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مقدمة :
يمتااز عصاار الواحااد والريارال بالتكنولوجيااا والتطااورات التكنولوجيااة التاار ًااال ليااا دو ار فاار
تغيير نمط الحياة البيراة والتر أصبحت فييا المرمومات قوة تدخل فر مختمف نواحر الحيااه
م اال ع اادة جوان ااو سياس ااية واقتص ااادية واجتماعي ااة وعس ااًراة وى ااذه التكنولوجي ااا الت اار وظف اات
مزاياىا فر بنية االدارة وما تتمتع بو مال خصاا م مميازة ًالسارعة والدقاة واساتم ارراة الرمال
وفاار خ ا ىااذه التطااورات التكنولوجيااة التاار يياايدىا الرااال ًااال ال بااد عمااى االدارة أل ترماال
عمااى التطااوار التنظيماار وتحساايل الخدمااة ولااذل تتجمااى الصااورة بو ااوح فاار النمااو الواسااع
اعتماد عمى يبًات االنترنت وتكنولوجيا المرمومات ًمانيج لاادارة المراصارة وىاذا ماا يسامى
باإلدارة االلكترونية (.)Electonic management
إل االنتقا ا ااال ما ا اال االقتصا ا اااد التقميا ا اادال إلا ا ااى االقتصا ا اااد اإللكترونا ا اار الرقما ا اار وما ا اال إدارة
األيا ا اايان(المًال األبنيا ا ااة األصا ا ااول الماديا ا ااة األخا ا اار ) إلا ا ااى اإلدارة اإللكترونيا ا ااة الرقميا ا ااة
(المرمومات الرقميات ’ اليبًات الرالقات والتفاعالت ..الخ) فإل ثمة مبااد جديادة تذخاذ
مًانيا وتفرض نفسيا عمى اليرًات األعمال (نج .)541 :9002
وااار الساابيرر ( )9001أل تطبي ااال االدارة االلكترونيااة يتطمااو امًاني ااات ماديااة وبي اارعية
غير تقميدية وبالتالر يساتدعر تطاوار التنظيماات اإلدارااة داخمياا لياتالن ماع متغيارات البي اة
الخارجية لتيي ة الظارو

المواتياة لمنجااح بماا يانرًس بياًل مبايار عماى األدان عبار تحقياال

التا اوازل والتناس ااال المرغ ااوو ب اايل المتغيا ارات وس اامو األفا اراد والرالق ااات ب اايل جماع ااات الرم اال
وأسا اااليو ونظ ا ا األدان وتا اار يا اامبر ( )51 :9055أل التطا ااوار التنظيما اار فا اار المنظما ااات
وخاصة الترميمية منيا يتحً فيو الرديد مل الروامل ومل أىميا نظ المرموماات أو ماا يمًال
أل نسميو باإلدارة اإللكترونية.
يواج ا ااو التط ا ااوار التنظيم ا اار تح ا ااديات وتغيا ا ارات سا ا ارارة ومتر ا ااددة وعم ا ااى أرس ا اايا التغيا ا ارات
التكنولوجيااة التاار أتاحتيااا تكنولوجيااا المرمومااات بمًوناتيااا المختمفااة وخاصااة اإلنترناات وت ازيااد
استخدا الحاسوو اآللر وثورة المرمومات والتطور فار الفًار التنظيمار فقاد غازت تكنولوجياا
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المرمومااات مختمااف جوانااو الرماال اإلدارال والميناار فاار جميااع المؤسسااات المحميااة والدوليااة
والحًومي ااة إذ ال نج ااد مؤسس ااة تخم ااو م اال قواع ااد بيان ااات خاص ااة بالوظ ااا ف إدارا ااة والميني ااة
المختمفااة وأصاابحت قواعااد البيانااات ماال

ااروراات المؤسسااة الرص اراة و اادونيا ال تسااتطيع

المؤسسات االستمرار فر الرمل لذا أصب التطوار التنظيمر مل أى سمات الوقت الحا ر
أو الااذال ينبغاار التراماال مرااو وتوظيفااو بًفاانة عاليااة ألنااو أصااب

اارورة حتميااة ونتيجااة ليااذا

التطاوار فقاد انتقال الرمال التنظيمار مساتفيدا مال تكنولوجياا المرموماات اإلدارااة مال األساااليو
التقميدي ااة الت اار ًان اات ترتم ااد عم ااى المر ااامالت الورقي ااة واإلجا ارانات الروتيني ااة إل ااى األس اااليو
اإللكترونية فر اإلدارة واإلدارة اإللكترونية ىنا تمثل نوعا مل االستجابة القوية لتحديات عال
القاارل الواحااد والري ارال التاار تختصاار الرولمااة والف ااان الرقماار والمررفااة وثااورة االنترناات ًاال
متغيراتو وحرًة اتجاىاتاو واار الغاالبر( )11 :9050أل أىمياة التطاوار التنظيمار تاتمخم
فر عدة نقاط منيا:
 أنو منيج تر وال؛ ألناو مخطاط ومقصاود يازود لماديرال بالتقنياات والمياارات المطموباةلمتراماال مااع التحااديات السارارة المفرو ااة عمااى المنظمااات وتمًيااني ماال الااتحً فاار
الو ع بالكفانة المناسبة.
 يرتب ار ماانيج وقااا ر؛ ألنااو يرتمااد عمااى المصااطم الفيزاا ر(ظاااىرة القصااور الااذاتر(والتاار ترناار أل الجس ا الساااكل يمياال إلااى االسااتمرار فاار السااًول ويمياال المتحاار
لالستمرار فر الحرًة بسرعتو األصمية.
 يرتبر منيج صحر؛ وذل مل خالل ترزاز وادامة الرافياة واطالاة عمار المنظماة فارعال المنافسة مل خالل الصيانة المستمرة لدورة حياتيا مل خاالل البارامج المتكامماة
التا اار تسا اااى فا اار تنيا اايط حمقا ااات الرافيا ااة األساسا ااية مثا اال(التكيف البقا ااان النما ااو)
وتتصااد لحااالت ال اارف التنظيماار المتمثمااة فر(االنحاادار الااوىل المااوت) وىااذا
أوجااد منظماات لمبقااان وأخاار لمفنااان ماال السااو

