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القيـ : )مف خالؿ ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي ورئيسي لمعرفة دور الثقافة التنظيمية

في تطبيؽ  المعتقدات التنظيمية، األعراؼ التنظيمية، التوقعات التنظيمية(التنظيمية، 
 كحالة دراسية. النفط والمعادف في الجميورية اليمنية اإلدارة اإللكترونية في وزارة

حثة المنيج الوصفي ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة والتحقؽ مف فرضياتيا استخدمت البا
، وتمثمت وحدة الدراسة في المديريف والموظفيف بديواف عاـ وزارة النفط والمعادف التحميمي

جميع الموظفيف في الديواف العاـ في الجميورية اليمنية، حيث يتكوف مجتمع الدراسة مف 
( موظفًا وموظفة، وكانت عينة الدراسة قد بمغت 561) عددىـ بمغ فلوزارة النفط والذي

 .( فردًا مف إجمالي مجتمع الدراسة234)
كأداة لمدراسة، وفي سبيؿ الوصوؿ لنتائج بيانات  ستبيافاالوقد استخدمت الباحثة 

عديد مف األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الإجابات المبحوثيف استخدمت الباحثة 
، وقد خمصت ىذه الدراسة بعدد مف النتائج مف SPSS)برنامج الحـز اإلحصائية )

عالقة ارتباط موجبة بيف الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة النفط والمعادف وجود  أىميا
خرجت الدراسة ، كما اإللكترونية وتطبيؽ الوزارة لإلدارة ،بالجميورية اليمنية بكافة أبعادىا
 واضحةارة برسـ رؤية استراتيجية ضرورة قياـ الوز  :بعدد مف التوصيات مف أىميا

لتحويؿ العمؿ اإلداري التقميدي واليدوي في الوزارة إلى العمؿ االلكتروني، وتقييـ الوضع 
رة اإللكترونية فييا الراىف لمنظومة اإلدارة اإللكترونية في الوزارة والوقوؼ عمى واقع اإلدا

 لمتمكف مف تطويرىا.
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 جادة استخداـ الحاسوبإالثقافة التنظيمية حسب متغير في فروؽ 

121 

( لتحديد الفروؽ في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية وفقًا LSDيبيف نتائج تحميؿ اختبار المقارنات البعدية )  36
 لمتغير اجادة استخداـ الحاسوب

121 

 122 يوضح ممخص نتائج اختبارات فرضيات الدراسة  37
 

 

 
  



 ك  

 

 األشــــــــــكالــــــة قائًــــــــ
 

رقم 
 الشكل

رقم  الموضــــــــــــــــــــــــــــــوع
 الصفحة

 41 يوضح مصادر تكويف الثقافة التنظيمية  1

 44 يوضح أبعاد الثقافة التنظيمية  2

 44 يوضح عناصر الثقافة التنظيمية 3

ـ اإلداري  4  45 يوضح التوقعات التنظيمية بيف الفرد والتنظي

 46 يوضح الوظائؼ األساسية لمثقافة التنظيمية  5

 53 يوضح نظـ المعمومات قبؿ وبعد اإلدارة اإللكترونية 6

 54 يوضح عناصر اإلدارة اإللكترونية 7

 56 يوضح خصائص اإلدارة اإللكترونية 8

 61 يوضح مقارنة بيف التخطيط التقميدي والتخطيط االلكتروني  9

 62 منية في الرقابة التقميدية واإللكترونيةيوضح الفجوة الز   11

 72 الجميورية اليمنية –يوضح الييكؿ التنظيمي لوزارة النفط والمعادف  11

 76 يوضح متغيرات الدراسة 12



 ل  

 

  
 املالحــــــــققائًـــــــــة 

 
رقم 
 الموضــــــــــــــــــــــــــــــوع الممحق

رقم 
 الصفحة

 144 ستبيافلإل المحكميف اتذةاألس بأسماء قائمة 1

 145 التحكيـ( )بعد النيائية بصورتو ستبيافاإل  2

 150 الباحثة ميمة لتسييؿ الدراسة( )محؿ الجية إلى األكاديمية رسالة  3
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This study mainly aims at identifying the role of organizational culture through 

(organizational values, organizational beliefs, organizational norms, and organizational 

expectations) in the application of electronic management in the Ministry of Oil and 

Minerals in the Republic of Yemen as a case study.  

In order to achieve the study objectives and verify its hypotheses, the researcher used the 

quantitative analytical descriptive approach. The study population consisted of managers 

and employees in the Ministry of Oil and Minerals main office in the Republic of 

Yemen. The study population consists of all the employees in the Ministry of Oil main 

office, i.e. (561) employees. The study sample is (234) people of the total study 

population.  

The researcher used the questionnaire as a tool for the study. In order to collect the 

respondents' responses data, the researcher used many statistical methods using SPSS. 

This study reached a number of conclusions, the most important of which is the positive 

co-relationship between the organizational culture prevailing in the Ministry of Oil and 

Minerals in the Republic of Yemen with all its dimensions and the implementation of the 

e-management in the Ministry. The study also came up with a number of 

recommendations, the most important of which is the need for the Ministry to develop an 

integrated strategic vision to change the traditional and manual administrative work in 

the ministry into electronic work, and assess the current situation of the e-management 

system in the ministry in order to be improved.  
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