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ملخص:

في(البلدیات)الخدمیةالمؤسساتفيالرقميالتحولنجاحفيالتغییرإدارةأثرمعرفةإلىالدراسةھذهھدفت

االستبیانطریقعنلھماستطالعیةدراسةعملوالكبرىالسلطبلدیةموظفيمنعینةأخذخاللمنوذلكاألردن،

وذلك لتحقیق أھداف الدراسة.

ادارةالشخصیة،(المتغیراتیضمومستقلمتغیرالىتصنیفھاتمأساسیةمحاورثالثةعلىاالستبیانیحتوي

التغییر) و متغیر تابع (التحول الرقمي) وتوصلت نتائج الدراسة إلى التوصیات التالیة:

التغییرإدارةأبعادفيالضعفنقاطجمیعیراعيمناسبادارياسلوباالردنفيالبلدیاتمسؤولياتباعضرورة

التنظیمي , من أجل دفع و تفعیل التحول الرقمي بشكل افضل و ملحوظ.

والتكنولوجیافيالتغییرتعزیزفيیساھمبماوتفعیلھاالقراراتاتخاذفيكأسلوبالالمركزیةإلىالتحولضرورة

یسمح للمسؤولین باتخاذ اإلجراءات الالزمة دون انتظار اإلدارة المركزیة.

دوراتإجراءخاللمنالخدمیةبالمؤسساتالموظفینتطویرأجلمنالبشریةالمواردتطویروتنمیةعلىالعمل

تدریبیة جدیدة ومستحدثة وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي السریع.

العمل على تقلیل الفجوة و مقاومة التحول الرقمي بتحفیز الموظفین و تفعیلھا.

الخدمیة؛ بلدیة السلط الكبرى.إدارة التغییر؛ التحول الرقمي؛ المؤسساتالكلمات المفتاحیة:
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Abstract:

This study aimed to know the impact of change management on the success of digital

transformation in service institutions (municipalities) in Jordan, by taking a sample of

employees of the Greater Salt Municipality and conducting an exploratory study for them

through a questionnaire in order to achieve the objectives of the study.

The questionnaire contains three main axes that have been classified into an independent

variable and includes (personal variables, change management) and a dependent variable

(digital transformation). The results of the study reached the following recommendations:

The necessity for municipal officials in Jordan to follow an appropriate administrative

style that takes into account all the weaknesses in the dimensions of organizational

change management, in order to advance and activate the digital transformation in a

better and noticeable way.

The necessity of shifting to decentralization as a method of making decisions and

activating them, which contributes to promoting change in technology and allows

officials to take the necessary measures without waiting for the central administration.
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Work on the development and development of human resources in order to develop

employees in service institutions by conducting new and updated training courses in

order to keep pace with the rapid technological development.

Work to reduce the gap and resist digital transformation by motivating and activating

employees.

Keywords: change management; digital transformation; service establishments; Greater

Salt Municipality.
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مقدمة:1.1

فيیكنولماإللكترونیة،الحكومةمصطلحالھاشمیةاألردنیّةالمملكةفيوالعشرینالحاديالقرنمطلعمنذبرز

حیثفشیئاً،شیئاًبالتبلورالمفھومأوالمصطلحھذابدأالوقتمرورومعالمصطلح،بھذاالمقصودماواضححینھ

جزءبطرحبدأتثمومنبھا،للتعریفلھاالكترونیّةمواقعبإنشاءالحكومیّةوالمؤسساتالوزاراتبعضشرعت

كافة-یكنلمإنمعظم-لتشملالرقميالتحولرقعةاتسعتالوقتمرورومعالمواقع.ھذهعبرخدماتھامن

عموماًالبلدیاتالتطورھذامواكبةعلیھاوجبالتيالمؤسساتھذهبینومنالحكومیة،والمؤسساتالوزارات

والبلدیات الكبرى على وجھ الخصوص، مثل بلدیة إربد والزرقاء والسلط، التي ھي مدار بحث ھذه الدراسة.

معمباشروتواصلاحتكاكعلىتعتبرالتيالمؤسساتأھمأحدكونھااإلطارھذافيخاصةأھمیةللبلدیاتكان

أھمیةتجسدتوقدأمكن.ماالمواطنعلىالبلدیاتمنالمقدمةالخدماتتسھیلالضروريمنفكانالمحليالمجتمع

التقلیدیة،الحیاةأشكالكافةعطلالذي(كورونا)،19كوفد-فیروسجراءوالمملكةالعالمشھدهمابعدالرقميالتحول

تقلیدي،غیربشكلخدماتھاتقدیمفياالستمرارالكبرىالسلطبلدیةعلىلزاماًفكانسنوات.لعدةیستمرقدماوھو

عملھمكانمنالمواطنمعللتعاملومستعدةجاھزةكانتالرقمیةالتحتیةالبنیةكوناألمرھذافيالبلدیةنجحتوقد

أو من بیتھ أو حتى من خارج البالد.

والمناھجاألسالیبفيوالبحثالرقميالتحولفيالكبرىالسلطبلدیةنجاحمدىلتقییمالدراسةھذهجاءتلذلك،

اإلداریة التي تم استخدامھا وھل ساھمت في نجاح التحول الرقمي أم كانت معیقة لھ.

جعلاألساسیةغایتھكونونجاحھ،الرقميالتحولتجسیدفيالفاعلةاإلداریةالطرقأھمأحدالتغییرإدارةتعتبر

األدنىبالحدخدماتھاوتقدیمالتوازنتحقیقمنوتمكینھاوالخارجیة،الداخلیةالمتغیراتمعالتكیفعلىقادرةالبلدیة

خدماتھاوتحدیثالتطوراتمواكبةعلىقادرةجعلھاأخرىجھةومنجھة،منھذاالمتغیرات،ھذهرغمالمطلوب

المقبلة،المرحلةفيالرئیسيالعنوانھوسیكونالذيالالمركزیةمبدأوتعزیزالمحلي،المجتمعتنمیةفيوالمساھمة
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یعنيالذياألمرالمحلیة،اإلدارةوزارةإلىالبلدیاتوزارةمسمىتغییرمعخصوصاًلھ،االستعدادیجبالتي

ومنالیاء،إلىاأللفمنخدماتھاتقدیمعلىقادرةتكونوأنذاتیاًمستقلةتكونأنعلىالبلدیاتقدرةبالضرورة

غیر الممكن نجاح ھذه الغایة دون إدارة التغییر والتحول الرقمي.