وأخيا ار أل التطااوار التنظيماار ماانيج

اس ااتباقر :وى ااو أح ااد من اااىج ص ااناعة المس ااتقبل ال ااذال يرتم ااد عم ااى مب اادأ بن ااان الرؤي ااة
واالنتقال مل النظراة إلى التطبيال.
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أوال :دراسة استطالعية:
قا الباحث برمل دراسة استطالعية تيد

لبيال واقع التطوار التنظيمر وتو ي أى نقاط

ال رف والقوة فر ىذا المجال ودور اإلدارة اإللكترونية داخل الو ازرة وذل مل خالل عمل
مقابالت سرارة مع عدد( )55موظفا مل أصحاو الوظا ف اإليرافية فر و ازرة الداخمية
اليال المدنر بالمحافظات الجنو ية وًانت خصا م الرينة االستطالعية بحسو الجدول
أدناه:

المو

جدول رقم ()4
خصائص العينة االستطالعية
المسمى الوظيفي

العدد

سنوات الخبرة

المؤىل العممي

م
.4

نا و مدير عا

5

أكثر مل  50سنوات

بًالوراوس

.1

مدير دا رة

9

مل 1إلر  50سنوات

بًالوراوس

.3

ر يس قس

4

مل 1إلر  50سنوات

بًالوراوس

.1

ر يس يربة

4

مل 5إلر  1سنوات

بًالوراوس

المجموع

44

المصدر :مل إعداد الباحث و نان عمى البيانات المجمرة مل الرينة االستطالعية.

انىا يتمتراول بسانوات
وات
مل الجدول رق ( )5أل الرينة االستطالعية التر أخذت آر َ
خدمااة عاليااة باإل ااافة إلااى أني ا يحممااول مااؤىالت عمميااة ومناصااو إداراااة تجراال آرانى ا
ذات ثقة عالية.
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جدول رقم ()1
أسئمة استطالعية لبيان واقع التطوير التنظيمي في وزارة الداخمية الشق المدني

موافق

المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

الدرجة

1

9

5

1.73

57.78

5

8

2

2.20

73.33

6

6

3

2.20

73.33

6

2

7

1.93

64.44

5

5

5

2.00

66.67

6

تحرم و ازرة الداخمية عمى تحديد االحتياجات التدرابية لمرامميل بيا

6

5

4

2.13

71.11

7

تراعر الو ازرة التطورات التكنولوجية الحديثة عند تطوار الرامميل

6

3

6

2.00

66.67

8

توجد خطة مًتوبة لتطوار الرامميل وتنمية قدراتي فر الو ازرة

7

2

6

2.07

68.89

5

4

6

1.93

64.44

6

3

6

2.00

66.67

7

4

4

2.20

73.33

م

العبارات

4

تتبنى الو ازرة ثقافة طرح األفًار الجديدة التر تسي فر التطوار التنظيمر

1
3

تسرى و ازرة الداخمية اليال المدنر إلى ترجمة التصورات والرؤ الجديدة لخدماتيا
وتوظيفيا عمى أرض الواقع
تساى الو ازرة فر تمًيل الرامميل مل خالل تفوي ي برض الصالحيات
تسرى و ازرة الداخمية عمى إي ار الكوادر الوظيفية فر برامج تدرابية بيًل مستمر وفقا

4

5

9

44

44

آلخر مستجدات التنمية لتطوار مياراتي الفنية والتقنية
تقد وزارة الداخمية اليال المدنر خدمة تمتاز بًفانة عالية وأدان متوازل مل فترة
ألخر

الحصار االقتصادال أثر عمى الرامميل فر الو ازرة نحو التطور والتجديد فر اساليو
الرمل
يقو التطوار التنظيمر بو ازرة الداخمية عمى ترديل الييًل التنظيمر ليال المتغيرات
الجديدة
تتوفر لد الو ازرة الخبرات والمتخصصيل فر مجال اإلدارة اإللكترونية تدفع لمتطوار
التنظيمر
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موافق

محايد

غير

43

5

1

9

1.73

57.78

6

4

5

2.07

68.89

2.01

%67.18

موافق

محايد

ترمل الو ازرة عمى استخدا الرروض اإللكترونية لزاادة الوعر لد المواطنيل وترمل
عمى التطوار التنظيمر
تساعد الو ازرة فر الرمميات اإلداراة الخاصة بًل أنواع اإلجرانات التنظيمية واإلداراة
نسبة المجموع العام

