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بيا  بالدافعية لإلنجاز لمعامميناإلدارة اإللكترونية فى مؤسسات األيتام وعالقتيا واقع 
 الغربية والشرقية يبمحافظت

 ىناء سعيد إبراىيم سالمة د.
 ملخص البحث

 )الثقافة بأبعادىا دراسة اإلدارة اإللكترونية فى مؤسسات األيتاـ ييدف البحث إلى
 الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية

المثابرة، الطموح، اإلقباؿ )بأبعادىا  وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لمعامميفاإللكترونية(، 
تفسير العالقة االرتباطية بيف بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية و  عمى العمؿ(

لمدراسة وكؿ مف اإلدارة اإللكترونية والدافعية لإلنجاز، تفسير االختالفات فى كؿ مف 
كترونية بأبعادىا والدافعية لإلنجاز بأبعادىا وفقًا لمحؿ اإلقامة، النوع، الحالة اإلدارة اإلل
بأبعادىا  اإللكترونية ، الحصوؿ عمى دورات، تقييـ التبايف فى كؿ مف اإلدارةاالجتماعية
بأبعادىا وفقًا لمعمر، عدد سنوات الخدمة، المستوى التعميمى، الدخؿ  لإلنجاز والدافعية
 الشيرى.
( مف 061عمى ) واشتممت عينة البحثالوصفى التحميمى،  استخدام المنيج وقد تم

وتم الموظفيف بمؤسسات رعاية األيتاـ والعينة تـ اختيارىا بطريقة صدفية غرضية، 
 SOS بمؤسسات رعاية األيتاـ بمحافظة الغربية )طنطا( فى قرية تطبيق البحث
 المدينة أيتاـ مضاف( فى داراليدى ومحافظة الشرقية )العاشر مف ر  لأليتاـ، دار

اشتممت و ، مستويات تعميمية وأجتماعية وأقتصادية مختمفة ذات  الرشاد المنورة، جمعية
استمارة البيانات العامة لمموظفيف العامميف بمؤسسات األيتاـ، أدوات البحث عمى 

 التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية اإللكترونية بأبعاده )الثقافة اإلدارةاستبياف 
اإللكترونية(، استبياف الدافعية لإلنجاز بأبعاده  الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني

المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ(. وقد تـ تفريغ البيانات وتصنيفيا وتبويبيا )
 .SPSSواستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة مف خالؿ البرنامج اإلحصائى 

 1.110عند  إحصائيا موجبة دالة ارتباطية عالقة وجودوأسفرت النتائج عن  
موجبة  ارتباطية عالقة وجود ،بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة بيف
 واالقتصادية االجتماعية المتغيرات بيف 1.10، 1.10 ،1.110عند  إحصائيا دالة
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 الدورات عدد، الشيرى الدخؿ، التعميمى المستوى، الخدمة سنوات عدد، العمر) لمدراسة
بأبعادىـ، عدـ وجود فروؽ فى  لإلنجاز والدافعية اإللكترونية اإلدارة مف وكؿ( التدريبية
اإلقامة، عدـ وجود  لمحؿ وفقاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة

 فروؽ وفقًا لمنوع، وجود بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية فروؽ فى اإلدارة
 بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة فى 1.110دالة إحصائيا عند 

 تبايف وجوداإللكترونية لصالح الحاصميف،  اإلدارة مجاؿ فى دورات عمى لمحصوؿ وفقاً 
 اإللكترونية اإلدارة مف كؿ فى الدراسة عينة أفراد بيف 1.110عند  إحصائيا داؿ

 تبايف التعميمى لصالح المستوى التعميمى األعمى، وجود لممستوى وفقاً  لإلنجاز والدافعية
 اإلدارة مف كؿ فى الدراسة عينة أفراد بيف 1.10، 1.110عند  إحصائيا داؿ

 01الخدمة لصالح مف كانت خبرتيـ  سنوات لعدد وفقاً  لإلنجاز والدافعية اإللكترونية
 الدراسة عينة أفراد بيف 1.10، 1.110عند  إحصائيا داؿ تبايف سنوات فأكثر، وجود

الشيرى لصالح أصحاب  لمدخؿ وفقاً  لإلنجاز والدافعية اإللكترونية اإلدارة مف كؿ فى
 كامؿ بشكؿ اإللكترونية الدخوؿ المرتفعة، وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيؿ اإلدارة

إلكترونية  إلى التقميدية بالطريقة تتـ التي والمعامالت اإلداريةاإلجراءات  جميع وتحويؿ
 مع وضع األنظمة والقوانيف والتشريعات التى تحكـ التعامالت اإللكترونية، متابعة

 لتزويدىـ شبو دورية عمؿ ورش وعمؿ باستمرار األيتاـ شئوف عمى والقائميف الموظفيف
دخاؿ دورات تيتـ باإلدارة اإللكترونية  لأليتاـ متكاممة سميمة لتربية السبؿ بأفضؿ وا 

 والدافعية لإلنجاز .
 .افعية لإلنجاز، مؤسسات األيتاـ، العامميف : اإلدارة اإللكترونية، الدالكممات المفتاحية
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 :مقدمة ومشكمة البحث

التاريخ األدبى والعممى نماذج متعددة لمف تجاوزوا اليتـ وقسوة الطفولة  يف      
المحرومة مف الحناف، وصنعوا مف ىذه الظروؼ الصعبة جسرًا لموصوؿ إلى اإلبداع 
العممى أو الفنى أو األدبى، ووصموا إلى النجاح فى حياتيـ وأعماليـ، وأوؿ ىذه 

حيث خصو اهلل تعالى بقولو فى سورة  –مـ صمى اهلل عميو وس –النماذج الرسوؿ الكريـ 
ـْ َيِجْدَؾ َيِتيًما َفآَوى ) ( َوَوَجَدَؾ َعاِئاًل َفَأْغَنى 7( َوَوَجَدَؾ َضاالا َفَيَدى )6الضحى:  " َأَل

ـَ َفاَل تَْقَيْر )8) َفَحدِّْث ( َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّؾ 01( َوَأمَّا السَّاِئَؿ َفاَل َتْنَيْر )9( َفَأمَّا اْلَيِتي
("، وىى أولى الدعوات مف القرآف الكريـ لمحرص عمى مف فقد األب المعيؿ 00)

 (.2222)بالل عرابي، الشرعى الحماية والرعاية 
وقد اىتـ التشريع اإلسالمى بشأف اليتيـ اىتمامًا بالغًا مف حيث تربيتو ورعايتو       

نافعًا فى المجتمع المسمـ  ومعاممتو وضماف سبؿ العيش الكريمة لو، حتى ينشأ عضواً 
ـَ َفاَل تَْقَيْر"  . وقاؿ تعالى َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب ِبالدِّيِف (9)الضحى، قاؿ تعالى: "َفَأمَّا اْلَيِتي

ـَ 0) ، وىاتاف اآليتاف وغيرىما مف اآليات الكريمة (2)الماعون، ( َفَذِلَؾ الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتي
ـ والشفقة عميو، والحكمة مف أف اهلل سبحانو وتعالى قد وصى تؤكد عمى العناية باليتي

يوائيـ ىو أف ينشأ الطفؿ بيف أناس يتعامؿ معيـ  وأكد عمى ضرورة مخالطة اليتامى وا 
بشكؿ طبيعى ويشعر بحياة طبيعية ال تختمؼ عف أقرانو الذيف يراىـ، فينشأ الطفؿ 

يش فيو كى ال يشعر بالنقص عف متوازف نفسيًا ومتوافؽ مع نفسو ومع المجتمع الذى يع
 غيره مف أفراد المجتمع فيتحطـ ويصبح عضوًا ىادمًا فى المجتمع.

ف      مرحمة الطفولة مف أىـ المراحؿ التى يمر بيا اإلنساف، والطفولة اآلمنة تعتبر وا 
أساس نمو وتنمية الطفؿ فى المستقبؿ حيث يتشكؿ فييا سموكو وتصرفاتو واتجاىاتو 
ومشاعره، وىناؾ مالييف مف األطفاؿ األيتاـ فى العالـ حرموا فى ىذه المرحمة الحرجة 

 مف رعاية الوالديف واألجداد 
(Routray et al, 2015)  

وتعد ظاىرة األطفاؿ األيتاـ مف الظواىر األجتماعية التي ظيرت وانتشرت في      
المجتمعات العربية بشكؿ ممحوظ عمي الرغـ مف الجيود والخطط الموضوعة لمحد مف 
ىذه الظاىرة ولكنيا في تزايد مستمر فيذا قد يرجع إلي اسباب مجتمعية عديدة وقد ينتج 
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الظاىرة مشكالت اجتماعية ونفسية وأخالقية وصحية لإلطفاؿ األيتاـ فيعتبر مف ىذه 
ىؤالء األطفاؿ مف الفئات الضعيفة في المجتمع والتي ال تقدر عمى القياـ بدورىا اإل 
بمساعدة األخريف فإف اإلحساف إلى اليتامى ضرورة ممحة لما يعانونو مف ضعؼ، 

أف  .نسانية والنفسية وكذلؾ المساعدة الماديةوحاجة إلى العطؼ والحناف والمساعدة اإل
الطفؿ اليتيـ يشعر بالحرماف في الحياة الطبيعية ويفقد كؿ المميزات التي يكتسبيا الطفؿ 
الذي ينشأ في جو أسري طبيعي، فغياب األـ يؤثر سمبا عمى نمو الطفؿ إذ يخمؽ لديو 

صة لمتعبير عف حبو اضطرابات نفسية تؤثر عمى مستقبمو الحقا النو لـ يجد الفر 
فيصبح كئيب حزيف ال يعرؼ كيؼ يجمب األخريف إليو) فاطمة الزىراء خمويف: 

2016) 
ونجد أف الطفؿ اليتيـ يحتاج إلي رعاية تفوؽ التي يحتاج إلييا الطفؿ العادي          

فيو في أشد الحاجة إلي األىتماـ والدعـ النفسي واألجتماعي والمادي لكي يستطيع أف 
حياتو بشكؿ طبيعي وحتي يكوف لديو القدرة عمي محو أثار ومرارة اليتـ عندما يكمؿ 
 (2102)اماني عاطؼ،  .يكبر
وبالتالي بعد اىتماـ المجتمع الدولي بإصدار اإلعالنات والمواثيؽ الدولية لحقوؽ      

الطفؿ التي تضمف لجميع أطفاؿ العالـ التمتع بيا دوف تمييز والحؽ في الحماية 
والرعاية السميمة ليـ، ظيرت المؤسسات الخيرية والجمعيات األىمية  يةوالعنا

المتخصصة في رعاية وحماية األطفاؿ األيتاـ وحسف تنشئتيـ في كؿ دوؿ العالـ وىذا 
لكى تسد الثغرات التى نشأت نتيجة تخمي األسرة عف وظائفيا التقميدية وتعويض الطفؿ 

  ) 2100عما فقده في حياه. )ايناس جابر،
فتقع مسئولية ىؤالء األطفاؿ الذيف حرموا مف الرعاية األسرية إلي سبب مف          

األسباب عمي المجتمع ومؤسساتو مف خالؿ رعاية اجتماعية متكاممة تشمؿ العديد مف 
الخدمات التي تقدميا الدوؿ إلبنائيا كالرعاية الصحية والتعميمية والثقافية واأليوائيو 

صور في نمط الرعاية المقدمة لألطفاؿ األيتاـ قد يصاحبة العديد مف والتعميمية لذا اي ق
المشكالت المتعمقة بالصحة والتعميـ واألخالؽ والسموكيات الشخصية)مني عبد 

 ( 2110المطيؼ،
 



 

 121 

2222 مايوـ األربعون  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عادة       لذا حرصت الدولة عمي تقديـ افضؿ وسائؿ الرعاية الالزمة لألطفاؿ األيتاـ وا 
تأىيميـ حتي يتوافقوف نفسيا واجتماعيا مع مجتمعيـ ويصبحوف مواطنيف صالحيف مف 
خالؿ المؤسسات التى تقوـ بتقديـ الرعاية الصحية والنفسية واألجتماعية والغذائية 

كويف جو يشبو الحياة األسرية الطبيعية يسوده األلفو و المحبة لالطفاؿ األيتاـ جاىده بت
حتي يستطيع أف يتكيؼ الطفؿ بداخميا وتعوضو ما فقده مف اسره في حياتو.) انيس 

 ( 2112عبد الرحمف، 
وقد زاد عدد المؤسسات التي ترعي األيتاـ وأخذت في االنتشار بصورة كبيرة      

واليات المتحدة األمريكية يوجد نصؼ مميوف طفؿ خاصة في السنوات األخيرة؛ ففي ال
يعيشوف في مؤسسات رعاية األيتاـ. وفي مصر زاد عدد المؤسسات اإليوائية بشكؿ 
ممحوظ، وأيضًا عدد المودعيف بيا. وتسعي ىذه المؤسسات باختالؼ أىدافيا والتى 

لمجتمع تستيدؼ في الوقت نفسو تعديؿ صورة المجتمع عف ىؤالء األطفاؿ حتى يكوف ا
)أمينة ميتدى، أكثر استجابة وتقباًل ليـ أماًل في مزيد مف الخدمات والمساىمات 

2202.) 
ورغـ كؿ مظاىر االىتماـ مف جانب ىذه المؤسسات ومنيا )المجمس القومي لألمومة 
والطفولة، والمجمس القومي لممرأة(؛ إال أف ىذه الفئة ما زالت تعاني مف ارتفاع نسبة مف 

روؼ صعبة ويتعرضوف لمحرماف كما يتعرضوف إلى العديد مف األوضاع يعيشوف في ظ
المستغمة داخؿ المجتمع حتى أصبحوا يمثموف مشكمة أطمؽ عمييا )أطفاؿ في خطر( 
وىي تعني أف طائفة كبيرة مف أبناء المجتمع المصري في طريقيـ إلى عالـ الجريمة 

ب االجتماعية واألمنية واالنحراؼ بما يترتب عمى ذلؾ مف آثار في شتي الجوان
 (.2222)حنان سعيد، واالقتصادية 

ومما ال شؾ فيو أف البيئة المحيطة بالفرد تؤثر في تكويف شخصيتو ومع االقتناع     
والتسميـ منذ البداية بأف رعاية األسرة الطبيعية ال تعوضيا رعاية أي مؤسسة اجتماعية 
أخرى إال أننا في مثؿ ىذه األحواؿ وبمنطؽ الواقع ال يكوف أمامنا إال السبيؿ الوحيد 

في الوقت نفسو دوف تشرد مثؿ ىؤالء األطفاؿ ومنع انخراطيـ األكيد المتاح الذي يحوؿ 
عف طريؽ العامميف  في االنحراؼ وىو إيداعيـ إحدى المؤسسات التي تتولي رعايتيـ

ألطفاؿ ىذه المؤسسات في شكؿ رعاية اجتماعية  ماعيةتجاألرعاية ال الذيف يقدموف 
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لخدمات واالىتماـ بالبرامج تيدؼ لمنيوض بالطفؿ بصورة متكاممة ورفع مستوى ا
 (.2222)نجالء بحيرى، المتنوعة والمتكاممة 

ومؤسسات األيتاـ تعتمد في تحقيؽ أىدافيا بصورة رئيسية عمى العنصر البشري    
حيث يفترض مف ىذه العناصر أف تقـو بواجباتيا المينية بأسموب  )العامميف(الكؼء

يتسـ بالفعالية. لتقديـ الخدمات المنتظرة منيا عمى أكمؿ وجو، ولكف عمى الرغـ مف 
ومؤسساتيـ، في تذليؿ العقبات التي  العامميفالرغبة الصادقة التي قد تكوف لدى أولئؾ 

ف ىنالؾ معوقات في بيئة العمؿ تحوؿ تقؼ في طريؽ تقديـ الخدمات المطموبة إال أ
دوف قياميـ بصورة كاممة بعمميـ، وىذا ما يطمؽ عميو ضغوط العمؿ، وىي بشكؿ عاـ 

حيث أف إفتقاد العامميف المتغيرات التي تحيط بالعامميف وتسبب ليـ الشعور بالتوتر 
ية األطفاؿ بمؤسسات األيتاـ القدرات والميارات المينية الفعالة يؤدى إلى الفشؿ فى حما

وتكمف خطورة ىذا الشعور في نتائجو السمبية لتيديدات التى تعرض حياتيـ لمخطر مف ا
التى تودي لنتائج غير مرجوة سواء أكاف بتحديد التقميدية تطبيؽ األدارة التي تتمثؿ في 

حاالت مختمفة منيا القياـ بالواجبات بصورة آلية تفتقر إلى اليدؼ أو بعدـ وجوده أو 
 (.2202)سامي الختاتنة، الوجداني والتشاؤـ، وفقداف القدرة عمى االبتكار،  االندماج

تطور السريع لتقنية المعمومات واالتصاالت إلى بروز نموذج لم إلى الحاجة أدىمما 
ونمط جديد مف اإلدارة في ظؿ التنافس والتحدي المتزايد أماـ اإلدارات البيروقراطية، 

وجودة خدماتيا، وىو ما اصطمح عمى تسميتو باإلدارة كي تحسف مف مستوى أعماليا، 
الرقمية، أو إدارة الحكومة اإللكترونية، أو اإلدارة اإللكترونية. بذلؾ فإف ظيور اإلدارة 
اإللكترونية جاء بعد التطور النوعي السريع لمتجارة اإللكترونية، واألعماؿ اإللكترونية 

 (.2110وانتشار شبكة اإلنترنت )سعد ياسيف، 
واإلدارة اإللكترونية تعني مختمؼ التدفقات اإلدارية لمبيانات، إذ يصبح شكميا  

ذ يميز اإلدارة  إلكترونيا، ومتداوال بيف األجيزة والمستويات اإلدارية المختمفة، وا 
اإللكترونية عف غيرىا مف اإلدارات التقميدية سمات عديدة منيا السرعة والفعالية في 

ي عمى العراقيؿ والتعقيدات اإلدارية، كما أنيا إدارة بدوف تقديـ الخدمات بشكؿ يقض
ورؽ حيث يستبدؿ التعامؿ الورقي بالبريد اإللكتروني، واألرشيؼ اإللكتروني والرسائؿ 
الصوتية ونظـ المتابعة اآللية، إذ أف تقميؿ استخداـ الورؽ يقضي عمى مشكمة عمميات 
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ف حفظ األرشيؼ إلى مجاالت أخرى، و الحفظ والتوثيؽ وفتح المجاؿ نحو استخداـ أماك
تسييؿ االتصاالت داخؿ المؤسسة، وخارجيا، ودقة ووضوح الوظائؼ اإلدارية لدى 

 (.2112المنظمات )رأفت رضواف، 
 الخدمات ويوفر، اإلداري التنظيـ عمى مرونة اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ يضفي كما

، والخاصة، العامة لمؤسسةبا المصيقة التبعية مف بالتخمص ويسمح، بشكؿ مباشر
 برقمنة اإللكترونية اإلدارة تسمح المنوطة بيا المياـ وبفضؿ ،الخدمات طبيعة وحتى
 اليامة العناصر عدد وخفض، البيانات في معالجة رفيعة نوعية وتحقؽ، الوثائؽ جميع

 .(Rahman, Hussain, 2011)محدودة  غير لخدمات الضرورية
 والقياـ، المعامالت إنجاز في الترابط مف مزيدا تحقؽ اإللكترونية فاإلدارة بذلؾ

، الحكومية القطاعات مختمؼ بيف، التشاركية مف مزيدا يخمؽ بشكؿ بالوظائؼ اإلدارية
 ما إذا الشفافية عنصر واكتماؿ، المدنية الخدمة تقديـ في زيادة المصداقية عمى والعمؿ

 إلى إضافة. اإللكترونية العامة الخدمات خالؿ مف ،بالمواطف الدولة عالقة تعزيز تـ
 والكينونة، والحيز والوقت الجيد تكامميا الستثمار مدخال اإللكترونية اإلدارة تمثؿ ذلؾ

مستمر،  عمؿ أنيا عف فضال، لمجميع الرضا وتحقيؽ، الخدمة وتعزيز االقتصادية
 يقدـ أصبح العمومية الخدمة لتقديـ كآلية اإللكترونية اإلدارة ويعتبر إدخاؿ مفيوـ

 المقدمة واألنشطة المياـ تطوير عنو ينتج بما الخدمات تمؾ شكؿ ىامة عمى تحسينات
 الحكومية التجارب مف العديد عمدت وبذلؾ، الخدمية الحكومية المؤسسات طرؼ مف
 مضامينيا في تمثؿ مفاىيـ تحقيؽ بيدؼ اإللكترونية، العامة الخدمات تطبيؽ إلى

 الحؽ دولة، المسؤولية روح ،المحاسبة، الرقابة، الشفافية ىي الراشد لمحكـ مرتكزات
 الخدمة ترشيد إلى غاية يصؿ بما وغيرىا... العامة لمخدمات االستجابة سرعة، والقانوف
 (.2112)محمد الطعامنة، طارؽ العموش،  العمومية

 اىتماـ بداية مع ظير، اإللكترونية باإلدارة االىتماـ أف الدراسات بعض ترى حيف في
 الرقمية التكنولوجيا استخداـ وتعميؽ، التعامؿ شفافية تحقيؽ نحو الحكومات وتوجييا

 اإللكترونية فاإلدارة وبالتالي والسياسية. واالجتماعية التنمية االقتصادية أىداؼ لخدمة
 التحويمية الطبيعة كما أف، المعرفة عصر إلى تقودنا التي الرقمية الثورة مفاىيـ أحد ىي

، يتعامؿ بيا الناس التي الطريقة عمى عميؽ تأثير ليا أصبح، التكنولوجيا هليذ القوية
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العالـ )سعيد  بقاع شتى في ويتواصموف ،االجتماعية العالقات ويتبادلوف، ويعمموف
 .(2112العمري، 

، والمعموماتية التقنية المجاالت في لمتقدـ محصمة ىي اإللكترونية فاإلدارة ثـ ومف    
، متطورة تقنية وسائؿ تعتمد القرار صنع ودوائر الحكومية اإلداراتجعؿ  ما وىو

 صعيد فعمى، األكمؿ الوجو عمى وتنفيذىا، بيا المياـ المناطة إنجاز عمى تساعدىـ
، الحكومية اإللكترونية اإلدارة في مجاؿ المبادرة األمريكية جاءت العالمية التجارب
 القرف مف األخير العقد خالؿ ،والنمسا تحدةالم المممكة مثؿ أخرى دوؿ بعد فيما وتبعيا

 (.2117الماضي )بدر المالؾ، 
 نتاج ىي حديث كمفيوـ اإللكترونية اإلدارة نشأة إف القوؿ يمكف سبؽ ومما 
 الحاجة وازدياد، المعمومات ثورة ظؿ في، الحديثة االتصاؿ تقنيات نوعي أفرزتو تطور
 اإلدارات وربط، والمؤسسات المواطف عالقات إدارة في التكنولوجيا الحديثة توظيؼ إلى

 اإلدارة مفاىيـ في الجذري التحوؿ وبالتالي، آليات التكنولوجيا عبر والوزارات العامة
 (.2110وتطويره )سعد ياسيف،  التقميدية
أيادي  إلى، الحاجة عف الزائدة العاممة األيدي تحويؿ عمى تعمؿ اإللكترونية فاإلدارة
 لمواكبة التأىيؿ إعادة طريؽ عف، اإلدارة مشاريع تنفيذ في يأساس دور ليا عاممة

، األكفاء غير الموظفيف عمى واالستغناء، المؤسسات عمى طرأت الجديدة التي التطورات
 طريؽ عف، القرار اتخاذ معوقات وتقميؿ، الجديد مع الوضع التكيؼ عمى القادريف وغير
 (.2117)بدر المالؾ، صنع القرار  بدوائر وربطيا، البيانات توفير

ىذا في وقد ذكرت العديد مف األبعاد لإلدارة اإللكترونية ومنيا الثقافة اإللكترونية حيث 
ة بسبب مائى تغيراتت بمجتمعنا ققح واالتصاالتومات مالعصر عصر تكنولوجيا المع

