياـ 

 (8::, ص8668, أعمى صعوبة. )مصطفى
مستوى حاجات المرؤوسيف مف الحاجة إلى األمف والتقدير إلى الحاجة إلى اإلنجاز يرفع  -9

 وتحقيؽ الذات. 
 ,Bassيدفع المرؤوسيف لتخطي مصالحيـ الشخصية لصالح الفريؽ أو المنظمة ككؿ. ) -:

1985, P.469) 
قادر عمى تحديد األىداؼ الميمة, ثـ حفز وتمكيف اآلخريف أف يييئوا كؿ الموارد  -;

 لضرورية إلنجاز ىذه األىداؼ.ا
 يتمتع بالثقة بالنفس والقدرة عمى إدارة الذات. ->
القحطاني, قادر عمى اتخاذ القرارات الموضوعية في بيئة متغيرة, والقدرة عمى تنفيذىا. ) -=

 (;79, ص8667
 يعترؼ بإنجازات اآلخريف وجيودىـ. -<
 (=, ص8676التنح, يسعى إلى تحويؿ المرؤوسيف إلى قادة. )الشريفي و  -?
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 أف مف أىـ خصائص القائد التحويمي: وترى الباحثة
 المثابرة وتقديـ الدعـ والسمطة لمعامميف لرقابة العمميات اإلدارية. -7
 التأثير القوي في العامميف مف خبلؿ األفعاؿ والمعتقدات, ال السيطرة واستخداـ السمطة. -8
 والغموض وعدـ التأكد. لديو القدرة عمى التعامؿ مع التعقيد -9
ـ يترجـ كؿ ذلؾ إلى حقائؽ. -:  القائد التحويمي صاحب رؤية يحمـ ويتخيؿ ث
 

 مجاالت عمل القيادة التحويمية:
 تشمؿ جيود القيادة التحويمية جانبيف رئيسييف في المنظمة ىما:

 الجانب التنظيمي: ويشمؿ الجيود الرامية إلى إعادة بناء وىيكمة التنظـي المؤسسي, -7
 وتتضمف إحداث التغيرات في البناء الرسمي لممنظمة.

الجانب الثقافي االنفعالي: ويشمؿ الجيود الرامية إلى إعادة بناء النسؽ الثقافي في  -8
المنظمة, وتتضمف إحداث التغييرات في المنظمة المتصمة بالنماذج, والقيـ, والدوافع, 

أساليب ووسائؿ جديدة لمعمؿ  والميارات, والعبلقات التنظيمية مما يؤدي إلى تعزيز
 ,Fullanالجماعي التعاوني ينعكس أثرىا مباشرة في إحداث فرؽ ممموس في المنظمة. )

1998, P.6-10 ) 
 

 خصائص القيادة اإلدارية الناجحةرابعًا: 
تتميز القيادة اإلدارية بالعديد مف الخصائص لتساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا ومف أىـ ىذه 

 الخصائص: 
 درة عمى إنجاز األولويات.الق -7 
 القدرة عمى تحديد األىداؼ التي تعتبر ذات ضرورة قصوى التخاذ القرارات الصعبة. -8
امتبلؾ الحنكة فالقائد الفعاؿ ىو ذلؾ الشخص الذي يمتمؾ مستوى رفيعًا مف الحنكة  -9

جاوب مع المشاكؿ بؿ يستجيب تبحيث يتمكف مف تنظيـ المواقؼ الفوضوية, فيو ال ي
 يا.ل

 (=8, ص:??7. )دحبلف, مساعدة اآلخريف عمى النمو -:
الشجاعة في مواجية المواقؼ الصعبة. فالقائد ىو رجؿ جميع المواقؼ, وعميو أف يكوف  -;

.  حازمًا وقت المزـو
الشخصية النافذة التي تستطيع أف تفرض نفسيا عمى الغير وتجذب اىتماميـ وتثير  ->

 احتراميـ.
 ر حيث ينبغي أف يكوف القائد حكيمًا في تصرفاتو. الفطنة وبعد النظ -=



9> 
 

-<89, ص8667التشاور مع اآلخريف, قبؿ اتخاذ القرارات اليامة. )الشامي ونينو,  -<
89?) 

 وذلؾ بمشاطرة ومقاسمة المرؤوسيف أعماؿ الرقابة والتأثير عمى اآلخريف.  تفويض السمطة -?
حداث الجديدة وتوسيع مدى الرؤيا بعمؽ قدرة القائد عمى التوقع بالتغيير ووقوع األ -76

 تفصيمي, وتبني المخاطرة وبناء الثقة. 
 (  9?8-8?8, ص8666قدرة القائد عمى تشخيص مواطف الضعؼ والقوة لديو. )جواد,  -77
 البد لمقائد أف يأخذ مشاعر المرؤوسيف وأحاسيسيـ بعيف االعتبار. -78
تشجيعيـ عمى البوح بمكنونات نفوسيـ وعدـ االىتماـ بحاجات المرؤوسيف وتحفظاتيـ و  -79

 (6>7-?;7, ص8676االستيانة بيا. )فياض وقدادة وعمياف, 
 

 تتمثؿ في: ةالناجح ةاإلداري خصائص القيادةأف أىـ  وترى الباحثة
 .اليدوء واالتزاف في معالجة األمور والرزانة والتعقؿ عند اتخاذ القرارات -7
 .نسانية وعبلقات العمؿاإللماـ الكامؿ بالعبلقات اإل -8

 اإللماـ الكامؿ بالموائح والقوانيف. -9

دوف تردد. طارئةالقدرة عمى اتخاذ القرارات السريعة في المواقؼ ال -:

;- .  القدرة عمى ضبط النفس عند المزـو
 الحـز وسرعة البت وتجنب االندفاع والتيور. ->
 أو السمطة.الديمقراطية في القيادة وتجنب االستئثار بالرأي  -=
 توخي العدالة في مواجية مرؤوسيو. -<
عطاء الفرصة لمرؤوسيو إلبراز مواىبيـ وقدراتيـ. -?  تجنب األنانية وحب الذات وا 

 القدرة عمى االبتكار وحسف التصرؼ. -76

ـ عبلقاتو مع زم -77  لتعاوف. بلئو ورؤسائو ومرؤوسيو باأف تتس

 

 خامسًا: مصادر قوة تأثير القائد
  مف أىميا: التأثير في المرؤوسيف قائد إلى عدة مصادر لتساعده عمىيحتاج ال

صولو سيؤدي إلى ح قائد: وتستند إلى إدراؾ المرؤوس بأف االمتثاؿ لرغبات القوة الحافز -7
 مادية.عمى عوائد إيجابية معنوية و 

ده المرؤوس بأف عدـ التزامو وتقيوتستند إلى الخوؼ, حيث يدرؾ  :قوة العقاب والقير -8
أي أف  ,بفرض عقوبة عميو قائديمكف أف يؤدي إلى قياـ ال قائدبأوامر وتوجييات ال
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المرؤوس يتوقع بأف العقاب سيكوف نتيجة عدـ موافقتو عمى أفعاؿ واتجاىات ورغبات 
  .قائدال

قائد في ال الوظيفة التي يشغميالنوع مف القوة يستمد مف المنصب و : وىذا االقوة المشروعة -9
يرمي لممنظمة, فيي القوة التي تستند عمى سند قانوني شرعي أو ما يطمؽ عميو السمـ ال

السمطة الرسمية التي تفوض إلى القادة مف التنظيـ الرسمي أو مف طبيعة الوظيفة. 
 (??8, ص;866)ماىر, 

القدرة )الفنية واإلدارية والسموكية( وىي تستند إلى المعرفة والخبرة والموارد و  قوة الخبرة: -:
قائد سيزيد مف احتراـ المرؤوسيف لو الفي  التي يسمكيا الشخص, وتوافر ىذه الميارات

 مف احتراـ نظرائو لو. امتثاليـ لو, ويزيد أيضاً و 
حيث يناؿ  قائد,: وتعتمد عمى تقمص المرؤوسيف لشخصية القوة االقتداء واإلعجاب -;

ة, أي أف المرؤوس إعجابيـ بو وتقديرىـ لو لما يتمتع بو مف خصائص وسمات شخصي
 (<?7-=?7, ص:866. )حريـ, قائديمكف التأثير بو بسبب إعجابو بال

 
أف ىذه المصادر تساعد القائد عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خبلؿ تأثيره عمى  وترى الباحثة

 بمقدار ما يمتمؾ مف تمؾ المصادر. القائد أثيرتويزداد  ,المرؤوسيف وامتثاليـ ألوامره
 

 امل المؤثرة عمى سموك القائدسادسًا: العو 
 ( بأنيا:78, ص8667يتأثر سموؾ القائد بالعديد مف العوامؿ أشار إلييا بكر )

شخصية القائد: كالتعميـ والخبرة والتدريب والتربية والمبادئ التي يؤمف بيا وأسموب  -7
 التعامؿ واإلشراؼ.

ز والموارد وأساليب طبيعة المنظمة: كالييكؿ التنظيمي والسياسات واإلجراءات والحواف -8
 العمؿ.

مجموعة العمؿ: مف حيث كونيا متجانسة, وسيادة روح الفريؽ والتقارب والخبرات  -9
 والتجانس الميني.

 طبيعة المياـ: مف حيث كونيا بسيطة أو معقدة, مترابطة أـ منفصمة. -:

الموقؼ: مف حيث طبيعة موقؼ محرج, أو ىناؾ ضغط في العمؿ أو استعجاؿ إلنجاز  -;
 أمر ما.

البيئة الخارجية: كالعمبلء, والمرؤوسيف, والسياسات العامة والمنظمات المنافسة,  ->
 ومجموعات الضغط, والمواد. 
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 الخالصة:
وىي المعيار الذي  ,قيادة المنظمة ىي روحيا التي تتوقؼ عمييا فاعميتيا واستمرار وجودىا إف

يستطيع أف يسير بالمنظمة  , فالقائد الناجح والفعاؿ ىو الذيحدد عمى ضوئو نجاح أي تنظيـي
واإلدارية لتكوف لو العوف  ةرغـ كؿ الصعاب, وعميو أف يتسـ بكـ مف الميارات الفنية والشخصي

الكافي في مواجية كؿ المشكبلت والعقبات التي تواجيو وتواجو المنظمة, وتساعده عمى إحداث 
 ية المتغيرة.التغيير الذي تحتاجو المنظمة لتستجيب لمحاجات الفردية واالجتماع

إف القيادات التي تممؾ الرؤية الواضحة يمكف أف تخمؽ المناخ المناسب وتييئ الظروؼ 
المساعدة عمى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية مف خبلؿ اتخاذ القرارات الداعمة وتوفير المتطمبات 

 البلزمة لنجاح التطبيؽ.
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 لقسم الثانيا
 المبحث الثالث

 رونيةاإلدارة االلكت

 
 
 
 
 
 



 .مقدمةال
 .مفيوم اإلدارة االلكترونية أواًل:
 .خصائص اإلدارة االلكترونية :ثانياً 

 .اإلدارة االلكترونية ثالثًا: أىداف وفوائد
 .مجاالت تطبيق اإلدارة االلكترونية رابعًا:

 .خطوات تطبيق اإلدارة االلكترونية خامسًا:
 .متطمبات تطبيق اإلدارة االلكترونية سادسًا:
 .آثار تطبيق اإلدارة االلكترونية سابعًا:
 .ق اإلدارة االلكترونيةمعوقات تطبي ثامنًا:

 .الخالصة
 



:8 
 

 المقدمة
في المؤسسات بمختمؼ أنواعيا  ت اإلدارية عنصرًا أساسيًا وميماً لقد أصبحت تقنية المعموما

واختصاصاتيا صغيرة أو كبيرة لكونيا أداة ميمة في عممية إنجاز األعماؿ بشكؿ كؼء ودقيؽ 
 تفرضيا الثورة المعموماتية في الوقت الحاضر. وسريع, وكذلؾ مواجية التحديات الجديدة التي 

 ورةت, فبعد بروز ثوتعد اإلدارة االلكترونية إحدى ثمار التطور التقني في مجاؿ االتصاال
المعمومات وثورة االتصاالت التي ساعد عمييا تطور أجيزة الحاسب اآللي وتقنياتو, جاءت 

ات الحاسب اآللي في مجاالت الخدمة العامة اإلدارة االلكترونية كرد فعؿ واقعي الستخداـ تطبيق
االستفادة مف منجزات و لتطوير طرؽ العمؿ التقميدية إلى طرؽ أكثر مرونة وفعالية مف ناحية, 

 (78, ص=866مف ناحية أخرى. )القرني,  الثورة التقنية في توفير الوقت والجيد والتكمفة
الكبيرة التي تتفرع عنيا تطبيقات  ويرى بعض الباحثيف أف اإلدارة االلكترونية ىي المظمة

( E-Business( واألعماؿ االلكترونية )E-Commerceمختمفة مثؿ التجارة االلكترونية )
(, وبالتالي تجد أف اإلدارة االلكترونية أشمؿ E-Governmentوكذلؾ الحكومة االلكترونية )

 (=7:, ص>866وأعـ. )النمر وآخروف, 
 

 ونيةأواًل: مفيوم اإلدارة االلكتر 
 ما يمي:ىذه التعريفات مف فكريف والباحثيف و عرفت اإلدارة االلكترونية مف قبؿ العديد مف الم

  ىي عممية ميكنة جميع مياـ وأنشطة المؤسسات اإلدارية باالعتماد عمى جميع تقنيات
المعمومات الضرورية, لموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ اإلدارة الجديدة في تقميؿ استخداـ 

نجاز السريع والدقيؽ لممياـ إلاإلجراءات والقضاء عمى الروتيف وا الورؽ وتبسيط
والمعامبلت لتكوف كؿ أداة جاىزة لربطيا مع الحكومة االلكترونية الحقًا. )السالمي, 

 (;79, ص8669

 العممية اإلدارية القائمة عمى اإلمكانات المتميزة لئلنترنت  كما تـ تعريفيا عمى أنيا
والقدرات الجوىرية لممنظمة  ط وتوجيو ورقابة عمى المواردوشبكات األعماؿ في تخطي

 (=78, ص:866مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة. )نجـ, وآخروف بدوف حدود 

 نية اإلدارة االلكترو الخدمة المدنية بدولة الكويت مركز المعمومات بديواف  وأيضًا عرؼ
عمى الخدمات وذلؾ  كسر حاجز الزماف والمكاف مف الداخؿ والخارج لمحصوؿ  عمى أنيا

ياز اإلداري, والتزاـ دائـ مف اإلدارة جبربط تكنولوجيا المعمومات بمياـ ومسؤوليات ال
.  بتطوير وميكنة كافة النشاطات وتبسيط اإلجراءات وسرعة وكفاءة إنجاز المعامبلت

 (79, ص=866)القرني, 
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 ستخداـ النظـ والوسائؿ كما عرفت اإلدارة االلكترونية عمى أنيا  وظيفة إنجاز األعماؿ با
 ( 88, ص;866االلكترونية . )ياسيف, 

 ( اإلدارة االلكترونية عمى أنيا  ذلؾ النمط مف اإلدارة 779, ص=866وعرؼ عارؼ )
الذي يعبر عف عدـ جود عبلقة مباشرة بيف طرفي المعاممة )الموظؼ والعميؿ(, وتستخدـ 

واالستخداـ المكثؼ لتكنولوجيا المعمومات فييا الوثائؽ االلكترونية كبديؿ لموثائؽ الورقية, 
 واالتصاالت كوسط لتنفيذ كافة المعامبلت الكترونيًا.

 
أف اإلدارة االلكترونية ىي استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتقنيات  وترى الباحثة

ا يؤدي إلى مم ,الحديثة لتنفيذ األعماؿ اإلدارية وتقديـ الخدمات الكترونيًا في أي مكاف وزماف
تطوير و األداء وسرعة التنفيذ وخفض التكمفة, والدقة والسرعة في تقديـ الخدمات,  زيادة جودة

التنظيـ اإلداري, وتبسيط اإلجراءات وتوفير المعمومات الصحيحة, وسرعة اتخاذ القرارات المبنية 
 عمى معمومات دقيقة ومباشرة. 

 
مف العناصر عاد اإلدارة االلكترونية في مجموعة أب يمكف تحديدوبناء عمى التعريفات السابقة 

 :( كما يمي<<, ص8667أوردىا رضواف )
حيث يتـ االعتماد عمى التوثيؽ اإللكتروني, والبريد االلكتروني, واألدلة  :إدارة ببل أوراؽ -7

ـ تطبيقات المتابعة اآللية.   والمفكرات االلكترونية, والرسائؿ الصوتية, ونظ

خبلؿ االتصاؿ االلكتروني عف طريؽ الياتؼ المحموؿ والمؤتمرات  مف عف بعد:إدارة  -8
 وغيرىا مف وسائؿ االتصاؿ الحديثة.  االلكترونية

االرتباط  ساعة متواصمة دوف  :8اإلدارة بالزمف المفتوح: حيث العمؿ يكوف عمى مدار  -9
 بالميؿ أو النيار.

الشبكية والمؤسسات الذكية  إدارة ببل تنظيمات جامدة: فالعمؿ يتـ مف خبلؿ المؤسسات -:
 التي تعتمد عمي صناعة المعرفة. 

 

  ونيةخصائص اإلدارة االلكتر ثانيًا: 
تتميز اإلدارة االلكترونية بأنيا إدارة ببل أوراؽ وببل حدود وقتية, وىي إدارة ببل مباٍف تقميدية, فبل 

ال تحتاج ألعداد كبيرة مف  حاجة إلى الغرؼ والمكاتب والدواليب الكثيرة لحفظ األوراؽ, وىي إدارة
العامميف, وىي إدارة ببل ىياكؿ تنظيمية تقميدية, إنيا باختصار إدارة بالمعرفة, وبصفة عامة 

, 8667تتميز اإلدارة االلكترونية بالعديد مف الخصائص التي مف أىميا كما أوردىا مصطفى )
 (: =9->9ص
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 إنيا إدارة تدير الممفات بداًل مف أف تحفظيا. -7
 عتمد عمى الوثائؽ االلكترونية األسرع واألسيؿ حفظًا وتعديبًل واسترجاعًا.أنيا ت -8

أنيا تستند إلى المؤتمرات االلكترونية حيث تتـ االجتماعات عف بعد دوف االنتقاؿ المادي  -9
 لممجتمعيف مف مقارىـ.

أنيا تتصؼ بالمرونة وسرعة االستجابة لمحدث أو المتغير أينما حدث ووقتما حدث ببل  -:
 زمنية عمى مدار ساعات اليـو وأياـ السنة. حدود

أنيا تستمد بياناتيا أو معموماتيا مف األرشيؼ االلكتروني وتتراسؿ بالبريد االلكتروني  -;
 والرسائؿ الصوتية بدالً مف الطرؽ التقميدية.

أنيا تنتقؿ مف المتابعة بالمذكرات إلى المتابعة االلكترونية عمى الشاشات وتعتمد المراقبة  ->
 عد والعمؿ عف بعد وىو ما يوفر التكمفة ويزيد الكفاءة. عف ب

 
 ارة االلكترونيةاإلد ثالثًا: أىداف وفوائد

تظير أىمية اإلدارة االلكترونية في قدرتيا عمى مواكبة التطور النوعي والكمي اليائؿ في 
المعموماتية مجاؿ تطبيؽ تقنيات ونظـ المعمومات وما يرافقيا مف انبثاؽ ما يمكف تسميتو بالثورة 

 (=8, ص;866المستمرة أو ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الدائمة. )ياسيف, 
المنظمات التي فشمت في إدخاؿ التكنولوجيا الحديثة في خططيا اإلستراتيجية تكوف قد  إف

نجاز  حكمت عمى نفسيا باالنقراض, حيث أف التقنية ساعدت عمى إزالة الحواجز الجغرافية وا 
مف زيادة معدؿ اإلنتاج  نظماتوبالتالي تمكف الم ,اؿ بأسرع وقت ممكف وبأقؿ التكاليؼاألعم

 ( Laudon & Laudon, 2002, P.345وسرعة اتخاذ القرارات. )
وألف التكنولوجيا الرقمية تستبدؿ العمميات الورقية بعمميات رقمية, فإنيا تتيح لمعامميف التفرغ 

 (:?, ص;866عمميات اإلنتاج والعمؿ. )توفيؽ, ألداء عمؿ منتج, وتحدث تحوالت في 
وتمنح اإلدارة االلكترونية المديريف العديد مف المزايا, فبيئة العمؿ االلكترونية تمكف المديريف 
مف توسيع نطاؽ اإلشراؼ عمى إدارة المنظمات أو الفروع أو العامميف بغض النظر عف مواقعيـ 

عي الجديد والتنسيؽ مف خبلؿ شبكة االنترنت يستطيع الجغرافية, ومع تكنولوجيا االتصاؿ الجما
دارة فرؽ المياـ قصيرة األجؿ مف أي  دارة فرص العمؿ الجماعي المرنة, وا  المدير اليـو بناء وا 
مكاف في العالـ, كما يمكنو توزيع المعمومات عمى العامميف ومف ثـ يمكنيـ التصرؼ بشكؿ 

 (;96, ص;866مستقؿ. )إدريس, 
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ـ العالـ المتقدـ باستخداـ تقنيات المعمومات اإلدارية مف فراغ, بؿ بسبب فوائد ولـ يأت اىتما
كبيرة حصمت ولذلؾ بدأت الدوؿ تتسابؽ في تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في منظماتيا, ومف أىـ 

 أىداؼ وفوائد اإلدارة االلكترونية: 
ى الخدمات التي تقدـ تبسيط اإلجراءات داخؿ المنظمات وينعكس ذلؾ إيجابيًا عمى مستو  -7

 لممستفيديف, كما تكوف نوع الخدمات المقدمة أكثر جودة.
 اختصار وقت تنفيذ إنجاز المعامبلت اإلدارية المختمفة. -8
 الدقة والوضوح في العمميات اإلدارية المختمفة داخؿ المنظمة. -9
سي في تطبيؽ تحويؿ األيدي العاممة الزائدة عف الحاجة إلى أيدي عاممة ليا دور أسا -:

اإلدارة االلكترونية عف طريؽ إعادة التأىيؿ لغرض مواكبة التطورات الجديدة التي طرأت 
عمى المنظمة واالستغناء عف العامميف غير األكفاء وغير القادريف عمى التكيؼ مع 

 ( =9, ص<866الوضع الجديد. )السالمي, 
 ة مركزية.إدارة ومتابعة الوحدات المختمفة لممنظمة وكأنيا وحد -;

 تقميؿ معوقات اتخاذ القرار عف طريؽ توفير البيانات وربطيا بمراكز اتخاذ القرار. ->

 تجميع البيانات مف مصادرىا األصمية بصورة موحدة. -=

, :866زيادة الترابط بيف العامميف واإلدارة العميا ومتابعة إدارة الموارد كافة. )رضواف,  -<
 ( 9ص

 المستفيديف لما ىو مطموب منيـ مف وثائؽ. الوضوح وسيولة الفيـ مف قبؿ -?
 ,Fors & Moreno, 2002تقميؿ تأثير العبلقات الشخصية عمى إنجاز األعماؿ. ) -76

P.47-61 ) 
 مع الحفاظ عمى جودتيا. مستفيديفسرعة أداء الخدمات لم -77

.ألداءتقميؿ التكمفة نتيجة تبسيط اإلجراءات وتقميؿ المعامبلت الورقية وتخفيض وقت ا -78

 (9, ص:866)المغربي, 

المحافظة عمى سرية الوثائؽ والمعمومات التي أصبحت عرضة لمتمؼ بفعؿ الكوارث  -79
الطبيعية والتآكؿ وكثرة االستخداـ بالنسبة لمصادر المعمومات الورقية, أما بالنسبة 

 لمصادر المعمومات االلكترونية فيي سيمة الحفظ وغير مكمفة.
محصوؿ عمى المعمومات ل يفالمعمومات وفتح خيارات عديدة أماـ المستفيدسيولة استرجاع  -:7

مما يعني المزيد مف التسييبلت الديناميكية في البحث العممي.  ,والمشاركة في التحكـ
 (>:, ص8667)بكري, 
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األساليب فاعمية وكفاءة إلدارة االلكترونية أنيا مف أكثر أف مف أىـ مميزات ا وترى الباحثة
اعد عمى تحقيؽ أعمى مما يس ,أعماؿ المنظمة مف خبلؿ بناء قاعدة متقدمة لممعموماتلتيسير 

وبأي طريقة وبالتالي  أي مكافوالتي تتمثؿ في توفير أي شيء في أي وقت و  درجات السرعة
 تحقيؽ أىداؼ المنظمة بدقة عالية بأقؿ وقت وجيد وتكمفة.

 

 جاالت تطبيق اإلدارة االلكترونيةمرابعًا: 
صبحت اإلدارة االلكترونية تطبؽ في العديد مف المجاالت في المنظمات عمى اختبلفيا, لقد أ

ـ تمؾ المجاالت:  ومف أى
األعماؿ اإلدارية: تبادؿ الوثائؽ والمعمومات واألنظمة والتعميمات الكترونيًا, وتسجيؿ كافة  -7

 أعماؿ االتصاالت اإلدارية وتصويرىا رقميًا.
فة المعامبلت المالية مف توثيؽ وتعاقد وصرؼ وتحويؿ المعامبلت المالية: إجراء كا -8

 (:8, ص>866وغيره عف طريؽ الشبكة االلكترونية. )القحطاني, 

المؤتمرات االلكترونية: حيث تعقد االجتماعات عف بعد محميًا ودوليًا دوف انتقاؿ  -9
 المجتمعيف جغرافيًا.

ئؼ, االختيار, التعييف, األعماؿ المرتبطة بالموارد البشرية: مثؿ اإلعبلف عف الوظا -:
اإلجازات, الترقيات, الرواتب, التنقبلت, المكافآت, االنتدابات, الترشيح لمتدريب والتأىيؿ 

 واالبتعاث.

مجاؿ المتابعة االلكترونية: حيث تتـ المراقبة والمتابعة عف بعد, واكتشاؼ األخطاء وقت  -;
 (7:-6:, ص8676. )البشري, التنفيذ, وىذا يوفر التوجيو أو المعالجة الفورية لؤلخطاء

 

إف تكنولوجيا المعمومات غيرت كؿ شيء في حياة اإلنساف واألعماؿ حتى أصبح مف غير 
الممكف تصور وجود أي نشاط وظيفي إنساني, أو أي عمؿ جماعي منظـ مف دوف وجود أدوات 

 (?8, ص;866وتقنيات الحاسوب واالتصاالت. )ياسيف, 
 

 االلكترونيةخامسًا: خطوات تطبيق اإلدارة 
التحوؿ إلى اإلدارة االلكترونية يحتاج لممرور بعدة مراحؿ كي تتـ العممية بشكؿ يحقؽ األىداؼ 

 ( ىي:;>-:>, ص<866المرجوة, وخطوات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية كما وضحيا السالمي )
البد مف تشكيؿ فريؽ عمؿ يضـ بعضويتو متخصصيف في  إعداد الدراسة األولية: -7

والمعموماتية, لغرض معرفة واقع حاؿ تقنيات المعمومات وتحديد البدائؿ المختمفة, اإلدارة 
 وجعؿ اإلدارة العميا عمى بينة مف كؿ النواحي المالية والفنية والبشرية.
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 ةعند إقرار توصية مف قبؿ اإلدارة العميا لتطبيؽ اإلدارة االلكتروني وضع خطة التنفيذ: -8
 متكاممة ومفصمة لكؿ مرحمة مف مراحؿ التنفيذ. في المنظمة, البد مف إعداد خطة

: ومف ىذه المصادر الكوادر تحديد المصادر التي تدعم الخطة بشكل محدد وواضح -9
البشرية التي تحتاجيا الخطة لغرض التنفيذ, واألجيزة والمعدات والبرمجيات المطموبة 

 ذه اإلدارة أو المنظمة. ويعني ىذا تحديد البنية التحتية لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في ى

عند تنفيذ الخطة البد مف تحديد الجيات التي سوؼ تقـو بتنفيذىا  تحديد المسئولية: -:
 وتمويميا بشكؿ واضح ضمف الوقت المحدد في الخطة والتكمفة المرصودة إلييا.

نظرًا لمتطور السريع في مجاؿ تقنيات المعمومات اإلدارية, لذلؾ  متابعة التقدم التقني: -;
د مف متابعة كؿ ما يستجد في المجاؿ التقني مف اتصاالت وأجيزة وبرمجيات وغيرىا الب

 مف العناصر التي ليا عبلقة بيذا المجاؿ. 

 

 مبات تطبيق اإلدارة االلكترونيةمتطسادسًا: 
تمثؿ اإلدارة االلكترونية تحواًل شامبًل في المفاىيـ والنظريات واألساليب واإلجراءات واليياكؿ 

عات التي تقـو عمييا اإلدارة, وتشتمؿ عمى نظاـ متكامؿ مف المكونات التقنية والمعموماتية والتشري
 والمالية والتشريعية والبيئية والبشرية وغيرىا. 

وتعتمد تقنية اإلدارة االلكترونية مف حيث تقديـ الخدمة ووسائؿ نقؿ المعمومات وطمب الخدمات 
 ( كما يمي: 8:-7:, ص8668أشار إلييما بكري )مف قبؿ المستفيديف عمى مبدأيف أساسييف 

: ويتضمف تمثيؿ المعمومات الكترونيًا وتناقميا عبر شبكة االنترنت مع المستوى التقني - أ
 ضماف سريتيا. 

ويمثؿ المستوى التقني جوىر العمؿ االلكتروني الذي يعتمد عمى الخصائص األساسية لتقنية     
 المعمومات عف طريؽ:

معمومات اليائمة في أحجاـ صغيرة كتحويؿ الممفات الورقية إلى ممفات التخزيف: حفظ ال -7
 الكترونية صغيرة الحجـ تستوعب أكبر قدر ممكف مف المعمومات.

النقؿ: نقؿ المعمومات المخزنة الكترونيًا عف طريؽ وسائط االتصاؿ االلكترونية إلى  -8
 مواقع أخرى بعيدة سواء داخؿ المنظمة أو خارجيا.

جراء مختمؼ العمميات المطموبة لمبيانات المخزنة الكترونيًا بسرعة كبيرة جدًا المعالجة: إ -9
لجعميا متاحة لبلستخداـ عف طريؽ أجيزة الحاسب اآللي التي تعمؿ وفقًا لبرامج متنوعة 
لتمبية االحتياجات المختمفة لممستفيديف, بغض النظر عف كمية المعمومات والبيانات 

 المخزنة. 
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: ويتضمف طمب وتمثيؿ المعامبلت والخدمات عف بعد عبر شبكة ئيالمستوى اإلجرا  - ب
االنترنت مع ضماف صحتيا ومصداقيتيا دوف الحاجة لحضور طالب الخدمة شخصيًا إلى 

ـ النماذج والوثائؽ الرقمية.   المنظمة أو استخدا
 

خراجو إلى وبالتالي البد من توفر متطمبات عديدة ومتكاممة لتطبيق مفيوم اإلدارة االلكترونية  وا 
 حيز الواقع ومن أىم ىذه المتطمبات: 

 استراتيجيات وخطط التأسيس لإلدارة االلكترونية:وضع  -2
يتطمب وضع االستراتيجيات وخطط التأسيس وجود رؤية مستقبمية مشتركة وواضحة حوؿ 
مشروع التحوؿ لمعمؿ االلكتروني وذلؾ لتحديد الكيفية التي سيكوف عمييا مشروع اإلدارة 

اللكترونية في الفترة المستقبمية, وأبعاده, ومنطمقاتو مف حيث الدور واليدؼ, بشكؿ يوضح الدور ا
)أبو الذي يمكف أف يؤديو ىذا المشروع في خدمة األفراد والمجتمعات والمنظمات والدولة ككؿ. 

 (:=7, ص:866مغايض, 
ي تعد بمثابة المرجعية ويعد وضوح الرؤية بمثابة الخطوة األولى في بناء اإلستراتيجية الت

 (87, ص;866التي تحكـ التوجو نحو تطبيؽ اإلدارة االلكترونية. )السبيعي, 
ويتطمب وضع استراتيجيات وخطط التأسيس لئلدارة االلكترونية عدد مف الخطوات أوردىا 

 ( كما يمي: :, ص8668الحمادي )
 لكترونية.تشكيؿ لجنة عميا تتولى وضع اإلستراتيجية لمشروع اإلدارة اال -
 وضع الخطط الفرعية لمشروع اإلدارة االلكترونية. -
 االستعانة بالجيات االستشارية والبحثية لممشاركة في الدراسة ووضع الخطط. -
 التكامؿ والتوافؽ بيف المعمومات المرتبطة بأكثر مف جية حكومية أو أىمية. -
 المشاركة في بعضيا. االستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض مراحؿ المشروع أو -
 تحديد منافذ اإلدارة االلكترونية.  -
 
ـ     أي أف وضع الخطط موضع التنفيذ البد وأف تحظى بدعـ وتأييد اإلدارة العميا في التنظي

اإلداري, وأف يكوف قد تـ رصد المخصصات المالية الكافية إلجراء التحوؿ المطموب. )العمري, 
 ( ?7, ص8669
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 ية التحتية لإلدارة االلكترونية:نتوفير الب -3
تعد البنية التحتية ىي المكوف الطبيعي لمشروع اإلدارة االلكترونية, فبل يمكف قياـ المشروع 
بدونيا, فكمما كانت البنية التحتية قوية كمما زادت قدرتيا عمى الوفاء بمتطمبات تطبيؽ اإلدارة 

 (?:, ص?866ع المستقبمي. )السيمي, االلكترونية في الحاضر مع استيعاب الزيادة والتوس
وتتطمب اإلدارة االلكترونية وجود مستوى مناسب إف لـ نقؿ عاٍؿ مف البنية التحتية التي 
تتضمف شبكة حديثة لبلتصاالت والبيانات, وبنية تحتية متطورة لبلتصاالت السمكية والبلسمكية 

ت اإلدارية نفسيا مف جية, وبيف تكوف قادرة عمى تأميف التواصؿ ونقؿ المعمومات بيف المنظما
 (6<, ص=866)الصيرفي, المنظمات والمتعامميف معيا مف جية أخرى. 