ي

موافق

المتوسط الحسابي

م

41

العبارات

الوزن النسبي

الدرجة
غير

%65

مل الجدول رق ( )9ألس مة االستبيال االستطالعر الخام بواقع التطوار التنظيمر:

 أل نسبة األفراد الذيل ًانت إجابتي عمى " تتبنى الوزارة ثقافة طرح األفكار الجديدةالتي تسيم في التطوير التنظيمي" بمغ الوزل النسبر ( )%57.78وىر نسبة متوسطة
بسبو انردا االستقرار النفسر لد

الموظفيل وتيديدى باألمال الوظيفر وعد سير

الرمل عمى بسبو الخالفات السياسية وعد استقرار لمدوا والكير ان وىذا ما جرل
نسبة الدوا والرمل تقل مل ًامل إلى النصف.
 أل نسبة األفراد الذيل ًانت إجابتي عمى" تسعى وزارة الداخمية عمى إشراك الكوادرالوظيفية في برامج تدريبية بشكل مستمر وفقاً آلخر مستجدات التنمية لتطوير
مياراتيم الفنية والتقنية " بمغ الوزل النسبر ( )%44.44وىر متوسطة النسبة بسبو
قمة االىتما بالتدراو حول تنمية قدراتي التكنولوجية والتقنية.

ثانياً :مشكمة البحث :
ترااد و ازرة الداخميااة ماال و ازرات الساامطة الوطنيااة الفمسااطينية وىاار متراميااة األطا ار

وذلا

ًونيااا تقااد خاادمات مدنيااة وعسااًراة س ارارة لمم اواطنيل ويرااد اليااال الماادنر فاار الااو ازرة جاازن
بالياراكة مااع اليااال الرسااًرال واوجااد داخاال ًاال محافظااة فاارع واحااد أو أكثاار يخااد الماواطنيل
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ويقااد مرااامالت مدنيااة وىنااا

ااغط فاار األو ار التاار تاات بيااا المرااامالت وطراااال البراااد

التقمياادال الااذال يذخااذ الوقاات الكبياار فاار طاار إرسااال المرااامالت وليااذا ًااال ال بااد ماال إيجاااد
طراق ااة سا ارارة وتك ااول تقني ااة تقم اال م اال الوق اات والجي ااد والتكمف ااة وم اال ىن ااا خرج اات لن ااا اإلدارة
اإللكترونية.
وتبا اايل ما اال نتا ااا ج الد ارسا ااة االسا ااتطالعية أل الا ااوزل النسا اابر ( )%46.45وىا اار بدرجا ااة
متوس ا ااطة حس ا ااو مقي ا اااس أوزال( )%46 -19وى ا ااذا يؤً ا ااد أل مس ا ااتو التط ا ااوار التنظيم ا اار
ا ااريف بالنسااابة لا ااادارة اإللكترونياااة والتطا ااوار وعصا اار التكنولوجياااا وىنا ااا مجموعاااة ما اال
الظ اواىر الدالااة عمااى وجااود تاادنر ًبياار فاار مسااتو التطااوار التنظيماار لااديي بحسااو النسااو
المو حة فر االساتبيال الساابال وناتج عناو ت ارجاع التطاور فار الرمال التنظيمار الاذيل أكادوا
عمى

رورة ترزااز الرمال بااإلدارة اإللكترونياة المرماول بياا فار و ازرة الداخمياة الياال المادنر

والااذال تقااد خاادمات إلكترونيااة لمي ا ول المدنيااة وخاادمات إنسااانية لي اراحة ًبي ارة ماال المجتمااع
الفمسااطينر فاار قطاااع غازة مااا أد إلااى انخفاااض مسااتو التطااور التنظيماار وارجااع الباحااث
ىذه النتيجة إلى زاادة الراون الاوظيفر والنااتج عال عاد اساتقرار البي اة الفمساطينية فار قطااع
غزة وتدنر مستو الرواتاو المدفوعاة لمراامميل و ارف مساتو التادراو االلكترونار وعاد
توظيف ًادر جيد ماا دفاع الباحاث إلاى تساميط ال اون عماى اإلدارة اإللكترونياة وعالقتياا فار
التطوار التنظيمر لد الرالميل فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
ولذل تمثمت ميًمة الدراسة فر السؤال الرئيس التالر :

"مـا عـالقة اإلدارة اإللكترونية بالتطوير التنظيمـي في وزارة الـداخميـة الشـق المدنـي"؟
ولاجابة عل السؤال الر يس البد مل اإلجابة عل األسئمة الفرعية التالية :
 .5ما واقع استراتيجيات إدارة اإللكترونية فر و ازرة الداخمية اليال المدنر؟
 .9ما واقع التطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر؟
 .1ما دور اإلدارة اإللكترونية والتطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر؟
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 .4ىل توجد عالقة بيل الرمميات اإلداراة(التخطيط القيادة التنظي