وأخالقيات ى ثقافة مآثار جمة ع والتطور الذي حدث في عصرنا الحاضر، والذي ل
أف يغفؿ اإلمكانات الرائعة التى ؿ يستطيع أحد ي، فبالسمبأو  باإليجاب سواء مجتمعنا

 اآلليةبعد اتحاد الحواسب  ة، وخاصواالتصاالتومات متكنولوجيا المع تقدميا لنا
اإلنترنت وغيرىا مف وسائؿ االتصاالت وأيضا ال في خدمة  يما، واندماجواالتصاالت
عمى ىذا االنفتاح المعموماتى واإلمكانات  ترتَّبت يالت السمبية اآلثار ىؿنتجا أفنستطيع 

مف يمتمكوف ويحتكروف ىذه اإلمكانات يختمفوف معنا عقائديا  أف ةخاصالتكنولوجية 
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وفكريا وثقافيا. فما يعد عندىـ مباحا وعاديا نجد لو ضوابط أخرى فى مجتمعنا العربى 
 (2109ألخذ ما ينفع وترؾ ما يضر )يارا إبراىيـ: 

نساني فقد غيرت اإل االتصاؿة انتقالية في تاريخ ممرح اإللكترونية الثقافةوتمثؿ 
الزاحفة،  االقتصاديةضافة إلى العولمة باإل، االتصاالتفي مجاؿ تكنولوجيا  االبتكارات

ى ذلؾ نتائج عامة بالنسبة لكؿ مف وسائؿ مـ العالمية وترتب عالعاإلطبيعة وسائؿ و 
القوة، بؿ القوة تكمف في التمكف مف  ىيا ليست ىومات وحدم، فالمعاالتصاؿونظـ 

، وذلؾ بإجادة استعماؿ أدوات تقنية ياواسترجاع ياومعالجت ياى أجزائمالحصوؿ ع
الحديثة، والتقنيات  االتصاالتزة ينترنت وأجاإلومات مثؿ الحاسوب والبرمجيات و مالمع
في المستخدميف  الـ وبالعنصر البشري متمثمتماـ بالعاالىتكفي، بؿ  الكذلؾ  ىاوحد
محمد ) وماتيممية التحوؿ إلى مجتمع معىندسيف والتقنييف، ووعي المجتمع بأيوالم

 (4002خضري، 
أف استخداـ أدوات تكنولوجيا  (Knox, 2014) دراسة نوكس وأكدت وىذا ما     
ى شبكة مومات عممف الوصوؿ الحر إلى المع الفردومات يؤدي إلى تمكيف مالمع
زيادة إنتاج  بعضيـ البعض وبالتالينترنت، كما يؤدي إلى زيادة فرص التواصؿ بيف اإل

 ى الجدة في كافة أنحاء العالـ، والتفكيرمع الفردالمعرفة، ومساعدة 
أما البعد الثانى وىو التخطيط اإللكتروني الذى يختمؼ عف التخطيط التقميدي مف     

ألىداؼ الواسعة المرنة وقصيرة األمد قابمة حيث أنو يمثؿ عممية ديناميكية فى اتجاه ا
لمتجديد والتطوير المستمر والمتواصؿ وذلؾ بسبب المعمومات الرقمية دائمة التدفؽ 
ونجد أف التخطيط اإللكتروني يتجاوز فكرة التقسيـ لمعمؿ التقميدية بيف اإلدارة وأعماؿ 

إللكتروني فى كؿ زماف التنفيذ حيث أف جميع العامميف يمكنيـ المساىمة فى التخطيط ا
ومكاف وذلؾ بسبب البيئة الرقمية التى تعطي القوة لمتخطيط اإللكتروني لموصوؿ إلى 
كؿ جديد مف أفكار ومنتجات وخدمات وىذا ما يعطى ميزة االستخداـ لمتخطيط 

 (2109اإللكتروني )جيرة حمزة: 
ة إدارية مكممة وظيفيعد البعد الثالث وىو التنظيـ اإللكتروني في حيف أف        

لوظيفة التخطيط حيث تحولو إلى واقع قابؿ لمتنفيذ ونتيجة لمتغييرات والتطورات الكبيرة 
في مجاؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات أصبحت عممية التنظيـ تتـ بشكؿ أكثر كفاءة 
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وفعالية وقادر عمى مسايرة مختمؼ المستجدات حيث أصبح ىذا التنظيـ يعرؼ بالتنظيـ 
 (2110قريشي،  دموسي عبد الناصر، محم)وني اإللكتر 
بأي  اإللكتروني باعتباره البعد الرابع مف أبعاد اإلدارة اإللكترونية ال يعني التوجيوو    

ة قعماؿ، بؿ ىو توجيو أفراد التنظيـ نحو تنفيذ أعماليـ بدلأل تنفيذاحاؿ مف األحواؿ 
رشادىـ إلى الطريؽ  لموصوؿ إلى األىداؼ المنشودة، مف خػالؿ االتػصاؿ بيـ وا 

وىذا ما الصحيح، وترغيبيـ بوسائؿ مختمفة لتحقيؽ ما تصبوا إليػو القيادة وتتطمع إليو، 
( التى تؤكد عمى أف ىناؾ تشجيع مف 2107أكدتو دراسة )بف نوبو، وأبو خويط 

العامميف والمبدعيف الذيف يقودوف المؤسسات فى مجاؿ اإلدارة اإللكترونية وكذلؾ يقدموا 
الزاوية في ر والقيادة حجدعـ فى نشر الوعى بأىميتيا لممساعدة فى إنجاز العمؿ ال

 مف نجاح اإلدارة اإللكترونية، ولكػف لػيس مف منطمقات اإلدارة التقميدية التي تجعؿ
المدير فمكا تدور فيو اإلدارة، بػؿ مػف منطمؽ القيادة المتعددة المتطمعة عمى كؿ جديد، 

آفاؽ تتجاوز فييػا واقعيا مع القيادات القابمة لمتطور تماشيًا مع المنطمقة دائمًا إلى 
 (2109اإللكترونية )محمد األعمى، عبد اهلل عويداف:  مسيرة التقنية

أما البعد الخامس واألخير مف أبعاد اإلدارة اإللكترونية وىو الرقابة اإللكترونية      
ر الساعة عمى كؿ دقائؽ العمؿ حيث أصبحت الرقابة بمثابة العيف المفتوحة عمى مدا

فى دوائرىا اإلدارية مما يضمف لإلدارات تطبيقات التقنية الوقوؼ عمى مواطف ضعفيا 
وقوتيا واحتياجاتيا كما يمنحيا القدرة عمى تقييـ أفرادىا بحياد وموضوعية وبأدوات 

قابة قياس دقيقة تجعؿ نظر اإلدارة غير قابمة لمشؾ فى مصداقيتيا وبالتالي تعمؿ الر 
اإللكترونية عمى تقميص الفجوة الزمنية بيف التنفيذ وباقى مراحؿ اإلدارة اإللكترونية 
وأيضا ال تسعي الكتشاؼ الخطأ بغية معاقبة األفراد بقدر ما تسعى لتدارؾ الخطأ كي 

 (.2119ال يؤثر عمى سير العمؿ )حسيف الحسف: 
 االنعكاسات أبرز مف يعتبر أف نقص الدافعية( 2100) ويرى حمزة األحسف     
 األمريكية الحديثة التأميف بينتو دراسات ما وىذا العامميف، عمى المينية لمضغوط السمبية
 أف منيـ يعتبروف والربع ضاغط عمميـ يجدوف األمريكييف العماؿ نصؼ أف وىو

 . أدائيـ عمى سمبا ينعكس ما ليـ بالنسبة الضغط مصدر ىي الوظيفة
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 مف توصؿ ( الذي2102) أسعد مخموفي دراسة منيا المحمية الدراسات إلى إضافة
التي . اإلنجاز ودافعية المينية الضغوط بيف موجبة ارتباطية عالقة وجود خالليا إلى

 ومف ،العامميف سموؾ في وحيويا ىاما دوراً  تمعب التي األساسية المؤثرات مف تعتبر
 عمى المنظمة قدرة بأف القوؿ لنا يتيح الذي األمر لدييـ خمؽ الرغبة يمكف خالليا
 توفير فياأللكترونية الفعالة  اإلدارة عمى نجاح كبير حد إلى تتوقؼ أىدافيا، تحقيؽ
 تحرؾ السموؾ التي وىي معيف، ىدؼ إلى لموصوؿ. اإلنجاز دافعية مف الكافي القدر

 ضروري المنظمات أمر في اإلنجاز روح بث فإف وليذا. يقصدىا التي لمغاية وتوجيو
 ألداء العقبات تذليؿ إلى يميؿ الفرد تجعؿ اإلنجاز دافعية أف حيث لتحسيف األداء،

 وقدراتو إلمكانياتو واستغالؿ ومثابرة قوة مف ما لديو وقت، مستخدما بأقؿ صعب شيء
 العقمية.
 الفرد سعي مدى يحدد الشخصية، في نسبيا ثابت استعداد لإلنجاز الدافعية وتعتبر    

 مف درجة معينة عميو يترتب. معيف ىدؼ بموغ أو نجاح تحقيؽ سبيؿ في ومثابرتو
 لالمتياز، معيف مستوى ضوء في األداء تقييـ تتضمف التي المواقؼ في وذلؾ اإلشباع،

 وتحدد. واإلنجاز بالعمؿ المرتبط الجيد إثارة عمى تعمؿ األبعاد متعددة وىي منظومة
 .لألىداؼ المميز اإلنجاز بيدؼ ووجيتو، وشدتو، ومدتو طبيعتو

 الصعاب، وتحمؿ بذؿ الجيد مف كؿ في المثابرة المنظومة ىذه أبعاد أىـ ومف     
الوقت فالمثابرة تمعب دورا فاعال فى تحقيؽ اإلنجاز، كما تتطمب تحديد  أىمية وتقدير

األىداؼ وتنفيذ الخطط واألعماؿ والقياـ بالتضحيات والتغمب عمى العقبات ومواجية 
واالنتقادات، واستغالؿ الطاقة والدافعية والنشاط، كما أنيا أيضا تتطمب االنتكاسات 

التكيؼ والمرونة فى مختمؼ المواقؼ التى تتطمب اختيار خطة عمؿ أو نشاط 
 (2102)عواطؼ زمزمى: 

أف المثابرة تدؿ عمى خبرات الفرد عند مواجية المحف  عمماءويذكر العديد مف ال    
والشدائد حيث يستطيع التغمب عمييا والوصوؿ إلى حالة مف التوازف النفسي التى كاف 
عمييا قبؿ المرور بالمحنة وقبؿ التعرض لألحداث الضاغطة وىذا ما اتفقت عميو كذلؾ 

تقرار المستوى ( والتى أوضحت نتائجيا أف اس2100دراسة )بدراف وآخروف: 
االقتصادي واالجتماعي والنفسي يؤثر باإليجاب أو بالسمب عمى المثابرة لدى الفرد 
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وترتبط المثابرة بنشأة الفرد وثقافتو وطبيعة شخصيتو أو تركيبو البيولوجي وىذه 
الميكانيزمات النفسية واالجتماعية تزيد مف الصالبة النفسية واالجتماعية لدى الفرد 

 ( 2100تحمؿ المحف. )أشرؼ عطية: وتساعده عمى 
ىو البعد الثانى لدافعية اإلنجاز حيث يعد سمة مف السمات الشخصية  والطموح   

اإلنسانية بمعنى إنيا موجودة لدى الجميع تقريبا ولكف بدرجات متفاوتة فى الشدة والنوع 
عبد وىي تعبر عف التطمع لتحقيؽ األىداؼ المستقبمية القريبة أو البعيدة )سامي 

 (2101السالـ: 
( أف الطموح بمثابة دافع داخمى يدفع الفرد 2102ويذكر عبد الحميد وآخروف )    

لمتميز والتفوؽ فى إنجاز عمؿ يتميز بالقيمة والتقدير وفؽ لمعايير عامة يتميز فيو أداء 
الفرد بالتوجو واالستبصار والقدرة عمى التوقع، ويستمد فى أدائو الجيد مف خمفيتو عف 

فسو وعف إمكاناتو النفسية والفسيولوجية والمادية فى إطار الواقع الحالى وما يمكف أف ن
يكونو فى المستقبؿ فى ضوء االحتماالت والبدائؿ المتوقعة وىذا ما أكدتو دراسة 

( والتى أكدت عمى مدى االرتباط بيف الطموح وقمؽ الفرد سواء كاف 2100)الزواىرة: 
 عي.  قمؽ نفسي أو مادي أو اجتما

( أف الطموح يتحدد طبقا لسمات 2102وقد أوضحت دراسة سيير الشافعى )   
شخصية الفرد والعوامؿ المكونة ليا سواء عوامؿ ذاتية داخمية أو بيئية خارجية وكذلؾ 

 خبرات اإلنجاز والفشؿ السابقة.
( أف مستوى الطموح يرتفع وينخفض نسبيا كمما وصؿ األداء 2102ويضيؼ عمى )   
لـ يصؿ الي مستوى طموح الفرد وذلؾ حسب خبرات النجاح أو الفشؿ التى يمر بيا أو 

الفرد يؤدي إلى ارتفاع مستوى طموحو، كما أف الثواب والعقاب مف العوامؿ البالغة 
األىمية في مستوى طموح الفرد وشعور الفرد كذلؾ بدافعية اإلنجاز فى األعماؿ التى 

مى مستوى طموح الفرد وىذا ما أكدتو دراسة )خالد يقـو بعمميا مما يؤثر باإليجاب ع
( والتى أكدت مدى ارتباط دافعية اإلنجاز بمستوى الطموح أى أف الدافع 2106شنوف: 

 لإلنجاز يزيد مف درجة التفاؤؿ وتحمؿ اإلحباط وارتفاع مستوى الطموح.
ز فنجاح الفرد ويعتبر اإلقباؿ عمى العمؿ ىو البعد الثالث مف أبعاد الدافعية لإلنجا    

فى الحياة ال يتـ إال مف خالؿ االلتحاؽ بالعمؿ الذي يفي بالمتطمبات الشخصية 
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والعقمية واالجتماعية والمادية. فالعمؿ ىو الذي يحدد مركز الفرد فى الجماعة، فمنو 
يستميـ الفرد الراحة واألمف ألف القوة الحقيقية لمدوؿ ال تقاس باألسمحة المدمرة إنما 

تممكو ىذه الدوؿ مف طاقات بشرية متميزة وتعتبر الدوافع والحوافز مف  تقاس بما
المؤثرات األساسية التى تمعب دورا ىاما وحيويا فى سموؾ األفراد ويمكف خمؽ مف 
خالليا الرغبة لدييـ لإلقباؿ عمى العمؿ األمر الذي يمكف مف تحقيؽ أىداؼ المؤسسات 

 (.2102)ىدي حاليميو: 
حساس وحاسـ بالنسبة لممؤسسات والذي يتطمب تأىيؿ كوادر  حيث أنيا طابع    

ثبات الذات مف جية ومف جية أخرى حاجة  كساب خبرات والتقدير والتعاوف وا  وا 
العامميف لبناء عالقات اجتماعية والشعور بأنو عضو فعاؿ ومنتج فى مجتمعو كذلؾ 

يادات التقدير )أييـ تقديرىـ مف النواحي المعنوية كاليدايا الرمزية ورسائؿ الشكر وش
 ( 2106السميماف: 

 حد في األدارية ىدفا فعاالالوجية  ومف ىنا تكمف أىمية الدافعية لإلنجاز كونيا مف    
يقبموف  تجعميـ العامميفلدى  معينة اىتمامات وتوليد، الدافعية لإلنجاز ذاتيا، فاستثارة

 حياتيـ وفي العمؿ نطاؽ خارج وحركية وعاطفية معرفية نشاطات ممارسة عمى
 تعتبر كما. مؤسسى نظاـ أي ينشدىا التي اليامة مف األىداؼ وتعتبر المستقبمية،

 خالؿ مف وذلؾ فّعاؿ، نحو األىداؼ عمى إنجاز سبيؿ في استخداميا يمكف وسيمة
 بعض إلى االنتباه توجو فيي الرتباطيا بالميوؿ، لمقدرات المحددة العوامؿ أحد اعتبارىا

 بعض المثيرات مف فتجعؿ بالحاجات، عالقة عمى وىي األخرى، دوف النشاطات
وفّعاؿ )أحمد الزعبى،  نشط بشكؿ والعمؿ المثابرة عمى وتحثو السموؾ في تؤثر معززات
2110.) 
فى أنو بالرغـ مف الجيود التى تبذليا  مما سبق يمكن بمورة مشكمة الدراسة       

الدولة والقائميف عمى مؤسسات الرعاية االجتماعية إال أف ىناؾ بعض العقبات التى 
التقميدية فى العمؿ دوف إدخاؿ  األدارةتحوؿ دوف تطوير المؤسسة مثؿ استخداـ 

تساىـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة والتى تسيؿ عممية القياس ألداء المؤسسات كما 
 المستخدمة والتقنيات لمموظفيف األداء نتائج عمى بناء العمؿ أساليب تطوير في كثيرا
وبالتالى فإف النيوض بمؤسسات رعاية األيتاـ والكوادر العاممة بيا  .األعماؿ تنفيذ في
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القائمة عمى األدارة األلكترونية والتى تختمؼ وتعزيز جيودىـ يعد مف أىـ األساسيات 
اإلدارة التقميدية تظير ىيمنة فئة مف األفراد في عف األدارة التقميدية  كؿ األختالؼ

منظمة ما عمى أعماؿ اآلخريف مف خالؿ القياـ بالعديد مف الوظائؼ وذلؾ وصواًل 
أما اإلدارة اإللكترونية فما ىي إال نمط جديد مف أنماط اإلدارة  لتحقيؽ األىداؼ المرجوة

المؤسسات ومجاالت عمميا، واستراتيجياتيا، ووظائفيا،  ، ترؾ آثاره الواسعة عمىالحديثة
والواقع أف ىذه التأثيرات ال تعود فقط إلى البعد التكنولوجي المتمثؿ بالتكنولوجيات 
نما تعود أيضًا إلى البعد اإلداري المتمثؿ بتطوير المفاىيـ اإلدارية التي  الرقمية، وا 

ية في لمزيد مف المرونة اإلدار تراكمت لعقود عديدة، وأصبحت تعمؿ عمى تحقيؽ ا
 ومف خالؿ النظرة المتأنية والمتعمقة لممفاىيـ السابقة التفويض، والتمكيف اإلداري

 . لتحقيؽ الخدمة المتقنة لميتيـ ،وصوال
 : التالى لسؤالومن ىنا يمكن إجمال مشكمة البحث فى ا 

كما يدركيا  لإلنجاز والدافعية األيتام مؤسسات فى اإللكترونية ما العالقة بين اإلدارة
 ؟بيا  عاممينال

 أىداف البحث: 
 بأبعادىا )الثقافة اإللكترونية ييدؼ البحث بصفة رئيسية إلى: دراسة العالقة بيف اإلدارة

 اإللكتروني، الرقابة اإللكتروني، التوجيو التنظيـ ،اإللكتروني اإللكترونية، التخطيط
لمعامميف بأبعادىا )المثابرة، الطموح،  لإلنجاز والدافعية األيتاـ مؤسسات اإللكترونية( فى

 العمؿ(. وذلؾ مف خالؿ األىداؼ الفرعية التالية:  عمى اإلقباؿ
  بأبعادىا  بمؤسسات األيتاـتحديد مستويات اإلدارة اإللكترونية  -0
  بأبعادىا.بمؤسسات األيتاـ تحديد مستويات الدافعية لإلنجاز  -2
االرتباطية بيف بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لمدراسة تفسير العالقة  -2

)العمر، عدد سنوات الخدمة، المستوى التعميمى، الدخؿ الشيرى، عدد الدورات 
 بأبعادىا. لإلنجاز بأبعادىا والدافعية اإللكترونية التدريبية( وكؿ مف اإلدارة

بابعادىا بمؤسسات األيتاـ  اإللكترونية تفسير االختالفات فى كؿ مف اإلدارة -2
وفقًا لمحؿ اإلقامة، النوع،  بابعادىا بمؤسسات األيتاـ ع لإلنجاز بأبعادىا والدافعية

 الحالة االجتماعية، الحصوؿ عمى دورات.
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 والدافعيةبمؤسسات األيتاـ بأبعادىا  اإللكترونية تقييـ التبايف فى كؿ مف اإلدارة -0
قًا لمعمر، عدد سنوات الخدمة، المستوى وف بمؤسسات األيتاـ بأبعادىا لإلنجاز

 التعميمى، الدخؿ الشيرى، عدد سنوات الخدمة.
 أىمية البحث: 

 فى المجالين التاليين:  ةمن خالل ما تقدمو من فائدتتمثل أىمية الدراسة 

 :يمياالستفادة من نتائج الدراسة فى مجال خدمة المجتمع من خالل ما - أ

اإلدارة اإللكترونية فى المؤسسات المختمفة وخاصة  إلقاء الضوء عمى أىمية إدخاؿ -0
مؤسسات رعاية األيتاـ وذلؾ ألىميتيا فى تذليؿ العقبات التى قد تواجو بعض 
العامميف بيذه المؤسسات مما يساعدىـ عمى إنجاز أعماليـ بصفة متواصمة 

 ومتقنة.
اؿ نظاـ تسميط الضوء عمى مدى قدرة المديريف عمى إدارة مؤسساتيـ مف خالؿ إدخ -2

 إلكترونى جديد أكثر دقة فى تسيير األعماؿ.
افتقار الساحة العممية لدراسات عربية فى مجاؿ اإلدارة اإللكترونية وارتباطو بدافعية  -2

اإلنجاز وتسميط الضوء عمى كيفية إنجاز األعماؿ بسرعة فائقة ودقة عالية دوف 
 .ات األيتاـمؤسسبالضغط عمى العامميف فى 

مؤسسات رعاية األيتاـ وتطويرىا واالىتماـ بكيفية إدارتيا والعمؿ  الوقوؼ عمى واقع -2
 بيا عمى أكمؿ وجو.

لفت أنظار الجيات الحكومية واألىمية التى لـ تيتـ بإدخاؿ اإلدارة اإللكترونية فى  -0
مؤسساتيا إلى توفير كؿ ما يساىـ فى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية لما ليا مف أىمية 

 وتيسير ودقة العمؿ عمى العامميف.كبيرة فى تسييؿ 
تساعد الدراسة فى وضع مجموعة مف التوصيات التى تسيـ فى رفع كفاءة  -6

 العامميف بمؤسسات رعاية األيتاـ وتحسيف قدرتيـ عمى اإلنجاز.
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 :يميمن خالل ما  التخصصاالستفادة من نتائج الدراسة فى مجال -ب

العمؿ وخاصة مع عصر التكنولوجيا إلقاء الضوء عمى أىمية تطوير اإلدارة فى  -0
والمعمومات حيث تعتبر مف الموضوعات اليامة فى مجاؿ إدارة المنزؿ 

 والمؤسسات.
قد تسيـ نتائج الدراسة فى إعداد برامج وكتيبات إرشادية بيا مجموعة مف النصائح  -2

المستخمصة مف الدراسة لتنمية الوعي بأىمية اإلدارة اإللكترونية فى المؤسسات 
 ية رفع الدافعية لإلنجاز لدى العامميف بالمؤسسات المختمفة.وكيف

تعتبر دراسة اإلدارة اإللكترونية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى العامميف بمؤسسات  -2
 – مف الموضوعات التي لـ يسبؽ دراستيا في مجاؿ إدارة المنزؿرعاية األيتاـ 

يا في إلقاء الضوء عمى والتي يمكف االستفادة مف نتائج -عمى حد عمـ الباحثة 
 أثر إدخاؿ اإلدارة اإللكترونية فى العمؿ عمى دافعية العامميف لإلنجاز.