وتشمؿ البنية التحتية تطوير وتحسيف شبكة االتصاالت بحيث تكوف متكاممة وجاىزة 
ـ  لبلستخداـ واستيعاب الكـ اليائؿ مف االتصاالت في آف واحد, لكي تحقؽ اليدؼ مف استخدا

رنت, باإلضافة إلى توفير التكنولوجيا الرقمية المبلئمة مف تجييزات وحاسبات آلية شبكة االنت
وأجيزة ومعدات وأنظمة وقواعد بيانات وبرامج, وتوفير كؿ ذلؾ لبلستخداـ الفردي والمؤسسي 

 (?8, ص=866عمى أوسع نطاؽ ممكف. )المير,
 

 تدريجيًا:تطوير التنظيم اإلداري  -4
نب الييكمية والتنظيمية واإلجراءات, بحيث تتناسب ومبادئ اإلدارة يتضمف تغييرات في الجوا

االلكترونية, ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ استحداث إدارات جديدة أو إلغاء أو دمج لبعض اإلدارات مع 
دارة الكترونية تتميز بالكفاءة والفعالية وسرعة اإلنجاز, عمى أف يتـ ىذا إلبعضيا بما يكفؿ تفعيبًل 

 (>7, ص8668ر زمني متدرج مف المراحؿ التطويرية. )العواممة, التحوؿ في إطا
ويمكف حصر أىـ أساليب تطوير التنظيمات اإلدارية قبؿ الشروع في تطبيؽ اإلدارة االلكترونية 

 في النقاط التالية:
والقيادة التنفيذية  العميا: عف طريؽ دعـ القيادة دعـ ومساندة المستويات اإلدارية العميا -أ

والمرؤوسيف خوفًا مف  قادةاإلدارة االلكترونية لتبلفي مقاومة التغيير مف قبؿ ال لتطبيؽ
 (=;, ص?866تأثير اإلدارة االلكترونية عمى مناصبيـ وامتيازاتيـ. )السيمي, 

: ال يعني التحوؿ نحو تطبيؽ اإلدارة تييئة الكوادر البشرية في بقية المستويات اإلدارية -ب
عف العنصر البشري, بؿ يجب توفير العناصر البشرية المؤىمة االلكترونية االستغناء 

التي تمتمؾ الميارات والقدرات الفنية واإلدارية وتتقبؿ فكرة اإلدارة االلكترونية, وتعي 
أبعادىا ومنطمقاتيا وأىدافيا لكي تستطيع الوفاء بمتطمبات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية, 

التقنية الحديثة, وذلؾ عف طريؽ العناية بعمميات  واإللماـ بأساليب التعامؿ مع الوسائؿ
 االختيار لمكفاءات, والتدريب المكثؼ عمى تقنية المعمومات. 
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يتطمب التحوؿ نحو اإلدارة االلكترونية تحويؿ  إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة(: -ج
ت الجديدة لمعمؿ, العمميات القائمة ونظـ تكنولوجيا المعمومات لتتناسب مع االستراتيجيا

ومف ىذا المنطمؽ تعد تطبيقات اإلدارة االلكترونية مف أبرز عوامؿ دفع القوى إلتباع 
أسموب إعادة ىندسة نظـ العمؿ لكي تتمكف المنظمة مف التوافؽ مع المحيط المتغير في 

 (<, ص:866)العامري, كافة المجاالت. 
ف عدة عناصر متنوعة ومتداخمة تتكوف أي منظمة م تكيؼ عناصر البناء التنظيمي: -د

وذات عبلقات متبادلة لتكويف البيئة الداخمية التي يجب تييئتيا لتقبؿ متطمبات تطبيؽ 
 اإلدارة االلكترونية عف طريؽ التركيز عمى: 

  إحداث تغييرات في الثقافة التنظيمية الستيعاب مفردات العمؿ االلكتروني, لكي
يا أحد مكونات ثقافة المنظمة لتبلفي القوى تصبح العمميات االلكترونية ومعطيات

يجاد البيئة التي تتقبؿ ما تفرضو مرحمة التحوؿ نحو العمؿ  المقاومة لمتغيير وا 
 االلكتروني. 

  ,إحداث التغييرات المناسبة في الييكؿ التنظيمي وما يرتبط بو مف عناصر أخرى
والصبلحيات  تتضمف طرؽ االتصاالت وتبادؿ المعمومات والمياـ والمسؤوليات

 (?<7-<<7, ص:866والعبلقات األفقية والرأسية. )أبو مغايض, 
 

 عاممين وتوعية وتثقيف المتعاممين:تعميم وتدريب ال -5
تعتمد المنظمات لمنجاح في تحقيؽ غاياتيا إلى حد كبير عمى كفاءة القوى العاممة المشاركة 

التقنية المستخدمة في العمؿ, لذا فإف في عممياتيا, وقدرتيا عمى اإلنتاج والتكيؼ مع مستويات 
مكنيا مف الوصوؿ إلى غايتيا. )الرشيد, اإلعداد والتأىيؿ الجيد لمقوى العاممة ىو األساس الذي ي  

 (>;, ص=866
وتتطمب اإلدارة االلكترونية تغييرات جذرية في نوعية العناصر البشرية المبلئمة ليا, وىذا 

بما في ذلؾ  ,ـ والتدريب لمواكبة متطمبات التحوؿ الجديديعني لزـو إعادة النظر بنظـ التعمي
كذلؾ تتطمب اإلدارة  ,الخطط والبرامج واألساليب التعميمية والتدريبية عمى كافة المستويات

االلكترونية توعية اجتماعية بثقافتيا وبطبيعة ىذا التحوؿ واالستعداد النفسي والسموكي والتقني 
 (=7, ص8668التكيؼ معو. )العواممة, والمادي وغير ذلؾ مف متطمبات 

ومما ال شؾ فيو أف توفير العناصر البشرية المؤىمة وتدريبيا باستمرار وتنميتيا في مجاؿ 
تطبيقات اإلدارة االلكترونية يسيؿ مف ميمة القيادات العميا عند إعداد استراتيجيات تطبيؽ اإلدارة 

التعييف أو  حديثية لدى العناصر البشرية سواًء االلكترونية, وفي الرفع مف مستوى الثقافة التقني
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األمر الذي  ,مما يجعميـ يتقبموف فكرة اإلدارة االلكترونية في منظماتيـ ,القائميف عمى عمميـ
 (96:, ص>866النمر وآخروف, يسيـ بدرجة كبيرة في تقميؿ مقاومتيـ لمتغيير. )

 :مف إتباع الخطوات التالية ومف أجؿ تدريب العامميف وتوعية وتثقيؼ المتعامميف البد
 قبؿ تطوير التقنيات. عامميفإعداد وتييئة ال - أ

 (:, ص8668)الحمادي,  طرح برامج إعبلمية لتثقيؼ المجتمع بالتعامبلت االلكترونية.  - ب

تعد التي إقامة ورش العمؿ التي تتناوؿ أحدث التطورات في مجاؿ التجارة االلكترونية و  - ج
 ونية.مدخبًل لتطبيؽ اإلدارة االلكتر 

تدريب وتأىيؿ الكفاءات البشرية لمواجية الطمب المتوقع عمى الكفاءات المتمكنة مف  - د
تقنية المعمومات, والتي ستسيـ بدورىا في نشر المعرفة المعموماتية بيف أفراد المجتمع. 

 (7>, ص:866أبو مغايض, )

 

عدد مف الصعوبات التي  ليست باألمر اليسير نظرًا لوجود تعامميفالمإال أف عممية توعية وتعميـ 
 : (;9, ص;866السبيعي ) يا في النقاط التالية كما أوردىايمكف حصر أىم ذلؾ, تحوؿ دوف

 حداثة التقنية المعموماتية عمى المجتمع, والتردد والخوؼ مف التعامؿ معيا. -
وجود األمية الرقمية لدى المجتمعات بصفة عامة ومجتمعات الدوؿ النامية بصفة  -

محدودية انتشار استخداـ وسائؿ التقنية المعموماتية بيف غالبية أفراد  خاصة, نتيجة
 المجتمع.

  قمة الوعي بالفوائد والمميزات المرجوة مف تطبيؽ اإلدارة االلكترونية. -

 

 القائمة وتطويرىا وفقاً لممستجدات:إصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات  -6
ت االلكترونية قبؿ وضع األسس القانونية لمتعامؿ عف طريؽ مف الخطأ البدء بتفعيؿ التعامبل

الشبكات, والتي مف أىميا إصدار التشريعات الضرورية أو تعديؿ التشريعات القائمة لكي تتناسب 
مع متطمبات التعامبلت االلكترونية, ألف التعامؿ عف طريؽ الشبكات قبؿ إصدار التشريعات 

بعمميات غير مشروعة قد تؤدي إلى القضاء عمى ثقة سيفسح المجاؿ لبعض األفراد لمقياـ 
المتعامميف بيذا النوع مف التعامؿ, كما يشمؿ إصدار التشريعات ما يتعمؽ منيا بالسرية 
والخصوصية لمبيانات المتداولة عمى الشبكات والحفاظ عمى حقوؽ الممكية الفكرية. )العمري, 

 (87-86, ص8669
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توفر عدد مف االحتياجات وضحيا  ارة االلكترونية يحتاج إلىإال أف تحقيؽ ىذا المتطمب لئلد
 :( كما يمي6:-?9, ص<866فطيح )
يجب أف تسبؽ إصدار التشريعات أو تعديميا مف قبؿ المنظمة الرؤية الواضحة والوعي  -

التاـ بمفيـو ومراحؿ ومتطمبات مشروع اإلدارة االلكترونية, لتتوافؽ التشريعات مع واقع 
 قات اإلدارة االلكترونية.ومستمزمات تطبي

أف تصدر التشريعات والقوانيف مف اإلدارة العميا لممنظمة وبدعـ وتأييد منيا, قناعة  -
 بجدواىا لتضمف فعالية التنفيذ.

إصدار التشريعات والقوانيف التي تعطي المشروعية لؤلعماؿ االلكترونية, وتحدد أنواع  -
 المخالفات والعقوبات المترتبة عمييا.

 التشريعات واألنظمة جميع األنشطة التي تمارسيا المنظمة. أف تشمؿ -

إصدار التشريعات التي تحقؽ األمف الوثائقي وأمف المعمومات مثؿ التوقيع االلكتروني  -
 والبصمة االلكترونية والرقـ االلكتروني المعروؼ بيوية المستخدـ.

وضع القوانيف إصدار التشريعات التي تحدد الجية أو اإلدارات المعنية بإصدار و  -
 المعموماتية.

أف تكوف ىذه التشريعات واضحة وسيمة الفيـ مف قبؿ المنفذيف والمستخدميف ومرنة  -
 يمكف تحديثيا وفقًا لمستجدات العمؿ االلكتروني. 

 

 :ضمان أمن وحماية المعمومات في اإلدارة االلكترونية -7
األنظمة وبرامج الحماية مف  إف التعدي عمى المعمومات وسرقة البيانات والممفات واختراؽ

 أىـ أسباب تخوؼ المنظمات مف التعامبلت االلكترونية. 
وتعد مسألة أمف المعمومات مف أىـ معضبلت العمؿ االلكتروني, بمعنى أف المعمومات 
جراء المعالجة والنقؿ عمييا الكترونيًا لتنفيذ متطمبات  والوثائؽ التي يجري حفظيا, وتطبيؽ وا 

اظ عمى أمنيا, حيث يعد ضعؼ األمف في مجاؿ العمؿ االلكتروني ضعفًا العمؿ يجب الحف
لمثقة, مما يتطمب توفير ىذه الثقة ضمف األنظمة االلكترونية ومستخدمييا, وىناؾ عدة عوامؿ 

مف المستخدـ والتصديؽ ومنيا التحقؽ البد مف تحقيقيا  التيلمثقة تمثؿ األمف المعموماتي و 
يقضي أف تصدر وتعدؿ القوانيف والتشريعات لؤلعماؿ االلكترونية.  والسرية والتكامؿ, وىو ما

 ( 96:, ص>866)النمر وآخروف, 
ويقصد بأمف المعمومات حماية وتأميف كافة الموارد المستخدمة في معالجة المعمومات, 

ووسائط المعمومات  ,بحيث تؤمف المنظمة نفسيا والعامميف بيا, وأجيزة الحاسبات المستخدمة فييا
لتي تحتوي عمى بيانات المنظمة, ويتـ ذلؾ عف طريؽ إتباع إجراءات ووسائؿ حماية عديدة بما ا
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, 8667يكفؿ سبلمة المعمومات التي ىي بمثابة مورد ميـ لممنظمة يجب الحفاظ عميو. )داود, 
 (:8ص
أنظمة  حماية  :وتعرؼ وكالة األمف القومي في الواليات المتحدة أمف أنظمة المعمومات بأنيا     

المعمومات ضد أي وصوؿ غير مرخص إليو أو تعديؿ المعمومات أثناء حفظيا, ومعالجتيا أو 
نقميا, وضد إيقاؼ عمؿ الخدمة لصالح المستخدميف المخوليف أو تقديـ الخدمة ألشخاص غير 
مخوليف, بما في ذلؾ جميع اإلجراءات الضرورية لكشؼ توثيؽ ومواجية ىذه التيديدات . 

 ( >=, ص<866)العريشي, 

, فقد كاف توفيره ورة قصوى لنجاح العمؿ االلكترونيولما كاف ضماف أمف المعمومات يشكؿ ضر 
جراءات مترابطة مع  مطمبًا أساسيًا لمتحوؿ لتطبيقات اإلدارة االلكترونية, ويتـ ذلؾ بعدة خطوات وا 

 بعضيا البعض يمكف عرضيا كالتالي:
 .وضع السياسات األمنية لتقنيات المعمومات -7
تكويف فريؽ لمتابعة وتطوير المتطمبات األمنية لئلدارة االلكترونية, والعمؿ عمى تحديد  -8

المتطمبات البلزمة لضماف أمف وحماية نظـ المعمومات بما في ذلؾ ضماف لخصوصية 
 (=?7, ص:866المعمومات والبيانات الشخصية. )أبو مغايض, 

خالفات األمنية في اإلدارة االلكترونية, وضع القوانيف والعقوبات المتعمقة بالتعديات والم -9
وىذا يأتي ضمف وضع أنظمة وتشريعات خاصة بكؿ جوانب االستخدامات التقنية 

 (:, ص8668لممعمومات. )الحمادي, 

االىتماـ بالتوعية ومنح الثقة لممستخدميف عمى أساس شخصياتيـ ومراكزىـ الوظيفية  -:
أنظمة نفاذ متعددة المستويات حسب  لمتعامؿ والنفاذ لممعمومات الحساسة واستخداـ

 المستويات اإلدارية واألمنية المطموبة.

توجيو االىتماـ لمبيئة اإلدارية بوضع األنظمة التي تحدد المسئوليات والصبلحيات  -;
والعقوبات المناسبة, وما يتبع ذلؾ مف االستعانة بالخبرات في المجاالت التقنية والقانونية. 

 (>7-:7, ص8667)بكري, 
   

 :ويضيؼ العديد مف الكتاب عمى المتطمبات السابقة لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية ما يمي 

 التزاـ اإلدارة العميا بدعـ وتبني مشروع اإلدارة االلكترونية. -
 التخطيط االستراتيجي لعممية التحوؿ نحو عالـ الرقميات. -
 (8:8, >866غربي, وضع خطة متكاممة لبلتصاالت الشاممة بيف جميع الجيات. )الم -
االستفادة مف التجارب الناجحة التي حققيا اآلخروف في مجاؿ اإلدارة االلكترونية ومحاولة  -

 تطوير الواقع.
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المتابعة والتقويـ المستمريف لمراحؿ االنتقاؿ إلى اإلدارة االلكترونية. )الطعامنة والعموش,  -
 ( 98-97, ص:866

االنترنت ليا بصورة أو أخرى, وذلؾ لضماف ثقة  المحافظة عمى الخصوصية وعدـ تيديد -
المستفيديف مف اإلدارة االلكترونية واإلقباؿ عمى التعامؿ بيا, األمر الذي يتطمب وضع 
تشريعات واضحة لحفظ خصوصية الممفات وما يتعمؽ بتحديد كيفية استخداـ المعمومات 

 عف طريؽ االنترنت.
ع عمى االنترنت بسيولة ويسر, فضبًل عف تييئة تمكيف المستفيديف مف الوصوؿ إلى الموق -

 (9<8, ص:866مواقع جديدة وكافية عمى الشبكة. )الطعامنة, 
 ,Hornby,1992)االىتماـ بالعامميف القائميف عمى تقديـ خدمات اإلدارة االلكترونية.  -

P.279-293)  
 التركيز عمى ترابط نظـ الخدمات. -
 (Pliskin, 1993, P.126-135)التركيز عمى القدرات الفنية.  -
 

بضرورة العمؿ عمى حؿ المشاكؿ القائمة في بيئة العمؿ, والدراسة المتكاممة  ترى الباحثةو 
االنتقاؿ إلى العمؿ البدء في لئلجراءات البلزمة لمنجاح في تطبيؽ اإلدارة االلكترونية قبؿ 

 االلكتروني.
       

 سابعًا: آثار تطبيق اإلدارة االلكترونية
إلدارة االلكترونية نمط جديد مف أنماط اإلدارة ترؾ آثاره الواسعة عمى المنظمات إف ا

ستراتيجياتيا ووظائفيا, والواقع أف ىذه التأثيرات ال تعود فقط إلى  ومجاالت عمميا وعمى اإلدارة وا 
نما أيضًا إلى البعد اإلداري المتمثؿ في تطور  البعد التكنولوجي المتمثؿ بالتكنولوجيا الرقمية, وا 

المفاىيـ اإلدارية التي تراكمت لعقود عديدة مف الزمف, فاألساليب اإلدارية التي كانت ناجحة 
ومبلئمة لظروؼ الماضي قد ال تكوف فعالة في ظؿ بيئة سريعة التغير كتمؾ التي نعيشيا حاليًا, 

لتمكيف واإلدارة وتعمؿ اإلدارة االلكترونية عمى تحقيؽ المزيد مف المرونة اإلدارية في التفويض وا
القائمة عمى الفريؽ, وبالتالي فإف اإلدارة ووظائفيا رغـ التأثر العميؽ, إال أنيا ستظؿ تمثؿ القمب 
النابض لممنظمات, وأف تخطيط وتنظيـ وتوجيو األعماؿ االلكترونية والرقابة عمييا ستظؿ ىي 

 (88, ص<866وظائؼ اإلدارة االلكترونية الجديدة. )المسعود, 
اآلثار المترتبة عمى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في المجاالت اإلدارية والسياسية وتتضح 

 واالقتصادية واالجتماعية كما يمي:
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ة لعناصر الرئيسالمجاؿ اإلداري: تنعكس آثار اإلدارة االلكترونية عمى وظائؼ اإلدارة وا -7
صبلح البيئة التنظيمية. )السبي , ;866عي, لمنشاط اإلداري, وبصفة خاصة تييئة وا 

 (::ص

المجاؿ السياسي: يؤدي تطبيؽ اإلدارة االلكترونية إلى انتشار الحكومات االلكترونية أو  -8
ظيور نمط جديد مف العبلقة بيف المواطنيف والدولة تستند إلى زيادة الوعي السياسي 
وتسييؿ المشاركة في وضع السياسات وتحديد األولويات واستخداـ نظـ المعمومات 

 (<9, ص>866ة في عممية التمثيؿ السياسي واالنتخابات. )القحطاني, االلكتروني

المجاؿ االقتصادي: تتضح آثار اإلدارة االلكترونية والثورة الرقمية في صناعة البرمجيات  -9
وتضاؤؿ أىمية رأس الماؿ النقدي في مقابؿ أىمية اقتصاديات المعرفة, وفتح أسواؽ 

 (<<, ص:866)أبو مغايض,  جية.جديدة, وزيادة فعالية العمميات اإلنتا

تطبيؽ اإلدارة االلكترونية سوؼ يؤثر بشكؿ كمي وشمولي عمى  إفالمجاؿ االجتماعي:  -:
جميع المكونات االجتماعية, وظيور معيار جديد لمتفرقة بيف المستويات االجتماعية 

ير السمبي يستند إلى معرفة المعمومة, ومف ىذه التأثيرات االجتماعية عولمة الثقافة, والتأث
عمى الثقافة المحمية والمعاناة مف التفكؾ االجتماعي عمى الرغـ مف زيادة وتيرة التفاعؿ 
االجتماعي مع المنظمات التي تقدـ الخدمات أىمية كانت أو حكومية. )الضافي, 

 (=9->9, ص>866

 

ح بشكؿ ونظرًا لحداثة مشروع اإلدارة االلكترونية, فإف آثاره عمى مختمؼ المستويات لـ تتض
جمي, حيث ينصب تركيز الخبراء عمى اآلثار اإليجابية لضماف الدعـ الرسمي والشعبي لمشروع 
اإلدارة االلكترونية, مع قميؿ مف التنبيو لآلثار السمبية التي يمكف استنتاجيا مف طبيعة العمؿ 

 االلكتروني.
 

 تطبيق اإلدارة االلكترونية: سمبيات
ايا المتعددة لئلدارة االلكترونية, إال أف تطبيقيا ينطوي عمى بعض عمى الرغـ مف اإليجابيات والمز 

السمبيات, خاصة في بداية التطبيؽ, ويزداد تأثير ىذه السمبيات مع زيادة تفعيؿ تطبيؽ اإلدارة 
ـ ىذه السمبيات:  االلكترونية ومف أى

الستغناء عف يترتب عمى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية ارتفاع نسبة البطالة بسبب ا البطالة: -2
خدمات أو عمى األقؿ عدـ الحاجة إلى تعييف عامميف جدد في ظؿ السيولة والبساطة 

 (?7, ص8669والسرعة في إنجاز العمؿ التي توفرىا اإلدارة االلكترونية. )قاسـ, 
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تتيح اإلدارة االلكترونية إنجاز األعماؿ والمياـ التي تتطمب التعامؿ  التواصل االجتماعي: -3
مات عف طريؽ شبكة االنترنت بالمنزؿ أو العمؿ, فبل يترتب عمى ذلؾ الحاجة مع المنظ

إلى الذىاب إلى المنظمات, وبالتالي قمة االحتكاؾ مع أفراد المجتمع, حيث تعد أماكف 
ىـ أسباب التواصؿ والتعارؼ االجتماعي. أالمراجعة في المنظمات والدوائر الحكومية مف 

 (6:, ص=866)القرني, 
ييدد االستخداـ المفرط لبلنترنت األمف االجتماعي في المجتمعات المحافظة, مف كما     

خبلؿ تعرض ىذه المجتمعات لقيـ وسموكيات المجتمعات األخرى, مما قد يسبب تموثًا 
, >866ثقافيًا يؤدي إلى تفسا اجتماعي وانييار في النظاـ االجتماعي. )العتيبي, 

 (7:ص
لمعمومات داخؿ نمط اإلدارة االلكترونية تقضي عمى إف ثورة اان الخصوصية: دفق -4

خصوصية األفراد وحقيـ في الحفاظ عمى حرماتيـ وأسرارىـ الخاصة, فقواعد المعمومات 
األفراد  ـ كأسماءيالمرتبطة ببعضيا البعض والتي تحتوي عمى البيانات التعريفية ل

يعرضيـ لمشاكؿ لـ تكف في  وحالتيـ االجتماعية, ييدد مستقبميـ وقدوعناوينيـ ووظائفيـ 
, وىناؾ مف ألفرادحسبانيـ, كما يمكف أف تزداد قدرة اآلخريف عمى رصد ومتابعة حركة ا

في إطبلع الغير عمييا, واألمر سيكوف في غاية ألفراد األسرار التي ال يرغب كثير مف ا
 ( 87, ص;866لو أمكف الدخوؿ عمى ما ىو أكثر مف ذلؾ. )درويش,  الخطورة

قد يؤدي التعامؿ االلكتروني إلى فقداف األماف في كثير مف التعامبلت  ان األمان:فقد -5
والتي مف أىميا التحويبلت االلكترونية والتعامبلت المالية عف طريؽ بطاقات االئتماف. 

 (8:, ص>866)العتيبي, 
 

عامبلت وقد ترافؽ مع فقداف األماف نشأة جرائـ المعموماتية التي أصبح ميددًا حقيقيًا لمت
وقد  ,االلكترونية, حيث يتعرض األفراد والمنظمات لعمميات اختراؽ وتعدي عمى نظـ معموماتيـ

ـ الجرائـ المعموماتية بصفة عامة: 9>-8>, ص?866أورد السيمي )  ( أف مف أى
 .اختراؽ األنظمة وسرقة الممفات والبيانات الميمة 
 ظماتناالستيبلء عمى حقوؽ الممكية الفكرية لؤلفراد والم. 
  االستيبلء عمى األمواؿ عف طريؽ أوامر صرؼ وىمية وتحويؿ مبالغ نقدية مف حسابات

 األفراد والمودعيف لحسابات المجرميف وقراصنة االنترنت.
 .االحتياؿ المالي عمى البنوؾ وسوء االستخداـ لبطاقات التسميؼ 
  مف تبادؿ تقديـ خدمات كبرى لمعصابات اإلجرامية والمنظمات اإلرىابية تمكنيـ

جراء المشاورات ووضع الخطط في غفمة عف عيوف األمف.   المعمومات وا 
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بضرورة توفير األطر القانونية البلزمة لموقاية والردع قبؿ تطبيؽ اإلدارة االلكترونية  وترى الباحثة
وذلؾ لزيادة ثقة المتعامميف مع الشبكات وبالتالي االستفادة مف اإلدارة االلكترونية في توفير 

لرخاء والمستقبؿ األفضؿ, باإلضافة إلى ضرورة ترسيا مبدأ الخصوصية الفردية عف طريؽ ا
استخداـ التوقيعات الرقمية واألرقاـ السرية وكممات المرور بيدؼ تقميص التعديات التي يمكف أف 

 تؤثر عمى فعالية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية.
 

 معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيةثامنًا: 
وجود العديد مف المعوقات التي تحد مف إمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في  باحثوفال وضح

 ومف أىـ ىذه المعوقات:المنظمات 
 اختبلؼ نظـ اإلدارة داخؿ المنظمة الواحدة.  -7

 ومتطمباتو. االلكتروني بدواعي التحوؿ نظماتعدـ اقتناع إدارة الم  -8

 فنية جيدة.عدـ توافر بنية   -9

 (=->, ص:866)رضواف,  ثقة في حماية سرية وأمف التعامبلت الشخصية.عدـ ال  -:
 عدـ توافر أنظمة أمنية لحماية المعمومات الخاصة بمستخدمي ىذه التقنية.  -;
 شغؿ وتصوف ىذه التقنية.وت   لتي ت نشئعدـ توافر الميارات البشرية ا  ->
 (?:8, ص>866ارتفاع تكاليؼ تطبيؽ ىذه التقنية. )المغربي,   -=
التحديات التشريعية والقانونية التي تحتاج إلى إجراء تعديبلت جذرية في األنظمة والقوانيف  -<

 لضماف حقوؽ المستفيديف مف ىذه الخدمة. 
تطبيؽ  أماـ قاً , وىذا يشكؿ عائلمتعامميفعدـ وجود وعي معموماتي وحاسوبي عند ا -?

 لكترونية.الاإلدارة ا
ف نماذج اإلدارة أاؿ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات, إذ تحدي إعادة ىندسة األعم -76

القديمة بما في ذلؾ اليياكؿ التنظيمية اليرمية, والمعالجات التقميدية لـ تعد مبلئمة 
 Thompson, 2001, P.24)) لكترونية.االلنماذج المنظمات 

 عدـ وجود ىياكؿ تنظيمية محددة وواضحة لممنظمة. -77
 متغيير والخوؼ مف فقداف وظائفيـ.مقاومة العامميف ل -78

 نقص اإلمكانات المادية البلزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية. -79

 , <866ضعؼ برامج التوعية اإلعبلمية المواكبة لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية. )السبيؿ,  -:7
  (76ص

صعوبة ألجيزة المستخدمة داخؿ المكتب الواحد مما يشكؿ امواصفات في ختبلؼ اال -;7 
 في الربط بينيا.  
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ارتفاع أسعار األجيزة والبرمجيات الحديثة المستخدمة في تطبيؽ الشبكات, فضبًل عف  ->7
 مشكبلت تشغيميا. 

 ارتفاع تكمفة االتصاالت. -=7
 .أو اقتصارىا عمى فئة معينة دوف غيرىا نظماتعدـ توفر االنترنت بشكؿ موسع في الم -<7

 لتقنيات الحديثة وفي استمرارية عمميا.عدـ وجود ثقة كاممة با -?7
 أخطار التزوير والتبلعب بالمعمومات والتخريب المقصود لمشبكات.   -86 

 ف إلى آخر. آأخطار الفيروسات التي تتسمؿ إلى الشبكات مف  -87
 أخطار صعوبة الحفاظ عمى سرية المعمومات وتأمينيا.  -88

 

 الخالصة:
غييرات في جميع المنظمات حيث فرضت ثورة المعمومات إف التكنولوجيا الرقمية أحدثت ت

 ,بكافة أشكاليا وتطبيقاتيا عمى المنظمات العمؿ عمى تنسيؽ الجيود لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية
 ,والبحث في كافة التحديات والمعوقات التي قد تنشأ والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ المناسبة ليا

لضماف نجاح تطبيؽ اإلدارة االلكترونية لما ليا مف فوائد وتحديد رؤية مستقبمية وخطوات محددة 
كثيرة في تحقيؽ أىداؼ المنظمات بأقؿ وقت وجيد وتكمفة, حيث يعد النجاح في تطبيقيا مقياساً 

 مف مقاييس التقدـ والتطور.
وتسيـ الثقافة التنظيمية السائدة في أي منظمة إما في تشجيع أو برفض استخداـ اإلدارة 

ية, فالثقافة التنظيمية التي تشجع عمى اإلبداع واالبتكار في جو يمنح العامميف الفرصة االلكترون
لممشاركة في تحقيؽ أىداؼ المنظمة يمكنيا استغبلؿ اإلدارة االلكترونية في زيادة المنتجات 
 والخدمات التي تقدميا لممستفيديف, فبل يمكف النجاح في تطبيؽ اإلدارة االلكترونية إال في وجود

 ثقافة تنظيمية جيدة تدعميا.
كما أف نمط القيادة اإلدارية السائد في المنظمة واىتماـ القائد بقيـ واحتياجات العامميف معو 
واستجابتو ليا واستخدامو لموقعو القيادي في توفير فرص إلرضاء العامميف مف خبلؿ تطوير 

تطبيؽ ثقافة إبداعية داعمة لنشر مياراتيـ الوظيفية والحرص عمى األخذ بآرائيـ يساعد عمى 
 اإلدارة االلكترونية بدرجة كبيرة.

مما سبؽ يتضح أف ىناؾ تأثير مباشر لنمط القيادة اإلدارية عمى الثقافة التنظيمية, وينتقؿ 
 ىذا التأثير عمى تطبيقات اإلدارة االلكترونية فيشجع عمى تطبيقيا أو يحد مف فرص تطبيقيا.
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 ةمقدمال
ظيرت اإلدارة االلكترونية نتيجة لتحوالت وتطورات كثيرة يشيدىا العالـ منذ فترة االنتقاؿ إلى 
مرحمة العمؿ االلكتروني بعيدًا عف التعامبلت الورقية التي تحتاج إلى وقت وجيد وتكمفة كثيرة, 

يتيا ومتطمباتيا ومجاالتيا والمعوقات التي تحوؿ دوف لذلؾ اىتـ الباحثوف بدراستيا وتوضيح أىم
 تطبيقيا.  

تعرض الباحثة بعض مساىمات الدراسات السابقة في إطار المتغيرات التنظيمية واإلدارة و 
وقد قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى  ,االلكترونية بيدؼ توضيح تأثيراتيا عمى األداء

سات الخاصة بالمتغيرات التنظيمية, وتناوؿ المحور الثاني : تناوؿ المحور األوؿ الدرامحوريف
 الدراسات الخاصة باإلدارة االلكترونية, وقد تـ ترتيب الدراسات مف األحدث إلى األقدـ زمنيًا. 

 
 ت متعمقة بالمتغيرات التنظيمية: دراساالمحور األول

 أواًل: الدراسات المتعمقة بالثقافة التنظيمية

 (:311دراسة السيمي ) -2
 ."دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيقات اإلدارة االلكترونية في إمارة منطقة الرياب"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع تطبيقات اإلدارة االلكترونية في ضوء الثقافة التنظيمية 
 .السائدة

ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى
فة تنظيمية تدعـ تفعيؿ تطبيقات اإلدارة االلكترونية في المتطمبات الميمة جدًا لتوفير ثقا -7

اإلمارة ىي توزيع منسوبي اإلمارة عمى التطبيقات وفقًا لمستوى إجادتيـ لمعمؿ 
االلكتروني, وتوفير الدعـ المالي والفني لدعـ مشاريع اإلدارة االلكترونية, وتوفير البنية 

 لكترونية.التحتية المبلئمة الستخداـ تطبيقات اإلدارة اال
المعوقات الميمة التي تحد مف دور الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيقات اإلدارة  -8

االلكترونية بدرجة قوية ىي: عدـ توافر بنية تحتية مبلئمة الستخداـ تطبيقات اإلدارة 
االلكترونية, وقمة البرامج التدريبية البلزمة لتمكيف منسوبي اإلمارة مف تشغيؿ وصيانة 

ات اإلدارة االلكترونية وفرض السرية عمى تداوؿ بعض المعمومات التي تخص تطبيق
 العمؿ باإلمارة.
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 (Bailey, 2009دراسة )  -3
"Organizational Culture, Macro and Micro Empowerment 

Dimensions and Job Satisfaction". 
ؿ مف األبعاد الكمية والجزئية ىدفت الدراسة إلى دراسة وفيـ الترابط بيف الثقافة التنظيمية وك

 لمتمكيف والرضا الوظيفي. 
ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى

يجابية بيف الثقافة التنظيمية واألبعاد الكمية والجزئية لمتمكيف والرضا  -7 وجود عبلقة قوية وا 
 الوظيفي.

ة التنظيمية الثقافات الفرعية المينية تؤثر عمى مستوى التصور الكمي لكؿ مف الثقاف -8
 والتمكيف والرضا الوظيفي.

 

 (3119دراسة عكاشة ) -3
"أثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي: دراسة تطبيقية عمى شركة االتصاالت 

 في فمسطين".  Paltelالفمسطينية
الفمسطينية  تىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الثقافة التنظيمية في شركة االتصاال

Paltel   أثرىا عمى مستوى األداء الوظيفي.و 
ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:و   مف أى

يجابي لمثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي في شركة االتصاالت إىناؾ أثر  -7
 الفمسطينية.