الدراسة:مشكلة1.2

نجاحفيالتنظیميالتغییرإدارةتأثیرمدىما"السؤالھذاطرحتممعالجتھوالبحثموضوعحلإلىللوصول

منھینبثقالرئیسيالسؤالھذاموظفیھا؟"ومننظروجھةمنالكبرىالسلطبلدیةمستوىعلىالرقميالتحولعملیة

االسئلة الفرعیة التالیة لیتم االجابة علیھ :

ما ھو مستوى التغییر التنظیمي في بلدیة السلط الكبرى؟-1

ما ھو مستوى التحول الرقمي في بلدیة السلط الكبرى؟-2

بلدیةفيالرقميالتحولنجاحفيالتغییرإدارة)0.05(داللةمستوىعندإحصائیةداللةذواثریوجدھل-3

السلط الكبرى ؟

الدراسة:فرضیات1.3

الفرضیةصحةاختبارعلىسنقومعنھالمنبثقةالفرعیةواألسئلةالبحثلمشكلةالرئیسيالىالسؤالمنانطالقا

ھذهتقسیموتم"البحثمدارالكبرىالسلطبلدیةفيالرقميالتحولعملیةنجاحعلىأثرالتغییرإدارة"التالیة:

الفرضیة الى ثالثة فرضیات  فرعیة و تضم:
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یوجد اھتمام إدارة التغییر في بلدیة السلط الكبرى مدار البحث .-1

یوجد أثر مظاھر التحول الرقمي في بلدیة السلط الكبرى مدار البحث-2

فيالرقميالتحولعملیةنجاحعلىالتغییرإدارة)0.05(معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذوأثریوجد-3

بلدیة السلط الكبرى محل الدراسة وذلك من وجھة نظر موظفیھا.

الدراسة:أھداف1.4

یھدف ھذا البحث لتحقیق األھداف التالیة وذلك انسجاما مع أسئلة البحث:

معرفة مستوى إدارة التغییر في بلدیة السلط الكبرى-1

معرفة مستوى التحول الرقمي في بلدیة السلط الكبرى من وجھة نظر موظفیھا-2

الكشف عن مدى تأثر التحول الرقمي بادارة التغییر في بلدیة السلط الكبرى-3

ضرورةعلىالخدمیةالمؤسساتحثخاللھامنوالتيالتوصیاتوالحلولاقتراحمنبمجموعةالخروج-4

بقدرالتغییرمقاومةخفضوالرقميالتحولعملیةنجاحاجلمنناجحإداريكأسلوبالتغییرادارةاتخاذ

المستطاع.

8



اإلطار النظري

إدارة التغییر.1

التغییر:إدارةتعریف2.1

وتطویرتحسیناتإدخالآلیةأنھعلىیعرفوالمجاالتشتىفيالشائعةالكلماتمنالتغییرمصطلحیعتبر

ھي"التغییرإدارةأنالقولنستطیعالتعریفھذاخاللومنحالیاً.علیھھوعمامختلفیكونبحیثالحاليالوضع

برامجووضعالمؤسسةعملتطویربھدفمسبقالھامخططوتعدیالتتحسیناتإدخالعملیةعنالمسؤولالجھاز

الحاليالواقعدراسةیتطلبوھذازمنیاً،وأقصرھاالوسائلبأفضلالمرجوةاألھدافإلىالوصولبغیةللتطبیققابلة

بالمؤسساتعالقتھاأوالتشغیلیة،البرامجأوالبشریةالقوىصعیدعلىسواءتواجھھاالتيوالمشاكلللمؤسسة

).52،ص2011علیھا"(نشیدة،المحليالمجتمعوتأثیراألخرى

أفندي،حسیناألعمال"(عطیةمنظماتفيالحدیثةواألنظمةاألسالیبتفعیلو"تطبیقانھاعلىایضاوتعرف

2004.(

قدرتھاوالمؤسسةأداءتحسینالىتھدفوالتيالمدىبعیدةالمستمرةوالمتسلسلةالجھودمنمجموعة"ایضاھيو

,Harperالتحدیات"(ومواجھةالمشاكلحلمنلتمكینھاجدیدھوماكلإدخالوالتطورمواكبةعلى 1998.(

وتكاملتوازنتحقیقطریقعنوذلكالمؤسسةوفاعلیةنشاطزیادةإلىتھدفالتيالجھود"ھيآخرتعریفوفي

للتغییرالھادفةالبرامجتفعیلوباستخداموذلكالمؤسسةأھدافمعالمطلوبةالشخصیةاألھدافوالحاجیاتبین

Bassعناصرھا"(ومؤسسةلكلالشامل & Avolio,1994.(

علىالتركیزعلىیعملوالھادفةوالمخططةاألسالیبیتبعإداريجھازھوالتغییرإدارةإنالقولیمكنبالتاليو

البیئةمعالتكیفتستطیعحتىاألفراد،والتنظیمي،الھیكلھيوللمؤسسةاألساسیةوالمكوناتالعناصرفيالتعدیل

لھاافضلوضعالىلھاالحاليالوضعمنبھااالنتقالأجلمنوذلكللمؤسسة،متغیراتھاوالخارجیةوالداخلیة

مستقبال عن طریق رفع وتحسین كفاءتھا وقدرتھا على حل المشكالت والتحدیات التي تواجھھا.
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أھداف إدارة التغییر:2.2

):Patricia,2001(التالیةالنقاطفيالتغییرإدارةأھدافتتمثل

قدرتھاوتعزیزبھاالمحیطةوالظروفالبیئةمعوالتكیفالتعاملفيقدرتھاعلىالمؤسسةفعالیةزیادةوتحسین●

االداریةالمستویاتمختلفبینوالتكاملالتعاونعلىقدرتھازیادةوكذلكوالنموالتطورمواكبةوالبقاءعلى

من اجل الوصول الى األھداف العامة للمؤسسة.

تحقیقعلىمساعدتھمطریقعنوذلكاإلبداع,المناسبوالتغییرالتطویرإلحداثبالمؤسسةالعاملینتحفیز●

األھداف التنظیمیة أیا كان موقعھم (قیادیا أو في مواقع التنفیذ) و الذي من شأنھ تحقیق الرضا الوظیفي لھم.

فيالتحسیناتوالتغییراتمعتتوافقكيلھمالسلوكیاتتغییرنتیجةالعاملینبینالجماعيالعملإلىاالنتقال●

الظروف المحیطة بالمؤسسة.

للعمللھمالدوافعزیادةیؤديمماالواحدةالمؤسسةأفرادبینأیضاالتعاونواالحتراموالترابطوالثقةزیادة●

وذلك عن طریق تفعیل نظام الحوافز و المكافآت.

والعاملینمھتمةأنماطإلىالمؤسسةفيالقیادیةاألنماطتغییرنتیجةسمعتھاوورسالتھاالمؤسسةرؤیةتحسین●

األفراد و السماح لھم بالمشاركة في اتخاذ القرارات

دوافع وجود إدارة التغییر:2.3

یمكننا تقسیم الدوافع إلى سببین وھما:

منھا:والمؤسسةداخلمننتجتالتياالسبابھيوالداخلیة:األسباب-1

توجھ القیادة الى احداث التغییر لتحقیق و إحداث تطویر نوعي في األداء المؤسسي.●

أفرادوعاملینانضمامأنحیثفیھا،اإلدارةأسلوبلمراجعةالضغوطتحتیضعھانموھاوالمؤسساتتطویر●

جدد ینتج تغییرات ومتطلبات جدیدة.
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والتأدیبیةوالعقوباتاإلجراءاتشدةوالشكاويكثرةالحالوكذلكوكثرتھاللعاملینالداخلیةالمشاكلوجود●

وضعفالروتینوجودایضاباالضافةالوظیفياألداءمنالھروبوالالمباالةیسودأنإلىیؤديشأنھمنالذي

اإلبداع و مقاومة التغییر.