 عف استبياف وتقنيف تصميـ عف عبارة المنزؿ إدارة لتخصص جديدة أدوات إضافة -2
 .الدافعية لإلنجاز عف استبياف وأيضاً  اإلدارة اإللكترونية

 :فروض البحث 
بمؤسسات  اإللكترونية اإلدارة استبيافدالة إحصائيا بيف  ارتباطيةعالقة  وجود -1

، اإللكتروني التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية الثقافة)بأبعادىا  األيتاـ
بمؤسسات األيتاـ لإلنجاز  الدافعية واستبياف (اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني التوجيو
 .العمؿ(ا )المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى بأبعادى

 دالة إحصائيا بيف المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لمدراسة ارتباطيةعالقة  وجود -2
)العمر، عدد سنوات الخدمة، المستوى التعميمى، الدخؿ الشيرى، عدد الدورات 

 .بمؤسسات االيتاـ ـبأبعادىاإللكترونية والدافعية لإلنجاز  وكؿ مف اإلدارة التدريبية(
اإللكترونية  فى متوسطات درجات كؿ مف اإلدارةفروؽ ذات داللة إحصائية  وجود -3

وفقًا لمحؿ اإلقامة )ريؼ،  بمؤسسات االيتاـ ابأبعادىبأبعادىا والدافعية لإلنجاز 
 .حضر(

اإللكترونية  فى متوسطات درجات كؿ مف اإلدارةفروؽ ذات داللة إحصائية  وجود -4
 وفقًا لمنوع )رجاؿ، سيدات(. بمؤسسات االيتاـ ابأبعادىبأبعادىا والدافعية لإلنجاز 
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اإللكترونية  فى متوسطات درجات كؿ مف اإلدارةفروؽ ذات داللة إحصائية  وجود -5
وفقًا لمحصوؿ عمى دورات  بمؤسسات االيتاـا بأبعادىبأبعادىا والدافعية لإلنجاز 

 فى مجاؿ اإلدارة اإللكترونية )حاصؿ، غير حاصؿ(.
اإللكترونية  فى متوسطات درجات كؿ مف اإلدارةإحصائية فروؽ ذات داللة  وجود -6

وفقًا لمحالة االجتماعية  بمؤسسات االيتاـا بأبعادىبأبعادىا والدافعية لإلنجاز 
 )متزوج، غير متزوج(.

اإللكترونية  اإلدارةعينة الدراسة فى كؿ مف أفراد تبايف داؿ إحصائيا بيف  وجود -7
 وفقًا لمعمر. بمؤسسات االيتاـا بأبعادىبأبعادىا والدافعية لإلنجاز 

اإللكترونية  اإلدارةعينة الدراسة فى كؿ مف أفراد تبايف داؿ إحصائيا بيف  وجود -8
 وفقًا لممستوى التعميمى. بمؤسسات االيتاـا بأبعادىبأبعادىا والدافعية لإلنجاز 

 اإلدارةاستبياف عينة الدراسة فى كؿ مف أفراد تبايف داؿ إحصائيا بيف  وجود -9
وفقًا لعدد سنوات  بمؤسسات االيتاـا بأبعادىلكترونية بأبعادىا والدافعية لإلنجاز اإل

 الخدمة.
اإللكترونية  اإلدارةعينة الدراسة فى كؿ مف أفراد تبايف داؿ إحصائيا بيف  وجود -11

 وفقًا لمدخؿ الشيرى. بمؤسسات االيتاـا بأبعادىبأبعادىا والدافعية لإلنجاز 
، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية الثقافة) اإللكترونية اإلدارة مشاركة نسبة تختمؼ
 لإلنجاز الدافعية مع( اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التنظيـ
 معيا. االرتباط ودرجة االنحدار معامالت ألوزاف طبقاً 

 

 :األسلوب البحثى
 أوال3ً مصطلحات البحث العلمية واإلجرائية 

 : اإلدارة اإللكترونية -1

عممية ميكنة جميػع ميػاـ  اإلدارة اإللكترونية بأنيا (2222) السالميعالء يعرؼ 
 ،باالعتماد عمى جميع تقنيات المعمومات الضرورية ،وأنػشطة المؤسسة اإلدارية

لموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ اإلدارة الجديدة في تقميؿ استخداـ الورؽ وتبسيط اإلجػراءات 
والقضاء عمى الروتيف واإلنجاز السريع والدقيؽ لممياـ والمعامالت لتكوف كػؿ إدارة 

 .جاىزة لربطيا بالحكومة اإللكترونية الحقػاً 
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 أو األفراد مف سواء أكثر أو طرفيف تػتـ بيف التي والمعامالت األعماؿ كؿ وىي تنفيذ
 (.2222)أحمد غنيم، اإللكترونية  شػبكات االتصاالت اسػتخداـ خالؿ مف المنظمات

 في الشػبكات اإللكترونية استخداـ عمى القائمة العممية وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا
بالدولة بمؤسسات االيتام  الجوىرية والقدرات الموارد عمى ورقابة وتنظيـ وتوجيو تخطيط

 أىداؼ تحقيؽ أجؿ مع تطوير ثقافة العامميف بيا إلكترونيًا مف لتحقيق الميزة التنافسية
 المؤسسة.

 : الثقافة اإللكترونية -2

قدرة الفرد عمى التواصؿ مع اآلخريف عبر الوسائؿ اإللكترونية الحديثة والدخوؿ بسيولة 
 (.2222)نادية أيوب، إلى عالـ التقنية وتكنولوجيا المعمومات 

اإلطار المعرفى الذي يتوافر لدى الفرد حوؿ استخداـ وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا 
 الوسائؿ اإللكترونية الحديثة والتى تمكنو مف التعامؿ مع اآلخريف فى مجاؿ العمؿ.

 : التخطيط اإللكتروني -3

 األىداؼ بحسب متحولة متطورة متجددة ديناميكية عممية اإللكتروني التخطيط 
، 2222)عبود نجم، المستمر  لمتطوير القابمة األمد وقصيرةطويمة أ المرنة الواسعة

 .(2200حسين الحسن، 
مرحمة فكرية يتـ فييا وضع نظاـ إلكترونى لتطوير برامج وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 

 األعماؿ إلنجاز أىداؼ المؤسسة.
 التنظيم اإللكتروني:  -4

 األفقية الشبكية والعالقات والمياـ لمسمطات واسع لتوزيع الفضفاض ىو اإلطار 
 منظمة مف التحوؿ يتـ اإلنترنت فمع، التنظيـ ألطراؼ اليدؼ المشترؾ إنجاز أجؿ مف

 اليدؼ عمى التركيز منظمة إلى الرسمية التنظيمية والخصائص عمى اليياكؿ التركيز
 (.2222)عبود نجم، الواحد المتقاسـ 

القدرة عمى تحويؿ ما تـ تحديده مف أىداؼ وأنشطة وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 
 في التطور التكنولوجى وما تـ اتخاذه مف قرارات إلى أعماؿ مع إجراءبمؤسسات األيتاـ 

 .بما ينعكس إيجابيا عمى األطفاؿ األيتاـالتنظيمية اليياكؿ وأشكاؿ مستويات
 :لتوجيو اإللكترونيا -5
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 بطريقة الفعاؿ التعامؿ عمى االعتماد عمى وجود القيادات اإللكترونية القادرةىو 
 األعماؿ والتى تسعى إلى تفعيؿ دور األىداؼ والعمؿ عمى تحقيقيا إلنجاز إلكترونية

  (.2222)أحمد غنيم، المطموبة مف خالؿ اتخاذ قرارات سريعة وفورية 
عمى التعامؿ الفعاؿ بطريقة العامميف القدرة عمى تحفيز وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 

إنجاز األعماؿ المطموبة اعتمادًا عمى شبكات نزالء المؤسسة مف األيتاـ إلكترونية مع 
 االتصاالت اإللكترونية المتقدمة.

 الرقابة اإللكترونية: -6

تعطى ىى المراقبة اآلنية مف خالؿ شبكة المؤسسة أو الشركة الداخمية والتى  
إمكانية تقميص الفجوة الزمنية بيف عممية اكتشاؼ االنحراؼ أو الخطأ وعممية تصحيحو 

 المعمومات تدفؽ خالؿ وتعتبر عممية مستمرة متجددة تكشؼ االنحراؼ أواًل بأوؿ مف
 إلى يؤدي ما وىو، نفسو الوقت في يعمؿ فالجميع والعامميف، المديريف بيف والتشبيؾ

 بيف أو واإلدارة العامميف بيف سواء، اإللكتروني والوالء،لكترونيةاإل الثقة تحقيؽ زيادة
 (.2222)محمد بن عبد العزيز، واإلدارة  المستفيديف

طريقة لمتابعة سالمة تنفيذ القرارات بطريقة إلكترونية وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا 
 المرتبطة باأليتاـ والعامميف معيـ  المشكالت ومدى مطابقة التنفيذ لما جاء بالخطة وحؿ

 وتالفى األخطاء أواًل بأوؿ.
 :الدافعية لإلنجاز -7

 والتغمب الصعبة باألعماؿ القياـ في والمثابرة واالنتباه الجيود عمى لتركيزه الفرد سعي
 في مستمرة وبرغبة نتيجة وأفضؿ جيد وبأقؿ وقت أسرع في بكفاءة العقبات عمى

االمتياز  معايير بموغ اجؿ مف والمناقشة والنضاؿ مرتفع طموح لتحقيؽ مستوى النجاح
 (.2222)محمد حمادات، 

تفوؽ  لو يحقؽ مما نشاطو في اإلنجاز مف مستوى أعمى لبموغ المستمر الفرد سعي وىي
أمانى عبد  كما عرفتيا(، 2229)خضير الفريجات وآخرون، وأقرانو  زمالئو عمى

فى أداء عمؿ ما بتفوؽ واقتدار، والقدرة عمى بأنيا رغبة الفرد ( 2202المقصود )
 التغمب عمى العقبات والصعاب وبموغ األىداؼ بسرعة ودقة وميارة.
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القياـ باألعماؿ الموكمة  في العاملين بمؤسسات االيتامبأنيا رغبة  وتعرفيا الباحثة إجرائياً 
يمكف أف  التى العقبات عمى والتغمب فييا النجاح ومثابرتو لتحقيؽ جيد بشكؿ إليو

 تواجيو بكفاءة عالية.
 المثابرة: -8

 وتفعيؿ ما، لموضوع والحماس االىتماـ مف عالية بمستويات التمتع عمى القدرة ىي
 (.2202)كمال عثمان، متكامؿ  نحو عمى العمؿ ومياراتو إلتماـ قدراتو

فى السعى لتحقيؽ النجاح  العاملين بمؤسسات االيتامقدرة  بأنياوتعرفيا الباحثة إجرائيًا 
 فى العمؿ واالستعداد إلنجاز كافة األعماؿ الموكمة إليو.

 :الطموح -9

 حياتو المختمفة، جوانب كؿ في ألىدافو تخطيط وضع عمى الفرد مقدرة مدى ىو
 لو النفسي والتكويف يتفؽ بما الصعوبات كؿ متخطيا ىذه األىداؼ تحقيؽ إلى والوصوؿ

طاره المرجعي  (.2202)محمد النوبى،  السابقة وخبراتو إلمكانياتو وتبعاً  وا 
 لنفسو العاملين بمؤسسات االيتام يضعو الذي المستوى بأنو ىووتعرفو الباحثة إجرائيًا 

 لبموغو. الحياتية ومياراتو قدراتو توظيؼ مع
 :اإلقبال عمى العمل -11

)كمود  بحماس اليػومي عممػو أداء فػي رغبتو عمى يدؿ الفرد مف يصدر سموؾ ىو كؿ
 (.2202يوسف، 

فى القياـ باألعماؿ الموكمة  العاملين بمؤسسات االيتام بأنو رغبةوتعرفو الباحثة إجرائيًا 
 إليو دوف ضغط.

 عمىالمنيج الوصفي التحميمي وىو المنيج الذي يقـو  البحثتبع ي:منيج البحث  ثانيا:
 الوصؼ الدقيؽ والتفصيمي لمظاىرة أو موضوع الدراسة أو المشكمة قيد البحث وصفًا كميا

Quantitative  ًأو وصفًا نوعيا Qualitative جمع بيانات  إلىفيو ييدؼ أواًل  وبالتالي
ومعمومات كافية ودقيقة عف الظاىرة ومف ثـ دراسة وتحميؿ ما تـ جمعو بطريقة موضوعية 

 .(2222 ،البياتيمحمود القاضي و )دالل تمؾ الظاىرة  عمىمؿ المؤثرة العوا إلىوصواًل 
 أدوات البحث  ثالثا:

 اشتممت أدوات البحث عمى ما يمي: )إعداد الباحثة( 
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 استمارة البيانات العامة لمموظفيف العامميف بمؤسسات األيتاـ. -0
لتخطيط ونية ااإللكتر )الثقافة بأبعاده بمؤسسات االيتامو اإللكتروني اإلدارةاستبياف  -2

واإللكتروني، التنظيـ اإللكتروني، التوجيو اإللكتروني، الرقابة اإللكتروني  
، األقباؿ المثابرة، الطموح) بأبعاده بمؤسسات االيتام استبياف الدافعية لإلنجاز -2

 عمى العمؿ (
 أواًل: استمارة البيانات العامة لمموظفين العاممين بمؤسسات األيتام: 

اليدؼ مف إعداد استمارة البيانات العامة ىو التعرؼ عمى عينة البحث كاف  
ووصفيا واالستفادة مف ذلؾ فى التحقؽ مف فروض الدراسة، وقد اشتممت االستمارة 

 عمى ما يمي:
 النوع: ( عمى الترتيب، 2، 0:  وتـ تقسيميا إلى )ريؼ، حضر( بترميز )محل اإلقامة

تـ تقسيميا إلى ، العمر:  ( عمى الترتيب2، 0رميز )تـ تقسيميا إلى )رجاؿ، سيدات( بت
سنة فأكثر( بترميز  21سنة،  21إلى أقؿ مف  21سنة، مف  21ثالث فئات )أقؿ مف 

:  تـ تقسيميا إلى )متزوج، غير متزوج( الحالة االجتماعية( عمى الترتيب، 2، 2، 0)
فئات )حاصؿ  2إلى تـ تقسيميا المستوى التعميمى:  ( عمى الترتيب، 2، 0بترميز )
عميا (  عامة، حاصؿ عمى معيد، شيادة جامعية، دراسات ثانوية شيادة أو عمى دبموـ
:  تـ تقسيميا إلى )مدير، إدارى، الوظيفة( عمى الترتيب، 2، 2، 2، 0بترميز )

( عمى 0، 2، 2، 2، 0مشرؼ، أخصائى اجتماعي، أخصائى نفسي( بترميز )
إلى أقؿ مف  0سنوات، مف  0تقسيميا إلى )أقؿ مف  :  تـعدد سنوات الخدمةالترتيب، 

:  تـ الدخل الشيرى( عمى الترتيب، 2، 2، 0سنوات فأكثر( بترميز ) 01سنوات،  01
، 2111 مف أقؿ إلى جنيو2111 جنيو، مف2111 مف فئات )أقؿ 2تقسيميا إلى 

( عمى الترتيب، 2، 2، 2، 0فأكثر( بترميز ) 6111، 6111 مف أقؿ إلى 2111مف
:  تـ تقسيميا إلى )نعـ، ال( بترميز لحصول عمى دورات فى مجال اإلدارة اإللكترونيةا
: تـ تقسيميا عدد الدورات الحاصل عمييا فى حالة اإلجابة بنعم( عمى الترتيب، 2، 0)

( 2، 2، 0دورات فأكثر( بترميز ) 0دورات،  0إلى  2دورة، مف  2إلى  0إلى )مف 
وتـ اإللكترونية:   اإلدارة تطبيق دون تحول التى الصعوبات ىى ماعمى الترتيب، 
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 ميارات ضعؼ، المادية اإلمكانيات قمة، اإلدارية القيادات نقاط )افتقار 0تقسيميا إلى 
 فنياً  المؤىمة البشرية الطاقات قمة، التكنولوجى الوعى مستوى انخفاض، اإلنجميزية المغة
 إيجابيات ىى ما (،0، 2، 2، 2 ،0اإللكترونية( وتـ ترميزىا ) التقنية مجاالت فى

 فى كما الورقية التعامالت تقميؿ)نقاط  2تـ تقسيميا إلى  اإللكترونية:  اإلدارة تطبيق
 (العمؿ فى دقة أكثر، والجيد الوقت توفير، األعماؿ إنجاز فى السرعة، التقميدية اإلدارة

التقميدية:   اإلدارة من أفضل اإللكترونية اإلدارة (، أسموب2، 2، 2، 0وتـ ترميزىا )
 .أعرؼ( أوافؽ، ال بشدة، ال أوافؽ بشدة، أوافؽ، ال أوافؽ) نقاط 0وتـ تقسيميا إلى 

 ثانيًا: استبيان اإلدارة اإللكترونية: 
عف طريقة تطبيؽ بنود اإلدارة بطريقة إلكترونية  الكشؼ االستبياف ىذا مف اليدؼ كاف

مكانية تطبيقيا. وتـ بناء ىذا  والتعرؼ عمى خمفية العامميف عف األنظمة اإللكترونية وا 
االستبياف طبقًا لمتعريؼ اإلجرائى واالطالع عمى البحوث والدراسات السابقة التى ترتبط 

االستبياف، وقد اشتمؿ االستبياف عمى باإلدارة اإللكترونية لالستفادة منيا فى وضع بنود 
سالبة االتجاه وكانت االستجابة عبارة  06وعبارة موجبة االتجاه  28عبارة منيـ  22

عمى ىذا االستبياف وفقًا لمقياس ثالثى متصؿ )أوافؽ، أوافؽ إلى حد ما، ال أوافؽ( 
سالبة االتجاه ( لمعبارات 2، 2، 0( لمعبارات موجبة االتجاه وبتقييـ )0، 2، 2بتقييـ )

، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية أبعاد )الثقافة 0تـ تحديد عبارات االستبياف فى و 
اإللكترونية( وتـ تقسيـ مستوياتيا  الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التنظيـ

 بطريقة النسب المئوية لمدرجات المطمقة لالستبياف وىى:
 

 اإللكترونيةالبعد األول: الثقافة 
عبارات سالبة االتجاه  2عبارات موجبة االتجاه و 6عبارات منيـ  01اشتمؿ البعد عمى 

تدور حوؿ المعرفة المسبقة عػف األنظمػة اإللكترونيػة وكانػت الدرجػة العظمػى ليػذا البعػد 
مقسمة إلى ثالث مستويات حيث كػاف  01=  0× 01والدرجة الصغرى  21= 2× 01

درجػة(، مسػتوى  00( مػف الدرجػة العظمػى )أقػؿ مػف ٪01مػف  المستوى المنخفض )أقؿ
درجػة(،  20ألقػؿ مػف  00( مف الدرجػة العظمػى )٪71إلى أقؿ مف  ٪01متوسط )مف 

درجػػػة فػػػأكثر(، وكانػػػت تػػػدور  20فػػػأكثر( مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى ) ٪71مسػػػتوى مرتفػػػع )
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 عػف شػاممة معرفػة اإللكترونيػة ،لػدي اإلدارة مفيػوـ عػف معرفيػة خمفية عباراتو حولو لدي
 األيتػػػاـ مؤسسػػػات فػػػى المطبقػػػة اإلدارة اإللكترونيػػػة أنظمػػػة جميػػػع تقػػػدميا التػػػي الخػػػدمات

جديػػػدة كمػػػا ىػػػو  إلكترونيػػػة أنظمػػػة مػػػف تفعيمػػػو يػػػتـ مػػػا باسػػػتمرار وأتػػػابع المختمفػػػة،أبحث
 ( .0موضح فى جدوؿ )

 البعد الثانى: التخطيط اإللكتروني
عبارات سالبة االتجاه  0عبارات موجبة االتجاه و 0عبارات منيـ  01اشتمؿ البعد عمى 

 21= 2× 01تػػدور حػػوؿ كيفيػػة التخطػػيط إلكترونيػػًا وكانػػت الدرجػػة العظمػػى ليػػذا البعػػد 
مقسػػػػمة إلػػػػى ثػػػػالث مسػػػػتويات حيػػػػث كػػػػاف المسػػػػتوى  01=  0× 01والدرجػػػػة الصػػػػغرى 
درجػػة(، مسػػتوى متوسػػط  00( مػػف الدرجػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف ٪01المػػنخفض )أقػػؿ مػػف 

درجػة(، مسػتوى  20ألقػؿ مػف  00( مف الدرجػة العظمػى )٪71إلى أقؿ مف  ٪01 )مف
درجػة فأكثر(وكانػػت تػدور عباراتػػو حػػوؿ  20فػػأكثر( مػف الدرجػػة العظمػػى ) ٪71مرتفػع )
بيػا،  العػامميف عمػى العمػؿ لتسػييؿ اإللكترونيػة األنظمػة أحػدث إلدخػاؿ المؤسسة تخطط
 السريع، جىالتكنولو  لمتطوير واضحة رؤية المؤسسة تمتمؾ
 أنظمػػػة كيفيػػػة اسػػػتخداـ بيػػػا العػػػامميف لتعمػػػيـ عمػػػؿ وورش تدريبيػػػة دورات المؤسسػػػة تػػػوفر
 فقػػط مػػديرىا عمػػى بالمؤسسػػة التكنولوجيػػا إلدخػػاؿ التخطػػيط اإللكترونيػػة ،يقتصػػر اإلدارة
 (.0كما ىو موضح فى جدوؿ ).بيا لمعامميف الرجوع دوف

 البعد الثالث: التنظيم اإللكتروني
عبػػارة سػػالبة االتجػػاه  2عبػػارات موجبػػة االتجػػاه و 0عبػػارات مػػنيـ  7البعػػد عمػػى اشػػتمؿ 

 20= 2× 7تػػػدور حػػػوؿ كيفيػػػة التنظػػػيـ إلكترونيػػػًا وكانػػػت الدرجػػػة العظمػػػى ليػػػذا البعػػػد 
مقسػػػػػمة إلػػػػػى ثػػػػػالث مسػػػػػتويات حيػػػػػث كػػػػػاف المسػػػػػتوى  7=  0× 7والدرجػػػػػة الصػػػػػغرى 
درجػػة(، مسػػتوى متوسػػط  00( مػػف الدرجػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف ٪01المػػنخفض )أقػػؿ مػػف 

درجػة(، مسػتوى  00ألقػؿ مػف  00( مف الدرجػة العظمػى )٪71إلى أقؿ مف  ٪01)مف 
درجة فأكثر(، وكانت تدور عباراتو حػوؿ  00فأكثر( مف الدرجة العظمى ) ٪71مرتفع )
 بمبػػدأ بيػػا العػػامميف عمػػى اإللكترونيػػة اإلدارة بأنظمػػة العمػػؿ تقسػػيـ عمػػى المؤسسػػة تعتمػػد
 داخػػؿ اتباعيػػا يجػػب التػػي اإلجػػراءات المؤسسػػة الفرديػػة ، توضػػح الفػػروؽ ومراعػػاة العػػدؿ
العمػػػؿ ،  وانسػػػياب سػػػيولة إلػػػى يػػػؤدي ممػػػا اإللكترونيػػػة األنظمػػػة تطبيػػػؽ قبػػػؿ قسػػػـ كػػػؿ
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 اإلدارة أنظمػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ بعػػػػػػد اإلدارة مػػػػػػف الصػػػػػادرة القػػػػػػرارات واسػػػػػػتقباؿ إرسػػػػػػاؿ يصػػػػػعب
 (.0كما ىو موضح فى جدوؿ ).اإللكترونية

 الرابع: التوجيو اإللكترونيالبعد 
عبػػارة سػػالبة االتجػػاه  0عبػػارات موجبػػة االتجػػاه و 6عبػػارات مػػنيـ  7اشػػتمؿ البعػػد عمػػى 

 20= 2× 7تػػػدور حػػػوؿ كيفيػػػة التوجيػػػو إلكترونيػػػًا وكانػػػت الدرجػػػة العظمػػػى ليػػػذا البعػػػد 
مقسػػػػػمة إلػػػػػى ثػػػػػالث مسػػػػػتويات حيػػػػػث كػػػػػاف المسػػػػػتوى  7=  0× 7والدرجػػػػػة الصػػػػػغرى 
درجػػة(، مسػػتوى متوسػػط  00( مػػف الدرجػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف ٪01المػػنخفض )أقػػؿ مػػف 