ة بيف عناصر الثقافة التنظيمية وىي )السياسات وجود عبلقة ذات داللة إحصائي -8
القيـ  –األنماط السموكية  –المعايير والمقاييس  –األنظمة والقوانيف  –ءات واإلجرا

بيف االتجاىات التنظيمية( و  –المعتقدات التنظيمية  –التوقعات التنظيمية  –التنظيمية 
 مستوى األداء الوظيفي.

ت المتعمقة القدراحاجة إلى تطوير مستوى الميارات و أظيرت الدراسة أف العامميف ب -9
 .التطورات الجديدةؼ القدرة عمى مواكبة المتغيرات و بيد االبتكاريةجوانب اإلبداعية و بال

 
 (3119دراسة الميثي ) -5

"الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في اإلبداع اإلداري من وجية نظر مديري مدارس 
 التعميم االبتدائي بالعاصمة المقدسة".
قافات التنظيمية السائدة لمديري المدارس االبتدائية, ومعرفة ىدفت الدراسة إلى توضيح أىمية الث

 درجة العبلقة بيف الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس.
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ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى
 أف درجة ممارسة الثقافة المساندة كانت بدرجة كبيرة جدًا مف وجية نظر مديري المدارس. -7
الثقافة  نوعوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة حوؿ  -8

الثقافة التنظيمية السائدة لمدير المدرسة وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي  نواعالمساندة مف أ
 لصالح الذيف مؤىميـ العممي دراسات عميا وبكالوريوس.

الميمة ىي الثقافات التنظيمية التي تفسر اإلبداع  أف الثقافة اإلبداعية وثقافة الدور وثقافة -9
 اإلداري.

 
 (3117دراسة عبد اإللو ) -6

 التطوير مستوى عمى غزة وأثرىا بقطاع الفمسطينية الجامعات في السائدة التنظيمية الثقافة "واقع

 .مقارنة" دراسة لمجامعات: التنظيمي
 األزىر وجامعة اإلسبلمية الجامعة في السائدة ةالتنظيمي الثقافة نوع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

لىو  غزة, بقطاع األقصى وجامعة  الثبلثة الجامعات في التنظيمي التطوير مستوى عمى التعرؼ ا 

 ومستوى الثبلثة الجامعات في السائدة التنظيمية الثقافة بيف العبلقة دراسة إلى ىدفت كما المذكورة,

 .التنظيمي التطوير

ـ النتائج  :التي توصمت إلييا الدراسة ومف أى
 ثقافة بينما اإلنجاز ثقافة إلى تميؿ الجامعة اإلسبلمية في السائدة التنظيمية الثقافة أف -7

 .النظـ واألدوار ثقافة إلى تميؿ واألقصى األزىر جامعتي
 الجامعة, كما ثقافة يشكموف الجامعة( مجمس )أعضاء العميا اإلدارة أف الدراسة وأثبتت -8

 األزىر مرتفع وفي جداً  مرتفع اإلسبلمية الجامعة في التنظيمي التطوير مستوى أف أظيرت

 .متوسط األقصى في بينما

 التطوير ومجاالت الثقافة التنظيمية بيف إحصائية داللة عبلقة وجود الدراسة وأظيرت -9

 .التنظيمي
 

 (3116دراسة العوفي ) -7
ي: دراسة ميدانية عمى ىيئة الرقابة والتحقيق "الثقافة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيم

 بمنطقة الرياب".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ السائدة المكونة لمثقافة التنظيمية والوقوؼ عمى مدى 
اختبلؼ قيـ الثقافة التنظيمية باختبلؼ الخصائص الشخصية لمنسوبي الييئة, وكشؼ طبيعة 
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لتزاـ التنظيمي وأثر القيـ المكونة لمثقافة التنظيمية عمى االلتزاـ العبلقة بيف الثقافة التنظيمية واال
 التنظيمي في ىيئة الرقابة والتحقيؽ.

ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى
 أف جميع قيـ الثقافة التنظيمية تسود في الييئة بدرجة متوسطة. -7
وااللتزاـ التنظيمي, وبيف  وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بيف الثقافة التنظيمية بشكؿ عاـ -8

ـ المكونة لمثقافة التنظيمية وااللتزاـ التنظيمي.  القي

أىـ القيـ المكونة لمثقافة التنظيمية التي تؤثر عمى االلتزاـ بشكؿ عاـ ىي )العدؿ والكفاءة  -9
 وفرؽ العمؿ(.

 

 ( Dale, 2005دراسة )  -7
"An analysis of the relationship between job satisfaction 

organizational culture and perceived leadership characteristics". 
مف  ,تيدؼ الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف الرضا الوظيفي والثقافة التنظيمية والخصائص القيادية

خبلؿ الكشؼ عف مدى وجود عبلقة بيف الرضا الوظيفي والثقافة التنظيمية والخصائص القيادية 
ؼ الجنس والمستوى التعميمي ومدة الخبرة الوظيفية, بيدؼ استنباط مدى مساىمة تعزى الختبل

 ىذه العوامؿ والتأثيرات في التخطيط اإلستراتيجي واتخاذ القرارات.
ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى

لدى المبحوثيف رؤية متشابية نحو العبلقة بيف الرضا الوظيفي والثقافة التنظيمية  -7
 لخصائص القيادية باختبلؼ متغيرات: الجنس والمستوى التعميمي.وا

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في رؤية المبحوثيف لمعبلقة بيف الرضا الوظيفي والثقافة  -8
 .التنظيمية والخصائص الوظيفية باختبلؼ متغير مدة الخبرة الوظيفية

 معدالت الرضا الوظيفي.تسيـ الثقافة التنظيمية بدرجات متفاوتة في ارتفاع  -9
يسيـ نمط القيادة التحويمية بدرجات أكبر مف أنماط القيادة األخرى في تطوير الثقافة  -:

 التنظيمية وتحسيف األداء.
 

 (2535, 3114دراسة آل سعود ) -9
"الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالسموك القيادي في اإلدارة المحمية بالمممكة العربية السعودية: 

 تطبيقية عمى العاممين في إمارتي منطقة الرياب ومنطقة مكة المكرمة". دراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أبعاد الثقافة التنظيمية في اإلمارتيف مف وجية نظر القيادات 
اإلدارية, ومعرفة أبعاد السموؾ القيادي لممسئوليف باإلمارتيف ودراسة العبلقة بيف الثقافة التنظيمية 

 ة بالسموؾ القيادي لممسئوليف في اإلمارتيف.لكؿ إمار 
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ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى
وجود عبلقة قوية بيف تفسير سموؾ القائد وكؿ مف البعد التنظيمي والبعد اإلداري والبعد  -7

 اإلنساني.
 .ضعؼ العبلقة بيف األداء اإلداري لمقائد والبعد التنظيمي وكذلؾ اإلداري -9
لثقافة التنظيمية في اإلمارتيف تتأثر باألسموب القيادي وتؤثر فيو وخصوصًا سموؾ أف ا -:

 القائد والذي يعد مؤثرًا جدًا في بناء الثقافة التنظيمية.
 

  ,Lund) 3114 ( دراسة -:
"Organizational Culture and Job Satisfaction". 

 التسويؽ موظفي لدى الوظيفي الرضا عمى التنظيمية الثقافة أنواع أثر اختبار إلى الدراسة ىدفت

  .األمريكية المتحدة بالواليات مختمفة قطاعات في العامميف

 :أف الدراسة نتائج أظيرت وقد
 النظـ-  القوة - اإلنجاز-  اإلنساني التعاطؼ: اليو الت عمى كانت السائدة الثقافة أنواع -7

 .واألدوار

 .التنظيمية الثقافة نوع حسب تتفاوت الوظيفي ضاالر  مستويات  -8
 وعبلقة ,اإلنساني والتعاطؼ اإلنجاز وثقافتي الوظيفي الرضا بيف طردية عبلقة وجود -9

 .والقوة النظـ وثقافتي الوظيفي الرضا بيف عكسية
 

 (3114دراسة الحنيطة ) -21
بمدينة : دراسة تطبيقية عمى العاممين بالخدمات الطبية القيم التنظيمية وعالقتيا بكفاءة األداء 

  .الرياب
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف القيـ التنظيمية وكفاءة األداء لدى العامميف مف خبلؿ 
التعرؼ عمى رؤية العامميف لمقيـ التنظيمية المتعمقة بأسموب إدارة اإلدارة, وتحديد مدى عبلقة 

ـ التنظيمية وكفاءة األداء   المتغيرات الشخصية والوظيفية.بالقي
ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:ومف أ  ى
ـ التنظيمية المطبقة في الخدمات الطبية مرتفعة. -7  أف القي
 ىناؾ عبلقة بيف القيـ التنظيمية والمتغيرات الشخصية والوظيفية. -8

ىناؾ عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف خمسة مف أبعاد القيـ التنظيمية وبيف  -9
الكفاية( حيث ترتفع  –الدفاع  –القوة  –التنافس  –والنظاـ كفاءة األداء وىي )القانوف 

كفاءة األداء بارتفاع ىذه األبعاد, أما بقية األبعاد لـ يثبت أف ليا عبلقة ذات داللة 
 إحصائية عمى كفاءة األداء.
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 (Parker & Bradly, 2000)  دراسة   -22
"Organizational Culture in the Public Sector: Evidence From 

Six Organizations". 
 عمى وأثرىا القطاع العاـ منظمات في السائدة التنظيمية الثقافة واقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 مفاىيـ تطبيؽ إلى المفاىيـ البيروقراطية تطبيؽ مف واالنتقاؿ التنظيمي لمتغيير المنظمات تمؾ قبوؿ

 واالىتماـ بالنتائج. يةواإلنتاج الكفاءة عمى التركيز مثؿ جديدة إدارية
 تؤكد عمى زالت ما المنظمات وأف واألدوار النظـ ثقافة ىي السائدة الثقافة أف النتائج أظيرت وقد

 .الجديدة اإلدارية المفاىيـ إلى االنتقاؿ تتقبؿ ولـ البيروقراطية
 

 لمتعمقة بأنماط القيادة اإلداريةثانيًا: الدراسات ا
 (:311دراسة مغاري ) -2

ادة السائد في مديريات التربية والتعميم بمحافظات غزة وعالقتو بصنع القرار التربوي "نمط القي
 من وجية نظر العاممين بيا".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نمط القيادة السائد لدى مديري التربية والتعمـي بمحافظات 
 .يغزة, ومعرفة العبلقة بيف أنماط القيادة وعممية صنع القرار التربو 

ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى
أف نمط القيادة الديمقراطية ىو النمط السائد لدى مديري التربية والتعميـ يميو النمط الحر  -7

 ثـ النمط األوتوقراطي. 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات العامميف في المديريات  -8

نع القرار التربوي تعزى لمتغيرات )الجنس, سنوات الخبرة, لنمط القيادة السائدة ولص
 المسمى الوظيفي(.

 
 (3119دراسة الجميمي ) -3

"األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من وجية نظر موظفي مجمس الشورى في 
 المممكة العربية السعودية".

وليف التنفيذييف ومعرفة العبلقة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط القيادة السائدة لدى المسئ
 بيف النمط القيادي ومستوى التمكيف في مجمس الشورى.

ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:  ومف أى
توفر كؿ مف النمط القيادي التحويمي, ونمط القائد المشارؾ, ونمط القائد االستراتيجي  -7

 لدى المسئوليف التنفيذييف في مجمس الشورى.
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فأقؿ بيف أنماط القيادة اإلدارية  6.67قة ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود عبل -8
 ومستويات التمكيف.

 

 (3119دراسة عيسى )  -4
 "دور القيادة التحويمية في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة".

س الثانوية ومعرفة ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دور القيادة التحويمية في تطوير أداء مديري المدار 
مديري المدارس لمقيادة التحويمية في المدارس الثانوية, وسبؿ تطوير أداء مديري  واقع ممارسة

ـ القيادة التحويمية.   المدارس الثانوية في ضوء استخدا
 ومف أبرز النتائج التي توصمت ليا الدراسة:

رس الثانوية بمحافظات غزة توجد ممارسة لمقيادة التحويمية في تطوير أداء مديري المدا -7
 %.6>بنسبة أقؿ مف 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات المدراء لواقع ممارسة القيادة التحويمية  -8
 تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخدمة والمؤىؿ العممي والتخصص.

 
 (3118دراسة الجارودي ) -5

 .نامج تدريبي مقترح""إعداد القيادات التحويمية في الجامعات السعودية: بر 
ىدفت الدراسة إلى تصميـ برنامج تدريبي إلعداد القيادات األكاديمية واإلدارية في الجامعات 
السعودية لتمكينيـ مف اكتساب الميارات البلزمة لمقائد الجامعي لتطبيؽ القيادة التحويمية في بيئة 

 عمؿ مميئة بالتحديات.
ـ النتائج التي توصمت ليا الدرا  سة:ومف أى

درجة اتجاه عينة الدراسة نحو أىمية التدريب عمى ميارات القيادة التحويمية كانت كبيرة  -7
جدًا مما يعني تأييد كافة القيادات موضوع الدراسة ألىمية التدريب عمى ميارات القيادة 

ـ في رفع مياراتيـ القيادية في مجاؿ عمميـ.  التحويمية واقتناعيـ التاـ بأنيا ستساى
ة موافقة عينة الدراسة عمى استخداـ عناصر القيادة التحويمية في أساليبيـ القيادية درج -8

دارتيـ لمعامميف معيـ بدرجة كبيرة جدًا.  وا 
الدراسة بالنسبة لمدى احتياج القيادات عينة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد  -9

اتيـ وسنوات الخبرة لدييـ في ميارات القيادة التحويمية, باختبلؼ تخصصلاألكاديمية 
 اإلدارة.
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 (2006دراسة الفقيو ) -5
"القيادة التحويمية لمديري التربية والتعميم وعالقتيا بالفعالية التنظيمية إلدارات التربية والتعميم 

 في المممكة العربية السعودية".
ممكة العربية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديري التربية والتعميـ في الم

السعودية لسموؾ القيادة التحويمية والتعرؼ عمى درجة العبلقة بيف درجة ممارسة مديري التربية 
 والتعميـ لسموؾ القيادة التحويمية ودرجة الفعالية التنظيمية إلدارة التربية والتعميـ.

ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى
في المممكة العربية السعودية سموؾ القيادة التحويمية بدرجة يمارس مديرو التربية والتعميـ  -1

 متوسطة.
توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف درجة ممارسة مديري التربية والتعميـ لمقيادة  -2

 التحويمية ودرجة الفعالية التنظيمية إلدارات التربية والتعميـ.
التحويمية باختبلؼ متغيري الوظيفة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في محور القيادة -3

والدورات التدريبية, في حيف ال توجد عبلقة في متغيرات )نوع اإلدارة, المؤىؿ العممي, 
 ونوع التأىيؿ(. 

 

 (Tsui, 2006)دراسة  -7
" Unpacking The Relationship Between CEO Leadership 

Behavior and Organizational Culture ". 
دراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف السموؾ القيادي المتبع في المنظمات والثقافة ىدفت ىذه ال

التنظيمية السائدة, مف خبلؿ استعراض أثر األنماط القيادية المختمفة في إيجاد الثقافة التنظيمية 
 المبلئمة لطبيعة سموؾ القائد أو أسموب عممو ومدى اعتماده عمى العبلقات اإلنسانية.

ـ الن  تائج التي توصمت ليا الدراسة:ومف أى
 ال يمكف االعتماد عمى نمط القيادة وحده في التأثير عمى الثقافة التنظيمية السائدة. -7
يعزى التأثير في الثقافة التنظيمية إلى عوامؿ أخرى بجانب النمط القيادي مف أىميا: فيـ  -8

عادة صياغة القيـ الداخمي ة والخارجية بما يتوافؽ مع محتوى الثقافة واألخذ بمميزاتيا, وا 
 طبيعة المنظمات.

نمط القيادة التحويمية مف أكثر أنماط القيادة قدرة عمى تطوير الثقافة التنظيمية أو عمى  -9
 األقؿ تغييرىا حسب رغبة وسموكيات واتجاىات القائد.
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 ( Msood, 2006دراسة )  -8
"Transformational leadership and organizational culture: The 

situational strength perspective". 
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف القيادة التحويمية والثقافة التنظيمية, مف خبلؿ فحص 
أبعاد العبلقة بيف مختمؼ األنماط القيادية وتأثيراتيا المتباينة عمى الثقافة التنظيمية بيدؼ 

 غيير وتطوير الثقافة التنظيمية.استنباط النمط القيادي الفاعؿ في ت
 وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: 

ـ وسائؿ إعداد وتييئة القيادة البلزمة لتطوير أداء المنظمات. -7  نمط القيادة التحويمية مف أى
يسيـ نمط القيادة التحويمية في تطوير الثقافة التنظيمية مما ينعكس إيجابًا عمى مستوى  -8

 مميف.أداء العا
يوجد تأثير متبادؿ بيف القيادة والثقافة التنظيمية حيث يؤثر النمط القيادي المتبع في  -9

 الثقافة التنظيمية السائدة ويتأثر بيا.

يسيـ النمط القيادي الذي يعتمد عمى المشاركة في تغيير الثقافة التنظيمية وجعميا أكثر  -:
 .مرونة وقدرة عمى االستجابة لمتغيرات المحيطة

 
 2004) ) الخطيب دراسة -8

 . غزة محافظات في الحكومية المنظمات في المدراء لدى السائد القيادي النمط"
 في الفمسطينية الحكومية المنظمات في المدير لدى السائد القيادي النمط عمى إلى التعرؼ ىدفت

 متغيرات ؼباختبل القيادية األنماط في االختبلؼ درجة عمى التعرؼ غزة, وكذلؾ محافظات

 (.المرؤوسيف وعدد الوظيفي, المسمى العممي, الخبرة, المؤىؿ ,الدراسة )الجنس
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصمتوقد 
السمطة وزارات مديري لدى القيادية األنماط باقي عمى الديمقراطي القيادي النمط تفوؽ -1

 .السابقة الفمسطينية الوطنية
 الخبرة وألصحاب الذكور, لصالح اإلدارية الممارسات بعض في إيجابي اختبلؼ وجود -2

 .العالية
  .اإلدارية الممارسات وبعض الديمقراطي النمط بيف إيجابية عبلقة وجود -3

التعيينات في الشخصية العبلقات غمبة الحكومية الفمسطينية اإلدارة خصائص أـى مف إف -4

 .تبالوق الكافي االىتماـ وعدـ القرارات, واتخاذ
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 ( 3114دراسة الشقحاء ) -:
"عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري: دراسة مسحية عمى العاممين في المديرية 

 العامة لمجوازات بالرياب".
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى األنماط اإلدارية السائدة في المديرية العامة لمجوازات, وتحديد 

والخصائص الشخصية لدى العامميف, وتحديد العبلقة بيف األنماط العبلقة بيف األنماط القيادية 
 القيادية ومستوى اإلبداع.

ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:  ومف أى
تمارس في المديرية العامة لمجوازات األنماط المختمفة لمقيادة إال أف النمط الديمقراطي  -7

النمط الحر والنمط المتسمط بدرجة  جاء في المرتبة األولى بدرجة متوسطة يميو كؿ مف
 ضعيفة نسبيًا. 

توجد عبلقة طردية موجبة بيف األنماط القيادية )النمط القيادي الديمقراطي, النمط القيادي  -8
الحر, النمط القيادي المتسمط( ومستوى اإلبداع اإلداري لمعامميف بالمديرية العامة 

 لمجوازات.
ة بيف األنماط القيادية والخصائص الشخصية )العمر, ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائي -9

 الرتبة, الخبرة في العمؿ, المستوى التعميمي( لمعامميف بالمديرية العامة لمجوازات.
 
 (3114دراسة السبيل ) -21

"عوامل اإلنتاجية وعالقتيا بأنماط القيادة اإلدارية في األجيزة األمنية: دراسة تطبيقية عمى 
 لمجوازات".المديرية العامة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األنماط القيادية السائدة في المديرية العامة والعبلقة بيف عوامؿ 
  .اإلنتاجية وأنماط القيادة اإلدارية السائدة في المديرية

ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى
 .أف النمط القيادي السائد في المديرية ىو النمط الديمقراطي -7
 ىناؾ عبلقة طردية بيف عوامؿ زيادة اإلنتاجية والنمط الديمقراطي. -8
ىناؾ عبلقة عكسية دالة بيف عوامؿ زيادة اإلنتاجية وكؿ مف النمط األوتوقراطي والنمط  -9

 الحر.
وجود اختبلفات في رؤية أفراد مجتمع الدراسة تجاه العوامؿ المؤدية لزيادة اإلنتاجية  -:

 باختبلؼ المؤىؿ.
عدـ وجود اختبلفات في رؤية أفراد مجتمع الدراسة تجاه العوامؿ المؤدية لزيادة اإلنتاجية  -;

 باختبلؼ المستوى اإلداري. 
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 : دراسات متعمقة باإلدارة االلكترونيةالمحور الثاني
 (3121دراسة البشري )  -2
من وجية  كرمةمعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارات جامعة أم القرى بمدينة مكة الم"

 .بالجامعة" نظر اإلداريات وعضوات ىيئة التدريس
  .ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى معوقات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في إدارات جامعة أـ القرى

ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى
وؿ نحو وجود معوقات إدارية تتمثؿ في: اإلجراءات الروتينية والتي تؤخر عممية التح -7

اإلدارة االلكترونية, قمة الفرص المتاحة لحضور الندوات والمؤتمرات المتعمقة باإلدارة 
 االلكترونية, نقص الدورات التدريبية.

وجود معوقات تقنية تتمثؿ في: ضعؼ الصيانة والمتابعة لؤلجيزة, نقص األدلة اإلرشادية  -8
 البنية التحتية. الموضحة آلليات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية, ضعؼ مستوى

وجود معوقات بشرية تتمثؿ في: ضعؼ ميارات المغة االنجميزية, النقص في عدد  -9
اإلداريات المتخصصات في تشغيؿ وصيانة أجيزة الحاسب اآللي, نقص الوعي بأىمية 

 الحماية واألمف المعموماتي.

/ العينية(, وجود معوقات مالية تتمثؿ في: محدودية القطاع الخاص في المساىمة )المالية -:
ضعؼ الدعـ المالي المخصص لمبحوث والدراسات في مجاؿ تقنيات المعمومات, قمة 

 المخصصات المالية لبرامج التدريب.  

 

 (3119دراسة العميري ) -3
متطمبات استخدام اإلدارة االلكترونية في الجامعات السعودية: دراسة تطبيقية عمى جامعة أم  

 القرى.
التعرؼ عمى مدى توافر المتطمبات )البشرية, اإلدارية, المالية, والتقنية(  وقد ىدفت الدراسة إلى

ـ اإلدارة االلكترونية.  التي تشجع عمى استخدا
ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى

المتطمبات البشرية: كانت االستعانة بخبراء التقنيات الحديثة في الجامعة بدرجة  -7
 متوسطة.

الخطط المرنة والكافية الستيعاب أية تغييرات لتفعيؿ اإلدارة  المتطمبات اإلدارية: -8
 االلكترونية في الجامعة كانت بدرجة قميمة.

المتطمبات المالية: الحافز المادي لدفع العامميف لمتحوؿ نحو استخداـ اإلدارة االلكترونية  -9
 في الجامعة كاف بدرجة قميمة.



=7 
 

لكترونية بترقيات العامميف في الجامعة كانت الاالمتطمبات التقنية: استخداـ آليات اإلدارة  -:
 بدرجة متوسطة.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر عمداء ووكبلء الكميات ورؤساء  -;
األقساـ بالجامعة فيما يتعمؽ بالمتطمبات )البشرية, اإلدارية, المادية والمالية, التقنية( التي 

 رونية في الجامعات السعودية. تشجع عمى استخداـ اإلدارة االلكت
 

 (Seresht &Others, 2008دراسة )  -4
"E-Management: Barriers and Challenges in Iran" 

 ىدفت الدراسة إلى عرض أبرز العقبات التي تعترض تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في إيراف.
 وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف مف أىميا:

إدارية تعيؽ تطبيؽ اإلدارة االلكترونية مف أىميا: افتقار المدراء لموعي وجود معوقات  -7
التكنولوجي, افتقار المدراء إلى المعرفة والخبرات المتعمقة بالكمبيوتر, افتقار المدراء إلى 

 الدافع والدعـ, عدـ كفاية التزاـ اإلدارة العميا بتطبيؽ تكنولوجيا المعمومات.
أبرزىا: افتقار الموظفيف إلى االىتماـ والدافع لتطبيؽ التكنولوجيا وجود معوقات بشرية مف  -8

 الحديثة, مقاومة الموظفيف لمتغيير.
وجود معوقات ثقافية مف أىميا: الثقافة غير المتطورة لتطبيؽ تكنولوجيا المعمومات, جيؿ  -9

 المستخدميف بتكنولوجيا المعمومات, جيؿ المواطنيف والمسئوليف بأداء تكنولوجيا
 المعمومات.

وجود معوقات تكنولوجية تقنية تمثمت في: االفتقار إلى وسائؿ البرامج الكافية, التنافر بيف  -:
النظـ المستخدميف, االفتقار إلى االنترنت السريع, وجود مشاكؿ في الشبكات 

 واالتصاالت, صعوبة تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات.
 

 (3119دراسة المسعود ) -5
المادية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية من وجية نظر رية و "المتطمبات البش

 .مديري المدارس ووكالئيا بمحافظة الرس"
ىدفت الدراسة إلى معرفة المتطمبات المادية والبشرية البلـز توافرىا لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية  

 في المدارس الحكومية مف وجية نظر مديري المدارس ووكبلئيا. 
ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:  ومف أى

لقادرة عمى استخداـ تقنية ضرورة توافر الييئة اإلدارية المدرسية المؤىمة تأىيبًل فنيًا وا -7
 المعمومات اإلدارية.
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الحاجة إلى تواجد المبرمجيف القادريف عمى تصميـ وتطوير البرامج االلكترونية لؤلعماؿ  -8
اإلدارية المدرسية, مع تواجد الفنييف الميرة الذيف يعمموف عمى مواجية األعطاؿ التي 

 تحدث في أجيزة الحاسوب وممحقاتيا وشبكات االتصاؿ.
الحاجة إلى تأميف أجيزة حواسيب آلية حديثة وممحقاتيا ألعضاء الييئة اإلدارية المدرسية  -9

وشبكات االتصاؿ مع تأميف برامج الحاسوب البلزمة لمتطبيقات اإلدارية المدرسية, 
 وأنظمة الحماية اآللية المتطورة لحماية بيانات المدارس.

تجابات مجتمع الدراسة عمى محاورىا وفقًا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اس -:
 لبعض المتغيرات )المرحمة الدراسية, المؤىؿ العممي, سنوات الخدمة, الدورات التدريبية(.

 

 (3119دراسة فطيح ) -6
باألجيزة األمنية: دراسة مسحية عمى ضباط  "دور اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي

 ."شرطة المنطقة الشرقية
راسة إلى معرفة دور اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي بشرطة المنطقة الشرقية ىدفت الد

 مف خبلؿ معرفة مزايا كؿ مف اإلدارة االلكترونية والتطوير التنظيمي.
 وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

توفير المعمومات الكترونياً المزايا التي تترتب عمى تطبيقات اإلدارة االلكترونية تتمثؿ في ) -7
لجميع المستويات اإلدارية, تنمية ميارات وقدرات العامميف التقنية, وضوح اختصاصات 
العامميف, توفير الوقت والجيد والتكمفة, التوافؽ مع المستجدات التكنولوجية, السرعة 

 والدقة في انجاز العمؿ, الحد مف المنازعات والصراعات بيف العامميف(.
العقبات التي تواجو توظيؼ اإلدارة االلكترونية لتحقيؽ التطوير التنظيمي يتمثؿ أىميا  أف -8

في )ضعؼ الوعي بأىمية اإلدارة االلكترونية ودورىا في التطوير التنظيمي, عدـ دعـ 
اإلدارة العميا لتفعيؿ تطبيقات اإلدارة االلكترونية, نقص الكوادر المتخصصة في تقنية 

االت, قصور التشريعات الحالية عف تمبية المتطمبات البلزمة لتنظيـ المعمومات واالتص
 (.العمؿ االلكتروني

 
 (3118) القرنيدراسة  -> 

"تطبيقات اإلدارة االلكترونية في األجيزة األمنية: دراسة مسحية عمى ضباط شرطة منطقة 
 الرياب".

الية واإليجابيات والمزايا المترتبة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تطبيقات اإلدارة االلكترونية الح
 عمى تطبيقيا, ومعوقات تطبيقيا في المجاالت اإلدارية واألمنية.
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ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:  ومف أى
أف اإليجابيات والمزايا الميمة التي سوؼ تترتب عمى تطبيقات اإلدارة االلكترونية في  -7

دمات العامة والتعامبلت, وسرعة البحث شرطة منطقة الرياض ىي تحسيف مستوى الخ
 عف البيانات والمعمومات والدقة والوضوح والسرعة في إنجاز المعامبلت.

أف المعوقات الميمة التي تعوؽ تطبيؽ اإلدارة االلكترونية ىي نقص الحوافز المادية  -8
تطبيقات البلزمة لتشجيع تطبيؽ برامج اإلدارة االلكترونية, وغياب الخبراء والمختصيف ب

 اإلدارة االلكترونية, ونقص اإلمكانات الفنية البلزمة لتطبيقيا.
أف السبؿ الميمة لتطوير اإلدارة االلكترونية ىي تدريب العامميف عمى استخداـ تطبيقات  -9

اإلدارة االلكترونية في إنجاز العمؿ, وتوفير اإلمكانات الفنية البلزمة لتطبيؽ اإلدارة 
 اإلمكانات المادية والبشرية البلزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية. االلكترونية, وتوفير 

 
 (3117دراسة القحطاني ) -=

: دراسة تطبيقية عمى ق اإلدارة االلكترونية في السجونمعوقات تطبي"مجاالت ومتطمبات و 
  جون في المممكة العربية السعودية".المديرية العامة لمس

إدراؾ القيادات العاممة ألىمية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى 
 .في السجوف السعودية والتعرؼ عمى مجاالت توظيفيا ومتطمبات ومعوقات ذلؾ التطبيؽ

ـ ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج:   ومف أى
 أف أىـ االيجابيات التي تسيـ اإلدارة االلكترونية في تحقيقيا )سرعة الرجوع لمبيانات -7

تساعد في الحصوؿ عمى  –توفير الكثير مف الوقت لمعامميف –والمعمومات السابقة
زيادة كفاءة العمؿ  –البيانات والمعمومات المتعمقة بالعمؿ في أي وقت ومف أي مكاف

 اإلداري(.
أف أىـ المعوقات التي تحد لحد ما مف تطبيؽ اإلدارة االلكترونية ىي )مقاومة العامميف  -8

صعوبة تعديؿ وتبسيط واختصار اإلجراءات  –ىـ بأنو ربما ييدد مراكزىـلمتغيير العتقاد
عدـ اقتناع بعض رؤساء العمؿ  –اإلدارية لكي تتواءـ مع تطبيؽ اإلدارة االلكترونية

 بجدوى اإلدارة االلكترونية ووجود اتجاىات سمبية لدى بعض العامميف(.
 

 (3117دراسة الضافي ) -9
 االلكترونية في المديرية العامة لمجوازات بمدينة الرياب". "مدى إمكانية تطبيق اإلدارة

تيدؼ الدراسة إلى معرفة أىـ المزايا التي تترتب عمى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية بالمديرية العامة 
لمجوازات, وتحديد مدى وعي العامميف بخصائص اإلدارة االلكترونية, ومعرفة أىـ المبررات التي 
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لعمؿ باإلدارة االلكترونية في المديرية العامة لمجوازات, وكذلؾ الكشؼ عف تستدعي التحوؿ إلى ا
 أبرز المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في المديرية العامة لمجوازات.

ـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:  ومف أى
المعمومات بيف إدارات مف أىـ المزايا التي تحققيا اإلدارة االلكترونية: سيولة تبادؿ  -7

 الجوازات والمستفيديف وتوفير الوقت وتقميؿ الجيد المبذوؿ.
 مف أىـ مبررات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية االستجابة لمتقدـ التقني. -8
مف أىـ المعوقات: عدـ توفر الدورات التدريبية, ضعؼ البنية التحتية, وانتشار األمية  -9

 الحاسوبية.
 داللة إحصائية تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة. توجد فروؽ ذات  -:
 

 (3117دراسة العتيبي ) -:
"دور اإلدارة االلكترونية في تفعيل إجراءات وعمميات الحماية المدنية: دراسة ميدانية عمى 

 ضباط مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياب".
ارة االلكترونية في تفعيؿ إجراءات وعمميات الحماية تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى دور اإلد

المدنية كيدؼ رئيس يسعى لمكشؼ عف المتطمبات اإلدارية والبشرية والمادية البلزمة لتفعيؿ 
ـ اإلدارة االلكترونية.إجراءات وعمميات الحماية المدن  ية باستخدا

 مف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:
ميمة لتفعيؿ إجراءات وعمميات الحماية المدنية باستخداـ اإلدارة  توجد متطمبات إدارية -7

االلكترونية مف أىميا: وضع خطط تتسـ بالمرونة الكافية الستيعاب أي تغيرات يتطمبيا 
استخداـ اإلدارة االلكترونية, وتييئة العامميف بالدفاع المدني عقميًا ونفسيًا عمى استخداـ 

 .اإلدارة االلكترونية
د متطمبات بشرية ميمة لتفعيؿ إجراءات وعمميات الحماية المدنية باستخداـ اإلدارة توج -8 

االلكترونية مف أىميا: تطوير قدرات وميارات العامميف, واستقطاب المتخصصيف في 
  .اإلدارة االلكترونية

توجد متطمبات مادية ميمة لتفعيؿ إجراءات وعمميات الحماية المدنية باستخداـ اإلدارة  -9
االلكترونية مف أىميا: توفير الموارد المالية البلزمة ووضع نظاـ حوافز فعاؿ لممتميزيف 

 باستخداـ اإلدارة االلكترونية وتوفير الموارد المالية البلزمة لشراء البرامج المتطورة.
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 (3116دراسة أبو سبت ) -21
 قطاع الفمسطينية في الجامعات في اإلدارية القرارات صنع في اإلدارية المعمومات نظم دور تقييم 

  .غزة
 في القرارات متخذي لدى القرارات صنع عممية في النظـ ىذه دور تقيـي إلى الدراسة ىذه وىدفت

 .غزة بقطاع الفمسطينية الجامعات
ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:و   مف أى

 ىناؾ وأف سبلمية,اإل الجامعة لصالح المعمومات اإلدارية نظـ مكونات في فروؽ ىناؾ -1

 المعمومات واستخداـ وجودة نظـ المعمومات لدائرة التنظيمي المستوى بيف جداً  قوية عبلقة

 .القرارات صنع عممية في
 جعمت الجامعات ىذه في المعمومات نظـ مكونات عاـ في بشكؿ حديثة تقنيات وجود -2 

 أف الدراسة وأثبتت ارات,القر  صنع في اعتمادا كبيرا عمييا يعتمدوف النظـ ىذه مستخدمي

 (الكمية-المناسب التوقيت-المبلئمة-الدقة (المعمومات جودة بيف قوية طردية عبلقة ىناؾ
 .القرارات صنع عممية في المعمومات نظـ واستخداـ

 تعطي ال حيث الخبيرة النظـ إلى ترتقي ال الحالية المعمومات نظـ أف إلى وأظيرت الدراسة -3

 مع المباشر اتصاليا وعدـ خارجية إحصائية لمعمومات توفيرىا ـوعد, لممشكبلت حموال

 .أو خارجو الوطف داخؿ إحصاء مراكز

 

 (3115دراسة المغربي ) -11
"متطمبات تطبيق اإلدارة االلكترونية لتقديم الخدمة واتجاىات العاممين نحوىا: دراسة تطبيقية 

 عمى ميناء دمياط".
دارة االلكترونية لتقديـ الخدمة بميناء دمياط, وترتيب تمؾ ىدفت الدراسة إلى تحديد متطمبات اإل

المتطمبات بحسب أىميتيا مف وجية نظر العامميف باألجيزة المختمفة بالميناء, وتحميؿ اتجاىات 
ـ الخدمة وتفسيرىا.  العامميف باألجيزة المختمفة نحو تطبيؽ اإلدارة االلكترونية لتقدي

ـ النتائج التي توصمت ليا   الدراسة:ومف أى
وجود اختبلفات حوؿ ترتيب تطبيؽ اإلدارة االلكترونية مف وجية نظر العامميف بميناء  -7

 دمياط.
وجود اتجاىات إيجابية لدى العامميف بمختمؼ المستويات اإلدارية واألجيزة العاممة بميناء  -8

 دمياط نحو االعتماد عمى أساليب وتقنيات اإلدارة االلكترونية.
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 (3114العمري )دراسة  -23
"المتطمبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة االلكترونية: دراسة مسحية عمى المؤسسة العامة 

 .لمموانئ"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المتطمبات اإلدارية واألمنية لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية, ومعرفة 

 ائد تطبيقيا.التحديات والمعوقات التي تواجو تطبيقيا, وكذلؾ معرفة فو 
ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:  ومف أى

يعتبر تطوير التنظيـ اإلداري والمعامبلت الحكومية, مف أىـ المتطمبات اإلدارية واألمنية,  -7
كذلؾ البد مف توافر البنية التحتية لئلدارة االلكترونية, والتعميـ والتدريب والتوعية والتثقيؼ 

صدار التشريعات وتحدي  ثيا.وا 
تعتبر المعوقات التكنولوجية مف أىـ معوقات التحوؿ لئلدارة االلكترونية ثـ يمييا المعوقات  -8

 المالية ثـ البشرية ثـ اإلدارية. 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متغيري المؤىؿ العممي ومدة الخدمة ومحور  -9

 نية.المتطمبات اإلدارية واألمنية لتطبيؽ اإلدارة االلكترو 
 

 (Shi, 2002دراسة ) -13
"The Contribution of Organizational   factors in the Success of 
E-government Commerce". 

الدراسة إلى تحديد العوامؿ التنظيمية التي تؤثر عمى نجاح تطبيقات التجارة اإللكترونية في  تىدف
ة والتخطيط اإلستراتيجي لممواقع عمى الشبكة المؤسسات الفيدرالية واكتشاؼ دور القيادات التحويمي
 في نجاح ىذه التطبيقات المصممة لخدمة المواطنيف. 

وتوصمت الدراسة إلى تأكيد الترابط الوثيؽ بيف العوامؿ التنظيمية ونجاح تطبيؽ التجارة اإللكترونية 
 في المؤسسات الفيدرالية.

 

 (Bourn, 2002دراسة ) -25
"Better Public Services through e-government". 

 ىدفت الدراسة إلى تناوؿ العبلقة بيف الخدمات الحكومية والحكومة االلكترونية.
ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:  ومف أى

يترتب عمى تطبيؽ الحكومة االلكترونية إعادة ىندسة األعماؿ اإلدارية التي تقدميا  -7
 بطريقة أفضؿ . الحكومة وأتمتتيا واختصارىا وممارستيا
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حافز التعميـ في مجاؿ تصميـ وتطوير ومراجعة برامج تعميـ تكنولوجيا المعمومات يؤدي  -8
إلى نجاح تقديـ الخدمات الحكومية الكترونيًا لكؿ مف المواطنيف والقطاع الخاص ويقمؿ 

 الفجوة الناتجة عف عدـ المعرفة بيذا المجاؿ.
مات الحكومية الكترونيًا في األماكف العامة, مع البقاء أىمية توفير الوسائؿ المتعددة لمخد -9

عمى تقديـ الخدمات الحكومية بالوسائؿ التقميدية لضماف شموؿ جميع طبقات المواطنيف 
بالخدمات الحكومية. حيث أف ىناؾ بعض المواطنيف إما أف ال يكوف لدييـ وسيمة 

ة البلزمة الستخداـ األجيزة االتصاؿ االلكتروني بالحكومة, أو أنيـ ال يممكوف الميار 
 االلكترونية.

 

   ) McGraw 1999 , دراسة ) -26
" Byte The Bullet, Unfunded Mandate for US Government 
Information in Electronic Formats ". 

 الدراسة إلى التعرؼ عمى معوقات تطبيؽ الحكومة اإللكترونية عمى المكتبات داخؿ الجامعات.   تىدف
ـ النتائج التي  ومف  :الدراسةليا توصمت أى
أف نقص التمويؿ الكافي ومشكمة تدريب المستخدميف عمي الدخوؿ لمواقع الحكومة  -7

والمؤسسات خاصة أف الحكومة ليا طرقيا ونظميا الخاصة, والمنافسة الشرسة مف جانب 
ـ معوقات تطبيؽ الحكومة اإللكترونية في ىذا المجاؿ ت عدالقطاع الخاص   .مف أى

لكترونية وتطبيؽ الأف حكومة الواليات المتحدة في سعييا إليجاد مدخؿ مجاني لممعمومات ا  -8
لكترونية في مؤسساتيا تحتاج إلى ابتكاريو وطرؽ تفكير جديدة عف دور الالحكومة ا
 المعمومات.

 

  ) Gilmore & Lee ,1998دراسة ) -27
"Impact Of Training on the Information Technology Attitudes 
Of University Faculty". 

بياف ما إذا كاف التدريب عمى تكنولوجيا المعمومات يؤثر عمى اتجاىات إلى الدراسة  ىدفت
العقبات التي اعترضت والتعرؼ عمى تمؾ التكنولوجيا,  استخداـالعامميف ببعض الكميات عمى 

لقياس اتجاىات تمؾ  ة حالياً تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات مف قبؿ الكميات, واألدوات المتاح
ـ  ,الكميات وكذلؾ الوسائؿ التي استخدمت في تدريب العامميف بيذه الكميات عمى استخدا

 تكنولوجيا المعمومات.
يجابي في اتجاىات األفراد إأف التدريب أدى إلى تغيير ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة 
ـ تكنولوجيا المعمومات. ف لـ يتمقوا تدريباً نحو استخداـ تكنولوجيا المعمومات أكثر مم  عمى استخدا
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 ولتوضيح نتائج الدراسات السابقة قامت الباحثة بإعداد الجدول التالي:
 (7جدوؿ )

 الدراسات السابقة
 

 النتائج الباحث
 المحور األول: الدراسات المتعمقة بالمتغيرات التنظيمية

 ظيميةأواًل: الدراسات المتعمقة بالثقافة التن
Bailey (2009)( 866, عكاشػػػػػػػة> ,)

(, ;866(, العػػػػػػػػػػػوفي )>866عبػػػػػػػػػػد اإللػػػػػػػػػػو )
Dale (2005)( 8669, آؿ سػػػػػػػعود ,)

 (8669الحنيطة )

توجػػػػػػػػد عبلقػػػػػػػػػة ارتباطيػػػػػػػػػة موجبػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف 
الثقافػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة وكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف )التمكػػػػػػػيف, مسػػػػػػػتوى 
األداء الػػػػػػػػػػػوظيفي, التطػػػػػػػػػػػوير التنظيمػػػػػػػػػػػي, االلتػػػػػػػػػػػزاـ 

, سػػػػػػػػػػػػموؾ القائػػػػػػػػػػػػد, التنظيمػػػػػػػػػػػي, الرضػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػوظيفي
 كفاءة األداء(.

 ثانيًا: الدراسات المتعمقة بأنماط القيادة اإلدارية
(, :866(, الخطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب )?866مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري )
 (8669(, السبيؿ )8669الشقحاء )

أف نمػػػػط القائػػػػد الػػػػديمقراطي ىػػػػو الػػػػنمط السػػػػائد فػػػػي 
 العديد مف المنظمات.

(, <866(, عيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى )<866الجميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )
(, >866يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو )(, الفق=866الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػارودي )
Tsui (2006) ,Msood (2006) 

يسػػػػػػػػاعد نمػػػػػػػػط القيػػػػػػػػادة التحويميػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف 
)تطػػػػػػػػػػػػػوير األداء, الفعاليػػػػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػػػػة, تطػػػػػػػػػػػػػوير 

 الثقافة التنظيمية ومستوى األداء(.
 المحور الثاني: الدراسات المتعمقة باإلدارة االلكترونية

(, <866(, المسػػػػػػػػػػػػػػػػعود )<866العميػػػػػػػػػػػػػػػػري )
(, >866حطػػػػػػػػػػػػػػػػاني )(, الق=866القرنػػػػػػػػػػػػػػػػي )
(, 8669(, العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري )>866العتيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )

Shi (2002) ,Bourn (2002) ,
Gilmore (1998) 

ضػػػػػػػػرورة تػػػػػػػػوفير العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المتطمبػػػػػػػػات لمنجػػػػػػػػػاح 
فػػػػػػػي تطبيػػػػػػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػػػػػػة ومػػػػػػػػف أىػػػػػػػـػ ىػػػػػػػػذه 
المتطمبػػػػػػػػػات )متطمبػػػػػػػػػات بشػػػػػػػػػرية, إداريػػػػػػػػػة, ماليػػػػػػػػػة, 
فنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة, تػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفير العوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ التنظيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة, أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 المعمومات(.
 (<866فطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح ) (,?866لبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري )ا

Seresh & others (2008) القرنػػي ,
(, >866(, القحطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني )=866)

(, 8669(, العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري )>866الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي )
Mc Craw (1999) 

مػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػـػ المعوقػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف إمكانيػػػػػػػػػػة 
تطبيػػػػػػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػػػػػػة )إداريػػػػػػػػة, تكنولوجيػػػػػػػػة, 
بشػػػػػرية, ماليػػػػػة, تنظيميػػػػػػة, بيئيػػػػػة, ثقافيػػػػػة, ضػػػػػػعؼ 

 ة التحتية(.البني
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة
  مػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ اسػػػػػػػػتعراض الدراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة الحظػػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػة أف ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػات قػػػػػػػػػد

لػػػػـػ تتطػػػػػرؽ إلػػػػػى العبلقػػػػػػة  إال إف تمػػػػػؾ الدراسػػػػػاتالحاليػػػػػة  الدراسػػػػػةتناولػػػػػت بعػػػػػض محػػػػػاور 
يػػػػػػػػػػة( المباشػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػػػرات التنظيميػػػػػػػػػػة )الثقافػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػة وأنمػػػػػػػػػػاط القيػػػػػػػػػػادة اإلدار 

وتطبيػػػػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػػػػػة, حيػػػػػػػث أف نجػػػػػػػاح تطبيػػػػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػػػػػة يحتػػػػػػػاج إلػػػػػػػى 
وجػػػػػود ثقافػػػػػػة تنظيميػػػػػة وقيػػػػػػادة مرنػػػػػة تػػػػػػدعـ التوجػػػػػو نحػػػػػػو التطبيػػػػػؽ وتسػػػػػػاعد عمػػػػػى تييئػػػػػػة 

السػػػػػػتفادة مػػػػػف مميزاتيػػػػػا فػػػػػي سػػػػػرعة ودقػػػػػػة ب لتطبيػػػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػػػة واالمنػػػػػاخ المناسػػػػػ
 قؿ جيد وتكمفة. انجاز العمؿ في أقصر وقت وأ

 ( فػػػػػػي تناوليػػػػػػا ?866عمػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػف تشػػػػػػابو ىػػػػػذه الدراسػػػػػػة جزئيػػػػػػًا مػػػػػع دراسػػػػػػة السػػػػػيمي )
لػػػػػػدور الثقافػػػػػػة التنظيميػػػػػػة فػػػػػػي تفعيػػػػػػؿ اإلدارة االلكترونيػػػػػػة, إال أف الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة تعتبػػػػػػر 
مرحمػػػػة متطػػػػػورة عنيػػػػا حيػػػػػث تتميػػػػػز عنيػػػػا فػػػػػي دراسػػػػة عبلقػػػػػة كػػػػػؿ مػػػػف الثقافػػػػػة التنظيميػػػػػة 

اإلداريػػػػػة فػػػػػي تطبيػػػػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػػػة فػػػػػي الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية فػػػػػػي  وأنمػػػػػاط القيػػػػػادة
 قطاع غزة.

  وعمػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف عػػػػػػدـ وجػػػػػػود تشػػػػػػابو وتطػػػػػػابؽ بػػػػػػيف المحػػػػػػاور التػػػػػػي تناولتيػػػػػػا الدراسػػػػػػات
ف كانػػػػػت جزئيػػػػػة  السػػػػابقة وبػػػػػيف موضػػػػوع الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة إال أف ىنػػػػاؾ تقػػػػػارب وعبلقػػػػة وا 

حثػػػػة وسػػػػاعدىا إلػػػػى حػػػػد مػػػػا فػػػػي إثػػػػراء اإلطػػػػار فػػػػي بعػػػػض المحػػػػاور األمػػػػر الػػػػذي أفػػػػاد البا
النظػػػػػػري وبنػػػػػػاء أداة الدراسػػػػػػة وفػػػػػػي التعقيػػػػػػب عمػػػػػػػى النتػػػػػػائج التػػػػػػي كشػػػػػػفت عنيػػػػػػا الدراسػػػػػػػة 

ومػػػػػف أكثػػػػػر ىػػػػػذه الدراسػػػػػات ارتباطػػػػػًا الحاليػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجزئيػػػػػات والمحػػػػػاور المشػػػػػتركة, 
( التػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػزت عمػػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػػة أبعػػػػػػػػػاد <866دراسػػػػػػػػػة عكاشػػػػػػػػػة ) بمحػػػػػػػػاور دراسػػػػػػػػػة الباحثػػػػػػػػػة

( حيػػػػػػػػػػػػػث <866(, ودراسػػػػػػػػػػػػة الجميمػػػػػػػػػػػػػي )?866افػػػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػػػػة, ودراسػػػػػػػػػػػػة مغػػػػػػػػػػػػػاري )الثق
( والمسػػػػػػػػػػػػػػعود <866اىتمػػػػػػػػػػػػػوا بدراسػػػػػػػػػػػػػة أنمػػػػػػػػػػػػػاط القيػػػػػػػػػػػػػػادة اإلداريػػػػػػػػػػػػػة, ودراسػػػػػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػػػػػري )

( والتػػػػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػػػػػزت دراسػػػػػػػػػػػػاتيـ عمػػػػػػػػػػػػػى توضػػػػػػػػػػػػيح متطمبػػػػػػػػػػػػػات >866( والقحطػػػػػػػػػػػػاني )<866)
 اإلدارة االلكترونية. تطبيؽ

  عػػػػػػػػػدة اتجاىػػػػػػػػػات متشػػػػػػػػػعبة كالمتطمبػػػػػػػػػػات ئج الدراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػابقة انحصػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػي نتػػػػػػػػػاأف
والمعوقػػػػػػػػػػػػػات واألبعػػػػػػػػػػػػػاد اإلداريػػػػػػػػػػػػػة لتطبيػػػػػػػػػػػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػػػػػػػػػػػة, والتطػػػػػػػػػػػػػوير التنظيمػػػػػػػػػػػػػي 
والرضػػػػػػػػا الػػػػػػػػوظيفي واالنتمػػػػػػػػاء وااللتػػػػػػػػزاـ التنظيمػػػػػػػػي, بينمػػػػػػػػا تيػػػػػػػػدؼ دراسػػػػػػػػة الباحثػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى 

يػػػػػة( توضػػػػيح العبلقػػػػة بػػػػػيف المتغيػػػػرات التنظيميػػػػػة )الثقافػػػػة التنظيميػػػػة وأنمػػػػػاط القيػػػػادة اإلدار 
 وتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية. 
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 المقدمة.
 الدراسة.متغيرات أواًل: 
 الدراسة. فروبثانيًا: 

 ثالثًا: نموذج الدراسة.
 .أساليب القياسرابعًا: 

 الدراسة.تحميل الصدق والثبات ألداة خامسًا: 
 الدراسة.مجتمع وعينة سادسًا: 
 .أسموب جمع وتحميل البياناتسابعًا: 
 الدراسة.حدود ثامنًا: 

 الدراسة. التي واجيت صعوباتتاسعًا: ال
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 لمقدمة:ا
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تحديد المنيج المتبع في ىذه الدراسة وكذلؾ األسموب اإلحصائي 

العبلقة بيف بعض المتغيرات راسة والتي تتجسد في د ,المستخدـ في تحميؿ بيانات مشكمة الدراسة
 أجؿ تحقيؽمف التنظيمية وتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة, و 

يتضمف استخداـ األسموب  والذي تحميميال الوصفي المنيج باستخداـ الباحثة قامت الدراسة أىداؼ
 .دراسةصائياً الختبار صحة فرضيات الالميداني في جمع البيانات بواسطة االستبياف وتحميميا إح

 :يافي تنفيذ الدراسة, ومن ةيا الباحثتيتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا مفصبًل لئلجراءات التي اتبعو 
 متغيرات الدراسة. 
 فروض الدراسة. 

 .نموذج الدراسة 
 أساليب القياس. 
 تحميؿ الصدؽ والثبات ألداة الدراسة. 
 مجتمع وعينة الدراسة. 
  البياناتأسموب جمع وتحميؿ. 
 حدود الدراسة. 
 صعوبات الدراسة. 

 

 : متغيرات الدراسةأوالً 
ـ إلى:المتغيرات المستقمة   والتي تنقس

 (?<?7) كما عرفيا :الثقافة التنظيمية Mainiero & Tromley  بأنيا  تتكوف مف قيـ
 القيـ ىذه استخداـ زاد وكمما المنظمة, أعضاء سموؾ وتحدد مشتركة ومعتقدات وتصورات

 أثر ليا ويكوف المنظمة, لثقافة أقوى كاف ذلؾ كمما مشتركة كانتو  والتصورات معتقداتوال
( وعبد 2008وقد أشار كؿ مف عكاشة ) .المنظمة  سموؾ عمى تحديد السيطرة في عظيـ
 :( إلى أف أىـ أبعاد الثقافة التنظيمية ىي2006اإللو )

ـ التنظيمية. -  القي
 المعتقدات التنظيمية. -
 ظيمية.التوقعات التن -
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 كما عرفيا  :القيادة اإلداريةBass (1985)  ـ بأنيا  عممية يتـ عف طريقيا إثارة اىتما
طبلؽ طاقاتيـ وتوجيييا في االتجاه المرغوب . وقد أشار كؿ مف مغاري  اآلخريف وا 

ـ أنماط القيادة اإلدارية ىي:ف ى ألإ( 2003( والشقحاء )2004(, الخطيب )2009)  أى
 راطية.نمط القيادة األوتوق -
 نمط القيادة الديمقراطية.  -
 نمط القيادة التحويمية. -
 نمط القيادة الحرة. -

 

( 135, ص2003اإلدارة االلكترونية والتي عرفيا السالمي )تطبيؽ وىو المتغير التابع:  -2
عممية ميكنة جميع مياـ وأنشطة المؤسسات اإلدارية باالعتماد عمى جميع تقنيات  بأنيا 

, لموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ اإلدارة الجديدة في تقميؿ استخداـ الورؽ المعمومات الضرورية
واإلنجاز السريع والدقيؽ لممياـ والمعامبلت لتكوف كؿ  ,وتبسيط اإلجراءات والقضاء عمى الروتيف

 .  أداة جاىزة لربطيا مع الحكومة االلكترونية الحقاً 

 

مف المتغيرات التي يمكف أف يكوف ليا  تعتقد الباحثة بأف ىناؾ مجموعةالمتغيرات الضابطة:  -3
تأثير واضح عمى اإلدارة االلكترونية وىذه المتغيرات ىي: )مكاف العمؿ, المسمى الوظيفي, 

 .نطاؽ اإلشراؼ, عدد الدورات التدريبية(المؤىؿ العممي, العمر, عدد سنوات الخبرة, 
 

 : فرضيات الدراسةثانياً 
يات بغرض اختبارىا ميدانيًا, وذلؾ بعد مراجعة قامت الباحثة بصياغة مجموعة مف الفرض

لدراسة, كذلؾ قامت الباحثة االدراسات السابقة والكتابات التي تناولت اإلطار المفاىيمي لمتغيرات 
بإجراء دراسة استطبلعية ميدانية لمجامعات الفمسطينية مما ساعد عمى صياغة فرضيات الدراسة 

 والتي تمثمت في:
 ى.األول يةالفرض -1
الثقافة التنظيمية السائدة في  ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بيفإلى توضيح  يةالفرض ىذه ؼيدت

مكانية الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  تطبيؽ اإلدارة االلكترونية وعمى ذلؾ تـ صياغة وا 
 كما يمي: يةالفرض

ة في بين الثقافة التنظيمية السائد ((α=0.05عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 .لكترونيةإلدارة اال تمك الجامعات ل وتطبيق الفمسطينية بقطاع غزة الجامعات
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 ة.الثاني يةالفرض -3
أنماط القيادة اإلدارية السائدة في  ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بيفإلى توضيح  يةالفرض تيدؼ ىذه

مكانيةالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  لؾ تـ صياغة تطبيؽ اإلدارة االلكترونية وعمى ذ وا 
 كما يمي: يةالفرض

سائدة بين أنماط القيادة اإلدارية ال ((α=0.05 عند مستوىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 .في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وتطبيق تمك الجامعات لإلدارة االلكترونية

 
 ة.الثالث يةالفرض -3

في  اإلدارة االلكترونيةعمى تطبيؽ  رافيةغإلى توضيح تأثير المتغيرات الديم يةالفرض تيدؼ ىذه
ـ صياغة الفرضالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة   :كما يمي يةوعمى ذلؾ ت

أفراد عينة الدراسة  بين تقديرات ((α=0.05عند مستوى ذات داللة إحصائية  فروقتوجد ال 
لمؤىل العممي, المسمى , امكان العملتعزى إلى العوامل الديمغرافية التالية )لإلدارة االلكترونية 

 .وعدد الدورات التدريبية( نطاق اإلشراف, الوظيفي, العمر, عدد سنوات الخبرة,
 
 نموذج الدراسة ًا:لثثا

يعبر نموذج الدراسة عف طبيعة المتغيرات التي تمت دراستيا وعبلقة ىذه المتغيرات مع بعضيا 
 البعض.

 ضابطةالمتغيرات ال                                   
 
 المتغير التابع                                           المستقمة المتغيرات   
 
 
 
 
 

 
 ( نموذج الدراسة7شكؿ )

 

أنماطالقيادة

 اإلداريت

الثقافت

 التنظيميت





متطلباثتطبيق

 اإلدارةااللكترونيت

 الخصائصالذيمغرافيت
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 : أساليب القياسرابعاً 
بعد االطبلع عمى الدراسات  اقامت الباحثة بإعدادى ةواحد واناشتممت الدراسة عمى نموذج استب

وكذلؾ قامت الباحثة بعرض االستبانة بعد إتماميا عمى  ,بمجاؿ الدراسة السابقة ذات العبلقة
مجموعة مف األساتذة المتخصصيف لتحكيميا وقد تـ إدخاؿ بعض التعديبلت عمييا لتتوافؽ مع 

بما يتوافؽ مع متغيرات  ةاالستبان ه. حيث استطاعت الباحثة أف تنظـ ىذمتغيرات الدراسة
 إلى ثبلثة أقساـ لجمع بيانات عف: االستبانةالدراسة, وقد قسمت 

 القسم األول: الثقافة التنظيمية السائدة ويشمل:
 :القيم التنظيمية  -1

قامت الباحثة بصياغة ثمانية فقرات لقياس القيـ التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية 
لدراسات وذلؾ باستخداـ مقياس ليكرت المتدرج ذي الخمس نقاط, وقد اعتمدت الباحثة عمى ا

(, 2008( مف دراسة عكاشة )8,6,2,1النظرية عند صياغتيا لتمؾ الفقرات, فكانت الفقرات )
( مف 5(, الفقرة )2007( مف دراسة أبو ندا )4(, الفقرة )2003( مف دراسة الحنيطة )3الفقرة )

 (.2007( مف دراسة الدوسري )7(, والفقرة )2005دراسة الشموي )
 

 :المعتقدات التنظيمية -2
قامت الباحثة بصياغة ثبلثة فقرات لقياس المعتقدات التنظيمية السائدة في الجامعات 

عند صياغتيا لتمؾ الفقرات, فكانت  السابقةالفمسطينية وقد اعتمدت الباحثة عمى الدراسات 
 (.2007( مف دراسة الدوسري )10(, والفقرة )2008( مف دراسة عكاشة )11,9الفقرات )
 

 ظيمية:التوقعات التن -3
قامت الباحثة بصياغة أربعة فقرات لقياس التوقعات التنظيمية السائدة في الجامعات 

عند صياغتيا لتمؾ الفقرات والتي كانت  السابقةالفمسطينية وقد اعتمدت الباحثة عمى الدراسات 
 .(2008جميعيا مف دراسة عكاشة )

 

 ي: أنماط القيادة اإلدارية وتشمل:القسم الثان
 ائد األوتوقراطي:نمط الق -1

قامت الباحثة بصياغة أربعة فقرات لقياس نمط القائد األوتوقراطي في الجامعات الفمسطينية 
وذلؾ باستخداـ مقياس ليكرت المتدرج ذي الخمس نقاط, وقد اعتمدت الباحثة عمى الدراسات 

(, الفقرات 2008( مف دراسة العتيبي )1عند صياغتيا لتمؾ الفقرات, حيث كانت الفقرة ) السابقة
 (.2009( مف دراسة مغاري )3(, والفقرة )2007( مف دراسة أبو ندا )4,2)
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 نمط القائد الديمقراطي: -2
قامت الباحثة بصياغة عشرة فقرات لقياس نمط القائد الديمقراطي في الجامعات الفمسطينية 

االستعانة حيث تـ عند صياغتيا لتمؾ الفقرات  السابقةوقد اعتمدت الباحثة عمى الدراسات 
( مف دراسة العتيبي 6(, الفقرة )2008( مف دراسة السبيعي )5بالدراسات التالية: الفقرة )

(, 2008( مف دراسة الجميمي )9(, الفقرة )2009( مف دراسة مغاري )8,7(, الفقرات )2008)
 (. 2008( مف دارسة عالـ )14,13,12,11(, الفقرات )2006( مف دراسة الغامدي )10الفقرة )
 

 :نمط القائد التحويمي -3
لقياس نمط القائد التحويمي في الجامعات الفمسطينية وقد  فقراتقامت الباحثة بصياغة ثبلثة 
( مف 17,15الفقرات ) فقرات ومنياعند صياغتيا لتمؾ ال السابقةاعتمدت الباحثة عمى الدراسات 

 (.2006( مف دراسة العازمي )16(, الفقرة )2008دراسة عيسى )
 

 :الحر نمط القائد -4
لقياس نمط القائد الحر في الجامعات الفمسطينية وقد  فقراتقامت الباحثة بصياغة ثبلثة 
( مف 19,18لمفقرات فكانت الفقرات )عند صياغتيا  السابقةاعتمدت الباحثة عمى الدراسات 

 (.2007( مف دراسة أبو ندا )20(, بينما الفقرة )2003دراسة الشقحاء )
 

 ث: إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية وتشمل:القسم الثال
 :وضع استراتيجيات وخطط التأسيس  -2

وضع استراتيجيات وخطط لقياس مدى قياـ الجامعة ب فقراتقامت الباحثة بصياغة ثبلثة 
لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية وقد اعتمدت الباحثة عمى الدراسات  التأسيس
( مف 2(, الفقرة )2003( مف دراسة العمري )1ومنيا الفقرة ) الفقراتاغتيا لتمؾ عند صي السابقة

 (.2009( مف دراسة السيمي )3(, الفقرة )2006دراسة القحطاني )
 

 :قائمةالتشريعات ال إصدار التشريعات الضرورية أو تعديل -3
صدار التشريعات إلقياس مدى قياـ الجامعة بالعمؿ عمى  فقراتقامت الباحثة بصياغة ثبلثة 
لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية وقد  قائمةالضرورية أو تعديؿ التشريعات ال
( مف 6,4الفقرات فكانت الفقرات )عند صياغتيا لتمؾ  السابقةاعتمدت الباحثة عمى الدراسات 

 .(2006( مف دراسة العتيبي )5(, والفقرة )2009دراسة السيمي )
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 :البنية التحتية لإلدارة االلكترونية توفير -4
توفير البنية لقياس مدى قياـ الجامعة بالعمؿ عمى  فقراتقامت الباحثة بصياغة ثمانية 

لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية وقد اعتمدت الباحثة عمى  التحتية البلزمة
(, 2009( مف دراسة السيمي )7فقرة )فكانت ال لفقراتعند صياغتيا لتمؾ ا السابقةالدراسات 
(, 2006( مف دراسة القحطاني )9(, والفقرة )2005( مف دراسة أبو سبت )14,13,8والفقرات )
 (.2008( مف دارسة الشمري )12,11,10والفقرات )
 

 تدريجيًا:تطوير التنظيم اإلداري  -5
ـ عمى  لقياس مدى قياـ الجامعة بالعمؿ فقراتقامت الباحثة بصياغة ثبلثة  تطوير التنظي

لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية وقد اعتمدت الباحثة عمى  البلـز اإلداري
( لمفقرات 2006دراسة القحطاني ) الفقرات عمى عند صياغتيا لتمؾ  السابقةالدراسات 

 (17( لمفقرة )2006(, بينما اعتمدت عمى دارسة العتيبي )16,15)
 

 :ريب العاممينتعميم وتد -6
تعميـ وتدريب لقياس مدى قياـ الجامعة بالعمؿ عمى  فقراتقامت الباحثة بصياغة أربعة 

لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية وقد اعتمدت الباحثة عمى الدراسات لعامميف ا
( ?7(, والفقرة )>866( مف دراسة الغوطي )<7فكانت الفقرة ) الفقراتعند صياغتيا لتمؾ  السابقة

( مف 87(, بينما الفقرة )?866( مف دراسة السيمي )86( والفقرة )<866مف دراسة الشمري )
 (.>866دراسة القحطاني )

 

 :أمن وحماية المعمومات في اإلدارة االلكترونية -7
أمف وحماية لقياس مدى قياـ الجامعة بالعمؿ عمى توفير  فقراتقامت الباحثة بصياغة أربعة 

في الجامعات الفمسطينية وقد اعتمدت الباحثة عمى الدراسات  مومات في اإلدارة االلكترونيةالمع
(, بينما 2008( مف دراسة الشمري )25,22لمفقرات فكانت الفقرات )عند صياغتيا  السابقة

 (.2005( مف دراسة أبو سبت )24,23الفقرات )
 

 خامسًا: تحميل الصدق والثبات ألداة الدراسة
 دق المحكمين:أواًل: ص

جامعييف مف الساتذة األفي صورتيا األولية عمى مجموعة مف  اإلستبانةتـ عرض 
, حيث (8)ممحؽ رقـ  محافظات غزةبعمموف في الجامعات الفمسطينية ممف ي تخصصات متعددة
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المجاالت , ومدى انتماء الفقرات إلى اإلستبانةقاموا بإبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات 
, وكذلؾ وضوح صياغاتيا المغوية, وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض لتي تنتمي إليياا

 (7لتظير بصورتيا النيائية. )ممحؽ رقـ  الفقرات وتعديؿ بعضيا اآلخر
 

 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي:
عمى عينة استطبلعية  اإلستبانةجرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة بتطبيؽ 

تـ ولقد ,  مف العامميف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزةعامبلً ( 96ونة مف )مك
ذلؾ ستبانة, و ساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لبلتحا

 .(SPSSباستخداـ البرنامج اإلحصائي )
 (3الجدول )

 لالستبانةالدرجة الكمية االستبانة مع معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

   المحور األول: الثقافة التنظيمية. 