والتغییرادارةلوجودالدوافعفيكبیرادوراللمؤسسةالخارجیةوالمحیطةالظروفتلعبالخارجیة:األسباب-2

):6-5ص،2013دودین،(أھمھامن

منالذيواإللكترونیةاإلدارةإلىوالمؤسساتالحكومةتوجھوعالمیاالمستمروالسریعالتكنولوجيالتطور●

المتطلباتظلفيوالبقاءالمنافسةوالتكیفمنتتمكنكيالمستمرالتطویروالتغییرعلیھایفرضشأنھ

المعاصرة اداریا.

فيالنظراعادةعلىیجبرھاوالذيالمؤسساتعلىالقانونیةوالسیاسیةالقوىتفرضھاالتيالخارجیةالضغوط●

(فيالدفاعوقوانینالحكومیةالتشریعاتإصدارمثلواألنظمةالقوانینلتغیرنظراالمتبعةالتنظیماتواألسالیب

).19كوفدأحداثظل

تحدیدنتیجةالعملظروفوالعاملینأجورلتحسینالعاملینواالتحاداتالجمعیاتتمارسھاالتيالضغوطات●

الحد األدنى ألجور العاملین.

التغییر:إدارةمجاالت2.4

- التغییر في األفراد:

تعتبر األفراد من أھم مجاالت وعناصر إدارة التغییر في أي مؤسسة حیث یشمل الموارد البشریة و القوى العاملة

و یتمثل التغییر بتفھم و إدراك شخصیاتھم و حاجاتھم و سلوكھم و العمل على تغییرھا حیث تضم النواحي التالیة:
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التغییر المادي لألفراد و و یتمثل باالستغناء عنھم أو تعیین أفراد جدد أو إحالل بعضھم مكان بعض.●

والبشریةالتنمیةبرامجبتطبیقسلوكھمتعدیلأوقدراتھمتعزیزومھارتھمبرفعوذلكلألفرادالنوعيالتغییر●

التدریب.

استحداثواإلداریة,الوحداتتقسیمبإعادةالتنظیميالھیكلفيالتغییرإدارةتتمثلالتنظیمي:الھیكلفيالتغییر-

االشرافنطاقالىایضافیھالتغییریتسعوالمھاموالوظائفتوزیعواخرىاداراتمعدمجھااوجدیدةإدارات

السیاساتبتغییروالتوسعوالرقابة)األداء,تقییمالمكافآت,(نظاممثلالمؤسسةفيالمطبقةاالنظمةوالعمالعلى

المتبعة.

لمالحقةوذلكالتغییرفينطاقأوسعوالمجاالتأكثرمنالتكنولوجيالتغییریعتبرالتكنولوجیا:فيالتغییر-

فيفیھاالتغییرویمكنالطرقوأسھلالتكالیفبأقلالخدماتتقدیمعلىتعملشأنھامنالتيالحدیثةالتقنیاتومواكبة

داخلاألفرادبینوالتواصلاالتصالوسائلمعدات،وأجھزة(الحدیثةالتكنولوجیةالوسائلتعزیزأواقتناء

المؤسسة و بین المؤسسات المختلفة مع بعضھا البعض).

الرقمي:التحول.2

الرقمي:التحولتعریف2.1

المجالت،الكتب,(مثلرقمیةالغیرالملفاتوالموادتحویل"عملیةبأنھالرقميالتحولیعرف

تكنولوجیاواجھزةخاللمعھاالتعاملیمكننابحیثرقمیةملفاتوقیمالىغیرھاوالجرائد،المخطوطات)

).21ص،2011الخثعمي,(اخرى.معداتاياوالضوئي)الماسحاآللي،(الحاسبالمعلومات

األعمالإنجازفيمنھالالستفادةالمعاصرةوالحدیثةالتقنیاتتفعیلوتطبیق"عملیةانھعلىایضایعرفو

فيالنتائجلتحقیقأسرعبشكلالتأقلموالمستقبليالتخطیطوللتنبؤإدراكاومرونةأكثرالعملبیئةلتكونواإلبداع

)2018صمع،(آلاالعمال"انجاز
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الشكلالىالتقلیديبالشكلالعملمنالمؤسسةارتقاءوانتقالعملیةأنھعلىالرقميالتحولتعریفیمكنناسبقومما

واالرشفةذلكفيبماالمؤسسةجمیعفيرقمیةمعامالتالورقیةالمعامالتتحویلیتمخاللھومنالرقميالتقني

تحقیقأجلمناحتیاجھحسبكالًالمؤسسةمدیریاتجمیعفيالحدیثةواالتصاالتالتكنولوجیابتطبیقذلكیكمن

األھداف وإنجاز األھداف بأسرع وقت وأقل التكالیف.

الرقميللتحولالمؤسسیةالدوافع2.2

ھناك العدید من الدوافع والمحفزات التي دفعت المؤسسات للتحول من الطابع التقلیدي إلى طابع التحول الرقمي ومنھا:

اإلجراءاتتبسیطضرورةعلىیومبعدیومامؤسسةأيفيالعمالءوالخدمةمتلقياحتیاجیزدادالخدمة:متلقي●

حاجةتوفیرھاوضرورةالرقمیةالمعلوماتأھمیةإدراكأصبحذلكومنالمطلوبةالخدماتعلىللحصول

أساسیة لمتلقي الخدمة و التعامل معھا واالستفادة منھا.

الذكاءتقنیاتدخلتحیثواالتصاالتواآلليالحاسبوالمعلوماتنظممجالفيتحدیداو:التقنیةالتطورات●

فيحصلتالتيالتقنیاتمنوغیرھااالفتراضيالواقعواألبعاد،ثالثیةبتقنیةالمعزز،والواقعاالصطناعي،

ھذا المجال .

مؤسساتمقابلالمجاالتشتىجمیعفيالمؤسساتلھاتتعرضقویةمنافسةھناكأنالمالحظمنالتنافسیة:●

جدیة تعتمد على التحول الرقمي.

التقلیديالعملتعطلإلىأدتالتي)19كوفید-(كورونافیروسجائحةجراءمؤخراظھرتجدیدةدوافعوھناك●

الوجاھي.

الفوائدھذهأبرزومنالرقميالتحولوفوائدایجابیات2.3

- توفیر التكلفة والجھد بشكل كبیر و العمل على تحسین جودة الكفاءة التشغیلیة و تنظیمھا.
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- العمل على ضبط وتحسین وتسھیل اإلجراءات لحصول متلقي الخدمة و المواطنین على الخدمات

- إیجاد فرص واستحداث خدمات و تقدیمھا بشكل غیر تقلیدي بطریقة مبتكرة.

