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  مستخلص البحث

عالقة اإلدارة االلكرتونية : عنوان البحثم، 2016،منير عبداهللا عثمان الطائش
تمع والثقافة التنظيمية باألداء الوظيفي لدى املوظفني  ، دراسة وصفية باملؤسسة بناء ا

الدراسات العليا قسم اإلدارة اإلسالمية، جامعة حتليلية رسالة ماجستري مقدمة لكلية 
  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .الدكتور نور أسناوي : المشرف الثاني_ تور منري العابدين الدك: المشرف األول
  :هدفت الدراسة إلي 

التعرف على أهم األسباب اليت تدعو إىل حتسني األداء الوظيفي يف ظل تطبيق       
تمع اإلدارة االلكرتونية  مث التعرف على األساليب اإلدارية اليت تساهم ، باملؤسسة بناء ا

دراسة عناصر اإلدارة  مثيف حتسني أداء الوظيفي يف ظل تفعيل الثقافة التنظيمية 
  .اإللكرتونية والثقافة التنظيمية وعالقتهم باألداء الوظيفي 

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام اإلستبانة كأداة رئيسية يف مجع       
واستخدم من اإلداريني واألكادمييني ،  )112(البيانات مطبقة علي عينة مكونة من 

الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وقام الباحث باستخدام العديد من 
معامل معامل االرتباط بريسون، و حصائية الختبار الفرضيات ومنها ، األساليب اإل

  . اخلطي البسيط واملتعدد ، واالحندارألفا كرونباخالثبات 
   :وخلصت الدراسة إلي نتائج من أهمها 

   املوظفني  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي لدى -1
تمع         .باملؤسسة بناء ا

  وظفني ــاملدى ــد عالقة ذات داللة إحصائية بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي لــتوج -2
تمع         .  باملؤسسة بناء ا

  واألداء  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلدارة االلكرتونية والثقافة التنظيمية معاً  -3
تمعالوظيفي لدى املوظفني         . باملؤسسة بناء ا
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ABSTRAK 

 
Mounir Abdalla Othman Etayesh, 2016. Hubungan E-Manajemen dan Budaya 
Organisasi dengan Kinerja Pegawai di Perusahaan Pembangunan Masyarakat 
(Studi Deskriptif Analisis), Tesis. Jurusan Manajemen Islam, Sekolah 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing I: Dr. Munirul Abidin. Pembimbing II : Dr. Nur Asnawi 

Kata Kunci : E-Manajemen, Budaya Organisasi, Kinerja, Pegawai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa penyebab yang mengarah 
kepada peningkatan kinerja pegawai melalui penerapan E-Manajemen di 
perusahaan pembangunan masyarakat, mengetahui beberapa metode managerial 
yang berkontribusi dalam peningkatan kinerja pegawai melalui pelaksanaan 
budaya organisasi, mempelajari beberapa unsur E-Manajemen dan budaya 
organisasi serta hubungan keduanya dengan kinerja pegawai. 

Untuk mewujudkan tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan angket 
sebagai alat utama dalam pengumpulan data, sampel penelitian ini berjumlah 112 
orang; terdiri dari kalangan pegawai kantor dan akademisi. Peneliti menggunakan 
metode deskriptif analisis, dan menggunakan beberapa metode statistik untuk 
menguji beberapa hipotesis, antara lain: uji korelasi Pearson, uji reabilitas Alfa 
Krunch dan uji regresi liniear sederhana dan regresi liniear ganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara E-Manajemen dengan kinerja  
     pegawai di perusahaan pembangunan masyarakat. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja 
     pegawai di perusahaan pembangunan masyarakat.  

3. Ada hubungan yang signifikan antara E-Manajemen dan budaya  
     organisasi dengan kinerja pegawai di perusahaan pembangunan  
     masyarakat. 
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ABSTRACT 

 
Mounir Abdalla Othman Etayesh, 2016. The Correlation between E-
Management and Organizational Culture with Employees’ 
Performances in Society Development Corporation (Analysis 
Descriptive study). Thesis. Islamic Management Department of 
Postgraduate Program in Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University, Malang. Advisor I: Dr. Munirul Abidin. Advisor II : Dr. 
Nur Asnawi 

Keywords : E-Management, Organizational Culture, Performance, 
Employee. 
     This research aims to know some causes which lead to the 
increasing of employees’ performances through the application of E-
Management in Society Development Corporation, know some 
managerial methods which contributes in the increasing of employees’ 
performances through the implementation of organizational culture, 
study some of the E-Management aspects and organizational culture 
and the correlation between both and the employees’ performances. 
      This research uses questionnaire as the main data collection, the 
sample are 112 people of office employees and academicians. The 
researcher uses analysis descriptive method and some statistic 
methods to test some hypotheses, they are: Pearson Correlation 
testing, Alfa Krunch Reliability testing and simple linier regression 
and multiple linier regression testing. 

The result shows that :  
1. There is a significant correlation between E-Management and the 

employees’ performances in Society Development Corporation. 
2. There is a significant correlation between organizational culture and  
    employees’ performances in Society Development Corporation.  
3. There is a significant correlation between E-Management and  
    organizational culture in Society Development Corporation. 
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  كلمة الشكر والتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم،احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم عل أشرف األنبياء 
  .أمجعني، وبعد واملرسلني وعلي آله وأصحابه 

يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية، وهنا يريد الباحث أن يقدم من صميم 
قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده علي كتابة هذه الرسالة، 

  :وهم 
احلكومية  الربفيسور الدكتور موجيا راهرجو ، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية . 1

  . مباالنج     
 الربفيسور الدكتور حبرالدين ، مدير الدرسات العليا جامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية . 2

  . احلكومية ماالنج     
 الدكتور مشس الدين ، رئيس قسم اإلدارة اإلسالمية جامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية . 3

  .احلكومية ماالنج    
   .بصفته مشرف الثاينوالدكتور نور أسناوي .  العابدين بصفته مشرف األول الدكتور منري. 4
  ث أنــاء ومن ال يستطيع الباحـــــدقــات العليا احملرتمني، واألصـــــذة يف الدراســـمجيع األسات .5
  .يذكرهم مجيعا هنا    

املاجستري هذه نافعة هذا، واهللا أسال أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة 
  .ومفيدة للعباد والبالد، آمني
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  خلفية البحث_ أ

يف ظل التغريات اجلذرية السريعة والتحديات اليت فرضها العصر احلديث كالعوملة       
اليت تتسم بسرعة التغري والتطور يف مفهوم اإلدارة إىل السعي جاهدة إىل إجياد مكانه هلا 
لكي تضمن بذلك بقائها ومنوها واستمراريتها يف النشاط ، ويف ظل هذه التغريات 

من  الوظيفيين أساليب جديدة يف اإلدارة وأثر ذلك على األداء املتزايدة برزت احلاجة لتب
يف اإلدارة ، إن حقيقة قيام  وتأثري الثقافة التنظيمية خالل إدخال تكنولوجيا املعلومات

ا على النهوض يعتمد أساسا على التغيري ونتيجة هلذا التغيري  والتطوير األمم وقدر
إىل اهتمام كبري يف عمليات إصالح اإلدارة يف  ومواكبة كل املستجدات احلضارية مما أدى

معظم دول العامل ونالت اإلدارة اإللكرتونية اهتمام منقطع النظري إىل احلد الذي جعل 
املفكرين يطلقون على هــذا العصر عصر تكنولوجيا املعلومات باعتبارها إحـدى الركائز 

املعلومات طفرة حقيقية يف  لقد أحدثت تكنولوجيااألساسية لنموذج اإلدارة احلديثة و 
من ناحية سرعة وكفاءة ودقة إجناز العمل بصورة جعلت العامل  الوظيفيأساليب أداء 

  . ملواكبة التطورات الدولية واحملليةينمو بسرعة غري مسبوقة 

تعترب التكنولوجيا من أهم العوامل املؤثرة على منو املتسارع للمجتمعات وتطورها يف       
ا شىت جماالت  احلياة ، وقد أصبحت من أهم العوامل بعد العامل البشري اليت يقاس 

لذا ال ينبغي أن متر علينا فرص الثورة املعلوماتية والتطورات و ، التقدم يف عامل اليوم 
جناح   دمة إغراضنا ، سيما بعد ما أثبتتالتكنولوجيا دون أن نستفيد منها وأن نطوعها خل

كبري يف الدول اليت طبقتها ، وتقدميها إسهامات وخدمات سامهت بشكل كبري يف 
تستطيع التعامل والتفاعل مع  إدارات، وإعداد  اإلدارة حتقيق فاعل وكفء ألهداف

  )1(. متغريات العصر بكل إجيابية

                                                             
 م1993. 24ص. القاهرة .دار الشروق. التطور احلديثة لنظم املعلومات املبنية علي الكمبيوتر . حممد ، حممد اهلادي )  1(
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ـــات يف إطار سعي املؤسسات احلكومية يف تطوير العمل اإلداري لرفع من اخلدمــ      
واإلســـراع يف تقديــمها للمستفيديـن كـان لــــــزاما على املؤسسات الوظيفي وحتسني األداء 

البدء يف عملية التغيري وتطوير العمليات اإلدارية وذلك من خالل االستفادة من 
تكنولوجيا املعلومات يف تسيري العمل اإلداري واالنتقال من العمل التقليدي إىل العمل 

والسرعة يف إجناز املعامالت وتعمل الوظيفي وين من أجل الرفع من مستوي األداء االلكرت 
على تفعيل الثقافة التنظيمية من خالل استخدام التكنولوجيا املعلومات االستخدام 

  )2(.األمثل 

إن موضوع الثقافة التنظيمية يف املؤسسات التعليمية مثل أي منظمة أخري تقوم       
يم واالتصال واالجتاهات والتصرفات والعوامل االجتماعية اليت تعمل علي السلوك والق

م الوظيفية ،  لتوجيه تصرفات العاملني يف املؤسسات التعليمية فيما يتعلق بأدائهم لواجبا
وأي تطوير أو رفع لكفاءة األداء وجودة املعلومات سواء مت بأسلوب إدارة حديثة أم 

د السلوك أو القيم والتصرفات التنظيمية جلميع بأسلوب أخر سيتطلب إحداث يف قواع
العاملني ، وهذا لن يعين بتوفري احلرية الفردية والفكرية وإمنا يعين وضع قواعد لتحسني 

  )3(.األداء الوظيفي

قد تبىن ثقافة املنظمة على مفهوم التغيري حنو تطبيق ما هو جديد ، ومن مث فإن       
العاملني سوف يشعرون بأن التغيري والتطوير أمر مفروض عليهم ، ومل يشاركوا فيه ، فهنا 
يكون التغيري من جانب واحد ذو تأثري يف املنظمة يكون سليب ، عكس ذلك إذا كانت 

التغيري سلوك يبدأه الرؤساء ويشرتكون فيه كل املرؤوسني  ثقافة املنظمة تبىن على أن
بفاعلية من أول مراحل التخطيط له حىت إجناز آخر مراحل التخطيط ، ومن هنا تنعكس 

                                                             
 32ص.القاهرة.الدار املصرية اللبنانية الطبعة الثانية.تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات .مكاوي ، حسن عماد )  2(
 م 1997.

دار . إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز املعلومات . جوحيان ، عرفات  .الرتتوري ، حممدعوض)  3(
 م2010. 127ص. عمان األردن .املسرية للنشر والتوزيع والطباعة
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الثقافة التنظيمية إجيابية علي عملية التغيري وتكون مشجعة على التعاون وحتمل 
  )4(.املسئولية

ح أو الفشل يف تطبيق اإلدارة االلكرتونية قد وكما أكدت دراسة خبش بأن النجا          
يعتمد علي الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة ، أن الثقافة التنظيمية السائدة يف 

علي قبول بيئة التنظيم إلدخال فكرة أو منوذج جديد وكما املؤسسة تعد معياراً للحكم 
ا تعكس قدرة املنظمة علي التكيف مع األساليب واملمار  سات وذلك يتطلب إعادة أ

بناء وتشكيل لثقافة املنظمة وحيث إن قبول أو رفض ذلك يعتمد علي قيم ومعتقدات 
         )5(.العاملني يف املنظمة 

من هنا تربز أمهية هذه الدراسة يف ظهور ثقافة تنظيمية قوية تعمل من أجل التحول       
الناجح الذي يتم على أساس التخلي عن إجراءات العمل التقليدية ، فالثقافة القوية ال 
تسمح بتعدد ثقافات ألنه الثقافة التنظيمية هلا تأثري ينعكس إجيايب على املنظمة والفعالية 

، إذا مل يكون هناك اهتمام بالثقافة التنظيمية فإن ذلك سيقود  الوظيفي والسلوك األداء
إىل العديد من صراعات تنظيمية وبالتأكيد ستؤثر على الفاعلية واألداء الوظيفي 

  .للمنظمة
 والثقافة التنظيمية وحتليل عناصرهمالباحث من دراسة اإلدارة اإللكرتونية إن هدف       

يساعد على فهم أفضل لعملية التغيري من أجل العمل علي استثمار الفضل لتكنولوجيا 
املعلومات من أجل تطوير عمل املؤسسات ، وقبل البدء يف التوسع لتطبيق اإلدارة 

والقضايا اليت تفرضها طبيعة العمل  اإللكرتونية جيب حبث ودراسة العديد من التحديات

                                                             
. دراسة تطبيقية علي وزارة الرتبية والتعليم .االلكرتونية دور الثقافة التنظيمية يف تفعيل تطبيق اإلدارة  .العاجز ، إيهاب فاروق )  4(

 م2011. 17ص.اجلامعة اإلسالمية غزة .رسالة ماجستري

اململكة . كلية الرتبية .رسالة ماجستري . اإلدارة االلكرتونية يف كليات الرتبية للبنات يف ضوء التحوالت املعاصرة . خبش ، فوزية  ) 5(
 م2007. العربية السعودية 
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كيفية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف بيئة معينة والعالقة   عرفةمن أجل حتليل بيئة العمل مل
  . األداء الوظيفيوالثقافة التنظيمية ب بني اإلدارة اإللكرتونية

ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة إن اإلدارة التقليدية مل تعد قادرة علي االستجابة       
التحول حنو اإلدارة للمتطلبات العصر وسرعة التغيري فيه ، فقد أصبحت عملية 

ومطلب لكل املؤسسات واملنظمات وخاصة التعليمية منها ، والن  االلكرتونية أمرا حتمياً 
تعترب مدخال مهم لتطوير اإلدارة التعليمية من أجل  والثقافة التنظيميةاإلدارة االلكرتونية 

خالل  العمل علي االستثمار األمثل للجهد والوقت واملال وحتقيق أفضل اخلدمات من
ا يف غاية من الدقة ،  وعلي توفريها منظومة تعمل علي أرضا املستفيدين من خدما

 والثقافة التنظيمية الرغم من الدراسات العديدة اليت تناولت موضوع اإلدارة االلكرتونية
لوظيفي يف املنظمات املختلفة والدراسات اليت تناولت حتسني األداء ا اصرهمبعن

نة يف حدود معرفة الباحث مل يتم العثور علي أي دراسة أو حبث تناول إواملؤسسات ف
األداء علي  وأثرهمجمتمعتني والثقافة التنظيمية توضيح العالقة بني اإلدارة االلكرتونية 

 . الوظيفي
حتسني ومن هنا هدفه الدراسة احلالية إىل التعرف على أهم األسباب اليت تدعو إىل       

مث التعرف على ، التعليمية  تطبيق اإلدارة االلكرتونية باملؤسسات ظل يف األداء الوظيفي
ظل تفعيل الثقافة التنظيمية األساليب اإلدارية اليت تساهم يف حتسني أداء الوظيفي يف 

والثقافة التنظيمية اإلدارة اإللكرتونية  دراسة عناصروعليه فسوف تركز هذه الدراسة على 
  . باألداء الوظيفي  وعالقتهم

  :لذا ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل 

األداء معًا وتأثريهم علي عالقة بني اإلدارة االلكرتونية والثقافة التنظيمية هل يوجد 
 ؟الوظيفي 
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   .ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدد من األسئلة الفرعية 

  البحثأسئلة _ ب

  اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي ؟بني هل يوجد عالقة  - : األولال ؤ الس

  بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي ؟هل يوجد عالقة  -:السؤال الثالث 

هل اإلدارة االلكرتونية والثقافة التنظيمية معًا تؤثر علي األداء  -:السؤال الثالث 
 الوظيفي؟  

  البحثأهداف _ ج

  :يلي  إيل التعرف علي ماهدفت هذه الدراسة       

 .التعرف على العالقة بني اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي  - 1

  . التعرف على العالقة بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي - 2

  ألداء ا مث التعرف علي مدي تأثري اإلدارة االلكرتونية والثقافة التنظيمية معًا علي - 3
  .الوظيفي      

  البحثأهمية _ د

  :النظرية األهمية  -أ

ا تتناول موضوع اإلدارة االلكرتونية        تعترب هذه الدراسة مهمة من الناحية النظرية أل
مبؤسسات باألداء الوظيفي الثقافة التنظيمية  وعالقتها بالتحسني األداء الوظيفي وعالقة

ال التطوير وحتسني األداء  التعليمية وهذا املوضوع ذات أمهية نظرية للباحثني يف ا
  . الوظيفي
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اإلدارية الثالث مع  متغرياتتكمن أمهية الدراسة من ناحية النظرية يف ربطها بني       
أن تقود هذه الدراسة إيل  اإلشارة إيل أن التغيري هو احملور األساسي فيها ، كما ميكن

  .توجيه األنظار إيل دراسات أكثر تفصيال يف جمال تطوير العمل اإلداري

  :األهمية التطبيقية  -ب

والثقافة تكمن أمهية الدراسة العلمية يف معرفة العالقة بني اإلدارة االلكرتونية       
األداء الوظيفي ، من خالل نتائج الدراسة اليت ميكن الوصول هلا وإعطاء التنظيمية ب

إيل اإلدارة  صورة واضحة للقيادة العليا من أجل االستفادة منه يف تغيري اإلدارة التقليدية
األداء الوظيفي بالثقافة التنظيمية  عالقةااللكرتونية وعالقتها يف حتسني األداء الوظيفي و 

   .أداء الوظيفي من أجل العمل علي الرفع من مستوي جودة 

  فروض البحث -ه

  :الفرضية األولي 
بني اإلدارة ) ≥0.05a(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي       

  .   االلكرتونية واألداء الوظيفي

  : الفرضية الثانية 
 بني الثقافة التنظيمية) ≥0.05a(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي       

 .  واألداء الوظيفي

  :  الثالثةالفرضية 
بني اإلدارة ) ≥0.05a(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي       

  .   األداء الوظيفيو معُا  التنظيميةااللكرتونية والثقافة 
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  البحثحدود _ و

  اإلدارة  العالقة بني وحتليل موضوع الدراسة احلالية هو دراسة: احلدود املوضوعية – 1
  . األداء الوظيفيوالثقافة التنظيمية علي  االلكرتونية    

   للعام  الثالثاية الفصل الدراسي  يفهذه الدراسة  أجريت:  ةألزمانيد و داحل - 2
  )م2016(    

  البحثمصطلحات _ ز

  اإلدارة االلكرتونية - 1
من تقدمي اخلدمات واملعامالت اإلدارية من شكلها التقليدي إىل  االنتقال هي      

  )6(. متطورالشكل اإللكرتوين 

 تكنولوجيا املعلومات - 2
هي مصطلح يطلق علي مجيع ما يتصل مبعدات االتصاالت والربجميات وهو يهتم       

 )7(.بإدارة املعلومات ومعاجلة البيانات يف املؤسسات 

  األداء الوظيفي - 3
ا من قبل املنظمة أو        م وإعماهلم اليت مث تكليفهم  بأنه تنفيذ العاملني ملسئوليا

ا وظائفهم     )8(. املؤسسة اليت ترتبط 

  

  

                                                             
دار النهضة   .دراسة مقارنة . دور اإلدارة العامة اإللكرتونية واإلدارة احمللية يف االرتقاء باخلدمات اجلماهريية. مرجان ، أمحد )   6(

 م2006. 67ص.القاهرة .العربية
 م2005. 32ص. الدار املصرية القاهرة .التعليم االلكرتوىن عرب شبكة االنرتنت. حممد ، حممد اهلادى )  7(

 م2001. 210ص. القاهرة . الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع ). رواية مستقبلية(إدارة املوارد البشرية.راوية ، حممد )  8(
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 الثقافة التنظيمية - 4

ا عبارة عن جمموعة القيم والتوقعات واالعتقادات وأمناط سلوكية تتطور وتستقر        بأ
مع مرور الزمن وتصبح مسة خاصة بني أعضاء التنظيم وحول خصائص التنظيم والسلوك 

  )9(.املتوقع من أعضاء فيه 

  نموذج البحث_ ح

 :علي الشكل التايل ميكن توضيح منوذج البحث        

  نموذج البحث من إعداد الباحث) 1(شكل رقم 

  

  

 

  

 

  متغيرات البحث

  اإلدارة االلكرتونية: األولاملتغري املستقل  - 1

  الثقافة التنظيمية : الثاين املستقلاملتغري  - 2

                                               األداء الوظيفي: املتغري التابع  - 3

 
                                                             

 م2008. 373ص .دار وائل للنشر .عمان . نظرية املنظمة والتنظيم . القريويت ، حممد قاسم )  9(

 

Y  األداء الوظيفي 

X2 الثقافة التنظيمية 

 X1   اإلدارة االلكترونية       
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  الدراسات السابقة_ ط

  تمهيد

وحتسني األداء الوظيفي تطوير يف والثقافة التنظيمية نظرا ألمهية اإلدارة االلكرتونية       
لذلك فقد حظي موضوع اإلدارة من مجيع جوانبها ، ورفع من مستوي اخلدمات 

اهتماما بالغا من قبل الدارسني وعالقتهم باألداء الوظيفي  والثقافة التنظيمية االلكرتونية
  . ملا هلذا املوضوع من أمهية 

وسيتناول الباحث هذه الدراسات مبا يفيد حبثه وميكن استعراض هذه الدراسات فيما 
 :يلي 

  :  األوليالدراسة 

مدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية بوكالة غوث وتشغيل الالجئين : بعنوان 
  )10(بمكتب غزة اإلقليمي ودورها في تحسين أداء العاملين 

ودورها يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  مدىهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على       
، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي مستخدمًا كأداة  حتسني أداء العاملني

                                                                   .االستبيان جلمع البيانات 

  :يلي  وقد توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها ما

 علي زيادة الفاعلية و كفاءة أظهرات الدراسة أن استخدام اإلدارة االلكرتونية يعمل  - 1
 . األداء الوظيفي بدرجة كبرية     

                                                             
ة االلكرتونية بوكالة غوث وتشغيل الالجئني مبكتب غزة اإلقليمي ودورها يف مدى إمكانية تطبيق اإلدار  .عمارة ، حممد مجال )  10(

 م2006.جامعة اإلسالمية غزة . رسالة ماجستري.حتسني أداء العاملني 
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 أن استخدام اإلدارة االلكرتونية يعمل علي رفع اإلنتاج وسرعة اجناز العمل وحتسني  - 2
 .  االتصاالت بني املوظفني وتقليل معدالت األخطاء     

 : أهم توصيات الدراسة      
 . لتطبيق اإلدارة االلكرتونيةزيادة الدعم املايل الالزم  - 1

 . التحتية من أجهزة وبرامج وشبكات البيئيةالعمل علي تطوير  - 2

  . زيادة التزام اإلدارة العليا بدعم تطبيق اإلدارة االلكرتونية - 3

  .إقامة ورش عمل وندوات لتعريف العاملني باإلدارة االلكرتونية  - 4

  أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية 

بالنسبة لألداء تتفق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف استخدام االستبيان        
االت   .كأداة للدراسة مع اختالف يف احملاور وا

املنهج الوصفي  بالنسبة للمنهج تتفق الدراسة احلالية الدراسة السابقة يف استخدام      
  .الكمي 

الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف  ختتلفبالنسبة اختبار األساليب اإلحصائية       
  .األساليب اإلحصائية  استخدام

ملعرفة ما إذا كانت  )Sign test(الدراسة السابقة تستخدم اختبار اإلشارة       
واالس _ ، واختبار كروسكال متوسط درجة االستجابة قد وصلت إيل درجة احلياد 

ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني ثالث جمموعات أو أكثر من 
   .البيانات الرتتيبية 
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وختتلف الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف استخدام عدد املتغريات املستقلة ،       
يف متغري التابع وهم أكثر مشول يف فالدراسة احلالية تستخدم متغريين مستقلني وتأثريهم 

تفسري بيئة الدراسة من مجيع النواحي ، فالدراسة احلالية تستخدم االحندار اخلطي البسيط 
  . إلجياد العالقة بني املتغريات الدراسة  واملتعدد لتفسري فروض الدراسة

  :  الثانيةالدراسة 

دراسة تطبيقية علي شركة  الوظيفيأثر الثقافة التنظيمية علي مستوي األداء : بعنوان 
  )11( االتصاالت في فلسطين

حتسني األداء علي دور الثقافة التنظيمية يف هدفت هذه الدراسة إىل التعرف       
مستخدمًا   ، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي شركة االتصاالتيف  الوظيفي

     .االستبيان كأداة جلمع البيانات 

  :يلي  الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها ماوقد توصلت هذه 

  . مستوي األداء الوظيفييوجد عالقة بني عناصر الثقافة التنظيمية وبني  - 1
  .أظهرت الدراسة أن هناك أثر إجيايب للثقافة التنظيمية علي مستوي األداء الوظيفي  - 2

  :أهم توصيات الدراسة      
  تشجيع العاملني علي إبداء رأيهم يف القيم واملعتقدات واألعراف لتطويرها مبا يالزم  - 1

   .بيئة العمل      
  زيادة درجة اهتمام العاملني بالقيم اإلجيابية اليت تسهم يف زيادة مستوي الكفاءة  - 2

  . اإلدارية     
  

                                                             
جامعة اإلسالمية غزة  . كلية التجارة   .رسالة ماجستري. أثر الثقافة التنظيمية علي مستوي األداء الوظيفي .عكاشة ، أسعد)  11( 
 م2008.



13 
 

يئة مناخ مناسب يشجع علي اإلبداع واالبتكار  - 3   .ضمن بيئة العمل العمل علي 

  أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية 

بالنسبة لألداء تتفق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف استخدام االستبيان        
االت   .كأداة للدراسة مع اختالف يف احملاور وا

لسابقة يف استخدام املنهج الوصفي بالنسبة للمنهج تتفق الدراسة احلالية الدراسة ا      
  .الكمي 

بالنسبة اختبار األساليب اإلحصائية ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف       
  .استخدام األساليب اإلحصائية 

 rالدراسة السابقة تستخدم الختبار الفرضية معامل بريسون واعتماد علي قيمة       
   .متوسط آراء إفراد عينة الدراسة إلجياد الفروق بني  tاجلدولية ، واختبار 

وختتلف الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف استخدام عدد املتغريات املستقلة ،       
فالدراسة احلالية تستخدم متغريين مستقلني وتأثريهم يف متغري التابع وهم أكثر مشول يف 

الدراسة احلالية تستخدم االحندار اخلطي البسيط تفسري بيئة الدراسة من مجيع النواحي ، ف
  .واملتعدد لتفسري فروض الدراسة إلجياد العالقة بني املتغريات الدراسة  

  :  الثالثةالدراسة 

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات علي األداء الوظيفي للعاملين في : بعنوان 
  )12(األجهزة الحكومية المحلية 

                                                             
رسالة .أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات علي األداء الوظيفي للعاملني يف األجهزة احلكومية احمللية  .عطية ، العريب )  12(

 م2012.اجلزائر.جامعة قااصدي مرباح درقلة.ماجستري
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أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات علي األداء هدفت هذه الدراسة إىل التعرف       
، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي مستخدمًا كأداة جلمع  الوظيفي للعاملني

  .االستبيان البيانات 

  :يلي  وقد توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها ما

  . استخدام تكنولوجيا املعلومات واألداء الوظيفيأظهرت الدراسة وجود عالقة بني  - 1

  حجم األداء ،(أظهرت الدراسة وجود عالقة بني استخدام تكنولوجيا املعلومات و - 2
  .) نوعية األداء ، كفاءة األداء ، تبسيط العمل     

  أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة بني استخدام تكنولوجيا املعلومات وسرعة االجناز  - 3
  .مما يدعو أيل تفعيل هذا املتغري      

  :أهم توصيات الدراسة      
  وإعادة النظر  العمل علي حتديد اهلدف من اجلهاز اإلداري يف ظل التغريات العاملية - 1

   .يف بعض اهلياكل اإلدارية      

   . العمل علي تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات - 2

  وعقد ورش العمل والندوات املناسبة ملختلف التدريبيةإعداد الربامج والدورات  - 3
  .املستويات اإلدارية      

  أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية 

بالنسبة لألداء تتفق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف استخدام االستبيان        
االت كأداة للدراسة مع اختالف يف احملاور   .وا
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بالنسبة للمنهج تتفق الدراسة احلالية الدراسة السابقة يف استخدام املنهج الوصفي       
  .الكمي 

بالنسبة اختبار األساليب اإلحصائية ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف       
  .استخدام األساليب اإلحصائية 

متوسط إلجياد الفروق بني  ر التباين األحادينتائج اختباالدراسة السابقة تستخدم       
   .آراء إفراد عينة الدراسة 

وختتلف الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف استخدام عدد املتغريات املستقلة ،       
فالدراسة احلالية تستخدم متغريين مستقلني وتأثريهم يف متغري التابع وهم أكثر مشول يف 

مجيع النواحي ، فالدراسة احلالية تستخدم االحندار اخلطي البسيط  تفسري بيئة الدراسة من
  .واملتعدد لتفسري فروض الدراسة إلجياد العالقة بني املتغريات الدراسة  

  : الرابعةالدراسة 

دور اإلدارة االلكترونية في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين : بعنون 
  )13( بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية

 دور اإلدارة االلكرتونية يف حتسني األداء الوظيفيهدفت هذه الدراسة التعرف إىل       
، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي مستخدمًا  التعليم العايل اجلزائريةيف 

  اإلستبانة كأداة جلمع البيانات

  :يلي  وقد توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها ما

                                                             
رسالة .في لدى العاملني مبؤسسات التعليم العايل اجلزائريةدور اإلدارة االلكرتونية يف حتسني األداء الوظي. نبيت ، إسراء )  13(

  م2013.جامعة حممد خيطر بسكرة.ماجستري
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قوة العالقة بني املتغريين هي  )R(الدراسة أن وقيمة معامل االرتباط أوضحت نتائج 
)0.327 (.  