درجػة(، مسػتوى  00ألقػؿ مػف  00( مف الدرجػة العظمػى )٪71إلى أقؿ مف  ٪01)مف 
درجػة فأكثر(،وكانػت تػدور عباراتػو حػوؿ  00فأكثر( مف الدرجة العظمػى ) ٪71مرتفع )
 إلكترونيػػاً  توجيينػػا أىػػدافيا ،يػػتـ لتحقيػػؽ بيػػا العػػامميف كافػػة مػػع المؤسسػػة مػػدير يتعػػاوف

 اسػػتخداـ عمػػى لمتػػدريب وسػػيمة ىػػو االلكترونػػى العمػػؿ ،التوجيػػو إنجػػاز لسػػرعة بالمؤسسػػة
 (.0كما ىو موضح فى جدوؿ ) .اإللكترونية اإلدارة أنظمة

 البعد الخامس: الرقابة اإللكترونية
االتجاه عبارات سالبة  2عبارات موجبة االتجاه و 6عبارات منيـ  01اشتمؿ البعد عمى 

 21= 2× 01تػػػدور حػػػوؿ كيفيػػػة الرقابػػػة إلكترونيػػػًا وكانػػػت الدرجػػػة العظمػػػى ليػػػذا البعػػػد 
مقسػػػػمة إلػػػػى ثػػػػالث مسػػػػتويات حيػػػػث كػػػػاف المسػػػػتوى  01=  0× 01والدرجػػػػة الصػػػػغرى 
درجػػة(، مسػػتوى متوسػػط  00( مػػف الدرجػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف ٪01المػػنخفض )أقػػؿ مػػف 

درجػة(، مسػتوى  20ألقػؿ مػف  00) ( مف الدرجػة العظمػى٪71إلى أقؿ مف  ٪01)مف 
درجػة فأكثر(،وكانػت عباراتػو تػدور حػوؿ  20فأكثر( مف الدرجة العظمػى ) ٪71مرتفع )
 نتػػػػائج اإللكترونيػػػػة الرقابػػػػة اإللكترونيػػػػة ،حققػػػػت الرقابػػػػة وسػػػػائؿ بتطبيػػػػؽ المؤسسػػػػة تيػػػػتـ

 تطبيػػػؽ بالمؤسسػػػة العػػػامميف بعػػػض والتجػػػاوزات، يػػػرفض األخطػػػاء اكتشػػػاؼ فػػػى إيجابيػػػة
كمػا ىػو موضػح  .اإللكترونية الرقابة لتطبيؽ تماماً  مييئة العمؿ اإللكترونية ،بيئة الرقابة

 (.0فى جدوؿ )
( مػػػف ٪01المسػػػتوى المػػػنخفض )أقػػػؿ مػػػف كمـــا قســـمت مســـتويات اإلدارة اإللكترونيـــة: 

( ٪71إلػػى أقػػؿ مػػف  ٪01درجػػة(، مسػػتوى متوسػػط )مػػف  66الدرجػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف 
فأكثر( مف الدرجة  ٪71درجة(، مستوى مرتفع ) 92ألقؿ مف  66مف الدرجة العظمى )
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=  2×  22درجػػة فػػأكثر(. حيػػث كانػػت الدرجػػة العظمػػى ليػػذا االسػػتبياف  92العظمػػى )
مقسػػػمة إلػػػى ثػػػالث مسػػػتويات كمػػػا ىػػػو  22=  0×  22درجػػػة والدرجػػػة الصػػػغرى  022

 (: 0موضح فى جدوؿ )
 بأبعادىا ةاإللكتروني ( توزيع درجات استبيان اإلدارة0)جدول 

أقل  اإللكترونية اإلدارة
 قيمة

أعمى 
 قيمة

 22 02 الثقافة اإللكترونية
 22 02 التخطيط اإللكتروني
 20 2 التنظيم اإللكتروني
 20 2 التوجيو اإللكتروني
 22 02 الرقابة اإللكترونية

 022 22 اإللكترونية إجمالى اإلدارة
 

 ثالثًا: استبيان الدافعية لإلنجاز: 
عف أىمية وجود الدافع لإلنجاز لدى العامميف  الكشؼ االستبياف ىذا مف اليدؼ كاف

ومدى تحقيقو. وتـ بناء ىذا االستبياف طبقًا لمتعريؼ اإلجرائى واالطالع عمى البحوث 
والدراسات السابقة التى ترتبط بالدافعية لإلنجاز لالستفادة منيا فى وضع بنود 

 00عبارة موجبة االتجاه  20عبارة منيـ  26مى االستبياف، وقد اشتمؿ االستبياف ع
سالبة االتجاه وكانت االستجابة عمى ىذا االستبياف وفقًا لمقياس ثالثى متصؿ عبارة 

( لمعبارات موجبة االتجاه وبتقييـ 0، 2، 2)أوافؽ، أوافؽ إلى حد ما، ال أوافؽ( بتقييـ )
أبعاد )المثابرة،  2ستبياف فى تـ تحديد عبارات اال( لمعبارات سالبة االتجاه و 2، 2، 0)

الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ( وتـ تقسيـ مستوياتيا بطريقة النسب المئوية لمدرجات 
 المطمقة لالستبياف وىى:

 
 البعد األول: المثابرة
عبػارات سػالبة االتجػاه  2عبػارات موجبػة االتجػاه و 9عبػارة مػنيـ  02اشتمؿ البعد عمػى 

 02=  0× 02والدرجػػػػة الصػػػػغرى  26= 2× 02البعػػػػد وكانػػػػت الدرجػػػػة العظمػػػػى ليػػػػذا 
( مػف الدرجػة ٪01مقسمة إلى ثالث مستويات حيػث كػاف المسػتوى المػنخفض )أقػؿ مػف 

( مػػػف ٪71إلػػػى أقػػػؿ مػػػف  ٪01درجػػػة(، مسػػػتوى متوسػػػط )مػػػف  08العظمػػػى )أقػػػؿ مػػػف 
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فػػأكثر( مػػف الدرجػػة  ٪71درجػػة(، مسػػتوى مرتفػػع ) 20ألقػػؿ مػػف  08الدرجػػة العظمػػى )
 المتواصػمة المثػابرة عمػى درجة فأكثر(، وكانت تدور عباراتو حوؿ أحػرص 20العظمى )

أريػػد  مػػا إلػػى أصػػؿ حتػػى الجيػػد مػػف المزيػػد بػػذؿ عػػف إلػػى ،أعجػػز توكػػؿ ميمػػة أى لتنفيػػذ
كبيػػرة كمػػا ىػػو موضػػح فػػى جػػدوؿ  لمشػػكمة حػػؿ إيجػػاد فػػي أفكػػر عنػػدما بالسػػعادة ،أشػػعر

(2.) 
 البعد الثانى: الطموح
عبػارات سػالبة االتجػاه  2عبػارات موجبػة االتجػاه و 9عبػارة مػنيـ  02اشتمؿ البعد عمػى 

 02=  0× 02والدرجػػػػة الصػػػػغرى  26= 2× 02وكانػػػػت الدرجػػػػة العظمػػػػى ليػػػػذا البعػػػػد 
( مػف الدرجػة ٪01مقسمة إلى ثالث مستويات حيػث كػاف المسػتوى المػنخفض )أقػؿ مػف 

مػػػف ( ٪71إلػػػى أقػػػؿ مػػػف  ٪01درجػػػة(، مسػػػتوى متوسػػػط )مػػػف  08العظمػػػى )أقػػػؿ مػػػف 
فػػأكثر( مػػف الدرجػػة  ٪71درجػػة(، مسػػتوى مرتفػػع ) 20ألقػػؿ مػػف  08الدرجػػة العظمػػى )

 حػد فػي غػايتي التفػوؽ أف درجة فأكثر(، وكانت تدور عباراتو حوؿ أعتبر 20العظمى )
 اثنػاء فػي جديػدة أشػياء واكتشػاؼ معرفػة إلػي الوصػوؿ في أعمالي ،أطمح إلنجاز ھذات

 .الجديدة المعرفة عف لمبحث دوما لعممي ،أسعى تأديتي
 (.2كما ىو موضح فى جدوؿ ).العمؿ في رتبتي تحسيف في ارغب ال

 البعد الثالث: اإلقبال عمى العمل
عبػارات سػالبة االتجػاه  0عبػارات موجبػة االتجػاه و 7عبػارة مػنيـ  02اشتمؿ البعد عمػى 

 02=  0× 02والدرجػػػػة الصػػػػغرى  26= 2× 02وكانػػػػت الدرجػػػػة العظمػػػػى ليػػػػذا البعػػػػد 
( مػف الدرجػة ٪01إلى ثالث مستويات حيػث كػاف المسػتوى المػنخفض )أقػؿ مػف مقسمة 

( مػػػف ٪71إلػػػى أقػػػؿ مػػػف  ٪01درجػػػة(، مسػػػتوى متوسػػػط )مػػػف  08العظمػػػى )أقػػػؿ مػػػف 
فػػأكثر( مػػف الدرجػػة  ٪71درجػػة(، مسػػتوى مرتفػػع ) 20ألقػػؿ مػػف  08الدرجػػة العظمػػى )

 بػػاكرا النيػػوض فػػي صػعوبة درجػػة فأكثر(،وكانػػت عباراتػو تػػدور حػػوؿ أجػػد 20العظمػى )
 لعممػي ، أدائػي مسػتوى فػي اھإلػ  وصػمت التي المراكز عمى العمؿ ،أحافظ إلى لمذىاب
 (2كما ىو موضح فى جدوؿ ) .أعماؿ مف بو أقوـ فيما أفضؿ نتائج تحقيؽ عمى أحرص

( مف الدرجػة العظمػى )أقػؿ ٪01اتجاه منخفض )أقؿ مف كما قسمت الدافعية لإلنجاز: 
 02( مػف الدرجػة العظمػى )٪71إلى أقؿ مف  ٪01)مف اتجاه متوسط درجة(،  02مف 
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درجػػػػة  76فػػػػأكثر( مػػػػف الدرجػػػػة العظمػػػػى ) ٪71درجػػػػة(، اتجػػػػاه مرتفػػػػع ) 76ألقػػػػؿ مػػػػف 
درجػػة والدرجػػة  018=  2×  26فػػأكثر(. حيػػث كانػػت الدرجػػة العظمػػى ليػػذا االسػػتبياف 

 (: 2مقسمة إلى ثالث مستويات كما ىو موضح فى جدوؿ ) 26=  0×  26الصغرى 
 بأبعادىا ( توزيع درجات استبيان الدافعية لإلنجاز2)جدول 

أقل  الدافعية لإلنجاز
 قيمة

أعمى 
 قيمة

 22 02 المثابرة
 22 02 الطموح

 22 02 اإلقبال عمى العمل
 022 22 إجمالى الدافعية لإلنجاز

 رابعًا: حساب الصدق والثبات ألدوات البحث: 
 حساب صدق وثبات استبيان اإلدارة اإللكترونية:  -

 بيرسوف ارتباط معامؿ قيـ بإيجاد وذلؾ االستبياف أبعاد بيف معامؿ األرتباط إيجاد تـ
 :يمي كما وكانت لالستبياف الكمية والدرجة األبعاد تمؾ بيف

 لكل بعد الكمية اإللكترونية والدرجة اإلدارة استبيان عبارات بين االرتباط معامالت( 2) جدول
 الرقابة اإللكترونية التوجيو اإللكتروني التنظيم اإللكتروني التخطيط اإللكتروني الثقافة اإللكترونية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
معامل  رقم العبارة االرتباط

 االرتباط
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

0 10811*** 0 10712*** 0 10741*** 0 10794*** 0 10731*** 

2 10933*** 2 10936*** 2 10954*** 2 10931*** 2 10861*** 

2 10756*** 2 10773*** 2 10798*** 2 10781*** 2 10739*** 

2 10815*** 2 10743*** 2 10831*** 2 10829*** 2 10722*** 

2 10938*** 2 10946*** 2 10967*** 2 10951*** 2 10837*** 

2 10927*** 2 10935*** 2 10962*** 2 10943*** 2 10714*** 

2 10917*** 2 10935*** 2 10962*** 2 10911*** 2 10848*** 

2 10917*** 2 10851*** 

  

2 10744*** 

9 10748*** 9 10685*** 9 10674*** 

02 10782*** 02 10649*** 02 10833*** 

 (0..0.*** دالة عند مستوى داللة )
اإللكترونيػػػػػة ارتبطػػػػػت  ( نجػػػػػد أف كػػػػػؿ عبػػػػػارات اسػػػػػتبياف اإلدارة2مػػػػػف جػػػػػدوؿ ) 

 ( مع مجموع أبعادىا.1.110مستوى داللة )بمعامالت ارتباط دالة عند 
 

 لمبعد الكمية اإللكترونية والدرجة ( معامالت االرتباط بين استبيان اإلدارة2جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط اإللكتروني أبعاد استبيان التعميم

 2.220 ***10922 الثقافة اإللكترونية
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 2.220 ***10939 التخطيط اإللكتروني
 2.220 ***10858 التنظيم اإللكتروني
 2.220 ***10915 التوجيو اإللكتروني
 2.220 ***10992 الرقابة اإللكترونية

 الثقافػػػػػػػة)اإللكترونيػػػػػػػة  ( يتضػػػػػػػح أف الدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة السػػػػػػػتبياف اإلدارة2مػػػػػػػف جػػػػػػػدوؿ )
 الرقابػػػػة، اإللكترونػػػػي التوجيػػػػو، اإللكترونػػػػي التنظػػػػيـ، اإللكترونػػػػي التخطػػػػيط، اإللكترونيػػػة
(. 1.110ارتبطػػػت بمعػػػامالت ارتبػػػاط دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )( اإللكترونيػػػة

ومػػػف ثػػػـ تػػػـ حسػػػاب ثبػػػات االسػػػتبياف مػػػف خػػػالؿ حسػػػاب معامػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاخ والتجزئػػػة 
 النصفية لكؿ بعد مف أبعاد االستبياف ولالستبياف ككؿ.

 اإللكترونية ( معامالت الثبات الستبيان اإلدارة2جدول )

عدد  اإللكترونية اإلدارةاستبيان 
 العبارات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفيةمعامل ارتباط 
 -سبيرمان معادلة

 جتمان معادلة براون
 2.922 2.922 2.922 02 الثقافة اإللكترونية

 2.299 2.922 2.922 02 التخطيط اإللكتروني
 2.922 2.922 2.922 2 التنظيم اإللكتروني
 2.222 2.222 2.922 2 التوجيو اإللكتروني
 2.222 2.222 2.922 02 الرقابة اإللكترونية

 2.922 2.922 2.922 22 إجمالى اإلدارة اإللكترونية
( 1.982اإللكترونيػة ) ( كانػت قيمػة معامػؿ ألفػا كرونبػاخ السػتبياف اإلدارة0مف جدوؿ )

 النصػفية التجزئػة ارتبػاط قيمػة معامػؿالقيمة التي تدؿ عمى ثبات االستبياف. بينما كانػت 
(. وتدؿ تمػؾ 1.977(، وبمغت قيمة معادلة جتماف )1.977براوف ) –لمعادلة سبيرماف 

 القيـ عمى ثبات االستبياف.
 حساب صدق وثبات استبيان الدافعية لإلنجاز:  -

 بيرسوف ارتباط معامؿ قيـ بإيجاد وذلؾ االستبياف أبعاد بيفمعامؿ األرتباط  إيجاد تـ
 :يمي كما وكانت لالستبياف الكمية والدرجة األبعاد تمؾ بيف

 لكل بعد الكمية الدافعية لإلنجاز والدرجة استبيان عبارات بين االرتباط معامالت( 2) جدول
 اإلقبال عمى العمل الطموح المثابرة

 االرتباطمعامل  رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
0 10791*** 0 10685*** 0 10721*** 

2 10921*** 2 10916*** 2 10913*** 

2 10734*** 2 10779*** 2 10817*** 
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2 10823*** 2 10722*** 2 10725*** 

2 10923*** 2 10912*** 2 10874*** 

2 10916*** 2 10893*** 2 10642*** 

2 10922*** 2 10893*** 2 10815*** 

2 10922*** 2 10871*** 2 10742*** 

9 10734*** 9 10717*** 9 10599*** 

02 10767*** 02 10672*** 02 10791*** 

00 10529*** 00 10644*** 00 10913*** 

02 10675*** 02 10648*** 02 10817*** 

 (0..0.*** دالة عند مستوى داللة )
لإلنجػػػػػػاز ارتبطػػػػػػت  ( نجػػػػػد أف كػػػػػػؿ عبػػػػػارات اسػػػػػػتبياف الدافعيػػػػػة6مػػػػػف جػػػػػػدوؿ ) 

 ( مع مجموع أبعادىا.1.110بمعامالت ارتباط دالة عند مستوى داللة )
 لمبعد الكمية ( معامالت االرتباط بين استبيان الدافعية لإلنجاز والدرجة2جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد استبيان الدافعية لإلنجاز
 2.220 ***10971 المثابرة
 2.220 ***10968 الطموح

 2.220 ***10991 اإلقبال عمى العمل

المثػػابرة، الطمػػوح، )( يتضػػح أف الدرجػػة الكميػػة السػػتبياف الدافعيػػة لإلنجػػاز 7مػػف جػػدوؿ )
ارتبطػػػػت بمعػػػػامالت ارتبػػػػاط دالػػػػة إحصػػػػائيا عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة ( اإلقبػػػػاؿ عمػػػػى العمػػػػؿ

كرونبػػاخ (. ومػػف ثػػـ تػػـ حسػػاب ثبػػات االسػػتبياف مػػف خػػالؿ حسػػاب معامػػؿ ألفػػا 1.110)
 والتجزئة النصفية لكؿ بعد مف أبعاد االستبياف ولالستبياف ككؿ.

 ( معامالت الثبات الستبيان الدافعية لإلنجاز2جدول )

عدد  اإللكترونية اإلدارةاستبيان 
 العبارات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفيةمعامل ارتباط 
 -سبيرمان معادلة

 جتمان معادلة براون
 2.922 2.922 2.929 02 المثابرة
 2.229 2.229 2.922 02 الطموح

 2.292 2.292 2.922 02 اإلقبال عمى العمل
 2.929 2.929 2.922 22 إجمالى الدافعية لإلنجاز

( 1.981( كانػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ السػػتبياف الدافعيػػة لإلنجػػاز )8مػػف جػػدوؿ )
 النصػفية التجزئػة ارتبػاط كانػت قيمػة معامػؿالقيمة التي تدؿ عمى ثبات االستبياف. بينما 

(. وتدؿ تمػؾ 1.989(، وبمغت قيمة معادلة جتماف )1.989براوف ) –لمعادلة سبيرماف 
 القيـ عمى ثبات االستبياف.
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 خامساً: حدود البحث 

بمؤسسات رعاية األيتاـ والعينػة تػـ  عامؿ061اشتممت عينة البحث عمى حدود بشرية: 
 اختيارىا بطريقة صدفية غرضية.

تػػػـ تطبيػػػؽ البحػػػث بمؤسسػػػات رعايػػػة األيتػػػاـ بمحافظػػػة الغربيػػػة )طنطػػػا( حـــدود مكانيـــة: 
 ومحافظة الشرقية )العاشر مف رمضاف( وكانت عمى النحو التالى: 

 
 التوزيع العددى ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمكان التطبيق (9) جدول

 اإلجمالى العدد المؤسسة المحافظة
 22 دار اليدى 22 22 لأليتام SOSقرية  محافظة الغربية

 محافظة الشرقية
دار أيتام المدينة 

 92 22 المنورة
 22 جمعية الرشاد الخيرية

 022 اإلجمالى
 أفراد عينة الدراسة وفقًا ألماكف تطبيؽ البحث.( توزيع 9يوضح جدوؿ )
لعػاـ  9إلػى بدايػة شػير  6تػـ تطبيػؽ اسػتمارات االسػتبياف مػف بدايػة شػير حدود زمنية: 

2121. 
 سادساً: المعامالت اإلحصائية المستخدمة فى البحث 

جراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج  Statistical تـ تحميؿ البيانات وا 

Package For Social Science Program (SPSS Ver 23)  الستخراج
نتائج الدراسة، الكشؼ عف العالقة بيف متغيرات الدراسة، التحقؽ مف صحة فروض 
الدراسة حيث تـ حساب ، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراؼ المعيارى، 

 -دلتيو )سبيرماف النصفية بمعا التجزئة ارتباط حساب معامؿ ألفا كرونباخ، معامؿ
-F، اختبار T-testبراوف، جتماف(، معامؿ ارتباط بيرسوف وسبيرماف، اختبار 

test، تحليل التباين.  
 النتائج ومناقشتيا
 أواًل: وصف العينة

 لمعاممين  وفقا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية الدراسة عينة (-02)ن =النسبي التوزيع (02) جدول
 النسبة المئوية العدد واالقتصادية المتغيرات االجتماعية

 محل اإلقامة
 4308 71 ريف

 5603 91 حضر
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 النوع
 4904 79 رجال

 5106 81 سيدات

 الحالة االجتماعية
 6801 119 متزوج

 3109 51 غير متزوج

 العمر

 2106 33 سنة .0 من أقل

 4101 64 سنة .0 من أقل إلى .0 من

 3904 63 فأكثر سنة .0

 المستوى التعليمى

 2109 35 منخفض عامة ثانوية شهادة أو دبلوم على حاصل

 2301 37 متوسط معهد على حاصل

 شهادة جامعية
 مرتفع

61 3801 

 1609 27 عليا دراسات

 الوظيفة

 205 4 مدير

 4106 65 إدارى

 2801 45 مشرف

 1506 25 أخصائى اجتماعى

 1301 21 أخصائى نفسي

 الخدمة سنوات عدد

 1904 31 سنوات 5 من أقل

 3205 52 سنوات .0 من أقل إلى 5 من

 4801 77 فأكثر سنوات .0

 الدخل الشهرى لألسرة

 2404 39 منخفض جنيه...0أقل من 

 ...0جنيه إلى أقل من ...0من 
 متوسط

47 2904 

 2603 42 ...0إلى أقل من  ...0من 

 2101 32 مرتفع جنيه فأكثر ...0

 فى دورات على حصلت هل
 اإللكترونية اإلدارة مجال

 8205 132 نعم

 1705 28 ال

 عدد كم بنعم اإلجابة حالة فى
 عليها الحاصل الدورات

 2609 43 دورة 0 إلى 0 من

 3301 53 دورات 5 إلى 0 من

 2205 36 فأكثر دورات 5

 تحول التى الصعوبات هى ما
 اإللكترونية اإلدارة تطبيق دون

 1609 27 افتقار القيادات اإلدارية

 1705 28 قلة اإلمكانيات المادية

 2808 46 ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية

 1404 23 انخفاض مستوى الوعي التكنولوجى

قلة الطاقات البشرية المؤهلة فنياً فى مجاالت التقنية 
 اإللكترونية

36 2205 

 اإلدارة تطبيق إيجابيات هى ما
 اإللكترونية

 1103 18 تقليل التعامالت الورقية كما فى اإلدارة التقليدية

 2808 46 السرعة فى إنجاز األعمال

 3308 54 توفير الوقت والجهد

 2603 42 أكثر دقة فى العمل

 اإللكترونية اإلدارة أسلوب
 التقليدية اإلدارة من أفضل

 5103 82 أوافق بشدة.                                                    

 2103 34 أوافق.                                                      

 1301 21 ال أوافق بشدة.

 1103 18 ال أوافق.

 301 5 ال أعرف.