متلقيوالمواطنینمنعدداكبرالىعملھانطاقتوسیععلىالمؤسساتمساعدةعلىیعملكلھوھذا

)2018الخدمة.(البار،

الرقمي:التحولوالعوائقالتحدیات2.4

ھناك العدید من التحدیات التي تواجھھا المؤسسات في مجال التحول الرقمي من أبرزھا:

الدعمتقدیمو(الرقمنة)الرقمیةاإلدارةنحوالتحولعملیةوتبنيدعمعلىتعملفعالةسیاسیةإرادةوجودعدم●

السیاسي الكافي إلقناع الجھات اإلداریة المسؤولة بضرورة تطبیق التقنیات الحدیثة لمواكبة الثورة التقنیة الرقمیة.

التخریبمناإللكترونیةاإلدارةبرامجحمایةمثلفكریة,وقانونیةبحمایةتتمیزااللكترونيالعملبیئةتوفرعدم●

والعبث بھا الختراق المواقع في ظل غیاب العقوبات الرادعة لمرتكبیھا.

والسلطاتتحدیداإلدارات,أوبعضاستحداثاو(دمجمثلإداریةتغییراتباحداثالعلیااإلدارةقیامعدم●

الرقمیةاإلدارةإدخالیتمخاللھامنالتيللموظفین)التدریبیةالبرامجفيشحأوالمختلفة،االداراتبینالعالقات

و تفعیلھا.

الصیانةاجورانالىباالضافةالرقميالتحوللمشاریعالمخصصةالمالیةوالمواردالمیزانیاتنقصوضعف●

التقنیة باھظة.

تعاني المؤسسات من قلة الكفاءات و القدرات الالزمة لعملیة التحول الرقمي و احداث التغییر داخلھا.●

اختالف مستوى الدخل لدى الموظفین و العاملین لدى المؤسسة و ھذا یحد من التقدم في عملیة التحول الرقمي.●

التخوف من مخاطر أمن المعلومات وسریة البیانات كنتیجة الستخدام التقنیات الحدیثة.●
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الرقميالتحولتطبیقمجاالت2.5

ان تطبیق عملیة التحول الرقمي یشمل المجاالت التالیة:

طابعات،آلیة،(حاسباتمثلاألجھزةتشملتحتیةبنیةوجودإلىالرقميالتحولعملیةتحتاج:التقنیات-

خاللمنتعملالتيالمختلفة،البرمجیاتوالتخزین،وسائطو)،Servers(التشغیلانظمةوضوئیة)ماسحات

بكفاءةاالصلیة)(االوراقاألصولاستخدامخاللھمنیسمحالمؤسسةفيالتكنولوجيالمعلوماتيالمركز

تكنولوجيمھنيفریقخاللمنوموردیھا)الخدمة،متلقي(الموظفین،للجمیعالخدمھمنمستوىتوفیرویضمن

مسؤول عن البنیة التحتیة و الشبكة التقنیة بغض النظر كانت شبكة محلیة أو سحابیة.

التحولبعملیةالبدءقبلسریتھاحیثمنالبیاناتتصنیفجدولوجودیفترضمؤسسةأيفي:البیانات-

الالزمةاألدواتوتوفیروإدارتھاالبیاناتتحلیلعملیةتسھیلعلىیعملوھذافیھاالتكنولوجیاإدخالوالرقمي

للتحلیل االحصائي والبحث عن البیانات والتنبؤ المستقبلي لھا.

التحولعملیةنجاحوتطبیقعنالمسؤولوالحیوياألساسيالجانبالبشریةالمواردتشكل:البشریةالموارد-

علىالمقدرةوتحلیلھاعلىوالعملالبیاناتاستخدامعلىقادرالموظفینمنكادرتوفیریجبلذلكالرقمي،

اتخاذ القرار فیھا، ویجب أن یحظى بقدرتھ على العمل على مقاومة التغییر اتجاه التحول الرقمي.

التحولعملیةنجاحلضمانوالمؤسسةداخلبھاالعملیتمالتيالنشاطاتوالمھاممنمجموعةھي:العملیات-

فیھیحددجدولضمنیكونبحیثالمؤسسةداخلبھاالعملیتمعملیةلكلوصفھناكیكونأنیجبالرقمي

یحددایضاوللتقنیات)الموفرةالخاصةالشركاتمنأوالمؤسسةنفسمنكان(سواءالشریكوالعملیةوصف

الرقميالتحولبخطةالنھوضشأنھمنوالذياسھلوافضلبشكلالعملیاتالنجازالمستقبلیةالتطلعاتفیھ

المستقبلیة للمؤسسة.
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منھجیة البحث

تمھید

والوصفمنھجوتطبیقاعتمادتمالنظريالجزءیخصفیماالتطبیقي)والجزءالنظريالجزء(جزءانالبحث

إلىبالركوننظریاوتحلیلھاالصحیحةاالطرفيووضعھاالبحثظاھرةعلىبالتعرفلنایسمحشأنھمنالذي

البحث في أھم النظریات التي تتعلق ادارة التغییر و التحول الرقمي.

بشكلالبحثمدارالظاھرةوصفمنیمكنناالذيالوصفيالمنھجاتباعفسیتمالتطبیقيالجزءبخصوصأماو

وفھمھاتحلیلھابلفحسب،المعلوماتجمععلىاالعتمادیعنيالالذياألمرتحیز،أوتدخلدونموضوعي

بغیة التوصل إلى النتائج والتوصیات المرجوة والتي نطمح أن تسھم في تحسین الواقع و الخدمات وتطویرھا.

للدراسةالمنھجیةاإلجراءات.3

الدراسة:حدود1.3

- الحدود الموضوعیة: تمثلت في الكشف عن إدارة التغییر و أثرھا على نجاح عملیة التحول الرقمي في البلدیات.

.2021آبشھرالزمنیة:الحدود-

- الحدود البشریة: شملت الدراسة الموظفین العاملین في بلدیة السلط الكبرى.

الدراسة:وعینةمجتمع2.3

العاملیناألفرادمنعددفكانتالعینةأماالكبرى،السلطبلدیةالعاملینالموظفینجمیعفيالدراسةمجتمعتمثل

موظف.)52(فيتمثلتالتيوالكبرىالسلطبلدیةفي
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الدراسة:أداة3.3

علىالعملتمحیثاالستبیان،ھيبالدراسةالمتعلقةالمعلوماتوالبیاناتجمعفياستخدامھاتمالتياألداة

تقسیمتمبحیثنفسھا،العالقةذاتالسابقةوالدراساتالنظرياإلطاروالفرضیاتعلىبناءوبنائھاتطویرھا

االستبیان إلى ثالثة محاور

الخبرة),سنواتواإلجتماعیةالحالةالعلمي،،الجنس،المؤھلالعمرالشخصیة(بالبیاناتیتعلقواألولالمحور

المحور الثاني و یتعلق بمتغیر إدارة التغییر، أما المحور الثالث فیتعلق بمتغیر التحول الرقمي و نجاحھ.