1-  
تيػػػتـ إدارة الجامعػػػػة بالعنصػػػر البشػػػػري عمػػػى اعتبػػػػار أنػػػػو مػػػورد مػػػػف المػػػوارد المتاحػػػػة فػػػػي 

 .الجامعة
0.413 * 

2-  
إلػى تطػػوير السياسػػات يوجػد حريػػة لمعػامميف فػػي عمميػة تقػػديـ األفكػار الجديػػدة التػي تسػػعى 

 .واإلجراءات في الجامعة
0.662 ** 

3-  
تقػـو إدارة الجامعػػة بدراسػة التقنيػػات الجديػدة المتاحػػة بانتظػاـ لمعرفػػة مػا إذا كانػػت سػػتؤدي 

 .إلى زيادة كفاءة العمؿ بالجامعة
0.703 

** 

4-  
ف تتعػػرؼ إدارة الجامعػػة عمػػى ميػػوؿ العػػامميف ورغبػػػاتيـ واتجاىػػاتيـ التػػي تػػؤدي إلػػى تحسػػػي

 .مستوى اإلنتاجية
0.628 

** 

5-  
تبػػذؿ إدارة الجامعػػػة جيػػػود كبيػػػرة فػػػي تطػػػوير قػػػدرات العػػػامميف بالجامعػػػة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ 

 .أكبر درجة مف الكفاءة
0.647 

** 

6-  
يتػػوفر لػػدى العػػػامميف بالجامعػػة الميػػارة والقػػػدرة الكافيػػة  لمتكيػػؼ مػػػع المتغيػػرات والتطػػػورات 

 .الجديدة
0.635 

** 

 ** 0.523 .ف في الجامعة ضمف فرؽ عمؿ متخصصة لتأدية أعماليـيتعاوف العاممو   -7

8-  
ىنػاؾ اىتمػػاـ مػػف قبػػؿ العػػامميف بأىميػػة عامػؿ الوقػػت إلنجػػاز الميػػاـ والواجبػػات فػػي الفتػػرة 

 .الزمنية المحددة
0.753 

** 

 ** 0.641 .يوجد قناعات لدى العامميف في الجامعة بأىمية المشاركة في عممية اتخاذ القرارات  -9

11-  
سػتثمر إدارة الجامعػػة الطاقػات والقػػدرات الكامنػة لػػدى العػامميف بإشػػراكيـ فػي عمميػػة اتخػػاذ ت

 .القرارات
0.778 

** 

11-  
يتوفر لدى العامميف االعتقػاد بأىميػة تطػوير عبلقػات العمػؿ بػيف األقسػاـ والػدوائر المختمفػة 

 .لتجسيد روح التعاوف والتكامؿ أثناء تأدية مياميـ الوظيفية
0.826 

** 

 6.67االختبلؼ داؿ إحصائيًا عند  **
 ;6.6االختبلؼ داؿ إحصائيًا عند  *
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

12-  
تتوقػػع إدارة الجامعػػة بػػأف يقػػـو العامػػػؿ بكافػػة ميامػػو وواجباتػػو عمػػػى اعتبػػار أنيػػا تػػوفر لػػػو 

 .كافة حقوقو واحتياجاتو
0.502 

** 

13-  
مػػػنح الحػػوافز الجيػػػود التػػػي يبػػػذليا العامػػػؿ الكػػػؼء تأخػػذ إدارة الجامعػػػة فػػػي االعتبػػػار عنػػػد 

 .والمميز والذي يحافظ عمى مكانة الجامعة وسمعتيا
0.843 

** 

 ** 0.716 .تسعى إدارة الجامعة دومًا لتمبية ما يتوقعو العامموف مف عبلوات وحوافز ومكافآت  -14

15-  
ف والمػػوائح الداخميػػة تػوفر الجامعػػة األمػػاف الػػوظيفي لمعامػؿ طالمػػا أنػػو ممتػػـز بػالنظـ والقػػواني

 .لمجامعة
0.280 

** 

   المحور الثاني:  أنماط القيادة اإلدارية. 
 ** 0.663 .يأمر المسئوؿ العامميف بإتباع التعميمات والقواعد التنظيمية  -16

17-  
يتػابع المسػئوؿ سػير العمػؿ وفقػًا لؤلنظمػػة واإلجػراءات ويحػرص عمػى تنفيػذ كافػة الخطػػوات 

 .لسير العمؿ
0.461 

** 

 ** 0.778 .تبع المسئوؿ أسموب الرقابة الشديدة لمتابعة أعماؿ العامميفي  -18

 * 0.371 .يتجاىؿ المسئوؿ آراء العامميف ويعتبر النقاش إىدارًا لموقت  -19

 ** 0.674 .يحرص المسئوؿ عمى التواصؿ المستمر مع جميع العامميف في المستويات المختمفة  -21

 ** 0.554 .لوظيفية وما ىو متوقع منيـ القياـ بويطمع المسئوؿ العامميف عمى أدوارىـ ا  -21

 ** 0.546 .يكمؼ المسئوؿ العامميف بأعماؿ تتفؽ مع قدراتيـ  -22

 * 0.447 .يراعي المسئوؿ الموضوعية في تقييـ العامميف  -23

 ** 0.649 .يشجع المسئوؿ العامميف عمى إبداء آرائيـ في تخطيط العمؿ وتنفيذه  -24

 ** 0.706 .شكؿ قابؿ لمتفاوضيطرح المسئوؿ وجية نظره ب  -25

 ** 0.613 .يشرؾ المسئوؿ المستويات المختمفة مف العامميف في اتخاذ القرار  -26

 ** 0.689 .يناقش المسئوؿ القرار المراد اتخاذه بصورة جماعية  -27

 ** 0.590 .يتبادؿ المسئولوف اآلراء لوضع أفضؿ البدائؿ الممكنة لمقرارات  -28

 ** 0.579 .جود اعتراض عمى القراريؤخذ برأي األغمبية عند و   -29

 ** 0.837 .ورؤيتيا تحدد رسالة الجامعة جديدة أفكار ابتكار عمى العامميف  يحث المسئوؿ  -31

 ** 0.876 .يشجع المسئوؿ العامميف عمى حؿ المشكبلت بطرؽ مبتكرة  -31

32-  
دوريػًا يستفيد المسئوؿ مف التغذية الراجعػة الخاصػة بأسػاليب وممارسػات العػامميف لتقويميػا 

 .وتطويرىا
0.785 

** 

 ** 0.786 .يميؿ المسئوؿ إلى إسناد الواجبات إلى العامميف بطريقة غير محددة  -33

 ** 0.886 .يعطي المسئوؿ العامميف االستقبللية الكاممة في إنجاز المياـ التي توكؿ إلييـ  -34

35-  
قػػػػػؼ يعطػػػػي المسػػػػػئوؿ فرصػػػػػة لػػػػبعض العػػػػػامميف لمتفػػػػػرد بػػػػآرائيـ الشخصػػػػػية لمواجيػػػػػة الموا

 .المختمفة
0.864 

** 

   المحور الثالث: إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية. 

36-  
يوجػػػد فػػػػي الجامعػػػػة خطػػػػط إسػػػػتراتيجية وتنسػػػػيؽ متبػػػػادؿ بػػػػيف كافػػػػة إدارات الجامعػػػػة نحػػػػو 

 .التحوؿ إلى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية
0.832 

** 

 ** 0.902 .ترونيةتدعـ اإلدارة العميا سياسة التحوؿ نحو تطبيؽ اإلدارة االلك  -37

 6.67االختبلؼ داؿ إحصائيًا عند  **
 ;6.6االختبلؼ داؿ إحصائيًا عند  *
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

38-  
تضػػػع الجامعػػػػة خطػػػط تتسػػػـػ بالمرونػػػة الكافيػػػػة السػػػتيعاب أيػػػػة تغيػػػرات يتطمبيػػػػا اسػػػػتخداـ 

 .اإلدارة االلكترونية
0.774 

** 

39-  
ميػزيف فػي اسػػتخداـ تطبيقػات اإلدارة االلكترونيػة لتطػػوير أداء تسػتثمر الجامعػة مواىػػب المت

 .العامميف في الجامعة
0.696 

** 

41-  
تخصػػػص الجامعػػػة نظػػػاـ حػػػوافز فعػػػاؿ لممتميػػػػزيف فػػػي مجػػػاؿ العمػػػؿ االلكترونػػػي لتشػػػػجيع 

 .العامميف عمى التحوؿ نحو تطبيؽ اإلدارة االلكترونية
0.869 

** 

41-  
المعمومػػػػات الكترونيػػػًا بػػػػيف مختمػػػػؼ إدارات وأقسػػػػاـ  تػػػوفر الجامعػػػػة الحريػػػػة الكاممػػػة لتبػػػػادؿ

 .الجامعة
0.799 

** 

42-  
البلزمػػة لتزويػػد الجامعػػػة بمتطمبػػات وتطبيقػػات اإلدارة االلكترونيػػػة  تػػوفر الجامعػػة الميزانيػػػة

 .المتطورة
0.288 

** 

43-  
األجيزة والمعدات المستخدمة حاليػًا فػي الجامعػة تتناسػب وطبيعػة عمػؿ اإلدارة االلكترونيػة 

 .وفر القدرة البلزمة لتطبيقياوت
0.442 

** 

44-  
يمكػػػف تحقيػػػػؽ الػػػربط االلكترونػػػػي بػػػيف إدارة الجامعػػػػة وكافػػػة األقسػػػػاـ عػػػف طريػػػػؽ شػػػػبكات 

 .الحاسب اآللي )االنترنت واالنترانت(
0.588 

** 

 ** 0.730 .تعتمد الجامعة البريد االلكتروني كوسيط رسمي لنقؿ وتبادؿ المعمومات  -45

46-  
عػػػػة عمػػػػػى االنترنػػػػت بحيػػػػػث يحصػػػػػؿ المتصػػػػفح عمػػػػػى مػػػػا يريػػػػػد مػػػػػف تسػػػػتخدـ مواقػػػػػع لمجام

 .معمومات دوف الرجوع لمجامعة
0.731 

** 

47-  
يمكػف تطػػوير طػػرؽ عقػد االجتماعػػات عػػف بعػد بػػيف إدارة الجامعػػة واألقسػاـ عبػػر الوسػػائؿ 

 .التقنية المناسبة
0.880 

** 

48-  
معمومػػػػات بػػػػيف بػػػرامج الكمبيػػػػوتر المسػػػػتخدمة فػػػػي الجامعػػػػة تسػػػػاعد عمػػػػى التبػػػػادؿ المػػػػرف لم

 .مستخدمي النظاـ
0.668 

** 

49-  
تسػػرع نظػػـػ المعمومػػات الموجػػػودة فػػي الجامعػػػة عمميػػػة صػػنع القػػػرارات بشػػكؿ كبيػػػر بسػػػبب 

 .سرعتو في تقديـ المعمومات البلزمة
0.664 

** 

51-  
يمكػػف إحػػداث التغييػػرات البلزمػػة فػػي اليياكػػؿ التنظيميػػة )إلغػػاء, دمػػج...( لػػػبعض اإلدارات 

 .مع تطبيقات اإلدارة االلكترونيةأو األقساـ ليتبلءـ 
0.683 

** 

51-  
الجامعػة قػػادرة عمػػى تعػػديؿ وتبسػػيط اإلجػػراءات اإلداريػة لكػػي تتػػواءـ مػػع متطمبػػات تطبيػػؽ 

 .اإلدارة االلكترونية
0.653 

** 

52-  
يوجػد فػػي الجامعػػة قػدر مناسػػب مػػف البلمركزيػػة بػيف اإلدارات المشػػاركة فػػي تطبيػػؽ اإلدارة 

 .االلكترونية
0.744 

** 

53-  
الجامعػة قػادرة عمػػى وضػع خطػط تػػدريب وتأىيػؿ لممػدراء والعػػامميف ليسػتطيعوا التعامػؿ مػػع 

 0.707 .تطبيقات اإلدارة االلكترونية
** 

 ** 0.735 .تضع الجامعة برامج لتأىيؿ عامميف في مجاؿ صيانة األجيزة والبرامج والشبكات  -54

55-  
قػػػات اإلدارة االلكترونيػػػة فػػػي تتػػوفر فػػػي الجامعػػػة الكػػػوادر البشػػػرية المؤىمػػػة السػػػتخداـ تطبي

 .مياـ العمؿ بالجامعات
0.781 

** 

 6.67االختبلؼ داؿ إحصائيًا عند  **
 ;6.6االختبلؼ داؿ إحصائيًا عند  *
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ** 0.707 .يتـ استقطاب الخبراء في مجاؿ تصميـ وتطوير البرامج االلكترونية  -56

 ** 0.815 .خبرات البلزمة ألمف البيانات لمنع أي اختراؽ غير مشروع لممعموماتتوفر الجامعة ال  -57

58-  
المعمومػػات التػػػي يوفرىػػا نظػػػاـ المعمومػػػات تكػػوف متعمقػػػة فقػػػط بالمشػػكمة التػػػي تنػػػوي اإلدارة 

 .اتخاذ قرار بشأنيا
0.590 

** 

 ** 0.703 .ةالسرعة التي ت قدـ بيا المعمومات المطموبة ال تتناقض مع كونيا دقيقة وصحيح  -59

 ** 0.557 .توفر الجامعة برامج حماية ألجيزة الحاسوب الموجودة فييا  -61

 6.67االختبلؼ داؿ إحصائيًا عند  **
 ;6.6االختبلؼ داؿ إحصائيًا عند  *
 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ارتباطاً 
وىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة عالية  (;6.6,  6.67)د مستوى داللة ذو داللة إحصائية عن

 مف الثبات واالتساؽ الداخمي.
 

 كؿ محور: قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد الصدق البنائي
حساب معامؿ تـ  ستبانة, كماال, حيث تعتبر الدرجة الكمية معيار لصدؽ الممحور والدرجة الكمية

 االرتباط بيف درجة كؿ بعد واألبعاد األخرى لمتأكد مف اتساؽ المجاالت مع بعضيا البعض.
 المحور األول: المتغيرات التنظيمية:

 (4الجدول ) 
 معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد الثقافة التنظيمية والدرجة الكمية ليا

القيم  المجموع 
 التنظيمية

المعتقدات 
 التنظيمية

وقعات الت
 التنظيمية

    1 المجموع

 القيم التنظيمية
0.914 1   

  1 0.632 0.833 المعتقدات التنظيمية

 1 0.637 0.576 0.816 التوقعات التنظيمية

البعض وبالدرجة  ببعضياترتبط  الثقافة التنظيمية يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع أبعاد
 اإلستبانة( وىذا يؤكد أف 6.67ية عند مستوى داللة )ستبانة ارتباطًا ذو داللة إحصائبلالكمية ل

 تتمتع بدرجة عالية مف الثبات واالتساؽ الداخمي.
 

 المحور الثاني: أنماط القيادة اإلدارية:
ىذا المحور اكتفت الباحثة بصدؽ االتساؽ الداخمي بيف كؿ بعاد مجموع ألنظرًا لعدـ وجود 

 (.8رجة في الجدوؿ )فقرة مف فقراتو والدرجة الكمية لو, والمد



?7 
 

 المحور الثالث: اإلدارة اإللكترونية:
 (5لجدول )ا

 معامالت ارتباط كل متطمب من متطمبات اإلدارة االلكترونية والدرجة الكمية ليا

 المجموع 

وضع 
استراتيجيات 
وخطط 
 التأسيس 

إصدار التشريعات 
الضرورية أو 
تعديل التشريعات 

 الحالية

توفير 
البنية 
 التحتية

ر تطوي
التنظيم 
 اإلداري

تدريب 
 العاممين

أمن وحماية 
 المعمومات

في اإلدارة  
 االلكترونية

       1 المجموع

      1 0.802 وضع استراتيجيات وخطط التأسيس 

إصدار التشريعات الضرورية أو 
 تعديل التشريعات الحالية

0.802 0.619 1     

    1 0.727 0.654 0.894 توفير البنية التحتية

   1 0.257 0.172 0.372 0.408 تطوير التنظيم اإلداري

  1 0.207 0.620 0.644 0.584 0.841 تدريب العاممين

 0.151 0.364 0.197 0.395 0.578 أمن وحماية المعمومات 
0.60

7 
1 

البعض وبالدرجة الكمية لبلستبانة  يبعضيايتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط 
( وىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية 6.67داللة إحصائية عند مستوى داللة )ارتباطًا ذو 

 مف الثبات واالتساؽ الداخمي.
 : Reliabilityاإلستبانة  ثبات

أفراد العينة ستبانة وذلؾ بعد تطبيقيا عمى أجرت الباحثة خطوات التأكد مف ثبات اال
  :معامؿ ألفا كرونباخبطريقتيف وىما التجزئة النصفية و االستطبلعية 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية  -2
بطريقة التجزئة النصفية  ستبانةاالتـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات 

وكذلؾ درجة النصؼ الثاني مف  ستبانةاال أبعادمف  بعدحيث احتسبت درجة النصؼ األوؿ لكؿ 
االرتباط بيف النصفيف ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة الدرجات وذلؾ بحساب معامؿ 

 .وضح ذلؾت (;,>,=)وؿ اوالجد  (Spearman-Brown Coefficient)سبيرماف براوف
 التنظيمية: لثقافةالمحور األول: ا

 (6الجدول )
 امعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد الثقافة التنظيمية والدرجة الكمية لي

 عدد الفقرات عاداألب
االرتباط قبل 

 التعديل
 معامل الثبات بعد التعديل

 0.781 0.640 8 القيم التنظيمية

3* المعتقدات التنظيمية  0.682 0.752 

 0.596 0.425 4 التوقعات التنظيمية

15* المجموع  0.798 0.799 

 .تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساوييف 
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بطريقػػػػػػػػة التجزئػػػػػػػػة النصػػػػػػػػفية بعػػػػػػػػد التعػػػػػػػػديؿ  ابؽ أف معامػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػاتيتضػػػػػػػح مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ السػػػػػػػػ
                                                 ( 0.799الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ) (, وأف معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات>?;.6جميعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ )

  .مف الثبات عاليةذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة وى
 

 المحور الثاني: أنماط القيادة اإلدارية:
 ( 7 ) لالجدو

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألنماط القيادة اإلدارية

االرتباط قبل  عدد الفقرات األنماط
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.786           0.654 4 ينمط القائد األوتوقراط

 0.680 0.515 11 نمط القائد الديمقراطي

 0.703 0.616 3 نمط القائد التحويمي

 0.844 0.723 3 نمط القائد الحر

 * تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساوييف.
 ( وىي معامبلت ثبات6<>.6كميا أعمى مف )الثبات  تيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبل

  .مف الثبات جيدةوىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة  ,عالية
 ية:المحور الثالث: اإلدارة اإللكترون

 (8الجدول )
 تطبيق اإلدارة االلكترونية والدرجة الكمية ليا متطمباتمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ل

 عدد الفقرات المتطمبات
االرتباط قبل 

 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.709 0.599 3 وضع استراتيجيات وخطط التأسيس

 0.754 0.634 3 تشريعات الحاليةإصدار التشريعات الضرورية أو تعديل ال

 0.823 0.699 8 توفير البنية التحتية

 0.471 0.441 3 تطوير التنظيم اإلداري

 0.717 0.559 4 تدريب العاممين

 0.590 0.442 4 أمن وحماية المعمومات في اإلدارة االلكترونية

 0.804 0.771 25 المجموع

 ر متساوييف.* تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غي
بطريقػػػػػػػػة التجزئػػػػػػػػة النصػػػػػػػػفية بعػػػػػػػػد التعػػػػػػػػديؿ  يتضػػػػػػػح مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ السػػػػػػػػابؽ أف معامػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػات

                                                    ( 0.804الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ) (, وأف معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات7=:.6جميعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ )
  .مف الثبات عاليةذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة وى
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 فا كرونباخ:طريقة أل  -3
, وذلؾ وىي طريقة ألفا كرونباخ طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات ةالباحث تاستخدم

محاور  أبعادمف  بعدإليجاد معامؿ ثبات االستبانة, حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ 
 وضح ذلؾ:ت( <,?,76وؿ )اوالجد لمدرجة الكمية لممحوراالستبانة وكذلؾ 

 التنظيمية: المحور األول: المتغيرات
 (9الجدول )

 لمدرجة الكمية لياوكذلك  لثقافة التنظيميةا أبعادمن  بعدمعامالت ألفا كرونباخ لكل 

 عدد الفقرات البعد
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.780 8 القيم التنظيمية

 0.595 3 المعتقدات التنظيمية

 0.528 4 التوقعات التنظيمية

 0.850 15 المجموع

 (, وأف معامؿ الثبات<8;.6جميعيا فوؽ ) ت ألفا كرونباخالسابؽ أف معامبليتضح مف الجدوؿ 
  .مف الثبات عاليةتتمتع بدرجة  ستبانةاالذا يدؿ عمى أف وى (0.850الكمي )

 

 المحور الثاني: أنماط القيادة اإلدارية:
 (:الجدول )
  ألنماط القيادة اإلداريةمعامالت ألفا كرونباخ 

 عدد الفقرات نمطال
مل ألفا معا

 كرونباخ

 0.568 4 ينمط القائد األوتوقراط

 0.801 11 نمط القائد الديمقراطي

 0.776 3 نمط القائد التحويمي

 0.795 3 نمط القائد الحر

( وىذا يدؿ عمى 6.<>;) أعمى مف ت ألفا كرونباخ جميعياأف معامبل السابؽيتضح مف الجدوؿ 
 ت.تتمتع بدرجة عالية مف الثبا ستبانةاالأف 
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 المحور الثالث: اإلدارة اإللكترونية:
 (21الجدول )

 لمدرجة الكمية لياوكذلك تطبيق اإلدارة االلكترونية  لمتطمباتمعامالت ألفا كرونباخ 

 عدد الفقرات متطمبال
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.787 3 وضع استراتيجيات وخطط التأسيس

 0.691 3 الحاليةإصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات 

 0.757 8 توفير البنية التحتية

 0.461 3 تطوير التنظيم اإلداري

 0.703 4 تدريب العاممين

 0.564 4 أمن وحماية المعمومات في اإلدارة االلكترونية

 0.888 25 المجموع

 (, وأف معامؿ الثبات7>:.6جميعيا فوؽ ) ت ألفا كرونباخيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبل
  .مف الثبات عاليةذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة وى (0.888الكمي )

 

 الدراسةوعينة مجتمع سادسًا: 
 أواًل: مجتمع الدراسة:

مف جميع عمداء الكميات ورؤساء األقساـ اإلدارييف واألكاديمييف  تكوف مجتمع الدراسةي
والبالغ  8676-?866لدراسي معاـ اومدراء الدوائر في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة  ل

 (.8?8عددىـ )
 (22الجدول )

 توزيع مجتمع الدراسة
 

 اسم الجامعة
 

 عدد العمداء
عدد رؤساء األقسام 
 األكاديمية واإلدارية

 عدد   
 مدراء   
 الدوائر   

 
 المجموع

 6< 78 >; 78 جامعة األزىر
 786 87 ?< 76 الجامعة اإلسالمية
 =: >7 89 < جامعة األقصى

 ;: ? :9 8 جامعة القدس المفتوحة
 8?8 <; 868 98 المجموع
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 :عينة الدراسةثانيًا: 
  :العينة االستطالعية لمدراسة 

فردًا مف عمداء الكميات ورؤساء األقساـ اإلدارييف ( 96مف )تكونت العينة االستطبلعية 
ـ اختيارىـ ت  8676-?866واألكاديمييف ومدراء الدوائر في محافظات غزة لمعاـ الدراسي 

ـ تقنيف أدوات الدراسة عمييـ مف خبلؿ الصدؽ والثبات بالطرؽ المناسبة. بالطريقة العشوائية  ليت
 

 لدراسة: اينة ع 
تكونت % مف مجتمع الدراسة, حيث 6>عشوائي بما يقرب مف طبقي تـ أخذ عينة بشكؿ 

ييف واألكاديمييف ومدراء مف عمداء الكميات ورؤساء األقساـ اإلدار  (9;7) عينة الدراسة مف
والجداوؿ التالية توضح عينة الدراسة حسب  8676-?866الدوائر في محافظات غزة لمعاـ 

وعدد  نطاؽ اإلشراؼو والمسمى الوظيفي والعمر والمؤىؿ العممي وعدد سنوات الخبرة  مكاف العمؿ
 :الدورات التدريبية

 (23جدول )
 مكان العمل عينة الدراسة حسب

 النسبة المئوية العدد نوع الجامعة

 17.65 27 حكومية

 82.35 126 أىمية

 111 153 المجموع

 (24جدول )
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

 13.07 20 عميد كمية

 20.92 32 رئيس قسـ أكاديمي

 18.30 28 مدير دائرة

 47.71 73 رئيس قسـ إداري

 111 153 المجموع
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 (25جدول )
 عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة المئوية العدد العمر

 41.83 64 41-31مف 

 38.56 59 51-41مف 

 19.61 30 فأكثر 51مف 

 111 153 المجموع
 (26جدول )

 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

 النسبة المئوية العدد المؤىل العممي

 28.76 44 دكتوراه

 20.26 31 ماجستير

 41.83 64 بكالوريوس

 9.15 14 دبمـو عالي

 111 153 المجموع

 (27جدول )
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة

 18.30 28 سنوات 5أقؿ مف 

 33.33 51 سنوات 11إلى أقؿ مف  5مف 

 21.57 33 سنة 15إلى أقؿ مف   11مف 

 26.80 41 سنة فأكثر 15مف 

 111 153 المجموع

 (28جدول )
 نطاق اإلشرافعينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية العدد عدد الموظفين

 43.14 66 موظفيف 5أقؿ مف 

 24.84 38 موظفيف 11إلى أقؿ مف  5مف 

 9.80 15 موظؼ 15إلى أقؿ مف  11مف 

 22.22 34 موظفًا فأكثر 15مف 

 111 153 المجموع
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 (29جدول )
 نة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبيةعي

 النسبة المئوية العدد 

 13.07 20 لـ يحصؿ عمى دورات

 34.64 53 دورات 3-1 

 24.84 38 دورات 6-4مف 

 27.45 42 دورات 7أكثر مف 

 111 153 المجموع

 

 سابعًا: أسموب جمع وتحميل البيانات
ـ األساليب التالية الختبار فر   راسة:الد ضياتتـ استخدا

والرسائؿ  والدوريات الكتب األدب اإلداري ومنيا بمراجعة ةلباحثقامت ا: الدراسة النظرية -2
قيد الدراسة والتي تسيـ في إثراء  بالموضوع والمتعمقة الخاصة والمنشورات الجامعية
ة القيادأنماط بدراسة عبلقة المتغيرات التنظيمية )الثقافة التنظيمية و  تتعمؽ والتي الدراسة,

 .اإلدارية( بتطبيؽ اإلدارة االلكترونية
والذي يعتبر األداة  ةانع البيانات مف خبلؿ نموذج االستبتـ جم الدراسة الميدانية: -2

عمى حصر األسئمة وتحديد اإلجابات المتوقعة ليا,  االرئيسة لجمع البيانات وذلؾ لقدرتي
 بالدراسة. وقد تـ وضع الفقرات بحيث تغطي كافة الجوانب ذات العبلقة 

: اعتمدت الباحثة عمى األساليب والمعالجات تحميل البيانات واختبار الفرضيات -4
اإلحصائية المناسبة لطبيعة متغيرات الدراسة مف أجؿ اختبار الفرضيات, وذلؾ باستخداـ 

 , Statistical Package for Social Science (SPSS)البرنامج اإلحصائي 
ـ ىذه األساليب والمعالجات اإلحصائية: ,التحميؿ البيانات ومعالجتي  ومف أى

 معامؿ ارتباط بيرسوف Person Correlation  متأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي ل
 لبلستبانة وذلؾ بإيجاد معامؿ  ارتباط بيرسوف  بيف كؿ بعد والدرجة الكمية لبلستبانة.

 لة جتماف لمتجزئة معامؿ ارتباط سبيرماف برواف لمتجزئة النصفية المتساوية, ومعاد
 النصفية غير المتساوية, ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ: لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة.

   والمتوسطات الحسابيةالنسب المئوية. 

   اختبارT. Test Independent-Samples لمعالجة الفروؽ بيف مجموعتيف.  

   تحميؿ التبايف األحاديOne Way ANOVA كثر مف لمعالجة الفروؽ بيف أ
  .مجموعتيف

  .اختبار شيفيو البعدي لمعالجة الفروؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادي 
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 ًا: الصعوبات التي واجيت الدراسةثامن
 قد انحصرت في اآلتي:الدراسة الصعوبات الميدانية التي واجيت الباحثة أثناء  إف أبرز
فيذ األنظمة الروتينية إزاء أي صعوبة توزيع االستبانات واستردادىا بسبب التمسؾ بتن -1

  .إجراء إداري
 تعبئة نموذج االستبياف بسبب انشغاليـ الشديد.رفض عدد مف العامميف  -8
 المحمية والعربية التي تناولت متغيرات الدراسة. الدراسات محدودية -9
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 الفصل الخامس
 

ومناقشة نتائج الدراسة تحميل البيانات           
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المقدمة.

 أواًل: التحميل المبدئي لمبيانات.

 ثانيًا: اختبار الفرضيات.
 ثالثًا: مناقشة نتائج الدراسة.
 رابعًا: استنتاجات الدراسة.

 اسة.خامسًا: توصيات الدر 
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 المقدمة
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى دراسة الجوانب الميدانية لمدراسة, مف خبلؿ استخداـ المنيج الوصفي 

لكونو مف أكثر المناىج استخدامًا في دراسة الظواىر االجتماعية واإلنسانية وألنو يناسب  التحميمي
اسة الواقع أو الظاىرة كما ىي الظاىرة موضوع الدراسة حيث يعرؼ بأنو:  أسموب يعتمد عمى در 

في الواقع, وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا أو كميًا, فالتعبير الكيفي يصؼ 
الظاىرة ويوضح خصائصيا, أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة 

رى, فيو ال يقتصر عمى وصؼ الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر المختمفة األخ
بؿ يتعداه إلى التفسير والتحميؿ لموصوؿ إلى حقائؽ عف الظروؼ القائمة مف أجؿ تطويرىا 

 (247, ص2003وتحسينيا . )عبيدات, 
وباستخداـ ىذا المنيج حاولت الباحثة وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة وتحميؿ بياناتيا وبياف 

ذلؾ في التأكد مف مناسبة أداة الدراسة ومدى صبلحيتيا لجمع  العبلقة بيف مكوناتيا, وتمثؿ
 البيانات مف خبلؿ إجراء مجموعة مف االختبارات اإلحصائية.