 .00* إجمالى عينة البحث= 
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حيث بمغت نسبتيـ  الحضرمف  الدراسة أفراد عينو نسبةارتفاع ( 01يوضح جدوؿ )
الريؼ وبمغت نسبتيـ مف  الدراسة أفراد عينو ةنسب، فى حيف انخفضت 06.2٪
وبمغت نسبة  ٪29.2، تقاربت نسبة الرجاؿ والسيدات حيث بمغت نسبة الرجاؿ 22.8٪

رباع عينة ، كما ارتفعت نسبة المتزوجيف وكانت نسبتيـ تقارب ثالثة أ٪01.6السيدات 
، بمغت نسبة مف ٪20.9وبمغت نسبة غير المتزوجيف  ٪68.0الدراسة حيث بمغت 
 21، يمييـ مف كانت أعمارىـ ٪21.1سنة  21 مف أقؿ إلى 21 تراوحت أعمارىـ مف

 21، فى حيف انخفضت نسبة مف قمت أعمارىـ عف ٪29.2فأكثر وبمغت نسبتيـ  سنة
نصؼ عينة الدراسة مف الحاصميف عمى ، أف أكثر مف ٪21.6سنة وبمغت نسبتيـ 

، يمييـ الحاصميف عمى مستوى تعميمى ٪00.1مستوى تعميمى مرتفع وبمغت نسبتيـ 
، وبمغت نسبة الحاصميف عمى مستوى تعميمى منخفض ٪22.0متوسط وبمغت نسبتيـ 

حيث تـ تطبيؽ البحث بأربع  ٪2.0، بمغت نسبة العامميف بوظيفة مدير 20.9٪
، والمشرفيف ٪21.6ة يتوافر مدير، كما بمغت نسبة اإلدارييف مؤسسات بكؿ مؤسس

، ارتفعت ٪02.0، واألخصائييف النفسييف ٪00.6، واألخصائييف االجتماعييف 28.0٪
، ٪28.0سنوات فأكثر حيث بمغت نسبتيـ  01نسبة مف كانت سنوات خدمتيـ بالعمؿ 
مغت نسبتيـ سنوات وب 01 مف أقؿ إلى 0 يمييـ مف تراوحت سنوات خدمتيـ مف

، ارتفعت نسبة ٪09.2سنوات  0، وبمغت نسبة مف قمت سنوات خدمتيـ عف 22.0٪
أصحاب الدخوؿ المتوسطة وكانت نسبتيـ أكثر مف نصؼ عينة الدراسة حيث بمغت 

، ٪22.2، وبمغت نسبة أصحاب الدخوؿ المنخفضة والمرتفعة عمى التوالى 00.7٪
 اإلدارة مجاؿ فى ة قد حصموا عمى دورات، أف حوالى ثالثة أرباع عينة الدراس21.1٪

دورات،  0 إلى 2 حصموا عمى مف ٪22.0) ٪82.0اإللكترونية وبمغت نسبتيـ 
دورات فأكثر(، وقد  0حصموا عمى  ٪22.0دورة،  2 إلى 0 حصموا عمى مف 26.9٪

، أما عف الصعوبات ٪07.0انخفضت نسبة مف لـ يحصؿ عمى دورات وبمغت نسبتيـ 
اإللكترونية فبسؤاؿ المستجيبيف كانت أعمى نسبة لضعؼ  اإلدارة تطبيؽ دوف تحوؿ التى

 البشرية الطاقات يروف قمة ٪22.0، ٪28.8ميارات المغة اإلنجميزية حيث بمغت 
 اإللكترونية، وتقاربت نسب مف يرى أف الصعوبات التى التقنية مجاالت فى فنياً  المؤىمة
اإلدارية،  القيادات المادية، افتقار إلمكانياتاإللكترونية قمة ا اإلدارة تطبيؽ دوف تحوؿ
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، ٪06.9، ٪07.0التكنولوجى وبمغت نسبتيـ عمى التوالى  الوعى مستوى انخفاض
اإللكترونية توفير الوقت  اإلدارة تطبيؽ أف مف إيجابيات ٪22.8، كما يرى 02.2٪

 طبيؽت يروف أف إيجابيات ٪26.2يروف السرعة فى إنجاز األعماؿ،  ٪28.8والجيد، 
 أف مف إيجابيات تطبيؽ ٪00.2اإلدارة اإللكترونية أكثر دقة فى العمؿ، كما يرى 

التقميدية، كما اتضح أف أكثر  اإلدارة فى كما الورقية التعامالت اإللكترونية تقميؿ اإلدارة
 مف أفضؿ اإللكترونية اإلدارة مف نصؼ عينة الدراسة يوافقوف بشدة عمى أف أسموب

ال يوافقوف بشدة،  ٪02.0يوافقوف،  ٪20.2، ٪00.2التقميدية وبمغت نسبتيـ  اإلدارة
( 2118العريشي )محمد يعرفوف وىذا ما أكدتو دراسة ال  ٪2.0ال يوافقوف،  00.2٪

أف تطبيؽ تقنية األدارة األلكترونية تمكف المؤسسات مف السيطرة عمى مخزوف الورؽ 
لتالي تقميؿ التكاليؼ وتقديـ الخدمات مف قبؿ والتخمي عف أساليب األدارة التقميدية وبا

 . العامميف لالطفاؿ بأقؿ وقت وجيد 
 
 
 
 
 

 ثانيًا: مستويات اإلدارة اإللكترونية والدافعية لإلنجاز بأبعادىم
 والدافعية  اإللكترونية اإلدارةوفقا لمستويات  الدراسة عينولمعاممين  (022)ن=النسبي  التوزيع (00) جدول

 لمعاممين  لإلنجاز
العد الدرجة المستويات األبعاد

 د
النسبة 
 المئوية

الوزن 
 النسبى

النسبة 
 الترتيب المئوية

الثقافة اإللكترونية
 1205 22  15 من أقل منخفض 

 األول 2108 67
 3109 20  21ألقل من  15 متوسط

 5506 29 درجة فأكثر 21 مرتفع

02 اإلجمالي
2 022.2 

التخطيط 
اإللكتروني

 1101 02  15 من أقل منخفض 

 الثالث 19.8 64
 3106 29  21ألقل من  15 متوسط

 5904 92 درجة فأكثر 21 مرتفع

02 اإلجمالي
2 022.2 

 الخامس 1903 62 1101 02  11أقل من  منخفض ينور تكلإل ايم ظنتال
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 3301 22  15ألقل من  11 متوسط

 5609 90 فأكثردرجة  15 مرتفع

02 اإلجمالي
2 022.2 

التوجيو اإللكتروني
 1205 22  11أقل من  منخفض 

 الثانى 2105 66
 1705 22  15ألقل من  11 متوسط

 درجة فأكثر 15 مرتفع
00
2 7101 

02 اإلجمالي
2 022.2 

الرقابة اإللكترونية
 1109 09  15 من أقل منخفض 

 الرابع 1906 63
 3101 22  21ألقل من  15 متوسط

 5801 92 درجة فأكثر 21 مرتفع

02 اإلجمالي
2 022.2 

إجمالى اإلدارة 
اإللكترونية

 1501 22  66 من أقل منخفض 

322 11101 
 2501 22  92ألقل من  66 متوسط

 6101 92 درجة فأكثر 92 مرتفع

02 اإلجمالي
2 022.2 

المثابرة
 

 1205 22  18أقل من  منخفض

 األول 3308 66
 3205 22  25ألقل من  18 متوسط

 ..55 22 درجة فأكثر 25 مرتفع

02 اإلجمالي
2 022.2 

الطموح
 

 11.2 02  18أقل من  منخفض

 الثانى 3304 65
 3904 22  25ألقل من  18 متوسط

 4904 29 درجة فأكثر 25 مرتفع

02 اإلجمالي
2 022.2 

اإلقبال عمى العمل
 1404 22  18أقل من  منخفض 

 الثالث 3208 64
 26.2 22  25ألقل من  18 متوسط

 5904 92 درجة فأكثر 25 مرتفع

02 اإلجمالي
2 022.2 

إجمالى الدافعية 
لإلنجاز

 

 1308 22  54أقل من  منخفض

195 118 
 2501 22  76ألقل من  54 متوسط

 61.2 92 درجة فأكثر 76 مرتفع

02 اإلجمالي
2 022.2 

عينة الدراسة فى استبياف اإلدارة اإللكترونية يقع في  ما يقربأف ( 00يوضح جدوؿ )
يمييـ أصحاب المستويات 0050 العينة مايقرب مف ثمثيالمستوى المرتفع وبمغت نسبتيـ 
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أصحاب المستويات المنخفضة ، بينما قمت نسبة ٪20.1المتوسطة وبمغت نسبتيـ 
بنسبة  67اإللكترونية المرتبة األولى بوزف نسبى  ، كما احتؿ بعد الثقافة٪00.1وبمغت 
، ٪21.0بنسبة  66، احتؿ بعد التوجيو اإللكتروني المرتبة الثانية بوزف نسبى 21.8٪

بعد  ، احتؿ٪09.8بنسبة  62المرتبة الثالثة بوزف نسبى  احتؿ بعد التخطيط اإللكتروني
، احتؿ بعد التنظيـ ٪09.6بنسبة  62المرتبة الرابعة بوزف نسبى  الرقابة اإللكترونية

 .٪09.2بنسبة  62المرتبة الخامسة بوزف نسبى  اإللكتروني
ثمثي ( أف فى استبياف الدافعية لإلنجاز حوالي ما يقرب مف 00كما تبيف مف جدوؿ )

ييـ دل%60تبمغ ثمثى العينة نسبتيـ  مرتفعو عينة الدراسة كانت الدوافع لدييـالعينو 
، بينما قمت نسبة أصحاب الدوافع ٪20.1وبمغت نسبتيـ  متوسطةأصحاب الدوافع 

بنسبة  66، وقد احتؿ بعد المثابرة المرتبة األولى بوزف نسبى ٪02.8وبمغت  منخفضة 
فى  ،٪22.2بنسبة  60، كما احتؿ بعد الطموح المرتبة الثانية بوزف نسبى 22.8٪

 .٪22.8بنسبة  62حيف احتؿ بعد اإلقباؿ عمى العمؿ المرتبة الثالثة بوزف نسبى 
 ثالثاً: النتائج فى ضوء فروض الدراسة

 اإللكترونية اإلدارة استبيان بين إحصائيا دالة ارتباطية عالقة وجود الفرض األول:
 التوجيو، اإللكتروني التنظيم، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية الثقافة) بأبعادىا

، المثابرة) بأبعادىا لإلنجاز الدافعية واستبيان( اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني
 :(العمل عمى اإلقبال، الطموح

 استبياف ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حساب معامالت ارتباط بيرسوف بيف
 التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية الثقافة)بأبعادىا  اإللكترونية اإلدارة

ا بأبعادى لإلنجاز الدافعية واستبياف (اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني
وقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتحديد )المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ( 

والدرجة  لإلنجاز ةالدافعي والدرجة الكمية وأبعاد اإللكترونية اإلدارة أبعاد بينالعالقة 
 :(02كما ىو موضح بجدوؿ )الكمية 

 بأبعادها لإلنجاز والدافعية بأبعادها اإللكترونية اإلدارة( معامالت ارتباط بيرسون بين 00جدول )

 إجمالى الدافعية لإلنجاز اإلقبال عمى العمل الطموح المثابرة المتغيرات
 ***1093 ***1091 ***1082 ***1099 الثقافة اإللكترونية

 ***1092 ***1091 ***1098 ***1082 التخطيط اإللكتروني
 ***1083 ***1082 ***1093 ***1071 التنظيم اإللكتروني



 

 152 

2222 مايوـ األربعون  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ***1092 ***1092 ***1081 ***1098 التوجيو اإللكتروني
 ***1099 ***1099 ***1097 ***1094 الرقابة اإللكترونية

 ***1099 ***1098 ***1097 ***1096 اإللكترونية إجمالى اإلدارة

 (2.220*** دال عند مستوى داللة )   
بيف  1.110وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند  (02) جدول من يتضح
، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية الثقافة
المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى اإلدارة اإللكترونية وكؿ مف  ، إجمالىاإللكترونية الرقابة

الدافعية لإلنجاز، أى أنو كمما زاد استخداـ اإلدارة اإللكترونية فى العمؿ  العمؿ، إجمالى
، وترجع الباحثة ذلؾ إلى أنو مف الضرورى إدخاؿ زادت الدافعية لإلنجاز لدى العامميف
 مف تحققو لما األعماؿ منظمات ا مف أىمية فياإلدارة اإللكترونية فى العمؿ لما لي

 Al-Adwan, Almashaqbaاألداء وىذا ما أكدتو دراسة  في وكفاءة فوائد

حيث أثبتت الدراسة أىمية إدخاؿ التكنولوجيا الحديثة فى جميع مجاالت  (2012)
قباليـ عمى العمؿ كما أثبتت الدراسة وجود عالقة  العامميفالعمؿ وأثر ذلؾ عمى أداء  وا 

العامميف، كما اتفقت ىذه النتائج مع  وأداء المعمومات ارتباطية موجبة بيف تكنولوجيا
حيث أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة  Saleem et. al., (2011)دراسة 

عية األفراد والفعالية واالتصاالت فى العمؿ وداف المعمومات تكنولوجيا بيف تطبيؽ
 والكفاءة فى اإلنتاج.

 وبالتالى تتحقق صحة الفرض األول.
 االجتماعية المتغيرات بين إحصائيا دالة ارتباطية عالقة وجود الفرض الثانى:

 الدخل، التعميمى المستوى، الخدمة سنوات عدد، العمر) لمدراسة واالقتصادية
 واستبيان اإللكترونية اإلدارة استبيان من وكل( التدريبية الدورات عدد، الشيرى
 بأبعادىم:  لإلنجاز الدافعية

بعض  ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حساب معامالت ارتباط بيرسوف بيف
 سنوات عدد ،التعميمى المستوى، المتغيرات االجتماعية االقتصادية لمدراسة )العمر

 اإللكترونية اإلدارة التدريبية( واستبياف الدورات عدد، الشيرى مستوى الدخؿ، الخدمة
 التوجيو، اإللكتروني التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية الثقافة)بأبعادىا 
ا )المثابرة، الطموح، بأبعادى لإلنجاز الدافعية واستبياف (اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني



 

 153 

2222 مايوـ األربعون  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بينوقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة اإلقباؿ عمى العمؿ( 
 الدافعية وأبعاد اإللكترونية اإلدارة وأبعاد لمدراسة واالقتصادية االجتماعية المتغيرات
 :(02كما ىو موضح بجدوؿ ) لإلنجاز

 اإللكترونية المتغيرات االجتماعية االقتصادية واإلدارة( معامالت ارتباط بيرسون بين 02جدول )
 بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا

 المتغيرات
الثقافة 

 اإللكترونية
التخطيط 
 اإللكتروني

التنظيم 
 اإللكتروني

التوجيه 
 اإللكتروني

الرقابة 
 اإللكترونية

إجمالى 
اإلدارة 

 اإللكترونية
 الطموح المثابرة

اإلقبال 
على 
 العمل

إجمالى 
الدافعية 
 لإلنجاز

 ***1026 **1022 ***1031 **1023 ***1026 **1023 *1018 **1023 ***1032 **1022 العمر

مستوى 
 التعليم

1028*** 1016* 1016 1023** 1019* 1021** 1026*** 1019* 1021* 1022** 

سنوات 
 الخدمة

1031*** 1023** 1011 1028*** 1021** 1025*** 1031*** 1024** 1021** 1025*** 

مستوى 
 الدخل

1025*** 1026*** 1019* 1022** 1024** 1025*** 1025*** 1028*** 1023** 1026*** 

عدد 
 الدورات

1063*** 1045*** 1031*** 1061*** 1053*** 1056*** 1061*** 1049*** 1055*** 1056*** 

(   *** دال عند مستوى داللة 2.20( **دال عند مستوى داللة )2.22*دال عند مستوى داللة )
(2.220) 

 ،1.110 عند إحصائيا دالة موجبة ارتباطية عالقة ( وجود02يتبيف مف جدوؿ )
 التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية الثقافة مف وكؿ العمر بيف 1.10، 1.10

اإللكترونية، كما  اإلدارة إجمالى، اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني
بيف مستوى  1.10، 1.10 ،1.110عند  إحصائيا دالة موجبة ارتباطية وجدت عالقة

 الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية التعميـ وكؿ مف الثقافة
إحصائيا  دالة ارتباطية اإللكترونية، فى حيف لـ توجد عالقة اإلدارة إجمالى، اإللكترونية

 إحصائيا دالة موجبة ارتباطية وجدت عالقةاإللكتروني،  بيف مستوى التعميـ والتنظيـ
 التخطيط، اإللكترونية بيف سنوات خدمة العامميف وكؿ مف الثقافة 1.10 ،1.110عند 

اإللكترونية، بينما  اإلدارة إجمالى، اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني
اإللكتروني،  امميف والتنظيـإحصائيا بيف سنوات خدمة الع دالة ارتباطية ال توجد عالقة

مستوى  بيف 1.10، 1.10 ،1.110 عند إحصائيا دالة موجبة ارتباطية عالقة ووجدت
 التوجيو، اإللكتروني التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية الثقافة مف وكؿ الدخؿ

 ارتباطية اإللكترونية، كما وجدت عالقة اإلدارة إجمالى، اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني
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بيف عدد الدورات الحاصؿ عمييا العامميف بالمؤسسة   1.110 عند إحصائيا دالة موجبة
 التوجيو، اإللكتروني التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية وكؿ مف الثقافة

، اإللكترونية، أى أنو كمما زاد العمر اإلدارة إجمالى، اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني
التدريبية  الدورات عدد، الشيرى مستوى الدخؿ، الخدمة سنوات عدد ،لتعميمىا المستوى

 التوجيو، اإللكتروني التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية كمما زادت الثقافة
 محمداإللكترونية، وىذا يتفؽ مع دراسة  اإلدارة إجمالى، اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني
حيث أكدت عمى أىمية الدورات التدريبية وعالقتيا بتطوير األداء  (2222الضافى )

اإللكتروني فى المؤسسة حيث كاف مف أىـ المعوقات التى أدت إلى انتشار األمية 
الحاسوبية ىو عدـ توافر الدورات التدريبية، فى حيف اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع 

سة عدـ وجود عالقة بيف اإلدارة حيث أثبتت الدرا( 2222عبد اهلل الدحوان )دراسة 
 اإللكترونية وكؿ مف العمر، المؤىؿ العممى، المرتبة الوظيفية، الخبرة العممية.

 عند إحصائيا دالة موجبة ارتباطية ( أيضًا وجود عالقة02كما تبيف مف جدوؿ )
بيف العمر وكؿ مف المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ، إجمالى  1.10، 1.110

، 1.110 إحصائيا عند دالة موجبة ارتباطية الدافعية لإلنجاز، كما وجدت عالقة
بيف مستوى التعميـ وكؿ مف المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ،  1.10، 1.10

، 1.110 إحصائيا عند دالة موجبة ارتباطية إجمالى الدافعية لإلنجاز، وجود عالقة
المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ، بيف سنوات خدمة العامميف وكؿ مف  1.10

، 1.110 إحصائيا عند دالة موجبة ارتباطية إجمالى الدافعية لإلنجاز، وجود عالقة
بيف مستوى الدخؿ وكؿ مف المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ، إجمالى  1.10

بيف  1.110 إحصائيا عند دالة موجبة ارتباطية الدافعية لإلنجاز، كذلؾ وجدت عالقة
عدد الدورات الحاصؿ عمييا العامميف بالمؤسسة وكؿ مف المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى 

 عدد ،التعميمى المستوى، العمؿ، إجمالى الدافعية لإلنجاز، أى أنو كمما زاد العمر
التدريبية كمما زادت المثابرة،  الدورات عدد، الشيرى مستوى الدخؿ، الخدمة سنوات

العمؿ، إجمالى الدافعية لإلنجاز، اتفقت ىذه النتائج مع دراسة  الطموح، اإلقباؿ عمى
حيث أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف المستوى ( 2222شامى زيان )

 وبالتالى تتحقق صحة الفرض الثانى.التعميمى ودافعية اإلنجاز. 
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 اإلدارة من كل درجات متوسطات فى إحصائية داللة ذات فروق وجودالفرض الثالث: 
 .(حضر، ريف) اإلقامة لمحل وفقاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية
الفروؽ  ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة إيجاد تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ

 بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة الريؼ والحضر في مف أفراد العينة درجات اتمتوسط بيف
 (: 02) جدوؿ ذلؾ ويوضح بأبعادىا لإلنجاز والدافعية

 بأبعادها اإلدارة اإللكترونية في الريف والحضر بين الفروق داللة( 14) جدول

 بأبعادها لإلنجاز والدافعية

 البيان
 

 البعد

 الريف
 07ن = 

 الحضر
بين  الفروق 27ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 3..1 1022 6099 24083 5037 25015 الثقافة اإللكترونية
1.8. 

 غير دالة

 1061- 1042- 6015 24046 5016 23014 التخطيط اإللكتروني
1... 

 غير دالة

 1096- 1026- 4052 17011 3058 15074 التنظيم اإللكتروني
1... 

 1015دالة عند 

 .1.94 1033 4098 17032 3065 17065 اإللكترونيالتوجيو 
1.6. 

 غير دالة

 6..1- 1014- 6028 24016 4011 24012 الرقابة اإللكترونية
1.86 

 غير دالة

 .1.6- 2026- 27033 117078 19061 115052 اإللكترونية إجمالى اإلدارة
1..9 

 غير دالة

 ...1- 1019- 7089 29081 5076 29072 المثابرة
1.4. 

 غير دالة

 1022- 1024- 7031 29034 5049 28011 الطموح
1... 

 غير دالة

 ...1- 1012- 7074 28086 5016 28084 اإلقبال عمى العمل
1.48 

 غير دالة

 1.99- 1035- 22061 88012 15066 86067 إجمالى الدافعية لإلنجاز
1.6. 

 غير دالة

فى  موظفى الريؼ والحضر( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف 02يتضح مف جدوؿ )
 1.10وىى قيمة دالة إحصائيا عند  0.96-التنظيـ اإللكتروني حيث بمغت قيمة )ت( 

فروؽ دالة إحصائيا بيف موظفى الريؼ بينما ال توجد  لصالح موظفى الحضر،
، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية كؿ مف الثقافة فى والحضر
فروؽ دالة إحصائيا بيف نية، إجمالى اإلدارة اإللكترونية، كذلؾ لـ توجد اإللكترو  الرقابة

 كؿ مف المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ، إجمالى فى الريؼ والحضر العامميف
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-، 1.291، 0.61-، 1.22لإلنجاز حيث بمغت قيـ )ت( عمى التوالى  الدافعية
وىى قيـ غير دالة إحصائيا.  1.22-، 1.12-، 0.22-، 1.17-، 1.61-، 1.06

حيث أثبتت الدراسة وجود ( 2202وقد اختمفت ىذه النتائج مع دراسة كمود يوسف )
فروؽ بيف عينة الدراسة تبعًا لمتغير بيئة السكف وكانت النتيجة لصالح مف يسكنوف 

والدافعية  لػدى المعمميف الفريػؽ روح بمبػادئ االلتػزاـ وذلؾ فى قياس درجة المدينة
 .وبالتالى ال تتحقق صحة الفرض الثالث األساسية الحكومية المدارس إلنجاز فيل

 اإلدارة من كل درجات متوسطات فى إحصائية داللة ذات فروق وجودالفرض الرابع: 
 .(سيدات، رجال) لمنوع وفقاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية
الفروؽ  ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة إيجاد تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ

 بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة الرجاؿ والسيدات في مف أفراد العينة درجات اتمتوسط بيف
 (: 00) جدوؿ ذلؾ ويوضح بأبعادىا لإلنجاز والدافعية

 لإلنجاز والدافعية اإلدارة اإللكترونية بأبعادىا في الرجال والسيدات بين الفروق داللة( 02) جدول
 بأبعادىا

 البيان
 

 البعد

 رجال
 02ن = 

 سيدات
بين  الفروق 18ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 8..1- 1019- 6066 25012 5098 24083 الثقافة اإللكترونية
1.8. 

 غير دالة

 1066- 105- 5057 24058 5078 23018 اإللكترونيالتخطيط 
1..4 

 غير دالة

 1085- 1021- 4024 17014 4014 15083 التنظيم اإللكتروني
1..6 

 غير دالة

 ...1 1017 4076 17043 4011 17051 التوجيو اإللكتروني
1.4. 