الدراسة:أداةثبات4.3

منالبعضبعضھامعارتباطھاوالدراسةأداةثباتومصداقیةومدىقیاستمتحلیلةواالستبیانبتوزیعالبدءقبل

SPSS(االحصائیةالحزمببرنامجاالستعانةخالل V26(ألفاكرونباخ"معاملالثباتمتحفظبقیاس"

یلي:كما)1(رقمجدولفيموضحةالنتائجوجاءت

الدراسةألداةالثباتمعامالتقیم):1(رقمجدول

معامل " كرونباخ الفا"عدد الفقراتمحاور أداة الدراسة

إدارةأبعاد

التغییر

120.95التغییر في األفراد

60.84التغییر في التكنولوجیا

160.88التغییر في الھیكل التنظیمي

340.94ثبات محور إدارة التغییر

140.95ثبات محور التحول الرقمي

48الثبات الكلي لالستبانة
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SPSS(برنامجنتائجعلىاعتماداالمصدر: V26(

ومرتفعةالقیمھذةوتعتبر)0.95–0.84(بینتراوحتألفا""كرونباخمعاملقیمأن)1(رقمالجدولمنیالحظ

المیدانیة.الدراسةبھدفبھیعتدوثابتاالستبیانأنعلىكفیلوھذاالمقبولة)(النسبة%60منأكبرجمیعھا

الدراسة:عینةخصائص5.3

الدراسة(عینةوصفعملیةتبدأالبحث,حیثعینةمنالمستلمةواالستبیانمحتوىفيالواردةالبیاناتتفریغبعد

المحور األول) حیث  تم اعتماد األسلوب اإلحصائي الوصفي لذلك وعلى النحو التالي:

النسبة المئویة%العددالجنس

1121.2ذكر

4178.8انثى

100%52المجموع

)1(رقمجدول

العینةأفرادنسبةبلغتحینفي%78.8بالنسبةلإلناثبأغلبیةكانتالبحثعینةأفرادأن)1(الجدولمنیالحظ

اإلناث.ھناآلليوالحاسباالنظمةعلىالعاملیناغلبانعلىیدلوھذا%21.2الذكورمن
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)2(رقمجدول

النسبة المئویة%العددالعمر

%11.9سنة25منأقل

%59.6سنة30الى25من

%1426.9سنة35إلى30من

%1936.5سنة40الى35من

%1325سنة40مناكبر

%52100المجموع

إجماليمن%63.4بنسبةعاما)40-30(بینماأعمارھمتتراوحالعینةأفرادمعظمإن)2(رقمالجدولمنیالحظ

والتغییرعلىقادرةشابةكفاءاتبإدارتھاتقوم–الدراسةمحل–الكبرىالسلطبلدیةأنعلىیدلوھذاالعینة،أفراد

العطاء.

)3(رقمجدول

النسبة المئویة%العددالمستوى التعلیمي

%00دون الثانویة العامة

%23.8الثانویة العامة

%917.3دبلوم

%3669.3بكالوریوس

%59.6دراسات علیا

%52100المجموع

یدلوھذا%78.9یشكلفوقفماجامعیةشھاداتعلىالحاصلینالعینةأفرادنسبةأن)3(رقمالجدولمنیالحظ

على أن المستوى التعلیمي ألفراد العینة یعتبر مرتفعا, مما یحفز ویشجع على األخذ برأیھم و مقترحاتھم.
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)4(رقمجدول

النسبة المئویة%العددالحالة االجتماعیة

%3975متزوج

%1325غیر متزوج

100%52المجموع

لدیھمالعینةأفرادأغلبأنعلىیدلممامتزوجونھمالعینةأفرادمن%75نسبةأن)4(رقمالجدولمنیالحظ

بكفاءةأعمالھموإنجازأداءعلىقدرتھمعلىایجابیامؤشرایعتبرھذاوواالجتماعي,األسرياالستقرارمنحالة

وفاعلیة.

)5(رقمجدول

النسبة المئویة%العددالمسمى الوظیفي

%47.7فني

%1325اداري

%1732.7مھندس

%1834.6رئیس قسم

%52100المجموع

الوظیفیةالمسمیاتبینمننسبةاعلىكانتاالول)الخط(مدراءقسمرئیسمسمىأن)5(رقمالجدولمنیالحظ

عنواضحتصورلدیھمأنھعلىیدلوھذا%32.7بنسبةللمھندسینالوظیفيالمسمىنسبةبلغتحینفياالخرى،

أعمالھم وواقع البلدیة واتخاذ القرارات الصائبة فیما یخص إدارة التغییر والتحول الرقمي.
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)6(رقمجدول

النسبة المئویة%العددسنوات الخبرة

%59.6أقل من خمس سنوات

10منأقلإلىسنوات5من
سنوات

1223.1%

%2344.2سنة15مناقلالىسنوات10من

%1223.1سنة15منأكثر

%52100المجموع

معیتفقھذاو%67.3بنسبةسنوات10منأكثرخبرةلدیھمالعینةأفرادمعظمأن)6(رقمالجدولمنیالحظ

عالیةعلمیةودرایةكبیرةبخبرةیتمتعونأنھمعلىیدلمماالمرتفعةاألعمارذويمنبأنھم)2(رقمجدولبیانات

التي تعزز وتدعم اإلجابة على االستبیان.

البحثفروضواختباراالحصائيالتحلیل5.3

1منالمقیاسیتراوحبحیثالخماسي،لیكرتمقیاساستخدامتماالستبیانمنالثالثوالثانيبالمحوریتعلقفیما

التالي:الجدولحسب5الى

)7(رقمجدول

موافق بشدة موافق محاید موافق موافقغیر
بشدة

التقدیر

5 4 3 2 1 الدرجة
ووفقا ألسئلة الدراسة  تمت معالجة البیانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة على النحو التالي:

حساب  بایجاد معامالت الثبات الیجاد معامل كرونباخ آلفا.1

االحصاء الوصفي بایجاد المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري.2

اإلحصاء بإیجاد تحلیل االنحدار المتعدد..3
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النتائج المتعلقة باإلجابة على المحور األول

تمالنتائجإلىللوصول؟"الكبرىالسلطبلدیةفيالتغییرإدارةمستوىما:"التاليبالسؤالاألولالمحورتمثل

موضحھوكماالكبرىالسلطبلدیةفيالتغییرإدارةمستوىلمعرفةالمعیاري.واالنحرافالحسابيالمتوسطحساب

)1.8-1(منكالتالي:)التحكیم(معیاردرجاتخمسالىالحسابيالمتوسطنتائجتقسیمتموقد).8(رقمالجدولفي