 

 : التحميل المبدئي لمبياناتأوالً 
قامت الباحثة بإجراء تحميبًل مبدئيًا لبيانات الدراسة لتوضح واقع متغيرات الدراسة في الجامعات 

 في اآلتي: الفمسطينية وتمثؿ ذلؾ
 الثقافة التنظيمية: -1

 (:2الجدول )
 (264)ن = أبعاد الثقافة التنظيميةمن  بعدلكل  ة والترتيبن النسبياوز المتوسطات واأل

عدد  األبعاد
 الفقرات

مجموع 
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 72.96 5.591 29.183 4465 8 القيم التنظيمية
 2 69.32 2.329 10.399 1591 3 تقدات التنظيميةالمع

 3 68.17 3.611 13.634 2086 4 التوقعات التنظيمية
  70.95 10.376 53.216 8142 15 الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف القيـ التنظيمية حصمت عمى المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
حصمت عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره المعتقدات التنظيمية حيث  يميو%(, 72.96)
حصمت عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي قدره  التي%(, وأخيرًا كانت التوقعات التنظيمية 69.32)
 %(.70.95%(, أما الدرجة الكمية لبلستبانة ككؿ حصمت عمى وزف نسبي )68.17)
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 :القيادة اإلدارية  -2
 (31الجدول ) 

  نمط من أنماط القيادة اإلداريةلكل  والترتيب ةن النسبياوز المتوسطات واأل

مجموع  عدد الفقرات نماطاأل 
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 3 68.76 2.053 13.752 2104 4 نمط القائد األوتوقراطي
 1 71.92 6.503 35.961 5502 10 نمط القائد الديمقراطي
 2 69.76 2.412 10.464 1601 3 نمط القائد التحويمي
 4 61.74 2.470 9.261 1417 3 نمط القائد الحر

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نمط القائد الديمقراطي حصؿ عمى المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
%(, تمى ذلؾ نمط القائد التحويمي حيث حصؿ عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 71.92)
%(, أما 68.76القائد األوتوقراطي في المرتبة الثالثة بوزف نسبي قدره )%(, وجاء نمط 69.76)

 %(.61.74نمط القائد الحر فقد حصؿ عمى المرتبة الرابعة بوزف نسبي )
 

 اإلدارة االلكترونية:  -3
  (32الجدول ) 

  اإلدارة االلكترونية متطمب من متطمباتلكل  ة والترتيبن النسبياوز المتوسطات واأل

عدد  المتطمبات
 الفقرات

مجموع 
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 74.95 2.487 11.242 1720 3 وضع استراتيجيات وخطط التأسيس 
 6 68.37 2.604 10.255 1569 3 إصدار التشريعات الضرورية 

 3 72.79 6.011 29.118 4455 8 توفير البنية التحتية
 5 70.72 2.150 10.608 1623 3 إلداريتطوير التنظيم ا

 4 71.24 3.106 14.248 2180 4 تدريب العاممين
 2 73.86 2.669 14.771 2260 4 أمن وحماية المعمومات

  72.19 16.572 90.242 13807 25 المجموع
أف وضع استراتيجيات وخطط التأسيس حصمت عمى المرتبة األولى  ( 87)تضح مف الجدوؿ ي

في اإلدارة االلكترونية حيث  %(, تمى ذلؾ أمف وحماية المعمومات;?.:=قدره )بوزف نسبي 
في المرتبة توفير البنية التحتية  %(, وجاء><.9=بوزف نسبي قدره ) عمى المرتبة الثانية حصؿ

%(, ثـ جاء تدريب العامميف بالمرتبة الرابعة بوزف نسبي قدره 72.79الثالثة بوزف نسبي قدره )
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, (%70.72ى ذلؾ تطوير التنظيـ اإلداري بالمرتبة الخامسة بوزف نسبي قدره )%(, تم71.24)
بالمرتبة السادسة بوزف  قائمةوأخيرًا كاف إصدار التشريعات الضرورية أو تعديؿ التشريعات ال

حصمت عمى وزف نسبي ف%(, أما الدرجة الكمية لبلستبانة ككؿ 68.37نسبي قدره )
(72.19.)% 
 

 رضيات: اختبار الفثانياً 
 :الفرضية األولى -1

بين  ( (α=0.05عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية  أنو تنص الفرضية األولى عمى
إلدارة تمك الجامعات ل وتطبيق الفمسطينية بقطاع غزة الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات

 .لكترونيةاال 
( يوضػح 22) بػاط بيرسػوف والجػدوؿقامت الباحثػة باسػتخداـ معامػؿ ارت ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية

 ذلؾ:
 (22جدول )

 (153)ن =معامل ارتباط بيرسون بين الثقافة التنظيمية وتطبيق اإلدارة االلكترونية 

القيم                                          المتطمبات                            األبعاد         
 التنظيمية

المعتقدات 
 التنظيمية

قعات التو 
 المجموع التنظيمية

 0.633 0.548 0.511 0.607 وضع استراتيجيات وخطط التأسيس
 0.659 0.598 0.513 0.623 القائمةإصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات 

 0.641 0.609 0.479 0.596 توفير البنية التحتية
 0.659 0.637 0.548 0.583 تطوير التنظيم اإلداري

 0.715 0.636 0.617 0.660 عاممينتدريب ال
 0.648 0.594 0.484 0.618 أمن وحماية المعمومات في اإلدارة االلكترونية

 0.755 0.695 0.596 0.704 المجموع
موجبة بيف الثقافة التنظيمية وتطبيؽ اإلدارة  لجدوؿ السابؽ وجود عبلقة ارتباطيتضح مف ا

, فتطبيؽ اإلدارة االلكترونية يحتاج إلى ثقافة ع غزةقطابالجامعات الفمسطينية االلكترونية في 
تنظيمية قوية وواضحة وداعمة لتطبيقيا, وقد تبايف تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية عمى تطبيؽ 
اإلدارة االلكترونية فكانت القيـ التنظيمية ىي أكثر ىذه األبعاد تأثيرًا وظير ذلؾ مف خبلؿ أف 

(, ثـ كانت التوقعات التنظيمية بقيمة معامؿ ارتباط 0.704) قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف كانت
(, وأخيرًا كانت المعتقدات التنظيمية األقؿ تأثيرًا بقيمة معامؿ ارتباط بيرسوف 0.695)بيرسوف 

(0.596 .) 
ة التنظيمية فبالثقا مبات اإلدارة االلكترونية تأثراً كما كاف متطمب تدريب العامميف مف أكثر متط

وظير ذلؾ مف خبلؿ قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف والتي كانت الجامعات الفمسطينية  السائدة في
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القائمة إصدار التشريعات الضرورية أو تعديؿ التشريعات , بينما تساوى تأثير كؿ مف (0.715)
(, ثـ كاف أمف وحماية 0.659وتطوير التنظيـ اإلداري مف خبلؿ قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف )

(, 0.641(, تمتو توفير البنية التحتية بقيمة )0.648إلدارة االلكترونية بقيمة )المعمومات في ا
وأخيرًا كاف وضع استراتيجيات وخطط التأسيس األقؿ تأثرًا الثقافة التنظيمية السائدة بقيمة معامؿ 

 (.0.633ارتباط )
ئلدارة ل غزةفي الجامعات الفمسطينية بقطاع  الفروؽ بيف متوسطات تقديرات العامميفولمعرفة 

ألبعاد الثقافة التنظيمية السائدة )القيـ التنظيمية, المعتقدات التنظيمية, التوقعات االلكترونية تعزى 
  .One Way ANOVAباستخداـ أسموب تحميؿ التبايف األحادي قامت الباحثة  (التنظيمية

 (23جدول )
 بعاد الثقافة التنظيميةألتعزى  تحميل الفروق في تقديرات العاممين لإلدارة االلكترونية

مجموع  مصدر التباين المتطمبات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 وضع استراتيجيات 
 وخطط التأسيس 

 1.046 6.467 2 12.934 بيف المجموعات
 

0.354 
 

NS 6.181 150 927.118 داخؿ المجموعات 
  152 940.052 المجموع

 إصدار التشريعات الضرورية 
 القائمةأو تعديل التشريعات 

 2.715 18.010 2 36.019 بيف المجموعات
 

0.069 
 

NS 
 6.634 150 995.040 داخؿ المجموعات

  152 1031.059 المجموع

 توفير البنية التحتية
 2.954 104.064 2 208.127 بيف المجموعات

 
0.055 

 

NS 
 35.225 150 5283.755 المجموعات داخؿ

  152 5491.882 المجموع

 تطوير التنظيم اإلداري
 5.519 24.074 2 48.148 بيف المجموعات

 
0.005 

 
 4.362 150 654.322 داخؿ المجموعات **

  152 702.471 المجموع

 تدريب العاممين
 2.433 23.037 2 46.073 بيف المجموعات

 
0.091 

 
NS 9.470 150 1420.489 داخؿ المجموعات 

  152 1466.562 المجموع

 أمن وحماية المعمومات 
 في اإلدارة االلكترونية

 4.791 32.514 2 65.028 بيف المجموعات
 

0.010 
 

 6.786 150 1017.966 داخؿ المجموعات **
  152 1082.993 المجموع

 الدرجة الكمية
 3.677 975.629 2 1951.257 بيف المجموعات

 
0.028 

 
 265.299 150 39794.795 داخؿ المجموعات **

  152 41746.052 المجموع
 ;=.: ( = 6.67( وعند مستوى داللة )858;7الجدولية عند درجة حرية ) ؼ* 

 >9.6( = ;6.6وعند مستوى داللة ) (858;7الجدولية عند درجة حرية ) ** ؼ
NS ائياً غير دالة إحص 
 

مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى داللة  أقؿف قيمة  ؼ  المحسوبة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أ
في تقديرات العامميف في الجامعات  توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال  مما يعني أنو( ;6.6)
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إصدار التشريعات  ,لكؿ مف وضع استراتيجيات وخطط التأسيسالفمسطينية بقطاع غزة 
تعزى لمتغير  وتدريب العامميف ,توفير البنية التحتيةالقائمة, أو تعديؿ التشريعات  الضرورية

, وىذا يدؿ عمى أف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ليـ نفس الثقافة التنظيمية
التقديرات إلمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في جامعاتيـ, حيث أف نظرتيـ لئلدارة االلكترونية 

 تتصؼ بالعمومية.
مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى  أكبرف قيمة  ؼ  المحسوبة بينما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أ

في تقديرات العامميف في الجامعات وجد فروؽ ذات داللة إحصائية ت( أي أنو ;6.6داللة )
اإلدارة أمف وحماية المعمومات في , تطوير التنظـي اإلداري لكؿ مفالفمسطينية بقطاع غزة 

 الثقافة التنظيمية., تعزى لمتغير والدرجة الكمية لئلدارة االلكترونية ,االلكترونية
 

( :8,;8,>8ولمعرفة اتجاه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدي والجداوؿ ) 
 توضح ذلؾ:

 (24جدول )
 اختبار شيفيو في تطوير التنظيم اإلداري

 
 توقعات معتقدات قيم

10.072 10.659 11.419 

 قيم
10.072 

0   

 معتقدات
10.659 

0.586 0  

 توقعات
11.419 

*1.346 0.760 0 

 6.67دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 

في التنظيمية السائدة التوقعات التنظيمية و القيـ  يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف
 بعادأيتضح فروؽ في التنظيمية السائدة, ولـ الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لصالح التوقعات 

 ألخرى.ا ة التنظيميةالثقاف
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 (25جدول )
 من وحماية المعمومات في اإلدارة االلكترونيةأاختبار شيفيو في 

 
 قيم

14.362 

 معتقدات

14.366 

 توقعات
15.814 

 قيم
14.362 

0   

 معتقدات
14.366 

0.004 0  

 توقعات
15.814 

*1.452 *1.448 0 

 6.67الة إحصائيًا عند مستوى داللة د* 
في  التنظيمية السائدة والتوقعات القيـ التنظيمية يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف

توقعات بيف المعتقدات التنظيمية والو  الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لصالح التوقعات التنظيمية
يتضح التنظيمية, ولـ توقعات ة لصالح الفي الجامعات الفمسطينية بقطاع غز التنظيمية السائدة 

 .أبعاد الثقافة التنظيمية األخرىفروؽ في 
 (26جدول )

 اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لإلدارة االلكترونية

 
 توقعات معتقدات قيم

87.986 88.049 95.953 

 قيم
87.986 

0   

 معتقدات
88.049 

0.063 0  

 توقعات
95.953 

*7.968 7.905 0 

 6.67لة إحصائيًا عند مستوى داللة دا* 

في توقعات التنظيمية السائدة الالتنظيمية و القيـ  يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف
أبعاد الثقافة يتضح فروؽ في , ولـ التنظيمية الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لصالح التوقعات

 .التنظيمية األخرى
الفرضية  و قد ثبتت صحةإلى النتائج السابقة يتضح أن بالنظر :نتيجة اختبار الفرضية األولى

عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية  األولى مف فرضيات الدراسة والتي تنص عمى أنو
α=0.05) بين الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وتطبيق تمك )

   .الجامعات لإلدارة االلكترونية
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 :الثانية الفرضية-2

بين  ((α=0.05 عند مستوىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية أنو  عمى ثانيةتنص الفرضية ال
سائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وتطبيق تمك الجامعات أنماط القيادة اإلدارية ال

 .لإلدارة االلكترونية
( 27سوف والجدوؿ )قامت الباحثة باستخداـ معامؿ ارتباط بير  ولمتحقؽ مف صحة الفرضية

 يوضح ذلؾ:
 (27جدول )

 (153)ن= معامل ارتباط بيرسون بين أنماط القيادة اإلدارية وتطبيق اإلدارة االلكترونية

نمط القائد  المتطمبات                                 األنماط       
 األوتوقراطي

نمط القائد 
 الديمقراطي

نمط القائد 
 التحويمي

نمط القائد 
 الحر

 0.277 0.384 0.414 0.365 وضع استراتيجيات وخطط التأسيس
 0.325 0.471 0.499 0.342 ةالقائمإصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات 

 0.374 0.483 0.490 0.301 توفير البنية التحتية
 0.329 0.518 0.574 0.403 تطوير التنظيم اإلداري
 0.352 0.493 0.546 0.356 تدريب العاممين

 0.307 0.444 0.471 0.357 أمن وحماية المعمومات في اإلدارة االلكترونية
 0.386 0.538 0.571 0.394 المجموع

موجبة بيف أنماط القيادة اإلدارية وتطبيؽ اإلدارة  ارتباطيتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة 
 .قطاع غزةبااللكترونية في الجامعات الفمسطينية 

جود أنماط قيادية تدعـ التغيير وتساعد عمى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية فكاف أكثر ىذه فبلبد مف و 
األنماط مساىمة في تطبيقيا ىو نمط القائد الديمقراطي وظير ذلؾ مف خبلؿ قيمة معامؿ ارتباط 

(, وجاء نمط القائد األوتوقراطي 0.538(, ثـ كاف نمط القائد التحويمي بقيمة )0.571بيرسوف )
(, وأخيرًا كاف نمط القائد الحر األقؿ دعمًا لتطبيؽ اإلدارة 0.394المرتبة الثالثة بقيمة )في 

 (.  0.386االلكترونية بقيمة معامؿ ارتباط )
ئلدارة ل في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  الفروؽ بيف متوسطات تقديرات العامميفولمعرفة 

قامت الباحثة  (ة, حر ة, تحويمية, ديمقراطيةيتوقراط)أو  اإلدارية القيادةلنمط االلكترونية تعزى 
 .One Way ANOVAباستخداـ أسموب تحميؿ التبايف األحادي 
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 (28جدول )
 نماط القيادة اإلدارية أل تعزى  تحميل الفروق في تقديرات العاممين لإلدارة االلكترونية

مجموع  مصدر التباين المتطمبات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة "ف" بعاتالمر 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

وضع استراتيجياث وخطط 
  التأسيس

 4.323 3 12.969 بيف المجموعات

0.695 

 

0.557 

 

NS 6.222 149 927.083 داخؿ المجموعات 

  152 940.052 المجموع

 إصدار التشريعاث الضروريت
 أو تعديل التشريعاث القائمت 

 7.029 3 21.088 بيف المجموعات

1.037 
 

0.378 
 

NS 6.778 149 1009.971 داخؿ المجموعات 

  152 1031.059 المجموع

 توفير البنيت التحتيت
 113.233 3 339.700 بيف المجموعات

3.275 

 

0.023 

 

 34.578 149 5152.182 داخؿ المجموعات **

  152 5491.882 المجموع

 تطوير التنظيم اإلداري
 13.355 3 40.065 المجموعات بيف

3.004 
 

0.032 
 

 4.446 149 662.405 داخؿ المجموعات **

  152 702.471 المجموع

 تدريب العاملين
 23.166 3 69.499 بيف المجموعات

2.471 
 

0.064 
 

NS 9.376 149 1397.063 داخؿ المجموعات 

  152 1466.562 المجموع

 اث وحمايت المعلوم أمن

 في اإلدارة االلكترونيت
 6.814 3 20.441 بيف المجموعات

0.955 

 

0.416 

 

NS 7.131 149 1062.552 داخؿ المجموعات 

  152 1082.993 المجموع

 الدرجت الكليت
 594.172 3 1782.516 بيف المجموعات

2.215 
 

0.089 
 

NS 268.212 149 39963.536 داخؿ المجموعات 

  152 41746.052 المجموع
 7?.9 ( = 6.67( وعند مستوى داللة )859;7الجدولية عند درجة حرية ) ؼ*   

 =>.8( = ;6.6وعند مستوى داللة ) (859;7الجدولية عند درجة حرية ) **  ؼ
NS  ًغير دالة إحصائيا 

اللة مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى د أقؿف قيمة  ؼ  المحسوبة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أ
في تقديرات العامميف في الجامعات أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ( ;6.6)

إصدار التشريعات  ,لكؿ مف وضع استراتيجيات وخطط التأسيسالفمسطينية بقطاع غزة 
أمف وحماية المعمومات في اإلدارة  ,تدريب العامميف القائمة,الضرورية أو تعديؿ التشريعات 

نمط القيادة اإلدارية وىذا تعزى لمتغير  يضًا في الدرجة الكمية لئلدارة االلكترونيةوأ ,االلكترونية
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ليـ نفس التقديرات إلمكانية تطبيؽ  يدؿ عمى أف العامميف في

 اإلدارة االلكترونية في جامعاتيـ, حيث أف نظرتيـ لئلدارة االلكترونية تتصؼ بالعمومية.
مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى  أكبرف قيمة  ؼ  المحسوبة تضح مف الجدوؿ السابؽ أبينما ي
مما يعني وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات ( ;6.6داللة )
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نمط تعزى لمتغير  بعدي توفير البنية التحتية وتطوير التنظيـ اإلداريالفمسطينية بقطاع غزة ل
 . إلداريةالقيادة ا

( توضح ?96,8ولمعرفة اتجاه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدي والجداوؿ )
 ذلؾ:

 (29جدول )
 اختبار شيفيو في توفير البنية التحتية

 القيادة مطن

 
 حر تحولي ديمقراطي أوتوقراطي

27.047 28.959 30.659 30.824 

 أوتوقراطي
27.047 

0    

 ديمقراطي
28.959 

1.913 0   

 تحولي
30.659 

*3.613 1.700 0  

 حر
30.824 

3.777 1.864 0.164 0 

 6.67دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 
ونمط القيادة التحويمية  ةنمط القيادة األوتوقراطييتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف 

ـ   ى.ألخر أنماط القيادة ايتضح فروؽ في لصالح القيادة التحويمية, ول
 (30جدول )

 اختبار شيفيو في تطوير التنظيم اإلداري

 نمط القيادة
 حر تحولي ديمقراطي أوتوقراطي

10.000 10.673 11.295 10.176 

 أوتوقراطي
10.000 

0    

 ديمقراطي
10.673 

0.673 0   

 تحولي
11.295 

*1.295 0.622 0  

 حر
10.176 

0.176 0.497 1.119 0 

 6.67وى داللة دالة إحصائيًا عند مست* 
نمط القيادة األوتوقراطية ونمط القيادة التحويمية يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف 

ـ   ألخرى.أنماط القيادة ايتضح فروؽ في لصالح القيادة التحويمية, ول
الفرضية الثانية مف  ثبتت صحةبالنظر إلى النتائج السابقة  ثانية:نتيجة اختبار الفرضية ال

( (α=0.05عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية عمى  دراسة والتي تنصفرضيات ال
بين أنماط القيادة اإلدارية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وتطبيق تمك الجامعات 

  .لإلدارة االلكترونية
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 الفرضية الثالثة:
بين  ((α=0.05د مستوى عنذات داللة إحصائية  فروقتوجد ال  أنو تنص الفرضية الثالثة عمى

مكان تعزى إلى العوامل الديمغرافية التالية )لإلدارة االلكترونية أفراد عينة الدراسة  تقديرات
وعدد  نطاق اإلشراف, , المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, العمر, عدد سنوات الخبرة,العمل

 .الدورات التدريبية(
قسيميا إلى مجموعة مف الفرضيات الفرعية وفقاً بتقامت الباحثة  الفرضية هولمتحقؽ مف صحة ىذ 

 لمعوامؿ الديمغرافية لمتحقؽ مف كؿ منيا كالتالي:
 :مكان العمل: أوالً 

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاممين في الجامعات الفمسطينية وال توجد فر 
 لمكان العمل.لإلدارة االلكترونية تعزى 
العامميف في الجامعات الحكومية وبيف العامميف في الجامعات  ديراتتق ولمتعرؼ إلى الفروؽ بيف

ـ   ( يوضح ذلؾ:97والجدوؿ ) T.test independent sampleاألىمية قامت الباحثة باستخدا
 (31الجدول )

 لمكان العملتحميل الفروق في تقديرات العاممين لإلدارة االلكترونية تعزى 

متطمبال  المتوسط العدد أىمية 
راف االنح

 المعياري

قيمة  اختبار ليفين
 "ت"

درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 قيمة الداللة قيمة "ف" الداللة

 استراتجيات
 0.001 31.97 3.793 0.017 5.873 3.013 9.333 27 حكومية

* 
 0.000 151 4.688   2.163 11.651 126 أىمية

 تشريعات
  0.001 32.60 3.575 0.019 5.623 3.079 8.407 27 حكومية

* 
 0.000 151 4.288   2.320 10.651 126 أىمية

 بنية
 0.000 151 4.889 0.234 1.430 6.516 24.333 27 حكومية

 0.000 34.04 4.326   5.394 30.143 126 أىمية

 تطوير
 * 0.000 151 5.417 0.710 0.139 1.992 8.741 27 حكومية

 0.000 37.69 5.377   1.970 11.008 126 أىمية

 تدريب
 * 0.001 31.62 3.748 0.039 4.319 3.840 11.852 27 حكومية

 0.000 151 4.716   2.676 14.762 126 أىمية

 أمف
 * 0.000 151 5.034 0.147 2.122 2.912 12.593 27 حكومية

 0.000 33.81 4.415   2.378 15.238 126 أىمية

 مجموع
 * 0.000 32.12 4.632 0.046 4.066 19.344 75.259 27 حكومية

 0.000 151 5.685   14.045 93.452 126 أىمية

 6.67دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العامميف في الجامعات الحكومية  (97) يتضح مف الجدوؿ

ولقد كانت الفروؽ  ياالدرجة الكمية لو اإلدارة اإللكترونية والجامعات األىمية في جميع أبعاد 
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ى لصالح العامميف في الجامعات األىمية, حيث يظير المتوسط لدييـ أكبر مف المتوسط لد
 .مما يدل عمى عدم صحة الفرضيةالعامميف في الجامعات الحكومية. 

 

  ئلدارة ل في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  الفروؽ بيف متوسطات تقديرات العامميفولمعرفة
باستخداـ أسموب تحميؿ التبايف قامت الباحثة األخرى  لمعوامؿ الديمغرافيةااللكترونية تعزى 

 .One Way ANOVAاألحادي 
 :ثانيًا: المسمى الوظيفي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاممين في الجامعات الفمسطينية ال 
 لمتغير المسمى الوظيفي.عزى ت بقطاع غزة لإلدارة االلكترونية

 (32جدول )
  تحميل الفروق في تقديرات العاممين لإلدارة االلكترونية تعزى لممسمى الوظيفي

مجموع  مصدر التباين المتطمبات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 وضع استراتيجيات
 وخطط التأسيس  

 1.205 7.420 3 22.260 عاتبيف المجمو 
 

0.310 
 

NS 

 6.160 149 917.792 داخؿ المجموعات
  152 940.052 المجموع

 إصدار التشريعات الضرورية
 قائمةأو تعديل التشريعات ال 

 0.080 0.550 3 1.650 بيف المجموعات
 

0.971 
 

NS 

 6.909 149 1029.409 داخؿ المجموعات
  152 1031.059 المجموع

 توفير البنية التحتية
 0.291 10.647 3 31.942 بيف المجموعات

 
0.832 

 

NS 

 36.644 149 5459.940 داخؿ المجموعات
  152 5491.882 المجموع

 تطوير التنظيم اإلداري
 0.094 0.442 3 1.325 بيف المجموعات

 
0.963 

 

NS 

 4.706 149 701.146 داخؿ المجموعات

  152 702.471 جموعالم

 تدريب العاممين
 0.190 1.866 3 5.598 بيف المجموعات

 
0.903 

 

NS 

 9.805 149 1460.964 داخؿ المجموعات
  152 1466.562 المجموع

 أمن وحماية المعمومات 
 في اإلدارة االلكترونية

 0.064 0.465 3 1.395 بيف المجموعات
 

0.979 
 

NS 

 7.259 149 1081.598 داخؿ المجموعات
  152 1082.993 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.113 31.580 3 94.740 بيف المجموعات

 
0.952 

 

NS 

 279.539 149 41651.312 داخؿ المجموعات
  152 41746.052 المجموع

 >9.6( = ;6.6وعند مستوى داللة ) (858;7الجدولية عند درجة حرية ) ؼ*   
 ;=.: ( = 6.67( وعند مستوى داللة )858;7لجدولية عند درجة حرية )ا ** ؼ

NS  ًغير دالة إحصائيا 
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قيمة  ؼ  المحسوبة أقؿ مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى داللة  أف (32) يتضح مف الجدوؿ
ألبعاد اإلدارة االلكترونية والدرجة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال  مما يدؿ عمى أنو (0.05)
 المسمى الوظيفي.تعزى لمتغير كمية ليا ال

وىذا يدؿ عمى صحة الفرضية وذلؾ لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات العامميف 
لمسمى الوظيفي, ويرجع متغير افي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لئلدارة االلكترونية تعزى ل

فية عمى أىمية توفير متطمبات اإلدارة ذلؾ إلى اتفاؽ العامميف عمى اختبلؼ مسمياتيـ الوظي
 االلكترونية في جامعاتيـ لثقتيـ بالمزايا التي تقدميا في تسييؿ مياـ عمميـ.

 :ثالثًا: العمر
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاممين في الجامعات الفمسطينية ال  

 لمتغير العمر.تعزى  بقطاع غزة لإلدارة االلكترونية
 (33جدول )

 تعزى لمعمر لإلدارة الكترونيةتحميل الفروق في تقديرات العاممين 
مجموع  مصدر التباين المتطمبات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 وضع استراتيجيات 
 وخطط التأسيس 

 0.199 1.241 2 2.482 بيف المجموعات
 

0.820 
 

NS 

 6.250 150 937.571 اخؿ المجموعاتد
  152 940.052 المجموع

 إصدار التشريعات الضرورية 
 قائمةأو تعديل التشريعات ال

 0.132 0.904 2 1.808 بيف المجموعات
 

0.877 
 

NS 

 6.862 150 1029.251 داخؿ المجموعات
  152 1031.059 المجموع

 توفير البنية التحتية
 0.136 4.953 2 9.905 موعاتبيف المج

 
0.873 

 

NS 

 36.547 150 5481.977 داخؿ المجموعات
  152 5491.882 المجموع

 تطوير التنظيم اإلداري
 0.210 0.979 2 1.958 بيف المجموعات

 
0.811 

 

NS 

 4.670 150 700.512 داخؿ المجموعات
  152 702.471 المجموع

 تدريب العاممين
 0.448 4.356 2 8.713 المجموعاتبيف 

 
0.640 

 

NS 

 9.719 150 1457.849 داخؿ المجموعات
  152 1466.562 المجموع

 أمن وحماية المعمومات 
 في اإلدارة االلكترونية

 0.067 0.481 2 0.962 بيف المجموعات
 

0.936 
 

NS 

 7.214 150 1082.032 داخؿ المجموعات
  152 1082.993 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.044 12.118 2 24.237 بيف المجموعات

 
0.957 

 

NS 

 278.145 150 41721.816 داخؿ المجموعات
  152 41746.052 المجموع

 >9.6( = ;6.6وعند مستوى داللة ) (858;7الجدولية عند درجة حرية ) ؼ*   
 ;=.: ( = 6.67داللة )( وعند مستوى 858;7الجدولية عند درجة حرية ) ** ؼ

NS  ًغير دالة إحصائيا 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة  ؼ  المحسوبة أقؿ مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى داللة 
, أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة لجميع أبعاد اإلدارة االلكترونية والدرجة الكمية( 0.05)

 . العمرتعزى لمتغير طينية لئلدارة االلكترونية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسإحصائية 
يدؿ ذلؾ عمى صحة الفرضية وذلؾ لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات العامميف 
في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لئلدارة االلكترونية تعزى لمعمر, ويرجع ذلؾ إلى اتفاؽ 

ىمية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية وأىمية توفير العامميف عمى الرغـ مف اختبلؼ أعمارىـ عمى أ
ـ ليا كانت عمومية  . كافة المتطمبات البلزمة لتطبيقيا بشكؿ ناجح, فنظرتي

 :رابعًا: المؤىل العممي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاممين في الجامعات الفمسطينية 

 تغير المؤىل العممي.بقطاع غزة لإلدارة االلكترونية تعزى لم
 (34جدول )

 تحميل الفروق في تقديرات العاممين لإلدارة الكترونية تعزى لممؤىل العممي
مجموع  مصدر التباين المتطمبات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 وضع استراتيجيات 
 وخطط التأسيس 

 0.350 2.193 3 6.578 بيف المجموعات
 

0.789 
 

NS 

 6.265 149 933.475 داخؿ المجموعات
  152 940.052 المجموع

 إصدار التشريعات الضرورية
 قائمةأو تعديل التشريعات ال 

 0.624 4.266 3 12.797 بيف المجموعات
 

0.600 
 

NS 

 6.834 149 1018.262 داخؿ المجموعات
  152 1031.059 المجموع

 وفير البنية التحتيةت
 0.449 16.403 3 49.210 بيف المجموعات

 
0.718 

 

NS 

 36.528 149 5442.672 داخؿ المجموعات
  152 5491.882 المجموع

 تطوير التنظيم اإلداري
 1.151 5.304 3 15.911 بيف المجموعات

 
0.331 

 

NS 

 4.608 149 686.560 داخؿ المجموعات
  152 702.471 المجموع

 تدريب العاممين
 0.699 6.786 3 20.358 بيف المجموعات

 
0.554 

 

NS 

 9.706 149 1446.204 داخؿ المجموعات
  152 1466.562 المجموع

 أمن وحماية المعمومات
 في اإلدارة االلكترونية 

 0.294 2.123 3 6.369 بيف المجموعات
 

0.830 
 

NS 

 7.226 149 1076.624 داخؿ المجموعات
  152 1082.993 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.407 113.127 3 339.382 بيف المجموعات

 
0.748 

 

NS 

 277.897 149 41406.670 داخؿ المجموعات
  152 41746.052 المجموع

 >9.6( = ;6.6وعند مستوى داللة ) (858;7الجدولية عند درجة حرية ) ؼ*   
 ;=.: ( = 6.67( وعند مستوى داللة )858;7عند درجة حرية ) الجدولية ** ؼ

NS  ًغير دالة إحصائيا 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة  ؼ  المحسوبة أقؿ مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى داللة 
, أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة لجميع أبعاد اإلدارة االلكترونية والدرجة الكمية ليا( 0.05)
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تعزى في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لئلدارة االلكترونية  إحصائية
 . المؤىؿ العمميلمتغير 

ويدؿ ذلؾ عمى صحة الفرضية وذلؾ لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات العامميف 
رجع ذلؾ إلى أف لمؤىؿ العممي, ويمتغير افي الجامعات الفمسطينية لئلدارة الكترونية تعزى ل

العامميف في الجامعات الفمسطينية ىـ مف ذوي الخبرة والكفاءات العممية وممف حصموا عمى 
% مف عينة الدراسة حاصميف عمى دورات تدريبية ومنيـ مف 86.93دورات تدريبية حيث كانت 

زمة كانت دوراتو في مجاؿ الحاسب اآللي وبالتالي فإف نظرتيـ تكوف متشابية لممتطمبات البل
 لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية.

 خامسًا: عدد سنوات الخبرة:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاممين في الجامعات الفمسطينيةال 

 لمتغير عدد سنوات الخبرة.تعزى  لإلدارة االلكترونية بقطاع غزة
 (35جدول )

 لكترونية تعزى لعدد سنوات الخبرةتحميل الفروق في تقديرات العاممين لإلدارة اال 
مجموع  مصدر التباين المتطمبات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 وضع استراتيجيات 
 وخطط التأسيس 

 2.167 13.102 3 39.305 بيف المجموعات
 

0.094 
 

NS 

 6.045 149 900.747 داخؿ المجموعات
  152 940.052 مجموعال

 إصدار التشريعات الضرورية
 قائمةأو تعديل التشريعات ال 

 0.043 0.296 3 0.888 بيف المجموعات
 

0.988 
 

NS 

 6.914 149 1030.171 داخؿ المجموعات
  152 1031.059 المجموع

 توفير البنية التحتية
 0.997 36.035 3 108.106 بيف المجموعات

 
0.396 

 

NS 

 36.133 149 5383.776 داخؿ المجموعات
  152 5491.882 المجموع

 تطوير التنظيم اإلداري
 0.398 1.862 3 5.587 بيف المجموعات

 
0.755 

 

NS 

 4.677 149 696.884 داخؿ المجموعات
  152 702.471 المجموع

 تدريب العاممين
 1.173 11.283 3 33.848 بيف المجموعات

 
0.322 

 

NS 

 9.616 149 1432.715 داخؿ المجموعات
  152 1466.562 المجموع

 أمن وحماية المعمومات
 في اإلدارة االلكترونية 

 0.803 5.742 3 17.226 بيف المجموعات
 

0.494 
 

NS 

 7.153 149 1065.768 داخؿ المجموعات
  152 1082.993 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.818 225.570 3 676.710 عاتبيف المجمو 

 
0.486 

 

NS 

 275.633 149 41069.343 داخؿ المجموعات
  152 41746.052 المجموع

 >9.6( = ;6.6وعند مستوى داللة ) (858;7الجدولية عند درجة حرية ) ؼ*   
 ;=.: ( = 6.67( وعند مستوى داللة )858;7الجدولية عند درجة حرية ) ** ؼ

NS ة إحصائياً غير دال 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة  ؼ  المحسوبة أقؿ مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى داللة 
, أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة لجميع أبعاد اإلدارة االلكترونية ولمدرجة الكمية ليا( 0.05)

تعزى لكترونية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لئلدارة االإحصائية 
 . عدد سنوات الخبرةلمتغير 

ويدؿ ذلؾ عمى صحة الفرضية وذلؾ لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات العامميف 
في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لئلدارة االلكترونية تعزى لعدد سنوات الخبرة ويعزى ذلؾ إلى 

متطمبات البلزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية كاف أف إدراؾ العامميف ألىمية توفير الجامعات لم
ـ مف حرص الجامعات عمى توفير ىذه المتطمبات.    بدرجة متشابية وذلؾ لما يممسونو بأنفسي

 سادسًا: نطاق اإلشراف:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاممين في الجامعات الفمسطينية ال 

 لنطاق اإلشراف.تعزى  كترونيةبقطاع غزة لإلدارة االل
 (36)جدول 

 لنطاق اإلشرافتحميل الفروق في تقديرات العاممين لإلدارة االلكترونية تعزى 

مجموع  مصدر التباين المتطمبات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 وضع استراتيجيات 
 وخطط التأسيس 

 0.462 2.885 3 8.656 اتبيف المجموع
 

0.710 
 

NS 

 6.251 149 931.396 داخؿ المجموعات
  152 940.052 المجموع

 إصدار التشريعات الضرورية
 ةقائمأو تعديل التشريعات ال 

 0.242 1.667 3 5.002 بيف المجموعات
 

0.867 
 

NS 

 6.886 149 1026.057 داخؿ المجموعات
  152 1031.059 المجموع

 توفير البنية التحتية
 0.611 22.250 3 66.749 بيف المجموعات

 
0.609 

 

NS 

 36.410 149 5425.133 داخؿ المجموعات
  152 5491.882 المجموع

 تطوير التنظيم اإلداري
 0.476 2.221 3 6.662 بيف المجموعات

 
0.700 

 

NS 

 4.670 149 695.809 داخؿ المجموعات
  152 702.471 وعالمجم

 تدريب العاممين
 0.893 8.638 3 25.914 بيف المجموعات

 
0.446 

 

NS 

 9.669 149 1440.648 داخؿ المجموعات
  152 1466.562 المجموع

 أمن وحماية المعمومات
 في اإلدارة االلكترونية 

 0.673 4.823 3 14.469 بيف المجموعات
 

0.570 
 

NS 

 7.171 149 1068.525 داخؿ المجموعات
  152 1082.993 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.617 170.614 3 511.842 بيف المجموعات

 
0.605 

 

NS 

 276.740 149 41234.211 داخؿ المجموعات
  152 41746.052 المجموع

 >9.6( = ;6.6وعند مستوى داللة ) (858;7الجدولية عند درجة حرية ) ؼ*   
 ;=.: ( = 6.67( وعند مستوى داللة )858;7الجدولية عند درجة حرية ) ** ؼ

NS  ًغير دالة إحصائيا   
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة  ؼ  المحسوبة أقؿ مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى داللة 
لة , أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللجميع أبعاد اإلدارة االلكترونية والدرجة الكمية ليا( 0.05)

تعزى في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لئلدارة االلكترونية إحصائية 
 حيث أف نظرتيـ لئلدارة االلكترونية تتصؼ بالعمومية. نطاق اإلشرافلمتغير 

ويدؿ ذلؾ عمى صحة الفرضية وذلؾ لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات العامميف 
 لفمسطينية لئلدارة االلكترونية تعزى لنطاؽ اإلشراؼ.في الجامعات ا

 :الدورات التدريبيةسابعًا: عدد 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاممين في الجامعات الفمسطينيةال 

 لعدد الدورات التدريبية.تعزى  لإلدارة االلكترونية بقطاع غزة
 (37جدول )

 العاممين لإلدارة االلكترونية تعزى لعدد الدورات التدريبية تحميل الفروق في تقديرات

مجموع  مصدر التباين المتطمبات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 وضع استراتيجيات 
 وخطط التأسيس 

 0.445 2.781 3 8.344 بيف المجموعات
 

0.721 
 

NS 

 6.253 149 931.708 داخؿ المجموعات
  152 940.052 المجموع

 إصدار التشريعات الضرورية
 قائمةأو تعديل التشريعات ال 

 0.306 2.101 3 6.304 بيف المجموعات
 

0.821 
 

NS 

 6.878 149 1024.755 داخؿ المجموعات
  152 1031.059 المجموع

 توفير البنية التحتية
 0.182 6.701 3 20.104 بيف المجموعات

 
0.908 

 