 غير دالة

 6..1- 1031- 5085 24025 4098 23094 الرقابة اإللكترونية
1... 

 دالةغير 

 .1.8- 3013- 25031 118034 23018 115021 اإللكترونية إجمالى اإلدارة
1.9. 

 غير دالة

 .1.9- 1051- 7041 31012 6064 29051 المثابرة
1.6. 

 غير دالة

 1028- 1033- 6074 29045 6039 28012 الطموح
1... 

 غير دالة

 ...1- 1014- 7027 28092 6018 28078 اإلقبال عمى العمل
1.84 

 غير دالة
 ...1 .1.6- 1097- 21011 88041 18061 86043 إجمالى الدافعية لإلنجاز
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 البيان
 

 البعد

 رجال
 02ن = 

 سيدات
بين  الفروق 18ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 غير دالة

الرجاؿ والسيدات  العامميف( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف 00يتضح مف جدوؿ )
 اإللكتروني، التوجيو التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية كؿ مف الثقافة فى

اختمفت ىذه النتائج مع اإللكترونية،  اإلدارة إجمالى اإللكترونية، الرقابة، اإللكتروني
حيث أثبتت الدراسة وجود فروق فى استخدام  Al-Aaama (2008)دراسة 

فروؽ دالة إحصائيا بيف الموظفيف ، كذلؾ لـ توجد األنظمة اإللكترونية وفقًا لمنوع 
 الدافعية كؿ مف المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ، إجمالى الرجاؿ والسيدات فى

-، 1.01، 0.80-، 0.66-، 1.08-لإلنجاز حيث بمغت قيـ )ت( عمى التوالى 
وىى قيـ غير دالة إحصائيا.  1.62-، 1.02-، 0.28-، 1.20-، 1.80-، 1.26

 .وبالتالى ال تتحقق صحة الفرض الرابع
 من كل درجات متوسطات فى إحصائية داللة ذات فروق وجودالفرض الخامس: 

 فى دورات عمى لمحصول وفقاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة
 .(حاصل غير، حاصل) اإللكترونية اإلدارة مجال

الفروؽ  ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة إيجاد تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 فى دورات الحاصميف وغير الحاصميف عمى مف أفراد العينة درجات اتمتوسط بيف

 بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة مجاؿ
 :(06) جدوؿ ذلؾ ويوضح

 اإللكترونية اإلدارة مجال فى دورات عمى الحاصمين وغير الحاصمين بين الفروق داللة( 02) جدول
 بأبعادىا لإلنجاز والدافعية اإللكترونية بأبعادىااإلدارة  في

 البيان
 
 البعد

 حاصلين
 8:9ن = 

 غير حاصلين
بين  الفروق 91ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 11048 12082 6027 14035 3036 27017 الثقافة اإللكترونية

10111 

دالة عند 
10111 

 6082 9018 6079 16035 3093 25043 التخطيط اإللكتروني

10111 

دالة عند 
10111 
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 البيان
 
 البعد

 حاصلين
 8:9ن = 

 غير حاصلين
بين  الفروق 91ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 4049 4096 5065 12035 3021 17031 التنظيم اإللكتروني

10111 

دالة عند 
10111 

 9064 8062 4058 11035 2055 18097 التوجيو اإللكتروني

10111 

دالة عند 
10111 

 8031 9065 5093 16014 3048 25079 الرقابة اإللكترونية

10111 

دالة عند 
10111 

 8065 45012 26079 69057 14031 114069 اإللكترونية إجمالى اإلدارة

10111 

دالة عند 
10111 

 9052 13093 7054 18028 3072 32021 المثابرة

10111 

دالة عند 
10111 

 7017 11088 7076 19082 4041 31071 الطموح

10111 

دالة عند 
10111 

 8031 11077 7021 19014 4037 31091 اإلقبال عمى العمل

10111 

دالة عند 
10111 

 8056 36058 21093 57025 11091 93083 إجمالى الدافعية لإلنجاز

10111 

دالة عند 
10111 

الحاصميف وغير ( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الموظفيف 06يتضح مف جدوؿ )
، اإللكترونية كؿ مف الثقافة فىاإللكترونية  اإلدارة مجاؿ فى دورات الحاصميف عمى

 اإللكترونية، الرقابة، اإللكتروني اإللكتروني، التوجيو التنظيـ، اإللكتروني التخطيط

، 2.29، 6.82، 01.28اإللكترونية حيث بمغت قيـ )ت( عمى التوالى  اإلدارة إجمالى
لصالح الحاصميف عمى  1.110ـ دالة إحصائيا عند وىى قي 8.60، 8.21، 9.62

 العامميف دالة إحصائيا بيفاإللكترونية، كذلؾ وجدت فروؽ  اإلدارة مجاؿ دورات فى
كؿ مف  فىاإللكترونية  اإلدارة مجاؿ فى دورات الحاصميف وغير الحاصميف عمى

لإلنجاز حيث بمغت قيـ )ت(  الدافعية المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ، إجمالى
 1.110وىى قيـ دالة إحصائيا عند  8.06، 8.20، 7.07، 9.02عمى التوالى 

وقد اتفقت ىذه النتائج اإللكترونية.  اإلدارة مجاؿ لصالح الحاصميف عمى دورات فى
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حيث أثبتت الدراسة قدرة الموظفات  (2202مع دراسة عائشة الحسينى وشذا الخيال )
اؿ بسيولة وسرعة فائقة نظرًا لتدربيف عمى أنظمة اإلدارة اإللكترونية عمى إنجاز األعم

 استخداـ عمى تركيز ىناؾ أف إلى النتائج وخبرتيف فى العمؿ بيذه األنظمة كما تشير
 .وبالتالى تتحقق صحة الفرض الخامساألخرى،  دوف اإلدارة اإللكترونية أنظمة بعض

 من كل درجات متوسطات فى إحصائية داللة ذات فروق وجودالفرض السادس: 
 االجتماعية لمحالة وفقاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة

 .(متزوج غير، متزوج)
الفروؽ  ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة إيجاد تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ

 اإلدارة المتزوجيف وغير المتزوجيف في العامميف مف أفراد العينة درجات اتمتوسط بيف
 :(07) جدوؿ ذلؾ ويوضح بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية

 لإلنجاز والدافعية  اإلدارة اإللكترونية بأبعادىا في المتزوجين وغير المتزوجين بين الفروق داللة( 02) جدول
 بأبعادىا

 البيان
 
 البعد

 المتزوجين
 872ن = 

 المتزوجينغير 
بين  الفروق 18ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 2049 2098 7071 22091 5032 25088 الثقافة اإللكترونية
1.... 

 1015دالة عند 

 1077 1082 6032 22061 5033 24042 التخطيط اإللكتروني
1...4 

 غير دالة

 1056 1018 4068 15064 3088 16082 التنظيم اإللكتروني
1.... 

 غير دالة

 2074 203 5042 15091 3071 18021 التوجيو اإللكتروني
1...8 

 1011دالة عند 

 2029 2029 6028 22054 4084 24083 الرقابة اإللكترونية
1...9 

 1015دالة عند 

 2037 11056 28014 99061 21046 111016 اإللكترونية إجمالى اإلدارة
1.... 

 1015دالة عند 

 2055 3035 8041 27049 6011 31084 المثابرة
1.... 

 1015دالة عند 

 1091 2027 7037 27025 6019 29052 الطموح
1...4 

 غير دالة

 2019 207 7075 27011 5097 29071 اإلقبال عمى العمل
1.... 

 1015دالة عند 

 2028 8032 23014 81076 17062 91018 الدافعية لإلنجازإجمالى 
1.... 

 1015دالة عند 
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المتزوجيف وغير ( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الموظفيف 07يتضح مف جدوؿ )
 اإللكترونية، الرقابة، اإللكتروني التوجيو ،اإللكترونية كؿ مف الثقافة فىالمتزوجيف 

، 2.29، 2.72، 2.29اإللكترونية حيث بمغت قيـ )ت( عمى التوالى  اإلدارة إجمالى
المتزوجيف، بينما ال توجد  العامميفلصالح  1.10وىى قيـ دالة إحصائيا عند  2.27

كؿ مف التخطيط  فىالمتزوجيف وغير المتزوجيف  العامميففروؽ دالة إحصائيا بيف 
وىى  0.06، 0.77اإللكتروني، التنظيـ اإللكتروني حيث بمغت قيـ )ت( عمى التوالى 

المتزوجيف وغير  العامميففروؽ دالة إحصائيا بيف قيـ غير دالة إحصائيا، كما وجدت 
لإلنجاز حيث  الدافعية كؿ مف المثابرة، اإلقباؿ عمى العمؿ، إجمالى فىالمتزوجيف 

 1.10وىى قيـ دالة إحصائيا عند  2.28، 2.09، 2.00عمى التوالى بمغت قيـ )ت( 
المتزوجيف  العامميففروؽ دالة إحصائيا بيف المتزوجيف، بينما ال توجد  العامميفلصالح 

وىى قيمة غير دالة إحصائيا  0.90الطموح حيث بمغت قيـ )ت(  فىوغير المتزوجيف 
 .السادس وبالتالى تتحقق صحة الفرض

 استبيان من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائيا دال تباين وجود :السابع الفرض
 لمعمر: وفقاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة

 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 تبعاً  الدافعية لإلنجاز بأبعادىـ واستبيافاإللكترونية  اإلدارةالستبياف  ANOVA واحد

 المتوسطات، بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ العامؿ،لعمر 
 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ



 

 161 

2222 مايوـ األربعون  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  اإلدارة اإللكترونية بأبعادىاعينة البحث في ل( تحميل التباين في اتجاه واحد 09جدول )
 لمعمر بأبعادىا تبعاً  لإلنجاز والدافعية

 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 الثقافة اإللكترونية
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

6360811 
57190443 
63460244 

2 
157 
159 

3180411 
360366 

80755 

1.... 

دالة عند 
10111 

 اإللكترونيالتخطيط 
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

5590741 
46210353 
51810194 

2 
157 
159 

2790871 
290435 

90518 

1.... 

دالة عند 
10111 

 التنظيم اإللكتروني
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

2210785 
25520815 
27730611 

2 
157 
159 

1110393 
160261 

60789 

1.... 

دالة عند 
10111 

 التوجيو اإللكتروني
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

2530639 
28820215 
31350844 

2 
157 
159 

1260819 
180358 

60918 

1.... 

دالة عند 
10111 

 الرقابة اإللكترونية
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

2810845 
44190349 
46910194 

2 
157 
159 

1410922 
280185 

50118 

1...8 

دالة عند 
1011 

 إجمالى اإلدارة
 اإللكترونية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

68940613 
863520997 
932470611 

2 
157 
159 

34470312 
5510119 

60268 

1.... 

دالة عند 
1011 

 المثابرة
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

6910613 
71480287 
78390911 

2 
157 
159 

3450816 
450531 

70595 

1.... 

دالة عند 
10111 

 الطموح
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

6380117 
62690483 
69170611 

2 
157 
159 

3190159 
390933 

70991 

1.... 

دالة عند 
10111 

 اإلقبال عمى العمل
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

3990461 
67180234 
71170694 

2 
157 
159 

1990731 
420791 

40668 

1.... 

دالة عند 
1015 

إجمالى الدافعية 
 لإلنجاز

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

46960187 
577890157 
624850244 

2 
157 
159 

23480193 
3680183 

60379 

1.... 

دالة عند 
1011 

درجات الموظفيف  متوسطات بيف إحصائيا داؿ وجود تبايف (08يتضح مف جدوؿ )
، اإللكتروني التنظيـ، اإللكتروني التخطيط، اإللكترونية مف الثقافةعينة الدراسة في كؿ 

 العامؿتبعًا لعمر  اإللكترونية اإلدارة إجمالى، اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني التوجيو
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، 0.108، 6.918، 6.789، 9.018، 8.700)ؼ( عمى التوالى  قيمة بمغت حيث
وقد اختمفت ىذه النتائج مع  1.10، 1.110عند  إحصائيا دالة قيـ وىي 6.268

حيث أثبتت الدراسة عدـ وجود اختالفات بيف  (2222دراسة عبد اهلل الدحوان )
 الموظفيف عينة الدراسة فى اإلدارة اإللكترونية باختالؼ متغير العمر، كما وجد تبايف

ثابرة، المعينة الدراسة في كؿ مف  العامميفدرجات  متوسطات بيف إحصائيا داؿ
 بمغت حيث العامؿ تبعًا لعمرلإلنجاز  الدافعية الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ، إجمالى

 إحصائيا دالة قيـ وىي 6.279، 2.668، 7.991، 7.090)ؼ( عمى التوالى  قيمة
 . 1.10، 1.10، 1.110عند 

المػوظفيف عينػة لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجػات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 
 العامػػػؿتبعػػػًا لعمػػر  اإللكترونيػػة بأبعادىػػػا والدافعيػػة لإلنجػػػاز بأبعادىػػا اإلدارةفػػػي الدراسػػة 

 :(09جدوؿ ) تبيف ما يوضحو
 عينة الموظفينلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 09جدول )

 العامل لعمر تبعاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة في الدراسة
 العدد العاملعمر  األبعاد

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 .0إلى> .0 .0 من أقل
 سنة .0

 فأكثر

الثقافة 
 اإللكترونية

    8012 21016 33  .0 من أقل

   ***4054- 5013 25061 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 26026 5066 -5021*** 1.66  

التخطيط 
 اإللكتروني

    6066 21036 33  .0 من أقل

   1058- 5014 22095 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 26014 4096 -4068*** -3019**  

التنظيم 
 اإللكتروني

    3064 15043 33  .0 من أقل

   4..1 5011 15063 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 17091 3077 -2026* -2046***  

التوجيه 
 اإللكتروني

    5081 15016 33  .0 من أقل

   **2071- 3086 17077 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 18041 3073 -3034*** 1.6.  

الرقابة 
 اإللكترونية

    6085 21069 33  .0 من أقل

   *2047- 4065 24017 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 25031 4098 -3061** -1012  
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إجمالى اإلدارة 
 اإللكترونية

    31011 94081 33  .0 من أقل

   *12041- 21068 117023 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 112063 21021 -17081*** -5041  

 المثابرة

    9016 25069 33  .0 من أقل

   ***5019- 5083 31079 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 31087 6018 -5017*** 1..8  

 الطموح

    7099 25072 33  .0 من أقل

   2049- 5079 28021 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 31011 5083 -5027*** -2078*  

اإلقبال على 
 العمل

    8042 25087 33  .0 من أقل

   *3026- 5081 29014 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 31012 6011 -4024** -1.48  

الدافعية  إجمالى
 لإلنجاز

    24087 77031 33  .0 من أقل

   **11093- 17041 88023 64 .0إلى> .0

 سنة .0

 فأكثر
63 91092 17045 -14061*** -3068  

(   *** دال عند مستوى داللة 2.20(   **دال عند مستوى داللة )2.22*دال عند مستوى داللة )
(2.220) 

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ09يتضح مف جدوؿ )
، اإللكترونية بأبعادىا )الثقافة اإللكترونية درجات عينة الدراسة في اإلدارة متوسطات
 ،اإللكترونية( الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التنظيـ، اإللكتروني التخطيط
 وجد العامؿتبعًا لعمر لإلنجاز بأبعادىا )المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ(  الدافعية

 وبالتالى تتحقق صحة الفرض السابع.فأكثر.  سنة 21لصالح  أنيا
 استبيان من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائيا دال تباين وجود :الثامن الفرض
 لممستوى التعميمى: وفقاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة

 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 تبعاً  الدافعية لإلنجاز بأبعادىـ اإللكترونية واستبياف اإلدارةالستبياف  ANOVA واحد

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ ،لمعامؿالتعميمى  لممستوى
 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ المتوسطات،
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  اإلدارة اإللكترونية بأبعادىاعينة البحث في ل( تحميل التباين في اتجاه واحد 22جدول )

 التعميمى لممستوى بأبعادىا تبعاً  لإلنجاز والدافعية
 انبيان
 

 انبعذ   
 مجموع انمربعاث مصادر انخبايه

درجاث 
 انحريت

مخوسط مجموع 
 انمربعاث

 مسخوى انذالنت قيمت ف

 انثقافت اإلنكخروويت
 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

222.447 

1124.445 

5425.422 

4 

412 

411 

472.052 

41.214 
40.105 

0.000 

دالة عند 

0.004 

 انخخطيط اإلنكخرووي
 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

417.414 

2774.124 

1474.012 

4 

412 

411 

421.025 

44.404 
2.214 

0.001 

 0.04دالة عند 

 انخىظيم اإلنكخرووي
 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

25.424 

4512.417 

4224.500 

4 

412 

411 

47.424 

42.470 
4.444 

0.444 

 غير دالة

 انخوجيه اإلنكخرووي
 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

440.405 

4741.147 

4441.722 

4 

412 

411 

450.414 

42.144 
7.140 

0.000 

دالة عند 

0.004 

 انرقابت اإلنكخروويت
 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

444.422 

2417.725 

2514.412 

4 

412 

411 

455.422 

42.254 
1.171 

0.004 

 0.04دالة عند 

 إجماني اإلدارة
 اإلنكخروويت

 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

2104.474 

71421.447 

14422.500 

4 

412 

411 

4114.414 

124.500 
2.451 

0.004 

دالة عند 

0.004 

 انمثابرة
 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

144.720 

5142.040 

2741.100 

4 

412 

411 

254.241 

22.017 
40.224 

0.000 

دالة عند 

0.004 

 انطموح
 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

104.150 

5201.020 

5102.500 

4 

412 

411 

414.470 

20.215 
5.411 

0.004 

 0.04دالة عند 

 اإلقبال عهي انعمم
 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

144.224 

5114.144 

2442.512 

4 

412 

411 

454.772 

24.111 
5.441 

0.004 

 0.04دالة عند 

 إجماني انذافعيت نإلوجاز
 بيه انمجموعاث
 داخم انمجموعاث

 انكهي

1241.214 

15251.214 

54271.422 

4 

412 

411 

4711.245 

454.155 
2.101 

0.004 

دالة عند 

0.004 

درجػػات المػػوظفيف  متوسػػطات بػػيف إحصػػائيا داؿ وجػػود تبػػايف (21يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
، اإللكترونػي التوجيػو، اإللكترونػي التخطيط، اإللكترونية عينة الدراسة في كؿ مف الثقافة

 بمغػػت حيػػث العامػػؿتبعػػًا لمسػػتوى تعمػػيـ  اإللكترونيػػة اإلدارة إجمػػالى، اإللكترونيػػة الرقابػػة
 قػػػػيـ وىػػػي 7.269، 0.980، 8.921،  2.792، 01.916)ؼ( عمػػػى التػػػوالى  قيمػػػة
 بػيف إحصػائيا داؿ ، فى حػيف تبػيف عػدـ وجػود تبػايف1.10، 1.110عند  إحصائيا دالة

اإللكترونػػػي تبعػػًا لمسػػػتوى  التنظػػيـدرجػػات المػػػوظفيف عينػػة الدراسػػػة فػػي بعػػػد  متوسػػطات
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كمػػا وجػػد  ،إحصػػائيا دالػػة قيمػػة غيػػر وىػػي 2.222 )ؼ( قيمػػة بمغػػت حيػػثالعامػػؿ تعمػػيـ 
المثػابرة، درجات الموظفيف عينة الدراسة في كػؿ مػف  متوسطات بيف إحصائيا داؿ تبايف

الموظػػػؼ تبعػػػًا لمسػػػتوى تعمػػػيـ لإلنجػػػاز  الدافعيػػػة الطمػػػوح، اإلقبػػػاؿ عمػػػى العمػػػؿ، إجمػػػالى
 قػػيـ وىػػي 7.919، 6.220، 6.009، 01.272)ؼ( عمػػى التػػوالى  قيمػػة بمغػػت حيػػث
وقــد اختمفــت ىــذه النتــائج مــع دراســة عبــد اهلل . 1.10، 1.110عنػػد  إحصػػائيا دالػػة

ــدحوان ) حيػػث أثبتػػت الدراسػػة عػػدـ وجػػود اختالفػػات بػػيف عينػػة الدراسػػة تبعػػًا ( 2222ال
ورة تثقيػػؼ العػػامميف بالثقافػػة اإللكترونيػػة لممؤىػػؿ الدراسػػى كمػػا أكػػدت الدراسػػة عمػػى ضػػر 

الالزمة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية مما يساعدىـ عمى اإلقباؿ عمى العمؿ وسػرعة إنجػاز 
 األعماؿ.

المػوظفيف عينػة لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجػات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 
تبعػػًا لمسػػتوى تعمػػيـ  لإلنجػػاز بأبعادىػػااإللكترونيػػة بأبعادىػػا والدافعيػػة  اإلدارةفػػي الدراسػػة 
 :(20جدوؿ ) تبيف ما يوضحو العامؿ

للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 21جدول )

 تبعاً  بأبعادها لإلنجاز والدافعية بأبعادها اإللكترونية اإلدارة في الدراسة عينة الموظفين
 للمستوى التعليمى

 األبعاد
المستوى 
 التعليمى

 العدد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 مرتفع متوسط منخفض

الثقافة 
 اإللكترونية

    7073 21081 35 منخفض

   ***5011- 5031 25091 37 متوسط

  .1.6 ***5071- 5051 26051 88 مرتفع

التخطيط 
 اإللكتروني

    6066 21037 35 منخفض

   *2087- 5016 24025 37 متوسط

  1.46 **3084- 5062 25021 88 مرتفع

التوجيه 
 اإللكتروني

    5055 14085 35 منخفض

   ***3012- 3076 17097 37 متوسط

  ...1 ***3087- 3084 18072 88 مرتفع

الرقابة 
 اإللكترونية

    6064 21045 35 منخفض

   **3014- 4046 24061 37 متوسط

  .1.8 **3097- 5059 25043 88 مرتفع

إجمالى اإلدارة 
 اإللكترونية

    29021 93091 35 منخفض

   ***15024- 21021 119015 37 متوسط

  4021 ***19046- 24013 113037 88 مرتفع
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 األبعاد
المستوى 
 التعليمى

 العدد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 مرتفع متوسط منخفض

 المثابرة

    8062 25028 35 منخفض

   ***5048- 5074 31077 37 متوسط

  .1.8 ***6036- 6048 31064 88 مرتفع

 الطموح

    7087 25054 35 منخفض

   **3086- 5053 29041 37 متوسط

  1012 ***4088- 6073 31043 88 مرتفع

اإلقبال على 
 العمل

    8014 25051 35 منخفض

   **3099- 5051 29051 37 متوسط

  1.49 ***4094- 6087 31045 88 مرتفع

إجمالى الدافعية 
 لإلنجاز

    24017 76034 35 منخفض

   ***13035- 16019 89069 37 متوسط

  2084 ***16019- 19089 92054 88 مرتفع

(   *** دال عند مستوى داللة 2.20(   **دال عند مستوى داللة )2.22*دال عند مستوى داللة )
(2.220) 

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ20يتضح مف جدوؿ )
، اإللكترونية بأبعادىا )الثقافة اإللكترونية اإلدارةدرجات عينة الدراسة في  متوسطات
لإلنجاز  الدافعية ،اإللكترونية( الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التخطيط

 أنيا وجد العامؿتبعًا لمستوى تعميـ بأبعادىا )المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ( 
 تتحقق صحة الفرض الثامن.وبالتالى المرتفع لصالح المستوى التعميمى 

 استبيان من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائيا دال تباين وجود :التاسع الفرض
 لعدد سنوات الخدمة: وفقاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة

 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 تبعاً  الدافعية لإلنجاز بأبعادىـ اإللكترونية واستبياف اإلدارةالستبياف  ANOVA واحد
 المتوسطات، بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ الخدمة، سنوات لعدد

 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ
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 اإللكترونية بأبعادىااإلدارة عينة البحث في ل( تحميل التباين في اتجاه واحد 22جدول )
 الخدمة سنوات لعدد بأبعادىا تبعاً  لإلنجاز والدافعية

 البيان
 

 البعد
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 الثقافة اإللكترونية
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

7340277 
56110967 
63460244 

2 
157 
159 

3670138 
350745 

110271 

1.... 