جدا.مرتفعة)5-4.21(مرتفعة؛)4.20-3.41(متوسطة؛)3.40-2.61(ضعیفة؛)2.6–1.81(جدا؛ضعیفة

الفقرات(إجابةالكبرىالسلطبلدیةفيالتغییرإلدارةالمعیاريواالنحرافالحسابيالمتوسط:)8(رقمجدول

السؤال األول )

الرتبة الدرجة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي الفقرات
ضعیفة 1.17734 2.42 التدریب
ضعیفة 1.16251 2.46 التحفیز

متوسطة 1.07628 2.69 نمط القیادة
متوسطة 1.09210 2.94 العالقات االنسانیة

متوسطة 1.00676 2.92 بعد التغییر في األفراد

متوسطة .955 3.10 بعد التغییر في التكنولوجیا

متوسطة 1.10531 2.62 مرونة الھیكل التنظیمي

متوسطة 1.15731 2.62 خطوط السلطة والمسؤولیة

متوسطة 1.14684 2.69 خطوط االتصاالت

متوسطة 1.20002 2.67 صنع القرار

متوسطة 1.13278 2.67 الھیكلفيالتغییربعد
التنظیمي

متوسطة 1.11021 2.71 ككلالمحور

المصدر: اعتمادا على نتائج برنامج

االھتماممستوىیخصفیمامتوسطةبدرجةعامبشكلكانتالموظفیینانطباعأن)8(رقمالجدولمنیالحظ

بإدارة التغییر في بلدیة السلط الكبرى محل الدراسة.

)1.11(المعیارياالنحرافو)2.7098(لإلجاباتالحسابيالمتوسطبلغإذ
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العاملیننظروجھةمنالمطلوببالمستوىتكنلمالبلدیةبھاقامتالتيالتحسیناتوالتغییراتأنعلىیدلوھذا

بھا. حیث جاءت الفقرات متفاوتة في درجة الموافقة مرتبة على النحو التالي:

موافقةبدرجة)0.955(معیاريانحرافو)3.10(حسابيبمتوسطاألولىالمرتبةفيالتكنولوجیافيالتغییر

التقنیاتإدخالخاللمنالتكنولوجیامستوىعلىتغییراتبعملقامتالدراسةمحلالبلدیةعلىیدلممامتوسطة،

أثناءالموظفینعلىوالجھدالوقتتوفیرالىادىالذياالمرالعمللمتطلباتمساندةومعداتاجھزةمنالحدیثة

العمل.

وھذامتوسطةموافقةبدرجة)1.01(معیاريانحرافو)2.92حسابي(بمتوسطالثانیةالمرتبةفياألفرادفيالتغییر

بعدجاءحیثنسبي،بشكلاألفرادمستوىعلىملموستغییریوجدأنھعلىالدراسةعینةأفرادتوافقعلىیدل

القیادةنمطیلیةمتوسطة،)بدرجة1.09معیاري(وانحراف)2.94حسابي(بمتوسطاوالذلكلیؤكداالنسانیةالعالقات

محلالكبرىالسلطبلدیةفيالقیادةأنعلىیدلمما)1.08(معیاريانحرافو)2.69(حسابيبمتوسطثانیا

الدراسة تتخذ أسلوب و نمط یساعدھا على أحداث و مقاومة التغییر الذي یظھر أثره على الموظفین

مستوىعلىواضحنقصھناكأنعلىیدلمماضعیفةبدرجة)2.46(حسابيبمتوسطالتحفیزبعدجاءثالثاأما

مماضعیفةبدرجة)2.42حسابي(بمتوسطاألخیركانالتدریببعدامااالدارة،قبلمنالبلدیةفيللموظفینالتحفیز

درجاتترفیعفيشرطأوربطلھایوجدوالللموظفینالتدریبیةالدوراتضعفونقصیوجدأنھعلىیدل

الموظفین سنویا.

موافقةبدرجة)1.13(معیاريوانحراف)2.67(حسابيبمتوسطالثالثةالمرتبةفيالتنظیميالھیكلفيالتغییر

تسعىالعینةمنبھابأسالنسبةوأنالتنظیميالھیكلفيللتغییرنسبيقبولھناكأنیعنيالذياألمرمتوسطة.

والقراراتللتوصیاتتتبعوأنھاتامةباستقاللیّةتتمتعالالبلدیةوأنخصوصاًأسرع،بوتیرةأوأفضلتغییريلنمط
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خصوصیّةلھابلدیةكلكونأخرى،بلدیةفيللتطبیققابلةوغیرمابلدیةفيللتطبیققابلةتكونقدوالتيالحكومیة،

التنظیميالھیكلفيالتغییریرتبطالمجملوفيالمدینة.ومتطلباتالمحليللمجتمعتبعاًالتنظیميوھیكلھاعملھافي

منالذيالقرارصنعنمطیلیھ)،1.10(معیاريوانحراف)2.69(حسابيبمتوسطجاءالذياالتصالخطوطبنمط

بالمرتبةوحل).1.2(مقدارهمعیاريانحراف)2.67(حسابيبمتوسطالقراراتخاذفيالموظفینإشراكشأنھ

بمقدارلھماالحسابيالمتوسطقیمتساوتحیثوالمسؤولیةالسلطةوخطوطالتنظیميالھیكلمرونةنمطااألخیرة

)2.62.(

محلالكبرىالسلطبلدیةفيالتغییرإدارةاھتمام"ھناكعلىتنصكانتوالتياألولىالفرضیةأنسبقممانستنتج

بلدیةفيالتغییرإدارةاھتمامیوجدالأنھعلىتنصكانتالتيالبدیلةالفرضیةقبولعدموبالتاليتحقق،قدالدراسة"

السلط الكبرى محل الدراسة.

علىولإلجابةالكبرى؟".السلطبلدیةفيالرقميالتحولمستوىما"الثانيالسؤالعنباإلجابةالمتعلقةالنتائج5.5

الرقميالتحولمستوىلمعرفةالسؤالفقراتلجمیعالمعیاريواالنحرافالحسابيالمتوسطحسابتمالسؤالھذا

في بلدیة السلط الكبرى كما یلي:

نظروجھةمنالكبرىالسلطبلدیةفيالرقميالتحولمستوىالمعیاريواالنحرافالحسابيالمتوسط)9(جدول

موظفیھا
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المتوسطالفقراتالرقم
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الدرجة

مرتفعة3.431.14توفر البلدیة أجھزة حاسوب الالزمة ألداء المھام1

توفر البلدیة ملحقات الحاسوب من طابعات و2
ماسحات ضوئیة للمكاتب

مرتفعة3.421.13

توفر البلدیة جھاز معلومات الكتروني خاص3
بمعامالت المواطنین (النافذة الواحدة)

متوسطة3.1571.17

یرتكز نظام المعلومات في البلدیة على الحاسوب4
بشكل كلي

متوسطة3.001.12

متوسطة3.39.93حفظ البیانات یكون الكتروني5
یوجد برامج أمن شبكات محدثة حفظ البیانات6