NS 

 36.723 149 5471.778 داخؿ المجموعات
  152 5491.882 المجموع

 تطوير التنظيم اإلداري
 1.264 5.812 3 17.437 بيف المجموعات

 
0.289 

 

NS 

 4.598 149 685.034 داخؿ المجموعات
  152 702.471 المجموع

 تدريب العاممين
 0.304 2.974 3 8.921 بيف المجموعات

 
0.822 

 

NS 

 9.783 149 1457.641 داخؿ المجموعات
  152 1466.562 المجموع

 أمن وحماية المعمومات
 في اإلدارة االلكترونية 

 0.721 5.166 3 15.499 بيف المجموعات
 

0.541 
 

NS 

 7.164 149 1067.494 داخؿ المجموعات
  152 1082.993 المجموع

 رجة الكميةالد
 0.177 49.367 3 148.102 بيف المجموعات

 
0.912 

 

NS 

 279.181 149 41597.950 داخؿ المجموعات
  152 41746.052 المجموع

 >9.6( = ;6.6وعند مستوى داللة ) (858;7الجدولية عند درجة حرية ) ؼ*   
 ;=.: ( = 6.67( وعند مستوى داللة )858;7الجدولية عند درجة حرية ) ؼ** 
NS  ًغير دالة إحصائيا  
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة  ؼ  المحسوبة أقؿ مف قيمة  ؼ  الجدولية عند مستوى داللة 
, أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة لجميع أبعاد اإلدارة االلكترونية والدرجة الكمية ليا( 0.05)

تعزى بقطاع غزة لئلدارة االلكترونية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية إحصائية 
عمييا فكانت نظرتيـ لئلدارة االلكترونية متشابية الدورات التدريبية التي حصموا عدد لمتغير 
 .وعمومية

ويدؿ ذلؾ عمى صحة الفرضية وذلؾ لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات العامميف 
  .عدد الدورات التدريبيةمتغير االلكترونية تعزى لفي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لئلدارة 

 

 ثالثًا: مناقشة نتائج الفرضيات
 :مناقشة نتائج الفرضية األولى  -1

( بين (α=0.05عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية تنص الفرضية األولى عمى أنو 
ك الجامعات لإلدارة الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وتطبيق تم

 .االلكترونية
 وقد أوضحت الفرضية األولى مجموعة مف النتائج يمكف تمخيصيا فيما يمي:

 موجبة بيف الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع  توجد عبلقة ارتباط
السيمي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة غزة وتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في تمؾ الجامعات, 

( الذي اعتبر أف توفير بيئة مساعدة عمى اإلبداع وتزويد العامميف بالمعمومات 2009)
البلزمة لتطوير مستوى استخداميـ لتطبيقات اإلدارة االلكترونية مف أىـ خصائص الثقافة 

( والذي 2008التنظيمية البلزمة لتفعيؿ اإلدارة االلكترونية. كما تتفؽ مع دارسة عكاشة )
ى أىمية تطوير مستوى الميارات والقدرات المتعمقة بالجوانب اإلبداعية واالبتكارية أشار إل

وتتفؽ أيضًا مع دراسة الدوسري كبة المتغيرات والتطورات الجديدة, بيدؼ القدرة عمى موا
أشار إلى أف ىناؾ اعتقاد لدى العامميف بأف التغيير في نظـ العمؿ  ث( حي2007)

( حيث أشار إلى 2006, كذلؾ تتفؽ مع دراسة الضافي )وآلياتو سوؼ يكوف لصالحيـ
مرونة تطبيؽ اإلدارة  أىمية الوعي بخصائص اإلدارة االلكترونية ونشر ثقافة التقنية عمى

( الذي أشار إلى أىمية وضع خطط تتسـ بالمرونة 2006ودراسة العتيبي ) ,االلكترونية
االلكترونية وتييئة العامميف عقميًا  الكافية الستيعاب أي تغييرات يتطمبيا تطبيؽ اإلدارة

ـ بالدورات التدريبية الستخداـ تطبيقات اإلدارة االلكترونية.  ونفسياً وتزويدى
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  ومف أجؿ التعرؼ عمى االختبلؼ في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية لئلدارة
وب تحميؿ التبايف االلكترونية تعزى ألبعاد الثقافة التنظيمية قامت الباحثة باستخداـ أسم

 األحادي والذي أسفرت نتيجتو عف:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية  -1

بقطاع غزة لكؿ مف وضع استراتيجيات وخطط التأسيس, إصدار التشريعات 
ميف تعزى الضرورية أو تعديؿ التشريعات الحالية, توفير البنية التحتية, وتدريب العام

 لمتغير الثقافة التنظيمية.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية  -8

ـ  بقطاع غزة لتطوير التنظيـ اإلداري تعزى لمثقافة التنظيمية وكانت الفروؽ بيف القي
قعات التنظيمية والتوقعات التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية لصالح التو 

 .أبعاد الثقافة التنظيمية األخرىيتضح فروؽ في ولـ التنظيمية السائدة, 

 ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية د فروؽتوج -9
بقطاع غزة ألمف وحماية المعمومات في اإلدارة االلكترونية تعزى لمثقافة التنظيمية 

في الجامعات  التنظيمية السائدة والتوقعات يميةوكانت الفروؽ بيف كؿ مف القيـ التنظ
بيف المعتقدات التنظيمية و  ,الفمسطينية بقطاع غزة لصالح التوقعات التنظيمية

توقعات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لصالح التوقعات التنظيمية السائدة وال
 .خرىأبعاد الثقافة التنظيمية األيتضح فروؽ في التنظيمية السائدة, ولـ 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية  -:
ـ  بقطاع غزة لئلدارة االلكترونية تعزى لمثقافة التنظيمية وكانت الفروؽ بيف القي
التنظيمية والتوقعات التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية لصالح التوقعات 

 .أبعاد الثقافة التنظيمية األخرىفروؽ في يتضح ولـ التنظيمية السائدة, 

 
 ثانية:مناقشة نتائج الفرضية ال -2

( بين (α=0.05عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية تنص الفرضية الثانية عمى أنو 
أنماط القيادة اإلدارية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وتطبيق تمك الجامعات 

 .لإلدارة االلكترونية
 وقد أوضحت الفرضية الثانية مجموعة مف النتائج يمكف تمخيصيا فيما يمي:

 موجبة بيف أنماط القيادة اإلدارية السائدة في الجامعات الفمسطينية  توجد عبلقة ارتباط
لنتيجة مع دراسة وتتفؽ ىذه ا .بقطاع غزة وتطبيؽ تمؾ الجامعات لئلدارة االلكترونية

أىمية األدوار القيادية لممدراء في ضوء إدارة التغيير, الذي أشار إلى ( <866السبيعي )
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( والذي ذكر فييا أف مف أىـ المتطمبات البلزمة لتطبيؽ اإلدارة <866ودراسة المسعود )
االلكترونية ىو توافر ىيئة إدارية مؤىمة تأىيبًل فنيًا وقادرة عمى استخداـ تقنيات 

نمط القيادة التحويمية مف أىـ حيث اعتبر أف  Msood (2006المعمومات, ودراسة )
بأف  Dale (2005ودراسة ) ,وسائؿ إعداد وتييئة القيادة البلزمة لتطوير أداء المنظمات

لى تحسيف األداء إنمط القيادة التحويمية يساىـ في تطوير الثقافة التنظيمية وبالتالي 
شاروا إلى الذيف أ Seresht &Others (2008)واالستجابة لمتغيرات المحيطة, ودراسة 

أف افتقار المدراء إلى الوعي التكنولوجي والخبرات المتعمقة بالكمبيوتر, وافتقارىـ إلى 
وعدـ التزاـ اإلدارة العميا بتطبيؽ تكنولوجيا المعمومات مف أىـ المعوقات  الدافع والدعـ

 اإلدارية التي تحد مف إمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية.

( والقحطاني <866( وفطيح )<866ضًا مع دراسة كؿ مف حمدي )وتتفؽ ىذه النتيجة أي  -
( بأف عدـ دعـ اإلدارة العميا لتفعيؿ اإلدارة االلكترونية وعدـ اقتناع رؤساء العمؿ >866)

ـ العقبات التي تواجو تطبيؽ اإلدارة االلكترونية.  بجدوى اإلدارة االلكترونية يعتبر مف أى
( بأف الموائح واألنظمة القانونية تؤثر <866اسة العميري )مع در بينما تختمؼ ىذه النتيجة   -

 بدرجة قميمة عمى المتطمبات اإلدارية البلزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية. 
  ومف أجؿ التعرؼ عمى االختبلؼ في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية لئلدارة

حثة باستخداـ أسموب تحميؿ التبايف االلكترونية تعزى ألنماط القيادة اإلدارية قامت البا
 األحادي والذي أسفرت نتيجتو عف:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية  -1
بقطاع غزة لكؿ مف وضع استراتيجيات وخطط التأسيس, إصدار التشريعات 

ف وحماية المعمومات في أم ,الضرورية أو تعديؿ التشريعات الحالية, تدريب العامميف
والدرجة الكمية لئلدارة االلكترونية تعزى لمتغير أنماط القيادة  ,اإلدارة االلكترونية

 اإلدارية.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية  -8

بيف وؽ بقطاع غزة لتوفير البنية التحتية تعزى ألنماط القيادة اإلدارية وكانت الفر 
يتضح نمط القيادة األوتوقراطي ونمط القيادة التحويمية لصالح القيادة التحويمية, ولـ 

 ألخرى.أنماط القيادة افروؽ في 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية  -3

بيف انت الفروؽ تعزى ألنماط القيادة اإلدارية وك لتطوير التنظيـ اإلداريبقطاع غزة 
يتضح نمط القيادة األوتوقراطي ونمط القيادة التحويمية لصالح القيادة التحويمية, ولـ 

 ألخرى.أنماط القيادة افروؽ في 
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 ثالثة:مناقشة نتائج الفرضية ال
بين  ((α=0.05عند مستوى ذات داللة إحصائية  فروقتوجد ال  أنو تنص الفرضية الثالثة عمى

مكان تعزى إلى العوامل الديمغرافية التالية )لإلدارة االلكترونية ة الدراسة أفراد عين تقديرات
وعدد نطاق اإلشراف, المؤىل العممي, العمر, عدد سنوات الخبرة,  ,, المسمى الوظيفيالعمل

 .الدورات التدريبية(
 Oneاستخداـ أسموب تحميؿ التبايف األحادي بقامت الباحثة  الفرضية هولمتحقؽ مف صحة ىذ

Way ANOVA :والذي كانت لو النتائج التالية 
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع

غزة لئلدارة االلكترونية لمعوامؿ الديمغرافية )مكاف العمؿ, المسمى الوظيفي, المؤىؿ 
 .ورات التدريبية(العممي, العمر, عدد سنوات الخبرة, نطاؽ اإلشراؼ, وعدد الد

( والعمري 2008( والمسعود )2009واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف السيمي )     
( الذيف  أشاروا إلى عدـ وجود فروؽ في تقديرات العامميف لئلدارة االلكترونية 2003)

 تعزى لممؤىؿ العممي وعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية.
( الذي أوضح وجود فروؽ في 2006يجة مع دراسة الضافي )بينما اختمفت ىذه النت     

تقديرات العامميف لئلدارة االلكترونية وفقًا لمخصائص الشخصية والوظيفية, ومع دراسة 
( الذي أشار إلى وجود فروؽ في تقديرات العامميف لمتطمبات تطبيؽ 2005السبيعي )

 تعميمي.اإلدارة االلكترونية تعزى لممستوى الوظيفي والمستوى ال
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع

غزة لئلدارة االلكترونية تعزى لمكاف العمؿ وكانت الفروؽ بيف الجامعة الحكومية والجامعة 
, ويرجع ذلؾ إلى أف الجامعات األىمية لدييا حرية أكبر األىمية لصالح الجامعة األىمية

وتعديؿ خططيا اإلستراتيجية, وقدرة أكبر عمى توفير البنية التحتية البلزمة  في وضع
 .مف متطمبات تقنية ومالية وبشرية لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية

 
 لدراسةاستنتاجات ارابعًا: 

 :االستنتاجات النظرية لمدراسة -1
ية لموضوع ترى الباحثة ضرورة استعراض أىـ االستنتاجات التي تمخضت عف الدراسة النظر 

 الدراسة والتي كاف مف أىميا:
 إللكترونية, إال انو قد لوحظ أف جوىر اإلدارة االلكترونية ال يوجد تعريؼ موحد لئلدارة ا

ىو انجاز األعماؿ اإلدارية الكترونيًا باستخداـ تقنيات المعمومات لذلؾ قامت الباحثة 
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المعمومات واالتصاالت والتقنيات  استخداـ تكنولوجيابتعريؼ اإلدارة االلكترونية عمى أنيا 
الحديثة لتنفيذ األعماؿ اإلدارية وتقديـ الخدمات الكترونيًا في أي مكاف وزماف مما يؤدي 
إلى جودة وتحسيف األداء وسرعة التنفيذ وخفض التكمفة, والدقة والسرعة في تقديـ 

ت الصحيحة, تطوير التنظيـ اإلداري, وتبسيط اإلجراءات وتوفير المعموماو الخدمات, 
 وسرعة اتخاذ القرارات المبنية عمى معمومات دقيقة ومباشرة. 

  ىناؾ مجموعة مف المتطمبات البلزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية وقد ـت تصنيفيا إلى
 متطمبات بشرية, إدارية, تقنية, مالية. 

 ي ىناؾ مجموعة مف المعوقات التي تحد مف إمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية ف
المنظمات والتي كاف مف أىميا معوقات إدارية تتمثؿ في اإلجراءات الروتينية ونقص 
الدورات التدريبية, ومعوقات بشرية تتمثؿ في النقص في الخبراء المتخصصيف في تشغيؿ 
وصيانة أجيزة الحاسب اآللي ونقص الوعي بأىمية الحماية واألمف المعموماتي, معوقات 

فير الموارد المالية البلزمة لمتحوؿ نحو استخداـ اإلدارة مالية متمثمة في عدـ تو 
االلكترونية, ومعوقات تقنية تتمثؿ في عدـ توفير البنية التحتية البلزمة لتطبيؽ اإلدارة 

 االلكترونية مف خبراء وأجيزة وبرامج.
 
 االستنتاجات الميدانية لمدراسة: -2

ف وجود عبلقة بيف المتغيرات التنظيمية استيدؼ منيج تحميؿ البيانات الميدانية إلى التحقؽ م
)الثقافة التنظيمية وأنماط القيادة اإلدارية( وتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية 

 بقطاع غزة, وقد تبيف مف نتائج تحميؿ البيانات الميدانية لمدارسة ما يمي:
 ي الجامعات الفمسطينية بقطاع موجبة بيف الثقافة التنظيمية السائدة ف توجد عبلقة ارتباط

 .غزة وتطبيؽ تمؾ الجامعات لئلدارة االلكترونية
  القيـ التنظيمية ىي أكثر أبعاد الثقافة التنظيمية تأثيرًا عمى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة, بينما كانت المعتقدات التنظيمية ىي األقؿ تأثيرًا عمى 
 تطبيقيا.

 تبر تدريب العامميف مف أكثر متطمبات اإلدارة االلكترونية تأثرًا بالثقافة التنظيمية يع
السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة, بينما كاف وضع االستراتيجيات وخطط 

 التأسيس ىو األقؿ تأثرًا بالثقافة التنظيمية السائدة.
  في الجامعات الفمسطينية بقطاع توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف

 غزة ألبعاد اإلدارة االلكترونية تعزى لمتغير الثقافة التنظيمية. 
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 موجبة بيف أنماط القيادة اإلدارية السائدة في الجامعات الفمسطينية  توجد عبلقة ارتباط
 بقطاع غزة وتطبيؽ تمؾ الجامعات لئلدارة االلكترونية.

 السائد لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية القيادي ط نمط القيادة الديمقراطية ىو النم
 بقطاع غزة, يميو نمط القائد التحويمي.

  نمط القيادة الديمقراطية ىو أكثر أنماط القيادة اإلدارية مساىمة في تطبيؽ اإلدارة
االلكترونية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة, يميو نمط القائد التحويمي, بينما كاف 

 لقائد الحر ىو أقؿ األنماط دعمًا لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية.نمط ا
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع

  غزة ألبعاد اإلدارة االلكترونية تعزى لمتغير لمقيادة اإلدارية.
  عند مستوى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةα=0.05))  تقديرات أفراد عينة بيف

المسمى الوظيفي, ئلدارة االلكترونية تعزى إلى العوامؿ الديمغرافية التالية )لالدراسة 
 المؤىؿ العممي, العمر, عدد سنوات الخبرة, نطاؽ اإلشراؼ, وعدد الدورات التدريبية(

  عند مستوى توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةα=0.05)) بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة 
مكاف العمؿ, حيث تعطي الجامعات األىمية اىتمامًا أكبر ئلدارة االلكترونية تعزى إلى ل

بتوفير متطمبات التقنيات الرقمية وحرية أكبر بتغيير الخطط اإلستراتيجية وتوفير البنية 
 التحتية واستقطاب الخبراء لمنجاح بتطبيؽ اإلدارة االلكترونية.

 معات الفمسطينية بقطاع غزة بتوفير متطمبات تطبيؽ يوجد اختبلؼ واضح في اىتماـ الجا
اإلدارة االلكترونية حيث كاف ىناء قصور في اىتماميا بكؿ مف إصدار التشريعات 
ـ اإلداري وتدريب العامميف عمى تطبيقات اإلدارة االلكترونية.   الضرورية وتطوير التنظي

 

 ; توصياث الدراستخامسا  

إلى مجموعة مف واستنتاجات لما تـ التوصؿ إليو مف نتائج  الباحثة مف العرض السابؽ تستنتج
التوصيات, التي قد تساىـ في زيادة وعي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بأىمية توفير 

 المتطمبات األساسية البلزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية, وذلؾ عمى النحو التالي:
 :ة العميا في الجامعات الفمسطينيةتوصيات لإلدار  -2

  تطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواكب مع التعامبلت االلكترونية التي تفرضيا
 اإلدارة االلكترونية.

  توفير البنية التحتية المبلئمة لتطبيقات اإلدارة االلكترونية مف خبلؿ توفير كافة
كترونية في والفنية البلزمة لدعـ استخداـ تطبيقات اإلدارة االلوالبشرية اإلمكانات المادية 

 كافة األعماؿ اإلدارية والخدمات التي تقدميا الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
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  توفير ىياكؿ تنظيمية مرنة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تتيح مساحة واسعة مف
تاحة فرص واسعة لتفويض السمطات.   المشاركة لمعامميف في اتخاذ ووضع القرارات وا 

 لبشرية المتميزة في مجاؿ اإلدارة االلكترونية مف مدربيف واستشارييف استقطاب الكفاءات ا
وخبراء في تصميـ وتطوير البرامج لبلستفادة منيـ في بداية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية 
سواء في تدريب العامميف أو حؿ المشكبلت التي تعترض تطبيؽ اإلدارة االلكترونية, 

المتاحة والمعموؿ بيا في بعض المنظمات التي سبؽ واالستفادة مف األنظمة االلكترونية 
 .وأف تحولت إلى العمؿ االلكتروني

 

 توصيات لمدراء الدوائر وعمداء الكميات في الجامعات الفمسطينية: -3
  تشجيع العامميف عمى استخداـ تطبيقات اإلدارة االلكترونية ومنح المتميزيف في استخداميا

 جعيـ عمى إتقاف استخداميا.الحوافز المادية والمعنوية التي تش

  إعادة تأىيؿ وتدريب العامميف في الجامعات الفمسطينية عمى تقنية المعمومات وتطبيقات
الحاسبات اآللية وذلؾ لرفع مستوى الوعي الحاسوبي لدييـ, وتنمية مياراتيـ وقدراتيـ, 

يـ, وذلؾ مف ورفع جاىزيتيـ لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية, ونشر الثقافة االلكترونية بين
خبلؿ إلحاؽ العامميف في الجامعات الفمسطينية بدورات تدريبية متقدمة في مجاؿ استخداـ 

 تطبيقات اإلدارة االلكترونية.

 .نشر الوعي بأىمية اإلدارة االلكترونية مف خبلؿ عقد الندوات والمقاءات مع العامميف 

  ف المستمر بيف المدراء مف أجؿ التنسيؽ بيف كافة الدوائر واألقساـ داخؿ الجامعة والتعاو
 النجاح في تطبيؽ اإلدارة االلكترونية.

  تاحة قدر أكبر مف مشاركة العامميف في الجامعات الفمسطينية زيادة درجات البلمركزية وا 
في وضع تصوراتيـ وتقديـ مقترحاتيـ حوؿ كيفية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية لمحصوؿ 

 ف عدـ مقاومتيـ لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية.عمى دعميـ وحماسيـ في تطبيقيا وضما

  عطاء تطوير مراكز المعمومات في الجامعات الفمسطينية وتوفير كافة المستمزمات وا 
 المشرفيف عمييا الصبلحيات البلزمة لمنع االزدواجية في عمميا.

  ـ االىتماـ بتصميـ برامج توعية متكاممة تناسب كافة العامميف والمتعامميف لتوضيح مفيو
اإلدارة االلكترونية ومميزاتيا وأىدافيا والخدمات المقدمة مف خبلليا وكيفية الحصوؿ 

 .عمييا
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 الدراسات المستقبمية:
توصي الباحثة بإجراء المزيد مف الدراسات المستقبمية في الجوانب التي لـ تتطرؽ ليا الدراسة 

 الحالية وخصوصًا لموقوؼ عمى:

   لثقافة التنظيمية في تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في الجامعات المعوقات التي تحد مف دور ا
 الفمسطينية بقطاع غزة.

     دور اإلدارة االلكترونية في تحسيف وتطوير األداء اإلداري والخدماتي في الجامعات
 الفمسطينية التي أدخمت اإلدارة االلكترونية في عمميا.

     البشرية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.دور اإلدارة االلكترونية في تنمية الموارد 

      دور تنمية الموارد البشرية في دعـ تطبيقات اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفمسطينية
 بقطاع غزة.
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 أواًل: المراجع العربية
السموؾ القيادي في اإلدارة المحمية الثقافة التنظيمية وعبلقتيا ب(  8669آؿ سعود, منصور ) -

بالمممكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية عمى العامميف في إمارتي منطقة الرياض 
الرياض, أكاديمية نايؼ العربية  ,رسالة ماجستير غير منشورة ".ومنطقة مكة المكرمة

 لمعمـو األمنية.
. اإلسكندرية, ظمات المعاصرة"نظم المعمومات اإلدارية في المن(  ;866إدريس, ثابت ) -

 الدار الجامعية لمنشر والتوزيع.
عداد الخطة اإلستراتيجية(  8666أبو بكر, مصطفى ) -  . القاىرة, التفكير االستراتيجي وا 

 الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع.
 . والسمبيات الفوائد –اإلدارة االلكترونية بيف الواقع والتطبيؽ (  <866أبو حبيب, محمود ) -

غزة,  ,"المكتبية والسكرتارية.. واقع وطموح اإلدارةاليـو الدراسي  ورقة بحث مقدمة إلى 
 الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية.

 نظـ معمومات الموارد البشرية وأثرىا عمى فاعمية أداء شئوف ( ;866أبو رحمة, أمؿ ) -
رسالة ماجستير غير قطاع غزة . في وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية ب فالموظفي
 , غزة, الجامعة اإلسبلمية بغزة, نقبًل عف:منشورة

- Mcleod, R. & Schell, G. (2001) "Management Information 

Systems". 8
th

 ed., New Jersey, Printice hall. 

ارية  تقييـ دور نظـ المعمومات اإلدارية في صنع القرارات اإلد( ;866أبو سبت, صبري ) -
, غزة, الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة . في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة

 اإلسبلمية بغزة.

"الحكومة االلكترونية ثورة عمى العمل اإلداري التقميدي".  (:866أبو مغايض, يحيى ) -
 .الرياض, مكتبة الممؾ فيد الوطنية

يرات الشخصية وأنماط القيادة بااللتزاـ تحميؿ عبلقة بعض المتغ(  =866أبو ندا, سامية ) -
التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية: دراسة ميدانية عمى الوزارات الفمسطينية في قطاع 

 , غزة, الجامعة اإلسبلمية بغزة.رسالة ماجستير غير منشورة . غزة
القرى معوقات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في إدارات جامعة أـ (  8676البشري, منى ) -

رسالة  .بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظر اإلداريات وعضوات ىيئة التدريس بالجامعة 
 , جامعة أـ القرى.مكة المكرمة, ماجستير غير منشورة

إعداد القيادات التحويمية في الجامعات السعودية: برنامج (  =866الجارودي, ماجدة ) -
 رياض, جامعة الممؾ سعود., الرسالة دكتوراه غير منشورة. تدريبي مقترح 
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األنماط القيادية وعبلقتيا بمستويات التمكيف مف وجية نظر (  <866الجميمي, مطر ) -
, رسالة ماجستير غير منشورة . موظفي مجمس الشورى في المممكة العربية السعودية

 الرياض, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية.
 ستراتيجية: مفاىيميا, مداخميا, عممياتيا المعاصرة"."اإلدارة اإل( 8666الحسيني, فبلح ) -

 عماف, دار وائؿ لمنشر.
ندوة (  مفاىيـ ومتطمبات الحكومة االلكترونية . بحث مقدـ إلى 8668الحمادي, بساـ ) -

 , الرياض, معيد اإلدارة العامة.الحكومة االلكترونية
ءة األداء: دراسة تطبيقية عمى القيـ التنظيمية وعبلقتيا بكفا(  8669الحنيطة, خالد ) -

, الرياض, رسالة ماجستير غير منشورة . العامميف بالخدمات الطبية بمدينة الرياض
  أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية.

 في الحكومية المنظمات في راء المد لدى السائد القيادي النمط(  :866مازف ) الخطيب, -

 اإلسبلمية بغزة. الجامعة غزة,, منشورةماجستير غير  رسالة ."غزة محافظات
الثقافة التنظيمية في المنظمات األمنية ودورىا في تطبيؽ (  =866الدوسري, جاسـ ) -

الجودة الشاممة: دراسة تحميمية مقارنة بيف اإلدارة العامة لممرور واإلدارة العامة لمجنسية 
, الرياض, الة دكتوراه غير منشورةرس ."والجوازات واإلقامة بوزارة الداخمية بمممكة البحريف

 أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية.
تنمية الموارد البشرية ودورىا في تفعيؿ اإلدارة االلكترونية: دراسة (  =866الرشيد, عمياف ) -

, رسالة ماجستير غير منشورة . تطبيقية عمى العامميف في األمف العاـ بمدينة الرياض
 يؼ العربية لمعمـو األمنية.الرياض, أكاديمية نا

 . القاىرة, دار الثقافة الشخصية: بحث عمم االجتماع الثقافي(  <??7الساعاتي, سامية ) -
 الفكر العربي.

عماف, دار وائؿ  . E-Managementاإلدارة االلكترونية (  <866السالمي, عبلء ) -
 .والتوزيع لمنشر

 . الطبعة األولى, عماف, دار وائؿ لمنشر ةاإلدارة االلكتروني(  >866السالمي, عبلء ) -
 والتوزيع.

عماف, دار المناىج  . نظام المعمومات والذكاء االصطناعي(  8669السالمي, عبلء ) -
 لمنشر والتوزيع.

األدوار القيادية لمديري التربية والتعميـ في ضوء متطمبات إدارة (  <866السبيعي, عبيد ) -
 , جامعة أـ القرى.مكة المكرمة, منشورة رسالة دكتوراه غير". التغيير
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إمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة لممرور مف (  ;866السبيعي, مناحي ) -
, الرياض, أكاديمية نايؼ العربية رسالة ماجستير غير منشورة . وجية نظر العامميف فييا

 لمعمـو األمنية.
جية وعبلقتيا بأنماط القيادة اإلدارية في األجيزة عوامؿ اإلنتا(  8669السبيؿ, حمد ) -

, رسالة ماجستير غير منشورة". األمنية: دراسة تطبيقية عمى المديرية العامة لمجوازات
 الرياض, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية.

 ع: . مف موقالمتطمبات التنظيمية لتطبيق الحكومة االلكترونية(  <866السبيؿ, عبد اهلل ) -
http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu

nment05.PDF.edu.sa%2Falhomod%2Fsfile%2FEgover 
 . الطبعة األولى, عماف, دار المسيرة القيادة اإلدارية الفعالة(  8676السكارنة, ببلؿ ) -

 لمنشر والتوزيع والطباعة.

 . القاىرة, مكتبة الغريب السموك اإلنساني في اإلدارة الجديدة(  =<?7السممي, عمي ) -
 لمطباعة.

في تفعيؿ تطبيقات اإلدارة االلكترونية في  دور الثقافة التنظيمية(  ?866السيمي, فيد ) -
مية نايؼ العربية الرياض, أكادي ,رسالة ماجستير غير منشورة . إمارة منطقة الرياض

 لمعمـو األمنية, نقبًل عف:
- Byles, C.M. (1991) "Organizational Culture and Performance". 
Journal of Managerial Issues, Vol.4. 

الثقافة اإلسالمية: (  8668ي وقرعوش, كايد والشبمي, محمد والدبو, إبراىيـ )السيد, عزم -
 . الطبعة الخامسة, عماف, دار المناىج لمنشر مفيوميا, مصادرىا, خصائصيا, مجاالتيا

 والتوزيع.
 . الطبعة األولى, إربد, اإلدارة: المبادئ األساسية(  8667الشامي, لبناف ونينو, ماركو ) -

 ومي لمنشر.المركز الق
الطبعة  . اإلدارة الحديثة: مفاىيم, وظائف, وتطبيقات(  9??7الشاويش, مصطفى ) -

 األولى, عماف, دار الفرقاف لمنشر والتوزيع.
(  درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في 8676الشريفي, عباس والتنح, مناؿ ) -

مجمة عموم ة مف وجية نظر معممييـ . دولة اإلمارات العربية المتحدة لمقيادة التحويمي
 .;:, السنة السابعة, العدد إنسانية

(  عبلقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري: دراسة مسحية 8669الشقحاء, عادؿ ) -
, رسالة ماجستير غير منشورةعمى العامميف في المديرية العامة لمجوازات بالرياض . 

 ة لمعمـو األمنية.الرياض, أكاديمية نايؼ العربي

http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Falhomod%2Fsfile%2FEgovernment05.PDF
http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Falhomod%2Fsfile%2FEgovernment05.PDF
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(  الثقافة التنظيمية وعبلقتيا باالنتماء التنظيمي: دراسة ميدانية عمى ;866الشموي, حمد ) -
, رسالة ماجستير غير منشورةمنسوبي كمية الممؾ خالد العسكرية المدنييف والعسكرييف . 

 الرياض, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية.
ـ (  ت<866الشمري, مشعاف ) - طوير نظـ المعمومات اإلدارية في إدارات التربية والتعمي

لمبنيف بالمممكة العربية السعودية مف وجية نظر مديري التعمـي ومساعدييـ ورؤساء 
 , الرياض, جامعة أـ القرى.رسالة دكتوراه غير منشورةاألقساـ . 

رية: دراسة ميدانية (  أثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البش>866الشنطي, محمود ) -
, رسالة ماجستير غير منشورة ".عمى وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة

 غزة, الجامعة اإلسبلمية بغزة, نقبلً عف:
- Harvey, L. (1983) "Effective Planning For Human Resource 
Development". Personnel Administration, Vol.28, No.10. 

  . ليبيا, الدار العربية لمكتاب.عمم النفس اإلداري(  <<?7اني, عمر )الشيب -
(  العبلقة بيف الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري في 8669الصرايرة, أكثـ عبد المجيد ) -

مجمة مؤتة لمبحوث شركتي البوتاس والفوسفات المساىمتيف العامتيف األردنية . 
, جرش, جامعة :, العدد <7واالجتماعية, المجمد  , سمسة العمـو اإلنسانيةوالدراسات
 مؤتة. 

الطبعة األولى, اإلسكندرية, دار الفكر  اإلدارة االلكترونية".(  =866الصيرفي, محمد ) -
 الجامعي.

(   مدى إمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في المديرية العامة >866الضافي, محمد ) -
, الرياض, أكاديمية نايؼ العربية ماجستير غير منشورةرسالة لمجوازات بمدينة الرياض . 

 لمعمـو األمنية.
(  الحكومة االلكترونية وتطبيقاتيا في الوطف :866الطعامنة, محمد, والعموش, طارؽ ) -

 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.العربي . القاىرة, 
منظمات اإلدارة العامة في (  دور الحكومة االلكترونية في تحديث :866الطعامنة, محمد ) -

 , العدد األوؿ, المجمد السادس والعشروف. مجمة البحوث التجاريةالوطف العربي . 
دارة الجودة الشاممة مع التطبيؽ عمى بعض "( 8667الطعامنة, محمد ) - الثقافة التنظيمية وا 

العدداف  المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية,وحدات القطاع العاـ في األردف . 
 الثالث والرابع.
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(  القيادة التحويمية وعبلقتيا باإلبداع اإلداري: دراسة مسحية عمى >866العازمي, محمد ) -
, الرياض, أكاديمية رسالة ماجستير غير منشورة . الداخمية العامميف المدنييف بديواف وزارة
 نايؼ العربية لمعمـو األمنية.

دسة نظم العمل في القطاع الحكومي: الواقع إعادة ىن(  :866العامري, أحمد ) -
  . الرياض, جامعة الممؾ سعود.والتحديات

عماف, دار وائؿ لمنشر  "اإلدارة واألعمال".( =866العامري, صالح والغالبي, طاىر ) -
   والتوزيع.