الرقابة) والتطوار

التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر؟
 .1ىل توجد عالقة بيل إدارة المررفة والتطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر؟
 .4ىل توجد عالقة بيل إدارة الخدمات والتطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر؟
 .6ىل توجد عالقة بيل اإلدارة التقنية(الصمبة الناعمة الميترًة) والتطوار التنظيمر فر
و ازرة الداخمية اليال المدنر؟
 .6ىل توجد فرو ذات داللة إحصا ية عند مستو ( )α≤0.05بيل متوسطات استجابات
المبحوثيل حول اإلدارة اإللكترونية والتطوار التنظيمر تُرز لممتغيرات الديمغرافية
(الجنس الرمر المؤىل الرممر سنوات الخدمة المسمى الوظيفر)؟
ثالثاً :متغيرات الدراسة وأنموذج الدراسة:
برد االطالع عمى دراسة ًال مل(الخطيو9056
اليور9051

حمدال9006

الحسنات9055

عابد9051

البيرال9050

الف ار9006
والرميرال9006

السميرال )9002تبنى الباحث برض المتغيرات وىر:
 .4المتغير المستقل" :اإلدارة اإللكترونية" وانقس إلى:
 االدارة التقنية وتيمل((الصمبة مثل(عتاد الحاسوو يبًة االتصاالت)
الناعمة(البرمجيات وممحقاتيا) المشتركة(الصيانة أمل المرمومات)).
 إدارة المررفة.
 إدارة الخدمات.


الرمميات اإلداراة(التخطيط القيادة التنظي الرقابة).

 .1المتغير التابع" :التطوير التنظيمي".
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االدارة اإللكترونية وتشمل:
 االدارة التقنية.

التطوير

 إدارة المعرفة.

التنظيمي

 إدارة الخدمات.
 إدارة التخطيط.

المتغيرات الديموغرافية
الجنس ,العمر ,المؤىل العممي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي.

جرد بواسطة الباحث بعد االطالع عمى الدراسات السابقة

رابعاً :فرضيات الدراسة :
تبنى الباحث عدة فر يات لاجابة عل األس مة السابقة وىر :
 الفرضية الرئيسة األولى :
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين اإلدارة اإللكترونية
والتطوير التنظيمي لدى العاممين في وزارة الداخمية الشق المدني.
واتفرع مل ىذه الفر يات الر يسة الفرضيات الفرعية التالية :
 .5ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستو

والتطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
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( )α≤0.05بيل اإلدارة التقنية

 .9ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستو ( )α≤0.05بيل إدارة المررفة والتطوار
التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
 .1ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستو ( )α≤0.05بيل إدارة الخدمات
والتطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
 .4ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستو ( )α≤0.05بيل الرمميات اإلداراة
والتطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
 الفرضية الثانية:
ال توجد فرو ذات داللة إحصا ية عند مستو ( )α≤0.05بيل متوسطات استجابات
المبحوثيل حول اإلدارة اإللكترونية والتطوار التنظيمر تُرز لممتغيرات الديمغرافية
(الجنس الرمر المؤىل الرممر سنوات الخدمة المسمى الوظيفر).
خامساً :أىداف الدراسة :
األساسية

مل خالل االسترراض فر ميًمة الدراسة وفر ياتو يمًل القول أل األىدا
ليذه الدراسة تتمثل فر اآلتر:
 الكيف عل واقع اإلدارة اإللكترونية فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
 الترر عمى مستو التطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
 الترر عمى مستو الرالقة بيل متغيرات اإلدارة اإللكترونية والتطوار التنظيمر.

 الكيف عل الفرو اإلحصا ية تجاه اإلدارة اإللكترونية والتطوار التنظيمر بيل متوسطات
استجابات المبحوثيل حول اإلدارة اإللكترونية والتطوار التنظيمر تُرز

لممتغيرات

الديمغرافية (الجنس الرمر المؤىل الرممر سنوات الخدمة المسمى الوظيفر).
سادساً :أىمية الدراسة:


األىمية النظرية:

 يذمل الباحث أل تسي ىذه الدراسة فر إثران اإلطار النظرال بالمًتبة الرر ية فراإلدارة اإللكترونية والتطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
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 تتوافال ىذه الدراسة مع التطمرات المينية والرممية لمباحث والتر تساعده فرالحصول عمى درجة الماجستير فر برنامج القيادة واإلدارة.


األىمية التطبيقية:

 تؤدال ىذه الدراسة فر البي ة الرر ية إلى تذكيد االىتما بالجوانو اإلداراة التر تترمالباإلدارة اإللكترونية والتطوار التنظيمر.
الراممول فر
الرؤسان و َ
المدران و ُ
 مل الممًل أل تكول ىذه الدراسة مرجرا َيستريد بو ُو ازرة الداخمية اليال المدنر ومساعدتي فر تطوار مياراتي وقدراتي فر اإلدارة
اإللكترونية مل أجل رفع مستو التطوار التنظيمر فر و ازرة الداخمية فر قطاع غزة.
 قد تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مل الفا دة المستقبمية المتوقرةيمًل أل تحققو و ازرة الداخمية وانرًاسات ذل