وسریتھا
مرتفعة3.411.10

مرتفعة3.421.13لدى البلدیة موقع إلكتروني دائم وفعال7
یوجد شبكة الكترونیة داخلیة(انترانت) للتواصل8

الموظفین فیما بینھم
متوسطھ3.171.17

جھة االتصال إلكترونیا بین البلدیة و المؤسسات9
األخرى

متوسطة3.001.12

متوسطة3.39.93متابعة أداء الموظفین یتم إلكترونیا10
الموظفینیخضع)online(الكترونيتدریبھناك11

لھ
متوسطة3.251.10

مرتفعة3.75.95تمتلك البلدیة نظام إلكتروني للموارد البشریة12
متوسطة2.521.21تقدم البلدیة جزء من خدماتھا إلكترونیا بشكل كامل13
استطاعت البلدیة التخلي عن األعمال الورقیة14

والتحول إلكترونیا
متوسطة2.711.23

3.221.10مجموع الكلي للمحور
SPSS(برنامجنتائجعلىاعتماداالمصدر: V26(
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)3.75-2.52(بینتراوحت،متفاوتةكانتالعینةأفرادإلجاباتالحسابيالمتوسطاناعالهالجدولمنیالحظ

للمحورالرقميالتحولمستوىأنأيالدراسة,محلالكبرىالسلطبلدیةمستوىعلىالرقميالتحولیخصفیما

فيكبیرتفاوتھناكأنأي).1.1(معیاريانحرافو)3.22(حسابيبمتوسطمتوسطةبدرجةجاءكليبشكل

درجة الموافقة بین درجتي المتوسطة والمرتفعة.

بالنسبة للفقرات التي كانت فیھا آراء أفراد العینة محل الدراسة مرتفعة جاءت مرتبة كما یلي:

معیاريانحرافو)3.75حسابي(بمتوسطالبشریة"للمواردإلكترونينظامالبلدیةتمتلك:"وھي)12(رقمالفقرة

علىالعملوتشغیلفيالمتخصصةالعاملةالقوىمنكافعددیوجدأنھعلىیدلممامرتفعةدرجةوھي)0.95(

االنظمة المعلوماتیة و تعدیلھا و تطویرھا وصیانتھا.

انحرافو)3.43(حسابيبمتوسطالمھام"ألداءالالزمةحاسوبأجھزةالبلدیةتوفر:"وھي)1(رقمالفقرة

النجازالالزمةالحواسیباجھزةتوفرالبلدیةانعلىالموظفینلدىملموسأثرھناكانیدلھذاو)1.14(معیاري

العمل.

حسابي(بمتوسطللمكاتب"ضوئیةماسحاتوطابعاتمنالحاسوبملحقاتالبلدیةتوفر:"وھي)2(رقمالفقرة

إلنجازالحاسوبملحقاتكافةمنالكافيالعددتوفرالبلدیةأنویؤكدیدلمما)1.13(معیاريانحرافو)3.42

العمل بكفاءة.

وھذا)1.13معیاري(انحرافو)3.42حسابي(بمتوسطوفعال"دائمإلكترونيموقعالبلدیةلدى):"7(رقمالفقرة

مؤشر على عملیة التحول الرقمي في البلدیة تسیر بشكل فاعلي و مدروس.

انحرافو)3.41حسابي(بمتوسطوسریتھا"البیاناتحفظمحدثةشبكاتأمنبرامجیوجد):"6(رقمالفقرة

البلدیةفيالمطبقالمعلوماتأمنوحمایةنظامأنعلىالعینةأفرادقبلمنثقةھناكأنعلىیدلمما)1.1معیاري(

یوفر الحمایة القصوى للبیانات و المعلومات.

أما بالنسبة للفقرات التي حصلت على درجة متوسطة من آراء أفراد العینة كانت مرتبة كما یلي:
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بمتوسطإلكترونیا"یتمالموظفینأداءمتابعة):"10رقم(الفقرةوالكتروني"یكونالبیانات"حفظ):5رقم(الفقرة

ونسبيبشكلالورقیةاألرشفةعنبالتخليبدأتالبلدیةأنعلىیدلمما)0.93(معیاريانحرافو)3.39(حسابي

استبدالھ باالرشفة االلكترونیة وأنھ یتم نماذج تقییم األداء للموظفین تعبى إلكترونیا

انحرافو)3.25(حسابيبمتوسطلھ"الموظفینیخضع)online(الكترونيتدریب):"ھناك11(رقمالفقرة

الوجاھي)(الحضورالتقلیديبینماالموظفینتدریبطرقفيتفاوتھناكأنعلىیدلمما)1.1(معیاري

والتدریب االلكتروني.

الواحدة)"بمتوسط(النافذةالمواطنینبمعامالتخاصالكترونيمعلوماتجھازالبلدیة):"توفر3رقم(الفقرة

)1.17معیاري(انحرافو)3.17حسابي(

مستوىعندإحصائیةداللةذواثریوجدھلعلى:"السؤالینصالثالث:السؤالعنباإلجابةالمتعلقةالنتائج3.5

علىلالجابةالدراسة؟"محلالكبرىالسلطبلدیةفيالرقميالتحولعملیةنجاحعلىالتغییرإدارة)0.05(الداللة

فھو"سمرنوف"كولمجروف-اختبارباستخداموذلكالطبیعيالتوزیعتتبعالبیاناتأنمنالتأكداوالتمالسؤالھذا

تكونأنالعلمیةاالختباراتمعظمفيیشترطألنھالفرضیاتاختبارھناككانحالفيبھالقیامضرورياختبار

البیانات تتبع التوزیع الطبیعي وھذا ما یوضحھ الجدول التالي:

الدراسةألداةالطبیعيالتوزیعاختبار):10رقم(جدول

SIGالداللةمستوىحجم العینةZقیمةمحتوى المحورالمحور

0.083520.2إدارة التغییر01

0.065520.2التحول الرقمي02

یدلمما)0.05(منأكبركلھاSIGاإلحصائیةالداللةلمستوىاالختبارنتائجأننالحظالسابقالجدولخاللمن

على أن البیانات الخاصة بأداة الدراسة تتبع التوزیع الطبیعي.
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المتغیرأنباعتمادوذلكالمتعدداالنحدارتحلیلالبیاناتإخضاعتمالطبیعيالتوزیعتتبعبأنھاالبیاناتنجاحبعد

المستقل إدارة التغییر في مجاالتھا الثالث : (االفرد, الھیكل التنظیمي, التكنولوجیا )

و المتغیر التابع كان محور التحول الرقمي.