  :أهم توصيات الدراسة      
   .تشجيع العاملني لتقبل فكرة اإلدارة االلكرتونية  - 1

  .دعم العالقة بني اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي العمل على  - 2

    العمل على وضع خطة تدريبية من أجل التغلب على املشاكل اليت تعيق عملية  - 3
  .التغيري      

  بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية أوجه الشبه واالختالف 

السابقة يف استخدام االستبيان   تتفق الدراسة احلالية مع الدراسةبالنسبة لألداء       
االت   .كأداة للدراسة مع اختالف يف احملاور وا

السابقة يف استخدام املنهج الوصفي  الدراسةبالنسبة للمنهج تتفق الدراسة احلالية       
  .الكمي 
بالنسبة اختبار األساليب اإلحصائية تتفق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف       

  . تفسر متغري مستقل واحدلكن الدراسة السابقة ام االحندار اخلطي البسيط استخد
وختتلف الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف استخدام عدد املتغريات املستقلة ،       

وتأثريهم يف متغري التابع وهم أكثر مشول يف فالدراسة احلالية تستخدم متغريين مستقلني 
، فالدراسة احلالية تستخدم االحندار اخلطي البسيط تفسري بيئة الدراسة من مجيع النواحي 

واملتعدد لتفسري فروض الدراسة كما تستخدم الدراسة احلالية اختبار الكالسيكي بينما 
م يف حتليل الفرضيات من الذي يعترب مهالدراسة السابقة مل تستخدم هذا االختبار 

  .ناحية انتشار البيانات واالختبار الطبيعي 
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  :بهذا فإن الباحث استفاد من الدراسات السابقة فيما يلي 

  . استخدام املنهج املناسب للدراسة احلالية   - 1

  .طريقة اختيار عينة الدراسة والتعامل مع متغريات الدراسة  - 2

  .املناسبة استخدام األساليب اإلحصائية  - 3

  استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف تشكيل تصور شامل عن  - 4
   االستبيانموضوع الدراسة يف اإلطار النظري وسوف تتم االستفادة منها يف إعداد      
.واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة      



 الباب الثاني 
 الجانب النظري

اإلدارة االلكترونية: الفصل األول   

اإلدارة االلكرتونية ونظرية مفهوم ونشأة  :املبحث األول   

اإلدارة اإللكرتونية وأهدافهاوفوائد عناصر : املبحث الثاين   

معوقات اليت تواجه اإلدارة االلكرتونية: املبحث الثالث   

الثقافة التنظيمية : الفصل الثاني  

  الثقافة التنظيميةونظريات مفهوم : املبحث األول 

عناصر الثقافة التنظيمية: املبحث الثاين   

مصادر الثقافة التنظيمية ووظائفها: املبحث الثالث   

األداء الوظيفي: الفصل الثالث  

مفهوم األداء الوظيفي: املبحث األول   

عناصر وعوامل األداء الوظيفي: املبحث الثاين   

تقومي األداء الوظيفي: الثالث املبحث   
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  الثاني  الباب

  النظري الجانب

اإلدارة االلكترونية  : األول الفصل  

  تمهيد

ا على النهوض يعتمد أساسا على التغيري       ونتيجة هلذا  إن حقيقة قيام األمم وقدر
عمليات والتطوير ومواكبة كل املستجدات احلضارية مما أدى إىل اهتمام كبري يف  التغيري

إصالح اإلدارة يف معظم دول العامل ونالت اإلدارة اإللكرتونية اهتمام منقطع النظري إىل 
احلد الذي جعل املفكرين يطلقون على هــذا العصر عصر تكنولوجيا املعلومات باعتبارها 

لقد أحدثت تكنولوجيا املعلومات طفرة إحـدى الركائز األساسية لنموذج اإلدارة احلديثة و 
من ناحية سرعة وكفاءة ودقة إجناز العمل بصورة  الوظيفيية يف أساليب أداء العمل حقيق

  . ملواكبة التطورات الدولية واحملليةجعلت العامل ينمو بسرعة غري مسبوقة 

    إلدارة االلكترونيةونظرية ا نشأةو مفهوم : المبحث األول 

  االلكترونية اإلدارةمفهوم : أوال 

العمل اء االلكرتونية يف البنآلية العمل العمل التقليدي إىل آلية إن االنتقال من       
مع بعضها  اإلداريةاملعلومات احلديثة لربط الوحدات  التنظيمي واستخدام التكنولوجيا

 الختاذ اليت تساعد لتسهيل احلصول على البيانات واملعلومات 
 وبأقل تكلفةعالية بكفاءة  ءللعمالاخلدمات أفضل وتقدمي  املهامالقرارات املناسبة واجناز 

 . التقليدية إىل إدارة الكرتونية هو حتول اإلدارة من إدارة،  وأسرع وقت ممكن
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دف االلكرتونية  اإلدارةعمل آلية ميكن القول أن        هي منظومة معلوماتية متكاملة 
تعتمد على  وي إىل إدارةمن إدارة تعتمد على العمل اليد التقليديالعمل  آليةإىل حتويل 
   . داري بأسرع وقت وبأقل التكاليفتساعد يف اختاذ القرار اإل اليتاملعلومات  تكنولوجيا

فت اإلدارة اإللكرتونية من قبل العديد من الباحثني بالعديد من التعريفات ر هذا وقد عُ 
  :منها ما يلي 

 اااللكرتونية  اإلدارة وإجياد إلية متقدمة لتبادل  ألداء احلديثة استخدام تكنولوجيا بأ
   )14(. األخرىاملعلومات داخل املنظمة وبينها وبني املنظمات 

 واالستخدام الواعي لتكنولوجيا التطوير عابعلى االستي تعملإدارية جديدة  مفهوم 
املعلومات يف ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة يف منظمات عصر العوملة والتغيري 

 )15(.املستمر
  القائمة على اإلمكانات املتميزة لإلنرتنت وشبكات األعمال  االلكرتونية اإلداريةالعملية

يف التخطيط والتوجيه والرقابة على املوارد إلكرتونيًا بدون حدود من أجل حتقيق أهداف 
    )16(. املنظمة

 17(. منظومة األعمال واألنشطة اليت يتم تنفيذها إلكرتونيًا وعرب الشبكات(   
 تيسري أداء العمل اإلداريلتستخدم  اليتنيات املعلومات تقعبارة عن جمموعة من  هي 

ىل أسلوب يدار التقليدي اململ إ األسلوبغيري طرق تقدمي املعلومات من تب التعليمي
  )18(. احلديثة املعلومات بواسطة التكنولوجيا

                                                             
االت .جنم ، عبود جنم ) 14(  30ص.عمان. دار اليازورى العلمية للنشر والتوزيع. اإلدارة االلكرتونية اإلسرتاتيجية والوظائف وا
 م2008.

 م2001. 323ص. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة . املعاصرة خواطر يف اإلدارة . السلمي ، علي )  15(

 م2004 . 127ص. دار املريخ للنشر . الرياض. اإلدارة اإللكرتونية اإلسرتاتيجية والوظائف واملشكالت .جنم ، عبود جنم )  16(

ا العربية. ياسني ، سعد غالب ) 17(  م2005 . 22ص. معهد اإلدارة العامة .الرياض . اإلدارة اإللكرتونية وآفاق وتطبيقا

. املنعقدة يف سلطنة عمان. الواقع والتحديات . دور األنظمة والتشريعات يف تطبيق احلكومة االلكرتونية . على ، السيد الباز )  18(
 م2003.  20ص
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  اخلدمات واملعامالت من شكل تقليدي إىل الشكل  االنتقال هياإلدارة اإللكرتونية
  )19(. اإللكرتوين يتعامل مع البيانات بشكل سريع مما يسهل أداء العمل اإلداري

  ا إسرتاتيجية إدارية لعصر املعلومات تعمل علي حتقيق خدمات أفضل ميكن القول بأ
للمستفيدين واملؤسسات وتعمل علي التوظيف املثل للوقت واجلهد واملال لتحقيق 

  ) 20(.املطلوب من اجلودة 
  اإلدارة اإللكرتونية تؤدي إىل توفري الوقت واجلهد واملال وتقوم على حتسني العالقة بني

ا  إذ يتم التعامل مع البيانات واملعلومات بشكل أسرع  ،املنظمة واملستفيدين من خدما
   )21(. بني اإلدارات بأقل وقت وجهد وتقدمي خدمات أفضل

ا ظهورومما سبق يتضح أن اإلدارة                عامل شبكة اإللكرتونية قد سبقت يف استخداما
شبكة  اإلنرتنت ولكن اإلدارة اإللكرتونية كمصطلح إداري مل يظهر إال مع ظهور

  . العاملياستخداماته على مستوى  وانتشاراإلنرتنت 
 نشأة وتطور اإلدارة االلكترونية: ثانيًا         

 االسكندينافيةيف الدول  1986الثمانينيات يف عام  أواسطبدأت التجربة يف              
 Larsعليها القرية االلكرتونية ويعد الرس  وأطلقمتهلت يف ربط القري البعيدة باملركز 

،  عليها مراكز اخلدمة عن بعد وأطلقمن جامعة اودونيس يف الدمنارك رائد هذه التجربة 
 هلا الدور الريادي يف ميدان صاحب شركة دل اليت Dillومن رواد املشروع مايكل دل 

 .احللول االلكرتونية 
 

                                                             
دار النهضة .دراسة مقارنة .اخلدمات اجلماهرييةدور اإلدارة العامة اإللكرتونية واإلدارة احمللية يف االرتقاء ب. مرجان ، أمحد ) 19(

 م2006. 67ص.القاهرة.العربية

 23العدد.مركز اخلليج لالحباث . جملة أراء حول اخلليج.االمارات.املفهوم الشامل لالدارة االلكرتونية . باكري ، على حسني)  20(
 م   2006.  14ص

 م2004. 30ص.اإلسكندرية. دار الفكر اجلامعي.ناتالتبادل اإللكرتوين للبيا. اجلبنيهي ، منري حممد ) 21(
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يف مشروع قرية مانشسرت وذلك  1989ويف اململكة املتحدة بدأت التجربة عام             
باالستفادة من التجربة الدمنركية اليت تستند عليها عدة مشاريع فرعية وقد أنشأ مضيف 

لتطورات االجتماعية واالقتصادية مانشسرت كمرحلة أويل يهدف إيل ترقية ومتابعة ا
 . 1991والتعليمية واملهارية وقد بدأ املشروع فعليًا عام 

 البعدية يف اململكة املتحدة ملتابعة هذه املشاريع األكواخعقد مؤمتر  1992ويف عام              
مجع ونشر  أكدلذا  ، وقد تبين جملس لندن مشروع بونتيل االتصاالت البعدية التقنية

تنمية املعلومات بوسائل الكرتونية كالربيد االلكرتوين والوصول عن بعد لقواعد و 
. بوالية فلوريدا 1995وقد ظهرت حماوالت أخري يف الواليات املتحدة عام  ، املعلومات

  )22(.وهكذا بدا وتطور مشروع اإلدارة االلكرتونية 

  نظرية تكنولوجيا المعلومات: ثالثًا         
 نظرية شانون و ويفر         

إن بؤرة االهتمام العلمي املشرتك لعلم املعلومات ترتكز حول فكرة املعلومات               
وبذلك تشكل ماميكن تسميته بالنظرية العامة للمعلومات اليت متثل نظريه شانون وويفر 

1984 Weaver and Shannon  
املعلومات، (ونظرية املعلومات تطورت مبوجب ما أتاحته ثالثية التقدم اجلديدة               

وحتويل البيانات إىل معلومات ونقل املعلومات من جانبها ) واحلاسبات، واالتصاالت
النظري  التطبيقي  وحتويلها إىل خربة وختزينها واسرتجاعها بشكل أسي اعترب فيها وحدة 

علومة هو احلد األدىن الذي يساند عملية اختاذ القرار بني املعلومات هي احلرف وجزء امل
كما إن تفوق احلاسب على كل وسائط وقنوات املعرفة عرب التاريخ كله كان له . بديلني

ال ، ولكي يتضح مغزى ما توصل إليه العلماء نفرتض أن هناك إنسانا  أبعاده يف هذا ا
سنه فانه لن  70ات يوميا على مدى ساع 6كلمة يف الدقيقة ملدة   1000يقرأ بسرعة 

                                                             
 م2006. 184ص . بريوت. دار الغرب اإلسالمي . نظريات اإلدارة احلديثة يف القرن الواحد والعشرون. بوحوش . عمار )  22(
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وهى نفس القدر من املعلومات اليت يستطيع أن . املعلومة  1010x2يقرأ أكثر من  
يقرأها احلاسب يف عشرة دقائق أما التطور اآلخر الذي صاحب هذه النظرية فهو النمو 

قات طبقات وهذه الطب 5الذي اعتمد على ) منوذج األفكار الكوين(الكوين لألفكار أي 
 :اخلمسة هي 

         Transport Layer 
         Network Layer 
         Information Layer        
         Action or Application Layer 
         Management Layer 

سرعة نقل البيانات ، وتنوع : على إن الطبقتني األوليتني أعاله نضمن فيهما ما يلي         
  )23(. ، وضبط الشبكات وتكاملها املعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ا العملية على مصر : اقتصاديات املعلومات.  ، نارميان إمساعيل متويل ) 23( . وبعض البالد األخرىدراسة لألسس النظرية وتطبيقا

 م1995. . 65ص.املكتبة األكادميية: القاهرة
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  وأهدافها  اإلدارة اإللكترونيةوفوائد عناصر : المبحث الثاني 
  عناصر اإلدارة اإللكترونية: أوال 

  :وميكن القول بأن اإلدارة اإللكرتونية تتكون من أربعة عناصر رئيسية وهي             
  عتاد الحاسوب

أي مجيع األجهزة وأجهزة اخلادم  اآليلاألجهزة التقنية واحلاسب يقصد به       
، ونظرا لتطور الربامج فمن األفضل للمؤسسة توفري أحدث األجهزة  االلكرتونية

ا جلميع اإلدارات واألقسام ليتحقق تطبيق اإلدارة االلكرتونية   . واخلادمات وملحقا
 برامج الحاسوب 

تعمل على تشغيل األجهزة واملعدات اإللكرتونية وتعمل وهى مجيع الربامج اليت       
، ونظرا لتطور الربجميات فمن األفضل للمؤسسة توفري أحدث الربامج  على إدارة الشبكة

تعاون مع املؤسسات ذات االختصاص لتنفيذ بعض املكونات الربجمية ألنظمة وذلك ب
  .اإلدارة االلكرتونية 
 شبكة االتصاالت 

ذلك شبكة  يفمما شبكة داخلية تربط اإلدارة باملوظفني ، وهي شبكة االتصاالت       
  . اإللكرتونية لإلدارةمتثل األهم  اليتاالنرتنت 

 صناع المعرفة
املوارد البشرية من اخلرباء واملختصني الذين ميثلون البنية اإلنسانية يقصد به       

  )24(.والوظيفية ملنظومة اإلدارة اإللكرتونية 

  

                                                             
  24ص. مرجع سابق . ياسني ، سعد غالب )   24(
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  فوائد تطبيق اإلدارة االلكترونية :  ثانياُ         
يرى العديد من الباحثني واملفكرين أن تكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة له العديد       

ا التنافسية ، وهى متلك من  من اإلجيابيات اليت ترفع من كفاءة املؤسسة وتزيد من قدرا
 مدخالتالفوائد ما جيعلها تركز على إدارة العمل بأسلوب ذكي ومتطور، وحتافظ على 

 :وخمرجات العمل ومن الفوائد ما يلي 

  وتقليل اجلهد ، التخلص من اإلدارة التقليدية وتبسيط اإلجراءات واختصار اخلطوات
 .املبذول 

  تقليل الوقت املهدر يف اإلدارة املعامالت اإلدارية وتطوير اخلدمات اإلدارية. 
  تقدمي أفضل وأسرع اخلدمات بني دوائر املؤسسة وسرعتها مما يرتقي باألداء داخل اإلدارة 
  احلد من األعباء اإلدارية يف االعتماد على الورق وختفيض التكاليف. 
  25(.دمات بكفاءة وتقدمي اخل، ترشيد األيدي العاملة( 

أن حيث تطوير العمل اإلداري باملؤسسات ، إلى اإللكرتونية تسعى اإلدارة وكما       
املعلومات من خالل إتاحة رار ـالق ختاذالواألداء فاعلية  حتسنيفي كبري لها دور 

ار أن اإلدارة ـاعتبكما ميكن   ممكنجهد  بأقلعليها ل الحصو تسهيلولصانعي القرار 
اإلدارة مشكالت كل على مفهوم اإلدارة والقضاء لتطوير  مدخالً معاصراً االلكرتونية 

تكنولوجيا املعلومات على استخدام  االلكرتونية تعتمدأن اإلدارة  التقليدية حيث
 لبوسائإلكرتونيًا الخدمات  خالل تقدمي مناإلدارة في ل الفعاالتأثري المتقدمة ذات 

  )26(. الكفاءةو االنضباطي السهولة وـفغاية 

  

                                                             
دراسة تطبيقية علي وزارة الرتبية . رسالة ماجستري. دور الثقافة التنظيمية يف تفعيل تطبيق اإلدارة االلكرتونية. إيهاب ، العاجز) 25(

 م2011. 55ص.  حمافظات غزة. والتعليم العايل

مدى أمكانيه تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف وكالة غوث تشغيل الالجئني مبكتب غزه اإلقليمي ودورها يف حتسني . أكرم ، عمار) 26(
 م2009.  34ص. رسالة ماجستري.  أداء العاملني
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  الخدمات  مستويعلى  هذا ينعكس إجيابياواإلدارات هذه اإلجراءات داخل سهولة
  . جودةأكثر  اخلدمة املقدمة تكون كما  املوظفنيإلى  تقدمالتي 

 سهوله عقد االجتماعات عن بعد بني اإلدارات املتباعدة جغرافيا. 
  عمل أرشيف يدوي وبالتايل توفري مساحه هذه اخلزائنلن تكون هناك حاجه يف 
  27(.سهوله وصول املعامالت والتعليمات اإلدارة للموظفني واملراجعني(  

ا تساعد يف حتقيق العديد من الفوائد من        وتتجلى أمهية اإلدارة اإللكرتونية يف أ
أبرزها تبسيط اإلجراءات اإلدارية داخل املؤسسات وهذا ينعكس اجيابيًا على مستوى 
اخلدمات اليت تقدم إىل العاملني ، ومنه اختصار وقت لتنفيذ املعامالت اإلدارية املختلفة 

سهيل إجراء عملية االتصال بني الدوائر اإلدارية املختلفة داخل املؤسسة ، إضافة إىل ت
وضمان أداء اجلودة اإلدارية يف اجناز العمليات اإلدارية ، وكذلك مع املؤسسات األخرى 

وأخرياً تقليل استخدام الورق بشكل ملحوظ وهذا ما يؤثر ، املختلفة داخل املؤسسة 
  .إجيابا على عمل املؤسسة 

  البيانات من مصادرها األصلية بصورة سريعة وموحدة ، حبيث تصب مجيع جتميع
ا وبشكل منظم يف النظام والذي ميثل الذاكرة املؤسسية املركزية   .اإلدارات بيانا

  تقليل من معوقات اختاذ القرار عن طريق توفري البيانات وربطها وجتميع املعلومات اليت
 .ام حيتاجها متخذ القرار مباشرة من النظ

  تقليل أوجه الصرف يف متابعة عمليات اإلدارة املختلفة. 
  ا وحدة مركزية  .مراقبة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمنظمة وكأ
  توظيف تكنولوجيا املعلومات من أجل دعم وبناء كفاءة العاملني. 
  28(.توفري البيانات واملعلومات للمستفيدين بصورة فورية( 

                                                             
ا جبوده اخلدمة للطلبة درجه توظيف اإلدارة االلكرتونية يف اجلامعات الفلسطينية مبحافظا,. حممد ، األغا ) 27(  .ت غزه وعالقا

 م2012. 15ص. رسالة ماجستري

 م2011. 7ص. دار رسالة البيان للنشر والتوزيع. الرياض .مبادئ اإلدارة اإللكرتونية. اجليزاوي ، حممد )  28(
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ا على إحداث ثورة هائلة يف أسلوب أداء وتكمن أمهية اإلد       ارة اإللكرتونية يف قدر
العمليات اإلدارية املختلفة اليت يتم تنفيذها داخل اإلدارة التعليمية ، حيث يعد نظام 
اإلدارة االلكرتونية ذو أمهية قصوى ألي إدارة تعليمية وذلك لقدرته على الوصول إىل 

تلفة يف وقت واحد مما يعطي اإلدارة التعليمية ميزة املعلومات والربط بني اإلدارات املخ
  )29(.تنافسية 

  أهداف اإلدارة االلكترونية:  ثالثاً 
هذا وقد تطرق بعض الباحثني واملفكرين إىل أهداف اإلدارة االلكرتونية منها ما              

  :يلي
  اإلداري التقليدي املتمثل حماولة إعادة هيكلة املؤسسات التعليمية التقليدية لتطوير األداء

يف كسب الوقت وإجناز املعامالت بسرعة وتقليل التكلفة وفق تطور مفهوم اإلدارة 
  .االلكرتونية 

  ا العمل على تطوير املوارد البشرية املتاحة للمؤسسات التعليمية والعمل على رفع كفاء
 باألداء والتطبيق اإلدارة االلكرتونية

  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطويرها لكي تستجيب تقييم البنية التحتية
  )30(.ومتطلبات العمل اإلداري لتحقيق اخلدمات لإلدارة االلكرتونية 

  ا وحدة مركزية  .إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمؤسسات التعليمية وكأ
  جتميع البيانات من مصادرها بطريقة موحدة. 
  امن إجياد القرار عن طريق توفري املعلومات وربطها مبركز إختاد التقليل من املعوقات اليت تز

 .القرار 
 

                                                             
. مسامهتها يف جتويد العمل اإلداري واقع تطبيق اإلدارة االلكرتونية ىف مدارس تعليم البنني ودرجة . عزال ، مطلق الغامدى )  29(

 م2009. 37ص. رسالة ماجستري

 . 124ص. مرجع سابق. حممد ، حممد اهلادي ) 30(
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  خفض التكاليف الباهظة أثناء متابعة العمل اإلداري. 
  زيادة الرتابط العاملني واإلدارة العليا. 
  سهولة احلصول على اخلدمات واملعلومات يف أي وقت. 
 31(.ة بالعاملني الدقة والسرعة يف إجناز اخلدمات واملعلومات اخلاص( 
  ساعة وطيلة أيام األسبوع  24تقدمي اخلدمات للمستفيدين خالل. 
  حتقيق السرعة املطلوبة الجناز العمل وبتكلفة مالية أقل. 
  إجياد املوارد البشرية القادرة على التعامل مع متغريات التكنولوجيا املعلومات. 
 ا احلفاظ على أمن وسرية املعلومات وتقليل خماطر فقده. 
  احلفاظ على حقوق العاملني من حيث تنمية روح اإلبداع واالبتكار وتعميق مفهوم

 )32(.الشفافية والبعد عن احملسوبية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.  103ص.دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية. النظام القانوين يف محاية احلكومة االلكرتونية . حجازي ، عبدالفتاح بيومي )  31(

 م2004

 م2009. 43ص. عمان األردن . دار املسرية للنشر و التوزيع. لكرتونية اإلدارة اال.  امحد حممد ، مسري) 32(
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 معوقات اإلدارة االلكترونية: المبحث الثالث 

 ابرز املعوقات اليت تواجه اإلدارة االلكرتونية      

ية االلكرتونية كأداة فاعلة ورئيسة يف حتقيق جودة اإلدار على الرغم من أمهية اإلدارة      
وفاعلية يف حتقيق أهدافه إال أن هذا النوع يقابل بالعديد من املعوقات اليت تعرتض تطبيقه 

 :ووضعه موضع التنفيذ إال أنه ميكن تقسيم تلك املعوقات اليت تتمثل يف ما يلي 

 المعوقات اإلدارية: أوال 

  الباحثني واملفكرين أن ابرز املعوقات اإلدارية اليت تقف يف سبيل تفعيل يرى العديد من
 :أإلدارة اإللكرتونية وتتمثل هذه املعوقات يف 

 ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة االلكرتونية. 
 عدم القيام بالتغريات التنظيمية املطلوبة إلدخال اإلدارة االلكرتونية. 
 ياب الرؤية اإلسرتاتيجية الواضحة بشان استخدام تكنولوجيا املعلوماتغ. 
 حماولة التمسك مببادئ اإلدارة  التقليدية. 
  غياب اإلرادة السياسية الفاعلة إلقناع اجلهات اإلدارية بضرورة تطبيق التكنولوجيا

 )33(.املعلومات
  ارات العليا للدخول لعصر تكنولوجياإلدا استعدادعدم. 
  يف كثري من املؤسسات اإلداريةعدم مرونة اإلجراءات. 
 قلة وعي اإلداريني بامليزات املتوقعة من تطبيق اإلدارة االلكرتونية. 
  34(.غياب القوانني والتشريعات حلماية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية( 
 صعوبة إجياد التنظيم اإللكرتوين ملا يرتتب عليه من إعادة اهليكلة للمنظمة. 

                                                             
رسالة . دور اإلدارة اإللكرتونية يف ترشيد اخلدمة العمومية يف الواليات املتحدة األمريكية واجلزائر. عاشور ، عبدالكرمي )  33(

 م2010.  37ص. ماجستري

 439ص. مرجع سابق.النمر ، حممد سعود )  34(
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  و تشريع القوانني وسالمة وصول  األجهزةأمن املعلومات وهو محاية املعلومات و ضعف
 )35(. املعلومات للمستفيدين

 االلكرتونية من  اإلدارةرمسية لتخطيط من اجل توفري حاجيات تطبيق  إدارة توجد ال
 . املعلومات تخصصة للعمل على تفعيل تكنولوجياوتوفري الكوادر امل إليةحاسبات 

  لإلدارة تنفيذوضع القوانني والتنظيم املطلوب لعملية  يفتأخر متعمد أو غري متعمد 
 )36(.االلكرتونية 

  مفهوم تكنولوجيا إىلالتقليدية  اإلدارةعمليات التغيري  اإلدارينيعدم تقبل بعض القادة 
 . والتنظيمات القدمية باألساليباملعلومات والتمسك 

  ا املوظف من خالل النظام اخلوف من فقدان املنصب الوظيفي والسمعة اليت كو
 )37(. التقليدي

  : يلي مما سبق يالحظ إن ابرز معوقات اإلدارية تتمثل يف ما             
  التخطيط -1      
وير للتفكري والتصرف من أجل تط وسيلة هو ميكن تعريف التخطيط االسرتاتيجي             

جه اولكن تو ،  هي عملية معنية بتحقيق األهداف املؤسسة فلتخطيط اإلداري عمل
   :قات ومن أبرز هذه املعوقات ما يلي عملية التخطيط معو 

 والتنفيذروح العمل اجلماعي يف التخطيط  انعدام .  
  لصانعي القرار اإلحصائيةندرة املعلومات والبيانات  أوضالة . 
  اإلداريةالقرار والتعقيدات  إحتاد يفاملركزية . 
  الكوادر البشرية ذات االختصاص يفالنقص . 

                                                             
 74ص.مرجع سابق . امحد، مسري حممد)  35(

. عمان . استخدام احلاسبات االلكرتونية يف اإلدارة العامة يف الدول العربية املنظمة العربية للعلوم اإلدارية . برهان ، حممد نور)  36(
 م1985. 54ص

 58ص . مرجع سابق . عزال ، مطلق الغامدى ) 37(
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 انعدام مرونة اهلياكل التنظيمية . 
  اإلداريلتخطيط  املنظمةافتقار التشريعات واللوائح . 
  التخطيط بإدارةالعليا  اإلدارةعدم اهتمام .  

  القوانين والتشريعات -2
  االلكرتونية اإلدارةمع طبيعة عمل  تتماش الأن التشريعات احلالية . 
  نني و التشريعاتااملعلومات بأمهية القو  من تطبيق تكنولوجيا اإلدارينيلدى  الوعيضعف  
  املعلومات التعامل مع تكنولوجيا يفريعات القوانني والتش يفأن النقص الواضح. 
 وقواعد وتشريعات مما حيقق الغاية  ضوابط أيلاملعلومات حباجة  أن تطبيق تكنولوجيا

 . االلكرتونية اإلدارةحبماية مشروع  املتمثلة
 ا   )38( . عدم وضوح املسؤوليات وتضار
  معوقات البشرية: ثانيا         
تمعات حنو حتقيق  اليتتعد القدرات البشرية من أهم العناصر               تساعد على تطوير ا

املعلومات  ى فهم التغريات حنو تكنولوجيااهلدف املنشود إال أن ضعف املوارد البشرية عل
ومن أجل القضاء على ضعف املوارد البشرية جيب  أمرٌا تعاين منه أغلب املؤسسات

حياة  يفات املعلوم صر البشرى إلبراز أمهية تكنولوجياتضافر اجلهود لتطوير العن
تمعات ، كما أكد الكثري من الباحثني واملفكرين على أن النقص  رات البشرية املها يفا

تواجه املؤسسات ، وميكن  اليتاملعلومات يعد أحد املعوقات  للتعامل مع تكنولوجيا
  : التايلحتديد املعوقات على النحو 

 مقاومة التغيري واخلوف منه . 
  م اإلفرادالتناقض بني حاجات  . ورغبا

                                                             
.  284-283ص. جملة جامعة امللك سعود.و احلكومة االلكرتونية يف العامل الرقمي  نوعية اإلدارة. العواملة ، عبداحلافظ نائل )  38(

 م2003
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 عدم وجود ختطيط لتطوير املوارد البشرية . 
 ضعف استجابة بعض العاملني للتغيري . 
 39(. التطوير يفوالفشل  غياب الوعي بثقافة التكنولوجيا( 
  استخدام التكنولوجيا يفالكوادر البشرية املؤهلة  يفالنقص . 
  جمال استخدام وتشغيل أنظمة املعلومات يفاملتخصص  التقينضعف الكادر  
  40(.االنرتنت والربجميات  استخدامجمال  يفالفنيني املؤهلني  إعداد يفالنقص( 
  زيادة التكاليف املرتتبة على اختيار وتدريب العاملني اجلدد.  
 ضعف إدارات التدريب . 
 قصور فعالية التعليم . 
  واملعريف  أملعلومايتمشاكل الفقر. 
  41( . املوارد البشرية األداءطرق التدريب املتاحة لتحسني  استخدامعلى  اإلقبالضعف(  

  المعوقات المالية -:ثالثا 
 تواجهأن اإلدارة اإللكرتونية حتتاج إىل دعم مايل الالزم حيث أن أهم املعوقات اليت       

  )42(.من قبل اإلدارة العليا املايلتطبيق اإلدارة اإللكرتونية هو ضعف الدعم 
 : ييل ومن أهم تلك املعوقات ما

  املعلومات اإلدارية  جمال تكنولوجيا يفضعف احلوافز املادية واملعنوية لتشجيع العاملني
 )43(.على التطوير ومتابعة التعليم والتدريب 

                                                             
 262ص. مرجع سابق. ياسني ، سعد غالب )  39(

جامعة  60ع .1منودج مقرتح اخلدمات اليت تقدمها احلكومة االلكرتونية لطالب كلية الرتبية اجلزء . الكيالىن ، شادية حممد ) 40(
 م2006.  458ص.املنصورة

القاهرة جمموعة النيل العربية  1التأهيل والتدريب املهين للعاملني مبرافق املعلومات يف العصر االلكرتوين ط. حمرييق ، مربوكة عمر )  41(
 م2005.  295ص. 