ومقدار الرا د الذال

عمى اإلنجاز المينر مل خالل

االىتما بالتكنولوجيا واإلدارة اإللكترونية زاادة االىتما بالتطور التنظيمر داخل
الرمل اإلدارال فر الو ازرة إذا ما ت األخذ بنتا جيا وتوصياتيا.
 األىمية بالنسبة لمباحثين والميتمين بموضوع الدراسة:
 قد تفيد المؤسسات الحًومية والمدنية وطمبة الجامرات مل خالل النتا ج والتوصياتالتر ستخرج فييا الدراسة.
 تقدي توصيات وأفًار لمباحثيل ألطروحاتي المستقبمية فر ىذا المجال. ترتبر ىذه الدراسة -عمى حد عم الباحث -مل الدراسات التر ستخرجيا أكاديمية
اإلدارة والسياسة فر مجال اإلدارة اإللكترونية والتطوار التنظيمر وقد تكول مستقبال
إ افة جديدة لمًتبتيا الرممية إل يان هللا.
سابعاً :حدود الدراسة :ت إجران ىذه الدراسة فر إطار الحدود التالية:
 الحد البشري :الرامميل بالوظا ف اإليرافية فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
 الحد المكاني :سيت تطبيال ىذه الدراسة فر و ازرة الداخمية اليال المدنر.
 الحد الزماني  :سيت إنجاز الدراسة فر عا  9052إل يان هللا.
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ثامناً :منيج الدراسة:
مل أجل تحقيال أىدا

الدراسة سيقو الباحث باستخدا المنيج الوصفي التحميمي الذال

يحاول مل خاللو وصفا لظاىرة مو وع الدراسة

وتحميل بياناتيا والرالقة بيل مًوناتيا

واآلران التر تطرح حوليا والرمميات التر تت منيا واآلثار التر تحدثيا وذل

مل خالل

التررافات التالية:
 ويرر الحمدانر( )100:2006المنيج الوصفر التحميمر بذنو "المنيج الذال يسرىلوصف الظواىر أو األحداث المراصرة

فيو أحد أيًال التحميل والتفسير المنظ

لوصف الظاىرة ويقد بيانات عل خصا م مرينة فر الواقع وتتطمو مررفة
الميارًيل بالدارسة والظواىر التر ندرسيا واألوقات التر نسترمميا لجمع البيانات".
 ويررفو الرسا ( )216: 2006بذنو المنيج الذال يفيد فر في أف ل ألبراد الظاىرةمو وع البحث حيث يصفيا وصفا دقيقا ويربر عنيا ًيفيا وًميا وىذا المنيج ال
يًتفر بجمع المرمومات المترمقة بالظاىرة مل أجل استقصان مظاىرىا وعالقتيا
المختمفة ويرر

المنيج بذنو "ذل

النوع مل أساليو البحث الذال يمًل بواسطتو

مررفة ما إذا ًال ىنا ثمة مل متغيرال ومل ث مررفة الرالقة".
تاسعاً :مجتمع وعينة الدراسة:
ييًل مجتمع الدراسة مل الرامميل فر الوظا ف اإلي ارفية مل وًيل و ازرة وحتى ر يس يربة
ويقدر عددى با( )992مس وال وموظفا فر الو ازرة باليال المدنر بحسو أخر احصا ية لديوال
الموظفيل اليال المدنر وقد اعتمد الباحث في عينة الدراسة أسموب المسح الشامل لممجتمع
وسبو ذل أل أكثر الف ات التر تؤثر عمى التطوار التنظيمر ىر الف ات اإليرافية وذل لما فيو
متابرة وخبرة فر مجال اإلدارة اإللكترونية والمؤىالت الرممية التر يمتمكيا أصحاو تم المناصو.
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جدول رقم ()3
المناصب اإلشرافية في وزارة الداخمية -الشق المدني لعام 1448
م

المسمى الوظيفي

العدد

.4

وكيل وزارة

5

.1

وكيل مساعد

4

.3

مدير عام

99

.1

نائب مدير عام

51

.5

مدير دائرة

25

.6

رئيس قسم

61

.7

رئيس شعبة

55
119

المجموع
المصدر /وزارة الداخمية(الشئون اإلدارية)1448 ,

الحادي عشر :مصطمحات الدراسة:
حيث عر

الباحث المصطمحات التالية إج ار يا وذل

برد االطالع عمى الرديد مل

الدراسات السابقة:
 تعريف اإلدارة اإللكترونية :ىر اإلدارة الياممة التر توظف جميع الطاقات المتاحة مل موارد
بيراة ومادية وتقنية و رمجيات حديثة مل أجل تحقيال األىدا

المرسومة ليا وتقدي

خدماتيا لجميورىا بفاعمية أكثر وجيود وتكمفة أقل بما يرزز روح المنافسة لدييا مقارنة
بالمؤسسات المماثمة واجرل ًفة المنافسة راجحة ليا وتحقيال ر ا الجميور بالمترامل
مريا مما يمدىا بذسباو التطور والنمو المتسارع الذال ييده الرال (عابد .)59 :9051
 التعريف اإلجرائي لمباحث لإلدارة اإللكترونية :ىر عمميات إداراة إلنجاز األعمال
والمرامالت التر تخد الجميور والمؤسسات بسرعة فا قة مل خالل استخدا وسا ل ووسا ط
وتقنيات إلكترونية متكاممة.
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 التعريف االجرائي لإلدارة التقنية :ىر مجموعة مل االوامر اإللكترونية التر تحتوال عمى
مجموعة مل التقنيات الصمبة مثل عتاد الحاسوو ويبًات االتصاالت بذنواعيا المختمفة
والبنية التحتية لمتقنية الناعمة مثل البرمجيات بذنواعيا وقواعد البيانات ومواقع االنترنت
وتقنيات ميترًة مثل أمل وسالمة المرمومات ومتطمبات الصيانة.
 التعريف االجرائي لمعمميات اإلدارية :ىر عبارة عل مجموعة مل الوظا ف اإلداراة التر
تيمل التخطيط والتنظي والقيادة والرقابة.