دالة عند 
10111 

 التخطيط اإللكتروني
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

3110971 
48690124 
51810194 

2 
157 
159 

1550985 
310114 

50131 

1...8 

دالة عند 
1011 

 التنظيم اإللكتروني
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

360799 
27360811 
27730611 

2 
157 
159 

180411 
170432 

10156 
1.... 

 غير دالة

 التوجيو اإللكتروني
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

2910856 
28440988 
31350844 

2 
157 
159 

1450428 
180121 

80125 

1.... 

دالة عند 
10111 

 الرقابة اإللكترونية
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

2850264 
44150929 
46910194 

2 
157 
159 

1420632 
280163 

50183 

1.... 

دالة عند 
1011 

 إجمالى اإلدارة
 اإللكترونية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

71330625 
861130975 
932470611 

2 
157 
159 

35660812 
5480497 

60513 

1.... 

دالة عند 
1011 

 المثابرة
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

8150861 
71240139 
78390911 

2 
157 
159 

4170931 
440739 

90118 

1.... 

دالة عند 
10111 

 الطموح
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

4640411 
64430189 
69170611 

2 
157 
159 

2320216 
410139 

50658 

1...9 

دالة عند 
1011 

 اإلقبال عمى العمل
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

4370718 
66790975 
71170694 

2 
157 
159 

2180859 
420548 

50144 

1.... 

دالة عند 
1011 

إجمالى الدافعية 
 لإلنجاز

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

51130976 
574810268 
624850244 

2 
157 
159 

25110988 
3660123 

60834 

1.... 

دالة عند 
10111 

عينة لمعامميف درجات  متوسطات بيف إحصائيا داؿ وجود تبايف (22يتضح مف جدوؿ )
، اإللكترونػػػي التوجيػػػو، اإللكترونػػػي التخطػػػيط، اإللكترونيػػػة الدراسػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف الثقافػػػة

 بمغػػػت الخدمػػػة حيػػػث سػػػنوات تبعػػػًا لعػػػدد اإللكترونيػػػة اإلدارة إجمػػػالى، اإللكترونيػػػة الرقابػػة
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 دالة قيـ وىي 6.012، 0.182، 8.120، 0.121، 01.270)ؼ( عمى التوالى  قيمة
 بػػػيف إحصػػػائيا داؿ ، فػػػى حػػػيف تبػػػيف عػػػدـ وجػػػود تبػػػايف1.10، 1.110عنػػػد  إحصػػػائيا
 سػنوات اإللكتروني تبعػًا لعػدد درجات الموظفيف عينة الدراسة في بعد التنظيـ متوسطات

 كمػا وجػد تبػايف ،إحصػائيا دالػة قيمػة غيػر وىػي 0.106 )ؼ( قيمػة بمغػت الخدمة حيػث
المثػػػػابرة، عينػػػػة الدراسػػػػة فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف  العػػػػامميفدرجػػػػات  متوسػػػػطات بػػػػيف إحصػػػػائيا داؿ

 الخدمػة حيػث سػنوات تبعػًا لعػددلإلنجػاز  الدافعيػة الطموح، اإلقبػاؿ عمػى العمػؿ، إجمػالى
 دالػػػػة قػػػػيـ وىػػػػي 6.822، 0.022، 0.608، 9.008)ؼ( عمػػػػى التػػػػوالى  قيمػػػػة بمغػػػػت

حيػث  Palmer (2005). اتفقت ىذه النتائج مع دراسػة 1.10، 1.110عند  إحصائيا
أثبتت الدراسة وجود تبايف بيف عينػة الدراسػة تبعػًا لعػدد سػنوات الخبػرة فػى تطبيػؽ اإلدارة 

( 2102اتفقػػت ىػذه النتػػائج مػػع دراسػػة عائشػة الحسػػينى وشػػذا الخيػػاؿ )اإللكترونيػة، كمػػا 
عمػػى إنجػػاز األعمػػاؿ وزيػػادة الدافعيػػة لػػدييـ نتيجػػة  العػػامالت حيػػث أثبتػػت الدراسػػة قػػدرة 

 سنوات الخبرة فى التعامؿ مع األنظمة اإللكترونية.
عينػة العػامميف لمعرفػة داللػة الفػروؽ بػيف متوسػطات درجػات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 

 سػػػنوات تبعػػػًا لعػػػدد اإللكترونيػػػة بأبعادىػػػا والدافعيػػػة لإلنجػػػاز بأبعادىػػػا اإلدارةفػػػي الدراسػػػة 
 :(22جدوؿ ) الخدمة تبيف ما يوضحو

 عينة العاممين لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات L.S.Dاختبار ( 22جدول )
 الخدمة سنوات لعدد تبعاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة في الدراسة

 األبعاد
عدد سنوات 

 الخدمة
 العدد

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 .0 > إلى 5 من 5 من أقل
 سنوات .0

 فأكثر

الثقافة 
 اإللكترونية

    8021 21067 31  5 من أقل

   ***4061- 6019 25028 52  .0 > إلى 5 من

  1011- ***5072- 4072 26041 77 فأكثر سنوات .0

التخطيط 
 اإللكتروني

    6069 21012 31  5 من أقل

   *2079- 6019 23092 52  .0 > إلى 5 من

  1.46- **3075- 4063 24088 77 فأكثر سنوات .0

التوجيه 
 اإللكتروني

    5086 14077 31  5 من أقل

   **2097- 4012 17075 52  .0 > إلى 5 من

  .1.6- ***3058- 3053 18036 77 فأكثر سنوات .0

الرقابة 
 اإللكترونية

    6091 21038 31  5 من أقل

   **3026- 5012 24065 52  .0 > إلى 5 من

  ...1- **3044- 4063 24083 77 فأكثر سنوات .0
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إجمالى اإلدارة 
 اإللكترونية

    31021 93048 31  5 من أقل

   **14061- 24021 118019 52  .0 > إلى 5 من

  3018- ***17081- 19048 111028 77 فأكثر سنوات .0

 المثابرة

    9014 25029 31  5 من أقل

   **4086- 6079 31015 52  .0 > إلى 5 من

  1017- ***6013- 5033 31032 77 فأكثر سنوات .0

 الطموح

    8013 25041 31  5 من أقل

   *3065- 6065 29017 52  .0 > إلى 5 من

  1.84- ***4055- 5044 29097 77 فأكثر سنوات .0

اإلقبال على 
 العمل

    8048 25048 31  5 من أقل

   **4011- 6024 29059 52  .0 > إلى 5 من

  ...1- **4023- 5077 29071 77 فأكثر سنوات .0

إجمالى الدافعية 
 لإلنجاز

    25013 76019 31  5 من أقل

   **12063- 19024 88082 52  .0 > إلى 5 من

  2018- ***14081- 16013 91011 77 فأكثر سنوات .0

(   *** دال عند مستوى داللة 2.20(   **دال عند مستوى داللة )2.22عند مستوى داللة )*دال 
(2.220) 

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ22يتضح مف جدوؿ )
، اإللكترونية بأبعادىا )الثقافة اإللكترونية درجات عينة الدراسة في اإلدارة متوسطات
لإلنجاز  الدافعية ،اإللكترونية( الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التخطيط

 أنيا تبعًا لعدد سنوات الخدمة وجدبأبعادىا )المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ( 
 وبالتالى تتحقق صحة الفرض التاسع.. فأكثرسنوات  01لصالح مف كانت خبرتيـ 

 استبيان من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائيا دال تباين وجود :العاشر الفرض
 لمدخل الشيرى: وفقاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة

 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 تبعاً  الدافعية لإلنجاز بأبعادىـ اإللكترونية واستبياف اإلدارةالستبياف  ANOVA واحد

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ لدخؿ األسرة الشيرى،
 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ المتوسطات،
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  اإلدارة اإللكترونية بأبعادىاعينة البحث في ل( تحميل التباين في اتجاه واحد 22جدول )
 الشيرى لمدخل بأبعادىا تبعاً  لإلنجاز والدافعية

 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 الثقافة اإللكترونية
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

5440296 
58110948 
63460244 

2 
157 
159 

2720148 
360955 

70364 

1.... 

دالة عند 
10111 

 التخطيط اإللكتروني
 المجموعاتبين 

داخل 
 المجموعات

 الكلى

4210167 
47610926 
51810194 

2 
157 
159 

2110184 
310324 

60928 

1.... 

دالة عند 
10111 

 التنظيم اإللكتروني
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

1150119 
26680491 
27730611 

2 
157 
159 

520555 
160997 

30192 

1..98 

دالة عند 
1015 

 اإللكترونيالتوجيو 
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

2110134 
29250811 
31350844 

2 
157 
159 

1150117 
180636 

50635 

1...9 

دالة عند 
1011 

 الرقابة اإللكترونية
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

3110813 
43810391 
46910194 

2 
157 
159 

1550412 
270911 

50571 

1.... 

دالة عند 
1011 

 إجمالى اإلدارة
 اإللكترونية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

72510183 
859970517 
932470611 

2 
157 
159 

36250141 
5470755 

60618 

1.... 

دالة عند 
1011 

 المثابرة
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

6610131 
71780869 
78390911 

2 
157 
159 

3310515 
450725 

70228 

1.... 

دالة عند 
10111 

 الطموح
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

6150757 
62910843 
69170611 

2 
157 
159 

3170878 
410175 

70682 

1.... 

دالة عند 
10111 

 اإلقبال عمى العمل
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

4540597 
66630197 
71170694 

2 
157 
159 

2270299 
420441 

50356 

1...6 

دالة عند 
1011 

إجمالى الدافعية 
 لإلنجاز

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

51410563 
573430681 
624850244 

2 
157 
159 

25710781 
3650246 

70138 

1.... 

دالة عند 
10111 
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عينة  العامميف درجات متوسطات بيف إحصائيا داؿ وجود تبايف (22يتضح مف جدوؿ )
 اإللكترونػػػي، التنظػػػيـ ،اإللكترونػػػي التخطػػػيط، اإللكترونيػػػة الدراسػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف الثقافػػػة

تبعػػًا لػػدخؿ األسػػرة  اإللكترونيػػة اإلدارة إجمػػالى، اإللكترونيػػة الرقابػػة، اإللكترونػػي التوجيػػو
، 0.620، 2.192، 6.928، 7.262)ؼ( عمػػػى التػػػوالى  قيمػػػة بمغػػػت الشػػػيرى حيػػػث

 كما وجد تبػايف 1.10، 1.10، 1.110عند  إحصائيا دالة قيـ وىي 6.608، 0.071
المثػػػابرة، درجػػػات المػػػوظفيف عينػػػة الدراسػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف  متوسػػػطات بػػػيف إحصػػػائيا داؿ

 تبعػًا لػدخؿ األسػرة الشػيرى حيػثلإلنجػاز  الدافعية الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ، إجمالى
 دالػػػػة قػػػػيـ وىػػػػي 7.128، 0.206، 7.682، 7.228)ؼ( عمػػػػى التػػػػوالى  قيمػػػػة بمغػػػػت

 Medisetti (2000). اتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع دراسػػة 1.10، 1.110عنػػد  إحصػػائيا
حيث أثبتت الدراسػة وجػود اختالفػات بػيف عينػة الدراسػة عمػى متغيػر الػدخؿ الشػيرى فػى 

عمػػػػى أف  (2108تعمػػػػـ أنظمػػػػة اإلدارة اإللكترونيػػػػة، كمػػػػا أكػػػػدت دراسػػػػة سػػػػومية ىػػػػادؼ )
ا وجػػػد تبػػػايف بػػػيف عينػػػة الدراسػػػة اإلنجػػػاز واإلقبػػػاؿ عمػػػى العمػػػؿ يػػػزداد بزيػػػادة الػػػدخؿ كمػػػ

 لصالح الدخؿ األعمى.
المػوظفيف عينػة لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجػات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 

تبعػػػًا لػػػدخؿ األسػػػرة  اإللكترونيػػػة بأبعادىػػػا والدافعيػػػة لإلنجػػػاز بأبعادىػػػا اإلدارةفػػػي الدراسػػة 
 :(20جدوؿ ) الشيرى تبيف ما يوضحو

 عينة الموظفينلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 22جدول )
 لمدخل الشيرى تبعاً  بأبعادىا لإلنجاز والدافعية بأبعادىا اإللكترونية اإلدارة في الدراسة

 العدد الدخل الشهرى األبعاد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 مرتفع متوسط منخفض

الثقافة 
 اإللكترونية

    7058 21069 39 منخفض

   ***4018- 5056 25087 89 متوسط

  ...1- **4055- 5035 26025 32 مرتفع

التخطيط 
 اإللكتروني

    5096 21011 39 منخفض

   **3031- 5037 24041 89 متوسط

  1017- ***4049- 5027 25059 32 مرتفع

التنظيم 
 اإللكتروني

    4062 15025 39 منخفض

   1027- 3097 16052 89 متوسط

  1015- *2043- 3086 17068 32 مرتفع

التوجيه 
 اإللكتروني

    5039 15046 39 منخفض

   **2057- 3095 18013 89 متوسط
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 العدد الدخل الشهرى األبعاد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 مرتفع متوسط منخفض

  ...1- **2088- 3077 18034 32 مرتفع

الرقابة 
 اإللكترونية

    6018 21074 39 منخفض

   **2086- 4094 24061 89 متوسط

  1.48- **3085- 5011 25059 32 مرتفع

إجمالى اإلدارة 
 اإللكترونية

    27011 95025 39 منخفض

   **14021- 21091 119046 89 متوسط

  4011- ***18021- 22059 113046 32 مرتفع

 المثابرة

    8037 26023 39 منخفض

   ***4048- 6021 31071 89 متوسط

  9..1- ***5023- 6013 31046 32 مرتفع

 الطموح

    7015 25048 39 منخفض

   ***3099- 6011 29048 89 متوسط

  1045- ***5045- 5084 31093 32 مرتفع

اإلقبال على 
 العمل

    7063 25097 39 منخفض

   **3053- 6019 29051 89 متوسط

  1015- **4058- 6016 31056 32 مرتفع

إجمالى الدافعية 
 لإلنجاز

    22048 77069 39 منخفض

   ***12011- 17092 89071 89 متوسط

  3026- ***15027- 17083 92096 32 مرتفع

(   *** دال عند مستوى داللة 2.20(   **دال عند مستوى داللة )2.22*دال عند مستوى داللة )
(2.220) 

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ20يتضح مف جدوؿ )
، اإللكترونية بأبعادىا )الثقافة اإللكترونية درجات عينة الدراسة في اإلدارة متوسطات
 ،اإللكترونية( الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني، التنظيـ اإللكتروني التخطيط
تبعًا لدخؿ األسرة لإلنجاز بأبعادىا )المثابرة، الطموح، اإلقباؿ عمى العمؿ(  الدافعية

وبالتالى تتحقق صحة الفرض  المرتفعة .لصالح أصحاب الدخوؿ  أنيا الشيرى وجد
 العاشر.
، اإللكترونية الثقافة)تختمف نسبة مشاركة اإلدارة اإللكترونية  :الحادى عشر الفرض

( اإللكترونية الرقابة، اإللكتروني التوجيو، اإللكتروني التنظيم، اإللكتروني التخطيط
 مع الدافعية لإلنجاز طبقًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط معيا: 
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بطريقة  أسموب االنحدار الخطى استخداـ تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
Stepwise في معادلة االنحدار الخطي المتعدد  بإدخاؿ متغيرات اإلدارة اإللكترونية

، كما أن (22يوضح ذلك جدول )و  ،الدافعية لإلنجازلمتعرؼ عمى أكثر العوامؿ تأثيرًا في 
 المتعدد:  اختبار تحميل االنحدار إجراءتحقق شروط  ( توضح2(، )2(، )2(، )0) األشكال

  
يمثؿ الشكؿ انتشار البواقي مع القيـ ( 0شكل )

 وعدـ البواقي انتشار المتوقعة ومنو يتضح عشوائية
 الخطيةمحدد وىذا يتسؽ مع شرط  نمط أخذىا

يوضح أف النقاط )البواقي( تتجمع حوؿ الخط ( 2شكل )
مما  وىذا يؤكد أف البيانات تتوزع حسب التوزيع الطبيعي

 يحقؽ شرط الخطية في بيانات الدراسة

 
 

المدرج التكراري أف البيانات تتوزع يوضح ( 2شكل )
 مما يؤكد اعتدالية توزيع عينة الدراسة طبيعيا

بيانات تتجمع حوؿ الخط المستقيـ يوضح أف ( 2شكل )
 وبالتالي فإف البواقي تتوزع حسب التوزيع الطبيعي

 عمى الدافعية لإلنجاز  لبيان أثر اإلدارة اإللكترونيةلمعالقة المتعدد ( االنحدار الخطى 22جدول )
 لدى العاممين بمؤسسات رعاية األيتام

                       

 انبيان

 

 حرحيب دخول

 انمخغيراث انمسخقهت

 في معادنت انخىبؤ

 معامم 

 االرحباط

 انبسيط

R 

معامم 

 انخحذيذ

R
2

 

معامم 

 انخحذيذ

 انمصحخ

Adjusted  

R
2

 

 Bمعامم االوحذار 
 قيمت

 ث

 قيمت

P 
 قيمت ف انذالنت
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 انبيان

 

 حرحيب دخول

 انمخغيراث انمسخقهت

 في معادنت انخىبؤ

 معامم 

 االرحباط

 انبسيط

R 

معامم 

 انخحذيذ

R
2

 

معامم 

 انخحذيذ

 انمصحخ

Adjusted  

R
2

 

 Bمعامم االوحذار 
 قيمت

 ث

 قيمت

P 
 قيمت ف انذالنت

ث 
مخغيرا

اإلدارة اإلنكخروويت
 

 10871 10871 10933 انثقافت اإلنكخروويت

 0.... ....1 60252 140445 انثابج

 انثقافت ***11610515

 اإلنكخروويت
20928 320581 1.... ....0 

انثقافت 

 ،اإلنكخروويت

انخخطيط 

 اإلنكخرووي

10994 10988 10988 

 0... 6...1 20442 10881 انثابج

65460788*** 
انثقافت 

 اإلنكخروويت
10716 410817 1.... ....0 

انخخطيط 

 اإلنكخرووي
10794 390494 1.... ....0 

انثقافت 

  ،اإلنكخروويت

انخخطيط 

 اإلنكخرووي، 

انخىظيم 

 اإلنكخرووي

10996 10992 10992 

 0... 1.111 .2.94 10972 انثابج

63170518*** 

انثقافت 

 اإلنكخروويت
10989 420191 1.... ....0 

انخخطيط 

 اإلنكخرووي
10531 30415 1.... ....0 

انخىظيم 

 اإلنكخرووي
10473 80371 1.... ....0 

انثقافت 

  ،اإلنكخروويت

انخخطيط 

 اإلنكخرووي، 

انخىظيم 

 اإلنكخرووي، 

انخوجيه 

 اإلنكخرووي

10997 10994 10994 

 0.... 1.111 ..2.6 10891 انثابج

66130517*** 

انثقافت 

 اإلنكخروويت
1..44 2...9 1.126 ...0 

انخخطيط 

 اإلنكخرووي
10358 80169 1.... ....0 

انخىظيم 

 اإلنكخرووي
1..8. 30113 1.... ...0 

انخوجيه 

 اإلنكخرووي
20128 70911 1.... ....0 

انثقافت 

  ،اإلنكخروويت

انخخطيط 

 اإلنكخرووي، 

انخىظيم 

 اإلنكخرووي، 

انخوجيه 

 اإلنكخرووي،

انرقابت 

 اإلنكخروويت

10999 10999 10999 

 0... 1.114 6...3 10272 انثابج

228410398*** 

انثقافت 

 اإلنكخروويت
1.... 50226 1.... ....0 

انخخطيط 

 اإلنكخرووي
10196 140668 1.... ....0 

انخىظيم 

 اإلنكخرووي
1...8 50414 1.... ....0 

انخوجيه 

 اإلنكخرووي
1.966 30125 1.... ...0 

انرقابت 

 اإلنكخروويت
10916 220631 1.... ....0 

 001، 0انحريت ، عىذ درجاث 0....*** مسخوى دالنت 

ىي  اإللكترونية الثقافةمتغير لقيـ معامالت االرتباط الثالثة  ( أف26يوضح جدوؿ )
( وأخيرا معامؿ 1.871) R2( ومعامؿ التحديد 1.922بمغ ) Rمعامؿ االرتباط البسيط 

٪ مف 87( مما يعني أنو استطاع أف يفسر 1.871والذي بمغ ) R2التحديد المصحح 
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، ولمتغير أخرى٪ يعزى إلى عوامؿ 02التغيرات الحاصمة في الدرجة الكمية، والباقي 
R (1.992 )بمغ معامؿ االرتباط البسيط  اإللكتروني مع التخطيط اإللكترونية الثقافة

والذي بمغ  R2لمصحح ( وأخيرا معامؿ التحديد ا1.988) R2ومعامؿ التحديد 
٪ مف التغيرات الحاصمة في الدرجة 98( مما يعني أنو استطاع أف يفسر 1.988)

 مع التخطيط اإللكترونية الثقافةولمتغير  أخرى،٪ يعزى إلى عوامؿ 2الكمية، والباقي 
( ومعامؿ 1.996بمغ ) Rبمغ معامؿ االرتباط البسيط  اإللكتروني اإللكتروني والتنظيـ

( مما 1.992والذي بمغ ) R2( وأخيرا معامؿ التحديد المصحح 1.992) R2التحديد 
٪ 0٪ مف التغيرات الحاصمة في الدرجة الكمية، والباقي 99يعني أنو استطاع أف يفسر 

 والتنظيـ اإللكتروني مع التخطيط اإللكترونية الثقافةولمتغير أخرى، يعزى إلى عوامؿ 
( ومعامؿ 1.997بمغ ) Rامؿ االرتباط البسيط بمغ مع اإللكتروني والتوجيو اإللكتروني
( مما 1.992والذي بمغ ) R2( وأخيرا معامؿ التحديد المصحح 1.992) R2التحديد 

٪ 0٪ مف التغيرات الحاصمة في الدرجة الكمية، والباقي 99يعني أنو استطاع أف يفسر 
 والتنظيـ اإللكتروني مع التخطيط اإللكترونية الثقافةولمتغير ، أخرىيعزى إلى عوامؿ 
بمغ  Rبمغ معامؿ االرتباط البسيط  اإللكترونية والرقابة اإللكتروني اإللكتروني والتوجيو

والذي  R2( وأخيرا معامؿ التحديد المصحح 1.999) R2( ومعامؿ التحديد 1.999)
٪ مف التغيرات الحاصمة في الدرجة 99( مما يعني أنو استطاع أف يفسر 1.999بمغ )

وتفسر الباحثة ذلؾ بأنو بتطبيؽ اإلدارة . أخرى٪ يعزى إلى عوامؿ 0الكمية، والباقي 
اإللكترونية داخؿ المؤسسة يساعد عمى رفع الدافعية لإلنجاز لدى الموظفيف العامميف 

اإلدارة  التػي ىدفت إلى(ٕٔٔٓجمانة شمبي، )دراسة وىذا ما أكدتو  بيا بنسبة كبيرة
اإللكترونيػة واسػتعماؿ أدواتيا في العمؿ اليومي والعمؿ عمى تعزيز الييكؿ التنظيمي 

ىذا كمو يزيد مف دافعية  اإلداري بما يتناسػب مػع عمميػة التغيير إلى اإلدارة اإللكترونية
 .األنجاز والمثابرة وجعؿ العامميف مقبميف عمى العمؿ

( حيث بمغت Fموذج ككؿ عف طريؽ حساب قيمة )ويمكف معرفة القوة التفسيرية لمن
مع  اإللكترونية الثقافة ولمتغير ،اإللكترونية الثقافةلمتغير  0160.010( F)قيمة 

مع  اإللكترونية الثقافةولمتغير ، 6026.788( F)قيمة ت بمغ اإللكتروني التخطيط
 الثقافةولمتغير ، 6217.018( Fت قيمة )بمغ اإللكتروني اإللكتروني والتنظيـ التخطيط



 

 176 

2222 مايوـ األربعون  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ت قيمة بمغ اإللكتروني والتوجيو اإللكتروني والتنظيـ اإللكتروني مع التخطيط اإللكترونية
(F )6602.017 ، والتنظيـ اإللكتروني مع التخطيط اإللكترونية الثقافةولمتغير 

عند  22821.298( Fت قيمة )بمغ اإللكترونية والرقابة اإللكتروني اإللكتروني والتوجيو
مما يؤكد القوة التفسيرية لنموذج االنحدار الخطى المتعدد مف  1.110مستويات داللة 

 الناحية اإلحصائية.
كما يبيف الجدوؿ قيـ معامالت االنحدار لممتغيرات المستقمة ويستنتج منو أف بعد الرقابة 

 مستوى داللةاإللكترونية قد احتؿ المرتبة األولى فى التأثير عمى الدافعية لإلنجاز عند 
، التنظيـ اإللكتروني 1.110، يميو بعد التخطيط اإللكتروني عند مستوى داللة 1.110

، التوجيو 1.110 ، الثقافة اإللكترونية عند مستوى داللة1.110 عند مستوى داللة
( وبذلؾ تكوف المتغيرات (Tوذلؾ وفقًا الختبار  1.10 اإللكتروني عند مستوى داللة

 ،اإللكترونية عمى الدافعية لإلنجاز تبعًا لتسمسميا وأىميتيا الرقابةالمستقمة المؤثرة 
 اإللكتروني. التوجيو ،اإللكترونية الثقافة ،اإللكتروني التنظيـ ،اإللكتروني التخطيط

 : التوصيات

 : أواًل: توصيات خاصة بالجيات الحكومية

اإلجراءات والمعامالت  جميع وتحويؿ كامؿ بشكؿ اإللكترونية ضرورة تفعيؿ اإلدارة -0
إلكترونية مع وضع األنظمة والقوانيف  إلى التقميدية بالطريقة تتـ التي اإلدارية

 والتشريعات التى تحكـ التعامالت اإللكترونية.
عقد ورش عمؿ تدريبية وندوات تعريفية وتخصيص برامج معينة لتعزيز وعى  -2

 دة منيا فى تيسير األعماؿ.الموظفيف بأىمية تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية واالستفا
ثارة الموظفيف لتحفيز الوسائؿ كافة باستخداـ المديريف قياـ ضرورة -2  الدوافع وا 

العمؿ  في العطاء عمى قدرتيـ زيادة وبالتالي بأنفسيـ ثقتيـ لػدييـ لزيادة الكامنة
 وذلؾ باالىتماـ برفع الرواتب بحيث تتناسب مع الغالء المعيشى.