 م 2002. 202ص. 91. ع .24س. احلكومة اإللكرتونية جملة اإلداري .املوجة االلكرتونية القائمة. جرب، حممد صدام ) 42(

غري (رسالة ماجستري. املعوقات اإلدارية والتطبيقية الستخدام احلاسب اآليل يف األجهزة األمنية. املسفر ، مربوك عبداهللا )  43(
 ه1423. 63ص. الرياض . أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية)منشورة
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  تمع لتقبل فكرة اإلدارة اإللكرتونية بالبنية التحتية نظر لالزمات  استعدادعدم ا
 .االقتصادية خاصة إذا كانت هذه العملية مكلفة ماديًا 

  44(.لعملية التغيري وتوفري املواد املالية لذلك  املسئولنيعدم تفهم(     
  45(.اإلنفاققلة املوارد املتاحة بسبب االرتباط مبيزانيات ثابتة وحمدد فيها أوجه(  
  حمدودية املخصصات املالية املخصصة لتدريب العاملني يف جمال نظم املعلومات. 
  ارتفاع تكاليف توفري البنية التحتية من شراء األجهزة والربامج التطبيقية وإنشاء املواقع

 .وربط الشبكات 
 46(. ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة ألجهزة اإللكرتونية( 
  المعوقات التقنية - :رابعا         

من تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  االستفادةتعيق  واليتهناك جمموعة من املعوقات التقنية              
  :يلي  ومن أهم تلك املعوقات ما

  من املؤسسات الكثري يف واألجهزة الشبكات توفريإنعام البنية التحتية من ناحية  
 تبحث فيه  الذيالوقت  يفاملعلومات بصورة خميفة  تكنولوجيا يفتكلفة التغيري  ارتفاع

 )47(.داخل املؤسسات على االستقرار  اإلفراد
 املعلومات شرية القادرة على تطبيق تكنولوجياقلة الكوادر الب . 
  التكلفة العالية للوصول إىل شبكة االنرتانت. 

 
                                                             

 188.الرياض.بة جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةمكت .اإلدارة التقليدية والتحول اإللكرتوين. العمار، عبداهللا سليمان )  44(
 م2008.

ا . مفيت ، حممد حسن )  45( لة العربية ، ع.أمنوذج إداري جديد. اإلدارة اإللكرتونية وتطبيقا .  23ص.الرياض) . 89(كتيب ا
 م2004

جامعة امللك فهد للبرتول . إدارة مثلى  حنو.توطني تقنية املعلومات يف دول جملس التعاون. العبدالقادر ، عبداهللا حسن )  46(
 ه1420. 107ص. الظهران .واملعادن

 م2009. 603ص. عمان. دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة . 1ط.التطوير التنظيمي واإلداري. السكارنة ، بالل خلف ) 47(
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 48(. عدم كفاية البنية التحتية لالتصاالت وشبكة االنرتانت( 
  ا  يفنقص شديد ااملعلومات من الربجميات من ناحية معرفة جود  . وميزا
 الرقابة على جودة الربجميات  يفمهنية متخصصة  يوجد أجهزة رقابة نقص اخلربة وال. 
  49(. املعلومات تطبيق تكنولوجيا يفسرية املعلومات تشكل العقبة األساسية( 
  املعلومات احلديثة  تطبيق تكنولوجيا يفهاجسا اخلوف من أمن املعلومات يشكل عقبة. 
  ا من املعلومات  األجهزة اخرتاقاخلوف من  .الشخصية وسرقة حمتويا
 50(.املؤسسة يشكل عائق أمام التطبيق  يفأنظمة التشغيل  اخرتاق( 
  51(. اآليلاحلاسب  أجهزة يفالربجميات وبرامج التشغيل  يفاكبة التطور احلاصل املو عدم( 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 201ص. عمان . مؤسسة الورق للنشر.  مدخل حتليل تطبيقي.االتصاالت التسويقية اإللكرتونية . العالق ، بشري عباس ) 48(
 م2006.

 م2002. 385ص. عمان . مؤسسة الورق .2ط.نظم املعلومات اإلدارية. احلسنية ، سليم إبراهيم )  49(

ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل حول أمن املعلومات حنو تعامل .اجلرمية املعلوماتية وأساليب التأمني . حممود ، مجيل زكريا )  50(
 م2005\12\20-18خالل الفرتة . 148ص. سلطنة عمان .رقمي

أكادميية نايف العربية للعلوم . رسالة ماجستري.أثر استخدام احلاسوب يف أداء األجهزة األمنية. أحلازمي ، خليل عبيد سامل )  51(
 م1999. 127ص. الرياض .األمنية
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  الثقافة التنظيمية : الفصل الثاني 

  وأهميتها  الثقافة التنظيميةونظريات مفهوم : المبحث األول 

حضيت الثقافة التنظيمية يف الفرتة األخرية باهتمام منقطع النظري باعتبارها أحد       
أهم العوامل النجاح والتفوق للمؤسسات ، فهي تؤثر بشكل مباشر على مستويات 

والدافعية واإلبداع ، وتعترب احملرك الداخلي لطاقات املوظفني من أجل السعي األداء 
لتحقيق األهداف احملددة هلم ، فهي ترتكز على املفاهيم والقيم واملعتقدات اليت تدفع 
ا تساهم يف خلق مناخ  أعضائها إىل اإللتزام والعمل واملشاركة يف اختاذ القرارات ، كما أ

  .تنظيمي مالئم للعمل 

  تعريف الثقافة التنظيمية : أوال 

تعرف الثقافة التنظيمية علي انه ذلك النمط العام للمعتقدات املشرتكة وللتصرفات       
  )52(.وقواعد السلوك  والقيم اليت يتبناه املوظفني ويلتزمون بتطبيقها 

دة املؤسسة والثقافة التنظيمية هي جمموعة من املعتقدات والقيم واملفاهيم املشرتكة بني قا
  )53(.وأفرادها ، وهي اليت تساعد يف خلق التعاون والتكامل بني أجزاء املنظمة 

الثقافة التنظيمية بأنه منظومة متكاملة من السلوك اإلنساين السائد يف املنظمة       
والذي يعتمد أفرادها يف التعامل بينهم وتشمل األعراف واألفكار واليت تعتمد علي نقل 

  )54(.واملعلومات املعرفة 

  

                                                             
 م2007. 266ص. األردن عمان .شر دار وائل للن. 2ط.التنظيم وإجراءات العمل . أللوزي ، موسي )  52(
 183ص. 1مج. 27مج.سوريا. منوذج مقرتح خلصائص الثقافة التنظيمية املالئمة يف مؤسسات القطاع العام . الفراج ، أسامة )  53(
 م2011.
ضوء مبادئ اجلودة  الدور االجتماعي ملدير املدرسة الثانوية مبحافظة غزة وعالقة بالثقافة التنظيمية يف. العاجز ، فؤاد علي )  54(
 2007. 33ص.غزة .نوفمرب  18-17.حبث مقدم إيل املؤمتر الرتبوي الثالث حول اجلودة يف التعليم العام كمدخل للتميز .
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  الثقافة التنظيمية اتنظري: ثانيا 
  نظرية بيتيجرو      

اية السبعينات وتعرف بنظرية املؤسس والرمز تفيذ  قد ظهرت هذه النظرية يف      
أن املؤسس األول هو الذي يضع رسالة املنظمة وأهدافها ويرسم  1979نظرية بيتيجرو 

ا وهي عبارة عن جمموعة من القيمة وفلسفته  اإلسرتاتيجية من خالل الرؤية اليت يؤمن 
ومعتقداته وكيف ستكون املنظمة فيما بعد وبالتايل خيلق نوع من الرمزية بينه وبني 
األعضاء داخل املنظمة ، وهذا ما يتم عن طريق اإلدارة الرمزية مبعىن يصبح هلؤالء الرموز 

   .م بتحويل قيم وثقافة العاملني وتسمى عند إذ بالرموز قيمي ثقافية وتنظيمية إذ يقو 

  نظرية نلسون وكويك        
قد ظهرت هذه النظرية يف بداية الثمانينات وحمتوي هذه النظرية أن لكل منظمة       

ا األفراد داخل  ا وتتكون من القيم واملعتقدات واألعراف وهي اليت يكو ثقافتها اخلاصة 
 .تدفع حنو سلوكيات معينة املنظمة واليت 

أن الثقافة التنظيمية لذا األفراد يف املنظمة هلا  1996يف عام ويرى نلسون وكويك       
م برؤسائهم   ومرؤوسيهمتأثرياً قويًا على سلوكهم يف املنظمة وأدائهم ألعماهلم وعالقا

د املنظمة وزمالئهم وتعكس هذه القيم واملعتقدات درجة التكامل والتماسك بني أفرا
  .وهي تعطي صورة عن املعايري اليت تقوم عليها املنظمة 

  فيليب اتكنسوننظرية       
ا األعمال إذ يؤكد        إن مفهوم الثقافة التنظيمية يف اإلدارة فهي الطريقة اليت تؤّدى 

أن الثقافة عبارة عن جمموعة من القيم والسلوكيات والقواعد  1990فيليب اتكنسون 
اليت متيز املنظمة عن غريها من املنظمات وإذا أردنا أن نأخذ مبفهوم ومبادئ اإلدارة فعلينا 
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يخ الثقافة اليت يشعر فيها األفراد حبرية املشاركة بأفكارهم واملشاركة يف العمل على ترس
  )55( .حل املشاكل واختاذ القرار واعتبار ذلك مبثابة قاعدة أساسية يف العمل 

  أهمية الثقافة التنظيمية: ثالثا 
حيضى موضوع الثقافة التنظيمية بأمهية بالغة يف املنظمات واملؤسسات نظرا للدور       

املهم الذي تلعبه يف استقرار املنظمات واملؤسسات ، وميكن تلخيص أمهية الثقافة 
 :  التنظيمية فيما يلي 

والثقافة التنظيمية قوة دافعة وحمركة الطاقات وتسيطر على سلوك من ينتمون إليها       
حنو حتقيق األهداف املشرتكة وتوجه اجلهود العاملني حنو التغيري والتطوير ، وتفسر كل 

، متثل الثقافة التنظيمية قدرة على تكامل كل  التعقيدات والقيم اخلفية يف حياة املؤسسة
األنشطة اليومية لذا العاملني لبلوغ األهداف احملددة ، والثقافة ختلق ضغوطا على األفراد 

 باملؤسسة للمضي قدما والتفكري والتصرف بطريقة تتناسب وتنسجم مع الثقافة العاملني
السائدة باملؤسسة ، والثقافة التنظيمية يف املؤسسات تتطور مع الوقت ، وتتكون من 

، كما تساعد املؤسسة كذلك على  التفاعل االجتماعي والتضامن بني العاملني فيها
واالستجابة للتغريات السريعة اليت تتعرض هلا ،  بشكل جيد مع البيئة اخلارجية التكيف

والقوة النسبية هلذا التفاعل والتضامن هي اليت حتدد نوع الثقافة التنظيمية املوجودة قي 
املؤسسة ، وهي تستمد من القيم واملعتقدات املشرتكة بني العاملني يف املؤسسة ، كما 

وهي اليت تولد  ، ا هذه املؤسسةتستمد من القواعد واملعايري والتوقعات اليت تطبقه
م جزء  اإلحساس وختلق اهلوية باهلدف املعىن ، وجتعل العاملني يف املؤسسة يشعرون أ
من املؤسسة ، وتلك الثقافة التنظيمية هي اليت تيسر سرعة اندماج العاملني اجلدد يف 

ا جتعل   املؤسسة ، وتعزز التزامهم والتزام كل من ينتمي إليها بأهدافها وقيمها ، كما أ
من عمل املؤسسة أمرا ذا معىن مهم ، وتعمل كقوة مرشدة من أجل توجيه كل العاملني 

                                                             
 م1997. 19-17ص.الكويت .عامل املعرفة للناشر . نظرية الثقافة . الصاوي ، علي سيد )  55(
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يف املؤسسة ، كما تساعد يف عملية خلق اإللتزام بني العاملني كمرشد للسلوك املالئم من 
أجل  تعزز استقرار املنظمة كنظام اجتماعي متكامل ، لذا فينبغي أن تكون الثقافة 

  )56(.ية يف املؤسسة متطابقة مع رسالتها وبيئتها التنظيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
غزة سلسلة . جملة جامعة األزهر . املتغريات التنظيمية وتطبيق اإلدارة االلكرتونية العالقة بني بعض . األغا ، مروان وآخرون )  56(

لد . العلوم اإلنسانية    م2012. 1، العدد 14ا
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  عناصر الثقافة التنظيمية: المبحث الثاني 

 القيم التنظيمية : أوال 

هي القيم التنظيمية املوجودة يف بيئة العمل حبيث تعمل على توجيه سلوك املوظفني       
بإدارة الوقت وعدم قبول الرشوة ، ومن هذه القيم املساواة بني املوظفني واالهتمام 

واالهتمام باألداء والعمل علي أداء املهام والوجبات وحتمل املسؤولية واحرتام 
 )57(.اآلخرين

 المعتقدات التنظيمية  : ثانيا  

وهي األفكار املشرتكة بني العاملني حول طبيعة العمل يف البيئة التنظيمية ، وكيفية       
 .ومن هذه املعتقدات املشاركة يف عمليات صنع القرارات إجناز املهام يف املنظمة 

 األعراف التنظيمية: ثالثا 

ا العاملون يف املنظمة  جمموعة من اللوائح والقواننيوهي         اليت يلتزم 

ا ضرورية وصحيحة ومفيدة لتنظيم بيئة العمل ، ومن هذه األعراف  العتقادهم       بأ
عدم السماح ملن يتزوج من أجنبية بالعمل يف بعض املنظمات وغريها من األعراف غري 

  . املكتوبة يف العادة ، وجيب على أعضاء املنظمة إتباعها 

 التوقعات التنظيمية : رابعا 

سيكولوجي الذي يتم بني املوظف واملنظمة ، وهي ما وتتمثل يف التعاقد النفسي ال      
تتوقعه املنظمة من املوظف وما يتوقعه املوظف من املنظمة ، مثال ذلك توقعات الرؤساء 

                                                             
 م 2002. 312ص.عمان .دار وائل للنشر . السلوك التنظيمي يف منظمات اإلعمال . العميان ، حممود )  57(
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من املرؤوسني وتوقع املرؤوسني من الرؤساء والزمالء اآلخرين واملتمثلة بالتقدير واالحرتام 
 )58(.املتبادل 

  المعايير: خامسا 

اإلجراءات والقواعد اليت توجه العاملني كيف يتعاملون مع احلاالت اخلاصة هي       
ا    .اليت يواجهو

 االتصاالت التنظيمية: سادسا 

دف إيل نقل املعلومات وتبادهلا واليت مبوجبها تتوحد املفاهيم        وهي العملية اليت 
  )59(.بني الرئيس واملرؤوس وتتخذ القرارات 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 314ص.مرجع سابق .. العميان ، حممود )  58(
جملة كوت للعلوم االقتصادية واإلدارية . دور الثقافة التنظيمية يف التوجه املعاصر حنو تطبيق اإلدارة االلكرتونية . فاضل ، عباس )  59(

 م2009. 224ص. 14مج. جامعة ميسان العراق . 
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  ووظائفها مصادر الثقافة التنظيمية: المبحث الثالث 

 مصادر الثقافة التنظيمية : أوال 

 :مصادر الثقافة التنظيمية وهي       

 خصائص أفراد المنظمة -1

يعترب املؤسس الرئيسي للمنظمة هو املصدر اجلوهري واألساسي لتكوين ثقافة       
 ا تكون عليه املنظمة يف املستقبل املنظمة وهذا من خالل رؤيته اإلسرتاتيجية مل

 األخالق التنظيمية -2

هي القيم واملعتقدات واملبادئ واملعايري اليت حتكم سلوك األفراد ، ميكن تلخيصه يف       
 :ثالث عناصر علي النحو التايل 

تمعية_ أ  األخالق ا

ة يف احلياة اليومية وهي القيم األخالقية الغري مكتوبة يف القانون املنظمة والسائد      
 . للمجتمع

 األخالق املهنية _ ب

 .وهي القيم األخالقية اخلاصة مبهنة معينة        

 األخالق الشخصية _ ج

م مع اآلخرين         .وهي القيم األخالقية اخلاصة باألفراد تنتج من تفاعال

 نظام حقوق الملكية -3

  .ألفرادها بقصد االنتفاع مبواردها وهي احلقوق امللكية اليت متنحها املنظمة      
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 الهيكل التنظيمي -4

الثقافة التنظيمية ، فاملنظمات حباجة إىل  باختالفختتلف اهلياكل التنظيمية       
  )60(.تصميم أنواع خمتلفة من اهلياكل التنظيمية للحصول على النمط الثقايف املرغوب فيه 

  ظائف الثقافة التنظيمية و : ثانيا 

 تحديد هوية المنظمة:  أوال

الثقافة التنظيمية هلا القدرة كبري يف حتديد هوية املنظمة الن لكل منظمة هلا ثقافة       
ا   . اخلاصة 

 تسهيل التزام األجيال: ثانيا 

التمسك املنظمة بالثقافة التنظيمية يؤدي دائما إىل التزام املوظفني اجلدد بأهداف       
 . املنظمة

 تحدد نوع من الهوية للعاملين: ثالثا 

إن تشارك املوظفني يف نفس القيم واملعتقدات والتوقعات تشكل نوع من التقارب       
 .بني املوظفني وهكذا تتكون هلم هوية مشرتكة 

  تشكيل السلوك الجماعي : رابعا 

فثقافة التنظيمية تساعد األفراد على فهم ما يدور حوهلم و توفر تفسري ملاذا حتدث       
  . األشياء على حنو ما 

  

                                                             
عمان .ألردن . الطبعة األوىل. ع دار صفاء للنشر والتوزي. إدارة السلوك التنظيمي يف عصر التغيري. جالب ، إحسان دهش )  60(
 م2011. 626-624ص.



43 
 

 تطوير اإلحساس االنتماء : خامسا 

 .وتعزز هذا انتماء من خالل منظومة العمل وتوفر استقرارا وظيفيا       

 تعزيز استقرار النظام : سادسا 

  )61(.ية على التعاون والتنسيق الدائمني بني أفراد املنظمةتشجع الثقافة التنظيم      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

عمان .الطبعة الثالثة .دار حامد للنشر والتوزيع . سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال . حرمي ، حسني )  61(
 م2009. 312ص.األردن.
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  األداء الوظيفي : الفصل الثالث 

  األداء الوظيفيونظريات مفهوم : المبحث األول 

يعترب موضوع مفهوم األداء الوظيفي من املفاهيم اليت نالت اهتمام بالغ ملا له من       
أمهية يف جناح املنظمات وحتقيق أهدافها املختلفة بغض النظر علي ما هي طبيعة هذه 

العمل علي قياسها مبؤشرات نوعية أو كمية أو كليهما ، مرهون  أمتاألهداف سواء 
نجاح ، واليت يعترب األداء املوارد البشرية فيها من أهم هذه بوجود عوامل متطلبات ال

املتطلبات حيث إن احملور األساسي لدوران عجلة التقدم هلذه املنظمات يعتمد بالدرجة 
األوىل على اإلفراد ، سواء باإلبداع الفكري أو ممارسة مهام مفهوم األداء الوظيفي ، وقد 

البشرية يف جناح املؤسسات وحتقيق أهدافها ومن هنا  بدا التنبه إىل أمهية األداء املوارد
نشاءه احلاجة إىل ختصيص مهمة من مهام املؤسسات تعىن باألداء الوظيفي من حيث 
تقييم إدارته ، وبدأت ظهور ما يسمى اآلن مببادئ إدارة األداء الوظيفي ، ونشاءه 

صة تعمل علي إدارة إجراءات ومعايريه لقياس وتقييم األداء وذلك بوجود إدارة متخص
تم برتكيز على أداء املوارد البشرية يف املؤسسة وتنمية كل ما له عالقة بتحسني  العاملني و

م والتدريب علي تطوير أدائهم ولتحفيزهم  لذا ميكن تسليط الضوء علي )   62(.قدرا
  :بعض التعريفات يف مفهوم األداء الوظيفي علي النحو التايل 

  األداء الوظيفيتعريف : أوال  
يعرف األداء الوظيفي بأنه يشري أيل القدرة علي حتقيق املهام املكونة لوظيفة       

العاملني ، وغالبا ما حيدث إشكال بني األداء واجلهد ، فاألداء يقاس علي أساس النتائج 
  )63(.اليت حيققها العاملني ، أما اجلهد فهو الطاقة املبذولة 

                                                             
 488ص.عمان األردن .دار جدير للنشر. إدارة وتقيم األداء الوظيفي بني النظرية والتطبيق .احملاسنة ، إبراهيم حممد )  62(
 ه1434.
 209ص.مرجع سابق . راوية ، حممد )  63(
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م يعرف األداء الوظ       يفي بأنه حتليل ودراسة أداء األفراد لعملهم ومتابعة تصرفا
م ومدي جناحهم يف القيام بالوظائف  وسلوكهم أثناء العمل ، وذلك لتقيم مستوي كفاء

ا    )64(.املكلفني 

األداء الوظيفي هو عبارة عن سلوك وظيفي هادف ال يظهر عن طريق ضغوط أو       
لكنه نابعة من توافق وتفاعل بني القوى الداخلية واخلارجية قوى نابعة من اإلفراد فقط ، و 

م    )65(.لإلفراد احمليطة 

األداء الوظيفي يرتبط بكل من سلوك األفراد واملنظمات ويكون له مكانه خاصة يف       
ا ، وذلك علي مستوي األفراد  أي منظمة باعتباره الناتج حملصلة كل األنشطة 

تمع ، فا   )66(.ألداء الوظيفي يعمل علي حتقيق األهداف املرغوبة واملنظمات وا

  نظريات األداء الوظيفي: ثانيا 

   التوقعنظرية 
م يف        ا تربط بني جهد األفراد وتوقعا حيث تعترب من أكثر النظريات منطقية أل

حتقيق الكسب والتقدير يف حالة جناح أدائهم ويعد فيكتور فروم أول من أرسى قواعد 
  . 1964توقع األداء اليت تدرس دافعية العمل يف املنظمات وذلك سنة  نظرية
أن األفراد سيكونون مدفوعني للقيام ، أساس فكرة نظرية التوقع اليت قدمها فروم       

ومن مث ، بعمل ما عندما يتوقعون بأن بذهلم اجلهد لن يؤدي إىل ارتفاع مستوى أدائهم 
لذلك ، لن تكون ذات قيمة تذكر بالنسبة هلم  حصوهلم على مكافأة أو أن املكافأة

   :ركزت على التحفيز من خالل العالقات القائمة بني عناصر التوقع وهي تتمثل فيما يلي
                                                             

 م2005. 153ص.غزة . إبداع للنشر والتوزيع. 1ط.إدارة وتنمية املوارد البشرية . املدهون ، حممد )  64(
. زارة الرتبية    والتعليم العايل بقطاع غزة أثر املساءلة اإلدارية علي األداء الوظيفي للعاملني اإلداريني يف و . حنني ، الشريف )  65(

 م2013. 30ص. فلسطني.جامعة غزة .رسالة ماجستري
. أكادميية نايف للعلوم األمنية .رسالة ماجستري . العوامل املؤثرة علي فاعلية األداء الوظيفي للقيادات األمنية. ربيق ، حممد )  66(

 م2004. 58ص .الرياض
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  : وملزيد من التوضيح هلذه النظرية نورد خصائصها التالية ، الوصول إىل هذه العوائد      
  وأن السلوك الذي خيتاره الفرد . مييل الفرد غلى االختيار بني بدائل عديدة للسلوك - 1

فإذا طلب مدير من أحد املرؤوسني أن يستمر يف العمل . هو الذي يعظم به عوائده
لوقت إضايف، على سبيل املثال، فهل يكون سلوك املرؤوس باملوافقة أو االمتناع؟ إن 
إجابة املرؤوس على هذا السؤال سيحددها العائد الذي سيعود عليه من جراء هذا 

  . سلوكال
   إن دافعية الفرد ألداء عمل معني هي حمصلة لثالثة عناصر - 2
  .توقع الفرد أن جمهوده سيؤدي إىل أداء معني_ أ

  . توقع الفرد بأن هذا األداء هو الوسيلة للحصول على عوائد معينة_ ب
  . توقع الفرد أن العائد الذي سيحصل عليه ذو منفعة وجاذبية له _ ت
متثل عملية تقدير ) أ، ب، جـ أو التوقع والوسيلة واملنفعة(الثالثة السابقة إن العناصر  - 3

شخصي للفرد، وأنه باختالف األفراد خيتلف التقدير فما يشعر به فرد خيتلف عما يشعر 
به فرد آخر وعليه فإن هذه العناصر الثالثة متثل عناصر إدراكية يصدق عليها كل ما قيل 

  . يف فصل اإلدراك
لنظرية أن الفرد لديه القدرة والوعي بإمكانية البحث يف ذاته عن العناصر ترى ا - 4

ذه العناصر الثالثة بصورة  الثالثة السابقة وإعطائها تقديرات وقيم وعليه وجب االهتمام 
  . أكثر إسهاباً 

  عناصر نظرية التوقع
هود الذي يبذله وبني األد : التوقع اء املطلوب هو تقدير الشخص لقوة العالقة بني ا

فإذا كان تقدير الفرد أنه مهما يبذل من جمهود فإنه سيضيع سدى ومل يؤد  ، الوصول إليه
وإن كان تقدير الفرد  ، إىل األداء املطلوب فإن العالقة هنا غري موجودة أو ضعيفة جداً 

  . ، فإن العالقة هنا واضحة وقوية أنه كلما يبذل جمهود أدى هذا إىل األداء املطلوب
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هود الذي يقوم به الفرد قد يكون يف شكل أنشطة وتصرفات وال بد أن نالحظ أن ا
ا  أوصغرية يف سبيل إمتام العمل  أنه إمتام إلجراءات وخطوات متتابعة ومتكاملة أو أ

حركات أمام آالت ومعدات وأما األداء فهو يشري إىل اإلمتام الناجح للعمل املطلوب أو 
  . هو اإلجناز الكامل للشيء املرغوب فيه

كوسيلة   األداءلى أي مدى ميكن اعتبار ع وهنا يثار تساؤل داخل الفرد مؤداه : الوسيلة
أداءه العايل هو الوسيلة للحصول على  إنعلى عوائد معينة فقد يعتقد الفرد  لحصولل

، يف حني يشعر البعض أنه ليس هناك تأكد من أن هناك عالقة بني األداء  مكافأة عالية
والعوائد كلما زادت دافعية الفرد هلذا األداء وعلى أي مدير أن يوضح هذه العالقة 

   لألداء ملرؤوسيه حىت يرفع من دافعيتهم
تشري منفعة وجاذبية العوائد إىل القيمة اليت تعود على الفرد من عائد  : منفعة العوائد

د يكون ذا قيمة قفقيم العوائد ختتلف من فرد آلخر فالشكر والتقدير  ، معني حيصل عليه
وعلى هذا تزيد دافعية الفرد  ومنفعة لدى البعض وقد ال ميثل أي قيمة للبعض اآلخر

  . ل على عوائد تتناسب مع احتياجاته فيقوم بتقدير هذه العوائد خري تقديرحينما حيص
، بل إنه ميكن استخدامها يف حتديد رد الفوتشكل العناصر السابقة جوهر دافعية 

  : الدافعية يف شكل معادلة كاآليت
  العوائـــــــــــــــــــــــدمنفعة × الوسيلــــــــــــــة × التوقــــــــــع = الدافعيـــــــــــــة 

وبذلك فاملدير الراغب بتطبيق هذه النظرية عليه العمل على تعظيم مردود التفاعل       
وهذا بطبيعته يتطلب منه ترسيخ االعتقاد ، الواجب حصوله بني عناصر املعادلة السابقة 

م تولد العطاء  م وتكثيف جمودا وأن العطاء املثمر  )األداء ( لدى األفراد بأن حماوال
 )67(.واملنتج يولد نتائج اجيابية وقيم مرغوبة وواعدة 

 

 

                                                             
  م2014. 149-148ص . اإلسكندرية . الدار اجلامعية للنشر . السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات . ماهر ، أمحد  ) 67(
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  )Zنظرية  (النظرية اليابانية في اإلدارة 