التطوير التنظيمي :وظيفة إداراة مخطط ليا مسبقا تيد

إلى تحسيل مستمر فر الرمل

المؤسسر مل خالل دراسة الو ع الحالر وو ع مخطط لمرمميات التنظيمية المستقبمية
لمواكبة التطورات الرالمية.


التعريف اإلجرائي لمتطوير التنظيمي :ىو جيد مخطط وعممية منتظمة يقو بيا مجموعة

مل األفراد الرالميل والمتفاعميل بيني داخل المنظمة والمؤسسة ِباسموو تيخيم الميًالت
وتطبيال واسع المد

لممباد

والممارسات فر الرمو السموًية مل أجل تحقيال المنظمة

ألىدافيا االستراتيجية.

ىيكل الدراسة:
الفصل األ ول  :اإلطار العام لمدراسة وتشمل :
المقدمة الميًمة الفر يات األىدا

األىمية المتغيرات المنيجية األدوات

الحدود المصطمحات ىيًل الدراسة الممخم.
الفصل الثاني :اإلطار النظري
 المقدمة. -المبحث األول :اإلدارة اإللكترونية

وتيمل (مفيو اإلدارة اإللكترونية

عناصرىا وظا فيا أىيمتيا خصا م اإلدارة اإللكترونية أىدا

اإلدارة

اإللكترونية متطمبات تطبيال اإلدارة االلكترونية خطوات تطبيقيا مجاالتيا).
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 المبحث الثانر :التطوار التنظيمر وتيمل (مفيو التطوار التنظيمر مفاىيمرتبطة بالتطوار التنظيمر خصا م التطوار التنظيمر أىمية التطوار
التنظيمر عناصر التطوار التنظيمر مراحل التطوار التنظيمر أساليو
التطوار مروقات التطوار).
 المبحث الثالث :و ازرة الداخمية اليال المدنر فر قطاع غزة. الخالصة.الفصل الثالث :الدراسات السابقة والتي شممت عمى :
 المقدمة
-

المبحث األول  /الدراسات التر تناولت اإلدارة اإللكترونية (فمسطينية عر ية أجنبية).

-

المبحث الثانر  /الدراسات التر تناولت التطوار التنظيمر(فمسطينية عر ية أجنبية).

-

الفجوة البحثية.

-

الترقيو عمى الدراسات (مل حيث أوجو االتفا

واالختال

واالستفادة) وخالصة

الفصل.
-

ممخم الفصل

الفصل الرابع :الطريقة واإلجراءات:
المقدمة منيج الدراسة مجتمع الدراسة عينة الدراسة أداة الدراسة خطوات بنان االستبانة
صد االستبانة ثبات االستبانة األساليو اإلحصا ية المستخدمة الخالصة.
الفصل الخامس :تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا
المقدمة الوصف اإلحصا ر لرينة الدراسة وفال البيانات األساسية تحميل فقرات االستبانة
اختبار فر يات الدراسة.
الفصل السادس :
 -المقدمة
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أوال :نتائج الدراسة وايتممت عمى :
 .5نتا ج مترمقة باإلطار النظرال.
 .9نتا ج مترمقة باإلطار الرممر ويممت عمى (نتا ج خاصة بذىدا

الد ارسة وخاصة

بفر يات الدراسة).
ثانياً  :توصيات الدراسة وايتممت عمى :
 التوصيات المترمقة بالمتغير المستقل. -التوصيات المترمقة بالمتغير التابع.

جدول رقم ()3

يوضح تقسيم الدراسات التي اعتمد عمييا الباحث كدراسات سابقة وقسميا إلى أنوع
مختمفة (فمسطينية ,عربية ,أجنبية)

نوع

المتغير المستقل

المتغير التابع

الدارسات

"اإلدارة اإللكترونية"

"التطوير التنظيمي"

الخطيو()9056

أبو غياض()9056

ًحيل()9054

مطر()9051

عابد()9051

صرصور()9056

يوادح ()9051

أبو جزر()9054

اليور()9051

أبو عمرة()9059

بسيسو()9050

مطر()9006

يمبر()9055

أبو عساكر()9006

دراسات فمسطينية
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أبو أمونو()9002
الفرا()9006

دراسات عربية

عمرال واليونر()9056

الجبورال()9056

الرزاوال()9056

حداوال ()9054

الزغبر()9051

بمقاس ()9050

يمبر()9055
آل دحوال()9006
التما ()9006

الف يمة()9006

عبد القادر()9004

الدراسات األجنبية

جيرفيز وماسوديال()9054

دراسة سونر()9055

ألوموال()9051

(Guidroz, Luce, & Denison )9050

أوفاس وأحمد()9059

)Lady shew sky (2010

سوبات ار بونما ()9006

& Bhatnagar, Budhwar, Srivastava
)Sain (2010

قا الباحث باستطالع عدد( 14دراسة) مل الدراسات السابقة الفمسطينية والرر ية
واالجنبية وذل