وكانت النتائج كما یلي:

السلطبلدیةفيالرقميالتحولعملیةنجاحعلىالتنظیميالتغییرإلدارةالمتعدداالنحدارتحلیل):11(رقمالجدول

الكبرى

معامل

االرتباط

( R)

التحدیدمعامل

(R

SQUARED)

مستوى

الداللة

قیمة

(F)

متوسط

المربعا

ت

درجة

الحریة

مجموع

المربعات

.742a .550

0.000 19.543 6.620 3 19.861 االنحدار

- - .339 48 16.260 الخطأ

- - - 51 36.121 المجمو

ع

یتضح من الجدول السابق أنھ یوجد أثر ذو داللة احصائیة ادارة التغییر التنظیمي على نجاح عملیة التحول الرقمي في

منأقلتعتبرفھي)0.00(بلغتحیثSIGالداللةمستوىقیمةخاللوذلكالدراسة،محلالكبرىالسلطبلدیة

التحولعملیةنجاحعلىیؤثرالتنظیميالتغییرإدارةأنعلىیدلھذاو,إحصائیادالةفھي)0.05(الداللةمستوى

الرقمي في بلدیة السلط الكبرى محل الدراسة.

أي أن عملیة التحول الرقمي في العمل البلدي لبلدیة السلط الكبرى من النظام التقلیدي إلى النظام الرقمي یتأثر

األسلوب المعتمد في إدارة التغییر التنظیمي.
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و لمعرفة تأثیر أبعاد إدارة التغییر التنظیمي على نجاح عملیة التحول الرقمي تم ایجاد واحتساب تحلیل االنحدار

المتعدد التأثیر أبعاد إدارة التغییر التنظیمي (متغیرات مستقلة) على نجاح عملیة التحول الرقمي (المتغیر التابع),

فكانت النتائج كما یلي:

الرقميالتحولعملیةنجاحعلىالتنظیميالتغییرأبعادالتأثیرالمتعدداالنحدار):12(رقمالجدول

المعامالتالمعامالت غیر المعلمیة
العلمیة

مستوىtقیمة
الداللة
SIG

المتغیرالمستقلةالمتغیرات
التابع

BStd.errorقیمةBeta

Constant(1.2180.2944.1370.00(الثابت

التحولالتغییر في األفراد
الرقمي

.1780.147.2061.2140.231

التغییر في الھیكل
التنظیمي

التحول
الرقمي

.0250.107.028.2330.817

التغییر في
التكنولوجیا

التحول
الرقمي

.4750.135.5523.5310.001

واألفرادفي(التغییرالتنظیميالتغییرإدارةألبعادإحصائیةداللةذوأثریوجدالأنھالسابقالجدولنتائجمننالحظ

جاءتحیثالدراسة،محلالكبرىالسلطبلدیةفيالرقميالتحولعملیةنجاحعلىالتنظیمي)الھیكلفيالتغییر

),0.05(الداللةمستوىمنأكبروكالھما)0.817()،0.231(التواليعلىالسابقینالبعدینالداللةمستویاتنتائج

یؤثرلنالدراسةمحلالكبرىالسلطبلدیةفيالتنظیميالھیكلواألفرادفيتغییرھناككانلوحتىأنھیعنيمما

)0.001(التكنولوجیافيالتغییربعد)SIG(الداللةمستوىقیمةأننالحظبینماالرقمي،التحولعملیةنجاحعلى

ایضادالةوموجبةقیمةھيو)0.552(بلغتالتيو)Beta(قیمةوایضا)،0.05(الداللةمستوىمنأقلوھي

عملیةنجاحفيواضحبشكلیؤثرالتكنولوجیافيالتغییربعدعلىیدلمما)،0.05(الداللةمستوىعندمعنویا

تمالذيالرقميالتحولمستوىبأنالقولیمكنناذلكمنوالدراسة,محلالكبرىالسلطبلدیةفيالرقميالتحول
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الىبلصریحوعامبشكلالتنظیميالتغییرإدارةأسلوبإلىیعزىالالدراسةمحلالكبرىالسلطبلدیةفيقیاسھ

بعد واحد فقط ھو التغییر في التكنولوجیا.

علىالتنظیميالتغییرادارةاحصائیةداللةذوأثر"ھناكھيومحققةالثالثةالفرضیةبأنالقولیمكننابالتاليو

نجاح عملیة التحول الرقمي في بلدیة السلط الكبرى محل الدراسة من وجھة نظر موظفیھا".

الفرضیةرفضوقبولعدمیتمبذلكوالتكنولوجیافيالتغییربعدوھوواحدبعدخاللمنالتأثیرھذاتجسدحیث

التحولعملیةنجاحعلىالتنظیميالتغییرادارةاحصائیةداللة\ذوأثریوجدال"أنھعلىتنصكانتالتيالبدیلة

الرقمي في بلدیة السلط الكبرى من وجھة نظر موظفیھا".

النتائج والتوصیات

الدراسة:نتائج1.4

یمكننا تلخیص ما توصلت لھ ھذه الدراسة فیما یلي:

انحرافومتوسطةبدرجة)2.71(حسابيبمتوسطجاءالكبرىالسلطبلدیةفيالتنظیميالتغییرإدارةمستوى-

بالمستوىیرقىالالتنظیميالتغییرادارةفيقراراتھاواالدارةاعمالانعلىدلیلھذاو)1.11(معیاري

المطلوب والالزم من وجھة نظر موظفیھا.

ھذاسجلحیثالكبرىالسلطبلدیةمستوىعلىبالتغییراھتمامااألبعادأكثرمنالتكنولوجیافيالتغییربعدیعتبر-

)3.10(حسابيبمتوسطمرتفعةقبولدرجةعلىالبعد

و)3.22حسابي(بمتوسطمرتفعةبدرجةجاءالدراسةمحلالكبرىالسلطبلدیةفيالرقميالتحولمستوىإن-

).1.10(معیاريانحراف
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الدراسة,محلالكبرىالسلطبلدیةفيالرقميالتحولعملیةنجاحعلىالتنظیميالتغییرإدارةابعاداثریوجد-

فيتغییراتإحداثخاللمنالرقميالتحولعجلةدفعالىتسعىالبلدیةفيالعلیااالدارةبأنذلكتفسیرویمكن

التغییر التكنولوجي

التوصیات:2.4

في ضوء نتائج الدراسة یمكننا أن نقدم بعض التوصیات و االقتراحات كما یلي :

ضرورة اتباع مسؤولي البلدیات في االردن اسلوب اداري مناسب یراعي جمیع نقاط الضعف في أبعاد إدارة-

التغییر التنظیمي، من أجل دفع و تفعیل التحول الرقمي بشكل افضل و ملحوظ.

ضرورة التحول إلى الالمركزیة كأسلوب في اتخاذ القرارات وتفعیلھا بما یساھم في تعزیز التغییر في التكنولوجیا-

و یسمح للمسؤولین باتخاذ اإلجراءات الالزمة دون انتظار اإلدارة المركزیة.

العمل على تنمیة و تطویر الموارد البشریة من أجل تطویر الموظفین بالمؤسسات الخدمیة من خالل إجراء-

دورات تدریبیة جدیدة ومستحدثة وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي السریع.

العمل على تقلیل الفجوة و مقاومة التحول الرقمي بتحفیز الموظفین و تفعیلھا.-
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