بإجراء عدة أحباث ودراسات ميدانية يف الواليات  1981يف عام  قام وليم أوشي      
املتحدة األمريكية ، وقد توصل إىل سر جناح اإلدارة يف اليابانية ، وتوصل إىل ما أمساه 

واليت تقوم فرضيتها على االهتمام باجلانب اإلنساين للعاملني من أجل رفع ) Z( بنظرية 
عملية استثمار هي تلك املوجهة مستوى أدائهم الوظيفي ، ويؤكد وليم على أن أفضل 

ا وأن  حنو اإلنسان ، ألنه باإلنسان تستطيع املنظمات أن تتغلب على أغلب مشكال
العمل اجلماعي القائم علي توحيد اجلهود وخلق روح اجلماعة بني صفوف العاملني 

  .ستساعد على حتقيق أكثر الفعالية يف األداء الوظيفي 

 :بادئ أساسية وهي علي النحو التايل على ثالثة م) Z( وتقوم نظرية 
 .الثقة بني املوظفني بعضهم ببعض وبني املوظفني واإلدارة  - 1
املهارة واحلذق يف التعامل والعمل ، وينتج ذلك من اخلربة والتجربة وطول ممارسة  - 2

 .العمل 
واهتمام املودة واأللفة مبا تعنيه من عالقات اجتماعية متينة وصداقات محيمة وتعاون  - 3

 .ودعم لآلخرين 
ويف حال توفر مبادئ أساسية وهي الثقة واملهارة واملودة يف العمل فإن ذلك يؤدي       

إىل االلتزام الوظيفي واالنتماء للمنظمة وهو ما يؤدي بالتايل إىل رفع مستوى أداء 
  )68(.املوظف وإنتاجية املنظمة 

  

  

                                                             
ص .الناشر معهد اإلدارة العامة الرياض ) . z(النموذج الياباين يف اإلدارة نظرية.ترمجة حسن حممد وحيي حممد . وليم ، أوشي )  68(

 م2009. 15
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  عناصر وعوامل األداء الوظيفي : المبحث الثاني 
  عناصر األداء الوظيفي: أوال 

  :جودة العمل  -1

هي املؤشر اخلاص بكيفية احلكم علي جودة األداء من حيث درجة االتفاق ،       
وجيب أن يتناسب مستوي اجلودة مع اإلمكانات املتاحة ، وهذا يستدعي وجود مرجع 

  .ملرؤوسني لالحتكام إليه إذا دعت الضرورة وثائقي لدى الرؤساء وا

  :المهارة في العمل  -2

لتحديد مهارة املوظف يف اختيار بديل من بني عدة بدائل حلل مشكله من       
  .   مشاكل العمل 

  :القدرة علي تطوير أساليب العمل   -3

مدى قدرة و وهي أن يستطيع املوظف أداء العمل املوكل إليه بالدرجة املطلوبة ،       
املوظف علي تطوير العمل ومن مث املبادرة يف تقدمي املقرتحات البناءة لتحقيق هذا 

  .التطور

  :التعاون في العمل  -4

وهو تشجيع املوظفني للتفاعل واإلختالط فيما بينهم وذلك لتحقيق اهلدف       
    )69(.والوصول إيل املقصود 

  

                                                             
الرياض الطبعة .مكتبة الشقري. العامة األسس والوظائف واالجتاهات احلديثة  اإلدارة. النمر ، سعود ، وآخرون ) 69(

 م2013. 307-306ص.السابعة
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  :المعرفة بمتطلبات الوظيفة  -5

  .ويقصد منها معرفة مستوي إملام املوظف بقوانني وأنظمة العمل وإجراءاته      

  :كمية العمل المنجز   -6

العادية للعمل ومقدار إجنازه يف الظروف  يستطيع املوظف الذي العملأي مقدار       
   )70(. اإلجناز هذا سرعة 

 العوامل المؤثرة على األداء الوظيفي: ثانيا 

  :من أهم العوامل املؤثرة على األداء الوظيفي علي النحو التايل       

 غياب األهداف احملددة - 1

فاملنظمات اليت ال متتلك خطط إسرتاجتية تفصيلية ألداء عملها وأهدافها وقياس       
لن تستطيع قياس وتقييم ما حتققه املنظمات من إجناز ،  معدالت اإلنتاج املطلوب أدائها

اسبة العاملني على مستوى أدائهم ، وذلك بسبب عدم وجود معيار وأضح وحمدد أو حم
 .فال متلك املنظمة مؤشرات أو معايري لألداء الوظيفي اجليد ، لتقييم األداء 

 عدم املشاركة يف اإلدارة - 2

إن عدم قدرة العاملني علي مشاركة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي وصنع       
وبالتايل يؤدي إىل ،  دي إيل وجود فجوة بني القيادة اإلدارية والعاملنيالقرارات سوف يؤ 

وهذا يؤدي إىل ، ضعف الشعور العاملني باملسئولية وعدم القدرة علي العمل اجلماعي 
تدين مستوى األداء الوظيفي لدى العاملني لشعورهم لعدم القدرة علي املشاركة  يف وضع 

ا يف األداء الوظيفي القرارات واألهداف وحل املشاكل ا   .ليت يواجهو

                                                             
 م1994. 72ص.دراسة تطبيقية علي املستشفيات العسكرية.عالقة اإلشراف اإلداري بكفاءة أداء العاملني .احلسيين ، أمحد )  70(
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 اختالف مستويات األداء - 3

من العوامل املؤثرة على أداء العاملني عدم قدرة األساليب اإلدارية اليت تربط بني       
 .معدالت األداء واملردود املادي واملعنوي الذي حيصلون علية 

 مشكالت الرضا الوظيفي - 4
والرضا ، األساسية املؤثر على مستوى األداء العاملني  فالرضا الوظيفي من العوامل      

 .الوظيفي يتأثر بالعوامل اإلدارية والشخصية للعاملني 

 التسيب اإلداري - 5
فالتسيب اإلداري يف املنظمات يعين فقدان ساعات العمل يف أمور غري منتجة بل       

وقد ينشأ التسيب اإلداري ، قد تكون مؤثرة بشكل سليب على أداء العاملني اآلخرين 
  )71(.أو للثقافة التنظيمية السائدة يف املنظمة ، نتيجة ألسلوب القيادة أو األشراف 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
قته بأداء العاملني دراسة مسحية علي العاملني باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية التدوير الوظيفي وعال.املدرع ، ناصر بن فهيد )  71(

 م2014. 38ص.الرياض .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .رسالة ماجستري.واملالية بوزارة الداخلية بالرياض 
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  تقويم األداء الوظيفي: المبحث الثالث 

ويعترب تقومي األداء الوظيفي من أهم العمليات واألنشطة بإدارة املوارد البشرية ،       
وهو أحد النظم الفرعية املكونة هلذه اإلدارة الذي حيقق النفع للفرد واملنظمة للموارد 

  . البشرية ، حيث يدور تقومي األداء الوظيفي حول أهم عنصر هو العنصر البشري

  مفهوم تقييم األداء الوظيفي: أوال 

يعرف تقومي األداء الوظيفي بأنه عملية قياس سلوك العاملني يف حدود العمل ،       
وخصائصهم ذات الصلة بوظائفهم ، ونتائج أعماهلم ، بشكل منتظم ودوري وذلك عن 

  )72(.طريق فرد أو جمموعة إفراد يكونون على دراية مناسبة بأدائهم

قييم األداء هو إصدار نتيجة حكم يستند إىل معايري عن أداء املوظف خالل وت      
  )73(.فرتة زمنية حمدده مضت من قبل جهة متخصص بتقييم أداء املوظف 

  أهمية تقييم األداء الوظيفي: ثانيا 

  :أمهية األداء الوظيفي حيقق فوائد عديدة للفرد واملنظمة منها ما يلي       

  .أداء املوظفني تنمية وتطوير  - 1

 .زيادة اإلحساس باملسؤولية  - 2

  .حتقيق الفاعلية التنظيمية  - 3

 

                                                             
 ه1425.  743ص.الرياض .مكتبة العبيكان. الطبعة الثانية. إدارة املوارد البشرية. رشيد ، مازن فارس)  72(
. الرياض. مكتبة العبيكان. الطبعة الثانية. حنو منهج اسرتاتيجي متكامل: إدارة املوارد البشرية. القحطاين ، حممد بن دليم )  73(

 هـ1429.  322ص
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توفري التغذية العكسية عن عمليات إدارة املوارد البشرية حتسني االتصاالت  - 4
 .التنظيمية

  )74(.املوضوعية يف قرارات إدارة املوارد البشرية  - 5

  أسس تقويم األداء الوظيفي: ثالثا 

 :أسس التقومي الفعال لألداء يستند على التايل       

 استخدام معايري ومفاهيم موضوعية موحدة لتقومي وقياس املوظفني يف العمل الواحد - 1
 .، مبا يكفل التقومي وموضعية القياس 

اما أو جترحيا لشخص أو تصيدا لألخطاء املوظف ، وإمنا هو تعرف  - 2 التقومي ليس ا
 .أدائه الفعلي مقارنا باألداء املفرتض  على منط ومستوى

م ، حىت  - 3 توافر نظام فعال لالتصال بني الرؤساء واملرؤوسني على اختالف مستويا
 .يكون واضح ملفهوم ومعايري التقومي للموظفني 

،  ، وضرورة اقتناع بفعاليتها إدراك الرؤساء واملرؤوسني ملفهوم وأهداف ومعايري التقومي - 4
 .إجراءات تطبيق املعايري األداء وحتقيق املوضوعية حبيث يبسط 

توافر املعلومات عن أداء املوظفني من مصادرها املعتمدة ، دون االعتماد على  - 5
 .السماع من اآلخرين واليت قد تؤثر سلبا علي موضوعية التقومي األداء 

واملرؤوسني يف املشاركة يف عملية التقومي األداء ، وذلك من خالل اشرتاك الرؤساء  - 6
  )75(.عملية التقومي 

  

                                                             
 745ص.مرجع سابق . رشيد ، مازن فارس )  74(
  163ص. مرجع سابق . القحطاين ، حممد بن دليم )  75(
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  معايير التقييم: رابعا 

ا الرئيس املباشر لوضع التقدير املناسب عن أداء  فإن املعايري التالية ميكن أن يسرتشد 
  .املوظف 

  )76( معايير التقييم )1( جدول رقم

  وأمثلة ذلك  معيار  التقدير  قمر 
  
1  

  

  
  )1( غير مرضي

تقصير واضح في أداء 
  واجبات الوظيفة 

  نوعية إنتاجيته أقل من المستوي المطلوب
  عدم الرغبة في تنمية أدائه

  ليس لديه شعور بالمسئولية
  
2  

  

  
  )2( مرضي

  

أداؤه لعمله بشكل عام 
  مرضي 

  ينجز العمل بشكل مقبول
  يحتاج لتوجبه دائم

  في حاجة ملحة لزيادة معارفه 

  )3( جيد  3
علي معرفة جيدة بنظم 

  وإجراءات العمل
  يتجاوب بسرعة مع متطلبات وظيفة

  يقوم بمعالجة بعض الحاالت ذات األهمية

4  

  
 

  )4(جيد جدًا 

  أداء ناجح للعمل
القدرة علي المبادرة في 

  تطوير مجال العمل

  علي علم كامل بمسئوليات وظيفته
  جيدقادر علي حل أغلب المشاكل بأسلوب 

مجهودات ذاتية تعني بتطوير أعمال اإلدارة 
  بشكل عام مع إمكانية القيام بمسئوليات أكبر

  
5  

  

  
  )5(ممتاز 

القدرة علي اإلبداع 
واالبتكار ومعدل فوق 

  العادي 

  إنجازاته بارزة علي مستوي اإلدارة

  

  

                                                             
دار المسیرة للنشر والتوزیع . السلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیة . فاروق عبده فلیه ،  )76(

 م2013. 272- 271ص.عمان األردن .والطباعة 



 
 

 
 

 الباب الثالث 
  منهجية البحث

  

مدخل البحث ومنهجه - أ  

  جمتمع البحث والعينة -ب

أسلوب مجع البيانات -ج  

  أسلوب حتليل البيانات - د
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 الباب الثالث
  منهجية البحث

  تمهيد

يستعرض الباحث اإلجراءات املنهجية للدراسة من خالل حتديد  البابيف هذا       
منهج الدراسة وجمتمعها وشرح أداة الدراسة وبعد ذلك حتديد األساليب اإلحصائية 

  .املستخدمة يف حتليل ومعاجلة البيانات 

  مدخل البحث ومنهجه _ أ

، ومن خالل  سيقوم الباحث يف الدراسة احلالية باستخدام املنهج الوصفي الكمي      
البحث الوصفي الكمي أنه يصف النماذج املختلفة واإلجراءات بصورة دقيقة كاملة 

ا    )77(.بقدر املستطاع من أجل التعرف على الظاهرة من حيث طبيعتها ودرجة جود

والبحث الوصفي الكمي هو نوع من البحوث العلمية اليت تفرتض وجود حقائق       
هرة موضوع الدراسة ، وتعتمد على األساليب اإلحصائية اجتماعية موضوعية لقياس ظا

  .يف مجعها للبيانات وحتليلها 

واملقصود بالبحث الكمي هو األسلوب الذي يعتمد فيه علي األرقام عند حتليل       
املادة العلمية ، وهذا يستلزم مجع املادة العلمية بطريقة خاصة جتعلها يف متناول 

ا حيقق هذا األسلوب درجة عالية من املصداقية يف األحباث التحليالت اإلحصائية ، كم
  )78(.العلمية 

 
                                                             

 م1977. 34ص. الكویت. الناشر وكالة المطبوعات . مناهج البحث العلمي . البدوي ، عبدالرحمن  ) 77(
 85ص. مؤسسة الرسالة الطبعة األولي. قواعد أساسیة في البحث العلمي . صیني ، سعید إسماعیل  ) 78(
 م 1994.
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  والعينة البحثمجتمع _ ب

يتكون جمتمع الدراسة مجيع اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون يف       
تمع   . مبدينة ماالنج مؤسسة بناء ا

  البحثعينة 

تمع ونقوم أما        تمع اليت العينة فهي جزء من ا بدراستها للتعرف على خصائص ا
تمع ال بد  سحبت منه هذه العينة ، ولكي تصلح النتائج اليت حنصل عليها للتعبري عن ا

  )79(.وان تكون العينة ممثلة للمجتمع 

نظرا إيل كون جمتمع الدراسة كبري ، فقد مث اختيار عينة عشوائية من جمتمع الدراسة       
تمعمن اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس يف  سيتم توزيع  . جمدينة ماالن مؤسسة بناء ا

. حتيز وغريها  عينات املنتظمة منـيوب الـشكل عشوائي لتاليف عـاستمارة االستبيان ب
  عينة بواسطة املعادلة وسيتم حتديد حجم ال

 .التالية 
 푁 =                       

                  

  :حيث أن 

n  :جمتمع البحث  

e  : 5نسبة اخلطأ يف العينة وقدرت بقيمة%  

 
                                                             

 م1991. 221ص.مصر.الناشر مكتبة مدبولي . فلسفة مناهج البحث العلمي .عقیل ، حسین عقیل  ) 79(
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  أسلوب جمع البيانات _ ج

كأداة أساسية   االستبيانجلمع البيانات يف هذه الدراسة سوف يعتمد الباحث علي       
و ميتاز هذا النوع  االستبيان املغلقلدراسة امليدانية ، ويف هذه الدراسة سوف نستخدم 

من االستبيانات بسهولة تفريغ املعلومات من املستجوب وقلة التكاليف ، وال يأخذ وقتا 
ظيمية والثقافة التنالعالقة بني اإلدارة االلكرتونية طويال لإلجابة على األسئلة ملعرفة ما 

  . األداء الوظيفيب

ا جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت تعد بقصد احلصول  االستبيانعرف يو        علي أ
من أكثر  االستبيانعد يعلي معلومات أو أراء املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معني و 

هو توفري الكثري من  االستبيانتميز به ي األدوات املستخدمة يف مجع البيانات ومن أهم ما
   )80(.الوقت واجلهد علي الباحث 

  : وهي  االستبيانوسوف يتبع الباحث اخلطوات التالية يف تصميم       

 . اطالع على الدراسات والسابقة ذات العالقة باملوضوع الدراسة 1- 

  ) . االستبيان املغلق(على أساس  االستبيانتصميم أسئلة  2-

 . أهداف الدراسة  االستبيان هذادم خيمراعاة أن  3-

 :يلي  حيث تشتمل علي مااملوضحة فيما بعد مث إعداد أداة الدراسة  4-

 .حول اإلدارة االلكرتونية حيتوي علي جمموعة من األسئلة : احملور األول _ أ

  .حيتوي علي جمموعة من األسئلة حول الثقافة التنظيمية : احملور الثاين _ ب

 
                                                             

. اإلداریة الجامعة األردنیة كلیة االقتصاد والعلوم . منهجیة البحث العلمي . عبیدات ، محمد وآخرین  ) 80(
 م1999. 63ص.دار وائل للطباعة والنشر
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  .حيتوي علي جمموعة من األسئلة حول األداء الوظيفي: احملور الثالث _ ج

، ال أوافق ،  حمايدأوافق بشدة ، أوافق ، ( م استخدام مقياس ليكرت اخلماسي وبت - 5
  :واجلدول التايل يوضح ذلك.  ستبيانلإلجابة علي فقرات اال) ال أوافق مطلقا 

  مقياس االستبيان حسب ليكرت الخماسي) 2(جدول رقم 

  ال أوافق مطلقا  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  المستوي
  1  2  3  4  5  الدرجة

 

أي من النظريات ) اجلانب النظري(ولقد مث استخالص االستبيان من الباب الثاين       
 :واألداء الوظيفي وحسب ما يلي بيانه والثقافة التنظيمية املتعلقة باإلدارة االلكرتونية 

من أفكار الباحثني يف اإلدارة االلكرتونية  شانون و ويفرة من مضمون مبادئ نظري - 1
أكرم عمار ، حممد (وباخلصوص يف متطلبات التطبيق اإلدارة االلكرتونية مثل دراسات 

  )األغا ، سعد غالب ياسني 

الثقافة التنظيمية وأفكار وأراء ونتائج أحباث وكتابات  اتمن مضمون مبادئ نظري - 2
إيهاب العاجز ، اسعد (عدد من الباحثني اإلداريني يف موضوع الثقافة التنظيمية أمثال 

  )عكاشة ، عباس فاضل 

وأفكار ) وليم أوشي(ل Zونظرية ) فيكتور فروم(التوقع ل من مضمون مبادئ نظرية - 3
دد من الباحثني اإلداريني يف موضوع األداء الوظيفي أمثال وأراء ونتائج أحباث وكتابات ع

  ) فاروق عبده فلية،  سعودالنمر  العريب عطية ، إبراهيم احملاسنة ، (
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  جـامعة مـوالنا مــالك إبراهيم
جاإلسالمية الحكومية بماالن  

  كلية الــدراسات العليا قــسم اإلدارة اإلسالمية
  استبيان جمع البيانات

  ........................................................................./االسم

  ......................................................................./الوظيفة

                                                          ..األخت الفاضلة...األخ الفاضل
  ... السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

عالقة (دراسة علمية بعنوان يسرنا أن نضع بني أيديكم هذا االستبيان لغرض إجراء 
وذلك استكماال ملتطلب ) باألداء الوظيفيوالثقافة التنظيمية اإلدارة االلكترونية 

اإلسالمية راهيم ا مالك إباحلصول علي درجة املاجستري يف اإلدارة اإلسالمية جبامعة موالن
، حيث أن حتقيق أهداف هذه الدراسة مرهون بإجابتكم علي مجيع أسئلتها  مباالنج

  .بكل موضوعية وأمانة للخروج منها بالنتائج والتوصيات املأمولة 

لذا يأمل منكم الباحث أن تتفضلوا مشكورين مأجورين باإلجابة علي مجيع العبارات 
تكون يف  بأن معلومات هذا االستبيان سوفهذا االستبيان من وجهة نظركم علما 

موضع اهتمام وسرية ، ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط ، والباحث علي أمت 
  .سة فور االنتهاء منها إذا رغبتم يف ذلك االستعداد لتزويدكم بنتائج هذه الدرا

  يوالتقدير  احتراميخالص  اوتقبلو 

  الباحث                                                    
  منير عبداهللا عثمان الطائش                                                  
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الرجاء توضيح وجهة نظرك الشخصية حنو كل عبارة ، وذلك من  -: أسئلة االستبيان
  أمام العبارة املتوافقة مع رأيك) √(خالل وضع عالمة 

 

 

طلقا
ق م

أواف
 ال 

افق
 أو
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ايد

مح
 

افق
 أو

شدة
ق ب

أواف
  

 
 المؤشرات

 

 
 

 العناصر

 
 

 العوامل
& 

 النظريات
1 2 3 4 5 

توفر املؤسسة أجهزة حاسبات آلية حديثة جلميع      
 اإلدارات واألقسام

 
عتاد 

 الحاسوب

1 

 
   &   

یفر
 وو

ون
شان

 
19

84
 X

   
   

   
   

ونیة
كتر

االل
رة 

إلدا
ا

 1
 

   

لتطبيق أجهزة اخلادم املتوفرة حاليا يف املؤسسة كافية      
 2 اإلدارة االلكرتونية

يتوفر لدي املؤسسة الربامج احلاسوبية الالزمة      
 لتطبيقات اإلعمال اإلدارية 

 
برامج 

 الحاسوب

3 

تتعاون املؤسسة مع مؤسسات أخري لتنفيذ بعض      
 4 املكونات الربجمية ألنظمة اإلدارة االلكرتونية

يوجد يف املؤسسة شبكة داخلية تربط اإلدارة      
 باملوظفني 

 
شبكة 
 االتصال

5 

اتصال االنرتنت املتوافر حاليا يعترب كافيا لتطبيق      
 6 اإلدارة االلكرتونية 

يتوفر لدي املؤسسة الفنيني القادرين علي تشغيل      
 وصيانة األجهزة االلكرتونية 

 
صناع 
 المعرفة

7 

لدي املؤسسة املربجمني يف جماالت احلاسوب  يتوفر     
 8 واالتصاالت
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  )3(جدول رقم 

  

يقوم املوظفني بأداء املهام والوجبات دون إشراف      
حتمل املسؤوليةحيث يتوفر القدرة علي   

 9 القيم

  
  & 

ك 
وكوي

ون 
نلس

19
96

 
 X

2 
    

    
    

 
مية

نظي
 الت

قافة
الث

 
    

  

يوجد قناعات مشرتكة لدي املوظفني بأمهية املشاركة      
اد القرارات يف عملية إخت  

 10 المعتقدات

أتوقع بأن املؤسسة تأخذ يف االعتبار اجلهود اليت      
واملميز يبذهلا املوظف الكفء  

 التوقعات
11 

لدي قناعة بأن األعراف هي اليت حتدد اللوائح      
 والقوانني يف املؤسسة

 األعراف
 12 

يقوم العاملني بأداء املهام والوجبات طبقا للمعايري      
 معينة 

 13 المعايير

تتسم االتصاالت بني الرئيس واملرؤوس يف املؤسسة      
 بالرمسية

 14 االتصاالت

 15 جودة العمل أجنز املهام الوظيفية طبقًا ملعايري اجلودة املطلوبة     

روم 
ور ف

يكت
ف

19
64

م
   

& 
  Y

 
    

   
في

وظي
ء ال

ألدا
ا

 

لدي القدرة واالبتكار علي معاجلة مشاكل العمل      
 بشكل سليم وموضوعي

المهارة في 
 العمل

16 

لدي القدرة علي حتمل مسؤوليات أكرب وتطوير      
 العمل وتقدمي مقرتحات جديدة  

القدرة في 
 17 العمل

يتوفر لدي املوظفني املهارة والقدرة علي إقامة      
 اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين

التعاون في 
 18 العمل

  المعرفة لدى معرفة وإملام بطبيعة األعمال املوكلة إيل      
 

19 

كمية العمل  أستطيع إجناز العمل املوكل إيل يف الوقت احملدد      
 المنجز

20 
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  تحليل البياناتأسلوب _ د

أن التحليل العلمي للبيانات ال خيضع للمزاج الشخص بل خيضع لإلحكام       
علي معطيات ويعترب التحليل البيانات عملية علمية يستند والقوانني العامة والنظريات ، 

ويؤدى إيل نتائج قد تكون معاجلات أو مقرتحات علمية ويهتم التحليل مبعرفة طبيعة 
ويعترب التحليل حلقة وصل بني مرحلة جتميع املعلومات والبيانات وبني مرحلة  ، املشكلة

  )81(.النتائج مما جيعل النتائج مرتبطة باملعلومات  إيلالوصول 

ل البيانات هلذه الدراسة الربنامج التحليلي الشهري سوف يستخدم الباحث لتحلي      
 -:مع استخدام املعاجلات اإلحصائية التالية ) SPSS(وهو 

   أساليب اإلحصاء الوصفي -1

وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة لغرض استخراج النسب املئوية       
النسيب ، واملتوسط والتكرارات ومقاييس النزعة املركزية والتشتت ، واحتساب الوزن 

احلسايب ، وذلك لوصف استجابة العينة حنو متغريات الدراسة حيث سيتم احتساب 
 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واإلشكال البيانية 

  أساليب اإلحصاء االستداللي  -2

 ة وهياملستقل اتوهي لغرض اختبار فرضيات الدراسة أي اختبار تأثري املتغري       
، سيتم  األداء الوظيفيع وهو التاب والثقافة التنظيمية يف املتغرياإلدارة االلكرتونية 

واحتساب قيم ) T(استخدام أسلوب حتليل االحندار اخلطي للبيانات الحتساب قيم 
)R2(  وميكن حتديد ثالث اختبارات يف هذا النوع من اإلحصاء االستداليل وهي

اختبار مدي االعتمادية الصدق والثبات مث اختبار الشروط وأخريا اختبار فرضيات 
  .الدراسة 

                                                             
 257ص.مرجع سابق . عقیل ، حسین عقیل )  81(
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  احتساب معامل االعتمادية: أوال 

وذلك لقياس أداة الدراسة من حيث الصدق باستخدام طريقة االتساق الداخلي       
فقرات االستبيان والقياس يتم باستخراج معامالت االرتباط بريسون والذي يكون صاحلا ل

  .)  0.05≤ (إذا كان مستوي الداللة املعنوية للفقرة هو

كما سيتم اختبار الثبات ألداء الدراسة باستخراج معامل الثبات واملعروف مبعادلة       
  . %)60(املعامل هو  هلذاويعترب احلد األدىن املقبول كرونباخ  ألفا

  اختبار الشروط: ثانيا 

وهو اختبار ملعرفة مدي مالئمة الشروط الكالسيكية وتوافقها مع منوذج القياس       
وسيتم يف اختبار الشروط اختبار شكل االنتشار الصفري املبعثر  املتعدداالحندار اخلطي 

شكل قطري املعروف  ث تكون علييللبيانات واختبار التوزيع الطبيعي للبيانات حب
 اتاملتعلق مبدي مالئمة النموذج وكم تكون قدرة تفسري املتغري ) R(واختبار ) VIF(ب

  .للمتغري التابع  ةاملستقل

  :املعادلة اخلطية ملتغريات هذه الدراسة فهي بالصيغة التالية       

  

 

 :من اجلدول التايل  املتعددميكن بيان اختبار االحندار اخلطي 

 

 

  

 Y= a + b1 x1+ b2 x2 + e       
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  المتعددبيان اختبار االنحدار الخطي ) 4(جدول رقم 

  البيان  =  الرموز
Y = املتغري التابع األداء الوظيفي  
A  = قيمة ثابتة  
b1  =  معامل االحندار للمتغري املستقلX1 وهو اإلدارة االلكرتونية  
b2  =  معامل االحندار للمتغري املستقلX2 وهو الثقافة التنظيمية  
E  = قيمة اخلطأ املعياري  

  

  اختبار الفرضيات: ثالثا 

وبعد التحقق من الشروط السابقة يتم صياغة قرار قبول أو رفض فرضيات الدراسة       
  :حسب قاعدة القرار التالية 

إذا كان مستوي الداللة احملسوبة أصغر من مستوي الداللة املعتمدة ) 1H(قبول  - 1
)0.05(  .  