لتدعي الدراسة الحالية وذل

اإللكترونية ومجال التطوار التنظيمر.
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المتال

القوة المررفية فر مجال اإلدارة

المراجع
 القران الكريم. أبو أمونو يوسف دمحم( :)9002واقع إدارة الموارد البشرية إلكترونياً e-HRMفيالجامعات الفمسطينية النظامية قطاع غزة رسالة ماجستير غير منيورة جامرة
األزىر غزة.
 أبو جزر دمحم نجيو(:)9054دور اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي لجياز الشرطةالفمسطيني

رسالة ماجستير تخصم القيادة واإلدارة أكاديمية اإلدارة والسياسة

لمدراسات الرميا غزة.
 أبو عساكر فوزال عبد الرحمل( :)9006أنماط إدارة الصراع وأثرىا عمى التطويرالتنظيمي دراسة تطبيقية عمى وزارة الصحة في قطاع غزة رسالة ماجستير غير
منيورة ًمية التجارة الجامرة اإلسالمية غزة.
 أبو عمرة عبدر و اسماعيل( :)9059تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجيةنظر موظفي مكتب غزة مع التركيز عمى اإلدارة والقيادة رسالة ماجستير غير منيورة
ًمية التجارة الجامرة اإلسالمية غزة.
 أبو غياض سيا سميمال( :)9056مستوى فاعمية التطوير التنظيمي لدى مديريمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وعالقتو بالتفكير اإلستراتيجي لدييم
رسالة ماجستير غير منيورة ًمية التر ية الجامرة اإلسالمية غزة.
 بسيسو دمحم طالو( :)9050أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية عمى كفاءة العممياتاإلدارية ,رسالة ماجستير غير منشورة ًمية التجارة الجامرة اإلسالمية غزة.
 البيرال منى( :)9050معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات جامعة أم القرىبمدينة مكة المكرمة من وجية نظر اإلداريات وعضوات ىيئة التدريس بالجامعة
رسالة ماجستير غير منيورة مًة المًرمة جامرة أ القر
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السرودية.

 -بمقاس

بل الرايو( :)9050دور التطوير التنظيمي في تحسين أداء العاممين في

المنظمة ,مؤسسة سونمغاز ,دراسة حالة عمى مديرية التوزيع بالجمفة رسالة ماجستير
فر الرمو السياسية والرالقات الدولية فرع إدارة الموارد البيراة جامرة الج از ر.1
 الجبورال قاس ىادال( :)9056االستراتيجيات الموجية باالستدامة ودورىا في التطويرالتنظيمي لمحافظة النجف األشرف ,دراسة ميدانية في ديوان المحافظة بحث منيور
فر مجمة الغرال لمرمو االقتصادية واإلدارة المجمد الرابع الردد(.)9
 حداوال أميرة ىاتف( :)9054االبداع اإلداري وتأثيره في التطوير التنظيمي دراسةتطبيقية في شركة الوسام لمنتجات األلبان والمواد الغذائية الكمية التقنية بحث منيور
مدرس مساعد ًر الن.
 الحسنات سارال عوض ( :)9055معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعاتالفمسطينية ,رسالة ماجستير غير منيورة جامرة عيل يمس القاىرة.
 -الحمدانر

موفال ( :)9004كتاب مناىج البحث العممي

عمال

األردل

مؤسسة

الو ار لمنير.
 حمدال موسى( :)9006الصعوبات التي تواجو استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارةالمدارس الثانوية لبنين بمدينة مكة المكرمة مل وجية نظر مديرال المدارس ووًال يا
رسالة ماجستير جامرة أ القر

المممكة الرر ية السرودية.

 الخطيو دمحم أحمد عبدالرزاز( :)9056دور اإلدارة اإللكترونية في تحقيق األبداعاالداري -دراسة تطبيقية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات رسالة ماجستير
غير منيورة أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات الرميا غزة.
 الغالبر طاىر( :)9050كتاب التطوير التنظيمي مدخل تحميمي دار وا ل لمنيروالتوزاع عمال األردل.
 الزغبر سرد( :)9051دور تطبيق اإلدارة اإللكترونية في تحسين الق اررات اإلداريةرسالة ماجستير غير منيورة جامرة نايف لمرمو األمنية الرااض المممكة الرر ية
السرودية.
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 السبيرر مناحر عبدهللا ( :)9001امكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامةلممرور من وجية نظر العاممين فييا رسالة ماجستير غير منيورة قدمت لجامرية
نايف الرر ية لمرمو األمنية قس الرمو اإلداراة الرااض.
 السميرال مرا عبد ر و( :)9002درجة توافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية فيمدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل التطوير ,رسالة ماجستير غير منيورة الجامرة
اإلسالمية ًمية التر ية غزة.
 يمبر جمانة عبد الوىاو ( :)9055واقع االدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالميةوأثرىا عمى التطوير التنظيمي رسالة ماجستير غير منيورة الجامرة اإلسالمية غزة.
 يمبر جمانو عبد الوىاو( :)9055واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالميةوأثرىا عمى التطوير التنظيمي رسالة ماجستير غير منيورة ًمية التجارة الجامرة
اإلسالمية غزة.
 يوادح دمحم حمادة( :)9051درجة ممارسة دائرة التربية والتعميم بوكالة الغوث الدوليةبغزة لإلدارة اإللكترونية وعالقتيا بعمميات التخطيط االستراتيجي رسالة ماجستير غير
منيورة ًمية التر ية الجامرة اإلسالمية غزة.
 صرصور محمود حسيل( :)9056رأس المال الفكري ودورة في التطوير التنظيمي لدىالسمطة القضائية ,رسالة ماجستير غير منيورة تخصم القيادة واإلدارة أكاديمية
اإلدارة والسياسة لمدارسات الرميا غزة.
 عابد يوسف رجو( :)9051أثر مكونات االدارة اإللكترونية عمى فاعمية الق اررات فيالقطاع العام -دراسة حالة وزارة الداخمية الشق المدني رسالة ماجستير غير منيورة
إدارة األعمال الجامرة اإلسالمية غزة.
 عبد الناصر موسى وقراير دمحم( :)9055مساىمة االدارة اال لكترونية في تطويرالعمل االداري بمؤسسات التعميم العالي بحث منيور فر مجمة الباحث الردد التاسع
جامرة بسًرة الج از ر.
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 -الرتيبر نوا