 األنماط القيادية والسمات الشخصية لمديري المدارس وعبلقتيا ( <866العتيبي, نواؼ ) -
رسالة  المعنوية لممعمميف في محافظة الطائؼ التعميمية: دراسة ميدانية تحميمية . بالروح

 , الرياض, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية. ماجستير غير منشورة
دور اإلدارة االلكترونية في تفعيؿ إجراءات وعمميات الحماية (  >866لعتيبي, عساؼ )ا -

رسالة  مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض . المدنية: دراسة ميدانية عمى ضباط
 , الرياض, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية.ماجستير غير منشورة

 . االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية(  8676العجمي, محمد ) -
 الطبعة الثانية, عماف, دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

إمكانية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة لمتربية (  <866شي, محمد )العري -
جامعة أـ , مكة المكرمة, ". رسالة ماجستير غير منشورةوالتعميـ بالعاصمة المقدسة

 القرى.
 . الطبعة األولى, الرياض, دار ميارات القيادة وصفات القائد(  8668العساؼ, أحمد ) -

 توزيع.المريا لمنشر وال
  . الرياض, مراـ لمطباعة.نحو إدارة أفضل(  :??7العسكر, ىبلؿ ) -
ـ اهلل, الجماعةسموك المنظمة: سموك الفرد و (  8669العطية, ماجدة ) -  . الطبعة األولى, را

 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
ية: دراسة المتطمبات اإلدارية واألمنية لتطبيؽ اإلدارة االلكترون(  8669العمري, سعيد ) -

, الرياض, أكاديمية رسالة ماجستير غير منشورة . مسحية عمى المؤسسة العامة لمموانئ
 نايؼ العربية لمعمـو األمنية.

 . متطمبات استخداـ اإلدارة االلكترونية في الجامعات السعودية(  <866العميري, حمود ) -
 , جامعة أـ القرى.مكة المكرمة, رسالة ماجستير غير منشورة
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الثقافة التنظيمية وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي: دراسة ميدانية عمى  (  ;866العوفي, محمد ) -
, الرياض, أكاديمية رسالة ماجستير غير منشورة . ىيئة الرقابة والتحقيؽ بمنطقة الرياض

 نايؼ العربية لمعمـو األمنية.
 دراسةستقبؿ اإلدارة العامة, الحكومة االلكترونية وم(  8668العواممة, نائؿ عبد الحافظ ) -

, العدد األوؿ, عماف, ?8, المجمد مجمة دراسات . قطر دولة في العاـ لمقطاع استطبلعية
 عمادة البحث العممي الجامعة األردنية.

 . الطبعة الثالثة, السموك التنظيمي في منظمات األعمال(  ;866العمياف, محمود ) -
 عماف, دار وائؿ لمنشر.

 . الطبعة الثانية, السموك التنظيمي في منظمات األعمال(  8668حمود )العمياف, م -
 األردف, دار وائؿ لمنشر.

أساليب القيادة اإلدارية لدى ضباط الكميات العسكرية وفؽ نموذج (  >866الغامدي, سعيد ) -
الشبكة اإلدارية مف وجية نظر الطبلب: دراسة تطبيقية عمى كمية الممؾ عبد العزيز 

, الرياض, أكاديمية رسالة ماجستير غير منشورة . وكمية الممؾ خالد العسكرية الحربية
 نايؼ العربية لمعمـو األمنية.

(  متطمبات نجاح مشروع الحكومة االلكترونية مف وجية نظر >866الغوطي, إبراىيـ ) -
 , غزة, الجامعةرسالة ماجستير غير منشورةاإلدارة العميا في الوزارات الفمسطينية . 

 اإلسبلمية بغزة.
الثقافة التنظيمية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي في الجيزة األمنية: (  8667الفالح, نايؼ ) -

 . دراسة تطبيقية عمى ىيئة التحقيؽ واإلدعاء العاـ بمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية
 عف: نقبلً  الرياض, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية. ,رسالة ماجستير غير منشورة

 . ترجمة محمد صادؽ حسف, قيم الموظفين في مجتمع متغير(  <??7مانديؿ, ـ. ) -
 عماف, المنظمة العربية لمعمـو اإلدارية.

(  الثقافة التنظيمية والتطوير اإلدارية في مؤسسات القطاع العاـ 8669الفرحاف, أمؿ ) -
, المجمد السادس, العدد األوؿ, المجمة األردنية لمعموم التطبيقيةاألردني: دراسة تحميمية . 

 عماف.
القيادة التحويمية لمديري التربية والتعميـ وعبلقتيا بالفاعمية (  >866الفقيو, محمد ) -

رسالة دكتوراه غير . التنظيمية إلدارات التربية والتعمـي في المممكة العربية السعودية 
 ة, مكة المكرمة, جامعة أـ القرى.منشور

 . القيادة اإلدارية التحول نحو النموذج القيادي العالمي(  8667) القحطاني, سالـ -
 الرياض, دار المريا لمنشر والتوزيع.
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مجاالت ومتطمبات ومعوقات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في (   >866القحطاني, شائع ) -
 . السجوف: دراسة تطبيقية عمى المديرية العامة لمسجوف في المممكة العربية السعودية

 , الرياض, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية.رسالة ماجستير غير منشورة
تطبيقات اإلدارة االلكترونية في األجيزة األمنية: دراسة (  =866القرني, عبد الرحمف ) -

, الرياض, رسالة ماجستير غير منشورة . مسحية عمى ضباط شرطة منطقة الرياض
منية.أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األ

السموك التنظيمي: دراسة لمسموك اإلنساني الفردي والجماعي (  8666القريوتي, محمد ) -
  . الطبعة الثالثة, راـ اهلل, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.في المنظمات المختمفة

التخطيط االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية مفاىيم ونظريات  (  >??7القطاميف, أحمد )  -
دار مجدالوي لمنشر والتوزيع. . عماف,"يقيةوحاالت تطب

الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في اإلبداع اإلداري مف (  <866الميثي, محمد ) -
رسالة ماجستير غير  . وجية نظر مديري مدارس التعميـ االبتدائي بالعاصمة المقدسة

 , جامعة أـ القرى.مكة المكرمة, منشورة
ل السموك التنظيمي: سيكولوجياً تحمي(   ;??7, إبراىيـ )يالجزراو المدىوف, موسى و  -

دارياً لمعاممين و    . الطبعة األولى, عماف, المركز العربي لمخدمات الطبلبية.الجميوروا 
القيادة االستراتيجية ودورىا في تطوير الثقافة التنظيمية في (  <866المربع, صالح ) -

قارنة عمى المديرية العامة لمجوازات والمديرية العامة األجيزة األمنية: دراسة ميدانية م
ـ الرياض, أكادي ,رسالة دكتوراه غير منشورة ".لمدفاع المدني مية نايؼ العربية لمعمو

 األمنية, نقبًل عف:
مجمة جامعة الممك (  البعد الوقتي لثقافة التنظيـ . ???7السواط, طمؽ والعتيبي, سعود )  -

(, مركز النشر العممي, الرياض, جامعة الممؾ عبد 7عدد )(, 78, مجمد )عبد العزيز
 العزيز. 

الثقافة التنظيمية وتأثيرىا في بناء المعرفة (  >866المساعد, رشاد وحريـ, حسيف ) -
المجمة األردنية في إدارة  ".التنظيمية :دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي األردني

 . نقبلً عف:8, العدد 8, المجمد األعمال
- Luthans, Fred (1995) "Organization Behavior". 7

th
 ed. McGraw-

Hill, New York, USA

المتطمبات البشرية والمادية لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية في (  <866المسعود, خميفة ) -
". رسالة المدارس الحكومية مف وجية نظر مديري المدارس ووكبلئيا بمحافظة الرس

 جامعة أـ القرى., مكة المكرمة, ماجستير غير منشورة
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لمدير  :اإلدارة األصول العممية والتوجيات المستقبمية(  >866المغربي, عبد الحميد ) -
  . المنصورة, المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع.  القرن الحادي والعشرين

ة متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية لتقديـ الخدم(  :866المغربي, عبد الحميد ) -
المؤتمر بحث منشور,   . واتجاىات العامميف نحوىا : دراسة تطبيقية عمي ميناء دمياط

 88-86, صناعة الخدمات في الوطن العربي رؤية مستقبمية :العممي السنوي العشرون
 كمية التجارة. ,جامعة المنصورة ,:866أبريؿ 

فرد والجماعة في مفاىيم وأسس سموك ال :السموك التنظيمي(  ;??7المغربي, كماؿ ) -
  . الطبعة الثانية, عماف, دار الفكر لمنشر.التنظيم

 المدارس . في أعماليـ عمى لممديريف اإلدارية األنماط أثر"( 1989) اهلل عبد محمد المنيع, -
الممؾ عبد العزيز. جامعة العدد األوؿ, الرياض, ,التربوية العموم مجمة

الموارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية: دراسة متطمبات تنمية (  =866المير, إيياب ) -
رسالة . تطبيقية عمى العامميف باإلدارة العامة لممرور بوزارة الداخمية في مممكة البحريف 

, الرياض, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية.ماجستير غير منشورة

اإلدارة العامة: (  >866) وخاشقجي, ىاني ومحمود, محمد وحمزاوي, محمدالنمر, سعود  -
 الطبعة السادسة, الرياض, مطابع الفرزدؽ التجارية. األسس والوظائف".

 . اتجاىات جديدة في اإلدارات التعميمية في البالد العربية(  7??7النوري, عبد الغني ) -
 الدوحة, دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

 . الطبعة األولى, القاىرة, مكتبة عيف جاإلدارة باألىداف والنتائ(  =??7اليواري, سيد ) -
 شمس.

  . الرياض, الدار السعودية لمنشر والتوزيع.القيادة اإلدارية(  8667بكر, فيصؿ ) -
, ?96, عدد مجمة الفيصل(  العمؿ الكترونيًا ومسألة أمف المعمومات . 8668بكري, سعد ) -

 الرياض.
, >?7, عدد مجمة الفيصلمستقبؿ . (  العمؿ الكترونيًا وآفاؽ ال8667بكري, سعد ) -

 الرياض.
 .القاىرة, مركز الخبرات المينية لئلدارة اإلدارة االلكترونية".(  ;866توفيؽ, عبد الرحمف ) -
 . القاىرة, مركز الخبرات ىكذا يفكر القادة األكثر إبداعاً (  8668توفيؽ, عبد الرحمف ) -

 المينية لئلدارة.
 . الطبعة األولى, إدارة السموك في المنظمات(  :866وبرت )جرينبرج, جيرالد وباروف, ر  -

 الرياض, دار المريا لمنشر.
  . عماف, دار الحامد لمنشر والتوزيع.إدارة األعمال: منظور كمي(  8666جواد, شوقي ) -
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  . القاىرة, مكتبة وىبة.اإلدارة والتنظيم اإلداري(  7??7حبيش, فوزي ) -
النظرية والممارسة في الفصل  :بيئة التعميم والتعمم إدارة(  8666حجي, أحمد ) -

 . القاىرة, دار الفكر لمنشر.والمدرسة"
 دار الفكر العربي. . القاىرة, التعميمية واإلدارة المدرسية اإلدارة ( <??7حجي, أحمد )  -
منظمات  يسموك األفراد والجماعات ف :السموك التنظيمي  (:866) حريـ, حسيف -

 دار الحامد لمنشر والتوزيع. اف,. عم"األعمال
 . الطبعة األولى, عماف, دار الكندي القيادة: أساسيات ونظريات(  :866حسف, ماىر ) -

لمنشر.

الصعوبات التي تواجو استخداـ اإلدارة االلكترونية في إدارة (  <866حمدي, موسى ) -
. المدارس ووكبلئيا  المدارس الثانوية لمبنيف بمدينة مكة المكرمة, مف وجية نظر مديري

 , جامعة أـ القرى.مكة المكرمة, رسالة ماجستير غير منشورة
  . الرياض, معيد اإلدارة العامة.الحاسب وأمن المعمومات(  8667داود , حسف ) -
 . الطبعة األولى, فيرسة مكتبة الممؾ فيد القيادة اإلدارية(  :??7دحبلف, عبد اهلل ) -

 الوطنية. نقبًل عف:
 . ترجمة ىاني خمجة, وريـ سرطاوي, القيادة في األزمات(  <??7س وىوفر )كوك  -

 نيويورؾ, دار األفكار الدولية.  الطبعة األولى,
تطبيقات الحكومة االلكترونية: دراسة ميدانية عمى إدارة الجنسية (  ;866درويش, عمي ) -

أكاديمية نايؼ  , الرياض,رسالة ماجستير غير منشورة . واإلقامة في مممكة البحريف
 العربية لمعمـو األمنية.

 . القاىرة, مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار "اإلدارة االلكترونية( :866رضواف, رأفت ) -
 بمجمس الوزراء.

 ."لتصدي لمشاكؿ البيروقراطية مف خبلؿ الحكومة اإللكترونيةا ( 8667) رضواف, رأفت -
.لقاىرة, امؤتمر األعمال اإللكترونية والتنمية

 . مالمح من الواقع المعاصر –"إستراتيجية اإلدارة في التعميم ( 8667سميماف, عرفات ) -
 القاىرة, مكتبة اإلنجو المصرية.

ـ, محمد ) -  . المنصورة, جامعة اإلدارة في القرن الحادي والعشرين(  =??7سويم
 المنصورة.

 . القاىرة, دار الفكر لقرآنيالقيم التربوية في القصص ا(  >??7طيطاوي, سيد أحمد ) -
 العربي.
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الحكومة االلكترونية: المفيـو والتحديات مع التطبيؽ عمى التجربة (  =866عارؼ, عالية ) -
ـ مجمة البحوث اإلدارية. المصرية  , العدد الثاني, القاىرة, أكاديمية السادات لمعمو
 اإلدارية.

ـ درجة ممارسة القيادات الترب(  <866عالـ, خالد ) - وية في اإلدارة العامة لمتربية والتعمي
مكة  رسالة ماجستير غير منشورة, . لمبنيف بالعاصمة المقدسة لعممية اتخاذ القرار

 المكرمة, جامعة أـ القرى.
واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع (  >866عبد اإللو, سمير ) -

رسالة ماجستير  لتنظيمي لمجامعات: دراسة مقارنة .غزة وأثرىا عمى مستوى التطوير ا
 , غزة, الجامعة اإلسبلمية بغزة.غير منشورة

 . عماف, دار البداية ناشروف القيادة ودورىا في العممية اإلدارية(  =866عبوي, زيد ) -
 وموزعوف.

  . الطبعةالبحث العممي: مفيومو, أدواتو, أساليبو(  8669عبيدات, ذوقاف وآخروف ) -
 األولى, الرياض, دار أسامة لمنشر والتوزيع.

  . عماف, مطبعة الزىراء.اإلدارة واإلشراف التربوي(  >??7عدس, محمد وآخروف ) -
  . القاىرة, مطبعة لطفي لآلالت الكاتبة.أصول اإلدارة(  8<?7عساؼ, محمد ) -
في: دراسة تطبيقية أثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظي(  <866عكاشة, أسعد ) -

, رسالة ماجستير غير منشورة . في فمسطيف Paltelعمى شركة االتصاالت الفمسطينية 
غزة, الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 . الطبعة اإلدارة: دراسة تحميمية لموظائف والقرارات اإلدارية(  8666عبلقي, مدني ) -
 .التاسعة, جدة, مكتبة دار جدة

القيادة التحويمية في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية في  دور(  <866عيسى, سناء ) -
 , غزة, الجامعة اإلسبلمية بغزة.رسالة ماجستير غير منشورة . غزة محافظات

دور اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي باألجيزة األمنية: (  <866فطيح, حمد )  -
 سالة ماجستير غير منشورة,ر  ".دراسة مسحية عمى ضباط شرطة المنطقة الشرقية

 الرياض, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية.
 "مبادئ اإلدارة: وظائف المدير".( 8676فياض, محمد وقدادة, عيسى وعمياف, ربحي )  -

 عماف, دار صفاء لمنشر والتوزيع.
بة دبي التحديات األمنية لمحكومة االلكترونية: دراسة مسحية لتجر (  8669قاسـ, صبلح )  -

, الرياض, أكاديمية رسالة ماجستير غير منشورة. في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 نايؼ العربية لمعمـو األمنية.
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 . اإلصدار الثامف, عماف, دار الثقافة لمنشر القيادة اإلدارية(  ?866كنعاف, نواؼ ) -
 والتوزيع.

امسة, عماف, دار الثقافة لمنشر الطبعة الخ القيادة اإلدارية".(  ;??7كنعاف, نواؼ ) -
 والتوزيع.

.القيادة اإلدارية(  6<?7كنعاف, نواؼ ) -   . الطبعة األولى, الرياض, دار العمـو
السموك اإلنساني في العمل: دراسة العالقات اإلنسانية والسموك (  6??7كيث, ديفير ) -

 والتوزيع. . الطبعة الثانية, القاىرة, نيضة مصر لمطباعة والنشر التنظيمي
 . الطبعة الثامنة, السموك التنظيمي: مدخل بناء الميارات(  ;866ماىر, أحمد ) -

 اإلسكندرية, الدار الجامعية لمنشر والتوزيع.
اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري (  8668مصطفى, صبلح عبد الحميد ) -

 يع.. الطبعة الثانية, الرياض, دار المريا لمنشر والتوز المعاصر"
 . القاىرة, المدير وتحديات العولمة: إدارة جديدة .. لعالم جديد(  8667مصطفى, أحمد ) -

 دار النيضة العربية.
نمط القيادة السائد في مديريات التربية والتعميـ بمحافظات غزة (  ?866مغاري, تيسير ) -

ير غير رسالة ماجست". وعبلقتو بصنع القرار التربوي مف وجية نظر العامميف بيا
 , غزة, جامعة األزىر بغزة.منشورة

  . القاىرة, عالـ الكتب.اإلدارة التعميمية: أصوليا وتطبيقاتيا(  8667مرسي, محمد ) -
 . الطبعة الرابعة, مصر الجديدة, مركز ميارات قيادة اآلخرين(  ;866ىبلؿ, محمد ) -

 تطوير األداء.
عة األولى, عماف, دار صفاء لمنشر  . الطبمدخل إلى التربية(  8667ىمشري, عمر ) -

 والتوزيع.
 . الرياض, اإلدارة االلكترونية: اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت(  :866نجـ, نجـ ) -

 دار المريا لمنشر.
الرياض, معيد اإلدارة  . اإلدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتيا العربية(  ;866ياسيف, سعد ) -

 .فيد الوطنيةالعامة, فيرسة مكتبة الممؾ 
"درجة الرضا الوظيفي لمعاممين في المركز الجغرافي األردني ( >??7ياغي, محمد ) -

  . الطبعة األولى, عماف, دار الثقافة لمنشر والتوزيع.بعمان
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 قائمة المالحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نيائية( : االستبانة في صورتيا ال2ممحق ) 
 .انةبالمحكمين لالستالسادة ( : قائمة بأسماء 3ممحق ) 
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 (2)ملحق  
 جامعة األزهر بغزة
 البحث العلميعمادة الدراسات العليا و 

 قسم أدارة األعمال    
 

 السيد المحتـر
 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,,,,,

 
ف الباحثة بصدد إعداد بحث عممي لنيؿ درجة الماجستير في إدارة األعماؿ يرجى التكـر بالعمـ بأ

 كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية في جامعة األزىر بغزة بعنواف:مف 
 

"انعاللخ ثني ثعض املزغرياد انزنظيًيخ ًرطجيك اإلدارح اإلنكرتًَيخ يف 

 اجلبيعبد انفهسطينيخ ثمطبع غشح"
 

 عبػاراتافػة لك دقػة وموضػوعية بكػؿ المرفقػة االسػتبانة بتعبئػة ـرالتكػ سػيادتكـ يرجػي مػف وعميػو
 ( في المكاف المناسب.إشارة ) بوضع وذلؾ مناسبًا, ترونو بما االستبانة

ذ  مػا بػأف عمًمػاوتػود أف تفيػدكـ لتعػاونكـ.  واالمتنػاف الشػكر عبػارات بأسػمى مػنكـ الباحثػة تتقػدـ وا 
 . فقط العممي البحث ألغراض إال تستخدـ لف إجابات مف بو ستدلوف

 

 
شاكرين حسن تعاونكم,,,,,,,   

 
 الباحثة                                                                                               

 رؤى عمى كساب
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 ديمغرافيةالبيانات ال القسم األول: 
 كان المناسب مما يمي:( في المالبيانات اآلتية بوضع عالمة )يرجى استكمال 

 : مكان العمل -2
 )    (أىمية   حكومية  )    (             

 
 المسمى الوظيفي:  -3

 عميد كمية )    (   رئيس قسـ أكاديمي )    (    مدير دائرة )    (    رئيس قسـ إداري )    (      
 
 العمر: -4

 )    (     فأكثر 7;مف          )    ( 6;إلى  7:)    (       مف  6:إلى  96مف      
 
 المؤىل العممي: -5

 بكالوريوس )    (                )    (    ماجستير            )    (    دكتوراه      
 )    (              دبمـو عالي )    (           ثانوية عامة      

                    
 عدد سنوات الخبرة: -6 

 سنوات )    (   76إلى أقؿ مف  ;مف        )    (            ات سنو  ;أقؿ مف 
 )    (             سنة فأكثر ;7)    (        مف   سنة ;7إلى أقؿ مف  76مف 

 
 :نطاق اإلشراف -7

 موظفيف )    (  76إلى أقؿ مف  ;مف     )    (               موظفيف  ;أقؿ مف     
 )    (           موظفًا فأكثر ;7)    (      مف   موظؼ ;7إلى أقؿ مف  76مف     
 
 عدد الدورات التدريبية: -8

 )    (     دورات 9-7لـ أحصؿ عمى دورات )    (           مف     
 دورات )    ( =أكثر مف   )    (               دورات  >-:مف     

 ذه الدورات:في حالة حصولؾ عمى دورات تدريبية يرجى ذكر طبيعة ى
7- ...................................................................  
8- ...................................................................  

9- ................................................................... 
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 : المتغيرات التنظيميةثانيالقسم ال
 واًل: الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة أ
 

موافق  العبارة م
 بشدة

موافق  موافق
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

عمػى اعتبػار أنػو مػورد العنصػر البشػري ب إدارة الجامعػة تيػتـ 7
 .الموارد المتاحة في الجامعة مف

     

دة التػػي فػي عمميػػة تقػػديـ األفكػار الجديػػ لمعػػامميف يوجػد حريػػة 8
 في الجامعة.جراءات السياسات واإل تسعى إلى تطوير

     

بانتظػاـ  المتاحػة التقنيػات الجديػدة تقـو إدارة الجامعة بدراسػة 9
لمعرفػػػػػة مػػػػػػا إذا كانػػػػػت سػػػػػػتؤدي إلػػػػػػى زيػػػػػادة كفػػػػػػاءة العمػػػػػػؿ 

 .بالجامعة

     

 تتعرؼ إدارة الجامعة عمى ميوؿ العامميف ورغباتيـ  :
 .مستوى اإلنتاجية إلى تحسيفواتجاىاتيـ التي تؤدي 

     

 جيود كبيرة في تطوير قدرات العامميف  إدارة الجامعة تبذؿ ;
 .أجؿ تحقيؽ أكبر درجة مف الكفاءة مف بالجامعة

     

والقػػػػػػدرة الكافيػػػػػػػة   يتػػػػػػوفر لػػػػػػدى العػػػػػػامميف بالجامعػػػػػػة الميػػػػػػارة >
 .تكيؼ مع المتغيرات والتطورات الجديدةلم

     

ف فػي الجامعػػة ضػمف فػرؽ عمػؿ متخصصػػة يتعػاوف العػاممو  =
 .لتأدية أعماليـ

     

ىناؾ اىتماـ مف قبػؿ العػامميف بأىميػة عامػؿ الوقػت إلنجػاز  <
 .المياـ والواجبات في الفترة الزمنية المحددة

     

بأىميػػة المشػػاركة فػػي الجامعػػة يوجػػد قناعػػات لػػدى العػػامميف  ?
   .في عممية اتخاذ القرارات

     

إدارة الجامعػػػػػػة الطاقػػػػػػػات والقػػػػػػدرات الكامنػػػػػػة لػػػػػػػدى تسػػػػػػتثمر  76
 .اتخاذ القرارات عممية في بإشراكيـالعامميف 

     

يتوفر لدى العػامميف االعتقػاد بأىميػة تطػوير عبلقػات العمػؿ  77
التعػػػػػػػػاوف  بػػػػػػػيف األقسػػػػػػػػاـ والػػػػػػػدوائر المختمفػػػػػػػػة لتجسػػػػػػػيد روح

 .الوظيفية يـمياموالتكامؿ أثناء تأدية 

     

بػأف يقػـو العامػؿ بكافػة ميامػو وواجباتػو  الجامعة تتوقع إدارة 78
 عمى اعتبار أنيا توفر لو كافة حقوقو واحتياجاتو.
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موافق  العبارة م
 بشدة

موافق  موافق
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الجيػػود  عنػػد مػػنح الحػػوافز تأخػػذ إدارة الجامعػػة فػػي االعتبػػار 79
لمميػػػػز والػػػػذي يحػػػػافظ عمػػػػػى التػػػػي يبػػػػذليا العامػػػػؿ الكػػػػػؼء وا

 .مكانة الجامعة وسمعتيا

     

تسػػػعى إدارة الجامعػػػة دومػػػًا لتمبيػػػة مػػػا يتوقعػػػو العػػػامموف مػػػف  :7
 .عبلوات وحوافز ومكافآت

     

تػػػػوفر الجامعػػػػة األمػػػػاف الػػػػوظيفي لمعامػػػػؿ طالمػػػػا أنػػػػو ممتػػػػػـز  ;7
 .بالنظـ والقوانيف والموائح الداخمية لمجامعة

     

  
 القيادة اإلدارية السائدة في الجامعة  ثانيًا: أنماط

 
موافق  العبارة م

 بشدة
موافق  موافق

إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .التنظيمية يأمر المسئوؿ العامميف بإتباع التعميمات والقواعد 7
 اإلجراءاتيتابع المسئوؿ سير العمؿ وفقًا لؤلنظمة و  8

 سير العمؿ.تنفيذ كافة الخطوات لويحرص عمى 
     

      .العامميف يتبع المسئوؿ أسموب الرقابة الشديدة لمتابعة أعماؿ 9
      .يتجاىؿ المسئوؿ آراء العامميف ويعتبر النقاش إىدارًا لموقت :
   يحرص المسئوؿ عمى التواصؿ المستمر مع جميع ;

 .العامميف في المستويات المختمفة
     

 عمى أدوارىـ الوظيفية وما ىو يطمع المسئوؿ العامميف  >
 متوقع منيـ القياـ بو.

     

      .يكمؼ المسئوؿ العامميف بأعماؿ تتفؽ مع قدراتيـ =
      .يراعي المسئوؿ الموضوعية في تقييـ العامميف <
 تخطيط العمؿ يشجع المسئوؿ العامميف عمى إبداء آرائيـ في ?

 .وتنفيذه
     

      .ره بشكؿ قابؿ لمتفاوضيطرح المسئوؿ وجية نظ 76
 في المستويات المختمفة مف العامميف يشرؾ المسئوؿ 77

 .اتخاذ القرار
     

      .يناقش المسئوؿ القرار المراد اتخاذه بصورة جماعية 78
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موافق  العبارة م
 بشدة

موافق  موافق
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الممكنة ضع أفضؿ البدائؿيتبادؿ المسئولوف اآلراء لو  79
 ات.لمقرار 

     

      .يؤخذ برأي األغمبية عند وجود اعتراض عمى القرار :7
 رسالة تحدد جديدة أفكار ابتكار عمى العامميف  يحث المسئوؿ ;7

 .ورؤيتيا الجامعة

     

      .عمى حؿ المشكبلت بطرؽ مبتكرة العامميف يشجع المسئوؿ >7
 مف التغذية الراجعة الخاصة بأساليب يستفيد المسئوؿ  =7

 .وممارسات العامميف لتقويميا دوريًا وتطويرىا
     

 بطريقة غير يميؿ المسئوؿ إلى إسناد الواجبات إلى العامميف <7
 .محددة

     

 إنجاز يعطي المسئوؿ العامميف االستقبللية الكاممة في ?7
 .المياـ التي توكؿ إلييـ

     

  فرصة لبعض العامميف لمتفرد بآرائيـ يعطي المسئوؿ 86
 .الشخصية لمواجية المواقؼ المختمفة
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 : اإلدارة االلكترونيةلثالقسم الثا
 إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعة

 

موافق  العبارة م
 بشدة

موافق  موافق
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

جية وتنسيؽ متبادؿ بيف يوجد في الجامعة خطط إستراتي 7
كافة إدارات الجامعة نحو التحوؿ إلى تطبيؽ اإلدارة 

 .االلكترونية

     

تدعـ اإلدارة العميا سياسة التحوؿ نحو تطبيؽ اإلدارة  8
 .االلكترونية

     

تضع الجامعة خطط تتسـ بالمرونة الكافية الستيعاب أية  9
 .ةتغيرات يتطمبيا استخداـ اإلدارة االلكتروني

     

تستثمر الجامعة مواىب المتميزيف في استخداـ تطبيقات  :
 .تطوير أداء العامميف في الجامعةلاإلدارة االلكترونية 

     

تخصص الجامعة نظاـ حوافز فعاؿ لممتميزيف في مجاؿ  ;
العمؿ االلكتروني لتشجيع العامميف عمى التحوؿ نحو 

 .تطبيؽ اإلدارة االلكترونية

     

 الكترونياً  الجامعة الحرية الكاممة لتبادؿ المعمومات توفر >
 .بيف مختمؼ إدارات وأقساـ الجامعة

     

بمتطمبات  ةالبلزمة لتزويد الجامع توفر الجامعة الميزانية =
 .تطبيقات اإلدارة االلكترونية المتطورةو 

     

المعدات المستخدمة حاليًا في الجامعة تتناسب األجيزة و  <
ؿ اإلدارة االلكترونية وتوفر القدرة البلزمة وطبيعة عم
  .لتطبيقيا

     

يمكػػػف تحقيػػػػؽ الػػػربط االلكترونػػػػي بػػػيف إدارة الجامعػػػػة وكافػػػػة  ?
األقسػػػػػاـ عػػػػػف طريػػػػػػؽ شػػػػػبكات الحاسػػػػػػب اآللػػػػػي )االنترنػػػػػػت 

 .واالنترانت(

     

 لنقػػػػػػؿ رسػػػػػميالبريػػػػػػد االلكترونػػػػػي كوسػػػػػػيط  تعتمػػػػػد الجامعػػػػػة 76
 .المعمومات وتبادؿ

     

مواقػػػػػػع لمجامعػػػػػة عمػػػػػػى االنترنػػػػػت بحيػػػػػػث يحصػػػػػػؿ  تسػػػػػتخدـ 77
 .دوف الرجوع لمجامعة مف معمومات المتصفح عمى ما يريد

     

يمكػػػف تطػػػوير طػػػػرؽ عقػػػد االجتماعػػػات عػػػػف بعػػػد بػػػػيف إدارة  78
 .الجامعة واألقساـ عبر الوسائؿ التقنية المناسبة

     



موافق  العبارة م
 بشدة

موافق  موافق
إلى 
 حد ما

غير 
 قمواف

غير 
موافق 
 بشدة

المسػػػػػػتخدمة فػػػػػي الجامعػػػػػػة تسػػػػػاعد عمػػػػػػى  الكمبيػػػػػوتر بػػػػػرامج 79
 .التبادؿ المرف لممعمومات بيف مستخدمي النظاـ

     

تسػػرع نظػـػ المعمومػػات الموجػػػودة فػػي الجامعػػة عمميػػة صػػػنع  :7
القػػػرارات بشػػػكؿ كبيػػػر بسػػػبب سػػػرعتو فػػػي تقػػػديـ المعمومػػػػات 

 .البلزمة

     

ت البلزمػػػػػػة فػػػػػي اليياكػػػػػؿ التنظيميػػػػػػة يمكػػػػػف إحػػػػػداث التغييػػػػػرا ;7
مػػػػع  بلءـيػػػتل األقسػػػاـ)إلغػػػاء, دمػػػج...( لػػػػبعض اإلدارات أو 

 .تطبيقات اإلدارة االلكترونية

     

الجامعة قادرة عمى تعديؿ وتبسيط اإلجراءات اإلدارية لكي  >7
 .تتواءـ مع متطمبات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية

     

اإلدارات ف البلمركزية بيف معة قدر مناسب ميوجد في الجا =7
 .المشاركة في تطبيؽ اإلدارة االلكترونية

     

الجامعػػػة قػػػادرة عمػػػػى وضػػػع خطػػػط تػػػػدريب وتأىيػػػؿ لممػػػػدراء  <7
والعػػػػػػػػػػػامميف ليسػػػػػػػػػػػتطيعوا التعامػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػع تطبيقػػػػػػػػػػػػات اإلدارة 

 .االلكترونية

     

بػػػػرامج لتأىيػػػػؿ عػػػػامميف فػػػػي مجػػػػاؿ صػػػػيانة  تضػػػع الجامعػػػػة ?7
 .شبكاتاألجيزة والبرامج وال

     

تتػػػػػوفر فػػػػػي الجامعػػػػػػة الكػػػػػوادر البشػػػػػػرية المؤىمػػػػػة السػػػػػػتخداـ  86
 .تطبيقات اإلدارة االلكترونية في مياـ العمؿ بالجامعات

     

يػػتـ اسػػػتقطاب الخبػػػراء فػػػي مجػػاؿ تصػػػميـ وتطػػػوير البػػػرامج  87
 .االلكترونية

     

لمنع أي  الخبرات البلزمة ألمف البياناتتوفر الجامعة  88
 .غير مشروع لممعمومات اختراؽ

     

المعمومات التي يوفرىا نظاـ المعمومات تكوف متعمقة فقط  89
  .اتخاذ قرار بشأنيا اإلدارة بالمشكمة التي تنوي

     

السرعة التي ت قدـ بيا المعمومات المطموبة ال تتناقض مع  :8
 كونيا دقيقة وصحيحة.

     

لحاسوب الموجودة حماية ألجيزة ا برامجتوفر الجامعة  ;8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            فييا

     

 شكزاً حلسٍ رعبًَكى



 ب
 

 (3)ملحق  
 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين لالستبانة
 

 الوظيفة االسم م
 عميد كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية في جامعة األزىر بغزة ـ األغاد. مرواف سمي 1
 رئيس قسـ إدارة األعماؿ في جامعة األزىر بغزة د. خميؿ جعفر حجاج 2
بكمية االقتصاد والعمـو اإلدارية  أستاذ إدارة األعماؿ المساعد د. رامز بدير 3

 في جامعة األزىر بغزة
بكمية االقتصاد والعمـو اإلدارية  شارؾارة األعماؿ المأستاذ إد د. نياية التمباني 4

 في جامعة األزىر بغزة
 عميد كمية التجارة في الجامعة اإلسبلمية بغزة د. ماجد الفرا 5
 شئوف التخطيط والجودةرئيس الجامعة لنائب مساعد  د. سامي أبو ناصر 6
 ITمدير دائرة  منتصر الحمبيأ.  7
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