إذا كان مستوي الداللة احملسوبة أكرب من مستوي الداللة املعتمدة ) 1H(قبول  - 2
 ) .H0(ومن مث اللجوء إيل الفرضية البديلة  )0.05(



 
 

  

  

  

  الرابع الباب
  عرض وتحليل البيانات

 

تمع: الفصل األول   التعريف باملؤسسة بناء ا

 اختبار أداة مجع البيانات الدراسة االستبيان: الثاين الفصل 

 اإلحصاء التحليلي الوصفي لبيانات الدراسة: الفصل الثالث 

 اإلحصاء التحليلي االستداليل لبيانات الدراسة: الفصل الرابع 
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  الباب الرابع
 عرض وتحليل البيانات

  التعريف بالمؤسسة بناء المجتمع: الفصل األول 

تمع هي منظمة اجتماعية رمسية تتحرك يف ميدان الدعوة        فإن مؤسسة بناء ا
  .والرتبية واالجتماعية ، يرئسها األستاذ أبو محزة أغوس حسن بصري 

م باسم مجعية 2004مارس سنة  31وكان بداية تأسيس املؤسسة يف يوم األربعاء       
تمع ، بوثيقة التأسيس لكاتب العدل فيصال    . 10واير برقم بناء ا

تمع        وبعد ذلك مث ترقية اجلمعية إيل مؤسسة وتغري امسها إيل مؤسسة بناء ا
بالرتخيص الوزاري الصادر من وزارة الشؤون القانونية واحلقوق اإلنسانية للجمهورية 

  .اإلندونيسية 
) Merjosari Lowokwaru-Malang Joyoagung(ومقر املؤسسة يف الشارع       

  .نج ، جاوة الشرقية ماال
  أهداف مؤسسة بناء المجتمع

تمع املسلم املؤهل يف مجيع اجلوانب وذلك بتطوير        دف املؤسسة إىل إنشاء ا
تمع الذي يتقي اهللا  املوارد البشرية امللتزمة بالتعليم اإلسالمية والقيم السنية لتحقيق ا

  .سبحانه وتعاىل حق تقواه 
ففي تنفيذ النشاط الدعوي والرتبوي واالجتماعي والبنائي للمجتمع ، تنهج       

املؤسسة مبدأ صلة األخوة اإلسالمية واالحتادية بكل عناصر األمة اإلسالمية ، وتفتح 
ا الشريعة  نفسها للتعاون مع كل أطراف علي أن هذا التعاون تقوم علي احملاسن اليت قرر

  .اإلسالمية 
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بيقًا ألهداف املؤسسة أقامت املؤسسة أنواعا من الربامج الدعوية والرتبية وتط      
  : والبنائية للمجتمع منها 

  قسم الدعوة والمساجد : أوال 
  .تعمري وإدارة مسجد األم  - 1
تعمري املساجد اليت مت بنائها عن طريق املؤسسة منها مسجد التابعني بياندأن  - 2

نج أو اليت حتث أشرافها حيث ال يقل عددها عن باسوروان، ومسجد قلب سليم مباال
  .مسجد يف ماالنج اجلنوبية  15

  قسم التعليم والتربية:ثانيًا 
  معهد األئمة العالي إلعداد الدعاة والحفاظ -1

معهد األئمة مؤسسة تعليمية تتميز بربامج حتفيظ القرآن الكرمي ، وهى تعادل       
راسة فيه ثالث سنوات ، باإلضافة إيل سنة واحدة مرحلة الدبلوم املتوسط حيث مدة الد

  .للخدمة 
، ) م2012يوين  20(ه 1433رجب  30لقد مت افتتاح املعهد وتدشينه يف       

  .برعاية كرمية من املوظف اخلاص لوزارة الشؤون الدينية ونائب الوزير 
  مدرسة األم اإلبتدائية -2

هي من مناذج التعليم االبتدائي اإلسالمي ، وهي باإلضافة إيل عملية التعليم       
االنتظامي تقوم املدرسة بتعليم التالميذ وتزويدهم بالكفاءات واملؤهالت يف جمال العلوم 

،  2013- 2012التطبيقية العلمية ، وبدأت املدرسة فصلها اجلديد يف العام الدراسي 
  .األئمة العايل مع افتتاحية املعهد 

  قسم الطباعة والنشر والتوزيع: ثالثُا 
  .نشر جملة األم وهى جملة أسرية تربوية شهرية  - 1
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  .نشر الكتب اإلسالمية  - 2
  قسم اإلذاعة :رابعًا 

   FM 102،5تأسيس إذاعة األم  - 1
  www.binamasyarakat.comيف ) strearming(إنشاء اإلذاعة علي اإلنرتنت - 2

  قسم الصحة : خامسًا 
  إنشاء املستوصف للرقية الشرعية واحلجامة - 1
استقبال استشارات صحية للمجتمع يف إذاعة األم بالتعاون مع مستشفي  - 2

UNISMA االنجمب .  

  قسم االجتماعيال: سادسًا 
  .توزيع التربعات والصدقات لأليتام والفقراء واملنكوبني  - 1
  .تأسيس مركز للمسلمني اجلدد  - 2

  قسم االستثمار: سابعًا 
، توفري أصناف أرز األم العضوي العايل واألمسدة العضوية ، ) ه1434(الزراعة  - 1

  .وتدريب املزارعني املسلمني علي الزراعة 
  ) ه1436(سوق األم املصغرة واملقصف - 2
  )ه1436(تعليب مياه الشرب األم  - 3

  قسم الشبكة العنكبوتية: ثامناً 
  .املواقع اإلسالمية علي االنرتنت لنشر دعوة املؤسسة إنشاء وإدارة  - 1
ملكافحة املد الشيعي الرافضي يف   WWW.gensyiah.comإنشاء وإدارة موقع  - 2

  .إندونيسيا 
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المجتمع ماالنجالهيكل اإلداري للمؤسسة بناء   
لس التأسيسي  ا

لس  االستشاريا  

 القسم االجتماعي
 صايف أبوريان

 قسم الرتبية والتعليم
 حممد جميب آنصار

 قسم الدعوة
 عبدالعزيز

 السكرتري
 حممد الشهري

 أمني الصندوق
 حممد علي اخلضري

 األستاذ حممد شعيب الفائز األستاذ حممد يوسف هارون

 األستاذ أغوس حسن بصري

 املوظفون

 هيئة تعمري مسجد األم 
 عبدالعزيز

  العنكبوتية قسم الشبكة
 عارف الدين

  القسم األمن
 عبدالصمد

  2السكرتري
 ماهندار

  قسم الفنية
 بودي سودرموان

  أمني الصندوق
 إمبانج وجيو

  قسم اسرة املؤسسة
 حممد صاحلان

 تعمیر مسجد األم

 قسم التربیة والتعلیم

 قسم اإلذاعة

 القسم االجتماعي

 قسم الطباعة والنشر

 قسم أسرة المؤسسة

 لجنة المسلمات

 الفرعیة

 الفرعیة

 الفرعیة

 الفرعیة

 الفرعیة

 الفرعیة

 الفرعیة

 القسم
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  اختبار أداة جمع البيانات الدراسة االستبيان : الفصل الثاني 

يتم يف اختبار أداة مجع البيانات التأكد من فقرات أسئلة االستبيان من جانبني       
صدق االستبيان وثبات االستبيان ، وسوف يعتمد الباحث علي اختبار الصدق بواسطة 

، ولقد قام  ألفا كرونباخاستخراج معامل بريسون واختبار الثبات باستخدام معامل 
عينة جتريبية مكونة من ثالثون موظفًا بني إداريني وأعضاء  الباحث بتوزيع االستبيان علي

هيئة تدريس وطلب منهم إرجاع االستبيان علي أن تكون مستوفية اإلجابة وبعد 
مراجعتها قام الباحث باعتماد مثانية وعشرون استبيان وذلك إلجراء اختبار الصدق 

حماور االستبيان الثالثة  وكانت نتائج) SPSS(والثبات هلا باستخدام برنامج اإلحصائي 
  :علي النحو التايل 

  اختبار الصدق   : المبحث األول 

لكي تكون صاحلة للقياس أي أن  وكما هو معروف فإن صدق أداة البحث مهم      
س البند أو العبارة أو السؤال بالفعل ما يفرتض قياسه ، ومن أجل ذلك مث استخراج ايق

لي نتيجة اختبار بريسون أي حبساب معامالت معامل الصدق الداخلي باالعتماد ع
االرتباط بني فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له وذلك للتأكد من مدي وجود ارتباط 

ومن شروط الصدق يف هذا االختبار ) SPSS(، ولقد اعتمد الباحث علي برنامج 
ي مستوي لألداة أن تكون مستويات الداللة لكل عنصر من العناصر أقل من أو تساو 

وكانت نتائج القياس لكل متغري من املتغريات الثالثة وعناصرها علي ) 0.05(داللة 
 :النحو التايل 
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 )  X1_ اإلدارة االلكترونية (الصدق الداخلي لعناصر المتغير المستقل األول : أوالً 

باستخدام برنامج من نتيجة قياس عناصر املتغري املستقل األول اإلدارة االلكرتونية       
ومن اجلدول التايل وهو يقيس مستوي الداللة املعنوية فإذا كانت ) SPSS(اإلحصائي 

يقبل العنصر وإذا كان أكرب من ذلك املستوي ) 0.05(داللة العناصر أقل أو تساوي 
  : فالقرار هو استبعاد العنصر ، واجلدول التايل يوضح نتيجة التحليل 

  صدق المتغير المستقل األول اإلدارة االلكترونية بشأن احتساب) 5(جدول رقم 

  
  الرقم

  
  العناصر

  
  المؤشرات

اط
الرتب

ل ا
عام

م
اللة  

الد
وي 

مست
  

 
  الحكم

X1.1  
عتاد 

  الحاسوب

توفر المؤسسة أجهزة حاسبات آلية حديثة لجميع 
  صادقة 0.003  0.544  اإلدارات واألقسام

X1.2 
كافية لتطبيق أجهزة الخادم المتوفرة حاليا في المؤسسة  

  صادقة 0.004  0.527  اإلدارة االلكترونية

X1.3  
برامج 

  الحاسوب

يتوفر لدي المؤسسة البرامج الحاسوبية الالزمة لتطبيقات 
  صادقة  0.000  0.623  اإلعمال اإلدارية

X1.4 
تتعاون المؤسسة مع مؤسسات أخري لتنفيذ بعض 

  صادقة  0.043  0.384  المكونات البرمجية ألنظمة اإلدارة االلكترونية

X1.5  
شبكة 
  االتصال

  صادقة  0.000  0.643  يوجد في المؤسسة شبكة داخلية تربط اإلدارة بالموظفين

X1.6 
اتصال االنترنت المتوافر حاليا يعتبر كافيا لتطبيق اإلدارة 

  صادقة  0.000  0.653  االلكترونية

X1.7  
صناع 
  المعرفة

يتوفر لدي المؤسسة الفنيين القادرين علي تشغيل وصيانة 
  صادقة  0.000  0.688  األجهزة االلكترونية 

X1.8 
يتوفر لدي المؤسسة المبرمجين في مجاالت الحاسوب 

  صادقة  0.000  0.704  واالتصاالت
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-3-2-1(ويوضح اجلدول أعالء أن معامالت االرتباط للفقرات االستبيان وهي       
حيث أن مستوي الداللة لكل ) 0.05(دالة عند مستوي داللة ) 7-8- 45-6-

- 4-3-2-1(، وبذلك تعترب عناصر احملور األول وهي ) 0.05(عنصر هو أقل من 
  . صادقة ملا وضعت ويتم اعتمادها من قبل الباحث ) -58-7-6

  )  2X_الثقافة التنظيمية (الصدق الداخلي لعناصر المتغير المستقل الثاني : ثانيًا 

من نتيجة قياس عناصر املتغري املستقل الثاين الثقافة التنظيمية وباستخدام برنامج       
ومن اجلدول التايل وهو يقيس مستوي الداللة املعنوية فإذا كانت ) SPSS(اإلحصائي 

يقبل العنصر وإذا كان أكرب من ذلك املستوي ) 0.05(داللة العناصر أقل أو تساوي 
  : اد العنصر ، واجلدول التايل يوضح نتيجة التحليل فالقرار هو استبع

  بشأن احتساب صدق المتغير المستقل الثاني الثقافة التنظيمية) 6(جدول رقم 
  
  الرقم

  
  العناصر

  
  المؤشرات

اط
الرتب

ل ا
عام

م
اللة  

الد
وي 

مست
  

 
  الحكم

X2.1 القيم  
يقوم الموظفين بأداء المهام والوجبات دون إشراف 

  صادقة  0.000  0.779  علي تحمل المسؤوليةحيث يتوفر القدرة 

X2.2 يوجد قناعات مشتركة لدي الموظفين بأهمية المشاركة   المعتقدات
  صادقة  0.004  0.525  في عملية إتحاد القرارات 

X2.3 التوقعات  
أتوقع بأن المؤسسة تأخذ في االعتبار الجهود التي 

  صادقة  0.002  0.564  يبذلها الموظف الكفء والمميز

X2.4 األعراف  
لدي قناعة بأن األعراف هي التي تحدد اللوائح 

  صادقة  0.001  0.578  والقوانين في المؤسسة

X2.5 يقوم العاملين بأداء المهام والوجبات طبقا للمعايير   المعايير
 صادقة  0.000  0.780  معينة

X2.6 االتصاالت  
تتسم االتصاالت بين الرئيس والمرؤوس في المؤسسة 

 صادقة  0.015  0.455  بالرسمية
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-3-2-1(ويوضح اجلدول أعالء أن معامالت االرتباط للفقرات االستبيان وهي       
حيث أن مستوي الداللة لكل عنصر هو ) 0.05(دالة عند مستوي داللة ) -56- 4

) -56- 4-3-2- 1(وهي  الثاين، وبذلك تعترب عناصر احملور ) 0.05(أقل من 
 .من قبل الباحث صادقة ملا وضعت ويتم اعتمادها 

  )  Y_األداء الوظيفي(الصدق الداخلي لعناصر المتغير التابع : ثالثًا 

وباستخدام برنامج اإلحصائي  األداء الوظيفي التابعمن نتيجة قياس عناصر املتغري       
)SPSS ( ومن اجلدول التايل وهو يقيس مستوي الداللة املعنوية فإذا كانت داللة

يقبل العنصر وإذا كان أكرب من ذلك املستوي فالقرار ) 0.05(ي العناصر أقل أو تساو 
 :هو استبعاد العنصر ، واجلدول التايل يوضح نتيجة التحليل 

  بشأن احتساب صدق المتغير التابع األداء الوظيفي) 7(جدول رقم 
  
  الرقم

  
  العناصر

  
  المؤشرات

اط
الرتب

ل ا
عام

م
اللة  

 الد
وي

مست
  

 
  الحكم

Y1 صادقة  0.000 0.801  المهام الوظيفية طبقًا لمعايير الجودة المطلوبةأنجز   جودة العمل  

Y2 
المهارة في 

  العمل
لدي القدرة واالبتكار علي معالجة مشاكل العمل 

  صادقة  0.023  0.428  بشكل سليم وموضوعي

Y3 
القدرة في 

 العمل
لدي القدرة علي تحمل مسؤوليات أكبر وتطوير العمل 

  صادقة  0.000 0.669  وتقديم مقترحات جديدة

Y4 
التعاون في 

  العمل
يتوفر لدي الموظفين المهارة والقدرة علي إقامة 

  صادقة  0.000  0.695  اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين

Y5 صادقة  0.000  0.801  لدى معرفة وإلمام بطبيعة األعمال الموكلة إلي  المعرفة 

Y6 
كمية العمل 

  المنجز
  في الوقت المحدد أستطيع إنجاز العمل الموكل إلي

 صادقة  0.000  0.789
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-3-2-1(ويوضح اجلدول أعالء أن معامالت االرتباط للفقرات االستبيان وهي       
حيث أن مستوي الداللة لكل عنصر هو ) 0.05(دالة عند مستوي داللة ) -56- 4

) -56- 4-3- 2-1(وهي  الثالث، وبذلك تعترب عناصر احملور ) 0.05(أقل من 
 .وضعت ويتم اعتمادها من قبل الباحث صادقة ملا 
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  اختبار الثبات: المبحث الثاني 

من أهم ) a(يعترب معامل ألفا كرونباخ الذي يرمز إلية عادة باحلرف الالتيين       
مقاييس االتساق الداخلي لالختبارات ، وقد قام الباحث بإجراء اختبار مدى االتساق 

االستبيان واليت تشري إيل قوة االرتباط بني فقرات االستبيان وأنه لو مث الداخلي لفقرات 
إعادة االختبار مرة أخري فستكون النتيجة ثابتة ويعترب احلد األدىن املقبول هلذا املعامل 

  :، وكانت نتائج هذا االختبار لعناصر املتغريات كما يلي ) 0.60(هو 

  لثبات االستبيانبشأن نتيجة ألفا كرونباخ ) 8(جدول رقم 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 28 100.0 

Excludeda 0 0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

  بشأن نتيجة ألفا كرونباخ لثبات االستبيان) 9(جدول رقم 

  ألفا كرونباخمعامل   عدد الفقرات  متغيرات الدراسة
  0.737  8  اإلدارة االلكرتونية
  0.675  6  الثقافة التنظيمية
  0.774  6  األداء الوظيفي

موع   0.864  20  ا
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يتضح أن معامل ألفا كرونباخ جلميع عناصر االستبيان ) 9(من خالل اجلدول      
درجة  ، وتعرب هذه القيمة عن) 0.60(وهي أعلي من قيمة املعيارية ) 0.864(يساوي 

عالية من الثبات إجابات املستجوبني ، ويشري ذلك لثبات االستبيان وقوة متاسكها 
الداخلي وبالتايل فهي صاحلة للقياس وحتليل واختبار الفروض والوصول إيل إجابات 

 .ألسئلة الدراسة 
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  اإلحصاء التحليلي الوصفي لبيانات الدراسة: الفصل الثالث 

  مقدمة عن التحليل الوصفي في الدراسة: المبحث األول 

بعد أن مت التأكد من صالحية االستبيان للتحليل اإلحصائي ميكن تعريف التحليل       
اإلحصائي بأنه يهدف إيل تزويد مقاييس تلخيصية للبيانات املتوفرة عن عناصر العينة 

  )82(.وتلخيصها وعرضها بصورة واضحة 

ا وقد مت استخدام األساليب ا       إلحصائية اليت تتناسب مع أهداف الدراسة وتساؤال
واألساليب اإلحصائية الوصفية اليت استخدمت يف هذه الدراسة عن طريق برنامج 

  :هي ) SPSS(التحليل اإلحصائي 

  ). القيمة الرتاكمية(هي نتيجة جمموع عدد مرات تكرار القيمة : التكرارات  - 1
  وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد الدراسة عن : املتوسط احلسايب  - 2

  .احملاور الرئيسة ، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب احملاور حسب أعلي متوسط حسايب      
  للتعرف علي مدى احنراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من : االحنراف املعياري  - 3

  .متغريات الدراسة ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب  عبارات     
ً ات مقسوماـــابــو جمموع اإلجـه: وزن النسيب ــــال - 4   ت ـانـــإذا ك(ة األعلى ــــابـم اإلجــــعلي رق ــ

موع العام ) 5فتكون اإلجابة األعلى هي  5-1اإلجابات من          مث نقسم الناتج علي ا
 . 100ونضرب ب      

 

                                                             
عمان األردن . دار الفكر . أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلداریة . العالونة ، علي سلیم  ) (82
 م1996.  205ص.
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كيفية احتساب وقبل الدخول يف حتليل الوصفي للبيانات البد من التطرق أيل       
  : الوزن المرجح لمقياس ليكارت

املستخدم يف حماور ) احلدود الدنيا والعليا(لتحديد طول خاليا املقياس اخلماسي       
خاليا املقياس للحصول ، مث تقسيمه علي عدد ) 4=1-5(الدراسة ، مت حساب املدى 

، بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إيل أقل ) 0.80=4/5(علي طول اخللية الصحيح أي 
، وذلك لتحديد احلد األعلى ) أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح(قيمة يف املقياس 

  :هلذه اخللية ، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأيت 

  اس ليكرت الخماسيدرجات وحدود فئات مقي) 10(جدول رقم 

  الدرجة
  حدود الفئة

  االستجابة  الوصف
  إلي  من

  أوافق بشدة  عاٍل جداً   5  4.21  5
  أوافق  عاٍل   4.2  3.41  4
  محايد  متوسط  3.4  2.61  3
  ال أوافق  منخفض  2.6  1.81  2
  ال أوافق مطلقا  منخفض جداً   1.8  1  1
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التحليل الوصفي لعناصر المتغير المستقل األول اإلدارة : المبحث الثاني 
  االلكترونية  

يف هذا املبحث سيتم عرض وحتليل البيانات بالنسبة لعناصر اإلدارة االلكرتونية       
 .برامج احلاسوب ، شبكة االتصال ، صناع املعرفة عتاد احلاسوب ، : وهي 

   لمتغير المستقل األول اإلدارة االلكترونيةتحليل فقرات ا) 11(جدول رقم 

  المؤشرات

  المستوي  التكرار

ابي
حس

ط ال
وس

المت
ري  

معيا
ف ال

حرا
االن

  

سبي
 الن

وزن
ال

  

رتبة
ال

  النسبة  
شدة

ق ب
أواف

  

افق
أو

ايد  
مح

افق  
 أو

ال
طلقا  

ق م
أواف

ال 
  

توفر المؤسسة أجهزة حاسبات آلية حديثة 
  لجميع اإلدارات واألقسام

112  39  38  32  3  0  
4.008  0.864  80.16%  3  100%  34.8  33.9  28.6  2.7 0  

أجهزة الخادم المتوفرة حاليا في المؤسسة  
  كافية لتطبيق اإلدارة االلكترونية

112  29  37  38  7  1  
3.258  1.198  65.16%  7  100%  25.9  33.0  33.9  6.3  0.9  

يتوفر لدي المؤسسة البرامج الحاسوبية 
  اإلعمال اإلداريةالالزمة لتطبيقات 

112  38  44  30  0  0  
4.071  0.071  81.42%  2  

100%  33.9  39.3  26.8  0  0  
تتعاون المؤسسة مع مؤسسات أخري لتنفيذ 

بعض المكونات البرمجية ألنظمة اإلدارة 
  االلكترونية

112  24  31  34  17  6  
3.449  1.144  68.98% 5 100%  21.4  27.7  30.3  15.2  5.4  

المؤسسة شبكة داخلية تربط يوجد في 
  اإلدارة بالموظفين

112  50  33  29  0  0  
4.187  0.822  83.84%  1  100%  44.6  29.5  25.9  0  0  

اتصال االنترنت المتوافر حاليا يعتبر كافيا 
  لتطبيق اإلدارة االلكترونية

112  20  32  39  13  8  
3.387  1.124  67.74%  6  100%  17.9  28.6  34.8  11.6  7.1  

يتوفر لدي المؤسسة الفنيين القادرين علي 
  تشغيل وصيانة األجهزة االلكترونية 

112  37  42  30  2  1  
4.003  0.866  80.06%  4  100%  33.0  37.5  26.9  1.8  0.9  

يتوفر لدي المؤسسة المبرمجين في مجاالت 
  الحاسوب واالتصاالت

112  23  16  35  23  15  
3.080  1.080  61.6%  8  

100%  20.5  14.3  31.3  20.5  13.4  
    %73.62  0.896  3.680  المجموع
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  :الذي يشير إلي نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ) 11(من خالل الجدول رقم 

يوجد في المؤسسة شبكة : حيث جاء عنصر شبكة االتصال حسب مؤشره       
، % 83.84يف املرتبة األويل ، وبوزن نسيب بلغ  داخلية تربط اإلدارة بالموظفين

  . 0.811، وباحنراف معياري بلغ  4.187ومبتوسط حسايب بلغ 
يتوفر لدي المؤسسة البرامج : وجاء عنصر برامج احلاسوب حسب مؤشره       

يف املرتبة الثانية ، وبوزن نسيب بلغ  الحاسوبية الالزمة لتطبيقات اإلعمال اإلدارية
 .0.779ياري بلغ ، وباحنراف مع 4.071، ومبتوسط حسايب بلغ % 81.42

توفر لدي المؤسسة أجهزة : وجاء عنصر عتاد احلاسوب حسب مؤشره       
يف املرتبة الثالثة ، وبوزن نسيب بلغ حاسبات آلية حديثة لجميع اإلدارات واألقسام 

  .0.864، وباحنراف معياري بلغ  4.008، ومبتوسط حسايب بلغ % 80.16
يتوفر لدي المؤسسة الفنيين القادرين : ره وجاء عنصر صناع املعرفة حسب مؤش      

يف املرتبة الرابعة ، وبوزن نسيب بلغ  علي تشغيل وصيانة األجهزة اإللكترونية
 . 0.866، وباحنراف معياري بلغ  4.003، ومبتوسط حسايب بلغ % 80.06

تتعاون المؤسسة مع مؤسسات : وجاء عنصر برامج احلاسوب حسب مؤشره       
 اخلامسةيف املرتبة  عض المكونات البرمجية ألنظمة اإلدارة االلكترونيةأخري لتنفيذ ب

   ، وباحنراف معياري بلغ 3.449، ومبتوسط حسايب بلغ % 68.98، وبوزن نسيب بلغ 
 1.144.  

اتصال االنترنت المتوفر حاليا  : وجاء عنصر شبكة االتصال حسب مؤشره       
، % 67.74ملرتبة السادسة ، وبوزن نسيب بلغ يف ا كافيا لتطبيق اإلدارة االلكترونية

 . 1.124، وباحنراف معياري بلغ  3.387ومبتوسط حسايب بلغ 
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أجهزة الخادم المتوفرة حاليا في : وجاء عنصر عتاد احلاسوب حسب مؤشره       
، وبوزن نسيب بلغ  يف املرتبة السابعة المؤسسة كافية لتطبيق اإلدارة االلكترونية

  .  1.198، وباحنراف معياري بلغ  3.258ومبتوسط حسايب بلغ ، % 65.16
يتوفر لدي المؤسسة المبرمجين في : وجاء عنصر صناع املعرفة حسب مؤشره       

، % 61.6، وبوزن نسيب بلغ الثامنة يف املرتبة  مجاالت الحاسوب واالتصاالت
       . 1.309، وباحنراف معياري بلغ  3.080ومبتوسط حسايب بلغ 

 

 
  )2(شكل رقم 

 X1المتوسط الحسابي إلجابات المتغير المستقل األول اإلدارة االلكترونية 
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التحليل الوصفي لعناصر المتغير المستقل الثاني الثقافة : لمبحث الثالث ا
 التنظيمية  

يف هذا املبحث سيتم عرض وحتليل البيانات بالنسبة لعناصر الثقافة التنظيمية       
  املعايري ، االتصاالتاألعراف ، القيم ، املعتقدات ، التوقعات ، : وهي

 تحليل فقرات المتغير المستقل الثاني الثقافة التنظيمية) 12(جدول رقم 

  المؤشرات

  المستوي  التكرار

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري  
معيا

ف ال
حرا

االن
  

سبي
 الن

وزن
ال

  

رتبة
ال

  النسبة  
شدة

ق ب
أواف

  

افق
أو

ايد  
مح

افق  
 أو

ال
  

ال 
طلقا

ق م
أواف

  

يقوم الموظفين بأداء المهام والوجبات دون 
إشراف حيث يتوفر القدرة علي تحمل 

  المسؤولية

112  29  37  36  8  2  
3.741  0.984  %74.82  1  100%  25.9  33.0  32.1  7.1  1.8  

يوجد قناعات مشتركة لدي الموظفين بأهمية 
  اد القراراتخالمشاركة في عملية إت

112  32  40  28  12  0  
3.616  1.140  %72.32  3  100%  28.6  35.7  25.0  10.7  0  

أتوقع بأن المؤسسة تأخذ في االعتبار الجهود 
  التي يبذلها الموظف الكفء والمميز

112  24  31  34  17  6  
3.271  1.192  %65.42  6  100%  21.4  27.7  30.3  15.2  5.4  

لدي قناعة بأن األعراف هي التي تحدد 
  والقوانين في المؤسسةاللوائح 

112  25  39  31  14  3  
3.616  1.050  %72.32  2  

100%  22.3  34.8  27.7  12.5  2.7  
يقوم العاملين بأداء المهام والوجبات طبقا 

  للمعايير معينة 
112  38  36  28  9  1  

3.482  1.215  %69.64  5  100%  33.9  32.2  25.0  8.0  0.9  
والمرؤوس في تتسم االتصاالت بين الرئيس 

  المؤسسة بالرسمية
112  22  35  38  12  5  

3.512  1.064  %70.24  4  100%  19.6  31.3  33.9  10.7  4.5  

   70.79%  1.107  3.539  المجموع
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 :الذي يشير إلي نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ) 12(من خالل الجدول رقم 

بأداء المهام والوجبات دون يقوم الموظفين : وجاء عنصر القيم حسب مؤشره       
يف املرتبة األويل ، وبوزن نسيب بلغ  إشراف حيث يتوفر القدرة علي تحمل المسؤولية

 . 0.984، وباحنراف معياري بلغ  3.741، ومبتوسط حسايب بلغ % 74.82
لدي قناعة بأن األعراف هي التي تحدد : وجاء عنصر األعراف حسب مؤشره       

، 72.32%، وبوزن نسيب بلغ  الثانيةيف املرتبة  ي المؤسسةاللوائح والقوانين ف
  . 1.050، وباحنراف معياري بلغ  3.616ومبتوسط حسايب بلغ 

يوجد قناعات مشتركة لدي الموظفين : وجاء عنصر املعتقدات حسب مؤشره       
، وبوزن نسيب بلغ  الثالثةيف املرتبة  اد القراراتخبأهمية المشاركة في عملية إت

  . 1.140، وباحنراف معياري بلغ  3.616، ومبتوسط حسايب بلغ % 72.32
تتسم االتصاالت بين الرئيس : وجاء عنصر االتصاالت حسب مؤشره       

،  70.24%، وبوزن نسيب بلغ  الرابعةيف املرتبة  والمرؤوس في المؤسسة بالرسمية
  . 1.064، وباحنراف معياري بلغ  3.512ومبتوسط حسايب بلغ 

يقوم العاملين بأداء المهام والوجبات : حيث جاء عنصر املعايري حسب مؤشره       
، ومبتوسط % 69.64، وبوزن نسيب بلغ  اخلامسةيف املرتبة  طبقا للمعايير معينة

  . 1.215 ، وباحنراف معياري بلغ  3.482حسايب بلغ 
االعتبار أتوقع بأن المؤسسة تأخذ في : وجاء عنصر التوقعات حسب مؤشره       

يف املرتبة السادسة ، وبوزن نسيب بلغ  الجهود التي يبذلها الموظف الكفء والمميز
 . 1.064، وباحنراف معياري بلغ  3.512، ومبتوسط حسايب بلغ  %70.24



85 
 

 
  )3(شكل رقم 

 X2الثاني الثقافة التنظيمية المتوسط الحسابي إلجابات المتغير المستقل 
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   التابع األداء الوظيفيالتحليل الوصفي لعناصر المتغير :  الرابعالمبحث 

: يف هذا املبحث سيتم عرض وحتليل البيانات بالنسبة لعناصر األداء الوظيفي وهي       
كمية املعرفة ،  جودة العمل ، املهارة يف العمل ، القدرة يف العمل ، التعاون يف العمل ، 

  .العمل املنجز 
 فقرات المتغير التابع األداء الوظيفي تحليل) 13(جدول رقم 

  المؤشرات

  المستوي  التكرار
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ط ال
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لمت
ا
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معيا

ف ال
حرا
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سبي
 الن

وزن
ال

  

رتبة
ال

  النسبة  
شدة

ق ب
أواف

  