( :)9004دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيل اجراءات وعمميات الحماية

المدنية :دراسة ميدانية عمى ضباط مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض ,رسالة
ماجستير غير منيورة أكاديمية نايف لمرمو األمنية الرااض.
 الرزاوال نج ( :)9056أثر مكونات اإلدارة اإللكترونية المنظمة -دراسة تطبيقية عمىمصرف الرافين وفروعو في العراق مجمة الرمو االقتصادية والتسيير والرمو التجاراة
الردد 56األردل.
 -الرسا

صال

أحمد(:)9004المدخل إلي البحث في العموم السموكية الرااض

الربيًال لمطباعة والنير.
 عيبة عبدالرزاز سممر( :)9056اإلدارة االلكترونية مدخل لتمييز أداء اإلدارة العامةبحث منيور فر مجمة الحقو والرمو االنسانية المجمد الحادال عير الردد الرابع
جامرة باتنة الج از ر.
 عمار "دمحم جمال" أكر ( :)9002مدى امكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بوكالة غوثوتشغيل الالجئين بمكتب غزة اإلقميمي ودورىا في تحسين أداء العاممين رسالة
ماجستير غير منيورة ًمية التجارة الجامرة اإلسالمية غزة.
 عمرال حسل عمر واليونر فتحية دمحم( :)9056معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةدراسة تحميمية آلراء عينة من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سبيا ,مجمة دراسات
وأبحاث المجمة الرر ية فر الرمو االنسانية واالجتماعية الردد  10السنة الرايرة
جامرة سبيا ليبيا.
 -الرميرال

حمود( :)9006متطمبات استخدام االدارة اإللكترونية في الجامعات

السعودية ,دراسة تطبيقية عمى جامعة أم القرى ,رسالة ماجستير غير منيورة مًة
المًرمة السرودية.
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 الف ار نري حسل( :)9006تطوير االتصال اإلداري لمديري المدارس الثانوية بمحافظاتغزة في ضوء اإلدارة اإللكترونية ,رسالة ماجستير غير منيورة ًمية التر ية الجامرة
اإلسالمية غزة.
 الف يمة دمحم( :)9006التطوير التنظيمي وعالقتو بإدارة الوقت دراسة مسحية لوجياتنظر الضباط القياديين بقوات األمن الخاصة بمدينة الرياض رسالة ماجستير غير
منيورة جامرة نايف لمرمو األمنية السرودية.
 قدورال سحر( :)9050االدارة اإللكترونية وامكانياتيا في تحقيق الجودة الشاممةالمؤتمر الرممر الراير فر مجمة المنصور عدد 54الجزن األول مرًز المستنصراة
لمدراسات الرر ية والدولية الجامرة المستنصراة الر ار .
 ًحيل زانات حامد( :)9054تصور مقترح لتفعيل االدارة االلكترونية في المدارسالثانوية بمحافظة غزة ,رسالة ماجستير غير منيورة ًمية أصول التر ية الجامرة
اإلسالمية غزة.
 المسرود خميفة( :)9006المتطمبات البشرية والمادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية فيالمدارس الحكومية من وجية نظر مديري المدارس ووكالئيا بمحافظة الرس رسالة
ماجستير غير منيورة مًة المًرمة جامرة أ القر

السرودية.

 مطر خميل أميل( :)9051دور القيادة الشابة في التطوير التنظيمي لممؤسساتالشبابية الفمسطينية بقطاع غزة رسالة ماجستير غير منيورة أكاديمية اإلدارة
والسياسة لمدراسات الرميا غزة.
-

مطر عصا دمحم( :)9006التطوير التنظيمي وأثره عمى فعالية الق اررات اإلدارية
في المؤسسات األىمية في قطاع غزة رسالة ماجستير غير منيورة ًمية التجارة
الجامرة اإلسالمية غزة.

 نادية سالمر( :)9051االدارة االلكترونية كأساس لترقية الخدمة العمومية فيالجزائر باحثة دًتوراه بحث منيور مجمة باتنة الردد الرابع الج از ر.
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