 : بمؤسسات رعاية األيتامثانيًا: توصيات خاصة 

شبو  عمؿ ورش وعمؿ باستمرار األيتاـ شئوف عمى والقائميف الموظفيف متابعة -0
دخاؿ دورات تيتـ  لأليتاـ متكاممة سميمة لتربية السبؿ بأفضؿ لتزويدىـ دورية وا 

 .باإلدارة اإللكترونية والدافعية لإلنجاز
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 الكفاءة الموظفيف ذوي توظيؼ عمييا والقائميف األيتاـ رعاية مؤسسات عمى -2
 فقط. العممية عمى الشيادة التوظيؼ أمر يقتصر وال، والخبرة العممية

 التنافس مف وخمؽ جو األيتاـ تربية مؤسسات لدور المجتمع في عامة توعية عمؿ -2
ف، وجو بأكمؿ دورىا تؤدي حتى المؤسسات ليذه لمتبرع  األيتاـ إىماؿ ىؤالء وا 
 ىـ المجتمع الذيف وعمى أنفسيـ األيتاـ عمى خطره لو سيكوف المؤسسات وىذه
 منو. جزء

 العمؿ سير يحقؽ مما والوسائؿ الطرؽ بوضع فى المؤسسة اإلدارة قياـ ضرورة -2
 وتذليؿ العقبات التى تحوؿ دوف تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية مع ضرورة جيد بشكؿ

الموظفيف ومساعدة  العمؿ الالزمة إلنجاز القرارات اتخاذ في الموظفيف مشاركة
 ذلؾ. تطمػب األمر حاؿ في المتأخرة األعماؿ إنجاز في بعض بعضيـ
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 المراجع
 المراجع العربية 

 القرآف الكريـ.-
(: الثقافة اإللكترونية لمطفؿ كأحد مستحدثات العصر 2109إبراىيـ يارا إبراىيـ محمد ) -0

العممى الثالث لكمية التربية  رالرقمى، مجمة كمية تربية وثقافة الطفؿ، المؤتم
 2 ج، 02لمطفولة المبكرة جامعة المنيا عدد 

 وانعكاساتيا االبتدائية المرحمة معممي لدى المينية الضغوط(: 2100)األحسف ،حمزة  -2
، جامعة محمد رسالة دكتوراه، ميدانية دراسة لدييـ الذات تقدير عمى مستوى

 خيضر، الجزائر.
حقوؽ الطفؿ فى التشريعات الوطنية والدولية "د ا : (2102 )أمانى عاطؼ سعد،أحمد  -2

 رسة سياسية مقارنة فى
حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي، مجمة البحوث القانونية  (: 2100)ايناس جابر ،احمد  -2

 ، كمية الحقوؽ جامعة المنوفية، مصر 21، المجمد  22واالقتصادية، العدد
(: قياس مدى توفر متطمبات 2109هلل مفتاح )األعمى ،محمد إبراىيـ ، عويداف ،عبد ا -0

تطبيؽ وظائؼ اإلدارة اإللكترونية فى الجامعة األسمرية اإلسالمية أنموذجا، 
 مجمة العمـو االقتصادية والسياسية، العدد الثالث عشر، يونيو

، الرياض، مؤتمر الممتقى اإلدارى الثانىاإللكترونية،  (: اإلدارة2112أيوب ،نادية ) -6
 السعودية لإلدارة.الجمعية 

 المودعيف األطفاؿ لدى االبتكارية (: القدرات2116بحيرى ،نجالء محمد فيمي ) -7
، معيد الدراسات العميا رسالة ماجستيراإليوائية،  ببعض المؤسسات

 لمطفولة، جامعة عيف شمس، القاىرة.
(: السموؾ العدواني 2100بدراف، فيمي السيد ، عبد الحميد ،سياـ ، عمى ،أحمد ) -8

وعالقتو بالمثابرة األكاديمية لدى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية، مجمة 
 الدراسات التربوية واالجتماعية 

: مدى تػوفر متطمبػات (2107ناجـ محمد ، )،خويط  أحمد رمضاف ، أبو ،بف نوبو -9
ة اإللكترونية في المؤسسات الحكومية الميبية، دراسة ميدانية تطبيؽ اإلدار 

عمى مكتػب الخدمات التعميمية بالخمس، المؤتمر االقتصادي األوؿ 
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 27 - 20لالستثمار والتنمية في منطقػة الخمس، خالؿ الفترة مف 
 .الخمس ،2107ديسمبر

عية وعالقتو (: قصور الرعاية االجتما2110جاد الحؽ ،عبد المطيؼ عبد الحمدى ) -01
باالضطرابات السيكوسوماتية واالنحرافات السموكية لدى أبناء المؤسسات 

 ، كمية اآلداب، جامعة الزقازيؽ.رسالة ماجستيرالرسمية واألىمية، 
(: اإلدارة اإللكترونية والمفاىيـ، الخصائص، والمتطمبات 2119الحسف، حسيف محمد ) -00

 الرياض، الوراؽ لمنشر والتوزيع. 
 تطبيؽ (: أثر2102) عبد المحسف بنت ،عائشة بنت أحمد ، الخياؿ، شذاالحسينى  -02

 موظفات عمى ميدانية دراسة)الوظيفي  األداء عمى اإللكترونية اإلدارة أنظمة
المجمة العممية لقطاع كميات ، (بجدة عبد العزيز الممؾ جامعة العمادات في

 ، العدد العاشر، جامعة األزىر.التجارة
(: دافعية العماؿ وعالقتيا بحوادث العمؿ، دراسة ميدانية بمنجـ 2102حاليمية ،ىدى ) -02

الونزة مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر فى عمـ النفس العمؿ وتسيير الموارد 
 البشرية 

السموك التنظيمى والتحديات المستقبمية فى (: 2112حمادات، محمد حسف ) -02
 اإلسكندرية، مصر.، 0، دار وفاء، طالمؤسسة التربوية

(: دور اإلدارة اإللكترونية فى تحسيف األداء الوظيفى دراسة حالة 2109حمزة ،جيرة ) -00
 عمى الوالية المنتدبة أوالد جالؿ رسالة دكتوراة فى عمـو التيسير 

التوزيع،  لمنشر حامد دار ،الصناعي النفس عمم(: 2102)محسف  الختاتنة ،سامي -06
 األردف. عماف، ،0ط

المعرفي، بحث مقدـ  االقتصادبات التحوؿ نحو ممتط(: 2112)محمد ،خضري  -07
جامعة الزيتونة  اإلداريةـو موالع االقتصادية ممي السنوي الرابع لكملمؤتمر الع

"إدارة المعرفة في العالـ  نيساف، 28إلى  26ردنية المنعقد في الفترة مف األ
 20: 0ردف. ص ص األالعربي"، 

الحرماف العاطفي عند الطفؿ اليتيـ، مجمة العمـو  (: 2106الزىراء)فاطمة  ،خمويف -08
 الجزائر،  27واالجتماعية،عدد  االنسانية
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(: دور إدارة التطوير اإلدارى فى تطبيؽ اإلدارة 2118الدحواف ،عبد اهلل بف سعيد ) -09
، جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية رسالة ماجستيراإللكترونية، 

 السعودية.
 ،الجديدة العالمية والمتغيرات اإلدارة، اإللكترونية (: اإلدارة2112) رضواف ،رأفت -21

 مركز، القاىرة ،لإلدارة السعودية لمجمعية اإلداري الثاني الممتقى مؤتمر
 القرار. واتخاذ المعمومات

، "-مجاالتو – اتجاىاتو - نظرياتو، "النفسي (: اإلرشاد2110) محمد الزعبي ،أحمد -20
 صنعاء. والنشر، لمطباعة اليمانية الحكمة دار

(: المثابرة كأحد مكونات السموؾ الذكى وعالقتيا 2102زمزمى ،عواطؼ أحمد ) -22
 –بالتفاؤؿ والتشاـؤ فى ضوء متغيرى العمر والتخصص األكاديمى )العممى 

 األدبى( لدى الطمبة الجامعية، مجمة جامعة أـ القرى لمعمـو التربوية والنفسية 
(: العالقة بيف الصالبة النفسية وقمؽ المستقبؿ ومستوى 2100الزواىرة ،محمد خمؼ ) -22

الطموح لدي طمبة جامعة حائؿ بالسعودية. مجمة جامعة القدس المفتوحة 
 (01) 2لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 

 التعميـ أساتذة إنجاز بدافعية وعالقتيا المديريف اتصاؿ (: أنماط2116زياف ،شامى ) -22
، 2، العددمجمة دراسات نفسية وتربوية تيبازة، بوالية ميدانية دراسة المتوسط
 الجزائر.

(: دور خدمة الفرد فى التعامؿ مع مشكالت 2110سعيد ،حناف عبد الرحمف ) -20
، المؤتمر العممى الثامن عشراألميات البديالت بمؤسسات رعاية األيتاـ، 

 كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حمواف، القاىرة.
(: أثر المناخ التنظيمى فى االلتزاـ التنظيمى ونية ترؾ العمؿ 2106أييـ )السميماف ، -26

)دراسة ميدانية عمى المنظمات غير الربحية فى سوريا( رسالة أعدت لنيؿ 
 درجة الماجستير فى عمـو اإلدارة.

 سمات الشخصية، رسالة دكتورة، معيد الد ا رسات التربوية، جامعة القاىرة، مصر -27
(: الضغوط وعالقتيا بمستوى الطموح لدى عينو مف طالب 2102الشافعى، سيير ) -28

 281-207المرحمة الثانوية، مجمة كمية التربية 
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واقع اإلدارة اإللكترو نية في الجامعة اإلسالمية (: ٕٔٔٓ)جمانة عبد الوىاب ،  ،شمبي -29
وأثرىػا عمى التطوير التنظيمي، ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، 

 اإلسالمية، فمسطيفالجامعة 
(: الدافعية لإلنجاز وعالقتيا بمستوى الطموح ودرجة التفاؤؿ 2106شنوف ،خالد ) -21

دراسة ميدانية بالمركز الجامعى  –وتحمؿ اإلحباط لدى الطالب الجامعى 
تيبازة، مجمة دفاتر البحوث العممية، المركز الجامعى مرسمى عبد اهلل بتيبازة، 

 ( 9الجزائر )
 في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ إمكانية (: مدى2116) العزيز عبد بفالضافي ،محمد  -20

 قسـ ،ماجستير رسالة ،الرياض، الرياض لمدينة العامة لمجوازات المديرية
المممكة العربية  ،األمنية لمعمـو العربية نايؼ جامعة، اإلدارية العمـو

 السعودية.
الطفؿ "، رسالة ماجستير،  ضوء قانوف الطفؿ المصرى واألتفاقيات الدولية لحقوؽ -22

 جامعة القاىرة
 الحكومة اإللكترونية(: ٢ٕٓٓ) شريؼ العموش، طارؽ ، محمود الطعامنة ،محمد -22

 .اإلدارية العربية لمعمـو المنظمة: القاىرة، العربي الوطن في وتطبيقاتيا
 الذات توكيد مف بكؿ وعالقتيا لإلنجاز الدافعية: (2112شوقي ) ،إبراىيـ الحميد عبد -22

 .0 ع، 22 ، مجلإلدارة العربية المجمة الديمغرافية، وبعض المتغيرات
عبد الحميد، اعتماد ، الدسوقى ،معبد خمؼ ، ذكريا ،إبراىيـ حسف ، عبد اليادى  -20

(: استخداـ الشباب الجامعى المصري لإلنترنت 2102،سمير أحمد )
 دراسات الطفولة  زوعالقتو بمستوى الطموح لدييـ، مرك

(: فاعمية الذات وعالقتيا بمستوى الطموح لدى عينة مف 2101،سامي )عبد السالـ  -26
 المراىقيف، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة بنيا 

 )دليل والمراىقين لألطفال لإلنجاز الدافع (: مقياس2101) ،أماني المقصود عبد -27
 .المصرية األنجمو مكتبة :القاىرة ،المقياس(

(: مساىمة اإلدارة اإللكترونية فى تطوير 2110عبد الناصر ،موسي ، قريشي ،محمد ) -28
العمؿ اإلدارى بمؤسسات التعميـ العالى دراسة حالة كمية العمـو والتكنولوجيا 

 ، الجزائر. 19بجامعة بسكرة، مجمة الباحث، العدد 
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، والمعرفةمجمة القراءة (: مقياس دافعية اإلنجاز، 2102عثماف ،كماؿ مصطفى ) -29
 ، مصر.000العدد 

(: األسس النفسية واالجتماعية لمتكيؼ االجتماعى عند األيتاـ، 2112عرابى ،بالؿ ) -21
 .2، مج 00، عمجمة الطفولة والتنمية

:)إمكانية تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيػة فػي  ٢ٕٓٓالعريشى، محمد بف سعيد محمد ) -20
المقدسة، ماجستير غير منشورة، اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ بالعاصمة 

 كمية التربيػة، جامعػة أـ القرى
(: الصمود األكاديمى وعالقتو بتقدير الذات لدى 2100عطية ،أشرؼ محمد محمد ) -22

 عينة مف طالب التعميـ المفتوح، مجمة دراسات نفسية 
اساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتاـ  (: 2112 )أنيس عبد الرحمف،عقيالف  -22

واالجتماعي، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة االسالمية،  وعالقتيا بالتوافؽ النفسي
 غزة

(: الذكاء وعالقتو بمستوي الطموح لدي طالب 2102عمى ،أشرؼ محمد أحمد ) -22
 ف المرحمة الجامعية، مجمة آداب النيميف، كمية اآلداب جامعة النيمي

 السمعية اإلعاقة لذوي الطموح مستوى مقياس(: 2101عمى ،محمد النوبى محمد ) -20
 لمنشر صفاء )األردف(: دار عماف لمصم، اإلشارة بمغة مترجم: والعاديين
 والتوزيع.

دراسة  اإللكترونية، اإلدارة لتطبيؽ واألمنية اإلدارية (: المتطمبات2112) العمري ،سعيد -26
 أكاديمية ،ماجستير رسالة ،الرياض ،لمموانئ العامة المؤسسة مسحية عمى

 األمنية. العربية لمعمـو نايؼ
 ،المستقبل الحاضر وتطمعات اإللكترونية: آفاؽ اإلدارة( ٢ٕٓٓ) محمد غنيـ ،أحمد -27

  .العصرية المكتبة: المنصورة
 :(2119الشيابى، أنعاـ ) سالمة ، الموزي، موسى حمود ، بالؿ الفريجات ،خضير -28

 عماف، ،0 ط والتوزيع، لمنشر إثراء ،معاصرة مفاىيم: التنظيميالسموك 
 .األردف

منيجية وأساليب البحث العممي وتحميل : (٢ٕٓٓ)محمود ،البياتي  ،دالؿ ،القاضي  -29
الطبعة األولي، دار الحامد  ،SPSS البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي

 .لمنشر والتوزيع، عماف، األردف
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 اإلدارة اإللكترونية لتطبيقات واألمنية اإلدارية (: األبعاد٢ٕٓٓ)محمد  المالؾ ،بدر -01
 األمنية، لمعمـو العربية جامعة نايؼ، ماجستير رسالة ،(مسحية دراسة)

 .الرياض
الخدمة  ةيمنشورة، كم ريغ ريمف خالؿ خط نجدة الطفؿ، رسالة ماجست مأوى -00

 جامعة حمواف ة،ياالجتماع
 
 واستراتيجيات لإلنجاز بالدافعية وعالقتيا العمؿ ضغوط(: 2102)أسعد  مخموفي -02

 .الجزائر البواقي، أـ ،ماجستير رسالة الثانوي، التعميـ لدى مديري مواجيتيا
لألخصائي االجتماعي  ةنيھالممارسة الـ ـي( ، تقو  ٕٔٔٓ)  مافيمنصور، انجي سم -02

 فى العمؿ مع أطفاؿ بال
 الرعاية برامج دعـ في ودورىا المؤسسية البيئية (: األبعاد2107ميتدى ،أمينة إبراىيـ ) -02

رسالة األيتاـ،  األطفاؿ رعاية مؤسسات لبعض ميدانية االجتماعية دراسة
 ، معيد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عيف شمس، القاىرة.ماجستير

 ،والوظائف والمشكالت اإلستراتيجية: اإللكترونية اإلدارة :(٢ٕٓٓ) نجـ نجـ ،عبود -00
 .لمنشر المريخ دار: الرياض

(: الضغوط المينية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى عماؿ 2108ىادؼ ،سومية ) -06
، كمية العمـو رسالة ماجستيرالصندوؽ الوطنى لمضماف االجتماعى لمعماؿ، 

 االجتماعية واإلنسانية، جامعة أـ البواقى، الجزائر.
: الرياض ،تيا العربيةتطبيقا وآفاق اإللكترونية اإلدارة(: ٢ٕٓٓ)غالب  ياسيف ،سعد -07

 العامة. اإلدارة معيد
بدافعية  وعالقتو الفريؽ روح بمبادئ المعمميف التزاـ (: درجة2108يوسؼ ،كمود فؤاد ) -08

 الغربية شماؿ الضفة محافظات في األساسية الحكومية المدارس في اإلنجاز
، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستيرأنفسيـ،  المعمميف نظر وجية مف

 جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.
 المراجع األجنبية 

59- Al-Aaama, A., (2008), The Electronic College: A Study of the 

Effectiveness of Electronic Management Systems Within 

Colleges, Oriental Journal of Computer Science & 

Technology. 



 

 184 

2222 مايوـ األربعون  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

60- Al-Adwan, M. and Almashaqba, Z. (2012): Evaluation the Role 

of Information Technology in Business Value 

Performance (BVP), Interdisciplinary Journal of 

Contemporary Research in Business, Vol. 4 Issue 6, 

p404-420. 17p. 
61- Knox, J. (2014). Digital culture clash: “massive” education in the 

E-learning and Digital Cultures MOOC. Distance 

Education, 35(2), 164-177 

62- Medisetti, M., (2000): Electronic administration in India – A 

transparency. University of Utah Research Handbook, 

Electronic Research Administration. 

63- Palmer, K., (2005): Electronic management, National Journal 

Group Inc., Dec. 2005. 

64- Rahman, M. and Hussain, M. (2011), The Impact of Information 

Technology on Performance Evaluation in Developing 

Countries: An Empirical Study, Journal of Knowledge 

Globalization, Vol. 4 Issue 1, p1-23. 23p. 
65- Saleem, I., Mustafa, S., Anwar, F., Qureshi, M. and Rauf, A. 

(2011): Measuring the Impact of adopting ICTs: Evidence 

from Developing Economy, Interdisciplinary Journal 

of Contemporary Research in Business, Vol. 3 Issue 3, 

p837-844. 8p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 185 

2222 مايوـ األربعون  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

The reality of electronic management in orphan institutions 

and its relationship to the achievement motivation for its 

employees in the western and eastern governorates 

 

Abstract 

The Research aimed to study the electronic management in 

orphan institutions and its relationship to the achievement 

motivation for employees. Explanation the correlation between 

some of the socio-economic variables and each of the electronic 

management and the achievement motivation. Explanation the 

differences in each of the electronic management and the 

achievement motivation according to age, number of service 

years, educational level, monthly income. 

The research used descriptive analytical method. The sample of 

this research including 160 employees in orphan institutions were 

selected in accidentally purposed way. This research applied on 

Orphan care institutions in Gharbia Governorate (Tanta) in 

Orphan SOS Village, Dar Al Huda and Sharkia Governorate 

(Tenth of Ramadan) in Dar Madinah El Monawara, Rashad 

Charitable Society. The tools of this study included general data 

form for employees working in orphan institutions, an electronic 

management questionnaire with its dimensions (electronic culture, 

electronic planning, electronic organization, electronic guidance, 

electronic monitoring), an achievement motivation questionnaire 

with its dimensions (perseverance, Ambition, Uptake of work). 

Data has been released, classified, tabulated and using statistical 

methods through SPSS. 

 The results revealed that there were positive correlation 

statistically significant at 0.001 between the electronic 

management and the achievement motivation with their 

dimensions, positive correlation statistically significant at 0.001, 

0.01, 0.05 between The socio-economic variables of the study 

(age, number of service years, educational level, monthly income, 

number of courses) and each of the electronic management and 

the achievement motivation with their dimensions, there were no 

differences in the electronic management and achievement 

motivation according to residence area, there were no differences 

in the electronic management and achievement motivation 
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according to type, there were differences statistically significant at 

0.001  in the electronic management and achievement motivation 

with their dimensions of taking courses in electronic management 

according to who taking courses, there were differences 

statistically significant at 0.001  in the electronic management and 

achievement motivation with their dimensions of educational level 

according to high educational levels, there were differences 

statistically significant at 0.001, 0.01  in the electronic 

management and achievement motivation with their dimensions of 

number of service years according to those who have 10 years of 

experience or more, there were differences statistically significant 

at 0.001, 0.01  in the electronic management and achievement 

motivation with their dimensions of monthly income according to 

people with high incomes, The study recommended that the 

necessity to activate electronic management and convert all 

administrative procedures and transactions that take place in the 

traditional way into electronic, and make this with the 

development of regulations, laws and legislations that govern 

electronic transactions,  do continuous follow-up of employees, 

and workshops to provide them with the best means for a sound 

integrated education for orphans and make courses concerned with 

electronic management and achievement motivation. 

Key words: Electronic Management, Achievement Motivation, 

Orphan Institutions, Employees. 

 
 

 
 