افق
أو

ايد  
مح

افق  
 أو

ال
طلقا  

ق م
أواف

ال 
  

أنجز المهام الوظيفية طبقًا لمعايير الجودة 
  المطلوبة

112  42  39  28  3  0  
4.071  0.856  %81.42  4  100%  37.5 34.8  25.0  2.7  0  

لدي القدرة واالبتكار علي معالجة مشاكل 
  العمل بشكل سليم وموضوعي

112  35  41  33  3  0  
3.967  0.845  %79.34  6  100%  31.3  36.6  29.4  2.7  0  

لدي القدرة علي تحمل مسؤوليات أكبر 
  وتطوير العمل وتقديم مقترحات جديدة

112  43  45  19  5  0  
4.125  0.850  %82.5  2  

100%  38.3  40.2  17.0  4.5  0  
يتوفر لدي الموظفين المهارة والقدرة علي 

  إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين
112  42  42  27  1  0  

4.116  0.802  %82.32  3  
100%  37.5  37.5  24.1  0.9  0  

  0  2  28  35  47  112  إليلدى معرفة وإلمام بطبيعة األعمال الموكلة 
4.133  0.854  %82.66  1  100%  42.0  31.2  25.0  1.8  0  

أستطيع إنجاز العمل الموكل إلي في الوقت 
  المحدد

112  40  38  27  6  1  
3.982  0.948  %79.64  5  100%  35.7  33.9  24.1  5.4  0.9  

    80.64%  0.855  4.029 المجموع
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  :التحليل اإلحصائي الوصفي  الذي يشير إلي نتائج) 13(من خالل الجدول رقم 

لدى معرفة وإلمام بطبيعة األعمال : حيث جاء عنصر املعرفة حسب مؤشره       
، ومبتوسط حسايب بلغ  82.66%يف املرتبة األويل ، وبوزن نسيب بلغ  الموكلة إلي

  . 0.854، وباحنراف معياري بلغ  4.133
القدرة علي تحمل لدي : وجاء عنصر القدرة يف العمل حسب مؤشره       

يف املرتبة الثانية ، وبوزن  مسؤوليات أكبر وتطوير العمل وتقديم مقترحات جديدة
 ، وباحنراف معياري بلغ  4.125، ومبتوسط حسايب بلغ  82.5%نسيب بلغ 

0.850 .   
يتوفر لدي الموظفين المهارة : وجاء عنصر التعاون يف العمل حسب مؤشره       

يف املرتبة الثالثة ، وبوزن نسيب  تصاالت عمل فعالة مع اآلخرينوالقدرة علي إقامة ا
  . 0.802، وباحنراف معياري بلغ  4.116، ومبتوسط حسايب بلغ  82.32%بلغ 

أنجز المهام الوظيفية طبقًا لمعايير : وجاء عنصر جودة العمل حسب مؤشره       
، ومبتوسط حسايب بلغ  81.42%يف املرتبة الرابعة ، وبوزن نسيب بلغ  الجودة المطلوبة

  . 0.856، وباحنراف معياري بلغ  4.071
أستطيع إنجاز العمل الموكل : وجاء عنصر كمية العمل املنجز حسب مؤشره       

، ومبتوسط  79.64%يف املرتبة اخلامسة ، وبوزن نسيب بلغ  إلي في الوقت المحدد
  . 0.948، وباحنراف معياري بلغ  3.982حسايب بلغ 

لدي القدرة واالبتكار علي : وجاء عنصر املهارة يف العمل املنجز حسب مؤشره       
، وبوزن نسيب بلغ  السادسة يف املرتبة معالجة مشاكل العمل بشكل سليم وموضوعي

  . 0.845، وباحنراف معياري بلغ  3.967، ومبتوسط حسايب بلغ  %79.34
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  )4(شكل رقم 

 Yالمتوسط الحسابي إلجابات المتغير التابع األداء الوظيفي 
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    اإلحصاء التحليلي االستداللي لبيانات الدراسة: الفصل الرابع 

يتضمن هذا الفصل عرض وحتليل البيانات علي تساؤالت الدراسة ، وكذلك       
يب اإلحصائية ، اختبار الفروض احملددة هلذه الدراسة وذلك باستخدام عدد من األسال

  : وعلي رأسها االختبار اخلطي املتعدد وسيكون التحليل علي النحو التايل 

  اختبار الشروط: المبحث األول 

المتعدد الختبار البسيط و عرض وتحليل نتائج تحليل االنحدار الخطي       
 (SPSS)الشروط بواسطة برنامج 

سيقوم الباحث بإجراء عملية التحقق من مدى مطابقة بيانات البحث احملصلة من       
االستبيان واجلدول التايل يلخص تلك الشروط املعرفة بالشروط الكالسيكية ونتائجها 

  .واليت تسبق عملية اختبار الفروض 

  )اختبار الشروط للمتغيرات(االختبار الكالسيكي ) 14(جدول رقم 

  نتائج االختبار  الشروط المعيارية لالختبار  االختباراسم 

التوزيع الطبيعي 
  للبيانات

وذلك من خالل النظر يف الرسم البياين لنتائج االختبار بأن تكون 
البيانات يف شكل قطري، فإن شكل االنتشار ميكن أن يوضح 
طبيعة هذه العالقة، وتكون العالقة بني املتغري التابع و املتغريات 
املستقلة قوية جدًا إذا وقعت معظم نقاط شكل االنتشار علي 

منحين أو خط مستقيم، وتكون ضعيفة كلما تناثرت نقاط شكل 
  االنتشار حول منحىن أو خط مستقيم مير بتلك النقاط

إن البيانات موزعة علي 
شكل واجتاه قطري 

  جلميع املتغريات

شكل االنتشار 
  للبيانات

البيانات علي منط معني أو موحد يف يتحقق الشرط بأن تكون 
الرسم البياين بل تنتشر نسبيًا حتت وفوق الصفر وبشكل مبعثر، 

  وهو التحقق من فرضية جتانس تباين اخلطأ العشوائي

البيانات ليست علي 
منط معني أو موحد بل 
مبعثر يف الرسم البياين 

وتنتشر فوق ودون 
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الصفر جلميع املتغريات 
 وأن النموذج ال يعاين

من مشكلة عدم جتانس 
  تباين اخلطأ العشوائي

مالئمة 
النموذج 
  لالختبار

للمتغريات املستقلة هلي قادرة علي ) مربع  R(إن قيمة معامل 
تفسري املتغري التابع ، والباقي تفسره عوامل أخرى غري متغريات حمل 

  الدراسة 

الشرط متحقق للمتغري 
التابع ولو بأحجام 

  متفاوتة
  

  التأكد من شرط التوزيع الطبيعي: أوال 

جند أن هذا ) SPSS(بناء علي نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج       
الشرط الكالسيكي األول والشرط الكالسيكي الثاين من شروط صحة منوذج االحندار 
اخلطي متحقق حيث أن البيانات موزعة علي شكل قطري وهي مكونة لعالقة ارتباط 

  .ات من األسفل إيل األعلى وعلي خط واحد مياثل االستقامة بني املتغري 

يشري إيل حتقق وتطابق هذا ) 4(وكذلك رقم ) 3(ورقم ) 2(والشكل التايل رقم       
الشرط بني املتغري املستقل األول اإلدارة االلكرتونية واملتغري املستقل الثاين الثقافة التنظيمية 

 .وبني املتغري التابع األداء الوظيفي 

  )Y)(X1(تحقق التوزيع الطبيعي للبيانات ) 5(شكل رقم 
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  )Y)(X2(تحقق التوزيع الطبيعي للبيانات ) 6(شكل رقم 
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  )Y( ) X2 , X1(تحقق التوزيع الطبيعي للبيانات ) 7(شكل رقم 

  
  التأكد من شرط شكل االنتشار للبيانات عشوائيًا ومبعثر: ثانيًا 

تبني أن هذا ) SPSS(من خالل نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج       
وهو أن تكون بيانات النموذج علي شكل مبعثر وليست علي النظام مقصود الشرط 

  .وتنتشر فوق ودون الصفر جلميع املتغريات وجند أنه متحقق بالفعل 

ويتضح أن هذا الشرط الكالسيكي الثاين من شروط صحة منوذج االحندار اخلطي       
ة مبعثرة وحول قيمة متحقق ومطابق ملا اشرتط له ، حيث أن البيانات تظهر يف صور 

  :الصفر وهي علي الشكل التايل 

 )Y)(X1(تحقق من شكل انتشار البيانات ) 8(شكل رقم 
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 )Y)(X2(تحقق من شكل انتشار البيانات ) 9(شكل رقم 
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 )Y) ( X2 , X1(تحقق من شكل انتشار البيانات ) 10(شكل رقم 

 
  المتغير التابعالتأكد من شرط مالئمة النموذج لتفسير : ثالثًا 

تبني أن هذا ) SPSS(من خالل نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج       
يف نتيجة االختبار اخلطي قادرة كميًا ) R Square(الشرط وهو أن تكون قيمة 

وبقيمة مقبولة علي تفسري جزء من املتغري املستقل من جانب املتغري التابع وبقيمة القيمة 
  .ية تفسره عوامل أخري من النسبة املئو 

من خالل النظر إيل نتيجة االحندار اخلطي املتعلق ببيانات املتغري التابع وهو األداء       
، وهذا يعين قدرة %) 10.6(بلغت ) R Square(جند أن قيمة  )Y(الوظيفي 

علي تفسري اجلزء املقبول من املتغري املستقل األول وهو اإلدارة ) Y(املتغري التابع 
يتم تفسريه من عوامل أخري تؤثر يف األداء %) 89.4(، وأن قيمة ) X1(االلكرتونية 

  .الوظيفي غري اإلدارة االلكرتونية 
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من خالل النظر إيل نتيجة االحندار اخلطي املتعلق ببيانات املتغري التابع وهو األداء       
قدرة  ، وهذا يعين%) 17.2(بلغت ) R Square(جند أن قيمة  )Y(الوظيفي 

علي تفسري اجلزء املقبول من املتغري املستقل الثاين وهو الثقافة ) Y(املتغري التابع 
يتم تفسريه من عوامل أخري تؤثر يف األداء %) 82.8(، وأن قيمة ) X2(التنظيمية 

  .الوظيفي غري الثقافة التنظيمية 

تغري التابع وهو األداء من خالل النظر إيل نتيجة االحندار اخلطي املتعلق ببيانات امل      
، وهذا يعين قدرة %) 20.9(بلغت ) R Square(جند أن قيمة  )Y(الوظيفي 

) X2،X1(علي تفسري اجلزء املقبول من املتغري املستقل األول والثاين ) Y(املتغري التابع 
يتم تفسريه من عوامل أخري تؤثر يف األداء الوظيفي غري اإلدارة %) 79.1(، وأن قيمة 

  .  االلكرتونية والثقافة التنظيمية معًا 

وبذلك حتقق الباحث من منوذج االحندار اخلطي من خالل الشروط الكالسيكية ،       
عة وتأيت اخلطوة التالية وهي األهم يف الدراسة وعليها بنيت الفروض وهي معرفة املوضو 

 .يف الدراسة مقبولة أم ال 
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  اختبار الفروض : المبحث الثاني 

عرض نتائج تحليل االنحدار الخطي الختبار صحة الفروض باستخدام برنامج 
)SPSS (  

  :يف هذا املبحث خيترب الباحث فرضيات البحث ومها كما يلي       

بني ) ≥0.05a(مستوي توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند : الفرضية األولي 
  .   اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي

بني ) ≥0.05a(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي : الفرضية الثانية 
 . الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي 

بني ) ≥0.05a(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي : الفرضية الثالثة 
  .    والثقافة التنظيمية معًا واألداء الوظيفياإلدارة االلكرتونية 

  اختبار صحة الفرضية األولي : أوالً 

عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي تنص الفرضية األويل علي أن هناك       
)0.05a≤ ( بني اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي ، والختبار صحة هذه الفرضية

البسيط باالعتماد علي تطبيق قانون اختبار الفرضية استخدم الباحث االحندار اخلطي 
  :العدم والوجود ، وكانت النتائج علي النحو التايل 

عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي ال توجد  )H0(فرضية العدم  - 1
)0.05a≤ (بني اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي .  

إحصائية عند مستوي عالقة ذات داللة توجد  )H1(فرضية الوجود  - 2
)0.05a≤ ( بني اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي.    
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نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للكشف عن رؤية أفراد ) 15(جدول رقم 
   الفرضية األولي_ عينة الدراسة إزاء محاورها

قل
مست

ر ال
متغي

ال
  

ابع
 الت

غير
المت

  

 قيمة 
B 

  قيمة 
R2 

  قيمة
R 

  قيمة
T 

  الداللةمستوي 

X1 Y  
2.833  

0.106  0.326  3.621 0.000  
0.335  

  )112(عدد أفراد العينة 
T  1.98= الجدولية 

  sig F   =0.000مستوى المعنوية 

 SPSSبرنامج : املصدر 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند هل : إثبات صحة الفرضية األولي : ثانيًا 
  ؟ االلكترونية واألداء الوظيفيبين اإلدارة ) ≥0.05a(مستوي 

 Tيتبني أن قيمة ) 15(باجلدول السابق رقم  Tاختبار من خالل النظر يف نتيجة       
يف النتائج أعاله  Tاجلدولية حيث أن قيمة  Tاحملسوبة للمتغري التابع هي أكرب من قيمة 

أن  ، كما)  1.98( اجلدولية واليت تساوي  Tوهي أكرب من قيمة 3.621 تساوي 
وهي أقل من مستوي الداللة املعيارية وهي  0.000مستوي الداللة املعنوية يساوي 

  :، وهذا يقود الباحث إيل قبول فرضية الوجود اليت تنص علي  0.05

بني ) ≥0.05a(عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي توجد  )H1(فرضية الوجود 
   .اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي 
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الذي هو نموذج البحث يتضح من خالله معامل ) 11(والشكل التالي رقم       
 .األول االنحدار الخطي 

                                             3.621  

  

 

 

  

واستناداً إيل نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط للمتغري املستقل األول اإلدارة  
  :تكون معادلة االحندار اخلطي علي النحو التايل  )Y(واملتغري التابع ) X1(االلكرتونية 

Y=  2.833 + 0.335   

  اختبار صحة الفرضية الثانية :  ثالثاً 

عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي تنص الفرضية الثانية علي أن هناك       
)0.05a≤ ( بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي ، والختبار صحة هذه الفرضية

استخدم الباحث االحندار اخلطي البسيط باالعتماد علي تطبيق قانون اختبار الفرضية 
  :النحو التايل  العدم والوجود ، وكانت النتائج علي

عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي ال توجد  )H0(فرضية العدم  - 1
)0.05a≤ (بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي .  
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي توجد  )H1(فرضية الوجود  - 2
)0.05a≤ ( بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي.    

 

Y األداء الوظیفي   

 

  X2 الثقافة التنظیمیة 

اإلدارة االلكترونیة   X1         
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نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للكشف عن رؤية أفراد ) 16(جدول رقم 
  الفرضية الثانية _ عينة الدراسة إزاء محاورها

قل
مست

ر ال
متغي

ال
  

ابع
 الت

غير
المت

  

 قيمة 
B 

  قيمة 
R2 

  قيمة
R 

  قيمة
T 

  مستوي الداللة

X2 Y  
3.052  

0.172  0.415  4.780  0.000  
0.287  

  )112(عدد أفراد العينة 
T  1.98= الجدولية 

  sig F   =0.000مستوى المعنوية 
 SPSSبرنامج : املصدر 

عالقة ذات داللة إحصائية عند هل توجد : إثبات صحة الفرضية الثانية : رابعاً 
  ؟ بين الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي) ≥0.05a(مستوي 

 Tيتبني أن قيمة ) 16(باجلدول السابق رقم  Tاختبار من خالل النظر يف نتيجة       
يف النتائج أعاله  Tاجلدولية حيث أن قيمة  Tاحملسوبة للمتغري التابع هي أكرب من قيمة 

، كما أن )  1.98( اجلدولية واليت تساوي  Tوهي أكرب من قيمة 4.780 تساوي 
وهي أقل من مستوي الداللة املعيارية وهي  0.000مستوي الداللة املعنوية يساوي 

  :يقود الباحث إيل قبول فرضية الوجود اليت تنص علي ، وهذا  0.05

بني ) ≥0.05a(عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي توجد  )H1(فرضية الوجود 
   .الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي 
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الذي هو نموذج البحث يتضح من خالله معامل ) 12(والشكل التالي رقم       
 .الثاني  االنحدار الخطي

                                      

 

 

  4.780                                                      

 

واستناداً إيل نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط للمتغري املستقل الثاين الثقافة      
  :تكون معادلة االحندار اخلطي علي النحو التايل  )Y(واملتغري التابع ) 2X(التنظيمية 

Y=  3.052 + 0.287  

   الثالثةاختبار صحة الفرضية :  خامساً 

عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي تنص الفرضية الثانية علي أن هناك       
)0.05a≤ ( واألداء الوظيفي ، والختبار معًا الثقافة التنظيمية اإلدارة االلكرتونية و بني

باالعتماد علي تطبيق  املتعددصحة هذه الفرضية استخدم الباحث االحندار اخلطي 
  :والوجود ، وكانت النتائج علي النحو التايل قانون اختبار الفرضية العدم 

عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي ال توجد  )H0(فرضية العدم  - 1
)0.05a≤ ( واألداء الوظيفيمعًا الثقافة التنظيمية اإلدارة االلكرتونية و بني .  
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي توجد  )H1(فرضية الوجود  - 2
)0.05a≤ ( واألداء الوظيفي معًا الثقافة التنظيمية اإلدارة االلكرتونية و بني.    

 

  Y  األداء الوظیفي     

 

  X2 الثقافة التنظیمیة 

اإلدارة االلكترونیة   X1         
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للكشف عن رؤية أفراد  المتعددنتائج تحليل االنحدار الخطي ) 17(جدول رقم 
   الثالثةالفرضية _ عينة الدراسة إزاء محاورها

قل
مست

ر ال
متغي

ال
  

ابع
 الت

غير
المت

  

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
F 

مستوي 
  الداللة

1X  
X2  Y  

  1.765  2  3.384  بين المجموعات
  0.116  109  12.784  داخل المجموعات  0.000  14.428

    111  16.168  المجموع
  )112(عدد أفراد العينة 

F  3.07= الجدولية 
  sig F   =0.000مستوى المعنوية 

 SPSSبرنامج : املصدر 

   الثالثةإثبات صحة الفرضية :  سادساً 

 Fيتبني أن قيمة ) 17(من خالل النظر يف نتيجة التباين باجلدول السابق رقم       
يف النتائج أعاله  Fاجلدولية حيث أن قيمة  Fاحملسوبة للمتغري التابع هي أكرب من قيمة 

، كما أن )  3.07( اجلدولية واليت تساوي  Fوهي أكرب من قيمة 14.428 تساوي 
وهي أقل من مستوي الداللة املعيارية وهي  0.000مستوي الداللة املعنوية يساوي 

، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية ، كما أن من خالل النظر إيل قيمة  0.05
T  احملسوبة ومقارنتها بقيمتها اجلدولية يتبني أن قيمةT  احملسوبة هي أكرب من قيمتها

بينما القيمة اجلدولية  )3.765 ،  2.269 (احملسوبة هي  Tأن قيمة اجلدولية حيث 
  :، وهذا يقود الباحث إيل قبول فرضية الوجود اليت تنص علي  1.98هي 

بني ) ≥0.05a(عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي توجد  )H1(فرضية الوجود 
    .واألداء الوظيفي معًا الثقافة التنظيمية اإلدارة االلكرتونية و 
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الذي هو نموذج البحث يتضح من خالله معامل ) 13(والشكل التالي رقم       
 . الثالث االنحدار الخطي

                                      2.269  

                                        

                                                

                                             3.765 

 

الثاين األول و للمتغري املستقل  املتعددواستناداً إيل نتائج اختبار االحندار اخلطي       
تكون معادلة  )Y(واملتغري التابع  )2X(الثقافة التنظيمية و ) X1(اإلدارة االلكرتونية 

  :االحندار اخلطي علي النحو التايل 

Y=  2.449 + 0.212 + 0.237

 

Y األداء الوظیفي   

 

  X2 الثقافة التنظیمیة 

         X1 اإلدارة االلكترونیة

14.428 



 
 

  
  
  
  

  لباب الخامسا
  مناقشة البيانات

  
 مناقشة نتائج التحليل الوصفي: الفصل األول 
 الفرضية األويلمناقشة بيانات : الفصل الثاين 

 مناقشة بيانات الفرضية الثانية: الفصل الثالث 
 مناقشة بيانات الفرضية الثالثة: الفصل الرابع 
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 الباب الخامس
  مناقشة البيانات

  مناقشة نتائج التحليل الوصفي: الفصل األول 

التحليل الوصفي لعناصر المتغير المستقل األول مناقشة نتيجة : األول المبحث 
 اإلدارة االلكترونية  

من خالل نتائج التحليل الوصفي للبيانات وبداية مع عناصر املتغري املستقل األول       
 شبكة االتصاليف هذه الدراسة وهو اإلدارة االلكرتونية أظهرت النتائج أن عنصر 

يف املرتبة  داخلية تربط اإلدارة بالموظفينيوجد في المؤسسة شبكة : حسب مؤشره 
، وباحنراف  4.187، ومبتوسط حسايب بلغ % 83.84األويل ، وبوزن نسيب بلغ 

، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر قياس شبكة االتصال يشري  0.811معياري بلغ 
ما يدل  إيل نسبة قبول عاٍل كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا

وجاء عنصر مث . علي أن هناك ربط إلكرتوين بني اإلدارات املختلفة واملوظفني باملؤسسة 
يتوفر لدي المؤسسة البرامج الحاسوبية الالزمة : حسب مؤشره  برامج الحاسوب

، ومبتوسط % 81.42يف املرتبة الثانية ، وبوزن نسيب بلغ  لتطبيقات اإلعمال اإلدارية
، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا  0.779، وباحنراف معياري بلغ  4.071حسايب بلغ 

املؤشر قياس برامج احلاسوب يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما نالحظ من متوسط إجابات 
أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي االهتمام الواضح للمؤسسة علي توفري الربجميات 

مث . تدفعهم باجتاه تعزيز األداء االجيايب لديهم الالزمة لتطبيقات اإلعمال اإلدارية واليت 
توفر لدي المؤسسة أجهزة حاسبات : حسب مؤشره  عتاد الحاسوبجاء عنصر 

% 80.16يف املرتبة الثالثة ، وبوزن نسيب بلغ آلية حديثة لجميع اإلدارات واألقسام 
  اس ، ووفقًا ملقي 0.864، وباحنراف معياري بلغ  4.008، ومبتوسط حسايب بلغ 
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الدراسة فإن هذا املؤشر قياس عتاد احلاسوب يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما نالحظ من 
تمع توفر  متوسط إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن مؤسسة بناء ا

صناع جاء عنصر مث  .األجهزة املطلوبة مما تساهم يف استخدام اإلدارة االلكرتونية 
وفر لدي المؤسسة الفنيين القادرين علي تشغيل وصيانة يت:  حسب مؤشره المعرفة

، ومبتوسط حسايب % 80.06يف املرتبة الرابعة ، وبوزن نسيب بلغ  األجهزة اإللكترونية
، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر  0.866، وباحنراف معياري بلغ  4.003بلغ 

ظ من متوسط إجابات أفراد عينة قياس صناع املعرفة يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما نالح
البحث ، وهذا ما يدل علي توفر الفنيني الصيانة لدي املؤسسة القادرين علي القيام 

جاء عنصر مث . بإعمال الصيانة الدورية املطلوبة اليت تساهم يف تطبيق اإلدارة االلكرتونية 
بعض تتعاون المؤسسة مع مؤسسات أخري لتنفيذ : حسب مؤشره  برامج الحاسوب

، وبوزن نسيب بلغ  اخلامسةيف املرتبة  المكونات البرمجية ألنظمة اإلدارة االلكترونية
، ووفقًا 1.144  ، وباحنراف معياري بلغ 3.449، ومبتوسط حسايب بلغ % 68.98

ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر قياس برامج احلاسوب يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما 
راد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي تعاون املؤسسة مع نالحظ من متوسط إجابات أف

جاء عنصر مث  .جهات أخري متخصص يف توفري تطبيقات وأنظمة اإلدارة االلكرتونية 
اتصال االنترنت المتوفر حاليا كافيا لتطبيق اإلدارة : حسب مؤشره  شبكة االتصال

ومبتوسط حسايب بلغ ، % 67.74يف املرتبة السادسة ، وبوزن نسيب بلغ  االلكترونية
، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر  1.124، وباحنراف معياري بلغ  3.387

قياس شبكة االتصال يشري إيل نسبة قبول متوسطه كما نالحظ من متوسط إجابات 
أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن خدمة االنرتنت داخل املؤسسة تعاين من 

  حث ذلك أيل ضعف يف البنية التحتية وضعف قوة سرعة بعض القصور ويعزو البا
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أجهزة الخادم : حسب مؤشره  عتاد الحاسوبجاء عنصر مث . االنرتنت لذا املؤسسة 
،  يف املرتبة السابعة المتوفرة حاليا في المؤسسة كافية لتطبيق اإلدارة االلكترونية

، وباحنراف معياري بلغ  3.258، ومبتوسط حسايب بلغ % 65.16وبوزن نسيب بلغ 
، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر  0.939، وباحنراف معياري بلغ  1.198

قياس عتاد احلاسوب يشري إيل نسبة قبول متوسطة كما نالحظ من متوسط إجابات 
أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن أفراد العينة غري قادرين علي تكوين رؤية حول 

ة ويعزو الباحث ذلك لعدم الوعي الكايف لفهم مصطلح اخلادم وذلك لعدم هذه الفقر 
جاء عنصر مث . إقامة الورش والندوات يف جمال اإلدارة االلكرتونية لتعريف بعناصرها 

يتوفر لدي المؤسسة المبرمجين في مجاالت : حسب مؤشره  صناع المعرفة
، ومبتوسط % 61.6 بلغ ، وبوزن نسيبالثامنة يف املرتبة  الحاسوب واالتصاالت

، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا  1.309، وباحنراف معياري بلغ  3.080حسايب بلغ 
املؤشر قياس صناع املعرفة يشري إيل نسبة قبول متوسطة كما نالحظ من متوسط إجابات 
أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن املؤسسة تعتمد علي الربامج اجلاهزة ويعزو 

تتعاون مع احث ذلك للنسبة املرتفعة للفقرة الرابعة اليت تنص علي أن املؤسسة الب
  .  مؤسسات أخري لتنفيذ بعض املكونات الربجمية ألنظمة اإلدارة االلكرتونية

وبناءا علي ما تقدم يتضح أن مستوي اإلدارة االلكرتونية لذي املوظفني واإلداريني       
 ، ومبتوسط حسايب بلغ % 73.62ن نسيب بلغ بوز وأعضاء هيئة التدريس ، جاء 

، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن جمموع  0.896 ، وباحنراف معياري بلغ 3.680
متوسطات إجابات أفراد عينة البحث هذا تشري إيل نسبة قبول عاٍل ، ويعزو الباحث 
هذه النسبة املرتفعة إيل توفر عدد كايف من أجهزة احلاسوب احلديثة ومدعمة بالربامج 

  واإلدارات والنظم باإلضافة لوجود شبكة حاسوب مصممة بشكل تقين تربط األقسام 
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باإلضافة لوجود املوارد البشرية القادريني علي صيانة األجهزة وتوفري الربامج اجلاهزة 
   .القادرة علي تطبيق اإلدارة االلكرتونية لذي املؤسسة 

إسراء ( وتعترب هذه النسبة أعلي بكثري من النسبة اليت توصلت إليها دراسة       
هناك قصور يف أظهرت الدراسة  حيث ،  3.27 املتوسط احلسايب واليت بلغ) م2013

العمل علي توفري اهتمام بكل من إصدار التشريعات الضرورية وتطوير التنظيم اإلداري و 
األجهزة واملعدات احلديثة لتطبيق اإلدارة االلكرتونية والعمل علي توفري أفضل الربامج 

   )83(.وتعزيز وعي العاملني بآثار تطبيق اإلدارة االلكرتونية 

واليت بلغ املتوسط احلسايب ) م2009 اكرام(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة       
يف أن هذه النسبة املرتفعة أظهرت الدراسة ، ، هذه تشري إيل نسبة قبول عاٍل  3.73

االستثمار يف التكنولوجيا احلديثة وإدخال األعمال االلكرتونية ضروري لتحسني الكفاءة 
  )84(. واإلنتاجية وبعظم من املكاسب حتسني األداء 

تطبيقها يفرض توفري جمموعة من املتطلبات العديدة ياسني أن .وكما أشار د      
بكفاءة متكنها من حتقيق األهداف  واملتكاملة اليت تتيح هلا الولوج إىل حيز التنفيذ العملي

من  وألن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يعين التحول اإللكرتوين،  اليت طبقت من أجلها
النموذج التقليدي اإلداري إىل منوذج افرتاضي يستند إىل أجهزة احلاسب اآليل وشبكة 

التقنيات فإن ذلك  اإلنرتنت واملعرفة االفرتاضية والعناصر البشرية املؤهلة للتعامل مع هذه
 اتــباطـقل االرتـات وأنشطة أعمال املنظمة ونــغيري اسرتاتيجي يف مكونـراء تــيتطلب إج

 صاالتــيا االتــكنولوجـاس تــالت رقمية تعمل على أســة للمنظمة إىل وصــة التقليديــاملادي

                                                             
رسالة .حتسني األداء الوظيفي لدى العاملني مبؤسسات التعليم العايل اجلزائرية دور اإلدارة االلكرتونية يف. نبيت ، إسراء  ) 83(

 م2013.جامعة حممد خيطر بسكرة.ماجستري

مدى أمكانيه تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف وكالة غوث تشغيل الالجئني مبكتب غزه اإلقليمي ودورها يف حتسني . أكرم ، عمار ) 84(
 م2009. ماجستريرسالة .  أداء العاملني
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عية تساند قيادات إدارية إلكرتونية وا منها وكل ذلك يفرض جمموعة من املتطلبات 
قادرة على االبتكار و التطوير والتغيري وتدعمه وتتعامل بكفاءة مع تكنولوجيا املعلومات 

توفر القوى البشرية القادرة على التعامل اإلداري و  وإعادة هندسة الثقافة التنظيمية
  )85(.اإللكرتوين يعد العنصر األهم يف التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                             
 27ص. مرجع سابق . ياسني ، سعد غالب  ) 85(
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الثاني التحليل الوصفي لعناصر المتغير المستقل مناقشة نتيجة : الثاني المبحث 
  الثقافة التنظيمية

من خالل نتائج التحليل الوصفي للبيانات ومع عناصر املتغري املستقل الثاين يف       
يقوم : حسب مؤشره القيم هذه الدراسة وهو الثقافة التنظيمية أظهرت النتائج أن عنصر 

الموظفين بأداء المهام والوجبات دون إشراف حيث يتوفر القدرة علي تحمل 
، ومبتوسط حسايب بلغ % 74.82يف املرتبة األويل ، وبوزن نسيب بلغ  المسؤولية
، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر  0.984، وباحنراف معياري بلغ  3.741

من متوسط إجابات أفراد عينة البحث  قياس القيم يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما نالحظ
، وهذا ما يدل علي أن أفراد العينة متفقون بأنه يتوفر لذي العاملني القدرة الكافية علي 

لدي قناعة بأن األعراف هي : حسب مؤشره  األعرافجاء عنصر مث . حتمل املسئولية 
ن نسيب بلغ ، وبوز  الثانيةيف املرتبة  التي تحدد اللوائح والقوانين في المؤسسة

، ووفقًا  1.050، وباحنراف معياري بلغ  3.616، ومبتوسط حسايب بلغ %72.32
ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر قياس األعراف يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما نالحظ من 
متوسط إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن هناك التزام من قبل املوظفني 

حسب  المعتقداتجاء عنصر مث  .راف السائدة لذي املؤسسة مبا تنص علية األع
اد خيوجد قناعات مشتركة لدي الموظفين بأهمية المشاركة في عملية إت: مؤشره 

، ومبتوسط حسايب بلغ % 72.32، وبوزن نسيب بلغ  الثالثةيف املرتبة  القرارات
هذا املؤشر  ، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن 1.140، وباحنراف معياري بلغ  3.616

قياس املعتقدات يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة 
البحث ، وهذا ما يدل علي أن املعتقدات لذي املؤسسة تعكس رغبة املوظفني يف توجه 

   .اإلدارة حنو الالمركزية والعمل اجلماعي وقناعات بشأن املشاركة يف عملية إختاد القرارات 
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تتسم االتصاالت بين الرئيس والمرؤوس : حسب مؤشره  االتصاالتء عنصر جامث 
، ومبتوسط  70.24%، وبوزن نسيب بلغ  الرابعةيف املرتبة  في المؤسسة بالرسمية

ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا ،  1.064، وباحنراف معياري بلغ  3.512حسايب بلغ 
املؤشر قياس االتصاالت يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد 
عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن الرئيس واملرؤوس حيافظون علي عالقات طيبة 

حسب  المعايير جاء عنصرمث  . تستند إيل مبدأ التعاون والتكامل يف جناز العمل 
 اخلامسةيف املرتبة  يقوم العاملين بأداء المهام والوجبات طبقا للمعايير معينة: شره مؤ 

 ، وباحنراف معياري بلغ  3.482، ومبتوسط حسايب بلغ % 69.64، وبوزن نسيب بلغ 
، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر قياس املعايري يشري إيل نسبة قبول عاٍل   1.215

إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن املعايري كما نالحظ من متوسط 
ا  جاء مث . السائدة لذي املؤسسة هي اليت حتدد املهام والوجبات للموظفني للقيام 

أتوقع بأن المؤسسة تأخذ في االعتبار الجهود التي : حسب مؤشره  التوقعاتعنصر 
،  70.24%وزن نسيب بلغ يف املرتبة السادسة ، وب يبذلها الموظف الكفء والمميز

، ووفقًا ملقياس الدراسة  1.064، وباحنراف معياري بلغ  3.512ومبتوسط حسايب بلغ 
فإن هذا املؤشر قياس التوقعات يشري إيل نسبة قبول متوسطة كما نالحظ من متوسط 
إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن املؤسسة ال تأخذ يف االعتبار جهود 
املوظف الكفء واملميز والذي حيافظ علي مكانة املؤسسة ومسعتها ويعزو الباحث ذلك 

  . ضعف يف نظام احلوافز وعدم قيام اإلدارة بتكرمي املوظف الكفء واملميز  بسبب

وبناءا علي ما تقدم يتضح أن مستوي الثقافة التنظيمية لذي املوظفني واإلداريني       
 ، ومبتوسط حسايب بلغ % 70.79بوزن نسيب بلغ وأعضاء هيئة التدريس ، جاء 

وفقًا ملقياس الدراسة فإن جمموع ، و 1.107 ، وباحنراف معياري بلغ  3.539
متوسطات إجابات أفراد عينة البحث هذا تشري إيل نسبة قبول عاٍل ، ويعزو الباحث 
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هذه النسبة املرتفعة بأن الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة هي ثقافة إجيابية وتشري إيل 
  .إن هناك التزام من قبل املوظفني بثقافة املؤسسة 

واليت بلغت الوزن ) م2008أسعد عكاشه (ذه النتيجة مع دراسة واتفقت ه      
، هذه تشري إيل نسبة قبول عاٍل ، أظهرت الدراسة هذه النسبة % 79.70النسيب 

حتسني األداء الوظيفي لذا العاملني افة التنظيمية تلعب دور كبري يف الثق املرتفعة يف أن
   )86(.والثقافة السائدة يف املؤسسة ثقافة إجيابية 

واليت كانت نسبة املوافقة ) م2011إيهاب (وكانت هذه النتيجة خمالفة لدراسة       
، حيث أظهرت الدراسة بأن املوظفني % 66.68فيها قليلة حيث بلغت الوزن النسيب 

يلتزمون يف بيئة العمل بالثقافة التنظيمية للمؤسسة وهي تتناسب مع بيئة العمل 
  )87(.ا حباجة إيل تطوير ولكنه مقبولةاإللكرتوين بدرجة 

تستمد من القيم وكما أكدت دراسة مروان وآخرون بأن الثقافة التنظيمية       
واملعتقدات املشرتكة بني العاملني يف املؤسسة ، كما تستمد من القواعد واملعايري 
والتوقعات اليت تطبقها هذه املؤسسة ، وهي اليت تولد اإلحساس وختلق اهلوية باهلدف 
م جزء من املؤسسة ، وتلك الثقافة  املعىن ، وجتعل العاملني يف املؤسسة يشعرون أ

هي اليت تيسر سرعة اندماج العاملني اجلدد يف املؤسسة ، وتعزز التزامهم والتزام  التنظيمية
ا جتعل من عمل املؤسسة أمرا ذا معىن  كل من ينتمي إليها بأهدافها وقيمها ، كما أ
مهم ، وتعمل كقوة مرشدة من أجل توجيه كل العاملني يف املؤسسة ، كما تساعد يف 

  لني كمرشد للسلوك املالئم من أجل  تعزز استقرار املنظمة ملية خلق اإللتزام بني العام

                                                             
. جامعة اإلسالمية غزة . كلية التجارة. رسالة ماجستري. أثر الثقافة التنظيمية علي مستوي األداء الوظيفي . عكاشة ، أسعد  ) 86(

 م2008
دراسة تطبيقية علي وزارة الرتبية والتعليم  االلكرتونيةدور الثقافة التنظيمية يف تفعيل تطبيق اإلدارة  .العاجز ، إيهاب فاروق  ) 87(
 م2011. اإلسالمية غزة  اجلامعة  .رسالة ماجستري.
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كنظام اجتماعي متكامل ، لذا فينبغي أن تكون الثقافة التنظيمية يف املؤسسة متطابقة 
  )88(.مع رسالتها وبيئتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
غزة سلسلة . جملة جامعة األزهر . العالقة بني بعض املتغريات التنظيمية وتطبيق اإلدارة االلكرتونية . األغا ، مروان وآخرون )  88(
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التابع األداء التحليل الوصفي لعناصر المتغير مناقشة نتيجة : الثالث المبحث 
  الوظيفي

من خالل نتائج التحليل الوصفي للبيانات ومع عناصر املتغري التابع يف هذه       
لدى : حسب مؤشره  المعرفةالدراسة وهو األداء الوظيفي أظهرت النتائج أن عنصر 

يف املرتبة األويل ، وبوزن نسيب بلغ  معرفة وإلمام بطبيعة األعمال الموكلة إلي
، ووفقًا  0.854، وباحنراف معياري بلغ  4.133، ومبتوسط حسايب بلغ  %82.66

ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر قياس املعرفة يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما نالحظ من 
متوسط إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن املوظفني لديهم معرفة وإملام 

از وتنفيذ الواجبات بطبيعة األعمال املوكلة إليهم وذلك يعود أيل مدى اهتمامهم بإجن
لدي القدرة علي تحمل : حسب مؤشره  عنصر القدرة في العملجاء مث . املطلوبة 

، وبوزن  الثانيةيف املرتبة  مسؤوليات أكبر وتطوير العمل وتقديم مقترحات جديدة
 0.850، وباحنراف معياري بلغ  4.125، ومبتوسط حسايب بلغ  82.5%نسيب بلغ 

سة فإن هذا املؤشر قياس التوقعات يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما ، ووفقًا ملقياس الدرا
نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن املوظفني لديهم 

يف  التعاونجاء عنصر استعداد وجاهزية للعمل من أجل إجناز حجم األداء املطلوب مث 
والقدرة علي إقامة اتصاالت  يتوفر لدي الموظفين المهارة: العمل حسب مؤشره 

، ومبتوسط  82.32%، وبوزن نسيب بلغ  الثالثةيف املرتبة  عمل فعالة مع اآلخرين
، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا  0.802، وباحنراف معياري بلغ  4.116حسايب بلغ 

املؤشر قياس التعاون يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد 
ة البحث ، وهذا ما يدل علي أن املوظفني لديهم القدرة واملهارة الكافية علي إقامة عين

  : حسب مؤشره  جودة العملجاء عنصر مث . عالقات عمل طيبة من أجل جناز العمل 
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، وبوزن نسيب  الرابعةيف املرتبة  أنجز المهام الوظيفية طبقًا لمعايير الجودة المطلوبة
،  0.856، وباحنراف معياري بلغ  4.071، ومبتوسط حسايب بلغ  81.42%بلغ 

ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر قياس جودة العمل يشري إيل نسبة قبول عاٍل كما 
نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن املوظفني يقوموا 

، ويعزو الباحث هذا أيل أن إدارة املؤسسة تسعي  بأداء املهام الوظيفية طبقًا ملعايري اجلودة
: حسب مؤشره  كمية العمل المنجزجاء عنصر مث . دومًا يف تطبيق معايري اجلودة 

، وبوزن نسيب  اخلامسةيف املرتبة  أستطيع إنجاز العمل الموكل إلي في الوقت المحدد
،  0.948، وباحنراف معياري بلغ  3.982، ومبتوسط حسايب بلغ  79.64%بلغ 

ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر قياس كمية العمل املنجز يشري إيل نسبة قبول عاٍل  
كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي أن املوظفني 
لديهم مراعاة للوقت املطلوب ألداء املهام والوجبات وهناك التزام واضح بأوقات العمل 

لدي القدرة : حسب مؤشره  المهارة في العمل المنجزجاء عنصر  مث. الرمسي 
،  السادسةيف املرتبة  واالبتكار علي معالجة مشاكل العمل بشكل سليم وموضوعي

، وباحنراف معياري بلغ  3.967، ومبتوسط حسايب بلغ  79.34%وبوزن نسيب بلغ 
يف العمل املنجز يشري إيل  ، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا املؤشر قياس املهارة 0.845

 نسبة قبول عاٍل كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث ، وهذا ما يدل علي
أن املوظفني يف املؤسسة لديهم املهارة والقدرة علي حل مشكالت العمل ، ويعزو 
الباحث هذا إيل مدى اخلربات العملية املتوفرة لدى العاملني يف حل مشاكل العمل ، 

و الباحث هذا أن املوظفني لديهم إدراك واضح بضرورة العمل من أجل مصلحة ويعز 
  .املؤسسة وتطورها 
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وبناءا علي ما تقدم يتضح أن مستوي األداء الوظيفي لذي املوظفني واإلداريني       
 ، ومبتوسط حسايب بلغ % 80.64بوزن نسيب بلغ وأعضاء هيئة التدريس ، جاء 

، ووفقًا ملقياس الدراسة فإن جمموع  0.855 ي بلغ ، وباحنراف معيار  4.029
متوسطات إجابات أفراد عينة البحث هذا تشري إيل نسبة قبول عاٍل ، ويعزو الباحث 
هذه النسبة املرتفعة تدل علي أن املوظفني يف املؤسسة يتمتعون بسلوك أداء وظيفي 

ل سليم وجناز العمل يف إجيايب يتصف باملعرفة بطبيعة العمل وإقامة اتصاالت فعالة بشك
 .الوقت احملدد والعمل علي تطوير العمل من أجل مصلحة املؤسسة 

واليت بلغ املتوسط احلسايب ) م2013إسراء (واتفقت هذه النتيجة مع دراسة       
، هذه تشري إيل نسبة قبول عاٍل ، أظهرت الدراسة هذه النسبة املرتفعة يف أن  4.15

داء وظيفي إجيايب يتصف بالقدرة علي االبتكار وإجناز العمل املوظفني يتمتعون بسلوك أ
 )89(.بشكل سليم وإقامة اتصاالت فعالة مع اآلخرين 

أن ارتفاع مستوي األداء مصطفي يف كتابه إدارة املوارد البشرية . وكما أشار د      
الوظيفي يتمثل يف جمموعة من السلوكيات اإلدارية يف حالة توفرها تكون معربة عن قيام 
املوظف بعمله وتتضمن جودة األداء وحسن التنفيذ ، واخلربة الفنية املطلوبة يف الوظيفة 

ئح اإلدارية اليت وفضالً إذا توفر االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء املنظمة وااللتزام باللوا
  )90(.حتقق أداء وظيفي إجيايب و تنظم عمله والسعي حنو االستجابة هلا بكل حرص 

 

  

  

                                                             
 مرجع سابق.نبيت ، إسراء  ) 89(

 86ص. عمان االردن . دار الشروق للنشر والتوزيع . الطبعة األويل . إدارة املوارد البشرية إدارة اإلفراد . مصطفي شاوش  ) 90(
 م 1996.
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بين اإلدارة هل يوجد عالقة مناقشة بيانات الفرضية األولي : الفصل الثاني 
  االلكترونية واألداء الوظيفي ؟

من خالل ما أظهرته نتائج التحليل اإلحصائي واليت قام الباحث بتطبيقها واختبار       
  :صدقها وشروطها وحىت توصل إيل النتائج التالية 

أقل من مستوي الداللة املعيارية  )0.000(إن قيمة مستوي الداللة احملسوبة       
ونقبل  H0 نرفض مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وبالتايل )0.05(

وهذا يعين وجود عالقة بني اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي ،  H1بالفرضية البديلة 
، وقد بلغت قوة  )13.108(وهذه العالقة هي عالقة طردية واملعرب عنها بقيمة تبلغ 

وذلك بناءا علي قيمة معامل االرتباط ، وهذا يف املؤسسة سيؤدي  %)32.6(العالقة 
  :إيل حتسني ورفع مستويات األداء الوظيفي ، ويعزو الباحث ذلك إيل التفسريات التالية 

املوظفني واإلداريني أن ويري الباحث تفسري هذه النتيجة لعدة أسباب تتمثل يف       
وهذا ينعكس اإلدارات هذه اإلجراءات داخل  سهولةوأعضاء هيئة التدريس قد التمسوا 

أكثر المقدمة اخلدمات  أناملستفيدين كما إلى  تقدمالتي  اخلدمات مستويعلى إجيابيا 
تسهل علي كما مجع البيانات واستخراج النتائج يف أسرع وقت  يف سهولة و جودة 

علي تقليل  املوظفني جتميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة سريعة وموحدة وتعمل
من معوقات اختاذ القرار عن طريق توفري البيانات وربطها وجتميع املعلومات اليت حيتاجها 
متخذ القرار مباشرة من النظام وتعمل علي تقليل اجلهد املبذول من قبل املشرفني يف 
ا وحدة  متابعة عمليات اإلدارة املختلفة وتسهل يف مراقبة ومتابعة اإلدارات املختلفة وكأ

مركزية مما تسهل عملية تقييم العاملني ، كما تساعد املوظفني يف توفري البيانات 
مما يشجع املوظفني علي تطبيق واملعلومات للمستفيدين بصورة فورية وبأقل جهد ، 

اجناز األعمال وتقدمي اإلدارة االلكرتونية من أجل حتسني األداء الوظيفي لديهم و 
  .بأقل تكلفة  واخلدمات للمستفيدين بكفاءة 
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أن لها دور  حيثتطوير األداء الوظيفي ، إلى اإللكرتونية اإلدارة  تسعيوكما       
املعلومات لصانعي القرار  إتاحة خالل منرار ـالق اختاذو األداء فاعلية  حتسنيفي كبري 

االلكرتونية ار أن اإلدارة ـاعتبكما ميكن   ممكنجهد  بأقلعليها ل الحصو وتسهيل
كل مشكالت األداء على مفهوم األداء الوظيفي والقضاء  لتطوير راً معاصمدخال 

 املتقدمةتكنولوجيا املعلومات على استخدام  تعتمدااللكرتونية أن اإلدارة  حيثي التقليد
ي ـف غاية بوسائلالخدمات الكترونياً  تقدمي خالل منل علي األداء الفعا التأثريذات 

  )91( .الكفاءة وواالنضباط السهولة 
ويعزو الباحث هذه النتيجة من وجود عالقة طردية بني اإلدارة االلكرتونية واألداء       

ا تساعد يف حتقيق العديد من الفوائد  الوظيفي رمبا يعود إيل أمهية اإلدارة اإللكرتونية يف أ
علي األداء الوظيفي من أبرزها تبسيط اإلجراءات اإلدارية داخل املؤسسات وهذا 

اجيابيًا على مستوى اخلدمات اليت تقدم إىل العاملني ، ومنه اختصار وقت لتنفيذ ينعكس 
املعامالت اإلدارية املختلفة ، إضافة إىل تسهيل إجراء عملية االتصال بني الدوائر اإلدارية 

وضمان جودة األداء يف اجناز ، املختلفة داخل املؤسسة وكذلك مع املؤسسات األخرى 
وأخرياً تقليل استخدام الورق بشكل ملحوظ ، املختلفة داخل املؤسسة العمليات اإلدارية 

  .وهذا ما يؤثر إجيابا على عمل املوظفني يف املؤسسة 
اإلدارة االلكرتونية تعمل علي حتقيق املزيد  ذلك دراسة عبدالناصر أنوكما أكدت       

ق استخداما فعاال يف حتقو  األداء الوظيفيمن املرونة اإلدارية لتحسني وتطوير املفاهيم 
اإلدارة من وظائف ونشاطات يؤدي تنفيذها إيل ضمان السري احلسن لكافة أعمال 

ات عميقة يف بيئة العمل املؤسسة ، وقد سامهت اإلدارة االلكرتونية يف إحداث تغري 
 العملية، وميكن توضيح وظائف اإلدارة االلكرتونية يف تفعيل  الوظيفي األداء وأساليب
ا من خالل اإلدارية    وحتسني  تطوير عملية التنظيمو  سامهة يف تطوير عملية التخطيطأ

                                                             
 م2011. 7ص. والتوزيعدار رسالة البيان للنشر . الرياض .مبادئ اإلدارة اإللكرتونية. اجليزاوي ، حممد  ) 91(
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تطوير عملية لدى العاملني للرفع من مستوي األداء الوظيفي و  تطوير عملية التوجيهو 
 ذااللكرتونية يف تطوير عملية اختاسامهة اإلدارة بني الوحدات اإلدارية كما  الرقابة
 )92(.القرار

تعمل علي كما يري الباحث دور اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني األداء الوظيفي بأنه       
ن إيم األداء الوظيفي ، وبالتايل فحتقيق املزيد من املرونة اإلدارية لتحسني وتطوير املفاه

اإلدارة االلكرتونية حتقق استخداما فعاال يف اإلدارة من وظائف ونشاطات يؤدي تنفيذها 
اإلدارة االلكرتونية يف  سامهتري احلسن لكافة أداء املوظفني ، وقد إيل ضمان الس

ا على إحداث تغريات عميقة يف بيئة العمل وأساليب األداء الوظيفي  وذلك يف قدر
إحداث ثورة هائلة يف أسلوب حتسني أداء العاملني ، حيث يعد نظام اإلدارة االلكرتونية 

على الوصول إىل املعلومات والربط بني ذو أمهية قصوى ألي إدارة وذلك لقدرته 
  .اإلدارات املختلفة يف وقت واحد مما يعطي ميزة تنافسية للموظفني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
دراسة حالة كلية العلوم . مسامهة اإلدارة االلكرتونية يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسات التعليم العايل . عبدالناصر ، موسي )  92(

 م2011. 93ص) . 09(جملة الباحث عدد. اجلزائر.والتكنولوجيا جبامعة يسكرة 
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بين الثقافة هل يوجد عالقة مناقشة بيانات الفرضية الثانية : الفصل الثالث 
  التنظيمية واألداء الوظيفي ؟

من خالل ما أظهرته نتائج التحليل اإلحصائي واليت قام الباحث بتطبيقها واختبار       
  :صدقها وشروطها وحىت توصل إيل النتائج التالية 

أقل من مستوي الداللة املعيارية  )0.000(إن قيمة مستوي الداللة احملسوبة       
ونقبل  H0 نرفض مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وبالتايل )0.05(

وهذا يعين وجود عالقة بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي ،  H1بالفرضية البديلة 
، وقد بلغت قوة  )22.847(وهذه العالقة هي عالقة طردية واملعرب عنها بقيمة تبلغ 

وذلك بناءا علي قيمة معامل االرتباط ، وهذا يف املؤسسة سيؤدي  %)41.5(العالقة 
  :إيل حتسني ورفع مستويات األداء الوظيفي ، ويعزو الباحث ذلك إيل التفسريات التالية 

كما بري الباحث بأن املوظفني واإلداريني وأعضاء هيئة التدريس قد التمسوا دور         
األداء الوظيفي كما بينت النتائج الدراسة بأن الثقافة التنظيمية يف حتسني معدالت 

الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة هي ثقافة إجيابية وتشري إيل إن هناك التزام من قبل 
فالقيم املشرتكة لذي املؤسسة جتعل املوظفني سعداء وهم  املوظفني بثقافة املؤسسة ،

بة الذاتية ، كما أن املعتقدات لدي يؤدون العمل ويتحقق فيهم اإلخالص واالنتماء والرقا
املؤسسة تعكس رغبة املوظفني يف توجه اإلدارة حنو الالمركزية والعمل اجلماعي وقناعات 
بشأن املشاركة يف عملية اختاذ القرارات واإلحساس باالنتماء واملشاركة يف عملية التغيري 

عالقات طيبة تستند  وتكوين عالقات إجيابية بني الرئيس واملرؤوس لكي حيافظون علي
  .إيل مبدأ التعاون والتكامل يف جناز العمل 
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تزود الثقافة التنظيمية املوظفني باإلحساس باهلوية وكلما كان من املمكن التعرف       
علي القيم اليت تسود املؤسسة كلما كان هناك ارتباط قوي للموظفني برسالة املؤسسة 

م جزء ال يتجزأ منها وهذا ميثل ميزة تنافسية هامة للمؤسسة ، فكلما   وزاد شعورهم بأ
كانت ثقافة املؤسسة قوية كلما زاد إميان األفراد وانتمائهم التنظيمي ، ما خيلق التحفيز 
وينمي الدافعية لألداء مبعين أن الثقافة األفراد حول الثقافة املؤسسة جيعلهم أكثر والء 

   )93(.للمؤسسة ما يدفعهم إيل حتقيق األداء املتميز 

ويعزو الباحث هذه النتيجة من وجود عالقة طردية بني الثقافة التنظيمية واألداء        
الوظيفي رمبا يعود علي أن الثقافة التنظيمية تقوم بدور هام علي السلوك املوظفني ، 
فالثقافة التنظيمية متلك قوة دافعة وحمركة وتوحد الطاقات واإلمكانات حنو حتقيق 

تعمل علي توجيه اجلهود حنو التغيري واالبتكار والتجديد مما يشجع األهداف املشرتكة ، و 
املوظفني علي قبوله من أجل حتسني األداء الوظيفي لديهم ، كما أن الثقافة التنظيمية 
تعتمد علي قاعدة  قوية تقف عليها املؤسسة ملواجهة التغريات املتسارعة من أجل حتسني 

املؤسسة ، كما أن الثقافة السائدة لذي املؤسسة قد وتطوير أدائهم حنو حتقيق التطور يف 
جعله من الثقافة سلوكا عمليا يتسم بالثبات ويسعي املوظف من خالله لتحقيق اإلشباع 
املعنوي ويعترب هذا املؤشر من العوامل املهمة يف الرفع من معدالت األداء الوظيفي داخل 

  .املؤسسة 

  

  

  

                                                             
ورقة عمل مقدمة إيل املؤمتر . ثقافة املنظمة كمدخل اسرتاتيجي لتحقيق األداء املتميز . بوفطيمة ، فؤاد . بلكبري ، بومدين  ) 93(

  مارس -9-8. اجلزائر . جامعة ورقلة . كلية احلقوق والعلوم االقتصادية . العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات 
 م 2005.
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هل اإلدارة االلكترونية والثقافة ية الثالثة مناقشة بيانات الفرض: الفصل الرابع 
  التنظيمية معًا تؤثر علي األداء الوظيفي؟  

من خالل ما أظهرته نتائج التحليل اإلحصائي واليت قام الباحث بتطبيقها واختبار       
  :صدقها وشروطها وحىت توصل إيل النتائج التالية 

أقل من مستوي الداللة املعيارية  )0.000(إن قيمة مستوي الداللة احملسوبة       
ونقبل  H0مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وبالتايل نرفض  )0.05(

وهذا يعين وجود عالقة بني اإلدارة االلكرتونية والثقافة التنظيمية  H1بالفرضية البديلة 
معًا واألداء الوظيفي ، وهذه العالقة هي عالقة طردية واملعرب عنها بقيمة تبلغ 

وذلك بناءا علي قيمة معامل  %)45.8(، وقد بلغت قوة العالقة  )14.428(
ويات األداء الوظيفي ، ويعزو االرتباط ، وهذا يف املؤسسة سيؤدي إيل حتسني ورفع مست

  :الباحث ذلك إيل التفسريات التالية 

كما بري الباحث بأن املوظفني واإلداريني وأعضاء هيئة التدريس قد التمسوا دور         
اإلدارة االلكرتونية والثقافة التنظيمية معًا يف حتسني معدالت األداء الوظيفي كما بينت 
النتائج الدراسة من جمتمع البحث أنه يرجع إيل قدرة املؤسسة يف وضع السياسات 

دف رفع كفاءة األداء واإلجراءات اليت تع مل علي حتقيق األهداف بالنسبة للموظفني 
يف ظل بيئة العمل االلكرتوين وعناصر الثقافة التنظيمية ، كما أن األنظمة والقوانني 
السائدة يف املؤسسة تتسم باملوضوعية وتنسجم مع طبيعة العمل االلكرتوين والثقافة 

لديها اجتاهات وخطط حديثة من أجل  السائدة لدي املؤسسة ، بأن إدارة املؤسسة
تطوير نظام األداء حبيث يدعم جماالت اإلبداع واالبتكار لدي املوظفني وأن املعايري 
  واملقاييس املعتمدة داخل املؤسسة تقوم بدور هام يف إجناز األعمال يف ظل أنظمة العمل 
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سلوك املوظفني االلكرتوين ، كما أن القيم السائدة لدي املؤسسة تعمل علي توجيه 
للتفاعل مع أنظمة العمل االلكرتوين ، كما أن املعتقدات التنظيمية السائدة لدي 
املؤسسة تعمل علي توفري قناعات مشرتكة لدي املوظفني بأمهية مشاركتهم يف اختاذ 
القرارات اخلاصة بوظائفهم وأعماهلم قائمة علي دقة األداء وسرعة اإلجناز ضمن بيئة 

  .   ين العمل االلكرتو 

رضوان رأفت يف دراسته بأن اإلدارة االلكرتونية توظف تكنولوجيا . وكما أشار د      
املعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة املؤسسية إجيابية لدى العاملني كافة وتعمل علي يناء 

إجراء  املعرفة وزيادة الرتابط بني العاملني واإلدارة العليا ومتابعة وإدارة املوارد كافة وتسهيل
 االتصال بني دوائر املؤسسة وتقليل أوجه الصرف يف متابعة عمليات اإلدارة املختلفة

 )94(. وتعزز الثقة بني العاملني يف عملية اختاذ القرار 

والثقافة  ويعزو الباحث هذه النتيجة من وجود عالقة طردية بني اإلدارة االلكرتونية      
 يف والثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي رمبا يعود إيل أمهية اإلدارة اإللكرتونية  التنظيمية معاً 

بأنه تعمل علي توجيه سلوك  حتقيق العديد من الفوائد علي األداء الوظيفي من أبرزها
املوظفني وتشجيعهم علي تنمية أفكارهم والتفاعل مع بيئة العمل وتوسع مشاركة 

قرارات اإلدارية وتوفري بيئة يتشارك فيها اجلميع املوظفني املوظفني يف عملية اختاذ ال
م من حيث استمتاعهم بالعمل وبأن عملهم له قيمة ومعين  وتعكس شعورهم واجتاها

تعمل علي تقليل اجلهد املبذول من قبل املشرفني يف كما و ضمن بيئة العمل االلكرتوين ، 
ا وحدة  متابعة عمليات اإلدارة املختلفة وتسهل يف مراقبة ومتابعة اإلدارات املختلفة وكأ

، كما عززت من ثقة املوظفني بأنفسهم وأدائهم  مركزية مما تسهل عملية تقييم العاملني
  فهم قادرين من خالل استخدام التكنولوجيا وتفويضهم بالصالحيات اإلدارية املناسبة 

                                                             
 م 2004. القاهرة مصر . مبجلس الوزراء منشورات مركز املعلومات ودعم اختاذ الفرار . اإلدارة االلكرتونية . رضوان ، رأفت  ) 94(
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هم دون اخذ تعليمات ، كما شجعت املوظفني علي عدم علي االستجابة السريعة ملهام
املمانعة يف العمل خارج أوقات الدوام الرمسي وذلك بالدخول إيل بيئة عملهم اإللكرتونية 
من خالل اإلنرتنت من أجل إجناز حجم األداء الوظيفي املطلوب ، وتعمل علي تسهيل 

يف تنفيذ وإجناز املعامالت ،   إجراءات وتفعيل االتصاالت بني اإلدارات واختصار الوقت
كما أن اإلدارة االلكرتونية تعترب مدخالً معاصراً لتطوير األداء الوظيفي من خالل تقدمي 
اخلدمات االلكرتونية والثقافة التنظيمية ذات تأثري فعال علي السلوك املوظفني مما يدفع 

. ية قوية لدي املؤسسة حنو حتسني األداء الوظيفي يف ظل بيئة االلكرتونية وثقافة تنظيم



 
 

  
  
 
  
  
  

  الباب السادس
  نتائج وتوصيات البحث

  

  النتائج من الدراسة: أوالً 

  التوصيات من الدراسة : ثانيًا 
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  الباب السادس
  نتائج وتوصيات البحث

ا الباحث وهي عالقة اإلدارة االلكرتونية        بناء علي الدراسة امليدانية اليت قام 
تمع والثقافة التنظيمية باألداء الوظيفي لدى موظفي  ، بعد التحليل مؤسسة بناء ا

  :وتفسري البيانات خلصت الدراسة إيل جمموعة من النتائج كما يلي 

  النتائج من الدراسة: أوالً 

                                     لنتائج من التحليل املستخدم يف هذه الدراسة بأنه توجد عالقة ذات أظهرت ا -1
تمع داللة إحصائية بني اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي لدى املوظفني  مؤسسة بناء ا

 )0.05(أقل من مستوي الداللة املعيارية  )0.000(، إن قيمة مستوي الداللة احملسوبة 
مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية وبالتايل قبول هذه الفرضية ، وهذه العالقة هي 

 %)32.6(، وقد بلغت قوة العالقة  )13.108(عالقة طردية واملعرب عنها بقيمة تبلغ 
كرتونية يفسر ما نسبته ، وأوضحت نتائج الدراسة أن املتغري املستقل األول اإلدارة االل

من التباين احلاصل يف املتغري التابع األداء الوظيفي وهي نسبه منخفضة  )10.6%(
  . نسبيًا مما يدل علي وجود دور معنوي بني أبعاد اإلدارة االلكرتونية واألداء الوظيفي 

 أظهرت النتائج من التحليل املستخدم يف هذه الدراسة بأنه توجد عالقة ذات داللة -2
تمع حصائية بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي لدى املوظفني إ ، إن مؤسسة بناء ا

مما  )0.05(أقل من مستوي الداللة املعيارية  )0.000(قيمة مستوي الداللة احملسوبة 
يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية وبالتايل قبول هذه الفرضية ، وهذه العالقة هي 

 %)41.5(، وقد بلغت قوة العالقة  )22.847(عنها بقيمة تبلغ  عالقة طردية واملعرب
، وأوضحت نتائج الدراسة أن املتغري املستقل الثاين الثقافة التنظيمية يفسر ما نسبته 
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من التباين احلاصل يف املتغري التابع األداء الوظيفي مما يدل علي وجود دور ) 17.2%(
  .  معنوي بني أبعاد الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي 

 أظهرت النتائج من التحليل املستخدم يف هذه الدراسة بأنه توجد عالقة ذات داللة -3
إحصائية بني اإلدارة االلكرتونية والثقافة التنظيمية معًا واألداء الوظيفي لدى املوظفني 

تمع  أقل من مستوي  )0.000(، إن قيمة مستوي الداللة احملسوبة مؤسسة بناء ا
مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية وبالتايل قبول هذه  )0.05(الداللة املعيارية 

، وقد  )14.428(القة هي عالقة طردية واملعرب عنها بقيمة تبلغ الفرضية ، وهذه الع
، وأوضحت نتائج الدراسة أن املتغري املستقل األول  %)45.8(بلغت قوة العالقة 

اإلدارة االلكرتونية واملتغري املستقل الثاين الثقافة التنظيمية معًا يفسراً ما نسبته 
بع األداء الوظيفي مما يدل علي وجود دور من التباين احلاصل يف املتغري التا) 20.9%(

  .معنوي بني أبعاد اإلدارة االلكرتونية والثقافة التنظيمية معًا واألداء الوظيفي 
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  التوصيات من الدراسة: ثانيًا 
    كرتونية جلميع ـديثة لتطبيق اإلدارة االلــعدات والربامج احلـزة واملـوفري األجهــالعمل علي ت -1

  . اإلدارات واألقسام      
   م ـن املربجمني والفنيني لتصميــا املعلومات مـكنولوجيــكفاءات البشرية يف جمال تــعيني الـت -2

  .ولتطوير الربامج      
  إعداد الربامج والدورات التدريبية وعقد ورش عمل والندوات ملختلف املستويات اإلدارية  -3

   لتعريف بعناصر اإلدارة االلكرتونية وعناصر الثقافة التنظيمية ودورهم يف رفع من مستوي      
  .األداء الوظيفي      

   ات ـــة اإلمكانـوفري كافــالل تـالئمة لتطبيق اإلدارة االلكرتونية من خـوفري البنية التحتية املـت -4
  .االنرتنت لدعم العمل االلكرتوين  الفنية والتقنية الالزمة والعمل علي تطوير شبكة     

  راف ـقيم واملعتقدات واألعـهم يف الـداء رأيـشجيع املوظفني علي املشاركة يف حلقات وإبـت -5
ا داخل املؤسسة لتطويرها مبا يالءم بيئة العمل االلكرتوين        . والتوقعات املعمول 

   ة ــكرتونية والثقافــار اإلدارة االلـآثـتدريس بـئة الـني وأعضاء هيـدربـعزيز وعي اإلداريني واملـت -6
م إلجناز املهام املطلوبة والرفع من مستوي األداء الوظيفي         .التنظيمية وإجيابيا

   زيادة مستوي اهتمام إدارة املعهد لتلبية ما يتوقعه املوظفني من إدارة املؤسسة من وحوافز  -7
  .ومكافآت      
     تند إيل ـس تسـدريـئة التــني وأعضاء هيـة بني اإلداريـات عمل طيبـــة عالقــــامـمل علي إقـالع -8

  .مبدأ التعاون والتكامل يف اجناز املهام      
  ر ــويـطــحسني وتـس لتــدريــني وأعضاء هيئة التـة لإلداريـئة عمل مناسبـيـوفري بـالعمل علي ت -9

. أدائهم والوصول إىل األهداف املشرتكة اليت تتطابق مع أفكارهم      



 
 

 
  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجــــــــــع
  

  



129 
 

المصادر والمراجع  
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ا جبوده              للطلبة اخلدمةمبحافظات غزه وعالقا
  م2012. رسالة ماجستري      
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 م2011. دار رسالة البيان للنشر والتوزيع .الرياض           
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 ه1420. الظهران .جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن      

  التطوير التنظيمي واإلداري. السكارنة ، بالل خلف 
 م2009. عمان. دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة . 1ط      

  حتليل  مدخل .االتصاالت التسويقية اإللكرتونية . العالق ، بشري عباس 
  تطبيقى          
 م2006. عمان . مؤسسة الورق للنشر      

  نظم املعلومات اإلدارية. احلسنية ، سليم إبراهيم 
  م2002. عمان . مؤسسة الورق .2ط      
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  أثر استخدام احلاسوب يف أداء األجهزة. ، خليل عبيد سامل  أحلازمي
  األمنية          
  الرياض. ة نايف العربية للعلوم األمنية أكادميي. رسالة ماجستري      
 م1999.      

  األداء الوظيفي بني النظرية والتطبيق  وتقيمإدارة .احملاسنة ، إبراهيم حممد 
 ه1434. عمان األردن .دار جدير للنشر      

  إدارة وتنمية املوارد البشرية. املدهون ، حممد 
 م2005. غزة . إبداع للنشر والتوزيع. 1ط      

  التدوير الوظيفي وعالقته بأداء العاملني دراسة  .املدرع ، ناصر بن فهيد 
  مسحية علي العاملني باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية بوزارة            
  الداخلية بالرياض          
 م      2014.الرياض.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .رسالة ماجستري      

  حنو منهج اسرتاتيجي : إدارة املوارد البشرية. اين ، حممد بن دليم القحط
  متكامل          
 هـ1429. الرياض. مكتبة العبيكان. الطبعة الثانية      

  التنظيم وإجراءات العمل . اللوزي ، موسي 
 م2007. عمان  األردن.دار وائل للنشر . 2ط      

  مقرتح خلصائص الثقافة التنظيمية املالئمة يف  منوذج. الفراج ، أسامة 
  مؤسسات القطاع العام           
  م2011.  1مج. 27مج.سوريا      
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  الدور االجتماعي ملدير املدرسة الثانوية مبحافظة . العاجز ، فؤاد علي 
  غزة وعالقة بالثقافة التنظيمية يف ضوء مبادئ اجلودة           
  حبث مقدم إيل املؤمتر الرتبوي الثالث حول اجلودة يف التعليم العام       
 م2007. غزة .نوفمرب  18-17.كمدخل للتميز        

  نظرية الثقافة . الصاوي ، علي سيد 
 م1997. الكويت .عامل املعرفة للناشر       

  السلوك التنظيمي يف منظمات اإلعمال. العميان ، حممود 
 م 2002. عمان .ائل للنشر دار و       

  املعوقات اإلدارية والتطبيقية الستخدام احلاسب    . املسفر ، مربوك عبداهللا 
  أكادميية نايف  )غري منشورة(رسالة ماجستري.اآليل يف األجهزة األمنية          
  ه1423. الرياض . العربية للعلوم األمنية          

 لالدارة االلكرتونية  املفهوم الشامل. باكري ، على حسني
  . 23العدد .مركز اخلليج لالحباث . جملة أراء حول اخلليج.اإلمارات      
 م   2006      

  استخدام احلاسبات االلكرتونية يف اإلدارة العامة يف   . برهان ، حممد نور
 الدول العربية           
  م1985. عمان . الناشر املنظمة العربية للعلوم اإلدارية      

  . اإلدارة االلكرتونية يف كليات الرتبية للبنات يف ضوء التحوالت املعاصرة . خبش ، فوزية 
  م2007. اململكة العربية السعودية . كلية الرتبية .رسالة ماجستري          

  التنظيمي يف عصر التغيريإدارة السلوك . جالب ، إحسان دهش 
 م2011.عمان .ألردن . الطبعة األوىل. دار صفاء للنشر والتوزيع       
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  احلكومة اإللكرتونية . املوجة االلكرتونية القائمة. جرب، حممد صدام 
  م 2002. 91. ع .24س. جملة اإلداري       

  النظام القانوين يف محاية احلكومة .  بيومي، عبدالفتاح  حجازي
 االلكرتونية           
  م2004. دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية      

  سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال . حرمي ، حسني 
 م2009. األردن.عمان .الطبعة الثالثة .دار حامد للنشر والتوزيع       

  أثر املساءلة اإلدارية علي األداء الوظيفي للعاملني . حنني ، الشريف 
  اإلداريني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل بقطاع غزة           
  م2013. فلسطني.جامعة غزة .رسالة ماجستري      

  العوامل املؤثرة علي فاعلية األداء الوظيفي للقيادات . الربيق ، حممد 
  األمنية          
 م2004. الرياض.  األمنيةأكادميية نايف للعلوم .رسالة ماجستري       

 )رواية مستقبلية(إدارة املوارد البشرية. راوية ، حممد 
  م2001. القاهرة . الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع      

  إدارة املوارد البشرية. رشيد ، مازن فارس
 ه1425. الرياض. مكتبة العبيكان. الطبعة الثانية      

  قواعد أساسية يف البحث العلمي . صيين ، سعيد إمساعيل 
  م1994. مؤسسة الرسالة الطبعة األويل          

  دور األنظمة والتشريعات يف تطبيق احلكومة . على ، السيد الباز 
 االلكرتونية           
  م2003. املنعقدة يف سلطنة عمان. الواقع والتحديات       
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  انيه تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف وكالة غوثمدى أمك.  أكرم، عمار
  تشغيل الالجئني مبكتب غزه اإلقليمي ودورها يف حتسني أداء العاملني          
 م2009. رسالة ماجستري      

  .  نظريات اإلدارة احلديثة يف القرن الواحد والعشرون . بوحوش . عمار 
 م2006. 184ص . بريوت. دار الغرب اإلسالمي       

  واقع تطبيق اإلدارة االلكرتونية ىف مدارس تعليم . عزال ، مطلق الغامدى 
 البنني ودرجة مسامهتها يف جتويد العمل اإلداري           
 2009. رسالة ماجستري      

  دور اإلدارة اإللكرتونية يف ترشيد اخلدمة العمومية . عاشور ، عبدالكرمي 
 يف الواليات املتحدة األمريكية واجلزائر          
 م2010. رسالة ماجستري      

  أثر الثقافة التنظيمية علي مستوي األداء الوظيفي . عكاشة ، أسعد 
 م2008. جامعة اإلسالمية غزة . كلية التجارة. رسالة ماجستري      

  فلسفة مناهج البحث العلمي .عقيل ، حسني عقيل 
 م1991. 221ص.مصر.الناشر مكتبة مدبويل       

  منهجية البحث العلمي . عبيدات ، حممد وآخرين 
  ل للطباعة دار وائ. كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية اجلامعة األردنية       
  م1999. والنشر      

  مدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكرتونية بوكالة .عمارة ، حممد مجال 
  غوث وتشغيل الالجئني مبكتب غزة اإلقليمي ودورها يف حتسني أداء            
 م2006.جامعة اإلسالمية غزة . رسالة ماجستري .العاملني           
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  أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات علي األداء الوظيفي  .عطية ، العريب 
 للعاملني يف األجهزة احلكومية احمللية           
  م2012.اجلزائر.جامعة قااصدي مرباح درقلة .رسالة ماجستري          

  دور الثقافة التنظيمية يف التوجه املعاصر حنو تطبيق. فاضل ، عباس 
  اإلدارة االلكرتونية           
  . جامعة ميسان العراق . جملة كوت للعلوم االقتصادية واإلدارية       
  م2009.  14مج      

  السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية . فليه ، فاروق عبده 
  م2013.عمان األردن .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة           
  التطور احلديثة لنظم املعلومات املبنية علي . مد اهلادي حممد ، حم
 الكمبيوتر           
 م1993. القاهرة .دار الشروق      

 تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات .مكاوي ، حسن عماد 
 م 1997. القاهرة.الدار املصرية اللبنانية الطبعة الثانية      

  دور اإلدارة العامة اإللكرتونية واإلدارة احمللية يف  . مرجان ، أمحد 
   .القاهرة .دار النهضة  العربية دراسة مقارنة. االرتقاء باخلدمات اجلماهريية          
   م 2006          

 التعليم االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت. حممد ، حممد اهلادى 
  م2005. الدار املصرية القاهرة       

  دور اإلدارة العامة اإللكرتونية واإلدارة احمللية يف . مرجان ، أمحد 
 االرتقاء باخلدمات اجلماهريية          
  م2006. القاهرة.دار النهضة العربية.دراسة مقارنة       
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 اإلدارة االلكرتونية .  امحد حممد ، مسري
 م2009. عمان االردان . دار املسرية للنشر و التوزيع      

ا العملية على  اقتصاديات املعلومات.  ، نارميان إمساعيل متويل    دراسة لألسس النظرية وتطبيقا
 م1995. املكتبة األكادميية  القاهرة. مصر وبعض البالد األخرى            

  التأهيل والتدريب املهين للعاملني مبرافق . حمرييق ، مربوكة عمر 
  املعلومات يف العصر االلكرتوين           
 م2005. القاهرة جمموعة النيل العربية  1ط      

ا . مفيت ، حممد حسن    اإلدارة اإللكرتونية وتطبيقا
لة العربية ، ع.أمنوذج إداري جديد        م2004.الرياض) . 89(كتيب ا

  اجلرمية املعلوماتية وأساليب التأمني . حممود ، مجيل زكريا 
  ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل حول أمن املعلومات حنو تعامل       
 م2005\12\20- 18خالل الفرتة . سلطنة عمان . رقمي     

  دور اإلدارة االلكرتونية يف حتسني األداء الوظيفي لدى . نبيت ، إسراء 
                                    العاملني مبؤسسات التعليم العايل اجلزائرية         

  م2013.جامعة حممد خيطر بسكرة.سالة ماجسترير          
االت.جنم ، عبود جنم   اإلدارة االلكرتونية اإلسرتاتيجية والوظائف وا

  م2008. عمان. دار اليازورى العلمية للنشر والتوزيع     
 والوظائف واملشكالت  اإلدارة اإللكرتونية اإلسرتاتيجية.جنم ، عبود جنم 

 م2004. دار املريخ للنشر . الرياض     

  النموذج الياباين يف .ترمجة حسن حممد وحيي حممد . وليم ، أوشي 
  ) z(اإلدارة نظرية         
 م2009. الناشر معهد اإلدارة العامة الرياض      



137 
 

ا . ياسني ، سعد غالب   العربيةاإلدارة اإللكرتونية وآفاق وتطبيقا
  م2005. معهد اإلدارة العامة  .الرياض          
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM 

MALANG 

PROGRAM PASCASARJANA 

JURUSAN MANEJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

Nama  : 

Pekerjaan :  

 

Assalamualaikum warahmatulla wabarakatuh 

Saudara – saudari yang kami hormati 

Kami sangat senang bias membagikan data kosenierini di hadapan 

saudara/i, dengan maksud untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul 

(HubunganPenggunaan IT dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi 

di Lembaga Pendidikan Islam) Yang mana Penelitian ilmiah ini merupakan 

syarat bagi kami untuk mendapatkan gelar magister pada jurusana Manajemen 

Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Untuk  mencapai tujuan dari penelitian ini,tergantung pada tanggapan 

saudara/I yang bersifat objektif dan terbuka pada setiap pernyataan yang akan 

dipaparkan, sehingga membuahkan hasil yang diharapkan. 

Maka dari itu kami sangat berharap kepada saudara/I untuk memberikan 

tanggapan pada setiap pernyataan sesuai dengan pendapat saudara/I .Perlu juga 

kami informasikan bahwa hasil penelitian ini bersifat rahasia dan hanya akan 

digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah saja, dan peneliti siap membagikan hasil 

penelitian ini kepada saudara/i, jika saudara/I menginginkannya. 

Terimakasih 

 

                  Peneliti 

Mounir Abdallah Othman Etayesh 
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Pertanyaan kosenier : Berikan pendapat anda pada setiap pernyataan 
berikut ini dengan cara memberikan tanda ceklis pada setiap 
pernyataan  yang sesuai dengan pendapat anda. 

NO INDIKATOR 

SANGAT 
TIDAK 

SETUJU 

T
ID

A
K

 SE
T

U
JU

 

Fifty fifty 

SE
T

U
JU

 

SA
N

G
A

T
 

SE
T

U
JU

 

1 2 3 4 5 

1 Pihak yayasan menyediakan computer untuk semua kantor 
dan divisi 

     

2 Peralatan  yang  ada  di yayasan sangat cukup untuk 
manajemen IT 

     

3 Yayasan menyediakan banyak  software computer untuk 
kelancaran adimistrasi 

     

4 
Pihak yayasan menjalin kerjasama dengan yayasan  lain 
dalam mengoprasikan sebagian dari software  –  software 
computer  untuk kerapian manejemen IT 

     

5 Pihak yayasan menyediakan jaringan  internet  agar adanya 
komunikasi yang baik antar kantor dan para pegawai 

     

6 Koneksi internet yang ada di yayasan sangat cukup untuk 
menerapkan manejemen IT 

     

7 Yayasan  memiliki  para  ahli dalam  bidang  IT untuk 
mengoprasikan dan merawat perangkat Komputer 

     

8 Yayasan memiliki tenaga programmer yang mumpuni pada 
bidang computer dan komunikasi 

     

9 
Para pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban mereka 
tanpa pengawasan dari atasan, karena mereka memiliki 
kemampuan menjalankan tugas mereka tanpa harus diawasi 

     

10 Para pegawai memahami mengenai pentingnya berpartisipasi 
dalam proses pengambilan keputusan 

     

11 Yayasan memberikan perhatian yang lebih kepada pegawai 
yang kompeten dan menonjol prestasinya 

     

12 Saya memahami bahwa norma norma yang ada di yayasan 
dijadikan sebagai aturan dan kebijakan oleh pihak yayasan 

     

13 Para pegawai melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
mereka sesuai dengan standar kerja yang ditentukan 

     

14 Adanya Komunikasi yang resmi antara pimpinan dan 
bawahan  di yayasan 

     

15 Saya  melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai standar kerja  
yang diharapkan 
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16 Saya memiliki  kemampuan mengatasi masalah masalah 
pekerjaan dengan cara yang baik dan tepat 

     

17 
Saya    memiliki    kemampuan   untuk   mengemban 
tanggungjawab   yang     besar, mengembangkan pekerjaan 
dan menemukan inovasi inovasi baru dalam bekerja 

     

18 Para  pegawai  memiliki  kemampuan  berkomunikasi  yang 
baik dengan pegawai lainnya 

     

19 Saya memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang seluk 
beluk pekerjaan yang diamanahkan pada saya 

     

20 Saya bias menyelesaikan pekerjaan  yang diamanahkan pada 
saya sesuai dengan waktu yang  ditentukan 
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Correlations 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 Total_x1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .110 .303 .166 .079 .227 .317 .264 .544** 

Sig. (2-tailed)  .577 .117 .398 .688 .246 .101 .175 .003 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

x1.2 Pearson Correlation .110 1 .481** .181 .001 .268 .298 .257 .527** 

Sig. (2-tailed) .577  .010 .357 .994 .169 .124 .187 .004 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

x1.3 Pearson Correlation .303 .481** 1 .125 .211 .235 .279 .341 .623** 

Sig. (2-tailed) .117 .010  .525 .280 .228 .150 .076 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

x1.4 Pearson Correlation .166 .181 .125 1 .165 .107 .288 -.002- .384* 

Sig. (2-tailed) .398 .357 .525  .402 .586 .137 .990 .043 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

x1.5 Pearson Correlation .079 .001 .211 .165 1 .505** .584** .551** .643** 

Sig. (2-tailed) .688 .994 .280 .402  .006 .001 .002 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

x1.6 Pearson Correlation .227 .268 .235 .107 .505** 1 .310 .407* .653** 

Sig. (2-tailed) .246 .169 .228 .586 .006  .108 .032 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

x1.7 Pearson Correlation .317 .298 .279 .288 .584** .310 1 .375* .688** 

Sig. (2-tailed) .101 .124 .150 .137 .001 .108  .050 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

x1.8 Pearson Correlation .264 .257 .341 -.002- .551** .407* .375* 1 .704** 

Sig. (2-tailed) .175 .187 .076 .990 .002 .032 .050  .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Total_

x1 

Pearson Correlation .544** .527** .623** .384* .643** .653** .688** .704** 1 

Sig. (2-tailed) .003 .004 .000 .043 .000 .000 .000 .000  
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 Total_x2 

x2.1 Pearson Correlation 1 .166 .485** .165 .922** .069 .779** 

Sig. (2-tailed)  .397 .009 .400 .000 .729 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

x2.2 Pearson Correlation .166 1 -.080- .330 .255 .247 .525** 

Sig. (2-tailed) .397  .687 .086 .191 .205 .004 

N 28 28 28 28 28 28 28 

x2.3 Pearson Correlation .485** -.080- 1 .283 .373 .038 .564** 

Sig. (2-tailed) .009 .687  .145 .050 .848 .002 

N 28 28 28 28 28 28 28 

x2.4 Pearson Correlation .165 .330 .283 1 .150 .275 .578** 

Sig. (2-tailed) .400 .086 .145  .447 .156 .001 

N 28 28 28 28 28 28 28 

x2.5 Pearson Correlation .922** .255 .373 .150 1 .106 .780** 

Sig. (2-tailed) .000 .191 .050 .447  .592 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

x2.6 Pearson Correlation .069 .247 .038 .275 .106 1 .455* 

Sig. (2-tailed) .729 .205 .848 .156 .592  .015 

N 28 28 28 28 28 28 28 

Total_x2 Pearson Correlation .779** .525** .564** .578** .780** .455* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .002 .001 .000 .015  

N 28 28 28 28 28 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 Total_y 

y1 Pearson Correlation 1 .219 .371 .426* 1.000** .433* .801** 

Sig. (2-tailed)  .264 .052 .024 .000 .021 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

y2 Pearson Correlation .219 1 .157 -.102- .219 .289 .428* 

Sig. (2-tailed) .264  .425 .606 .264 .136 .023 

N 28 28 28 28 28 28 28 

y3 Pearson Correlation .371 .157 1 .420* .371 .469* .669** 

Sig. (2-tailed) .052 .425  .026 .052 .012 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

y4 Pearson Correlation .426* -.102- .420* 1 .426* .637** .695** 

Sig. (2-tailed) .024 .606 .026  .024 .000 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

y5 Pearson Correlation 1.000** .219 .371 .426* 1 .433* .801** 

Sig. (2-tailed) .000 .264 .052 .024  .021 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

y6 Pearson Correlation .433* .289 .469* .637** .433* 1 .789** 

Sig. (2-tailed) .021 .136 .012 .000 .021  .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

Total_y Pearson Correlation .801** .428* .669** .695** .801** .789** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .023 .000 .000 .000 .000  
N 28 28 28 28 28 28 28 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1.1 24.6786 18.745 .334 .733 

x1.2 24.6429 19.646 .362 .722 

x1.3 24.7500 18.639 .473 .702 

x1.4 24.5000 21.148 .216 .745 

x1.5 24.5714 18.402 .496 .697 

x1.6 24.6786 18.004 .497 .696 

x1.7 24.1786 19.115 .590 .689 

x1.8 24.7500 16.639 .532 .687 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.737 8 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.675 6 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x2.1 17.0357 9.221 .616 .551 

x2.2 17.0000 11.407 .277 .677 

x2.3 16.8214 11.263 .345 .653 

x2.4 16.8571 11.238 .372 .644 

x2.5 17.0000 9.333 .624 .550 

x2.6 17.4286 12.106 .217 .692 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.774 6 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y1 16.8214 12.967 .699 .700 

y2 17.3929 15.655 .183 .825 

y3 18.0357 13.665 .501 .745 

y4 17.3214 12.597 .489 .753 

y5 16.8214 12.967 .699 .700 

y6 17.0000 12.815 .673 .703 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.864 20 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1.1 65.7857 111.656 .235 .867 

x1.2 65.7500 110.861 .359 .861 

x1.3 65.8571 110.571 .361 .861 

x1.4 65.6071 116.173 .113 .869 

x1.5 65.6786 105.930 .590 .853 

x1.6 65.7857 103.804 .648 .850 

x1.7 65.2857 109.323 .571 .855 

x1.8 65.8571 99.905 .702 .847 

x2.1 65.8214 105.634 .540 .854 

x2.2 65.7857 115.508 .105 .871 

x2.3 65.6071 104.914 .646 .851 

x2.4 65.6429 112.831 .261 .864 

x2.5 65.7857 107.360 .477 .857 

x2.6 66.2143 114.693 .162 .868 

y1 65.3571 106.238 .623 .852 

y2 65.9286 114.513 .138 .870 

y3 66.5714 104.995 .619 .851 

y4 65.8571 99.905 .702 .847 

y5 65.3571 106.238 .623 .852 

y6 65.5357 103.443 .733 .848 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

 

1 X1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y 
 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

dimensi on0  

1 .326a .106 .098 .36240 1.816 

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Dependent Variable: Y 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.722 1 1.722 13.108 .000a 

Residual 14.447 110 .131   
Total 16.168 111    

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.833 .342  8.280 .000   
X1 .335 .092 .326 3.621 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

dimensi on0  

1 X2a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y 
 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

dimensi on0  

1 .415a .172 .164 .34886 1.741 

a. Predictors: (Constant), X2 

b. Dependent Variable: Y 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.781 1 2.781 22.847 .000a 

Residual 13.388 110 .122   
Total 16.168 111    

a. Predictors: (Constant), X2 

b. Dependent Variable: Y 
 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.052 .215  14.207 .000   
X2 .287 .060 .415 4.780 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

dimensi on0  

1 X2, X1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y 

 
Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

dimensi on0  

1 .458a .209 .195 .34247 1.773 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.384 2 1.692 14.428 .000a 

Residual 12.784 109 .117   

Total 16.168 111    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.449 .339  7.222 .000   
X1 .212 .093 .206 2.269 .025 .877 1.140 

X2 .237 .063 .342 3.765 .000 .877 1.140 

a. Dependent Variable: Y 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x1.1 112 2.00 5.00 4.0089 .86468 

x1.2 112 1.00 5.00 3.2589 1.19869 

x1.3 112 3.00 5.00 4.0714 .77940 

x1.4 112 1.00 5.00 3.4498 1.14484 

x1.5 112 3.00 5.00 4.1875 .82234 

x1.6 112 1.00 5.00 3.3873 1.12443 

x1.7 112 1.00 5.00 4.0033 .86675 

x1.8 112 1.00 5.00 3.0804 1.30928 

Valid N (listwise) 112     

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x2.1 112 1.00 5.00 3.7411 .98407 

x2.2 112 1.00 5.00 3.6161 1.14093 

x2.3 112 1.00 5.00 3.2712 1.19271 

x2.4 112 1.00 5.00 3.6161 1.05049 

x2.5 112 1.00 5.00 3.4821 1.21538 

x2.6 112 1.00 5.00 3.5123 1.06436 

Valid N (listwise) 112     

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

y1 112 2.00 5.00 4.0714 .85650 

y2 112 2.00 5.00 3.9676 .84509 

y3 112 2.00 5.00 4.1250 .85028 

y4 112 2.00 5.00 4.1161 .80254 

y5 112 2.00 5.00 4.1339 .85420 

y6 112 1.00 5.00 3.9821 .94899 

Valid N (listwise) 112     

 


